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Takdim
Üçüncü dünya ülkelerinde bile rastlanamayacak ifllerle u¤rafl›yor ve konufluyoruz.

Koskoca y›l›n bir muhasebesini lütfen iz’an ile yap›n›z. Geriye ne kal›yor? 2000

y›l› sizde ne b›rakm›fl hangi demokratik aç›l›m olmufl, hangi bilimsel çal›flma ses

getirmifl, kaç kitap bas›lm›fl ve okunmufl, günlük gazete tiraj› ne olmufl, insan

haklar›nda s›n›f› geçebilmifl miyiz? Sorular› uzatmak mümkün. Ama yeri buras›

de¤il. Bütün bunlara ne yaz›k ki müsbet cevap veremiyoruz. Kimi mevzi iyilikler

ve güzellikler ççööllddeekkii  vvaahhaa gibi. Hem sonra Türkiye gibi ülkeye yak›flm›yor da,

Deve, cücelik nisbeti gibi...

Peki bunlar› bilimsel bir çal›flman›n sunuflunda niye yaz›yorum? fiunun için;

Düflünün bir kez ilçe belediyesi dört y›ld›r kesintisiz ve her y›l kendisini aflarak

çok önemli bir bilimsel toplant› tertipliyor ve onu sempozyum’un kalitesine yak›fl›r

nitelikte bas›yor ve Türkiye’de bu ba¤lamda, bu çal›flmayla ilgili

müsbet-menfi bir tepki olmuyor. (Bu arada sözlü olarak bizi

yüreklendiren dostlar›m›z› tenzih ediyorum). Toplumdaki

bu ““ööllüü  ttoopprraa¤¤››nn››”” nas›l kald›raca¤›z? Tabii ki y›lmayarak,

yani bizim yapt›¤›m›z› yaparak. Olumsuzu anlatmak

yerine, olumlu olmak, olumlu fleyler yapmak.

Kötüyü kötü diye tekrar etmek yerine, iyiyi

örneklemek.

Mesela bizler ülkemizdeki bir çok

olumsuzluklara tak›l›p kalm›fl olsa idik ne

Eyüp’te iimmaarr,,  iihhyyaa  vvee  iinnflflaaaa faaliyetlerinde

baflar›l› olur, ne de kültür plan›nda nitelikli

çal›flmalara imza atard›k.

O zaman diyoruz ki lütfen, “gölge

etmesinler, baflka ihsan istemez.” Bu güzel

ülkenin güzel insanlar› kendilerine yak›flan›

pekala yapar. Yeter ki önü aç›ls›n. 

Ve onunla aayynn››  kkooddllaarr paylafl›ld›¤›

hissettirilsin.

‹nsanl›¤›n ortak edinimleri ve

birikimlerinden faydalanmak mümkün. Belki

de gerekli. Ama bunu tabii seyri içinde

yaparak. Etkilenme (veya etkileme) do¤al

seyri ve süreci afl›p dayatmaya

(kabullendirme)  dönüflürse, burada kalmak ve

düflünmek gerekir. Ne için ve ne ad›na. Bu soru

ve bu sorunun cevab› bizce iflin püf noktas›.

Anadolu topraklar› üzerinde yüzy›llardan süzülüp

gelen miras, bizim orta asyalardan getirdi¤imiz

izler ve bugün. Bunlar›n toplam› ne eder? Veya

böyle bir toplam var m›?

‹flte biz dört y›ld›r Eyüp’te bu sorular› soruyor, cevaplar

bulmaya çal›fl›yoruz. ‹nsanlar›n yeryüzündeki en büyük

tecrübelerinden say›lan ‹‹ssllââmm  MMeeddeenniiyyeettii,,  RRoommaa  ((vvee  BBiizzaannss))

MMeeddeenniiyyeettii,,  MM››ss››rr  MMeeddeenniiyyeettii,,  YYuunnaann  ((HHeelleenn))  MMeeddeenniiyyeettii
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üzerine yo¤unlaflan diri ve dolu beyinler önümüze çok zengin harita ve halitalar

sunuyorlar. Tarih, sanat, kültür, medeniyet üzerine beyin f›rt›nalar› estiriyorlar.

“2211..  YYüüzzyy››llddaa  rroottaamm››zz››nn  nnee  oollaaccaa¤¤››,,  bbiizz  kkiimmiizz,,  nneerreeyyee  aaiittiizz,,  nneerreeyyee  ggiiddiiyyoorruuzz??”

sorular›na, yeni sorularla ama cevaplar›n› da sunarak eklemeler yap›yorlar.

Konuflan, yazan, tart›flan, paylaflan ve üreten insanlar olarak, ülke insan›m›z›n

be¤enilerine “numune-i imtisal” örnekler sunuyorlar.

Zengin tarih birikimi ve donan›m›na sahip ülkemin insan› o büyük sa¤ duyusu ve

hassasiyeti ile kendine uzat›lan “ddoossttlluukk  eelliinnii” sayg› ve sevgi ile al›yor. “AAlldd››mm,,

kkaabbuull  eettttiimm” diyor. Ve ben bütün bunlar›n gerçekleflmesinde ufac›k (!) bir katk›s›

olmufl birisi olarak müthifl heyecan ve keyif duyuyorum.

Diyorum ki;

Ülkemin önü ayd›nl›k, benim insan›m her fleyin en güzeline lây›k. Bu realite

belediye hizmetlerini onlar›n aya¤›na götürürken de böyle, kitaplarla ona ulafl›rken

de öyle.

Yar›nlara kalaca¤›z. Yar›nlara böylece kalaca¤›z, inanarak, güvenerek, paylaflarak

üreterek...

Bir taraftan Eyüp Tarihi, bir tarafta IV’e ulaflan EEyyüüppssuullttaann  SSeemmppoozzyyuumm kitaplar› ve

di¤er yay›nlar ile bizim genelde “EEyyüüpp  AArraaflfltt››rrmmaallaarr››  SSeerriissii” dedi¤imiz çal›flmalar

belli bir seyir içinde gidiyor. 

Bu çal›flmalar›n en son örne¤i ise;

Ülkemizin seçkin üniversitelerinde Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k

Fakültesinden bir grup ö¤retim üyesi ve ö¤rencilerinin iki y›l önce yapt›¤› Eyüp

Çal›flmalar›n› ilgi ile takip ettik. DDooçç..  DDrr..  ZZeekkiiyyee  YYeenneenn Han›mefendi’nin büyük

ciddiyet ve vukufiyetle yönetti¤i bu çal›flma, daha sonra dosya haline getirildi.

Riyasetteki ilk günümüzden bugüne de¤in hep bilim ve sanat›n yan›nda olduk. 

Dolay›s› ile üniversitenin bize yapt›¤› nazik “Basal›m” davetine, tereddütsüz icabet

ettik. Karfl›l›kl› yaz›flmalarla ifli resmi kayda geçirdik. “Vira Bismillah” deyip

bafllad›k. Yukar›da bahsetti¤im nitelikli yay›nlardan bir yenisini daha çok yak›n

zamanda bilim/kültür camias›na sunduk ve çok geçmeden de kitab› yay›nlad›k. 

Ben dört y›ld›r verimli ve nitelikli olan toplant›lardan ve onun kitaplar›ndan çok

fley ö¤rendi¤imi söylemeliyim. Büyük bir iftihar vesilesi olarak zikretmeliyim ki,

dört ciltlik kitaplar›m›z› erbab›na ve ehline takdim ederken “gguurruurr  dduuyymmaadd››mm”

diyemem. Aksine çok gururland›m. Bana ve ekibime, Eyübümüze, ülkeme bu

gururu yaflatan hocalar›ma, araflt›rmac›lara tekrar flükranlar›m› ve sayg›lar›m›

sunuyor, yüreklerine ve kalemlerine sa¤l›k diyorum.

Bilim, sanat, kültür camias›nda hat›r› say›l›r bir yer edinen “Eyüp Belediyesi

Yay›nlar›” çal›flmalar› için ne kadar övünülse azd›r. Bu pâyeyi haketti¤imize de

inan›yoruz.

Bizler ç›kt›¤›m›z bu “uzun ve ince yolda” önümüze ç›kabilecek kimi zorluklara

ald›rmadan devam etmeye kararl›y›z. Bu ancak sizlerin güven ve desteklerinizle

devam edecektir. 

Sayg›lar›mla.

Ahmet GENÇ

Eyüp Belediye Baflkan›
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YEN‹ UFUKLARA DO⁄RU
V. Sempozyum’un haz›rl›klar› sürerken IV. toplant›n›n tebli¤lerini kitaplaflt›rma

çabalar› son noktas›na gelmiflti. Sizler bu kitab›n sayfalar›n› çevirdi¤inizde, bizler ye-
ni ve hummal› çal›flmalara kulaç atmaya devam edece¤iz. Yeni toplant›lara ve yeni ki-
taplara yani...

‹stanbul, ticaret ve kültür merkezi olma yolunda. Son y›llarda ona biçilen de¤er
bu. Bu yönde geliflmeleri gözlemlemek mümkün. Ama koca ‹stanbul’u bir kal›ba s›¤-
d›rmak öyle pek kolay olmasa gerek.

Ticaret ve kültür merkezi olarak konumlanmas› için çal›fl›lan ‹stanbul’da yeni bir
cazibe ortam› oluflmakta; Haliç. Uluslararas› Kongre Merkezi (eski Sütlüce Mezbaha-
nesi), Pierloti Turistik Tesisleri, Feshane, damarlar›na hayat suyu zerkedilen Sâdâbat,
yeflilden maviye dönen Haliç, mezbelilikten yeflile avdet eden Haliç K›y› fieridi, res-
torasyon çal›flmalar› ile âdeta yeni bafltan ihyâ ve inflâa edilen Eyüpsultan. ‹flte bunla-
r›n toplam› (ve bunlara zamanla ilave edilecekler) ‹stanbul’da yeni bir geliflmeyi müj-
deliyor. ‹stanbul ve ‹stanbullular (dolay›s› ile tüm ülke) yeni bir kültür havzas›na ka-
vufluyor.

Bahsi geçen Kültür Havzas›nda Eyüp, ayr› ve ayr›cal›kl› bir yere sahip. Bu farkl›l›k,
tafl›d›¤› özellikler kadar, Eyüp’te gerçeklefltirilenlerle de alâkal›. Son befl y›lda yap›lan-
lara bir bak›ld›¤›nda bunun ne kadar do¤ru oldu¤u tespit edilecektir. Beledî anlamda
ve kültürel plânda yap›lanlar, yap›lacaklara iflaret ediyor.

Sadece May›s 2000’de Eyüp’te yap›lanlara bir bakal›m; Feshane’de ‹SK‹’nin gerçek-
lefltirdi¤i “Su Medeniyeti Sempozyumu” ile Türkiye Milli Kültür Vakf›’n›n gerçeklefl-
tirdi¤i “Osmanl› Sempozyumu”; ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin haz›rlad›¤› “H›d-
rellez fienlikleri” ve Belediyemizin  düzenledi¤i IV. Sempozyum. Böylesine kültürel
hareketlili¤in yafland›¤› baflka bir belde ‹stanbul’da yok.

Kültürel cazibenin dayan›labilir a¤›rl›¤› Eyüp’te yap›lacak daha çok fley oldu¤u
gerçe¤ini de bizlere hissettiriyor. Dolay›s› ile önümüzdeki gün ve aylara hem ümitli
hem de temkinle bak›yoruz. Ümitliyiz, çünkü; Ülkemizi, insan›m›z› seviyoruz, ona
güveniyoruz. Temkinliyiz çünkü iyi fleylere nedense bu ülkede çok zorluklar ç›kar›l›-
yor. Âdeta atefl yal›m› üzerinde dans gibi. Ama olsun. Böyle olmas› bile yap›lanlar›
daha anlaml› k›l›yor.

5, 6, 7 May›s 2000’de yap›lan Sempozyum
böylesine bir ahval ve fleraitte gerçeklefl-
ti. Cuma günü Feshane’de aç›l›fl› ya-
p›lan Su Sempozyum’unun ard›n-
da Eyüp Diyanet Sitesindeki bi-
zim Sempozyum’un aç›l›fl›
gerçekleflti. Milletvekilleri,
Baflkan A. Müfit GÜRTU-
NA, hocalar›m›z ve misa-
firlerimizle birlikte iki ayr›
sergininde kurdelas›n› kes-
tik. Gazi Üniversitesi Mes-
leki Yayg›n E¤itim Fakülte-
sinde hocalar›m›z›n kendi “el
eme¤i, göz nuru” ürünleri ile,
geleneksel sanatlar›m›z›n büyük
ustalar›n›n hat, tezhip ve ebrular›
izleyicilerin be¤enisine sunuldu. Aç›l›fl
konuflmalar›n›n ard›ndan ö¤leden sonra ilk
oturum bafllad›.
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- Prof. Dr. Ayla ÖDEKAN ‘›n oturum baflkanl›¤› yapt›¤› ilk bölümde “Fatih Külli-

yesinde Çorba Kap›s›” konulu tebli¤i ile Prof. Dr. Selçuk MÜLAY‹M, “Osmanl› Borç-

lar› ve De¤erlendirmesi” tebli¤iyle Prof. Dr. R›fat ÖNSOY, “Osmanl› Devrinde ‹nsan

Haklar›” tebli¤i ile Prof. Dr. Ziya KAZICI, “Osmanl› Döneminde Düz Dokuma Yay-

g›lar” tebli¤i ile Prof. Dr. Bekir DEN‹Z, “Osmanl› Çini ve Seramik Sanat›nda K›rm›z›

Rengin Yeri ve Geliflimi” tebli¤i ile Prof. Dr. Özden SÜSLÜ, “Osmanl› Dönemi Para

Keseleri” tebli¤i ile Prof. Dr. Tevhide ÖZBA⁄I ve Pakize KAYAD‹B‹, “Osmanl› Sebil

Mimarisi”, tebli¤i ile Doç. Dr. Nur URFALIO⁄LU, “Osmanl› Çeflme Mimarisinde 19.

yy. De¤iflimleri” tebli¤i ile Doç. Dr. Nuran KARA P‹LEHVER‹AN, “‹stanbulda Deniz-

ci Mezar Tafllar›” tebli¤i ile Yrd. Doç. Dr. Tülin ve Yaflar ÇORUHLU, “Osmanl›

Mutfak Kültürü” tebli¤i ile Yrd. Doç. Dr. Emine KARPUZ, “Osmanl› Kurulufl Dönemi

Sikkelerinde Kompozisyon” tebli¤i ile Gündegül PARLAR, “Avrupa da Gönderilen ‹lk

Osmanl› Sefiri (Eyüpde medfun) Ahmed Vas›f Efendi” tebli¤i ile M. Necati KUTLU

konufltular. ‹lk oturum konu bafll›¤› “Osmanl› 700” idi. Konusu gere¤i IV. oturuma

baflkanl›k yapan Prof. Dr. Ertu¤rul ÖNALP’›n tebli¤ini de ilk bölüme ald›k.

6 May›s Cumartesi günü yap›lan II. Oturumun baflkanl›¤›n› Prof. Dr. Haflim KAR-

PUZ yapt›. Bu oturumda, “K›y› Kullan›m›nda Yan›lg›lar” tebli¤i ile Prof. Dr. Nezih

ELDEM, Eyüp’te E¤itim Yap›lar›-Mektep ve Medreseler” tebli¤i ile Prof. Dr. Zeynep

AHUNBAY, “Eyüp’te Baz› Camii ve Türbelerin Tamiriyle ‹lgili Arfliv Belgeleri Hak-

k›nda Görüfller” tebli¤i ile Prof. Dr. Hakk› ÖNKAL ve “Eyüpsultan Külliyesi” tebli¤i

ile Prof. Dr. Gönül ÇANTAY, “Planlamada Veri Oluflturmak Üzere Eyüp’te Koruna-

cak De¤erler” tebli¤i ile Doç. Dr. Zekiye YENEN”, “Sinan’›n Eyüp’teki Eserleri” tebli¤i

ile Doç. Dr. Suphi SAATÇ‹, “Eyüp’te Kentsel Doku’nun Geliflimi “ tebli¤i ile Yrd.

Doç. Dr. Nuray ÖZASLAN”, Eyüpsultan Camiinde Yap›sal Kanun ve Mimari Gelifli-

mi tebli¤i ile Yrd. Doç. Dr. Betül BAKIR, Eyüp Kuyubafl› Emin Baba Tekkesi Resto-

rasyonu De¤erlendirmesi” tebli¤i ile Dr. Ayten ERDEM, “Tarihi Çevrenin Korunma-

s›nda Bir Akdeniz ‹slam Ülkesi Tunus (Eski Kent Medina Örne¤i) ve Eyüp” tebli¤i ile

Dr. Fahrunnisa KARA, “Kültür Miras› Yap›lar›n Korunmas› ve Kullan›m›” tebli¤i ile

Hülya YALÇIN kat›ld›lar.

Ayn› gün ö¤leden sonra yap›lan III. Oturum Baflkanl›¤›n› Prof. Dr. Gönül ÖNEY

yapt›. Bu oturumda Prof. Dr. Örcün BARIfiTA yerine Kamil Biçici, “Eyüpsultan Cafer

Pafla Türbesi Kaz›s› ve Mezar Tafl› Süslemeleri” üzerine tebli¤i ile, Erdem YÜCEL

“Cemal Server REVNAKO⁄LU’nun Eyüp Çal›flmalar›” tebli¤i ile, Yrd. Doç. Dr. Nuri

SEÇG‹N “Eyüpsultan Haziresindeki Mimarî Lâhitler” tebli¤i ile, Erman GÜVEN

“Eyüpsultan Türbesinin Hat Sanat› Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi” tebli¤i ile, Dr. Süley-

man BERK “Eyüp’de Medfun Hattat F‹L‹BEL‹ Bakkal Ahmed Arif Efendi” tebli¤i ile,

Dr. Z. Cihan ÖZSAYINER “Eyüp’teki Mimar Sinan Türbelerindeki Hat Sanat› Düze-

ni” tebli¤i ile, AZ‹Z DO⁄ANAY “Eyüp Camii Civar›ndaki Mezarl›klarda Gözüken

Cintemani (Benek-Peleng) Motifi Hakk›nda Bir Araflt›rma” tebli¤i ile yer ald›lar. IV.

Oturumda sunulan tebli¤lere konusu gere¤i, oturuma kat›lamay›p, tebli¤ini takdim

eden hocalar›m›z Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN’in “Eyüp Esteti¤i” bafll›kl› çal›flmas›n› da

dahil ettik.

Pazar günü, yani sempozyumun son günü IV. Oturum yap›ld›. Bu oturumun bafl-

kanl›¤›n› Prof. Dr. Ertu¤rul ÖNALP yapt›. IV. Oturumuna konu ve konuflmac›lar› ise;

Prof. Dr. ‹smail Lütfi ÇAKAN “Sahabe Kimli¤i Aç›s›ndanEyüpsultan Baz› Davran›fl ve

De¤erlendirmeleri”, Prof. Dr. Semavi EY‹CE “Piyerloti”, Prof. Dr. Mehmet fiEKER

“Yabanc› Gözüyle XVIII-XIX Yüzy›lda Osmanl›lar Zaman›nda Eyüp”, Prof. Dr. Hulûsi

YAVUZ “Eyüp te Medfun Osmanl› fieyhülislâmlar›”, Doç. Dr. Cahit ATASOY “Eyüp-

sultan, Türk Musikisi Tarihi Boyunca Bir mektep (Ekol) Olmufltur”, D. Mehmet Do-

¤an “Fetih ve Eyüpsultan”, Doç. Dr. Sait ÖZTÜRK “Osmanl› Toplumuna Eyüpten Ba-

k›fl, Dr. Sinan GEN‹M “Kültür Sorunu”, Mustafa Miyaso¤lu “Eyüpte Medfun Bir fiair;

Ziya Osman SABA”, Beflir Ayvazo¤lu “Eyüpte Medfun Bir fiair Ahmet HAfi‹M ve Ha-

10



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

flimde Din Duygusu”, Yurdun GÜVENER “Eyüpsultan’›n ‹stanbul’un fiehirleflmesine ve

Kültür Hayat›na Etkileri”, Musa SEY‹RC‹ “Osmanl› Tekke Kültürü” Osman SAK “II.

Mahmud’dan Günümüze Mehter” idi.

Son oturumu müteakiben Sempozyum de¤erlendirmesini Prof. Dr. Selçuk Müla-

yim yapt›. Prof. Dr. Örcün BARIfiTA baz› özel nedenlerle toplant›lara kat›lamam›flt›.

Mülayim hocam›z k›sa ve özlü cümlelerle dolu geçen üç günü de¤erlindirdi. Hocam›z

konuflmas›na daha çok resmi kurulufllar›n bu tür bilimsel çal›flmalara verdi¤i daha do¤-

rusu vermedi¤i deste¤i merkez yapt›. Bu konuflma için hocam›za tekrar flükranlar›m›

arz ediyorum.

Pazar günü toplant› bitiminde motorla geleneksel “Haliç Gezimizi” yapt›k. Belki

tüm hocalar›m›z kat›lmad› ama, kat›lanlar›n öyle kolay kolay unutamayaca¤› an›larla

dolu idi. Çünkü Haliçle ilgili an›s› olanlar›n gezerken hat›ralar›n› anlatmalar› geziyi

daha anlaml› hale getirdi.

Pierloti Kahvehanesinde verilen vedâ çay› ile tamamlanan Sempozyumdan ayr›lan

kat›l›mc›lar, yeni toplant›larda buluflmak üzere sözlefltiler.

Kimi eksikleri ile birlikte gerçeklefltirdi¤imiz sempozyum’un ard›ndan kat›l›mc›lar-

dan tebli¤lerini istedik. Ekim bafl›na geldi¤imizde 46 tebli¤den 41 tanesi bize ulaflm›fl-

t›. Nezih ELDEM, U¤ur DERMAN, Erman GÜVEN ve Yurdun GÜVENER beyin ça-

l›flmalar› bize ulaflmam›flt›. Son bir hamle yaparak son dört tebli¤e de ulaflt›k. Mizan-

pajl› nüshalar› tashih için gönderdik. Bekledik. Gerekti¤inde ikinci, üçüncü kez iade

ettik. May›s’ta bafllay›p Ekim’e kadar süren bu hummal› çal›flma istedik ki güzel olsun.

Mükemmel diyemiyoruz. Ama hiç olmazsa noksan› az olsun istedik. Belki bu kadar

gecikmesinin sebebi de bizim bu afl›r› hassasiyetimiz olsa gerek.

Kat›l›mc›lar›n bize ulaflt›rd›¤› tüm yaz›l› ve görsel malzemeleri kulland›k. Sayfa

s›n›rlamas› yapmama¤a gayret ettik. Tebli¤ sahiplerinin tashihinden sonra birkaç kez

gözden geçirdik. Tüm bu ihtimama, özene ra¤men hatas›z oldu diyemiyoruz. Kimi ek-

siklerimiz oldu. Bunlardan dolay› de¤erli tebli¤ sahiplerinden “ba¤›fllanma” diliyoruz.

Kimi tebli¤cinin ajansa gidip, grafikerle birebir çal›flmas›n› ise büyük takdirle

karfl›lad›k. Bu özen ve içtenlik nas›l ifade edilebilir ki baflka.

150’ye yaklaflan tebli¤ say›s› ile 4 ciltlik Sempozyum tebli¤ler kitab› kendi alan›n-

da büyük bir bofllu¤u doldurmakla kalm›yor, ayr›ca bu türden çal›flma yapmak is-

teyenlere de örnek teflkil ediyor.

Yurt içi ve d›fl›ndan bu kitaplar› temin etmek üzere bizlere müracaat edenlerin kul-

land›klar› uslüp, bizleri daha bir cesaretlendiriyor. Bu güzel övgülere lây›k olmaya

gayret ediyoruz.

Tabii belki flunu söylemek gerekiyor. Yasalar, mevzuat, imkânlar, kadro v.s.

say›lanlar tüm belediyeler için geçerli handikaplar. Bizler Eyüp Belediyesinde bahsi

geçen flartlara ra¤men bunlar› yapabiliyor isek, bunun yegâne sebebi, siyasi iradenin

talebini, kültürden yana koymas›ndan kaynaklan›yor. Daha aç›k bir ifade ile Bafl-

kan›m›z Ahmet GENÇ Bey’in aç›k ve tereddütsüz verdi¤i destek ile oluyor bütün

bunlar. Dolay›s› ile esas kutlanmas› gereken tav›r bence bu olmal›. Yani böylesine bir

tav›r ve irade.

Ben bu y›lki yaz›m› birazda özele aç›lan bu son notla bitirmek istiyorum.

Diyorum ki; bizi dört y›ld›r yaln›z b›rakmayan dostlar›m›za, hocalar›m›za yürek

dolusu teflekkürler. ‹nflallah yeni bir y›lda daha anlaml› ve nitelikli toplant›larda çal›fl-

malarda beraber oluruz.

Ne diyelim, çaba bizden baflar› ALLAH’tand›r.
‹rfan ÇALIfiAN

Kültür ve Turizm Müdürü
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Resim 1. 
Çorba kap›s›n›n cami
yönünden kütle kompozisyonu.

Resim 2. 
Cephe görünüflünün çizimi.

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

‹stanbul Fatih Külliyesi’ni çeviren
avlu duvarlar› üzerinde yer alan kap›-
lardan, güneydo¤udaki üzerinde dur-
mak istiyoruz. Uzun süredir “Çorba
Kap›s›” ad›yla bilinen bu takkap›’n›n
sorunlar›yla cami binas›n›n inflaat so-
runlar› birbirine ba¤l›d›r. Bu görkemli
geçit strüktürü, mimarl›k tarihi ve de-
korasyonu aç›s›ndan k›sa etütler halin-
de gözden geçirilmifl, fakat tafl süsle-
meleri aç›s›ndan ayr›nt›l› olarak ince-
lenmedi¤inden, yap›n›n kimli¤i ve ilk
Fatih Camisi ile olan iliflkisi ayr›nt›l›
olarak tart›fl›lmam›flt›r1.

Çorba Kap›s›’n›n külliye plan›ndaki
konumu, bu geçidin öteki girifllere göre
daha farkl› tasarlanm›fl olmas›, dekoras-
yon özelliklerini anlaml› k›lmaktad›r.
Kap›n›n bulundu¤u nokta, flehir doku-
suna ba¤lan›fl›, özellikle Fatih dönemi
Osmanl› Saray› ile iliflkileri bak›m›ndan
önem tafl›maktad›r. 

Akdeniz medreselerinden Baflkur-
flunlu ile hazire aras›nda uzanan har-
puflta duvar üzerinde, hazireye bitiflik
infla edilen bu kemerli geçit, külliyeyi
Saraçhanebafl› semti yönünde s›n›rlan-
d›rmaktad›r. Bugünkü durumda, Sultan
II. Mahmud’un annesi Nakflidil Sultan
ad›na yap›lan türbe ve sebil, 1818 ta-
rihli bir ekleme olarak, Çorba Kap›s›’na
ba¤lanan duvara birleflir.

Kap› 15. yüzy›l takkap›lar›n›n gelifl-
mifl bir örne¤i olarak gözükmektedir2.

Düzgün yontulmufl küfeki bloklar›yla
örülen cepheler oldukça sade tutulmufl,
köfle sütunceleri ve dalgal› tepelik çer-
çevesi d›fl›nda masif görünüfl korun-
mufltur. Bas›k kemer üzerindeki silme-
nin üstünde yer alan al›nl›k (tympa-
non) zenginli¤i art›ran en belirleyici
unsurdur. Kap› Antik Ça¤’›n zafer tak-
lar›ndan farkl› olarak duvar üzerindeki
bir geçidi vurgulamaktad›r. D›fltan Sa-
raçhanebafl›’na bakan bu cephe, kuflku-
suz bütün külliye için birinci derecede
önemli bir giriflti. Biliyoruz ki; Bizans
döneminde Philadelphion (Saraçhane-
bafl›)’dan gelip Kharisos Kap› (Edirne-
kap›)’ya ulaflan Deuteron Caddesi, Ha-
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Resim 3. 
Cami yönünden cephe
foto¤raf› (1999).

Resim 4. 
Nakfl›dil türbesi yönünden
cephe foto¤raf› (1999).

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

variyun Kilisesi ve Hora Manast›r›’n›n
yak›n›ndan geçen önemli bir arterdi.
Bu kutsal yap›lar› Bizans saray›ndan ge-
len yola ba¤layan cadde, ayn› zamanda
Tekfur ve Blakherna’ya da ulafl›yordu.
Fatih dönemi, Eski Saray› ile Fatih Kül-
liyesi’ni yine bu yol birbirine ba¤lan-
maktayd›. O halde bu geçidin bir “Sal-
tanat Kap›s›” olarak tasarlanm›fl olmas›
için yeterli sebepler vard›r.

Eski Fatih Camisi, 12 Zilhicce
1179’da, yani 2 May›s 1766’da fliddetli
bir depremle sars›ld› ve onar›lamayacak
dercede hasar gördü. 2.5 ay, aralarla
süren bu hareket-i arz’›n merkez üssü
Fatih oldu¤undan cami büyük ölçüde

çöktü. Yeni Fatih Camisi, II. Musta-
fa’n›n emriyle ,tamamen y›k›lan eski
cami yerine infla edildi ve 25 Nisan
1771’de aç›ld›. Bu yap›da eski mimari
üslup tercih edilmifl, dönemin di¤er ya-
p›lar›; Nuruosmaniye, Laleli ve Ayaz-
ma’dan farkl› olarak baz› ayr›nt›lar d›-
fl›nda, yüzelli y›l önceki bir örnek, Sul-
tanahmet (1617) camisi esas al›nm›flt›r. 

Anlafl›ld›¤› kadar›yla, depremde faz-
la hasar görmeyen düflük kodlu binalar;
caminin avlu duvarlar›, Çorba Kap›s›
ve benzeri unsurlar bugüne kadar ulafla-
bildi. Takkap›n›n depremden kurtuldu-
¤unu söylerken, konstrüksiyonun genel
olarak ayakta kald›¤›n› düflünüyoruz.
Ancak fliddetli ve peflpefle gelen yer
sars›nt›lar›n›n, özellikle tympanonu
oluflturan levhalar› yerinden oynatt›¤›,
bozulan plaka düzeninden birkaç par-
çan›n düfltü¤ü, daha sonra da yerlerine
yap›flt›r›lmaya çal›fl›ld›¤›, kompozis-
yonda görülen kaymalar ve kopukluk-
lardan anlafl›l›yor. Motif ba¤lant›lar›n-
daki isabetsizlikler, panoyu oluflturan
levhalar›n toplan›p yap›flt›r›ld›¤›n›, bu
arada pas rengine dönüflen bir harc›n
acemice kullan›ld›¤›n› gösteriyor.

Gerçek anlamdaki bir rekonsttrüksi-
yondan uzak olan bu kaba onar›m bize
baflka ipuçlar› da veriyor. 

Tympanon yüzeyinde bütünleflen
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levhalar›n tafl kakma ifllemi yerde ha-
z›rlan›yor, yeflil, k›rm›z› serpentin veya
brefli’den kesilen motifler levha yüzeyi-
ne aç›lan oyuklara yerlefltirilip, levhalar
kap› yüzeyinde monte ediliyordu. Bu
ifllem, yüksek mimari yüzeylere uygula-
nan mozaik çini panolar için de geçer-
liydi. Farkl› renkteki tafllarla elde edilen
dekorasyon Ortaça¤ boyunca rastla-
mak mümkündür. Ancak Çorba Kap›s›
örne¤i Bursa Ulu Camii penceresi ve
daha çok Edirne Eski Camii bat› girifli
cephesindeki örneklerle yak›nl›k için-
dedir. Farkl› renkteki tafl cinslerinin ay-
r› ayr› levhalar halinde, geniflce bir yü-
zeye mozaik tekni¤inde uygulanmas›,
dönemin kalemifli ve tezhip sanat›na
kadar aç›lan alanlar› için de geçerli ola-
bilecek tasar›m ilkelerini üzerinde top-
layarak dönemin tezyinat anlay›fl›na ta-
n›kl›k etmektedir. 

fiu andaki belirlemelere göre vard›¤›-
m›z sonuçlar› flöylece toplayabiliriz:
1766 depreminde caminin kubbeleri ve
tüm örtü sisteminin çöktü¤ünü biliyo-
ruz. Çorba Kap›s› al›nl›¤›nda yer alan
dekorasyonun, cami avlusundaki pence-
re aynalar›yla ayn› teknikte olmas›, bu
iki kesimin ilk yap›m tarihinden kald›¤›
izlenimi veriyor. Ayn› atölyenin ürünü
olarak görünen her iki kesimin Fatih
devri süsleme envanteri içinde düflünül-
mesi daha do¤ru olacakt›r. 

Notlar
1. Konuyla do¤rudan ilgili bir kaynak için bkz. Y.

Önge, Fatih Külliyesi Çorba Kap›s›, Önasya, s.3,

Ankara 1968.

2. M. Cerasi, bir yaz›s›nda Çorba Kap›s›’n› flu

cümlelerle aç›kl›yor: “‹stanbul’daki Fatih Kül-

liyesi’ne 18. yüzy›lda yap›lan ve Çorba Kap›s›

denilen girifl kemeri. (M. Cerasi, Tarihselcilik ve

Osmanl› Mimarisinde Yarat›c› Yenilikçilik / 172-

1820, Osmanl› Mimarl›¤›n›n 7 Yüzy›l›, Ulus-

larüstü Bir Miras, Yap›-Endüstri Merkezi Yay›n-

lar›, ‹stanbul 2000, s. 34-42). Yap›, kan›t göster-

meksizin böylesine kolayca tarihlemeye izin

verebilecek kadar aç›k ipuçlar›  vermiyor.

Resim 5. 
Cami yönünden al›nl›k
tezyinat› (1999).

Resim 6. 
Nakflidil Cephesi tepelik
tezyinat› ayr›nt›s› (1999).
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1. R. Önsoy, Osmanl› Borçla-
r›, 1854-1914, Ankara 1999,
s. 32

2 A.Vas›f Efendi, Mehâsinül
Âsâr ve Hakaikül Ahbâr, yay.
M. ‹lgürel, ‹stanbul 1978, s.
190 v.d.
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Osmanl› devletinde 16. yüzy›l›n
sonlar›nda ortaya ç›kan mali bunal›m
daha sonraki yüzy›llarda da devam
ederek 19. yüzy›l›n ortalar›na kadar
geldi. Gittikçe fliddetlenen ekonomik
sorunlar› bertaraf etmek amac›yla ver-
gilerin art›r›lmas›, sikke ta¤flifli, iç borç-
lanma gibi al›nan baz› tedbirler yeter-
siz kald›.

1848 y›l›nda Avrupa’y› sarsan kriz
Osmanl› ekonomisini olumsuz etkiledi.
‹hracat azald›. Osmanl› d›fl ticareti gi-
derek büyüyen aç›klar vermeye bafllad›.
1850 y›l›na gelindi¤inde Bab›âli yeni
büyük bir krizle karfl› karfl›ya kald›.
Kontrol edilemeyen kaime h›zla de¤er
kaybetti. Bu durumdan d›fl ticaret
olumsuz etkilendi, vergi gelirleri azald›.
K›r›m savafl› hazineye a¤›r yük getirdi.
Faal erkek nüfusunun % 75’i askere
al›nd›¤›ndan tar›m ve sanayiide büyük
düflüfller yafland›. Nitekim o zamana
kadar hububat ithal etmeyen Osmanl›
devleti tar›m ürünleri sat›n alma¤a bafl-

lad›1.
Bu durum karfl›s›nda iç kaynaklar

yetersiz kal›nca Bab›âli d›fl kaynaklara
baflvurmak zorunda kald›. Önce Fas,

Cezayir gibi müslüman ülkeler, daha
sonrada Felemenk, ‹spanya ve ‹ngiltere
nezdinde istikraz yapma girifliminde
bulundu. Bunlardan netice al›namamas›
üzerine Osmanl› devleti Paris ve Lond-
ra borsalar›na yöneldi2.

Bu s›rada Avrupa para piyasalar›nda
önemli geliflmeler yafland›. 18. yüzy›l›n
sonlar›ndan itibaren Fransa ve ‹ngilte-
re’de büyük sermaye birikimi oldu. Ta-
sarruflar bafllang›çta yerli sanayii kuru-
lufllar›nda istihdam alan› buldu. Ancak
% 2-3 aras›ndaki faiz tasarruf sahipleri-
ni tatmin etmedi. Bu bak›mdan yeni
yat›r›m alanlar› arad›lar. ‹ngiliz ve
Frans›z hükümetleri kendi vatandafllar›-
na yat›r›mlara daha çok kâr veren Asya
ve Amerika ülkelerini tavsiye ettiler. Bu
ülkeler aras›nda Osmanl› devleti de bu-
lunmaktayd›. Böylece tasarruf sahipleri
daha çok kazan›rken, Osmanl› devleti
mali bunal›mdan kurtulacak, reformlar›
gerçeklefltirerek Rusya karfl›s›nda daha
güçlü olacakt›. Osmanl› devleti eline
geçecek fonlar›n bir k›sm›n› çeflitli sa-
nayi mallar› ve özellikle askeri araç-ge-
reç al›n›m›nda kullanaca¤› için Avrupa
sanayiine ek talep yarat›lacakt›. Ayr›ca
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3 E.Z. Karal, Osmanl› Tarihi,
c. 6, Ankara 1976, s.210

4 A. Cevdet Pafla, Ma’ruzât,
yay. Y. Halaço¤lu, ‹stanbul
1980, s.7

5 A. Roumani, Essai Historique
et Tecnique sur la Dette Publi-
que Ottomane, Paris 1927, s.
171; A.du Velay, Türkiye Ma-
li Tarihi, çev. Maliye Tetkik
kurulu, Ankara 1978, s. 211;

Önsoy, a.e.,s.106

6 H. Mutluça¤, “Düyun-u
Umumiye ve Reji Soygunu”,
Belgelerle Türk Tarihi, say› 2,
s. 23 v.d.
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baflta ‹ngiltere ve Fransa olmak üzere
borç veren ülkeler Osmanl› devleti
üzerinde siyasi nüfuz kazanacakt›.

Böylece Osmanl› devletinin d›fl
borç arad›¤› 1850’li y›llar, baz› Avrupa
ülkelerine mensup tasarruf sahiplerinin
yeni yat›r›m alanlar› bulmaya çal›flt›¤›
döneme rastlam›flt›r. Bu bak›mdan Os-
manl› devletinin borç bulmas› zor ol-
mad›. Ancak baflta Padiflah olmak üzere
baz› Osmanl› yöneticileri borçlanmaya
karfl› ç›kt›lar ve müslüman bir devletin
hristiyanlardan borç almas›n› onur k›r›-
c› buldular. Sultan Abdülmecid, “Ben
devleti selefimden nas›l ald›m ise öyle
teslim ederim. Ben gavura boçlanmam”
diyerek bu konudaki kararl›l›¤›n› gös-

terdi3. Fakat Padiflah gittikçe bozulan
ekonomik durum karfl›s›nda bu tutum-

dan vazgeçmek zorunda kald›4.
Borç yanl›lar›na göre, borçlanmadan

korkmamal› idi. Zira ‹spanya, Avustur-
ya ve Rusya gibi ülkeler istikraz yapa-
rak ekonomik sorunlar›n› halletmifller,
hatta bunlardan bir k›sm› borç veren
ülkelere kat›lm›fllard›. Ak›lc› bir politi-
ka ile Türk ekonomisi istikrara kavufla-
cak, as›rlardan beri yaflanan mali kriz
bertaraf edilecek, devaml› de¤er kaybe-
den kaime piyasadan çekilecekti. Ayr›-
ca reformlar hayata geçirilerek ülke gü-
ven verici bir görünüme kavuflacak, iti-
bar kazanacak, hatta Osmanl› devleti
Avrupa politikas›nda tekrar söz sahibi
olacakt›. Ancak bunlar temenniden iba-
ret kald›. Zira Osmanl› devleti 19. as-
r›n ortalar›ndan itibaren girdi¤i borç-
lanma sürecinde bunlar›n ço¤unu ger-
çeklefltiremedi. Ülkenin siyasal ve eko-
nomik özgürlü¤ü ciddi tehditlerle karfl›
karfl›ya kald›.

1854 y›l›nda bafllayan istikrazlar gi-
derek büyüdü. Ço¤u k›sa vadeli, paha-
l›, üretime dönüfltürülemeyen istikraz-
lar devleti borç bata¤›na soktu. 6 Ekim
1875 Kararnames ile iflâs resmen ilan

edildi5. Avrupa devletlerinin bask›s›yla
20 Aral›k 1881 tarihinde Muharrem
Kararnamesi kabul edildi. Alacakl›lar›n
temsilcilerinden oluflan, görevi “Tahvi-

lat hamillerini temsil etmek ve bunlar›n
menafiini muhafaza etmek” fleklinde
ifade edilen Düyun-u Umumiye Mecli-
si kuruldu. Meclis, Osmanl› Maliye
Nezareti’ne ba¤l› olmakla birlikte Os-
manl› devletinde yabanc›lar›n ç›karlar›-
n› temsil eden bir kurulufl gibi hareket
etti. Hiç bir zaman kendisini Osmanl›
hükümetine ba¤l› hissetmedi, sömürge
yasalar›n› uygulad›.

Kurdu¤u kolcularla Türk insan›n›
karfl› karfl›ya getirdi. Çat›flmalarda bin-
lerce insan hayat›n› kaybetti. Nitekim
Dahiliye Naz›r› Mehmed Menduh ve
Evkaf Naz›r› Abudullah Bey taraf›ndan
tanzim edilen 2 Ekim 1902 tarihli bir
raporda kolcularla üreticiler aras›ndaki
çarp›flmalarda o zamana kadar 20 000

can kayb› oldu¤u belirtilmektedir6.
Düyun-u Umumiye idaresi kolcular

ordusundan yararlan›p köylüyü mal›n›
piyasa fiatlar›n›n çok alt›nda satmak
zorunda b›rakarak büyük vurgun elde
etmifltir. Yine ayn› raporda bu konuda,
“Geçimlerini tütün ekimiyle temin
eden çiftçiler yetifltirdikleri tütünlere
Reji idaresi lây›k olan fiat› vermedi¤in-
den mahsullerinden hakk›yla istifade
edememektedirler. Meselâ en nefis tü-
tünün okkas›na (I 250 gr.) 60-70 kurufl-
tan fazla k›ymet takdir etmedi¤i halde,
baz› yabanc› devlet hükümdarlar› tara-
f›ndan bulundurulan arac›larla sair al›-
c›lar ayn› tütüne üç-dört misli fiat ver-
mektedirler” denilmektedir.

Düyun-u Umumiye idaresinin teflki-
liyle Avrupa devletlerince yürütülen
nüfuz politikas› yeni bir canl›l›k kazan-
d›. Yabanc›lar Anadolu, Rumeli, Suriye
ve Lübnan’da imtiyazlar alarak demir-
yollar›, limanlar, bankalar, sigorta flir-
ketleri, telefon ve elektrik santralleri ve
maden iflletmecili¤i gibi büyük kâr ge-
tiren tesisler kurdular. Bu kazançtan en
büyük pay› yat›r›mlarda ilk s›ray› elin-
de bulunduran Fransa ald›. Frans›zlarla
birlikte ‹ngilizler, Alman ve Avusturya-
l›lar da Osmanl› devletine açt›klar› kre-
dileri kendi ç›karlar› için araç olarak
kulland›lar. ‹zmir-Ayd›n demiryolu ve
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uzant›s› imtiyaz›n› ‹ngilizler, Ba¤dat
demiryolu, Haydarpafla Liman› infla ve
Konya ovas›n› sulama projesini Alman-
lar ald›. Rumeli demiryollar› Avusturya
sermayesi a¤›rl›kl› bir gruba verildi. Bu
imtiyazlar› kendi ülkelerine kazand›ra-
bilmek amac›yla Düyun-u Umumiye
Meclisindeki üyeler birbirleriyle k›yas›-
ya mücadele etti. Türkiye’deki yabanc›
flirketler ifllerini takip ettirebilmek için
Meclis üyelerini dolgun ücretle kendi

yönetim kurullar›nda görevlendirdiler7.
Bunlardan Caillard ‹ngiliz, Goesher ve
Lindau Alman, Berger de Frans›z ç›kar-
lar›n›n ateflli savunucular› oldular. Bu
üyelerden her biri mesailerini daha çok
‹stanbul’daki nüfuzlu çevrelerle iflbirli¤i
yaparak kendi ülkelerinin flirketlerine
yeni ihaleler temin etmeye harcad›lar.

Yabanc›lar›n bu ç›karlar›na karfl›
Osmanl› devletinin ne kadar borç ald›-
¤› ve bu borçlar› nerelere harcad›¤› hu-
susu akla gelebilir.

Osmanl› devleti 1854-1914 y›llar›
aras›ndaki 60 y›ll›k dönemde 40 civa-

r›nda borç alm›flt›r8. Toplam borç tuta-
r› 378 milyon Osmanl› liras›d›r. 

a. Bu mebla¤›n, 169 milyon liras›,
yani % 44,5 eski borç ödemelerine,

b. 131 milyon liras›, yani %34,5
emisyon-komisyon giderlerine,

c. 28,7 milyon liras›, yani %7,5 ya-
t›r›mlara,

d. 20 milyon liras›, yani %5,2 bütçe
aç›klar›n›n kapat›lmas›na,

e. 18 milyon liras›, yani %5 askeri
harcamalara,

f. 9 milyon liras›, yani %2,5 hazine
harcamalar›na gitmifltir.

Bu harcama kalemlerinden eski borç
taksitleri, emisyon-komisyon masrafla-
r›, askeri harcamalar, hatta yat›r›mlar›n
dolayl› olarak bat›l› yat›r›mc›lar ve ifl
çevrelerine yaklafl›k % 85 nisbetinde
geri göndü¤ü düflünülürse Avrupa dev-
letlerinin kazançlar›n›n ne kadar büyük
oldu¤u ve Osmanl›lar›n d›fl borçlanma
ile ne kadar a¤›r bir yükün alt›na girdi-
¤i kendili¤inden anlafl›l›r.

Düyun-u Umumiye idaresi Türk ve
yabanc› araflt›rmac› ve ayd›nlar taraf›n-
dan farkl› de¤erlendirilmifl bir kurulufl-
tur. Ders kitaplar›m›za olumsuz yans›-
m›fl, baz› ayd›nlar›m›z taraf›ndan em-
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peryalizmin ajan›, kapitalist bat›n›n ile-
ri karakolu, sömürü aleti, uluslararas›
politikan›n oyun alan›, Osmanl› devle-
tinde ikinci bir Maliye nezareti, devlet
içinde devlet vs. olarak görülmüfl, hatta
bunlara alet oldu¤u için ülkeye ihanet
etmekle suçlanm›flt›r.

Buna karfl›l›k yabanc›lar, Düyun-u
Umumiye idaresini bat›l›lar›n alacakla-
r›n› tahsil etmek üzere, Osmanl›lar›n
da muvafakatiyle vücuda getirilmifl bir
organ olarak görmüfllerdir. Ancak bu
kuruluflu iktisat tarihimiz aç›s›ndan de-
¤erlendirmeden önce, ülkemiz için
olumsuz ve olumlu yönlerine, baflka bir
ifade ile neler götürüp, neler getirdi¤i-
ne k›saca bakmak faydal› olacakt›r. Os-
manl› devleti 1850’li y›llar›n ortalar›n-
dan itibaren d›fl ülkelere borçlanmaya
bafllam›flt›r. Borcun hukuki ve ahlâki
aç›dan birinci özelli¤i geri dönmesidir.
Osmanl› imparatorlu¤u borcuna itiraz
etmemifl, bir süre sonra iç ve d›fl eko-
nomik flartlar a¤›rlafl›nca 1875 morator-
yumu ile ödemeleri durdurmufltur. Ba-
b›âli iflâstan sonra alacakl› veya onlar›n
temsilcileriyle temas› sürdürerek borç-
lar› geri ödemek için bir çözüm aray›fl›
içinde olmufltur. Kendi d›fl›nda veya si-
yasi bir çözümü kabul etmeyece¤ini
devaml› vurgulayan Osmanl› devleti,
neticede alacakl› temsilcilerini ‹stan-
bul’da toplayarak konuyu müzakere et-
mifl, Muharrem Kararnamesi ile Dü-
yun-u Umumiye idaresi hayata geçiril-
mifltir. ‹dare kendisine tahsis edilecek
kaynaklardan toplayaca¤› gelirleri tah-
vil hamillerine da¤›tacakt›. Anlafl›ld›¤›
kadar›yla buraya kadar hiç bir fley Bab›-
âliye empoze edilmemifltir. Zaten Dü-
yun-u Umumiye idaresi, hükümetin da-
ha önce kurulmas›na öncülük etti¤i
Düyun-u Sitte idaresinin geniflletilmifl
bir flekli idi. Ancak Osmanl›  impara-
torlu¤u da dahil, Kafkasya’dan Çin’e
kadar Asya’da, bütün Afrika ve Güney
Amerika’da sömürge yasalar›n› uygula-
m›fl, herfleyi yapmak, daha çok kazan-
mak için her yolu kendilerine mübah
görmüfllerdir. Baflta misyoner okullar›

olmak üzere yabanc›lar›n güdümündeki
kurulufllar el alt›ndan sa¤lad›klar› yar-
d›mlarla yerli iflbirlikçilerini de yetifltir-
meyi ihmal etmemifllerdir. Zira bu ele-
manlar vas›tas›yla ülkenin en ücra kö-
flelerine kadar ulaflmalar› mümkün ol-
mufltur.

Düyun-u Umumiye idaresinin teflki-
liyle Avrupal›larca yürütülen nüfuz po-
litikas› yeni bir canl›l›k kazanm›fl, ya-
banc›lar büyük kâr getiren yeni imti-
yazlar elde etmifllerdir.

Olumsuz yönlerine ra¤men Düyun-
u Umumiye idaresinin Osmanl› ekono-
misine önemli katk›larda bulundu¤u bir
gerçektir. 1881 y›l›na kadar daha çok
Osmanl› Bankas›, Deutsche Bank gibi
yabanc› finans kurulufllar› vas›tas›yla
yürütülen, zaman zaman kesintiye u¤-
rayan Osmanl› -Avrupa ekonomik,
özellikle mali iliflkileri Düyun-u Umu-
miyenin kurulufluyla istikrar kazand›.

Düyun-u Umumiye idaresi Osmanl›
imparatorlu¤u ile Avrupa aras›nda uzun
süre adeta bir köprü oldu.

1875 moratoryumu ile bozulan Os-
manl›-Avrupa iliflkileri ve Osmanl› dev-
letinin kaybolan mali itibar› Düyun-u
Umumiye idaresinin kurulup, borçlar›n
muntazam bir flekilde geri ödenmeye
bafllamas›yla yeniden düzeldi. Devlet,
1880’li y›llar›n ortalar›ndan itibaren
Avrupa para piyasalar›nda eskiye naza-
ran daha müsait flartlarla istikrar bula-
bildi. Borçlar›n› zaman›nda ödeyen
devlete karfl› güven artt›¤› için yabanc›
sermaye tekrar ülkemize girme¤e baflla-
d›. Meselâ 1890 y›l›nda yabanc› serma-
ye d›fl borçlar›n ancak %15’ine tekâbül
ederken, bu oran h›zla yükselerek 1914

y›l›nda %50’ye ulaflt›9.
Hükümet Düyun-u Umumiye idare-

sinin tavassutu ile borçlar›n anapara ve
faizlerinde önemli indirimler elde etti.
Bu nisbet tüm borç üzerinden 1881 y›-
l›nda % 50, 1903’de % 56 civar›nda
gerçekleflmifltir.

Osmanl› devleti, yine Düyun-u
Umumiye idaresinin katk›s› ile hazine-
ye hemen ödeme külfeti getiren, ço¤u
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Galata bankerleri veya Osmanl› Banka-
s›n›n arac›l›¤› ile yap›lm›fl k›sa vadeli
veya vadesi dolmufl borçlar› uzun vade-
li düflük faizli muntazam borçlara dö-
nüfltürmüfltür. Böylece hazine rahatla-
m›fl, yat›r›mlar›n gerçeklefltirilme f›rsat›
ortaya ç›km›flt›r. 

Düyun-u Umumiye idaresi bat› ti-
pindeki kurulufllar›n ülkemizdeki ilk ör-
neklerinden birini teflkil etmifltir. Me-
murlar›n iyi seçmifl, dolgun ücret ver-
mifl ve maafllar›n› zaman›nda ödemifltir.
‹yi iflleyen bir teftifl ve denetim siste-
miyle her memurun baflar› durumunu
belirlemifl, baflar›l› olmayanlar› iflten
uzaklaflt›rm›flt›r. Rüflvet ve iltimasa asla
müsaade etmemifl, bunlara teflebbüs
edenleri cezaland›rm›flt›r. Bu durum,
flartlar oluflturuldu¤u taktirde Osmanl›
devletinde etkili ve dürüst bir yöneti-
min kurulabilece¤ini kan›tlam›flt›r.

Düyun-u Umumiye idaresi ald›¤›
önlemler sayesinde baflta kendisine ter-
kedilen gelirlerde olmak üzere ülke
üretiminde önemli art›fllar sa¤lanm›fl,
bu sayede borçlar›n muntazaman öden-
mesi mümkün olmufl, art›fllar›n bir k›s-
m› hükümete verilmifltir. Bu örnek, ülke
kaynaklar› iyi de¤erlendirildi¤i taktirde
kendi kendine yetecek ekonomik güce
sahip oldu¤unu göstermifltir. Düyun-u
Umumiye idaresi tuz, tütün, ipekçilik
baflta olmak üzere çeflitli sektörlerde
kurdu¤u iflletmelerle ülkemize modern
tesisler kazand›rm›flt›r. Bu sayede üre-
tim artm›fl, yeni istihdam alanlar› aç›l-
m›flt›r. Ayr›ca kurdu¤u numune çiftlik-
lerinde köylüye modern üretim usulle-
rini göstermifl, yeni makinelerin kulla-
n›m›n› ö¤retmifltir. Çiftçiye ithal to-
humlar› da¤›tarak üretimi teflvik etmifl,
daha çok kazanmas›n› sa¤lam›flt›r. Böy-
lece borçlar›n zaman›nda ödenmesi,
Osmanl› tabas›n›n bat› mamullerini tü-
ketebilecek güce ulaflmas› amaçlanm›fl-

t›r10.
Di¤er taraftan hükümetin çeflitli

alanlarda yapt›¤› reformlara, ihtiyaç
duyulan alanlarda uzman ve dan›flman
deste¤i verilmifltir.

Devlet gelir-giderlerinin hesaplar›-
n›n kayda geçirilip denetlenmesinde
yenilikler yapm›fl, bu tumumu ile dev-
let muhasebesinin geliflmesine katk›da
bulunmufltur.

Zamanla verdi¤i referanslarla Os-
manl› devletinin istikraz yapmas›nda
etkili bir konuma gelen Düyun-u Umu-
miye idaresi devletin afl›r› borçlanmas›-
n› engellemifl, ancak zaruri durumlarda
borç almas›na yard›mc› olmufltur.

Ço¤u defa istikraz yap›lmas›n› ciddi
program flart›na ba¤layan Düyun-u
Umumiye idaresi Osmanl› maliyesine
plan ve proje anlay›fl›n› sokmufltur. Dü-
yun-u Umumiye idaresi Osmanl› büt-
çelerinin haz›rlan›p uygulanmas›na kat-
k›da bulunmufltur. Böylece zaman za-
man büyüyen bütçe aç›klar›n›n asgari
düzeye indirilmesi mümkün olmufltur.

Düyun-u Umumiye idaresi vergileri
belirleyip tahsil eden bir teflkilat kurdu.
Osmanl› maliyesini kendi vergilerini
toplayabilecek düzeye ulaflt›rd›. Örgüte
iyi yetiflmifl uzmanlar ald› veya yetifltir-
di. Bu sayede hazine daha çok gelir el-
de etti.

Düyun-u Umumiye idaresi kurulu-
flundan itibaren çal›flmalar›n›, ald›¤› ka-
rarlar› ihtiva eden yay›nlar yapm›flt›r.
bu sayede faaliyetlerinden hükümet ve
alacakl›lar› bilgilendirmifltir. Böylece
yönetimde aç›kl›k, fleffafl›k ilkesinin
güzel bir örne¤ini vermifltir.

Sonuç olarak Düyun-u Umumiye
idaresi hakk›nda flunlar söylenebilir, ül-
kemiz ve Osmanl› tahvil hamilleri için
farkl› özellik arz eden, Osmanl› d›fl
borçlar›n›n teminat› olmufl, bu günkü
baz› kredi kurulufllar› gibi yabanc› ser-
maye ve ifl çevrelerini, Osmanl› ekono-
misi hakk›nda zaman zaman yay›nlad›-
¤› raporlarla yönlendirmifl, k›sa zaman-
da Osmanl› kaynaklar›n›n % 30 yakla-
flan bir k›sm›n› denetimi alt›na alm›fl,
Osmanl› devletine karfl› Avrupa devlet-
lerinin deste¤ini elde etmifl, ülkemiz
ekonomisine baz› katk›larda bulunmufl
bir kurulufltur.
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Tarihin uzak dönemlerinden beri,

insan haklar›n›n, farkl› topluluklarda

farkl› flekillerde korunmaya çal›fl›ld›¤›

bilinmektedir. Kanaatimize göre temeli

devlet görevlilerinin, flu veya bu flekil-

de halka karfl› yapt›klar› haks›zl›klar›

ortadan kald›rmaya yönelik faaliyetle-

rin sonucu ortaya ç›kan ve günümüz

hukuk anlay›fl›na göre istinaf mahke-

mesi, istisnaî mahkeme, temyiz, dan›fl-

tay, a¤›r ceza mahkemesi veya adalet

bakanl›¤› gibi terimlerin karfl›l›¤› olarak

kullanabilece¤imiz “Mezâlim”, insan

haklar›n›n korunmas›nda büyük bir rol

oynam›flt›. Özellikle halk›n flikâyetleri-

ni dinleme ve bir manada onu devlete

karfl› koruma hususunda küçümsenme-

yecek bir hizmet ifa etmiflti. Uzun tari-

hî bir geçmifle sahip olan mezâlimin,

Pers (‹ran) ve hatta Câhiliyye dönemi

Araplar›na kadar uzand›¤› belirtilmek-

tedir. Nitekim “Umre” yapmak üzere

Yemen’den Mekke’ye gelen ve zulme

u¤rayan bir adam›n flikayeti üzerine

Mekke ileri gelenleri, Abdullah b.

Cud’an’›n evinde, bu neviden haks›zl›k-

lar› ortadan kald›rmak için bir toplant›

yaparlar. Bu toplant›da, o s›ralarda he-

nüz 25 yafl›nda bulunan Hz. Peygam-

ber de vard›r. Haks›zl›klar› önlemek

gayesiyle yap›lan bu toplant›ya “Hil-

fu’l-Fudûl” ad› verilmektedir. Mâverdî,

fâz›l ve iyi insanlar›n yemini anlam›na

gelen hilfu’l-fudûla dayanarak onun

Câhiliyye dönemindeki bir çeflit mezâ-

lim oldu¤una kanidir1.

Bir beylik olarak ortaya ç›k›fl›ndan

itibaren bünyesi ve flartlar›n gerektirdi-

¤i de¤ifliklikleri yapmaktan çekinme-

yen Osmanl› Devleti, sa¤lam temeller

üzerine bina edip gelifltirdi¤i ve kemâl

mertebesine ulaflt›rd›¤› müesseseleri vâ-

s›tas›yla uzunca bir hükümranl›k döne-

mi geçirme imkân›n› buldu. Devletin

hayatiyet s›rlar›n› teflkil eden ve onu,

Anadolu’nun di¤er beyliklerine göre

daha uzun ömürlü yapan unsurlardan

biri de flüphesiz ki insan haklar›na ri-

ayet ile hoflgörü ad›n› verdi¤imiz anla-

y›flt›r. 

Kuruluflundan itibaren Müslüman

bir topluma istinad eden bünyesi ile

fier’i Hukuku hem nazarî, hem de amelî

bir flekilde uygulayan Osmanl› Devle-
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¤unun Vergi Sistemi Hakk›nda

K›sa Bir Araflt›rma, Ankara

1947, s.189

5 Kur’an, Âl-i imrân 110,114;

Tevbe, 71

6 Müslim, Kitabu’l-‹man 20;

Tirmizî, Fiten 11; Neseî, ‹man
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ti2, bu anlay›fl›n› devletin bütün sistem

ve organlar›nda da devam ettiriyordu.

Zira bu devlette din as›l, devlet ise

onun bir fer’i olarak görülüyordu3. Bu

bak›mdan Osmanl› Devleti’nin dinî,

adlî, ekonomik ve sosyal hayat›n›n bu-

na göre organize edilmifl olmas› normal

karfl›lanmal›d›r. 

‹slâm’› kabul etmesiyle yepyeni bir

hayat anlay›fl›na intibak etti¤ini bildi¤i-

miz Müslüman Türk dünyas›, ba¤l› bu-

lundu¤u bu yeni dinin emirlerine uy-

gun olarak insan ve hatta hayvan hak-

lar›na riayeti bir emir telakki ediyordu. 

‹flte böyle bir anlay›fltan hareketle

Osmanl› Devleti, gerek dindafl› olan

Müslüman insanlar›n›n haklar›n›, ge-

rekse idareleri alt›ndan bulunan gayr-i

müslim vatandafllar›n›n dinî hak ve

hürriyetlerini korumada titizlik gösteri-

yordu. Bu konuda arfliv belgeleri, fler’iy-

ye sicilleri, piskopos mukataas› kalemi

defterleri, gayr-i müslim cemaatlara ait

genel defterler ile her gayr-i müslim

toplulu¤a ait müstakil defterler, Os-

manl› yöneticilerinin bu haklara ne

denli riayet ettiklerine flahidlik etmek-

tedirler. 

Üç k›ta üzerinde 10-50 derece Ku-

zey enlemleri ile 10-60 derece Do¤u

boylamlar› aras›nda uzanan Osmanl›

Devleti, saha ve toprak geniflli¤i itiba-

riyle bir k›ta görünümünde olmas›na;

çeflitli tabiat ve iklim flartlar›yla; tebas›-

n›n (vatandafl›n›n) ›rk, din, dil, mez-

hep, kültür gibi çok farkl› bünyelere sa-

hip bulunmas›na ra¤men onlar›, dünya

devletlerinden çok az›na nasib olmufl

bir adaletle idare edebilmiflti4. Özellik-

le, ulafl›m teknolojisi bak›m›ndan günü-

müzle mukayese edilemeyecek derece-

de imkâns›zl›klar içinde bulunan o as›r-

lar›n dünyas›nda, bunca farkl› sosyal ve

kültürel yap›ya sahip insanlar› idare et-

mek ve tamam›n›n bir arada insanca

yaflamas›n› sa¤lamak zannedildi¤i ka-

dar kolay de¤ildi. 

Osmanl›lar döneminde insan hakla-

r›, birbirinden ayr› gibi görünen ve

farkl› isimlerle an›lan müesseselerce ko-

runmakta idi. ‹ster devlet adamlar› tara-

f›ndan haks›zl›¤a u¤ram›fl olsun, ister

ticarî hayatta herhangi bir flekilde alda-

t›lm›fl olsun insanlar, bu neviden s›k›n-

t›lar›n› çeflitli mercilere götürebilirlerdi.

Bu merciler aras›nda Divan-› Humâ-

yûn, Meflihat makam› (fieyhülislaml›k),

normal mahkemeler (fier’i mahkeme-

ler), ihtisâb ve ahilik gibi teflkilâtlar›

zikredebiliriz. Görünüflte resmî hüviye-

te sahip olan ve böyle bir s›fat tafl›yan

bu kurulufllar asl›nda konu üzerinde ne

denli titizlikle duruldu¤unun en güzel

delillerinden biridir. Önceleri haftada

dört gün toplanan ve öncelikle halk›n

problemlerini görüflen Divân’›n faali-

yetlerinden burada bahs edecek de¤i-

liz. Bununla beraber “‹htisâb” gibi baz›

teflkilâtlar ile flah›slar›n bu konulardaki

faaliyetlerine k›saca temas edece¤iz.

Yukar›da belirtilen kurulufllar›n ya-

n›nda, günümüzün ifadesiyle sivil top-

lum örgütü diye isimlendirebilece¤imiz

bir müessese daha vard›r ki, o da, s›k›n-

t›ya düflen insanlar›n yard›m›na koflan

vak›ftan baflkas› de¤ildir. Bu kurumlar-

dan baflka, topluma dinamik bir ruh

afl›layan ve onu, kendili¤inden baz› fa-

aliyetlere sevk eden dinî baz› emirlere

de burada iflaret etmeliyiz. Nitekim ‹s-

lâm dünyas›nda ihtisâb teflkilât›n›n ku-

rulmas›na vesile olan bu emirler saye-

sinde, toplumun her ferdi, gördü¤ü kö-

tülük ve haks›zl›¤› ortadan kald›rmaya

çal›fl›yordu. Çünkü onun inand›¤› Ki-

tab ve kendisine bu Kitab gönderilen

Peygamber, onu böyle bir harekete tefl-

vik ediyordu. Nitekim Kur’an-› Ke-

rim’in “emr bi’l-ma’rûf ve nehy ani’l-

münker”5 baflka bir ifade ile iyiliklerin

yap›lmas›n› emr etmek, kötülüklere de

mani olmak diye tercüme edebilece¤i-

miz bu emirden baflka, Hz. Peygam-

ber’in “Sizden birisi ifllenen bir kötülü-

¤ü gördü¤ü zaman onu eliyle ortadan

kald›rs›n, buna gücü yetmiyorsa dili ile

müdahalede bulunsun. Buna da gücü

yetmiyorsa kalbiyle ona bu¤z etsin...”6

fleklindeki emirlerdir. Müslümanlar, ge-

rek örnek olarak verdi¤imiz bu iki
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emir, gerekse benzer baflka emirlere

uygun hareket etmeyi dinî bir vazife

telakki ediyorlard›. Bu sebeple gerek

fert baz›nda, gerekse toplum baz›nda

haks›zl›¤a maruz kalan herkese yard›m

etmeyi ve onlar›n haklar›n› korumay›

dinî bir sorumluluk olarak kabul edi-

yorlard›. Bu ve benzer emirler, toplum-

da öyle bir dinamizm meydana getir-

miflti ki, haks›l›¤a u¤rayan herkes, ken-

disine arka ç›kacak ve yard›m elini uza-

tacak bir kesim bulabiliyordu. 

Tarihin uzun ve uzun oldu¤u kadar

da haflmetli bir dilimini kapsayan Os-

manl› Devleti’nde, birbirinden ba¤›m-

s›z pek çok müessese ve bu müessesele-

rin temsilcileri durumunda bulunan pek

çok kifli, insan haklar›n› koruma husu-

sunda gayret sarf ediyordu. Nitekim

Taflköpîzâde ‹sameddin Ahmed Efen-

di’nin beyan›na göre daha kad›l›¤› za-

man›nda, Y›ld›r›m Bâyezid (1389-

1402)’in, cemaatla namaza devam et-

memesinden dolay› flahidli¤ini kabul

etmeyen Molla Fenârî, ibâdetlerinde

kusur eden kimsenin, insan hukukunun

gözetilmesi gereken yerlerde dikkatsiz

olabilece¤ini düflünerek mahkeme salo-

nunda, Y›ld›r›m Bâyezid’in flahitli¤ini

kabul edemeyece¤ini söyler. Böylece

Molla Fenari’nin, flahitlik konusunda

bile adalet ve dolay›s›yla insan haklar›-

n› korumaya çal›flt›¤›7 anlafl›lmaktad›r.

Bilindi¤i gibi Yavuz Sultan Selim,

Osmanl› Pâdiflahlar› içinde en sert

olanlardan birisidir. Burada tafsilat›na

girmeyece¤imiz bir sebepten dolay› o,

Hazine-i Âmire muhaf›zlar›ndan 150

kiflinin katline karar verir. Bu iradeyi

do¤ru bulmayan fieyhülislâm Zenbilli

Ali Cemâli Efendi, böyle bir cezan›n

adalet ve fleriata ayk›r› oldu¤unu söyle-

mek suretiyle 150 kiflinin idam›na en-

gel olur8.

Zaman zaman, baz› hükümdarlar›n

fevri düflüncelerinin sonucu olarak

gayr-i müslim tebaya karfl› görülen dinî

bask› temayülleri bizzat Osmanl› din

adamlar› taraf›ndan engellenmeye çal›-

fl›lm›flt›r. Böyle bir uygulaman›n dinî

olmad›¤› kendilerine hat›rlat›lm›flt›r.

Nitekim Hammer, flöyle bir olaydan

bahs eder:

Yavuz Sultan Selim’in bir emrine

karfl›, fieyhülislâm Zenbilli Ali Cemâli

Efendi’nin, Osmanl› topraklar›ndaki
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7 Taflköprizâde ‹sameddin Ah-

med Efendi, efl-fiakaiku’n-

Nu’maniyye, Beyrut 1975,

s.19

8 Genifl bilgi için bk. Taflköprî-

zâde, age. 175; Ziya Kaz›c›,

‹slâm Medeniyeti ve Müessesele-

ri Tarihi, ‹stanbul 1999, s.235

Sultan Reflat, k›l›ç alay›

(Eyüpsultan Camii kuzey

taraf›)

Belediye arflivinden.
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H›ristiyanlar› kurtarmas› flöyle olmufl-

tur: Pâdiflah’›n, bir gün durup dururken

dünyay› feth etmek mi, yoksa bütün

milletlere ‹slâmiyeti kabul ettirmek mi

daha iyi ve hay›rl› olaca¤› fleklindeki

sorusuna, Zenbilli Ali Cemâli Efendi,

ikinci fl›kk›n, yani insanlar› Müslüman

yapman›n daha iyi olaca¤›n› söylemesi

üzerine hükümdar, topraklar›ndaki kili-

selerin câmiye çevrilmesini, H›ristiyan

ayinlerinin yasaklanmas›n› ve Müslü-

man olmak istemeyenlerin idam edil-

melerini emreder. Beklemedi¤i bu so-

nuç karfl›s›nda fieyhülislâm Ali Cemalî

Efendi, dönemin veziriazam› Pirî Meh-

med Pafla ile anlaflarak Rum Patri¤i’nin

maiyeti ile birlikte Edirne’de huzura ka-

bul edilmesini sa¤lar. Bu kabulde Pat-

rik, Fâtih Sultan Mehmed’in ‹stanbul’u

feth etti¤i zaman H›ristiyanlara serbes-

tiyet tan›d›¤›n› ve hiç bir kimsenin zor-

la Müslüman edilemeyece¤i taahhü-

dünde bulundu¤unu ileri sürmüfltü. Fa-

kat bu müsaade ve taahhüdü muhtevi

ferman, bir yang›nda yand›¤›ndan fe-

tihte haz›r bulunmufl olan üç ihtiyar

yeniçerinin flehâdetine müracaat edil-

dikten sonra Yavuz Sultan Selim bu

konudaki emrini geri almak zorunda

kalm›flt›9.

Osmanl› devlet yap›s›n›n insan hak

ve hürriyetlerini koruyacak bir özelli¤e

sahip oldu¤u daha önce ifade edilmiflti.

Gerçekten Osmanl›lar, idareleri alt›nda

bulunan milletlerin iç yap›lar›na (din,

örf, âdet, gelenek vs.) müdahale etmez-

lerdi. Bu yüzden az›nl›klar›n muhtari-

yeti, günümüz dünya ülkelerindeki

muhtariyetten daha fazla idi. Herkes,

kendi dininin icaplar›n› en ufak bir en-

gelle karfl›laflmadan yerine getirebili-

yordu. fiark Ortodoks Mezhebi’ndeki

H›ristiyanlar›n can ve mal güvenli¤i

emniyet alt›nda idi. Onlar, her fleyleri

ile tamamen Patri¤e ba¤l› idiler. O,

Piskoposlar› azl edebiliyor, suç iflleyen

H›ristiyanlar› cezaland›rabiliyordu. Ni-

tekim 14 Cemaziyelahir 1016 (6 Ekim

1607) tarihli ‹stanbul, Galata, Haslar

ve Üsküdar kad›lar›na gönderilen bir

hükümden bu husus aç›kça anlafl›lmak-

tad›r10. Keza 17 Cemaziyelahir 1222

(22 A¤ustos 1807) tarihli baflka bir ar-

fliv belgesi11 Tur-i Sina keflifl ve rahip-

lerinden bahsederek bunlar›n, dindaflla-

r›ndan sadaka toplayabilmek için mem-

leketi dolaflabileceklerini, kendilerin-

den bâc, harac vs. gibi isimlerle her-

hangi bir vergi al›nmayaca¤›n›, ayr›ca

hiçbir yetkilinin bunlara müdahalede

bulunamayaca¤›n› ortaya koyar. 

Osmanl› Beyli¤i, feth etti¤i yerler-

deki halkla kaynaflarak onlar›n dinî, ör-

fî ve sosyal yap›lar›na kar›flmayarak dü-

flünce ve vicdan hürriyetine sayg› gös-

terdi¤i gibi, a¤›r vergiler alt›nda ezil-

mifl bulunan gayr-i müslîm tebeas›ndan

belli bir vergi (cizye)12 almakla yetine-

rek mevcut kanunlara ayk›r› olarak

keyfî hiçbir muameleye müsaade etmi-

yordu. Böyle bir uygulamadan dolay›

Osmanl› Türklerinin sür’atle ilerlemele-

ri ve fethedilen bölge halk›n›n bu yeni

idareyi kendi dindafllar›n›n idarelerine

tercih etmelerinin sebebini anlamak

kolaylafl›r. Bu konuda ilk Osmanl› kay-

naklar›nda (Âfl›k Paflazâde, Neflrî) epey

bilgi bulunmaktad›r. Keza 1355 y›l›nda

Osmanl›lar’a esir düflmüfl olan Selanik

Bafl Piskoposu Gregory Palamas’›n

mektubu da bu durumu aç›k bir flekilde

ortaya koymaktad›r13.

Konuyu daha fazla uzatmamak için

Osmanl› ihtisâb teflkilat›n›n sadece kö-

le ve cariye haklar›n› koruma hususun-

da gösterdi¤i titizli¤e k›saca temas et-

mek istiyoruz. Bilindi¤i gibi Osmanl›

ihtisâb teflkilat›, insan ve hatta hayvan

haklar›na gelebilecek her türlü haks›zl›-

¤a mani olmak ve bunlara sebep olan-

lar› cezaland›rmak gibi çok genifl bir

yetkiye sahipti. Zira Kanunnâmenin di-

li ile “fi’l-cümle bu zikr olunandan gayr›

her ne kim Allahu Teâlâ yaratm›flt›r

mecmu›n› muhtesib görüp gözetse ge-

rektir”14 denilerek muhtesibin her konu-

da yetkili oldu¤una iflaret edilmektedir. 
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9 Hammer, Devlet-i Osmaniy-

ye Tarihi, trc. M. Ata, ‹stanbul

1330, IV, 255-256

10 BOA, Mühimme Defteri,

nr.71, s.9

11 BOA C. Adliye, nr.125

12 Osmanl›larda Cizye hak-

k›nda genifl bilgi için bk. Ziya

Kaz›c›, “Osmanl› Devletinde

Cizye” Kubbealt› Akademi

Mecmuas› (1987), III

13 Daha genifl bilgi ve kaynak-

lar için bk. Kaz›c›, ‹slâm Mede-

niyeti ve müesseseleri Tarihi,

s.57-62

14 Genifl bilgi için bk. Ziya

Kaz›c›, Osmanl›larda ‹htisâb

Müessesesi, ‹stanbul 1998,

s.46-47
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‹slâm hukukuna göre köle ve cariye-

ler, insanî haklar›ndan fazla birfley

kaybetmifl say›lmazlar. Bu sebeple ken-

dilerine her ne flekilde olursa olsun

haks›zl›k yap›lamazd›. Köle sat›n alan

bir kimse onu kendi çocuklar› gibi gö-

zetip terbiye etmek zorunda idi. Bu ba-

k›mdan köle ve cariyeyi yiyeceksiz,

içeceksiz ve giyeceksiz b›rakmak yasak

oldu¤u gibi, onlar› zor flartlar alt›nda

çal›flt›rmak da yasakt›. Sosyal yap› ola-

rak toplumun en alt seviyesinde olan

ve özellikle Bat› ülkelerinde hiçbir hak-

ka sahip olmad›klar› bilinen kölelerin,

Osmanl› toplumunda pek çok haklar›

ve bu haklar› korumakla görevli mües-

seseler bulunmakta idi. Bunun içindir ki

köle, kendisine haks›zl›k eden veya

onu insanî haklar›ndan mahrum eden

efendisini muhtesibe flikâyet edebilir-

di15. Muharrem 1220 (3 Nisan 1805)

tarihli ve esirci denilen köle sat›c›lar›-

n›n hareket ve davran›fllar›n› bir kanu-

na ba¤layan nizamnâme (yönetme-

lik)ye göre köle al›m sat›m› ile u¤raflan

esnaf, gerek kendilerine ait olan, gerek-

se sat›lmak üzere yanlar›na verilen kö-

leleri dövemeyecekler, onlara karfl› her

türlü fliddet ve sertlikten uzak buluna-

caklard›. 

Ayr›ca onlar›, durumlar› iyi bilinme-

yen ve nas›l insanlar olduklar› belli ol-

mayan kimselere de satamayacaklard›16.

‹slâm anlay›fl›n›n hâkim bulundu¤u

Osmanl› cemiyetinde, kölelik müesse-

sesinin bu dinin emir ve yasaklar›na

göre tanzim edilece¤i bir gerçektir. Bi-

naenaleyp, Osmanl› Devleti’nde bu

müesseseyi dinden ayr› mütalaa etmek

mümkün de¤ildir. Nitekim biraz önce

sözü edilen nizamnâmeye göre esir pa-

zar› ile esirler (köleler), ehl-i ›rz›n ha-

remi kabul edilmekte ve ilgililerin buna

göre davranmas› gerekti¤i belirtilmek-

tedir. 

‹stanbul’daki esir pazar›ndan bahse-

den yabanc› bir yazar, Osmanl› esir pa-

zarlar› hakk›nda geniflçe bilgi verdikten

sonra “Yan›k Direk (Çemberlitafl) yak›-

n›nda kurulan ‹stanbul’un esir pazar›,

s›k› bir flekilde kontrol edilirdi. Erkek-

lerin üstü bafl› temiz tutulup insanca

muamele yap›l›rd›. Kad›nlardan sadece

kaba ifller için sat›lan zenci köleler

aç›kça sat›fla ç›kar›l›r, güzel ve beyaz

esireler dikkatle gizlenirdi”17 diyerek

Osmanl› esir pazarlar›n› bir tablo canl›-

l›¤› ile gözlerimizin önüne sermek is-

ter. Ayn› yazar, kaynak belirtmeden

köleleri idare eden kanunun onlar› befl

gruba ay›rd›¤›n› belirttikten sonra “kö-

lelerin çok az haklar› oldu¤u için

mes’uliyetleri de azd›, hafif cezaya

çarpt›r›l›rlard›...” der. 
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Eyüp, Oyuncakç›lar soka¤›,

yüzy›l›n bafl›.

Belediye arflivinden.
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Res.1- Seccâde hal›s› (ejderli
hal›), XV. yy. sonu, ‹stanbul,
Vak›flar Hal› Müzesi.

Res.2- Hayvanl› hal›, detay,
Fustat’da bulunmufl, XV.yy.
bafl›, Göteborg 
Röhsska Konstlöjdmuseum’da,
evvelce Lamm kolleksiyonu
(En. Nm. 226/1939), (O.As-
lanapa, Türk Hal› Sanat›’n›n
Bin Y›l›, s. 54).

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

Osmanl› Dönemi hal›lar› hakk›nda
çok say›da hal› örne¤i ve bu konuda
yay›n bulundu¤u hâlde, düz dokuma
yayg›lar (kilim, cicim, zili, sumak) hak-
k›nda, konuyu do¤rudan ele alan, fazla
bilgi yoktur1 . Bilinenler de genellikle
saray kilimleriyle ilgilidir2 . Bu da daha
çok müzelerde bulunan örneklere aittir
ve mevcut çal›flmalar›n tamam›na yak›-
n› katalo¤ niteli¤indedir3. Bu makale-
de, ilk kez taraf›m›zdan, müzelerdeki
örnekler de¤il, camilerde ve halk›n
elinde bulunan örneklerle, Anadolu’da
hâlâ dokunan düz dokuma yayg›lar ko-
nu edilecek ve Osmanl› dönemi hal›la-
r›yla, ayn› dönemlerde dokunan düz
dokuma yayg›lar karfl›laflt›r›larak, Os-
manl› dönemi düz dokuma yayg›lar›n›n
geliflimi ortaya konulacakt›r.

Beylikler dönemi hal›lar›, kaynaklar-
da bilinen örnekleri, genellikle, hayvan
figürüyle süslendi¤i için HHaayyvvaann  ffiiggüürrllüü
AAnnaaddoolluu  HHaall››llaarr›› ya da XXIIVV--XXVV..  yyyy..
AAnnaaddoolluu  HHaall››llaarr››  ad›yla bilinir4 . Söz-
konusu bu hal›lar›n zemini karelere ay-
r›lm›fl gibi görünen bir düzenleme için-
de sunulur veya karelere ayr›l›r. Simet-
rik bir kompozisyon gösteren örnekler-
de kufl, ejder veya buna benzer hayvan
figürleri bazen gerçe¤ine benzer flekil-
de, bazen de çok flematize edilerek do-
kunur. Baz› örneklerde de bir hayvan›n
bafl, kanat, kuyruk gibi k›s›mlar› bir ara-
ya getirilerek tek bir hayvan gibi takdim
edilmifltir. Bugün dünya müzelerinde,
Anadolu’da da ‹stanbul Türk ‹slâm Eser-
leri Müzesi (T‹EM) ve Vak›flar Hal›
Müzesi’nde bu konuda çok say›da örnek
mevcuttur. Konya Etno¤rafya Müze-
si’nde ise hhoorroozzlluu  hhaall›› diye bilinen ej-
der ve zzüümmrrüüdd--üü  aannkkaa kuflu birleflimi
motifli hal› en çok tan›nan›d›r (Res.1-2). 

Osmanl›lar›n henüz imparatorluk
hâline gelmedi¤i dönemlerde hal›larda
görülen bu geliflmeler, muhtemelen, o
dönemlerde düz dokuma yayg›lar (ki-
lim, cicim, zili, sumak) üzerinde de
vard›. Henüz o dönemden günümüze
gelebilen hiç bir örne¤ini bilmedi¤imiz
hayvan figürlü düz dokuma yayg›lar›n,

Osmanl›lar döneminde de dokunmaya
devam etti¤i anlafl›lmaktad›r. Ancak,
bildi¤imiz örnekler, genellikle, XVIII-
XIX. yy. ‘dan kalmad›r. Öncesine ait
örneklerini henüz tan›m›yoruz. Günü-
müzde, özellikle ‹ç Anadolu Bölgesi’nde
Konya ve Aksaray, Bat› Anadolu Bölge-
si’nde Manisa ve Ayd›n civar›nda ör-
nekleri hâlen dokunmaktad›r (Res.3-5). 
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Res.3- Enikli (köpek yavrusu)
kilim, yün malzemeli, 500 x
165 cm. XIX-XX. 
yy. Aksaray Milletbahçesi
Cami, 1982. 

Res.4- Enikli (köpek yavrusu)
kilim, detay, (enik motifi), yün
malzemeli, 500 x 165 cm.
XIX-XX. yy. Aksaray Millet-
bahçesi Cami, 1982. 

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

Konya ve Aksaray civar›nda doku-
nan bu tür örneklerde, yine zeminde,
halk›n  ttoopp veya ffaarrddaa dedi¤i eflkenar-
dörtgen flekilli üç veya dört göbek bu-
lunur. Bunun iki yan›nda uzun gövdeli,

uzun kulakl› ve k›sa ayakl› hayvanlar
yer al›r. Bu hayvanlar bir ters bir düz
hâlde, simetrik hâlde yerlefltirilir. Halk
aras›nda bu figürlere eenniikk (köpek yav-
rusu), bu tür motifle süslü kilimlere de
eenniikkllii  kkiilliimm ad› verilir (Res.3-4).  

Bat› Anadolu Bölgesi’nde Manisa’ya
ba¤l› Selendi ilçesi ve köyleriyle, Ay-
d›n civar›nda dokunan bu tür kilimler-
de zeminde eflkenardörtgen flekilli bir-
kaç  ggööll (göbek) bulunur. Göbe¤in iki
yan taraf›nda, üst üste yerlefltirilmifl,
halk aras›nda, iinneekk diye tabir edilen,
uzun vücutlu, uzun kulakl›, k›sa ayakl›
hayvan figürleri dikkati çeker. Birbirle-
rine göre bir ters bir düz yerlefltirilen
hayvanlar tüm zemini doldurur. Zemin
genellikle k›rm›z›, mavi ve beyaz renkli
verilir (Res.5). 

Beylikler dönemi hal›lar›n›n dör-
düncü grubunda görülen hayvan figür-
leriyle süslü örneklerine benzeyen bu
kilimlerin günümüzde hâlâ dokunuyor
olmas› çok ilginçtir. Bu da bize, XIV-
XV.yy. hayvan motifli hal› dokuma ge-
lene¤inin, ayn› ça¤da düz dokuma yay-
g›larda da kullan›ld›¤›n›, hal›larda ise,
XIV-XV. yy.’daki görünümü de¤iflmek-
le birlikte, ortadan kalkmad›¤›n›, Os-
manl› döneminde, her yüzy›lda farkl›
biçimlerde ifllenerek, gelene¤ini günü-
müze kadar devam ettirdi¤ini göster-
mektedir. Ancak, hal› ile düz dokuma
yayg›lar›n (kilim, cicim, zili, sumak),
hattâ, düz dokuma yayg›lar›n her biri-
nin dokuma tekni¤inin farkl›l›¤›ndan
dolay›, de¤iflik tekniklerle dokunarak,
günümüze kadar devam etmifltir. Hal›
dü¤ümlü bir dokuma oldu¤u için, mo-
tifler geometrik bir karakter tafl›sa bile,
dü¤ümle istenilen motifi yapmak biraz
daha kolayd›r. Düz dokuma yayg›larda
ise, motife istenilen yuvarlakl›¤› ver-
mek daha zordur. Bu nedenle, hayvan
figürleri de dahil, motifler hep geomet-
rik karakterlidir. Osmanl› döneminden
bugüne gelebilen ve bugün de hâlâ do-
kunan gelenekli kilimlerde koç, koç
boynuzu, koyun, inek, at, kartal, turna
vb. motifler düz dokuma yayg›larda,
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Res. 5- Farda kilim (inekli
kilim), detay (inek motifi), 300
x 150 cm. yün, Selendi-Kürk-
çü Köyü (Manisa) Cami,
Mart 1986.

Res. 6- Erken Osmanl› Dönemi
hal›s›, 1.tip, , XV-XVI. yy.
‹stanbul T.‹.E.M.(G. Öney
arflivi’nden). 

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

hal›ya göre, gayet üslûplaflt›r›larak veri-
lir. Bu konuda çok say›da örnek mev-
cuttur (Res.2, 3).  

XV-XVI. yy. EErrkkeenn  OOssmmaannll››  DDöönnee--
mmii  hal›lar›n›n bir ve ikinci grubuna
benzeyen örnekleri bbiinnddaallll››  kkiilliimm ad›y-
la, günümüzde Emirda¤ (Afyon) civa-
r›nda, dokunmaya devam etmektedir.
An›lan yörede, tek parça hâlinde, bü-
yük boy sergi kilimi, sedir kilimi (ma-
kat kilimi) ve namazl›k tipinde dokun-
maktad›r. Sözkonusu kilimler, boyutlar›
ne olursa olsun, halk aras›nda, üç etek
anlam›na gelen, bbiinnddaallll›› veya mmiinnddaallll››
motifleriyle süslenmekte ve bindall›-
mindall›  ad›yla isimlendirilmektedir5.
(Res.6). 

Bindall› kilimlerde  zemin mindall›
diye an›lan eflkenardörtgen flekilli mo-
tifler, t›pk› bir ve ikinci grup Erken Os-
manl› Dönemi hal›lar›ndaki gibi, kayd›-
r›lm›fl eksenler hâlinde dizilir. Yer ser-
gisi, makat örtüsü veya namazl›k tiple-
rinde de motifler sonsuzluk prensibi
içinde bir düzenleme gösterir. Sanki
dokuma devam etse, kilimin büyüklü¤ü
de artacakm›fl hissini vermektedir. Na-
mazl›k tipindeki örnekleri ise üç veya
dört mindall› (üç etek) deseniyle süs-
lenmektedir. Mevcut örnekler daha çok
kilim tekniklidir. Halk aras›nda, çeyiz
eflyas› fleklinde de¤erlendirilmektedir
(Res.7).

BBiinnddaallll››  kkiilliimmlleerr, bugün, halk aras›n-
da dokunmakla beraber, çevredeki köy
camilerinde ve Emirda¤ merkezdeki
Çarfl› Cami’nde (1911 tarihli) depolan-
m›fl hâlde, çok say›da eski örne¤i bu-
lunmaktad›r. ‹stanbul Türk ‹slâm Eser-
leri Müzesi’nden getirilen, bildi¤imiz
eski, büyük boy, bir örne¤i de, bugün
Manisa Müzesi’nde sergilenmektedir.
Benzer desenli kilimler, son y›llarda,
Uflak ve Eflme civar›nda tüccarlar tara-
f›ndan da üretilmektedir.

Bugün Bat› Anadolu Bölgesi’nde,
özellikle, bir k›sm› Manisa s›n›rlar›nda,
bir bölümü de Bergama (‹zmir) aras›n-
da kalan YYuunnddddaa¤¤  BBööllggeessii’ndeki köyler-
le, yine KKaazz  DDaa¤¤llaarr›› ile Bergama ara-

s›nda kalan ve Bergama’ya ba¤l› bulu-
nan KKoozzaakk  kkööyylleerriinnddee, Bergama ile ‹v-
rindi (Bal›kesir) aras›ndaki MMaaddrraa  YYaayy--
llaass›› köylerinde, Ayvac›k (Çanakkale)
çevresinde, XV-XVI. yy. Erken Os-
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Res. 7- Bindall›-mindall›
namazla (seccâde), ilikli kilim
teknikli, yün, 165 x
100 cm. 50- 60 y›ll›k,
Karaa¤aç Köyü (Emirda¤ -
Afyon) Cami, 1996. 

Res. 8- Alt›ntabak hal›, 119 x
92 cm. yün, XVIII. yy. Bur-
gaz-Korubafl› Köyü 
(Ayvac›k-Çanakkale) Cami,
1990.

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

manl› Dönemi hal›lar›n›n üç ve dör-
düncü grubuna benzeyen ttaabbaakkaall››  hhaall››
ve ttaabbaakkaall››  kkiilliimm, ssaanndd››kk  kkiilliimm diye ta-
bir edilen hal› ve düz dokuma yayg›lar
dokunmaktad›r: Yan yana veya üst üste
yerlefltirilmifl kareler ve bunlar›n içine
dolduran geometrik desenlerle süslenen
bu örneklerde, karelerden her birine ttaa--
bbaakkaa, bu tür desenle süslü hal›lalara ttaa--
bbaakkaall››  hhaall››, düz dokunma yayg› türün-
deki örneklere de ttaabbaakkaall››  kkiilliimm veya

ssaanndd››kk kkiilliimm denilmektedir (Res.8-12). 
XIV.yy.’dan beri dokundu¤unu san-

d›¤›m›z ancak, bugün ‹stanbul Türk ‹s-
lâm Eserleri Müzesi’nde XVI. yy.’dan
kalma bir örne¤i d›fl›nda, erken tarihli
örneklerini fazla tan›mad›¤›m›z tabaka-
l› hal›lar›n6 , günümüzde Manisa mer-
keze’e ba¤l› MMaallddaamm, Yundda¤‘a (Ber-
gama) ba¤l› ÖÖrrsseellllii, YYeenniiccee ve TTaavvuukk--
ççuukkuurruu Köyleri ile Kozak yaylas›ndaki
KKaarraavveelliilleerr,,  KK››rraannll››,,  ÇÇaammaavvlluu,,  GGüünneeflflllii
((TTeekkkkee)),,  GGööbbeelllleerr,,  TTeerrzziihhaalliilllleerr,,  HHaacc››--
hhaammzzaallaarr,,  AAflflaa¤¤››ccuummaa,,  YYuukkaarr››ccuummaa,,  HHii--
ssaarrkkööyy  vvee  OOkkççuullaarr köylerinde, Madra
yaylas›’ndaki (Bergama)  ÖÖrreenn,,  TTuurraannll››
vvee  PPiirrvveelliilleerr köylerinde hem ttaabbaakkaall››
hhaall››, hem de ttaabbaakkaall››  kkiilliimm (zili) ve
ssaanndd››kk  kkiilliimm (zili-sumak kar›fl›ml›)  tü-
ründe örnekleri dokunmaya devam et-
mektedir7 . 

Yukar›da isimleri an›lan köylerde
buldu¤umuz ve ttaabbaakkaall››  kkiilliimm ve ssaanndd››kk
kkiilliimm diye tan›nan dokumalar daha çok
çeyiz eflyas› fleklinde de¤erlendiril-mek-
tedir. Ayr›ca, duvar süslemesinde de
(duvar kilimi) kullan›lmaktad›r. Halk
aras›nda dduuvvaarr  kkiilliimmii diye de tan›nan
bu dokumalar tabaka ve sand›k say›s›na
göre alt›, sekiz tabakal› veya sseekkiizz, on
sand›kl› kilim fleklinde isimlendirilmek-
tedir. ‹çlerinde sekiz, 12 veya 24 taba-
kal› örnekler de vard›r. Bugün Manisa
ve ‹zmir çevresindeki ad›n› verdi¤imiz
köylerde dokunan bu örnekleri çevre
köylerde de bulmak mümkündür. Ayr›-
ca, yine an›lan yörelerdeki camilerde
XVI-XVIII.yy.’ dan kalma, hal›, kilim ve
zili türünde dokunmufl çok say›da ör-
nek mevcuttur  (Res.8-12).

TTaabbaakkaall››  hhaall›› ve ttaabbaakkaall››  kkiilliimmlleerriinn
benzerleri Ayvac›k (Çanakkale) çevre-
sinde de görülür. Ayvac›k civar›nda bu
tür desenle süslü hal›lara aalltt››nn  ttaabbaakk  hhaa--
ll›› denilmektedir (Res.8-9). fiema aç›-
s›ndan, Manisa yöresindeki hal›lardan
hiç bir fark› bulunmayan bu örneklerin,
XVIII-XIX. yy. ‘dan kalma örneklerinde
motifler de¤iflmeye ve zeminde eflke-
nardörtgenlerden meydana gelen bir
bölünme görülmeye bafllar. Sözkonusu
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Res. 9- Alt›ntabak hal›, yün,
136 x 186 cm. XVIII. yy.
Korubafl›- Burgaz Köyü 
(Ayvac›k-Çanakkale) Cami,
1990. 

Res.10- Tabakal› hal›, yün,
XVIII-XIX. yy. Bayramc›lar
Köyü (Yundda¤-
Bergama) Cami, 1987. 

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

bu hal›lar›n geçmiflteki ad› iyi hat›rlan-
mad›¤› ve bugün sadece camilerde kal-
m›fl örnekleri bulundu¤u için, halk ara-
s›nda ccaammii  hhaall››ss›› denilmektedir. Zemi-
ni eflkenardörtgen flekilli motiflerle süs-
lü bu hal›lar›n bir benzeri de günümüz-
de Macaristan’›n Eger (E¤ri) flehrindeki
EEggeerr  DDoobbóóvváárr  MMúúzzeeuumm’’ddaa (Eger Dobo
Kalesi Müzesi) sergilenmektedir8 . Bili-
nen mevcut tüm örnekleri XVII-XVIII.
yy.’dan kalmad›r.

AAlltt››nn  ttaabbaakk  hhaall››llaarrddaann geliflen cami
hal›lar›n›n Bergama (Manisa) ve Ayva-
c›k (Çanakkale) çevresinde zili tekni-
¤iyle dokunmufl örnekleri çok yayg›n-
d›r. Kayd›r›lm›fl eksenler hâlinde tüm
zemini dolduran motifler hep geomet-
rik karakterlidir. Bu tür dokumalara
Bergama civar›ndaki Yundda¤, Kozak
ve Madra köylerinde ve ‹vrindi’ye ba¤l›
köylerde dd››rrnnaakk  zziillii,  Ayvac›k çevresin-
de ise, motiflerine göre dd››rrnnaakkll››  zziillii,,
ççeennggeellllii  zziillii,,  aayygguullaakk  zziillii gibi de¤iflik
isimler verilmektedir. Ad›geçen kilim-
ler her iki yörede de bugün de dokun-
maya devam etmektedir9.  (Res.13).
Benzer örnekler, koç boynuzu vb. mo-
tif isimleriyle, ‹ç Anadolu, Akdeniz
Bölgesi ve Do¤u Anadolu Bölgelerinde
Konya, Aksaray, Kayseri, Ni¤de, Eski-
flehir,  Fetiye, Antalya, Mut, Silifke,
Mersin, Van ve Hakkari çevresinde de
görülür (Res.14).  

EErrkkeenn  OOssmmaannll››  DDöönneemmii hal›lar›nda
geometrik desenlerle süslü hal›lar›n bir
bölümü, ilk kez Hans MMeemmlliinngg’in tab-
lolar›nda görüldü¤ü için, kaynaklarda
MMeemmlliinngg  hhaall››llaarr››  diye bilinir. Bu örnek-
lerde zemin kare veya eflkenardörtgen-
lere bölünür. Bunlar›n da içi çengel fle-
killi geometrik motiflerle doldurulur. Bu
nedenle bu hal›lara ççeennggeellllii  hhaall››llaarr ve-
ya  ggeeoommeettrriikk  ddeesseennllii  hhaall››llaarr da denir
(Res.15): ‹lk örnekleri XVI. yy. ‘da gö-
rülen bu hal›lar›n benzerlerine daha
sonra XVII-XVIII. yy. ‘larda da rastlan›r.
Özellikle yabanc› sanat tarihçiler ara-
s›nda  XVI. yy. örnekleri MMeemmlliinngg  hhaall››--
ss››, XVII. yy. örnekleri ise ççeennggeellllii  hhaall››
diye an›lan bu hal›lar›n Bat› ve ‹ç Ana-

dolu Bölgesi’nde dokunduklar› kabul
edilmektedir10 . Do¤u Anadolu Bölge-
si’nde de örnekleri mevcuttur. Bu hal›la-
r›n XVIII-XIX. yy. da Do¤u Anadolu
Bölgesi üzerinden Kafkasya’ya, Karade-
niz üzerinden de Avrupa’ya ihraç edil-
di¤i kaynaklarda belirtilmektedir11 . 

Sözkonusu bu hal›lar›n, bugün ‹s-
tanbul Türk ‹slâm Eserleri Müzesi’nde,
XVI. yy. ‘dan  kalma ünlü bir örne¤i
mevcuttur12 .  Ancak, biz bu hal›lar›n
Bat› Anadolu Bölgesi’nde, Türklerin
bölgeye yerleflti¤i XIV. yy.’dan itibaren
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Res.11- Tabakal› zili (20
tabakal›), zili teknikli, yün,
çeyiz eflyas›, yaklafl›k 50 
y›ll›k, Tavukçukuru Köyü
(Yundda¤-Bergama), 1986. 

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

dokundu¤unu düflünüyoruz. Geometrik
desenli hal› ve düz dokuma yayg›lar›n,
an›lan yüzy›ldan itibaren, Bat› Anado-
lu, ‹ç Anadolu, Do¤u Anadolu ve Ak-
deniz Bölgesi’nde dokunduklar›n›, gü-
nümüzde de dokunmaya devam ettikle-
rini bugünkü örneklerinden anl›yoruz
(Res.16). 

Çengelli hal› ve düz dokuma yayg›-
lar›n tüm Anadolu’da özellikle ‹ç Ana-
dolu Bölgesi’nde Eskiflehir, Konya, Ak-
saray, Ni¤de, Kayseri, Yozgat çevresin-
de de dokunmufl çok say›da örne¤i
mevcuttur. Konya’ya ba¤l› Karap›nar,
Karaman ve Ere¤li civar›nda hâlâ do-
kunmaktad›r: Karap›nar’a ba¤l› Ar›sama
ve Emirgazi kasabalar›nda dokunan bu
örneklerin hal› tekni¤indeki örnekleri,
halk aras›nda, ttoopp’’lluu  hhaall››, kilim teknikli
örnekleri de ttoopp’’lluu  kkiilliimm diye tan›n›r
(Res.15, 16). Bat› Anadolu Bölgesi’nde
Manisa, Uflak, Afyon, ‹zmir ve Ayd›n
çevresinde, Akdeniz Bölgesi’nde Silifke,
Mut (‹çel) ve Fetiye (Mu¤la) civar›nda,
Do¤u Anadolu Bölgesi’nde ise Malatya,
Elaz›¤, Diyarbak›r, Siirt, Bitlis, Van ve
Hakkari çevresinde dokunan örnekleri
görülmektedir (Res.15-16). 

Klâsik Osmanl› döneminde, XVI.
yy. bafllar›nda, GGööbbeekkllii  UUflflaakk  hhaall››llaarr››
ortaya ç›k›ncaya kadar Anadolu’da,

Göbekli Uflak hal›lar›na benzeyen, gö-
bekli hal› ve göbekli kilim örne¤i yok-
tur. Bu tarihlerden sonra, flfleemmssee  ttiippii
ggööbbeekk motifi yayg›nlafl›r ve kilimler
üzerinde de görülme¤e bafllar. Ancak,
bu göbek flekli, hal›lardaki geliflimine
göre, ancak XVI. yy. bafllar›ndan, XVI.
yy. ortalar›na kadar dokunmufl, saray›n
›smarlama hal› dokutturma iste¤inden
vazgeçmesiyle bu göbek flekli de orta-
dan kalkm›flt›r. Muhtemelen kilimlerde
benzer bir geliflme göstermifltir. ‹lk ör-
nekleri de ssaarraayy  kkiilliimmlleerrii denilen ki-
limlerde ortaya ç›km›flt›r (Res.17). Fa-
kat, halk›n bu hal› tipini benimsemedi-
¤i gibi, kilim türü örneklerini de, bu-
gün elimizde bulunan az say›daki ör-
neklere bakarak, pek benimsemedi¤i
anlafl›lmaktad›r. Belki de, ayn› y›llarda,
Uflak civar›nda, flemse motifine, göl-
göbek anlam›na, ssooffrraa denilmifltir13.
Günümüzde de halk aras›nda, göbe¤e
hâlâ ssooffrraa  denilmektedir. Nitekim,
Uflak-Manisa civar›nda  dokunmufl, bu-
gün mevcut de¤ilse bile, kaynaklarda
ssooffrraall››  hhaall››llaarr  diye tan›nan bir hal› tipi
bulunmaktad›r14. 

1961 y›l›nda rahmetli Prof.Dr. fiera-
re YYeettkkiinn  taraf›ndan Divri¤i Ulu Ca-
mi’nde bulunan ve SSaarraayy  KKiilliimmii diye
adland›r›lan befl kilimden üç tanesinde,
Uflak hal›lar›na benzer, flemse tipi gö-
bekli, göbek motifi görülür15 . Teknik
ve motif aç›s›ndandan halk›n dokudu¤u
kilimlere benzemeyen bu örneklerin,
tan›nan birkaç örne¤i d›fl›nda, benzeri
de yoktur16 . Son y›llarda, Bard›z (Er-
zurum) kilimlerinin saray kilimlerinin
tekni¤iyle dokundu¤u ortaya konul-
mufltur17 .   

An›lan tüm yörelerde kilimler üze-
rinde görülen eflkenardörtgen, alt›gen
ve kare fleklindeki göbeklere, halk ara-
s›nda, ttoopp,,  kkaaffaa,,  bbaayyrraakk veya  ffaarrddaa
denir. Bu tür desenle süslü düz dokuma
yayg›lara da ttoopp’’lluu  kkiilliimm veya ffaarrddaall››
kkiilliimm ad› verilir (Res.16,18). ‹çlerinde
kilim teknikli örnekler daha yayg›nd›r.
Yan yana birkaç top ya da farda ile süs-
lenen kilimler top’un büyüklü¤üne göre
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Res.12- Sand›k kilim, yün,
zili-sumak kar›fl›m› teknikle
dokunmufl, 50 y›ll›k, 
Terzihaliller Köyü (Kozak-
Bergama), 1987. 
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ttoorruunn  kkiilliimmii ve ttoopp’’lluu  kkiilliimm ad›n› al›r.
Dolay›s›yla, kilimlerin büyüklü¤ü de
top say›s›na ve flekline göre de¤iflir.
TToorruunn  kkiilliimmii diye tan›nan örneklerde
kilim ve göbek motifi daha büyüktür.
TToorruunn  kkiilliimmii, babadan o¤ula kalacak
kadar sa¤lam ve gösterifllidir. Bu ne-
denle de, toruna kalacak kilim anlam›-
na  torun kilimi  denir. Top flekli alt›-
¤en, sekizgen veya kare flekillidir.
TToopp’’lluu  kkiilliimmlleerrddee ise top’un flekli eflke-
nardörtgen biçimindedir. Kilim üzerin-
de yan yana birkaç tane ttoopp (göbek)
bulunur (Res.18). Her üç tipte de to-
pun zemini geometrik bir düzenleme
gösterir. Bitki motifleri ise ülûplaflt›r›la-
rak  verilir (Res.16,18). 

Osmanl› dönemi kilimleri aras›nda
XVI. yy.’›n ünlü örneklerinden birisi,
bugün Konya Mevlâna Müzesinde ser-
gilenen, saray kilimleri tekni¤inde do-
kunan kilimdir: Zemini, küçük eflkenar-
dörtgenlere bölünen bu kilim, saray ki-
limleri tekni¤inde dokunmufl olmas›na
ra¤men, flema aç›s›ndan, Anadolu’nun
gelenekli kilimlerine benzer: Saray ki-
limlerindeki, zemini süsleyen sofra mo-
tifine karfl›l›k, zemini küçük eflkenar-
dörtgen flekilli motiflerle süslüdür
(Res.19). Tüm Anadolu’da, hal› ve düz
dokuma yayg›larda, zemin küçük kare,
sekizgen veya eflkenardörtgenlere bö-
lündü¤ü bir flema içinde dokunur. Mo-
tifler de sonsuzluk prensibi  içinde ve-
rilir. Bu dokumalara ait Anadolu’da çok
say›da örnek mevcuttur ve günümüzde
de dokunmaya devam etmektedir
(Res.20).

DEGERLEND‹RME:
Selçuklu dönemi hal›lar›n›n ard›ndan

geliflen XIV-XV.yy. Beylikler dönemi
hal›lar›, motiflerin zeminde yer al›fl› ve
motif geliflimi bak›m›ndan, kendi içinde
birkaç gruba ayr›l›r: Birinci grup örnek-
lerde, zemin, s›n›rlar› belirsiz karelere
ayr›l›r. Karelerden her birine üslûplaflt›-
r›lm›fl hayvan figürleri yerlefltirilir. 

Bu hal›lar›n ikinci grubunda zemin,
kenar s›n›rlar› belli, küçük karelere ay-
r›l›r. Bunlar›n da içi tek veya çift hay-

van figürleriyle süslenir. Karfl›l›kl› veya
s›rt s›rta duran hayvan çiftleri yine ga-
yet üslûplaflt›r›larak sunulur. Üçüncü
grup örneklerde ise, hal›lar›n zemini iki
eflit kareye bölünür. Karelerin içi sekiz-
genlerle doldurulur. Bunlar›n da içine
çeflitli hayvanlar›n birlefliminden mey-
dana gelen hayvan figürleri veya eejjddeerr
ve zzüümmrrüüdd--üü  aannkkaa mücadelesi gibi, bir-
birleriyle mücadele eden hayvan figür-
leri yerlefltirilir. Bu tür örneklerin için-
de en çok tan›nan› bugün ‹stanbul Va-
k›flar Hal› müzesi’nde sergilenen eejjddeerrllii
hhaall››  (Res.1), Berlin Staatliche Museen’de
bulunan MMiinngg  hhaall››ss››, ‹sveç’in Marby kö-
yü’nde bulunan mmaarrbbyy  hhaall››ss›› ve Viyana
Kunsthistorische Museeum’da sergile-
nen ve hayvan mücadelesini konu alan,
kaynaklarda mmaayymmuunnlluu  hhaall›› diye de ta-
n›nan, Bartolomen degli Erri St.Vincent
Ferrer’in hayat›ndan sahneler isimli tab-
loda görülen hal› resmidir. 

Bu hal›lar›n dördüncü grubunda ka-
reler ortadan kalkar. Hayvanlar hal›
içinde da¤›n›k flekilde, karfl›l›kl› durur
hâlde veya s›rt s›rta vermifl hayvan çift-
leri fleklinde tasvir edilir. Daha geç dö-
nemde de hayvan figürleri tamamen
ortadan kalkar (Res.2).

XIV- XV. yy.’da, Beylikler döne-
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Res.13- Darak (Tarak) zili,
yün, zili teknikli, XIX. yy.
256 x 152 cm. fiat›rlar
Köyü (Yundda¤-Manisa)
Cami, 1984. 
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minde görülen hal›lardaki hayvan fi-
gürlerinin benzeri örnekleri daha son-
raki y›llarda da, az da olsa, de¤iflik böl-
gelerde, de¤iflik flekillerde günümüze
kadar devam etmifltir: Günümüzde
Konya ve Aksaray civar›nda  eenniikkllii  kkii--
lliimm, Bat› Anadolu Bölgesi’nde Manisa
ve Ayd›n çevresinde iinneekkllii  kkiilliimm diye
an›lan kilimlerdeki motifler Beylikler
dönemi hal›lar›ndaki hayvan figürü süs-
leme gelene¤inin kilim üzerinde bugü-
ne gelebilmifl örnekleridir. Bu da, ayn›
ça¤da, kilimlerin de hal›lara benzer fle-
kilde motiflerle bezendi¤ini göster-
mektedir (Res.3-5). 

XV.yüzy›lda hayvan figürlü hal›lar-
da görülen hayvan motifi süsleme özel-
li¤i Türklerin, Paz›r›k hal›s›ndan baflla-
yarak, Ortaasya’dan Anadolu’ya getir-
dikleri bir  süsleme gelene¤idir. XV.
yy. hal›lar›nda ve Geç Osmanl› Döne-
minde kilimler üzerinde gördü¤ümüz
hayvan fi¤ürlerinin (enik-inek motifi
vb.) benzerlerine  özellikle Gazneliler
döneminde, Sultan III. Mes’ud  zama-
n›nda yap›lan, IIIIII..  MMeess’’uudd  ssaarraayy››’n›n
(M. 1115) alç› ve çini süslemelerinde

de rastlan›r: Alç› üzerindeki hayvan fi-
gürleri birbiri ard›na dizilmifl ve koflar
hâlde verilmifltir. Benzer figürler ayn›
sarayda, çini süslemeler üzerinde de
görülür. Anadolu’da ise, II. Alâeddin
Keykubad’›n M. 1229 y›l›nda, Beyflehir
Gölü (Konya) kenar›nda yapt›rd›¤› KKuu--
bbaaddaabbaadd  SSaarraayy››’ n›n çinilerinde  bol
miktarda karfl›m›za ç›kar.

Benzer figürler hal› üzerinde Fus-
tat’da (Eski Kahire) bulunan ve XV.
yy.’da Anadolu’dan gitti¤i kabul edilen
hal›lar üzerinde de dikkati çeker18.
T›pk› günümüzde Aksaray, Konya, Ay-
d›n, Manisa civar›nda dokunan kilimle-
re benzer flekilde, karfl›l›kl› veya s›rt
s›rta duran hayvan figürleri fleklinde
verilir (Res.2). XVI-XVII. yy. ‘da ise,
Lâdik hal›lar›n›n, bugün halk  aras›nda
ddiirreekkllii  LLââddiikk diye an›lan örneklerinin,
mihrap tepeli¤i üzerinde, arda arda ko-
flan hayvan figürleri fleklinde görülür. 

Bugün, halk aras›nda, EEnniikkllii veya
‹‹nneekkllii  kkiilliimm diye bilinen örnekler günü-
müzde Anadolu Müzelerinde pek yok-
tur (Res.3-5). Sadece köy camilerinde
örneklerini görebilmek mümkündür.
Anadolu d›fl›nda, Macaristan’›n baflken-
ti Budapeflte’de bulunan IIppaarrmmüüvvéésszzeett››
MMúúzzeeuumm’’ddaa  (Uygulamal› Sanatlar Mü-
zesi), kaynak bilgisinde nereye ait ol-
du¤u belirtilmeyen, bu türden bir kilim
mevcuttur. Muhtemelen XVIII. yy. ‘a
ait bu kilimin ‹ç Anadolu Bölgesi’nde
dokundu¤unu düflünüyoruz19.

XV-XVI. yüzy›l EErrkkeenn  OOssmmaannll››  DDöö--
nneemmii hal›lar› kaynaklarda HHoollbbeeiinn hhaa--
ll››llaarr›› ad›yla tan›n›r. Bu hal›lar kendi
aras›nda dört ayr› tip gösterir. Birinci
grubunda zemin s›n›rlar› belirsiz küçük
karelere ayr›l›r. Karelerden her birine
sekizgenler yerlefltirilir. Sekizgenler
aras›nda kalan boflluklarda kendili¤in-
den eflkenardörtgenler meydana gelir.
Sekizgenlerin içine, kenarlar› dü¤ümlü,
hal›c›lar›n ggüüll dedikleri, çiçek motifleri
yerlefltirilir. Eflkenardörtgenler ise rû-
mîden geliflen motiflerle doldurulur.
Rûmîlerin karfl›l›kl› gelen uçlar› elibe-
linde motifine benzer bir düzenleme
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Res.14- Yük kilimi, detay, ilik-
li kilim teknikli, yün, XIX. yy.
Ere¤li (Konya)  Ulu Cami,
1984. 
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gösterir (Res.6). Sözkonusu hal›lar›n
ikinci grubunda yine benzer bir zemin
düzenlemesi dikkati çeker. Sadece se-
kizgenlerin içi rûmîye benzer motifler-
le, eflkenardörtgenler de iri rûmîlerle
doldurulur. 

Üçüncü grup hal›larda zemin, t›pk›
Beylikler dönemi hal›lar›ndaki gibi, iki
eflit kareye ayr›l›r. Bunlardan her biri-
nin içi sekizgenlerle doldurulur. Bunla-
r›n da içi, bugün Ayvac›k çevresinde
söylendi¤i gibi, ççaarrkk flekilli motiflerle
süslenir. Üzerleri ise, erken örneklerde,
t›pk› XIV-XV. yy. hal›lar›ndaki gibi,
hayvan figürleriyle, geç örneklerde ge-
ometrik motifler ve bitki motifleriyle
süslenir (Res. 8). Dördüncü grup hal›-
larda ise zemindeki karelerin say›s› ar-
tar veya tek ya da birkaç karenin alt›na
ve üstüne küçük sekizgenler yerlefltirilir
(Res.9). Kaynaklar bu hal›lar›n birinci
ve ikinci grubunun Uflak, üç ve dör-
düncü grubunun da Bergama civar›nda
dokunduklar›n› kabul etmektedir20. 

EErrkkeenn  OOssmmaannll››  DDöönneemmii hal›lar›n›n
bir ve ikinci grubuna benzeyen örnek-
leri bugün dokunmamaktad›r. Ancak,
kilim fleklinde hâla dokunmaktad›r.
Emirda¤ (Afyon) civar›nda bbiinnddaallll››--
mmiinnddaallll››  kkiilliimm  diye tan›nan kilimler,
Erken Osmanl› Dönemi hal›lar›n›n bir
ve ikinci grubunun, kilim fleklinde gü-
nümüze tafl›nm›fl örnekleridir. Bu da bi-
ze, o dönemdeki hal› motif ve flemas›-
n›n düz dokuma yayg›larda da kullan›l-
d›¤›n› göstermektedir. Asl›nda, Uflak
civar›nda dokundu¤u bilinen bu hal›la-
r›n, bugün kilim üzerinde Emirda¤ ci-
var›nda görülmesi çok yad›rganacak bir
fley de¤ildir. Çünkü Afyon ve Uflak bir-
birleriyle s›n›rd›r. Dolay›s›yla, döne-
minde, ad›geçen hal› grubunun, Afyon
ve Uflak civar›nda yaflayan insanlar ta-
raf›ndan dokundu¤u, göçler yoluyla da
tüm Bat› Anadolu Bölgesi’ne tafl›nd›¤›n›
söylemek mümkündür. Bugün, Kemal-
pafla (‹zmir) ve Manisa çevresinde ya-
flayan ve hâlâ Spil Da¤›’na yaylaya ç›-
kan ssaannccaakkll››  yyöörrüükklleerrii’nin dokudu¤u
düz dokuma yayg›larda, benzer flema

düzeninin görülmesi bunu do¤rulamak-
tad›r21.  (Res. 6-7, 16) .

XV-XVI.yy.’da Bergama civar›nda
dokundu¤u kabul edilen EErrkkeenn  OOssmmaann--
ll››  DDöönneemmii hal›lar›n›n üçüncü grubuna
benzeyen örnekleri bugün Bergama’dan
çok Ayvac›k  (Çanakkale) civar›nda
dokunmaktad›r. T›pk› Beylikler dönemi
hal›lar› gibi, üst üste yerlefltirilen kare-
lerin içi geometrik desenler ve üslûp-
laflt›r›lm›fl bitki motifleriyle süslenir
(Res.8). Bugün Ayvac›k çevresinde ttaa--
bbaakkaall››, ççaarrkkll››  veya eelleekkllii  hhaall›› ad›yla do-
kunan bu hal›lar›n benzeri örnekleri,
daha çok zili türü dokumalarda görü-
lür. Özellikle kkaarraa  zziillii ad›yla bilinen
örneklerde, üst üste yerlefltirilmifl kare-
ler veya eflkenardörtgen flekilli desenle-
rin zemini doldurdu¤u  bezemeler çok
yayg›nd›r. Benzer süslemeler Marafl ci-
var›nda yap›lan zili türü dokumalarda
da görülür. Sözkonusu bu hal›lar›n
benzer bir tipinde ise, kenarlar› koç
boynuzu motifleriyle süslü karelerin
içi, küçük karelerle doldurulur. Halk
aras›nda bunlara da ttaabbaakk  hhaall›› veya aall--
tt››nn  ttaabbaakk hhaall›› ad› verilir. Sözkonusu bu
dokumalar›n evlerde ve camilerde çok
say›da örne¤i mevcuttur (Res.8). 

Ayn› tip hal›lar›n dördüncü grubun-
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Res.15- Top’lu hal› (çengelli
hal›), Emirgazi Köyü
(Karap›nar-Konya), yün, 
XIX. yy. Emirgazi Köyü
Cami, 1978. 

Res.16- Fardal› kilim,
Kuyucak Köyü (Kemalpafla-
‹zmir), XX. yy. bafl›, yün,
235 x 150 cm. M. Ali Kah-
raman evi, 1999.
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da görülen  ortadaki karenin alt ve üstü-
ne yerlefltirilen küçük kareler fleklindeki
tipleri ise bugün halk aras›nda  ttaabbaakk--ttaa--
bbaakkaall››  hhaall›› veya aalltt››nn  ttaabbaakk  hhaall›› ad›yla
dokunmaktad›r (Res.9-10): TTaabbaakkaall››  hhaall››
veya aalltt››nn  ttaabbaakk hal›lar›n düz dokuma
yayg› tekni¤iyle dokunmufl örnekleri
daha ziyade Ayvac›k, Yundda¤ ve Ko-
zak (Bergama) çevresinde  ttaabbaakkaall››  zziillii
ve ssaanndd››kk  kkiilliimm ad›yla dokunmaktad›r.
Dokuma üzerinde dört veya daha fazla
ttaabbaakkaa (göbek)  bulunur. ‹çlerinde 20
tabakal› örnekler de vard›r (Res.11-12).

Erken Osmanl› Dönemi hal›lar›n›n
üçüncü grubunda görülen zeminin iki
eflit kareye bölünüflü, bugün Ayvac›k
çevresindeki camilerde buldu¤umuz ör-
neklerine göre, muhtemelen, zeminin
hayvan motifleriyle süslenmesi gelene-
¤inin ortadan kalkmas›ndan sonra, düz
bir zeminle süslenmifl ve halk aras›nda
bu zeminlerden her birine ttaabbaakk  veya
ttaabbaakkaa  ad› verilmifltir (Res.8). Bir süre
sonras›nda ise, tabakalar›n flekli de¤ifl-
mifl, say›lar› artm›fl veya tabakalar›n ha-
l› üzerinde yer al›fl biçimleri say›ca faz-
lalaflarak, XV-XVI. yy. Erken Osmanl›
Dönemi hal›lar›n›n dördüncü grubu or-
taya ç›km›flt›r (Res.9). Dördüncü grup
Erken Osmanl› Dönemi hal›lar› da bir
süre sonra aalltt››nn  ttaabbaakkaall››  hhaall›› flekline
dönüflmüfltür (Res.10). Ayn› dönemler-
de düz dokuma yayg›larda da benzer
geliflme yaflanm›flt›r: Özellikle zili do-
kuma tekni¤iyle, ttaabbaakk  zziillii--ttaabbaakkaall››  zziillii
ve ssaanndd››kk  kkiilliimm isimli, zili ve sumak ka-
r›fl›ml›, düz dokuma yayg›lar imâl edil-
mifltir. Sözkonusu bu düz dokuma yay-
g›lar, an›lan yörelerde, hâlen dokunma-
ya devam etmektedir (Res.11-12).  

XVIII-XIX. yy.’larda, ttaabbaakkaall››  hhaall››--
llaarr, bugün Ayvac›k civar›nda ccaammii  hhaall››--
ss›› diye an›lan, zeminin eflkenardörtgen-
lerle süslendi¤i bir hal› tipi hâline gel-
mifltir. Düz dokuma yayg›lardaki ör-
nekleri ise, tt››rrnnaakk--tt››rrnnaakkll››  zziillii veya
Yundda¤, (Bergama) ‹vrindi (Bal›kesir)
çevresindeki gibi ddaarraakk  ((ttaarraakk))  zziillii ad›-
n› alm›flt›r. Bugün, geçmiflteki gibi, Ay-
vac›k ve Yundda¤ civar›nda tt››rrnnaakk ve
ddaarraakk  zziillii ad›yla dokumalar yap›lmak-
ta, yer sergisi, duvar örtüsü, heybe flek-
linde kullan›l-maya devam etmektedir
(Res.13). Ayn› gelenek, farkl› düz do-
kuma yayg› teknikleriyle, ‹ç, Do¤u
Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’nde de
sürmektedir (Res.14).

ÇÇeennggeellllii  hhaall››llaarr veya ggeeoommeettrriikk ddee--
sseennllii  hhaall››llaarr ad›yla an›lan hal›lar, Bat›l›
sanat tarihçiler taraf›ndan, bugüne ka-
dar, yanl›fl bir flekilde, Hans MMeemmlliinngg
hhaall››llaarr›› diye tan›t›lm›flt›r. Ancak, bu tür
hal›lar›n günümüzdeki örnekleri Ana-
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Res. 17- Saray kilimi, Divri¤i
(Sivas), yün, 235 x 316 cm.
XVI-XVII. yy. 
‹stanbul Vak›flar Kilim
Müzesi, En. No:A.316 (B.
Acar, Kilim, Cicim, Zili,
Sumak, s. 11’den). 

Res. 18- Duvar örtüsü-duvar
kilimi (Top’lu kilim),  ayr›nt›,
Cemalo¤lu Köyü Çekerek-Yoz-
gat), Elif Gezer evi, dokuyan:
Elif Gezer, 50 y›ll›k, 1986. 
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dolu’nun her yerinde dokunmakta ve
ttaabbaakkaall››  hhaall››,,  aalltt››nn  ttaabbaakk  hhaall››,,  ççeennggeellllii
hhaall››,,  ggeeoommeettrriikk  ddeesseennllii  AAnnaaddoolluu  hhaall››ss››
vb. farkl› isimlerle tan›nmaktad›r.
Özellikle kilim türündeki örnekleri,
muhtemelen Selçuklular döneminden
beri dokunmaktayd›. Ama, bugüne ka-
dar yap›lan araflt›rmalarda, daha çok
hal›lar ön plan ç›kart›ld›¤› için, düz do-
kuma yayg› türündeki dokumalar hep
gözard› edilmifl, bu nedenle düz doku-
ma yayg› türündeki örnekler tan›t›la-
mam›flt›r (Res.15-16). 

Çengelli hal›lar›n benzerleri tüm
Anadolu’da görülür. ‹ç Anadolu Bölge-
si’nde Ar›sama ve Emirgazi  (Karap›-
nar-Konya) çevresinde karfl›m›za ç›kar.
Dokuman›n zemini üç-befl veya daha
fazla göbekle doldurulur. Halk›n ttoopp’’lluu
hhaall›› dedi¤i bu dokumalar, top say›s›na
göre, üç top’lu, befl top’lu gibi isimlerle
tan›n›r. Köy camilerinde de eski örnek-
leri mevcuttur. Bu dokumalar, çengelli
hal›lar›n, XVI. yy.’dan itibaren, Bat› ve
‹ç Anadolu Bölgesi’nde düz dokuma
yayg›lar üzerinde günümüze kadar de-
vam edegelen örnekleridir (Res.15).
Belliki bu motif, ayn› dönemlerde, düz
dokuma yayg›larda da uygulanm›fl, ttoo--
rruunn  kkiilliimmii ve ttoopp’’lluu  kkiilliimm gibi  kilim
türleri geliflmifltir (Res.16).

Anadolu’da halk›n dokudu¤u kilim-
lerin pek ço¤unda göbek vard›r. An-
cak, göbek flekli GGööbbeekkllii  UUflflaakk  hhaall››llaa--
rr››’nda ve bundan geliflen saray kilimle-
rinde görülen göbekten çok farkl›d›r
(Res.17). Halk›n kulland›¤› göbek flekli
genellikle kare, dikdörtgen, alt›gen, se-
kizgen ve eflkenardörtgen fleklindedir
(Res.16,18). Tüm Anadoluda, genellik-
le ayn› isimle bilinir. Sözgelimi Bat›
Anadolu Bölgesi’nde Manisa, ‹zmir,
Ayd›n, Uflak civar›nda ggööll ve ssooffrraa,
Orta Anadolu’da  Aksaray, Ni¤de, K›r-
flehir, Konya, Kayseri,Yozgat, Sivas
yöresinde ggööbbeekk, kkaaffaa,,  ffaarrddaa,,  bbaayyrraakk,
Do¤u  Anadolu’da  Diyarbak›r, Siirt,
Bitlis çevresinde ggööbbeekk,,  ggööll gibi isim-
lerle tan›n›r. Her birinin flekli birbirin-
den farkl›d›r. Mesela, Bat› Anadolu

Bölgesi’nde eflkenardörtgen, Orta Ana-
dolu’da uzun eflkenardörtgen, alt›gen
veya sekizgen flekillidir. Do¤u Anado-
lu’da ise daha çok eflkenardörtgen biçi-
mindedir.  fiemse tipinde göbek yoktur
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Res. 19- Saray kilimi, ayr›nt›,
XVI-XVII. yy. Konya Mev-
lâna Müzesi. 
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(Res.18). Son y›llarda Eflme (Uflak), Kü-
tahya civar›nda tüccar taraf›ndan do-
kutturulan, saray kilimlerine benzer,
taklit örnekler mevcutsa da bunlar›n ge-
lenekli kilimlerle hiç bir ilgisi yoktur.

Geometrik desenli hal›lar›n bir çefli-
di olarak tan›mlayabilece¤imiz çengelli
hal› ve düz dokuma yayg›larda daha
çok yan yana yerlefltirilmifl eflkenar-
dörtgen flekilli bir zemin düzenlemesi
de görülür. M. RRiieeffssttaahhll taraf›ndan bu-
lunan ve bugün Konya Mevlâna Müze-
si’nde sergilenen  ve XVI-XVII. yy.’a
tarihlenen kilim, bu tip hal›lar›n, kilim
türündeki en eski tarihlilerinden birisi-
dir (Res.19). Anadolu’da, bu türden,

geometrik karakterli desenlerle süslü,
çok say›da kilim, cicim ve zili teknikli
düz dokuma yayg› bulunmaktad›r
(Res.13-16). 

Hal› ve kilimlerde zeminin kare ve-
ya eflkenardörtgenelerden meydana ge-
len bir flemaya sahip olmas›, Türklerin
Ortaasya’dan beri kulland›klar› bir ze-
min flemas› gelene¤idir. Bu gelenek ilk
kez ppaazz››rr››kk hhaall››ss››’nda karfl›m›za ç›kar.
IX. yy. ‘da dokunan SSaammaarrrraa  hhaall››llaarr›› ve
XI. yy.’a tarihlenen FFuussttaatt  hhaall››llaarr››’nda
da devam eder. Anadolu’da kare, alt›-
¤en, eflkenardörtgen ve ço¤u kez uzun
eflkenardörtgen fleklinde ifllenen bu de-
senler tüm kilim yüzeyini doldurur ve
halk aras›nda, Konya, Aksaray, Yozgat,
Emirda¤ (Afyon) civar›ndaki gibi, ffaarrddaa
diye isimlendirilir. Bu tür motifle süslü
kilimlere de  ffaarrddaall››  kkiilliimm denir. Zili
teknikli örnekleri daha yayg›nd›r. Bat›
Anadolu Bölgesi’nde, Manisa ve Ayd›n
civar›nda ‹ç Anadolu’da da yine Konya,
Aksaray, Ni¤de ve Kayseri çevresinde
çok görülür. Manisa civar›nda, özellik-
le Selendi yöresinde üüzzüümmllüü  zziillii, Ayd›n
yöresinde kkooçç  bbooyynnuuzzuu  zziillii, Konya,
Aksaray civar›nda ise çç››dd››rrgg››  ddeesseennii
(a¤aç dal›) diye adland›r›l›r22.
(Res.19-20).  

SONUÇ:
Anadolu’da hal›lar üzerinde hayvan

figürü dokuma gelene¤i Selçuklularla
birlikte bafllar23. Beylikler döneminde
artarak devam eder. Bu tür desenle süs-
lü dokumalar›n bilinen örnekleri genel-
likle hal› tekniklidir. Ancak ayn› moti-
fin düz dokuma yayg›lar üzerinde bil-
di¤imiz örne¤i yoktur. Ayn› motifin
hal› üzerinde görülüpte, düz dokuma
yayg›larda kullan›lmamas› mümkün de-
¤ildir. Belliki bu tür örnekler günümüze
kadar gelememifltir. Ancak, XVIII-
XIX.yy.’dan bugüne ulaflabilen kilim
örnekleriden,  hayvan figürlü düz do-
kuma yayg›lar›n Osmanl›lar dönemin-
de de dokundu¤unu anl›yoruz. Bu mo-
tiflerin benzerleri günümüzde Konya,
Aksaray, Selendi (Manisa) ve Ayd›n ci-
var›nda dokunan kilimlerde hâlâ kulla-
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Res.20- Sergi kilimi (ç›d›rg›-
a¤aç dal› motifli), ayr›nt›, zili
teknikli, XVIII-XIX. yy. Eskil
(Aksaray) Ulu Cami, 1978.
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n›lmaktad›r. Halk aras›nda, bu desen-
lerle süslü kilimlere Konya ve Aksaray
civar›nda eenniikkllii  kkiilliimm (köpek yavrusu),
Selendi ve Ayd›n çevresinde de iinneekkllii
kkiilliimm ad› verilmektedir. Ayn› kilimler,
an›lan yörelerde bugün de dokunmaya
devam etmektedir.

XV-XVI. yy. Erken Osmanl› Döne-
mi hal›lar›n›n birinci tipinde görülen
örneklerinin benzerleri kilim dokuma-
lar üzerinde de görülür. Bu örnekler
günümüzde Emirda¤ (Afyon) civar›nda
bbiinnddaallll››--mmiinnddaallll››  kkiilliimm ad›yla hâlen do-
kunmaktad›r.

XV-XVI. yy. EErrkkeenn  OOssmmaannll››  DDöönnee--
mmii hal›lar›n›n III ve IV. grubuna benzer
düz dokuma yayg› örnekleri bugün Ay-
vac›k (Çanakkale) ve Yundda¤ (Berga-
ma) civar›nda karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Mevcut örnekleri daha çok zili teknik-
lidir. Halk aras›nda bu tür dokumalar
ttaabbaakkaa  veya ssaanndd››kk denilen motiflerle
süslenmesinden dolay› ttaabbaakk  zziillii--ttaabbaa--
kkaall››  zziillii ve ssaanndd››kk  kkiilliimm ad›yla tan›n›r.
Daha çok duvar süslemesi ve çeyiz efl-
yas› olarak kullan›lmaktad›r. Üçüncü
grup hal›lardan geliflti¤ini tahmin etti-
¤imiz dördüncü grup hal›lar›n daha geç
tarihli örneklerinde zeminin karelere
ayr›lmas›na ttaabbaakk veya aalltt››nn  ttaabbaakk ad›
verilmifl ve aalltt››nn  ttaabbaakk  hhaall››llaarr günümü-
ze kadar dokunmufltur. TTaabbaakk  hhaall››, ttaa--
bbaakkaall››  hhaall›› veya aalltt››nn  ttaabbaakk  hhaall››llaarr››nn
motifleri düz dokuma yayg›larda da
kullan›lm›fl, ttaabbaakk  kkiilliimm--ttaabbaakkaall››  kkiilliimm
diye an›lm›flt›r. Bu örneklerin hal› ve
zili türündeki örnekleri günümüzde de
dokunmaya devam etmektedir. 

Tabakal› hal› ve düz dokuma yayg›-
larda, bir süre sonras›nda, zeminde efl-
kenardörtgen flekilli bir bölünme mey-
dana gelmifltir. Bugün, Konya Mevlâna
Müzesi’nde bulunan, XVI. yy.’a ait sa-
ray kilimindeki gibi, zeminin eflkenar-
dörtgenlere bölünmüfl hal› türündeki
örneklere Ayvac›k civar›nda ccaammii  hhaall››--
ss››, zili türündeki örneklerine de tt››rrnnaakk
zziillii, Kozak (Bergama) civar›nda da ddaa--
rraakk  zziillii ad› verilmektedir. Ayn› doku-
malar Günümüzde Ayvac›k (Çanakka-

le), Yundda¤, Kozak, Madra yaylas›
(Bergama), ‹vrindi (Bal›kesir), Konya,
Kayseri, Yozgat, Ni¤de, Aksaray çevre-
sinde hâlâ dokunmaktad›r. 

Anadolu-Türk hal›lar›nda XVI. yy.’a
gelinceye kadar, Göbekli Uflak hal›la-
r›nda gördü¤ümüz türde (flemse tipi)
göbekli hal› yoktur. Bu göbek flekli
muhtemelen dönemin cilt kapaklar›n-
daki flemse motifinden geliflmifltir. Bu
tarihlerden sonra flemse tipi göbek ge-
liflmeye bafllam›fl, GGööbbeekkllii  UUflflaakk  hhaall››llaa--
rr››yyllaa birlikte yayg›nlaflm›flt›r. An›lan ta-
rihlerden sonra bu göbek flekli kilimler-
de de uygulanmaya bafllam›flt›r. Nite-
kim, saray kilimleri’nin göbe¤i, ayn› ta-
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rihlerde dokunan Uflak hal›lar›n›n gö-
bek flekline benzer. Süsleme aç›s›ndan
da hemen hemen ayn› özellikleri tafl›r.
Günümüzde, halk›n dokudu¤u gele-
nekli kilimlerde, taklit örnekler hariç,
saray kilimleri  diye tan›nan örneklerin
göbek flekillerine benzer tarzda göbek
flekli yoktur. Bugün, halk aras›nda ggöö--
bbeekk,,  ggööll,,  kkaaffaa,,  ttoopp,,  ffaarrddaa,,  ssooffrraa gibi
isimlerle an›lan, gelene¤i olan kare, al-
t›¤en, sekizgen, eflkenardörtgen vb. ge-
ometrik karakterli göbek motifleri do-
kunmaktad›r. 

Anadolu-Türk hal›lar›nda görülen
geometrik motifler düz dokuma yayg›-
lar üzerinde de görülür. T›pk› XVI-
XVII. yy. kumafllar›nda görülen zemini
yaprak desenleriyle süslü eflkenardört-
genlere bölünmüfl flekli, saray kilimle-
rinde ve Konya Mevlâna Müzesi’ndeki
Beyflehir Eflrefo¤lu Cami’nden getirilen
XVI-XVII. yy.’a ait kilimin zeminine
benzer bir düzenleme gösterir. Bu ze-
min flemas› Osmanl› döneminde doku-
nan pekçok düz dokuma yayg›da karfl›-
m›za ç›kar.  Ayn› dokuma gelene¤i, gü-
nümüzde, göbekleri birbirinden ay›ran
yaprak motifleri bazen yapra¤a, bazen
üzüme benzetilerek, hemen her doku-
ma merkezinde devam etmektedir. 

Sonuç olarak, XV.yy.’dan itibaren
hal› üzerinde görülen motiflerin hemen
hepsi, ayn› dönemde ve sonras›nda,
düz dokuma yayg›lar üzerinde de kul-
lan›lm›flt›r. Ancak, düz dokuma yayg›-
lar hal› gibi, bugüne kadar yeterince
araflt›r›lmad›¤› için, tan›nma flans› bula-
mam›flt›r. XV. yy. ‘da dokunan hayvan
figürlü hal›lardaki, karfl›l›kl› veya s›rt
s›rta duran hayvan çiftleriyle süslü ör-
neklerine bugün Bat› ve ‹ç Anadolu
Bölgesi’nde dokunan kilimler üzerinde
rastlamaktay›z. Belliki bu kilimler XV.
yy. ve sonras›ndan günümüze kadar
dokunmufltur. 

EErrkkeenn  OOssmmaannll››  DDöönneemmii hal›lar›n›n
geometrik desenli örnekleri düz doku-
ma yayg›larda da görülür. Günümüzde
tüm Anadolu’da dokunan, zemini kü-
çük ggööll’’lerle (göbek) süslü düz dokuma

yayg›lar›n ilk örnekleri XVI. yy. kilim-
lerinde görülür.  Bat› Anadolu’da ttaabbaakk--
ttaabbaakkaall››  hhaall›› diye tan›nan hal›lar›n ben-
zerleri kilim ve zili dokumalarda da
kullan›lm›flt›r. Ayn› örnekler bugün de
tabak zziillii,,  ttaabbaakkaall››  zziillii  ve ssaanndd››kk  kkiilliimm
ad›yla dokunmaya devam etmektedir.
Ayn› bölgede görülen  aalltt››nn  ttaabbaakk hal›-
lar›n  süslemelerine de yine ayn› bölge-
de tt››rrnnaakk  zziillii,,  ddaarraakk  zziillii,,  aayygguullaakk  zziillii,,
gg››vvrr››mm  zziillii gibi isimler verilmektedir.

Erken Osmanl› Dönemi hal›lar›n›n
bir ve ikinci grubunda görülen motifle-
rin kayd›r›lm›fl eksenler hâlinde dizildi-
¤i örnekleri bugün  Uflak de¤il ama,
o’na yak›n bir bölgede, Emirda¤ (Af-
yon) civar›nda, bbiinnddaallll››  --  mmiinnddaallll››  kkiilliimm
ad›yla dokunmaktad›r. Belliki bu motif-
ler, o y›llarda, Afyon ve Uflak çevresin-
de dokunmaktayd›.

Anadolu hal›lar›nda görülen motif-
ler ayn› ça¤larda düz dokuma yayg›lar
üzerinde de kullan›lmaktayd›. Belki,
teknik farkl› oldu¤u için hal› ve düz
dokuma yayg›lar›n motifleri farkl› ge-
liflmifl ama, saray d›fl›nda, halk›n yapt›-
¤› dokumalarda bu birlik hiç bir zaman
bozulmam›fl, hal› ve düz dokuma yay-
g›lar at bafl› geliflmifltir. Motiflerdeki
benzerlikler buna iflaret etmektedir. Bu-
gün, yukar›da örnekleriyle aç›klad›¤›-
m›z Osmanl› dönemi hal› ve düz doku-
ma yayg›lar›n›n flema ve motif aç›s›n-
dan benzerlikler tafl›mas›, Beylikler ve
Osmanl› dönemi hal› ve düz dokuma
yag›lar›n›n birbirine benzedi¤ini ve
birlikte gelifltiklerini göstermektedir.
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Osmanl› çini sanat›nda s›r alt›na ka-
bar›k domates k›rm›z›s› veya mercan
k›rm›z›s› olarak adland›r›lan seramik
grubu 1557 tarihinden itibaren 50 sene
kadar keramik ve çinilerde görülmüfl ve
ustalar›n ölümüyle kaybolmufltur. Ko-
numa ›fl›k tutan keramik grubunun ör-
neklerini Paris, Londra ve Washington-
da çal›flmalar›m esnas›nda tespit ettim.
Di¤er ülke müzelerinde de örnekler
bulunmaktad›r (1).

K›rm›z› renk Anadolu çini sanat›nda
çeflitli devirlerde, çeflitli tekniklerde az
farkl› renk tonlar›nda kullan›lm›flt›r.
1963 y›l›ndan itibaren günümüze kadar
devam eden, Prof. Dr. O. ASLANAPA
baflkanl›¤›nda, ‹znik’te yap›lan kaz›lar-
da çini ve keramik sanat›na ›fl›k tutan
çeflitli örnekler bulunmufltur (2). Çini
ve keramik sanat› Osmanl› ‹mparator-
lu¤unun politik ve ekonomik geliflme-
siyle büyük bir geliflme göstermifltir.
Çini ve keramik merkezi olan ‹znik 14.
yüzy›l›n ortas›ndan 17. yüzy›l›n sonuna
kadar üretime devam etmifltir. Desenle-
ri saray nakkafllar› taraf›ndan haz›rlana-
rak Lonca düzeninde çal›flan çinicilere
kâflici bafl›na siparifl edilirdi. Kütahya
ise 15. yüzy›ldan itibaren günümüze
kadar varl›¤›n› göstermektedir. Hiçbir

zaman ‹znik’in çini kalitesine erifleme-
mifltir. ‹znik atölyeleri 14. yüzy›l›n or-
talar›ndan 15. yüzy›l›n ortalar›na kadar
k›rm›z› hamuru kullanm›flt›r. K›rm›z›
hamurun içinde beyaz taneler bulunur,
silis nispeti %95’e kadar yükselir. Ser-
best kuvartz %65’dir. Hamuru ba¤lay›-
c› s›rça, kireç, kalkerli ve kurflunsuzdur.
S›rlarda bol kurflun kullan›l›r, astar kul-
lan›lmaz.

Bursa yeflil cami (1421) üst kat hün-
kar mahfelinin yan›ndaki mekan›n ka-
p›s›n›n d›fl taraf›nda sivri kemerin dol-
gusunda mozaik çini tekni¤inde yap›l-
m›fl olan kompozisyonda, palmet moti-
finin ortas›nda k›rm›z› renkli boyal› bir
madde görülür. Bu tafl üzerine boya ve-
ya sert bir k›rm›z› macun da olabilir
(Fig. 1A). Çinili köflkte teflhirde olan
mozaik çini parçada stilize olmufl yap-
rak motifi ve beyaz bordürlü rozet çi-
çe¤inin ortalar› pembe renkli bir mad-
de ile doldurulmufltur. Üzerindeki k›r-
m›z› boya dökülmüfl olabilir (Fig. 2). 

Edirne’de 1487 tarihli Sitti Hatun
Cami Mihrab›nda sahte mozaikli çini-
lerin, alt› kollu y›ld›zlar›n ortas› k›rm›z›
renkle boyanm›flt›r. Selçuklu çini sana-
t›nda çok kullan›lm›fl olan bu teknik
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Osmanl› çini sanat›nda tek örnektir
(Fig. 3-3A mihrab›n rölevesi) (3). 

K›rm›z› renk Osmanl› çini sanat›nda
renkli s›r tekni¤inde ay›r›c› kontür ola-
rak veya yüzey kaplamas› olarak da
kullan›lm›flt›r. ‹stanbul çinili köflkte bu-

lunan Karaman ‹brahim Bey ‹maretin-
den gelen (1432) mihrapta k›rm›z›
kontürlü küçük çiçekler, rumiler ve ha-
tai motifleri yer yer de alt›n yald›zla
boyanm›flt›r (Fig. 4-4A). Yald›z ve k›r-
m›z› renkler net olarak görülmektedir. 

Bursa Yeflil Cami mihrab›ndan bir
detay görüntü rumiler ve hatai motifleri,
alt›n ve k›rm›z› renkli konturlarla gelifl-
menin bir halkas›n› teflkil eder (Fig. 5).
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Renkli s›r tekni¤inde k›rm›z› rengin
yüzey kaplamas› olarak uygulanmas›n›n
çeflitli örneklerle bir geliflme çizgisi
içinde izlenebilmektedir. Bozöyük Ka-
s›mpafla Camiinde (1528), renkli s›r
tekni¤inde, çini panoda hatai, rozet ve
yaprak motiflerinin, s›r üzerine k›rm›z›
renk yüzey uygulamas› olarak sergilen-
mektedir (Fig. 6). Çinili köflkte teflhir-
de olan küçük bir çini parça renkli s›r
tekni¤inde, rozet çiçe¤inin ortas›nda
k›rm›z› renk, s›r üstüne biraz kabar›k
olarak uygulanm›flt›r. 16. yüzy›l›n ikin-
ci yar›s›nda görülen kabar›k mercan
k›rm›z›s›n› haz›rlayan örneklerden ol-
du¤unu söyleyebiliriz (Fig. 7). ‹stan-
bul’da Sultan Selim Camii’nin (1539),
türbesinin cephesinde, kap›n›n iki yan
taraf›nda renkli s›r tekni¤inde yap›lm›fl

çini panolarda aç›k k›rm›z› renkler gö-
rülür. S›rlamada bofl b›rak›lm›fl olan
yerlere ince astar sürülerek üzeri k›rm›-
z› renk ile boyanm›flt›r. Baz› yerlerde
k›rm›z› renk dökülmüfltür (Fig. 8-8A). 

S›r üzerine uygulanan k›rm›z› boya
(Cinabre-HgS-civasülfürdür). Renkli s›r
tekni¤inde kullan›lan yüzey boyamas›
ile Cem Sultan Türbesinde kullan›lan
boyan›n ayn› oldu¤unu yap›lan labora-
tuvar araflt›rmas›nda anlafl›lm›flt›r. 1968
tarihinde Sevr müzesi kimyagerlerinden
Charles Kiefer’in yapm›fl oldu¤u incele-
medir. Cem Sultan Türbesinin içinde
kubbe ete¤inden k›rm›z› bordürleri çini
panolar çevrelemektedir (Fig 9).

Osmanl› sanat›nda k›rm›z› rengin
s›r alt›na uygulaman›n keramikler üze-
rinde de izlenmektedir. Say›n Prof. O.
ASLANAPA’n›n yürütmekte oldu¤u ‹z-
nik kaz›lar›nda çeflitli tekniklerde kera-
mikler bulunmufltur. 
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Millet Müzesinde teflhirde olan 14.
yüzy›la ait k›rm›z› kaba hamurlu s›r al-
t›na k›rm›z› renk uygulamas›n›n en er-
ken örneklerindendir (Fig. 10).

15. yüzy›lda ‹znik’te beyaz hamur
kullan›lmaya bafllan›lm›flt›r. Dokusu in-
ce s›kt›r. Silis miktar› %90, serbest ku-
vartz %80’dir. Ba¤lant› maddesi olarak
kullan›lan s›rçada bol kurflun vard›r. ‹lk
örneklerde astar kullan›lmam›flt›r. Bir
müddet sonra kal›n beyaz astar kullan›l-
m›flt›r. Daha az emici olan beyaz astar
renklere parlakl›k getirdi¤i gibi f›rça ile
desen çal›flmas›n› kolaylaflt›rm›flt›r (4).
Mavi ve beyaz grubu oluflturan çini ve
keramiklerde uygulama bu flekildedir.
15. yüzy›l›n ilk yar›s›ndan 16. yüzy›l›n
bafl›na kadar beyaz sert hamur, fleffaf s›r
alt›na beyaz astar üzerine mavi türkuaz
ve lacivert gibi renklerin hakimiyeti gö-
rülür. Bazen mavi beyaz tonlar› ile be-
raber eflatun rengi de kullan›lm›flt›r.
Örnek olarak Edirne Murad II. Cami
(1436) yan duvarlar›nda bu renkler gö-
rülür. fiam ifli olarak adland›r›lan kera-

mik grubuna geçifl örnekleri oldu¤unu
söyleyebiliriz. Bursa da Rüstem Pafla ta-
raf›ndan yap›lm›fl olan Yeni Kapl›ca ha-
mam›n›n çinileri de bu grubun özgün
örneklerindendir. fiam flehrinde yap›lan
çiniler sar›mt›rak çatlak s›rl› ve kaba ha-
murludur. ‹znik atölyelerinde imal edil-
mifl, s›r alt›na aç›kl› koyulu mavi, türku-
az, kimyon yeflili, patl›can rengi ve tar-
ç›n renklere bezenmifltir. Bu çok renkli-
li¤e do¤ru gidifl, zaman içinde patl›can
rengi yerini k›rm›z› renge b›rakarak ka-
bar›k mercan k›rm›z›s›na haz›rl›k oldu-
¤unu göstermektedir. 

‹znik Müzesinde teflhirde olan 16.
yüzy›l›n ortas›nda beyaz hamurlu kera-
mik parçalarda k›rm›z› rengin uygulan-
d›¤› deneme örneklerdir (Fig. 11). 

S›r alt›na kabar›k olmayan koyu k›r-
m›z› renk uygulamas›, (Fig. 12-12 A),
Louvre Müzesinden bir örnek beyaz
fon üzerinde çok renkli bir buket, dan-
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tel kenarl› yapraklarla, lalelerde ve bu-
keti tutan agraf motifinde koyu k›rm›z›
renklerin uyglanmas› görülür. Lond-
ra’da Goudman koleksiyonunda bulu-
nan di¤er bir örnek (Fig. 13), beyaz
fon üzerine türkuaz, lacivert renklerle,
flakay›k, sümbül ve aç›k tonlu k›rm›z›
renklerle bezeli lalelerde k›rm›z› renk
astar görünümündedir. Taba¤›n kenar›
sipiral motiflere bezelidir. Ayn› kolek-
siyondan bir örnek, taba¤›n ortas›nda,
beyaz fon üzerine türkuaz, lacivert, ko-
yu k›rm›z› renkli stilize olmufl flakay›k
motifi etraf›nda dantel kenarl› yaprak-
lar, flakay›klar ve flakay›k tomurcuklar›
simetrik flekilde yerlefltirilmifltir. Taba-
¤›n kenar›nda çift yapraklar ve k›rm›z›
renkli rozetler alternatif olarak yerleflti-
rilmifl (Fig. 14),  1550 olarak tarihlen-
dirilir. Ayn› koleksiyondan s›r alt›na
kabar›k olamayan mercan k›rm›z›s›n›n
uyguland›¤› ve 1556 olarak tarihlendi-
rilen di¤er bir tabak üzerindeki renkler
ve motifleriyle çiçekli bir bahçeyi and›-

r›r (Fig. 15). Kompozisyon simetrik,
ortada stilize olmufl nar çiçe¤i, s›r alt›-
na kabar›k olmayan mercan k›rm›z›s›,
yeflil rengin aç›kl› koyulu tonlar›, laci-
vert fon üzerine beyaz küçük çiçekler
ile bezeli dantel kenarl› yapraklarla sti-
lize olmufl nar çiçekleri ve goncalar›,
stilize olmufl yaseminler ile küçük ba-
har çiçekleriyl yayg›n bir kompozisyon
sergiler. Taba¤›n kenar› beyaz fon üze-
rine lacivert renkli spirallerle bezelidir.
Ayn› müzede, kutu kapa¤›nda
palmetlerin ortas›nda s›r alt› kabar›k
olmayan k›rm›z› renk gayet belirgin
olarak görülür. (Fig. 17) 

‹znik Atölyelerinde çini ve keramik
ustalar›n›n kabar›k olmayan s›r alt›na
k›rm›z› rengin, teknik gereksinimlerine
hakim olmaya çal›flt›klar› deneme va-
zoda Paris Louvre müzesinde teflhirde
olan (5) k›rm›z› rengin lale buketlerin-
de uyguland›¤› boyun k›sm›nda hatai
tomurcuklar› ve küçük yapraklarla de-
korlu bir örnektir (16. yüzy›l ortas›)
(Fig. 16-16A). Ayn› müzede bir kupa
üzerinde de k›rm›z› renk gözlenmekte-
dir. Beyaz fon üzerine zikzaklar aras›n-
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(6) O. ASLANAPA,
Osmanl› devri keramik sanat›
araflt›rmalar›nda yenilikler,
Kültür ve Sanat Y›l 1, Say› 3,
A¤ustos 1989, Ankara, s.5-8

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

da çin temani motiflerinin ortas›nda ve
yapraklar üzerinde k›rm›z› renk uygula-
mas› görülür. Sade kompozisyonlar
içinde incelenen örneklerdendir (Fig.
18). Wasington Freer Galeride bulunan
bir kupa üzerinde, yelkenli motifler ‹z-
nik’te daha fazla uygulanm›flt›r. Yelken-
liler aras›nda görülen mimari motifin
stilize olmufl K›z Kulesidir. Kupadaki
k›rm›z› rengin s›r alt›na uygulamas›na
bir örnektir (Fig. 19).

16. yüzy›l ‹znik Atölyelerinde üreti-
len kabar›k olmayan k›rm›z› renkli ke-
ramikler, Paris ve Londra müzelerinde
çeflitli örnekleri sergilenmektedir. Bu

grup keramikler s›r alt›na kabar›k olma-
yan bir grubu oluflturur. 

Londra Victoria Albert müzesinde
teflhirde olan kandil k›rm›z› rengin s›r
alt›na yüzey boyamas›n›n farkl› bir gö-
rünümü sergilenmektedir. Süleymaniye
Cami için yap›lm›fl olan bu kandil
(1557)de s›r alt›na kabar›k olmayan
mercan k›rm›z›s›, motif aralar›nda fon
gibi kullan›lm›fl. Hatai, palmet, lotus,
stilize nar çiçekleri ve küçük çiçeklerle
yo¤un bir flekilde bezelidir (Fig. 20).

Ayn› müzede teflhirde olan Musli
imzal› 1549 tarihli bir kandil (6) ‹z-
nik’te üretilmifl, Kudüs’te Kubbet-ül
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Fig. 22
Fig. 23

Sa¤da
Fig. 24
Fig. 25
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Sahra için yap›lm›fl, k›rm›z› renk görül-
mez. Buna göre kabar›k olmayan mer-
can k›rm›z›s›n› oluflturan grubun
1550’den sonra ‹znik Atölyelerinde
üretilmifl oldu¤unu söyleyebiliriz. 

K›rm›z› rengin s›r alt›na uygulanma-
s›n›n çini bir pano üzerinde denemesi,
çinili köflkte teflhirdedir (Fig. 21).

Süleymaniye Camii 1557’de tamam-
land›¤›na göre ilk olarak mercan k›rm›-
z›s› s›r alt›na kabar›k olarak camiinin
mihrab›nda çini bulutlar› aras›nda ve
bordürlerinde ifllenmifltir (Fig. 22).

Mimar Sinan bütün yap›lar›nda gör-
kemli bir flekilde k›rm›z› rengi çiniler-
de, mimariyle bir uyum ve bir düzen
içinde gelifltirerek uygulam›fl, iç me-
kanda belli bir ritmin oluflmas›n› sa¤la-
m›flt›r. 1561 tarihli Rüstem Pafla Ca-
mii’nin çinileri Sultan Süleyman döne-
minde yap›lan camilerden Mimar Si-
nan’›n yap›lar› aras›nda olan en zengin

çini örnekleriyle bezelidir (Fig. 23). Pa-
ris Louvre Müzesinde bulunan Topkap›
Saray›nda III. Murat odas›ndan gitmifl
olan bir çini pano (Fig. 24) 16. yüzy›l›n
2. yar›s›na ait kabar›k mercan k›rm›z›s›-
n›n uyguland›¤› güzel bir örnektir.
Topkap› Saray› H›rka-› Saadet daire-
sinden bir çini panoda, çin temai moti-
finin kenar›nda ve panonun bordürün-
de kabar›k mercan k›rm›z›lar› net ola-
rak görülmektedir (Fig. 25).

S›r alt›nda mercan k›rm›z›s› renklere
teknik deneyim hakimiyetlerini ‹znik
Atölyelerindeki ustalar önce keramikler
üzerinde ve esasl› geliflmesini çinilerde
göstermifltir. 

Sonuç olarak s›r alt›na kabar›k mer-
can k›rm›z›s› rengini haz›rlayan örnek-
lerin 1550 ve 57 tarihleri aras›nda ‹znik
Atölyelerinde üretilen öncü örnekler
oldu¤u söylenebilir. 
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Türk milletini millet yapan en

önemli unsurlardan biri de sanat›m›z

olmufltur. ‹nsan topluluklar› tarih bo-

yunca geçirmifl olduklar› maceralara,

kulland›klar› dillere, sahip olduklar›

dinlere, dünya görüflüne, gelenek ve

göreneklere, yaratm›fl olduklar› sanat

eserlerine göre farkl› çizgiler ve karak-

terler oluflturmufllard›r. 

Türk kültürü ve el sanatlar›m›z için-

de kese de önemli bir yer tutmaktad›r. 

Baflta madeni paralar olmak üzere

baz› lüzumlu eflyalar›n içinde muhafaza

edildi¤i küçük torbalara “kese” denir1.

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde ise

kese “gümüfl paralar›n kondu¤u torba,

para ölçüsü genellikle her elli bir akçe

bir kese olarak hesap edilirdi” denilmifl-

tir2.

Ayr›ca Osmanl›ca sözlükte kese,

“küçük büyük torba; kap, cepte tafl›nan

para torbas›”3, Arapça’da ise “cüzdan”

anlam›nda tan›mlanmaktad›r4.

Mehmet Zeki Pakal›n keseyi; alt›n

ve gümüfl paralar›n muhafazas› için kul-

lan›lan torba olarak tan›mlamakta, ayn›

zamanda belli bir miktar paray› içine

alan küçük kap fleklinde de ifade et-

mektedir. Bu ifadeye göre; kise yaz›l›r,

kese okunurdu. Eski zamanlarda kesele-

rin alt›n ve gümüfle göre de¤erleri farkl›

olurdu, akçe için kese, alt›n için de

“surre” tabiri kullan›l›rd›5.

Baz› kaynaklar›n alt›n ve gümüfle

göre k›ymeti de¤iflen kese zaman itiba-

riyle de farkl›l›k göstermifltir. Fatih Sul-

tan Mehmet zaman›nda (1451-1481)

bir kese denildi¤inde otuz bin akçe ve-

ya on bin alt›n anlafl›l›rd›. Daha sonra-

lar› Trablus, Tunus ve Cezayir darpha-

nelerinde bas›lan “sultani alt›n›” kesele-

rinin her biri bin adetlik oldu¤u gibi

1537’lerde yirmi bin, 1660’ta k›rk bin,

1688’den sonra da elli bin akçe bir kese

olarak de¤er alm›flt›r. Keseyi “‹stanbul

kesesi” “Kise-i Rumi”, “Kise-i Divani” ve

“Kise-i M›s›ri” gibi isimler de verilmifl-

tir6. 16. yüzy›l›n sonlar›nda bir alt›n

kesesi bin alt›n, bu da elli bin akçe de-

¤erindeydi. 1720’de bir kuruflun de¤eri

yüzyirmi akçeye ç›k›nca bir kese de

416,66 kurufl say›ld› ve buna Kise-i Di-

vani (Divan Kesesi) dendi. Kise-i Rumi

(Anadolu Kesesi) beflyüz kurufl, Kise-i

M›s›ri (M›s›r Kesesi) alt›yüz kuruflluk

para birimi olarak kabul edildi7.

Osmanl›lar›n mali ifllemleri yüzy›l-

larca hep “akçe” ve “yük” (yüz bin ak-

çe) üzerine olmufl ve bütçelerdeki he-

saplar da kese hesab›yla yürütülmüfl-

tür8. Osmanl› bütçesinin kese birimi ile

hesaplanmas› ilk kez 1653’te bafllam›fl

ve 1876 y›l›nda birinci Meclis-i

Meb’usan’a verilen bütçeye kadar böy-

lece devam etmifltir. 1877 y›l›ndan iti-

baren mali ifllemlerle, bütçelerde kurufl

birimi kabul edilmifl, yine ayn› tarihte

Meclis-i Meb’usan’›n kabul etti¤i ilk

bütçe yasas›yla da kese sistemi kalkm›fl-

t›r. Yine eskiden resmi ifllerde oldu¤u

gibi özel ifllerde kese kullan›lm›fl ancak

resmi ifller kadar olmasa da; “yüz kese-

ye ald›m, beflyüz keseye satt›m” ifade-

leri de yer alm›flt›r. Afla¤› yukar› seksen

yüz y›ldan beri bu ifadeler iflitilmez ol-

mufltur. 

Para biriminin d›fl›nda Osmal› dö-

neminde kullan›ld›klar› yerlere göre

farkl›l›klar gösteren keseler; para, tü-

tün, kafl›k, saat, cüz-kuran, tarak kese-

leri, savaflta kullan›lan ok ve yay kese-

leri, hamam keseleri olmak üzere çok
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çeflitlilik göstermifltir (Foto¤raf 1, 2, 3,

4, 5, 6).

Osmanl› döneminde en de¤erli kese

örnekleri saray için örülmüfl olanlarda

görülmektedir. Padiflah›n yetkili vekili

olan sadrazamlara, padiflah taraf›ndan

alt›n mühür verilmekte, bu mühür bir

gelenek olarak k›rm›z› atlastan bir kese

içine konmaktayd›. Kesenin ba¤c››¤›

ise som alt›n s›rmadan olurdu. “Mührü

Hümayun” denilen bu mührü sadra-

zamlar boyunlar›na as›p tafl›rlar, hatta

onlarla beraber yatarlard›9. Ayr›ca 18.

yüzy›l sanatlar›ndan Levni ve Abdullah

Buhari’nin minyatürlerinde de kese yer

alan figürler görülmektedir (Foto¤raf

7,8,9).

Yine Osmanl› döneminde bir çocu-

¤un okula bafllamas› da bir tören ile ya-

p›l›rd›. Çocu¤a yeni elbiseler giydirilir,

bafl› k›ymetli taçlarla süslenir ve boy-

nuna s›rmal› bir cüz kesesi geçirilirdi.

Bu kesenin içine Kur’an cüzleri konur,

o dönemin geleneklerine göre bir ala-

y›n önünde ilahilerle okula götürülür-

dü. Kese bu flekilde birkaç gün kullan›l-

d›ktan sonra evin duvar›na bir süs ola-

rak as›l›rd›10.

Osmanl› döneminde para keseleri

günlük hayat›n vazgeçilmez birer par-

ças› olmufltur. Para keseleri genellikle

üçgen ya da ço¤unlukla kandillere ben-

zeyen formlardan oluflmaktad›r. En

lüks para keseleri, iplikler aras›na alt›n

teller kat›larak örülmüfl olanlard›r. Ke-

senin a¤z› kordon fleklinde yap›lm›fl el

örgüsü bir ba¤c›k ile büzülerek kapat›l-

m›flt›r. Ba¤c›k uçlar› ve kesenin alt k›s-

m› püskül ve oya ile süslenmifltir (Fo-

to¤raf 10).

Bu dönemde kibar erkekler; biri al-

t›n di¤eri alt›n ve bak›r uf›ak para
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Foto¤raf 1-2: Para kesesi ve
kumafltan yap›lm›fl tütün kesesi
örnekleri.

Foto¤raf 3: Saat kesesi.

Foto¤raf 4: Topkap› Saray›
Müzesinden 2/268 Envanter
numaral› cüz kesesi (19.yy) H.
Örcün Bar›flta).

Foto¤raf 5: Topkap› Saray›

Müzesi’nden 2/453 Envanter

numaral› ok ve yay kesesi

(18.yy) (Tulay Artan).

Foto¤raf6 : Sadberk Han›m
müzesinde bulunan 2482.1.495
Envanter numaral› tarak kesesi.
(18.yy) (Tulay Artan).
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(ma¤flufl-kar›fl›k) için iki para kesesi ta-

fl›rlard›11. Bu para keseleri atlastan, ka-

difeden ve de¤erli kumafllardan dikilir-

di. Kad›n para keseleri ise erkeklerin-

kinden daha ufak olup entari ceplerin-

de tafl›n›rd›. 

Keseler yap›ld›klar› teknik ve kulla-

n›ld›klar› malzemeye göre de isim al›r-

lar. Bunlar i¤ne, t›¤, flifl, kumafl, doku-

ma, deri, boncuk ve dival ifli keseleridir

(Foto¤raf 11,12,13).

Burada sadece örgü para keseleri ör-

neklendirilecektir. 

Örgü para keseleri, gerek malzeme

ve form bak›m›ndan, gerekse kullan›lan

renk ve uygulanan motifler, ayr›ca mo-

tiflerin verdikleri mesajlar bak›m›ndan

çok özel bir yer tutmaktad›r. 

Foto¤raf 7: Levni’ye ait bir
minyatürde Osmanl›
saray›nda tütün dolduran 
bir memur. (Süheyl Ünver)

Foto¤raf 8: 17. yy. ait bir
minyatürde genç han›m
tasviri üzerinde kemere tak›l›
para kesesi. (Ça¤lar Boyu
Anadolu’da Kad›n)

Foto¤raf 9: Minder üzerine
ba¤dafl kurarak oturmufl bir
gelin ve gerili ipin üzerine
as›l› bir kese (1645-50 aras›)
örne¤i. (Ça¤lar Boyu
Anadolu’da Kad›n)

Foto¤raf 10: Topkap› Saray›
Müzesi’nden 2/5125
Envanter numaral› metal ve
pamuk iplik kullan›larak
çal›fl›lm›fl mühür kesesi
(18.yy).

Foto¤raf 11: ‹¤ne ile örülmüfl
para kesesi.
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Örgü para kesesi, a¤›z k›sm› düz
olup afla¤›ya do¤ru hafifçe daral›r. Ucu
püskül ve çeflitli flekillerde örülmüfl mo-
tiflerle nihayetlenir. Ayn› motif kese
ba¤lar›n›n uçlar›nda da yer all›r. Düz
olan a¤›z k›sm›na ajurlu bir veya birkaç
s›ra örgü yap›l›r. Bu örgü içinden her iki
tarafa çapraz olarak ba¤lanan k›sma el
örgüsü bir ba¤c›k geçirilir (Foto¤raf 12). 

Osmanl› döneminde i¤ne ile örül-
müfl keseler di¤erleri aras›nda zarif ve
lüks bir eflya yerine geçer ve hat›ra ola-

rak saklan›rd›. ‹¤ne keseleri Türk kad›-
n›n›n erke¤ine hediye etti¤i para, saat
ve mühür keseleri olarak tak›m denilen
ve çeyizilin en nadide parçalar› aras›n-
da yer al›rd› (Foto¤raf 14).

T›¤ ve flifl ile örülmüfl keselerde özel
bir kaide göze çarpmaktad›r. Kesenin
dibine yak›n yerdeki motife “badem”
ad› verilmektedir. Bu motifin her kese-
de bulunmas› gelenektir. bunun üstün-
de a¤›za yak›n yerde iki bordür keseyi
süsler. Buna kuflak ad› verilmektedir.

Foto¤raf 12: T›¤ ile örülmüfl
para kesesi.

Foto¤raf 13: Boncuk ile
örülmüfl para kesesi.

Foto¤raf 14: Para, saat ve
mühür keseleri. (Tak›m kesesi)
(Gülsüm Aytaç)
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Her iki süsün aras›na yap›lan süslere ise
göbek denilmektedir (Çizim 1). 

Ören kiflinin yarat›c›l›¤› ve be¤enisi

do¤rultusunda bütün renkler keselerde

büyük bir ustal›kla kullan›lm›flt›r. Pembe,

sar›, k›rm›z›, eflatun, mavi, lacivert ve

tonlar› gibi. Keselerde beyaz renge pek

rastlan›lmaz, bunun yerine bej, krem ve

aç›k gri gibi renkler görülmektedir. 

Örgü keselerde görülen motifler dah

çok yöre halk›n›n ve yörenin kültür

özelliklerini tafl›maktad›r. Do¤adan ve

olaylardan etkilenen kad›nlar›m›z söy-

leyemediklerini bu flekilde dile getir-

mifllerdir. 

Keselerde görülen saks›da gül, ka-

ranfil, sümbül, lale, gelincik, küpe çiçe-

¤i gibi çiçek motifleri o yöre insan›n›n

çiçe¤e olan düflkünlü¤ünü sevgisini

simgeler (Foto¤raf 15,16,17,18).

Çizim 1: T›¤la örülmüfl kesenin
teknik çizimi.

Foto¤raf 15-16: Saks›da çiçek
motifli kese örnekleri.
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Foto¤raf 17-18: Çiçek ve gül
motifli kese örnekleri.

Foto¤raf 19-20: Dalda kufl ve
horoz figürlerinin bulundu¤u
iki kese örne¤i.

Foto¤raf 21: ‹brik motifinin
bulundu¤u bir kese örne¤i.
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Yine keselerde görülen kufl, horoz

figürleri haberci anlam›ndad›r. “Dalda

iki kufl” mutlu bir yuva özlemini dile

getirmektedir (Foto¤raf 19,20).

Keselerde “‹brik” motifine s›kça

rastlanmaktad›r. Müslümanlarca aptes

almak ve el y›kamak için kullan›lan “ib-

rik”, temizlik-su anlam›nda olup genç

k›zlar›n çeyizinde bu motifli kese mut-

laka bulunmaktad›r (Foto¤raf 21).

Bazen meyve motiflerine de rastlan-
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Foto¤raf 22-23: Üzüm dal› ve
çilek motiflerinin görüldü¤ü iki
kese örne¤i.
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maktad›r. Bol çekirdekli meyvelerden

üzüm dal› ve çilek en çok görülen mo-

tiflerdir. ‹fllemelerde de görülen bu mo-

tifler kurulacak yuvan›n bereketli zen-

gin ve bol çocuklu olaca¤› inanc›n› ta-

fl›maktad›r (Foto¤raf 22,23).

Çok nadir de olsa keselerde yaz›l›

bezemeler de görülmektedir. Bu yaz›lar

anlaml› sözler, beyitler olarak ifade

edilmektedri. “Kesem fiakayik Efendi-

me Lay›k, ‹flleyen Garip Kullanan Za-

rif” gibi yaz›lm›fl olan bu beyitler halk

bilimi aç›s›ndan da önem tafl›maktad›r. 

Sonuç olarak di¤er el sanatlar›m›zda

oldu¤u gibi deri cüzdanlar›n üretiminin

bafllamas›yla, örgü para keseleri kulla-

n›lmaz hale gelmifltir. Bunlara ancak

Etno¤rafya müzelerinde, antikac›larda

ve koleksiyoncularda rastlanmakta, ya

da halk›m›z taraf›ndan sand›klarda ha-

t›ra olarak saklanmaktad›r. Sanat de¤eri

yüksek olan örgü keselerin gün ›fl›¤›na

ç›kar›l›p turistik aç›dan ele al›narak

yurt içi ve yurt d›fl› tan›t›m imkanlar›-

n›n araflt›r›lmas›, yeni üretimlerle küçük

çapta da olsa bir döviz kayna¤›n›n

oluflturulmas› el sanatlar›m›z ve Türk

kültürü aç›s›ndan yararl› olacakt›r.
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fiekil 1. Kahire, 
Sultan Kalavun Mederese 
ve Türbe Kompleksi Plan›
(Creswell 1978:Cilt 2,
Fig.108)
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Geçmiflte mahalleliyi toplayan, sos-
yal birli¤i sa¤layan, mahalleleri sokak-
lar› süsleyen sebil ve çeflmeler, bugün
gerçek fonksiyonlar›ndan uzak, sokak
aralar›na serpifltirilmifl ve yavafl yavafl
kaybolan birer an›t olarak yaflama sava-
fl› vermektedir.

Arapça "Sabala" kelimesinden türe-
yen ve yol anlam›nda(Mostafa 1989:
34; Haig 1966: 292) kullan›lan sebil
kelimesi, bugün çeflitli kaynaklarda
farkl› olarak tan›mlanm›flt›r. Kimi kay-
nakta "hayrat çeflmelerin di¤er ad›(Ha-
ig 1966: 292)"; kimi kaynakta "ifllek
mahallelerde yoldan gelip geçenlerin
paras›z olarak so¤uk ve iyi su içmeleri
için yap›lm›fl vak›f binalar(Aytöre
1962:62-63)"; kimi kaynakta "Allah yo-
lunda kurulan bir hay›r ve vak›f tesisi,
Türkçede yoldan gelip geçene su da¤›-
t›lan mekan anlam›nda(Ünsal
1986:16)"; kimi kaynakta ise "yol anla-

m›nda olup, mimarl›kta Allah r›zas›
için içme suyu da¤›t›lan yerlere de-
nir(Hasol 1979:444)" fleklinde tan›m-
lanmaktad›r. Bu aç›klamalarda genellik-
le su da¤›t›lan mekanlar olarak tan›mla-
nan sebillerde ilk aç›ld›klar› günlerde
bal flerbeti da¤›t›ld›¤› ve ak›t›ld›¤›, hal-
ka suyun yan›s›ra flerbet ve meyva suyu
da verildi¤i bilinmektedir(Çetintafl
1955: 142; Ünsal 1986:16). Kayna¤›n-
dan su yollar›na, kemerlere, bendlere,
maksemlere, su terazilerine gelen su
çeflme ve sebiller yoluyla halka ulafl›rd›.
Çeflme ve sebillere su verilirken her ya-
p›n›n vakfiyesine göre su verilir, sebil
içine gelen suyu, sebilin ve sebil maflra-
palar› ile sebil içindeki küplerin temiz-
li¤inden sorumlu sebilciler halka da¤›-
t›rd›. Su yollar› ile sebile ulaflan su d›-
fl›nda, sebil içindeki musluklu küplerde,
d›flar›da haz›rlan›p getirilen meyva su-
lar› ve bal flerbeti ile tükenmez sakla-
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Foto.1. ‹zmir Kemeralt›ndaki
Sebil (Foto. N. Urfal›o¤lu)

Foto.2. Kahire, Abdurrahman
Kethüda Sebilküttab› (Foto. N.
Urfal›o¤lu)
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n›rd›(Urfal›o¤lu 1989:162-163).
En eski sebil yap›s› ile ilgili olarak

kaynaklarda de¤iflik ifadeler bulunmak-
tad›r. Behçet Ünsal Brandenburg'dan
al›nt› yaparak en eski sebil yap›s› ola-
rak Kahire'deki 1373 tarihli Emir Seyf-
ed-din ‹lgai el-Yusufi Medrese Ca-
mii'ndeki sebili gösterirken, Saleh La-
mei Mostafa ise sebille ilgili bilinen en

eski çeflme kitabesinin H 470 / M
1077-78'e tarihlenen kitabe oldu¤un-
dan söz ederek Kahire'de günümüze
ulaflabilmifl en eski sebil örne¤inin H
740 / M 1340' a tarihlenen al-Nas›r
Muhammed ‹bn Qala'vun Sebili oldu-
¤unu belirtmektedir(Ünsal 1981:18;
Mostafa 1989:38; Ünsal 1986:16).
Creswell'in "The Muslim Architecture
of Egypt" adl› kitab›nda ise Sultan Ka-
lavun Medrese ve Türbe Kompleksi
plan›n›n bir köflesinde H 726 / M 1326
tarihli bir sebil yap›s› yer almakta-
d›r(Creswell 1978: cilt 2, Fig 108, 198-
199)(fiekil. 1).

Türk-Memluk Mimarl›¤›'ndan sonra
Anadolu Selçuklu ve Osmanl› Mimar-
l›klar›'nda da sebil örnekleri suyun hal-
ka ulaflt›¤› su yap›lar› aras›nda yerlerini
alm›fllard›r. XI. ve XIII.yüzy›llarda
Konya, Beyflehir gibi önemli Anadolu
Selçuklu flehirlerinde sebillerin infla
edildi¤i bugün de ayakta olan örnekler
ve kaynaklardan ö¤renilmektedir(Önge
1997; Arseven 1984). Bu örnekler için-
de en ünlüsü merhum Prof.Dr.Y›lmaz
Önge taraf›ndan Emzikli Sebil olarak
da adland›r›lan Konya Sahip Ata
Kompleksi girifl kap›s›n›n iki yan›nda
birer pencere biçiminde  karfl›m›za ç›-
kan sebillerdir(Önge 1982; Arseven:
109-114). Osmanl› Mimarl›¤›'n›n en
güzel sebil örnekleri ise Kahire ve ‹s-
tanbul'da bulunmaktad›r. Çeflitli kay-
naklarda Anadolu'nun Bergama, ‹zmir,
Edirne gibi baz› yerleflmelerinde sebil-
lerden söz edilmekte fakat say›lar›n›n
az oldu¤u belirtilmektedir. Bu sebil ya-
p›lar› aras›nda Bergama'da 1814 tarihli
Kara Osman Sebili'nden, ‹zmir merke-
zinde aralar›nda Kemeralt›(Foto.1) ve
Çakalo¤lu Han› giriflindeki sebilin de
bulundu¤u befl-alt›, Edirne merkezinde
aralar›nda 1469 y›l›nda yap›ld›¤› tah-
min edilen Ayfle Kad›n Sebili'nin de
bulundu¤u onüç sebilden söz edilmek-
tedir(Ünsal 1987:9; Bayatl› 1956:60;
Meriç 1963:444).

Kahire'de Türk-Memluk Döne-
mi'nden sonra Osmanl› Dönemi'nde
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Foto.3. Kahire, Silahtar Sü-
leyman A¤a Sebili (Foto. N.
Urfal›o¤lu)

Foto.4. Vefa Hüsrev Kethüda
Sebili (Foto. N. Urfal›o¤lu)
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yeniden sebil ve sebil+erkek çocuklar
için dini okul/s›byan mektebi olarak ta-
n›mlanabilen sebilküttab yap›lar› görül-
mektedir. André Raymond bir araflt›r-
mas›nda 1517-1798 y›llar› aras›nda Os-
manl›lar taraf›ndan infla edilen 101'i
Kahire'de olmak üzere 308 adet sebil-
den söz etmektedir(Raymond
1979:237; Raymond 1985:107). Bu ya-
p›lardan 1535 tarihli Hüsnü Pafla Sebil-
küttab›, 1744 tarihli Abdurrahman Ket-
hüda(Son Osmanl› Kahire Valisi) Se-
bilküttab›(Foto.2), 1761 tarihli Ruqay-
ya(Rukiye) Dudu Sebilküttab›, 1837-39
tarihli Silahtar Süleyman A¤a Sebi-
li(Foto.3) günümüze ulaflabilen güzel
örnekler aras›ndad›r.

Su sorunu tarihin her döneminde
varolan ‹stanbul'un su yap›lar› aras›nda
önemli bir yeri olan ‹stanbul'daki sebil-
lerin say›s›n›n ise 125 -130 aras›nda ol-
du¤u tahmin edilmektedir. Günümüze
kadar yap›lm›fl olan araflt›rmalarda ‹z-
zet Kumbarac›lar 125, Affan Egemen
127 adet sebil tesbit etmifltir. Ömer Fa-
ruk fierifo¤lu ise "Su Güzeli ‹stanbul
Sebilleri" adl› kitab›nda birbiri ile ilgisi
olmayan sebillerle muvakkithaneleri
kar›flt›rarak 150 sebil tesbit etti¤ini be-
lirtmektedir. ‹stanbul'da bugün ayakta
oldu¤u tesbit edilebilen ise 67 sebil bi-
linmektedir(Urfal›o¤lu 1989, 1997).

Kaynaklarda ‹stanbul'da XV.yüzy›la
ait sebil bulunmad›¤›, ‹stanbul'daki en
eski sebil yap›s›n›n ise günümüze ulafla-
mayan 1496 tarihli Efdalzade Sebili ol-
du¤u belirtilmektedir(Kumbarac›lar
1938:1; Ünsal 1987:9; Eyice
1966:1214/95). Bugün ayakta olan se-
biller aras›nda en eskisi 1565 tarihli
Vefa, Hüsrev Kethüda Sebili'dir(Urfa-
l›o¤lu 1989: 15)(Foto.4).

Allah'›n evlerinden biri olarak da
an›lan(Mostafa 1989:35) sebiller bulun-
duklar› yerlere ve biçimlenifllerine göre
köfle, cephe, abidevi müstakil/an›tsal ve
pencere sebilleri olarak grupland›r›labi-
lir(Eyice 1966:95). Bugüne ulaflabilen
‹stanbul'un 67 sebili aras›nda dördü
külliye içinde olmak üzere 15 tek/müs-

takil sebil yap›s›, 3 pencere sebili,
otuzdördü külliyelerin bir parças› ol-
mak üzere 38 köfle sebili, biri sebilküt-
tab olmak üzere 10 cephe sebili bulun-
maktad›r. Etek olarak adland›r›lan mer-
mer alçak duvar k›sm›, etek üzerinde
sütunlar, sütunlar aras›nda bronz veya
mermer flebeke, kornifller, kitabeler ve
saçak k›s›mlar›ndan oluflan sebiller ya-
p›ld›klar› yüzy›llar›n mimari karakterle-
rine uygun plan, malzeme ve süsleme
özellikleri göstermektedir.

Klasik Dönem Sebilleri olarak ad-
land›rabilece¤imiz XVI. ve XVII.yüzy›l
‹stanbul Sebilleri Osmanl› Klasik Dö-
nem Mimarl›¤›'n›n bütün özelliklerini
yans›tmaktad›r. Genellikle dörtgen ve-
ya çokgen planl› olarak tasarlanan XVI.
- XVII.yy. ‹stanbul Sebilleri'nin pence-
re aralar›ndaki sütunlar› tunç bilezikli,
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Foto.5. fiehzadebafl›, Gazanfer
A¤a Sebili (Foto. N. Urfal›o¤-
lu)

Foto.6. Azapkap›, Saliha Sul-
tan Sebili Meydan Çeflmesi
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mermerden ve mukarnasl› veya bakla-
val› bafll›kl›d›r. XVII.yüzy›l›n sonlar›na
do¤ru de¤iflen üsluplar›n etkisiyle ke-
mer biçimlerinde baz› de¤ifliklikler olsa
da sütun aralar› Osmanl›'n›n klasik sivri
kemeriyle geçilmifltir. Etek bölümleri
genellikle süslemesiz mermer olarak ta-
sarlanm›flt›r.

XVI. ve XVII.yy. ‹stanbul Sebille-
ri'nin sütun aralar›nda lokmal› demir
parmakl›k; dökme demir parmakl›k ve-
ya tunçtan flebekeler yer almaktad›r.
Özellikle dökme demir veya tunçtan
yap›lan flebekelerin altlar›nda halka se-
billerden flerbet veya su verilen maflra-
palar›n/taslar›n s›¤abildi¤i maflrapa de-
likleri/maflrapal›k bulunmaktad›r. Ge-
nellikle üstü örtülü bir mekan olarak
görülen XVI. ve XVII.yy.sebilleri ara-

s›nda mermer söveli, lokmal› demir
parmakl›kl› pencere sebilleri de bulun-
maktad›r(Fatih, Niflanc› Cedit Sebili-
1589; Üsküdar, Valide Çinili Sebili-
1640).

XVI. - XVII.yy. ‹stanbul Sebilleri
içinde günümüze ulaflabilenleri Hüsrev
Kethüda Sebili-1565(Bkz.Foto.4), Tak-
yeci Sebili-1578, K›l›ç Ali Pafla Sebili-
1580, Mehmed A¤a Sebili-1580, Mi-
mar Sinan Sebili-1587, Niflanc› Cedit
Sebili-1589, Koca Sinan Pafla Sebili-
1594, Takyeci Sebili-1598, Hüdai Se-
bili-1598, Gazanfer A¤a Sebili-
XVI.yy.sonu(Foto.5), Kuyucu Murat
Pafla Sebili-1606, Ahmed I Sebili-1613,
Ahmed I Sebilleri-1617, Arasta Sebi-
li/Ahmed I Sebili-1617, Halil Pafla Se-
bili-1617, Mustafa A¤a Sebili-1623,
Bayrampafla Sebili-1634, Valide Çinili
Sebili-1640, Hatice Turhan Valide Sul-
tan Sebili-1663, Tavflan Dilsiz A¤a Se-
bili-1669, Kara Mustafa Pafla Sebili-
1683, Amcazade Hüseyin Pafla Sebili-
1697, Sultan ‹brahim Sebili-
XVII.yy.'dir.

XVIII.yüzy›l'a gelindi¤inde Osmanl›
‹mparatorlu¤u'nda her alanda oldu¤u
gibi mimarl›kta Bat›l› etkilerden sebiller
de pay›n› alm›flt›r. Osmanl› Mimarl›-
¤›'nda Bat›l› mimari modalar›n denen-
di¤i ve halk›n be¤enisine sunuldu¤u
model yap›lar olarak düflünebilece¤i-
miz ilk yap›lar çeflme ve sebiller olmufl-
tur. Ayr›ca XVIII. yy. Osmanl› Mimar-
l›¤›'nda Bat›l› yaflam biçimini Osmanl›
kentlerine uyarlaman›n bir parças› ola-
rak ortaya ç›kan meydan çeflmeleri ge-
nellikle sebillerle birarada tasarlanm›fl-
lard›r(Topkap› Saray› Bab-› Hümayun
Önü III.Ahmed Sebilli Meydan Çeflme-
si-1728; Azapkap›, Saliha Sultan Sebilli
Meydan Çeflmesi-1732)(Pilehvarian,
Urfal›o¤lu, Yaz›c›o¤lu 2000).

XVIII.yy. ‹stanbul Sebilleri'nin plan
tiplerinde de Bat›l› etkiler dikkati çek-
mekte, sebillerin genellikle yuvarlak ve
çokgen planl› olduklar› görülmektedir.
Plana Bat›l› bir etki olarak giren yuvar-
lakl›k etek bölümleri ile saçaklara da
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Foto.7. Eyüp, Mihriflah Sultan
Sebili (Foto. N. Urfal›o¤lu)

Foto.8. Eyüp, fiah Sultan Se-
bili
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dalgalanmalar fleklinde yans›makta-
d›r(Topkap› Saray› Bab-› Hümayun
Önü III.Ahmed Sebilli Meydan Çeflme-
si-1728; Azapkap›, Saliha Sultan Sebilli
Meydan Çeflmesi-1732(Foto.6); Heki-
mo¤lu Ali Pafla Sebili-1733; Mehmed
Emin A¤a Sebili-1740; Laleli Sebili-
1763). Etek üzerinde yer alan sütunla-
r›n bafll›klar› da Bat›l› etkilerle de¤ifl-
mifl, sütun aralar›ndaki sivri kemerler
fistolu/dilimli kemerlerle yer de¤ifltir-
mifltir. Üsküdar Ahmediye Sebili(1721)
gibi, özellikle XVII.yy. ‹stanbul çeflme-
lerinde s›k karfl›m›za ç›kan üstü istirid-
ye kabu¤u biçiminde kemer ile sütun
aralar› geçilen ender örnekler de bulun-
maktad›r. Kemer aralar›ndaki flebekeler
de dönemin karakteristi¤ine uymufl ve
S-C k›vr›ml› biçimlerin egemen oldu¤u
dökme demir flebekeler sebiller üzerin-
de yerlerini alm›fllard›r(Azapkap›, Sali-
ha Sultan Sebilli Meydan Çeflmesi-
1732). Süsleme aç›s›ndan XVI.-
XVII.yüzy›lda sade bir görünümü olan
sebillerde XVIII.yüzy›lda özellikle kita-
be üstünde, saçak alt›nda ve kemer ara-
lar›nda S ve C k›vr›mlar›n egemen ol-
du¤u k›vr›k dallar, çiçekler gibi bitkisel
motifler izlenmektedir(Kaptan ‹brahim
Pafla Sebili-1708; Validei Cedit Sebili-
1709; ‹brahim Pafla Sebili-1719, III.Ah-
med Sebilli Meydan Çeflmesi-1728; Sa-
liha Sultan Sebilli Meydan Çeflmesi-
1732; Hekimo¤lu Ali Pafla Sebili-1733;
Hasan Pafla Sebili-1745; Nuruosmaniye
Sebili-1755). XVIII.yy. sebillerinin etek
k›s›mlar› da art›k XVI.ve XVII.yy sebil-
lerinin etek k›s›mlar› gibi sade de¤il bir
çerçeve ile süslenen bölümlerdir(Nuru-
osmaniye Sebili-1755; Hamidiye Sebi-
li-1777; Eyüp, Mihriflah Sultan Sebili-
1795 ; Koca Yusuf Pafla Sebili-1787).

XVIII.yüzy›l›n ikinci yar›s›na do¤ru
Mehmed Emin A¤a Sebil ve Çeflme-
si(1740), Üsküdar, Sadeddin Efendi Se-
bil ve Çeflmesi(1741) ile Nuruosmani-
ye Sebil ve Çeflmesi(1755)'nde oldu¤u
gibi Barok ve Rokoko ayr›nt›lar›n artt›-
¤› görülmektedir. Özellikle 1740 tarihli
Mehmed Emin A¤a Sebil, Çeflme ve

Haziresi XVIII.yy yap›lar› içinde bütü-
nüyle rokoko üslubuna uygun tasarlan-
mas› ile dikkat çekmektedir(Arel
1975:51-52; Pilehvarian, Urfal›o¤lu,
Yaz›c›o¤lu 2000).

Nuruosmaniye Sebili ve Çeflme-
si(1755) ise Barok-Rokoko ayr›nt›larla
bir sonraki yüzy›lda yayg›nlaflacak olan
Antik Yunan düzenindeki sütunlar ve
plast›rlar›n kar›fl›m›ndan oluflan an›tsal
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Foto.10. Kocamustafapafla,
R›fat Pafla Sebili (Foto. N.
Urfal›o¤lu)

Foto.9. Sultanahmet, Cevri
Usta/Cevri Kalfa Sebili
(Foto. N. Urfal›o¤lu)
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cephesi ile dönemin ilginç örneklerin-
dendir(Pilehvarian, Urfal›o¤lu, Yaz›c›-
o¤lu 2000). XVIII.yy.sebilleri aras›nda
1775 tarihli Recai Mehmed Efendi ve
1723 tarihli Bekir Pafla Sebilleri ise Ka-
hire'deki birçok Osmanl› Sebili gibi alt
kat› sebil üst kat› s›byan mektebi olan
sebilküttab tipi örneklerindendir.

Günümüze ulaflm›fl XVIII.yy. ‹stan-
bul Sebilleri; Kaptan ‹brahim Pafla Se-
bili-1708, Validei Cedit Sebili-1709;
‹brahim Pafla Sebili-1719; Ahmediye
Sebili-1721; Bekir Pafla Sebili-1723;
III.Ahmed Sebilli Meydan Çeflmesi-
1728; Saliha Sultan Sebilli Meydan

Çeflmesi-1732; Hekimo¤lu Ali Pafla Se-
bili-1733; Rehabula Kad›n Sebili-1734;
Beflir A¤a Sebili-1738; Mehmed Emin
A¤a Sebili-1740; Sadeddin Efendi
Sebili-1741; Beflir A¤a Sebili-1745; Ha-
san Pafla Sebili-1745; Nuruosmaniye
Sebili-1755; Koca Rag›p Pafla Sebil-
1762; Laleli Sebili-1763; Recai Meh-
med Efendi Sebili-1775; Hamidiye Se-
bili-1777; Koca Yusuf Pafla Sebili-
1787; Mihriflah Sultan Sebili-1795(Fo-
to.7); Ayasofya Sebili-XVIII.yy.'dir.

XIX.yy.‹stanbul Sebilleri önceleri
XVIII.yy.sebillerinin devam› olarak Ba-
rok-Rokoko öge ve motiflerin Klasik
Osmanl› Mimarl›¤› öge ve motifleri ile
birarada kullan›lmas›yla oluflturulan bir
ara üslupla yakalamaya çal›flan, sonrala-
r› ise Ampir Üslup a¤›rl›kl› bir mimar-
l›k sergilemektedirler(Nusretiye Sebili-
1825; Arif Hikmet Bey Sebili-1858).
XIX.yy.sebilleri yine dönemin mimari
karakterine uyan modeller olarak XVI-
II.yüzy›la göre daha sade ve ba¤›ms›z
bir yap› konumuna gelmifllerdir(Arif
Hikmet Bey Sebili-1858). XIX.yüzy›l›n
Nusretiye Sebili, Galata Mevlevihane
Tekkesi Sebili, Sultan Mahmud Türbe
Sebili gibi baz› örneklerinde Barok-
Ampir motiflerin a¤›rl›kl› olarak kulla-
n›ld›¤› da dikkati çekmektedir.

Günümüze ulaflm›fl XIX.yy.‹stanbul
Sebilleri; Emine Han›m Sebili-
XIX.yy.bafl›, fiah Sultan Sebili-
1800(Foto.8); Nakflidil Sultan Sebili-
1818; Galata Mevlevihane Tekkesi Se-
bili-1819; Cevri Usta Sebili-1819(Fo-
to.9); Nusretiye Sebili-1825; Benlizade
Sebili-1828, Mahmud II Sebili-1829;
Sultan Mahmud Türbe Sebili-1840; Çi-
nili Hamam Sebili-1846; Yenikap›
Mevlevihanesi Sebili-1848; R›fat Pafla
Sebili-1854(Foto.10); Arif Hikmet Bey
Sebili-1858; Ziya Bey Sebili-1866; Ali
Pafla Sebili-1869; Olanlar Tekkesi Se-
bili-1871; Muradiye Sebili-1876; Meh-
med A¤a Sebili-1890; Bala Tekkesi Se-
billeri-1891; Pazar Tekkesi Sebili-
1894; Kas›mpafla Sebili-1894'dir.

Yukar›da sözü edilen sebillerin hiç-
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biri günümüzde gerçek fonksiyonlar›n›
sürdürememektedir. ‹stanbul'da ayakta
olan 67 sebilin birço¤u büfe, türbe, ko-
nut, görevli odas›, çayhane, su sat›fl ye-
ri, abdest alma yeri, kuruyemiflçi, revir,
gas›lhane, kurs odas› v.b. flekilde kulla-
n›lmakta, yirmiye yak›n sebil ise bofl
durmaktad›r(Urfal›o¤lu 1989,1997).
Yaln›zca iki sebil gerçek fonksiyonlar›-
na yak›n hizmet verebilmektedir: Üs-
küdar Hüdai Sebili  ve içinde yap›n›n
vakfiyesi ve kurulufl amac›na ayk›r› ola-
rak su ve meyva suyu sat›lmakta olan
Eminönü Hatice Turhan Valide Sultan
Sebili. 
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OSMANLI ÇEfiME
M‹MAR‹S‹NDE 

XIX. Yüzy›l 
DE⁄‹fi‹MLER‹

NURAN KARA P‹LEHVAR‹AN

Z

1961 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. 1983 y›l›nda Y›ld›z Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’ni bitirdi.
Ayn› üniversitede Fen Bilimleri Enstitüsü Rölöve-Restorasyon program›nda 1987’de lisansüstü,

1993’de doktora e¤itimini tamamlad›. 
1996’da Mimarl›k ve Sanat Tarihi Kuram› Bilim Dal›’nda doçent oldu.

Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Tarihi Anabilim Dal› ö¤retim üyesi,
Mimarl›k ve Sanat Tarihi Bilim Dal› Baflkan›d›r.  

Mimarl›k Tarihi alan›nda ulusal ve uluslararas› bildirileri, makaleleri vard›r.
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* Bu gruplamaya
flad›rvanlar dahil edilmemifltir.
Kimi örnekleri musluksuz
su deposu ifllevi gören
kimi örnekleri mekana
serinlik veren dekoratif amaçl›
bir havuz (yans›ma havuzu)
niteli¤inde olan flad›rvanlar
sahip olduklar› farkl› ifllevler
nedeniyle ayr› bir çal›flma
konusu olarak düflünülmüfltür.

Çizim 1 

Bostanc› Çatal Çeflme
H. 957/M. 1550

Foto¤raf 1 

Küçük Ayasofya Rüstem Pafla
Çeflmesi H. 962/M. 1554
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‹nsan yaflam›n›n vazgeçilmez gerek-
sinimlerinden biri olan su, tarih boyun-
ca çeflitli uygarl›klarda ait oldu¤u uy-
garl›¤›n mimari özelliklerini yans›tan
de¤iflik biçim ve üsluplarda gerçekleflti-
rilen yap›larla kent yaflam›na dahil edil-
mifltir. Osmanl› kentlerine de bendler,
su kemerleri, maslaklar, maksemler, su
yollar› su terazileri, çökertme havuzlar›
gibi farkl› ifllev ve boyutlardaki su yap›-
lar› ile tafl›nan ve da¤›t›lan suyun kay-
naktan kente ulaflt›¤› son nokta olan
çeflmeler, Osmanl› Mimarl›¤›’n›n tarih-
sel süreç içersinde de¤iflen mimari mo-
da/be¤enisi, teknolojik düzeyini yans›-
tan önemli birer belge di¤er bir deyiflle
sahip olduklar› biçim ve üsluplarla ya-
flayan görünür bir Osmanl› Mimarl›k
Tarihi oluflturmaktad›rlar günümüz
kentlerinde. Modern dünyan›n yeni ya-
flama düzeni ile birlikte eski ifllevlerini
kaybettikleri için günden güne say›lar›
azalan, at›l durumda varolanlar›n deko-
ratif birer süs ö¤esi olmaktan öteye git-
medi¤i Osmanl› Çeflmeleri yüzy›llara
göre konumland›klar› yerler itibar› ile
kentlerin tarihi süreç içindeki geliflme
alanlar› hakk›nda da fikir vermektedir-
ler. Kimi zaman Osmanl› yönetiminin
etkin kifliliklerinin güçlerinin gösterge-
sini sonsuza tafl›ma özlemi içersinde
hay›r ve dua kazanma amaçl›, kimi za-
man yönetiminin gerçeklefltirece¤i ye-
niliklerin ve de¤iflimlerin mimari gös-
tergesi olarak yapt›r›lan Osmanl› Çefl-
meleri; Osmanl› Mimarl›¤›’nda organik
sokak kurgusunun süpriz meydanlar›n-
da vista noktas› oluflturmada, külliyele-
rin, yap›lar›n veya sokaklar›n önemli
cephe ve köflelerini vurgulamala kulla-
n›lm›fllard›r.

Osmanl› Devleti’nde hüküm süren
hemen hemen her Sultan, Sadrâzam,
Valide Sultan ve di¤er ileri gelenler
Osmanl› kültüründe, sosyal yaflant›s›n-
da ve mimarisinde önemli yer tutan;
dönemin ekonomik, sosyal ve siyasi
gücünün göstergesi birçok çeflme yap-
t›rm›fllard›r.

Yapt›r›l›fl amaçlar›na göre flah›slar›n
buldu¤u veya sahibi oldu¤u Vak›f Sula-
r›, Mülk Sular› gibi özel kaynaklardan
sular›n› alan ya da belgelerde Hassa

Sular›/Mîrî Sular olarak an›lan, yap›m
giderlerini devletin üstlendi¤i flehir fle-
bekesinden yararlanan çeflmeler kimi
zaman kamuya aç›k kent mekanlar›n›
biçimlendiren Osmanl› külliyelerinin
bir parças›, kimi zaman da oda çeflme-
leri gibi özel mekanlar› süsleyen, an-
lamland›ran döneminin mimari zevkini
ve özelliklerini yans›tan birer gösterge
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›rlar.

Osmanl› Çeflmeleri bulunduklar›
yerler ve yap›l›fl amaçlar›na göre:

Duvar çeflmeleri, Köfle çeflmeleri,
Meydan Çeflmeleri, Sebillerle birlikte
tasarlanan çeflmeler, Namazgâh çeflme-
leri, Oda çeflmeleri, Sütun çeflmeler ve
Osmanl› yap›lar›n›n içinde, köflk/yal›
bahçelerinde dekoratif amaçl›, bir tür
çeflme olarak nitelenebilecek Selsebil-
ler olmak üzere gruplanabilir*.

• Suyun depo edildi¤i, erken dö-
nemlerde çeflme mimarisini de etkile-
yen önemli bir bölüm olan hazne,

• Üzerinde daima akan (salma) veya
kesilebilen (burma) musluklar›n yer al-
d›¤›, genellikle ait oldu¤u dönemin mi-
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* Ayr›nt›l› bilgi için bak›n›z
Pilehvarian, N., Urfal›o¤lu,
N., Yaz›c›o¤lu, L., Osmanl›
Baflkenti ‹stanbul’da Çeflmeler,
T.C. Kültür Bakanl›¤›- YEM
Yay›nlar›, Ocak 2000,
‹stanbul

Çizim 2

Maçka Bezmîâlem Valide
Sultan Çeflmesi H.
1255/M.1839

Foto¤raf 2 

Üsküdar Gülnufl Emetullah
Valide Sultan Çeflmesi H.
1121/M.1709

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

mari modas›na uygun süslemelerle be-
zeli ve ço¤unlukla kemerli bir nifl içeri-
sinde bulunan musluk tafl›/ayna tafl›,

• Bu tafl›n üzerinde yer alan çeflme-
yi yapt›ran hay›rseverin, kimi zaman
suyun cinsinin, çeflmenin yap›l›fl tarihi-
nin belirtildi¤i kitabe,

• Musluktan gelen sular›n toplan›p
akt›¤› çukur tekne/kurna ve teknenin
iki taraf›ndaki bekleme sekilerinden

oluflmaktad›r. (bkz. Çizim1).
Bu bölümler Osmanl› Devleti’nin

varoldu¤u tarihsel süreç içerisinde de-
¤iflen mimari modalar, flehircilik anlay›-
fl› ve be¤enilere göre farkl›laflm›flt›r*.
Kimi zaman 1854 tarihli Çengelköy
Ahmet A¤a Çeflmesi’nde oldu¤u gibi
baflka devirlerde görülmeyen, sütun bi-
çiminde çeflmeler yap›l›rken kimi za-
man 1843 tarihli Y›ld›z Bezmîâlem Va-
lide Sultan Çeflmeleri’nde oldu¤u gibi
bir yap› cephesi biçiminde tasarlanm›fl,
kent silüetine katk›da bulunan çeflmeler
infla edilmifltir. 

Osmanl› Mimarl›¤›’nda bat›l› etkile-
rin görülmesi ile birlikte ticari ve sosyal
hayat›n yo¤un oldu¤u, flehircilik aç›s›n-
dan önemli vista noktalar› oluflturan,
ço¤unlukla külliyelerin yan›nda olufl-
mufl ya da oluflturulmufl veya tören ala-
n› olarak öne bulunan meydanlara ya-
p›lm›fl, bat›l› mimari modalara uygun
cepheleriyle bat›l› benzerleri ile yar›flan
Osmanl› Mimarl›¤›’n›n ça¤dafll›¤›n›n
dolay›s› ile gücünün mimari alandaki
göstergesi olma amaçl› çeflmelerin ya-
n›s›ra külliyelerin birer parças› olarak
cephelere zenginlik katan çeflmeler Os-
manl› Mimarl›k Tarihi’ndeki yerlerini
alm›fllard›r.

Osmanl› Çeflmeleri’nin yüzy›llar
içinde gösterdi¤i de¤iflimlerin temel
özelli¤i; XV.-XVI-XVII. yüzy›llarda
klasik kemer içinde sade bir ayna tafl›,
kitabe, tekne sekileri ve su haznesinden
oluflan tasar›m›n (Foto¤raf 1) XVIII.
yy.’da yerini çeflitli dekoratif kemerle-
rin içinde güller, vazoda çiçekler, ta-
bakta meyvelerle bezenmifl, istiridye
kabu¤u biçiminde kemer içi süslemeye
sahip, kitabe yeri cephe içinde bir bö-
lüm oluflturan, kimi zaman üzerinde
Barok üsluba uygun gölgelikler bulunan
cephe tasar›m›na b›rakmas›d›r (Foto¤-
raf 3). XVIII. yy. la birlikte çeflme mi-
marisinde görülen di¤er de¤iflimler ilk
örneklerine XVII. yy. da rastlanan sebil
ve çeflmelerin birlikte tasarland›¤› dü-
zenlemelerin artmas›, ba¤›ms›z birer
yap› olarak Sultan III. Ahmed çeflmele-
rinde oldu¤u gibi küçük köflk fleklindeki
an›tsal meydan çeflmelerinin yap›lmaya
bafllanmas›d›r (Foto. 4-5-6). XIX. yy.’a
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Çizim 3 

Yenibahçe Bezmîâlem Valide
Sultan Gureba-i Müslimin
Hastahanesi Çeflmesi
H. 1261/M.1845. 

Foto¤raf 3 

Kaptan Hac› Hüseyin Pafla
Çeflmesi H. 1145/M.1502
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gelindi¤inde ise teknolojik geliflmeler
sonucu çeflmelerin su haznesi gibi art›k
gerekli olmayan bölümlerinin bulunma-
d›¤› örnekler ve flehir silüetine katk›da
bulunan, yap› cephesi gibi tasarlanm›fl
örnekler görülmeye bafllam›flt›r.

III. Selim Dönemi’nde Islahat ad› ile
bafllat›lan yenilenme, ça¤a uyarlanma
iste¤inin kiflilere ba¤l› olmaktan ç›k›p
devletin Mustafa Reflit Pafla, Sinan Pafla,
Âli Pafla gibi bat›da e¤itim görmüfl, bat›
uygarl›¤›n› tan›yan devlet adamlar›n›n
liderli¤inde neredeyse her alanda yeni-
den yap›land›¤› dönem olan XIX. yüz-
y›lda devleti görünen çöküntüden kur-
tarmak için ortaya konan çabalar iste-
nen sonuca ulaflamam›flsa da; toplum
yaflam›n›n, yönetiminin her alan›nda
bat›l› davran›fllar›n örütlenmesi, bat›l›
düflünce ve kurumlar›n yerleflmesi bu
dönemde gerçekleflmifltir. ‹lber Ortay-
l›’n›n k›sa süreçlerde yaflanan büyük de-
¤iflimler nedeniyle “‹mparatorlu¤un en
uzun yüzy›l›” ilkeleri gerekse bezemele-
rinde kullan›lan motiflerle Klasik form-
lardan belirgin biçimde ayr›lmaktad›rlar.

Önceleri 1817 tarihli Üsküdar Üm-
mü Gülsüm Han›m Çeflmesi, 1825 ta-
rihli Koca Mustafa Pafla II. Mahmud
Çeflmesi’nde oldu¤u gibi Avrupa mima-
ri modalar›n› Avrupa referansl› üslup ve
motiflerin Osmanl› mimari üslubu ve
motifleri ile birlikte kullan›lmas›ndan
oluflan bir ön/ara üslupla yakalamaya
çal›flan XIX. yüzy›l Osmanl› Çeflme
Mimarl›¤› bu aflamay› takip eden dö-
nemde di¤er yap› türlerinde oldu¤u gi-
bi Osmanl›ya özgü, ayn› zamanda Av-
rupa ile yar›flan bir mimari yaratma
kayg›s› içinde, 1839 tarihli Maçka Bez-
miâlem Valide Sultan Çeflmesi (Çizim
2), 1843 tarihli Y›ld›z Bezmîâlem Vali-
de Sultan Çeflmeleri, 1845 tarihli Gu-
reba Hastahanesi Çeflmesi (Çizim 3,
Foto¤raf 7), 1861 tarihli Edirnekap›
Abdülaziz Han Çeflmesi örneklerinde
oldu¤u gibi kimi zaman eflzamanl› kimi
zaman geçmifl Avrupa mimari modala-
r›na ait ayr›nt›lar› geleneksel formlara
uyarlamaya çal›flm›flt›r.

XIX. yy. Osmanl› çeflmeleri mimari
aç›dan dönemin eflzamanl› Avrupa mi-
mari modalar›na koflut bir çeflitlilik ve

seçmecilik/eklektisizm sergileyen XIX.
yy. Osmanl› Mimarl›¤› içinde de¤er-
lendirildi¤inde yaln›zca biçim ve kulla-
n›lan bezeme ö¤elerinin de¤il yapt›r›l›fl
amaçlar›n›n da oldukça farkl› oldu¤u
dikkati çekmektedir. Bu dönem çeflme-
leri art›k XV., XVI., k›smen XVII. yy.
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Çizim 4 

Kad›köy Baba-O¤ul 

Çeflmesi/Kuru Çeflme H.
1260/M.1844

Foto¤raf 4 

Topkap› Saray› Babüssade
Kap›s› önü III. Ahmed Çeflmesi
H. 1141/M.1728

Foto¤raf 5 

Üsküdar III. Ahmed Çeflmesi
H. 1141/M.1728

Foto¤raf 6 

Tophane Sultan I. Mahmud
Çeflmesi H. 1145/M. 1732
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larda oldu¤u gibi salt halk›n su gereksi-
nimini karfl›lamak amac› ile yapt›r›lma-
maktad›rlar. XVIII. yüzy›lda oldu¤u gi-
bi yönetimin Avrupa kentlerinin fizik-
sel görüntüsüne uygun yeni kentler

(öncelikle baflkent ‹stanbul) oluflturma
iste¤i içinde bu iste¤i mimari gelenek-
ten kopmadan, küçük ve ürkek ad›m-
larla gerçeklefltirebilecek büyük yat›-
r›mlar gerektirmeyen, dönemin gözde
Frans›z saraylar›nda ra¤bette olan bah-
çe-su-yap› düzenlemesine en uygun ya-
p› türü olarak da ele al›nmam›flt›r XIX
yüzy›l çeflmeleri.

XIX. yüzy›l ‹stanbulu’nun çeflmeliri;
devletin yeniden güçlenme iste¤ine te-
mellenen Tanzimat ideolojisini yans›-
tan, yeni imar düzenlemeleri ve kurallar›
çerçevesinde tasarlanan, Avrupal› ben-
zerleri ile yar›flabilecek nitelikteki an›t-
sal yap›lar içirsinde su gereksinimini
karfl›lama asal ifllevi kadar kent dokusu-
na katk›da bulunan yap› cephesi ifllevini
de üstlenmifl, kentsel tasar›mda yeri
olan, yap› yüzeyinden kopmufl, bafll›ba-
fl›na mimari bir anlam tafl›yan neredeyse
ba¤›ms›z bir yap› konumuna gelmifl
(Beykoz II. Mahmud Çeflmesi 1836, Y›l-
d›z Bezmîâlem Valide Sultan Çeflmeleri
1843, Üsküdar Arif Hikmet Efendi Çefl-
mesi 1858, Kad›köy Baba-O¤ul çeflme-
si) yap›lard›r (Çizim 4).

XIX. yüzy›lda infla edilen çeflmele-
rin genel karakteristi¤ini oluflturan dö-
neme özgü ö¤eler:

• XVIII. yy. da kullan›lan S ve C
k›vr›ml› kemerlere sahip ayna tafllar›n›n
yan›s›ra kemersiz ayna tafllar›,

• Osmanl›’n›n al›fl›lm›fl baklaval› ve-
ya mukarnasl› sütunlar›ndan farkl›, dö-
nemin bat›l› mimari modas› Neokla-
sizm’in yap› cephelerinde s›k kulland›¤›
Antik Yunan kökenli Dor, ‹yon, Ko-
rent düzenlerindeki sütunlara gönder-
meler yapan, yap›y› dönemin moda mi-
mari be¤enisine uygun bir yap› cephesi
görünümüne kavuflturan sütun fleklin-
deki plast›rlar veya sütunlarla s›n›rlan-
m›fl çeflme cepheleri,

• XVIII. yy.’da görülen çeflme tepe-
liklerini an›msatan günefl biçimli (II.
Mahmud Günefli) ›fl›nsal tepelikler,

• ‹lk örneklerine XVIII. yy.’da rast-
lanan XIX. yy.’da yayg›nlaflan ve döne-
min tüm yap›lar›nda oldu¤u gibi çeflme
yap›lar›nda da cephenin vazgeçilmez
ö¤elerinden biri haline gelen oval çer-
çeve içindeki tu¤ralar,
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Çizim 5

Tophane II. Abdülhamid Han
Çeflmesi H. 1319/M.1901. 

Foto¤raf 7 

Yenibahçe Bezmîâlem Valide
Sultan Gureba-i Müslimin
Hastahanesi Çeflmesi H.
1261/M. 1845

Foto¤raf 8

Tophane II. Abdülhamid Han
Çeflmesi H. 1319/M.1901
(Engin Özendes arflivi)
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• Ampir üslubun etkisindeki ask› çe-
lenkler/girlandlar, meflaleler, ok, k›l›ç,
top, tüfek gibi askerlikle ilgili motifler,
Barok ve Rokoko üsluba uygun, çiçek-
ler, yapraklar, rozetler, oval madolyon-
lar, perde ve püskül motifleri ile süslü
kimi zaman yald›zl› beyaz mermer yü-
zeylerdir (Çizim 2).

Tüm bu bezeme/süsleme repertuar›-
n›n zenginli¤ine karfl›n XIX. yy. çeflme-
lerinden özellikle yüzy›l›n ortalar›na
do¤ru ve daha sonra infla edilenlerin,
önceki yüzy›la göre daha yal›n formlar-
la biçimlenen kütlelere sahip oldu¤u
(Süleymaniye fierife Ayfle Siddiga Ha-
n›m 1841, Maçka Bezmîâlem Valide
Sultan Çeflmesi 1839-40, Emirgan Reflit
Pafla Çeflmesi 1860), üzeri çeflitli natü-
ralist kabartmalarla süslü yuvarlat›lm›fl
biçimler yerine ölçe¤i büyümüfl prizma-
tik (küp, dikdörtgen) daha yal›n formla-
ra dönüfltü¤ü gözlenmektedir. ‹lk ör-
neklerine XVII: yy. da rastlanan mey-
dan çeflmelerinin de geçen yüzy›l süre-
since oranlar›nda de¤iflmeler olmufltur.
Cepheleri daralt›p uzayan meydan çefl-
melerinin XIX. yy.daki son geliflme
noktalar› Küçüksu Mihriflah Sultan Çefl-
mesi 1806 ve projesi 1896 y›l›nda, ya-
p›m› 1901 y›l›nda tamamlanan, günü-
müzde Maçka Park›’nda bulunan Top-
hane II. Abdülhamid Çeflmesi’dir (Çi-
zim 5, Foto¤raf 8). XIX. yy. bafl› mey-
dan çeflmelerinin en güzel örneklerin-
den biri olan Küçüksu Mihriflah Sultan
Çeflmesi’nde dikkati çeken bir baflka
özellik de di¤er yüzy›llarda ayna tafl›n›n
taban›nda yer alan al›fl›lagelmifl ya-
lak/kurna -seki düzeninden farkl› sekisiz
bir kurnaya sahip olmas›d›r. Cephe dü-
zeni aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde; ya-
p›da, önceki yüzy›lda görülen çeflme ile
bütünleflmifl cephe yüzeyi etkisinin za-
y›flam›fl oldu¤u, dört yüzlü çeflmenin
her yüzünde bulunan, orta aksta yer
alan ayna tafllar› ve kurnalar›n yan yü-
zeylerden daha yo¤un bezenerek nere-
deyse çeflme kütlesinden ba¤›ms›z ta-
sarlanm›fl küçük bir duvar çeflmesi görü-
nümü kazand›¤› dikkat çekmektedir.

XIX. yy.’›n bir di¤er çeflme tipi ilk
örne¤i yine XVIII. yy.’da görülen (Ko-
ca Mustafa Pafla Camii avlusunda Beflir
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Çizim 6 

Divanyolu II. Mahmud Tür-
besi Hazire Köflesindeki Çeflme
H. 1256/M.1840. 

Foto¤raf 9 

Tarabya Sultan II. Mahmud
Han Çeflmesi H.1247/M.1831

Foto¤raf 10 

Divanyolu II. Mahmud Tür-
besi  Hazire Köflesindeki Çeflme
H. 1256/M. 1840 

(Engin Özendes arflivi)
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a¤a Çeflmesi-1737) sütun çeflmelerdir.
Tarabya II. Mahmud Çeflmesi 1831
(Foto¤raf 9), Kavac›k çeflmesi 1837,
Çengelköy Ahmed A¤a Çeflmesi 1854
gibi örnekleri bulunan sütun çeflmelerin
bitimlerinde stilize çiçek, lale, lahana
biçiminde yontular kullan›lm›flt›r. Sü-
tun çeflmelere biçim aç›s›ndan benze-
yen bir örnek de Divanyolu II. Mah-
mud Türbesi hazire d›fl köflesinde yer
alan çeflmedir (Çizim 6, Foto¤raf 10).
Özgün konumda üzerinde dünya gö-
rüntüsü verilmifl küre biçiminde an›tsal
bir bitifl bulunan çeflme, Osmanl› Çefl-
me Mimarl›¤›’nda bilinen örnekler için-
de tek defaya özgü bir tasar›m düzeni-
ne sahiptir. Çeflmenin üzerinde günü-
müzde düz bir küre bulunmaktad›r. Bü-
yük bir olas›l›kla onar›mlar s›ras›nda
de¤ifltirilmifl olan dünya biçimli bitim
Osmanl› yönetiminin yeni dünya anla-
y›fl›n› simgeleyen bir an›t olarak Os-
manl› baflkentinin eski dokusunun ana
arterinde yerini al›rken Frans›z ayd›n-
lanma sembolü olan küre ile de ba¤lar
kurmaktad›r. J.J. Rouseau’nun do¤aya
dönüfl ça¤r›s›na koflut bir anlay›fl›n ürü-
nü ve Frans›z Ayd›nlanmas›’n›n sembo-
lü olarak Frans›z devrim Mimarisi’ndeki
yerini alan küre biçimi, iki ülke aras›n-
daki kültürel, siyasi, ekonomik ve sos-
yal iliflkilerin do¤al sonucu olarak Os-
manl› Devleti’nde eflzamanl› bir ayd›n-
lanma içinde olan Tanzimatç›lar tara-
f›ndan benimsenmifl olmal›d›r. Bu be-
nimsemenin bir baflka örne¤i Y›ld›z
Bezmîâlem Valide Sultan Çeflmeleri
(1843) dir. (Foto¤raf 11-12). Özgün
konumlar›nda olmayan (biri Topkap›-
Edirne Caddesi üzerinde mezarl›k du-
var›nda, di¤eri Befliktafl Cihannüma
Mahallesi Demira¤ sitesi bahçe duva-
r›nda) çeflmeler, iki yüzlü ya da ikiz
çeflme olarak tasarland›klar› ve infla
edildikleri izlenimini vermektedir. Çefl-
melerin dikkat çekici yan›, ayna taflla-
r›nda yar›m daire kemer biçimindeki
kabartma silmelerden oluflturulmufl çer-
çeve içinde yer alan, II. Mahmud Tür-
besi hazire d›fl duvar›ndaki çeflmeyi
an›msatan, yivli bir sütun üzerine yer-
lefltirilmifl Frans›z Ayd›nlanmas›’n›n
sembolü ›fl›k saçan küre kabartmalar›-

74



Foto¤raf 11 

Y›ld›z Bezmîâlem Valide 

Sultan Çeflmesi
H.1259/M.1843 (Topkap›’da
mezarl›k duvar›nda)

Foto¤raf 12 

Y›ld›z Bezîâlem Valide Sultan
Çeflmesi H. 1259/M. 1843

(Y›ld›z Cihannüma
Mahhallesi Demira¤ Sitesi
avlu duvar›nda)
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d›r. Her üç örnekte de dikkati çeken
ortak özellik, çeflme tasar›m›nda Os-
manl› -Frans›z siyasi yak›nlaflmas› ile
Osmanl› Mimarisi’ne giren biçim ve
formlar›n kullan›lm›fl olmas›d›r.

Sonuç olarak; Osmanl› Çeflme Mi-
marisi’nde XIX. yy.da yaflanan de¤iflim-
ler Osmanl› Devleti’nin tüm alanlarda
yaflad›¤› de¤iflimlere koflut özellikler
sergilemektedir. XIX. yy.›n yeni yafla-
ma biçimini yans›tan, yeni yaflama çev-
resi, yeni kent mekanlar› olarak geliflen

bölgelerinde konumlanan çeflmeler,
Osmanl› Devleti’nin ça¤› yakalama ve
yeniden yönlendirme iste¤i do¤rultu-
sunda uygulamaya koydu¤u modernite
projesini, Bezmîâlem Valide Sultan’›n
Gureba Hastahanesi Çeflmesi, Maçka
Çeflmesi örneklerinde oldu¤u gibi ma-
halle ölçe¤ine tafl›yan birer küçük mi-
mari gösterge olarak Osmanl› Mimarl›k
Tarihi’ndeki yerlerini alm›fllard›r.
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11 y›l askeri müzede çal›flt›. Doktoras›n›

‹stanbul Üniversitesi’nde yapt›. Halen

Sakarya Üniversitesi’nde görev yapmakta.

Yay›nlanm›fl bir kitab›, de¤iflik yerlerde

yay›nlanm›fl makaleleri mevcuttur. Çoruhlu

ulusal ve uluslararas› toplant›lara da kat›ld›.

Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü 

Ö¤retim Üyesi. 1964 y›l›nda Trabzon’da

do¤du. ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve

Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisans ve doktora yapt›. 1986 y›l›nda

M.S.Ü. Fen-Ed. Fak. Arkeoloji ve Sanat

Tarihi bölümünde asistan olarak bafllad›¤›

görevini 1993’den beri ö¤retim üyesi olarak

sürdürmektedir. Yay›nlanm›fl kitaplar›,

50’nin üzerinde makalesi, kat›ld›¤› ulusal ve

uluslarars› birçok bilimsel toplant›

bulunmaktad›r.
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Tarihimize bakt›¤›m›zda, Türk de-

nizcili¤inin 16. yüzy›lda büyük at›l›m-

lar yapt›¤›n› görmekteyiz. Akdeniz’i bir

Türk gölü flekline getiren büyük deniz-

ciler, ayn› zamanda Osmanl› ‹mpara-

torlu¤unun da en parlak yüzy›l› olarak

de¤erlendirdi¤imiz 16. yüzy›lda tarih

sahnesine ç›km›flt›r. Bunlar aras›nda

dünya denizcilik bilimine katk›lar› ile

ilk s›rada Piri Reis gelmektedir. Dünya

haritas› ve 1521’de tamamlad›¤› Kitab-›

Bahriye adl› eseri ile Denizcilik tarihi-

ne büyük katk›da bulunmufl bir

Türk’tür. Bu büyük gemici daha 1526

y›l›nda kuzey Amerika haritas›n› haz›r-

lay›p, Kanuni Sultan Süleyman’a sun-

mufltur1.(Özdemir s.59)

16. yüzy›lda eserlerini vermifl bir

baflka Türk denizcisi de Seydi Ali Re-

is’dir. 1570-75 y›llar› aras›nda Ali Ma-

car Reis’in haz›rlad›¤› atlas, Menemen’li

Mehmed Reis haritas› da dünya deniz-

cili¤ine Türklerin katk›lar›ndan bir ka-

ç›d›r. Bunlar›n yan›nda Barbaros Hay-

reddin Pafla, Oruç Reis, Kemal Reis,

Burak Reis, Salih Reis, Uluç (K›l›ç) Ali

Reis gibi daha bir çok Türk Denizcisi-

nin de denizcilik tarihimize katk›lar›

büyük olmufltur. Bu kahramanlar›n ba-

z›lar›n›n mezarlar›n›n dahi nerede ol-

du¤u bilinmez iken bir k›sm›n›n kabir-

leri ‹stanbul’da bulunmaktad›r. Mezar

yerleri Türbe fleklinde planlanm›fl olan

denizciler, baz› araflt›rmalara konu ol-

makla birlikte, aç›k mezar fleklinde gö-

mülü olanlar maalesef derli toplu olarak

henüz bir araflt›rmaya konu olmam›fl-

lard›r. Biz bu çal›flmada türbe d›fl›na

gömülü olan Türk denizcilerini seçmifl

bulunmaktay›z. Denizci Türbeleri üze-

rine çal›flmam›z ise daha uzun süre de-

vam edecektir.

Bu araflt›rman›n konusunu teflkil

eden denizci mezar tafllar› daha önce,

bizim ele alaca¤›m›z tarzda, toplu hal-

de bir araflt›rmaya konu olmam›fl, an-

cak Türk plastik sanat› aç›s›ndan çok

dikkat çeken üç örnek sanat tarihçi

Tanju Cantay taraf›ndan k›sa bir maka-

le ile ele al›nm›flt›r. Bu araflt›rmada kufl-

kusuz ‹stanbul’da ki tüm denizci mezar-

lar›na ulafl›lamam›flt›r. Bir k›sm›n›n aile-

si de dahil olmak üzere görülebilen

mezarlar elli civar›ndad›r. ‹stanbul’da

denizci mezarlar›n›n yo¤unlaflt›klar›

yerler Osmanl› tarihindeki büyük de-

nizcilerin türbeleri ve onlar›n çevreleri

(K›l›ç Ali Pafla, Piyale Pafla, Barbaros

Hayreddin Pafla, Lala Mustafa Pafla, Pi-

ri Ali Reis), cami hazireleri (Fatih Ca-

misi, Eyüp camisi, Merkez Efendi ca-

misi), saltanat türbeleri hazireleri (II.
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Mahmud türbesi, Mihrimah Sultan tür-

besi), Osmanl› dönemi mezarl›klar›

(Eyüp, Kumkap›, Alt›nkap›) olarak kar-

fl›m›za ç›kmaktad›r.

Bu çal›flmam›zda maalesef ‹stan-

bul’daki denizci mezar tafllar›n›n tümü-

nün tan›mlanmas› söz konusu olmaya-

cakt›r. Ancak yine de ilk defa bu kadar

çok say›da mezar ve mezar tafl›n›n Sa-

nat Tarihi aç›s›ndan genel olarak ince-

lenmesi yap›lm›flt›r. 

Denizci mezar tafllar›nda önemli

hususlardan biri genellikle mezar tafl›

üzerinde kiflinin denizci oldu¤una dair

bir iflaret, sembol, motif bulunmas›d›r.

Bunlar gemi dire¤i, yelken bezi, urgan,

halat, gemi çapas›, Osmanl› denizcilik

armas› gibi flekillerde karfl›m›za ç›k-

maktad›r. Bunun yan›nda k›r›k gemi di-

re¤i tasvirleri, kabir sahibinin ölümü

yani bu dünyadaki hayat›n›n bitmifl ol-

mas› ile ilgili olmal›d›r. Ayr›ca baz› ör-

neklerde adeta gemiye benzetilerek fle-

killendirilmifl lahitlerin her taraf›n› do-

lanarak dü¤ümlenmifl gemici halatlar›

ve zincirler de ayn› flekilde dünyevi ha-

yat›n son buldu¤unu, dura¤an bir ses-

sizli¤i hat›rlatmaktad›r.

Fatih camii Haziresinde
bulunan örnekler
YYaannyyaall››  FFeerriikk  MMuussttaaffaa  NNuurrii  PPaaflflaa  ((ööllmm..

11332211//11990055)) RReessiimm  11--22

Gazi Osman Pafla türbesi yan›nda-

Yanyal› Mustafa Nuri Pafla’ya ait olan

mezar. Yüksek, demir parmakl›klarla

muhafaza alt›na al›nm›fl tafl sanduka

fleklindedir.

Boyutlar›: Kaide: 248x125x20 cm

Tafl sanduka, 212x90x85 cm

fiahide yüksekli¤i 185 cm.dir.

Son derece girintili profilli hatlar›

olan lahit adeta bir gemiyi and›ran bü-

yük bir sanduka fleklindedir. fiahideler

silindirik formda olup, tarih ve ismin

yer ald›¤› bafl flahideye adeta yelken

bezi sar›lm›fl ve alt k›sm›ndan gemici

halat› ile ba¤lanm›flt›r. Ayr›ca üst k›s-

m›nda k›r›k bir gönder yer al›r. Bafl ta-

fl›nda 8, ayak tafl›nda 14 sat›rl›k kitabe

bulunmaktad›r.

HHaacc››  HHüüsseeyyiinn  RR››ffkk››  PPaaflflaa  ((ööllmm

11332277//11332299)) RReessiimm  33--44

Mustafa Nuri Pafla’n›n kabrinin sa-

¤›nda ve biraz ilerisinde yer alan ve ay-

n› özellikleri tafl›yan bir baflka mezar

da kitabesine göre Hac› Hüseyin R›fk›

Pafla ad›n› tafl›maktad›r. Birinci mezar-

dan befl y›l sonra haz›rlanan ikinci me-

zar ve aralar›ndaki biçimsel benzerlik

dikkat çekicidir.

Boyutlar›: Kaide, 250x126x19 cm.

Lahit, 120x95x85cm.

Sahideler 187 cm.

Tafl sanduka k›sm› di¤erlerinde ol-
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du¤u gibi adeta bir gemiyi and›rmakta-

d›r. Bafl tafl›na sar›lm›fl yelken bezi alt

k›s›mdan gemici halat› ile ba¤lanm›flt›r.

Bafl tafl›n›n üst taraf›nda yine di¤erinde

oldu¤u gibi k›r›k bir gönder ve köfle-

sinde ay-y›ld›z bulunmaktad›r. Kitabe

9 sat›rdan oluflmaktad›r ve e¤ik sat›rlar

halinde bafl tafl›nda yer almaktad›r.

Eyüp Camii ve
çevresindeki örnekler
ÇÇeennggeelloo¤¤lluu  TTaahhiirr  PPaaflflaa//BBoossnnaa RReessiimm  55

Kaptan-› Derya (1832-1836), Top-

hane müfliri (1837), Navarin Deniz Sa-

vafl› gazisi (1829), validir. Mezar› Eyüp

Sultan Boyac› sokakta, V. Mehmet Re-

flat türbesi yan›ndad›r (Bayrak, 84)

Söz konusu adreste bulunabilen ve

Tahir Pafla ad›n› tafl›yan tek mezar tafl›

1266 ra 15 (29 Ocak 1850) tarihini ta-

fl›maktad›r.

Kitabe: S›dk-ü ihlas ile hidmetleri

makbuli olub, Küthüda itmifl idi Made-

ri’ne Z›ll-i Hüda

... yazd› tarihini Safvet iderek

Hakka niyaz La’iki cennet-i a’la ola Ta-

hir Pafla (Ketebe) (Haskan, s. 287)

Boyutlar›, kaide: 257x95x17 cm.

oturmal›k: 240x82x17 cm.

Tafl sanduka: 129x66x65 cm.

Bafl flahide: 175 cm.

Beyaz tafltan yap›lm›fl aç›k lahit flek-

lindeki sandukan›n dar yüzeylerinde

girland motifleri içerisinde ok ve kubur

tasvirleri, yan levhalarda girlantlar ve

birleflme yerlerinde gül demetleri, lev-

halar›n kenarlar›n› dolanan k›vr›m dall›

rozat çiçek bordürü, bafl flahidesinin ön

yüzünde kitabe ve kitabeyi çevreleyen

rozet çiçek ve yaprak bordürü, ayak fla-

hidesinin iç yüzünde çiçekli gül dal›

tasviri kabartma olarak ifllenmifltir.

HHaayyrreeddddiinn  PPaaflflaa//TTuunnuusslluu,,  ((11882222--11889900))

RReessiimm  66
Islahatç› ve reformcu görüflleri ile

tan›nan, 200. Osmanl› sadrazam›
(1878-79), ayan üyesidir. Kafkasya’da
bir Rus taaruzu s›ras›nda ailesini kay-
betti¤i için küçük yaflta ‹stanbul’a geti-
rilir ve Nakib’ül Eflraf ve Anadolu Ka-
zaskeri K›br›sl› Tahsin Bey taraf›ndan
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sat›n al›n›r. 1830’da Tunus Valisi Ah-
med Pafla’n›n yan›na götürülür. Ahmed
Pafla taraf›ndan Fransa’ya tahsile gön-
derilmifltir. Tunus’da bulundu¤u süre
içerisinde önemli görevler ald›. 1881’de
Tunus’un iflgalinden sonra ailesi ile bir-
likte ‹stanbul’a gelmifl, Kuruçeflme’ye
yerleflmifltir. 1882’de sadrazam oldu. 29
Ocak 1890’da Niflantafl›’ndaki kona¤›n-
da mafsal hastal›¤›ndan vefat etmifl ve

Eyüp, Bostan ‹skelesinde Mihriflah Va-
lide Sultan imareti bahçesine gömül-
müfltür. Eyüp’te iki çeflme yapt›rm›flt›r.
(Haskan, 206-207) 1968’de kemikleri
buradan al›narak Tunus’a nakledilmifl-
tir. (Çetin, 57/59) 

Mihriflah Valide flahsultan imareti-
nin Haliç taraf›nda yer alan Tunuslu
Hayreddin Pafla aile sofas›nda iki mer-
mer lahit mezar ve ki flahideli mezar
olmak üzere dört defin oldu¤u görül-
mektedir. Yüksek bir platform üzerinde
yedi basamakla ç›k›lan ve etraf› demir
parmakl›klarla çevrili bir alan içerisinde
yer alan mezarlardan biri Tunuslu
Hayreddin Pafla’ya ait olmak di¤erleri
efli, k›z› ve o¤lu’na aittir. Kabristan’a gi-
riflin sa¤ taraf›nda yer alan ilk mezar
Hayreddin Pafla’ya aittir. Ayn› s›ran›n
Haliç taraf›nda kalan k›s›mda (dördün-
cü) efli Kamer han›m, onun solunda o¤-
lu Mehmed Salih Pafla ve onun da ya-
n›nda k›z› Adnan Hünani han›m yat-
maktad›r.
11..  TTuunnuusslluu  HHaayyrreeddddiinn  PPaaflflaa’’nn››nn  llaahhttii
RReessiimm  77

KKiittaabbee:: Efahim-i Vukela-y› saltanat-
› seniyyeden sab›ka sadr-› Azam el-
merhum el-ma¤furleh el muhtaç ila
Rabb’ül Gafur Tunuslu Hayreddin Pa-
fla’n›n kabirleridir. Ruhi fleriflerine Fati-
ha. 1307 Ca (29 Ocak 1890) (Haskan,
207-207)

TTaann››mm:: Tafl sanduka üst üste otur-
tulmufl iki tafl blo¤un
(295x130x15cm/265x100x14 cm) üze-
rine oturmaktad›r. Oldukça yüksek
(125 cm) olan lahitin ayak ve bafl flahi-
desi (215 cm) mevcuttur. Kitabe dokuz
sat›r halinde bafl flahidede yer al›r.
Ayak tafl›nda ise ondört sat›rl›k muhte-
mel bir ayet yaz›l›d›r. Tafl sandukan›n
k›sa kenarlar›nda birer, uzun kenarla-
r›nda ikifler olmak üzere yat›k dikdört-
gen formda yüzeyden kabartma pano-
lar vard›r. Panolar›n etraf› dört köflesi-
ne barok tarz› iri yapraklar ve bunlar›
birbirine ba¤layan düz silmeler ile çev-
rilidir. Lahitin yan duvarlar›n›n üst k›s-
m›nda saçak bordürü, köflelerinde ise
kare kesitli gömme sütun tasvirleri var-
d›r. fiahideler silindirik formda yüksel-
mektedir.
22..KKaammeerr  HHaann››mm››nn  ttaaflfl  ssaanndduukkaass››
RReessiimm  88
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Kitabe: Sadr-› esbak Hayreddin Pa-
fla hazretlerinin helalleri ... merhume
ve ma¤fur Kamer han›mefendi’nin ruhi-
çun el-fatiha. 22 Ca 1301 (Mart 1884)
(Haskan, 284)

TTaann››mm::  Tafl sanduka üst üste otur-
tulmufl iki tafl blo¤un
(290x130x15cm/260x105x15 cm) üze-
rine oturmaktad›r. Yüksek lahitin (125
cm.) ayak ve bafl (162 cm) flahideleri
vard›r. Lahit tezyinat ve form aç›s›ndan
Hayreddin Pafla’n›n lahti ile ayn› özel-
likleri göstermekle birlikte, flahideler
farkl›d›r. Dar ve uzun dikdörtgen levha
fleklinde yükselen flahideliren tepelikle-
ri, ortas›nda ay y›ld›z bulunan flual› gü-
nefl tasviri fleklinde olup, alt k›s›mlar›n-
da çiçeklerden oluflan çelenk fleklinde
girland motifleri vard›r. Bafl tafl› üzerin-
de yedi sat›r halinde kitabe, ayak tafl›n-
da ise vazodan ç›kan naturalist çiçek
dallar› tasviri yer almaktad›r. Her iki
lahit de beyaz mermerden yap›lm›flt›r.
33..  MMeehhmmeedd  SSaalliihh  PPaaflflaa//TTuunnuuss
((ööllmm..  11991155))  MMeezzaarr›› RReessiimm  99

Vezir, sultan V. Mehmed’n bafl ya-
veri, Sadrazam Tunus’lu Hayreddin Pa-
fla’n›n o¤lu, fiehzade Kemalettin’in da-
mad›d›r. Mahmud fievket Pafla’y› öldü-
renlerden oldu¤u için Beyaz›t meyda-
n›nda idam edilmifltir. (Bayrak,
114/Haskan 284)

KKiittaabbee:: Lailahe illallah Muhammed-
resul Allah. Sadr-› esbak Hayreddin
Pafla merhumun mahdumu, damad-›
fiehriyari Mehmed Salih Pafla merhu-
mun ruhuçünr›zaen lillahu tu’ala el-fati-
ha, 19 Receb 1331 (24 Haziran 1913)

(Haskan, 207)
TTaann››mm:: Kamer han›m›n lahti ile ayn›

s›rada olup, mezarin üzeri üç kademeli
(149x323x10cm/115x280x13cm/76x22
6x16cm) beyaz mermer levha ile kapa-
l›d›r. Bafl ve ayak k›s›mlar›nda, akantus
yapraklar› içinden ç›kan, silindirik
formda flahideler yükselmektedir. Bafl
flahide yüksekli¤i 106cm. olup, üzerin-
de dokuz sat›r halinde kitabe yer al-
maktad›r. Külah fleklinde sonuçlanan
flahidelerin tepelikleri akant yapraklar›
ile taçland›r›lm›flt›r. Mezar kapa¤› orta-
s›nda y›ld›z formunda kabir sulu¤u bu-
lunmaktad›r.
44..  AAddnnaann  HHüünnaannii  HHaann››mm››nn  kkaabbrrii
RReessiimm  1100
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Tunuslu Hayreddin Pafla’n›n 1305
(1888) tarihinde vefat etmifl k›z›d›r.
Mezar Mehmed Salih Pafla’n›n mezar›
ile ayn› s›rada yer al›r.

KKiittaabbee:: Bismillahirrahmanirrahim,
... sadr-› esbak devletlü Hayreddin Pafla
hazretlerinin kerimeleri Adnan Hünani
Han›m ... ruhiçün fatiha. 25 fievval
1305 (Temmuz 1888)

TTaann››mm:: Kabrin üzeri üç kademeli
(324x147x10cm/281x116x13cm/230cm
x76x16cm) beyaz mermer levha ile ka-
pal›d›r. Levhalar›n ortas›nda y›ld›z for-
munda kabir sulu¤u mecuttur. Bafl tafl›
208 cm yüksekli¤inde olup, flahidelerin
her ikisi de silindirik formdad›r. Bafl fla-
hidesinde yer alan kitabe on sat›r ha-
linde beyzi kartufllar içine yerlefltiril-
mifltir. fiahidelerin alt k›s›mlar› yatay
halkalar fleklinde silmeli üç bölüm ve
üzerinde iki kademeli lotus çiçe¤i flek-
lindedir. fiahidelerin tepelikleri yar›m
küre fleklinde olup, akantus yapraklar›
ile taçland›r›lm›flt›r.
MMiirraallaayy  GGiirriittllii  HHaassaann  BBeeyy  ((ööllmm..  11889988))
RReessiimm  1111--1122

Cam ve ayna tüccar› Ahmed Efen-
di’nin damad› olan Hasan Bey Girit is-
yan› s›ras›nda Yunanl›lar›n Arkadi isim-
li meflhur kaçakç› gemisini bütün mü-
himmat ve levaz›mat› ile birlikte 22
A¤ustos 1867 gecesi sabah› zapt ede-
rek ‹stanbul’a getirmifltir. Bu s›rada ken-
disi ‹zzettin Vapuru’nun komutan› idi.
(Haskan, 311) Mezar› Eyüp’te, Ebu’s-
Suud Efendi Mektebi haziresinde yer
almaktad›r. Ebu Suuud mektebi hazire-
sinde yer alan bir baflka denizci mezar
tafl› da 1304 (1886) tarihlidir ve Tahir
Kaptan’a aittir. (Haskan, 312 Miralay
Giritli Hasan Bey’in mezar›;

Kitabe: Miralay Giridli Hasan bek...
sene 25 fievval 1315 (1898)

TTaann››mm››:: Beyaz mermerden flahideli
olarak yap›lm›fl kapal› mezar›n bafl fla-
hidesi k›r›k olarak yerde yatmaktad›r.
Mezar iki plaka halinde levha
(256x118cm/210x80cm) ile kapat›lm›fl-
t›r. Parças› eksik olan flahide üzerinde
kitabe yer almaktad›r. Mevcut parça fla-
hidenin alt k›sm›na aittir. Kitabenin
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son dört sat›r›n› ihtiva eden parça üze-
rinde tarih ve isim yer almaktad›r. fia-
hidenin akantus yapraklar› ile çevrili
elips fleklinde bir levha oldu¤u anlafl›l-
maktad›r. Daha önce yay›nlanm›fl olan
tafl›n k›r›k üç parçadan ibaret oldu¤unu
ve tepeli¤inde iri bir subay fesi, alt›n-
daki çelenkten afla¤› inerek tafl› çevre-
leyen güllü yaprak süslemeleri ve celi
sülüs kitabesi ile, ayak taraf›ndaki tafl›n
da katk›s› ile sa¤lam bir denge kurmufl,
dönemin Türk sanat› unsurlar›n› baflar›
ile bütüne katm›fl olarak de¤erlendiril-
mifltir. (Cantay, 851) Gemi dire¤i flek-
linde yükselen ayak tafl› (193cm) ise
son derece dikkat çekicidir. Bu tür me-
zar tafllar›n›n di¤erlerinde de oldu¤u
gibi dire¤in uç k›sm› k›r›k izlenimi ver-
mektedir. Ortada yükselen silindirik ta-
fl›n hemen alt›nda bir gemici çark›,
onun biraz üzerinde ucuna zincir ba¤l›
denizci çapas›, gemici dürbünü ve bun-
lar›n üzerinde çapraz olarak ba¤lanm›fl
yelken tasvirleri bulunmaktad›r. Plastik
aç›dan son derece baflar›l› bir tafl iflçili-
¤i ile ifllenmifl olan mezar tafl› üzerinde
yald›zl› boya ile renklendirmeler de ya-
p›lm›flt›r.

Kas›mpafla-‹badullah
Mescidi haziresindeki
örnekler
SSeeyyddii  AAllii  RReeiiss,,  ‹‹ssttaannbbuull  11556622

RReessiimm  1133--1144

Yazar, flair, bilgin, donanma komu-

tan›d›r. Mezar› Kas›mpafla’da ‹badullah

mescidi haziresindedir. (Bayrak, 199)

Seydi Ali Reis camii olarak da bili-

nen mescidin haziresinde toplam 8 ka-

bir bulunmaktad›r. Bunlardan kitabesiz

olan ve ortada yer alan büyük mezar

Seydi Ali Reis’e ait olmal›d›r.

Bafl k›sm›nda oldukça büyük bir ka-

ya blok bulunan mezar›n, bafl tafl›n›n

soka¤a bakan k›sm›nda geç dönemde

yaz›lm›fl olmas› muhtemel bir ‘kelime-i

tevhid’ ibaresi d›fl›nda hiç bir yaz› ve

iflaret yoktur. Dolay›s› ile bu mezar›n

Seydi Ali Reis’e ait oldu¤una dair bir

belge yoktur. Etraf›ndaki di¤er mezar-

lar ise kitabelerine göre 18.-19. yüzy›l-

lara tarihlidir.

Divanyolu-II. Mahmud
Türbesi Haziresindeki
örnekler
KK››bbrr››ssll››  SSüülleeyymmaann  PPaaflflaa  ((ööllmm..  11331177))

RReessiimm  1155

Aç›k mezar fleklindeki mezar›n bo-

yutlar› 102x99 cm. olup bafl tafl› 155

cm. yüksekli¤indedir. Bafl tafl›ndaki ki-

tabede ‘... Süleyman...’ ad› ve ‘1317’ tari-
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hi okunmaktad›r. Tafl›n alt ve üst k›s-

m›nda birbirine dü¤ümlerle ba¤l› lotus

motifli bir süsleme fleridi bulunmaktad›r.

SS››rrrr››  PPaaflflaa//GGiirriittllii,,  11884444--11889955

RReessiimm  1166

Yazar, flair, hattat ve vezirlik yap-

m›flt›r. Hekimbafl› ‹smail Pafla’n›n da-

mad›d›r. fiaire Leyla Saz’›n efli, Prof

Yusuf Razi Bel ve mimar Vedat Tek’in

babas›d›r.

Mezar› Divan yolundaki II. Mahmut

türbesi bahçesinde 2. adadad›r. (Bay-

rak, 112)

Boyutlar›; kaide (1) 268x136x12cm.

(2) 213x76x15

Tafl sanduka, 181x58x66 cm.

Tafl sanduka kapa¤›, 210x76x15 cm.

fiahide yükseklikleri. 180 cm (bafl tafl›),

170 cm. (ayak tafl›) lahitin dar yüzle-

rinde kabartma madalyonlar ve etrafla-

r›nda akantus ve hançer yapraklar›ndan

oluflan k›vr›m dallar bulunmaktad›r.

Genifl yüzlerde ise yine ayn› madal-

yonlar bulunmakta ancak burada bitki-

seller çelenk yapmak yerine lahit bo-

yunca uzanmaktad›r. Silindirik formda-

ki flahidelerin alt k›s›mlar›nda akant

yapraklar›ndan bir çanak oluflmaktad›r.

KKaappttaann  MMoorraall››  ‹‹bbrraahhiimm  PPaaflflaa  

((ööllmm..  RReecceebb  1177  11330066//11888899))

RReessiimm  1177--1199

Kitabe: ‘... Mora hanedan›ndan Ta-

tarzadeler denmekle maruf Tamerbek

mahdumu ayandan Kapudan esbak ‹b-

rahim Pafla... Sene 1306 Re 17’

Boyutlar›: kaide, 272x161x8 cm.

Lahit, 229x113x97 cm.

flahide yüksekli¤i: 245 cm (bafltafl›),

200 cm (ayak tafl›) 

K›l›ç Ali Pafla camii haziresindeki

Atefl Mehmet Pafla mezar tafl› ile ayn›

özellikleri gösteren bu örnek de muh-

temelen ayn› ustaya ait olmal›d›r.

(Cantay, 850)

BBeeflfliikkttaaflfl--BBaarrbbaarrooss  TTüürrbbeessii  vvee  ççeevvrreessiinn--

ddeekkii  öörrnneekklleerr RReessiimm  2200--2211

Barbaros Hayreddin paflan›n türbesi

çevresinde oluflmufl küçük hazirede bü-

yük bir k›sm› denizci olmak üzere 22

aç›k lahit fleklinde tafl sanduka ve 16

adet de flahideli mezar bulunmaktad›r.

Bunlar›n genellikle 17-19. yüzy›llara ta-

rihli olduklar› dikkati çekmektedir.

FFrreennkk  CCaaffeerr  PPaaflflaa  ((ööllmm..  11660088))

Kaptan-› Derya (1606-1608) ve va-

lidir. Mezar› Befliktafl Barbaros türbesi

içindeki 4. sandukad›r. (Bayrak, 85)
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Tophane-K›l›ç Ali Pafla
Camii haziresindeki
örnekler

Büyük Türk denizcilerden, kaptan-›

derya K›l›ç Ali Pafla (1496-1587)’n›n

türbesinin yan›nda da baz› denizci me-

zarlar› bulunmaktad›r.

11..  AAtteeflfl  MMeehhmmeett  PPaaflflaa  ((ööllmm..  11886655))

RReessiimm  2222--2233

Kaptan-› Derya Atefl Mehmed Pafla,

K›r›m savafl›nda yararl›l›klar göstermifl,

Sultan abdülaziz döneminde donanma-

n›n yeni gemilerle güçlenmesini sa¤la-

m›fl, 1863 y›l›nda Eminönü-Karaköy

aras›ndaki ikinci a¤aç köprüyü yapt›r-

m›flt›r. (Cantay, 150). Mezartafl› kita-

besine göre 23 flaban 1281’de vefat et-

mifltir.

TTaann››mm:: Mezar kapal› tafl sanduka

fleklinde ve iki flahidelidir. Lahit kade-

meli iki kaide üzerinde oturmaktad›r.

Alttaki kaide oldukça genifl ve yüksek

(377x296x42cm), ikincisi ise daha kü-

çüktür (260x164x12cm). Sanduka

197x165 cm boyutlar›nda ve 120 cm

yüksekli¤indedir. Lahit ve flahidelere

bütün olarak bak›ld›¤›nda k›r›k direkli

bir gemi izlenimi hissedilmektedir.

1 dü¤ümlü ve oldukça kal›n urgan

tasviri bulunmaktad›r. fiahideler gemi

dire¤i fleklinde olup, tepeleri k›r›k b›ra-

k›lm›flt›r. Ayak tafl›n›n gövdesine iki bi-

lezik (manflon) sar›l›d›r. Bafl tafl›nda ha-

latlarla ba¤lanarak toplanm›fl yelken

bezleri üzerinde kitabe bulunmaktad›r.

Kitabe ve tafl›n baz› bölümleri boyan-

m›flt›r.

RReessiimm  2244

2. K›r›k gemi direkli mezar›n (1)

hemen yan›nda yer alan kapal› lahit

fleklindeki Marmara mermerinden ya-

p›lm›fl olan denizci mezar› H. 1310

(1894) tarihi tafl›naktad›r.

Boyutlar›: alt kaide, 277x143x24 cm.

Sanduka; 218x101x84 cm.

fiahide; 185 cm.
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Genifl bir mermer levha fleklindeki

kaide üzerinde yer alan kapal› lahit

fleklindeki sandukan›n dört bir kenar›n-

da adeta bir gemi görüntüsü verilmifl,

denizci armas› bulunmaktad›r. Armada;

ay-y›ld›zl› sancaklar, m›zrak ve alemler,

ucuna zincir ba¤l› çapa ve bunun üze-

rinde s›ralanm›fl üç adet y›ld›z bulun-

maktad›r. Armalar›n bulundu¤u panola-

r›n iki taraf›nda dikey bordürler halin-

de rokoko tarz› bitkisel dallar yer al›r.

K›sa kenardaki arman›n alt›nda di¤erle-

rinden farkl› olarak Osmanl› devlet li-

yakat madalyas› flemsesi bulunmakta-

d›r. fiahideler silindirik formda olup,

akantus yapraklar›ndan adeta bir çanak

üzerinde yükselmektedirler. Bafl flahide-

sinde 13 sat›rl›k kitabe ve H. 1310 tari-

hi bulunmaktad›r.

RReessiimm  2255

3. Di¤er gemici mezarlar›n›n hemen

yan›nda yer alan üçüncü denizci tasvir-

li mezar di¤erlerinden daha küçük bo-

yutlarda ve aç›k lahit fleklindedir.

Boyutlar›: kaide 167x85x34 cm.

Sanduka 130x85x50 cm.

flahide 65 cm.

Beyaz mermerden yap›lm›fl aç›k la-

hitin yan cephelerinde k›vr›k akantus

yapraklar› ortas›na yerlefltirilifl çapa

motifi ve bu motifi çevreleyerek alt k›-

s›mda dü¤ümlenmifl gemici halat› bu-

lunmaktad›r. Bafl ve ayak flahideleri ro-

koko tarz› bitkisel motiflerle çevrelen-

mifl, köfleleri yuvarlat›lm›fl levha fleklin-

dedir. Her iki levhada da afla¤›dan yu-

kar›ya verev yapan sat›rlarla yaz› yer-

lefltirilmifl ve üzeri yeflil ve siyah ile bo-

yal›d›r.

Piyale Pafla Türbesi ve
Haziresindeki örnekler

Türbe içinde Piyale Pafla’n›n ailesin-

den çeflitli önemli tafl iflçili¤i sergileyen

kad›n, çocuk ve erkek olmak üzere üç

ahflap sanduka on mermer lahit bulun-

maktad›r. Mermer lahitler 17. yüzy›l›n

naturalist çiçek motifleri ile kabartma

ve çok renkli kalem iflleri ile süslenmifl-

tir. (Aslanapa, s. 130) Bu özellikleri ile

Eyüp Sokullu türbesi içindeki lahitler

ile Edirne Muradiye camii kalem iflleri-

ne benzerlik göstermektedirler. (Asla-

napa, s. 130) Türk tafl tezyinat› aç›s›n-

dan güzel örnekler olan bu tafllar üze-

rinde hançer tasvirleri, naturalist çiçek
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ve a¤aç tasvirleri ile palmet tarz› tepe-

likler dikkati çekmektedir. Ayr›ca tür-

benin d›fl›ndada baz› denizci mezarlar›

mevcuttur. Bunlar aras›nda kitabesinde

kaptan olarak rütbeleri belirlenmifl iki

tane dikkat çekicidir.

1. Türbe giriflinin sol taraf›nda aç›k

sanduka fleklindeki mezar.

RReessiimm  2266

Kitabe: ........... merhum ve ma¤fur

Kapudan Abdülrahim Pafla... Sene 1117

fi z  2

Boyutlar›: lahit 190x64x62 cm.

flahide (kavuk k›sm› hariç) 170 cm.

Lahit yan levhalar›nda kabartma olarak

ifllenmifl birer iri rozet bulunur. Kübik

formadaki bafl ve ayak flahideleri mevcut

olup, bafl flahidesinin dolama kavuk flek-

lindeki tepelik k›sm› k›r›k ve hemen me-

zar›n yan›nda durmaktad›r. Dört sat›rl›k

kitabe de bafl tafl›nda bulunmaktad›r.

2. Türbe giriflinin hemen karfl›s›nda-

ki flahideli aç›k mezar. Resim 27

fiahide yüksekli¤i 154 cm.

fiahide tafl› üzerinde yer alan 9 sa-

t›rl›k kitabede ‘... Salih kapudan... sene

1203, fi z 19..’ fleklinde isim ve tarih

yaz›l›d›r. Bafl flahidesinin tepelik k›sm›

ise kafesli dolama sar›k fleklindedir.

YYeeddiikkuullee--AAlltt››nnkkaapp››ddaa,,

DDeellii  HHüüsseeyyiinn  PPaaflflaa//BBuurrssaa (ölm. 1660)

RReessiimm  2288--3300

88. sarazam (1656), Kaptan-› Derya

(1634-35/1640/1658), vali, Girit serda-

r›d›r. Sadrazaml›kta alt› gün kalm›fl ve

öldürülmüfltür.

Mezar› Yedikule içinde, Alt›nkap›

yan›ndad›r. (Bayrak, 50)

Alt›nkap›n›n sa¤ taraf›nda, kaynakta

belirtilen yerde son derece tahrip ol-

mufl bir mezara rastlanm›flt›r. Kitabe-

sinden sadece ‘fatiha’ ve ‘sene 1199’ k›-

s›mlar› okunabilmektedir. Ayak taraf›n-

da kalan tafl levha üzerinde iri bir ro-

zet, yan levha üzerinde ise üç iri rozet

çiçek mevcut. Yan levhalaran biri mev-

cut de¤il.

GENEL DE⁄ERLEND‹RME
VE SONUÇ

Türklerde mezar tafl› tarihi bir görü-

fle göre proto-Türk kültürü olan andro-

nova kültüründen itibaren bafllat›labilir.

Orta ve ‹ç Asyan›n daha erken dönem-

lerinde ortaya ç›kan menhirler, zaman-

la geliflimini sürdürmüfl, proto-Türk
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devrinden itibaren mezartafl›, tanr›-ruh

simgeleri bulunan tafllar ve heykeller

olarak geliflimini sürdürmüfltür.

Böylece ‹slamiyetten önceki Türk

sanat›n›n bir unsuru olarak ortaya ç›kan

mezar tafl›, ‹slamiyetten sonraki devir-

lerde de bazen flekil ve süsleme aç›s›n-

dan ‹slami anlay›fla uyan bir sembo-

lizmle, bazen ‹slam öncesine yak›n fi-

gürlü süsleme ve bezemelerle varl›¤›n›

sürdürür.Bu gelenek Türkiye’yi Türkle-

rin anavatan› edifliyle bulundu¤umuz

topraklara ulafl›r.

Osmanl› mezartafllar› özellikle son

Osmanl› döneminde genel çerçeve içi-

ne giren baz› yabanc› unsurlarla birlikte

eskiye ba¤l› olarak geliflimini sürdürür.

Denizci mezartafllar›nda temel ola-

rak iki tarz vard›r. Bunlardan biri evvel-

den beri geliflmekte olan mezartafl› ve-

ya mezar ikonografik flemas›na uygun

flekildir. ‹kinci flekil ise gemi biçimli,

genellikle k›r›k direkleri ve yelkenleri

bulunan mezar tipidir. Bu flekil genel

itibar› ile yabanc› kaynakl› olsa da ‹ko-

nografik aç›dan bir sentez ortaya ç›ka-

r›r. Nitekim bunlarda da ço¤u kez bafl

ve ayak tafl› vard›r. Bir k›s›m süsleme-

ler, armalar ve hilal flekilleri Türk sana-

t›n›n en erken devirlerine kadar uzan›r.

Süslemelerin verilifl flekli ‘üslup dö-

nemlerine göre’ farkl› bir karakter çi-

zer. Yani klasik dönem süsleme üslup-

lar› yan›nda, barok-rokoko gibi sanat

devirlerinin anlay›fl› da eserler üzerinde

hemen farkedilir. Böylece denizci me-

zartafllar›nda da klasik dönemden Bat›-

l›laflma devri sonlar›na kadar genel Os-

manl›-Türk sanat›nda görülen süsleme

motiflerine paralel motifler, karfl›m›za

ç›kar. Ancak denizcilere ait simgeler

daha daha çok (halat, k›r›k gemi direk-

leri, yelken bezleri, çapa, gemi fleklinde

mezar gibi) son devir mezarlar›nda gö-

rülür. Di¤er türdeki mezartafllar›nda ise

geleneksel olarak ölümü ifade eden ve-

ya yatan kiflinin statüsünü/kimli¤ini ve-

ren bafll›klar veya motifler görülür.

Denizci mezartafllar› bazen aile so-

fas› olarak (Eyüp-Tunuslu Hayrettin

Pafla aile sofas›), bazen tek bafllar›na

genel mezarl›klar içinde yer almakta-
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d›r. Baz›lar› da denizcilerin kendileri-

nin yapt›rd›¤› cami, mescit, hazirele-

rindedirler. (Tophane-K›l›ç Ali Pafla

camii haziresi gibi). Büyük denizcilerin

mezarlar› ise genellikle türbe flekline-

dirler. Baflka bir çal›flma olarak sunula-

cak olan denizci türbelerinin (Barbaros

Hayrettin Pafla, Yusuf Sinan Pafla, Bos-

nal› ‹brahim Pafla, Köprülü Mehmet

Pafla, Koca Sinan Pafla, Piyale Pafla, K›-

l›ç Ali Pafla, Lala Mustafa Pafla, Bulak

Mustafa Pafla, Halil R›fat Pafla, Hasan

Hüsnü Pafla gibi) içlerinde de türbenin

sahibi ve ailesi d›fl›nda baflka denizcile-

rinde kabirlerine rastlan›r.

(Befliktafl-Barbaros Hayrettin Pafla

türbesinde oldu¤u gibi). Söz konusu

denizci mezar tafllar›n›n bir k›sm› ise

Deniz müzesi taraf›ndan koruma alt›na

al›nm›flt›r.

Mezartafllar›n›n
birkaç› ve flah›slar
hakk›nda bilgi için
kullan›lan
kaynaklar:
ASLANAPA, Oktay, Mimar Sinan’›n Ha-

yat› ve Eserleri, Ankara 1988

BAYRAK, M. Orhan, ‹stanbul’da gömülü

meflhur adamlar (1453-1978), ‹stanbul 1979

CANTAY, Tanju, ‹stanbul’un K›r›k Gemi

Direkli Gemici Mezarlar›, Erdem Dergisi, C.3,

s. 9, Ankara 1987, s. 849-851

ÇET‹N, Atilla, Tunuslu Hayreddin Pafla,

Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam Ansiklopedisi,

C. 17, ‹stanbul 1998, s. 57-60

ERDEM, Hüsamettin, Ahmet muhtar Efen-

di/Girit, Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam Ansik-

lopedisi, C. 2, ‹stanbul 1989, s. 105-106

HASKAN, Mehmet Mermi; Eyüpsultan Tari-

hi, ‹stanbul 1996,

ÖZDEM‹R, Kemal  Osmanl› Deniz Harita-

lar›, ‹stanbul 1992, s. 59

PALA, ‹skedner, Abidin Pafla, Türkiye Diya-

net Vakf› ‹slam Ansiklopedisi, C.1, ‹stanbul

1988, s. 310
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1.G‹R‹fi
Bu bildiride, Osmanl›’da mutfak kül-

türüne k›saca de¤indikten sonra Kon-
ya’da bulunan ve Osmanl› Dönemin-
den kalan geleneksel mutfaklar ile bu
mekanda kullan›lan bak›r kaplar tan›t›-
l›p, de¤erlendirilmeye çal›fl›lacakt›r.*

Anadolu’da matbah, aflevi, afloca¤›,
afldam›, tand›revi, togana gibi farkl› bi-
çimde adland›r›lan mutfak mekan› ko-
nutlar›n yemek piflirilen bölümüdür.
Tarih öncesi ça¤larda oturulan mekan
ayn› zamanda mutfak olarak da kullan›-
l›yordu. Konut mimarl›¤›n›n geliflme-
siyle mutfak ayr› bir bölüm olarak ta-
sarlanm›flt›r. Bu mekan fonksiyonu ge-
re¤i haz›rlama, piflirme, servis gibi fa-
aliyetleri gerçeklefltirecek bir yap›ya
sahiptir. Depolama ve saklama görevi
yapan kiler ve izbe yard›mc› birer me-
kand›r. 

Mekan olarak mutfak sadece yemek
için ön haz›rl›klar›n yap›ld›¤›, piflirildi-
¤i ve sunuldu¤u mekan de¤il, ayn› za-
manda oturulan, sohbet edilen hatta
yat›lan bir kültür ö¤esidir. 

Türk evinin önemli bir bölümü olan
mutfaklar mimari aç›dan yeterince arafl-
t›r›lamam›flt›r. Geleneksel konutlarla il-
gili yap›lan çal›flmalarda bu mekan›n ev
plan› içerisinde sadece yeri belirtilmifl-
tir. 

Türk kültüründe ve islam inanc›nda

Tanr› nimetlerinin piflirilmesi, yenilme-
si, tanr› misafirlerinin a¤›rlan›p, kar›n-
lar›n›n doyurulmas› önemli görüldü-
¤ünden mutfak kutsal bir mekan olarak
de¤erlendirilmifltir. Tekke ve zaviyeler-
de mutfak bölümlerinin tarikat men-
suplar›n›n e¤itimine tahsis edilmesinin
sebebi bu kutsall›ktand›r. 

Mutfak ve dolay›s›yla yemek insan-
lar aras›ndaki birli¤i, kaynaflmay› sa¤la-
yan, aç insanlar› doyurman›n Tanr› ka-
t›nda makbul bir davran›fl say›lmas› se-
bepleriyle sosyal olaylarda efl-dost ve
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Foto¤raf 1: 

Konya’da dü¤ün pilav›n›n piflirilmesi

Foto¤raf 2: 

Tand›rda ekmek piflirilmesi

Foto¤raf 3: 

Fadim Gördebil Evi’nin mutfa¤›



1 FAROQH‹, S., Osmanl›
Kültürü ve Gündelik Yaflam,
‹stanbul, 1977, s. 223-244.

2 ODABAfiI, A. Sefa,
Geçmiflten Günümüze Konya
Kültürü, Konya, 1999, s.161-
167; Ayr›ca ayn› yazar›n
A¤ustos-Aral›k 1999, Yeni
Gazete’deki “Konya Mutfa¤›”
yaz› dizisi.
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fakirlere yemek yedirmek, geleneksel
bir adet halini alm›flt›r. Dü¤ün yeme¤i,
hac yeme¤i ve cenaze yeme¤i gibi top-
lu yenilen yemeklerde toplumsal birlik-
telik sa¤lan›r, sevinç ve kederler payla-
fl›l›r. Günümüz yaflant›s›nda bu gelenek
devam ettirilmeye çal›fl›lmaktad›r. 

Türk mutfak kültürü olarak belirte-
bilece¤imiz ve Türk kad›n›n›n ömrü-
nün büyük bir k›sm›n› geçirdi¤i mutfak
ile içinde piflirdi¤i yemekler ve bu ye-
meklerin piflirildi¤i, sunuldu¤u kaplar
araflt›r›lmal›, yeni nesillere aktar›lmal›
ve korunmal›d›r. Bu konuda s›n›rl› baz›
araflt›rmalar yap›lmaya bafllanm›flt›r1.

II. Osmanl›’da
Geleneksel 

Mutfak Mimarisi 
ve Konya Örne¤i

Osmanl› evi ya da Türk evi olarak
belirtebilece¤imiz Geleneksel konutlar-
da mutfak mekan› evin plan› içerisinde
farkl› konumlarda yer alabilir. Örne¤in
‹ç Anadolu evleri ve dolay›s›yla Konya
evinde avlunun (hayat) bir köflesinde
ba¤›ms›z olarak yap›l›rken, Kayseri
evinde oldu¤u gibi zemin katta, k›fl
odas› ifllevini de gören, yat›lan, oturu-
lan, sohbet edilen, yemek piflirilen ve
yenilen bir yap›ya sahiptir. Erzurum
evinde ise ana plan› belirleyen, yön ve-
ren bir konumda bulunmaktad›r. Bu
nedenle geleneksel konutlarda mutfak,
kad›n›n tüm gününün geçti¤i, yemek
için ön haz›rl›klar›n yap›ld›¤›, piflirildi-
¤i, yenildi¤i hatta sohbet edilip, yat›l-
d›¤›; k›fll›k için kurutmalar›n, turflu, sal-
ça, pekmezlerin haz›rland›¤› çok fonk-
siyonlu bir mekand›r. 

AA..  MMiimmaarrii  ÖÖzzeelllliikklleerr::
Konya evinde mutfak mekan› yete-

rince araflt›r›lmam›flt›r. Bu konu, günü-
müze ulaflan az say›daki evlerin mutfak
mekanlar›n›n kaynak kiflilerin verdi¤i
bilgiler ile mahalli araflt›rmac›lar›n ya-
y›nlar›yla ayd›nlat›lmaya çal›fl›lacakt›r2.

Geleneksel Konya evi sokaktan
yüksek bir hayat (avlu) duvar› ile ayr›l-
m›flt›r. Hayat›n bir kenar›nda iki oda,
bir mabeyinden oluflan ev ile di¤er ta-

92

Foto¤raf 4: 

Fadim Gördebil Evi’nde ocak

Foto¤raf 5: 

Ayn› evin tand›r›

Foto¤raf 6: 

Kaz›m Büyükflalvarc› Evi, mutfa¤› 

ve hayattan görünüflü

Foto¤raf 7: 

Ayn› evin oca¤›



3 BERK, Celile, Konya Evleri,
‹stanbul, 1951, s. 190-191.
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raflarda evin müfltemilat› mutfak, ört-
me, tand›r, ocak, ah›r, samanl›k, tuva-
let, kiler, izbe ve orta alanda kuyu, ha-
vuz, dut ve kay›s› gibi a¤açlar bulun-
maktad›r. Geç dönemlerde infla edilen
iki katl› iç sofal› evlerin hayat›nda da
ayn› düzen görülmektedir. 

Örneklerden de anlafl›ld›¤› gibi
mutfak yüksek duvarlarla sokaktan ay-
r›lm›fl olan hayatta yer al›r. Mutfak me-
kan›n›n burada yap›l›fl amaçlar› co¤rafi
etkenlerin yan›s›ra, piflirilen yemek ve
ekmeklerin kokular›n›n ev içine sinme-
mesi, isin, duman›n d›flar›da kalmas›,
haz›rlanan yiyeceklerin bozulmamas›,
haz›rlama ve piflirme ifllevinin tek me-
kanda çözülmesi olarak say›labilir.
Konya evindeki mutfakta istisnalar d›-
fl›nda yemek yenmez, içeriye tafl›narak
ev içinde yenir. 

Cumhuriyet ve sonras›nda yap›lan
evlerde mutfak iç k›sma tafl›nm›flt›r.
Geleneksel konutlarda ya mabeyn ya
da odalardan biri sonradan mutfa¤a dö-
nüfltürülmüfltür3.

BB..  MMaallzzeemmee::
Mutfak ve kiler tafl temel üzerine

kerpiç malzemeden infla edilmifltir. Üst
örtü de, kap› ve pencere kanatlar›nda,
tereklerde ahflap malzeme kullan›lmak-
tad›r. Düz toprak damla örtülü mutfak-
lar ve kilerde katran, ard›ç, çam ve ka-
vak türünden a¤açlar kirifl olarak duvar-
lar›n üzerine boydan boya at›lm›fl, bu-
nun üzerine has›r ve kam›fl yerlefltiril-
mifltir. Saz ve kam›fllar d›flar›ya do¤ru
tafl›r›larak ya¤mur, kar sular›n›n duvara
zarar vermesi ve temele inmesine engel
olunmaktad›r. En üste de çorak toprak
serilmektedir. Bu toprak s›cak ve so¤u-
¤u geçirmeyen bir yap›ya sahiptir. 

Mutfak ve kilerin zemini yine top-
rakt›r. 

CC..  MMuuttffaakk  vvee  BBaa¤¤ll››  BBiirriimmlleerrii::
Mutfak (Örtme): Genellikle dik-

dörtgen bir plana sahip olan örtmede
(mutfak) üzeri kemerli ocak, duvarlara
aç›lm›fl nifller, üzerine kap-kacaklar›n
konuldu¤u terekler mutfak mekan›n›n
düzenini vermektedir. Ocak; mutfa¤›n
en önemli unsurlar›ndan biridir. Üzeri-
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Foto¤raf 8: 

Ayn› evin terek ve dolaplar›

Foto¤raf 9: 

Ayn› evde tand›r

Foto¤raf 10: 

Tönbekiler Evi’nin genel görünüflü

Foto¤raf 11: 

Tönbekiler Evi’nde tand›r

Foto¤raf 12: 

Ayn› evin örtmesi



4 BARIfiTA, H.Ö.,
“Düz Daml› Konya
Evlerinde Gömülen
Küp Bacalar”, Türk
Halk Mimarisi
Sempozyum
Bildirileri, Ankara,
1991, s.35-44.
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ne konulan sacla ekmek piflirilen, ye-
mek yap›lan, ›s›n›lan, çamafl›r için su
kaynat›lan yerdir. Ocak, kerpiç duvar›n
oyulmas› ile yap›l›r. Baca oca¤›n üstüne
aç›lan oyuktan dama ç›kar›l›r, üzerine
de yörede yap›lan küp ters yerlefltirile-
rek oca¤›n mimarisi tamamlanm›fl
olur4. Genellikle ocaklar›n üst k›s›mla-
r›ndaki raf fleklindeki ç›kmalar gaz lam-
bas›, kibrit gibi acilen gerekli eflyalar›n
yerlefltirildi¤i bölümdür. 

Ayd›nlatma bir veya iki yönde aç›-
lan, küçük boyutlu camlarla sa¤lan›r.
Camlar›n iç k›sm› genifl olup, sinek,
böcek girmemesi için her zaman ince
tellerle kapl›d›r. Genifl olmas›n›n nede-
ni, hava sirkülasyonunun sa¤lanmas›
için camlar›n aç›k tutularak bozulma-
mas› istenen yiyeceklerin bu bofllu¤a
yerlefltirilmesidir. 

Konya evinde gerek evin hayat›,
gerekse örtme, izbe ve kilerin zemini
s›k›flt›r›lm›fl toprakt›r. Buradaki yiye-
cekler farkl› yöntemlerle kedi, fare ka-
r›nca, böcek gibi hayvanlardan korunu-
yor ve bozulmas› önleniyordu. 

Bu yöntemlerden biri sele içinde
muhafaza etmektir. Her evde bir insan
girebilecek büyüklükte seleler bulunur-
du. Gecenin ayaz›nda bekletilen yiye-
cekler, yün bir örtüye sararak sele alt›-
na konuyordu. Bir di¤eri ise her evin
avlusunda bulunan kuyu içine sark›t›la-
rak korunmas› sa¤lan›yordu. Bir baflka
yöntem ise “batr›k” ad› verilen ve evle-
rin ya¤›fl almayan, rutubetsiz mekanla-
r›nda izbe ve kilerlerde bulunan zemin-
den 80-100 cm. derinlikte olan içi s›va-
l› mekanlard›r. Yiyecekler küpler içeri-
sine veya kaplar›nda buralarda muhafa-
za edilirdi. Mutfaklarda yer alan tel do-
laplar› ile ahflap direklere as›lan yiye-
cekler di¤er koruma yöntemleridir. 

TTaanndd››rr:: Konya evinin yemekle ilgili
en önemli bölümlerinden birisi de avlu
içinde mutfa¤a yak›n olarak yap›lm›fl
tand›r mekan›d›r. Konya tand›r› yerden
80-90 cm. yüksekli¤inde bir seki alt›na
gömülmüfl, konik, k›rm›z› topraktan
yap›lm›fl bir piflirme mekan›d›r. Tand›-
r›n iç k›sm›na yerlefltirilen, genifl a¤›zl›
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Çizim 1
Nakibo¤lu Evi’nin 
hayat ve mutfa¤›

Çizim 2
Fadim Gördebil
Evi’nde 
örtme ve kiler
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küpün etraf› düzeltilip s›van›r ve bir
köfleden tand›r›n yanmas›n› sa¤layan
külve, yöresel söylenifliyle külle deli¤i
aç›l›r. Kullan›ma haz›r hale gelen tan-
d›rda genellikle ekmek piflirilir. Bunun
yan›nda ya¤l› ekmek, tand›r gevre¤i,
tand›r çorbas›, tand›r böre¤i, Tand›r
çebici (bir yafl›n› doldurmam›fl tiftik
keçisi)  veya tand›r kebab› yap›l›rd›.

KKüüççüükk  ooccaakk:: Tand›r›n hemen yan›n-
da tand›rdan al›nan küllerle yak›lan ça-
mafl›r y›kamak, aflure kaynatmak gibi
büyük ifllerde veya güzel havalarda ye-
mek yapmak için kullan›lan atnal› bi-
çimli küçük ocak bulunur.

KKiilleerr  ((KKaayy››ttddaamm››)):: Bir di¤er mekan
kilerdir. Konya evlerinde kay›tdam›
olarak adland›r›lan bu bölüm mabeyinli
veya sofal› evlerde mutlaka olmas› ge-
reken bölümlerdendir. Bu mekan ev
için gerekli yiyeceklerin tükeninceye
kadar sakland›¤› ve korundu¤u mekan-
d›r. Dolaplar›, niflleri yiyecekleri sakla-
mak için kullan›l›r. Küçük, telle kapl›
cam› bulunur. 

‹‹zzbbee:: So¤uk hava deposu vazifesi
gören, rutubetsiz, oturulmayan, sadece
depo olarak kullan›lan bu mekan evin
bodrumunda veya mutfa¤›n bitifli¤inde
infla edilir. Duvarlar› kerpiçten yap›lan
izbe de ahflaptan yap›lan bu¤day, un
ambarlar› bulunur. ‹zbe küçük ve az sa-
y›da pencere ile ayd›nlat›l›r. Duvar ke-
narlar›nda, zeminden derine do¤ru aç›-
lan çukurlara küpler yerefltirilir ve yiye-
ceklerin uzun süre bozulmadan kalmas›
sa¤lan›r. Ayr›ca Fadim GÖRDEB‹L
evinde oldu¤u gibi duvar dibine aç›lan
setlerin içerisine kazan, küp gibi yiye-
cek kaplar› yerlefltirilir. Böylece yiye-
ceklerin korunmas›, düflmemesi ve me-
kan›n düzeni sa¤lanm›fl olur. TÖNBE-
K‹LER’in evinde ise bu mekanda büyük
boyutlu ahflaptan yap›lm›fl un ambar›
yer almaktad›r. 

D. Mutfakta Günlük
Hayat:

Mutfak kad›nlar›n yönetimindedir.
Maharetli Konya kad›n› eflinin getirdi-
¤i erza¤›, türlü lezzetlere çevirir. Kon-

ya’da ömrünü geçiren araflt›rmac›-yazar
S. ODABAfiI’n›n deyimiyle Konyal›
han›mlar müdebbir (tedbirli), mücerrib
(deneyimli) ve muallim (ö¤retmen)dir. 

Evin kiler ve izbesinde saklad›¤› yi-
yeceklerle ani gelen misafirlerini y›lla-
r›n verdi¤i deneyimle a¤›rlayabilir.
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Kaz›m
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Evi’nde örtme ve
kiler

Çizim 4
Tönbekiler Evi
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Evin kad›n› ve yetiflecek genç k›zlar
için mutfak bir kültürdür. Burada anne-
den ö¤rendikleriyle yetiflen gelin veya
k›zlar, edindikleri tecrübe ve deneyim-
le yaflant›s›n› devam ettirebilir.

Konya’da ö¤ün yemekleri yere seri-
len sofra bezinin üzerine konan sini al-
t›n›n üzerine sini konur ve yemekler
ortadaki tek tabaktan yenirdi. Evin sof-
ras›na evin bafl›, yani en yafll›s› oturma-
dan di¤er bireyler oturmazd›.

Düzenli ve temiz Konya kad›n› oca-
¤› kulland›ktan sonra is ve duman›n›
haz›rda bulundurdu¤u toprakla s›vard›.
Toprakla ayn› flekilde isli bak›r kaplar›
da temizlerdi. Oca¤›n ya da kaplar›n
isli kalmas› evin han›m›n›n pek de te-
miz olmad›¤›n› gösterirdi.

Büyüklerimden kibriti israf etmemek
ya da bulamamak kayg›s›yla günlerce
oca¤›n közünü söndürmediklerini iflit-
mifltim. 

III. Konya Mutfa¤›nda
Kullan›lan 

Bak›r Kaplar
Türk evi mutfa¤›nda oldu¤u gibi

Konya evi mutfa¤›nda da sa¤l›kl›, da-
yan›kl› oldu¤u için bak›r kaplar tercih
edilmifltir. Bu kaplar› Osmanl› dönemi
Konya’s›nda da¤›n›k olarak bulunan,
hanlara yak›n yerlerde, Eski Garaj civa-
r›nda yer alan bak›rc› ustalar› günlük ve
özel günler için gerekli bak›r mutfak
kaplar› yap›yorlard›. Bak›r›n kalayl› ola-
rak kullan›lmas› gerekti¤inden bak›rc›-
lar›n yak›nlar›nda veya seyyar olarak
dolaflan kalayc›lar da bulunmaktayd›. 

Baz› örnekleri Konya’ya özgü form-
lar gösteren, baz›lar› ise Anadolu’nun
di¤er yöreleri ile benzerlikleri olan
kaplar flunlard›r:

BBaakkrraaçç:: Süt, yo¤urt, ya¤, hoflaf, bal,
pekmez gibi yiyecekler bulundurulan
veya tafl›nan bakraçlar Konya ve çevre-
sinde “çingil, sitil” olarak adland›r›l›r.

Konya bakraçlar› kaideli, yuvarlak
kar›nl›, dar boyunlu, üstten hareketli
kulplu ve genellikle kapakl›d›r. Üzerin-
de süslemeler bulunur.

GGüü¤¤üümm:: ‹çerisine su, süt, salep, pek-
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Foto¤raf 13: 

Ayn› evin kay›tdam› (kileri)

Foto¤raf 14: 

Ayn› evin terekleri

Foto¤raf 15: 

Bakraç

Foto¤raf 16: 

Kazan

Foto¤raf 17: 

Hamam le¤eni (kazan›) N. Uzluk

Koleksiyonu
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mez koymaya ve tafl›maya yarayan çok
fonksiyonlu bir kap türüdür. Yöresel
gü¤ümler alçak kaideli ayakl›, yukar›
do¤ru daralan silindir kar›nl›, dar bo-
yunlu, tek kulplu ve kapakl›d›r. 

‹‹bbrriikk:: Konya’da “bardak” olarak ad-
land›r›lan ve el y›kamak, abdest almak
gibi amaçlarla kullan›lan ibrikler, alçak
kaideli ayakl›, yukar› do¤ru daralan si-
lindir kar›nl›, dar boyunlu, tek kulplu,
emzikli ve kapakl›d›r. 

KKaazzaann:: Türklerin sosyal yaflant›s›n-
da ve halk biliminde ayr› bir yeri olan
kazanlar genellikle bulgur, pekmez,
aflure kaynatmak, yemek piflirmek, et
kavurmak için veya çamafl›r suyu kay-
natmak amac›yla kullan›l›rlar. Kon-
ya’n›n geleneksel dü¤ünlerinde d›flar›ya
konulan yemek kazanlar› gelen misafir-
ler için yemeklerin haz›rland›¤› büyük
boylu kaplard›r. Bu kazanlarda Kon-
ya’n›n geleneksel yemekleri olan yo-
¤urt çorbas›, bamya, pilav et kavurmas›
ve zerde piflirilir. 

Konya’da incelenen kazanlar›n bir
k›sm› ocakta kullan›lmay›p, kulpsuz,
yiyecek ve içecek maddelerini tafl›mak
ve da¤›tmak için kullan›lan prestij kap-
lar›d›r. Hamamda su tafl›mak, flerbet,
aflure, helva da¤›tmak için kullan›lan bu
kaplar oldukça süslemelidir. Genellikle
insanlar birbirlerinden ödünç alarak
kullan›l›rlar. 

LLeennggeerr:: Bütün Anadolu’da ayn› for-
mu gösteren lengerler daire gövdeli,
yayvan ve derinli¤i az, kenarlar› genifl
içine pilav, et gibi susuz yemekler ko-
nan servis kaplar›d›r. Küçük, orta ve
kuzu lengeri olarak farkl› boyutlar›n-
dan dolay› farkl› adland›r›lan bu kapla-
r›n d›flar› taflan k›s›mlar› süslemelidir.

SSaahhaann:: Derinli¤i fazla olmayan, da-
ire gövdeli, kenarlar› yayvan yemek ka-
b›d›r. Kapakl› ve kapaks›z olabilir. Ba-
zen a¤›z kenar› kertikli veya kirtikli
olarak adland›r›lan dilimli örnekleri de
vard›r. Sadece bak›r malzemeden de¤il,
tunçtan döküm tekni¤inde yap›lm›fl ör-
nekleri de bulunur. 

SSiinnii:: Üstüne yerlefltirilen yemek sa-
hanlar›yla ayn› anda birçok kiflinin et-
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Lenger
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Kertikli sahan

Foto¤raf 20: 

Sahan Safa Odabafl› Koleksiyonu

Foto¤raf 21: 

Kapakl› sahan
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raf›na oturarak yemek yiyebildi¤i daire
gövdeli, ince kenarl› servis sunma ve
tafl›ma kab›d›r. Geleneksel yaflant›da
bütün aile sininin ortas›na konulan ayn›
kaptan yeme¤ini yerlerdi. Sininin bü-
yüklü¤ü ailenin kifli say›sana ba¤l›d›r.
Dü¤ün, tören ve davetlerde büyük
ebatl› “divan sinisi” veya “meydan sini-
si” ad› verilen siniler kullan›l›rd›. Siniler
misafirlerin önüne de ç›kar›lan kaplar
oldu¤undan üzerleri çok güzel motif-
lerle süslü idi. 

TTaass:: ‹çine sulu yiyecekler konan yu-
varlak ve derin gövdeli kaplard›r. ‹çine
konan yiyece¤e göre su tas›, hoflaf,
çorba, ayran tas› gibi adlarla an›lan bu
kaplara Üsküre veya ufak, kaideli, üzeri
süslemeli olanlar›na ise yöresel olarak
“kuflakl›” ad› verilir. Servis kaplar› ol-
duklar›ndan üzerleri süslemelidir. 

TTeeppssii:: Takdim etmek için haz›rla-
nan yiyecek ve içeceklerin sunuldu¤u
kaplard›r. Siniden küçük olup, kenarlar›
dar veya yüksek kalk›kt›r. Konya’l›n›n
her davette yapt›¤› su böre¤i veya bak-
lava gibi yiyeceklerin piflirildi¤i kap
olarak karfl›m›za ç›karlar. Çay, kahve
tepsileri süslemeli iken, börek ve bakla-
va tepsileri süslemesiz, kenarlar› iki, üç
parmak geniflli¤inde dairevi flekillidir. 

Belirtilen kaplar›n d›fl›nda süslemesi
olan, yemek piflirilen Konya’da “Kufla-
ne” olarak adland›r›lan tencereler, yiye-
cek, ya¤ kavurmak için kullan›lan tava-
lar, yemek tafl›mak için kullan›lan sefer
taslar›, yemek kar›flt›rmak, almak ve da-
¤›tmak için kullan›lan delikli ve kepçe-
ler, yiyecek dövmek, ufalamak için kul-
lan›lan havanlar, sulu yiyecekleri ka-
zandan almak için kullan›lan maflrapa-
lar Geleneksel Konya evinin bak›r mal-
zemeden yap›lan kaplar› olarak say›la-
bilirler.

BBeezzeemmee: Türk mutfa¤›nda kullan›lan
kaplar›n büyük bir bölümü bezemeli-
dir. Konya’da bulunan örneklerde be-
zeme kompozisyonunda bitkisel, ge-
ometrik, figürlü, yaz›l› ve nesneli mo-
tiflerle karfl›lafl›lm›flt›r. Bütün yüzeyi
bezemeli örneklerin yan›nda bezeme-
siz, ya da bordür fleklinde olan örnek-
ler de bulunmaktad›r. Bezeme motifleri
aras›nda k›vr›mdallar, karanfil, lale, nar,
rozet çiçe¤i, selvi, salbekli ve salbeksiz
flemse, zencerek, k›r›k çizgi, t›¤, bal›k,
insan, akrep, ceylan, geyik gibi figürle-
rin yan›nda mimari kompozisyonlar› ile
tu¤ra ve yaz›l› bezemeler say›labilir.
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III. De¤erlendirme ve
Sonuç

Bu bildiride, Osmanl› Mutfak Kül-
türü ve yeterince araflt›r›lmam›fl Os-
manl› Sivil mimarisinde mutfak mekan-
lar›na dikkat çekilmifltir. Mutfaklar
Konya örne¤inde oldu¤u gibi mekan
olarak ayr›nt›l› olarak araflt›r›l›p tan›m-
lanmal›d›r. Türk evinde mutfak bölge-
lere göre de¤iflik mekanlar olarak tasar-
lanm›flt›r. 

Her geçen gün zamana, insan tahri-
bine yenik düflen geleneksel evlerde ar-
t›k kimse yaflamak istemiyor. Çocuklu-
¤u, gençli¤i bu evlerde geçen eskinin
gençleri, günümüzün yafll›lar› olan nine
ve dedelerin art›k ne avludaki oca¤›, ne
tand›r› yakacak güçleri var. Bu yüzden
ço¤u terkedilmifl, birço¤u da plan ola-
rak de¤ifltirilip mutfak iç mekanlar›na
tafl›nm›flt›r.

Mimari ve mekan kadar mutfakta
kullan›lan, içine konulan yeme¤i zen-
ginlefltiren ve güzellefltiren bak›r kaplar
da yeterince araflt›r›lamam›fl ve koruna-
mam›flt›r. ‹lgisizlik ve isteksizlik yüzün-
den bak›r kaplar›m›z›n en güzel örnek-
leri yurt d›fl›na kaç›r›lm›flt›r. Form,
fonksiyon ve bezeme bak›m›ndan Türk
el sanatlar›n›n nadide örnekleri h›zla
yok olmufltur. 

Bu konuda yap›lacak bir baflka çal›fl-
ma da Türk mutfak kültürü üzerine
mutfakta günlük hayat, bak›r›n yan›nda
di¤er malzemelerden yap›lan mutfak
kullan›m eflyalar›, mutfakla ilgili adet-
ler, inançlar bütüncül bir yaklam›flla
araflt›r›l›p de¤erlendirilmelidir. 
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Osmanl›’n›n
Kurulufl Dönemi

Sikkelerinde
Kompozisyon

GÜNDEGÜL PARLAR

Z

Ankara Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu.
Sanatsal Mozaik Dergisinin Genel Yay›n Yönetmenli¤i’ni ve 

Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ünü yapm›flt›r. 
Sanat Tarihi alan›nda 40’›n üzerinde araflt›rma ve bilimsel magazin makalesi mevcut olan

Parlar, çeflitli sempozyumlara kat›lm›flt›r. 
Halen Yüksek Lisans düzeyinde çal›flmalar›n› sürdürmektedir.



Örnek 1- Gümüfl Akçe/
Osman Gazi/ölümü
H.724/1324/13.16 mm 0.72 gr.

Örnek 2- Gümüfl Akçe/Orhan
Gazi/721 H./ 1326-27)
7/18 mm.,1. gr. (Arka yüzü) 
(Yonca Formu)

Örnek 3- Dinar/K›l›ç Arslan
IV./646 H./1248-49/ 
Sivas/23 mm, 2.85 gr 
(Yonca Formu)

Örnek 4- Gümüfl/‹lhanl› Ebu
Said Bahad›r Han/716-737
H./1316-1335 Sivas/729 H.
1329-30/ (Yonca Formu)
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Sikke denildi¤i zaman ilk akla ge-
len k›ymet mübadele imaj›d›r. Ancak
sikkeler bu düflüncenin d›fl›nda ait ol-
duklar› medeniyetin tarihini, kültürünü,
ekonomik gücünü, siyasi durumunu
inançlar›n› ve sanatsal yönlerini göste-
ren k›ymetli bir belgedir. Bazen sikke-
nin üzerindeki bir ö¤eden kaybolmufl
olan bir flehri, bir bitkiyi tesbit etmek
mümkün olmaktad›r.

Sikkeler di¤er sanat dallar›nda oldu-
¤u gibi kendinden önceki veya ayn›
dönemi paylaflan medeniyetlerin tesi-
rinde kalm›fl, sanatsal ve kültürel al›flve-
rifllerde, iletiflime zemin olmufllard›r.

Anadolu Selçuklu Devletinin y›k›l-
mas›ndan sonra tarih sahnesinde görü-
len Osmanl›lar, Kurulufl Dönemlerinde,
yani 14. yüzy›lda sikkelerinin dizayn›n-
da Selçuklu, Mo¤ol, ‹lhanl› ve ‹slami
sikkelerinin etkisinde kalm›fl ayn› form-
lar›, ayn› motifleri kullanm›fl, daha son-
ra kendi sanatlar›n› ortaya koymufllar-
d›r. 13. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru Sel-
çuklular bile, insan ve hayvan figürlü
sikkelerden uzaklaflarak, bitkisel süsle-
melere ve kompozisyon düzenlemeleri-
ne gittikleri halde, Fatih’in bast›rd›¤› iki
sikkesinde ejder ve aslan figürlernin gö-
rülmesi etkileflimleri göstermektedir1.

Osman ve Orhan Gazi,  1. Murad,
1. Bayaz›t dönemlerindeki sikkelerde,
daire bordür, inci dizili daire bordür,
kare, dört yaprakl› yonca, alt› dilimli
gül yapra¤›,2 dilimli kare ve dilimli üç-
gen kompozisyonlar› tesbit edilmifltir.

Osmanl›n›n ilk sikkesi Osman Gazi
Döneminde bas›lm›flt›r. (Örnek 1)
Darp yeri ve tarihi belli olmayan bu
sikkenin ön yüzü düz ve inci dizili da-

ire bordürlü, arka yüzü ise alt›yaprakl›
gül formundad›r.

Kesilen bu ilk sikkeden itibaren, al-
t›n, gümüfl, mang›r, bak›r madenlerin-
de, akçe, f›nd›k, zolta, kurufl, sultani
isimleri alt›nda sikkeler 700 y›ll›k bir
sürede ifllevlerini sürdürmüfllerdir.

Orhan Gazi’ye ait Bursa darpl›
(1326-27) tarihli (örnek 2) sikkede gö-
rülen yonca formu, Selçuklularda, (Ör-
nek 3) ‹lhanl›larda (Örnek 4), Anadolu
Beyliklerinde çok ufak nüans farklar›yla
(örnek5) kullan›lm›flt›r. Ayr›ca 13. yüz-
y›l Orta Asya Tacikistan sikkelerindede
bu form görülmektedir. (Örnek 6)

Osmanl› sikkelerinde görülen di¤er
bir form ise alt› yaprakl› güldür. (Ör-
nek 7) Osmanl›lar bu formu Selçuklu
(Örnek 8) ve ‹lhanl› (Örnek 9) sikkele-
rinden ald›klar›, Selçuklular›n ise bu
formu Eyyubilerden etkilenerek kullan-
d›klar› muhakkakt›r3.

Çünkü çeflitli say›da yaprakl› gül
formu, Eyyubilerde ençok kullan›lan
vede sevilen bir süslemedir. Örne¤in
M›s›r ve D›maflk Eyyubilerinde sekiz
ve on yaprakl›, Meyefar›k›n Eyyubile-
rinde alt›, Yemen Eyyubilerinde sekiz,
H›sna Keyfa Eyyubilerinde befl yaprak-
l› olmak üzere görülmektedir (örnek
10,11,12). Gül yaprakl› form ayr›ca
Anadolu’da Beyliklercede sevilmifl, Ka-
rasio¤ullar›nda (Örnek 13), Saruhano-
¤ullar›nda, Mentefleo¤ullar›nda kulla-
n›lm›flt›r.

Teflhirdeki sikkelerden, Orhan Ga-
zi’nin sikkesinde (örnek 14) gördü¤ü-
müz kare formu, Mo¤ol ve ‹lhanl›, Sel-
çuklu sikkelerinde en fazla uygulanan
bir flekildir. Özelliklede Cengiz Han
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Örnek 5- Menteflo¤ullar›/Gü-
müfl/Ahmed Gazi Han/Ba-
lat/17 mm, 0.80 grb 
(Yonca Formu)

Örnek 6- Tacikistan 
13. yüzy›l sikkesi

Örnek 7- Gümüfl Akça/Orhan
Gazi/13.16 mm, 3.gr. 
(gül yapra¤›)

Altta
Örnek 8- Dirhem/Keyhüsrev
111. Madenflehir 
(Erzincan)/670 H/ 1271-2,
22 mm, 3. gr (alt› dilimli gül
yapra¤›)
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Dönemi sikkelerinde, Turakinde, Tif-
liste, ‹lhanl›da Mardin, Tebriz, Ba¤dad,
Konya ve Alaiye darphanelerinde bas›-
lan bu sikkeler, Osmanl›larada ilham
vermifl olmal›d›r. Bu kare formu Orta
Asya’da bas›lan sikkelerdede en çok
kullan›lan kompozisyonlar içinde yer
almaktad›r.

Kare formunun gelifli güzel seçilme-
di¤i dünülmektedir. Çünkü ‹ran budun-
lar›nda, ‹skitlerde dünyan›n fleklinin ka-
re oldu¤u inanc›n›n bin y›l› aflk›n bir
süredir devam etti¤ini gene Yakut
Türklerinin “Dört Köfleli Bir Dünyaya”
inand›klar›n› Türkbilimciler yazmakta-
d›rlar4. Pekçok bilim adam›, F. Köprülü,
R. Arat, S. Ça¤atay, W. Eberhard,
A.Von Cabain ve di¤erleri, 1931 y›l›n-
dan beri yapt›klar› çal›flmalar›nda, eski
Orta Asya Kültüründe, karenin oturulan
yer, simgesel dilde ise Kent veya Yurt
anlam›na geldi¤ini saptam›fllard›r5.

“Dünyan›n Dört Bucak” deyiminin
de buradan kaynakland›¤› akla gelmek-
tedir.

Osmanl›larda ayr›ca, inci dizili ve
düz daire bordürün birlikte görüldü¤ü
form ise (Örnek 15) hemen hemen bü-
tün medeniyetlerde kullan›lan en yay-
g›n flekillerden biridir. Osmanl›lar daha
sonraki sikkelerinde bu kompozisyonu
çok fazla kullanm›fllard›r. Birbirlerine
paralel bu daire formlu sikkeler Selçuk-
lularda görülmesine ra¤men, daha ziya-
de ‹slam Ülkelerinde Emevilerde, Ab-
basilerde, Fatimilerde çeflitli say›da da-
irelerle birlikte dizayn edilmifllerdir.

Hem Düz Daire, hemde ‹nci Dizili
Daire Bordürlü sikkelerde gördü¤ümüz
bu form, gelifli güzel bir süsleme unsu-
ru mu, yoksa mitolojik veya kosmik bir

anlam tafl›yormu sorusunu akla getire-
bilir. Özelliklede Fatimi ve Eyyubi sik-
kelerinde hakim olan bu daireler, Orta
Ça¤ filozoflar›n›n s›k s›k ortaya koydu-
¤u evren birli¤inin en ideal ifadesi, za-
man içinde zamans›zl›¤›n yani sonsuz-
lu¤un oluflumunu anlatma daireleri dü-
flündürebilir6.

Ortaça¤ filozoflar›, Platon, Aristo
ve ‹slam düflünürleri insan varl›¤›n›n iç
dünya ile d›fl dünya alg›lanma safhalar›-
n› konsantrik dairelere ba¤lam›fllard›r.
Bu içiçe daireler imgesi dünya etraf›nda
dönen gezegenlerin çizdi¤i bir çember
düflüncesinden kaynaklanmaktad›r. M›-
s›rl› Ptotemeus’un astromisinde ortaya
koydu¤u bu düflünce hala geçerlili¤ini
korumaktad›r7.

Osmanl›lar Kurulufl Dönemlerinde,
Selçuklu sikkelerinde rastlamad›¤›m›z,
iki de¤iflik formda sikke kestirmifllerdir.
Bu formlar Dilimli Üçgen ve Dilimli
Kare formlar›d›r. Dilimli Üçgen ve Di-
limli Kare formunun, özelliklede ‹lhan-
l› paralar›nda çok fazla kullan›ld›¤› gö-
rülmektedir. (Örnek 17,18) Beylikler-
cede benimsenmifl olan bu form, Erat-
nao¤ullar›nda (Örnek 19) Germiyano¤-
lullar›nda (Örnek 20) ‹sfendiyaro¤ulla-
r›nda, Kad› Burhaneddin Hükümeti sik-
kelerinde de karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Sikkeler bir medeniyetin sanat dal-
lar›ndan birini oluflturmufltur. Dolay›-
s›ylada o medeniyette kullan›lan sanat
ö¤eleri sikkelerde görüldü¤ü gibi, hem
mimaride hemde el sanatlar›nda de¤i-
flik malzemelerde ayn› veya çok az nü-
ans farklar›yla ifllevlerini sürdürmüfller-
dir. Sikkelerde gördü¤ümüz dilimli ka-
re formu mimaride kullan›lan bir süs
unsurudur. Bu formun en güzel örnek-
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Solda
Örnek 9- Gümüfl/ Süleyman
Han/ 740-747 H./1339-
1346/ (gül yapra¤›)

Örnek 10- M›s›r Eyyubile-
ri/Gümüfl/El-Adil Seyf el-Di-
nEbu Bekir/ D›mafl/ 20 mm., 3
gr. (gül yapra¤›)

Örnek 11- D›maflk Eyyubile-
ri/Gümüfl/El-Efdal Nûal-Din
Ali/D›maflk/592/H./ 1193/21
mm., 2.80 gr. (gül yapra¤›)
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lerini, ilk müslüman Türk Devleti olan
karahanl›lardan günümüze kadar gele-
bilen Safid-Bülend k›flla¤› yak›nlar›nda-
ki fiah Faz›l Türbesinde görmekteyiz.
(Örnek 21) 12. yüzy›la ait olabilece¤i
görüflünde olunan fiah Faz›l Türbesi
süslemeleri alç› olarak duvarlara yap›l-
m›fl, rozet biçimindeki bu motiflerin iç-
lerinde geometrik desenler yer alm›flt›r.
Ortadaki süslemeler kufi yaz›larla çev-
relenmifltir8.

Karahanl› mimarisinde gördü¤ümüz
bu form, nas›l Eyyubilerde, Beyliklerde
ve Osmanl› sikkelerinde yer al›yor so-
rusunu da beraberinde getirmektedir.

‹slamiyeti kabul etmeleriyle birlikte,
büyük kitleler halinde güneybat›ya
inen Türk topluluklar›, gittikleri ülkele-
rin kültür ve sanatlar›ndan etkilendikle-
ri gibi kendi özgün sanatlar›n›da bu
bölgelere yaym›fllard›r. Böylece Anado-
luda Ortaça¤ sanat›n›n belirleyicisi ola-
rak Türk-‹slam sanat› kavram› flekil bul-
mufltur9.

Karahanl› Türk-‹slam Kültürünü ba-
t›ya tafl›yanlar ise Selçuklulard›r. 11 ve
12. yüzy›llarda Gaznelilerin, Karahan-
l›lar›n ve Büyük Selçuklular›n mimari
ve süsleme ö¤eleri, Anadoluya tafl›na-
rak yeni sentezlere ulaflm›flt›r. Kökenini
Orta Asya’da gördü¤ümüz pekçok sa-
nat ö¤esi, Türklerle ‹ran’a, ‹ran üzerin-

den Anadoluya tafl›narak yeni yarat›c›-
l›klarla özgün ve zengin halini alm›flt›r.

‹lhanl›, Beylikler ve Osmanl› sikke-
lerinde gördü¤ümüz dilimli kare ve di-
limli üçgen formlar›n›n darp merkezleri
özelliklede Do¤u Anadolu ve Güney
Do¤u bölgeleridir. ‹lhanl›larda çok
zengin bir biçimde kullan›lan bu form-
lar, Osmanl› öncesi sanat›n›n haz›rlay›-
c›s›d›rlar. ‹lhanl›lar›n Anadoludaki ha-
kimiyeti yaln›zca Osmanl›lara de¤il ay-
n› zamanda bu bölglerde kurulan Bey-
liklerin sanatlar›nada zemin teflkil et-
mifltir. Osmanl›lar, kültür birikimleri ve
ekonomik güçleri yan›s›ra ça¤dafl düze-
ni olan Selçuklular› örnek alm›fl, gelifl-
tirmifl ve ‹mparatorlu¤a dönüfltürmüfl-
lerdir.

Osmanl›lar›n kurulufl dönemi sikke-
lerinde, I.Murad, I. Bayaz›t ad›na kesi-
len örneklerde, düz veya inci dizili da-
ire bordürlerin içlerinde, Selçuklarda
gördü¤ümüz, rumi ve palmet motifleri-
nin yerini, tekli, ikili veya üçlü düz
bölme çizgiler alm›flt›r. (Örnek 23,24)
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Örnek 12- Yemen Eyyubile-
ri/El-Nâs›r Eyyûbi/Gü-
müfl/Ta’izz,/606 H  1209 /10
/21 mm., 2.gr (Gül yapra¤›)

Örnek 13- Karasio¤ullar›ndan
Beylerbeyi Çelebi/Bak›r/ 14
y.y. ikinci yar›s›/ 18 mm.,
2.82 gr. (Osmanl› himayesinde
darbettirilmifltir) (Gül Yapra¤›)

Örnek 14- Gümüfl Akçe/Or-
han Gazi/727H/1326-27/18
mm., 1.gr (Kare formu)

Örnek 15- Gümüfl Akçe/Or-
han Gazi/Bursa/ 15.17 mm,
1.20 gr. (‹nci dizili ve düz da-
ire bordürlü form)

Örnek 16- Gümüfl Akçe/Or-
han Gazi/Bursa/ 15.17 mm.,
1.20 gr. (Üç dilimli üçgen)

Örnek 17- ‹lhanl› Gümü-
flü/Ebu Said Bahad›r Han/
(716-737 H)/1316-1335/
Bayburd/727 H/1325-26)
(4 dilimli kare formu)

Örnek 18- ‹lhanl› Gümü-
flü/Ebu Said Bahad›r Han/
723-728 H/ 1321/1326)
(Dört dilimli kare formu)

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

Bu çizgiler daha sonralar›, kartufllara,
ortadan bo¤umlu elips çizgilere, dönü-
flerek sikkelerde süsleme görevini üstle-
neceklerdir.

Netice olarak, ‹lk Dönem Osmanl›
sikkelerinde gördü¤ümüz formlar, Ana-
doluda oluflan sanat ve kültürlerin tesi-
riyle meydana gelmifltir. Bu sanatlar ise
Asya Kökenli kat›l›mlar, Anadolunun
kendi ögesi, ‹slam kültürleri ile vucud
bulmufl bir sentezdir. Anadoluyu ‹stila
eden Mo¤ol ve ‹lhanl›, Beylikler, Orta-
ça¤›n ‹nanç ve düflünce sistemleri, daha
önce Anadoluda var olan medeniyetler
Osmanl› sikkelerine haz›rl›k olmufltur.
Ancak Ortaça¤›n bol figürlü süsleme
ö¤eleri sadeleflmifl, kaybolan bu figürle-
rin bofllu¤unu ise geometrik formlar ve
bitkisel bezemeler doldurmufltur.

Birbirini etkileyen medeniyetlerin
sanat dallar›nda görülen her süsleme
sikkelerde de aynen uygulanm›flt›r.
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Örnek 19- Eretnao¤ullar› 
Gümüflü/ Alaeddin Eratna/753
H/1352 Erzincan/18 mm.,
1.80 gr. (Dört dilimli Kare
formu)

Örnek 20- Germiyano¤ullar›
Gümüflü/Süleymanflah 
(752 ?-789? H/ 1361 ?-
1387/16.18 mm., 1.11 gr.
(Dört dilimli Kare formu)

Örnek 21- Karahanl› fiah 
Faz›l Türbesi alç› duvar
panolar›, Safid Bülend K›flla¤›
yöresi, (Dört dilimli Kare
Form süsleme, içlerinde
geometrik düzenlemeler ve alt›
kollu y›ld›zlar (Mühr-ü
Süleymanlar) yer almaktad›r.

Örnek 22- Gümüfl Akçe/
Bayezid 1/ 792 H/1389/14
mm., 1.15 gr. 
(Tek çizgili süslemeli)

Örnek 23- Bak›r
Mang›r/Bayezid  1.22 mm.,
4.55 gr (üç çizgili süslemeli)

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

CEZZAR, Mustafa, Anadolu Öncesi Türklerde fiehir
ve Mimarl›k, ‹fl Bankas› Yay›nlar›, ‹stanbul, 1977
DANIfiMAN, Zuhiri, Osmanl› ‹mparatorlu¤u
Tarihi, ‹st. 1956.
DEM‹R‹Z, Y›ld›z, Osmanl› Mimarisinde Süsleme
1. Erken Devir (1300-1453) Kültür Bakanl›¤› Ya-
y›nlar›, ‹st. 1979.
D‹YARBEK‹RL‹, Nejad, Hun Sanat›, M.E.B.
Yay›nlar›, ‹st. 1972.
DÖLEN, Emre, Darphane, ‹stanbul Ansiklopedisi,
Cilt 11, ‹st. 1994.
JOHNSON, Brian, Saltanat›n ‹ki Yüzü, Yaz› ve Tu¤-
ra Yap› ve Kredi Bankas› Kültür Yay›nlar›, ‹st. 1994
KÜRKMAN, Garo, Osmanl›larda Ölçü ve Tar-
t›lar, Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi, ‹st. 1991.
Mülayim, Selçuk, De¤iflimin Tan›klar›, Kaktüs
Yay›nlar›, ‹st. 1999.
ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihi, Türk Ta-
rih Kurumu, Ankara, 1991.
ÖGEL, Semra, Ortaça¤ Çerçevesinde Anadolu Sel-
çuklu Sanat›, Malazgirt Arma¤an›, Türk Tarih
Kurumu, Ankara, 1993.
- Anadolu Selçuklu Sanat›, Ortam›, IX. Türk Tarih
Kongresi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1981,
SÜSLÜ, Özden, Tasvirlerine Göre Anadolu Selçuklu
K›yafetleri, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1989.
ÖNEY, Gönül “Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsle-
me ve El Sanatlar›, ‹fl Bankas› Yay›n›, Ankara, 1978.
PARLAR, Gündegül, “Artuklu Sikkelerinde Figü-
ratif Ö¤eler, Dünü ve Bugünüyle Harput, Cilt 1
Türkiye Diyanet Vakf› Elaz›¤ fiubesi yay›nlar›,
Elaz›¤, 1998.
- Anadolu Selçuklu Sikkelerinde Figüratif Ö¤eler,
Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, ad›na
yap›lan master tezi, Ankara, 1999 (Bas›mda)
- “ III. Osman’›n F›nd›k Sikkelerindeki Bitkisel Be-
zemeler”
Osmanl›, Kültür ve Sanat Cilt 11, Yeni Türkiye
Yay›nlar› Ankara, 1999.
- Fatih Sultan Mehmed’in Hayvan Figürlü ‹ki Sik-
kesi, Osmanl›, Kültür ve Sanat, Cilt 11, Yeni Tür-
kiye Yay›nlar›, Ankara, 1999.
- Y›ld›z Kompozisyonlu Anadolu Selçuklu Sikkele-
ri, bilirisi Türk Dünyas› Kültür ve Sanat Sempoz-
yumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta,
2000. (Bas›mda)
- “Anadolu Selçuklu Sikkelerinde Görülen Alt› Di-
limli Gül Yapra¤› Kompozisyonu” bildirisi. antal-
ya ‹l Kültür Müdürlü¤ü ve Suna ‹nan K›raç Ak-
deniz Medeniyetleri Araflt›rma Enstitüsü Sempozyu-
mu, Antalya, 2000 (Bas›mda)

- Anadolu Selçuklu Sikkelerinde Kompozisyonlar,
bildirisi, IV. Ortaça¤ ve Türk Dönemi Kaz›lar› ve
Araflt›rmalar› Sempozyumu, Yüzüncü Y›l Üniver-
sitesi, Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri, Araflt›rma
Merkezi, Van 2000 (Bas›mda)
SAH‹LL‹O⁄LU-Halil, Darphane, ‹slam Ansiklo-
pedisi, Cilt 8, ‹st. 1993.
- Akçe, ‹slam Ansiklopedisi, Cilt 2, ‹st. 1989.
SPENGLER, William Fand Wayne G. Sayles,
Turkoman Figural Bronze, J›in And Their ‹conog-
raphy, Lodi Viscosin Clio’s Cabinat, 1992.
fiEVKET, Pamuk, Ak Akçe Mo¤ol ve ‹lhanl› Sikkele-
ri, Yap› ve Kredi Bankas› Kültür Yay›nlar›, ‹st. 1992.
TEKÇE, Fuat: Paz›r›k Kültür Bakanl›¤›. Ankara,
1993, 96.
TEK‹N, O¤uz, Aes Rude’den Denarius’a Roma
Sikkeleri, Sanat Tarihi Araflt›rmalar› Dergisi, Say›
2 ‹st. 1988.
THEMA LAROUSSE, Ehl-i Hiref, c. 6, ‹st. 1994.
TAYLOR, M. Bernus, Soliman le Magnifique,
Paris, 1990.
YAPI VE KRED‹ Bankas› YAYINLARI,
Do¤u-Bat› Aras› Bir Gök Kufla¤›, ‹st. 1992.
Asya’dan Anadolu’ya ‹nin Rüzgar, ‹stanbul 1994.
Kudret ve Hüner, ‹st. 1995.
Akdenizin mor Bin Y›l›, ‹st. 1999.

dipnotlar
1. Gündegül, PARLAR, Fatih Sultan Mehmed’in
Hayvan Figürlü ‹ki Sikkesi, Osmanl›, Yeni
Türkiye Yay›nlar›, Ankara 1999, Cilt 11, s.356.
2. Gündegül, PARLAR, III. Osman’›n F›nd›k
Sikkelerindeki Bitkisel Bezemeler, Osmanl›, Yeni
Türkiye Yay›nlar›, Ankara 1999, Cilt II, s. 360.
3. Gündegül, PARLAR, Anadolu Selçuklu
Sikkelerinde Görülen Alt› Dilimli Gül Yapra¤›
Kompozisyonu, 6. Antalya Selçuklu Sempozyumu
Bildirisi, Antalya, 2000. (bildiriler bas›mdad›r)
4. Fuat, TEKÇE, Paz›r›k, Altaylarda Bir Hal›n›n Öy-
küsü, Kültür Bakanl›¤› Yay›n›, Ankara, 1993, s. 97.
5. Fuat, TEKÇE, a.g.e., Ankara, 1993, s. 97.
6. Semra, ÖGEL, Anadolunun Selçuklu Çehresi,
Akbank Yay›nlar›, ‹stanbul, 1994, s. 96.
7. Semra, ÖGEL, a.g.e. ‹stanbul 1994, s. 96.
8. Mustafa, CEZZAR, Anadolu Öncesi Türklerde
fiehir ve Mimarl›k, Türkiye ‹fl Bankas› yay›nlar›,
‹stanbul, 1997, s, 139.
9. Selçuk, MÜLAY‹M, De¤iflimin Tan›klar›,
‹stanbul, 1999, s. 23.

105



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

106

‹SPANYOL BELGELER‹NE GÖRE
‹SPANYA NEZD‹NDE

GÖREVLEND‹R‹LEN eyüp’te
medfun ‹LK OSMANLI

ELÇ‹S‹ AHMET VÂSIF EFEND‹

MEHMET NECAT‹ KUTLU

Z

22 May›s 1968 y›l›nda Ankara’da do¤du. ‹lkokulu Ankara Ahmet Vefik Pafla ‹lkokulu’nda,
ortaokulu ise, babas›n›n görevi nedeniyle bulundu¤u Venezuela’da, Colegio Internacional de
Caracas’da bitirdi. 1986 y›l›nda Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 1992
y›l›nda Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi, ‹spanyol Dili ve Edebiyat›
Anabilim Dal›’ndan mezun oldu. 1996 y›l›nda ayn› bölümde Yüksek Lisans çal›flmas›n›

tamamlad›. Halen ayn› bölümde Doktora yapmaktad›r.
1993 y›l›ndan beri Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi ‹spanyol Dili ve

Edebiyat› Anabilim Dal›’nda Araflt›rma Görevlisi olarak görev yap›yor.
1994 y›l›nda ‹spanya Hükümetinin araflt›rma bursunu kazanarak üç ay boyunca Madrid ve
Sevilla flehirlerinde ‹spanyol dili ve kültürü üzerine araflt›rmalar yapt›. 1995 y›l›nda ‹spanyol
Hükümetinin yabanc› ‹spanyol dili ve kütürü ö¤retim elemanlar› için Madrit’de düzenledi¤i bir

ayl›k “didaktik metodoloji” kursuna kat›ld›. Evli ve bir çocuk babas›d›r.



1 Kay›tlarda Ahmet Çavufl ad-
l› bir zat›n 1649 y›l›nda Padi-
flah IV. Mehmetin tahta ç›k›fl›n›
bildirmek için ‹spanya’ya gitti-
¤i bulunmakla birlikte ne Türk
ne de ‹spanyol kaynaklar›nda
bugüne dek bu konuda baflkaca
bir bilgiye rastlan›lmam›flt›r.

2 Mefkufatç›, mefkuf akçenin,
yani herhangi bir ifl için ayr›l-
m›fl olmakla birlikte harcanma-
dan kalan paran›n hazineye in-
tikali ile ilgili ifllemleri yapan
kifliye denilirdi. 

3 Hadiye Tuncer-Hüner Tun-
cer, Osmanl› Diplomasisi ve
Sefaretnameleri, Ümit Yay›nc›-
l›k, Ankara, 1997, s. 85.

4 Bknz., Faik Reflit Unat, Os-
manl› Sefirleri ve Sefaretnamele-
ri, Türk Tarih Kurumu Bas›-
mevi, Ankara, 1987, s. 145.

5 Osmanl› döneminde, devlet
dairelerinde yaz› ifllerinin ba-
fl›nda ve defterdarl›k, niflanc›l›k
gibi vazifelerde bulunanlar.
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Gerek Türk gerekse ‹spanyol kay-

naklar›na göre, Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u’nca ‹spanya nezdinde görevlendiri-

len ilk elçinin bu ülkeye 1787 y›l›nda

Padiflah I. Abdülhamid taraf›ndan gön-

derilen Ahmet Vâs›f Efendi oldu¤u ka-

bul edilmektedir1. “Osmanl› devleti,

1782’de ‹spanya ile yap›lan bar›fl ve ti-

caret anlaflmas›n›n sa¤lad›¤› karfl›l›kl›

anlaflma ve yak›nl›¤› güçlendirmek ve o

s›rada ‹spanyollar ile Cezayirliler ara-

s›nda yap›lm›fl olan bar›fl›n niteli¤ini

anlayarak, Akdeniz’in bat› ucundaki

durumu yerinde incelemek üzere, hem

Fas’a hem de ‹spanya’ya elçi yollamay›

yararl› görmüfl ve dönemin vakanüvisi

(devlet tarihçisi) olup, o s›rada mefku-

fatç›2 bulunan Vâs›f Efendi’yi ‹span-

ya’ya göndermeye karar vermifltir.”3 Bi-

zim kaynaklar›m›z›n baz›lar›nda 1

Temmuz 1787 günü ‹stanbul’dan ayr›-

lan elçinin 25 Temmuz 1787 tarihinde

ve yaklafl›k olarak bir ay süren bir de-

niz yolculu¤u sonunda Barcelona’ya

vard›¤› kaydedilmekte olup, di¤er bir

temel kaynakta ise bu tarih y›l›n 26

Temmuz günü4 olarak verilmektedir.

Buna karfl›n, iki ülke kaynaklar› aras›n-

daki ilk tezat da bu konuda ortaya

ç›kmaktad›r. ‹spanyollara ait kaynak

eserde elçinin Barcelona’ya var›fl tarihi

28 Temmuz 1787 günü, akflamüstü sa-

at alt› buçuk olarak kaydedilmifltir.

Aslen Ba¤datl› olan Ahmet Vâs›f

Efendi tahsilini Halep ve Van’da yap-

m›fl, Gül Ahmet Pafla’n›n o¤lu Bendr

seraskeri Ali Pafla’n›n kütüphanecisi

olmufltur. K›r›m harbi s›ras›nda Abaza

Mehmet Pafla’n›n maiyetinde iken Ye-

nikale’de Ruslar’a esir düflmüfl, Kay-

narca sulhünden sonra Bab›âliye inti-

sab eder hacegândan5 olmufl ve daha

sonra da vakanüvis olarak tayin edil-

mifltir.6
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6 Bknz., Faik Reflit Unat, op.
cit., s. 144.

7 México, Departamento Edito-
rial Secretaria de la Presidencia,
Mexico, 1976, s. 219.

8 Francisco Burguete, Relación
Nueva..., Valencia, 1878, s.1.

9 Francisco Burguete, op. cit,
s.7.

10 Francisco Burguete, op. cit.,
s, 2.
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‹spanya ve Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u’nun, özellikle XV ve XVI. yüzy›l-

larda Akdeniz’in hakimiyeti için karfl›

karfl›ya gelen ve bu suretle birbirlerini

tan›yan iki ülke olmalar› nedeniyle,

Ahmet Vâs›f Efendi’nin ziyareti bu ül-

kede gerek yöneticiler gerekse halk›n

yo¤un ilgisiyle karfl›lanm›flt›r. Bu çer-

çevede ziyaret, XIX. yüzy›lda yo¤un

olarak rastlan›lan edebî türlerden

olup, corrido ad› verilen, genellikle

sekiz heceli ölçüyle yaz›lan ve esas ifl-

levi halk› önemli olaylar konusunda

bilgilendirmek olan7 manzum bir ya-

p›ta da konu olmufltur. ‹spanya Milli

Kütüphanesi, Cervantes Araflt›rma Sa-

lonunda R-38993 numarayla kay›tl›

olan, çift sütun olarak yaz›lm›fl bu ye-

di sayfal›k belgede flimdiye kadar bu

konuda Türkiye’de yay›mlanm›fl kitap

ve makalelerde yer almayan baz› ilçi

çekici bilgiler bulunmaktad›r.

Sonuna düflülen kay›ttan Valencia

flehrinde Francisco Burguete taraf›n-

dan kaleme al›nd›¤›n› ö¤rendi¤imiz ve

bizzat yazar› taraf›ndan romans olarak

nitelenen yap›t›n, ziyaretin gerçeklefl-

ti¤i y›l yay›mland›¤› da ilk sayfada yer

alan; “Osmanl› Bab-› Alî’nin Katolik

Majesteleri nezdinde görevlendirdi¤i

ekselanslar›n›n, içinde bulundu¤umuz

1878 y›l›n›n Temmuz ay¤›n›n 28. gü-

nü Barcelona flehrine var›fl ve karaya

ç›k›fl›n›n anlat›ld›¤›...”8 ibaresinden

anlafl›lmaktad›r. Belgede, Ahmet Vâs›f

Efendi ve maiyetinin Barcelona fleh-

rinde karaya ayak bast›klar›, yaklafl›k

olarak bir ay kadar burada kald›klar›

ve flehrin ileri gelenleriyle görüfltükleri

anlat›lmakta, A¤ustos ay› sonunda he-

yetin Valencia’ya gidifli ve buradaki

faaliyetlerinden de söz edilmektedir.

Buna karfl›n  belgede gezinin devam›

ve elçinin kralla görüflmesi hakk›nda

bilgi bulunmamaktad›r. Bunun nedeni,

anlat›y› kaleme alan Francisco Burfu-

ete’nin heyete yaln›zca Valencia ç›k›-

fl›na kadar efllik etmifl olmas›d›r. Ah-

met Vas›f Efendi’nin yolculu¤unun,

tam olarak 28 Temmuz 1787 ile 10

eylül 1787 tarihleri aras›ndaki bölü-

münün anlat›ld›¤› yap›tta, elçi, maiye-

ti, yapt›klar› yolculuk, giyim kuflamla-

r›, yeme içme adetleri ve daha birçok

konuda ay›nt›l› bilgiler bulunmaktad›r.

Belgede kaydedilen bilgilerin en il-

gi çekicilerinden biri, heyetin Valen-

cia’dan kral›n yazl›k saray›n›n bulun-

du¤u “La Granja”ya kadar yapt›klar›

yolculuk esnas›nda, geceleri yanlar›n-

da götürdükleri çad›rlarda geçirmele-

ridir. Eserde, ülke içindeki bu yolcu-

luklar›n, yolcu tafl›maya yar›yn iki ayr›

tipte toplam alt› araba, ve yirmi bir

yük arabas›ndan oluflan bir konvoy

halinde yap›ld›¤›ndan da bahsedildik-

ten sonra, heyetin güvenli¤inin, “gös-

terifllerine gösterifl katarak onlara efllik

eden sekiz cesur Katalan korucusu ile

ondört atl› asker taraf›ndan”9 sa¤land›-

¤›ndan bahsedilmektedir.

Yap›t›n hemen bafl›nda, girifl bölü-

münde elçinin ismi verildikten sonra,

öncelikle o devirde Osmanl›larda var

olan sosyal bir olgudan söz edilmekte-

dir. Bahsedilen bu ilk konu Osman-

l›’da o dönemde çokefllili¤in serbest

oluflu ve elçinin de bu çerçevede bir-

çok kad›nla iliflkisinin oldu¤udur ve flu

flekilde anlat›lmaktad›r:

“Onlar›n iliflkilerinde çokefllilik ka-

bul gördü¤ünden ve güçleri bakmay›

yetti¤ince han›m ald›klar›ndan, kendi-

ne ait k›rk kad›n› vard›r, bunlardan

baz›lar› nikahl› eflleri baz›lar› ise oda-

l›¤›d›rlar”10 Biraz mübala¤al› buldu-

¤um bu bilginin hemen ard›ndan Ah-

met Vâs›f Efendi’nin, o dönemde on
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11 Ahmet Vâs›f Efendi’nin Lebib
ve Vassaf adlar›nda her ikisi de
müderris olan iki o¤lu ve bir k›-
z› oldu¤u bilinmektedir. Burgu-
ete’nin eserinde çocuklar›n›n
yaln›zca birinden bahsedilmesi-
nin ise basit bir yan›lg›dan m›
yoksa o tarihte elçinin henüz
yaln›zca bir evlad› bulunma-
s›ndan dolay› m› oldu¤u ise an-
lafl›lamam›flt›r.

12 Francisco Burguete, op. cit.,

s.2.13 Francisco Burguete,
op.cit., s.2,

14 Hüner Tuncer, op. cit. s. 86.

15 Ahmet Vâs›f Efendi, Mehâ-
siü’l-Asâr ve Hakâikü’l Ahbâr,
Yay›nlayan: Dr. Mücteba ‹l-
gürel, Edebiyat Fakültesi Bas›-
mevi, ‹stanbul, 1978, s. XXI.

16 Ahmet Vâs›f Efendi, op. cit.,
s. XXI.

17 Ahmet Vâs›f Efendi, op. cit.,
s. XXV.
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yafllar›nda olan bir erkek evlad› oldu-

¤undan11 bahsedilmekte ve elçinin fi-

ziksel görünümüne de flu sözlerle de-

¤inilmektedir:

“Uzun boylu, iri yap›l›d›r, bu¤day

tenli, gür sakall›, nazik ve canayak›n-

d›r. Yafl›na gelince, k›rk befl yafl civa-

r›nda olmal›d›r. Yumuflak, ancak sayg›

uyand›ran bir çehresi vard›r ve yüzün-

den hat›r gönül bilen biri oldu¤u anla-

fl›lmaktad›r.”12

Elçinin fiziksel görünümü ve ailevi

durumu ile ilgili bilgiler verildikten

sonra belgede Ahmet Vâs›f Efendi’nin

geçmiflteki resmî görevleri anlat›lmak-

tad›r. Bu bilgiler aras›nda en dikkat

çekici olan› Vâs›f Efendinin daha önce

Rusya’ya elçi olarak gönderilmifl oldu-

¤u bilgisidir ve bizim belgelerimizin

biri hariç hiçbirinde böyle bir bilgiye

rastlan›lmamaktad›r. Francisco Burgu-

ete eserinde, Vâs›f Efendi’nin bu yö-

nüne “on y›l önce Rusya’da sefir ola-

rak bulunmufltur”13 sözleriyle de¤inil-

mifltir. Profesör Faik Reflit Unat’›n Os-

manl› sefirleri ve sefaretnameleri ko-

nulu temel eserinde böyle bir kay›t

bulunmamakla birlikte, Vâs›f Efen-

di’nin Ruslara esir düfltü¤ünü nakledil-

mektedir. Doçent Tuncer ise “Osman-

l› Diplomasisi ve Sefaretnameler” adl›

kitab›nda “1791 y›l›nda Anadolu mu-

hasebecisi olmufl ve Rusya delegele-

riyle bar›fl esaslar›n› görüflmeye me-

mur edilmifltir”14 ifadesiyle konuya

de¤inmifl olmakla birlikte yaln›zca ‹s-

panya sefaretinden sonra 1791 y›l›nda

Kalas’ta gerçekleflen bir sefaret göre-

vinden bahsetmifltir. Buna karfl›n Ah-

met Vâs›f Efendi’nin, “Mehasinü’l-Asar

ve Hakâikü’l-Ahbâr” (Eserlerin Güzel-

likleri ve Haberlerin Hakikatleri) adl›

eserine Dr. Mücteba ‹lgürel taraf›ndan

yaz›lan girifl bölümünde yer alan bil-

giler Burguete’nin bahsetti¤i, ‹spanya

sefareti öncesi gerçekleflen, birkaç

Rusya görevini teyid etmektedir. Vâs›f

Efendi’nin eserinin 1978 y›l›nda ‹stan-

bul Üniversitesi Edebiyat Fakülte-

si’nde yap›lan bask›s›n›n girifl bölü-

münde, Necati Efendi’nin “Sefaretna-

me-i Necati” adl› eserinden nakledi-

len:  <<15 Cumâdelûlâ 1185 (26

A¤ustos 1771) senesinde baflta seras-

ker ‹brahim Pafla ve maiyetindeki elli-

bir esir olarak Petersburg’a vard›k>>

fleklindeki cümle vurguland›ktan son-

ra,  “Vâs›f’›n da bu gruba dahil olmas›

muhtemeldir; zira (Vas›f) ifadesinde

<<‹mparatoriçe taraf›ndan tahrir olu-

nan mektûb bu felaket-zede ile Ordu-

y› hümayûn’a gönderilüp...>> demek-

tedir”15 ibaresi yer almaktad›r. Ayn›

eserde Enverî Efendiden yap›lan al›n-

t›yla da b konu pekifltirildikten sonra,

“Demek ki Vâs›f Efendi, II. Katerina

taraf›ndan, sulh tekliflerini hâvî mek-

tubu Osmanl› karargâh›na götürülmesi

için serbest b›rak›lm›flt›. ‹brahim Pafla

ve di¤er esirler ancak 1775’de döne-
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18 Francisco Burguete, op. cit.,
s.3.

19 Francisco Burguete, op. cit.,
s.3.

20 O dönemde kullan›lan ve 287
grama denk gelen a¤›rl›k birimi.

21 O dönem ‹spanyas›nda kul-
lan›lan ve 460 grama denk gelen
a¤›rl›k birimi.

22 Kermes ilicis

23 ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
Osmanl› Devletinin Merkez ve
Bahriye Teflkilat›, Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu, Türk Tarih Kurumu
Yay›nlar›, Ankara, 1988, 

s. 276.
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bilmifllerdir. Osmanl› devleti ile Rusya

aras›ndaki, Yergö¤ü’de yap›lan müta-

reke 26 Sefer 1186’da (29 May›s

1772) oldu¤una göre Vâs›f’›n esâreti

takriben dokuz ay sürmüfltür”16 ifade-

siyle bu esaret döneminde Ahmet Vâ-

s›f Efendi’nin yerine getirdi¤i elçilik

vazifesine de¤inilmifltir. Vâs›f Efendi

bundan sonra 1772 y›l› içinde iki kez

ve 1774 y›l›nda da bir kez daha, Rus-

ya ile görüflmelerde bulunan heyetler-

de yer alm›flt›r. Yine bu eserde yer

alan 1774 y›l› Ekim ay›nda Yafl’a gi-

den heyetin Vâs›f Efendi ve maiyetin-

dekilerden17 olufltu¤u ifadesi, bu ikin-

ci elçilik görevinde Vâs›f Efendi’nin

heyetin baflkanl›¤›n› da üstlendi¤ini

göstermektedir. Bu bilgiler ›fl›¤›nda ‹s-

panyol Francisco Burguete’nin kullan-

d›¤› “daha önce Rusya nezdinde sefir-

lik yapm›flt›r” ifadesinin do¤rulu¤unu

da teyid etmektedir.

Francisco de Burguete taraf›ndan

ele al›nan bir di¤er konu da Ahmet

Vâs›f Efendi’nin maiyetidir. Burguete,

sefir hariç toplam k›rkalt› kifliden olu-

flan heyet üyelerini flu ifadelerle anlat-

m›flt›r:

“Ona efllik eden heyete bakt›¤›m›z-

da flu kiflilerden olufltu¤unu görüyo-

ruz; padiflah taraf›ndan atanm›fl bir

baflkatip, bir ikinci katip, bab-› âli ta-

raf›ndan seçilmifl, onlar›n dragoman

ad›n› verdikleri bir mütercim ve ona

ait hizmetkâr. K›dem itibar›yla bunlar›

hazine emini, kâhya ve seyis izliyor

bu zengin maiyette, bir kavas ile iki

yard›mc›s› da yer al›yorlar. Bir koruma

müdürü ile üç muhaf›z, ondört hiz-

metkâr ile onlar›n bafl›ndaki k›demlile-

ri, dört müzisyen, berber, iki kahveci,

iki sofrac›, befl ahç› ve kendi yurdunda

elçinin arabas›n›n önünde at üzerinde

giden bir yeniçeri, kendi dinlerine

mensup bir din adam›, ve Valencia’l›

ikinci bir mütercim.” Böylelikle elçiye

efllik edenlerin görevlerini ve say›lar›-

n› s›ralayan Burguete: “E¤er hesapta

hata yapm›yorsam, elçinin hizmetinde

bulunanlar›n tamam› k›rk alt› kifliyi

bulmaktad›r.”19 diyerek bu konudaki

sözlerini bitirmektedir.

Francisco Burguete’nin anlat›s›nda

konu edilen di¤er bir husus da heyetin

iaflesi ile ilgilidir. Burguete eserinde,

Barcelona’da bulunduklar› dönemde

heyete her gün tam› tam›na flu yiye-

ceklerin verildi¤ini yazm›flt›r. ‹lginç

bir flekilde erzak konusunda dürüst

davran›ld›¤›n› da, nedense özellikle

vurgulayan Burguete günlük istikhak›

flöyle saym›flt›r:

“Toplam› 14 ons20 a¤›rl›¤›nda

(dört kilogramdan biraz fazla) on adet

küçük ve her biri üç libre21 (1380 gr)

çeken onbefl büyük ekmek, 32 libre

inek sütünden yap›lm›fl tereya¤›, otuz

libre bal, on libre iyi cins beyaz fleker,

on libre ikinci s›n›f fleker, altm›fl libre

pirinç, iki koyun, yirmi libre un, on

iki libre donya¤›ndan yap›lm›fl mum,

on iki libre balmumundan yap›lm›fl

mum, onalt› libre kahve, onalt› litre

taze süt, befl çift semiz tavuk, iki libre

sabun, bir buçuk litre s›v› ya¤, dört

düzine yumurta, oniki kavun, sekiz

libre badem, elli adet salatal›k, elli

adet limon, k›rk sekiz adet so¤an, üç

düzine armut, iki düzine fleftali, sekiz

düzine iyi cins elma, oniki libre fasul-

ye, oniki kilo buz, yirmi dört libre do-

mates, alt› düzine patl›can, bir libre

sivri biber, yar›mflar libre tarç›n ve ka-

ranfil, bir libre çam f›st›¤› ve birçok

baflka salatal›k malzeme ile bitki bolca

verilmifl, yaln›zca verilmemesini özel-

likle rica ettikleri hindiba verilmeme-

sinin istendi¤inin bilinmedi¤ini kay-
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detmifltir. Bu bölümün sonunda, ilgi

çekici bir unsur olarak, ilk günlerde

elçilik heyetince yar›m libre k›rm›z22

istendi¤ini ve bir merakl›n›n bunun

neden istediklerini sordu¤unda, k›rm›z

böce¤inin diflilerinin kurutulup ö¤ü-

tülmesiyle elde edilen bu boyar mad-

denin yemeklere renk katmak için

kullan›laca¤›n›n ö¤renildi¤i de ifade

edilmifltir. Öte yandan bir elçilik he-

yetinin, iafle masraflar›n›n konuk bu-

lunduklar› ülke taraf›ndan karfl›lanma-

s›, bugün için bizlere flafl›rt›c› gelebilir

ancak bu yüzy›llarda (XVI, XVII,

XVIII) Osmanl› Devleti nezdinde gö-

revlendirilen elçilere de benzer mu-

amele yap›ld›¤› bilinmektedir. Bu dö-

nemde, “Osmanl› devleti nezdine

gönderilen bir sefir bu devletin hudu-

dundan içer girer girmez kendisini ‹s-

tanbul’a getirmek üzere bir mihman-

dar gönderilir ve Türklere has misafir-

perverlik kaidesi üzere bütün yol ve

yiyecek masraf› hükûmet taraf›ndan

verilirdi.”23

Ahmet Vâs›f Efendi’nin ‹spanya se-

faretiyle ilgili olarak gerek Türk kay-

naklar›nda gerekse Francisco Burgu-

ete’nin eserinde ele al›nan bir husus da

Vas›f Efendi’nin ünvan› ve bu ünvana

ba¤l› olarak ‹spanya’da kendisine ya-

p›lan muamele ile ilgilidir. Ahmet Vâ-

s›f Efendi sefaretnamesinde; “Rus elçi-

sinin aleyhteki teflviklerine ra¤men ‹s-

panyollara kendi hakk›nda büyükelçi

muamelesi yapt›rmaya muvaffak oldu-

¤unu ve baflka devlet elçilerini k›skan-

d›racak flekilde riayet ve itibar gördü-

¤ünü kaydetmektedir.”24 Francisco

Burguete de elçimizin ‹spanya’da bü-

yük ilgi ve sayg› gördü¤ünü teyid et-

mekle birlikte, en az›ndan gezinin ilk

k›sm›nda, Barcelona ve Velansiya’da

kendisine ortaelçi muamelesi yap›ld›-

¤›n› flu sözlerle kaydetmifltir:

“Büyükelçi ünvan› bulunmad›¤› için

ve pafla olmamas› sebebiyle, kendisi

topçular taraf›ndan selâm at›fllar›yla

karfl›lanmad›, elçiye bayrakl› muhaf›z-

lar da tayin edilmedi. Yaln›zca bir

korgenerale uygulanmas› öngörülen

protokol uyguland› ve bundan baflka

bir ayr›cal›k yap›lmad›”25

Burguete’nin yedi sayfal›k alat›s›n›n

son k›sm›nda Ahmet Vas›f Efendi ve

maiyetinin yanlar›nda Barcelona ken-

tinden ber kendilerine efllik eden soy-

lular oldu¤u halde 10 Eylül 1787 tari-

hinde, Kral III. Carlos’un onlar› bekle-

di¤i yere (La Granja) do¤ru yola ç›k-

t›klar› belirtilmektedir. Eserin son sa-

t›rlar›nda ise Vâs›f Efendi’nin bu ülke-

yi ziyaret eden ilk Türk elçisi oldu¤u

teyid edilircesine, elçi Kral III. Car-

los’la görüfltükten sonra, o ana kadar

‹spanya topraklar›nda daha önce gö-

rülmemifl bir yenilik teflkil eden bu

heyetin saray erkân› taraf›ndan da gö-

rülece¤i vurgulanarak anlat› son bul-

maktad›r.
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Önsöz
Cerbe Deniz Savafl›, Türk Denizcilik

Tarihinde ecdad›m›z›n kazand›¤› en bü-
yük zaferlerden bir tanesidir. Yaratt›¤› et-
ki ve sonuçlar, Türk taraf›n›n zayiat›n›n
yok denecek kadar az olmas› ve hiç gemi
kaybetmemesi sebebiyle Preveze Zaferi
kadar büyük bir öneme sahiptir. Ne var
ki böylesine önemli bir tarihî olay çeflitli
nedenlerden dolay› hep gölgede kalm›fl ve
tarihçilerimiz taraf›ndan gereken ilgiyi
görmemifltir. Öyle ki genç nesillerden pek
az›n›n bu savafltan haberdar oldu¤u ve
bunlar›n da Cerbe’nin nerede bulundu¤u-
nu bilmedi¤i bir gerçektir. Preveze Savafl›
hakk›nda Türkçe çok fazla araflt›rma ve
kaynak bulunmas›na mukabil Cerbe Sava-
fl›yla ilgili Türk ve yabanc› kaynaklardan
yararlan›larak meydana getirilmifl müstakil
bir eser mevcut de¤ildir. XVI. Ve XVII.
yüzy›l Kuzey Afrika tarihine karfl› olan il-
gim ve bu konudaki mevcut boflluk beni
Cerbe Savafl› hakk›nda ayr›nt›l› bir makale
haz›rlamaya sevk etti ve bu amaçla yeterli
belge toplamak üzere ‹spanya’ya gittim.

‹spanya’da Cerbe konusunda oldukça
fazla ‹spanyolca ve ‹talyanca kayna¤›n
mevcut oldu¤unu gördüm, kaynaklardan
birkaç› da Frans›zca ve Almanca olarak
yaz›lm›flt›. Bu kaynaklar›n hepsi de o dö-
nemde yaz›lm›fl ya da o dönemin eserle-
rinden faydalan›larak haz›rlanm›flt›. Cerbe
Savafl›yla ilgili Türkçe en önemli kaynak,
savafl›n görgü tan›¤› olan Zekeriyyazade
ad›ndaki bir tersane kâtibinin kaleme ald›-
¤› bir elyazmas›d›r. Bu eser Orhan fiaik
Gökyay taraf›ndan bugünkü dile uyarla-
narak ilk defa "Ferah Cerbe Fetihnamesi"
ad›yla bask›ya verilmifltir. Bu kaynaktan
baflka ayn› dönemde yaz›lm›fl Nidai’nin
British Museum’da muhafaza edilen "Fe-
tihname-i Cerbe" adl› manzum eseri de
önemlidir. Bu iki eserden baflka ayr›ca Kâ-
tip Çelebi’nin "Tuhfetü'l Kibar fî Esfâri'l
Bihar" adl› eserinde ve Erkân-› Harbiye
Kaymakamlar›ndan Safvet Bey’in Tarih-i
Osmanî Encümeni Mecmuas›’n›n 1 Nisan,
1326 tarih, 1.cüzünde ve ayn› mecmuan›n
1 Haziran 1326 tarih, 2.cüzünde yay›nla-
nan "‹kinci Cerbe Harbi Üzerinde Vesi-
kalar" bafll›kl› makalelerinde Cerbe Savafl›
hakk›nda bilgi verilmektedir.

‹spanya’da 1996 y›l›nda Cerbe ile ilgili
olarak yapt›¤›m araflt›rmalar›m s›ras›nda
yaklafl›k dörtbuçuk as›r önce k›y›lar›nda

savafl›n cereyan etti¤i bu Kuzey Afrika
adas›n› görmek için dayan›lmaz bir istek
duydum ve turistik bir geziye kat›larak
Tunus’a gittim. Tur program› içinde Cer-
be ziyareti yaklafl›k on saat sürdü ve bu
zaman zarf›nda adan›n hemen hemen her
yerini gezme imkân› buldum. Deniz sa-
vafl›n›n hemen akabinde Türk ordusu ta-
raf›ndan muhasara edilen Cerbe kalesinin
muhteflem görüntüsünü tuvale aktarmak
için yeterli zaman›m oldu. Ziyaretim s›-
ras›nda dikkatimi çeken fleylerden biri de
konik minaresi ve yuvarlak flerefesiyle ti-
pik bir Anadolu camisinden fark› olma-
yan bir mabed oldu, mimarî yap›s›yla Ku-
zey Afrika camilerinden farkl›yd›. Daha
sonra ad›n›n Türk Camii oldu¤unu ö¤ren-
dim, buraya sadece Hanefi mezhebinden
olanlar geliyordu. Hanefi mezhebi Kuzey
Afrika’ya Türkler taraf›ndan getirilmiflti;
bu, Frans›z sömürgecilerinin yok edeme-
di¤i Türk izlerinden bir tanesiydi, bu ca-
miye ibadet için gelen insanlar belki de
Türk as›ll›yd›lar, dillerini unutmufllard›,
ama mezheplerini devam ettiriyorlard›. 

Bir zamanlar Türkler taraf›ndan mekân
seçilen, Oruç ve H›z›r Reislerin bulufltuk-
lar›, Turgut Reis’in uzun y›llar yaflad›¤›,
Pîrî Reis’in cennete benzetti¤i bu adaya
bir baflka f›rsatta tekrar gelmek ve daha
fazla kalmak niyetiyle veda ederken gü-
nefl palmiyelerin ard›nda batmaktayd›. 

Trablusgarb’›n fethi 
XVI. yüzy›l›n ortalar›nda Türkler Ku-

zey Afrika’n›n önemli kilit noktalar›ndan
Cezayir, Becaye, fiirflal, Müstaganem ve
Trablusgarp gibi kalelere sa¤lam bir fle-
kilde yerleflmifllerdi ve buralardan ger-
çeklefltirdikleri deniz seferleriyle Bat› Ak-
deniz'de hakimiyetlerini sürdürebiliyor-
lard›. Kuzey Afrika’daki bu kalelerden
Trablusgarp 1510 y›l›nda ‹spanyollar ta-
raf›ndan ele geçirilmifl ve daha sonralar›,
1530 y›l›nda ‹spanya kral› V.Carlos tara-
f›ndan Malta’ da üslenmifl olan Sen Jan
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gönderdi. Aynen yay›nl›yoruz.

(Yay›nlayan›n notu)
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flövalyelerine devredilmiflti. fiövalyelerin
1551 y›l›na kadar sahip olduklar› Trab-
lusgarp bu tarihte Kaptan›derya Sinan
Pafla komutas›ndaki bir Osmanl› ordusu
taraf›ndan fethedildi. Kendisine buran›n
beylerbeyili¤i vadedilen Turgut Reis de
kuvvetleriyle bu fethe kat›lm›flt›, bununla
birlikte Sinan Pafla’n›n kardefli sadrazam
Rüstem Pafla’n›n etkisiyle Turgut Reis’e
beylerbeyili¤i verilmedi, çünkü Rüstem
Pafla, Turgut Reis’i kardefli için tehlikeli
bir rakip olarak görüyordu. Kendisine ve-
rilen sözün tutulmamas› üzerine gücenen
Turgut Reis izin almadan filosunu topla-
y›p Ma¤rib’e do¤ru yelken açt›. Fakat bir-
kaç y›l sonra Turgut Reis, Kanunî Sultan
Süleyman ordusuyla Edirne’ye ç›kmak
üzereyken yolda var›p kendi a¤z›yla eya-
letini dileyince Trablusgarp beylerbeyili-
¤i padiflah taraf›ndan verildi ve bu kez
Rüstem Pafla tayine engel olamad›1. 

Trablusgarb’›n kaybedilmesini bir türlü
hazmedemeyen Malta gran maestresi
(Üstad-› Âzam) Jean de la Valette bu Ku-
zey Afrika flehrini tekrar ele geçirmek
için uygun bir f›rsat›n ç›kmas›n› bekliyor-
du; ve nihayet beklenen an›n geldi¤ini
düflündü: ‹spanya ile Fransa aras›nda
1559 y›l›nda Château -Cambresis antlafl-
mas›n›n imzalanmas› Trablusgarp konu-
suna e¤ilmek için iyi bir f›rsat olabilirdi,
zira bu antlaflma Türkleri Bat› dünyas›n-
daki tek müttefikleri Fransa’n›n yard›m›n-
dan yoksun b›rak›yordu. Bu nedenle ‹s-
panya Kral› II.Felipe’ye baflvurarak Trab-
lusgarb’a karfl› gerçeklefltirilecek bir aske-
rî sefere ön ayak olmas› için ricada bu-
lundu. Bu amaçla ‹spanyol saray›na gön-
derdi¤i elçisi komendador Guimaran ha-
rekât›n çabuk ve gizli yap›lmas› duru-
munda baflar›ya ulaflaca¤›n› garanti edi-
yordu, flartlar müsaitti, Turgut Pafla o s›-
ralar k›y›dan içeride yaflayan Berberileri
dize getirmek amac›yla onlar›n üzerine
yürüyordu, bu yüzden kalede beflyüz ki-
flilik az bir kuvvet b›rakm›flt›2; ve daha

önemlisi, Türklere düflmanl›k duyan Kay-
ravan sultan› ve baz› Arap fleyhleri
Hristiyan lara yard›m vadediyorlard›3. O
zamanki Sicilya valisi Medinaceli dükü
Juan de la Cerda, baflar›l› olmas› kolay gi-
bi görünen bir askerî sefere komuta ede-
rek tarihe geçecek bir zaferin mimar› ol-
mak istedi¤inden, krala gönderdi¤i olum-
lu raporlarla gran maestreyi destekledi. 

Sefer haz›rl›klar› 
Gran maestre ile Sicilya valisinin istek-

lerini hofl karfl›layan ve bir an önce haz›r-
l›klara giriflilmesi için gerekli emirleri ve-
ren kral, sefere baflkomutan olarak Medi-
naceli dükünü tayin ederken yard›mc›l›-
¤›na da Napoli krall›¤›nda piyade albay›
olarak görev yapan Alvaro de Sande’yi
getirdi. Kral, gran maestreye bir mektup
göndererek harekât› tasvip etti¤ini ve
Berberiye’deki tecrübesi nedeniyle kendi-
sine güvendi¤ini bildirdi ve ayr›ca Sicilya
valisine bu iflte yard›mc› olmas›n› ve gön-
dermeyi vadetti¤i askeri haz›rlanmas›n›
istedi4. Kral, amiral Andrea Doria’ya da
bir mektup göndererek bu harekât›n
onun görüflleri do¤rultusunda yap›lmas›n›
istedi. Ayn› flekilde, Milano valisi Sesa
dükü ile Napoli valisi Alcala düküne gön-
derdi¤i mektuplarda bu iflte Medinaceli
düküne her türlü yard›mda bulunmalar›
talimat›n› verdi. 

O zamanlar oldukça yafllanm›fl olan
Andrea Doria kendisine verilen görevi
kabul etmekle birlikte sefere ç›kabilecek
durumda de¤ildi, bu nedenle kendi yeri-
ne geçmek üzere ayn› ad› tafl›yan ye¤eni
ve yard›mc›s› Gian Andrea Doria’y› gö-
revlendirerek ondan Medinaceli düküne
hizmet ve itaat etmesini istedi5.

Ne var ki, çeflitli nedenlerle haz›rl›klar
oldukça yavafl ilerliyordu, ve o s›rada Pi-
yale Pafla komutas›ndaki bir Türk donan-
mas›n›n Adriyatik denizinde görüldü¤ü
haberi ulafl›r ulaflmaz, ad› geçen valiler-
den hiçbiri kendi kuvvetlerini vermeye
cesaret edemedi, ve o anda yap›lacak en
uygun hareket, tüm kuvvetleri Mesina’da
toplay›p Piyale Pafla’n›n ‹stanbul’a dön-
mesini beklemek oldu6. 

Gerçekten de Piyale Pafla, Kanunî Sul-
tan Süleyman’›n emriyle 65 parçal›k do-
nanmas›yla denize aç›lm›fl, Do¤u Akde-
niz’i kolaçan ediyordu. O¤ullar› Selim ve
Bayezid aras›ndaki taht kavgas›ndan do-
lay› tedirgin olan padiflah, Bayezid’in

kendisine karfl› ayaklanarak Suriye ve
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M›s›r’› eline geçirmesinden kayg› duydu-
¤undan o taraflar› kontrol etmesi için Pi-
yale’yi göndermiflti. Ama Konya’da yap›-
lan savaflta yenilerek ‹ran’a çekilen Baye-
zid bir tehdit unsuru olmaktan ç›k›nca,
Piyale Adriyatik k›y›lar›n› kolaçan etmek
üzere rotas›n› o tarafa do¤ru çevirdi, çün-
kü ‹spanya ile Fransa aras›nda yap›lan
antlaflmadan sonra Hristiyan lardan her
an bir sald›r› gelebilirdi7.

Hristiyan lar sefer haz›rl›¤› yapadur-
sunlar, bu arada Piyale Modon aç›klar›n-
da rast geldi¤i bir Hristiyan gemisinin
kaptan›ndan bu haz›rl›¤› ö¤rendi; kaptan
Trablusgarp üzerine bir sefer bafllat›ld›¤›-
n›, belki de flu anda çoktan Afrika k›y›la-
r›na varm›fl olabileceklerini söyledi. Piya-
le keflif amac›yla ‹talya k›y›lar›na birkaç
gönüllü gönderdikten sonra bu durumu
bildirmek üzere padiflaha bir haberci
gönderdi ve sonra Avlunya’ya do¤ru yol
ald›. Padiflah, kaptan›deryas›na gönderdi-
¤i cevapta Kocaili sancak beyi Ali Pertek
komutas›nda on gemiden oluflan bir tak-
viye kuvveti gönderece¤ini bildirmektey-
di. Bununla birlikte Hristiyan donanmas›-
n›n Sirakuza’n›n Mesina liman›nda uzun
süre kalmas› üzerine Piyale Hristiyan la-
r›n seferden vazgeçtiklerini farz ederek
‹stanbul’a dönmeye karar verdi8. 

Piyale ‹stanbul’a döner dönmez Napoli,
Sicilya, Monako, Papal›k ve Malta filola-
r›ndan oluflan ve çeflitli milletlere mensup
yaklafl›k 15.000 asker tafl›yan yüz parça-
l›k Hristiyan donanmas› 1559 y›l›n›n
sonlar›na do¤ru Mesina liman›ndan ç›kt›.
Harekât› bafl komutan olarak Medinaceli
dükü yönetirken filolar›n idaresi flu flekil-
deydi: Filolar›n genel komutan› Gian
Andrea Doria kendi filosundan baflka 16
kad›rgaya da komuta ediyordu; Napoli fi-
losunun komutan› 7 kad›rgayla Sancho
de Leyva idi, bunlardan ikisi Stefano di
Mare’ye aitti; Sicilya filosunun komutan›
10 kad›rgayla Berenguer de Requesens
idi, bunlardan ikisi Terranova markisine,
ikisi Monako’ya, ikisi de Visonte Ciga-
la’ya aitti; Papal›k filosunun komutan› 4
kad›rgayla Flaminio de Languillara idi;
Floransa dükünün filosuna dört kad›rgay-
la Nicolo Gentile komuta ediyordu; Mal-
ta filosu komutan› 4 kad›rga, 1 kalita ve 1
kalyonla komendador Carlo de Tixeres
idi; ayr›ca sefere kat›lan gemilerden befli
Antonio Doria'ya ait olup o¤lu Scipion
Doria taraf›ndan yönetiliyordu; bundan

baflka iki kad›rga Fendinello Sauli’ye, iki
kalita Luis Osoria’ya, bir kalita Federico
Stait’e aitti; yelkenli büyük gemilere ge-
lince, bunlara Andrea Gonzaga komuta
ediyordu, bir kalyon Fernando Ciga-
la’n›nd›. Ayr›ca donanmada 28 adet, bar-
ça ad› verilen a¤›r gemi, 12 flalope, 7 per-
kende, 16 firkate yer almaktayd›9. 

1560 y›l›n›n Ocak ay›nda Haçl› donan-
mas› Malta’ya vard›¤›nda gran maestre ve
flövalyeler taraf›ndan sevinçle karfl›land›;
ne var ki her fley yolunda gitmiyordu, ha-
rekât baz› aksiliklerle bafllam›flt›. Komu-
tanlar aras›nda anlaflmazl›k vard›, bozuk
yiyecekler, so¤uk ve uzun süre denizde
kalmak yüzünden ç›kan hastal›klar çok
say›da ölüme yol açm›flt›. "Ve Malta’ya
gelindi¤inde ölümler devam ediyordu.
Manast›rlar ve kiliseler çok say›da hastay›
bar›nd›r›yordu. Bütün bu ölümler ve has-
tal›klara ra¤men, sanki seferden zaferle
dönülmüfl gibi gran maestrenin saray›nda
danslar, flenlikler ve turnuvalar›n düzen-
lemedi¤i tek bir gün yoktu.10" 

Fakat harekât›n gecikmesi sebebiyle
gizlilik kalmad› ve Turgut Pafla, gran ma-
estre taraf›ndan Afrika k›y›lar›na keflif
maksad›yla gönderilen iki firkateden biri-
ni ele geçirince Hristiyan lar›n köyü ni-
yetlerinden haberdar oldu. Hedefi Trab-
lusgarp olan bir seferin düzenlendi¤ini
ö¤renen Turgut Pafla flehirdeki kuvvetle-
rini iki bin adamla takviye etti ve ayr›ca
durumu padiflaha bildirmek üzere ‹stan-
bul’a bir haberci gönderdi11. 

Donanmada herkes y›l›n bu mevsimin-
de denize aç›lman›n delilik oldu¤u fikrin-
de birlefliyordu, ne var ki Medinaceli dü-
kü kendisine yap›lan tavsiyelere kulak as-
mad› ve donanma birkaç teflebbüsten
sonra 10 fiubat 1560 tarihinde Malta’dan
ayr›ld›. Ölümler ve firarlar yüzünden as-
kerlerin say›s›nda önemli bir azalma ol-
mufltu. Donanman›n büyük gemileri bar-
çalar, kürekli gemiler taraf›ndan çekilmek
suretiyle limandan ç›kar›ld›ktan sonra,
bütün filolar›n buluflma yeri olan ve
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Trablusgarb’›n altm›fl mil bat›s›nda yer
alan Palo s›¤l›¤›na (Re’sül Melih) gitmek
üzere yelken açt›lar. Kad›rgalar s›ras›yla
Gozo, Lampedusa ve Karkana (Querqu-
enes) adalar›na u¤rad›ktan sonra 14 fiu-
bat’ta Cerbe adas›na geldiler ve Alkantara
ad› verilen ve k›ta ile aday› birbirinden
ay›ran bo¤aza girdiler12.

Cerbe, ‹spanyollar için
hay›rs›z bir ada m›yd›?
‹spanyollar›n "Gelves", yerlilerin "Cer-

bah" ve Türklerin de "Cerbe" ad›n› ver-
dikleri, Malta’n›n güney bat›s›ndaki Ga-
bes körfezinde yer almakta olan bu Ku-
zey Afrika’n›n en büyük adas› Tunus k›y›-
lar›ndan dar bir bo¤azla ayr›l›r. XVI.
Yüzy›l›n ünlü Türk denizcisi Pîrî Reis,
adayla ilgili olarak Kitab-› Bahriyye’de
flunlar› yaz›yor: "Ad› geçen Cerbe bir al-
çak adad›r. O adan›n, denizden var›rken
önce hurma a¤açlar› görünür, çünkü çok
hurmal› bir yerdir. Çevresi yetmifl iki mil-
dir. Ama o denli flenlik adad›r ki ba¤s›z
bahçesiz yeri yoktur. Zeytin ya¤› ve kuru
üzüm pek çoktur... zaman›nda bir köprü
yapt›rm›flt›,s›¤lar üzerine döküntü tafllar
döküldü¤ünden bugün o döküntü durur...
k›y›ya yak›n çevresi sa¤l›kt›r, bilmeyen
gemiler varamaz. Bundan dolay› düflman-
dan pek çekinmezler... Önceleri bu ada-
da iki fleyh vard›. Bunlardan birine fieyh
Yahya, ötekine de fieyh Kânun derlerdi.
Bu fleyh Kânun'u, fieyh Yahya sürdü, o
adadan ç›kard›. Çünkü iki ayr› kabile idi-
ler. fieyh Yahya Kabilesine Vehebî der-

lerdi; fieyh Kânun kabilesine de Mestenû
derler... Bir iki kez ‹spanya kâfiri o aday›
almak isteyerek üzerine gemiler gönderip
üfltükte her birinde kâfiri k›rd›lar, kaç›rd›-
lar. Ve bir defas›nda kâfire ba¤land›lar.
Sonra kâfirin cevrini çekmediler, sürdüler
o kâfiri ç›kard›lar13."

O zamanlar ‹spanyollar için kötü an›-
larla dolu bir ada olan Cerbe’nin ad› ‹s-
panya’da ne zaman geçse kan ve atefl
ça¤r›fl›m› yapar, birçok kimseyi gözyaflla-
r›na bo¤ard›. ‹ber yar›madas›nda eskiden
asker analar›n›n gözyafllar› içinde söyle-
dikleri bir türkünün ilk m›sralar› flöyle
bafll›yordu:

“Cerbe’de tek kazanc›m
Ölümdür anac›¤›m14. “
‹spanyollar›n haf›zalar›nda bu adan›n

iyi bir an› tafl›mamas›n›n hakl› bir nedeni
vard›, tarihin ak›fl› içinde bu ada yerlilerle
‹spanyollar aras›nda geçen kanl› savafllara
sahne olmufltu. Katalanlar›n ilk kez 1284
y›l›nda Cerbe sahillerine ayak basmala-
r›yla birlikte, Pîrî Reis’in "çok flenlik bir
adad›r" dedi¤i bu adan›n topraklar›n›
kanla sulayan bir dönem bafllad›.

1510 y›l›nda Katolik Hükümdar Ferdi-
nand’›n ye¤eni Garcia de Toledo 16.000
askerle adaya ç›karak, askerlerinin bafl›n-
da adan›n içerlerine do¤ru ilerledi. Kavu-
rucu günefl alt›nda, a¤›r z›rhlar içinde
ilerleyen ve susuzluktan dilleri damaklar›-
na yap›flm›fl askerler kuyulara vard›klar›n-
da, susuzluklar›n› bir an önce dindirmek
iste¤iyle büyük bir düzensizlik içinde,
birbirleriyle dövüflerek kuyular›n bafl›na
üflüfltüler. Tam o s›rada a¤açlar›n aras›nda
atlara binmifl halde pusuda bekleyen
Araplar da¤›n›k askerlere hücum ettiler.
Garcia de Toledo elindeki m›zrakla sald›-
r›ya karfl› koyarak askerlerine cesaret ver-
mek istediyse de ifle yaramad› ve onun
ölümü üzerine askerler silahlar›n› b›rak›p
kendilerini denize atmaya bafllad›lar. So-
nuçta ‹spanya bu savaflta Garcia de Tole-
do ile birlikte 60 subay ve 4000 askerini
kaybetmifl oldu. Bu savaflta yine en büyük
ac›y› savaflta o¤ullar›n› yitiren analar ya-
flad›, h›çk›r›klar içinde söyledikleri türkü-
ler aras›nda Garcilaso de la Vega’n›n yaz-
d›¤› bir a¤›t da bulunuyordu:

“Ah, gözüyafll› vatan! Gözlerini
Nas›l olur da Cerbe’ye çevirirsin15.” 
Bu bozgundan on y›l sonra Sicilya vali-

si Hugo de Moncada 13500 piyade,
1000 süvari tafl›yan 100 parçal›k bir do-
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nanma ile 1520 y›l›nda Cerbe’ye geldi.
Moncada de¤iflik milletlerden oluflan or-
dusunu karaya ç›kard›ktan sonra iki gruba
ay›rd›, kendisi gruplardan birinin bafl›nda
adan›n içerlerine do¤ru ilerlerken, Diego
de Vera’n›n komuta etti¤i di¤er grup da
k›y›da bekliyordu. Adal›lar da kuvvetleri-
ni ikiye ay›rm›fllard›, bir bölümü ilerleyen
askerlere sald›rd›¤›nda kanl› bir çat›flma
bafllad›. Çat›flmada hangi taraf›n üstün
geldi¤i bir süre belli olmad›, öyle bir an
oldu ki, Hristiyan lar›n bozguna u¤ramas›
kaç›n›lmaz gibi görünüyordu. Bu arada
Vera’n›n bafl›nda oldu¤u birlik de yerlile-
rin ikinci grubunun sald›r›s›na u¤ram›fl ve
büyük bir güçle üzerlerine gelen yerliler-
den güç bela kurtulan askerler çareyi ge-
milere s›¤›nmakta bulmufllard›. Monca-
da’n›n birli¤i de zor durumdayd›, kendisi
omuzundan yaralanm›flt› ve ‹spanyollar
ve ‹talyanlar darmada¤›n›k halde kaç›yor-
lard›, fakat Alman askerlerinin so¤ukkan-
l›l›¤› sayesinde yerlilerin ilerleyifli durdu-
ruldu. Daha sonra toparlanmay› baflaran
Moncada’n›n askerleri yerlilerin üzerine
yürüyerek onlar› geri çekilmeye mecbur
etti. Yerliler çekildikten sonra Hugo de
Moncada, ikinci yerli grubunun sald›r›s›-
na gemilerden top ve arkebüz atefliyle
karfl› koymaya çal›flan Diego de Vera’n›n
yard›m›na kofltu, ve deniz k›y›s›nda bir
öncekinden daha kanl› bir çat›flma oldu.
Sonuçta Araplar geri çekildiler, ama
Hristiyan lar›n kayb› da oldukça fazlayd›.
"Bu savafltan sonra adan›n fleyhi bar›fl
yapmak arzusuyla adamlar›n› gönderdi.
Ve adal›lar›n ‹spanya’ya senede 12.000
alt›n vergi ödemeleri ve korsanlar› adada
bar›nd›rmamalar› kayd›yla bar›fl yap›l-
d›16." Adan›n ‹spanya’ya ba¤›ml›l›¤› 1540
y›l›na kadar sürdü, daha sonra Turgut Re-
is Trablusgarp beylerbeyi olunca Cerbe
adas›n›n fleyhi ona senelik bir vergi öde-
mek zorunda kald›.

Tarih tekerrür mü 
edecekti?

Hugo de Moncada’n›n seferinden k›rk
y›l sonra ‹spanyollar tekrar Cerbe’ye gel-
mifllerdi. Bu kez Alcantara (Kantara) bo-
¤az›na girip, Katalanlar›n XIII. yüzy›lda
infla ettikleri kuleye do¤ru ilerlemektey-
ken iki barça(büyük gemi) gördüler. ‹s-
kenderiye’den gelen ve ticarî malla yüklü
bu iki terkedilmifl geminin ele geçirilmesi
için Medinaceli dükü emir verdi. Bütün

kad›rgalar gemiyi ya¤malamak için ileri
at›ld›lar, ya¤ma devam ederken, bu arada
bir kad›rga ile bir kalyon Ma¤rib k›y›s›na
yak›n olarak ilerliyordu. Onlar›n da yaka-
lanmas›n› isteyen dük bu iki geminin pe-
flinden gidilmesi için Gian Andrea Do-
ria’ya haber gönderdi, ama Gian Andrea
gemisinin k›ç taraf›ndaki kamaras›nda
hasta vaziyette yatmaktayd›, dükün emri-
nin Sancho de Leyva’ya iletilmesi için bi-
rini görevlendirdiyse de bu flah›s çeflitli
nedenlerle oyaland› ve emri ulaflt›rd›¤›n-
da Sancho de Leyva harekete geçmekle
birlikte çok geç kal›nd›¤›ndan yap›lacak
bir fley yoktu, zira Türkler topraklar›n›
atefle haz›r duruma getirmifllerdi, yaklafl-
mak tehlikeli olabilirdi17. Sonradan Ber-
berilerin verdi¤i bilgiye göre bu iki gemi
Turgut Pafla’n›nd›, gemilerden birinde ya-
k›n dostu Uluç Ali bulunuyordu; ve bu
ünlü denizci daha sonra Hristiyan lar›n
geliflini padiflaha haber vermek için ‹stan-
bul’a gidecekti18.

Daha sonra bütün kad›rgalar demirle-
mek için adan›n güneydo¤usunda bulu-
nan, Roqueta (Ruka) ad› verilen bir koya
girdiler ve su almak için haz›rl›klara bafl-
lad›lar. Su alma operasyonunu korumakla
görevli askerin karaya ç›kar›lmas›n› Alva-
ro de Sande üstlenmiflti. Bünyelerinde ar-
kebüzlü mangalar bulunduran dört tak›m
teflkil edildi. O s›rada Turgut Pafla’n›n
adada oldu¤unu Hristiyan lar bilmiyor-
lard›. Turgut Pafla karaya ç›kanlara karfl›
koymak üzere 400 tüfekli süvari ve yerli-
lerden 300 yayayla haz›r bekliyordu.
Bunlar f›ç›lara su doldurmakta olanlara
karfl› atefl açt›larsa da baflar›l› olamad›lar.
Su alma operasyonunu tamamlayan ve 16
Ocak’ta gün a¤ar›rken demir alan kad›r-
galar Palo s›¤l›¤›na (Re’sül Melih) vard›k-
tan sonra henüz gelmemifl olan barçalarla
kad›rgalar› beklemeye koyuldular. Oraya
yak›n bir yerde, Türklere düflman olan
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Mahamid kabilesi kamp kurmufltu,
Hristiyan lar›n geliflini haber al›r almaz
dükle temasa geçen Mahamidîler, 800
adam›yla köprüyü geçerek Ma¤rip yaka-
s›na ç›kan Turgut Pafla'n›n’ Trablusgarb'a
do¤ru yol almakta oldu¤unu ve Uluç
Ali’nin de iki kad›rgayla denize aç›ld›¤›n›
bildirdiler19.

Cerbe adas›na dönüfl
Re’sül Melih s›¤l›¤›nda hiçbir fleye ka-

rar verilmeksizin, tart›flmalar içinde bir
onbefl gün geçti. Baz› subaylar Sicilya’ya
ya da Malta’ya dönmekten yanayd›lar,
baz›lar› da Trablusgarb’›n fethinde üs ola-
rak kullan›lmak üzere Cerbe adas›n›n ifl-
gal edilmesini teklif ediyorlard›. Aralar›n-
da Trablusgarb’ a hiç gecikmeksizin sal-
d›r›lmas›n› isteyenler de vard›. Bu arada
bozuk yiyecekler ve yörenin yar› tuzlu
suyu yüzünden çok say›da ölümler olu-
yordu ve o ana kadar 2000 kifli hayat›n›
kaybetmiflti. Son toplant›da Trablus-
garb’›n fethinden vazgeçmenin söz konu-
su olamayaca¤› konusunda herkes ayn› fi-
kirdeydi. Bununla birlikte, hem kötü hava
flartlar›ndan hem de donanmada çok sa-
y›da can kayb›na yol açan hastal›klardan
ötürü seferin gerçekleflmesi flimdilik im-
kâns›z görünüyordu. Bu nedenle seferi
takviye edecek olan askerleri ve gemileri
beklemek üzere Cerbe adas›na dönmeye
karar verildi20. Demir almadan önce dük,
Kayravan sultan›na bir mektup göndere-
rek Türklere karfl› yapaca¤› savaflta ken-
disine yard›m etmesini istedi ve ayr›ca

Turgut Pafla’n›n Trablusgarp flehrindeki
askerlerinin say›s›n› ö¤renmek amac›yla
bir Berberiyi casus olarak oraya gönder-
diyse de ondan bir daha haber alamad›.
Bu arada Hristiyan lar Mahamidî kabile-
sine hediyeler vererek dostluklar›n› pe-
kifltirdiler, onlar da karfl›l›k olarak Trab-
lus seferinde Türklere karfl› yard›m va-
adinde bulundular21.

Kanunî Sultan
Süleyman’›n baflar›l›

diplomasisi
O s›rada Cerbe adas›nda yerliler fleyh

olarak Mesud’u seçmifllerdi, fakat halk›n
bir k›sm› onun Hristiyan larla iflbirli¤i
yapmas›n› do¤ru bulmuyordu, bu yüzden
içlerinden baz›lar› Osmanl› padiflah›na
mektuplar göndererek ondan yard›m iste-
diler. Öte yandan Turgut Pafla da saraya
bir haberci yollayarak tehlikeli vaziyetten
padiflah› haberdar etmiflti22.

Padiflah, Turgut Pafla’ya cevaben gön-
derdi¤i mektupta çok say›da askerin ge-
milerle yola ç›kt›¤›n› ve takviyenin yetifl-
mesinden önce düflman›n sald›rmas› du-
rumunda, kendisine yard›m etmeleri için
bölgedeki bellibafll› Arap fleyhlerine
emirler iletti¤ini bildiriyordu. Elbette as-
ker göndermeyle ilgili haber gerçek de-
¤ildi, yard›m için kad›rgalar›n gönderil-
mesi flöyle dursun, ilkbahardan önce de-
nize aç›lmalar› mümkün de¤ildi, sadece
büyük bir seferin haz›rl›klar›na giriflilmifl-
ti. Padiflah›n amac› bu yalan haberle Tur-
gut Reis’in maneviyat›n› yükseltmekti23.

Her ne kadar padiflah Turgut Pafla’ya
önemli bir askerî yard›m göndermediyse
de, buna mukabil Araplar› yat›flt›rmak
için etkili bir diplomasi faaliyetinde bu-
lundu. Turgut Pafla’n›n yüre¤ine su ser-
pen haberleri ulaflt›rd›ktan sonra Kuzey
Afrika’n›n ileri gelen fleyh ve murab›tlar›-
na mektuplar ve hediyeler gönderdi. Bu
önemli görev ancak becerikli ve güvenilir
bir kifli taraf›ndan yerine getirilebilirdi,
bunun için de o taraflarda do¤mufl olan
ve Araplar› ve dillerini iyi bilen Said Reis
seçildi. Said Reis, kendisine refakat için
verilen askerlerle birlikte Turgut Pafla’n›n
göndermifl oldu¤u gemiye binerek Trab-
lusgarb’a do¤ru hareket etti24.

Said Reis Trablusgarp yak›nlar›ndaki
Tecure kasabas›na vard›¤›nda Hristiyan
donanmas› hâlâ Re’sül Melih‘deydi. O s›-
rada Turgut Pafla da Cerbe adas›nda bu-
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lunuyordu, kendisine düflman olan yerli
Araplar taraf›ndan takip edildi¤inden du-
rumu oldukça kritikti ve köprüyü geçerek
bir an önce Trablus’a ulaflmak için çaba
sarfediyordu. Bölgenin ileri gelenlerine
verilmek üzere Said Reis’in hediyeler ve
mektuplarla geldi¤ini ö¤renince Osmanl›
padiflah›n›n niyetini hemen anlad›: Buna
göre Araplarla iyi geçinmeli ve onlar›n
gönlünü almal›yd›; ve hiç gecikmeden
kendi hazinesinden 1100 sikke alt›n ç›-
kartarak bölgedeki önemli kiflilere da¤›-
t›lmas›n› emretti.

Padiflah bölgedeki önemli Arap fleyhle-
rine gönderdi¤i mektuplarda Kuran’dan,
hadislerden ve tan›nm›fl din bilginlerinin
sözlerinden verdi¤i örneklerle; "kafirler-
le" iflbirli¤i yapmalar›n›n yanl›fl oldu¤unu
onlara hat›rlat›yor ve ayr›ca Türk askerle-
rinden ve yöneticilerinden kendilerine
karfl› herhangi bir kötü muamele ya da
haks›zl›k yap›ld›ysa ilk önce ona bafl vur-
mad›klar› için onlar› hafifçe k›n›yordu.

Padiflah›n mektuplar›, özellikle gönder-
di¤i hediyeler etkisini göstermekte gecik-
medi ve durum Turgut Pafla’n›n lehine
de¤iflti. Padiflaha biatlar›n› tazeleyen
Araplar Turgut Pafla’ya da itaat edecekle-
rine dair yeminler ederek Hristiyanlarla
olan ba¤lar›n› kopard›lar. Hristiyanlar ise
o s›ralar Trablusgarb’a sald›rmaktan geçi-
ci olarak vazgeçmifller, Cerbe’ye gitmek
üzere haz›rlan›yorlard›. Bu olumlu gelifl-
meyi padiflaha bildirmek üzere Uluç Ali,
o s›rada Cerbe adas›nda Araplarla aras›n›
düzeltmekle meflgul olan Turgut Pafla’n›n
dönüflünü beklemeden Trablusgarp’tan
ayr›ld›. Yan›nda Trablus kad›s›n›n, kale
dizdâr›n›n ve Said’in mektuplar›n› tafl›yan
Uluç Ali ‹stanbul’a vard›¤›nda kendisine
günde yüz akçe harçl›k tahsis edildi25.

Adan›n iflgali
Haçl› donanmas› 2 Mart’ta Cerbe’ye

ulaflmas›na ra¤men kötü hava flartlar› yü-
zünden ancak befl gün sonra karaya asker
ç›kar›labildi. Karaya ilk ayak basan Alva-
ro de Sande oldu, onu Antonio Olivera
izliyordu, onlar›n arkas›ndan da di¤er ko-
mutanlar geliyordu. ‹ki kol halinde dizi-
len bir arkebüzcü tak›m›, yerlilerin her-
hangi bir sald›r›s›na karfl› karaya ç›kar›lan
birlikleri koruyordu. Alvaro de Sande’nin
komutas›ndaki 3000 kiflilik bir ‹spanyol
öncü birli¤inin ard›ndan ‹spanyol, ‹tal-
yan, Frans›z, Alman askerleriyle Malta
Sen Jan flövalyelerinden oluflan 12.900

kiflilik bir kuvvet karaya ç›kar›ld›26.
Berberilerde ç›karmaya karfl› herhangi

bir k›p›rdanma yoktu, sanki durum y›llar
önce Garcia de Toledo’ya uygulad›klar›
takti¤e yeniden baflvuracaklar›n› gösterir
gibiydi. Birlikler k›y›dan sekiz mil uzakta
bulunan kuyulara do¤ru ilerleyifllerini
sürdürüyorlard›, yerliler bir kuyu hariç,
di¤erlerini tafl ve kumla doldurmufllard›.
Arkebüz mangalar›yla takviye edilmifl ön-
cü birli¤i ormana yaklaflt›¤› s›rada pusuda
bekleyen atl› yerliler savafl nidalar› kopa-
rarak hücuma geçtiler. Akflama kadar sü-
ren çarp›flmada Hristiyan lar 30 ölü ve 50
yaral› verirken, Berberiler 300 ölü 500
yaral›yla a¤›r bir yenilgiye u¤ram›fllard›.
Bu çarp›flmadan sonra fleyh Mesut eski-
den Türklere ödedi¤i vergiyi ‹spanya’ya
ödemek ve kaleyi teslim etmek kayd›yla
bir sulh imzalamak zorunda kald›27.

Ordu aç›k havada konaklad›, çad›rlar›n
kuruldu¤u ordugâh›n çevresine siperler
kaz›ld› ve toplanan mecliste Araplardan
kalma eski kalenin tahkim edilmesine ka-
rar verildi. Trablus’un fethi için bir üs
olarak kullan›labilecek sa¤lam bir kalenin
infla edilmesi sürerken zaman Hristiyan
lar›n aleyhine iflliyordu; ve günün birinde
dük, gran maestre taraf›ndan gönderilen
bir mektup ald›; mektupta gran maestre
Türk donanmas›n›n ‹stanbul’dan ayr›lmak
üzere oldu¤unu bildiriyor ve Malta kad›r-
galar›n›n, muhtemel bir Türk sald›r›s›na
karfl› Malta’n›n savunmas›nda gerekli ol-
du¤undan bahisle kendisine geri gönde-
rilmesini rica ediyordu. Bu haber üzerine
çal›flmaya h›z verildi ve 23 Nisan’da kale
neredeyse savunmaya haz›r duruma geti-
rildi, inflaat devam ederken bir yandan da
Sicilya ve Sardunya’dan devaml› olarak
para, gemi ve insan yard›m› geliyordu.
Kalede ‹spanyol, ‹talyan ve Alman asker-
lerinden müteflekkil 2000 kiflilik bir daimi
kuvvetin bulundurulmas› öngörülmüfltü28.
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Piyale Pafla’n›n gelifli
Napoli’den gönderilen ve 7 May›s’ta

adaya varan iki firkateden birinde Napoli
valisinin habercisi bulunuyordu. Gelen
haberde Türk donanmas›n›n ‹stanbul’dan
ayr›ld›¤› bildiriliyor ve ayr›ca Sancho de
Leyva ile Alvaro de Sande’nin bir an ön-
ce Napoli krall›¤›na dönmeleri isteniyor-
du. Juan Andrea Doria zaten uzun süredir
bir an önce hareket edilmesi için ›srar
edip duruyordu, ona göre kale savunma-
ya haz›rd›, kalenin iki sarn›c› suyla dolu
vaziyetteydi, sadece istihkâm siperi ek-
sikti ve onu da kalede b›rak›lan birlik ko-
layca tamamlayabilirdi. Gian Andrea Do-
ria’n›n acele demir alma konusundaki ›s-
rarlar›na ve Türk donanmas›n›n yolda ol-
mas›n›n verdi¤i tedirginli¤e ra¤men üst
kademedeki komutanlar sanki Türk do-
nanmas› ‹stanbul’dan henüz hareket et-
memifl gibi rahatt›lar29.

Malta gran maestresinin gönderdi¤i, 10
May›s akflam› adaya varan bir firkate, Pi-
yale Pafla komutas›ndaki 80 parçal›k bir
Türk donanmas›n›n Malta’ya sekiz mil
uzakl›ktaki Gozo adas›nda (Küçük Malta
Adas›) su ikmali yapt›ktan sonra bu firka-
tenin hareketinden dört saat önce oradan
ayr›ld›¤›n› ve bu duruma göre üç gün ön-
ce yola ç›km›fl oldu¤unu haber verdi30.
Türkler hiçbir yere u¤ramadan, dosdo¤ru
Moton’dan (Modon) gelmek suretiyle ça-
buk ve ihtiyatl› davranm›fllard›. Türk do-
nanmas›n›n tersaneden ayr›ld›¤› bilin-
mekle birlikte, bu kadar çabuk varaca¤›
tahmin edilmiyordu. Gran maestre gön-
derdi¤i haberde ayr›ca Türklerin, ele ge-
çirdikleri bir esir vas›tas›yla Hristiyan la-
r›n Cerbe’deki kad›rga ve büyük gemile-
rinin say›s›n› bildi¤ini belirtiyordu." Bu
haber ordugâha yay›l›r yay›lmaz büyük
bir panik yaratt›, askerler güruh halinde,
apar topar sahile do¤ru koflmaya bafllad›-
lar ve kendilerini götürecek olan gemile-
re bir an önce ulaflabilmek amac›yla yar›
bellerine kadar suya girdiler31." 

Komutanlar vakit geçirmeden Gian
Andrea Doria’n›n kad›rgas›nda topland›-
lar. ‹lk sözü alan Flaminio Anguillara düfl-
man›n Cerbe’ye gelmesinin an meselesi
oldu¤unu ve bu yüzden bir an önce de-
mir al›nmas› gerekti¤ini söyledi. Sancho
de Leyva savaflmaktan yanayd›, rüzgâr
uygun yönden esti¤inden barçalar›n der-
hal denize aç›lmalar›n› ve bu arada dükü
ve di¤er askerleri almak üzere kay›klar

ve teknelerin sahile gönderilmesini, ve
barçalar›n küçük gemilerden uzaklaflma-
malar›n› teklif etti ve Hristiyan kuvvetle-
rinin Türk kuvvetlerinden afla¤› kal›r yan›
olmad›¤›n› ileri sürerek kad›rgalarla barça-
lar›n birlikte açacaklar› top atefliyle Türk-
lere a¤›r kay›plar verilebilece¤ini savun-
du32.

Gian Andrea Doria ise s›¤lardan bir an
önce kurtulmaktan yanayd›, bunun için
hemen yelken aç›larak güneyden esen
rüzgârdan yararlan›lmal›yd›. Türklerin
dinlenmifl ve zinde olarak geldiklerini,
buna mukabil kendi donanmalar›nda bir-
çok kimsenin hasta ve yorgun oldu¤unu
ileri süren Doria, kral›n›n kendisini savu-
nacak baflka bir filosunun olmamas› sebe-
biyle padiflah›n muhtemel bir sald›r›s›n›
hesaba katarak elindeki filonun korunma-
s›n›n gerekli oldu¤unda ›srar ediyordu33.
Toplant› devam ederken gemiye gelen ve
Sancho de Leyva’n›n fikrini uygun bulan
dük, Malta f›rkatesinin kaptan›n› yan›na
ça¤›rtarak ona hangi güzergâh› takip etti-
¤ini ve hangi hava flartlar› alt›nda geldi¤i-
ni sordu. F›rkatenin kaptan› yolu üzerin-
de Türk gemilerini görmedi¤i ve bunlar
da bugüne kadar görünmedikleri için
Türklerin Trablus’a do¤ru yol almakta ol-
duklar› kan›s›na var›ld›34. Bu durumda
Cerbe’ye k›sa süre içinde gelmeleri müm-
kün görünmüyordu, bu arada kendileri-
nin de bütün askeri toplay›p Sicilya’ya
gitmek üzere yelken açacak zamanlar›
olacakt›35. Toplant› hiçbir ortak karara
var›lmaks›z›n uzay›p gidiyordu, kaptan-
lardan baz›lar› kad›rgalar›nda yeterli mik-
tarda suyun olmamas› nedeniyle hemen
demir almalar›n›n mümkün olmad›¤›n›
ileri sürüyorlard›. Bu arada söz alan Scipi-
on Doria kad›rgalar›n s›¤ yerlerden kur-
tulabilmeleri için aç›k denize do¤ru 10-
12 mil ilerlemelerini, e¤er flafak sökerken
Türk donanmas› görünmeyecek olursa k›-
y›da kalanlar› almak ve su ikmali yapmak
için geri gelmelerini teklif etti36. Herke-
sin uygun buldu¤u bu fikri gerçeklefltir-
mek için iflbafl› yap›ld› ve ilk ifl olarak k›-
y›da biriken birlikleri almak üzere kay›k-
larla tekneler sahile gönderildi, askerler
kad›rgalar gelinceye kadar teknelerde ha-
z›r vaziyette bekleyeceklerdi. Saat gece-
nin üçü sular›nda dük, toplant›da neye
karar verildi¤ini Alvaro de Sande’ye bil-
dirmek ve fleyh konusunda nas›l hareket
edilmesi gerekti¤ini kalede kalacak olan
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subay ve askerlere söylemek için gemi-
den ayr›larak karaya ç›kt›37.

Bu arada Gian Andrea Doria tüm kad›r-
galar›n kay›klar›n›n sahile gönderilmesi
için emir vermiflti, e¤er kendisi kay›klar›n
gelmesini beklemeden demir alacak olur-
sa, di¤er kad›rgalar da kay›klar› bekleme-
den kendisini izleyeceklerdi. Üç saat
sonra, Gian Andrea kararlaflt›r›ld›¤› flekil-
de kay›klar› beklemeyip denize aç›lmak
üzere demir ald›. Fakat rüzgâr›n esifl yönü
de¤iflmiflti, flimdi do¤ruca kuzeydo¤udan,
yani bafl taraftan esiyordu, bu da onlara
seyir imkân› vermedi¤inden demir at-
maktan baflka çareleri yoktu38. Bu arada
kay›klar ve tekneler sahile gelmifllerdi,
dük ordunun geri kalan k›sm›n› o gece
bindirebilmek için elinden gelen her tür-
lü gayreti gösteriyordu, ama bu ifl ertesi
güne uzamak zorunda kald›, çünkü Al-
manlar kalede kalmamak için direniyor-
lard›39. Dük onlar› da götürmeye söz ver-
di, ve bütün herkesi kay›klara doldurduk-
tan sonra dük ile Alvaro de Sande bir fir-
kateye binerek kendilerini alacak olan
Guimaran’›n kad›rgas›n› tam bir saat bek-
lediler. Bu arada Guimaran da bir firkate
içinde onlar› ar›yordu, ana gecenin ka-
ranl›¤›nda onlar› bulamad›, ve nihayet 11
May›s günü flafak sökerken dük kad›rgaya
do¤ru gidiyordu ki, tam o anda flafak
vaktinin k›z›l›ms› ayd›nl›¤›nda Türk do-
nanmas› tüm haflmetiyle göründü40.

‹stanbul’dan 4 Nisan’da hareket etmifl
olan Piyale Pafla, ayn› ay›n 28’inde Mo-
don’a varm›flt›; buradan 1 May›s’ta Trab-
lusgarb’a gitmek üzere demir almas›na
ra¤men f›rt›na donanmay› Gozo adas›na
do¤ru sürükleyince 6 May›s’ta adan›n ya-
k›nlar›na geldi. Ertesi sabah Piyale erken-
den adamlar›n› karaya ç›kararak boflalt›l-
m›fl olan köyü ve mahsulünü yakt›rd›ktan
sonra su ve yiyecek ikmali yapt›rd›41.
Orada ele geçirdikleri birinden Hristiyan
donanmas›n›n Trablusgarb’a sald›rmay›p
hâlâ Cerbe’de oldu¤unu ö¤rendiler. Top-
lanan mecliste Piyale Hristiyan donanma-
s›na sald›rmaktan yana de¤ildi, sadece
Trablus’a bir miktar takviye kuvveti b›rak-
mak istiyordu, fakat Uluç Ali Hristiyan
lar›n faaliyetlerini gözetleyip ö¤renmek
amac›yla bir firkate gönderilmesi için onu
ikna etti. Uluç Ali’ye göre zafer kesindi,
çünkü adamlar›n›n birlik içinde ve zinde
olmalar› bir yana, ayr›ca gemi say›s› bak›-
m›ndan da Hristiyan lardan üstündü-

ler42. Sonunda Trablus yerine Cerbe’ye
dümen k›rmaya karar verildi ve hemen
Cerbe’ye gelmesi için Turgut Pafla’ya bir
firkateyle haber gönderildi43.

Türk kad›rgalar› bir gün bir gece süren
f›rt›nal› bir seyirden sonra akflam üzeri
Lampedusa adas›na vard›lar. fiafakla bir-
likte buradan ayr›l›p Cerbe’ye do¤ru yol
al›rlarken, akflam üzeri öyle fliddetli bir
f›rt›na koptu ki yelkenleri direklerin orta-
s›ndan daha afla¤›lara indirdiler ve flafak
vakti yeniden demir almak niyetiyle o
gece Querquenes (Karkana) adas› s›¤lar›-
na s›¤›nd›lar. Ama ö¤leye kadar oradan
ayr›lmalar› mümkün olmad›, bu arada
Türk donanmas›n›n geliflinden habersiz
olan Hristiyan lar›n hâlâ Cerbe’de bekle-
mekte oldu¤u haberi ulaflt›. Bunun üzeri-
ne kad›rgalar savafl haz›rl›¤› yaparak sa-
vafl nizam›nda ilerlemeye bafllad›lar ve 10
May›s gecesi Cerbe adas›na oniki mil
uzakl›kta demir att›lar. Hristiyan lar›n ne
yapt›klar›n› ö¤renmek için o gece gönde-
rilen bir firkate casusluk görevini tamam-
lay›p geri döndü¤ünde gran maestre tara-
f›ndan uyar›lan Hristiyan lar›n büyük bir
telafl içinde gemilere binmek üzere haz›r-
land›klar›n› haber verdi44.

Haçl› donanmas›n›n
bozgunu

fiafak vaktinin ayd›nl›¤›nda Türk kad›r-
galar› göründü¤ünde, Haçl› donanmas›
denize aç›lmak üzereydi. "Hristiyan ka-
d›rgalar›nda bulunanlar öylesine korku ve
heyecan içindeydiler ki, büyük bir dü-
zensizlik içinde demir almaya bafllad›lar,
hepsi can derdine düflmüfllerdi, kaç›p kur-
tulmaktan baflka bir fley düflünmüyorlard›,
ve Türkler giderek yaklafl›rlarken baz›
Hristiyan kad›rgalar› karaya do¤ru yönel-
diler45." O s›rada dük, Alvaro de Sande
ile gemiye binmek üzere bir firkatede bu-
lunuyordu, "Türk kad›rgalar›n›n
Hristiyan kad›rgalar›n› birer birer ele ge-
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çirdi¤ini görünce ayn› firkateyle kaleye
döndü46." Gian Andrea Doria gemisinin
dümenini kaleye do¤ru k›rd›, ama az son-
ra s›¤lara oturdu ve bir kay›¤a binerek
kaleye gitti47. Öteki kad›rgalar da yelken
açarak ya da kürek çekerek aç›k denize
do¤ru kaçmaya çal›flt›lar48. 

Türkler Haçl› donanmas›n›n bir bölü-
münün aç›k denize do¤ru, di¤er bölümün
de kale yönünde kaçt›¤›n› görünce, he-
men yelkenleri fora edip, halatlar› kese-
rek demirleri suya terkettiler. Piyale Pafla
deniz yönünde kaçanlar›n peflinden gitti.
Midilli sancak beyi Kara Mustafa ile Ali
Pertek kaleye do¤ru at›ld›lar ve düflman
kad›rgalar›ndan baz›lar›n› zaptettiler,
Hristiyan kad›rgalar›ndan baz›lar› ise ka-
raya oturdu, bir k›sm› da kalenin top at›fl›
menziline girerek kurtulmay› baflard›. Gi-
an Andrea gemisini terkettikten sonra
Türk forsalar gemiyi yüzdürmeyi baflara-
rak Piyale Pafla’n›n kuvvetlerine kat›ld›lar.
"S›¤lara oturan kad›rgalarda utanç verici
durumlar yafland›, hiç kimse karfl› koyma-
y› düflünmüyor, herkes can›n› kurtarmak
için denize atl›yordu, öyle ki, bir perken-
de ya da içinde 8-10 Türk’ün bulundu¤u
kay›klar taraf›ndan ele geçirilen kad›rga-
lar bile oldu. Scipion Doria ve Antonio
Maldonado’nun kad›rgalar›yla Floransa’ya
ait üç kad›rga kaç›p kurtuldu; Flaminio
Anguillara üç Türk kad›rgas›na karfl› di-
rendi; Sancho de Leyva filosunun dört
kad›rgas›n› toparlay›p savunma yapt› ve
kendisine dört kez bordalamak isteyen
Türkleri dördünde de geri püskürttüyse
de sald›ranlar›n say›s›n›n üstünlü¤ü karfl›-
s›nda sonunda teslim oldu49."

Savafl esnas›nda birçok kimse yüzerek
karaya ç›kmak üzere kendisini denize at›-
yordu," fakat yerliler Hristiyan donanma-
s›n›n da¤›ld›¤›n› ve askerlerin yenildi¤ini
görünce, karaya ç›kanlardan istediklerini
öldürüyor, istediklerini esir al›yorlard›50."
Alvaro de Sande bir grup arkebüzlü as-
kerle, yüzerek karaya ç›kmaya çal›flanla-
r›n yard›m›na kofltu ve onlardan birço¤u-
nu kurtard›. "Barçalar aras›nda top düello-
su denizde tam iki gün iki gece sürdü ve
Türkler sonuçta 47 gemi ele geçirerek
zafere kolayca ulaflt›lar51." Kaybedilen
gemiler aras›nda, Gian Andrea Doria’n›n
kapudanesi (Kaptan gemisi) ve Medina-
celi dükünün ikinci o¤lu Gaston de la
Cerda ile Juan de Cardona, Berenguer de
Requesens ve daha birçok önemli flahsi-

yetin bulundu¤u Napoli ve Sicilya kaptan
gemileri de bulunuyordu. Ayn› flekilde
Papa’n›n amirali Flaminio Orsino ile Ter-
ranova ve Monako’nun kaptan gemileri
de Türkler taraf›ndan ele geçirilmiflti."
Scipion Doria ve Cigala’n›n ve Malta’n›n
kad›rgalar› kaçarak kurtuldular, Türkler
onlara yetiflemeyeceklerini görünce kendi
donanmalar›n›n di¤er gemilerine kat›l-
mak üzere Cerbe’ye döndüler, Pafla olay›
büyük bir sevinç içinde salvo at›fllar›yla
üç gün boyunca kutlad› ve Hristiyan lara
karfl› bu zaferi ihsan etti¤i için Tanr›’ya
flükran duas› etti52."

Kaleye s›¤›nan dük u¤rad›klar› a¤›r ye-
nilginin floku içinde oldukça flaflk›n vazi-
yetteydi, bundan sonra ne yap›labilece¤i
konusunda Gian Andrea Doria, Alvaro de
Sande ve komendador Guimaran ile gö-
rüfltü. Gian Andrea, "bozgundan kaçan
gemilere emirler vermek için bir firkatey-
le hemen yola ç›kaca¤›n›, Mesina’da ve
Malta’da bulunan iki gemisini donatmaya
çal›flaca¤›n› ve amcas› Andrea Doria’ya
olup biteni naklederek Cenova’da dona-
t›lm›fl di¤er iki gemiyi göndermesini iste-
yece¤ini söyledikten sonra, Sicilya’da ek-
sikli¤i duyulmamas› için dük hazretleri-
nin de ayn› flekilde, kendisi gibi hemen
hareket etmesi gerekti¤ini ifade etti53."
Dük Alvaro de Sande’ye de düflüncesini
sorunca, o da "harpte flans›n kimden yana
olaca¤›n›n bilinemiyece¤ini, geçmiflin te-
lâfisinin mümkün olmad›¤›n› ve bu yüz-
den, tehlike alt›nda bulunan Sicilya top-
raklar›n›n korunmas› için dük hazretleri-
nin vakit geçirmeden yola ç›kmas›n›n ye-
rinde olaca¤›n›" söyledi54.

Dük, Alvaro de Sande’yi de beraberin-
de götürmek istediyse de o kaledeki birli-
¤e komuta etmek için adada kalmay› ter-
cih etti." Herkes Alvaro de Sande’in bu
faziletli ve cesur davran›fl›n› takdir etti,
di¤erleri gibi onun da burada kalmas› için
hiçbir nedeni yoktu, üstelik bu savaflta
kaybetmek kesin görünüyordu55." Sonun-
da dük, Gian Andrea ve di¤er önemli
flahsiyetleri tafl›yan dokuz firkate o gece
Türklere farkettirmeden adadan ayr›ld›
ve zahmetli bir yolculuktan sonra Mal-
ta’ya ulaflmay› baflard›56.

Hem Medineceli dükü hem de Gian
Andrea Doria bir k›s›m yazarlar taraf›n-
dan tenkide u¤rad›lar, özellikle adada ka-
derlerine terkedilen askerlerin yak›nlar›
taraf›ndan korkakl›kla itham edildiler.
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Ayn› flekilde dükün efli genç yaflta Türk-
lerin eline esir düflen o¤lu Gastón de la
Cerda’y› orada b›rak›p gelen kocas›n› a¤›r
bir dille yerdi57. Gian Andrea Doria as-
kerleri ve maiyeti nazar›nda itibar›n› kay-
betti, dükün durumuna gelince, "ça¤dafl-
lar›n›n onun hakk›nda verdikleri hüküm
daha yumuflak oldu: Bir askerî seferde bir
orduya komuta etmek yerine saray salon-
lar›nda bütün ihtiflam›yla boy gösterseydi
daha do¤ru olurdu58." Frans›z as›ll› Malta
flövalyesi T.de Carreléres yenilginin esas
nedeni olarak ‹spanyol komutanlar›n›n
kötü yönetimini, ‹spanyol askerinin disip-
linsizli¤ini ve ikmal yetersizli¤ini gösteri-
yordu59. Daha sonraki yüzy›llarda yazar-
lar konuya daha gerçekçi bir bak›fl aç›s›y-
la bakmaya bafllad›lar. Jurien de la Gravi-
ére, "Türkleri XVI. yüzy›lda denizde yen-
mek, ‹ngilizleri Abukir’de ya da Trafal-
gar’da yenmek kadar zordur." diyerek tar-
t›flmaya son noktay› koymufl oldu60.

Kaleye yap›lmas›
tasarlanan 

bir askerî yard›m
Donanmalar› darmada¤›n edilen

Hristiyan lar daha önce tahkim ettikleri
kaleye s›¤›nd›lar. Araplardan kalan eski
kalenin çevresinde flimdi palmiye gövde-
si, çak›l ve kum kullan›larak infla edilmifl
tabyalar ve istihkâm siperleri ve ayr›ca
tafltan örülmüfl bir hendek yer al›yordu.
‹çeride ise 2500 kifliye 8 ay boyunca ye-
tecek kadar yiyecek stoku vard›. Ne var
ki, flimdi kaleye s›¤›nanlar›n say›s› 8000
civar›ndayd› ve bunlar›n ço¤u, zaman›n-
da gemilere binemeyen silahs›z, ifle yara-
mayan kimselerdi. Bu durumda su ve yi-
yecek da¤›t›m›nda büyük güçlükler orta-
ya ç›k›yordu. Ayr›ca yer darl›¤› ve çeflitli
milletlere mensup askerler aras›ndaki ge-
çimsizlik de söz konusuydu. Fakat kuflat›-
lanlar›n durumunu en çok güçlefltiren fley
suyun k›t olufluydu, gerçi iki sarn›ç ve
birkaç kuyudan kaledekiler yararlan›yor-
lard›, ama kuyulardan baz›lar› ve bir sar-
n›ç kalenin d›fl›nda bulundu¤undan, as-
kerle korunmas› gerekiyordu.

Kendisine k›sa bir zamanda yard›m ge-
lemeyece¤inden emin olan Alvaro de
Sande, en az›ndan üç ay direnmeyi he-
sapl›yordu, çünkü Hristiyan donanmas›-
n›n periflan edilmesinden sonra Türklerin
denizdeki üstünlü¤üne karfl› koyabilmek

amac›yla çabucak toparlanmalar› müm-
kün görünmüyordu. Alvaro de Sande
adada kalmak suretiyle Türkleri mümkün
oldu¤u kadar oyalay›p Sicilya’y› yahut di-
¤er krall›klar› Türk donanmas›ndan teh-
didinden uzaklaflt›rmak istiyordu, ‹span-
ya’ya ait bu topraklar flimdi tamamen sa-
vunmas›z durumdayd›.

‹spanya kral› II.Felipe’ye yenilginin ha-
beri 2 Haziran’da Cenova yoluyla ulaflt›.
30 kad›rga ile 32 barçan›n kaybedildi¤i
ve limanlara sadece 17 kad›rgan›n vara-
bildi¤i haberini alan kral, dükün sa¤ sa-
lim ulaflt›¤›ndan henüz haberdar olmad›-
¤›ndan, valinin yerini alacak yetkili bir
flahs› hemen Mesina’ya göndermeye karar
verdi. Ayr›ca Sicilya’ya gönderilmek üze-
re Calabria’da 5000 kiflinin askere al›n-
mas›, Napoli’den top ve mühimmat teda-
rik edilerek Sicilya’ya sevkedilmesi için
talimatlar verdi. Kral 8 Haziran’da Sicilya
konusunda rahatlat›c› haberler ald›, ama
kalede kalan askerler için kayg›lan›yordu,
onlar›n yard›m›na koflmak üzere 64 ka-
d›rgan›n Mesina’da toplanmas›n› düflünü-
yordu, bunun için topla teçhiz edilmifl 30
gemiye el konulmas›na karar verdi. Teflkil
edilecek yard›m gücünün bafl›na García
de Toledo’yu getirdi, bu güç ‹talya yar›-
madas›nda askere al›nacak ‹talyanlar ve
Lombardia’daki ‹spanyollar ile 3000 Al-
man’dan oluflan 14.000 civar›nda piyade
askeriydi. Her fley haz›rd›, fakat kral 13
Haziran’da, dükün sa¤ salim ulaflt›¤›n› ha-
ber veren Garcia de Toledo’nun mektu-
bunu al›nca, 15 Haziran’da, verdi¤i emir-
leri ask›ya ald›, çünkü kendisine verilen
bilgilere göre kuflat›lanlar sekiz ay yete-
cek kadar yiyece¤e sahipken, kuflatmac›-
lar›n ise sadece iki ayl›k yiyece¤i vard›,
Türklerin bu durumda kuflatmay› uzun
süre sürdüremeyeceklerini düflünerek bü-

tün haz›rl›klar› iptal etti. 
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Kalenin kuflalt›lmas›
Piyale Pafla, kazan›lan zaferi padiflaha

müjdelemek için ‹stanbul’a gönderdi¤i
yak›n adam› Nasuh A¤a ‹mparatorlu¤un
payitaht›na 14 Haziran’da ulaflacakt›62.
Piyale Pafla Cerbe adas›n›n çevresinin
s›¤l›k olmas› yüzünden kad›rgalar› kale-
den 5 mil uzakta demirlettikten sonra
Turgut Pafla’n›n Trablus’tan gelmesini
beklemeye koyuldu, o da zaferin alt›nc›
günü63 kad›rgalar› ve adamlar›yla birlikte
geldi. Bundan sonra karaya asker ç›kar-
maya karar veren Piyale Pafla kamp yeri
olarak ilk Hristiyan ordusunun konaklad›-
¤›, kaleden iki mil uzakl›kta bulunan, ku-
yular›n yak›n›ndaki alan› uygun buldu64. 

Türk askeri 16 May›s’ta karaya ç›kt›, fa-
kat donanmada sadece küçük kay›klar
bulundu¤undan ç›karma ifllemi a¤›r ve
zorlukla yürüyordu. O gün sadece 2000
asker ve sekiz adet top karaya ç›kar›lm›fl-
t›, di¤erleri ise ertesi gün ç›kacaklard›, bu
yüzden karaya ç›kanlar›n ço¤u kürekçi
tak›m›ndan silahs›z kimselerdi. Alvaro de
Sande’nin subaylar› o gece bir yarma ha-
rekât›yla karada bulunan Türklere sald›r-
may› teklif ettilerse de, o bu fikri, Turgut
Pafla’n›n 1500 atl› askerinin adaya gelmifl
oldu¤unu göz önünde bulundurarak uy-
gun görmedi, huruç harekât›n›n baflar›s›z
olmas› durumunda bu askerlerin arkadan,
Pafla’n›n adamlar›n›n da öbür istikametten
sald›rabileceklerini ve ayn› anda iki tarafa
karfl› direnemeyeceklerini düflünüyordu.
Böyle bir riske girmemek için teklifi red-
deden Alvaro de Sande, "b›rak›n›z gelsin-
ler, ben yapaca¤›m› bilirim" dedi65.

Ay›n 28’inde kale 12.000 kiflilik bir
Türk ordusu ve Türklerin galip gelmesiy-
le saf de¤ifltirmifl olan fleyh Mesut’un
adamlar› taraf›ndan kuflat›lm›fl bulunuyor-
du. Türkler gemilerden indirdikleri onbefl
topu kalenin etraf›nda mevzilendirdiler.
Ertesi gün arazinin kumluk olmas› saye-
sinde siperler kolayl›kla kaz›ld›, ve bu ifl
bittikten sonra Piyale Pafla yazd›¤› bir
mektubu Hristiyan esirlerden biri arac›l›-
¤›yla Alvaro de Sande’ye göndererek ka-
leyi teslim etmesi karfl›l›¤›nda istedi¤i her
türlü flart› kabul etmeye haz›r oldu¤unu
bildirdi. Ama mektuba bakmak bile iste-
meyen Alvaro de Sande, mektubu getiren
flahsa hakaretler ettikten sonra onu gön-
derirken, "Tanr› onlara denizde zahmet-
sizce bir zafer ihsan etti, flanslar›n› bir de
karada denesinler" dedi66.

Türkler birkaç dil bilen muhtedîleri ka-
leye casus olarak göndermifllerdi, hatta
bunlar›n bir k›sm› seferin bafllang›c›nda
asker olarak orduya yaz›lm›fllard› ve her
gece Türk ordugâh›na giderek Turgut
Pafla’ya bilgiler veriyorlard›. "Bu casuslar-
dan kimisi kalenin cephaneli¤ini uçurma-
y›, kimisi sarn›çlardaki suyu zehirlemeyi,
kimisi de kad›rgalar› atefle vermeyi vade-
diyordu. Onlar› bu vaatleri karfl›s›nda
Turgut Pafla kalenin al›nmas› hususunda
Piyale Pafla’y› ikna etti ve casuslara iflle-
rinde yard›mc› olmalar› için baz› muhte-
dîleri daha kaleye gönderdi. Muhtedîler
kaleye geldiklerinde, çok küçük yafllar-
dayken Türklerin eline geçtiklerini ve
zorla Müslümanlaflt›r›ld›klar›n›, flimdi
tekrar eski dinleri Hristiyan l›¤a dönmek
istediklerini söylüyorlard›67." 

Fakat bir süre sonra niyetleri belli olun-
ca, hepsi yakaland› ve casus olduklar›n›
itiraf ettiklerinde ayaklar›ndan as›larak
idam edildiler. Türk taraf› kaledeki baru-
tun uçurulmas›n›n gerçekleflmedi¤ini gö-
rünce dört bir taraftan hücum ederek ku-
yular› ele geçirmeye karar verdi. Taraflar
aras›nda zaten s›k s›k ufak çapta çat›flma-
lar oluyordu; may›s ay›n›n son gününde
bir çarp›flma s›ras›nda, kuyular› korumak-
la görevli dört subay, askerleriyle birlikte
siperlerden ç›karak Türklere hücum etti-
ler. Bu davran›fllar› Alvaro de Sande’nin
emirlerine karfl›yd›, çünkü o her ne flekil-
de olursa olsun kuyular›n terkedilmesini
yasaklam›flt›. Sald›ranlar›n tazyikiyle ön-
ce zaiyat vererek geri çekilen Türk asker-
lerinin bir süre sonra 3000 yaya ve 500
atl›yla karfl› sald›r›ya geçmesi sonucu, si-
perlerden ç›kan Hristiyan lar daha fazla
tutunamayarak da¤›n›k bir halde kaçma-
ya bafllad›lar ve bu flekilde kuyular o gün
Türklerin eline geçmifl oldu68. 

Kuyular›n kaybedilmesi Hristiyan lar›n
mahv› anlam›na geliyordu, çünkü kuyular
ellerinde oldu¤u sürece susuzluktan kim-
se ölmedi¤i gibi, Türklerin taraf›na ka-
çanlar da olmuyordu. Yaflam›n temel un-
suru su tükendikçe Hristiyan lar›n direnç-
leri de giderek tükenecekti, gerçekten de
her geçen gün durumlar› daha da a¤›rlafl›-
yordu. Haziran’›n ikinci günü, kuflat›lan-
lar yeni bir yarma girifliminde bulundu-
lar." fiafak vakti hepsi birden büyük bir
sald›r›ya geçerek Türklerin siperlerini ele
geçirdiler. Ve üç topu tahrip ettiler. Bu
sald›r›da Turgut Pafla da yaraland›., ama
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onu yaralayan, kim oldu¤unu bilmedi¤in-
den öldürmek için bir çaba göstermedi.
Fakat sald›r›ya geçenlerin daha fazla iler-
lemeyerek ya¤maya bafllamalar› Türklere
toparlanma f›rsat› verdi. ‹lk flaflk›nl›klar›
geçen Türk askerleri karfl› sald›r›ya geçe-
rek kuflat›lanlar› hende¤e kadar püskürt-
tüler69." Üç saat devam eden bu savaflta
Turgut Pafla’n›n m›zrakl› süvarileri düfl-
mana a¤›r kay›plar verdirdiler70.

Kuflatma uzay›p gittikçe, kuflat›lanlar›n
birço¤u Türk taraf›na kaç›yordu, susuzlu-
¤a dayanamayarak kaçanlar›n say›s› 500’e
ulaflm›fl, bir o kadar› da susuzluktan öl-
müfltü, günde adam bafl›na verilen yar›m
litre su yetmedi¤inden bir ma¤araya gi-
derek burada ç›kan tuzlu suyu içen
Hristiyan lar birer birer ölüyorlard›, çün-
kü bu su ifltah› kesti¤inden flahs› yavafl
yavafl ölüme sürüklüyordu. Kuflatma al-
t›ndakiler tatl› su bulmak umuduyla kale-
de kuyular kazmaya bafllad›lar, "fakat bi-
raz derine inildi¤inde, tuzlu suya rastlad›-
lar, bu su içilecek gibi de¤ildi ama kuyu-
lar›n kayb›ndan sonra ihtiyaç öyle had
safhaya varm›flt› ki, tatl› suyla kar›flt›r›la-
rak içiliyordu71." Durum bu haldeyken
Sebastian Kaptan denilen bir Sicilyal› de-
niz suyundan tatl› su elde etmeyi teklif et-
ti." Alvaro de Sande ona ödül olarak 700
alt›n vermeyi vadetti. Ve sonunda bak›r
kaplardan 18 adet imbik yap›p içlerine
deniz suyu koydular, alttan atefl verildik-
çe, tuz tad› olmayan, çok tatl› bir su elde
ediliyordu, imbikler bafllang›çta her gün
700 kifliye yetecek kadar k›rk varillik suyu
sa¤l›yordu, fakat daha sonralar› odunun
k›tl›¤› yüzünden üretim giderek düfltü72."

Haziran’›n 6’s›nda Türk ordusunun alt›
parça topu, kalenin sa¤ taraftaki burcuyla
kap›s› aras›nda kalan k›sm› dövmeye bafl-
lad›,buras› cephaneli¤in bulundu¤u yerdi,
Türkler firar edenlerden önemli bilgiler
al›yorlard›, kaledekiler cephaneli¤in yeri-
ni de¤ifltirecek olduklar›nda, onlar da
toplar›n›n mevzilerini yeni yere göre de-
¤ifltiriyorlard›. "Bu top atefli s›ras›nda
Türkler birkaç parça top ve kalenin du-
varlar›ndan bir bölümü haricinde bir za-
rar veremedilerse de, daha sonra toplar›n›
ileri sürüp deniz taraf›ndaki burcu dövme-
leri üzerine gerçekten çok zayiat verdirdi-
ler, ve namlular›n› kad›rgalar yönünde çe-
virdikleri iki parça topla da atefli sürdür-
düler. Atefl süresince at›lan gülleler çok
say›da insan›n ölümüne neden oldu73.

Türkler firar edenler sayesinde kuflat›-
lanlar›n ne kadar zor durumda olduklar›n›
biliyorlard›, bunlar›n direnme güçleri ol-
dukça zay›flam›fl olmakla birlikte, henüz
teslim olmaya yanaflm›yorlard›. Firarilerin
tavsiyelerine uyan Türkler gemilere sald›-
rarak onlar› yakmaya karar verdiler, ge-
milerin ortadan kalkmas› Hristiyan lar
için a¤›r bir darbe olacakt›, bu flekilde
birço¤unun kaçma imkân› ortadan kald›-
r›laca¤› gibi, bundan böyle su da tafl›na-
mayacakt›. Baz› eski forsalar gemileri
yakmak için gönüllü oldular, fakat Türk-
lerin ordugâh›nda Hristiyan lar›n da ca-
suslar› vard›, onlar›n uyar›lar›yla kuflatma
alt›ndakiler gemilerin etraf›n› kaz›klarla
çevirerek önlemlerini ald›lar. Sekiz yüz
Türk ve Arab›n kat›ld›¤›, iki saat süren bu
sald›r›da önceleri flans›n ne tarafa güldü-
¤ü belli olmad›, her iki tarafta da a¤›r za-
yiat vard›, ama Turgut Pafla’n›n süvarileri-
nin müdahale etmesiyle durum de¤iflti,
süvariler Hristiyan lar› denize kadar sür-
dülerse de, kaleden aç›lan top ve arkebüz
atefli yüzünden geri çekilmek zorunda
kald›lar74.

Kuflatma devam ediyor ve Hristiyan lar
da her sekiz günde bir huruç teflebbüsün-
de bulunuyorlard›, görünüfle göre diren-
me güçleri henüz k›r›lm›fla benzemiyor-
du, kaleden firar edenlerin dediklerine
bak›l›rsa ellerinde hâlâ birkaç kuyu vard›
ve onlar›n üzerlerini tahtalar ve toprakla
örtmüfllerdi. Erzak bak›m›ndan ise, iki ay
boyunca taze ekmek yiyebilecek durum-
dayd›lar75. Kuflatma uzay›p gittikçe as-
kerlerin sabr› tükeniyor ve kaleyi almak-
tan umudu kesiyorlard›; üstelik Piyale Pa-
fla da sab›rs›zlan›yor, kaleyi ele geçirebi-
lece¤inden kuflku duyuyordu. Casuslar ve
firariler vas›tas›yla Hristiyan lar›n kalede
deniz suyunu imbikten geçirerek tatl› su
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elde ettiklerini ö¤renmiflti. "Fakat Turgut
Pafla bütün bunlar›n do¤ru olmad›¤›n›, ‹s-
panyollar›n oyun tezgâhlad›klar›n›, ve
sanki deniz suyundan içme suyu yap›yor-
mufl gibi davrand›klar›n› söyleyerek Pa-
fla’y› cesaretlendiriyordu76." Gerçekten de
Piyale Pafla oldukça kayg›l›yd›, kuflatmay›
kald›r›p oradan ayr›lmay› düflünüyordu,
arkadafllar›n› bofl yere kaybeden yeniçeri-
ler isyan etmek üzereydiler. Ayr›ca baz›
muhtedîler vas›tas›yla, Hristiyan lar›n ka-
leye yard›m amac›yla 25-30 kadar kad›r-
gay› silahland›r›p donatt›klar›na dair ku-
la¤›na birtak›m haberler geliyordu. Böyle
bir durumda, silahs›z ve adams›z gemiler
büyük bir tehlike alt›nda olduklar› gibi,
ayr›ca her birinde sadece elli kadar adam
b›rak›lan ve kürekleri ve dümenleri kara-
ya tafl›nmam›fl olan kad›rgalar›n, say›lar›
kabar›k Hristiyan forsalar taraf›ndan ele
geçirilmesi ihtimali de vard›.

"Piyale’nin böyle s›k›nt›l› ve yeniçerile-
rin de huzursuz oldu¤unu gören Turgut
Pafla onlara cesaretlerini kaybetmemeleri-
ni, kalede bulunan sarn›çlar› kendisinin
yapt›rd›¤›n›, bu yüzden ne kadar su alabi-
leceklerini ve ne kadar zaman sonra su-
yun tükenece¤ini çok iyi bildi¤ini söyle-
yerek Pafla’y› ve yeniçerileri yüreklendiri-
yordu77."

Bu arada devaml› olarak toprak süren
Türkler metrislerini tabyalara otuz ad›m
kadar yaklaflt›rm›fllard›. Toprak sürmek
büyük miktardaki topra¤› kald›rmaktan
ibaretti, at›lan top gülleleri bu topra¤a
sapland›¤›ndan arkas›nda emniyette olu-
yorlard›. Ve kâfi derecede yaklaflt›ktan
sonra kaleyle ayn› yükseklikte iki kule in-
fla edip bunlara yerlefltirdikleri toplarla
Cerda ve Gonzaga tabyalar›yla kap›y›
dövmeye bafllad›lar78. 

Metrislerin sürülmesi ifli üç gün içinde
bitirilmiflti, bu arada bir akflam üzeri ç›-
kan ve sabaha kadar süren bir savafl›n so-
nunda Hristiyan lar›n üzerlerini tahta ve
toprakla örttü¤ü kuyular ele geçirildi.
Temmuz’un birinci günü Hristiyan lar›n
bir karfl› sald›r›s› gö¤üs gö¤üse yap›lan
bir çarp›flmadan sonra geri püskürtüldü.
Bu çat›flmada Türkler a¤›r kay›plar verdi-
lerse de, Uluç Ali’nin sayesinde,
Hristiyan lar›n gizledi¤i bir baflka kuyu
keflfedilip la¤›mla at›ld›79. Türkler geri
çekilirken Hristiyan lar›n kad›rgalar›n›
tahrip etmek için teflebbüse geçtiler ve
bu arada bir baflka Türk hücumu güney

taraftan gerçekleflmiflti, hücuma kat›lan
Türk askerleri hende¤e kadar ilerleyip
buraya bayraklar›n› diktikten sonra kale-
den aç›lan top atefli üzerine geri çekilmek
zorunda kald›lar. O gün arkebüz atefliyle
yaralanan kale dizdâr› Barahona birkaç
gün sonra ölünce yerine Antonio de Oli-
vera geçti80.

Kad›rgalar› tahrip etmekte kararl› olan
Türkler bunun için yeniden sald›r›ya geç-
tiler. Bu kez kad›rgalar›n çevresinde çak›l›
olan kaz›klar› tahrip etmekle görevli kim-
seleri korumak üzere sandallara ve firka-
telere küçük toplar, arkebüzcüler ve ok-
çular yerlefltirdiler. Temmuz ay›n›n iki-
sinde gerçeklefltirilen bu hücum da kale-
den aç›lan fliddetli top ve arkebüz atefli
sonucu akim kald›81.

Türkler siperlerini hende¤in kenar›na
kadar getirmifllerdi, hende¤i toprakla dol-
durmaya bafllad›lar. Eski bir Türk esiri
Hristiyan lar›n deniz taraf›nda, birbirleri-
ne tünellerle ba¤lanan yer alt› s›¤›naklar›
bulundu¤unu ve bu s›¤›naklarda yerden
su f›flk›rd›¤›n›, her ne kadar bu su tuzluy-
sa da suyun içine girerek yaz›n kavurucu
s›ca¤›na karfl› kendilerini serin tuttuklar›-
n› bildirdi. Yeniçeriler bu yeri almak için
bir sürpriz sald›r›da bulundularsa da
Hristiyan lar›n arkebüz atefli sonucu çok
say›da flehit vererek çekilmek zorunda
kald›lar. Fakat sonunda elli kadar yeniçe-
rinin cansiperane bu s›¤›naklara do¤ru
at›lmas› üzerine iki saat süren bir çarp›fl-
madan sonra bu yer al›nd› ve orada bulu-
nan onbir Hristiyan k›l›çtan geçirildi82.

Art›k kuflat›lanlar›n elinde kaledeki sar-
n›çtan baflka sular› kalmam›flt› ve o da
Temmuz ay›n›n s›ca¤›yla k›sa sürede ku-
ruyacakt›, bu yüzden Türkler Hristiyan
lar›n kuflatmaya daha fazla dayanamaya-
caklar›n› umuyorlard›, onlar› teslim olma-
ya davet ettiklerinde karfl›l›k olarak haka-
ret dolu cevaplar ald›lar. Gerçekten de
Hristiyan lar son derecede zor durum-
dayd›lar, "susuzluktan hergün 25 ya da
30 hasta ve yaral› ölüyordu; açl›k yüzün-
den askerler eflek ve atlar›n› kesip yemifl-
lerdi; tek bir tavuk için yedi alt›n teklif
edilmesine ra¤men bulmak mümkün ol-
muyordu, ve yar›m litrelik sarn›ç suyu ya-
r›m alt›n, hatta bir alt›n karfl›l›¤›nda sat›-
l›yordu. Hastalara ve yaral›lara verilen
ilaçlar uzun süren deniz yolculuklar› so-
nunda kaleye ulaflt›rd›klar› için bozul-
mufllard› ya da s›caktan dolay› k›sa süre-
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de bozuluyorlard›, ve yenileri ise deniz
suyuyla yap›ld›klar›ndan ifle yaram›yor-
lard›, üstelik yaralar›n sar›ld›¤› bezler de
deniz suyunda y›kand›¤›ndan yara ne ka-
dar basit olursa olsun yaral›lar ölüyorlar-
d›, taze ekmek piflirilecek olsa hamura yi-
ne bu suyu katmak gerekiyordu, ayn› fle-
kilde ellerinde bolca pirinç ve bakliyat
bulunmas›na ra¤men piflirmek için tatl› su
gerekti¤inden çok s›k›nt› çekiyorlard›83.”

Temmuz’un 13’ünde, Türkler infla ettik-
leri yeni bir kuleye arkebüzcüleri yerlefl-
tirdikten sonra kaleye atefl açarak çok sa-
y›da ölümlere neden oldular. Hristiyan
lar bu ateflten kurtulmak için deriden ör-
tüler kulland›larsa da bu örtüler top ate-
fliyle delik deflik oldu. Bu arada Piyale Pa-
fla’n›n ‹stanbul’a deniz zaferini haber ver-
mek üzere gönderdi¤i yak›n adam› Na-
suh A¤a dört gemiyle dönüp Roqueta’da
(Ruka) demirleyince Türkler bir harb
stratejisine baflvurdular; yirmi gemiyi ge-
celeyin Ruka’ya gönderip, ertesi sabah
gemilerin tamam›n› kalenin önünden
Türklerin sevinç gösterisi aras›nda geçir-
diler, bu flekilde ‹stanbul’dan yirmi dört
gemi gönderilmifl izlenimini yaratarak ka-
ledekilerin maneviyat›n› bozmay› düflü-
nüyorlard›. Padiflah, Piyale Pafla’ya de¤er-
li bir k›l›ç ve hilatla birlikte kalenin al›n-
mas› ferman›n› göndermiflti. Bu ferman
Türkleri cesarete getirmifl, herkes kalenin
hende¤ini doldurmak üzere kum tafl›ma-
ya bafllam›flt›. Bu arada palmiye a¤açlar›,
kum ve zeytin a¤ac› yapraklar› kullan›la-
rak dördüncü bir kulenin inflas›na giriflil-
di. ‹nflaat› tamamlan›nca tepesine iki top
yerlefltirildi. Bu arada la¤›mc›lar yerin al-
t›ndan dört ayr› tabyaya do¤ru tüneller
kaz›yorlard›, duvarlar› destekleyen palmi-
yelerin gövdelerini halatlarla çekip dört
gedik açt›lar ve nihaî sald›r›ya haz›rland›-
lar. Öbür taraftan Hristiyan lar da gedik-
lerin önünde hendekler kaz›p içine kaz›k-
lar ve çiviler yerlefltirmek suretiyle haz›r-
l›k yap›yorlard›, hendeklerin üzerini dal-
lar ve yapraklarla örttüler ve sadece a¤›z-
lar› aç›kta b›rak›lan toplar› kamufle etti-
ler84. 

Türklerin adaya gelifllerinin üzerinden
seksen bir gün geçmiflti ve temmuz ay›-
n›n sonlar›na gelindi¤inde kaledekilerin
direnifli hâlâ sürüyordu. Bu zaman zarf›n-
da kuflat›lanlar›n üzerine yaklafl›k 12000
top güllesi, 40.000 ok düflmüfl ve kalede
hayatta kalan 800 kiflinin sadece iki gün

yetecek kadar sular› kalm›flt›, ve sonunda
Alvaro de Sande bir intihar sald›r›s›na ka-
rar verdi85. 27 Temmuz, Cumartesi gece-
si beyaz elbiseler ve sar›klar giymifl 700
ya da 800 kadar Hristiyan bafllar›nda Al-
varo de Sande oldu¤u halde kaleden ç›-
karak Türklerin siperlerine do¤ru hücuma
geçtiler. Fakat Türkler tetikteydiler, iki
saat devam eden ve her iki taraf›n da a¤›r
kay›plara u¤rad›¤› kanl› bir çarp›flman›n
sonunda Hristiyan’lar› kaleye do¤ru sür-
meye bafllad›lar. Hristiyan’lar›n bir k›sm›
kaleye s›¤›n›rken, di¤er k›sm› da kad›rga-
lara do¤ru çekilmeye bafllad›, Alvaro de
Sande de bu grubun içinde bulunuyordu,
yüzerek gemilerden birine ç›kt›. Bu arada
Türklerin nihaî sald›r›ya haz›rland›klar›n›
gören subaylardan befli teslim bayra¤› çe-
kerek teslim olmaya karar verdi.

Piyale Pafla önceleri teslimi reddettiyse
de subaylar›n yalvarmalar› üzerine yumu-
flad› ve teslim olmalar› karfl›l›¤›nda hayat-
lar›n› ba¤›fllad›86.

Vireye karar verildikten sonra bütün
Hristiyan lar›n kalede toplanmalar› ve
teslimi görüflmek üzere subaylar›n tekrar
gelmeleri istendi. Bu arada Hristiyan’lar›n
teslim olmaya haz›rland›klar›n› gören
Türkler ya¤malamak amac›yla kad›rgalara
sald›rd›lar. O esnada bir kad›rgada bulu-
nan Alvaro de Sande tan›nmamak için
kendisini denize att›. Fakat kendisini ta-
n›yan bir grup eski Türk forsas› taraf›n-
dan linç edilmek üzereydi ki, Pafla’n›n
kaptan› Durmufl Reis müdahale ederek
forsalara engel oldu ve sonra onu Pa-
fla’n›n huzuruna getirdi87.

Piyale Pafla ona iyi davrand›, oturmas›
için yer gösterdi, böyle bir davran›fl› hiç
beklemeyen Alvaro de Sande, orada bu-
lunanlar›n yüzlerine flaflk›n flaflk›n bak›-
yordu, daha sonra flapkas›n› ç›kar›p otur-
du, flapkas›n› ç›kard›¤›nda da¤›n›k saçlar›

ortaya ç›kt›, ama az sonra tekrar aya¤a
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kalkt›. Tercüman arac›l›¤›yla Pafla ona
nas›l oldu da yenildi¤ini sordu. Alvaro de
Sande cevap olarak kulelerin verdi¤i za-
rar karar karfl›s›nda daha fazla dayanama-
d›¤›n› söyledi. Kulelerin inflaat fikri Pa-
fla’ya ait oldu¤undan bu cevap çok hoflu-
na gitmiflti88, tercüman vas›tas›yla, ona
yapt›¤› teklifleri neden dinlemedi¤ini
sordu, ve e¤er dinlemifl olsayd› kendisi
için ne kadar uygun oldu¤unu görecek ve
böylece bofl yere kan dökülmeyecekti. O
s›rada Alvaro de Sande çad›r›n bir köflesi-
ne do¤ru bakmaktayd›, tam Pafla’ya cevap
verecekti ki orada subaylar›ndan üçünü
gördü, bunlar›n teslim karfl›l›¤›nda gizli
bir anlaflma yapmak üzere gelmifl olmala-
r›ndan kuflkuland› ve gözlerini onlara di-
kerek Pafla’ya flöyle cevap verdi: "E¤er as-
kerlerim kendilerine verdi¤im emirleri
yerine getirmifl olsalar ve geçen geceki
yarma harekât›nda beni yaln›z b›rakma-
salard›, flans benden yana gülecek ve ben
flimdi burada olmayacakt›m, fakat flerefi-
mi kaybetmektense özgürlü¤ümü kaybet-
meyi tercih ederim89."

Piyale Pafla, üstü bafl› s›r›ls›klam olan
Alvaro de Sande için kuru, elbiseler ge-
tirttikten sonra onun kendi gemisine gö-
türülmesini emretti, zaten kalburüstü di-
¤er esirlerden Sancho de Leyva, Berengu-
er de Requesens, Juan de Cardona ve
Gaston de la Cerda da oradayd›lar90.

Gemilerde ele geçirilen ganimetten tat-
min olmayan askerler, kaleye do¤ru yö-
neldiler, o s›rada teslim olmaya haz›rla-
nan Hristiyan lar tek s›ra halinde duvar-
lar›n üzerinde dizilmifllerdi. Fakat birçok
arkadafl›n›n ölümünden dolay› kin duyan
ve "bundan sonra vire olmaz" diyen yeni-
çeriler, duvarlar›n üzerinde teslim olmay›
bekleyenlere sald›rarak birço¤unu öldür-
düler, Hristiyan lardan içkaleye s›¤›narak
canlar›n› kurtaranlar ise ertesi gün teslim
oldular ve zincire vuruldular. Daha önce
teslim olmak için Pafla’n›n çad›r›na gelmifl
olan subaylar ise serbest b›rak›ld›lar91. 

‹stanbul’a dönüfl 
Piyale Pafla kaleyi teslim ald›ktan sonra,

Tunus’a peksimet almak üzere gönderdi¤i
dört kad›rgan›n dönmesini bekleyerek
Cerbe adas›nda sekiz gün daha kald›. Bu
zaman zarf›nda eski kale hariç, Hristiyan
lar›n infla ettikleri bütün tabyalar y›k›ld›,
toplar gemilere tafl›n›p askerler gemilere
bindirildi. Pafla do¤ruca ‹stanbul’a gitmek
istiyordu, ama Turgut Pafla, önce Trab-

lus’a u¤rayarak Tecure’deki isyankâr
Araplar› hizaya getirmesi için ondan rica-
da bulundu. Bu fikir Pafla’n›n hofluna git-
mediyse de Turgut Pafla’n›n ›srar›na daya-
namayarak Trablus flehrine u¤ramak üze-
re 5 A¤ustos'ta demir ald›. Turgut Pafla
haz›rl›k yapmak için daha önce buradan
ayr›lm›flt›; ve 7 A¤ustos akflam› Trablus
yak›nlar›na varan donanma ertesi sabah
limana girmek üzere aç›kta demir att›92.
Ertesi gün, Hristiyan lar›n bayraklar›n›
denizde sürükleyen, bayraklar ve flama-
larla donat›lm›fl Türk donanmas› salvo
at›fllar› ve halk›n sevinç gösterileri aras›n-
da limana girdi93.

Donanman›n burada kald›¤› üç gün
zarf›nda Tecureli asi Araplar silahs›zlan-
d›r›l›p bir k›sm› Pafla taraf›ndan cezalan-
d›r›ld› ve yeniden Turgut Pafla’ya ba¤l›l›k
yemini etmeleri sa¤land›. Bu üç gün için-
de bütün yaral› ve hasta esirlerin sat›lma-
lar›n› sa¤layan Turgut Pafla, Piyale Pa-
fla’ya ve ordusuna büyük ziyafetler verdi,"
ve üçüncü günün sonunda elindeki tüm
esirleri Piyale Pafla’ya teslim ederken Al-
varo de Sande’nin sayg›ya ve iyi muame-
leye lay›k cesur bir komutan oldu¤unu ve
elindeki s›n›rl› imkânlarla büyük bir ordu-
ya uzun süre direndi¤ini söyleyerek ona
iyi davran›lmas›n› ve esirlerden her biri-
nin imkân› dahilinde kurtulufl akças›n›
ödeyerek hürriyetine kavuflmas› için elin-
den geleni yapmas›n› Pafla’dan rica etti94."

A¤ustos’un 11’inde donanmaya hareket
emrini veren Piyale Pafla, Kara Musta-
fa’n›n tavsiyesine uyarak Malta, Sicilya ve
Kalavri (Calabria) güzergâh›n› izlemeye
karar verdi, çünkü donanmada çok say›da
insan bulundu¤undan su ihtiyac› flimdi
çok daha fazlayd›, e¤er güneyden gidil-
meye kadar verilmifl olsayd›, 700 millik
mesafede su almak için uygun bir yer
mevcut olmad›¤›ndan birçoklar› susuz-
luktan ölecekti. Bu yüzden evvela Mal-
ta’ya do¤ru yol ald›lar "ve Gozo adas›nda
su ald›ktan sonra adada rastlad›klar› bü-
tün sürüleri gemilere doldurdular95."

Donanma f›rt›nadan ya da su, yiyecek
ve odun ihtiyac› için devaml› olarak kara-
ya ç›k›lmas›ndan dolay› dönüflte epeyce
oyalan›yordu, Sicilya k›y›lar› yak›nlar›nda
seyrederken bir gün Pafla’n›n izniyle bir
Hristiyan gemisinin Sayavedra ad›ndaki
kaptan› donanmaya gelerek baz› esirleri
fidyelerini ödeyerek kurtarmak istedi.
Sancho de Leyva, Berenguer de Requ-
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esens, Juan de Cardona ve Alvaro de San-
de’nin bulundu¤u Pafla’n›n gemisine ç›kt›-
¤›nda kaptan Sayavedra, Alvaro de Sande
haricinde di¤erlerinin üzgün olduklar›n›,
onun ise yüzünün güldü¤ünü görünce bu-
nun sebebini sordu. Sande ona flu cevab›
verdi: "Senyor Kaptan kaybedilecek fleyi
olan a¤lar, ben hürriyetimi kaybettiysem
de flerefimi korudum, bu seferi kral›m›n
ve Tanr›’m›n iste¤i do¤rultusunda yapt›m,
ve flimdi kaderime raz›y›m96."

Pafla, Pajaro burnu ile Augusta aras›nda
bir yerde demirleyip sabah erkenden de-
mir almay› düflünüyordu, fakat havan›n
düzeldi¤ini görünce yoluna devam etme-
ye karar verdi, donanma on befl mil kadar
yol ald›ktan sonra f›rt›na patlak verince
ayn› yere dönmek zorunda kald›. Ertesi
gün Augusta önlerinden geçerlerken ter-
kedilmifl oldu¤unu gördükleri flehri ya¤-
malay›p atefle verdiler97. 

A¤ustos’un 21’inde Augusta’dan hareket
ettikten sonra Blanca burnuna var›ncaya
kadar Kalavri k›y›lar›n› izlediler ve ora-
dan, su almaks›z›n aç›k denize aç›ld›lar.
25 A¤ustos’ta Korfu adas›n›n on mil ka-
dar güney do¤usuna düflen Bahfl›lar adas›-
na (Paesa) gelip karaya ç›kt›lar. Ertesi
gün donanman›n 22 kad›rgas› peksimet
getirmeleri için ‹nebaht›’ya gönderildi,
Piyale Pafla geri kalan gemilerle birlikte
Preveze’ye do¤ru yol ald› ve Preveze li-
man›na törenle girdi. Pafla, geliflini ve za-
feri haber vermek için tersane kâtibini
padiflaha gönderdi. Kad›rgalar burada
ya¤lan›p kalafatland› ve Eylül’ün 2’sinde
akflamüzeri uygun bir rüzgârla hareket
edildi. Ertesi gün Kefalonya adas›na, da-
ha sonra da gecenin ilerlemifl saatlerinde
Venediklilere ait olan Zaklisa (Zante)
adas›na var›l›p demir at›ld›. Sabah olup da
adal›lar aç›kta demirlemifl kad›rgalar› gö-
rünce yapmac›kl› bir sevinç gösterisinde
bulunup toplar› atefllediler98. Pafla buran›n
yetkilileri taraf›ndan selamland›ktan sonra
demir alma emrini verdi, ve günefl batar-
ken Moton’a var›ld›, burada peksimet ge-
tirmeleri için daha önce gönderilen kad›r-
galar› bekleyerek iki gün oyalan›ld›, ama
gelmedikleri görülünce, daha fazla oya-
lanmay›p yelken aç›ld›. Uygun rüzgârla
Manya (Maina) burnu dolafl›l›p Aliyos
(‹lios) körfezindeki bir limana var›ld›.
Orada Anabolulu (Nauplion) bir kad›rga
reisi, meflhur korsan Cigala’n›n on kad›rga
ve bir kalyonla Çuka adas› (Cerigo) ya-

k›nlar›nda oldu¤u haberini Pafla’ya verdi.
Korsan›n denizde pefline düflmek üzere
yirmi kadar gemi gönderildi, "ve di¤erleri
k›y›y› takip ederek yola devam ettiler. ‹ki
gün sonra peksimet için gitmifl olan gemi-
lerle karfl›lafl›ld› ve dört gün sonra da kor-
san›n peflindeki kad›rgalar döndüler99."

Donanma 13 Eylül’de Çanakkale bo¤a-
z›ndaki Bo¤azkesen hisarlar› önüne geldi,
bayraklar ve sancaklarla donat›lm›fl kad›r-
galar burada sevinç gösterileri ve salvo
at›fllar›yla karfl›land›. Daha sonra oradan
ayr›l›p Gelibolu’ya var›ld›. Pafla burada
on befl gün kalarak padiflah›n, kendisine
‹stanbul’a gelmesine izin veren ferman›n›
bekledi. Ferman gelince Pafla Rodos ve
Midilli kad›rgalar›na izin verdi, padiflah›n
buyru¤u gere¤i, Kocaili beyi Ali Pertek
yirmi kadar gemiyle memleketin bu yöre-
sini korumak üzere kald›100.

Piyale Pafla 26 Eylül’de ‹stanbul aç›klar›-
na geldi ve donanma ertesi gün resmî tö-
renle tersaneye girmek üzere o gece ora-
da demirledi ve 27 Eylül’de Piyale donan-
man›n bafl›nda muzaffer bir flekilde Tersa-
ne-i Âmire’ye girdi. Gemisinin k›ç taraf›n-
da Alvaro de Sande, Berenguer de Requ-
esens ve Sancho de Leyva bulunuyordu.
Onu izleyen fenerli gemilerin ard›ndan da
bayraklar› ve sancaklar› suda bafl afla¤› va-
ziyette sürüklenen, düflmandan ele geçiril-
mifl gemiler geliyordu, ve en geride bay-
raklar ve sancaklarla donat›lm›fl di¤er ge-
miler korteji tamamlarken, bu arada bütün
gemilerden salvo at›fllar› yap›l›yordu101.

Muzaffer donanma Topkap› saray›n›n
önünden geçerken zaptedilen düflman
gemileri dahil olmak üzere bütün gemiler
toplar›n› atefllediler, halk gemileri sevinç
gösteriyle karfl›lad›, daha sonra gemiler
toplar›n› yeniden ateflleyerek halk› selam-
lad›lar. O s›rada padiflah Kanunî Sultan
Süleyman saray›n bahçesindeki köflkünün

penceresinden kad›rgalar›n geçiflini izli-
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yordu. "Bu merasim esnas›nda, Süleyman
her zaman oldu¤undan daha farkl› bir gu-
rur ve nefleye sahip de¤ildi. Yüzünde her
zamanki hüzünlü ifade vard› ve kazan›lan
bu zaferin sanki kendisi ile ilgisi yokmufl,
hâdise her zaman beklenen basit bir fley-
mifl gibi heyecans›zd›. Talihin cilvesini
oldu¤u gibi kabul etmeye al›flk›n bir in-
san gibi halk›n alk›fllar›n› hissiz bir flekil-
de kabul ediyordu." 

Alvaro de Sande’nin
ak›beti102

Ertesi gün sabahleyin padiflah kad›rga-
lar› görmek için bir firkate içinde geldi-
¤inde salvo at›fllar›yla karfl›land›. Ekim
ay›n›n ilk günü bütün esirler s›ra halinde
saraya götürüldü. Alvaro de Sande, Be-
renguer de Requesens ve Sancho de Ley-
va at üzerinde, di¤er esirler üçer üçer ya-
ya ve kollar›ndan kavranm›fl olarak geli-
yorlard›. Alvaro de Sande önde, tersane
reisi ile Nasuh A¤a’n›n aras›nda gidiyor-
du. Ve saray›n ilk iki kap›s›ndan geçerek
selvilerin bulundu¤u ve etraf› yeflim sü-
tunlu revaklarla çevrili büyük bir avluya
geldiler. "Orada yeniçeriler, sipahiler, so-
laklar, çavufllar ve di¤er askerlerden olu-
flan, gösteriflli elbiseler giymifl bir kalaba-
l›k toplanm›flt›, sevinç gösterisi olarak ba-
¤›r›yorlar ve bizim davullar›m›z› ve boru-
lar›m›z› çal›yorlard›. Elli yeniçeri, Piyale
Pafla’n›n padiflaha arma¤an olarak sunaca-
¤› s›rma ifllemeli, kadifeden elli parça ku-
mafl› ellerinde tafl›yorlard›. Padiflah kafesli
bir pencereden töreni seyrediyordu103."
Merasim bittikten sonra" davul ve boru
gürültüsünün akabinde yüksek sesle duyu-
rulan bildiriye göre bütün önemli mah-
kûmlar Beyo¤lu’ndaki kuleye, Alvaro de
Sande ise Karadeniz kulesine götürüle-
cekti104." "O kuleye götürülmeden önce
sadrazam Rüstem Pafla, kendisini görmek
isteyince di¤er paflalarla birlikte Divanda
bulunan Rüstem Pafla’n›n huzuruna getiril-
di. Onunla bir süre konuflan paflalar Müs-
lüman olmay› kabul etmesi karfl›l›¤›nda
kendisine önemli görevler ve zenginlikler
vadettiler105." O, cevap olarak dininden
dönmek istemedi¤ini ifade edince paflalar
Hristiyan lara karfl› savaflmak zorunda ol-
mad›¤›n›, padiflah›n hizmetinde Acem fla-
h›na karfl› savaflaca¤›n› söylediler. Bunun
üzerine Sande bunu sadece efendisi ‹s-
panya kral›n›n izniyle yapabilece¤ini be-
lirtti. Bu flekilde cevap vermesi üzerine k›-

zan paflalar boynunun vurulmas›na karar
verdiler ve cellat›n nezaretinde at üzerin-
de infaz yerine yollad›lar." Saraydan ayr›-
lal› bir saat olmufltu ki, padiflah, Alvaro de
Sande’nin hangi kuleye hapsedildi¤ini so-
runca, paflalar›n onu ölüme mahkûm et-
mifl oldu¤u kendisine bildirildi106. "Kanu-
nî Sultan Süleyman bu karar› do¤ru bul-
mad› ve e¤er infaz henüz gerçekleflme-
miflse onu al›p Karadeniz kulesine götür-
mesi için adamlar›ndan birini tez elden
idam›n yap›laca¤› yere gönderdi. Haberci
infazdan önce yetiflip Sande’yi o kuleye
götürdü; ve Sande hizmetine verilen bir
papaz ve bir hizmetçisiyle birlikte özgür-
lü¤üne kavufluncaya kadar orada kald›107.

Cerbe’de esir edilenlerin bir k›sm› daha
sonralar› Kanunî ile ‹mparator Ferdinand
aras›nda 1562’de var›lan sulh uyar›nca
serbest kald›. Esirlerin büyük ço¤unlu¤u
vatanlar›n› bir daha göremedi. II. Feli-
pe’nin gayretiyle mütareke flartlar› aras›na
önemli esirlerin mübadelesi de yerlefltiril-
diyse de, Alvaro de Sande bundan yarar-
lanamad›, "çünkü padiflah›n bu konuda
yemin etti¤i söyleniyordu108." Cerbe
esirleri aras›nda kendi gayretleriyle kurtu-
lanlar da oldu: 1564 y›l›nda saray›n tez-
gâhlar›na kumafl tafl›yan bir kad›rga ‹stan-
bul sular›nda seyrediyordu, kürek çeken
200 Hristiyan esir aras›nda ‹spanya kral›-
n›n Cerbe’de esir edilen16 subay› da bu-
lunuyordu, bunlar bir f›rsat›n› bularak
Türk nöbetçileri taflla öldürdükten sonra
gemiyi ele geçirdiler ve Sicilya’ya ulafl-
may› baflard›lar. Bunlar aras›nda Juan Ba-
utista Doria ve Cerbe’de ölen kale dizdâr›
Barahona’n›n yerine geçen Antonio de
Olivera da vard›109.

Alvaro de Sande’nin özgürlü¤e kavufl-
mas› için elinden gelen her türlü gayreti
gösteren kar›s› Ana de Guzman, Fransa
saray›na baflvurarak Fransa kral›ndan ko-
cas›n›n serbest b›rak›lmas› için arac›l›k et-
mesini rica etti; sonunda onun ›srarlar›,
yalvarmalar› ya da ricalar› semeresini ver-
mekte gecikmedi ve Fransa kral› fiarl, Ka-
nunî’ye afla¤›daki mektubu yollad›:

"Cesur bir asker olan Alvaro de San-
de’nin durumu hepimizi üzdü, kar›s›n›n
ve çocuklar›n›n onu uzun zamand›r göre-
memifl olmas› yüre¤imizi s›zlatt›, kral›na
hizmet etmekten baflka bir fley düflünme-
yen bu mümtaz komutan esir olarak ka-
ranl›k ve sefil bir zindanda yatmaktad›r.
Kar›s› ve çocuklar› senin dostun oldu¤u-
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mu düflünerek benim arac› olmam için
benden ricada bulundular. Onlar›n içinde
bulundu¤u üzücü durumdan etkilendi¤im
için k›zkardeflim Margarita’n›n kâhyas›
Ludovico de Salvi vas›tas›yla bu mektubu
sana göndermifl bulunuyorum. Babam›n
seninle olan dostlu¤una ve seninle benim
aramda flu anda var olan dostlu¤a güve-
nerek senden Sande’ye hürriyetini bah-
fletmeni ve bu husustaki sevindirici haberi
bana yine Salvi arac›l›¤›yla ulaflt›rman› ri-
ca ediyorum. Bunu kendi flahs›ma yap›l-
m›fl bir lütuf olarak kabul edece¤im110..."

Fransa kral›n›n elçisi Salvi bu mektupla
birlikte ‹stanbul’a geldi ve ‹mparatorlu-
¤un payitaht›nda üç ay padiflah›n cevab›-
n› bekleyerek oyaland›. Sonunda Alvaro
de Sande’nin serbest b›rak›lmas› konu-
sunda kesin bir sonuç elde edemeden Ka-
nunî'nin Fransa kral›na hitaben yazd›¤› flu
mektupla geri gönderildi:

"Bir zamanlar deden ve babanla kurmufl
oldu¤um dostlu¤u seninle de sürdürmeyi
arzu ederim, bu dostlu¤un bana düflen
vecibelerini flimdiye kadar daima yerine
getirdim, ve benimle olan dostlu¤unda da
ayn› flekilde karfl›l›k bulacaks›n. Sana kar-
fl› bir baba sevgisiyle davranmak ve ö¤üt-
lerimle seni yönlendirmek benim için bir
görev olacakt›r. Mektuplar ve arac›lar va-
s›tas›yla esirim Alvaro de Sande’yi sana
göndermem için ›srar ediyorsun, ama bu-
nu kendin için de¤il, baflkas›n› memnun
etmek için istedi¤ini san›yorum. fiimdiye
kadar Fransa’n›n amans›z bir düflman› ol-
mufl birinin hürriyete kavuflmas› için ne-
den kendini yoruyorsun? Galiba bunu
kral Felipe’yi hoflnut etmek için yap›yor-
sun. Fakat inanc›m fludur ki, öncelikle
krall›¤›n›n ve kendinin menfaatini düflün-
melisin. Bunu uzun uzun düflünmek zo-
runday›z, hem Fransa’ya karfl› yap›lan sa-
vafllarda hem de Afrika’daki savafllarda ol-
dukça tecrübeli bir komutan›n serbest
kalmas› hem senin hem de benim menfa-
atime ayk›r›d›r, beni dinlersen bu iflten
vazgeç. Bütün her fleye ra¤men ›srar ede-
cek olursan hay›r diyecek de¤ilim, sana
ve Frans›z milletine karfl› olan sevgimi ve
yard›m›m› esirgemeyece¤im, sadece bu
iflte de¤il di¤er konularda da sana yard›m
etmeye haz›r›m111."

Fransa kral› fiarl bu mektubu okuyunca,
›srar etti¤i takdirde Alvaro de Sande ile
ilgili ricas›n› Kanunî’nin kabul edece¤ini
anlad›. Ama Sande’nin serbest kalmas›

Kanunî ile imparator Ferdinand aras›nda
mutab›k kal›nan sekiz y›ll›k sulh sayesin-
de gerçekleflti, ve "Sande bu mütareke
hükümleri uyar›nca esaretten kurtuldu,
karfl›l›¤›nda 25 Türk esir de serbest b›ra-
k›ld› ve bir miktar da fidye ödendi, neti-
ce olarak hürriyete kavuflmas› Sande’ye
60.000 eskudo alt›n›na mal oldu, yaklafl›k
dört y›l süren bu esaretten kurtulduktan
sonra ‹stanbul’da on befl gün daha kald›,
bu süre içinde paflalar› ziyaret ederek
kendilerine teflekkür etti. fiahs›na büyük
sayg› ve sevgi duyuldu¤undan ‹stanbul’da
kald›¤› bu süre zarf›nda ikametgâh› ken-
disini görmeye gelen önemli flahsiyetlerle
dolup taflt›112." Sande memleketine döner
dönmez yine kendisine askerî görevler
verildi, art›k Türkleri yak›ndan tan›yan
daha tecrübeli bir komutand›, Kanunî
Sultan Süleyman onun serbest kalmas›n›n
uygun olmad›¤›n› Fransa kral›na yazd›¤›
mektupta bildirmiflti, nitekim Sande’nin
daha sonra 1565 Malta kuflatmas›nda
Türklere karfl› savaflm›fl olmas› padiflah›n
onu serbest b›rakmak istememesinde ne
kadar hakl› oldu¤unu gösteriyordu.

SONUÇ
Türk tarihinde önemli bir yer iflgal

eden Cerbe zaferiyle Kuzey Afrika’daki
Türk hakimiyeti pekifltirildi¤i gibi, ayr›ca
Türk donanmas›n›n denizdeki üstünlü¤ü
ve "Türklerin denizde yenilemeyece¤i"
inanc› ‹nebaht› savafl›na kadar devam et-
ti. Bu zaferle Türkler, ‹spanyollara büyük
bir darbe vurmakla kalmad›lar, ayn› za-
manda onlar›n ellerinde kalan son kalele-
ri ve kilit noktalar›n› da birer birer zap-
tederek Kuzey Afrika’daki ‹spanyol var-
l›¤›na son vermifl oldular. 
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Osmanl› ‹mparatorlu¤unun baflkenti
olan ‹stanbul en üst düzeyde e¤itim ve-
ren medreselere sahipti. 300’ü aflan
medresesiyle ‹stanbul di¤er kentleri bü-
yük farkla geride b›rakm›fl; tart›fl›lmaz
biçimde medrese mimarisini yönlendi-
ren bir konuma sahip olmufltur Çeflitli
tarihlerde yap›lan saptamalar, ‹stan-
bul’un s›byan mektebi yönünden de
çok zengin oldu¤unu belgelemektedir.

S›n›rlar› Ayvansaray’dan bafllayarak
bat›da ‹slam Bey ve Gümüflsuyu’na ka-
dar uzanan tarihi Eyüp yerleflmesi için-
de 15. yüzy›ldan 19. yüzy›l sonuna ka-
dar de¤iflik boyut ve üslûpta, mütevazi
ve gösteriflli birçok mektep ve medrese
yap›lm›flt›r. Eyüp’ün  ruhaniyetinden
yararlanmak iste¤i birçok hay›rsever ki-
fliyi burada cami, sebil, çeflme gibi va-
k›flar kurmaya yöneltmifltir. Çok say›-
daki hay›r eserinden geri kalanlar Os-
manl› mimarl›¤›n›n de¤iflik yönlerine
›fl›k tutmaktad›r. 

Günümüze ulaflan örneklere daya-
narak, do¤rudan Eyüp’e özgü bir med-
rese/ mektep mimarl›¤›ndan söz etmek
olanaks›zd›r. Ancak Eyüp’ün do¤al gü-
zelli¤i ve dini önemi, mimarlar›n bura-
da çok say›da ve özel nitelikli mektep
ve medreseler tasarlamas›na uygun bir
ortam haz›rlam›flt›r. 

Eyüp’te yap›lm›fl medreselerin liste-
sini ‹stanbul’la ilgili tarihi kaynaklar-
dan, Prof. Özergin ve Prof. M. Kütü-
ko¤lu’nun çal›flmalar›ndan, tarihçi Ner-
mi Haskan’›n EEyyüüpp  TTaarriihhii  adl› de¤erli
eserinden yararlanarak derlemek olas›-
d›r. Adlar› saptanan  toplam ondört
medreseden günümüze ulaflabilenler al-
t›y› geçmemektedir. Tarihi belgeler ve
günümüze ulaflan örneklerden Eyüp’te
normal medreselerin yan› s›ra, darülkurra
ve darülhadis gibi özel e¤itim veren
okullar›n da yap›ld›¤› belirlenmektedir.

Eyüp’teki ilk medrese Fatih döne-
minde yap›lm›fl; e¤itimle ilgili yap› fa-
aliyeti sonraki yüzy›llarda da devam et-
mifltir. 19. yüzy›lda Osmanl› e¤itimin-
deki yenileflme çal›flmalar› s›ras›nda Ba-
t›l› anlamda orta okul ve meslek okulla-
r›na yönelindi¤inden eski tip medrese
yap›m› durmufltur. Askeri ve sivil rüflti-

yeler, baytar mektebi gibi Bat›l›laflma
dönemi  okullar›n›n örneklerinin Eyüp’te
yap›lm›fl olmas›, semtin tarihi boyunca
e¤itim ve hay›rla olan iliflkilerin canl›
tutuldu¤una  tan›kl›k etmektedir. 

Bu makalenin konusu Eyüp’te 15.-
18. yüzy›llar aras›nda yap›lan mektep
ve medreselerle s›n›rlanm›flt›r; Eyüp’te
bu süre içinde yap›lan mektep ve med-
reseler  araflt›r›larak, bugünkü durumla-
r› incelenmifl ve korunmalar› için öneri-
ler  gelifltirilmifltir.

EYÜP’TE MEVCUT
MEDRESELER

‹stanbul’un di¤er bölgelerinde ol-
du¤u gibi, Eyüp’teki medreseler de  ya-
p›m tekni¤ine ba¤l› olarak, ahflap çat›l›
ve kârgir olmak üzere iki kümede ele
al›nabilir. Yang›nlar ve zaman›n etki-
siyle ahflap medreseler yok olmufl;  Ce-
zeri Kas›m Pafla ve Defterdar camileri-
nin yan›nda bulunan ve ahflap oldu¤u
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tahmin edilen medreselerden geriye
hiç iz kalmam›flt›r. Hücre duvarlar› kar-
gir, revaklar› ahflap dikmeli ve çat›l›
olan medreselerin de ahflap bölümleri
zamanla yok olmufltur. Bu tür medrese-
lere bir örnek olarak Mimar Sinan’›n
eseri olan CCaaffeerr  PPaaflflaa MMeeddrreesseessii  gösteri-
lebilir. Çok harap bir durumdayken
1960’larda onar›larak yeniden kullan›l›r
duruma getirilen bu yap›n›n ahflap re-
vaklar›n›n yeniden yap›larak bütünlen-
mesi ve uygun bir ifllevle de¤erlendiril-
mesi Eyüp tarihi merkezinin yeniden
canland›r›lmas› çabalar›na önemli bir
katk› sa¤layacakt›r. Bu konuda ‹TÜ
Mimarl›k Fakültesi Restorasyon Anabi-
lim Dal›’nda A. Türcan taraf›ndan yap›-
lan tezden yararlan›labilir.

Eyüp’teki medreseler aras›nda ZZaall
MMaahhmmuutt  PPaaflflaa ve SSookkoolllluu medreseleri
bu yap› türünün en üst düzey temsilci-
leri olarak de¤erlendirilebilir. Mimar
Sinan’›n eseri olan bu yap›lar özel tasa-
r›mlard›r. 1568 y›l›nda yap›lan Sokollu
Külliyesinde türbe ve dershanenin yan-
yana getiriliflinde  Selçuklulardan gelen
bir simgesel ve mimari iliflkinin yeni bir
yorumla de¤erlendirilmesi önem tafl›-
maktad›r. II.Selim’in k›z› ‹smihan Sul-
tan’›n vakf› olan bu külliyenin tasar›-
m›nda Mimar Sinan, Selçuklu gelene¤i-
ne bir gönderme yapm›flt›r. ‹ki girifli
bulunan dershaneye hem türbe ile or-
tak olan revaktan hem de avlu taraf›n-
dan ulafl›lmaktad›r. Bu an›tsal dershane
Mimar Sinan’›n iki kap›l› olarak tasarla-
d›¤› birkaç dershanenin en görkemlisi-
dir. Sa¤l›k oca¤›n›n bekleme odas› ola-
rak kullan›lmas› nedeniyle içine ekle-
nen ara bölmelerin kald›r›lm›fl olmas›
dershane mekan›n›n bütünlü¤ünü alg›-
lamaya olanak verdi¤inden  olumlu bir
geliflmedir. Medresenin durumu genel-
de iyi de¤ildir. Bu önemli yap›n›n daha
iyi duruma getirilebilmesi için ‹TÜ Mi-
marl›k Fakültesi Restorasyon Anabilim
Dal›’nda G. Temelci taraf›ndan bir tez
çal›flmas› yap›lm›flt›r.

An›t›n güney yan›ndaki alan›n  çok
bak›ms›z bir durumdan,  Prof.Nezih El-
dem’in  bir projesiyle düzenlenmifl ol-
mas› olumlu bir geliflmedir. Eyüp’ün
merkezinde yer alan ve Sokollu Türbe-
si ve darülkurra ile birlikte önemli bir
külliye oluflturan medresenin  kimli¤ine
daha uygun  bir ifllevle de¤erlendiril-
mesi gereklidir.

ZZaall  MMaahhmmuutt  PPaaflflaa  KKüülllliiyyeessii, iki fark-
l› düzeye oturan medreseleriyle Os-
manl› mimarl›¤›nda ünik bir uygulama-
d›r.  Mimar Sinan’›n eserleri aras›nda
özel bir yeri olan bu külliyenin Eyüp’te
yap›lm›fl olmas›, onu s›rad›fl› bir çözü-
mü burada gelifltirilmeye iten nedenler
de tart›fl›lmaya de¤er konulard›r. Mi-
mar Sinan’›n Eyüp’e verdi¤i de¤er ve

Üstte:

Zal Mahmut Pafla Külliyesi

Tahtani Medresesi

Altta: 

Zal Mahmut Pafla Külliyesi
Tahtani Medresesi, 2000

134



Üstte:

Beflir A¤a Medresesi, 

dershane, 2000

Altta: 

Beflir A¤a Medresesi,2000

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

yerin özelliklerine özgü bir tasar›m ge-
lifltirme çabalar› çok ö¤retici mesajlar
tafl›maktad›r. Geçmiflte çevreye duyarl›
ve nitelikli tasar›m yapmaya gösterilen
özeni, bugün bir sit alan› olan Eyüp’te
yeni tasar›mlar yapan mimarlardan da
bekliyoruz. 

17. yüzy›lda Eyüp’ün yamaçlar›nda-
ki Niflanca semtinde ÇÇaannkk››rr››ll››  MMuussttaaffaa
EEffeennddii  taraf›ndan bir medrese kurul-
mufltur. Yap›ld›ktan k›sa bir süre sonra
fieyh Murad Efendi’nin dershaneye gö-
mülmesiyle Nakflibendi tekkesine dö-
nüfltürülen medrese 1980’ li y›llarda ge-
cekondu istilas›ndan kurtar›larak ona-
r›lm›fl ve tekrar düzenli bir kullan›ma
sunulmufltur. Yeni kullan›c›lar›ndan ge-
len taleple revaklar kapat›lm›flt›r.  Bu
ifllem s›ras›nda konulan do¤rama detay-
lar› kalabal›k bir etki yaratmaktad›r.
Daha yal›n  bir kay›t türü uygulanarak
özgün mimarinin ön planda kalmas›
sa¤lanabilir.

DDaarrüüssssaaaaddee  AA¤¤aass››  BBeeflfliirr  AA¤¤aa
DDaarrüüllhhaaddiissii
18. yüzy›lda  Darüssaade A¤as› BBee--

flfliirr  AA¤¤aa taraf›ndan Eyüp’te yapt›r›lan
darülhadis, kitapl›k ve mektepten olu-
flan külliye  çok harap durumdad›r.
Çok yak›n tarihlere kadar gecekondu
iflgali alt›nda olan külliyenin  boflalt›l-
m›fl olmas› önemli bir geliflmedir. Böy-
lece yirmi y›ld›r içine giremedi¤imiz
dershane ve hücreleri yak›ndan incele-
mek f›rsat›n› elde edebildik. Beflir A¤a-
n›n kitaplara düflkün oldu¤u ve Ca¤a-
lo¤lu’ndaki külliyesinde camiye bitiflik
bir kitapl›k yapt›rd›¤› bilinmektedir.
Tarihi belgelere göre Beflir A¤a
Eyüp’teki medresesine de bir kitapl›k
yapt›rm›flt›r. Tespit edebildi¤imiz ka-
dar›yla burada kitapl›k kütlesi dershane
ile hücreler aras›nda yer alan bir odac›k
fleklindedir. Yap›n›n eklerinden ar›nd›-
r›lmas› ve ç›kacak izlere göre restore
edilmesi Osmanl› mimarl›¤› ve Eyüp
tarihi aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.

Zaman yitirmeden bu külliyenin kurta-
r›lmas›na giriflilmelidir; aksi durumda
flu anda belli belirsiz olan birçok iz
kaybolacak ve restorasyon çal›flmalar›
daha da güçleflecektir.

SSookkoolllluu  DDaarrüüll  kkuurrrraass››
Eyüp’te halen bir darülkurra bulun-

maktad›r. Sokollu Külliyesi içinde yer
alan darülkurra kare planl›, tek kubbeli
bir yap›d›r. Girifl iki sütunla tafl›nan kü-
çük bir kubbe ile korunmaktad›r. Üze-
rinde 1586 tarihli bir yaz›t bulunan
mermer söveli kap›dan dershaneye gi-
rilmektedir. Yal›n bir karaktere sahip
olan iç mekanda kubbeye geçifl için
kullan›lan tonoz bingiler dilimlidir.
Duvarlar› almafl›k örgülü olan yap› bo-
yutlar› ve ajurlu pencereleri ile dikkati
çekmektedir. 
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Üstte:

Sokullu Külliyesi, 

güneydo¤u görünüfl

Altta: 

Sokullu Medresesi, dershane

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

SIBYAN MEKTEPLER‹ 
Eyüp s›byan mektepleri  yönünden

zengin bir yerleflmedir. Ne yaz›k ki, ta-
rihi belgelerde ad› geçen birçok mek-
tep zamanla yok olmufltur. Kay›plar
devam etmektedir. N. Haskan’›n ese-
rinde yer verdi¤i ‹‹ssllaamm  BBeeyy  MMeekktteebbii
son yok olan mekteplerden biridir.
Eyüp’ün 16. yüzy›ldaki geliflimi içinde,
merkezin bat›s›na do¤ru  geliflen ‹slam
Bey Mahallesi içinde yer alan tek katl›,
kargir duvarl› bu mektep art›k bulundu-
¤u soka¤›n ad›nda yaflamaktad›r. Çev-
rede oturanlar böyle bir mektep oldu-
¤unu dahi bilmemektedir. 

Bununla birlikte, Osmanl› s›byan
mekteplerinin mimari geliflimini yans›-
tan  birçok örnek canl› olarak durmak-
tad›r 16. yüzy›ldan günümüze ulaflabi-
len mektepler aras›nda SSeekkbbaannbbaaflfl››  RRaa--

mmaazzaann  AA¤¤aa  MMeekktteebbii özgün bir tasar›m
olarak an›lmaya de¤er. Burada mektep
türbe ile tek çat› alt›nda birlefltirilmifl-
tir. Zemin kat çevresi aç›k bir türbe
fleklindedir. Zeminin türbeye ayr›lmas›
ile mektep köflk mescitler gibi zemin-
den yükseltilmifltir; bu kompozisyonun
benzerleri günümüze eriflmemifltir. 

Mektebin kitabesini Mimar Sinan’la
ilgili Tezkiret-ül Ebniye, Tezkiret-ül
Bünyan gibi tezkireleri kaleme alan flair
Sai yazm›flt›r. Ramazan Efendi S›byan
Mektebi’nin Zal Pafla Caddesine bakan
cephesinde yer alan yaz›tta bir arada
bulunan iki yap›  "mektep ve meflhed"
olarak an›lmaktad›r. Kitabedeki ifade
flöyledir (Haskan II, 24):

"Hamdülillah Ramazan A¤a Ser Sekbanan
‹tdi bu cay ola nâlan ü k›raat
Mekteb ve meflhedi tarihin didi Sa’i
Yapd› bu mekteb-i balây› Ser Sekbanan
Fatiha 994 H. /1586

Zaman›n etkisiyle harap olan ve
kimlik de¤iflimine u¤rayan erken ör-
neklere karfl›n, birkaç seçkin geç dö-
nem  mektebi Eyüp Sultan’›n görkemli
selâtin külliyesi içinde bulunmaktad›r.
Eyüp’le ilgili birçok tarihi çizimde, fo-
to¤rafta yer alan fifiaahh  SSuullttaann  MMeekktteebbii
bu kapsamda an›labilir. 18. yüzy›lda ‹s-
tanbul’da yap›lan mektepler çeflme, ve
sebillerle birlikte güzel kompozisyonlar
oluflturmufllard›r. fiah Sultan mektep ve
sebili, Kahire’de çok örne¤i bulunan ve
16. yüzy›lda ‹stanbul’a getirilen sebil-
küttab kompozisyonunun  Eyüp’teki
tek  örne¤idir. fiah Sultan’›n 1800 tari-
hinde yapt›rd›¤› bu güzel yap› toplulu-
¤unun da flu andakinden daha iyi bir
kullan›ma sunulmas› arzu edilir. Mekte-
bin girifl reva¤›n›n kapat›larak mutfa¤a
çevrilmifl olmas› çok çirkin bir durum
yaratm›flt›r. Zaman içinde sebil ve
mektebin baz› özgün ayr›nt›lar›n›n yok
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Eski resimlerle
bugünkü durum karfl›laflt›r›ld›¤›nda, se-
bilin kurflun örtüsünün özgün ayr›nt›la-
r›n›n basitlefltirildi¤i, mektebin beze-
meli saçaklar›nda bulunan nak›fllar›n
kayboldu¤u  gözlenmektedir. 
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Üstte:

Sokollu Mehmet Pafla
Darülkurras›

Altta: 

‹slambey Mektebi’nden geriye
kalan sokak tabelas›, 2000

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

Eyüp Niflancas›’nda bulunan RRaammii
MMeehhmmeett  PPaaflflaa  SS››bbyyaann  MMeekktteebbii  de türü-
nün ilginç örneklerinden biridir. Zemin
kattaki tonozlu dükkan ve hazne üze-
rinde yükseltilen dershane, 18. yüzy›l-
da ‹stanbul’da çok kullan›lan bir düzen-
lemeyi tekrar etmektedir. Mektebin ço-
cuk kitapl›¤› olarak kullan›lmas› asl›na
uygun ve yararl› bir ifllevdir. Bak›ms›z
durumda olan mektebin ve ilginç çefl-
mesinin onar›larak mimari bütünlü¤üne
kavuflturulmas› önemli bir geliflme ola-
cakt›r.

Eyüp’te mevcut mektepler aras›nda
LLââlliizzaaddee  AAbbddüüllbbaakkii  EEffeennddii  SS››bbyyaann
MMeekktteebbii  özel bir yere sahiptir. Ünlü
bestekâr Zekai Dede Efendi’nin ilk ö¤-
renimini yapt›¤› mektep zamanla de¤i-
flikli¤e u¤ram›fl, girifl revak›n› yitirmifl-
tir. fiu anda giriflin üstünde bir ev yük-
selmektedir. Muhtemelen 19. yüzy›lda
meydana gelen bu de¤iflim, bu an›t›n
ilk tasar›m›n›n tam olarak anlafl›lmas›n›
zorlaflt›rmaktad›r. Kitabesi olmayan ya-
p›n›n 1156 H./ 1743 tarihinde yap›ld›-
¤› bilinmektedir (Ayvansarayi, Mec-
mua-i Tevarih 268-269; Haskan II,22).
1970’lerde onar›lan mektebin iç mekâ-
n›nda ocak yaflma¤›n›n korunmufl ol-
mas›, mektep mimarl›¤› aç›s›ndan
önemlidir. Almafl›k örgüsü ve kirpi sa-
çaklar›yla bu mektep 18. yüzy›l için ti-
pik say›labilecek bir örnektir. Mekte-
bin dönemine uygun bir flekilde döfle-
nerek, Eyüp’ün tarihi ile ilgili, halka
aç›k bir mekan olarak  ziyarete aç›k tu-
tulmas› yararl› olacakt›r.

Eyüp’ün mimari nitelik bak›m›ndan
en üstün yap› topluluklar› içinde yer
alan MMiihhrriiflflaahh Külliyesi’nin mektebi de
onar›larak yeniden kullan›ma sunul-
mufltur. Bu yap›n›n onar›m›nda tarihi
ayr›nt›lara pek sayg› gösterilmemifl ol-
mas› üzücüdür.  fiu anda mektebin girifl
k›sm› bu yap› türüne yabanc› bir me-
kan düzenine sahiptir. Tu¤la saçaklar
dönemin yap›m tekni¤ine, kornifl tipo-
lojisine hiç dikkat edilmeden düz ya-
p›lm›flt›r. Kiremit çat›n›n saçakla iliflkisi
de anormaldir. Bu yanl›fll›klar›n uygun

bir zamanda, an›t›n özgün bölümlerine
zarar verilmeden düzeltilmesi Eyüp’ün
tarihi de¤erine sayg› aç›s›ndan önem
tafl›maktad›r. 

Eyüp’ün Piyer Loti bölgesinde bulu-
nan ve iki farkl› isimle ‹‹ddrriiss--ii  BBiittlliissii ve-
ya AAttttaann  DDüüflfleenn  AAllii  AA¤¤aa  MMeekktteebbii ola-
rak an›lan mektep flu anda onar›lmakta-
d›r. Çevresi TAÇ Vakf› taraf›ndan ha-
z›rlanan projeye göre "flenlendirilen"
mektebin aynal› tonoz örtüsünün yeni-
den ortaya ç›kar›lmas› baflar›l› bir giri-
flimdir. ‹lk tasar›ma dönüfl aç›s›ndan
olumlu olan bu müdahaleye karfl›n, içte
bir ara kat yap›lmas› mekân›n bütünlü-

137



Üstte ve 0rtada:

fiah Sultan Mektebi. Bugünkü
ve 19. yüzy›ldaki durumu 

Altta: 

Ramazan A¤a Mektebi,2000 

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

¤ünü bozmufltur. S›byan mektepleri gi-
bi kültür tarihimiz aç›s›ndan önemli fa-
kat iyi korunmufl örnekleri az yap›lar›n
asl›na uygun onar›mlarla korunmalar›na
özen gösterilmesi gerekmektedir. Mek-
tebin  yan›na yap›lan çok say›da yeni
binadan birinin içine rahatça yerlefltiri-
lebilecek ifllevleri bu küçük tarihi bina-
n›n içine sokmaya çal›flmak olumsuz
bir davran›flt›r. 

Zamanla harap olan ve onar›m s›ra-
s›nda de¤iflikli¤e u¤rayan mektepler
aras›nda EEbbuussssuuuudd  EEffeennddii  MMeekktteebbii de
bulunmaktad›r. 16. yüzy›l›n ünlü bilgi-
ninin ad›n› tafl›yan mektebin içinde öz-
gün tasar›m›ndan bir iz bulmak güçtür.
‹lk yap›m› 16. yüzy›l ortalar›na tarihle-
nen mektebin 1957 y›l›nda asl›na uy-
gun flekilde restore edildi¤i belirtilmek-
tedir (Haskan II,12).  Eski onar›mlar
hakk›nda bilgi ve belge bulmak çok zor
olmaktad›r. Onar›mdan önce mevcut
duvarlarla 20. yüzy›lda eklenen bölüm-
leri tu¤la hat›llarda kullan›lan yeni tu¤-
lalardan anlamak mümkün olmaktad›r.
Zamanla çevresindeki zemin yükseldi-
¤inden mektep çukurda kalm›flt›r.
Mektebin içinde ilk tasar›m›na ›fl›k tu-
tan özgün ayr›nt›lar çok azd›r; duvarla-
r›n alt k›s›mlar› lambri kaplanm›fl, pen-
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Üstte:

Beflir A¤a S›byan  Mektebi 

Ortada:

Lalizade S›byan Mektebi

Altta: 

Rami Mehmet Pafla Mektebi 

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

cereler kapat›larak dolap haline getiril-
mifl, ocak yaflma¤› yok olmufltur. Bu
yap›lar› süsleyen kalem ifli ve benzeri
bezeme ö¤elerinin yok olmas› da iç
mekanlar› çok fakirlefltirmektedir. 

Geçen yüzy›la ait bir kartpostal BBee--
flfliirr  AA¤¤aa  SS››bbyyaann  MMeekktteebbii’ni ve önünde
duran Eyüp’lü ilk okul ö¤rencilerini ve
ö¤retmenlerini göstermektedir.  Bu  il-
ginç belge hem bugün çok harap du-
rumda olan bu s›byan mektebi, hem de
o günün giyim kuflam› hakk›nda önemli
veriler sunmaktad›r. Umar›z Beflir A¤a
Külliyesi ve  çevresindaki birkaç ahflap
konut, Eyüp tarihi merkezinin kimli¤i-
ni koruyabilen ender köflelerinden biri
olarak restore edilir. 

ÖNER‹LER VE SONUÇ
Osmanl› Mimarl›¤›n›n birçok seçkin

e¤itim yap›s›n›n yer ald›¤› Eyüp semti,
tarihi de¤erini sürdürmek için bu an›t-
lar›n› özenle korumal›d›r. Elimizdekile-
ri kaybetmemek için h›zla harekete
geçmeli; titizlikle çal›flmal›y›z. Harap
olan ve hemen ele al›nmas› gereken
kültür varl›klar› aras›nda Beflir A¤a Kül-
liyesi önde gelmektedir. Küçük müda-
halelerle daha iyi bir duruma gelebile-
cek e¤itim yap›lar›m›z bilgili ve duyarl›
ellere emanet edilmelidir. Kültür var-
l›klar›n›n anlam›n› ve de¤erini kavra-
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Üstte:

‹dris-i Bitlisi Mektebi, 2000 

Altta: 

‹dris-i Bitlisi Mektebi yeni
restorasyon

iç düzenleme 2000

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

madan verilen yeni kullan›mlar, yap›lan
onar›m ve yenilemeler baflar›l› olma-
maktad›r.

Üzerinde önemle durulmas› gereken
konulardan biri erken Cumhuriyet dö-
neminde bak›m zorluklar› nedeniyle
sa¤l›k oca¤›, vb. ifllevler verilen medre-
selerin yeniden kullan›m›d›r. Ça¤dafl
sa¤l›k hizmetleri geliflmifl teknik gereç-
lerden yararlanmaktad›r. Sa¤l›k ocakla-
r›n›n, dispanserlerin bu ifllevlerin ge-
rektirdi¤i koflullara göre tasarlanm›fl ye-
ni binalara tafl›nmas› ve asl›nda e¤itim
kurumlar› olan, kültürel de¤er tafl›yan
medreselerin ise yeni bir iflleve uyar-

lanmaya zorlanmadan, mekânlar›n›
bölmeden, kendi mimarilerini serbestçe
sergileyebilecekleri  ifllevlere tahsis
edilmesi önemli bir ad›m olacakt›r. 

S›byan mekteplerinin  yeniden kul-
lan›mlar›nda da özen gösterilmesi
gereken baz› noktalar bulunmaktad›r.
Asl›nda çocuklara yönelik olan bu
yap›lar›n onlar›n tarihi an›tlar› sev-
melerine yard›mc› olabilecek kitapl›k,
oyun odas› gibi ifllevlerle de¤erlendiril-
meleri düflünülebilir. Bu yeni ifllevlen-
dirmelerde uyulmas› gereken temel il-
kelerden biri mekânsal bütünlü¤ün
zedelenmemesidir. Girifl revaklar›n›n
kapat›lmas›ndan, ara katlar yap›lmas›n-
dan ve uygun olmayan ifllevler veril-
mesinden kaç›n›lmal›d›r. 

Geride hiç belge ve hakk›nda bilgi
kalmadan yok olan; kent dokusu içinde
yerleri boflalm›fl an›tlar›n yerine bir an›
plaketi konulmas› ve o parsellerin yeflil
alan olarak düzenlenmeleri yararl›
olabilir. Bu konuda bir araflt›rma yap›l-
mas› sa¤l›kl› karar verilmesine yard›mc›
olacakt›r. Yok olan an›tlar›n yerlerine
selvi ve peyzaja uygun a¤açlar dikil-
mesi Eyüp’ün tarihi dokusunun çirkin
yap›laflmadan korunmas› ve yeflil
dokusunun zenginleflmesine katk›da
bulunabilir. 
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Üstte:

Ebus-Suud Efendi S›byan
Mektebi 

Altta: 

Çank›r›l› Mustafa Efendi
Medresesi

E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U I V
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Tarih, müessese tarihi, maliye, top-
lumbilim ve mimarl›k ile ilgili çok zen-
gin bilgilerin kayna¤› olabilecek arfliv
belgelerine ulaflmak hem hâlâ çok zor-
dur hem de tesadüflere ba¤l›d›r. Bugün
birçok gayrete ra¤men, arfliv belgeleri-
mizin büyük ço¤unlu¤u tasnif edileme-
mifltir. Bu bak›mdan ulafl›labilen baz›
belgeler çerçevesinde de¤erlendirmeler
yap›labilece¤i izahtan varestedir. Bu
belgeler aras›nda, meselâ hem Osman-
l›ca hem Frans›zca olarak haz›rlanm›fl
D’Aranco’nun Ayasofya Camii ile ilgili
raporu gibi ilgi çeken, ayr›nt›l› mimari
ve restorasyonla alâkal› belgelere de
rastlanabilmektedir. 22 Kas›m 1894 ta-
rihli bu belgede, D’Aranco, dahil bu-
lunmad›¤› halde kendi ad›n›n da kay-
dedildi¤i ‹l Komisyonu raporundaki
keflif tutana¤›n›n yetersiz oldu¤unu ve
incelemenin istenen nitelikten uzak bu-
lundu¤unu belirterek yap›n›n önemini
vurgulamakta ve son depremin her ne
kadar hafif bir hasar› olmuflsa da, bu-
nun eski ve tehlikeli yaralar›n tekrar
aç›lmas›na neden oldu¤u üzerinde dur-
maktad›r. Ayr›ca, büyük kubbenin faz-
las›yla flekil de¤ifltirdi¤ini, cephesinde-
ki duvarlar›n oturdu¤unu ve buna ba¤l›
olarak desteklerin basmas› sebebiyle gi-
rifl taraf›ndaki yar›m kubbenin hem ye-
rinden oynad›¤›n› hem de çatlad›¤›n›
rapor etmifltir. D’Aranco, büyük kubbe-
nin flekil de¤ifltirmesinin bir di¤er âmi-
linin tahta ile yap›lm›fl bir çat›n›n a¤›r-
l›¤› alt›nda kalmas› oldu¤unu belirt-
mekte ve hemen yap›lmas› gerekli hu-
suslar s›ralanmaktad›r. Bu belge bize,
günümüzde de rastlan›ld›¤› flekliyle, az
masrafla günü kurtarma çabas›n›n o
gün de mevcut oldu¤unu, restorasyon-
larda öncelikle nelere dikkât edilmesi
gerekti¤ini bir bak›ma restorasyon ilke-
lerini göstermektedir. 

19 Safer 1312 tarihli ve yine bir ko-
misyon taraf›ndan haz›rlanan Dolma-
bahçe ve Ortaköy camilerinin onar›m-
lar› ile ilgili belgede, dikkat çekici hu-
suslara yer verilmifltir. Evkaf Nezareti-
ne gönderilen tezkerede, zikrolunan
camilerin onar›m›nda görevlendirilecek

kiflilerin namuslu ve dürüst kifliler ol-
mas›na dikkat edilmesi, bunlara do¤ru-
lukla hizmet edeceklerine dâir yemin
ettirilmesi ve bu tarzda hizmet ettikleri
takdirde kendilerinin mükâfatland›r›la-
caklar›n›n da bilhassa belirtilmesi isten-
di¤i Evkâf Naz›r› taraf›ndan belirtil-
mektedir. Belki de bu tenbih, camilerin
onar›mlar›ndan sonra k›sa aral›klarla yi-
ne tamire muhtaç duruma düflmelerinin
ortaya ç›kard›¤› zarurî bir uyarmad›r. 

Ayn› belgede Ortaköy Camiinin iç
s›valar› kaz›tt›r›larak keflif yap›lmas›n›n,
duvarlardaki yar›k ve çatlaklar›n içten
ve d›fltan demir ba¤lama yap›larak ona-
r›lmas›n›n ç›ral› kama ve çimento ile
çatlaklar›n s›k›flt›r›l›p doldurulmas›n›n
gerekti¤i bildirilmektedir. 

5 Cemaziyelahir 1278 tarihli bir
belge, kaza sonucu hayat›n› kaybeden
iki iflçinin yak›nlar›na kucak aç›ld›¤›n›
ve bir bak›ma bunlar›n vereselerinin
sosyal sigorta kapsam›na al›nd›klar›n›
ortaya koymaktad›r. Dolmabahçe Ca-
miinin tamiri s›ras›nda düflüp vefat eden
Taflç› ‹brahim ile Hammal Mehmed’in
dokuz kifliden oluflan vereselerinin her-
birine 25 kurufl maafl tahsis edildi¤i gö-
rülmektedir. Bu birkaç örnek dahi, arfliv
belgelerinin çok de¤iflik hususlarda biz-
leri ayd›nlatacak bilgiler ihtiva ettikleri-
ni bir kez daha ortaya koymaktad›r. 

Genelde ‹stanbul, özelde Eyüp Ca-
mi ve Türbelerinin onar›mlar›yla ilgili
belgeler de¤erlendirildi¤inde ne gibi
özellikler tesbit edilebilir? Dikkatimizi
çeken yönleriyle bunlar› flu flekilde s›ra-
layabiliriz:

1. Bürokratik Prosedür
Taflradaki cami ve türbelerin onar›-

m› sözkonusu oldu¤unda, vakf›n müte-
vellisi veya baz› hallerde cemaat, mah-
kemeye baflvurarak tamir talebinde bu-
lunmakta ve bu bir ilâmla Dersaadet’e
intikal ettirilmektedir. Merkez-i hükü-
met, ilâm› inceledikten sonra, öngörüle-
nin d›fl›nda herhangi bir ifllem yap›lma-
mas› ikaz›n› da hâvi izni vermektedir. 

Merkezdeki yap›lar›n onar›m› için
takip edilmesi gereken yol ise, son dö-
nemlerdeki mevzuat de¤iflikliklerine
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ba¤l› olarak farkl›l›klar göstermektedir.
Genel olarak, evkaf nâz›r›, onar›m ihti-
yac›n› ilgili vakfa bildirmekte, vak›f da
Evkaf Nezâretine bu onar›m ihtiyac›n›
duyurmaktad›r. Bu s›rada, flehremane-
tinde kurulan heyet-i fenniye, onar›m›
istenen yap›yla ilgili olarak keflif yapa-
rak keflif defterini haz›rlamakta ve tah-
mini masraf› belirlemektedir. Evkaf Ne-
zareti, bu keflif defteri ile birlikte konu-
yu fiûra-y› Devlete havale etmektedir.
Konu ile ilgili olarak haz›rlanan maz-
bata, do¤rudan do¤ruya umumî heyete
ait olabilece¤i gibi, onun alt daireleri
olan Dahiliye veya Mâliye dairelerine
de ait olabilir. fiura-y› Deletce al›nan
karar keflif defteriyle birlikte Sadaret
makam›na gönderilmekte oradan da ser
kâtibe, dolay›s›yla padiflaha arz olun-
maktad›r. Padiflah, tezkereyi inceledik-
ten sonra iradesini yine ser kâtip yo-
luyla Sadarete bildirmekte ve böylece
prosedür tamamlanmaktad›r. 

Bu ifllemlerin seri bir flekilde yap›l-
d›¤› ve Evkaf Nezaretine iletilen bir ta-
lebin takriben bir ay içinde padiflah›n
iradesinin Sadarete gönderildi¤i görül-
mektedir. Meselâ, Eyüp’teki Es’ad A¤a
(Çelebi) Camii ile ilgili Evkaf Nezare-
tinin 19 Cemaziyel 1314 / 26 Ekim
1896 tarihli takriri, fiûra-y› Devlet Da-
hiliye Dairesince 5 Cemaziyelâhir
1314’de sonuçland›r›lm›fl, Sadaret ma-
kam› 23 Cemaziyelâhir, Ser-kitabet de
25 Cemaziyelâhir 1314’de ifllemi ta-
mamlam›fllard›r. Böylece ifllemin 37
günde tamamland›¤› anlafl›lmaktad›r.
Sultana sunulmak üzere Ser-kitabete
gelen evrak›n genellikle bir günde en
geç üç günde sonuçland›r›ld›¤› görül-
mektedir. Bu da en üst makam›n dahi
bürokratik ifllemlerin çok seri yürümesi
hususunda büyük bir titizlik gösterdi¤i-
nin bir kan›t› olarak de¤erlendirilebilir. 

2. Onar›m Mahalleri
Deprem, yang›n, fliddetli rüzgâr ve

f›rt›na ve y›ld›r›m düflmesi gibi neden-
lere ba¤l› hasarlar ile zaman›n husule
getirdi¤i harabiyet sonras›nda onar›m›
gereken yap›lar›n çok de¤iflik mahalle-
rinin tamir gördü¤ü belgelerin incelen-
mesinden anlafl›lmaktad›r. Bunlar, bura-
da, say›lamayacak kadar çoktur. Bunun-

la beraber, d›fl ve iç aksamda en çok
onar›lan mahalleri k›saca hat›rlatmak
yerinde olacakt›r. Bunlar›n bafl›nda mi-
nare ve minare külâhlar›n›n onar›m›
gelmektedir. ‹ncelenen 150 civar›ndaki
belgeden yirmiikisi 28 cami minaresi-
nin onar›m› ile alâkal› bulunmaktad›r.
Bunu kubbe ve di¤er aksam›n kurflun
kaplamalar›n›n yenilenmesi takip et-
mektedir. Belgelerdeki yo¤unluk dikkâ-
te al›nd›¤›nda kubbe ve külâh gibi ele-
manlar›n kurflun kaplamalar›n›n s›kl›kla
onar›ld›¤› ve devaml› bir bak›m›n ge-
rekti¤i görülmektedir. Di¤er taraftan su
yollar› ile musluklar›n da en çok tamir
gören unsurlar olduklar› dikkâti çek-
mektedir. Mahfillerden döfleme tafllar›-
na, korkuluklardan derz, hat›l tamirine
kadar de¤iflik yerlerle ilgili onar›mlar›n
yan›s›ra kandil ve flamdanlar, lambalar,
has›r, perde ve minderler, türbelerdeki
merkadlerin kalensöve ve destarlar›
onar›lan veya yenilenen nesneler ara-
s›nda yer al›r. Meselâ 1225 tarihli bir
belgede Eyüp Sultan Camiinin flamdan,
kandiller ve ask›s› ile binalar›n levaz›-
mat›n›n onar›ld›¤› ve bunlarla birlikte
di¤er harcamalar›n toplam›n›n 1478
kurufla bali¤ oldu¤u belirtilmektedir. 

3. Malzeme
‹nflac›l›kta, bir k›sm› bugün de kul-

lan›lan pekçok malzeme ad›, belgelerde
çeflitli vesilelerle s›k s›k zikredilmekte-
dir. Bunlar aras›nda, horasanl› kettanl›
harç, melez harç, alç›l› harç gibi harç
nevilerini; fleflhane tu¤las›, çarfl› tu¤las›,
parça tu¤la, minare tu¤las› gibi tu¤la
çeflitlerini; mefle, kara s›¤›r a¤ac›, ›hla-
mur, mertekli çam tahtas›, sar› ot tahta-
s›, sal kalas, battal kereste gibi ahflap
malzeme çeflitlerini; kurflun levha, kur-
flun z›vana, kurflun kenet, zincirli demir
ask›, lâme demiri, dökme raht, ahen,
nuhas gibi de¤iflik madeni malzemeyi;
elvan boya, afl› boyas› s›vac›kâri boya,
sülü¤en boya, isfidaç, frengi altun, yal-
d›z gibi süs malzemelerini buluruz. Bu
bilgileri hâvi belgeler ile, geçen yüzy›l-
larda onar›mlarda kullan›lan malzeme
çeflitlerini, bunlar›n adlar›n›, miktarlar›-
n› ve bu arada onar›m s›ras›nda onar›m›
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gerçeklefltirmekte kullan›lacak âlet,
edevât› hatta bunlar› dikkâte alarak uy-
gulama tekniklerini ve nihayet malze-
melerin birim ve toplam fiyatlar›n› tes-
bit etmek mümkün olabilmektedir. Bu
malzemelerin özellikleri hakk›nda bil-
gilerimizi artt›rd›kça, yap›lar› aslî husu-
siyetlerine göre onarma ve restore et-
me imkânlar›n›n da elde edilebilece¤i
düflünülebilir. 

4. Onar›mlarda Görev
Alan Meslek Erbab›
Arfliv belgelerinin tetkiki, yap›lar›n

onar›m›nda görev alan çal›flanlar› iki
ana gruba ay›rmam›za imkân vermekte-
dir. Bunlar›n ilkini yönetici ve teknik
ekip yani kad›, flehremini, mütevelli,
bina emini, müteahhit ve kâtipler ile
ser-mimar, hassa mimar›, hassa mimar›
hulefas› (kalfalar›) ve keflif komisyonu
üyeleri, mühendisler oluflturmaktad›r.
‹kinci grubu ise zenaatkârlar ve iflçiler
oluflturuyordu. Belgelerde en çok zikre-
dilenler, neccarân, rençberân, hammâ-
lân, dülgerler, tulumbac›lar, badanac›-
lard›r. Bu arada nakkafl ve yald›zc› gibi
daha kalifiye elemanlar›n da zikredil-
diklerini belirtelim. 

Bu iflçi ve ustalardan müslim veya
gayr-i müslim olmalar›na bak›lmaks›z›n
mevcut elemanlara ve ihtiyaca göre gö-
rev verildi¤i anlafl›lmaktad›r. Belgelerin
incelenmesi, bize 1100’lü yani XVII.
yüzy›l›n sonlar› ile XVIII. yüzy›l sonla-
r›na kadar bu iflçi ve ustalar›n ço¤unun
müslüman olduklar›n› buna karfl›l›k
1200’lü y›llarda ise daha çok gayr-i
müslimlerin görevlendirildiklerini gös-
termektedir. Di¤er taraftan imar ve
onar›mlar için Avrupa’dan gelen veya
devletin davet edip görevlendirdi¤i
mühendis ve mimar adlar›na da özellik-
le 1200’lü y›llar›n ikinci yar›s›nda daha
s›k rastlanmaktad›r. 

5. Para Birimi ve
Ödemeler

Osmanl› devletinin yaklafl›k son iki-
yüz y›ll›k dönemini kapsayan belgeler-
de para birimi olarak akçe, para, kurufl,
esed-i kurufl, kîse, zolota, mecidî ve

sim-i mecidî  ifadeleri kullan›lm›flt›r.
Ödemelerin bu de¤iflik para birimleri
ile yap›ld›¤› ve para olarak de¤erlendi-
rmenin a¤›rl›k, uzunluk, hacim veya
hizmete ba¤l› olarak tesbit edildi¤i bel-
gelerin ifade tarz›ndan anlafl›lmaktad›r.
Buna göre de¤erler, beheri, k›taat ade-
di, k›yyesi, kantar›, yükü gibi birimlere
göre belirleniyordu. Onar›mlar›n mas-
raf toplam›, mecidi üzerinden hesapla-
n›p kurufl karfl›l›¤› olarak ifade edilmifl-
tir. Bulunan yekûn daima yaz› ile veril-
mifltir. Belgelerin incelenmesinde, Fa-
tih, Atik Ali Pafla (Çemberlitafl) ve Ha-
midiye (Büyükada) camileri d›fl›ndaki
di¤er yap›lar›n tamam›nda yap›lacak
masraf›n mecidi yirmi kurufltan de¤il,
ondokuz kurufltan hesap edilmesi ve
ödemenin buna göre yap›lmas› iradesi
görülür. Böylece, bir bak›ma onar›m›
ihale edilen yap›n›n masraf toplam›nda
iskonto yap›ld›¤›n› söylemek mümkün-
dür. Di¤er taraftan, belgelerde kaide-i
tasarrufa riayet iste¤i ile tahmini masraf
bedelinin alt›nda harcama yap›lmas› te-
mennisi dile getirilir. 

Onar›lan yap›n›n masraf›n›n, kendi
vak›flar›na kaydedilmek üzere Evkaf
Bütçesi Tamirat tertibinden ödenmesi
özellikle belirtilmektedir. E¤er vakf›n
onar›m masraf›n› ödeme gücü yoksa, o
takdirde Maliye veya Nafia Hazinesin-
den karfl›lanaca¤› bildirilmektedir. 

Çal›flanlar›n ücreti, iflçi s›n›flar› için
belirlenen de¤erler üzerinde ödeniyor-
du. Bunlar, ücret-i amele-i neccarân,
ücret-i amele-i s›vac›yan, ücret-i amele-
i camc›yan, ücret-i amele-i nakkafl veya
bazen yevmiye-i neccarân, yevmiye-i
minareci, yevmiye-i kalfa fleklinde ifa-
de ediliyordu.

6. Onar›m Yo¤unlu¤u
Cami ve türbelerin onar›mlar› ile il-

gili evkaf defterleri ile belgelerin tan-
zim tarihleri dikkâte al›nd›¤›nda XIX.
yüzy›lda onar›mlar›n yo¤unluk kazan-
d›¤› kolayl›kla gözlenebilmektedir.
Özellikle sözkonusu yüzy›l›n son on
y›l›nda onar›mla ilgili belge say›s›n›n
74’ü bulmas›, bu dönemde yap›lar›n
onar›m›na önem verildi¤inin bir gös-
tergesi olabilece¤i gibi ayn› yap›lar›n

145



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

birkaç y›l arayla onar›lmas› nedeniyle
onar›mlar›n kalitesinin yeterli olmad›-
¤›n›n bir iflareti olarak da kabul edilebi-
lir. Sultan Abdülmecid, Sultan Abdüla-
ziz ve Sultan II. Abdülhamid dönemleri
infla faaliyetleri kadar onar›mlar›n da
yo¤unlaflt›¤› bir dönem olma özelli¤ini
kazanmaktad›r. Dikkâti çeken di¤er bir
husus onar›lan yap›lar›n ço¤unlu¤unu
daha eski dönem yap›lar› de¤il XVIII.
ve XIX. yüzy›l yap›lar› teflkil eder. Bu
da yukar›da de¤indi¤imiz onar›m kali-
tesizli¤inin yan›s›ra yeni yap›lar›n kali-
tesinin yetersiz oldu¤una bir iflaret ola-
rak kabul edilebilir. 

Sonuç olarak, genelde ‹stanbul,
özelde Eyüp’teki fiah Sultan, Zal Mah-
mud pafla, Eyüp, Esad Çelebi camileri

ile Sokullu Mehmed Pafla, Eyüp Sultan,
fiah Sultan ve Nakkafl Hasan Pafla tür-
belerini kapsayan tamir belgeleri ona-
r›m faaliyetleri ile ilgili olarak yaz›flma
usulü, onar›lacak iç ve d›fl aksam ma-
halleri, infla ve süsleme malzemeleri,
usta ve iflçiler, ödemeler ve nihayet
onar›m yo¤unlu¤u gibi çok de¤iflik hu-
suslarda bilgi edinmemize imkân sa¤la-
maktad›r. Bunlar›n maliye, muhasebe ve
mühimme defterlerinden de takibi çok
daha yararl› bilgilere ve böylece yap›la-
r›m›z›n geçmiflte yaflad›¤› onar›m mace-
ralar›n› takibe imkân sa¤layacakt›r. 

EKLER
Belgelerden baz›lar›n›n fotokopileri

ile latin harfleri ile okunufllar› ekte su-
nulmufltur. 

Ayasofya Câmii, 
1312 târihli belge:

Ayasofya-i Kebîr Câmi’-i fierîfi’nin
hareket-i arzdan dolay› dâhilden ve hâ-
ricen ba’z› fersûde olmufl olan s›valar›-
n›n tecdîdi masârifini nât›k tanzîm olu-
nan keflf-i evvel defteridir. Zikrolunan
câmi’-i flerîfin derûnunda ve mihrâb›n-
da cânib-i yemininde tabaka üzerinde
ve yay kemerler tahatlar›yla üzerlerin-
de ve ba’zan kubbelerde ve ba’zan pen-
cere bâlâlar›nda ve sâir mahallinde ha-
reket-i arzdan fersûde ve kabarm›fl olan
s›valar fesholunarak hâlis horasanl› ket-
tanl› harçla ve ek mahalleri alç›l› harçla
imtizâc ettirilerek ve hezârfen ma’rifeti
ve sal›ncak vâs›tas›yla s›vanarak kadîmi
vechile badana talâs›.

Sathan metro
murabba’
Câmi’-i flerîf derûnunda döfleme sû-

retiyle.
600
150 Türbeler cihetine nâz›r hârici

kebîr yay kemerin vechinde.
murabba’ 750
fi(fiat) 16
gurufl
12.000
Mezkûr câmi’-i flerîfin türbe-i flerîf

üzerine tesâdüf eden kulenin vechi
cüz’î münflak olmufl oldu¤undan s›valar›
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fesholunarak ç›ral› kamalar ile s›k›fld›r›-
larak kumlu çimento harçla mezkûr
münflak mahalli imlâ ve tesviye oluna-
rak hâlis horasanl› kettanl› harçla s›-
vanarak kadîmi vechile tafl kesme renk-
li badana talâs›.

Mihveren Kadden
murabba’ murabba’
740 3
Sathan
murabba’
96,20       fi(fiat›) 17,5 ma’a iskele
gurufl
1683,5
Sâlifü’z-zikr bafl minâre külâh› tah-

t›nda bir aded som mahallinden hare-
ket etmifl oldu¤undan mahallinden ih-
râc›yla îcâb› vechile tesviye olunarak
temur kenâd ve kurflun z›vana ile ma-
halline vaz’›yyesi.

semen Yüzde befl hesâb›yla
hammâliye ve nakliyesi

gurufl para gurufl
350 701 27

cem’an
para gurufl
14735

‹flbu keflf-i evvel defterinde muhar-
rer oldu¤u üzre zikrolunan câmi’-i flerî-
fin masârif-i ta’mîriyyesi resm-i mecîdî
on dokuz gurufl hesâb›yla on dört bin
yedi yüz otuz befl gurufl yedi paraya
bâli¤ olmufl olma¤la ol bâbda emr ü
fermân hazret-i men-lehü’l-emrindir. 

Fî Eylül sene [1]310
Ser-mi’mâr-› Hazret-i fiehryârî

Bende Bende
Mi’mâr Valori       Mi’mâr Daranko
Bende Bende
Mi’mâr Berit (?) Mi’mâr Serkîz
‹flbu keflf-i evvel defteri müfl’ar ü

mûmâ-ileyhim kalfalar taraf›ndan ko-
misyon-› âcizânemiz huzûrunda tedkîk
k›l›nm›fl olma¤la ol bâbda emr ü fer-
mân hazret-i men lehü’l-emrindir. 

Fî 3 Eylül sene [1] 310
Devâir-i Resmiyye ‹nflâ’âtla Komis-

yon-› Me’mûr Meclis-i Mâliye A’zâs›n-
dan 

Bende
Devâir-i Resmiyye ‹nflâ’âtla Komis-

yon-› Me’mûr Meclis-i Emânet A’zâs›n-
dan

Bende Andon
Devâ’ir-i Resmiyye ‹nflâ’âtla Komis-

yon-› Me’mûr Meclis-i Emânet A’zâs›n-
dan

Bende Mehmed Kâmil
Devâ’ir-i Resmiyye ‹nflâ’âtla Komis-

yon-› Me’mûr Meclis-i Emânet A’zâs›n-
dan

Bende Mustafa
Devâ’ir-i Resmiyye ‹nflâ’âtla Komis-

yon-› Me’mûr Meclis-i Emânet A’zâs›n-
dan Sermühendis Bende Mehmed Ke-
mâleddin

fiehremânet’inden gelen defterin sû-
retidir. Fî 8 Teflrîn-i Evvel sene [1]310

‹mza
Mühendis Mösyö Daranko taraf›n-

dan tanzîm ve huzûr-› âlî-i cenâb-› ne-
zâret-penâhilerine takdîm k›l›nm›fl olan
raporun sûret-i mütercemesidir. 

Devletlü Efendim Hazretleri,
Ayasofya Câmi’-i fierîfince vukû’a

gelen ba’z› hasâr hakk›ndaki mütâla’ât›-
m› beyân etmeden evvel ba’z› ifâdâtda
bulunma¤a kendimi mecbûr addede-
rim. Nezâret-i Celîleleri taraf›ndan
bendelerine i’tâ buyrulan ve zann-› âci-
zâneme göre fiehremânet’inde
mün’akid komisyon taraf›ndan tanzîm
edilen raporda imzâ-y› acîzanemin vaz’
edildi¤ini müflâhade etdim. Hâlbuki ne
mezkûr raporu ve ne de bu misillü
ehemmiyeti hâ’iz cevâmi’-i flerîfenin
keflfine dâ’ir hiçbir rapor vaz’-› imzâ et-
medi¤imi beyân ile berâber mezkûr ko-
misyon taraf›ndan verilen keflf defteri-
ne câmi’-i mezkûr hakk›nda bi’zzât icrâ
eyledi¤im keflf ve mu’âyeneyi mukâye-
se ederek hâs›l olan netîcede komis-
yon-› mezkûrun câmi’-i flerîfi derece-i
matlûbede ve ehemmiyetli bir sûretde
mu’âyene eylemedi¤i anlafl›lm›flt›r. Câ-
mi’-i flerîf-i mezkûr âdi bir binâ olma-
yup pây-i taht-› saltanat-› seniyyenin
ve belki bütün dünyân›n en âlî mebânî-
i meflhûresindendir. Hattâ flark ve gar-
b›n müstefiz oldu¤u envâr-› ma’rifet ve
medeniyet ve teceddüd-i san’at ve h›r-
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fet binâ-y› mezkûrdan fla’fla’a-pâfl ol-
mufldur. Ve mebânî-i sâireden ziyâde
mazhar-› takdîr olan bu binâ-y› âlî ef-
kâr-› beflerin vücûda getürdi¤i âsâr ve
bedâyi’in en mükemmel ve en azametli
ve en lâtifidir. 

Mürûr-› zamân ü a’sâr ile afl›nan ha-
rekât-› arz›yyenin sademât›yla sars›lan
böyle bir binâ mükemmel bir sûretde
ta’mîre muhtâc olup flimdiye kadar vu-
kû’ bulan ufak tefek ta’mîrât usûlünü
terk ve hasârât›n esbâb›n› eyüce tedkîk
ile bu bâbda gâyet mühim ve muvâf›k-›
fen bir usûl-i tersîn ittihâz› gâyetle el-
zemdir. 

Fi’l-hakîka geçen hareket-i arzdan
binâ-y› âlî-i mezkûrca zâhiren hafif ha-
saârât vukû’a gelmifl ise de eski rahnele-
rini meydâna ç›karm›fld›r. Mezkûr rah-

neler amîk ve mühlîk oldu¤undan bü-
tün mütâla’ât›m› bu husûsa sarf eyle-
dim. Uhde-i âcizâneme tevdî’ buyrulan
iflbu me’mûriyyet-i mahsûsa ve mühime
muktezâs›ndan olarak efkâr-› âcizânemi
kemâ hiye hakkuhâ beyân edece¤im.
Ve bu bâbda kendime itmi’nân-bahfl
olan efkâr ve mütâla’ât›m› hafî tutmak
veya tahfif veyâ ta¤yir etmek bendele-
rince îkâ-› cürm etmek demekdir. 

Efkâr-› âcizâneme nazaran Ayasofya
Câmi’-i fierîfi matlûb derecede rasânet
ve metânete hâ’iz de¤ildir. Zîrâ kubbe-i
kebîr ziyâdesiyle ta¤yîr-i flekl etmifl ve
cebhesindeki divârlar›n oturmas›ndan
ve ol tarafdaki desteklerin basmas›ndan
câmi’-i flerîfin medhalindeki nîm kubbe
hem yerinden oynam›fl ve hem de çat-
lam›fld›r. Bütün binâ mezkûr destekle-
rin basmas›ndan muvâzenetini gâ’ib et-
mifl ve iki tarafda bulunan kemerler in-
hitâr tafl›na kadar çökmüfl oldu¤undan
birinci katdaki döfleme tafllar›nda da
haylice inhitât vukû’a gelmifldir. ‹flbu
inhitât hademelerin rivâyetine nazaran
geçen otuz sene zarf›nda vukû’ bulmufl-
dur. 

Kemerlerin müstenid oldu¤u sütun-
lar›n e¤ilmesinden kubbenin de müste-
nid bulundu¤u destekler çatlam›fl ve
kubbenin alt›ndaki yan taraf kemerleri-
ni teflkîl eden divarlar ta¤yîr-i flekl ile
berâber çatlam›fld›r. Bu gibi eski hasâ-
rat›n bir ço¤u bi’d-defe’ât s›va ve boya
ile kapat›lm›fl olmas› flâyân-› te’essüf-
dür. Fakat erbâb-› fen ve tecrübe naza-
r›nda flu hâllerin tehlikeli bulundu¤u
her zamân manzûr ve mer’îdir. Komis-
yon-› mezkûr eski çatlaklar› hâl-i tehli-
kede görmeyüp s›va ve boya ile kapan-
mas›n› tensîb ediyor. Kubbenin birçok
mahallerindeki kurflunlar›n köhnelefldi-
¤ini ve sâ’ir bir tak›m yerlerinde de
noksân oldu¤unu ve buralardan bu gibi
mebânî-i cesîmenin bâ’is-i harâb› olan
ya¤mur sular›n›n nüfûz etmekde oldu-
¤unu nazar-› i’tibâra almamakdad›r. 

Kubbe-i kebîrin ta¤yîr-i flekl etmesi-
nin di¤er bir sebeb-i inhinâs›n›n takrî-
ben n›sf›nda ve en zaîf bir noktas›nda
mezkûr kubbe tahta ile yap›lm›fl bir ça-
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t›n›n s›kleti taht›nda bulunmas›d›r. Bu
çat› kubbenin mestûr olan sath-› hâricî-
sini yükseltmekdedir. Ve mezkûr çat›
ise yak›n zamânlarda kubbenin yaln›z
manzara-i hâriciyyesini düzgün ve
muntazam göstermek içün yap›lm›fld›r.
Binâ-y› mezkûr içün melhûz olan tehli-
kenin flimdi mi veyâhûd ilerüde mi zu-
hûra gelece¤ine dâ’ir vukû’ bulacak
su’âle karflu bir cevâb veremem. Hâl-i
hâz›rda yeniden tezelzülât-› cedîdeye
ma’rûz bulunmayacak olur ise birçok
zamân daha sa¤lam kalabilir fakat divar
ve cebhedeki desteklerin inhitât›ndan
dolay› di¤er bir sebeb olmasa bile flekli
kubbenin ta¤yîri tezâyüd etdikçe tehli-
ke fevkal’âde melhûzdur. Ve ma’âzallah
böyle bir tehlikenin zuhûru birçok
adamlerin hayât›n› ve dünyan›n en gü-
zel bir binâs›n› mahv u ifnâ edecekdir. 

Evvelce dahi arz olundu¤u vechile
hareket-i arzdan dolay› vukû’ bulan ha-
sârât cüz’î olup kubbe-i kebîrin alt›nda-
ki desteklerin ekserîsindeki ufkî ve et-
râf›ndaki pencerelerin kemerlerindeki
amûdî ve mâ’il çatlaklardan ve iç des-
teklerin ve sâ’ir küçük kubbelerin eski
rahnelerinin ziyâdeleflmesinden ve di-
varlar›n çatlamas›ndan ibâretdir. 

Kubbe-i kebîri ve medhalin zîrinde-
ki nîm kubbeyi tahkîm ve lâz›m gelen
ameliyyât› îfâ etmek içün cebhedeki di-
var ve desteklerin neden dolay› basm›fl
olduklar›n› ta’yîn etmek iktizâ eder. Ve
bu ise mezkûr desteklerin ve cebhe di-
varlar›n›n yanlar› kaz›larak istinâd et-
dikleri topra¤›n nev’ ve derece-i metâ-
netinin ve mezkûr destek divarlar›n›n
sûret-i inflâs›nda bir kusûr olup olmad›-
¤›n›n›n bilinmesi iktizâ eder. Bu gibi
mu’âyene ve hafriyât binân›n tahkîm ve
tersîni içün lâz›m gelen ameliyyât›
ta’yîn ile binân›n sukûtunu mûcîb ola-
cak hâlât› men’ edecekdir. Yaln›z bun-
dan sonra kubbe-i kebîrin tersînine te-
flebbüs etmek lâz›m gelürken bu da ke-
mer sûretinde olmak ve kubbenin flekli
ta¤yîr etmemifl cihetlerine istinâd et-
mek üzre ya kârgîr veya demirden bir
kuflak yap›lup kubbenin kabarup ve oy-
nayarak rahnedâr olan mahallerini bir

yandan öte tarafa geçmek ve sükûtunu
men’ eylemek ve hem de k›smen ta’mîr
edilebilmek içün mezkûr kuflakdan lü-
zûmu kadar kama uzadarak ba¤lamak
sûretiyle olabilür. Hâl-i hâz›rda acelesi
olmayan ve fakat büsbütün terki câ’iz
bulunmayan iflbu ameliyyât›n mikdâr›
gayr-i mu’ayyen oldu¤undan ve kuflak
iltisâk halkalar› gibi fleyler dahi keyfe
me’ttefak vaz’ edilemeyece¤inden ve
hîn-i ta’mîrde mahallinden keflf ve ted-
kîk edilmek lâz›m gelece¤inden flimdi-
lik bir keflf-i hakîkî icrâ edilemez.
Ma’amâfih câmi’-i flerîfde tesâdüf olu-
nan daha sâ’ir harâb mahallerin bilâ-ifâ-
te-i vakt ta’mîrinin icrâs› ber-vech-i zîr
beyân olunan masârife muhtâcd›r. 
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Tefiv‹k‹ye,
Dolmabahçe,

Nusret‹ye... ‹le ‹lg‹l‹
h. 1278 tar‹hl‹ belge:
Atûfetli Efendim Hazretleri,
Teflvikiye ve Dolmabahçe ve Nusret

Câmi’-i flerîflerinin minârelerine vaz’
olunan paratonerler mesâr›f› olan otuz
dokuz bin dokuz yüz doksan dokuz ve
Kapan-› Dakik’de vâki’ câmi’-i flerîf itti-
sâlinde bulunan Kasr-› hümâyûn ile
Kayal› Furun kurbundaki Câmi’-i fierî-
fin mesârifi ta’mîriyeleri bakiyyesi bulu-
nan doksan bir bin befl yüz seksen üç
ve F›nd›kl›’da kâin câmi-i flerîfin iskele
taraf›n›n tesviyesi mesârifi kusuru olan
sekiz bin yüz yirmi alt› buçuk ve Koca
Mustafa Pafla Câmi-i flerîfiyle dergâh-›

münîfinin mesârifi ta’mîriyesi içün ve-
rilmesi lâz›m gelen iki bin yüz elli gu-
ruflun i’tâs› ve anadolu Hisar› Câmi-i
fierîfinin keflfi ahîri vechle yedi bin do-
kuz yüz guruflla icrâ-y› ta’mîri ve Dol-
mabahçe Câmi-i fierîfi minâresinin hîn-
i ta’mîrinde düflüb vefat eden Taflç› ‹b-
râhim ve Hammâl Mehmed’in aceze-
den bulunan dokuz nefer vereselerinin
beherine yirmi befl gurufl maafl tahsîsi
ve Faz›l Ahmed Pafla vakf›ndan ‹z-
mir’de Büyük Vezir Han› derûnunda
bulunub Hazîne-i Hassâ-i fiahâne tara-
f›ndan mazbut olan iki bâb ma¤azan›n
mukataaya tahviliyle icâre-i kadîmesine
befl misli zam olunarak vakf› cânibine
verilmesi istîzân›na dâir Evkâf-› Hümâ-
yûn Nezâret-i Celîlesi’nin yedi k›t’a
takrîri manzûr-› âli-i cenâb-› mülûkâne
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Mikdâr› Bahâ Gurufl
1500 metro 16 24000
murabba’ 

300 metro    20     6000
2000 metro      10 20 000
murabba’ 
1100 2,5 2750
kilo

20.000

50 metro 45 2250
murabba’
600 metro   18 10.800
murabba’     
4 metro 200 800

2 aded 150 300
1 250

YYeekkûûnn 8877..115500

fiu kadar bir masrafla en ziyâde lüzûmlu olan mahaller ta’mîr edilebilür. fiuphesiz yukaruda zikrolunan
ameliyyât-› tersîniyye masârifi bunun içinde dâhil de¤ildir ve bu tâ’mîrât büyük kubbenin ta’mîrinden
mukaddem icrâ olunmal›d›r. ‹fl bu ma’lûmât› zât-› âlî-i nezâret-penâhîlerine arz ile ihtirâmât-› fâ’ikam›n
kabûlünü istirhâm eylerim.
Fî 10 Teflrîn-i Sânî sene [1]310

Bende Mühendis Daranko

EEvvvveelleenn Her nev’ kubbe ve sakflar›n üzerindeki kurflun
lar›n mesâha-i sathiyyesi yedi bin befl yüz 
metre murabba’ olup bunun da humsunun 
ta’mîri lâz›md›r.

SSâânniiyyyyeenn Bi’l-cümle oluk ve borular›n tecdîd ve ta’mîri. 
SSââlliisseenn  Câmi’-i flerîfin sa¤ taraf›ndaki s›valar›n ekserî

sinin tecdîdi
RRââbbii’’âânn Sol tarafdaki ayaklar›n biri yedi metro k›rk 

santimetre tûlünde ve on sekiz santimetre ar
z›nda porteller vaz’›yla tersîn ve tahkîmi.

HHââmmiisseenn Minârelerin ta’mîri lâz›md›r. Bunlardan biri 
tu¤la ile inflâ edilmifl oldu¤undan mükemme
len ta’mîri ve di¤erlerinin dahi yaln›z flerefele
rinin ta’mîri ve yerinden oynayan tafllar›n ma
hallerine vaz’› ve alemlerinin dahi yald›zlanmas›.

SSââddiisseenn Câmi’-i flerîf derûnundaki mermer kitâbelerin 
yerlerine vaz’›.

SSââbbii’’aann Alt› yüz metro murabba’ mahallin s›va ve bo
yas›n›n tecdîdi. 

SSââmmiinneenn  Medhalin üzerindeki kat›n mermer kabartma
s›n›n bir k›sm›n›n i’mâl ve mahalline vaz’›.

TTââssii’’aann  Mihrâb›n üzerindeki iki pencerenin ta’mîri.
ÂÂflfliirreenn Hâricdeki kulelerden birinin ta’mîri.
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buyrulmak üzere arz ve takdîm k›l›n-
ma¤la ber-mûcib-i tekârir tesviye-i
muktezâlar›n›n nezâret-i müflârün-iley-
hâya havâlesi hakk›nda her ve vechle
emr ü fermân cenâb-› mülûkâne müte-
allik ve fleref südûr buyrulur ise ana gö-
re hareket olunaca¤› beyân›yle tezkire-
i senâverî terkîm k›l›nd›. Efendim.

Fî 5 C sene 1278

Ma’rûz-› Çâker-i kemîneleridir ki,
Esabi’ zîb-i tevkîr olan iflbu tezkire-i

sâmiyi âsafâneleriyle zikr olunan takrîr-
ler manzûr-› meâlî-mevfûr hazret-i mü-
lûkâne buyurulmufl ve husûsat-› mezkû-
renin ber-mûcib-i takârir tesviye-i muk-
tezâlar›n›n nezâret-i müflârün-ileyhâya
havâlesi müteallik ve fleref-südûr buy-
rulan emr ve irâde-i seniyye-i cenâb-›
tacidâri iktizây-› âlîsinden olarak mar-
rü’l-beyân takrîrlerine savb-› sâmi-i âsa-
fîlerine iâde k›l›nm›fl olma¤la ol bâbda
emr ü fermân hazret-i veliyyü’l-emrin-
dir. 

Fî 6 C sene 1278
BBOOAA..,,  ‹‹rrââddee--ii  DDââhhiilliiyyee,,  3322448877  ((hh..

11227788))

Ortaköy, Dolmabahçe,
Mecidiye ve Orhaniye

Câmii fleriflerine ait h.
1312 tarihli belge:

NNeezzâârreett--ii  EEvvkkââff--››  HHüümmaayyûûnn
MMeekkttûûbbii  KKaalleemmii  AAddeedd  330022
Huzûr-› meâlî mevfûr Cenâb-› Sa-

dâret Penâhiye
Ma’rûz-› Çâker-i Kemîneleridir ki,
Hareket-i arzdan rahnedâr olan Or-

taköy ve Dolmabahçe Câmî-i fierîfleri
hakk›nda ber-mantuk-› irârde-i seniy-
ye-i cenab-› mülûkâne sevk ve izâm
olunan memurin-i lâzime taraf›ndan ic-
râ olunan muâyeneyi havi verilen rapo-
run arz ve takdîm k›l›nd›¤›na dâir tak-
dîm k›l›nan tezkere-i flehriyârî Cennet-
mekân Sultân Abdülmecid Hân Haz-
retleriyle Vâlide Sultân Hazretleri’nin
eserleri oldu¤u cihetle muhâfaza-i bakâ
ve ma’muriyetleri lâz›meden bulunma-

s›yla sermimâr-› devlet atûfetlü Serkiz
Bey Hazretleriyle Mühendis Mösyö
Berite (?) ve Mösyö Daranko ve Nezâ-
retin bu misüllü keflfiyâtda müstahdem
en müstaîd bir mühendis veya kalfas›
birlikde olarak gerek iflbu iki câmî-i fle-
rîf gerek Mecidiye ve Orhaniye câmî-i
flerîfleri iyice muâyene ettirilerek iflbu
cevâmi-i flerîfenin bir daha tehlikeyi
mûcib olmayacak surette tahkîm ve
tersîni neye mütevakk›f oldu¤u hakk›n-
da müflârün ve mûmâ-ileyhim taraf›n-
dan bir rapor tanzîmiyle hâk-i pây-i
hümâyûn-› mülûkâneye arz ve takdîm
k›l›nmas›, muktezâ-y› irâde-i seniyye-i
cenâb-› hilâfet-penâhiden bulundu¤u
Mabeyn-i Hümâyûn’dan Bafl Kitâbet
Celîlesi’nden bâ-tezkire-i husûsiyye
tebli¤ ve ifl’âr olunmas› üzerine mi’mâr-
› müflârün-ileyh ile Hazine-i Evkaf-›
Hümâyûn’dan ta’yin olunan kalfa tara-
f›ndan keflfiyât-› lâz›me bi’l-icrâ Orta-
köy Câmî-i fierîfi’nin derûnuna iskele
kurulub s›valar› kaz›narak muâyenesi-
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nin icrâs›ndan sonra ameliyât-› tersîni-
yesine bak›lm›fl ve Dolma Bahçe Câmî-
i fierîfi’nin icâb eden ameliyât-› fünû-
nun icrâs›yla tersini ve Mecidiye Câmî-
i flerîfinin harâb olmufl olan saçaklar›
sövelerinin ve kulelerinin oynam›fl tafl-
lar›n›n heman mahallerinden fesh ve
ihrâca ve Orhaniye Câmî-i fierîfi’nin
son cemâat mahall-i kapusu önünde ay-
d›nl›k mahalli fevkâni duvâr›n›n demir
ba¤lanarak tersini lâz›m gelece¤ine dâ-
ir itâ olunan raporun lefiyle takdîm k›-
l›nan tezkere-i aciziyeye cevâben kitâ-
bet-i müflârün-ileyhâdan vârid olan tez-
kerede cevamî-i flerîfe-i mezkûrenin
ta’mîrat ve inflâat›na ta’yin k›l›nacak
me’murînin namuslu ve müstakîm ze-
vâtdan olmalar›na dikkat edilüb bunla-
ra sad›kane hidmet ideceklerine dâir
yemin ettirilmesi ve sad›kane hidmet
eyledikleri hâlde mazhar-› mükâfât ola-
caklar›n›n dahî kendülerine tebli¤ ve
tefhîm olunmas› ve Orhaniye Câmî-i

fierîfi’nin vakf› henüz taht-› temine
al›nmam›fl oldu¤undan câmî-i flerîf-i
mezkûrun mesâr›f-› ta’mîriyesi taraf-›
eflref-i cenâb velinimet bî minnet-i
a’zamiden tesviye ve ihsân buyrulmak
üzere mikdâr›n›n arz-› hâk-i pây-i âlî
k›l›nmas› muktezâ-y› irâde-i seniyye-i
cenâb-› hilâfet penâhiden bulundu¤u
ifl’âr olunmas›yla Hazîne-i Evkâf Ta’mî-
rât me’murunun emr-i tahlifi bi’l-icrâ
hükm-i emr-i fermân-› hümâyûn ken-
düsüne tebli¤i ve tefhim olundukdan
ve Ortaköy Câmî-i fierîfi’nin me’mur -›
mûmâ-ileyh ma’rifetiyle derûnuna iske-
le koyulub s›valar› kaz›tt›r›ld›ktan ve
Mecidiye Câmî-i fierîfinin oynam›fl s›-
va ve tafllar› fesh ve tathîr ettirildikten
sonra keflfiyat-› lâz›menin icrâs› içün
dahi ber mûcib-i iradât-› seniyye-i
hazret-i pâdiflâhi mimâr-› müflârün-iley-
he icrâ-y› tebligat ile berâber Hazîne-i
Evkâf’dan Yuvan Kalfa ta’yin ve ‘izâm
k›l›nm›fld›. Bu kere tanzîm ve i’tâ olu-
nan raporda cevamî-i flerîfe-i mezkûre-
den Ortaköy Câmî-i fierifi’nin çatlak
mahalleri bi’l-etraf muâyene olunarak
bunun dâhil ve hariç beden duvâr›na
yüz yirmi k›yyelik dört köfle demirden
ba¤lama tabanlar vaz’ ve di¤er çatlak
mahalleri dahi ç›ral› kamalar ve çimen-
to ile s›k›flt›r›lub imlâ ve bâz› sütunlar›-
n›n k›r›lan ve yerinden hareket eden
k›s›mlar› bi’l-ihrâc som tafldan tecdîd
ve demirler rabt olunarak ve Dolma-
bahçe Câmî-i fierifi’nin dahi bu kabil-
den ameliyat icrâ k›l›narak tersini lâz›m
gelece¤i ve Ortaköy Câmi-i fierîfi’nin
ol sûretle tersîni dört yüz elli bin ve
Dolmabahçe Câmî-i flerîfinin zaten ha-
râbî olan etrâf muhâfaza d›vârlar› ta’mî-
ri dahil oldu¤u hâlde iki yüz bin gurufl-
la kabil olaca¤› gösterilmifl ve mimâr-›
müflarûn-ileyh ile merkûm kalfa taraf›n-
dan Evkâf-› Hümâyûnca ta’mîri içün
keflfi icrâ olundu¤undan hareket-i arz-
dan çatlam›fl harâb mahallerinin dahi o
meyânda tesviyesi mümkün olaca¤›
muharrer olmas›yla câmî-i flerîf-i mez-
bûrun evvelce icrâ olunan keflfi mûci-
bince yirmi sekiz bin befl yüz küsûr gu-
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rufl masrafla ta’mîri mümkün olaca¤›
anlafl›lm›fl ve mesâr›f-› ta’mîriye mikdâ-
r›n›n arz-› atebe-i ûlyâ k›l›nmas› emr ü
fermân buyurulan Orhaniye Câmî-i ve
Mecidiye câmi-i flerîflerinin rapor mün-
derecât›na tevfikan ta’mîrât›na mübâfle-
ret olunaca¤› derkâr bulunma¤la mesâ-
r›f-› ta’miriyeleri olan alt› yüz yetmifl
sekiz bin befl yüz guruflun sarf›na
me’zuniyet i’tâ buyurulmas› bâb›nda
emr ü fermân hazret-i veliyyü’l emrin-
dir.

Fî 19 Safer sene (1) 312 ve
Fî 9 A¤ustos sene (1) 310
Nâz›r-› Evkâf-› Hümâyun Galip

BBââbb--››  ÂÂllii  
DDââiirree--ii  SSaaddâârreett
ÂÂmmeeddîî--ii  DDîîvvâânn--››  HHüümmââyyuunn  AAddeedd  550055

Devletlü Efendim Hazretleri, 
Hareket-i arzdan rahnedâr olub ic-

râ-y› ta’mîrât-› muktezâ-y› emr ü fer-
mân-› hümâyûn hazret-i hilâfet-
penâhiden olan Ortaköy ve Dol-
mabahçe ve Mecidiye Câmî-i flerîf-
lerinin ta’mîri için bu kere ser mi’mar
olan atûfetlü Serkiz Beyefendi Hazret-
leriyle Hazîne-i Evkâf-› Hümâyûn’dan
i’zâm k›l›nan Yuvan Kalfa taraf›ndan
icrâ k›l›nan keflflerini mübeyyin tanzîm
olunan raporun gönderildi¤ine dâir Ev-
kâf-› Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi’nden
varid olub leffen arz ve takdîm k›l›nan
tezkerede cevâmi-i flerîfe-i mezkûreden
Ortaköy Câmî-i fierîfinin çatlak mahal-
leri bi’l-etrâf muâyene olunarak bunun
dâhil ve hâric beden duvâr› yüz yirmi
k›yyelik dört köfle demirden ba¤lama
tabanlar vaz’ ve di¤er çatlak mahâlleri
dahi ç›ral› kamalar ve çimento ile s›k›fl-
d›r›lub imlâ ve bâz› sütunlar›n›n k›r›lan
yerinden hareket eden k›s›mlar› bi’l-ih-
raç som tafldan tecdîd ve dâhili s›valar›
ta’mîr ve di¤er bâz› mahalleri dahi fesh
ve tecdîd ve demirler rabt olunarak ve
Dolmabahçe Câmî-i fierîfi’nin dahi bu
kabilden ameliyât icrâ k›l›narak tersini
lâz›m gelece¤i ve Ortaköy Câmî-i
fierîfi’nin ol sûretle tersîn ve tahkîmi

dört yüz elli bin ve Dolmabahçe Câmî-
i fierîfi’nin zaten harâb olan etrâf
muhâfaza duvârlar› ta’mîri dâhil oldu¤u
hâlde iki yüz bin guruflla kabil olaca¤›
ve mimâr-› müflârûn-ileyh ile merkûm
Kalfa taraf›ndan evvelce verilen
raporun bir f›kras›nda Mecidiye Câmî-i
fierîfi’nin evvelce Hazîne-i Evkâf-›
Hümhayûnca ta’mîri içün keflfi icrâ
olundu¤undan hareket,i arzdan çat-
lam›fl olan cüz’i mahallerinin dahi o
meyanda tesviyesi mümkün olaca¤›
muharrer olmas›yla câmî-i flerîf-i mez-
kûrun evvelce icrâ olunan keflfi
mucîbince yirmi sekiz bin befl yüz
küsûr gurufl masrafla ta’mîri z›mn›nda
mesâr›f-› keflfiyeleri olan alt› yüz yet-
mifl sekiz bin befl yüz guruflun sarf›na
me’zuniyet i’tâs› lâz›me (?) gösterilmifl
olma¤la ol bâbda her ne vechile irâde-i
seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhileri
fleref-müteâllik buyrulur ise mantûk-›
âlîsi infâz edilece¤i beyâniyle tezkîre-i
senâverî terkîm olundu efendim.

Fî Safer sene (1) 312 ve
Fî 13 A¤ustos sene (1) 310
Sadrâzam ve Yâver-i Ekrem Cevâd
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Ma’rûz-› Çâker-i Kemîneleridir ki, 
Resîde-i dest-i ta’zîm olub melfûf-

lar›yla manzûr-› âlî buyrulan iflbu tez-
kire-i sâmiye-i Sadâret-penâhileri
üzerine mûcibince irâde-i seniyye-i
cenâb-› hilâfet-penâhi fleref-müteallik
buyurulmufl olma¤la ol bâbda emr ü
fermân hazret-i velîyyü’l-emrindir.

Fî 23 Safer sene (1) 312 ve
Fî 14 A¤ustos sene (1) 310
Serkâtib-i Hazret-i fiehr-yâri Süreyyâ
BBOOAA..,,  ‹‹..  EEvvkkââff,,  11331122  SS..2233//1166

Es’ad Çeleb‹ Câm‹‹’ne a‹t
h.1265 târ‹hl‹ belge:
Atûfetlû Efendim Hazretleri,
Evkâf-› Hümâyûn Nâz›r› atûfetlû

beyefendi hazretlerinin manzûr-› âlî-i
cenâb-› flehr-yarî buyrulmak için arz ve
takdîm k›l›nan iki k›t’a takrîrinin birin-
de Eyüb’de Topçular nâm mahâlde
kâin Es’dad Çelebî Câmi-i fierîfi’nin
mukaddemâ vukû’ bulan harîkde harâb
olan mahfel-i hümâyûnuyla son cemâat
mahallinin ta’mîri ve imâmete meflrût
bulunan hânenin müceddeden inflâs› is-
tid’â olundu¤una binâen ebniye-i mez-
kûrenin keflf-i ahîri olan on bir bin yedi
yüz yedi gurufl masrafla ta’mîr ve inflâs›
ve di¤erinde Midüllü evkâf müdiri
bulunan Zihni Efendi’yi bâz› h›dmetin-

de istihdâm etmek üzere devletlü R›za
Pafla hazretleri berâber götürmüfl ol-
du¤undan müdürlük mezkûr Midüllü
müfettifli Said Efendi’ye ihâlesi isti’zân
olunmufl olma¤la husûsât-› muharrere
hakk›nda her ne vechile emr ü irâde-i
seniyye-i cenâb-› cihânbâni müteallik
ve fleref-südûr buyurulur ise ana göre
harekete mübâderet olunaca¤› beyân›y-
le tezkire-i senâveri terkîm k›l›nd› efen-
dim.

Fî 27 Ca sene (12) 65

Mâ’rûz-› Çâker-i Kemîneleridir ki, 
Râhe pirây-› ibcâl olan ifl bu tez-

kire-i sâmiye-i âsafâneleriyle zikr
olunan takrîrler manzûr-› âlî-i hazret-i
tacidâr› buyrulmufl ve ifl’âr ve isti’zân
buyruldu¤u vechile ebniye-i mez-
kûrenin keflf-i ahîri olan on bir bin yedi
yüz gurufl masrafla ta’mîr ve inflâs› ve
müdürlük-i mezkûrun mûmâ-ileyh Said
Efendi’ye ihâlesi müteallik ve fleref-
südûr buyurulan irâde-i seniyye-i cen-
hab-› mülûkâne muktezây-› âlîsinden
bulunmufl ve mezkûr takrîrlerine savb-›
sâmi-i âsafilerine iâde k›l›nm›fl olma¤la
ol bâbda emr ü fermân hazret-i veliy-
yü’l-emrindir.

Fî 29 Ca sene (12) 65.
BBOOAA..,,  ‹‹..DD..1111664499,,  11226655..

Es’ad Çeleb‹ Câm‹‹’ne a‹t
h.1314 tar‹hl‹ belge:
fifiûûrrââ--yy››  DDeevvlleett
DDââhhiilliiyyee  DDââiirreessii  AAddeedd  22555588
Evkâf-› Hümâyûn Nezâreti’nin

fiûrâ-y› Devlet’e havâle buyrulan 19
Cemâziyelûlâ sene (1) 314 târihli ve
beflyüz sekiz numrolu Dâhiliye
Dâiresi’nde k›râat olundu.

Meâlinde Evkâf-› Mazbûta’dan
Rami, K›flla-i Hümâyûnun civâr›nda
Topçular’da kâin Es’ad A¤a Câmi’-i
flerîfinin harâb olmufl olan ba’z› mahal-
lerinin keflfi mûcibince mecidi on
dokuz gurufldan on bin dokuz yüz yet-
mifl gurufl masrafla emâneten ta’mirât›
icrâ ve hitâm›nda masar›f-› vak›’a vak-
f›na masraf kayd olunmak üzere meb-
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la¤-› mezbûrun üç yüz on iki senesi ev-
kâf büdçesinden ta’mirât tertîbinden
sarf› isti’zân k›l›nm›fl ve tervîc-i ifl’âr-›
umûr-› tabiiyyeden görünmüfl olma¤la
ber-mûcib-i isti’zân icrâ-y› icâb›n›n
nezâret-i müflârün-ileyhaya havalesi
tezekkir ve keflf defteri leffen takdîm
k›l›nd›. Emr ü fermân hazret-i men-
lehü’l-emrindir. 

Fî 5 Cemâziye’l-ahire sene (1) 314
Fî 9 Teflrîn-i Sâni sene (1) 312

Atüfetlû Efendim Hazretleri,
Evkâf-› Mazbûta’dan Rami K›flla-i

Hümâyûnu civâr›nda Topçular’da kâin
Es’ad A¤a Câmi’-i flerîfinin harâb olan
mahallerinin ber-mûcib-i keflf mecidi
on dokuz gurufl hesabiyle on bin dokuz
yüz yetmifl gurufl masrafla emâneten ic-
râ ve hitâm›nda masar›f-› vak›’a vakf›na
masraf kayd olunmak üzere mebla¤-›
mezbûrun üç yüz on iki senesi Evkâf
Büdçesi’nin ta’mirât tertîbinden sarf›
husûsunun Evkâf-› Hümayûnun
Nezâret-i Celîlesi’ne havâlesi hakk›nda
fiûrâ-y› Devlet Dâhiliye Dâiresi’nin
mazbûtas› melfûfuyla arz ve takdîm
k›l›nm›fl olma¤la ol bâbda her ne vec-
hile irâde-i seniyye-i hazret-i hilâfet-
penâhi fleref-müteallik buyrulur ise
mantûk-› âlisi infâz edilece¤i beyâniyle
tezkire-i senâveri terkîm olundu efen-
dim.

Fî 24 Cemâziye’l-âhire sene (1) 314
Fî Teflrîn-i Sâni sene (1) 312
Sâdrazam R›’fat

Ma’rûz-› Çâker-i Kemînleridir ki,
Resîde-i dest-i ta’zim olub melfûf-

lar›yla manzûr-› âli buyrulan iflbu tez-
kire-i sâmiye-i sadâret-penâhileri
üzerine mûcibince irâde-i seniyye-i
cenâb-› hilâfet-penâhi fleref-müteallik
buyurulmufl olma¤la ol bâbda emr ü
fermân hazret-i veliyyü’l-emrindir.

Fî 25 Cemâziye’l ahire sene (1) 314
Fî 19 Teflrîn-i Sâni sene (1) 312
Ser-kâtib-i Hazret-i fiehr-yarî Tahsîn

BBOOAA..,,  ‹‹..  EEvvkkââff,,  11331144  CC..2255//2233
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EYÜP SULTAN
KÜLL‹YES‹

Prof. Dr. GÖNÜL CANTAY

Z

Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ö¤retim üyesidir. 
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›nlanm›fl kitaplar› bulunmaktad›r. 



1- ‹lk Eyüp Sultan Külliyesi,
cami, medrese ve türbesinin
plan› (E. H. Ayverdi’den)

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

Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 4’e davet ald›¤›m-
da, süre çok k›sa idi. Bu kadar k›sa sü-
rede herhangi bir çal›flma yap›lamaya-
ca¤›n›, dolay›s›yla kat›lmamam›n do¤ru
olaca¤›n› düflündüm. Ayr›ca öncekiler-
de oldu¤u gibi, bu sempozyumda da
konu belirlenmiflti.

Baflka bir nedenle telefon görüflmesi
s›ras›nda, sempozyuma kat›lmamda ›s-
rar edilince, tebli¤ler kitaplar›n› tara-
d›m. Gördüm ki, bu semtin do¤mas›na,
geliflip yaflamas›na neden olan,  "Eyüp
Sultan Külliyesi" ile ilgili olarak sanat
tarihi aç›s›ndan de¤erlendirmenin ya-
p›ld›¤› bir çal›flma da yok.

Bunun üzerine bu yönde bir çal›fl-
may› haz›rlamaya çal›flt›m. fiimdi siz-
lerle paylaflmak istiyorum.

Çal›flmay› yaparken kendime baz›
sorular sordum ve cevaplar›n› araflt›r-
d›m.

.  Eyüp Sultan Külliyesi’nin ilk yap›-
laflmas› nas›l gerçekleflmifl, fonksiyonel
yap›lar›n topografya ile uyumu nas›l
sa¤lanm›fl ?

.  Külliye’de zaman içinde ne gibi
ekler ve de¤ifliklikler olmufl ?

. Külliye’nin ilk cami yap›s›na ait
plan flemas› nas›l ve yap› mühendisli¤i
yönünden sanat tarihine katk›s› ne ol-
mufl ?

. Külliyenin ana yap›s›, Cami’nin
yeniden inflaas› s›ras›nda uygulanan
plan ve plana ba¤l› üst örtü uygulamas›
nas›l gerçeklefltirilmifl, bu ikinci yap›-
laflmada külliye bütününe kat›lan yeni
fonksiyonel yap› ya da mekânlar var
m›?

. Külliyenin çevre ile iliflkisi ne du-
rumda ? gibi...

. Ve tabiî külliye ile ilgili orjinal
kaynak var m› ?

En son sorudan cevaplar› arama¤a
bafllarsak (1);

Fatih taraf›ndan inflâ ettirilen Eyüp
Sultan Külliyesi ile ilgili do¤rudan iki
vak›f belgesi bulunuyor.(2)

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nde olup
1938 y›l›nda Fatih Mehmet II. Vakfiye-

leri’nde s. 7’de bildirilip, s. 286-325
aras›nda faksimile bas›m› ile Türkçesi
yay›nlanan ve " Eyüp Vakfiyesi " diye
tan›nan belgedir. Vakfiyenin derkena-
r›nda Allâme ibni Haceri Askâlanî’nin
Garib üt tezhib adl› kitab›ndan al›nt›y-
la Halid ‹bn-i Zeyd ‹bni Küleybi Ansa-
rî Ebu Eyyub tan›t›l›yor ve vak›f mülk-
leri tek tek bildiriliyor. Eyyüb Kasaba-
s›’n›n tamam›, vak›f olmakla beraber,
Bat›da Edirne, Filibe ile Anadolu’da
Bursa’dan Ayd›n’a kadar çeflitli vak›flar›
bildiriliyor. Kuzey’de ise Silistre’deki
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2- Eyüp Sultan Külliyesi,
cami, medrese ve türbesinin
1800 y›llar›nda kazand›¤›
durumu gösteren plan 
(E. H. Ayverdi’den)

3- Eyüp Sultan Külliyesinin
havadan görünüflü 
(‹st. Büyükflehir Belediyesi 
foto arfl.)

4- May›s 1999 y›l›nda Eyüp
Sultan Külliyesi’nin Haliç’ten
görünüflü 
(G. Cantay arflivi’nden)
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vak›flar› da yaz›lm›flt›r. Vak›f gelirleri-
nin tahsili, kayd› ve kullan›m› ile ilgili
personele kadar incelikli bir bilgiyi bu
kay›tlarda bulmak mümkün olmaktad›r.

Topkap› Saray› Müzesi’nde 7744
numara ile kay›tl› "Eyyüb Vakfiyesi"
ad›yla bir belge daha yay›nlanm›flt›r ki,
içeri¤inde Eyyüb Türbesi yak›n›nda,
Sinaneddin Yusuf Pafla’n›n inflâ ettirdi¤i
zaviye için Fatih’in tesis ettirdi¤i vak›f-
lar› bildirmektedir.(3)

Eyyüb Külliyesi’nin Vak›flar›n›n (h.
894-895/ m. 1489-1490) tarihleri ara-
s›ndaki Muhasebe Defteri’nden de ge-
lirlerini ö¤renmek mümkün oluyor.(4)

Eyyüb Sultan Külliyesi’nin ilk yap›-
laflmas›nda, kaynaklar›n belirtti¤i gibi,
türbe ve cami olmak üzere medrese,
imaret, hamam gibi fonsiyonel yap›lar
yer almaktayd›. Türbe gene kaynaklar-
dan ö¤renildi¤i gibi, külliyenin varl›k
sebebi olmufltur.

Evliya Çelebi’nin belirtti¤i gibi, "bu
cami Fatih Sultan Mehmed Han’›n bi-
nas›yd› ve sevab›n› Hazret-i Ebû Ey-
yüb’e hediye etmiflti."

Seyahatnamesi’nden ö¤rendi¤imize
göre Evliya Çelebi, seyahatlerinden ‹s-
tanbul’a her dönüflünde Eyyüb Sultan
Camii’ne gider ve Kur’an okur. Dolay›-
s›yla Eyyüb Camii ile ilgili bilgilendir-
melerini yan›lt›c› sayamay›z. 

Nitekim gerçe¤e uygun bir flekilde
"... Leb-i Derya’ya karib âsitâne-i Ensâ-
rî’de düz bir zeminde inflâ edilmifltir..."
diye Cami baflta olmak üzere yap›lar›n
inflâ edildi¤i alan›n tepe ile k›y› aras›n-
daki alüvyonlu düzlük oldu¤unu belir-
tir. Bu da gerçe¤e uygundur.(5)

Külliyenin ilk cami yap›s›na ait plan
flemas›n›, titiz bir kaynak araflt›rmas› ile
ortaya koymaya çal›flan, E. H. Ayver-
di’nin restitüsyon plan› ile yap›y› tan›-
yoruz. Ancak E. Çelebi bu ilk cami ya-
p›s› ile ilgili olarak; "... bir kubbelidir,
mihrap taraf›nda yar›m kubbesi daha
vard›r, lâkin o kadar yüksek de¤ildir,
Cami’nin içinde ‘âmid (direk) yoktur.
Orta kubbe etraf›nda metîn kemerler
vard›r..." ifadesiyle yap›n›n plan kurulu-
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5- May›s 1999 y›l›nda Eyüp
s›rtlar›

6- Eyüp Sultan Camii (genel)

7- Eyüp Sultan Camisi
do¤udan görünüfl

8- Eyüp Sultan Külliyesi avlu
girifli

9- Eyüp Sultan Camii avlusu
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flunu tan›tmaya çal›flm›flt›r.
Nitekim E. H. Ayverdi de bu bilgi-

den yola ç›karak, plan yorumunu yap›-
yor. 

Böylece Eyyüb Sultan Külliyesi’nde-
ki ilk cami yap›s›, harîm bölümüyle
enine dikdörtgen bir plan flemas›na sa-
hipti. K›ble yönünde enine dikdörtgen
mihrap bölümü daha alçak olarak bu
ana hacime aç›lmakta ve yar›m kubbe
ile örtülü bulunmaktayd›. Enine dik-
dörtgen as›l mekân›n üst örtüsü ise k›b-
le duvar› ile kuzey duvar›ndaki ikifler
duvar payesi üzerine at›lan iki sivri, ge-
nifl kemer ve gene her iki duvar boyun-
ca uzanan iki kemerle bir kare hacim
oluflturularak, yaklafl›k 12 metre çap›n-
da bir kubbe ile örtülmüfltü. Bu merkezi
kubbe enine dikdörtgen mekân›n yak-
lafl›k yar›s›n›n örtü sistemini olufltur-
mufltu. Di¤er yar›s› ise iki tarafta ke-
merlere ba¤lanan iki yar›m kubbe ile
örtülmüfltü. 

‹lk caminin üst örtü problemi bizi
flu nedenle ilgilendiriyor. Her ne kadar
bir kubbeye yar›m kubbe eklemenin
prototipleri, denemeleri daha önce ya-
p›lm›flsa da, ilk defa bu yap›da statik
yönden ve yap› tekni¤i yönünden mer-
kezi kubbeye yar›m kubbe eklemesi ba-
flar›l› bir flekilde gerçeklefltirilmifltir.

Nitekim bu uygulama yine Fatih ta-
raf›ndan inflâ edilen Vefa’daki fieyh
Vefa Camii’nin (h. 881/ m.1476) enine
dikdörtgen plan›na ba¤l› olarak, 11
metre çap›ndaki kubbe ve iki yandan
iki yar›m kubbe fleklinde tekrar gerçek-
lefltirilecektir.

Daha önce ise h. 876/m. 1471-2 y›l-
lar›nda tamamlanan Üsküdar’daki Rum
Mehmet Pafla Camii’nde kare prizmatik
hacim üzerine, mihrap yönünde ayn›
kemere saplanan yar›m kubbe, Fatih’in
kendi ad›na 1463-1470 y›llar› aras›nda
planlan›p inflâ ettirdi¤i Külliyesi’nin ilk
camiinin planlanmas›nda görülecektir.

Mimar Sinaneddin Yusuf’un bu ba-
flar›s› büyük olmufl, ilk kez 26 metre
çap›nda, 44 metre yüksekli¤inde bir
merkezi kubbeye mihrap yönünde kat›-

lan yar›m kubbe, kare plân bütünlü¤ün-
de, serbest ve duvara ba¤l› tafl›y›c› sis-
tem üzerinde buluflmufltur. Bu ise 16.
yüzy›l Sinan ve ekolünün baflar›s›n› ha-
z›rlayacakt›r.
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10- Eyüp Sultan Külliyesi d›fl
avlu ve flad›rvan

11- Eyüp Sultan Türbesi girifl
kap›s›

12- Eyüp Sultan Külliyesi
avlusu

13- Eyüp Sultan Türbesi avlu
cephesi çinileri
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Sorular›m›za tekrar dönersek, külli-
yede zaman içinde ne gibi ekler ve de-
¤ifliklikler olmufltur?

Bu soru ifade etmeye çal›flt›¤›m›z
plan yorumuna sadece kapal› bölüm
aç›s›ndan yap›ya bak›lmamas› gerekti-
¤ini de aç›klar.

Çünkü kaynaklarda bildirilen iki mi-
nare ve üç taraf› revakl› harimden anla-
fl›lmas› gereken;  son cemeat yeri ile
avlunun iki taraf›ndaki medrese mekân-
lar›n› anlamak gerekir. Türbe sekizgen
plân kurulufluyla medrese avlusunun
kuzeybat›s›nda yer almaktad›r.

Böylece mihrap ekseni üzerinde
yeralan türbe ile cami ve medrese ayn›
avluyu paylafl›r. Ve üç foksiyonel yap›-
n›n ayn› avluyu paylaflan planlamas›,
yap›lar aras›nda organik bir ba¤ olufltu-
rur. Erken Osmanl› Külliye kuruluflla-
r›nda görülmeyen bu durum, ancak
Mentefleo¤lu ‹lyas Bey’in Milet’teki
Külliyesi’nde (1404) ilk defa uygulan-
m›flt›r. Cami, türbe, medrese ayn› fla-
d›rvanl› avluyu paylafl›rlar. 

Bu yönden Eyyüb Külliyesi’ndeki bu
uygulama, Sinan ve ekolü taraf›ndan da
ayr›cal›kl› olarak, topografya da de¤er-
lendirilerek, uygulanacakt›r. Topkap›
Ahmet Pafla Külliyesi (1555-1558) Be-
fliktafl Sinan Pafla Külliyesi (1555),
Edirnekap› Mihrimah Sultan Külliyesi
(1558) ile Kad›rga Sokullu Külliyesi
(1572) ve Lüleburgaz Sokullu Külliyesi
(1579-1580) gibi.

Ayvansarayî’nin Hadikat’ül-Cava-
mi’de Eyyüb Külliyesi, özellikle Cami
ile ilgili bilgiler ise, yap›n›n 18. yüzy›l
sonlar›nda çok harap oldu¤unu, onar›l-
mak üzere y›k›m ve temizli¤e baflland›-
¤›n›, ancak bir haftal›k bir ifllemden
sonra yap›n›n 1798 y›l›nda tamamen
y›k›ld›¤›n› ve temellerinin de söküldü-
¤ünü bildirilmektedir. (6)

Bu kararla ilgili, yap›ya ait Rûz-na-
me’deki bilgilendirme önemlidir.

Hadikat’ül Cevami’de verilen bilgi-
lerden baflta hükümdarlar olmak üzere
külliye ile ilgili hemen her bölümde,
çeflitli flah›slar taraf›ndan tamirler ve
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14- Eyüp Sultan Türbesi iç
mekân

15- Eyüp Sultan Türbesi hacet
penceresi

16- Eyüp Sultan Camii
hünkar kasr› rampa

17- Eyüp Sultan Camii
hünkâr kasr›
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ilâveler yap›ld›¤› bildirilir. Bu ilâveler
k›saca flunlard›r.(7)

Defterdar Ekmekcibafl› Ahmet Pafla
1592 y›l›nda musalla önünde Zamime;
1724 y›l›nda mahya asabilmek için iki
minareyi yükseltir, iki flerefeli hale ko-
yar. Deniz taraf› minaresine 1726 y›l›n-
da y›ld›r›m isabetiyle, yenilendi¤i ;

K›zlara¤as› Hac› Beflir A¤a, Cami
d›fl›nda iki mahfil inflâ ettirmifl, kendisi
de burada gömülü;

I. Sultan Ahmed’in muvacehe pen-
ceresini ve Hz. Peygamber’in Ka-
dem’ini nakletti¤ini (1732), Sadrazam
Sinan Pafla’n›n flad›rvan üstündeki kasr›
inflâ ettirdi¤ini;

II. Osman’›n annnesi Hatice Sul-
tan’›n türbe kap›s› bitifli¤indeki mekân›
(Cüzhane’yi), Çandarl› ‹brahim Pa-
fla’n›n flad›rvan havuzunu, avlunun iki
taraf›ndaki musluklar› Bezirgânbafl› ‹s-
mail A¤a taraf›ndan yapt›r›ld›¤› ö¤reni-
liyor.

Bunlar gibi cami ve medrese çevre-
sinde, pekçok da mezar ve türbe yer
al›yor.

Rûz-nâme’de bildirilen y›k›m kara-
r›ndan sonra yap›lan ifllemlere bakacak
olursak, y›k›m karar›n›n yerinde bir ka-
rar oldu¤u anlafl›l›r. Cami’nin oturdu¤u
alana tamam›yla kaz›klar kak›larak ya-
p›lan r›ht›m, as›l temelin alt› zirâ derin-
li¤inde, üç zirâ miktar›n›n r›ht›m b›ra-
k›larak, dört taraf›n›n r›ht›mla çevrilip,
ortas›n›n moloz doldurulmas›, 1798
(18 Kanun-u evvel Sal›-13 Recep) Ca-
mi’nin kap› efli¤inin kondu¤unu ö¤reni-
yoruz. ‹nflaat›n 26 May›s 1800 Pazarte-
si günü tamamlanmas›yla, Türbe’nin d›-
fl›n›n onar›m›na bafllanm›fl ve tüm ona-
r›mlar 16 Teflrin-i Evvel 1800 y›l›nda
tamamlanm›flt›r. III. Selim’in külliyede
yapt›¤› bu de¤ifliklik önemlidir.

Yap› onar›lmak üzere y›k›m ve te-
mizli¤e geçildi¤inde, zeminin gelecek
yük için mukavim olmad›¤› anlafl›lm›fl-
t›r. Uygulanacak plân ve üst örtü sisye-
mini tafl›yacak bir alt yap› ve temel ge-
reklili¤i ortaya ç›km›flt›r. Yeni Cami’nin
kaplad›¤› taban alan› hemen iki kata
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18- Eyüp Sultan Külliyesi
hamam plan› (E. H.
Ayverdi’den)

19- Eyüp Sultan Külliyesi
hamam

20- Eyüp Sultan Külliyesi
‹mareti

21- Eyüp Sultan Külliyesi,
hazire

Sa¤da
22- Eyüp Sultan Külliyesi,
hazire
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ç›km›fl, ilk caminin kuzey duvar›n›n ye-
rinde iki paye yükselmifl, kuzey duvar›
da minareler bitifli¤indeki medrese
odalar› hizas›na çekilmifltir. Böylece
minarelerin içerde kalan kap›lar› örüle-
rek, d›fla yeni kap›lar aç›lm›flt›r. Bu ya-
p›laflmada türbe, medrese, cami aras›n-

daki organik bütünlük bozulmufl, türbe,
avlu d›fl›nda kal›rken, medrese odalar›
girifl eyvanlar›na kadar ortadan kalk-
m›flt›r.

Böylece Sinan gelene¤inde sekiz
destek üzerine merkezî kubbeye kat›-
lan eksedralarla Yeni Cami piramidal
sluetiyle Haliç k›y›s›nda yükselirken,
ilk kez Cami yan›nda sivil mimarl›k ya-
p›s› olarak Sultan Ahmet Camii’nde or-
taya konan bir uygulamaya da yer ve-
rilmifltir. Caminin güney-bat›s›nda fev-
kânî, rampal› hünkâr köflkü de yeni an-
lay›fl›n uygulamas› olarak yer alm›flt›r.
Külliye ile ilgili foksiyonel yap›lardan
imaret ve çifte hamam günümüze de¤i-
flikliklerle ulafl›rken; külliyenin d›fl avlu-
suna aç›lan kap› yenilenmifl, ancak kül-
liyenin fonksiyonel yap› kay›plar› da
bafllam›flt›r. Medreseden bir kaç mekân
kal›rken, f›r›n ortadan kalkm›fl, yeri
meydan olmufl, çifte hamam ise yeni
yap›laflman›n arkas›nda kalm›flt›r.

Eyyüb Sultan Külliyesi, Eyyüb El
Ensâri’nin Hz. Muhammed’le beraberli-
¤inin ve kutsal topraklardan gelip flehit
olmas›n›n kazand›rd›¤› durum nedeniy-
le, Türk ‹slâm âleminde daima önemli
olmufl, bir hac yeri ilgisini görmüfltür.
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D‹PNOTLAR
(1)Eyüp Sultan Külliyesi ile ilgili ilk bilgileri Fatih

Vakfiyesi ve nüshalar›nda buluyoruz. Fatih’in

mevcut vakfiye nüshalar›n›nsa ;

A. Türk ve ‹slâm Eserleri Müzesi’ndeki 1872 nolu

vakfiye;

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arflivi’ndeki Türkçe

vakfiyenin çevirisi olup, 1938 y›l›nda Vak›flar

Umum Müdürlü¤ü’nce t›pk› bas›m› yay›nlanm›flt›r.

B. Baflbakanl›k Arflivindeki 1872 nolu vakfiye ;

Bu vakfiye Türk ve ‹slâm Eserleri Müzesi’nde 1872

nolu vakfiyenin küçük bir bölümüdür.

C. Topkap› Saray›’ndaki Arapça vakfiye (Alman

Enstitüsü taraf›ndan t›pk› bas›m›  Tahsin Öz ;

Zwei Stiftungsurkunden des Sultans Mehmed II.

Fatih, ‹stanbuler Forschungen IV, ‹stanbul 1935)

Bu nüsha ayr›ca A ve C’de kay›tl› arapça ana

vakfiyelerden 16.-17. yüzy›llarda yap›lm›fl bir ter-

cüme ve hülâsa olup, talimatname niteli¤indedir. Bu

nüsha da 1938 y›l›nda Vak›flar Dergisi’nin 1. cil-

dinde faksimile olarak yay›nlanm›flt›r.

D. II. Bayezid taraf›ndan babas› ad›na düzenlenen

Arapça vakfiye.

E. Tapu Kadastro Umum Müdürlü¤ü’ndeki Arap-

ça vakfiye.

(Bu iki vakfiye ayn›d›r. D=E)

F. Türk ve ‹slâm Eserleri Müzesi’nde 2182  no da

kay›tl› Arapça bir di¤er vakfiye.

Bu vakfiye metni, Fatih Mehmed II. Vakfiyeleri,

Vak›flar Umum Müdürlü¤ü Neflriyat›, Türk Vak-

fiyeleri No : 1 (Ankara 1938) t›pk›bas›m olarak

yay›nlanm›flt›r. 

G. Tapu Kadastro Umum Müdürlü¤ü’nde "Hu-

dudname" olarak kaydedilmifl di¤er bir vakfiye

ise;Türk ‹slâm Eserleri Müzesi’nde 2182 no da ka-

y›tl› olan Arapça Vakfiye’nin (E’deki) istinsah›

olup, Türkolog fiükrü Güllüo¤lu taraf›ndan deflifre

edilmifl ve B. N.  fiehsuvaro¤lu taraf›ndan "Türk

‹stanbul’da T›p Ö¤reniminin 500. Y›ldönümü", ‹s-
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PLANLAMADA 
VER‹ OLUfiTURMAK 

ÜZERE EYÜP’TE  
KORUNACAK  DE⁄ERLER

ZEK‹YE YENEN

Z

Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi 
fiehir ve Bölge Planlama Bölümü Ö¤retim Üyesidir. 

Lisans ve yüksek lisans ö¤renimini Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Mimarl›k Bölümü’nde,
doktora ö¤renimini ‹stanbul Teknik Üniversitesi’nde fiehircilik alan›nda yapm›fl, 

1975-79 y›llar› aras›nda mimar olarak çal›flm›flt›r. 1980 y›l›ndan buyana 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 geliflim 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.



Foto¤raf 1
Eyüp’ün Karadeniz k›y›s›ndan
görünüm 

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

Bilindi¤i gibi, korunmas› gereken
de¤erler do¤a ve/veya insan taraf›ndan
oluflturulmufl olan ve arkeolojik, tarihi,
estetik ya da etnolojik önemleri nede-
niyle dikkati çeken, yer alt›nda, yer üs-
tünde ve su alt›ndaki her türlü tafl›n›r /
tafl›nmaz kültür ve tabiat varl›klar›d›r. 

‹lgili 2863 say›l› Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Kanunu’nda tafl›n›r
ve tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n genifl
kapsaml› bir tan›m› yap›lm›flt›r. Konu-
ya bu tan›m›n içerdi¤i kültür ve tabiat
varl›klar› aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, Eyüp
eflsiz zenginlikte bir yerleflme olarak
belirmektedir. Gerçekten de, Eyüp hem
an›tsal ve sivil mimarl›k örne¤i yap›lar›
ve yap› gruplar›n› hem de kentsel ve ta-
rihsel sit alan›n› içeren, bu özelli¤i tescil
edilmifl ve kabul görmüfl bir mekând›r.

Ancak yak›n geçmiflimizde ve günü-
müzde Eyüp’ün kültürel kimli¤ini önem-
semeyen, Eyüp’te prestij kayb›na neden
olan uygulamalar yaflanm›flt›r. Bu bildiri
ile aç›kl›k getirilmek istenen konu bu
mekân›n yaflamas› / yaflat›lmas›n›n ilk ko-
flulu olan genifl ve do¤al çevresinin özel-
liklerinin ve kültürel kimli¤inin korunmas›
ile ilgili yaklafl›md›r. Bu yaklafl›m çerçeve-
sinde, gerek Eyüp ‹lçesi’nin k›rsal alan›n-
daki gerekse kentsel alanda korunmas›n›n
gerekli oldu¤una inan›lan de¤erler önce
konumland›klar› do¤al çevrenin özellikle-
ri hat›rlat›larak irdelenmektedir. 

1. YAPILAfiMAMIfi
ÇEVREN‹N

KORUNACAK DE⁄ERLER‹ 
DDoo¤¤aall  ÇÇeevvrree
Eyüp’ün k›rsal alan›n›n do¤al zenginlik-
leri Karadeniz k›y›lar› (foto¤raf 1) ve
akarsular›n tan›mlad›¤› havzalar ve or-
manl›k aland›r. Orman›n su kaynaklar›-
n›n beslenmesi (su rejimi), sa¤l›k ve ‹s-
tanbullulara dinlenme alan› olarak sun-
du¤u olanaklar›n yan›s›ra erozyonu
(Haliç’in alüvyonla dolmas›n›) önlemek
yönünden de önemli ifllevi vard›r. Buna
ulusal savunma stratejisi de eklenince
Belgrad Ormanlar›’n›n bir k›sm› ‘muha-
faza orman›’ ilan edilmifltir. 
BBeennttlleerr
Ormanl›k alan, ayn› zamanda, ‘Bentler’
ad›yla bilinen tarihi su yap›lar›n› bar›n-
d›rmaktad›r. Bentlerin kökeni Belgrad
Orman›’ndan gelen akarsu ve derelerin
sular›n›n ‹stanbul’a getirilmesi amac›yla

Roma döneminde yap›lan su yollar› ve
kemerlerine dayanmaktad›r. 16. yüzy›l-
da geliflen ‹stanbul’un su gereksinmesi-
ni karfl›lamak üzere Osmanl› padiflah›
Kanuni Sultan Süleyman döneminde
bu su yap›lar› yeniden ve eklemelerle
ele al›nm›fl, üstü kapal› kanallar ve ye-
ralt› galerileri ile su yollar› iyilefltiril-
mifltir. Alibey ve Ka¤›thane dereleri
üzerinde yap›lan Mimar Sinan’›n eseri
K›rkçeflme tesislerinin bir k›sm› Eyüp
‹lçesi s›n›rlar› içinde kalmaktad›r. An›t
eser niteli¤indeki su kemerlerinin varl›-
¤› Kemerburgaz yerleflmesinin ad›n›n
da kaynakland›¤› nedendir. Bunlar ara-
s›nda iki ya da üç katl› baz› kemerler
mimarl›k ve mühendislik aç›s›ndan ün
kazanm›flt›r. Kemerburgaz ile Göktürk
beldesi aras›ndaki Uzun Kemer, 711m.
uzunlu¤u ile, Mimar Sinan’›n irili ufakl›
33 su kemeri bulunan bu yap›lar toplu-
lu¤una katt›¤› en büyük su yap›s›d›r.
Kemerburgaz giriflinde bulunan Kovuk
Kemer yap›lan iyilefltirmelerle Roma
devrinden günümüze yaflat›lan bir an›t
eserdir. Alibey Deresi Vadisi üzerinde-
ki Ma¤lova Kemeri’nin ve Güzelce Ke-
mer’in alt bölümleri Alibey Baraj Gölü
sular› alt›nda kalm›flt›r. Ma¤lova Keme-
ri için söylenen bu su yap›s›n›n dünya-
da efli bulunmayan bir mühendislik ve
mimarl›k flaheseri oldu¤udur. 
AArrkkeeoolloojjiikk  AAllaann
Bu çevre yukar›da da belirtilen çevresel
verileri ve Antik devirden itibaren ge-
çerli olan manevi kimli¤i nedeniyle
öteden beri sürekli ya da geçici yerlefl-
melere sahne olmufl olmal›d›r. Karade-
niz k›y›lar›n›n ve ormanl›k alan›n içer-
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Foto¤raflar  2, 3.
Eyüp kentsel alan›ndan
topo¤rafik özelliklerin
izlenebildi¤i iki görünüm

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

di¤i flora ve fauna zenginli¤i nedeniyle
Trakya ilk devirlerde avc›, toplay›c›,
bal›kç› topluluklar için, mevsimlik de
olsa, uygun konaklama olanaklar› sun-
mufltur. Nitekim, Kemerburgaz’›n 14
km. kuzeybat›s›nda, Çiftalan ile A¤açl›
köyleri aras›nda A¤açl› ve Hayakad›n
dereleri ile Karadeniz k›y›s› ve güney-
de bodur a¤açlarla kapl› makilik ile s›-
n›rlanan eski kumulun üzerinde orta
Paleolitik Ça¤ - Neolitik Ça¤ sürecin-
de kamp yeri olarak kullan›ld›¤› sapta-
nan izler bulunmufltur. 1973-74 y›lla-
r›nda farkedilen bu arkeolojik izleri ba-
r›nd›ran kumulun günümüzde alttaki
kömürü ç›karmak ve yol açmak ama-
c›yla tahribi söz konusudur. Alibey ve
Ka¤›thane derelerinin Haliç’e dökül-
dükleri yerde, Silahtara¤a Termik Sant-
rali’nin arkas›ndaki tepede Bizans dö-
neminden sunak ve di¤er arkeolojik
buluntular oldu¤u da bilinmektedir. 

MMeessiirree  YYeerrlleerrii
Eyüp’ün geçmiflteki mesire yerleri-

nin bir k›sm› halen mücavir alan›nda
kalmakta, bir k›sm› ise günümüzde yer-
leflik alana dönüflmüfl ve/veya yerleflik
alana kat›lm›fl bulunmaktad›r. Çeflme
ve namazgâh içeren Gümüflsuyu Mesi-
resi bugün yerleflik alan içinde kalm›fl,
lâle, gül, zerrin, sümbül bahçelerinin
yer ald›¤› ve Eyüp’te çiçekçili¤in gelifl-
mesine yolaçan Fulya Tarlas›, Sultan
IV. Mehmet’in av köflkü ve havuzlu
bahçelerinin yer ald›¤› Alibey Köyü
Mesiresi ile Bülbül Deresi, Türbe ... ve
Topçular mesireleri ise yerleflim alan›na
dönüflmüfllerdir.

2. YAPILAfiMIfi
ÇEVREN‹N KORUNACAK

DE⁄ERLER‹ 
22..11..  YYaapp››llaaflflmm››flfl  ÇÇeevvrreenniinn  DDoo¤¤aall  YYaapp››
ÖÖzzeelllliikklleerrii
Eyüp’ün kentsel merkezinin yerleflti¤i
alan›n topo¤rafik yap›s› engebelidir.
Özgün durumunda Haliç k›y›s› ile bü-
tünleflen Eyüpsultan Külliyesi ve yak›n
çevresinin yerleflti¤i kot deniz seviyesi-
ne yak›nd›r. Merkezden kuzeybat›ya
do¤ru hafif e¤imle ilerleyen alan Rami
ve Cuma s›rtlar› ile Güzeltepe, Esente-
pe, Emniyet Tepesi gibi küçük tepeler-
de yükselir, Mezarl›klar Tepesi ve Gü-
müflsuyu Tepesi (300 m.) ile en yüksek
noktalar›na ulafl›r. Haliç’i besleyen Ali-
bey, Ka¤›thane, Gümüflsuyu ve Bülbül
derelerinin merkeze do¤ru birbirine
yaklaflan vadileri bu topo¤rafyay› birbi-
rini ve ayn› zamanda Haliç’i seyreden
yamaçlarla süsler. Merkeze do¤ru ›fl›n-
sal yaklaflan ve k›y›ya dik inen yollar
bu vadi tabanlar›na oturmakta, ayn› za-
manda yerleflmenin altbölgelerini ta-
n›mlamaktad›r. (foto¤raflar 2, 3) 

Haliç’e k›y›s›n›n varl›¤›, de¤iflken
topo¤rafyas›n›n sahil ile birlikte sundu-
¤u olanaklar, çeflitli konum ve ölçekte-
ki tarihi yap›lar ve yeflil ögeler fleklinde
beliren tarihsel de¤erler Eyüp’ün -farkl›
kot ve aç›lardan- seyri ilginç bir yerlefl-
me olmas›na yolaçm›flt›r. Di¤er yan-
dan, yerleflme alan›ndaki Pierre Loti
Tepesi olarak isim yapm›fl olan Gümüfl-
suyu ‹dris Köflkü Tepesi ile Amcazade
Vak›f Arazisi’nin yerleflti¤i tepe eski ‹s-
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Foto¤raf  4.
Eyüp’ten Haliç’in karfl› k›y›s› 
(Esin AKTU⁄LU 
AKTAN’ ›n özel arflivinden.)

Foto¤raf  5.
Eyüpsultan Camii 
iç avlusundan görünüm 

Foto¤raf  6.
Eyüpsultan Külliyesi’ne
mezarl›klar taraf›ndan bak›fl 

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

tanbul’un seyredilebildi¤i önde gelen
manzara noktalar›d›r. Bu tepelerin var-
l›¤› yerleflmenin Haliç’in güneybat›
ucundaki konumu ile birleflince
Eyüp’ten Haliç’in ve iki yakas›ndaki ta-
rihsel alanlar›n (Tarihi Yar›mada ile
Sütlüce - Galata aras›) gözal›c› görünü-
mü Eyüp için özel bir zenginlik olarak
ortaya ç›kmaktad›r* (foto¤raf 4). Bu
durum ‹stanbul ölçe¤inde siluet ve pey-
zaj de¤erlerinin düzenlenmesi / korun-
mas› çabalar›nda gözetilecek bir özel-
liktir.

22..22..  TTaarriihhsseell  vvee  KKeennttsseell  DDee¤¤eerrlleerr  --
DDiinnii  vvee  SSiivviill  YYaapp››llaarr,,  YYaazz››ll››  AAnn››ttllaarr  
Eyüp merkez yerleflmesi sit alan› ve ko-
ruma alan› ile Haliç sahilinde ve koru-
ma alan›n›n bat›s›nda an›t eserleri ve si-
vil mimarl›k ürünü tescilli yap›lar› içer-
mektedir. 
EEyyüüpp’’üünn  ZZiiyyâârreettggââhh  ‹‹flfllleevvii--KKuuttssaall  YYaann››

Eyüp tarihi boyunca kutsal bir ziya-
ret yeri ifllevi görmüfltür. Bizans döne-
minde k›rsal nitelikleri, zengin ve yo-
¤un bitki örtüsü ve hayvan varl›¤› ne-
deniyle av sahas› ve rekreasyon alan›
olarak tan›nmaktad›r. Ayn› zamanda,
Aya Mama Manast›r› ve Saray› (bugün
Otakç›lar Camii civar›), Aziz Kozmos
ve Damianos Manast›r› ve benzerleri-
nin varl›¤› ile savafla giden üst düzey
askerlerin silah kufland›¤›, kutsand›¤›
bir tören alan›d›r. Sonraki dönem Def-
terdar ‹skelesi ve Feshane mevkii flehrin
nekropolüdür. Sonraki dönem Bahariye
k›y›s› - Bostan ‹skelesi Bizans dönemin-
de liman ve tersane ifllevi görmekte,
ahflap bir köprü (daha sonraki 12 ke-
merli kâgir Deve Köprüsü) buradan
Sütlüce ile ba¤lant› kurmaktad›r. Bu
eserlerin ‹stanbul’a yönelik say›s›z ku-
flatmada sald›r›larla harap olduklar› ve
günümüze ulaflamad›klar›, bu konuda
yaz›lanlardan, anlafl›lmaktad›r.

Eyüp Türk Ça¤›’nda Osmanl› sul-
tanlar›n›n sürdürdü¤ü kutsal ziyaret ye-
ri gelene¤i nedeniyle bu ifllevi karfl›la-
yan yap›lara sahip olmufltur. Bunlar›n
bafl›nda Eyüpsultan Camii ve Külliyesi
gelir. Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan
‹stanbul’un ilk kubbeli sultan camii ve
külliyesi Eyüp’te yapt›r›lm›flt›r: önce
Aba Ayyub el-Ansari’nin türbesi infla
edilmifl, yan›nda kurulan cami, medre-
se, kütüphane, imaret, çifte hamam ile
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Foto¤raf  7. 
Zalpafla Külliyesi’nin
avlusundan görünüm 

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

Eyüp’ün geçmiflte ve bugün çekirde¤ini
oluflturan donat› yap›lar› toplulu¤u elde
edilmifltir (1459). ‹stanbul’un Surd›-
fl›’ndaki ilk külliyesinden günümüze
ulaflanlar cami, türbe ve hamamd›r. (fo-
to¤raflar 5, 6) 

‹stanbul’un dünya çap›nda bir Türk
- ‹slâm flehri olarak haz›rlanmas› afla-
mas›nda Eyüp ‹mparatorluk baflkenti-
nin kutsal merkezini oluflturmufl, ‹slâm
dünyas›n›n önde gelen ziyaretgâhlar›n-
dan biri olarak kabul edilmifltir. ‹slâm
Peygamberi’ne ait kutsal emanetler ile
halifelik iflaretlerinin Yavuz Sultan Se-
lim taraf›ndan ‹stanbul’a, Eyüp’e getiril-
mesinin ve burada muhafaza edilmesi-
nin de bunda önemli pay› vard›r. Bu
geliflmeyle Eyüp’ün kutsal ziyaret
mekân› kimli¤i siyasi bir misyon da ka-
zanm›flt›r. Yeni tahta ç›kan her Osman-
l› sultan› Haliç üzerinden deniz yolu
ile Eyüp’e gelir, Bostan ‹skelesi’nde ka-
raya ç›kar, yaya olarak Eyüpsultan’› zi-
yaret ederdi: yeni padiflah burada tö-
renle Halife Osman’a ait k›l›c›, devrin
en önde gelen tarikat fleyhinin yard›-
m›yla, kuflan›r, Edirnekap› üzerinden
kara yolu ile eski Mese Yolu kuzey ak-
s›n› izleyerek Divan Yolu’na ulafl›r, ora-
dan Saray’a dönerdi. Taklid-i Seyf de-
nilen bu merasim, Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’nun taht›na sahip olman›n tescili
anlam›nda, biat (ba¤l›l›k yemini) töreni
kadar önemli say›lm›flt›r. 

Yerleflmenin geliflme sürecinde
özellikle dinsel ve toplumsal içerikli
yap›larla donat›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.
Niflanca’da Kap›a¤as› Mescidi (Davuta-
¤a Mescidi, 15. yüzy›l), Otakç›lar’da
Fethi Çelebi Mescidi (15. yüzy›l),
Çömlekçiler Mahallesi’nde Arpac›
Hayrettin Mescidi (16. yüzy›l öncesi),
Sofular’da Sofu Ali Çavufl Mescidi
(1464), Zalpafla Caddesi’nde Cez(e)ri
Kas›m Pafla Camii (1515), ‹slâmbey

Camii (1521), Kalenderhane Cadde-
si’nde (Saçl›) Abdülkadir Efendi Mesci-
di (1537), Gümüflsuyu ‹dris Köflkü Te-
pesi’nde Zeynep Hatun Camii (1538),
Defterdar Caddesi’nde Mimar Sinan
eseri Defterdar Camii (1541), Niflanca
Mustafa Pafla Caddesi’nde Niflanca Ca-
mii (Niflanc› Mustafa Pafla Camii,
1543), Rami K›flla Caddesi’nde Topçu-
lar Mescidi (1558), Eyüp ‹skele Mey-
dan›’nda Büyük ‹skele Camii (Kaptan
Pafla Camii, 1577), K›z›l Mescit (Kire-
mitçi Süleyman Mescidi, 1581), Niflan-
ca’da Münzevi Mescidi (Süleyman Su-
bafl› Mescidi, 16. yüzy›l), Dü¤meciler
Caddesi’nde Dökmeciler Mescidi
(Dü¤meciler Mescidi, 16. yüzy›l), Ab-
durrahman fieref Bey Caddesi’nde Tak-
yeci Mescidi (Arakiyeci Mescidi,
1591), Zalpafla Caddesi üzerinde türbe,
medrese ve zaviyeden ibaret Cafer Pa-
fla Tekkesi (1587 öncesi), Hoca Sadet-
tin Efendi Dar-ül Kurra’s› (1599 önce-
si) ile Mimar Sinan’›n Cami-i Kebir
Caddesi üzerinde türbe, dar-ül kurra ve
çeflme ile camisiz olarak infla etti¤i So-
kullu Mehmet Pafla Medresesi (1569,
halen Eyüp sa¤l›k Merkezi) ve yine
Mimar Sinan’›n cami, medrese, flad›rvan
ve iki avlu ile engebeli arazide bir dene-
mesi olan Zalpafla Camii ve Külliyesi
(1574-80) (foto¤raf 7) bu yap›lardan
günümüzde mevcut olan baz›lar›d›r. 

Daha sonraki dönemde camilere
Defterdar Caddesi’nde bulunan Demir-
ciler Camii (17. yüzy›l), ‹slâmbey Cad-
desi’nde Kas›m Çavufl Camii (17. yüz-
y›l ikinci yar›s›), Rami Yeni Mahalle-
si’nde Tantavi Camii (1889), Rami Cu-
ma Mahallesi’nde Hac› Ali Pafla Camii
(1892), külliyelere Bostan ‹skelesi Cad-
desi’nde mektep, imaret, sebil, türbe ile
yap›lan Mihriflah Valide Sultan ‹mareti
(1795) ile Defterdar Caddesi’nde mek-
tep, sebil ve türbeden ibaret fiah Sultan
Külliyesi (1800) ilave olmufltur. (foto¤-
raflar 8, 9)

Osmanl› geç dönem yap›lar› aras›nda
e¤itim yap›lar› önemli yer tutmaktad›r.
Eyüpsultan Külliyesi’ndeki kütüphane ile
Mihriflah Valide Sultan ve fiah Sultan
külliyelerindeki mekteplere ilaveten,
Eyüp’te bu dönemde, k›l›ç alaylar›n›n ya-
p›ld›¤› yol üzerinde deniz k›y›s›nda ya-
p›lan Hüsrev Pafla Kütüphanesi (1839),
Boyac› Sokak’ta günümüzde sa¤l›k mer-

168



Foto¤raf  8, 9.
Bostan ‹skelesi Soka¤›’n›n fark-
l› uçlar›ndan görünümler 

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

kezi olarak kullan›lan Hasan Hüsnü Pafla
Kütüphanesi (1894), yine Boyac› So-
kak’ta günümüzde de okul olan Sultan
Reflad Mektebi (Refladiye Mektebi,
1910) bunlardan birkaç örnektir. 

Eyüp’ün manevi kimli¤inin simgeleri
yaflam›n sonsuzlu¤unun iflaretleri say›-
lan türbeler ve tekkelerdir. Eyüp’te en
yayg›n an›t yap› türü türbelerdir. Aba
Ayyub el-Ansari ve fetih flehitlerinin is-
tirahatgâh›na yak›n olmak isteyen top-
lumun önde gelen kiflilerinin özenle
yapt›rd›klar› türbeleri buradad›r. Sul-
tan, valide sultan, flehzade, sadrazam,
fleyh-ül islam ve pafla türbeleri, ünlü
Osmanl› devlet adamlar›n›n, din adam-
lar›n›n, sanatkârlar›n kabirleri ile tüm
bu kiflilere yak›n gömülmek isteyenle-
rin mezarlar› Eyüp’tedir. Mezarl›klarda-
ki tarihi mezar tafllar›n›n ‘yaz›l› an›t’
olarak geçmifle ›fl›k tutan yönleri bilim-
sel anlamda kabul edilmifltir. Bu neden-
le, günümüzde Eyüp hem ebedi bir sü-
kûnet mekân›, ‘mezarl›klar kenti’ hem
de eflsiz içerikte yaz›l› an›tlara sahip bir
aç›k hava müzesidir. Gerçekten de
Eyüpsultan Camii’nin arkas›ndan Pierre
Loti’ye uzanan tarihi Eyüp Mezarl›¤›
ile merkezin güneyindeki mezarl›klar
mezar tafllar› ve servi a¤açlar›yla
Eyüp’ün genel görünümünde etkilidir;
ayn› zamanda Eyüp’ün ‹stanbul ve
‹slâm dünyas› için anlam›na iflaret et-
mektedir. (foto¤raf 10)  

Eyüp manevi kimli¤i nedeniyle tari-
kat yap›lar›n›n da yo¤unlaflt›¤› bir yer-
leflmedir. Eyüp’te bir k›sm› cami / med-
rese grubu içinde, bir k›sm› cami ya da
mescit / tekke grubu içinde, bir k›sm›
ise mesken / tekke fleklinde bilinen
60’›n üzerinde tarikat yap›s› bulunmak-
tad›r. fiah Sultan (1556), Baba Haydar
(1560’lar), Cafer Pafla (1587 öncesi),
Karya¤d› (16. yüzy›l), fieyh Murat
Efendi (1680 öncesi), Özbekler (18.
yüzy›l) tekkeleri ile Bahariye Mevlevi-
hanesi (1873) bu tür yap›lara örnektir.

Eyüp’te ‹slâmbey ve Niflanca mahal-
lelerinde 19. yüzy›l yap›s› iki Ermeni
kilisesi de mevcuttur. 
MMaahhaalllleelleerr

Fetihten 16. yüzy›l›n sonuna de¤in
imar etkinlikleri ile donat›lan Eyüp’te
mahalleler Eyüpsultan Külliyesi’nin
oluflturdu¤u nüve çevresinde geliflmifltir.

Cezri Kas›m, Fethi Çelebi, Niflanc›

Mustafa Pafla, Defterdar, Ya Vedûd
mahalleleri Fatih döneminden mahalle-
lerdir. Dü¤meciler (Dökmeciler), Ka-
s›m Çavufl 16. yüzy›l mahalleridir.
Eyüp’ün Fatih döneminde varoldu¤u
bilinen sekiz mahalleden 1934 y›l›nda
on iki mahalleye büyüdü¤ü bilinmekte-
dir. Bu geliflme cami, mescit, çeflme ve
mahalleye hizmet veren di¤er donat›
yap›lar› çevresinde organik geliflen bir
doku fleklinde olmufltur. Eyüp’te göç-
menlerin yerleflmesi için haz›rlanan ko-
nut alanlar› (Rami ya da Hamidiye yer-
leflmesi) ise 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›n-
dan itibaren imar ve iskan etkinlikleri-
ne esas olan ›zgara sistem dokusu ile
gerçekleflmifltir. 
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Foto¤raf  10.
Eyüp merkezinden Pierre
Loti’ye uzanan tarihi mezarl›k 
(Esin AKTU⁄LU 
AKTAN’ ›n özel arflivinden.)

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

ÇÇaarrflfl››
Eyüp’te burada oturmak, öldükten son-
ra da bu kutsal çevrede gömülmek iste-
yen sakinlerin gündelik gereksinmeleri-
ni, Eyüpsultan Camii, Türbesi ve çev-
resi ile mezarlar› ziyarete gelenlerin
al›flverifl taleplerini karfl›layan kayda
de¤er büyüklükte bir çarfl› geliflmifltir.
Çarfl›da bal›kç›lar, süt pazar› ... gibi
Eyüp’ün ‹stanbul için besin üretici yö-
nüne iflaret eden k›s›mlar ile sahaflar,
tespihçiler, yazmac›lar, gül ya¤› sat›c›-
lar›, kebapç›lar, yazmac›lar, çömlekçi-
ler, oyuncakç›lar, hayvan pazar›, cuma
pazar› ... gibi Eyüp’e yo¤un ziyaretçi
varl›¤›na iflaret eden k›s›mlar›n bulun-
du¤u kaynaklardan anlafl›lmaktad›r. 
22..33  TTeekknniikk  vvee  EEkkoonnoommiikk  YYöönnllüü
AAnn››ttllaarr--KK››flflllaa  vvee  SSaannaayyii  YYaapp››llaarr››

Eyüp’te koruma alan› d›fl›nda askeri
ve ekonomik ifllevlerle infla edilmifl
an›tlar da vard›r.

Defterdar Burnu ile Eyüp ‹skelesi
aras›nda 19. yüzy›l bafl›nda Tanzimat
Dönemi askeri üniforma gere¤ini karfl›-
lamak üzere 1839’da Hatice Sultan Ya-
l›s›’n›n bir k›sm› üzerinde kurulan iplik
ve dokuma fabrikas› Feshane-i Amire
(Sümerbank Defterdar Yünlü Sanayii
Müessesesi) (foto¤raf 11), yelken bezi
ve askeri kumafl üretmek üzere Bahari-
ye’de 1828’de aç›lan ‹plikhane-i Amire,
ülkenin ilk elektrik santrali olarak Ali-

bey ve Ka¤›thane derelerinin Haliç’e
döküldükleri yerde 1911-14’te infla edi-
len Silahtara¤a Termik Santrali Eyüp’te
kurulmufl büyük ölçekli sanayi yap›lar›-
d›r. Eyüp’te zanaatkârlar›n çömlek ve
oyuncak üretmek üzere kulland›klar›
çömlekçi atölyelerinin özellikle de
Çömlekçiler Mahallesi’nde yayg›n ol-
duklar› bilinmektedir. Ancak kaz›bilim
çal›flmalar› ile gün›fl›¤›na ç›kart›labilen
bu atölyeler yap›lar için temel kaz›l›r-
ken ortadan kald›r›labilmektedir.

Osmanl› Devleti’nin son dönemin-
deki askeri örgütlenme ile ilgili olarak
Sultan II. Mahmut taraf›ndan Rami Pa-
fla Çiftli¤i’nde infla ettirilen Rami K›flla-
s› 1960’l› y›llara de¤in askeri amaçlarla
kullan›lm›fl, 1985 y›l›nda Eyüp Beledi-
yesi taraf›ndan geçici olarak kuru g›da
toptanc›lar›n›n kullan›m›na verilmifltir. 
22..44..  KK››yy››llaarrddaakkii  YYaapp››llaarr--SSaahhiill  SSaarraayy››,,
‹‹sskkeellee,,  KKaahhvvee

Padiflahlar›n k›l›ç kuflanma merasi-
mine Haliç üzerinden gitmeleri, 17. -
18. yüzy›llarda, Lale Devri’nde, Haliç
sahillerinin sayfiye yeri olarak de¤er-
lendirilmesi, mesire yerlerinin, kay›kla
gezintilerin yayg›nlaflmas› ile Ka¤›tha-
ne’nin ‹stanbullular aras›nda ün kazan-
mas› sürecinde Eyüp’te Bahariye sahil-
lerinden Tafll›burun’a kadar sultan aile-
lerinin 30 civar›nda köflk ve yal›lar›n›n
yer ald›¤› yaz›l› ve görsel kaynaklardan
anlafl›lmaktad›r; Karaa¤aç, Esma Sul-
tan, Beyhan Sultan, Fatma Sultan sahil
saraylar› bunlar aras›ndad›r. 

Eyüp’ün Haliç k›y›s›ndaki iskelele-
rinden padiflahlar›n k›l›ç kuflanma me-
rasimi için karaya ç›kt›klar› Bostan ‹s-
kelesi Kaz›kl› Sahil Yolu yap›m› s›ra-
s›nda ortadan kalkm›flt›r; 1827 y›l›nda
yap›lan Bostan ‹skelesi Karakolu da gü-
nümüzde yaflamamaktad›r. 1910 y›l›n-
da hizmete giren Eyüp Vapur ‹skelesi,
günümüzde Haliç’in temizlenme çal›fl-
malar› sürecinde, düzenli kullan›ma
aç›lm›fl bulunmaktad›r. 

Eyüp yabanc› ülkelerde Haliç’in
müstesna manzaras›na hakim konumda,
tepede bulunan Pierre Loti Kahvesi
(1880) ile ünlenmifltir (foto¤raf 12).
Bunun yan›s›ra, sahil kahvelerinin,
özellikle müzik dinletileri bak›m›ndan,
‹stanbul’un sanat yaflam›nda yeri oldu-
¤u bilinmektedir.
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Foto¤raf  11.
Eyüp’ten Haliç k›y›lar›n› ve
Feshane’yi de içeren bir
görünüm 
(Esin AKTU⁄LU 
AKTAN’ ›n özel arflivinden.) 

Foto¤raf  12.
Pierre Loti Tepesi’ nde

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

3. KORUNACAK
DE⁄ERLER‹N

DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
33..11..  KKuuzzeeyy  BBaanndd››
Haliç k›y›lar›ndan Karadeniz’e uzanan
yönetim alan› nedeniyle Eyüp ‹stanbul
Metropoliten Alan› ile ilgili tüm sorun-
lar› ve potansiyelleri yans›tmaktad›r.
Eyüp’ün mücavir alan› içinde ormanl›k
alan, su havzas›, k›rsal karakterini koru-
yan köyler ile Karadeniz k›y›s› bulun-
maktad›r. Bu haliyle ‹stanbul’un bir ke-
sitini içeren Eyüp büyükflehrin içme su-
yu gereksinmesinin sa¤lanmas›, at›kla-
r›n›n depolanmas› ... gibi ifllevler yük-
lenmifltir; ayn› zamanda dinlenme alan-
lar›n› bar›nd›rmaktad›r. Bunlar›n yan›s›-
ra, ‹stanbul için tüketiminin zararl› ol-
du¤u belirlenen kömürün ç›kar›ld›¤›
ocaklar ile inflaat malzemesi temini için
do¤ay› k›yas›ya tahrip eden kil ve tafl
ocaklar› da Eyüp’tedir. Çeperlerinde
büyüyen metropoliten alan›n ormanl›k
alan ve su havzas›na getirdi¤i bask›lar
da son on y›l›n belirgin olumsuz yükle-
ridir. Oysa söz konusu edilen bu alan-
lar ‹stanbul’un ça¤dafl ölçülerde, insan
onuruna yak›fl›r bir dünya kenti olabil-
mesi yönünde Bat› Yakas›’nda son po-
tansiyeldir. 

Eyüp mücavir alan› s›n›rlar› içinde
bulunan ve Karadeniz sahili boyunca
aç›lan linyit ve do¤al kömür ocaklar›
ile tafl ocaklar› ve bunlar›n yerleflme ile
ba¤lant›lar›n› sa¤lamak üzere yap›lan
yollar, bu yollarda seyreden yo¤un a¤›r
vas›ta trafi¤i çevrenin ekolojik dengesi-
ni bozan, yerleflik alanda karmafla, hava
kirlili¤i, gürültü vb. çevre sorunlar›na
yolaçan kullan›mlard›r. Buradan elde
edilen linyit kömürü düflük kaliteli olup
yak›t olarak kirletici bulundu¤undan
üretim bu yönden de verimlilik içerme-
mektedir. Özelllikle do¤al yap› ve eko-
lojik denge üzerinde ciddi bozulma ya-
ratan maden ç›kar›m faaliyetleri alan›n
do¤al potansiyellerini yok etmektedir.
K›y›lar›n tahrip olmas›n›n yan›s›ra,
özellikle ‹stanbul gibi yeflil alana ciddi
bir ihtiyaç duyulan kentlerde, orman
alanlar›n›n ve her türlü do¤al ögenin
korunmas› hayatî önem tafl›maktad›r.

Metropoliten alan genelinde yaflam-
sal önemi olan di¤er bir nokta ise içme
suyu kaynaklar›n›n kirlenmesi ile ilgili-

dir. ‹l genelindeki havza alanlar›nda
görülen yap›laflma özellikle merkeze
yak›n su kaynaklar› için daha da önem
tafl›maktad›r. Kuzey Band›’ndaki kanali-
zasyonu olmayan k›rsal yerleflmeler ile
Eyüp ‹lçesi s›n›rlar› içinde kalan Alibey
Baraj›’n›n su toplama havzas› içindeki
yap›laflma ve yüksek gelir grubunun
kentsel alan d›fl›nda yaflama taleplerinin
orman içi yerleflmeleri fleklinde ortaya
ç›kmas›, do¤al çevrenin sorumsuzca tü-
ketilmesi yönüyle, günümüz ve gelecek
aç›s›ndan tehdit olarak görülmektedir.
Baraj havzas›n›n korunmas›na yönelik
önlemlerin ivedilikle al›nmas› gerek-
mektedir.
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Foto¤raf 13.
Eyüp’ten sivil mimarl›k örne¤i 
(Esin AKTU⁄LU 
AKTAN’ ›n özel arflivinden.)

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

Dünyada ve ülke genelinde korun-
mas› gereken di¤er bir kaynak ise tar›m
topraklar› ve bitki örtüsüdür. Özellikle
insan aktiviteleri ile zarar gören do¤al
bitki örtüsünün afl›nmas›, verimli tar›m
topraklar›n›n da kayb›na neden olmak-
tad›r. Eyüp’ün de k›rsal bölgesi içinde
verimli tar›m topraklar› bulundu¤u gö-
rülmektedir. Bu yaklafl›m çerçevesinde,
söz konusu alanlarda baflka bir faaliyete
izin verilmemesi önemlidir. Ayr›ca
Eyüp’ün k›rsal alan›n›n çok büyük bir
kesiminin 2. ve 3. derece erozyona tabi
olmas› söz konusudur; çevre bilinci aç›-
s›ndan bu alanlarda erozyon ile müca-
dele önemlidir.

Eyüp ‹lçesi s›n›rlar› içinde bulunan
ve çevre aç›s›ndan önem tafl›yan di¤er
bir konu ise çöp toplama alanlar›n›n
durumudur. Kemerburgaz yak›nlar›nda
bulunan ve art›k faal toplama alan› ol-
mayan çöp alan›n›n çevreye zarar ver-
memesi için gerekli rehabilitasyon ça-
l›flmalar›n›n tamamlanmas› önemli bir
noktad›r.

Eyüp’ün gelecekte kazanaca¤› ifllev-
ler aç›s›ndan çok önemli di¤er bir konu
ise Eyüp’ün sahip oldu¤u do¤al alanlar
ve ba¤l› olarak dinlenme alan› potansi-
yelidir. Merkez ilçelerinin yo¤un yap›-
laflma içeren dokusunda yaflanan donat›
gereksinmesi önemli bir sorundur. Bu
durum kentsel yerleflik alandan d›fla

do¤ru iki türlü hareket yaratmaktad›r.
Bunlardan birincisi nüfusun, ulafl›labilir-
li¤in geliflmesi koflutunda, bu alanlar›
rekreatif amaçl› kullanma e¤ilimleridir
ki bu e¤ilim Eyüp aç›s›ndan olumludur.
‹kinci konu nüfusun bu alanlara konut
talebi ile gelmesidir ki -gerekli düzen-
lemeler yap›lmazsa- bu alanlardaki do-
¤al potansiyeli tehdit eden güçlü ancak
olumsuz bir e¤ilim olarak görülmekte-
dir. Eyüp toplam nüfusu içinde k›rsal
alandaki nüfusun pay›n›n azalmas›n›n
bir nedeni ‘Kuzey Band›’ndaki ekono-
mik eylemlerin yo¤unlu¤unun azalmas›
ile ilgili iken di¤eri de bu banttaki yer-
leflmelerin, kentsel alan d›fl›nda do¤al
ortamda konut edinme ve yaflama ta-
leplerinin art›fl› koflutunda, nüfuslar›n›n
artmas› ve bu yerleflmelerin kentsel ala-
na kat›lmas› ile ilgilidir. Kuzey Ban-
d›’nda yaflanan bu olgu dikkatle izlen-
mesi, incelenmesi ve gerek ‹stanbul
Metropoliten Alan› ile ilgili kararlarda
gerekse çevre düzeni planlar›nda ve
her türlü alan ile ilgili kararlarda plan-
lama yaklafl›mlar›nda titizlikle de¤er-
lendirilmesi gereken bir durumdur. ‹s-
tanbul Metropoliten Alan›’n›n sürdürü-
lebilir bir yaflam çevresi niteli¤ini ka-
zanmas› aç›s›ndan ‘Kuzey Band›’ olarak
nitelenen orman - havza - k›y› kufla¤›-
n›n do¤al özelliklerinin ve içerdi¤i kül-
türel de¤erlerin (arkeolojik alanlar,
bentler ..) korunmas›n›n önemi aç›kt›r.
33..22..  SSiitt  AAllaann››,,  TTeesscciillllii  ÖÖggeelleerr
Eyüp sosyal, ekonomik, fiziksel özellik-
lerinin yan›s›ra kültürel de¤erleri nede-
niyle de araflt›r›lmas›, irdelenmesi, plan-
lama ö¤retisinin odaklaflmas› gereken
bir yerleflme olarak de¤erlendirilmekte-
dir. Eyüp’ün ‹stanbul’un sosyal ve fizik-
sel dokusundaki seçkin yerinin / de¤eri-
nin restorasyonunda korunacak de¤er-
lere duyarl›l›kla yaklafl›lmas›n›n ve ifllev
kazand›r›lmas›n›n pay› büyüktür.

Eyüp’te sit alan› tafl›nmaz kültür var-
l›klar›ndan günümüze ulaflanlar›n yo-
¤un olarak bulundu¤u Eyüpsultan Ca-
mii odakl› olarak tan›mlanm›fl ve 1979
y›l›nda sit s›n›r› çizilmifltir. Eyüp Tarih-
sel ve Kentsel Sit Alan› Eyüpsultan
Külliyesi ve yak›n çevresini, Niflanca
ve Defterdar mahalleleri ile Dü¤meci-
ler Mahallesi’nin bir k›sm›n› içine alan
109 hektar büyüklü¤ünde bir aland›r;
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Foto¤raf 14.
Eyüp’ten sivil mimarl›k örne¤i 

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

koruma alan› ise Eyüp Merkez Mahal-
lesi’ni, Dü¤meciler ve ‹slâmbey mahal-
lelerinin bir k›sm›n› ve tarihi Eyüp Me-
zarl›¤›’n› kapsayan 168 hektar büyüklü-
¤ünde bir aland›r. Eyüp merkez yerlefl-
mesinde sit alan› ve koruma alan› d›fl›n-
da Haliç sahilinde ve koruma alan›n›n
bat›s›nda da an›t eserler ve sivil mimar-
l›k ürünü tescilli yap›lar vard›r. 

Plan onama s›n›rlar› içinde cami,
mescit, türbe, kabir, mezarl›k, hazire,
imarethane, tekke ve dergâh, medrese,
mektep, kütüphane, su tesisi, sebil, fla-
d›rvan, hamam, çeflme, iskele, yap› ka-
l›nt›s›, antik duvar parças›, sivil mimar-
l›k örne¤i (foto¤raflar 13, 14), kâgir
yap›, tarihi a¤aç (foto¤raf 15) olarak
200 adeti aflan say›da tescilli yap› ve
yap› eleman› vard›r. 

Tüm bunlar yaz›n›n bafllang›c›nda
de¤inilen Eyüp’ün eflsiz zenginli¤ini
aç›klayan ve Eyüp’ün planlanmas›nda
dikkate al›nmas› gereken kültürel de-
¤erlerdir. 

Eyüp kentsel alan›nda en göze çar-
pan donat› alanlar› an›t camiler ve çev-
resindeki hizmet yap›lar› ile türbeler ve
tarihi mezarl›klard›r. Bunlar›n içinde
Eyüpsultan Camii ve Külliyesi’nin
Eyüp’ün ve ‹stanbul’un s›n›rlar›n› aflan
boyutta hizmet veren manevi kimli¤i ile
ayr› bir yeri vard›r. Bununla beraber,
Eyüpsultan’›n sembolik ve manevi anla-
m›n›n do¤urabilece¤i potansiyel hare-
ketlili¤in tam anlam›yla de¤erlendirile-
medi¤i, geleneksel doku, di¤er an›t ya-
p›lar ve hizmet alanlar› ile ba¤lant›
örüntüsünün planlanmad›¤›, eylem po-
tansiyelinin çevresinin düzenlenmesine
ve ticaret merkezinin canlanmas›na yön-
lendirilemedi¤i izlenmektedir. Eyüp’ün
bu aç›dan da organizasyonu gereklidir.

Kültürel ve tarihi anlamda ‹stan-
bul’un önemli bir parças› olan Eyüp
merkez bölgesindeki sit alan›n›n ko-
runmas› ve bu bölgedeki yap›lar›n res-
torasyonunun yap›lmas› kentin kimlik
de¤erlerinin korunmas›, yok olmamas›
aç›s›ndan çok önemlidir.
33..33..  YYüürrüürrllüükktteekkii  PPllaannllaarr--UUyygguullaammaa
Eyüp’ün çevre düzeni plan›, naz›m pla-
n›, uygulama imar plan› ve koruma
amaçl› uygulama plan› mevcuttur.
1: 25000 ölçekli Eyüp Revizyonlu Çev-
re Düzeni Plan› 06.11.1987, 1:5000 öl-

çekli Eyüp - Alibeyköy Kentsel Alan›
Naz›m Plan› 06.12.1993, 1:500 ölçekli
Eyüp Camii ve Merkez Civar› Koruma
Amaçl› Uygulama ‹mar Plan›
28.07.1993, 1:1000 ölçekli Eyüp Uy-
gulama ‹mar Plan› 25.03.1994 onayl›-
d›r. Ancak bu planlar›n Eyüp’ün eflsiz
zenginli¤ini ve sundu¤u potansiyeli ‹s-
tanbul ve yak›n çevresi ile ba¤lafl›k fle-
kilde ve Eyüp yerleflmesi bütünlü¤ü
içinde kavrayan yaklafl›mlar sergileme-
di¤i ya da günümüz planlama ve koru-
ma anlay›fl› çerçevesinde yetersiz kald›-
¤› anlafl›lmaktad›r. Yak›n geçmiflimizde
ve günümüzde yaflanan olgular ve baz›
uygulamalar da Eyüp’ün kültürel kimli-
¤ini önemsemeyen, Eyüp’te prestij kay-
b›na neden olan talihsizliklerdir. 
YYooll  YYaapp››mm››  vvee  GGeenniiflfllleettmmee
Yol yap›m› ve geniflletme uygulamalar›
ülkemizde tarihi çevreye ve kültür var-
l›klar›na zarar veren nedenlerin bafl›nda
gelmektedir. Yollar›n lastik tekerlikli
araçlar›n yo¤un talebi karfl›s›nda yeter-
siz kalmas›, belirli bir plan bütünlü¤üne
ba¤l› olmayan, yeni yollar aç›lmas›n›
getirmektedir. Ulafl›mda karayolunun
a¤›rl›kl› olmas›, Eyüp’ten geçen anayol-
lar›n ayn› zamanda at›k depolama, at›k
tasfiyesi ve maden ç›kar›m alanlar› ile
ilgili kullan›fllar nedeniyle önemli yo-
¤unlukta bir a¤›r vas›ta trafi¤ine maruz
kalmas› tüm yerleflmede, özellikle de
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Foto¤raf 15.
Eyüp’te a¤aç ve eski yap›
kal›nt›s›

Foto¤raf 16.
Eyüpsultan Camii 

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

tarihi kent içinde karmafla, hava kirlili-
¤i, gürültü vb. çevre sorunlar›na yol aç-
maktad›r. ‹stanbul’un Kara Surlar› çev-
resi, Haliç k›y›s› ve yerleflik alandaki
bilinen bu tür uygulamalar tarihi doku-
nun parçalanmas›, geleneksel baz› ma-
hallelerin yerleflme bütününden ayr›
düflmesi, hatta geleneksel dokunun ba-
z› k›s›mlar›n›n yola feda edilerek orta-
dan kalkmas›, yap›lar›n subasman kotu-

nun altyap›dan afla¤›da kalmas›, an›t
yap›lar›n yerlerinin de¤ifltirilmesi, sivil
mimarl›k örneklerinin tahribi, sit ala-
n›ndaki yerleflme ölçe¤inin zedelenme-
si, Eyüp Sultan Külliyesi ve çevresinde-
ki an›tsal mezarl›k alan›ndan ve merkez
mahallesinden Haliç’e kurulan iliflkinin
ortadan kalkmas›, yerleflme - su yüzeyi
iliflkisindeki insan ölçe¤inin yitirilmesi
ile sonuçlanm›flt›r.

Ünlü an›t eserlerin çevresinde mey-
dan açman›n, yol yap›m› ve geniflletme
uygulamalar›n›n neden oldu¤u tahribat
tarihsel çevreye zarar veren nedenlerin
bafl›nda gelmektedir. Eyüpsultan Ca-
mii’nin yerleflme dokusu ile eklemlen-
di¤i yerde yap› adalar›ndan birinin ve
kentsel doku ögelerinin kald›r›lmas› ile
meydan aç›lmas› sonras›nda iskeleden
bu önemli an›ta yaklafl›rken caminin
çevresindeki ahflap yap›lar toplulu¤u ve
a¤açlarla kiflilerde yaratt›¤› etkinin
azalmas› (foto¤raf 16), cami avlusunun
verdi¤i sürpriz ferahl›k hissinin kaybe-
dilmesinin nedenidir.

1950’li y›llar›n imar hareketlerinin
karakteristi¤i olan genifl arterler açmak
uygulamas›n›n sonucu olarak Eyüp Ca-
mii Meydan›’na saplanan bulvar›n yap›-
m› (1957 sonras›) ile doku özellikleri-
nin silinmesi, Oyuncakç›lar Çarfl›s›’n›n
ortadan kalkmas›, surlara koflut geçiri-
len ana arterler nedeniyle Suriçi bitifli-
¤inde yer alan ve Eyüp’ün ‹stanbul ve
Ayvansaray ile organik iliflkisini temsil
eden Ya Vedûd Mahallesi’nin hemen
hemen ortadan kalkm›fl olmas›, Bo¤az
Köprüsü ve çevre yollar› ile birlikte ön-
görülen Haliç Köprüsü’nün geniflletme
ve katl› kavfla¤› ile ba¤lant›lar›n›n yap›-
m› s›ras›nda sit alan›n›n bir parças› olan
Defterdar Mahallesi’nin yerleflme bütü-
nünden ayr› düflmesi, örne¤in 17. yüz-
y›l sonlar›na tarihlenen Hac› Hüsrev
Mescidi ile yan›ndaki iki çeflme ve su
terazisi gibi an›t yap›lar›n yerlerinin
de¤ifltirilmesi plans›z yol yap›m› ve ge-
niflletilmesi ile ilgili örneklerdir. 
SSaannaayyii  YYaapp››llaannmmaass››

Gerek plan kararlar› ile gerekse
plans›z olarak Haliç k›y›lar›nda ve Ra-
mi - Alibeyköy - Ka¤›thane’de sanayi
kurulufllar›n›n yer seçmesi ile Eyüp’ün
kültürel dokusunun yitirilmesi aras›nda
yo¤un bir iliflki vard›r. H. Prost’un ‹s-
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Foto¤raflar  17, 18.
Eyüp sit alan›ndan sokak
görünümleri 
(Foto¤raf 18 Esin 
AKTU⁄LU AKTAN’ ›n 
özel arflivinden.)

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

tanbul Yerleflik Alan Düzenlemesi ile
Haliç k›y›lar›nda özendirilen sanayi te-
sislerinin varl›¤› 1950’li y›llarda Ra-
mi’de ve Haliç’i besleyen Alibey ve Ka-
¤›thane dereleri çevresinde de yo¤un-
laflm›flt›r. K›y›lar›, akarsu vadileri, bah-
çeleri ve mesire alanlar› sanayi alanlar›-
na dönüflen Eyüp, bu nedenle, ‹stan-
bul’un maruz kald›¤› k›rdan göç hare-
ketinin en fazla yöneldi¤i alanlardan
biri olmufltur. Çal›flma alanlar› ile çev-
relenmifl olan Eyüp’te düflük ve orta alt
gelir gruplar›n›n yo¤unlu¤u, ö¤renim
görmeyen gençlerin oran›n›n yüksekli-
¤i, buna karfl›l›k çal›flma ça¤› nüfusu-
nun ‹stanbul ortalamas› üzerinde olma-
s› ve sakinler aras›nda ‹stanbul d›fl› do-
¤umlular›n yüksek orandaki varl›¤› ‹s-
tanbul’a göçün ifl olanaklar› ile bütünle-
flen yan› ile örtüflmektedir.

Bilindi¤i gibi, kente göçenlerin ba-
r›nma ihtiyac› iflyerlerine yak›n olan
yerleflik alanlarda ve çevresinde önemli
bir talep do¤urmufl, ba¤l› olarak mev-
cut konut alanlar› yatayda ve düfleyde
yo¤unlaflm›fl, giderek yak›n çevrelerin-
deki kamu arazileri yerleflme alanlar›na
dönüflmüfl, tar›m arazileri parsellenerek
yerleflmeye aç›lm›flt›r. 

Eyüp’te sit alan›n›n ilân› 1970’li y›l-
larda gerçekleflti¤i halde yerleflmede
geleneksel yap›lar›n yerini alan beto-
narme ve çok ailelik yap›lar›n böylesi-
ne yayg›n olmas› ancak karfl› karfl›ya
kal›nan göçün yo¤unlu¤u ve denetimin
zafiyeti ile aç›klanabilmektedir. Düflük
gelir grubunun k›sa sürede ve ifl yerine
yak›n yerleflmek tercihi ile plans›z olu-
flan bar›nma alanlar› zamanla yay›larak
geleneksel yerleflmede de¤iflim ve dö-
nüflüme, daha aç›k bir söyleyiflle, bo-
zulmalara neden olmufltur. Mevcut yer-
leflik alanda ve do¤al çevresindeki bu
dönüflüm merkezi ve yerel yönetimle-
rin ald›¤› kararlar ve yapt›r›lan planlar-
la da yönlendirilmifl, teflvik görmüfltür. 

Bu durumdan Eyüp’teki kültür miras›
son derece olumsuz etkilenmifl, gerek
an›t yap›lar gerekse geleneksel doku
ögeleri zedelenmifl, hatta yokolmufltur.
Eyüp ‹stanbul’un Antik dönemden bu-
yana varolan bir parças› olarak sahip
oldu¤u zenginlikleri en çok bu ‘sanayi -
göç - plans›zl›k’ savafl›nda yitirmifltir.

D›fl mekân örüntüsü ve mülkiyet doku-
su ayn› kald›¤› halde do¤al çevrenin,
mevcut altyap›n›n ve tarihi çevrenin ta-
fl›yamayaca¤› boyut ve yo¤unluktaki
yap›laflma ekolojik dengenin ve fiziksel
görünümün bozulmas›na neden olmufl-
tur. Halen yerleflmede sit alan› kapsa-
m›nda ve nispeten korunmufl doku par-
çac›klar›n›n (foto¤raflar 17, 18) yan›s›-
ra geleneksel dokunun ölçe¤i ile çelifl-
kili oluflumlar sergileyen yo¤un kulla-
n›mlar ve gecekondu alanlar› (foto¤raf-
lar 19, 20) sosyal ve ekonomik yap› ile
fizik mekân aras›ndaki iliflkiyi çarp›c›
bir biçimde aç›klamaktad›r. 
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Foto¤raf 19.
Pierre Loti Tepesi’ nin
bat›s›ndaki konut alanlar› 
ve düzlükte ve tepelerde yay›lan
Eyüp’ten bir kesit

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

Sanayi alanlar›n›n geliflmesi ve buna
ba¤l› geliflen yasad›fl› yap›laflman›n et-
kileri ile kültürel ve tarihsel kimli¤i ze-
delenen Eyüp tablosu, günümüzde, ye-
ni bir durumla karfl› karfl›yad›r: Ha-
liç’teki sanayi tesisleri 1980’lerin ikinci
yar›s›nda kald›r›lm›fl, 1990’lar›n metro-
politen alan naz›m planlar› ile Eyüp,
Bayrampafla ve Zeytinburnu’ndaki sa-
nayi kurulufllar›n›n desantralizasyonu
ve -bu çevredeki geliflmeler de dikkate
al›narak- Rami-Topçular Sanayi Bölge-
si’nin hizmet alan›na dönüflerek merke-
zi ifl alan›n›n bir parças› olmas› öngö-
rülmüfltür. Bu dönüflüm sürecinin planl›
olarak yönlendirilmesi gerek Eyüp’ün
do¤al özelliklerinin daha fazla kaybe-
dilmesinin önlenmesi gerekse kültürel
kimli¤inin yeniden tesisi için bir f›rsat
olarak de¤erlendirilmelidir. 

Sanayinin desantralizasyonu süreci
ile ilgili yaflanmakta olan dönüflüm iyi
yönlendirilirse Eyüp geçmiflteki h›zl›
kentleflme sürecinde kaybetti¤i tarihsel
ve kültürel imaj›n› yeniden yap›land›ra-
bilecektir.
KK››yy››
1980’li y›llardan sonra Haliç etraf›nda-
ki sanayinin desantralize olmas›yla bafl-
layan ve bugün Haliç’in temizlenmesi
yönünde yürütülen çabalar çevre koru-
ma bilincinin Eyüp’e yans›malar›d›r.
Özellikle Haliç gibi do¤al bir potansi-
yelin yeniden kazan›lmas› Eyüp için
çok önemli bir geliflmedir.

Ancak Haliç k›y›lar›n›n sanayiden

ar›nd›r›lmas› ve yeniden düzenlenmesi
ile ilgili çal›flmalar s›ras›nda Haliç k›y›-
s›nda üst kademede, sürekli ve genifl
bir sahil yolu uygulamas› ile yerleflme -
k›y› iliflkisinin kopar›lmas›, dört araç
izli, refüjlü bu genifl kaz›kl› yol yap›m›
s›ras›nda k›y›n›n beton döflenmesi, bu-
nun sonucu eski dokunun düflük sevi-
yede kalmas› ve su yüzeyi ile iliflkisinin
görsel olarak da engellenmesi, kamu-
laflt›rma çal›flmalar› s›ras›ndaki y›k›m-
larda eski doku örneklerinin ortadan
kalkmas›, örne¤in ‹skele çevresindeki
Türbe Arkas› Soka¤›’n›n içerdi¤i kültür
varl›klar› ile yok olmas› kapsaml› bir
planlama yap›lmadan, çevre verileri ve
tarihsel ögeler hesaba kat›lmadan acele
ile giriflilen uygulamalara örnektir. Kal-
d› ki k›y›da dolgu ile kazan›lan alana
planla uygun ifllevler verilmemesi, bu
alanlarla sahil yolunun gerisinde kalan
bölge aras›ndaki iliflkinin sistemli ve
ak›c› bir flekilde kurulmam›fl olmas› k›-
y›n›n sundu¤u potansiyellerin de¤er-
lendirilmesini engellemektedir. 

Eyüp’ün Piyerloti Kahvesi ile ünle-
nen tepesi ve halen Vak›flar mülkiye-
tinde bulunan Amcazade platosu ile
Alibey Deresi’nin iki yan›ndaki genifl
araziler Eyüpsultan Külliyesi çevresi ve
Haliç k›y›s›ndaki dolgu alanlar› ile bir-
likte ele al›narak düzenlenmeli, Eyüp
yerleflik alan›n›n k›y› ile iliflkisi yeniden
tesis edilmelidir. 
KKüüllttüürr  VVaarrll››kkllaarr››
Yo¤unlaflma sürecinde Eyüp’te
korunacak alan belirlenmesinin nedeni
olan geleneksel dokunun ve ögelerinin
zarar gördü¤ü, özensiz yap›laflma ile
kültür varl›klar›n›n perdelendi¤i ya da
hatal› plan yap›m› ve ba¤l› uygulamalar
nedeniyle dokunun ölçek ve özellik-
lerinin yitirildi¤i, tarihi merkez kim-
li¤inin de¤iflime u¤rad›¤› / örselendi¤i
izlenmektedir. 

Kültür varl›klar›n›n nitelikli bir en-
vanterinin yoklu¤u da ç›kar çevrelerinin
ç›karlar›na uygun ortam› do¤uran, pres-
tij kayb›na neden olan talihsizliklerden-
dir. Yap›lmas› gereken; halen mevcut
olan ve olmayan, ancak yeri ve özellik-
leri belgelenmifl her türlü mimari, yap›-
sal elemanlar ile doku özelliklerinin, bu
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Foto¤raf 20 
Pierre Loti Tepesi’ nin
bat›s›ndaki konut alanlar› 
ve düzlükte ve tepelerde yay›lan
Eyüp’ten bir kesit

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

kültürel çevrenin bütünlü¤ünün parças›
olan toplumsal / yaflamsal özelliklerin
izlerinin maddesel, manevi (duygusal,
düflünsel) ve kullan›m de¤erlerine özen
gösterilerek, plan bütünlü¤ü içinde,
ça¤dafl ölçülerle de¤erlendirilmesi, ko-
runarak gelece¤e aktar›lmas›d›r. 
KKiimmlliikk
‹stanbul Metropoliten Alan›’nda sanayi-
nin desantralizasyonu ve yerine yeni ifl-
levlerin gelmesi ile ilgili olarak
gerçekleflmeye bafllayan ekonomik ya-
flamdaki dönüflüm sanayinin vaktiyle
yerseçti¤i ilçelerin büyük kent içindeki
rolünü de¤ifltirecek niteliktedir. Bu sü-
reçte ‹stanbul’un tarihsel ve kültürel kim-
li¤ini canland›rmaya yönelik aray›fllar
bafllam›flt›r. Haliç’e k›y›s› olan ilçelerle
Haliç k›y› fleridi ve Eyüp merkez alan›n-
da yap›lacak bir düzenleme çal›flmas›
Eminönü, Fatih, Beyo¤lu, Ka¤›thane ve
Eyüp ilçelerinin kültürel ve turistik an-
lamda bütünleflmesini ve metropol aç›-
s›ndan çok önemli kültürel bir merkezin
yeniden yap›lanmas›n› sa¤layacakt›r.
Bu e¤ilim özellikle Eyüp için çok
önemlidir. Haliç ile ilgili sa¤l›klaflt›rma
çabalar› ve k›rsal alanda yaflananlar da
dikkate al›nd›¤›nda, Eyüp’ün bu bütün
içindeki yeri büyükkent bütünü içinde-
ki rolünü de¤ifltirecek niteliktedir.
Eyüp’ün koruma karar› al›nm›fl gelenek-
sel dokusunun varl›¤› ve manevi aç›dan
tafl›d›¤› özel konum beklenen bu de¤i-
flim ile örtüflebilecek özellikleridir.
Eyüp ‹lçesi’nin metropoliten alan için-

de bir yan›yla tarihsel ve kültürel de-
¤erleri tafl›yan bir ilçeyi simgeledi¤i,
di¤er yandan ise Eyüp’ün daha çok hiz-
metler sektöründe ön plana ç›kaca¤›
öngörüsü ile önümüzdeki plan döne-
minde Eyüp’ün sosyal ve fiziksel yap›s›-
n›n de¤iflece¤i beklenebilir. Burada
kritik olan tarihsel kimlik, turizm ifllevi
ve hizmet sektörü ekonomisi aras›ndaki
uyumun ve bu üçlünün gereksindi¤i
fizik mekândaki koruma, iyilefltirme ve
dönüflümün sa¤lanabilmesinde
önerilecek yöntemdir. Bu incelemeyi
izleyecek ‘Eyüp’ü Planlamak’ konulu
yaz›da bu konulara e¤ilinmesi kararlafl-
t›r›lm›flt›r.
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Resim 1. Arpac›bafl› Mescidi

Foto: Aras Neftçi
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Onalt›nc› yüzy›l›n ünlü yap› ustas›
Sinan’› genelde bir ‹stanbul mimar› ola-
rak kabul etmek yanl›fl say›lmaz. Si-
nan’›n yapt›¤› dörtyüzün üzerindeki
eserlerden en büyük pay› ‹stanbul al-
m›flt›r. Onalt›nc› yüzy›lda dünyan›n en
önemli kültür, sanat ve ticaret merkezi
hâline gelen ‹stanbul, Osmanl›-Türk
egemenli¤inin, dünya üzerindeki sim-
gesi olmufltu. Bu bak›mdan ‹stanbul,
Osmanl› Devleti’nin politik, ticarî, kül-
türel ve sanatsal gücünü sergileyen ko-
numu ile, mimarî aç›dan da önemli bir
statü kazanm›flt›. ‹stanbul’un bir dünya
baflkenti olarak önem kazanmas›nda,
devletin politik gücüne ve anlay›fl›na
göre Sinan’›n, mimari çabalar›n› bu
kent üzerine yo¤unlaflt›rmas›n›n büyük
rolü oldu¤u unutulmamal›d›r. 

Sinan’›n ‹stanbul’daki yap›lardan en
büyük pay› da, Eyüpsultan semti alm›fl-
t›r. Yapt›¤›m›z tesbitlere göre Sinan’›n
Eyüp’e kazand›rd›¤› yap›lar›n say›s› 28’i
bulmufltur. ‹nfla edilen bu yap›lar, türle-
rine göre flöyle da¤›lmaktad›r: 10 tür-
be, 8 cami ve mescit, 4 e¤itim yap›s›, 3
hamam, 2 saray ve 1 tekke. Bu da¤›l›m-
dan da anlafl›laca¤› gibi Eyüp, ‹stanbul
kentinin en önemli nekropolü kabul
edilmifltir.

Eyüp’teki Sinan eserlerini, yap› tür-
lerine göre topluca flöyle s›ralamak
mümkündür.

Cami ve Mescitler:
Arpac›bafl› Mescidi

Davud A¤a Mescidi

Defterdar Camii

Dökmeciler Mescidi

Niflanc› Mustafa Pafla Camii

Süleyman Subafl› (Karc› Süleyman,

Müzevvir veya Münzevi) Mescidi

fiah Sultan Camii

Zal Mahmud Pafla Camii

E¤itim Yap›lar›:
Sokullu Mehmed Pafla Medresesi

Sokullu Mehmed Pafla Darülkurras›

Zal Mahmud Pafla Medresesi (Üst

medrese)

Zal Mahmud Pafla Medresesi (Alt

medrese)

Türbeler:
Aya Pafla Türbesi

Dukaginzade Mehmed Pafla Türbesi

Lala Hüseyin Pafla Türbesi

Pertev Pafla Türbesi

Semiz Ali Pafla Türbesi

Siyavufl Pafla Türbesi

Siyavufl Pafla Evlad› Türbesi

Sokullu Mehmed Pafla Türbesi

Sokullu Mehmed Pafla Evlad› Tür-

besi

Zal Mahmud Pafla Türbesi
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Hamamlar:
Dere (Akarçeflme/Çömlekçiler)

Hamam›

Niflanc› Mustafa Pafla Hamam›

Türbe (Eski Yeni) Hamam›

Saraylar:
Semiz Ali Pafla Saray› (Kaynaklarda

2 saray olarak geçmekte, ancak hakla-

r›nda bilgi edinilememektedir)

Tekke:
fiah Sultan Tekkesi (Günümüze

ulaflmam›flt›r)

Eyüp’teki Sinan eserlerinin ço¤u gü-

nümüze ulaflm›flt›r. 28 adet eserden

dördü günümüze ulaflmam›flt›r. Bu bil-

diride Sinan’›n Eyüp’te infla etti¤i cami

ve mescitleri ele alm›fl olaca¤›z.
AArrppaacc››bbaaflfl››  MMeesscciiddii
Eyüp Akarçeflme’dedir. Bânisi Arpa-

c› Hayrettin’dir. Yap›l›fl tarihi kesin
olarak bilinmiyor. Asimetrik planl›, ah-
flap duvar ve çat›l› bir mescittir. Eski
plan› ile ilgisi kalmayan bugünkü mes-
cid 1901 de ve en son 1986’da onar›m
görmüfltür. Sinan üslubu ile iliflkisi kal-
mayan bir mescid hâline gelmifltir. (Re-
sim 1)

DDaavvuudd  AA¤¤aa  MMeesscciiddii
Kap›a¤as› Mescidi olarak da tan›nan

bu eser Eyüp Niflancas›’ndad›r. Bânisi
Davut A¤a (öl. 1555) minarenin önün-
de gömülmüfltür. Küçük ölçüde olan
mescit, bodur minareli ve çat›l›d›r. Bir-
çok onar›m geçirmifl olmas›na ra¤men
nisbeten korunmufltur. ‹çine, kütüpha-
ne odas› olarak kullan›lan baz› ekler
yap›lm›flt›r. Ancak uyumlu olmayan
malzemeler kullan›lmas›, mescidin ya-
l›n ve saf görünüflünü zedelemifltir. Ya-
n›ndan giden asfalt yolun kodunun
yükselmesi ise, ihata duvar›ndaki pen-
cerelerin hemzemin hale gelmesine yol
açm›flt›r. Bu arada ayn› yoldan geçen
a¤›r tafl›tlar›n, zaman zaman ihata du-
var›na çarpmalar›, duvar›n ve pencere
sövelerinin k›r›l›p da¤›lmalar›na yol aç-
t›¤› gözlenmifltir. Dolay›s›yla baz› ön-
lemler al›narak, mescidin daha fazla
h›rpalanmas› önlenmelidir. (Resim 2, 3
ve 4)

DDeefftteerrddaarr  ((NNaazzll››  MMaahhmmuudd  EEffeennddii))
CCaammiiii
Eyüp’te ayn› adl› semttedir. Kitabe-

sine göre 1540’ta yap›lm›flt›r. Kareye
yak›n planl› cami, k›sa minarelidir. Be-
den duvarlar› kesme küfeki tafl›ndan
yap›lm›fl sak›fl› bir camidir. Üstü kire-
mit örtülü k›rma çat›s›n›n yenilendi¤i
anlafl›l›yor. 1768 ve 1895 depremlerin-
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Resim 2. Davut A¤a Mescidi

Foto: Aras Neftçi

Resim 4. Davut A¤a Mescidi.
‹çeriye eklenen oda.

Foto: Aras Neftçi

Resim 3. Davut A¤a Mescidi.
‹hata duvar›nda görülen
tahribatlar.

Foto: Aras Neftçi



Resim 5. Defterdar 

(Nazl› Mahmud Efendi) Camii

Resim 6. Defterdar Camii.
K›ble duvar›ndaki çatlak

Resim 7. Dü¤meciler Camii
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den sonra büyük onar›m geçirmifltir.
Bânisi Nazl› Mahmud Efendi’nin hattat
oldu¤u bilinmektedir. Cami haziresinin
içinde güney yönüne düflen yerde bu-
lunan baldaken biçimindeki türbe, Si-
nan üslûbunda olup, Ayas Pafla Türbe-
si’ne benzemektedir.

Caminin k›ble duvar›nda görülen
çatlaman›n, üst s›ra pencerelerinin en
solundakinin kemerinden bafllayarak,
afla¤› s›radaki pencereye kadar derin-
leflti¤i tesbit edilmifltir. Strüktürünü
olumsuz yönde etkileyen bu çatlama
için önlem al›nmas› gerekmektedir.
(Resim 5 ve 6)

DDüü¤¤mmeecciibbaaflfl››  MMeesscciiddii  
((DDüü¤¤mmeecciilleerr  CCaammiiii))
Oluklubay›r’da bulunan bu esere

Dü¤meciler Mescidi denilmesi galat-›
meflhur olmufltur. Kârgir olan bu mes-
cit kare planl› ve çat›l›d›r. Kare tabanl›
minaresi kesme tafltan yap›lm›flt›r.
1822’de ‹kinci Mahmud’un harem-i hü-
mayunlar›nda 3. haznedar Lalezar Kal-
fa ve Hadika’n›n yazar› Ayvansarayî’nin
öncülü¤ü ile önce flad›rvan yollar›, son-
ra mescit, befl kese akçe harcanarak
onar›lm›fl ve yeni has›rlar döflenmifltir.
1894’deki depremde zarar gören yap›
1897 (H. 1313) de Emine ve Fatma ha-
n›mlar›n yard›m› ile tekrar onar›lm›flt›r.
Bu onar›m› belgeleyen tarihi kitabe,
son y›llara kadar yerinde idi.

Camiye yapt›¤›m›z son ziyarette
yap›n›n bir onar›m daha geçirdi¤i anla-
fl›lm›flt›r. Bu onar›mda cami hem içten,
hem de d›fltan yeni malzemelerle kap-
lanm›flt›r. Minaresi de k›sa süre önce
onar›larak, boya ile süslenmifltir. Bu
olumsuz müdahaleler d›fl›nda, yukar›da
sözünü etti¤imiz 1897 tarihli onar›m
kitabesinin yerinde olmay›fl› da ilgimizi
çekmifltir. Ad› geçen onar›m kitabesi-
nin nereye ve neden kald›r›ld›¤› anlafl›-
lamam›flt›r. (Resim 7)

NNiiflflaanncc››  MMuussttaaffaa  PPaaflflaa  CCaammiiii
Yap›l›fl tarihi bilinmeyen cami, Tos-

yal› Celaddin’in o¤lu Mustafa Pafla
(öl.1567-8) taraf›ndan infla edilmifltir.
Kareye yak›n plan›, dört yüzeyli çat›s›
ile birlikte sak›fl› ve tek minarelidir.

1780’de geçirdi¤i yang›ndan sonra ye-
nilenen camiin, bu yüzden eski plan›
ve mimarî özellikleri ile ilgisi kalmad›¤›
ve geçirdi¤i onar›mlarla özgün kimli¤i-
ni yitirdi¤i anlafl›l›yor.

fiimdiki camiin cümle kap›s›n›n yer
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ald›¤› girifl cephesinin, beden duvar›na

uymayan boyal› tu¤lalarla örüldü¤ünü,

sözde son cemaat yeri ihdas edildi¤i ve

bunun üstünün de, niteliksiz malzeme-

lerle örtüldü¤ü gözlemlenmifltir. Ayr›ca

son cemaat yerine aç›lan abdest alma

bölümü ile tuvalet yerlerinin uygun

tarzda infla edilmedi¤i tespit edilmifltir.

Yan›ndaki almafl›k duvarl› tafl bina-

n›n zemin kat›nda bir çeflme ve dük-

kânlar yer almaktad›r. Yandan bir mer-

divenle ç›k›lan üst kattaki mekân ise,

daha çok bir mektep odas›na benze-

mektedir. fiimdi kitapl›k olarak kullan›-

lan bu binan›n, Râmi Mehmed Pafla

Mektebi oldu¤u ileri sürülmektedir.

(Resim 8)
SSüülleeyymmaann  SSuubbaaflfl››  MMeesscciiddii
Müzevvir, Münzevi ve Karc› Süley-

man Mescidi olarak tan›n›r. Yap›l›fl ta-
rihi kesin olarak bilinmeyen mescidin
en ilgi çekici yan›, bodur minaresidir.
Kareye yak›n planl› ve çat›l› olan mes-
cidin beden duvar› moloz taflt›r. Mesci-
din en son geçirdi¤i restorasyon, daha
çok abart›l› bir dekorasyon çal›flmas›na
dönüflmüfltür. Bunun sonucunda, ön ta-
raf›ndaki girifl kap›s›na yap›lan onar›m,
caminin arkas›na bitiflen yeni bina,
mescidin geleneksel plasti¤ine ters düfl-
müfltür.

Avlusu, bahçesi (haziresi) olmayan
mescidin k›ble yönünde ve cadde üze-
rinde, kitabesiz çeflme yer almaktad›r.
Çeflmenin en ilgi çeken yan›, küçük bir
selsebile sahip olmas›d›r. Yol kodlar›-
n›n sürekli yükselmesi sebebiyle çeflme-
nin yalak k›sm› topra¤a gömülür hale
gelmifltir. Kald›r›ms›z tafl›t yolu üzerin-
de bulunan çeflme, s›çrayan çamurlar
yüzünden toz ve toprak içinde buluna-
rak, sürekli kirli bir görünüfl arz etmek-
tedir (Resim 9).

fifiaahh  SSuullttaann  CCaammiiii
Eyüp’ün Bahariye semtinde, Silahta-

ra¤a caddesi üzerindedir. Kitabesine
göre 1556 y›l›nda Yavuz Sultan Se-
lim’in k›z› taraf›ndan infla edilmifltir.
Enlemesine dikdörtgen kitleli, sak›fl›
bir camidir. Tafl-tu¤la örgülü beden du-
varl› ve kiremit örtülüdür. Önündeki
son cemaat yeri, genifl saçakl› ahflap di-
reklidir. Beden duvarlar› ve minare kür-
süsü 16. yüzy›ldan kalmad›r. Minare
gövdesinin ise 18. yüzy›la ait oldu¤u
tahmin edilmektedir. Ahflap direkli¤i-
nin de 1971 y›l›nda yap›ld›¤› anlafl›l-
maktad›r. Cami 1766 depreminde y›-
k›ld›ktan sonra 3. Mustafa döneminde
yenilenmifltir. Haliç k›y›lar›n›n binalar-
dan ar›nd›r›lmas› operasyonunda, k›y›-
da tek bafl›na kalm›flt›r. Bu bak›mdan
cemaati yok denecek kadar azalm›fl ve
cami ilgisizlik yüzünden, canl›l›¤›n› yi-
tirmifltir (Resim 10).
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Resim 9. Süleyman subafl›
Mescidi.

Foto: Aras Neftçi

Resim 10. fiah Sultan Camii

Foto: Aras Neftçi

Resim 8. Niflanc› Mustafa
Pafla Mescidi. Son cemaat yeri

Foto: Aras Neftçi
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ZZaall  MMaahhmmuudd  PPaaflflaa  CCaammiiii
Vezir Damat Zal Mahmud Pafla ta-

raf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Sinan’›n Eyüp’te
infla etti¤i en önemli külliyesinin mer-
kezidir. Görsel bak›m›ndan da külliye,
Eyüp’ün tarihsel dokusuna etkili bir
kimlik kazand›rm›flt›r. Kübik formun-
daki dikdörtgen kitleli cami, dört s›ra
pencereleri ile külliyenin tüm eleman-
lar›na egemen bir plasti¤e sahiptir.
1894 depreminde y›k›lan minaresi ye-
nilenen cami, 1955-1963 y›llar› aras›n-
da köklü bir onar›m görmüfltür. 

Tafl›d›¤› büyük öneme karfl›l›k külli-
yenin bütünü, gerekti¤i özenden yok-
sun kalm›flt›r. Özellikle külliyenin bat›-
s›ndan akan h›zl› bir motorlu tafl›t yo-
lun, bat› duvarlar›n›n sürekli kirlenme-
sine yol açt›¤› gözlenmifltir. Kald›r›m-
s›z ve geniflli¤i yetersiz olan yolun araç
trafi¤inden ar›nd›r›lmas›, külliyenin ze-
min titreflimlerinden de kurtulmas›na
yol açaca¤› flüphesizdir. Ayr›ca, son ce-
maat yerindeki tafl korkuluklar›n yer
yer k›r›ld›¤›, bunun gibi üst medresenin
de tafl korkuluklar›n›n zarar gördü¤ü
tesbit edilmifltir. Bu bak›mdan daha bü-
yük tahribatlar›n meydana gelmesini
önlemek için, bunlar›n bak›mdan geçi-
rilmesi, akla ilk gelen önerilerdir. Med-
rese ve külliyeye ait di¤er bölümlerin
de kullan›m› hususunda gerekli özenin
gösterilmesi ve ifllevsel aç›dan fazla
zorlanmaya gidilmemesi gerekti¤ine
dikkat edilmelidir (Resim 11 ve 12).

Sonuç olarak, Mimar Sinan taraf›n-
dan Eyüp’te infla edilmifl cami ve mes-
citlerin hemen hepsi günümüze ulafl-
m›flt›r denilebilir. Zal Mahmud Külli-
yesi gibi, önemli an›tlar özgün kimli¤i-
ni korumufltur. Cami ve mescitlerin bir
k›sm› özgün kimli¤ini yitirerek ayakta
kalabilmifl, bir k›sm› ise k›smen kendini
koruyabilmifltir. Özellikle mahalle mes-
citlerinin ço¤u, ne yaz›k ki bilinçsiz
müdahaleler yüzünden zarar görmüfl-
lerdir. Bir ço¤u iyi niyet ürünü olan bu
tarz müdahalelerin, uzmanlara dan›fl›l-
madan, eserlerin de¤erleri takdir edil-

meden ve en kötüsü ruhsat al›nmadan
yap›lan bu tarz onar›mlar›n, ileride te-
lafisi mümkün olmayan zararlar do¤ur-
du¤u görülmektedir.

Bütün bunlar›n d›fl›nda, iyi durumda
günümüze ulaflan eserlerin bir k›sm›nda
da bozulmalar bafllam›fl, hatta bunlar›n
büyük bir k›sm›, ihmal ve özensiz kul-
lan›mlar aç›s›ndan kötü durumlara
sürüklenmifltir. Tarihi eserlerin
tafl›yamayaca¤› ifllevlerin yüklenmesin-
den do¤an kimi sorunlar da, an›t-
lar›m›z›n daha çabuk y›pranmas›na yol
açmaktad›r. Bu hususta da ak›ll› ve
mant›kl› yaklafl›mlar›n olmas›na dikkat
edilmelidir. 

Kültür tarihimizin önemli birer bel-
gesi olan bu mimari de¤erlerin, koruma
ve onar›m ad›na, daha fazla tahrip edil-
melerini önlemek için, resmi-sivil, mer-
kezi-yerel bütün kurulufllar›n yan› s›ra,
birey olarak tüm toplum katlar›n›n
duyarl› olmas›, asgari vatandafll›k
görevlerimizin bir gere¤i kabul edil-
melidir. 
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Resim 11. Zal Mahmud Pafla
Camii. Yo¤un araç trafi¤inden
dolay› külliyenin bat›
duvar›n›n durumu.

Foto: Aras Neftçi

Resim 12. Zal Mahmud Pafla
Camii. Son cemaat yeri ve üst
medresenin tafl korkuluklar›n›n
durumu.

Foto: Aras Neftçi



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

184

EYÜP’TE KENTSEL
DOKUNUN 

GEL‹fi‹M‹:
Bir Yöntem Önerisi

Yrd. Doç. Dr. NURAY ÖZASLAN

Z

1964 tarihinde ‹stanbul’da do¤mufltur. 
‹stanbul Mimar Sinan Üniversitesi, Mimarl›k Fakültesi’nde Mimarl›k ö¤renimini görmüfltür.

Ayn› üniversiteden yüksek mimar olarak mezun olmufltur.  
‹ngiltere, Londra Üniversitesi, University College London, Bartlett School of Architecture and
Planning’de master,York Üniversitesi, Institute of Advenced Architectural Studies’de doktara

ö¤renimi yapm›flt›r. 
Anadolu Üniversitesi Mimarl›k Tarihi Anabilim Dal›’nda 

Yard›mc› Doçent Doktor olarak çal›flmaktad›r.



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

Eyüp’ün kentsel geliflimi birkaç ne-
denden dolay› araflt›rma konusu olmal›-
d›r. Bunlardan ilki ‹stanbul’un kentsel
tarihi ve yap›s› içindeki önemidir. Bir
di¤er neden Osmanl› kent morfolojisi-
nin anlafl›labilirli¤i aç›s›ndan önemli
ipuçlar› vermesidir. Üçüncü neden ise
Eyüp’ün kentsel tarihi ve kimli¤inin ay-
d›nlat›lmas›n›n hem tarihi hem de gele-
ce¤i aç›s›ndan önemidir. Bu geliflme ve
ol’ma sürecinin ki halihaz›rda pek çok
an’› yitirilmifl bu kronolojik ama, lineer
ve rasyonel olmayan bir araya gelifllerle
eklemlenerek ortaya ç›kan mimari ürü-
nün nas›l okunaca¤› ve kavranaca¤›
önemli bir yaklafl›m ve yöntem sorunu-
dur. Bafllang›ç olarak kentsel okuman›n
amac›n›n ortaya konmas›nda yarar var-
d›r. Genel yaklafl›m olarak kronolojik
aç›l›m kentsel büyümenin tarihsel ve
sosyo-ekonomik boyutunu resmeder
ama mimari ilkelerini aç›¤a ç›karmakta
yetersiz kal›r. Oysa tarihsel olarak mi-
marl›¤›n tart›flma ve araflt›rma alan›na
giren kent bir mimari-kültürel ürün ola-
rak kabul edildi¤inde analiz yöntemleri
de buna uygun olarak mimarl›¤›n kendi
dilinden olmal›d›r. Böylece araflt›rma
konusu (Eyüp tarihsel kent mekan›);
amac› (bu mekan›n bilgisini ve buradan
da kimli¤ini anlamak için ‘olufl’ süreci-
nin irdelenmesi), arac› (bu oluflu biçim-
lendiren ve içeri¤i ile bütünleflmesini
tarihsel koflullara göre gerçeklefltiren)
aras›nda iliflki kurulabilir.

1.0 Yöntem
Tarihsel doku, toplum, zaman ve

yer koflullar›na göre ifllevsel ve tan›mla-
nabilir mekanlar yaratan mimari ö¤ele-
rin maddelefltirdi¤i bir kentsel sistem-
dir. Bir sistemin veya stüktürün özü
ö¤eleri aras›ndaki iliflkilerde yatar. Bir
yap› içerdi¤i farkl› ö¤eler aras›ndaki
iliflkililik nedeniyle bir bütünlük, bir
sistem olur. Bu öz ayn› sistemin bir
parças› olmufl özneler için ne kadar bil-
dik ama öte yandan gözle görülemeyen
(intangible) ve içsel bir boyutsa, ayn›
bütünlü¤ü anlamaya çal›flan ama art›k

ayn› sistemin bir parças› olmayan biz-
ler için bilinmezdir. Keflfedilmesi gere-
ken tarihsel bir bilgiye indirgenmifltir.
Oysa kentsel mekan, ‘d›fl’› (outdoor)
oluflturan ç›plak do¤a içinde ‘iç’dir (in-
door). Bu ‘iç’in kurgusu mimarl›¤›n ko-
nusudur. Bir binan›n yerlefltirilmesi, öl-
çe¤i, yönelimi, biçimi, çevresi ile iliflki-
si gibi mimari sorunlar›n yan›tlar›n› mi-
mar toplumsal ve tarihsel koflullar tara-
f›ndan oluflturulan farkl› parametreler
›fl›¤›nda ‘var’ eder. Kentsel bütünü olufl-
turan yap›lar ve bir araya gelifl durum-
lar› bir yandan da ça¤›n›n mimari so-
runlar›na içinde bulunulan ve teori,
teknik ve uygulama bütünlü¤ü olarak
tan›mlayabilece¤imiz mimari kültür ta-
raf›ndan verilmifl yan›tlar olarak de¤er-
lendirilebilir. Yani bu kentsel kurgunun
dili mimarl›¤›n dilidir. Dolay›s›yla çok
faktörlü bu var olufl sürecinde modern
öncesi bir kentsel yap›n›n mimari aç›l›-
m›n› yapabilmek için kurgusundaki bü-
yümenin tespiti gibi nicelik saptamalar›
yapmak ya da ifllevsel organizasyonu-
nun çözümlenmesi yeterli de¤ildir. Do-
lay›s›yla mekansal iliflkileri çözümleme-
ye buradan da kentin tasar›m bilgisine
ulaflmaya çal›flan yeni bir yöntem gelifl-
tirilmelidir.

Bu yöntemin esas›n› iki araflt›rma
eylemi belirler: tarihsel ve mimari arafl-
t›rma. Tarihsel araflt›rma kentsel biçi-
min çözümlenmesi için gerekli olan ya-
z›l› ve sözlü tarih ile fiziksel kan›tlar-
dan oluflan üç ana kayna¤› içerir. Mi-
mari araflt›rma farkl› kentsel ö¤eler ara-
s›ndaki eklemlenmeyi yani iliflki mant›-
¤›n› çözümlemeye çal›fl›r. Binalar ve
aralar›ndaki mekanlarla ilgilenir. Bu
iliflkilerin çözümlenmesi tasar›m›n ya
da modern öncesi döneme ait bir ta-
n›mlamayla ‘mimari kayg›lar›n, tercih-
lerin ve bilginin’ deflifre edilmesi yö-
nünde çok önemli bir ad›m olacakt›r.
Aksi takdirde yap›lacak çözümleme ça-
balar› olguyu resmedecek ama ‘anlama-
m›z›’ sa¤lamayacakt›r. Ancak her za-
man tarihsel araflt›rman›n do¤ru bilgile-
riyle desteklenen böyle bir mimari
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araflt›rmada fiziksel oluflum süreci ilk
elde kronolojik olarak ortaya konmal›-
d›r.

Yukarda k›saca aç›klamaya çal›flt›¤›-
m›z ‘tarihsel kentin mimari bilgisine’
ulaflma yöntemini Eyüp’ün kimli¤ini ve
mimari niteli¤ini ortaya koymak için
uygulamay› öneriyoruz. Ancak böyle
kapsaml› bir çal›flman›n gerçekleflmesi
için çok disiplinli (mimar, arkeolog, sa-
nat tarihçisi, tarihçi v.b.) bir araflt›rma
grubunun gerekli oldu¤unu ifade etmek
gerekir. Bu durum bu bildirinin araflt›r-
ma ve sunum boyutlar›n› aflar. Dolay›-
s›yla bu bildiri ile yap›lmak istenilen
katk› daha çok bir yöntem önermesi
olacakt›r. Çözümleme üç temel aflama-
dan oluflur: tan›mlama (identification),
okuma (reading) ve anlama (understan-
ding). Bunlardan ilki kentin yer, top-
lum, ad, tarihsel ve mimari önem ile
kurulufluna dair araflt›rmalar› içerir.
‹kincisi iki aflamal›d›r. ‹lk aflamada ta-
rihsel belgelere dayanan araflt›rmalar
›fl›¤›nda büyüme süreci tespit edilmeye
çal›fl›l›r. Bu sürecin do¤ru tespiti sonra-
ki aflamalar için de çok önemlidir. Da-
ha sonra kenti oluflturan mimari ve ku-
rumsal ö¤eler ve birbirleri üzerindeki
etkileri incelenmelidir. Bu aflama eldeki
olguyu anlamak için farkl› iliflkilerle
örülmüfl bu a¤›n farkl› seviyelerden ke-
sit almak gibidir. Mimari ö¤eler kendi
içinde binalar (külliye, konut, türbe,
çeflme v.b.), aç›k mekanlar (sokak, av-
lu, mezarl›k v.b.) ve birlefltirici ö¤eler
(duvar, yeflil doku, minare v.b.) olarak
s›n›fland›r›labilirler. Mimari ö¤eler ay-
r›ca statü, ifllev ve tipolojik özellikleri-
ne göre s›n›fland›r›labilirler.

Kurumsal ö¤eler (vak›f, yerel yöne-
tim, mimarl›k e¤itimi ve örgütü) bu çö-
zümleme u¤rafl›n›n önemli bileflenleri-
dir. Vak›f resmi binalar›n inflas›nda,
topra¤›n kullan›lmas› dolay›s›yla kent
arazisinin sosyo-ekonomik boyutunu
iflaret eden önemli bir faktördür. Öte
yandan kentin yönetiminin araflt›r›lma-
s› yerel yönetici yani kad›, müflteri ve
mimar›n yer ald›¤› karar verme sürecini

aç›klar. Mimarl›k örgütü ve iflleyifli ile
ilgili araflt›rmalar mimari kayg› ve ter-
cihleri bildirmesi aç›s›ndan önemlidir.
Üçüncü aflama ise bütün bu farkl› kesit-
lerden ç›kar›lacak olan anlam ve bilgi-
ye ulaflmak için izlenecek yöntemi ad-
land›r›r. Ancak her kentsel oluflumun
tüm bu ortak yöntem belirleme çabala-
r›na ra¤men özerk bir büyüme süreci
ve özgün bir kimli¤i vard›r. Dolay›s›yla
her yeni kent çözümlenmesinde yön-
tem veriler ›fl›¤›nda tekrar gözden geçi-
rilmelidir.

2.0. Konu: Eyüp Sultan
Eyüp Sultan semti Ebu Eyyub el-En-

sari’nin Fetih s›ras›nda (1453) mezar
yerinin bulunmas› ile ‹stanbul’da kuru-
lan ilk Osmanl› yerleflmesidir. Fatih’in
emriyle daha fetih s›ras›nda mezar› içi-
ne alan bir Külliye kurulmufl böylece
Konstantinopol’ün kara surlar› d›fl›nda,
Haliç’in kuzey do¤usunda geliflecek
olan bu önemli dinsel ziyaret yeri gide-
rek siyasi, kentsel, mimari ve folklorik
de¤erleri ile Osmanl› ‹stanbul’u için pi-
toresk bir yerleflim yeri olarak geliflmifl-
tir. Geliflim süreçlerini ve de¤iflimlerini
kentsel fizyonomisinde yans›tarak gü-
nümüze ulaflan Eyüp’ün özgün kentsel
kimli¤i ve mimari de¤erleri yüzy›llar
süren bir oluflumun sonucudur. Bu mo-
dern öncesi oluflumun önemli belirle-
yenleri: kullanan yani Osmanl› toplu-
mu, yapan yani Osmanl› mimarl›k ve
kentsel yaflam kültürü ve yer yani fet-
hedilen Bizans baflkentinin kara surlar›
d›fl›nda, suyun (Haliç) hemen k›y›s›n-
daki düzlük ve hemen arkas›nda yükse-
len yeflil tepelerden oluflan do¤al çevre
en belirgin olanlard›r. Sanayileflme ça-
balar› s›ras›nda pek çok y›k›m ve bo-
zulma faaliyeti ile karfl› karfl›ya kalan
kentin her fleye ra¤men ayakta kalabil-
mifl tarihsel kent merkezi ve bu dokuyu
oluflturan ço¤unlu¤u resmi ve kamusal
yap› olan binalar bu bildiri ile tarif
edilmeye çal›fl›lan kentsel okuma için
yeterli bir yo¤unluk sa¤larlar 
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2.1. Yer
Eyüp’ün kentsel yap›s› ve fizyono-

misi modern öncesi di¤er benzerleri gi-
bi ‘yer’in koflullar› ile do¤rudan ilintili-
dir. Kentin merkezini oluflturan tarihsel
doku kuzeyden do¤uya Haliç, güneyde
‹stanbul’un kara surlar› ve bat›da da te-
pelerle s›n›rland›r›lm›fl düzlüktedir.
Öyle ki bu s›n›rlar neredeyse kenti ‹s-
tanbul’un kuzeydeki son noktas› olarak
ilan eder. Buras› geçilip gidilecek bir
yerleflim yeri olmaktan çok ziyaret edi-
lecek bir noktad›r. Kentin kimli¤inde
ki bu önemli özellik sanayileflme sonu-
cu ortaya ç›kan kuzey Haliç yerleflme-
leri (Alibeyköy, Ka¤›thane v.b.) ile or-
tadan kalkm›flt›r. Yerin niteliklerine
ba¤l› olarak Melchior Lorichs’in 1559
tarihli panoramas›nda aç›kça görüldü¤ü
gibi Haliç k›y›s› boyunca uzayan ve
kentin fizyonomisinde en egemen un-
sur olan çekirdek doku ortaya ç›km›flt›r.

Haliç’in do¤al ve güvenli k›y›lar› ifl-
levsel, görsel ve çevresel de¤erleri ile
kentsel dokusunun en temel parametre-
si olmufltur. Sanayileflme sonucu ortaya
ç›kan kirlenme ve ‹stanbul kentsel ula-
fl›m organizasyonunda karayollar›n›n
a¤›rl›k kazanmas›na kadar önemli bir
ulafl›m yolu olan Haliç k›y›s›nda, 1815
tarihli Bostanc›bafl› Defterlerindeki ka-
y›tlara göre Ayvansaray ve Bahariye
Kasr-› Humayun (y›k›lm›fl) aras›nda 7
iskele ve 10 kay›khane vard› (Koçu
1958). Neredeyse her üç kilometrede
bir deniz ulafl›m› ile ilgili bir ifllev ol-
mas› kentin ‹stanbul ile iliflkisinin sa¤-
lanmas›nda deniz yolunun önemini or-
taya koymaktad›r. Bu su ö¤esi fiziksel
olarak kopuklu¤u ya da do¤rudan ol-
mayan bir iliflkiyi ifade etti¤inden bir
Osmanl› kenti olarak geliflen Eyüp hem
‹stanbul’un bir parças› hem de d›fl›nda
ve farkl›d›r. Eyüp’ün k›y›lar›n› olufluran
Haliç yaln›zca ifllevsel de¤il ayn› za-
manda peyzaj de¤erleri ile bu kutsal zi-
yaret alan›n›n ayn› zamanda bir dinlen-
me ve gezi yeri olmas›n› sa¤lam›flt›r.
Do¤al güzellikle uyum içinde geliflen
kentin pitoresk karakteri daha 1470’de

kenti ziyaret eden Angiolello taraf›n-
dan ifade edilmifltir (Yerasimos 1988).
Haliç’in k›y›s›ndaki bu alüvyonlu top-
raklar bir yandan çok say›da bahçe ve
bostan kurulmas›na bir yandan da yerli
çömlek sanayinin geliflmesine neden
olmufltur.

2.2. Ad
Kentin ad› (Eyüp Sultan) benzerleri

olan ‹spanya’n›n en eski ve önemli hac
merkezi Santiago de Compestela  ya
da Eskiflehir’deki Seyit Battal Gazi Kül-
liyesi gibi onun ifllevine iflaret eder.
Eyüp ad› Arap ordular›n›n 716-18 ta-
rihlerinde ‹stanbul’u kufltmalar› s›ras›n-
da flehit düfltü¤ü ve kara surlar› d›fl›nda
bir yerde gömüldü¤ü söylenen Abu
Ayyub Al-Ansari’den kaynaklanm›flt›r
(Saleem 1986). Yüzy›llar sonra,
1453’de Osmanl› ordusunun ‹stanbul
kuflatmas› s›ras›nda mezar›n›n bulundu-
¤u ve bu yere mezar›n› koruyan bir tür-
be ve Külliye yapt›r›ld›¤› çeflitli kay-
naklarda ifade edilir (Özaslan 2000).
Abu Ayyub Ansari’nin mezar›n›n keflfi
türbe ve fetih aras›ndaki sembolik ve
politik iliflkiyi ortaya ç›kar›r. H›ristiyan
topraklar›nda ‹slam’› meflrulaflt›ran ve
‹stanbul’un Osmanl›lar taraf›ndan fethi-
ni onaylayan bu gerekçe hem ülkenin
hem de ‹stanbul’un dinsel odak noktas›
olma ifllevini günümüze kadar sürdür-
müfltür. Tarihsel öneminin yan› s›ra bu
dinsel ifllev kentsel formunu derinden
etkileyen en önemli belirleyenlerden
biridir.

2.3. Tarihsel ve Mimari
Önem

Eyüp’ün tarihsel önemi kuruluflunda
ki dinsel ve politik gerekçelerden kay-
naklan›r. Bu gerekçeler ayn› zamanda
kentin ifllevini belirler. Temel olarak
sahip oldu¤u dinsel ifllev kent için alt-
ifllev gruplar› oluflturmufltur. Kutsal zi-
yaret yeri oldu¤u için bir hac yeri, ülke
genelinden ve ‹stanbul’dan insanlar› çe-
ken dinsel turizm merkeziydi. Bu iflleve
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ba¤l› olarak çarfl›s› biçimlenmiflti. Kay-
makç› ve kebapç›lar› ünlüydü. Sünnet
çocuklar›n›n sünnetten önce türbe zi-
yaretine getirilmesi gibi bir folklorik ifl-
leve ba¤l› olarak da oyuncakç›lar çarfl›-
s›n›n önemli bir bilefleniydi. Osmanl›
Sultanlar›n›n k›l›ç kuflanma törenleri
için Eyüp’e gelmeleri de kente politik
bir önem kazand›rmaktayd›. Önemli
bir dinsel kült ve ziyaret yeri olmas›
nedeniyle öldükten sonra burada gö-
mülmek isteyenler çoktu. Bu da Eyüp’te
türbe say›s›n› artt›rm›fl türbe civar›n›n
mezar tafllar› ve türbelerle dolmas›na
yol açm›flt›. Bu küçük ölçekli masif küt-
leler ve tafl strüktürler yeflilli¤in aras›n-
da uyumlu bir birliktelik oluflturur ve
Edmondo de Amicis’in 1874’teki duru-
mu anlatan “... beyaz, muhteflem ve gü-
zel mezarl›k” ifadesinde aç›kça belirtil-
mifltir. (Amicis 1981: 447). Miss Par-
doe’nin 1838’deki gözlemleri de yap›
çevresi ile do¤al çevre aras›nda kurulan
uyumu ifade eder ve Eyüp’ün pitoresk
niteli¤ini vurgular (1838). Benzer ifa-
deler Bartlett, Allom, Flandin ve Mel-
ling’in gravürlerinde görsellefltirilmifltir.
Ancak bir ziyaret ve dinlenme yeri ol-
ma ifllevinden bir sanayi kasabas› olma
ifllevine dönüfl hem kentsel hem de do-
¤al çevresinde köklü de¤iflimlere yol
açm›fl ve kimli¤inde önemli bozulmalar
olmufltur.

Eyüp’ün mimari önemini oluflturan
özelli¤i; farkl› dönem ve üsluplar›n ser-
gilendi¤i kentsel mekanda varolan bü-
tünlük ancak sanayileflmeye ba¤l› gelifl-
melerle bozulmufltur. Sanayileflme ön-
cesi teknolojik de¤iflim yaflam biçimle-
rini ve dolay›s›yla mekanlar›n› henüz
köklü bir biçimde de¤ifltirememifl oldu-
¤undan de¤iflimler varolanla da iliflki
kuran, strüktür, malzeme ve baz› de¤i-
flikliklere ra¤men biçimsel olarak eski-
ye uyan niteliktedir. Kent merkezinde
15. 16. ve 17. yüzy›llarda yap›lan yap›-
lar Osmanl› mimarl›¤›ndaki klasik dö-
nemin diline ve ifllevine sahiptir. Cami,
türbe gibi binalar da hacim-kütle iliflki-
leri an›tsal niteliklerini sa¤layan en

önemli unsurdur. Bu etki minare, kubbe
veya kemer gibi strüktürel ve sembolik
elemanlarla zenginlefltirilmifltir. Binala-
r›n etkisi bezeme ile de¤il hacim/kütle
iliflkilerinin yan› s›ra bütünü oluflturan
parçalar›n organizasyonu ile güçlendi-
rilmifltir. 18. yüzy›lda bafllayan bat›l›-
laflma çabalar› en önce mimari de ve
giderek de kentsel mekanda kendini
meflrulaflt›rm›flt›r. Bat›l›laflma için, ilk
anlafl›ld›¤› haliyle, ‘bat› gibi görünmek’
yeterli oldu¤undan Avrupa kentlerin-
deki mimari üsluplar (Yeni Barok, Ro-
koko ve Ampir) bütün ‹stanbul’da oldu-
¤u gibi Eyüp’te yap›lan yap›lar›n da ye-
ni yüzü olmufltu. Hatice Sultan Çeflme-
si (1735), Beflir A¤a Türbesi (1746),
Mihriflah Sultan Külliyesi (1792-95) ve
fiah Sultan Külliyesi (1800) bu döne-
min önemli örnekleri olarak hala ayak-
tad›r. Han›m sultanlar›n bo¤az k›y›la-
r›nda oldu¤u gibi Eyüp’ün Haliç k›y›la-
r›nda da yapt›rd›¤› ancak hiçbiri günü-
müze kalmam›fl olan yal› saraylar mi-
mari tercihlerdeki de¤iflimin hem d›fl
hem de iç mekan bezemelerinde Avru-
pa üsluplar› yönünde oldu¤unu kan›tla-
yan yap›lard›.

Ancak daha çok cephedeki de¤iflim-
ler olarak gözledi¤imiz 19. yüzy›la ka-
dar olan de¤iflimler henüz strüktürel,
tipolojik ve ifllevsel de¤ildirler. Ama bu
de¤iflimler Osmanl› mimarisinin ve
kentsel mekan›n en önemli ö¤esini ya-
ni duvar› etkilemifltir. Mekansal, boflluk
ve doluluk aras›ndaki iliflkilerin kurucu-
su olan duvar genellikle sade ve ölçülü
idi. Ancak yeni üsluplar Eyüp’ün mima-
risinde çok etkili bir bileflen olan duva-
r›n temel özelliklerinin de¤iflmesine yol
açt›. Tezyinat cephelerde de¤il Os-
manl› kentinin mekansal düzeninde var
iken (Cansever 1993) Yeni Barok, Ro-
koko ve Ampir gibi üsluplarla bir yü-
zey süslemesine dönüfltü. Eyüp’teki Os-
manl› mimarl›¤›nda kimli¤ini oluflturan
mekan, hacim, hiyerarfli, mekan ve küt-
le aras›ndaki iliflki, parça ve bütün ara-
s›ndaki iliflki gibi niteliklerin yerini tak-
lit kaynakl› biçimsel özellikler ald›. Ba-
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t›l›laflma yada modernleflme hedefinin
kaç›n›lmaz sonucu olarak de¤iflim eski-
yi göz ard› etti ve varolanla iliflki kur-
mad›. Bu da hem mimari hem de kent-
sel ölçekte kimli¤in de¤iflmesine yol
açt›. Kötü olan bu de¤iflimin bir yan-
dan eskiyi bozarken yeniyi oluflturama-
mas› oldu. Kentin ifllevindeki köklü ye-
nilik mekansal niteliklerinde ve yap›-
s›nda gerçekleflen de¤iflimlerinde en
önemli belirleyeni oldu.

3.0. Kentin Kuruluflu
Eyüp’ün kentsel kimli¤inde aç›kça

belli olan Osmanl› karakteri Eyüp En-
sari’nin sözde mezar›n›n bulunmas›n›n
ard›ndan yapt›r›lan türbe ve külliyesi
ile bafllam›flt›r. Fatih Sultan Mehmet
Vakfiyelerindeki (1938) kay›tlara göre
Külliye türbe, camii, medrese, imaret,
mutfak, kiler, f›r›n ve odun deposundan
oluflur. Bu kamusal kompleks kentin
geliflmesinde hem mimari hem ifllevsel
hem de sosyal anlamda bir merkez ol-
mufltur. Bu durum asl›nda Osmanl› kent
kurma ve gelifltirme gelene¤i ile örtü-
flür. Fetihlerle büyüyen Osmanl› devleti
yeni topraklar›nda ço¤unlu¤u göçer
olan yeni gelenleri yerlefltirmek için
fethedilen sur içi kenti yerine kendi
kurdu¤u çekirdekler etraf›nda yerlefl-
melerini teflvik etmiflti. Kent her biri
bu çekirdekler etraf›nda geliflen, sur içi
yerleflmesini saran, çok yönlü bir büyü-
me ile giderek bütünleflti. Bu özellik
Amasya, Bursa, Edirne, Erzurum, Kay-
seri, Konya, Kütahya ve Tokat kentle-
rinde görülebilir (Tanyeli 1986). Dola-
y›s›yla Eyüp’ün kuruluflunda etkili ola-
bilecek bir fiziksel referans olas›l›¤›n›n
yan› s›ra (Özaslan 2000) Osmanl› kent
kurma gelene¤i de de¤erlendirilmelidir.

3.1. Büyüme Süreci
Eyüp kentsel dokusunun büyüme

desenlerini belirlemek için sab›rl› ve
dikkatli bir araflt›rma yapmak gerekir.
‹stanbul surlar› d›fl›nda olmas› nedeniy-
le hakk›nda s›n›rl› tarihsel kaynak bulu-

nabilen, pek çok tarihsel harita, gravür,
seyahatnamede ad›ndan dahi söz edil-
memifl olan Eyüp’ün kentsel geliflmesini
çözümlemek için yararlan›labilecek te-
mel kaynaklar ayakta kalabilmeyi ba-
flarm›fl yap›lar›n d›fl›nda daha çok arfliv
belgeleri (Mühimme Defterleri, Vakfi-
yeler, Tapu Defterleri, Maliyeden Mü-
devver Defterleri, ‹nflaat Defterleri, Ta-
mirat Defterleri, Keflif Defterleri, ‹nflaat
malzemesi defterleri, ‹nflaat Masraflar›
Defterleri), tarihçilerin anlat›lar› (Na-
ima, Kömürcüyan, Gilmani, Latifi v.b.)
seyyah izlenimleri (Evliya Çelebi) ve
görsel belgeler (Lorich panoramas›,
Bartlett, Allom,Flandin ve Melling’in
gravürleri, Lokman’›n haritas›, 19. yüz-
y›l foto¤raflar› v.b.) olacakt›r.

Büyüme süreci, kronolojik olarak
önemli tarihsel olaylar göz önüne al›n-
d›¤›nda befl önemli ve dönüm noktas›
say›labilecek döneme bölünebilir. Er-
ken (15. Yüzy›l›n ikinci yar›s›), Klasik
(16. ve 17. yüzy›llar), Lale (18. yüzy›l),
Tanzimat (19. yüzy›l) ve Sanayileflme
(20. yüzy›l) devirleri. ‹stanbul’un
1453’de fethini takiben ‹mparatorlu¤a
dönüflmeye bafllayan Osmanl› devleti-
nin yeni baflkenti yapt›¤› ‹stanbul’un
geliflmesi ve nüfusunun artmas› ve or-
ganizasyonu Fatih Sultan Mehmet için
en önemli konulard›r. ‹stanbul’daki ge-
liflmelere ba¤l› olarak Eyüp’te külliye-
nin inflas›ndan sonra Bursa’dan getirilen
Müslümanlar yerlefltirilmifltir. Yeni ge-
lenlerin yerlefltirildi¤i befl mahalle yine
bir cami yada mescid-çekirdekler etra-
f›nda kurulmufltur. Silahflör Mehmed
Bey Camisi, Çay›rbafl› Mescidi (y›k›l-
m›fl) ve Kas›m Çavufl Mescidi ve ayn›
adlarla an›lan mahalleler hemen kurul-
mufltur. Bundan baflka Yavedud Camisi,
Arpac› Hayreddin Camisi, Balç›k Tek-
kesi Mescidi (y›k›lm›fl), Mehmet Bey
Mescidi (y›k›lm›fl), ve di¤er yap› türleri
(tekke, imaret, türbe, hamam, çeflme,
medrese, mektep ve kütüphane)
Eyüp’ün çeflitli yerlerinde infla edilmifl-
ti. Bu kamusal binalardan baflka yeni
konutlar ve köflkler de kentsel dokunun
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önemli parçalar› olarak infla edilmiflti.
Tursun Bey (1977:63) ‹nsanlar›n hem
buluflmak hem de ziyaret etmek ama-
c›yla atla veya yaya olarak karadan, ka-
y›klarda denizden dinlenme amac›yla
geldikleri, insanlara huzur veren güzel
bir kasaba olufltu¤unu bildirir. Angi-
olello kasaban›n dinsel önemine iflaret
eder ve daha 1470’lerde türbenin etra-
f›nda çok say›da güzel evin yap›lmas›
ile geliflen sayg›n bir kasaban›n ortaya
ç›kt›¤›n› söyler (Yerasimos 1988:39).

16. yüzy›lda çok h›zla büyüyen
Eyüp’ü Osmanl› Tarihçisi olan Hoca
Sadeddin (1536-1599) zengin, kalaba-

l›k ve güzel bir kasaba olarak tarifler
(Hoca Sadeddin 1979: 181). Bu yüzy›l›
betimleyen en önemli görsel kaynak
olan Melchior Lorichs’in 1559’da Ha-
liç’ten bak›flla yap›lm›fl panoramas› bü-
yümenin Haliç’in k›y›s› boyunca ve ar-
kas›ndaki tepelere do¤ru oldu¤unu gös-
terir. Bu panoramada topo¤rafik koflul-
lar›n etkisi aç›kt›r. Haliç’e k›y› veren ve
tepelerle s›n›rlanm›fl uzun, dar düzlükte
geliflen merkez ve bütün kent yüzünü
Haliç’e dönmüfltür. Kamusal yap›lar›n
arkitektonik ö¤eleri olarak fark edilen
kubbeler ve minarelerle birlikte konut-
lar ve yeflil doku en göze çarpan kent-
sel ö¤elerdir. Eyüp Camisinin an›tsal
mimari niteli¤i ile en önemli yap› oldu-
¤unu iflaret eden egemen duruflu önem-
lidir. Ancak Mimar Sinan taraf›ndan
yap›lan 1577 tarihli Zal Mahmut Pafla
Camisi etkili kütlesi ve hacmi ile bu
uzunlamas›na geliflen kentsel merkezde
denge kurar ve alternatif odak noktas›
olur.(Fig. 2) Öte yandan da önceki
kentsel dokunun lineer, tekrarlayan gö-
rünümünü k›rar ve Eyüp Camisi’nin bü-
tün kentsel formda ölçek, biçim ve yer
ba¤lam›nda bir referans noktas› sa¤la-
ma özelli¤ini güçlendirir. Bir di¤er
önemli kaynak Lokman’›n 1854-85 ta-
rihli ‹stanbul haritas›d›r (Necipo¤lu
1991). Harita flematik olmas› ve
Eyüp’ün tümünü içermemesi nedeniyle
aç›kça okunamaz. Ama yinede Eyüp’ün
Haliç’in k›y›s›nda yay›ld›¤›n› ve tepele-
re do¤ru büyüd¤ünü yinelemifl olur. ‹s-
tanbul’un kara surlar› ile Eyüp aras›nda-
ki bofl alan aç›kça görülmektedir. Bir
baflka ipucu, kentsel dokuda etkili bir
biçimde ifade edilmifl olan dörtgen, ge-
nifl ölçekli büyük olas›l›kla bahçe için-
de konutlara iflaret eden, kendi bafl›na
duran ve ço¤unlukla bat›daki tepelere
yay›lm›fl olan bir dokuya iflaret eder. Bu
da yine Osmanl› kentinin genel bir
özelli¤ine iflaret eder. Konutlar ya da
kamusal binalar ba¤›ms›z birer kütle ni-
teli¤inde olup dört yüzleri ile kentsel
fizyonomiyi olufltururlar ve yeflil doku-
nun birlefltiren niteli¤i ile bu ayr›k do-
ku bütünleflir.(Fig. 1)
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Çok say›da ve farkl› ifllevler için bi-
na infla edilmifltir. 16. yüzy›lda 11 tane-
si yeni kurulan mahallelerin olmak üze-
re yaklafl›k 27 cami ve mescid infla edil-
mifltir. Cezeri Kas›m Pafla Camisi
(1515), Defterdar Camisi (1540), Ni-
flanc›lar Camisi (1567), fiah Sultan Ca-
misi, Zal Mahmut Pafla Camisi (1557)
bu dönemin en önemli olanlar›d›r. Ay-
r›ca çok say›da tekke (9) ve türbe (34)
de kentin dinsel önemine uygun olarak
infla edilmifltir. Bunlar›n aras›nda Ayas-
pafla (1539), Feridun Pafla (1583), Lala
Mustafa Pafla (1580), Pertev Pafla
(1572), Siyavufl Pafla (1582), Sokullu
Mehmet Pafla (1568) ve Zal Mahmut
Pafla (1577) Mimar Sinan taraf›ndan
yap›lm›fl en önemli türbelerdir. Eyüp’ün
bir baflka önemli yap› tipi olan çeflme
bu yüzy›lda 26 tane yap›lm›flt›r. Def-
terdar Nazl› Mahmut Efendi (1543),
Sadrazam Ali Pafla (1558), Sokullu
Mehmet Pafla (1568), ve Zal Mahmut
Pafla çeflmeleri  (1580) önemli olanlar-
d›r. Medreselerde bir di¤er ö¤e olarak
çok say›da (15) yap›lm›flt›r. Sokullu
Mehmet Pafla (1568) ve Zal Mahmut
Pafla (1580) medreseleri önemli olan-
lard›r. 16. yüzy›l yap›lar›n›n ço¤u
ayaktad›r ve Eyüp kentsel dokusunun
belkemi¤idir.

17. yüzy›l ‹mparatorlu¤un genel du-
raklama sürecine paralel olarak
Eyüp’teki inflaat faaliyetlerinde de bir
yavafllama görülür. Bu dönemi tan›mla-
yan en önemli belgelerden biri Evliya
Çelebi’nin betimlemeleridir. Nitekim
Eyüp’teki binalar, mimarl›klar›, aç›k
mekanlar ve sosyal ve ekonomik yaflam
konular›nda detayl› bilgi verir (Evliya
Çelebi 1834). Kent’in farkl› ifllevlerine
dikkat çeker. Buna göre Eyüp ‹stan-
bul’un di¤er bölgelerinden gelinen bir
dinlenme yeridir. Dinsel ifllevi ile de
desteklenen bu turistik iflleve ba¤l› ola-
rak Haliç’in k›y›lar›ndaki alüvyonlu
topraklardan elde edilen kili kullanarak
yap›lan çömlekler (Çömlekçiler Cad-
desi) önemli bir yerli endüstridir. Eyüp
camisinin etraf›ndaki çarfl›da yer alan

kebap ve kaymak dükkanlar› da yine
bu turistik ifllevle iliflkilidir. Sünnet ço-
cuklar›n›n Eyüp Sultan Türbesini ziya-
ret etme gelene¤i de ahflap ve kil’den
yap›lan oyuncak endüstrisini ve bunla-
r›n sat›fl›n› yapan çok say›da dükkanlar›
do¤urmufltur. Evliya Çelebi’den baflka
Katip Çelebi’de kenti ‹stanbullular için
Ka¤›thane ile bütünleflen ünlü ve güzel
bir gezi ve dinlenme yeri olarak tan›m-
lar. (Yurt Ansiklopedisi 1982). Bir bafl-
ka Osmanl› tarihçisi Naima (1655-
1716) Sultanlar›n Eyüp Ensari’nin tür-
besini ziyaret etmek için Topkap› Sara-
y›ndan bafllayan yürüyüfllerinin bir kra-
liyet törenine ve gösterisine büründü-
¤ünden söz eder (Naima 1967,
Vol:II:710).
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Eremya Çelebi Kömürcüyan (1637-
1695) benzer flekilde yeflilli¤in, bahçe-
lerin, sultanlara ait saray ve köflklerin
yo¤unlu¤undan çömlek imalatç›lar›n-
dan ve oyuncakç› dükkanlar›ndan söz
eder (Kömürcüyan 1988). Ayr›ca çok
say›da cami ve mescidi ile nüfusu yo-
¤un bir Müslüman beldesi oldu¤unu
ifade etti¤i bu kentte az say›da Ermeni
ve Bulgar cemaatinden söz eder. Nite-
kim biri ‹slambey biri de Niflanca ma-
hallesinde ve halen ayakta olan iki Er-
meni kilisesi bunu kan›tlar.

18. yüzy›lda da kentin bir dinsel zi-
yaret ve dinlenme yeri olma ifllevini
sürdürdü¤ü görülür. Fakat Bat›laflma ça-
balar›n›n görünür olmaya bafllad›¤› bu
dönem mimaride üslup farkl›l›klar› be-
lirginleflir. Eyüp Camisinin hemen ar-
kas›nda Mimar Arif A¤a taraf›ndan
1792 y›l›nda infla edilen Mihriflah Vali-
de Sultan Külliyesi Osmanl› Baro¤unun
önemli bir uygulamas›d›r. 1800’de infla
edilen Zal Mahmut Pafla yak›nlar›ndaki
fiah Sultan Külliyesi Ampir ve Baro¤un
birlikte uyguland›¤› güzel bir örnek-
tir.(Fig. 3) Yeni zevkleri yans›tan bu
üsluplarla yap›lm›fl türbeler (15) ve çefl-
meler (28) dikkat çekicidir. Tanzimat
Dönemi (1839) ile h›zlanan Bat›l›laflma
çabalar› Eyüp’ün kentsel dokusu ve mi-
marisinde köklü de¤iflimlere yol açm›fl-
t›r. Haliç’in k›y›s›nda ilk fabrika binas›
ordunun üniforma ihtiyac›n› karfl›lamak
üzere 1827-29’da ‹plikhane ad› ile fa-

aliyete geçmiflti. Bunu yine ordunun
dokuma ihtiyac›n› karfl›lamak üzere
1835’te infla edilen Feshane-i Amire
fabrikas› izledi. Bu fabrikalar›n yap›la-
bilmesi için Haliç’in k›y›s›ndaki Sultan
ailesine ait pek çok sahil saray y›k›ld›.

Bu önemli bir de¤ifliklikti. Kentin
ifllevi, ölçe¤i, çevresel nitelikleri, me-
kanlar ve binalar aras›ndaki düzen kök-
lü bir biçimde de¤iflikli¤e u¤rad›. Bun-
lar sanayileflmenin sosyal, ekonomik ve
kültürel alanlardaki etkisiyle Eyüp’ün
‹stanbul’un uza¤›nda pitoresk bir ziya-
ret ve dinlenme yeri ve kuzeyindeki
son kentsel nokta olma özelliklerini yi-
tirdi¤ini gösterir. Fetih sonras›nda ol-
du¤u gibi kentin yeflil alanlar› göç so-
nucu yerleflim alanlar›na dönüfltü ama
bu defa altyap›s› haz›r olmayan ve nite-
liksiz yap›larla gerçekleflen bu geniflle-
me kent merkezini yeni ihtiyaçlara ce-
vap verebilmesi için zorlad›. Tarihi do-
kuda y›k›m ve bozulma ile ortaya ç›kan
bu durum 1970’lerin sonunda ortaya ç›-
kan koruma çabalar›na ra¤men
1980’lerde artarak sürdü. Haliç k›y›lar›
doldurularak yap›lan yeni yol ve bu yo-
lu Demirkap›’dan inen Yeniyol aks›na
ba¤layan ara tafl›t yolu tarihi dokunun
temel özelliklerini yok etmifltir. Akar-
çeflme’den bafllayan ve Eyüp Camisine
kadar uzanan ana aks bu yol ile kesinti-
ye u¤ram›flt›r. Bu Eyüp Camisi ve yak›n
çevresini kentin bütünlü¤ünden kopar-
m›fl ve son dönemlerde yap›lan kentsel
ve mimari tasar›mlarla bu durum bir
anlamda onaylanm›flt›r. K›y› boyunca
yap›lan yeni yol ise kentin bir baflka te-
mel özelli¤ini yok etmifltir: suyla do¤-
rudan iliflki. (Fig. 4) Yap›lan tarihsel in-
celeme Eyüp kentsel kimli¤i için Ha-
liç’in önemini ortaya koyar. Buna göre
kent yüzünü suya dönmüfl, Melling’in
1819 tarihli gravüründe aç›kça görül-
dü¤ü gibi, neredeyse suyun içindedir.
Oysa yolun yap›m›ndan sonra kentsel
dokunun Haliç k›y›lar› ile iliflkisi kal-
mam›flt›r. 

Sonuç olarak Eyüp’ün önümüzdeki
yüzy›llarda özgün kimli¤ini zenginlefl-
tirerek varl›¤›n› sürdürmesi mimari kül-
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türümüz ve gelece¤i aç›s›ndan büyük
önem tafl›maktad›r. Yeniyi kurman›n ve
yaratman›n tek yolunun eskiyi y›kmak
olmad›¤› görülmüfltür. Yaratmak için
anlamak yani içine yeninin eklemlene-
ce¤i varolan› anlamak önkofluldur.
Ça¤dafl dünyan›n ve özellikle bizim so-
runumuz yeninin yarat›lmas›ndaki ter-
cihler ve tutumlard›r. Mimari ve kent-
sel tasar›ma kaynakl›k edecek tasar›m
belirleyenleri iflte bu tutum ve tercihle-
re göre tasar›m nesnesini de biçimlen-
direcektir. Eyüp’te yeninin yarat›lma-
s›nda ça¤dafl, sosyal, ekonomik, kültü-
rel belirleyenlerinden çok varolan ta-
rihsel kimli¤in önceli¤i bir tercihtir. Bu
tercih kenti mimari bir ürün olarak ele
al›r ve tasar›m parametrelerini bu terci-
he göre belirler. Tarihsel dokunun çö-
zümlenmesi ve anlafl›lmas› yeniyi ya-
ratma s›ras›nda önemli bir tasar›m kay-
na¤› olaca¤› için öncelikle ele al›nmal›-
d›r. Bu bildiri kapsam›nda araflt›rmam›-
z›n ancak ipuçlar› verebilmiflse de bü-
tün bu çabalar asl›nda yeni Eyüp’ü ya-
ratman›n eski Eyüp’ü anlamaktan geçti-
¤ine iflaret etmek içindir.

Referanslar
Amicis, E. 1981. ‹stanbul. Çeviren B. Akyavafl,

Ankara: Kültür Bakanl¤›.

Cansever, T. 1993. ‹stanbul Planlamas›nda Geçmifl

ve Gelecek- Ülke Ölçe¤inde ‹stanbul’u Planlamak.

‹stanbul 4, 48-59.

Evliya Çelebi. 1975. Evliya Çelebi Seyahatnamesi,

M. Zillio¤lu (ed). Cilt. 1,2. ‹stanbul: Üçdal Neflri-

yat.

Fellows, C. 1838. A. Journal Written During an

Excursion in Asia Manor. London: John Murray.

Gadsby, J. 1873. My Wanderings, Cilt. 1 Lon-

don.

Hoca Sadeddin Efendi. 1979. Tacut’t-Tevarih, Cilt

3. I. Parmaks›zo¤lu. ‹stanbul: Kültür Bakanl›¤›.

Kocu, R. E. 1958. Bostanc›bafl› Defterleri. ‹stanbul

Enstitüsü Mecmuas› 4, 39-59.

Kömürcüyan. E. Ç. 1988. ‹stanbul Tarihi- XVII.

As›rda ‹stanbul Çeviren H. D. Andreasyan. K.

Pamukciyan (ed), ‹stanbul: Eren.

Latifi. 1977. Evsaf-› ‹stanbul. N.S. Pekin (ed). ‹s-

tanbul: ‹stanbul Fetih Cemiyeti.

Lorichs, M.&E. Oberhummer. 1902. Konstantinopel

Unter Sultan Suleiman dem Srassen,. Özgün gra-

vürler Leiden Üniversite kütüphanesindedir). Mü-

nich.

Melling, M. 1969. Voyage Pittoresque de Constan-

tinople et des Rivers du Bosphore. ‹stanbul: Yap›

Kredi Bankas›.

Muller- Weiner, W. 1977. Bildlexikon zur Topog-

raphie Istanbuls. Tubingen: Verlag Ernst Was-

muth.

Naima Mustafa Efendi. 1967. Naima Tarihi, Cilt.

1. Çeviren Z. Danisman. ‹stanbul: Zuhuri Danis-

man Yay›nevi.

Necipo¤lu, G. 1991. Architecture, Ceremonial, and

Power: The Topkap› Palace in the Fifteenth and

Sixteenth Centuries. New York: The Architectural

History Foundation, Inc& Camridge, Mass.: MIT

Press.

Özaslan, N. 2000. Eyüp’ün Kuruluflu ve Fetih

Öncesindeki Durumu. Arkeoloji ve Sanat 96, 24-

35.

Pardoe, J. 1838. The Beauties of the Bosphorus.

London: Virtue and Co.

Saleem, S. 1986. Abu Ayyub Al-Ansari, London:

Taha Publishers Ltd.

Tanyeli, U. 1986. Anadolu-Türk Kentinde Fiziksel

Yap›n›n Evrim Süreci (11-15 yy) Doktora Tezi.

‹stanbul: ‹stanbul Teknik Üniversitesi.

Tursun Bey. 1977. Tarih-i Ebu’l-Feth. A. M. Tu-

lum (ed). ‹stanbul: Baha Matbaas›

Yerasimos, S. 1988. Giovan Maria Angiolello ve

‹stanbul’un Fethinden Sonraki ‹lk Tasviri. Tarih ve

Toplum 58, 34-41.

--- 1976. Tarih-i Gilmani. M. Halife&K. Su (eds),

1000 Temel Eser 74. ‹stanbul: Kültür Bakanl›¤›.

--- 1938. Fatih Mehmet II Vakfiyeleri. Türk Vak-

fiyeleri 1. Ankara; Vak›flar Umum Müdürlü¤ü.

--- 1982. Yurt Ansiklopedisi, Vol.6. ‹stanbul:

Anadolu Yay›nc›l›k.

193



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

194

EYÜPSULTAN
CAM‹‹’NDE 

YAPISAL KONUM 
VE M‹MAR‹ GEL‹fi‹M

Yrd. Doç. Dr. BETÜL BAKIR

Z

1961 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. 1978’de Çaml›ca K›z Lisesini, 
1983’te Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’ni bitirdi. 

1987’de Y›ld›z Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’na Araflt›rma Görevlisi olarak girdi.
1995’te Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Yap› Fizi¤i Bilim dal›nda doktoras›n›
tamamlad›. Ayn› y›l Y›ld›z Teknik Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’a Yard›mc› Doçent

olarak atand›. 
1996’da ‹nflaat Program Yürütücülü¤üne atand›. 



Resim: 1

Resim: 2

Resim: 3

1 Eyice , ‹slam Ansiklopedisi ,
S.9. Vakfiyenin Anadolu ve
Rumelideki zengin varl›klar›
aç›klanmaktad›r.

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

‹stanbul’da Haliç’in son k›sm›nda
ayn› adla an›lan semtte, VII. yüzy›lda
Araplar›n ordusuyla ‹stanbul’u kuflat-
mak amac›yla gelen Hz.Muhammed’in
sancaktar› Ebu Eyyub El Ensari Halid
Bin Zeyd’in surlar›n yak›n›nda kaybol-
du¤u rivayet edilen mezar› Fatih Sultan
Mehmet’in 1453’te kenti ele geçirme-
siyle verdi¤i emirle aranarak Akflem-
seddin taraf›ndan bulunmufltur.Mezar›n
oldu¤u yerde önce türbe, fetihten 5 y›l
sonra 1458 y›l›nda da türbenin karfl›-
s›nda ilk monumental Türk camii infla
edilmifltir. (Resim 1; Piyer Loti’den Ha-
liç ve Caminin görünüflü, Miss Par-
doe’den). Günümüzdeki cami Türk Ba-
rok’u üslubundad›r. Eyüpsultan külliye-
si çeflitli dönemlerdeki eklemeleriyle
türbe, medrese, sebil (1613’te I. Ahmet
taraf›ndan infla edilmifl), aflhane, imaret
(1950’de y›kt›r›lm›fl) ve hamamdan iba-
rettir. (Resim 2; Flandin, Haliç’ten kah-
ve ve caminin görünüflü, Resim 3; cami
ve meydan›n son düzenlemesi)

1489-1490 tarihli tarihinde yaz›lm›fl
muhasebe defterinin kaybolmas›yla
1582’de III. Murad döneminde yeniden
yaz›lan vakfiyeye göre külliye evkaf›
Eyüp semtindeki yap›lardan baflka E¤ri-
kap›’dan Müderris köyüne,Germe su
kemerinden Alibeyköy ve Haliç bo-
yunca E¤rikap›ya kadar uzanan çok bü-
yük bir araziye sahiptir. Bunlardan bafl-
ka Edirne’de, Anadolu’da Bursa, Bay›n-
d›r, Mihal›ç, Koçaç, Gediz, ‹znik, Ulu-

bat, Karacabey ve Hereke’de birçok

köy vakfiyeye aittir1

Caminin flad›rvanl› d›fl avlusuna bat›
ve güney kap›lar›ndan girilmektedir.
(Resim 4; Bat› kap›s›) Musalla kap›s› da
denilen güney giriflinin üzerinde flair
Sururi’nin 1800 tarihli bir dörtlü¤ü yer
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Resim: 4

Resim: 5

Resim: 6

2 Eyice ,a.g.e.S.10.
3 Tanman ,II.Eyüpsultan
Sempozyumu ,Tebli¤ler ,
S.78.Tanman’a göre geleneksel
olarak avlunun girifl kap›s› gü-
neyden verildi¤i halde Eyüp-
sultan camiinde tören alan›n›n
rahatlat›lmas› ve abdest mus-
luklar›n›n konumu nedenleriyle-
kuzeyde toplanm›flt›r. 
4 Koçu ,‹stanbul Ansiklopedisi
,S.5449.
5 Tanman,a.g.e. S.79 ; Evliya
Çelebi ,Seyahatname ,‹stanbul
,1314 ,I ;Hüseyin Ayvansara-
yi ,Hadikatü’l Cevami ,‹stan-
bul ,1281 ,I ; Semavi Eyice

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

almaktad›r. (Resim 5 Güney kap›s›)
Kap›n›n hemen yan›nda Hünkar mah-
feline ulaflan rampan›n bafllang›c› ve
muvakkithane yer al›r. (Resim 6 ;güney
kap›s›ndan rampan›n görünüflü) Hün-
kar kasr› iki odal›d›r. Avlu, kuzeyinde
önemli flah›slar›n yatt›¤› bir hazire, or-
tas›nda sekiz sütuna oturan genifl sa-
çakl› bir mermer flad›rvan, güneyinde
hünkar kasr›, bat› duvar›nda abdest
musluklar› ile çevrilidir. (Resim 7; Ha-
zire, Resim 8; fiad›rvan avlusunun gö-
rünüflü) Ünlü Bafldefterdar Ekmekçiza-
de Ahmet Pafla 1591-92 y›llar›nda ca-
minin mirab› yöninde, musalla önünde
"Zamime"olarak adland›r›lan bir bina
infla ettirdiysede bugün ad› sadece kay-
naklarda vard›r.2

‹ç avluya do¤u ve bat› kap›lar›ndan
girilmektedir.3(Resim 9 ;kuzey-do¤u
kap›s›, Resim 10 ;kuzey-bat› kap›s›)Av-
lunun ortas›ndaki iki ulu ç›nar›n mezar›
bulan Akflemseddin’in yeri belirlemek
için dikti¤i ç›nar dallar› oldu¤u inanc›
hakimdir.4 (Resim 11; Günümüzde
ayakta kalan sofa üzerindeki ç›nar). Ç›-
narlar›n belirtti¤i sofa alçak bir duvarla
s›n›rl› olup üzerinde dökme demir fle-
beke ve köflelerde barok stilde çeflme-
ler yerlefltirilmifltir.

Hadikat-ül cevamiye göre iç avluda
varoldu¤u anlat›lan flad›rvan havuzu II.
Beyaz›t Dönemi sadrazam› Çandarl›
‹brahim Pafla (1481-1512)taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›r. Yaklafl›k yüz y›l sonra
16. yüzy›lda Sadrazam Koca Sinan Pa-
fla havuzun üzerinde yüksek bir kas›r
infla ettirmifltir. fiad›rvan›n üzerindeki
fevkani bir flekilde infla edilen "Sinan
Pafla" kasr› örne¤ine baflka bir Osmanl›
selatin camiinde rastlanmaz.5 Eyüp Sul-
tan Camiinin III. Selim taraf›ndan yeni-
den inflas› s›ras›nda kas›r ortadan kald›-
r›lm›flt›r.6

Avlu, üç kolda devam eden son ce-
maat mahalli revaklar›n›n sonuçland›¤›
dördüncü cephede türbe ile kapan›r.
Fatih Sultan Mehmed döneminde infla
edilen türbe geçirdi¤i onar›mlarla de¤i-
flikli¤e u¤ram›flt›r.1613-14 y›l›nda I.
Ahmet taraf›ndan yapt›r›lan onar›mda
"Hacet Penceresi"aç›lan türbe, Sadra-
zam Nevflehirli Damat ‹brahim Pafla ta-
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Resim: 7

Resim: 8

Resim: 9

Resim: 10

,"Sinan Pafla Köflkü",Dünden
bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi
,VII ,1994 . ‹.H.Uzunçarfl›l› ,
Osmanl› Tarihi ,Ankara
,1982 , 4.Bask› ,II. Yukar›daki
eserlerden  Sinan Pafla Köflkü-
nün ve havuzun konumlar› ve
infla tarihleri afla¤› yukar› ç›-
kar›lm›flt›r.fiad›rvan ,Evliya
Çelebi’ye göre iki ç›nar aras›n-
da de¤ildir.  
6 Kas›r da depremde cami ile
birlikte hasar gördüyse de (ke-
sin bir aç›klama yok)yeniden
infla edilmemifltir. 
7 Evliya Çelebi caminin infla
tarihini 1537-38 olarak ver-
diyse de ,cümle kap›s› üzerinde-
ki dört m›sral›k kitabeyi dikka-
te alan H.Ayvansarayi’nin
verdi¤i 1458-59 y›l› do¤ru-
dur.Eyice ,Ayverdi’nin çizdi¤i
iki yan› yar›m kubbeli dikdört-
gen plan› reddetmektedir ,zira
Evliya Çelebiye göre sadece
ana kubbe ile mihrap taraf›nda
alçak bir yar›m kubbe söz ko-
nusudur.Eyice , a g.e.. S.10. 
8  1956 y›l›nda onar›m s›ra-
s›nda kaybolan ve bir sureti
Ayverdi’de bulunan Ruzname-
de 18.yüzy›lda yeniden infla
edilen caminin tüm infla safha-
lar› kay›tl›d›r.

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

raf›ndan 1724-25 y›llar›nda yeniden ta-
mir ettirilmifl ve gümüfl parmakl›klar ta-
k›lm›flt›r. Sonralar› dökme tunçtan infla
edilen hacet pencereleriyle, 3 flebekeli
sebil günümüze kadar gelebilmifltir.
(Resim 12 ;Türbe ve sa¤›nda yer alan
sebil)Küfeki tafl›ndan infla edilen sekiz-
gen planl› türbenin iç ve d›fl duvarlar›
15. ve 18. yüzy›ldan kalma devflirme
çinilerle kapl›d›r. Türbenin ç›k›fl kap›-
s›nda II. Osman’›n annesi Mahfiruz
Hatice Sultan 1618-1622 y›llar›nda bir
cüzhane infla ettirmifltir.

CAM‹
Hadikatü’l Cevami’ye göre 1458-59

y›l›nda Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan
infla ettirilen ilk cami plan›nda ana
kubbe iki yandan yar›m kubbelerle des-
teklenmekte ve avlunun iki yan›nda her
biri befler odal› medrese odalar› bulun-

maktad›r.7 (Çizim 1 ;Ayverdi’ye göre
ilk cami plan›) 

1766 depreminde büyük oranda za-

rar gören cami ayn› y›l Sadrazam Der-
vifl Mehmed Pafla taraf›ndan onar›ld›y-
sa da bu onar›m›n yap›y› kurtarmak
için yeterli olmad›¤›, Ruzname’ye göre
yap›n›n büyük onar›ma ihtiyac› oldu¤u,
bu nedenle 30 Mart 1798’de yeniden
tamire bafllam›flken duvarlar›n döküldü-
¤ü, onar›mlarla düzelemeyecek kadar
harap oldu¤u görülerek 19 May›s
1798’de y›k›ma bafllanm›fl ve 10 Tem-
muz 1798’de temele kadar y›k›m ta-

mamlanm›flt›r.8 Yeniden infla edilen ca-
mi ve onar›lan türbe 7 Temmuz
1800’de tamamland›ysa da 25 Ekim
1800’de padiflah III. Selim’in kat›ld›¤›
selaml›k töreniyle resmen ibadete aç›l-
m›flt›r. (Çizim 2; 18. yüzy›lda infla edi-
len Eyüp Sultan Camii Plan, kesit ve
görünüflü) Hadikatü’l Cevami’de eski
binadan sadece minarelerin kald›¤›, iç
avludaki Sinan Pafla köflküyle, K›zlar
a¤as› Beflir A¤a’n›n medrese odalar›n›nn
üzerindeki mahfilleriyle, caminin iki

197



Resim: 11

Resim: 12

Resim: 13

9 "Bat› etkilerinin Türk mimari
ayr›nt›lar›yla kar›flt›r›larak
sergilenmesi saf barok uygula-
mas›na olanak vermemifl ,gele-
neksel yap› uygulamalar›ndan
19.yüzy›la kadar vazgeçileme-
mifltir.18.yüzy›lda Osmanl›
mimarisine adapte edilen ve ge-
leneksel yap› uygulamalar›
içinde ö¤ütülen Barok-Rokoko
elemanlar›n›n belirli oranlarda
kullan›m›yla ortaya ç›kan yeni
ak›ma Türk Barok’u ad› veril-
mektedir." Betül Bak›r ,Avrupa
Barok’unun ‹stanbul Camileri-
ne Etkileri , Doktora Tezi
,Y.T.Ü. ‹stanbul ,1994 ,S.31.    

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

yan›ndaki medrese odalar›n›n bu y›-
k›mda ortadan kald›r›ld›¤› belirtilmek-
tedir.

III. Selim’in yeniden yapt›rtt›¤› ve
1800 y›l›nda ibadete aç›lan cami "Türk

Barok"u üslubundad›r.9

YAPISAL ELEMANLAR  
11..  MMiinnaarreelleerr  ::  
‹lk camiden kalan yegane elemanlar

olduklar›ndan klasik üslup özellikleri
bozulmam›flt›r. (Resim 13; Nisan
2000’de onar›m gören flerefeler) fierefe
altlar›ndaki iki s›ral› püskül bezemeler-
de yo¤unluk yarat›r. III. Ahmed döne-
minde mahya kurulabilmesi için 1723-
24 y›llar›nda minare boylar› yükseltile-
rek ikifler flerefeli yeni iki minare infla
edilmifltir.13 Temmuz 1823 te düflen
bir y›ld›r›mla flerefesine kadar zarar gö-
ren Haliç taraf›ndaki minare hemen
onar›lm›flt›r.

22..  FFiill  aayyaakkllaarr››  ::  
Mermerden, daire planl› fil ayaklar›-

n›n alt› adedi orta mekanda, di¤er iki
ayak mihrap niflinin bafl›nda duvarla
birlefliktir. Bafll›klar, köfleleri volütlü ve
volütler üzerinde aknt yapraklar›yla
kompozittir. (Resim 14 ;fil aya¤› üze-
rindeki bafll›k)

33..  SSiillmmeelleerr  vvee  kkoorrnniiflfllleerr  ::  
Ana kubbe kasna¤›n›n alt ve üst s›-

n›rlar›nda, kubbeciklerin eteklerinde,
a¤›rl›k kulelerinin üstünde 2 s›ra silme
dolaflmaktad›r. Ana mekan çeperlerinin
ve iç avlu duvarlar›n›n en üst s›n›rlar›n-
da derin gölgeler atan kornifller cephe-
leri monotonluktan kurtarmaktad›r.

44..  KKeemmeerrlleerr  ::  
Genelde klasik dönemde kullan›lan,

Türk kemeri de denilen befllik sivri ke-
mer yerine Bat›l› örneklerde             ve
Bizans mimarisinde önem kazanan tam
kemerlerin etkili oldu¤u görülmektedir.
Ana kubbe ile4 adet yar›m kubbe ve 4
adet çeyrek (eksedra) kubbenin yükü
tam kemerlerle ayaklara ve fil ayaklar›-
na aktar›lmaktad›r. Birinci kattaki gale-
riyi tafl›yan sütunlar aras›ndaki kemer-
ler, üzengi sat›hlar› profilli bas›k ke-
merlerdir(Resim 15). Son cemaat ma-
halli revaklar› kemerleri ise klasik befl-
lik sivri kemerdir.
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Resim: 14

Resim: 15

Resim: 16

10 Türk Barok’un da hem
rokoko ,hem de barok etkiler
görüldü¤ünden saf baroktan
söz edilemez .

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

55..  SSüüttuunnllaarr  vvee  bbaaflflll››kkllaarr  ::  
Sütunlar, klasik dönemde rastlanan

metal bilezikli basit bir kaide yerine
yüksek, profillendirilmifl kaidelere otur-
maktad›r.

Bafll›klar, köflelerine yerlefltirilen vo-
lütler üzerinde akant yapraklar›yla
kompozittir. Hünkar mahfeli ve   gale-
riyi tafl›yan sütun bafll›klar› ayn› za-
manda yivlidir. (Çizim 3; son cemaat
mahalli sütun ve kemeri)

66..      KKuubbbbee  ::    
17 m. çap›ndaki ana kubbeyi des-

tekleyen yar›m ve çeyrek kubbelerden
baflka ana mekan›n dört bir köflesinde
küçük kubbecikler yer almaktad›r.8 Fil
aya¤› taraf›ndan tafl›nan kubbe do¤al
olarak sekizgen kasnak kaidesine yön-
lenmektedir. Bu sayede, sekizgen kas-
nak kaidesi, üzerine oturan daire kas-
nak ve bas›kl›¤› azalt›larak yüksekli¤i
artt›r›lm›fl kubbe ile yap›, cephelerde
yükseklik imaj›n› artt›rmaktad›r. Bas›k-
l›k oran›n›n azalt›lmas› ile kubbe, klasik
dönemdeki benzerlerinden ayr›larak
Bat›daki Barok yap›lar›n kubbe oranla-
r›na yaklaflm›flt›r. Yükselen yap›, içinde
konumland›¤› semtte, düz bir platfor-
ma oturmas›na ra¤men kolayl›kla alg›-
lanabilmektedir.

77..    MMiihhrraapp  ::    
Bir yar›m daire üzerine oturtulmufl

çokgen planl› (yedigen) mihrap, beyaz
mermerden infla edilmifltir.

Türk Barok’unu yans›tan etkiler be-
zemelerde barizdir. Mirab›n üzerinde
taç tepeli¤in yerini alan, ortaya yerlefl-
tirilmifl, büyük, dikenleflmifl bir akant
yapra¤› kabartmas›, alt›nda kartufl için-
de yer alan ayeti kerime, yine onun al-
t›nda dikdörtgen çerçeve içinde ayeti
kerime, mihrap nifli üzerinde S ve C
motifleriyle çerçevelenen, yivli motif
s›ralar›, niflin iki yan›ndaki kompozit
bafll›kl› sütunçeler ve tüm bezemelerin
alt›n varakla ifllenifli rokoko a¤›rl›kl›d›r.
10(Resim 16)

88..      MMiinnbbeerr  ::
Beyaz mermer kullan›lan mihrap da,

minber gibi rokokodur. Merdiven kor-
kulu¤unun iki yan›nda kartufllar, stilize
akant yapraklar›, yivli sütunlar alt›n va-
rakla kapl›d›r.
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Çizim: 1

Çizim: 2

11 
Çün sekizyüzaltm›fl üç salinde bu
Camii Sultan Mehmet yapt› nev
Kane haza misli cennet-ün-naim
Mecma ün lillahi min kavmi it-
takva 

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

99..  HHüünnkkaarr  mmaahhffiillii  ::
Mihrab›n sa¤›nda yer alan mahfilin

dökme demir kafeslerinde, baklava di-
limli motifler içinde akant yapraklar›
ifllenmifltir.

1100..  MMüüeezzzziinn  mmaahhffiillii  ::
Mihrab›n solunda olup, sade, beze-

mesiz bir kafesi vard›r.
1111..  CCüümmllee  kkaapp››ss››  ::  
Bezemesiyle mihraba benzeyen

cümle kap›s›nda iki yanda yer alan ka-
demeli sütunçeler, alt›n varakl› akant
yapra¤› ile taçland›r›lm›fl tepelik, S k›v-

r›mlar›, kartufl içinde padiflah›n tu¤ras›
ve fiair Arif’in 

caminin tarihçesini aç›klad›¤› kita-

besiyle barok oluflum sergiler.11

1122..  PPeenncceerreelleerr  ::  
Zemin katta dikdörtgen mermer

çerçeveli, üzerinde içi kesme tafl dolu,
tam kemerli(hafifletme kemeri), üst s›-
ralarda üzengi sat›hlar› profilli tam ke-
merli pencereler yer almaktad›r.

Planda, merkezi olufluma yönelik
ana mekana d›flar› taflan mihrap niflinin
eklenmesi kare oluflumu bozmaz. Kub-
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Çizim: 3

Çizim: 4

12 Nuruosmaniye Camii , Zeynep-
sultan Camii ,Fatih Camii , Beyler-
beyi Camii  gibi 18.yüzy›l Selatin
camilerinde   merkezi plan var-
d›r.Bak›r ,a.g.e. S.132.

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

be kasna¤›n›n sekizgen biçimi Sinan’›n
yap›lar›yla benzerlik teflkil etse de, ayn›
dönemde, 18. yüzy›lda infla edilmifl ca-
milerin planlar›yla da ortak özellikler

söz konusudur.12

Cephelerde yap›lan analizlerde alt›n
oran çal›fl›ld›¤›, hatta pencere ve cümle
kap›s›nda dahi araflt›r›ld›¤› saptanm›fl-
t›r.(Çizim 4)

Türk Barok’u üslubu sadece bezeme-
lerde kullan›lm›flt›r, plan ve strüktürde
di¤er Osmanl› dini mimari örneklerin-
de oldu¤u gibi merkeziyetçi, sekizgen

kaideli kubbe ve bunlar›n getirdi¤i ka-
reye yak›n planlamayla Sinan mimarisi-
ne benzer yaklafl›mlara gidilmektedir.
Merkeziyetçi oluflum, Avrupa Barok’un-
da e¤risel çizgilerin, hareketli formlar›n
yan›nda kare ve daire olarak yerini al-
m›flt›r.

Sonuç olarak, Osmanl› padiflahlar›-
n›n tahta ç›karken türbeyi ziyaret ede-
rek k›l›ç kuflanmalar›n› geleneksellefltir-
meleri Eyüpsultan camiini, günümüze
kadar gelen önemli günlerde ziyaret
edilen bir mekan haline getirmifltir.         
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Foto. 1
Emin Baba Tekkesi, girifl
(güney) cephesinin 1964
y›l›ndaki görünümü (Necdet ‹flli
Arflivi).

Foto. 2
Emin Baba Tekkesi, girifl
(güney) cephesinin 1971 y›l›n-
daki durumu (Necdet ‹flli Ar-
flivi).

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

Eyüp- Fethi Çelebi Mahallesi, Sa-

vaklar Caddesi, 113 ada, 3 parselde

bulunan Emin Baba Tekkesi, Kuyuba-

fl› Tekkesi ya da Pertevniyal Valide

Sultan Tekkesi adlar›yla da an›lmak-

tad›r1. Edirnekap› surlar›n›n hemen

d›fl›nda yer alan bu yap› H. 1284/M.

1867 tarihinde, Sultan Abdülaziz’in

annesi olan Pertevniyal Valide Sultan

taraf›ndan2 Nakfli Tekkesi olarak yap-

t›r›lm›fl olup, bir dönem Bektafli Tek-

kesi olarak da hizmet vermifltir3.

Uzun y›llar kullan›lmayan Emin Baba

Tekkesi 1983 y›l›nda yang›n geçir-

mifl, 1990 y›l›nda Vak›flar Müdürlü¤ü

taraf›ndan Yunus Emre’yi ve Güzel

Sanatlar› Sevenler Derne¤i’ne 1995

y›l›nda ise restorasyonunu yapt›rmak

flart›yla ‹stanbul Büyük fiehir Beledi-

yesi’ne tahsis edilmifltir. Tekke’nin

restorasyonu, ‹stanbul Büyük fiehir

Belediyesi taraf›ndan 1997 y›l›nda

SUAK Anonim fiirketi’ne yapt›r›lm›fl

ve yap› bu tarihten itibaren Türkiye

Gönüllü Teflekküller Vakf› ile Sosyal,

Stratejik ve Ekonomik Meseleleri

1- Haskan, Mehmet Nermi,
EEyyüüpp  SSuullttaann  TTaarriihhii,, ‹laveli 2.
bask›, ‹stanbul, Eyüp Sultan
Vakf› Yay›n›, 1996, s. 104-
105.

2- Yap›n›n ana girifl kap›s›
üzerindeki kitabesi flöyledir;

Padiflah-› Hazreti Sultan
Aziz’in Mederi/Hazret-i Pertev-
Niyah Sultan ü ziflan ûlyâ/
Dergâh-pak-› r›za Hakk
ma’mur eyledi/Görmemifl asla
felek böyle kerem-kân ü sa-
hâ/Rahata oldu mübeddel ehl-i
fakirin firkâti/Böyle sâhib-i
merhamet Sultan’a k›lsunlar
dua/Oldu bu evrâd-› ezkâr›n
hemi dilde kârim/Dâimâ olsun
mu’ni Halik ve arz ü sema/Sub-
hiya cevherle tarih-i zâhira bu
dergah›/Ol Emin Baba’ya el-
mâh Murtaza gördü reva/1284.
Haskan, Mehmet Nermi, aa..gg..ee..,
s. 105.

3- Demirel ‹flli, Esin, “‹s-
tanbul Tekkeleri Mimarisi, Ek-
lentileri ve Restorasyonu”, Ya-
y›nlanmam›fl Doktora Tezi,
YTÜ, 1998, s. 89.
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Foto. 3
Emin Baba Tekkesi girifl cephesi.
Cihannüma kat› henüz y›k›l-
mam›fl, ön planda bugün mevcut
olmayan çeflmenin Sultan Aziz
tu¤ral› ayna tafl› görülmekte,
1973 (Necdet ‹flli Arflivi).

Foto. 4
Emin Baba Tekkesi, sa¤ yan
(do¤u) cephe ile arka (kuzey)
cephenin 1963 y›l›ndaki durumu
(Necdet ‹flli Arflivi).

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

Araflt›rma Merkezi’nin kullan›m›na

verilmifltir.
YAPININ M‹MAR‹

ÖZELL‹KLER‹
Edirnekap› Mezarl›¤›’n›n bafllang›-

c›nda bulunan ve Dervifl ‹brahim Na-

mazgâh› sofas› üzerinde yer ald›¤›

söylenen4 Tekke’nin rölövesinin ya-

p›ld›¤› 1990 y›l›nda sadece d›fl duvar-

lar› saçak silmesi seviyesine kadar

ayakta kalabilmifltir. Bölme duvarlar›

ile ahflap cihannüma kat› y›k›lm›fl ve

Yunus Emre’yi ve Güzel Sanatlar› Se-

venler Derne¤i taraf›ndan içinde izin-

siz kaz› yap›lm›flt›r. 1997 y›l›nda yap›-

lan restorasyon s›ras›nda da özgün ni-

teliklerini k›smen kaybeden yap›n›n

mimari özelliklerini ancak 1990 y›l›n-

da yap›lan rölövesine ve 70’li y›llarda
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Foto. 5- Emin Baba Tekkesi,
sol yan (bat›) cephe ile yan›n-
daki hazirenin 1969 y›l›ndaki
görünümü. Arka planda Tek-
ke’nin bugün mevcut olmayan
ah›r binas› görülmekte (Necdet
‹flli Arflivi).

Foto. 6- Emin Baba Tek-
kesi, girifl cephesi, 1990. (Esin
Demirel ‹flli).

4- Haskan, Mehmet
Nermi, aa..gg..ee..,, s. 322.

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

çekilmifl foto¤raflar›na dayanarak an-

latmak mümkündür.

Ahflap cihannümal›, kâgir bir yap›

olan Emin Baba Tekkesi, güneyindeki

Savaklar Caddesi’nden 3 kenar› moloz

tafl duvarla çevrelenmifl bir avlu ile ay-

r›lm›flt›r (Bkz. P.1). Yap›n›n parsel s›-

n›r›na oturan bat› kenar›nda, avlu se-

viyesinden 95 cm yükseklikte konum-

lanm›fl bir hazire mevcut olup, do¤u

ve kuzey kenarlar› 2 no’lu parsel ile

çevrelenmifltir. Yaklafl›k olarak 12.10

m/13.45 m boyutlar›nda olan Tek-

ke’nin cihannüma kat› 4 yöne e¤imli

k›rma çat›n›n ortas›nda, kuzey-güney

do¤rultusunda uzanmaktad›r. Orijinal

plan flemas› bölme duvarlar›n›n y›k›l-

mas› ve duvar izlerinin de k›smen yok

edilmesinden dolay› tam olarak biline-

memektedir. Kareye yak›n dikdörtgen

planl› yap›n›n kuzey ve güneydeki

uzun kenarlar› Savaklar Caddesi’ne

paralel konumdad›r. Güney duvar›n›n

ortas›nda yer alan ana girifl kap›s›, or-

ta aksta bulunan girifl tafll›¤›na aç›l-

maktad›r. Bu tafll›¤›n bat›s›nda tevhid-

hane mahallinin, do¤usunda ifllevi bi-

linmeyen 2 odan›n, tam karfl›s›nda-ku-

zeyinde ise tuvalet mahallinin bulun-

du¤u san›lmaktad›r. Tevhidhanenin

güney beden duvar›nda; içinde kalem

ifli kâbe tasvirleri olan bir mihrap nifli,

güneydo¤u köfledeki odan›n do¤u du-

var›nda ise orijinal bir ocak bulun-

maktad›r. Cihannüma kat›na ç›kan

verdivene ait hiç bir ize rastlanmam›fl-

t›r. Bat› beden duvar› üzerinde görü-
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Foto. 7
Emin Baba Tekkesi, bat› ve
kuzey cepheleri, 1990. 
(Esin Demirel ‹flli).



Foto. 8
Emin Baba Tekkesi’nin izinsiz
yap›lan kaz› sonras›ndaki
durumu ve yap›ya ad›n› veren
kuyu bilezi¤i (Necdet ‹flli Ar-
flivi).
Foto. 9
Emin Baba Tekkesi, kuzey iç
duvar›. Sol tarafta devflirme mer-
mer basamaklardan biri görül-
mekte, 1990 (Esin Demirel ‹flli).

Foto. 10
Emin Baba Tekkesi, tevhidhane
mahallindeki mihrap nifli, 1990
(Esin Demirel ‹flli).

5- Tekke’nin önündeki küfeki tafl›
mezarlardan biri H. 1175/ M
1761 tarihinde vefat eden Dervifl
Mehmed’e, di¤eri ise Dervifl ‹bra-
him’e aittir. H. 1175 tarihli na-
mazgâh tafl› ise rölövenin yap›l-
d›¤› tarihte mevcut olmamakla
birlikte onar›m s›ras›nda girifl
avlusuna yerletirilmifltir. Has-
kan, Mehmet Nermi, a.g.e., s.
104. Bu namazgâh tafl›n›n 50’li
y›llarda Topkap›’daki Abdullah
Baba Tekkesi’nden getirildi¤i
söylenmektedir.

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

len devflirme mezar tafl› basamaklar›n

da cihannüma kat›na ç›k›fl› sa¤layama-

d›klar›, dolay›s›yla baflka bir nedenle

yap›ld›klar› anlafl›lmaktad›r (Bkz. Fo-

to. 9). Girifl tafll›¤›n›n alt›nda bulunan

ve yap›ya ad›n› veren sarn›ç ile kuyu-

ya ait mermer kapak ve bilezi¤e de

rölövenin yap›ld›¤› tarihte rastlanma-

m›flt›r (Bkz. Foto. 8). Emin Baba’n›n

mezar›5 girifl avlusunun kuzeybat› kö-

flesindedir. Girifl avlusu içinde bulunan

çeflitli mezar tafllar›n›n aras›nda küfeki

tafl›ndan ap›lm›fl olan 2 mezar di¤erle-

rine k›yasla daha görkemlidir. Cadde-

ye bakan avlu duvar› üzerinde, avlu

girifl kap›s›n›n do¤usunda bulunan

çeflmenin Sultan Aziz’in tu¤ras›n› ta-

fl›yan ayna tafl› ile küfeki tafl› mezarla-

r›n hemen yan›nda bulundu¤u söyle-

nen küfeki namazgâh tafl›na rölöve

aflamas›nda rastlanmam›fl, yap›n›n ku-

zey taraf›ndaki 2 no’lu parselde yer

alan kârgir ah›r binas›n›n da bu tarih-

te tamamen y›k›ld›¤› görülmüfltür

(Bkz. Foto. 5).

Yal›n ve abart›s›z cephelere sahip

olan yap›n›n basit profilli tafl korniflle

sonlanan tafl-tu¤la almafl›k beden du-

varlar› bilinmeyen bir tarihte çimento

harçl› s›va ile s›vanm›flt›r (Bkz. Foto.

1-7). Simetrik olan girifl (güney) cep-

hesi, girifl kap›s›n›n bulundu¤u orta k›-

s›m biraz geriye çekildi¤i için 3 mo-

dülden oluflmaktad›r (Bkz. Foto. 6,

P.3). ‹ki yandaki genifl modüllerde tafl

söveli ve demir parmakl›kl› 2 pencere,

ortadaki dar olan modülde ise, mer-

mer söveli ana girifl kap›s› ile 2 yan›n-

da tafl söveli 2 dar pencere bulunmak-

tad›r. Girifl kap›s›n›n üzerindeki 2 bö-

lümlü mermer kitabenin her bölümü
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befler sat›rdan oluflmaktad›r. Yap›n›n

eski foto¤raflar›nda pencere üstlerinde

tu¤ladan yap›lm›fl bas›k kemerler, ala-

turka kiremitli k›rma çat› ve bu çat›n›n

ortas›nda yer alan, girifl modülü genifl-

li¤indeki cihannüma kat› gözükmekte-

dir (Bkz. Foto. 2, 3, P.9). Ahflap kap-

lamal› cihannüma kat›, saçak silmesi

seviyesinden itibaren yaklafl›k 3 m.

kadar daha yükseklikte olup, alaturka

kiremitli k›rma bir çat› ile kapat›lm›fl-

t›r. Cihannüma kat›n›n avluya bakan

cephesinde demir parmakl›kl›, sürme

kanatl› 2 pencere mevcuttur.

Yap›n›n sa¤ yan (do¤u) cephesi ile

arka (kuzey) cephesi arazi e¤iminden

dolay› girifl avlusundan 2.25 m. daha

afla¤›dad›r (Bkz. Foto. 7). Do¤u cep-

hesinde tafl söveli 4 pencere bulun-

makta, bu cephe boyunca uzanan ci-

hannüma kat›n›n sa¤ ve sol kenarlar›-

na yak›n k›s›mlar›nda ise sürme kanat-

l› 2 pencere yer almaktad›r. Kuzey

cephesinde 2-2-1 düzeninde s›ralanan

sövesiz pencerelerden ortadaki 2 kü-

çük pencerenin tuvalet penceresi ol-

du¤u anlafl›lmaktad›r (Bkz. Foto 4,

P.10). Bu cephenin cihannüma kat›n-

da ise biri daha küçük olan 2 pencere

mevcuttur. Yap›n›n hazireye bakan sol

yan (bat›) cephesi sadece cihannüma

kat›ndaki 2 pencere ile d›fla aç›lmakta-

d›r (Bkz. Foto 5).

ONARIM PROJES‹
VE ‹LKELER‹

Emin Baba Tekkesi için haz›rla-

nan restorasyon projesi, ‹stanbul 1

No’lu Kültür ve Tabiat varl›klar›n›

Koruma Kurulu taraf›ndan 3.10.1990

tarihinde onaylanm›flt›r. Bina üzerin-

deki mevcut izler ve eski foto¤raflar

esas al›narak haz›rlanan bu projede

yap›n›n mevcut plan ve cephe özel-

likleri korunmaya ve yitirilmifl de-

¤erleri de kazan›lmaya çal›fl›lm›flt›r.

Yap›n›n Vak›flar Genel Müdürlü¤ü

taraf›ndan hangi kurulufla tahsis edi-

lece¤i bilinemedi¤i için onar›m›n “ifl-

lev verme koflulu” genifl kapsaml›
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Foto. 11
Emin Baba Tekkesi girifl 
cephesinin onar›m sonras›nda
durumu, Nisan 2000 
(Ayten Erdem)

Foto. 12
Emin Baba Tekkesi, girifl cephesi
ve onar›m s›ras›nda yap›lan
girifl sahanl›¤›, Nisan 2000
(Ayten Erdem)
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olarak düflünülmüfltür. Tevhidhane

mahalli çok maksatl› kullan›mlara,

güneydo¤udaki ocakl› oda sohbet ve

küçük boyutlu toplant›lara ayr›lm›fl,

tuvalet ve abdest alma mahalli için

girifl tafll›¤›n›n kuzeyindeki eski yeri

uygun görülmüfl, kaz› s›ras›nda aç›-

lan 2,5 m. yüksekli¤indeki k›s›mda

ise arazinin do¤al e¤imine de uygun

oldu¤u için mutfak ve kalorifer da-

iresinden ibaret bir bodrum kat olufl-

turulmutur (Bkz. P.6, 7). Cihannüma

kat›na ç›k›fl ve bodrum kata inifl

merdivenleri kuzeydo¤udaki odan›n

bat› duvar›na paralel yerlefltirilmifltir.

Çok harap durumda olan yap›n›n

statik olarak problem yaratmamas›

ve mevcut duvarlar›n yap›lacak olan

duvarlar ile ba¤lant›s›n›n sa¤lanmas›

için mevcut duvarlar›n içine yer yer

betonarme perde ve kirifller yerleflti-

rilecek yap›n›n üstünü örten beto-

narme döfleme ile cihannüma kat›n›n

mevcut beden duvarlar›na yük ol-

mamas› sa¤lanm›flt›r.

Cephe onar›m›nda öncelikli ola-

rak çimento harçl› s›van›n raspa

edilmesi ve ortaya ç›kacak olan tafl-

tu¤la almafl›k duvar karakterinin Ho-

rasan harçl› s›va ile derzlenmesi esas

al›narak, cihannüma kat›n›n 25 cm

geniflli¤indeki ahflap kaplama tahta-

lar› ile kaplanmas› düflünülmüfltür.

Ana girifl kap›s› ile pencere do¤ra-

malar› ahflap kanatl› olarak tasarlan-

m›fl, demir pencere parmakl›klar›n›n

eskisi gibi nötr bir biçimde yeniden

yap›lmas› uygun bulunmufltur. Çat›

örtüsü olarak alaturka kiremit kulla-

n›lacak, girifl avlusundaki mezarlar

ve çeflme korunacak, avluyu çevrele-

yen hazire ve ihata duvarlar› mevcut

karakterlerine uygun olarak onar›la-

cakt›r. Cephelerde yap›lacak olan
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tek de¤ifliklik, arka (kuzey) cepheye

mevcut tuvalet pencereleri biçimin-

de 2 küçük havaland›rma penceresi

aç›lmas›d›r (Bkz. P.10).

ONARIMDA YAPILAN
DE⁄‹fi‹KL‹KLER

* Yap›n›n cephelerindeki almafl›k

duvar karakteri ortaya ç›kar›lmam›fl ve

duvarlar yeniden çimento harçl› s›va

ile s›vanarak hiç sahip olmad›¤› bir

renge, k›rm›z›ya boyanm›fl, cihannü-

ma cepheleri de yaklafl›k 5 cm yük-

sekli¤indeki ahflap malzeme ile kap-

lanm›flt›r (Bkz. Foto. 11).

* Girifl cephesinde, ortadaki modü-

lün d›fl duvar yüzeyinden biraz daha

geride olmas› gereken cihannüma ka-

t›, saçak silmesi ile ayn› yüzeyde tu-

tulmufl (Bkz. Foto. 14, 3), bu kat›n ku-

zeye ve güneye bakan pencereleri

projede belirtilenden daha yüksek ya-

p›lm›flt›r.

* Bodrum kat›n girifl cephesinden

de ›fl›k almas› için girifl avlusunun kotu

mevcut seviyesinden 50 cm daha afla-

¤›ya düflürüldü¤ü için ana girifl kap›s›-

n›n önüne basamakl› bir girifl sahanl›¤›

yerlefltirilmifl ve bütün mezarlar tahrip

edilerek sadece küfeki mezar tafllar› ile

Emin Baba’n›n mezar› b›rak›lm›flt›r

(Bkz. Foto. 12).

* Ana girifl kap›s› demir do¤rama-

dan yap›lm›fl, pencerelere abart›l› de-

mir parmakl›klar tak›lm›flt›r.

* Arka (kuzey) cephedeki sövesiz

pencerelere söve tak›lm›fl, bodrum ka-

ta bahçeden girifli sa¤layan bir kap›

aç›lm›flt›r (Bkz. Foto. 13).

* Sa¤ yan (do¤u) cephede, bodrum

kat seviyesinde küçük bir pencere

aç›lm›fl, 1 adet tu¤la baca yerine 2

adet kesme tafl kaplama baca yap›lm›fl-

t›r (Bkz. Foto. 14).

* Tafl saçak silmelerinin önüne

ya¤mur oluklar› yerlefltirilmifltir.
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Foto. 13
Emin Baba Tekkesi, arka
(kuzey) cephesi ve onar›m
s›ras›nda aç›lan bodrum kat
kap›s›, Nisan 2000 
(Ayten Erdem).

Foto. 14
Emin Baba Tekkesi, onar›m
sonras›nda sa¤ yan (do¤u)
cephe, Nisan 2000 
(Ayten Erdem).
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* Girifl avlusunu s›n›rlayan duvar-

larla küçük çeflme tamamen y›k›lm›fl,

Savaklar Caddesi’ne paralel konumda-

ki moloz tafl duvar›n yerine kesme tafl

duvar yap›lm›flt›r. (Bkz. Foto.1, 11).

SONUÇ
Yukar›da bahsedilen Emin Baba

Tekkesi restorasyonunda da görüldü-

¤ü gibi, ülkemizde yap›lan onar›mla-

r›n büyük bir k›sm›nda eski eserlerin

belgesel nitelikleri yok edilmekte ve

karfl›m›za geçmifltekinden çok daha

farkl›, taklit yap›lar ç›kmaktad›r. Ar-

t›k, tafl›nmaz kültür varl›klar›n›n ko-

runabilmeleri için sadece bu yap›lar›

an›t ilan etmenin, de¤erlerini ve so-

runlar›n› ortaya koyan saptama-bel-

geleme çal›flmas› yapman›n, bu çal›fl-

maya dayanarak onar›m projesi haz›r-

laman›n ve Kültür ve Tabiat Varl›kla-

r›n› Koruma Kurulu’nun onay›n› al-

man›n yeterli olmad›¤› aç›kt›r. Bütün

bu çal›flmalarla birlikte, yap›lan ona-

r›mlar›n da s›k› bir flekilde kontrol

edilmesi ve onar›m projesine uygun

yap›lmas›n›n sa¤lanmas› gerekmekte-

dir. Bu nedenle, Kültür ve Tabiat

Varl›klar›n› Koruma Kurulu’nun

onaylad›¤› projeleri uygulama aflama-

s›nda kontrol edebilecek bir örgütü-

nün ve yapt›r›m gücünün olmas› ive-

dilikle sa¤lanmal›d›r. Aksi takdirde

onar›m yoluyla yok edilerek yeniden

yarat›lan yap›lar eski eser olarak an›-

lacakt›r.
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fiekil 1, 

Tunus Kent dokusunun tarihsel

süreç içinde geliflimi (6).
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Onlar ‹stanbul’u 

iyi bir elmas yontucusunun eline geçmifl 

bir mücevher gibi ifllediler.

Befl fiehir. A.H.T.

Bu bildiride, yerinde inceleme ola-
na¤› buldu¤umuz bir Akdeniz-‹slâm-
Afrika ülkesi olan ve co¤rafi iliflkiler
a¤› içinde ülkemiz ile benzerlikleri bu-
lunan Tunus’un; tarihsel geçmiflinde
Eyüp gibi dini bir misyon tafl›yan eski
kent merkezi Medina’n›n; kültür miras›
yap›lar› ve dokusuyla korunarak kulla-
n›lmas› çal›flmalar› örnek olarak ele
al›nm›fl ve bu noktadan hareketle tarihi
Eyüp yerleflmesinin planlama uygulama
çal›flmalar›nda koruma politikalar›na
bir yaklafl›m getirilmifltir. 

Eski kent Medina’ya geçmeden ön-
ce, Tunus’un tarihî, kültürel, sosyal ya-
p›s› ile ilgili genel bir bilgi verilmesin-
de fayda görülmüfltür.

1. TUNUS (Genel)
Tunus, Kuzey Afrika’da Akdeniz’in

k›y›s›nda, do¤usunda Cezayir’in yer al-

d›¤›, 164 150 m2 alana yay›lm›fl bulu-

nan bir ülkedir. Baflkenti Tunus olan bu

ülkenin; Akdeniz’in do¤u ve bat› hav-

zalar›n›n birleflti¤i ve Sicilya Bo¤az›’n›n

Afrika’y› Avrupa’ya yaklaflt›rd›¤› (140

km) bir noktada bulunan, ‹slamiyet ön-

cesine inen dönemlerde M›s›r’› Bat›

Magrip’e (Cezayir ve Fas) ba¤layan tek

karayolu ile Sahra üzerinden Kanem-

Bornu ulafl›m›n› sa¤layan kervan yolla-

r›n›n birleflme noktas›nda yer alan co¤-

rafi konumu (1, s. 311-315); tarihsel

süreç içinde göçebe berberilerden son-

ra, daha ziyade deniz yolu ile gelen çe-

flitli etnik topluluklar›n burada yerlefl-

mesine neden olmufltur1.

Tunus’un baflkenti Tunus; ülkenin

kuzeydo¤usunda, Tunus Gölü k›y›s›nda

yer alan bir kenttir. Sicilya Kanal›’na

hakim bir noktada, Cezayir ile ulafl›m›

sa¤layan Mecerda vadilerinin ve yukar›

Tel ile ulafl›m› sa¤layan Vad Milian va-

disinin kavfla¤›nda, Tunus Orta s›rt›

aras›nda sahili k›rsal alana ba¤layan ka-

rayolunun yer ald›¤› Grombalia efli¤i

üzerinde yer alan co¤rafi konumu; ken-

tin k›ta ve ülke üzerindeki önemini art-

t›rmaktad›r (1, s. 315).

Tepe üzerinde kurulan baflkent Tu-

nus’un eski kent Merkezi Medina; Kas-

bah’›n ete¤inde yer alan saray›, camii

ve çevresindeki medreseleri ve hala ti-

carî faaliyetlerini sürdüren “suklar›

(ayakkab›c›lar, sepiciler, dokumac›lar,

kuyumcular v.s.)” ile; daha sonra kuru-

lan Bab Suyka ve Bab Cezira çevre yer-

leflmeleri aras›nda uzan›r. 270 ha. alana

ve 120.000 kiflilik nüfusa (1985) sahip

bir yerleflmedir.

Kentin güneyde ve kuzeyde olmak

üzere 12. yüzy›ldan itibaren geliflmifl

iki mahallesi bulunuyordu. 15. yüzy›l-

dan itibaren ise flehir duvarla çevrilip
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fiekil 2, 3 

Tunus Kent dokusunun tarihsel

süreç içinde geliflimi (6).

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

kap›lar yap›lm›flt›. Bugün kale duvarlar›

art›k yoktur ve sadece 13. yüzy›ldan

kalma denize aç›lan bir kap› ile bugün-

kü Habib Burgiba Caddesi üzerinde bir

kap› bulunmaktad›r. 1860’lardan kalan

bu kap›, bugün Avenue France üzerin-

dedir. Bu caddeden, bir zamanlar göl

olan Habib Burgiba Caddesi’ne kadar

flehrin kullan›lan suyu akmaktayd›.

fiehrin çevresinde ufak baflka kaleler de

mevcuttur2.

Yeni kent dokusu ise, Medina ve

Tunus Gölü aras›nda geliflmifltir. Burgi-

ba Caddesi üzerinde yönetimsel ve ma-

li fonksiyonlar, çevresinde ise halk›n

oturdu¤u semtler yer almakta, El Auy-

na’da yüksek gelir grubuna ait yerlefl-

meler, Kartaca’ya do¤ru banliyö semt-

leri, güneyde fabrikalar ve çevresinde

iflçi siteleri, gecekondu mahalleleri bu-

lunmaktad›r3.

Tarihsel süreç içinde Kartacal›lar’›n

Kartaca’y› savunmak üzere bir müstah-

kem mevki olarak kurduklar› Tunus

(Tunes-Tynes); M. S. II. yüzy›lda para-

l› askerlerin yaflad›¤› “bir piskoposluk
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Foto¤raf 1-2 

Tunus-Medina içinde farkl› 

iki mezhebe; Malikî-Hanefî

Mezhebi’ne ait iki cami(7).

fiekil 4 

Tunus-Medina ulafl›m

ba¤lant›lar› (6)
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merkezi” olmufl; uzun süre Kartaca’n›n

gölgesinde yaflayan flehir, ülkeyi Arap-

lar fethettikten sonra (7. yüzy›l sonu)

Ifrikiye’nin iktisadî baflkenti, Beni Hi-

laller’in Kayrevan’› yak›p y›kmas›ndan

sonra ise (11. yüzy›l ortas›) “dini mer-

kezi” haline gelmifltir4. Tunus tarihsel

süreç içinde bu topraklarda yerleflen

farkl› etnik gruplar›n kültürel birikimini

kendine özgü bir sentez ile sergilemek-

tedir. (Bkz. fiekil 1, 2, 3, 4).

Tunus’un en eski ‹slam yap›s›, Bü-

yük Kayrevan Camii’nden daha küçük

bir yap› olan El Zeytune Camii’dir.

732’de yap›lan camii, 9. yüzy›lda bütü-

nüyle yeniden infla edilmifltir. Beni Ho-

rasanlar zaman›nda Tunus’da camii,

türbe gibi birçok an›t yap› infla edilmifl-

tir. Hafsiler ise flehrin çevresini sur ve

kap›larla, içini ise bugün de içinde tica-

ret yap›lan suklarla donatm›fllar, otur-

mak için Kasbah ve banliyö meskenle-

rini kurmufllard›r.
Farkl› uygarl›k bileflenlerinin birara-
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Foto¤raf 3a, 3b, 4a, 4b

Tunus-Medina eski kent

dokusu genel görünümü (6) 
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da sergilendi¤i bu kentte Kasbah Ca-
mii (1233), Fas üslubunda infla edilmifl
bir yap›d›r. ‹spanya’dan göçen Müslü-
manlar’›n etkisi ile mimarî ve sanatta ‹s-
panyol-Magribi üslûb geliflmifl ve sera-
mik, ipekli kumafl dokuma gibi sanat
dallar›nda ‹spanyol tekni¤i yerleflmifltir.
Osmanl› hakimiyeti ise mahalli gele-
neklerle birleflen bir üslûbun geliflmesi-
ne neden olmufltur. Magribi mezhebine
ait camilerin minareleri dört köfle kule
biçiminde infla edilmifl iken, Hanefi
mezhebine ait camilerin minareleri fle-
refeli ve sekizgen kule biçiminde infla
edilmifltir. (Foto¤raf. 1.2) Camilere ku-
rucusunun türbesinin eklenmesi de Os-
manl› etkisini göstermektedir5. Osman-
l› eyaleti olarak 300 y›l yaflayan kentte,
bugün de ayakta duran Osmanl› üslubu
ile infla edilmifl zengin saraylar, yabanc›
mermerler ve çiniler ile süslü özel ko-
nutlar mevcuttur. (1, s. 316).

2- ESK‹ KENT-MED‹NA6

Tunus’un eski kent merkezi Medina,
di¤er ‹slam kentlerinde oldu¤u gibi or-
ganik bir dokuya sahiptir. Bu tarihi
kent merkezi de dünya üzerindeki di-
¤er eski flehirlerin tarihi kent merkezle-
ri ile ayn› kaderi paylaflm›fl, bu konutla-
r›n sahipleri ekonomik nedenlerle za-
man içinde yerlerini taflradan gelenlere
b›rakarak buralar› terketmifl, flehrin ye-
ni geliflen mahallelerine tafl›nm›fllard›r.
Bunun sonucunda eski kent merkezinde
meydana gelen sosyal yoksullaflma ve fi-
ziksel köhneleflme giderek artm›fl, bu
bölge çöküntü m›nt›kas› haline gelmifl-
tir.

Bu konutlar›n içinde oturanlar art›k
bak›m›n› üstlenecek mali gücü bulama-
makta ve bu konutlar sahipleri taraf›n-
dan s›hhilefltirilerek onar›lamamaktad›r.
(Bkz. Foto¤raf 3.4)
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Foto¤raf 5,....10 

Tunus-Medina eski kent

dokusu içinde geleneksel

sokaklar, detaylar 

(sokak kaplamas›) (7).
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2.1 PLANLAMA VE
UYGULAMA ÇALIfiMALARI

Medina’n›n planlama aflamalar› ve
bu planlar çerçevesinde eski kent doku-
sunun korunmas›na iliflkin yaklafl›mlar
ve kullan›lan yöntemlere afla¤›da k›saca
de¤inilmifltir.

1. Etap planlama ve uygulama çal›fl-
malar› 1960’l› y›llarda yap›lm›flt›r7. An-
cak bu uygulama Medina’ya ait plan ti-
polojisi dikkate al›nmadan yap›ld›¤›n-
dan eski dokunun yok olmas›na neden
olmufltur.

1967’lerde haz›rlanan bir projeye
göre, eski kentin içinde yeni inflaatlar›n

bafllamas› üzerine, “Centre de la Civili-
cation-CEC‹” isimli bir dernek kurul-
mufl, bu konu ile ilgili UNESCO deste-
¤i istenmifl, uzman ve teknik yard›m
al›nm›flt›r. 

2. Etap planlama ve uygulama çal›fl-
malar› 1973’de bafllat›lm›flt›r. 1973’de
CEC‹ eski kent ile ilgili bir “Koruma
Plan›” haz›rlanm›flt›r. ‹ddial› ve idealist
bir plan olan bu plan, ana hatlara ve
hedeflere uymada gayret sarfedilmesine
ra¤men sistematik olarak uygulanama-
m›flt›r.

Bu uygulama A¤a Han ödülü almak-
la beraber, gerek yerleflme dokusu ve
gerekse bina tipolojisi itibariyle gele-

219



Foto¤raf 11,....15

Tunus-Medina eski kent

dokusu içinde geleneksel

sokaklar, detaylar (ç›kmalar)

(7).
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neksel yap›ya uyulmad›¤› için baflar›l›
say›lmamaktad›r.

Geleneksel yerleflme dokusu, di¤er

‹slam kentlerinde oldu¤u gibi organik

bir biçimde geliflmifltir. Sokaklar, ge-

nelden özele do¤ru bir genifllik hiye-

rarflisi takip eder. Genifl yollar, camii,

medrese gibi halk›n birarada bulundu-

¤u merkezi bölgelere ulaflt›r›r. Mahalle

içlerine do¤ru götüren yollar ise gide-

rek daral›r ve mahalle yerleflmesine gi-

rildikten sonra kifliyi evine götüren

mutlaka bir ç›kmaz sokakla biter (Bkz.

Foto5-34). Birbirini dik kesen yollarla

bat› formasyonunda oluflan Tunus’un

yeni yol dokusu, eski kent Medina’n›n

organik yol dokusu ile uyum sa¤lama-

maktad›r. 

Bu uygulamada ise bat› yol dokusu

örnek al›nm›fl ve organik olufluma sayg›

gösterilmemifltir. Yine burada avlulu

konut yap›lar› gibi tipolojik özelliklere

de uyulmam›flt›r. Bat› tarz›nda planla-

nan konut yap›lar›na ölçülerde ve cep-

he süslemelerinde mahallî k›l›f giydiri-

lerek yap›lan uygulamalar, mekân kur-

gusu aç›s›ndan geleneksel olmaktan

uzaklaflm›flt›r. Konut yap›lar› içindeki

avlular kald›r›lm›fl, bu yap›lar›n önüne

bat› tarz›nda küçük bahçeler ilave edil-

mifltir. Pencere, arkad ve ç›kmalarda

geleneksel tip ve ölçülerden yararlan›l-

m›flt›r (Bkz, Foto¤raf:38, 39).

3. etap planlama ve uygulama çal›fl-

malar› 1981’de bafllat›lm›flt›r. 1980’de

eski kentin “Koruma Plan›” bir yana b›-
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Foto¤raf 16,....19 

Tunus-Medina eski kent

dokusu içinde geleneksel

sokaklar, detaylar (ç›kmalar)

(7).
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rak›larak daha gerçekçi bir politika uy-

gulanmas›na karar verilmifl ve çal›flma-

lar dört ana hedefte toplanarak ele

al›nm›flt›r;

- Kötü durumdaki mahallelerin s›h-

hilefltirilerek yeniden düzenlenmesi8.

- An›t yap›lar›n restore edilerek içi-

ne fonksiyon getirilmesi (Bkz. Foto¤-

raf: 35. 36. 37)

- Geleneksel el sanatlar›n›n korun-

mas› ve faaliyetlerinin düzenlemesi

(Bkz. Foto¤raf: 40. 41. 42. 43. 44)

- Hukuki tedbirlerin al›nmas›;

Bu uygulamada geçmiflteki hatalar
tekrarlanmak istenmemekle birlikte,
yap›lan çal›flmalarda, mükemmele ula-
fl›lamad›¤› yetkililerce ifade edilmifltir.
270 ha’l›k proje alan›nda Hafsia dahil
befl mahalle yer almaktad›r. ‹nceleme-
nin yap›ld›¤› zaman kesitinde (1986),
100 ha. ‘l›k alan›n araflt›r›lmas› yap›l-
m›fl, dört mahallenin rehabilitasyon
(s›hhilefltirme) ve renovasyon (yenile-
me) çal›flmalar›na bafllanm›flt›r.

Bu projede konu; flehirsel geliflme-

nin paralelinde bir “flehirsel geliflme

projesi” olarak ele al›nm›flt›r.
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Foto¤raf 20,....23 

Tunus-Medina’dan geleneksel

kap› örnekleri (7).
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Tarihi merkezin 3. bölgesinin ve

Hafsia Mahallesi’nin yar›s›n›n s›hhilefl-

tirilmesi yap›ld›ktan sonra, çal›flman›n

devam›nda, 1981’de belediye taraf›n-

dan rehabilitasyon projesini “Kentsel

Geliflme Projesi” olarak ele al›p üret-

mek, uygulamay› yönetmek ve denetle-

mek üzere “Agence de la Rehabilitation

et de la Renovation Urbaine (L’AR-

RU)” olarak isimlendirilen bir kurum

görevli ve yetkili k›l›nm›flt›r.

“Eski kentin koruma çal›flmas›”, ko-

nunun ilgilileri taraf›ndan belediye

meclisine sunularak kabul ettirilmesin-

den sonra geliflmifltir. Belediyenin bu

iflle görevlendirilen teknik grubunun

çal›flmalar› neticesinde eski dokunun s›-

n›r› çizilmifl ve bu s›n›r içinde ne yap›l-

mas› gerekti¤ini önceden tarif eden ça-

l›flma program›9, yetkiler, sorumluluk-

lar tesbit edilip parlementodan (Kültür
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Foto¤raf 24,....27 

Tunus-Medina’dan geleneksel

kap› örnekleri (7).

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

‹fller Bakanl›¤›) geçirilerek tasdik edil-

mifltir. L’ARRU, belediye ile yapt›¤›

anlaflma gere¤i bu s›n›r içinde resmi bir

kurulufl olarak yetkili k›l›nm›flt›r ve

bundan sonra belediye ayr›ca L’AR-

RU’nun ifllevine kar›flmamaktad›r10.

Projelendirmeden, uygulamaya ka-

dar, mülkiyet konular› dahil, gayrimen-

kuller ile ilgili tüm ifllemler L’ARRU ta-

raf›ndan yönlendirilerek gerçeklefltiril-

mektedir. L’ARRU, projelendirmekte,

istimlâk etmekte, uygulamay› gerçek-

lefltirip satmaktad›r ve özel mülk sahibi

kiflilerin bu bölgedeki gayrimenkul sa-

t›fllar›n› yönlendirmekle yükümlüdür.

Ancak araflt›rma, projelendirme ve uy-

gulama çal›flmalar›n› bu ifli yapan bir

kuruma vermekte, kendisi ise takip ve

denetimini yürütmektedir11. (Bkz. fiekil

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)
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Foto¤raf 28,.... 30 

Tunus-Medina’dan tarihi

yap›-iç mekân-detay örnekleri

(7).

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

2.2 KORUMA
POL‹T‹KALARI

Tunus’un eski kent merkezi Medi-

na’n›n korunarak kullan›lmas› ve ça¤dafl

kent yaflam›na kat›lmas› ile ilili, sonucu

uygulamaya kadar götüren ciddi, bafla-

r›l› çal›flmalar yap›lmaktad›r. Bu çal›fl-

malar› yönlendiren, “Koruma Politika-

lar›”n› planlama ve uygulamay› yönlen-

diren politikalar olarak, iki alt bafll›kta

toplayarak incelemek mümkündür.

2.2.1. Planlama Politikalar›:

- Tarihi merkezin korunmas› çal›fl-

malar›, kentsel geliflme paralelinde,

kent bütünü planlar› ile bütünleflen

“Kentsel Geliflme Projesi” olarak ele

al›nm›flt›r.

- Tarihi merkez içinde eski doku-

nun yo¤un olarak yer ald›¤› bölgenin

s›n›r› tesbit edilerek araç trafi¤ine ka-

pat›lm›flt›r.

- Rehabilitasyon konusunu halk ta-

n›mamaktad›r. Bu konuda kamuoyu

oluflturabilmek için öncelikle ifle konut

yap›m› ile bafllanm›flt›r.

- Tarihi kent merkezindeki her ko-
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Foto¤raf 31,.... 34 

Tunus-Medina’dan tarihi

yap›-iç mekân-detay örnekleri

(7).

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

nut özgün plan› ile tek tek ve kendi

koflullar› içinde incelenmektedir. Mülk

sahibinin maddi gücünü aflt›¤› taktirde

L’ARRU taraf›ndan istimlak edilip ona-

r›ld›ktan sonra öncelik, sahiplerine ta-

n›nmak suretiyle sat›lmaktad›r ve sat›fl-

lardan elde edilen kâr, rehabilitasyon

ifllemlerinde kullan›lmak üzere mâli

kaynak teflkil etmektedir.

- Tarihi merkezin rehabilitasyonu

kapsam›nda, L’ARRU taraf›ndan bir ko-

nutun kamulaflt›r›lmas› esnas›nda, için-

de oturanlar, mutlaka yer gösterilerek

nakledilmektedir. Bunun için, kentin

bir baflka yerinde konuta ayr›lm›fl bir

alan parsellenerek inflaat koflullar› ve fi-

yat tespiti yap›lmakta, gelir düzeyi mü-

tevazi kimseler için bu parseller haz›r-

lan›p sat›lmaktad›r. Burada yap›lacak

konutlar›n projeleri kendilerine veril-

mekte, 21 m2 ile bafllan›p, eklenerek

geniflletilmek suretiyle kendi konutlar›-

n› infla edip yerleflmelerine imkân sa¤-

lanmaktad›r.
Ayr›ca konutunu yapmak isteyene,

%7 faiz ve 15 y›l süre ile kredi veril-
mektedir. Verilen kredi karfl›l›¤› geriye,
ayda gelirin % 30’unu geçmeyen taksit-
ler ile ödeme imkân› getirilmek suretiy-
le uygulamada kolayl›k sa¤lanmaktad›r.

225



Foto¤raf 35, 36, 37 

Tunus-Medina içinden tarihi

yap› restorasyon çal›flmalar›

(7).

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

Böylece bir dinamik yarat›lmaya ça-
l›fl›lmakta ve d›flardan gelen insanlara
bu konutlar özendirilmeye ve bu arada
merkez, prestij bölgesi haline getiril-
meye çal›fl›lmaktad›r.

* L’ARRU, belediye ad›na ancak
çok harab olan evleri istimlâk ederek
boflalt›p y›kmakta ve yeniden infla edip
satmaktad›r.

* Mevcut konutlar d›fl›ndaki bofl
alanlar, L’ARRU taraf›ndan kiflilere arsa
olarak sat›lmakta, önceden tesbit edi-
len projelerin uygulanmas› sa¤lanmak-
tad›r.

2.2.2- Uygulama Politikalar›:
- Tarihi merkez d›fl›nda üretilen ko-

nut yap›lar› mal oldu¤u fiyata, ticaret
yap›lar› ise kâr konularak sat›lmak sure-
tiyle finansman kayna¤› yarat›lmakta-
d›r. Bu flekilde yeni yap›lan binalar ile
ifle bafllan›p, elde edilen kâr ile tarihi
merkezde rehabilitasyon ifllerinin ya-
p›lmas›na imkân sa¤lanm›flt›r.

- Haz›rlanan plan ve programlar›n
hayata geçirilebilmesi için kurumsal bir
yap›ya ihtiyaç vard›r ve afla¤›da bu ko-
nu ile ilgili kurumlara k›saca de¤inil-
mifltir:
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Foto¤raf 38. 39 

Tunus-Medina “Hafsia” pilot

bölgesinde yenileme çal›flmalar›

(7).

Foto¤raf 40, 41, 

Tunus-Medina geleneksel el

sanatlar› e¤itimi ve üretiminin

yap›ld›¤› bir okul ve faaliyetler

(7).

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

* Burada korumay›; planlamadan

uygulamaya kadar yönlendiren ve ger-

çeklefltiren, belediye ad›na çal›flan, ge-

rekli yetkilerle donat›lm›fl bir kurum

olarak “Agence de La Rehabilitation et

de la Renovation Urbane” (L’ARRU)

kurulmufltur. L’ARRU; “Belediye, Kül-

tür Bakanl›¤›, Donan›m ve ‹skan Bakan-

l›¤› ve di¤er ajanslar” ile koordinasyon

halinde çal›flmaktad›r. 

* Tarihi kent merkezinin korunarak

kullan›lmas› ile ilgili planlama çal›flma-

lar›n› yönlendiren bir kurum da, bele-

diyenin bir birimi olarak çal›flan “Asso-

ciation Sauvegarde de la Medina”

(L’ASM)’d›r. L’ASM, Bakanl›¤a ba¤l›,

belediye içinde bir kurulufltur ve proje-

lerin tasdik merciidir.

* Tarihi merkezin korunmas› ile il-

gili belediyenin bir birimi olarak çal›-

flan di¤er bir kurum ise; “Centre d’Etü-

des de la Civilacation Islamique” (CE-

C‹)dir.

* Institut National d’Archeologie et

d’Art, Ministere des Affaires Culturelles

(Kültür ‹flleri Bakanl›¤›), bu konu ile il-

gili çal›flan di¤er kurumlard›r.
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Foto¤raf 42, 43 

Tunus-Medina geleneksel el

sanatlar› e¤itimi ve üretiminin

yap›ld›¤› bir okulda faaliyetler

(7).

Foto¤raf 44 

Tunus geleneksel halk

sanat›ndan bir örnek (7).

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

2.3. MÂL‹ KAYNAKLAR
Eski kent Medina’n›n koruma çal›fl-

malar›n›n gerçekleflmesinde kullan›lan

mali kaynaklara afla¤›da k›saca ve genel

olarak de¤inilmifltir:

-Centre d’Etudes de la Civilication

Islamique (CEC‹)’nin çal›flmalar› esna-

s›nda koruma ile ilgili UNESCO’dan

destek istenmifl, uzman ve teknik yar-

d›m al›nm›flt›r.

- 3. Etap Planlama ve Uygulama ça-

l›flmalar› esnas›nda, planlar üretildikten

sonra, uygulama safhas›nda finansman

temin etmek üzere Dünya Bankas› ile

iliflki kurulmufl ve devlet sistemi içinde

yard›m al›nm›flt›r12. 

- Tarihi merkez d›fl›nda devlet eli ve

katk›s› ile yapt›r›lan ticaret yap›lar›n›n

sat›lmas› ile elde edilen kâr, tarihi mer-

kezin rehabilitasyonunda kullan›lmak-

tad›r13.

- Ayr›ca tarihi merkezde devlet ta-

raf›ndan istimlâk edilerek restore edi-

len ve sat›lan yap›lardan elde edilen

kâr da mali kaynak teflkil etmektedir.

- Kültür Bakanl›¤›’nda rehabilitas-

yon ile u¤raflan bir ekip mevcuttur ve

konutun iyilefltirilmesini amaçlayan bir

fon. “Fonds Nationale d’Amélioration a

l’habitat” (FNAH) kurulmufltur.

3. VE EYÜP:
Eyüp Belediyesi’nin k›ymetli giri-

flimleri ile her y›l gerçeklefltirilerek bir

gelenek halini alm›fl bulunan ve bu y›l

4.sünü idrak etti¤imiz “ Eyüp Sultan

Sempozyumu”na bundan önce verdi-

¤im üç bildiride; Tarihi Eyüp Yerlefl-

mesinin, bir dünya kenti olan ‹stanbul

içindeki yeri ve önemi; yerleflme doku-

sunun tarihsel süreç içinde geliflimi ve

de¤iflimi; Eyüp yerleflmesinin planlama

süreci ve planlama-uygulama iliflkileri

üzerine de¤inmifltim.

Bu bildiriler içinde de ifade edildi¤i

gibi, bugünkü Eyüp yerleflmesinde, Es-

ki Eyüp, doku içinde yer yer korunmufl

eski kent mekan› parçalar›nda; eski so-

kaklar›n ve yap›lar›n aras›nda dolafl›r-

ken kârfl›lafl›lan süpriz noktalar ve öz-

gün perspektiflerde; tarihi cami, tekke,
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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 V

türbe, mezarl›k va hazireler aras›ndaki

mistik atmosferinde hâlâ yaflamaktad›r.

Ulusal ve uluslararas› düzeyde dini

ve kültürel bir ziyaret merkezi olan

Eyüp Sultan Külliyesi (Camii ve Tür-

besi) ve çevresinin d›fl›nda yörenin ta-

mam›; Mimarl›k Tarihi aç›s›ndan son

derece de¤erli yap›lar› ile zengin bir

kültür miras›na sahiptir.

Organik kent dokusu içinde mer-

kezde daha yo¤un, uzaklaflt›kça seyre-

lerek yer alan, bu kültür miras› yap›lar

ve henüz kaybolmam›fl eski kent mekâ-

n› parçalar›; Eyüp yerleflme yöresi bir

plan bütünlü¤ü içinde yeniden ele al›-

narak de¤erlendirildi¤inde önemli bir

potansiyel teflkil edecektir.

Bunun yan›nda, Haliç’te olan uzun

k›y›s› ve yine Haliç’e hakim eflsiz pana-

romik manzara veren tepeleri ile Eyüp,

sahip oldu¤u do¤al de¤erleri ile de

önemli bir potansiyel tafl›maktad›r.

Ve an›lar... Zaman›nda Osmanl› pa-

diflahlar›n›n k›l›ç kuflanma törenlerine

ve ziyaretlerine sahne olan; yetifltirdi¤i

seçkin düflünce ve sanat adamlar› ile

Türk kültür yaflam›nda önemli bir yer

alan; sahillerinde kurulu sultan saraylar›

ve rical yal›lar› ile geçmiflinde zengin

bir sosyal, kültürel ortam yaratan Eyüp;

bugün kalanlar› kaderine terkedilmifl bu

k›ymetli yap›lar›, bozulan ve yok olan

eski dokusu ve an›lar› ile, yak›n zamana

kadar ‹stanbul’un bir köflesinde unutul-

mufl köhne bir semti sergilemekteydi.

1984 sonras›nda, 3030 say›l› yasa

ile birlikte belediyelerin yeniden yap›l-

mas› sonucu ‹stanbul’un genelinde ol-

du¤u gibi Eyüp’te de imar faaliyetleri

yeni bir anlay›flla h›zlanm›flt›r.

Eyüp tarihi yerleflmesinde; kent pla-

n› ile bütünleflen ve tarihi merkezde

detayland›r›lan koruma-planlama-uygu-

lama çal›flmalar›; tarihi binalar›n koru-

narak ifllevlendirilip kent yaflam›na ka-

t›lmalar›, tarihi dokunun korunmas›nda

duyarl› yaklafl›lmas› gibi do¤ru ve ça¤-

dafl koruma anlay›fl›na uygun ilkeler

çerçevesinde bafllat›lm›flt› ve devam et-

tirilmeye çal›fl›lmaktad›r.
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fiekil 5 

Tunus-Medina, “Hafsia” pilot

bölgesi (6).

fiekil 6 

Tunus-Medina eski yerleflme

dokusu (6).

fiekil 7 

Tunus-Medina eski yerleflme

dokusu içindeki koruma

çal›flmalar› (konut, ticaret,

sosyal yerleflme alanlar›)  (7).



fiekil 8

Tunus-Medina “Hafsia”

Bölgesi; Koruma-Planlama

çal›flmalar› (Konut Ticaret ve

Sosyal Yerleflme Alanlar›) (7)

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

Ancak herfleye ra¤men; gerek

önemli tarihi mekân parçalar›n›n ko-

runmas›nda, gerekse tarihi binalar›n

restorasyonunda telafisi imkâns›z, yan-

l›fl uygulamalar›n olmas› da önleneme-

mifltir. (örne¤in; Haliç k›y›sndaki ka-

z›kl› yol uygulamas›; Tarihi Eyüp’ün

genelindeki sivil mimarl›k yap›s› konut-

larda, plan düzenini, d›fl görünüm ve

ölçüleri bozan kötü malzeme ile rastge-

le yap›lan restorasyonlar, Piyerloti çev-

resinde uygulanan ihate duvarlar›). 

Bu noktada flunu ifade etmek gere-

kir ki; ‹stanbul ve Türkiye genelinde

eski kentlerin tarihi dokusunun ve kül-

türel de¤erlerinin korunmas› konusun-

da, bugüne kadar tatmin edici bir bafla-

r› sa¤land›¤› söylenemez.

Bunun bafll›ca nedeni ise gerek yasa

ve yönetmeliklerde ve gerekse planla-

ma ve uygulama çal›flmalar›nda etkin,

kararl›, bilinçli koruma politikalar›n›n

hâlâ ortaya konulmam›fl olmas›d›r. Bu-

güne kadar gelinen süreçte; yasa ve yö-

netmelikler ile getirilen, planlamay› ve

uygulamay› yönlendiren kararlar; koru-

ma ile ilgili yasa ve kurumsal yap›; plan

onama prosedürünün iflleyifli; koruma

bölglerini spekülatif bask›lara karfl› ko-

rumakta aciz kalmaktad›r.

‹stanbul gibi yaklafl›k 2600 y›ll›k bir

kentin; tarihi, kültürel doku ve de¤erle-

rinin yer ald›¤› bölgeler ile yeni gelifl-

me alanlar› ayn› imar yasa ve yönetme-

liklerine tabidir.

Planlama anlay›fl›, ‹stanbul bütünün-

de; 5-10 mt. genifllikteki sokak kena-

r›nda; 3 m.- 5 m. çekme mesafelerine

tâbi (binan›n zemine oturma çizgisinin,

parsel çizgisinden, ön bahçe, arka bah-

çe, yan bahçe çekme mesafeleri) arit-

metik sistemine oturtulmufltur. fiehirci-

lik literatüründe yer almas›na ve ‹stan-

bul dahil kentlerin planlanmas›nda,

analiz çal›flmalar› safhas›nda, jeolojik

etüdlerin yap›lmas› ve zemin yap›s›n›n

araflt›r›lmas›na ra¤men; plan kararlar›n-

da yap› yo¤unlu¤u ve kat yükseklikleri-

nin, bilimsel anlay›fla ve deprem riski-

nin getirdi¤i hayati kayg›ya göre de¤il,

rant kayg›s›na göre verildi¤i görülmek-

tedir. Ancak deprem felaketini birebir

yaflad›ktan sonra durumun vehameti

gözle görülür, elle tutulur biçimde orta-

ya ç›km›fl ve üzerinde tart›fl›lmaya bafl-

lanm›flt›r. Bunda planc› ve uygulay›c›

teknisyenlerin yan›nda en büyük so-

rumluluk, plan onama prosedüründe yer

alan, yerel ve merkezî yönetimdeki se-

çilmifl ve atanm›fl kiflilerden oluflan ka-

rar verici kurumlar ve alt kurumlard›r.

Kültür ve tabiat varl›klar›n›n korun-

mas›n› genel olarak yönlendiren yasaya

ve koruma kurullar›na ra¤men; detay-

da, politik bask›lar ile eski eserlerin tes-

cil kararlar›nda s›n›f de¤ifltirme, tescil-

den düflürme gibi de¤iflken uygulama-

lar da sorumsuzca yap›labilmektedir14.

1980 sonras› imar yetkileri ile dona-

t›lan yerel yönetimlerin, politik süreleri

içinde zamanla yar›flan dinamik yap›la-

r›; süratle planlar›n yap›lmas›, onanma-

s› ve uygulanmas› sürecini de birlikte

getirmifltir. Zaman› olmayan belediye-

lerin bu faaliyetleri tarihi kentsel doku

ve de¤erlerin h›zl› bir biçimde tahrip

olmas›na neden olmufltur.

Ayr›ca yerel yönetimlerin yeni ku-

rumsal yap›s› ile görev ve yetkileri kap-

sam›nda plan onama sürecinin politik

bask›lara aç›k olmas›, bu tahribatta et-

ken rol oynam›flt›r.

Koruma bölgelerinde üretilen plan

ve projeler; ço¤unlukla kent bütünü

planlar› ile bütünleflen bir disiplin için-

de ele al›nmam›flt›r.
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fiekil 9

Tunus-Medina 

Koruma Çal›flmalar›

(Detay çal›flmalar) (7 ).

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

Koruma alanlar› için üretilen ve uy-
gulamay› yönlendiren plan ve projeler,
genelde; geleneksel doku, yap› ve de-
¤erleri, de¤iflmeyi, geliflmeyi, tesbit
eden detayl›, titiz analiz çal›flmalar›n-
dan yoksun, bilinçsiz, duyars›z, kalite-
den uzak, insan› ve çevreyi hesaba kat-
mayan yaklafl›mlar tafl›maktad›r. Kültür
miras› yap›lar›; özgün de¤erleri ile
uyumlu fonksiyonlar getirerek ça¤dafl
sehir yaflam›na katarken korunarak kul-
lan›lmas›n› sa¤layan, uygulamay› yön-
lendiren kararlardan yoksundur. Eli-
mizde Eyüp’ün bütünü için haz›rlanm›fl
detayl› ve kapsaml› projeler olmas›na
ve Eyüp merkezinde yap›lan nisbeten
kapsaml› uygulamalara ra¤men; bugün
Eyüp’te yine de bütünsellikten uzak,
günübirlik, dar kapsaml› münferit pro-
jeler ile zaman geçirilmektedir. Örne-
¤in; Tarihi merkeze inen Eyüp Yeni
Yol ve üzerindeki uygulamalar›n Tarihi
Merkezle bütünleflmesi; Tarihi Merke-
zin k›y› ile bütünleflmesi; Tarihi kültü-
rel doku odaklar›n›n çevre bütünlü¤ü
içinde sokak kaplamas›na kadar ele al›-
narak rehabilite ve restore edilmesinin
gerçekleflmesi konusunda büyük ad›m-
lar at›lmam›flt›r. Eski Eyüp; Tarihi Mer-
kezden ibaret de¤ildir.

Bugün hala Eyüp’te sivil mimarl›k
örne¤i yap›lar olan ahflap konutlar›n
ciddi bir kronolojik ppllaann  ttiippoolloojjiissii ç›ka-
r›lmam›flt›r. Bunun sonucunda uygula-
mada; yeterli nitelikte denetim kurul-
mad›¤›ndan, eski yap› ve dokuyu gele-
neksel plan, malzeme ve ölçülerin d›fl›-
na ç›kararak dejenere eden, kaliteden
yoksun ve özellikle sivil mimarl›k örne-
¤i ahflap konut yap›lar›n›n giderek yok
olmas›na neden olan restorasyonlar
yap›lm›flt›r ve yap›lmaktad›r.

Korumay› gerçeklefltirecek mali
kaynaklar ile ilgili hiçbir ciddi politika
ortaya koyulmam›flt›r. Bu da uygulama-
da kalite düflüklü¤ü veya yanl›fl kulla-
n›mlara neden olabilmektedir. Feshane-
nin restorasyondan sonra ald›¤› müze
fonksiyonu buna bir örnektir15.

Yukardaki nedenlerle yerinde ince-
leme olana¤› buldu¤umuz, bir zamanlar
Osmanl› ‹daresi alt›nda yer alan, bir ‹s-

lâm-Kuzey Afrika ülkesi olan, co¤rafi
iliflkiler a¤› içinde Akdeniz’e k›y›s› ol-
mas› nedeni ile ülkemiz ile benzerli¤i
bulunan Tunus’da; tarihsel geçmiflinde
Eyüp gibi dini bir misyon tafl›yan tarihi
kent merkezinin, kültür miras› yap›lar›
ve dokusuyla korunarak kullan›lmas›na
iliflkin son zamanlarda yap›lan baflar›l›
planlama ve uygulama çal›flmalar›nda
ortaya konulan koruma politikalar›;
Eyüp için haz›rlanan planlama çal›flma-
lar›nda yapt›r›m gücü olan koruma po-
litikalar›n›n tesbitinde bir örnek teflkil
edebilir.

Bu ülkenin ve tarihi kent merkezi
Medina’n›n kendi ekonomik, sosyal,
idari ve fiziki yap›s›ndan kaynaklanan
özel yaklafl›mlar› d›fl›nda, koruma poli-
tikalar›nda ortaya koyduklar› inançl›,
kararl› ve devlet destekli davran›fllar,
Eyüp’ün eski kent dokusunun ve kültü-
rel de¤erlerinin ça¤dafl kent yaflam›n›n
bir parças› olarak korunarak yaflat›lmas›
çal›flmalar›nda; planlamay› ve uygula-
may› yönlendirmek üzere genelden
özele bir politikalar dizisi oluflturmakta
bizi yönlendirebilir ve bu bir örnektir. 

Bu bildiride de amaç, baz› aç›lardan
benzer özellikler gösteren yabanc› bir
ülkedeki baflar›l› koruma çal›flmalar›n-
dan hareketle, Eyüp’teki koruma çal›fl-
malar›nda, bir plan bütünlü¤ü içinde
planlamadan uygulamaya geçiflte,
inançl›, kararl› ve etkin olabilme düflün-
cesi üzerine bir yaklafl›m getirmektir. 
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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

3.1. PLANLAMA ‹LE ‹LG‹L‹
KORUMA

POL‹T‹KALARINDA ‹LKESEL
YAKLAfiIMLAR:

- Tarihi kent merkezi ve koruma

bölgeleri için üretilecek plan ve proje

çal›flmalar›, kent bütünü planlar› ile bü-

tünleflmifl olmal›d›r.

- Tarihi merkez ve kültürel doku

odaklar›16; kendi içlerinde bütünü ile

bir an›t-mekân olarak al›nmal›, tek tek

eski yap›lar› ile de¤il mekân›n bütünü

doku olarak korunmal›d›r17.

- Tarihi merkez bir prestij bölgesi

haline getirilmeli ve merkezdeki bask›

hafifletilmelidir. Bunun için:

* Eyüp’ün d›fl›nda ve periferisinde,

ilçe veya il hudutlar› içinde merkezler

yaratarak Eyüp üzerindeki bask› azalt›l-

mal›d›r.

* Tarihi merkezde inflaat k›s›tlama-

lar› getirilerek, yap› ve nüfus yo¤unlu-

¤unun artmas› engellenmelidir.

* Yeni yap›lanmalar yerine, eski

kent dokusu içindeki boflluklar›n iyi

de¤erlendirilmesi, eski yap›lar›n restore

edilerek kullan›ma aç›lmas› gibi tarihi

merkeze kalite getiren müdahaleler ya-

p›lmal›d›r18.

* Tarihi Merkezin rehabilitasyonu,

genel konut ihtiyac› ve üretimi ile bir-

likte planlanmak üzere, alt politikalar

gelifltirilmelidir.

“Merkezdeki sivil mimarl›k örne¤i

eski konutlar konut sto¤u olarak düflü-

nülmelidir19.

Giderek bozulmakta ve yok olmak-

ta olan tarihi konutlar›n ivedi olarak

tam bir tesbiti; plan, cephe ölçüleri ve

malzeme olarak tipoloji çal›flmas› yap›l-

mal›d›r.

** Bu konutlar›n rehabilitasyonu,

öncelikle maddî olanaklar› elveriyorsa

kendi sahiplerine yapt›r›lmal›d›r. Ancak

bunun karfl›l›¤›nda korumaya ve konut

ihtiyac›na katk› sa¤layacak baz› flartlar

getirilebilir. Örne¤in; ‹talya-Raven-

na’da mülk sahibi taraf›ndan restore

edilen konutlar›n %30’una, belediyenin

listesinde yer alan ihtiyaç sahibi kiflile-

re kiralama zorunlulu¤u getirilmifltir.

** Eski konutlar›n sahiplerinin mad-

dî imkânlar› bu konutlar› s›hhilefltirme-

ye uygun olmad›¤› takdirde, kamu eliy-

le istimlâk ettirilip s›hhilefltirildikten

sonra öncelik eski mülk sahiplerine ta-

n›nmak üzere sat›lma ve kiralama sure-

tiyle kullan›m› yoluna gidilmelidir.

** Eski mülk sahiplerine, restore

edilen konutlar› sat›n alamad›klar› tak-

tirde, merkez d›fl›nda, kamu eliyle arsa-

s›, projesi temin edilmek ve ödeme ko-

layl›¤› sa¤lanmak suretiyle ucuz konut

edindirme olanaklar› sa¤lanmal›d›r.

** Bu olanaklardan eski konutlarda-

ki kirac›lar da istifade ettirilmelidir.
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** Tarihi merkezde koruma planla-

r›nda konuta ayr›lan bofl alanlara, bele-

diye taraf›ndan geleneksel kültürel yap›

gözönüne al›narak haz›rlat›lan projeler

çervesinde konut inflaat› yap›lmas› sa¤-

lanmal›d›r.

** Tarihi merkezin geleneksel kül-

türel yap›s› ve sokak dokusunu araç tra-

fi¤inin tahrip ve taciz edici etkilerin-

den korumak ve huzurlu, dingin bir or-

tam yaratmak için bu bölge yayalaflt›-

r›lmal›d›r20.

Bu çerçevede:

** Fonksiyon analizleri yap›larak,

merkeze afl›r› araç trafi¤i çekecek kulla-

n›m türleri getirilmemesine özen göste-

rilmelidir.

** Eski k›y› yerleflmesi olan Eyüp’ü

denizden koparan Eminönü -Alibeyköy

sahil transit geçiflinin bir parças› olan

kaz›kl› yol; süreç içinde, Eyüp’ü denize

yeniden kavuflturacak biçimde bir dü-

zenleme ile, ortadan kald›r›lmal›d›r.

** Haliç su yolu yeniden canland›r›l-

mal›, tarihi Haliç ‹skeleleri restore edi-

lerek, bugün ortadan kalkanlar ise asl›na

uygun bir biçimde yeniden infla edile-

rek, iskele fonksiyonlar›n› sürdürmek

suretiyle flehir hayat›na kat›lmal›d›r.

3.2. UYGULAMA ‹LE
‹LG‹L‹ KORUMA

POL‹T‹KALARINA ‹LKESEL
YAKLAfiIMLAR:

- Kurumlaflma:

* Uygulamay› sonuçland›r›ncaya ka-

dar yönlendirmek üzere; haz›rlanan

plan ve projeler çerçevesinde ve yukar-

da belirtilen planlama politikalar› do¤-

rultusunda, sonuca kadar bütün safha-

larda koordinasyon kurabilen, finans-

man kayna¤› yaratmak gibi önemli ko-

nularda politika üretebilen düzeyde

yetkilerle donat›lm›fl bir kurumsal yap›

kurulmal›d›r.

* Merkezi ve yerel yönetimin de

dahil oldu¤u bir koordinasyon ile kuru-

lacak olan bu kurum veya kurumlar›n

yetkisi, bir defa verildikten sonra, bir

daha merkezî veya yerel yönetim tara-

f›ndan delinmemelidir21.

- Finansman Kaynaklar›:

* Tarihi merkezin ve eski kültürel

dokunun korunmas› için merkezi yöne-

tim ve yerel yönetimin bütçesinden

kaynak ayr›lmal›d›r.

* Bunun d›fl›nda baz› fonlar yarat›l-

maya çal›fl›lmal›d›r.

Örne¤in: 

** Tarihi merkezdeki eski sivil mi-

marl›k örne¤i konutlar›n restore edilip

sat›fl›ndan elde edilen kâr›n, di¤er eski

konutlar›n veya kamu fonksiyonu geti-

rilecek binalar›n restorasyonunda kulla-

n›lmas›; 

** Kentin bir baflka yerinde kamu

eliyle gerçeklefltirilecek sanayi, ticaret

gibi kâr getiren fonksiyonlardan elde

edilen gelirlerin, merkezin s›hhilefltiril-

mesinde kullan›lmas›;
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Kamu eliyle merkez d›fl›nda ucuz

konut edindirme imkânlar› ile yarat›lan

fonun merkezin s›hhilefltirilmesine ak-

tar›lmas›;

gibi finansman kaynaklar› oluflturmaya

yönelik çal›flmalar gelifltirilmelidir.

Finansman konusunda, ülkelerin

kendi idarî, ekonomik, sosyal flartlar›n-

dan kaynaklanan farkl› uygulamalar ya-

p›lmaktad›r:

Tunus’da yarat›lan mali kaynaklar

genelde merkezin s›hhilefltirilmesinde

kullan›lmaktad›r. ‹talya’da, örne¤in Bo-

logna’da, genelde fiat art›fllar›ndan do-

¤an rant devlete kalmakta, devlet bu

rant› küçük endüstriyi korumakta kul-

lanmaktad›r. Bu amaçla küçük sanayi

getirilecek alanlar devlet taraf›ndan is-

timlâk edilmekte ve, sanayici kifli veya

kurumlara verilmektedir.

Bu noktada önemli bir konuya dik-

kat çekmek gere¤i has›l olmufltur.

Özellikle ‹talya’da konut, spekülasyon

arac› olmaktan ç›km›flt›r. Devlet katk›s›

ile birden fazla konuta sahip olunama-

maktad›r. Devlet konut edinmeden

meydana gelen kâr› ortadan kald›rd›¤›

için, halk da birden fazla konut sahibi

olmak istememektedir. Bu önemli bir

devlet politikas›d›r. Konut sorununun

çözümü, tarihi kent merkezlerinin ko-

runmas› ile birlikte kentlerin planl› ge-

liflmesini sa¤layacak ve ülkemizde he-

nüz tam olarak çözülmemifl önemli bir

konudur.

Sonuçta: 

Tunus-Medina’da somut uygulama

örneklerini gördü¤ümüz; tarihi kent

merkezinin korunmas›, s›hhilefltirilme-

si, uygun fonksiyonlar getirilerek pres-

tij kazand›r›lmas› amac›na yönelik ça-

l›flmalar; bu kent parçalar›n› kent bütü-

nünden ay›rmayan ve tarihi kent mer-

kezini bir an›tsal mekan kavram› içinde

ele alan planlama anlay›fl› içinde devlet

eliyle yönlendirilmifltir.

Yine görülmektedir ki, rant ekono-

misini düzenleyen devletin konut edin-

dirme konusunda do¤ru, bilinçli, sa¤-

l›kl› bir biçimde ortaya koydu¤u politi-

kalar, tarihi kent merkezlerini taflradan

gelen kiflilerin bar›nmak üzere ilk etap-

da iflgal ederek tahrip edebilecekleri

çöküntü m›nt›kalar› olmaktan ç›karm›fl-

t›r. Bunun yan›nda spekülasyonla eski

konutlar› ve dokuyu ortadan kald›ran

yeni yap›lar›n yap›labilece¤i alanlar ol-

maktan da ç›karm›flt›r.

Ayr›ca yine devlet, merkezde uygu-

lamay› sa¤layacak mali kaynak yarat-

maya yönelik etkin politikalar koymufl

ve gerekli kurumsal yap›y› kurmufltur.

Umudumuz, tarihi, kültürel kent

merkezlerinin bir bütün içinde koruna-

rak ça¤dafl kent yaflam›na kat›lmas›nda

birinci derecede sorumluluk tafl›yan,

halkta da bu konuda inanç ve bilinç

uyand›rmas› gereken devletin (merkezî

ve yerel yönetim), bu noktada etkinli-

¤ini ortaya koymas›, göstermelik çal›fl-

malar ile oyalan›larak daha fazla vakit

kaybedilmemesidir.
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D‹PNOTLAR:
1 M.Ö. 1000. y›ldan itibaren Fenikeliler Tunus’un
güneyinde ticaret merkezi kurmufllard›r. M. Ö.
814’de kurulan Sur kolonisi Kartaca, yavafl yavafl
geliflerek, Sicilya Bo¤az› ile Küçük Sirt Körfezi k›-
y›s›ndaki di¤er Fenike kolonilerine hakimiyetini ka-
bul ettirmifl. Kuzeybat› Afrika’n›n yerleflik bölgele-
rinde köklü bir do¤ululaflma meydana gelirken göçe-
be berberiler güneye ve bat›ya sürülmüfl ve bir k›sm›
k›smen yerleflik düzene geçerek krall›klar kurmufltur.
Kartaca düfltükten sonra (M.Ö. 146), bu krall›k-
lardan Jugurtha M.Ö. 103’e kadar Roma s›zmala-
r›na karfl› koymufl, bu tarihten sonra ise Tunus,
Prokonsüllük Afrikas›’n›n (Roma Eyaleti) merkezi
olmufltur. Köklü bir flekilde Romal›laflt›r›lmaya ve
flehirlefltirilmeye çal›fl›lan Tunus, 3. yüzy›ldan 5.
yüzy›la kadar Hristiyanl›¤›n bat›daki kalelerinden
biri haline gelmifltir. Bat›dan gelen Vandallar (439-
533), sürekli ayaklanma halinde olan Berberiler,
ülkenin durumunu sarsm›fllar ve Bizansl›lar ülkeyi
yeniden kalk›nd›ramam›flt›r (533-647).
647’de bafllayan Arap istilas›; Ukba bin Nafi’nin
670’de Kayrevan’› kurmas› ile sona ermifltir. 647-
1228 aras› ise Müslüman ‹frikiye (Tunus) dönemi-
dir ve Kayrevan baflkent olarak kalm›flt›r. Romal›-
laflt›rma ve ‹slamlaflt›rma k›rsal bölgede yüzeysel
kald›¤›ndan ‹slamlaflt›rma-Araplaflt›rma k›sa sürede
köklü bir flekilde gerçeklefltirilmifltir. Berberiler de
Müslüman dünyas›na kat›lm›fl, ancak Haricili¤i
benimseyerek özgürlüklerini korumufllard›r. Halife
Mansur zaman›nda Abbasi hakimiyeti yayg›nlafl-
m›flt›r (761). Bir süre; Kayrevan’da fiii halifeli¤i
kuran (910) Fat›miler taraf›ndan yönetilen ‹frikiye,
Berberi sülalesi Zirilerin iktidar› alt›na girdikten
sonra (972), Normanlar›n istilas›na u¤ram›flt›r
(1134). Z›rilerin son hükümdar› Hasan bin Ali,
Muvahhidler Devleti’nin kurucusu Abdülmümin’den
yard›m istemifl ve Abdülmümin Normonlar› Tu-
nus’dan ç›kararak (1159-1160), Ifrikiye’yi Tu-
nus’da oturan bir vali taraf›ndan yönetilen eyalet
haline getirmifltir ve Ifrikiye, Tunus ad›n› alm›flt›r.
Muvahhidler, Hafsi hanedan›n›n kurucusu ebu
Muhammed’i Tunus’a vali olarak göndermifller ve
Ebu Muhammed Tunus’u ba¤›ms›z bir krall›k hali-
ne getirmifltir. (1228/1229-1574).
‹ç ve d›fl savafllardan sonra 6. yüzy›lda ‹spanya ve
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun Sicilya Bo¤az› üzerin-
deki eflit ve karfl›t istekleri Hafsilerin devrilmesi ile
son bulmufl, Tunus’u Barbaros Hayrettin’in ele ge-
çirmesinden sonra (1534), Hafsi Hasan’›n yard›m
istemesi ile Karl V’in ülkenin baflkentini iflgal etmesi
üzerine, Turgut Reis’in yönetimindeki korsanlar›n
ve Cezayir Paflas› Ali’nin duruma müdahale etmesi
sonucu Tunus bir Osmanl› eyaleti haline gelmifltir
(1574).
Tunus Naipli¤i Frans›z müdahalesine kadar sür-

müfltür (1574-1881). Bu süre içinde ilk beylik sü-
lalesi olan Muradi sülalesi, Murad I taraf›ndan ku-
rulmufltur. (1612-1631). II. Beylik sülalesinin ku-
rucusu Hüseyin bin Ali (1705-1740), 1710’da
tahta ç›karak Osmanl› hükümranl›¤›n›n özenle mu-
hafaza edilmesinin yan›nda zorba bir otorite kur-
mufltur. ‹ç ve d›flta ticari ve idari karmafl›kl›klardan
sonra, köleli¤in (1819), korsanl›¤›n (1824), birçok
salg›n ve k›tl›¤›n (1784-1805-1818) meydana ge-
tirdi¤i koflullar, Fransa’n›n ülkeye müdahalesini ko-
laylaflt›rm›flt›r. Birçok sanayi ve ticaret iflletmesini
kontrolunda tutan ‹ngiltere, ülkeye Cezayir’in do¤u
ticaret yolu gözüyle bakan Fransa ve ‹talya, ç›kar-
lar› do¤rultusunda Tunus’u ele geçirmek istemifller-
dir. ‹ngiltere’nin 1878’de Fransa’n›n Tunus’daki
özel imtiyazlar›n› tan›mas›ndan sonra, rekabet ala-
n›nda kalan Fransa ve ‹talya aras›ndaki çekiflmeler
sonucunda Fransa’n›n müdahale imkan› do¤mufl,
Marsa (Naiplik) sözleflmesi ile “Himaye rejimi”
bafllam›flt›r (1881-1803/1939) ve Tunus’un insi-
yatifi asgariye indirilmifltir. Akabinde ülkede geliflen
milliyetçi hareketler sonucu Tunus 1956’da ba¤›m-
s›zl›¤›na kavuflmufltur (1, S. 312-315).
2 Tarihi kent Medina’n›n planlama ve uygulamas›-
n› yönlendiren “Association de Sauvegarde de la
Medina”n›n çal›flmalar›ndan sorumlu Belediye Bafl-
kan Yard›mc›s› “Ministere des Affaires Culturelles”
ve “Inst›tüt National d’Archeologgie et d’Art” ›n
yetkili sorumlu kiflisi Abdulaziz Daoletli ve teknik
ekibi ile yerinde yap›lan görüflme ve incelemeler do¤-
rultusunda al›nan bilgiler kaynak olarak kullan›l-
m›flt›r (2, S. 286-297).
3 Tunus gölünü ba¤layan kanal›n aç›lmas› ile, La
Goulette ön liman› ve Tunus Liman› faaliyete bafl-
lam›flt›r. Bu iki liman ayr›ca Tunus’un bal›kç›l›k
merkezidir.
4 1059-1159 aras›nda Beni Horasanlar taraf›ndan
yönetilen kentin, Bab Suyka ve Bab Cezire yerlefl-
melerinin kurulmas› ile büyümüfl oldu¤unu, Muvah-
hidler’in Valisi’nin (1159-1160) ve daha sonra
Kasbah’a yerleflen Hafsi Valisi’nin (1205) oturdu-
¤u merkez olarak seçilmifl bulundu¤unu anl›yoruz.
Bundan sonra Hafsi Krall›¤›’na ismini veren ve bu
krall›¤›n baflkenti olan kent (1236-1237), imar fa-
aliyetleri sonucu büyük bir kültür merkezi olarak
geliflti¤i gibi, el sanatlar›, ticaret, mali konularda da
önemli bir merkez olarak tan›nm›flt›r.
14. yüzy›l ortas›nda Fas Marunileri taraf›ndan ele
geçirilen kent, 1534’de Barbaros Hayreddin taraf›n-
dan al›narak üs haline getirilmifl, Karl V. taraf›n-
dan iflgal edilen flehir (1535), 1569’da Osmanl›lar
(Ali Pafla) taraf›ndan geri al›nm›flt›r. ‹spanyollar›n
bir süre iflgal etti¤i Tunus kenti, Osmanl› hakimiye-
tine girerek Tunus Eyaleti’nin merkezi olmufltur.
Fransa’ya karfl› Tunus direniflinin merkezi olan
kent, 1881’de Frans›zlar›n eline geçmifltir. 1942’de
Almanlar›n iflgal etti¤i Tunus’u 1943’de ‹ngilizler
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kurtarm›fl ve ülke 1956’da ba¤›ms›zl›¤›na kavufl-
mufltur (1, S. 312-313).
5 Buna örnek olarak, Yusuf Day› Camii (1616),
Hüseyin bin Ali Camii (1716) gösterilebilir.
6 Burada Tunus’un eski kent merkezi Medina’n›n
tarihi, kültürel, fiziksel dokusunun korunarak kulla-
n›lmak suretiyle ça¤dafl kent yaflam›na kat›lmas›na
iliflkin geçmiflinden bugüne yap›lan planlama, uy-
gulama çal›flmalar› ve koruma politikalar›n›n
anahatlar› üzerinde durulacakt›r.
7 1960’l› y›llar›n, ülkenin sosyalizasyon ve planla-
ma dönemine girdi¤i bir devri oldu¤u görülmektedir.
1962-1971 dönemi, ülkede ekonominin sömürge du-
rumundan kurtar›lmas›n›, yabanc› yard›m›n›n kal-
d›r›lmas›n›, toplum ve ekonominin yap›s›nda ulusal
bir dönüflüm yapmay› öngeren yeni hedeflerin be-
nimsendi¤i dönemdir. ‹lk üç y›ll›k 1962-1964 plan-
lama döneminde tar›ma ve iç yap› çal›flmalar›na
öncelik tan›nm›fl ve bu plan baflar› ile gerçeklefltiril-
mifltir. Bunu izleyen 4 y›ll›k 1965-1969 planlama
döneminde sanayileflmeye öncelik verilmifl ve yat›-
r›mlar›n üçte biri bu sektöre ayr›lm›flt›r. Yine yat›-
r›mlarda d›fl kapitalizm ve ülke kaynaklar›n›n eflit
oranda gerçeklefltirilmesi öngörülmüfltür. Uygula-
mada ise ekonomi sosyalizme yöneltilmifl, hemen he-
men bütün sektörlerde devletlefltirme meydana gelmifl-
tir. Sömürgecilerin topraklar› yavafl yavafl ele geçi-
rilmifltir. Bu dönemde d›fl sermaye; petrol arama,
kimya ve makine sanayii dallar›nda yine de büyük
yer tutmaktad›r.
Turizm sektörü h›zla geliflmifl ve yabanc› sermaye
bu sektörde yat›r›m aç›¤›n› dengeleyen bir unsur
olarak kalm›flt›r (1, S. 314).
8 Eski kent 240 ha alana sahiptir.
9 Assocation de Sauvegarde de la Medina
(L’ASM)’dan al›nan bilgiler do¤rultusuna; çal›flma
program›n›n tespitine yönelik yaklafl›mlar ve çal›fl-
ma yöntemi afla¤›da k›saca belirtilmifltir:
Eski kentin “Koruma Plan›” çal›flmas›na ilk etapta
iki analiz çal›flmas› ile bafllanm›flt›r.
* Araflt›rma alan›nda bir zonlama çal›flmas› yap›-
larak; ticaret, din, kamu, konut fonksiyonlar›n›n
yo¤un olarak birarada bulundu¤u zonlar tesbit
edilmifltir.
* Kentin fiziksel biçimlenmesine iliflkin kurallar tes-
bit edilerek tan›mlanm›flt›r. Örne¤in:
- Merkezde bir cami, kentin kap›lar›ndan hareket
eden ve camiye yönelen yollar bulunmaktad›r.
- Bu yollar üzerinde ve çarfl› d›fl›ndaki büyük cad-
delerin etraf›nda ticaret fonksiyonlar› yerleflmifltir.
- Cadde ve sokaklar evlere do¤ru giderek daralmak-
ta, nihayet kifliyi evine götüren ve kap›s›n›n önünde
biten özel bir yolla, bir ç›kmaz sokakla bitmektedir.
- Konutlar gruplar halinde ticaret alan›ndan uzakta
toplanm›fl, iç bahçeli, baz›lar› 2-3 katl› yap›lard›r.
- Eski kentin içindeki konut mahallelerinde dükkan-
lar yer almamaktad›r. Soka¤a yaln›zca kap›lar ve

cumbalar aç›lmaktad›r. Bir evin d›fla dönük bütün
ifadesi bu cumbalar›n kafesli pencereleri ve tipik ge-
leneksel kap›lar›d›r. Bu kap›lar›n daha eski olanlar›-
n›n üst k›sm› düzdür. Kemerli kap›lar daha sonra
yap›lm›flt›r. Yap›lar temelsiz olup, duvarlar› destek-
leyen elemanlar, sokaklar boyunca üstü duvarla
örülü kemerlerdir ve kemerlerin sütunlar› ne tarafta
ise mülkiyet o tarafa aittir.
- Ana caddeye yaklafl›ld›¤›nda dükkanlar bafllar ve
ayr›ca kapal› bir çarfl›s› mevcuttur.
- Surlar üzerine gelen bölgelerde art›k modern bina-
lar yer almaktad›r.
- Tunus’da ‹slam dinine ait iki mezhep a¤›rl›kla yer
almaktad›r ve bu mezhep ayr›l›¤› ibadet yap›lar›n›n
minare formlar›nda okunmaktad›r. Hanefi mezhebi-
ne ait camilerin minareleri flerefeli ve sekiz köfleli,
Maliki mezhebine ait camilerin minareleri ise dört
köfleli infla edilmifltir. 
Bu çal›flmalar›n üretilebilmesi için araflt›rma büro-
sunda bafllang›çta 15 mimar d›fl›nda hukukçu, eko-
nomist gibi farkl› disiplin kollar›ndan uzmanlar da
görev alm›flt›r ve projeler neticelenince eleman say›s›
azalm›flt›r.
40 ha.’l›k proje alan›nda gelifltirilen üç proje için,
mahallinde inceleme, sosyolojik araflt›rma, fizibilite
haz›rlama gibi çal›flmalar, iki y›l sürmüfl, bakanl›k-
tan mahallinde bütün yap›lar› kapsayan bir anket
yap›lmas› istenmifltir.
10 Association de Sauvegarde de la Medina
(L’ASM)’dan al›nan bilgiler do¤rultusunda, L’AR-
RU’nun ola¤anüstü yetkileri olan bir kurulufl oldu-
¤u anlafl›lmaktad›r. ‹lgili bir konu üzerinde bir defa
görüflülüp karar al›nd›ktan sonra, kurum ile çal›flan
teknik elemanlara her türlü araflt›rma imkan› sa¤-
lanmaktad›r. Böylece, tapu ve vergi dairelerinde in-
celemeler yap›lmakta, anketler düzenlenerek binala-
r›n y›pranma durumu, fiatlar üzerinde tesbitler ge-
lifltirilmekte, böylece bütün bölge için her parselin,
taban alan› (m2) mülkiyeti, iflgal oran›, o parsel
hakk›nda kamulaflt›r›laca¤› veya bir yere kat›laca¤›
konusunda gelifltirilecek düflünceler ile birlikte çal›fl-
malar oluflturulmaktad›r.
Ticari amaçl› yap›larda (dükkanlarda), her dükka-
n›n iç ve d›fl rehabilitasyonu için maliyet teklifi ge-
lifltirilmektedir.
Böylece her proje için; planlar, cephe düzeni, fiatlar
gibi bilgileri içeren broflürler haz›rlanmaktad›r.
11 Genelde uygulama, sosyal mesken yapan devlet
kurufllar› ve özel yap›mc›lar taraf›ndan gerçekleflti-
rilmektedir.
Tarihi kent merkezi Medina’n›n planlama ve uygu-
lamas›na iliflkin yukarda anlat›lan konular ile ilgili;
“Association de Sauvegarde de la Medina
“(L’ASM)›n yetkili yönetici ve teknik eleman› ile
yap›lan teknik toplant›lar, koruma ile ilgili di¤er
kurumlar (Agence de la Rehabilitation et de la Re-
novation Urbane” (L’ARRU), “Centre d’Etudes de
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la Civilication Islamique (CECI) “Institut National
d’Archeologie et d’Art” (‹NNA) da yap›lan incele-
meler, uygulanm›fl örneklerin yerinde incelenmesi so-
nucunda elde edilen bilgiler, kaynak olarak kulla-
n›lm›flt›r.
12 Proje maliyeti üzerinden 31 milyon Tunus Dinar›
(yaklafl›k 35 milyon dolar)’na anlaflma yap›lm›flt›r.
Al›nan mali destek ile 3. k›s›ma ait 5 mahalleden dör-
düncüsünün uygulamas›na bafllanm›flt›r (1986).
Medina karmafl›k ve organik bir kentsel dokuya sa-
hiptir ve Dünya Bankas› ilk defa böyle bir operas-
yona kat›lm›flt›r.
13 Konut yap›lar›n›n sat›fl›nda kâr konulmamaktad›r.
14 Bu noktada, Tunus’da yapt›¤›m›z araflt›rma, in-
celeme ve görüflmelerde, eski kent Medina’n›n koruma
plan› uygulamalar›nda spekülatif bask›lar ile plan
kararlar›nda de¤ifliklikler yap›l›p yap›lmad›¤›n›
sordu¤umuzda; böyle birfleyin söz konusu olmad›¤›-
n›, aksi taktirde projenin bafl›ndaki yöneticinin he-
men görevinden al›naca¤›n› söylediler.
15 Tarihi Eyüp Merkezi’nde son derece k›ymetli pro-
je ve uygulama çal›flmalar› bulunan Sn. Prof. Dr.
Nezih Eldem’in bu konuda bir makalesi vard›r (3).
16 Eyüp Sultan Camii meydan›ndan yaklafl›ld›¤›n-
da, yerleflmenin organik dokusunun bütünlü¤ü için-
de yer yer bozulmalar›n aras›nda geçmiflteki sosyal,
kültürel yaflant›s›n›n fiziki belgeleri olarak bugüne
kadar ulaflm›fl bulunan; tekkesi, camii, türbesi hazi-
resi, çeflmesi, ahflap evleri ile çevrili küçük meydan›
ve bu meydana aç›lan eski sokaklar› ile “tarihi, kül-
türel doku odaklar›” diyebilece¤imiz çok say›da eski
kent mekân› parçalar› yer almaktad›r(2, S. 32-33).
17 D. Kuban: “Gerçekte flehrin tarihi kimli¤i parça
parça de¤il, bir bütün olarak korunur. ‹stanbul gibi
bir metropol flehrinin bu anlamda bir tarih çevresi
olarak tüm korunmas› olana¤› ve gere¤i yoktur. Fa-
kat bunun sur içinde kalan 2700 y›ll›k bir tarihi
olan parças›n›n bundan sonra korunmas› söz konu-
su oluyorsa bu bir tüm olarak düflünülmek zorun-
dad›r. Bugüne kadar geçirdi¤i ve geçirmesi düflünü-
len de¤ifliklikler de dahil olmak üzere, sur içinin tari-
hi bir çevre ortam›n› korumas› ve flehrin di¤er tarihi
de¤erlerinin mümkün olan ölçüde buna kat›lmas›n›
sa¤layacak uygulama ilkelerini tesbit etmek, ‹stan-
bul planlamas›n›n en büyük sorunlar›ndan biridir”
(4, s. 37). demektedir. Eyüp ise bu prensip çerçeve-
sinde bütünüyle ancak sur içi ile birlikte de¤erlendi-
rilerek korunmal›d›r.
18 Do¤an Kuban: “Ahflap evlerin gelece¤i, e¤er ‹s-
tanbul’un geçmiflte orijinal bir uygarl›k merkezi ol-
du¤u unutulmak istenmiyorsa, büyük bir titizlikle
tesbit edilmelidir. Unutmamak gerekir ki, bugün tü-
kenmek üzere olan geleneksel ahflap yap› örnekleri;
1931’de yap›lan bir say›mda iki üç katl› evlerin %
56,3’ ünü teflkil ediyordu... Eski mahallelerde hâlâ
birçok büyük boflluklar olmas›, tarihi yap›n›n iç
yeflilini, bir ölçüde gerçeklefltirmek olana¤› yarat-

maktad›r(4, S. 26-36) demektedir.
Ancak 1984 sonras›, 3030 say›l› yasa ile gelen ye-
ni belediyecilik anlay›fl›, imar yetkilerinde art›fl, be-
lediyelerin h›zl› dinamik yap›s› içinde geliflen h›zl›
imar faaliyetleri sonucu bu bofl alanlar da yo¤un ve
çok katl› yap›lanmalara teslim olarak, bugün tarihî
kent dokusunda telafisi zor kay›plar oluflmufltur. 
19 Nur Ak›n konuya iliflkin: “Ülke için koruman›n,
tarihi ve kültürel süreklilik bir yana, varolan yap›
potansiyelinin de¤erlendirilmesi aç›s›ndan da gerek-
ti¤i konusunda merkezî yönetimin, yerel yönetimle-
rin, kurullar›n ve korumayla ilgili tüm di¤er kuru-
lufllar›n ortak bir inanç ve düflünce birli¤inde olma-
lar› flartt›r”. demektedir (5, S.42).
20 Konuya iliflkin, Do¤an Kuban: “ ‹stanbul’un ta-
rihi ulafl›m›n›n bir özelli¤i yayaya göre boyutlan-
mas›yd›. Bu özellikde yok olmak üzeredir. Fakat eski
flehrin herhangi bir noktas›nda yol dokusunun ko-
runmas› öngörüldü¤ü zaman, bunun yaya trafi¤in-
den baflka bir trafik kabul etmeyece¤ini, bir genel ilke
olarak kabul etmek gerekir” (4, S. 35) demektedir.
21 Örne¤in Koruma Kurullar›, Belediye Meclisleri
gibi kurumlarda bugüne kadar yaflanan, politik
bask›lar ve rant kayg›s› ile tarihi yap›lar›n tescilden
düflürülerek ortadan kald›r›lmas›, planlarda tadilat
yap›larak bofl alanlar› yok eden, eski dokuyu tahrip
ve yok eden çok katl› yo¤un yap›lanmalara yer ve-
rilmesi; gibi teflebbüslere imkân verilmeyecek yasal
düzenlemeler getirilmelidir.
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Resim 1
Arpac› Hayrettin Mescidi’nin
son hali

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

Kültür Miras› belirli bir toplumun
düflüncelerini ve yaflam fleklini aç›kla-
yan, düflünsel ve ruhani baflar›lar›n›
gösteren nesneler ve geleneklerden
oluflmaktad›r. Bu nesneler ve gelenekler
belirli bir yaflam fleklini yans›tmakta ve
bunun do¤rulu¤unu ve tarihi geçmiflini
göstermektedir. Kültür miras› ve kavra-
m› uluslararas› düzenlemeler içinde ilk
kez 1972 tarihli “Dünya Kültür ve Do-
¤al Miras› Koruma Hakk›ndaki UNES-
CO Konvansiyonunda yer alm›flt›r.

Kültür varl›klar› kültür miras›ndan
daha dar bir alan› kapsamaktad›r. Sa-
natsal, tarihi, bilimsel, arkeolojik ya da
kültürel aç›dan önemli nesneler tafl›d›k-
lar› özellikler aç›s›ndan de¤erli oldukla-
r› gibi, insanl›¤›n yetene¤ini, sabr›n› ve
farkl› medeniyetlerin tarihini yans›t-
maktad›rlar ve geçmiflle gelecek aç›s›n-
dan bir köprü olufltururlar. Bu nadide
eserler tan›k olduklar› devir ya da tem-
sil ettikleri de¤erler konusunda bize
bilgi ve ilham vererek dünyaya baflka
bir gözle bakmam›za yard›mc› olurlar.

‹nsanl›¤›n geliflimi ve ayd›nlanmas›
yolunda özellikle kültür varl›klar› bü-
yük önem tafl›rlar. Bu yolda, birçok
ulusal ve uluslararas› mevzuata imza
koymufl olan Türkiye sahip oldu¤u kül-
türel birikimi korumak, de¤erlendirmek
ve gelecek nesillere devretmek zorun-
dad›r.

Kültürel miras›n korunmas›, de¤er-
lendirilmesi ve aktar›lmas› için toplu-
mun her bireyinin ilk önce bu miras›n
kendine kald›¤›n› kabul etmesi dolay›-
s›yla geçmiflten kendini soyutlamamas›
gerekmektedir. ‹nsanlar do¤duklar›, ya-
flad›klar› flehirlerin havas›n›, suyunu,
topra¤›n› beraber tafl›d›klar› kadar ka-
derlerini de tafl›rlar. Bir kentte yaflamak
o kenti yaflamak ve tan›mak anlam›na
gelmiyor her zaman. Geçmiflten günü-
müze ulaflan kültürel miras› gelece¤e
aktarmak ise ancak bugün bu de¤erleri
sahiplenen insanlar›n becerebilecekleri
bir ifltir. Sahiplenmekte ya söz konusu
de¤erler ile ilgili an›lara sahip olmak ya
da bu de¤erlere kiflisel olarak bir fleyler

katmakla mümkündür. Ancak bu bilinç
gerektiren, sorumluluk gerektiren ve
her fleyden önce iyi haz›rlanm›fl ve
toplumca kabul görmüfl planlar ve
programlarla ekonomik güç gerektiren
bir davran›flt›r.

KORUMACI
YAKLAfiIMLARDA FARKLI

AMAÇLAR D‹KKAT
ÇEKMEKTED‹R

1- Toplumda yaflayanlara sa¤l›kl› bir
tarih bilinci kazand›rman›n gere¤i üze-
rinde durulmaktad›r. Kiflinin sa¤l›kl›
olarak toplumsallaflabilmesi için yaflad›-
¤› çevre ona sürekli olarak tarihsel geç-
miflin simgelerini, iflaretlerini aktarabil-
melidir. Geçmiflin göstergelerini tafl›-
yan bir çevrede yaflayarak toplumsalla-
flan bir kimse, kültürün süreklili¤ini ko-
layca edinecek ve tarih bilincine sahip
olacakt›r. Burada öngörülen süreklilik
yeni yaflam›n içinde geçmiflin simgele-
rini de tafl›maya dönüktür, yoksa geç-
miflin aynen canland›r›lmas›n› öngören
nostaljik bir özlem de¤ildir. (‹LER‹YE
DÖNÜK KORUMACILIK)

2- Korumay› ulusal benlik yarat-
makta bir araç olarak görmektedirler.
Ulusall›k ideolojisi ço¤u zaman bir ül-
kenin tüm tarihini kavrayacak genifllik-
te de¤ildir. Bu nedenle de böyle bir
yaklafl›m alt›nda korumac›l›¤›n amac›
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Resim 2: 
Arpac› Hayrettin Mescidi
Yap›lan tadilatla orijinal
mescidden eser kalmam›flt›r.)
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darlafl›r, seçmeci hale gelir. Bu halde
belki de geçmiflin korunmas› de¤il yeni
ideolojiye uygun yeni geçmifller yara-
t›lmas› söz konusudur. (GER‹YE DÖ-
NÜK KORUMACILIK)

3- Estetik olarak ya da baflka ölçüt-

lere göre de¤erli olan› koruma yaklafl›-

m›d›r. Bu anlay›flta da birinci tür koru-

ma amac›na göre de¤erlilik ölçütü aç›-

s›ndan bir s›n›rlama getirilmektedir.

Korunmas› gereken de¤erli oland›r.

Tarihsellik tek bafl›na korunmak için

bir gerekçe oluflturamaz. Korunmas›

gereken sanat aç›s›ndan, kültür aç›s›n-

dan, çevre aç›s›ndan de¤er tafl›mal›d›r.

Özellikle her de¤er yarg›s›n›n kendisi-

nin de tarihsel oldu¤u bilinirse, her-

hangi bir kufla¤›n de¤er yarg›s›na daya-

narak verilecek koruma karar›n›n daha

sonraki nesiller aç›s›ndan pek çok ya-

n›lg›lar› içerece¤i aç›k hale gelir. (ES-

TET‹K ÖLÇÜLERE GÖRE KORU-

MA)

4- Korumaya kültürel turizm aç›s›n-

dan yaklafl›larak yap›lmaktad›r. Burada

koruma bir ticari amaçla ele al›nmakta-

d›r. Koruman›n nedeni sa¤layaca¤› ge-

lir ya da döviz olmaktad›r. Bu konuda

korunaca¤›n önceli¤ini turistin varsay›-

lan be¤enisi oluflturmaktad›r. (TU-

R‹ZM AÇISINDAN KORUMA)

KORUMADA 3 TEMEL
‹LKE

1- Tarihi miras›n gelecek kuflaklara
iletilmesi;

2- Kültürel süreklili¤in sa¤lanmas›;
3- Ça¤dafl insana tarih ile birlikte

yeni yaflam olanaklar› sa¤lanmas›.

TÜRK‹YE’DE KORUMANIN

GEÇM‹fi‹
Türkiye’de “koruma” ile ilgili geçmi-

flimize göz at›ld›¤›nda ilginç bir görü-

nüm ortaya ç›kmaktad›r. Osmanl› Dev-

leti mevzuat›na “koruma” konusunda ilk

yaz›l› hüküm 1858 tarihli Ceza Kanun-

namesinde yer al›r. Bu hüküm, sadece

kimi eski esere zarar verenden al›nacak

cezay› saptamaktad›r.

1869, 1873 ve 1884 tarihli Osman

Hamdi Bey’in gayretleri ile ç›kar›lan

Asar-› Atika Nizamnameleri ise do¤ru-

dan “eski eseri” ve “korumay›” konu

alan düzenlemelerdir. Bunlar›n özellik-

lerini flöyle s›ralayabiliriz:

Eski eserlerle ilgili ilk düzenleme

olarak kabul edilen 1869 Asar-› Atika

Nizamnamesi 7 maddeden oluflmakta-

d›r.

Nizamname Osmanl› topraklar›nda

eski eser aramak için izin flart› getirmifl

(madde. 1), bulunan eski eserlerin ser-

best ticaretini kabul etmifl fakat sikke-

ler d›fl›nda (madde 4) ihracat› yasakla-

m›fl ve devlete fluf’a hakk› tan›m›flt›r.

(madde.2). Arazisinde eski eser bulan›n

buna sahip olaca¤› belirtilmifltir (mad-

de. 3). Dolay›s›yla bu nizamname eski

eserler üzerinde devlet mülkiyeti tesis

etmemifl, özel mülkiyete izin vermifltir.

5. maddeye göre eski eser arama ruhsa-
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Resim 3
Eyüp ve Haliç’e Genel Bak›fl

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

t› sadece yer alt›ndaki eserlerin ç›kar›l-

mas›na iliflkindir. Yeryüzünde bulunan

eski eser ve onun müfltemilat› ve tefer-

ruat›ndan olan fleylerin yerinden ç›ka-

r›lmas›na ve k›r›lmas›na ruhsat verilme-

yecek ve böyle davrananlar cezaland›-

r›lacakt›r. 6. Madde yabanc› bir devlete

eski eser arama izninin ancak padiflah

taraf›ndan verilebilece¤ini belirtmekte-

dir.

1869 Nizamnamesinin yetersizli¤i-

nin anlafl›lmas› üzerine daha genifl hü-

kümler ihtiva eden 1874 Asar-› Atika

Nizamnamesi yürürlü¤e girmifltir. Ni-

zamnameye göre henüz keflfedilmemifl

eski eserler nerede bulunursa bulunsun-

lar, devlete aittir. ‹zin alarak usulüne

uygun flekilde eski eser bulanlar, bul-

duklar›n›n üçte birini almaya hak kaza-

n›rlar. Üçte biri arazi sahibine, kalan

üçte biri ise devlete kal›r. Eski eseri bu-

lan ayn› zamanda arazinin sahibi ise

üçte ikisi ona kal›r. (madde 3). Bölüfl-

türmenin de¤er bak›m›ndan m›, yoksa

aynen mi olaca¤›na idare karar verir

(madde 5). Kaz› yapanlara kalan eski

eserler devletten izin al›narak ihraç

edilebilirler (madde 32). ‹zinsiz ihraç

edilmeye çal›fl›lan eserler gümrükte tu-

tulursa müsadere edilir (madde 34). Ni-

zamname yap›lacak kaz›lar› yasaklam›fl-

t›r. Bu flekilde bulunan eserlere devlet-

çe el konulur ve bunlar› bulanlar ceza-

land›r›l›r (madde 7).

1884 y›l›nda Osman Hamdi Bey’in

çabalar›yla yeni bir Asar-› Atika Ni-

zamnamesi yürürlü¤e girmifltir. Bu yeni

Nizamname eski eserlerle ilgili olarak

bugünde geçerlili¤ini koruyan temel

prensibi hüküm alt›na alm›flt›r. 3. Mad-

deye göre osmanl› topraklar›nda mev-

cut ve bundan böyle yap›lacak kaz›lar

ile meydana ç›kar›lacak veya deniz, göl

ve akarsularda ortaya ç›kacak olan her

nevi eski eser devlete aittir. Osmanl›

topraklar›nda bulunan eski eserlerin ya-

banc› ülkelere ihrac› kesin olarak ya-

saklanm›flt›r (madde 8). ‹zin al›narak

yap›lacak kaz›larda bulunacak eski

eserler tamamen devlet müzesine ait

olup, kaz› yapanlar sadece foto¤raf ve

kal›p alabileceklerdir (madde 12). 3-8

ve 12. maddeler birlikte ele al›nd›¤›n-

da, 1884 Nizamnamesinin eski eserle-

rin korunmas›nda önemli bir ad›m att›-

¤› ve Osmanl› devletinde yap›lan kaz›-

lar sonucu ç›kar›lan bütün eski eserlerin

devletin mal› oldu¤u görülmektedir.

Bunun için 13. Maddede izinsiz kaz›

sonucu bulunan eserlerin zapt olunaca-

¤›, istihlak edilmifl ise bedelin tazmin

edilece¤i kabul edilmifltir. Nizamname

bu noktada eski eserler için bir istisna

tan›m›flt›r. Buna göre özel mülkte temel

kaz›s›, su yollar› veya mecra inflas› vs

s›ras›nda tesadüfen eski eser bulunursa,

bunlar›n yar›s› arazi sahibine b›rak›l›r.

Devlet istedi¤i parçalar› alabilir ve hat-

ta arazi sahibine kalanlar› da sat›n ala-

bilir (madde 14).

1906 tarihli Asar-› Atika Nizamna-

mesi ise geliflmifl ve korumay› amaçla-

yan hükümler içermesiyle temel bir dü-

zenleme olarak kabul edilmifl ve 67 y›l

kullan›lm›flt›r. Söz konusu Nizamname-
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Resim 4

Resim 5
Asfaltlanarak yükseltilmifl
yollardan bir örnek
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nin 4. Maddesine göre devlete, özel ki-

flilere ve cemaatlere ait bulunan arazide

varl›¤› bilinen veya ileride bulunacak

olan her nevi eski eser devletin mal›d›r.

Böylece 1906 Nizamnamesi, 1884 Ni-

zamnamesinde öngörülen özel mülki-

yette tesadüfen bulunan eski eserlerle

ilgili istisnay› da ortadan kald›rarak,

özel yada kamu arazisinde bulunan her

çeflit eski eserin kanunen devlete ait ol-

du¤unu kabul etmifltir.

1906 Nizamnamesi bulunan eski

eserler için ihbar yükümlülü¤ü getir-

mifltir. 7. maddeye göre her kim, nere-

de olursa olsun, bir tafl›nmaz eski esere

rastlarsa bunu 15 gün içinde müze tefl-

kilat› olan yerlerde müzelere, olmayan

yerlerde resmi makamlara bildirmelidir.

Tafl›n›r eski eser bulanlar ise en geç bir

hafta içinde ayn› makamlara ihbar et-

mekle yükümlüdürler. Haber verenlere

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür-

lü¤ünün yetkili komisyonlar›nca takdir

olunan k›ymetin yar›s› kadar bir para

ikramiye olarak ödenir (madde 9).

11. madde de izinsiz araflt›rma, son-

daj ve kaz› yapanlar hapis cezas›na

çarpt›r›l›r ve kaçak kaz›larda bulunan

eserlere el konularak müzelere teslim

edilir, denilmektedir.

1906 Nizamnamesinin 12. maddesi

kaz› neticesi bulunan eski eserlerle ilgi-

li düzenleme getirmifltir. Eski Eserler ve

Müzeler Genel Müdürlü¤ünün izni ol-

madan eski eser ticareti yasaklanmakta

ve eski eser satmay› meslek edinmifl

olanlar›n ruhsat almalar› flart koflulmufl-

tur (madde 26). Nizamnameye göre

yurt d›fl›ndan eski eser ithali serbesttir

(madde 28) ithal edilen eski eserler an-

cak Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü-

dürlü¤ünün izni ile ihraç edilebilir veya

ülke içinde bir yerden baflka bir yere

götürülebilir (madde 29). Nizamname-

ye göre söz konusu ithal eserlerden

müze koleksiyonu için gerekli olanlar,

bedeli ödenmek suretiyle sat›n al›nabi-

lir (madde 31).

1906 Nizamnamesi yurt içinde bu-

lunan eski eserlerin hiçbir surette ihraç

edilemeyece¤ini kabul etmifltir (madde

27).

XIX. Yüzy›l›n bafllar›ndan itibaren

Avrupa ülkeleri gerek kendi bafllar›na

gerekse aralar›nda koruma konusunda

önemli kararlar› imzalarken Türkiye

bürokratik temele dayal› baz› yönetme-

liklerle konuyu idare etmekle yetinmifl-

tir.

1930’lu y›llarda özellikle ‹stanbul

flehrinin imar faaliyetleri ile ilgili olarak

“Eski Eserleri Koruma Encümeni” ile ilk

bilimsel kurumlaflma bafllam›flt›r.

Hazine, Belediye ve özel idarelere

geçen vak›f kökenli yap›lar, vak›flar›

yönetmek amac› ile kurulan Vak›flar

Genel Müdürlü¤üne devredilmifl, koru-

malar› ve bak›mlar› ile bu kurulufl gö-

revlendirilmifltir. Bu çabalar özellikle

Türk mimarlar›n›n bir “Neoklasik” ekol

oluflturmalar›yla h›zlanm›fl ve ekolde

yer alan mimarlar özel kiflilere ait mi-

242



Resim 6
Sahil yolu yap›lmadan önce
Eyüp sahili

Resim 7
Geniflletilen Haliç Köprüsü ve
çevre yolu ba¤lant›lar› ile
Kaz›kl› yol-Eyüp Sahil yolu-
Tarihi dokuyu zedelemektedir.
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mari de¤erlerin de koruma kapsam›na

al›nmas› için bilimsel araflt›rma, konfe-

rans ve seminerler düzenlemifllerdir.

Bu çabalar sonucunda ç›kan 2 Tem-

muz 1951 tarihli Gayrimenkul Eski

Eserler ve An›tlar Yüksek Kurulu Kanu-

nu Türkiye’de tafl›nmaz Kültür ve tabi-

at varl›klar›n›n korunmas› konusunda

at›lm›fl en önemli ad›md›r.

1973 Tarihli ve 1710 say›l› Eski

Eserler Kanunu ç›kar›lm›flt›r. Bu yasa,

flu hususlar› aç›kl›¤a kavuflturmufltur:

1. Eski Eser Devlet Mal›d›r.

2. Korunmas› gerekli “eser” kavram›

tek yap› ölçe¤inin d›fl›na ç›km›fl, yap›-

lar›n bir araya gelerek oluflturduklar›

arazi parçalar›n›nda koruma konusu ol-

du¤u benimsenmifltir.

3. Koruma olgusunun süreci olduk-

ça netleflmifltir.

4. Kültür Varl›klar›n›n bak›m ve

onar›m›ndan sorumlu kurulufllar net

olarak belirlenmifltir.

5. Devlet yasaklay›c› görünümün

yan› s›ra eski eser sahiplerine baz› ayr›-

cal›klar tan›makta ve çeflitli organlar›y-

la yard›m yapmay› benimsemektedir.

1983 y›l›nda ç›kar›lan 2863 say›l›

T.K.T.V. yasas›n›n ana temas› eski ya-

san›n boflluklar›n› doldurmak olmal›d›r.

Koruman›n özellikle kentsel koruman›n

bir planlama olgusu oldu¤u ve planla-

man›n, yap›m de¤erlendirme ve onama

sürecini belirleyen hükümler, yasan›n

olumlu yönleridir.

Kültür varl›¤› tan›m› bu yasayla ya-

p›lm›flt›r. Buna göre, “kültür varl›klar›

tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bi-

lim, kültür, din ve güzel sanatlarla ilgili

bulunan yer üstünde, yer alt›nda veya

su alt›ndaki bütün tafl›n›r ve tafl›nmaz

varl›klard›r” (madde 3).

T.K.T.V. Kanununun 6. maddesin-

de korunmas› gerekli tafl›nmaz kültür

varl›klar› belirlenmifltir.

a) Korunmas› gerekli tabiat varl›kla-

r› ile 19. yüzy›l sonuna kadar yap›lm›fl

tafl›nmazlar

b) Belirlenen tarihten sonra yap›l-

m›fl olup önem ve özellikleri bak›m›n-

dan Kültür Bakanl›¤›nca korumalar›nda

gerek görülen tafl›nmazlar

c) Sit alan› içinde bulunan tafl›nmaz

kültür varl›klar›

d) Milli tarihimizdeki önemleri se-

bebiyle zaman kavram› ve tescili söz

konusu olmaks›z›n Milli Mücadele ve

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluflunda

büyük tarihi olaylara sahne olmufl bina-

lar ve tespit edilecek alanlar ile Musta-

fa Kemal Atatürk taraf›ndan kullan›lm›fl

evler, korunmas› gerekli kültür varl›kla-

r›d›r.

Ayn› maddeye göre Tafl›nmaz Kül-

tür ve Tabiat Varl›klar› Yüksek Kuru-

lunca mimari, tarihi, estetik, arkeolojik

ve di¤er önem ve özellikleri bak›m›n-

dan korunmas› gerekli bulunmad›¤› ka-

rar alt›na al›nan tafl›nmazlar, korunmas›

gerekli tafl›nmaz kültür varl›¤› say›l-

mazlar denilmektedir.
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Resim 8
Defterdar Caddesi’nin eski ve
yeni hali

Resim 9
Geçmiflte asfaltlanarak
yükseltilen yollar son y›llarda
yürütülen yayalaflt›rma
çal›flmalar› ile birlikte yeniden
eski dokusuna
kavuflturulmufltur
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KTVK Kanununun 23. maddesinde
koruma gerekli tafl›n›r kültür ve tabiat
varl›klar› da belirlenmifltir.

a) Jeolojik, tarih öncesi ve tarihi de-
virlere ait, jeoloji, antropoloji, prehis-
torya, arkeoloji ve sanat tarihi aç›lar›n-
dan belge de¤eri tafl›yan ve ait oldukla-
r› dönemin sosyal, kültürel teknik ve il-
mi özellikleri ile seviyesini yans›tan her
türlü kültür ve tabiat varl›klar›,

b) Milli tarihimizdeki önemleri se-
bebiyle, Milli Mücadele ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurulufluna ait tarihi
de¤er tafl›yan belge ve eflyalar, Mustafa
Kemal Atatürk’e ait zati eflya, evrak, ki-
tap, yaz› ve benzeri tafl›n›rlard›r.

Bu yasada belirlenen 3 nokta dikkat
çekicidir ve baz› yönleriyle koruma ol-
gusunun temel niteliklerini zay›flat›c›
niteliktedir. Bunlardan birincisi, korun-
mas› gerekli kültür varl›klar›n›n belir-
lenmesinde kullan›lan k›stast›r:

Korumay› gerektiren ö¤eler aras›n-
da bir “tarih s›n›r›” yer alm›fl, 19. yüz-
y›ldan sonra yap›lan tafl›nmazlar ilke
olarak kültür varl›¤› say›lmam›flt›r. Bu
tarihten sonra infla edilenler ancak ku-

rulca karar verildi¤inde bu niteli¤e sa-
hip olabileceklerdir.

“Eskilik” ö¤esi, bir yap›n›n kültür
varl›¤› olabilmesi için içermesi gereken
bir çok nitelikten sadece bir tanesidir.
Ayr›ca en önemlisi de de¤ildir. Bu ne-
denle, bir tarih s›n›r›n›n konmas› ile,
her eskinin kesinlikle korunaca¤› dü-
flüncesinin yarat›lmas› do¤ru olmad›¤›
gibi, yenide de onu korumaya konu ya-
pacak bir çok ö¤e bulmak mümkündür.
Yasa’da bu de¤iflik olgular karfl›s›nda
tak›n›lacak tav›ra iliflkin hükümler varsa
da, yasa metnini bu kadar “çetrefil” ha-
le getirmenin nedeni anlafl›lamamakta-
d›r. 

‹kinci nokta, yasan›n 7. maddesinde
yer alan flu hükümdür: “Devletin im-
kanlar› göz önünde tutularak örnek du-
rumda olan ve ait oldu¤u devrin özel-
liklerini yans›tan yeteri kadar eser, ko-
runmas› gerekli kültür varl›¤› olarak be-
lirlenir.

Devlet, ilke olarak tüm kültür var-
l›klar›n›n korunmas› için gerekli önlem-
leri almakla yükümlüdür. E¤er bir yap›,
geçerli koruma kuram ve ölçütlerine
göre “kültür varl›¤›” ise, maddi olanak-
s›zl›klar onun bu niteli¤ini ortadan kal-
d›rmaz. Ayr›ca, “yeterlilik” kavram› ne-
dir? Buna kim, hangi ölçülere göre ka-
rar verecektir? Bu yaklafl›mdan yola ç›-
karak, örne¤in Mimar Sinan’›n bir dö-
nemini yans›tan yeteri kadar yap›t ayr›-
l›p, di¤erleri kendi kaderlerine terk edi-
lebilir. 150’ye yak›n Anadolu Selçuklu
Kervansaray›n›n 100 tanesi fazla bulu-
nabilir. 

Oysa, Devlet olanaklar›n›, ça¤dafl
ölçülere uyan tüm kültür varl›klar›n›
korumak ve de¤erlendirmek için plan-
lamak durumundad›r. Bunun için her
türlü önlem al›narak, olanaklara göre
öncelikler saptanmal›d›r.

Üçüncü konu ise, G.E.E. ve
A.Y.K.’nun yerine geçen K.T.V.K.K.
nun oluflum biçimidir. G.E.E. ve A.Y.K.
bilindi¤i gibi sadece 5 do¤al üyeye sa-
hip 18 üyeli bir kurulufltu. 13 üyesi çe-
flitli akademik ve kamu kurumlar›ndan,
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Resim 10
Bugün art›k göremedi¤imiz
Eyüp Sahil saraylar›ndan biri 

Resim 11
Y›llarca Padiflahlar›n K›l›ç
kuflanmak için geldiklerinde
karaya ayak bast›klar› yer
olan Bostan ‹skelesi

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

kimi hallerde kurulun kendi tercihleri
do¤rultusunda seçilir. Baflkan ve Baflkan
Yard›mc›s›n› kendi belirler ve seçimle
gelen üyeler ço¤unluktad›r.

Oysa, K.T.V.K.Y.K.’nun ise do¤al
üye, temsilci üye dengesi çok hassas
bir hale gelmifltir.

2863 say›l› yasan›n aksayan yönleri-
ni düzeltmek amac›yla 1987 yl›nda bir
hale gelmifltir.

1- Bu yasa ile, T.K.T.V.Y.K. nun
niteli¤i de¤ifltirilmifl, bu yüksek kurul
salt “Dan›flmanlar Kurulu”na dönüfltü-
rülmüfltür. Hemen tüm yetki yerel ko-
ruma kurullar›na verilmifltir. Yasan›n
gerekçesinde bu de¤iflikli¤e neden ola-
rak sadece konular›n ivedilikle çözüm-
lenmesi gösterilmifltir.

2- Yüksek kurul 8 do¤al üyeden
(Kamu görevlileri) ve Bakanl›kça seçi-
lecek 6 Yerel Koruma Kurulu Baflkan›n-
dan oluflacakt›r.

3- Bu yasa ile çok etkin duruma ge-
çen Yerel Koruma kurullar›nda da du-
rum ayn›d›r. Bu kurullarda sürekli gö-
rev yapacak 6 kiflinin dördü Bakanl›kla-
r›n, Valili¤in ve Belediyenin temsilcisi,
sadece ikisi üniversite kökenlidir. Ken-
dilerini ilgilendirdi¤i konularda karara
kat›lacak di¤er 3 kifli çeflitli Bakanl›kla-
r›n temsilcileridir.

4- Vak›flar Genel Müdürlü¤ü idare-
sinde veya denetiminde bulunan maz-
but ve mülhak vak›flara ait tafl›nmaz
kültür ve tabiat varl›klar› ile gerçek ve
tüzel kiflilerin elinde bulunan cami, tür-
be, kervansaray, medrese, han, hamam,
mescit, zaviye, mevlevihane, çeflme ve
benzeri kültür varl›klar›n›n korunmas›
ve de¤erlendirilmesi koruma kurallar›
karar› al›nd›ktan sonra, Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü’nce yürütülür. Ancak, Va-
k›flar Genel Müdürlü¤ünün bu konuda
çok yeterli oldu¤u söylenemez. Vak›f-
lar Genel Müdürlü¤ü mülkiyetinde bu-
lunan çok say›da cami ve mescit genel-
de Cami Koruma Yaflatma Dernekle-
rince restorasyon ad› alt›nda tadil edil-
mekte, bu tadilatlar esnas›nda cepheler
mozaik, iç k›s›mlar ise çini kaplanmak-

ta, son cemaat yerleri tarihi yap›n›n ka-
rakteri ile uyuflmayan malzemelerle
(PVC malzeme gibi) kapat›lmakta, hat-
ta baz› camiler tamamen yeniden infla
edilmektedir. (Resim 1-2 Arpac› Hay-
rettin Mescidi- Yap›lan tadilatla oriji-
nal mescidden eser kalmam›flt›r.)

5- Yeni yasan›n ilginç bir baflka
maddesinde ise; “Koruma Yüksek Ku-
rulu” ve “Koruma Kurullar›n›n” üyeleri
bakanl›¤›n gerek görmesi halinde ku-
rumlar›nca de¤ifltirilebilecektir. Bakan-
l›k bu gere¤i hangi koflullarda görecek-
tir?

Bu gerekçe her halde “bilgisizlik” ve
“ilgisizlik” olamayacakt›r. “Koruman›n
Yarg›s›” olan kurullar›n yarg› niteli¤inin
kesin ve de¤iflmez koflulu olan güven-
ceden bu kadar yoksun olarak nas›l ça-
l›flabilecekleri ayr› bir merak konusu-
dur.

1710 say›l› yasadan bu yana olufltu-
rulan yeni düzenlemeler, birçok olumlu
yaklafl›mlar içermektedir. Uygulamalar
sonucu görülen kimi aksamalar›n dü-
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Resim 12
Kalenderhane Caddesi’nin 
eski ve yeni hali

Resim 13

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

zeltilmesi, deneyimlerden elde edilen
sonuçlar›n uygulamaya aktar›lmas› iflin
do¤as› gere¤idir. Yeni kavramlar, koru-
man›n boyutlar›n›n genifllemesi, tek ya-
p›dan çevreye yönelen önlemler dizisi,
olgunun fiziksel planlama boyutunun
ve onun öngördü¤ü uygulama araçlar›-
n›n netleflmesi olumlu yönler aras›nda
say›labilir.

Ancak en iyi yasal, parasal ve yö-
netsel düzenlemeler bile, bu araçlar uy-
gulamaya do¤ru ve ak›lc› bir flekilde
aktar›lmad›¤› bir taktirde istenen so-
nuçlar› vermeyebilir. Son iki yasan›n
baz› bölümleri “reaksiyon” hükümleri
içermektedir. Amaç, san›r›z, korumay›
sa¤lamak yerine koruma bürokrasisini
rahatlatmakt›r. Bu hususlar, kültür var-
l›klar›n›n gelece¤i bak›m›ndan, daha
güvenli ve daha yap›c› yar›nlar bekle-
meyi zorlaflt›rmaktad›r.

Türkiye’deki korumac›l›¤›n geliflimi
ve korumac›l›k anlay›fl›na k›saca göz
att›ktan sonra kültür miras› yap›lar›n
koruma ve kullan›m› konusunu Eyüp
Kentsel Sit Alan›’nda irdelersek;

15.1.1977 gün ve 9591 say›l› G.E.E.
ve A.Y.K. karar› ile s›n›rlar› belirlenen
Eyüp Kentsel Sit alan›nda;

Cami-mescit :36
Türbe-Kabir :56
Mezarl›k-Hazire :121
‹maret :1

Kilise :2
Namazgah :7
Tekke ve Dergahlar :24
Medrese :7
Su Tesisleri :50
Sebil-fiad›rvan :8
Tarihi A¤aç :7
Yap› Kal›nt›s› :3
Kargir Yap› :5
Mektepler :11
Askeri Tesis :1
‹skele :1
Kütüphane :2
Hamam :5
Çeflme :116
Atik Duvar :12
Sivil Mimarl›k Örnekleri :362
Toplam 837 adet yap› ve yap› ele-

man› tescil edilmifl bulunmaktad›r.
Sit alan› s›n›rlar› içerisinde daha ev-

vel yap›lm›fl 39 adet mevzii imar plan›
bulunmakta ve yer yer bu planlarla
H:12.50 m. yüksekli¤inde yap›lanma
verilmekte, mevzi imar plan› olmayan
yerlerde ise ‹stanbul ‹mar Yönetmeli¤i-
ne göre uygulama yap›lmakta iken;
13.9.1979 tarihinde tasdik edilen Eyüp
Koruma Plan›nda bu mevzi planlar
müktesep hak olarak kabul edilerek ko-
runmufl, ancak bu alanlar d›fl›nda kalan
bölgelerde de, H:9.50 m., H: 6.50 m.
yüksekli¤inde yap›lanma önerilmifltir.
Eyüp Koruma Plan›’nda sadece Eyüp
Bulvar›ndan cephe alan parseller
H:12.50m. yüksekli¤inde yap›lanma
önerilmifltir.

Ancak, Eyüp Tarihi Yerleflmesinin
ahflap, saçakl›, cumbal›, max. 3 katta
kalan bahçeli, bitiflik nizam konut yap›-
lar› ve geleneksel sokak doku ve ölçü-
sü, ‹stanbul ve di¤er tarihi kentlerin ge-
nelinde oldu¤u gibi Sanayileflme ve
kentleflme, büyük kentlerde nüfus y›¤›l-
mas› gibi olgular ve bak›lar ile, büyük
ölçüde kaybolmufl, eski tekke binalar›-
n›n genifl arazileri ve bofl alanlar da ya-
p›lanmaya maruz kalarak yerini bitiflik
veya blok nizam, çok katl›, cumba an-
lam›nda ç›kmas› olmayan, yönetmelik-
ler ve bütünlükten ve kaliteden yoksun
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Resim 14
Kaderine terk edilmifl Eyüp sivil
mimarl›k örnekleri yap›lan
çal›flmalar neticesinde tarihi
yerleflmenin prestij kazanmas›
ile birlikte restore edilerek
kullan›ma sunulmaktad›r

Resim 15
Tarihi Eyüp yerleflmesini
çevreleyen apartmanlar

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

planlar›n flekillendirdi¤i, belli bir ka-
rakteri aksettirmeyen yap›lara b›rak-
m›flt›r. Organik sokak dokusu ölçü ve
flekli ile yer yer geniflleyerek bozulma-
lara maruz kalm›flt›r.

Korunacak alanlarda toplumun bü-
tün kesimleri için kabul edilebilecek,
ortak bir “kamu yarar›” kavram›ndan
söz edilemez. Toplumda, çeflitli kesim-
lerin ç›karlar› vard›r. Koruma imar
planlar›nda bu tercihler, sita alan› d›-
fl›nda kalan bölgelerdeki ç›karlar ile, k›-
yaslanamaz ölçüde özveriyi gerektir-
mektedir.

‹çinde yaflam›n sürdü¤ü kentlerde,
toplumun gereksinimlerine ba¤l› olarak
de¤iflme istekleri geliflir, koruma bu ge-
liflimin denetlenip tarihi dokuya zarar
vermeyecek ölçülerde kalmas›n› sa¤la-
makt›r. Yerleflmenin sosyal yap›s›n›n
de¤iflmesi, ekonomik zorluklar, do¤al
felaketler bir yerleflmenin geliflimini
engelleyebilir veya çökmesine neden
olabilir. Tarihi çevreler bugün bak›m-
s›zl›k, terk, bay›nd›rl›k etkinlikleri, rant
bask›s› gibi çeflitli tehlikelerle karfl› kar-
fl›yad›r. Kimi kent terk edilerek y›k›l-
maya mahkum olurken, üzerinde yafla-
m›n sürdü¤ü yerleflmelerde ise yo¤un
yap›lanma istekleri, yeni yollar aç›lma-
s›, barajlar yap›lmas› tarihi dokunun
de¤iflip yok olmas›na sebep olmaktad›r.
(örnek binlerce y›ll›k uygarl›¤› bar›nd›-
ran Hasankeyf’te yap›lacak olan baraj
bu tarihi yerleflmenin sular alt›nda kala-
rak yok olmas›na sebep olacakt›r. -4-
Hasankeyf yak›n gelecekte sular alt›n-
da kalarak yok olacakt›r.) Çevre doku-
sunu oluflturan kültür varl›klar›n›n sü-
rekli bak›mlar›n› sa¤lamak, tahribi en
aza indirgeyecek önlemleri almak, gü-
nümüz ve gelecek için uygun bir koru-
ma politikas› saptamak kültür varl›klar›-
m›z›n gelece¤i aç›s›ndan yaflamsal bir
önem tafl›maktad›r.

Tarihi çevre koruman›n baflta gelen
sorunlar›ndan biri de¤iflen dünya ve
yaflam koflullar›na karfl›l›k, tarihi sürek-
lili¤in sa¤lanmas›d›r. Bir çok ülkede ol-
du¤u gibi, bugün ülkemizde de yo¤un

yap›laflma ile kentsel ve k›rsal çevrenin
kifliliksizleflmesi sorunu yaflanmaktad›r.
Çevre karakterine uyum kayg›s› olma-
dan, maksimum rant elde etmek için
yap›lan binalarla kentsel çevrenin görü-
nümü tek düzeleflmekte, yüzy›llar›n bi-
rikimi ile ortaya ç›kan tarihi sokak
perspektifleri yok edilmektedir. ‹stan-
bul’da oldu¤u gibi Eyüp’te de bir çok
tarihi an›t yüksek apatmanlarla çevre-
lenmifl, hatta, camilerin minareleri gö-
rünmez olmufltur.

Yeni yollar aç›lmas›, ya da mevcut
olanlar›n geniflletilmesi de tarihi çevre-
nin dokusunu zedelemekte, hem görsel
hem de fiziksel bozulmalara neden ol-
maktad›r. (Tarlabafl› Bulvar›, Eyüp Bul-
var›, Kaz›kl› yollar vs. Küçük parseller-
den oluflan kent dokular›nda,  (Eyüp
genelde böyle bir dokuya sahiptir) iki
veya daha çok say›da parselin birleflti-
rilmesi devasa bloklar yap›lmas›na ne-
den olmaktad›r. Yeni imar planlar›na
göre yap›lan bu binalar, bant pencereli
cepheleri ve yüksek kütleleriyle çevre-
lerindeki dokuyu yok etmektedir.

Tarihi yerleflmelerde yap›lan yol, alt
yap› düzenleme çal›flmalar› da görsel
ve fiziksel bozulmalara neden olmakta-
d›r. 1990’l› y›llara kadar Eyüp’te de ya-
p›ld›¤› gibi vatandafla hizmet götürmek
gerekçesiyle Arnavut kald›r›m› ya da
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Resim 16 
Kötü kullan›mlara sahip olan
Eyüp Camii ve çevresi yap›lan
plan çal›flmalar› neticesinde
Eyüp yeniden prestij
kazanmaya bafllad›

Resim 17 
Eyüp’te yürütülen restorasyon
çal›flmalar›

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

parke yollar›n üzeri asfaltla örtülmekte-
dir. Çevre karakterini de¤ifltirici bu tür
etkinliklerde asfalt tabakalar›n›n üst üs-
te y›¤›lmas› ise baflka sorunlara yol aç-
maktad›r. Yol seviyeleri yükseldi¤inden
binalara girifl ç›k›fl zorlaflmakta; çukur-
da kalan binalar› su basmaktad›r. Kald›-
r›m ve yol seviyelerinin yükselmesi,
pratik sorunlar›n yan› s›ra, çevre yap›-
lar›n girifl katlar›nn› görünümü bozarak
estetik yönden de sak›ncalar yaratmak-
tad›r (Resim 11 Geçmiflte asfaltlanarak
yükseltilen yollar son y›llarda yürütü-
len yayalaflt›rma çal›flmalar› ile birlikte
yeniden eski dokusuna kavuflturulmufl-
tur.)

Reklam için zemin katlara ve yap›la-
r›n üstlerine konulan büyük tabelalar
ve çarp›c› renklerdeki ›fl›kl› reklam pa-
nolar› da tarihi çevreyi çirkinlefltirmek-
tedir. sarkan telefon telleri, çat›lar› ifl-
gal eden televizyon antenleri kargafla
yaratmakta, görüflü engelleyen elektrik
direkleri, gelifli güzel sokak lambalar›
çevreye ayk›r› düflmektedir.

Tarihi çevrenin korunmas›nda ikinci

önemli sorun bak›m, onar›m ve sa¤l›k-
l›laflt›rma için gerekli maddi ve teknik
deste¤in bulunamamas›d›r. As›l sahiple-
ri kentin yeni geliflen bölgelerine göç
ettikleri için bofl kalan ya da yoksul
halk›n bar›nd›¤› tarihi çevrelerin bak›-
m› ve sa¤l›kl›laflt›r›lmas› için gerekli
maddi kayna¤›n sa¤lanamamas› bozul-
malar› h›zland›rmaktad›r. Uzun vadeli
krediler, korumay› teflvik edici fonlar
ya da kentin görünümünün korunmas›
için malzeme ve teknik yard›m deste¤i-
ne gerek duyulmaktad›r (14-kaderine
terk edilmifl Eyüp sivil mimarl›k örnek-
leri yap›lan çal›flmalar neticesinde tari-
hi yerleflmenin prestij kazanmas› ile
birlikte restore edilerek kullan›ma su-
nulmaktad›r.)

Di¤er önemli bir konu ise tarihi
çevrede yaflayanlar›n bu çevreyi tahrip
etmeden gelece¤e aktarabilecek istek
ve bilince sahip olmalar›d›r. Tarihi ya-
p›lara müdahale biçiminde, bunlar›n sa-
hibi durumunda olan ve ve onlar› kulla-
nanan toplumun bu yap›lara nas›l bak-
t›¤› önemli bir etken olarak karfl›m›za
ç›k›yor. Kendi özgün insanlar›n› bar›n-
d›ran yerleflmelerde kifliler evlerine ve
çevrelerine an›lar›n›, aile ba¤lar› ile
ba¤l›d›r ve korumaya daha yatk›nd›r.
K›rsal alandan kentin tarihi çevrelerine
gelen yeni kullan›c›lar ise ço¤unlukla
içinde bar›nd›rd›klar› harap binalar›n
mimari de¤erini kavrayacak bilgiden
yoksundur. Tarihi konutlar onlar için
ucuz bir bar›naktan öte bir de¤er tafl›-
mamaktad›r. Büyük bölümü göçle ge-
len günümüz ‹stanbullusu için, tarihi
yap›lar›n›n tarihsel, belgesel ve simge-
sel de¤erleri zay›ft›r, hatta kentte yafla-
yanlar›n büyük kesiminin belle¤inde bu
de¤erlerin yeri yoktur.

Tarihi konutlar›n sadece k›rsal alan-
dan göçle gelenlerin belle¤inde mi de-
¤erleri zay›ft›r? Tabi ki hay›r. ‹flte iki
örnek:

Sebahattin Eyübo¤lu, 28 Haziran
1936’da Tan gazetesinde yay›nlad›¤›
bir yaz›s›nda flunlar› söylemektedir:

“Eski mekan ruhlar› bir taraftan yal-
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Resim 18
Tarihi Feshane Binas› restore
edilerek kullan›ma sunuldu

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

n›zl›¤a ve istiklale davet eder, di¤er ta-
raftan ev eflyalar›na ve hat›ralara ba¤-
lard›. Yeni otrul (konut) insanlar› ruh-
sal benzerli¤e, yuvas›zl›¤a ve mazisizli-
¤e götürmektedir... Ruh eski otrulla be-
raber kaybetti¤i istiklale mukabil (ki bu
zindan istiklali idi) büyük bir serbestlik
kazanacak ve her an baflka bir iklime
kaçmaya, “evasion” a haz›r bulunacak-
t›r. Yuva idealini gütmek mülkün esiri
olmakt›r. Apartman bizi bu esaretten
s›yr›lmaya al›flt›rmaktad›r.”

12 Haziran 1941’de Peyami Safa
Tasvir-i Efkâr’da yay›nlanan “Milli ide-
alimiz apatman yapt›rmak m›d›r” adl›
yaz›s›nda;

“Kafesli, karanl›k, rutubetli, cumbas›
çarp›lm›fl, tafll›¤› küf ve mutfa¤› la¤›m
kokan tahta evlerimiz ailelerimize ta-
but olmufltur... Bu evlerden her biri,
gözümüzde, koskoca imparatorlu¤un
çöküflünü ve onun harabeleri üstünde
mutlak ve mücerret ölümü temsil edi-
yor. Fark›nda olarak, olmayarak milli
hassasiyetimizi flöyle bir sembolik ta-
savvurun a¤›r telkini alt›na koymufluz:
Tahta ev mazi, apartman istikbaldir;
tahta ev tabut, apartman befliktir; tahta
ev ölüm, apartman hayatt›r.” demekte-
dir.

1930’lu ve 1940’l› y›llar›n ayd›nlar›-
n›n ev-apartman ikilisini mezar-beflik
denkleminde düflünmek noktas›nda
müttefik olduklar› anlafl›lmaktad›r.

Sonuç olarak tarihi evler kötü kulla-
n›lmakta, terk edilmifl olanlar›n ahflap
kaplamalar› yak›lmak için sökülmekte,
duvar bezemeleri olan odalar gelifli gü-
zel boyanmakta, yeni ek ve bölmeler
yapmak için tavanlar zedelenmektedir.
Bu tür hasarlar›n engellenebilmesi için
kullan›c›lar›n ekonomik ve e¤itim dü-
zeyinin yüseltilmesi, kaçak yap›lanma
ve kas›tl› y›k›ma karfl› gerekli denetim
mekanizmas›n›n sa¤lanmas› gerekmek-
tedir.

Önceden kestirilemeyen, süreç için-
deki de¤iflim çok farkl› boyutlara ulafl-
t›¤›ndan, düflük yo¤unluklu alanlara
sonradan tan›nan yüksek yap›laflma

olanaklar› imar faaliyetlerini sürekli
olarak y›k›p yapma biçimine sokmufl-
tur. Bu da milli servetin sorumsuzca
harcanmas› sonucunu do¤urmufltur
Türk ‹stanbul isimli kitab›nda Sadi Ya-
ver Ataman diyor ki;

‘Eski evlerin ço¤u yanarak ve y›k›la-
rak yok olmufl, bir yandan tarihi de¤er-
ler ve eserler ortadan kalkm›fl, estetik
düzen bozulmufl ve ister istemez gele-
nekler bozulmufltur.

Her gün tarihi de¤er tafl›yan eski
yap›lar›n yerine öyle zevksiz binalar
kondurulmaktad›r ki, bu bir yandan ta-
rihi de¤erleri ortadan kald›rmak, öbür
yandan esteti¤i kökünden bozmaktan
baflka bir fley de¤ildir.

Tarihin nesillere miras b›rakt›¤› ya-
p› san’at›n›n bu flaheser abideleri, bu-
gün korunmaya muhtaç durumlar›yla
yürekler ac›s› bir mazara göstermekte-
dir. Reflat Ekrem Koçu, Tercüman Ga-
zetesinde “Gün ‹çinde Tarih” bafll›kl›
bir yaz›s›nda diyor ki; “Plevne kahra-
man› Gazi Osman Pafla’n›n Gözte-
pe’deki köflkünün y›k›c›ya verildi¤ini
duyudu¤um zaman yüre¤im ezildi. Elli
y›ld›r oturdu¤um köyümün en güzel
köflkü idi. ‹çinde hiç oturmam›fl sahibi-
nin asker vakar›n› tafl›yan bir bina idi.”

“Y›kt›lar Osman Pafla’n›n köflkünü
çat›r çat›r... flimdi yerinde biri öbürün-
den çirkin beton apartmanlar var.....
Göztepe’deki köflkünü cehlin kör kaz-
mas›yla y›kt›¤›m›z Gazi Osman Pa-
fla’n›n Plevne kasabas›ndaki karargâh›,
alelade ahflap ev, bugün bir müzedir.”
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Resim 19
Mezarl›klar aras›ndaki harap
s›byan mektebi de restore edilen
tarihi eserler aras›nda 
yer almaktad›r

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

KÜLTÜR
VARLIKLARININ YO⁄UN

OLARAK BULUNDU⁄U
TAR‹H‹ DOKUNUN VE

KÜLTÜR VARLIKLARININ
KORUNMASI ‹Ç‹N

ÖNER‹LER
Tarihi çevre koruman›n amac› tarihi

yerleflmeyi yok olmaktan kurtarmak,
kültür miras›m›z› günümüz yaflam›yla
bütünlefltirmektir. Kentler yaflayan or-
ganizmalard›r ve tarihi bir eflyay› veya
belgeyi kapal› bir mekanda, müzede
saklamak göreceli olarak kolayd›r; buna
karfl›l›k tarihi bir kenti özelliklerini yi-
tirmeden koruyabilmek disiplinler aras›
bir çal›flma, iyi bir örgütlenme, maddi
kaynak ve duyarl› bir kamuoyu deste¤i
gerektirmektedir.

Alan›n özelli¤ine göre arkeolog ve
sanat tarihçisi, mimar ve flehir planc›s›,
sosyolog, ekonomist, çevre bilimci,
peyzaj mimar› gibi uzmanlar›n katk›la-
r›yla tamamlanan ön araflt›rmalar, fle-
hircilik analiz ve de¤erlendirmeleri so-
nucunda haz›rlanan planla neticelenir.
Eski bir kentte yaflayanlar› ça¤dafl yafla-
m›n olanaklar›dan yararland›rmak, tari-
hi mekanlar›, yap›lar› günümüz yaflam
biçimine, gereksinimine uyarlamak için
özel projeler haz›rlan›r. Tarihi çevreyi

y›prat›c›, çevreyi kirletici gürültülü ifl-
levlerden ar›nd›r›lmas› gerekir; korunan
alanlarda otomobillerin kolayca girip
ç›kaca¤›, dolaflaca¤› genifl yollar aç›l-
mas›, rahat park olanaklar› sa¤lanmas›
beklenemez. Dolay›s›yla bu özel alan-
larda yaflayanlar›n, özel mekanlarda ve
kentin merkezinde yaflaman›n olanak-
lar›ndan yararlanmaya karfl›l›k, baz›
külfetlere katlanmas› kaç›n›lmazd›r Bir-
çok ülke tarihi çevrelerinin çekicili¤i
potansiyelini de¤erlendirmifl ve milli
gelirlerini art›rm›flt›r. Örne¤in Avustur-
ya’da Salzburg, ‹talya’da Floransa ve
Venedik turizmle ekonomik yaflam›n›
canl› tutan deste¤i sa¤lamaktad›r. Tari-
hi çevrenin ça¤dafl ve sosyal yaflamla
bütünleflebilmesi için böyle bir çözüm
yoluna gidilmesi ç›k›fl noktalar›ndan bi-
ridir. Ancak turizmin korumayla çeli-
flen olumsuz etkilerine karfl› da dikkatli
olmak gerekir.

Tarihi yap› ve mekanlar›n korunma-
s› için fonlar oluflturulmal›d›r. Bu fonla-
r› oluflturmak için çeflitli yöntemler kul-
lan›labilir. Merkezi idarenin yan› s›ra
yerel idareler de kültürel kurulufl ve
birlikler ile halk›n mimari miras›n koru-
ma, restorasyon, iflletme ve teflvik öl-
çütlerinin gelifltirilme kararlar›n›n al›n-
mas›n›n çeflitli aflamalar›nda kat›l›mlar›-
n› ve bu amaca yönelik olar kâr gözet-
meyen birlik ve derneklerin kurulmas›-
n›n teflvikini sa¤lamal›d›r.

Mimari miras›n korunmas› konusun-
da kamu oyunu bilgilendirmek, e¤it-
mek ve gelecek kuflaklar›n bu de¤er
yarg›lar›na sahip ç›kmas›n› sa¤lay›c›
her türlü tedbiri almakta devletin gö-
revleri aras›ndad›r.

Kamu veya özel sektör taraf›ndan

yap›lacak restorasyon çal›flmalar›nda

öncelikli bina veya alanlardaki restoras-

yon çal›flmalar› için gerekli tüm yap›m

ve iflçilik giderlerinin vergi d›fl› b›rak›l-

mas›, bu yap›lar› tamamlayan çevre ya-

p›lar›n›n yap›m masraflar› için ise plan

koflullar› ile belirlenen ölçülerde vergi

indirimleri uygulamas› yolu ile yaln›zca

belirli binalar›n de¤il, ayn› zamanda bu
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Resim 20
Restore edilen bir grup sivil
mimarl›k örne¤i

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

binalar›n yaflat›lmas› için gerekli çevre

düzenleme önlemlerinin gerçeklefltiril-

mesi gerekmektedir (Resim 17-18-19-

20 Eyüp’te yap›lan restorasyon çal›flma-

lar›).

Yerel yetkililer kültürel miras›n ko-

runmas›nda özel ve yayg›n sorumluluk-

lar› olmal›d›r. Unutulmamal›d›r ki, ge-

lecek geçmifle ra¤men kurulamaz.

Yap›lara, onlar› karakterine, ça¤dafl

yaflam›n gereklerine uygun ifllevler ve-

rilerek yaflat›lmalar› sa¤lanmal›d›r.

Gençlerin çevre sorunlar› konusun-

da e¤itilmeleri ve koruma görevlerine

kat›lmalar› sa¤lanmal›d›r.

Yaflad›¤›m›z topraklar üzerindeki

tüm medeniyetlerden bize aktar›lm›fl

olan kültür varl›klar›n› korumak ve ge-

lecek kuflaklar aktarmak bir insanl›k

görevidir.

Ahmet Hamdi Tanp›nar’›n Befl fiehir

isimli kitab›n›n sonlar›nda dedi¤i gibi;

“En büyük meselemiz budur; mazi

ile nerede ve nas›l ba¤lanaca¤›z; keskin

bir “olmak veya olmamak” davas› için-

de yafl›yoruz. Onu benimsedikçe haya-

t›m›za ve eserimize daha yak›ndan sa-

hip olaca¤›z.”
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Foto¤raf: 1 Cafer Pafla Türbesi

genel görünüm.

Çizim:1

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

‹stanbul’un fethinden bafllayarak
Osmanl› ‹mparatorluk Dönemi tafl iflçi-
li¤ini kronolojik olarak bir sistematik
içinde izlememize olanak sa¤layan
Eyüpsultan türbe, hazire ve mezarl›kla-
r›n›n Türk Sanat› tarihinde önemli bir
yeri vard›r. Bu mezarlar› bezeyen tafllar
giderek bir atelyeye dönüflen ve örnek-
leri ‹stanbul d›fl›na da ulaflan parçalar›y-
la Eyüpsultan’daki ustalar›n hem fone-
tik hem plastik sanatlar alanlar›nda
ulaflt›klar› düzeyin belgeleridir. 

Bir grubu bilinen bir grubu bilinme-
yen bu mezar tafllar› Osmanl› ‹mpara-
torluk Dönemi Kültürünü yans›tan il-
ginç görsellerdir. 

Burada amac›m›z Eyüpsultan Cafer-
pafla Türbesi’nde iki yaz sürdürülen ka-
z› konusunda genel bilgiler verdikten
ve bir de¤erlendirme yapt›ktan sonra
bu türbede bulunan bitkisel bezemeli
mezar tafllar›n› tan›tmak ve bunlar üze-
rinde yer alan Özlem Çal taraf›ndan ve
onun denetiminde çizilen süsleme te-
malar›n› sergilemektir.

Bu yolla hem bir sempozyum kitap-
ç›¤›na Eyüpsultan’da yap›lm›fl bir kaz›-
n›n bulgular›n› aktarmak hem çizimler-
le yeni yap›lan mezar tafllar›na bir bafl-
vuru katalo¤u sunmak hem de bütün
kaz› süresince bizlere katk› sa¤layan
Eyüpsultan Belediyesine teflekkür et-
mektir.

Caferpafla Türbesi
Kaz›s› ile ilgili 
genel bilgiler

Türbe, ‹stanbul ili, Eyüpsultan ilçe-
sinde, Halid Bin Zeyd Caddesi ile Zal
Pafla Caddesi’nin kesiflti¤i köfledeki
adada yer almaktad›r (Foto¤raf:1). Ya-
p›da 21. 07.1997-08.08.1997 ve
20.07.1998-10.08.1998 tarihleri aras›n-
da, ‹stanbul Türbeler Müzesi Müdürü
Erman Güven’in baflkanl›¤›nda, Prof.
Dr. H. Örcün Bar›flta’n›n bilimsel so-
rumlulu¤u alt›nda kaz› yap›lm›flt›r. Ka-
z›ya heyet üyeleri olarak Prof. Dr.
Hakk› Acun, Doç. Dr. Halit Çal, Yrd.
Doç. Dr. Mehmet ‹brahimgil, Uzman
Didem Demiralp, Arfl. Gör. Muham-
med Görür, Arfl. Gör. Nurflen Özkul,
Arfl. Gör. H. Kamil Biçici, Arfl. Gör.
Murat Çerkez, Arfl. Gör. Hakan Çetin,
Arfl. Gör. Özlem Çal, Arfl. Gör. Can-

dafl Keskin kat›lm›flt›r. Ayr›ca Eyüpsul-
tan Belediyesi taraf›ndan sa¤lanan bir
grup iflçi de kaz› çal›flmalar›na katk›da
bulunmufltur.

Türbe, do¤u-bat› yönünde dikdört-

gen planl›d›r (Çizim:1). Bu dikdörtge-

nin güneydo¤u köflesi d›fltan pahlan-

m›flt›r. Kuzey duvar›n›n bat› ucu da yi-

ne d›fltan güneye hafif e¤imlidir. 

Buraya medresenin avlu kap›s›

yerlefltirilmifltir. Güneybat› köflesi yap›-

n›n organik bir uzant›s› olarak türbe
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Foto¤raf: 2 

Cafer Pafla Türbesi kaz› öncesi

genel görünüm.

Foto¤raf: 3 

Cafer Pafla Türbesi kaz›

çal›flmalar›.

Foto¤raf: 4 

Cafer Pafla Türbesi ilk temizlik

sonras› genel görünüm.

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

avlusunun kap› kuruluflu fleklinde düzen-

lenmifltir. Güneyindeki avlusunun güney

ve do¤u duvarlar› yenilenmifltir. Türbe-

nin girifli güney cephesinin ortas›ndad›r.

Yap›n›n, kap›s› üzerindeki kitabesinde

ebced hesab›yla düflülen tarihine göre

H. 995/M. 1587 tarihinde Sokullu Meh-

met Pafla’n›n damad› Cafer Pafla taraf›n-

dan yapt›r›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.
Yap›da infla malzemesi olarak kuzey

ve do¤u duvarlar›nda moloz tafl ve tu¤-
la, güney duvarlar›nda ise kesme tafl ve
tu¤ladan oluflan almafl›k duvar tekni¤i
uygulanm›flt›r. Sadece bat› duvar›n d›fl
yüzü kesme tafl kaplamad›r.

Kuzey cephenin ortas›ndaki pence-
re sonradan kapat›lm›flt›r. Do¤u cephe-

sinde, alttakiler dikdörtgen, üsttekiler
sivri kemerli olmak üzere üçer pencere
vard›r. Bat› cephesindeki alt ve üstteki
dörder pencerede de ayn› düzenleme
görülür. Cephenin kuzey ucuna medre-
se avlusunun, güney ucuna da türbe av-
lusunun kap›lar› yerlefltirilmifltir. Med-
resenin kap›s› daha küçüktür. Her ikisi
de dikdörtgen kurulufllu olan kap›lar
bas›k kemerlidir. Güney cephesinin or-
tas›ndaki kap› kuruluflu cepheden tafl-
k›nd›r. D›fl biçimlenifli dikdörtgen olan
taç kap› cephe boyunca yükselmekte-
dir. Sivri kemerli nifl içindeki kap› aç›k-
l›¤› bas›k kemerlidir. Kemerin hemen
üzerinde önceden de¤inilen kitabe var-
d›r. Taç kap›n›n do¤usunda altta üç
dikdörtgen, üstte köflelerindekinin üs-
tünde olmak üzere iki sivri kemerli
pencere bulunmaktad›r. Kap›n›n bat›-
s›nda, ayn› biçimde altta ve üstte ikifler
pencere yer almaktad›r.

‹ç mekan›n kuzey duvar›nda d›fltan
kapat›lm›fl olan pencere bir nifle dönüfl-
müfltür. ‹ki yan›nda birer dikdörtgen
nifl daha vard›r. Do¤u duvar›nda orta-
daki pencerenin iki yan›nda kafl kemer-
li birer nifl bulunmaktad›r. Güney du-
var›nda ise, kap›n›n bat›s›nda yedi ke-
narl› bir mihrap nifli görülmektedir. Ba-
t› duvar› d›fl yüzüyle ayn›d›r.

Türbenin bugünkü durumu yap›n›n
onar›mlar geçirdi¤ini göstermektedir.
Özellikle kuzey duvar›n›n üst k›sm› ye-
niden yap›lm›flt›r. Do¤u ve güney du-
varlar›nda da üst pencerelerin kemer
üzengi seviyelerinden yukar› kalan k›-
s›mlar› onar›lm›flt›r. Güney duvar›n üst
k›s›mlar›ndaki yenilenme özellikle vur-
gulanm›flt›r. Do¤u ve güney duvarlar-
da, alt s›ra pencerelerinin iç ve d›fl sö-
veleri, bat› duvar›n›n ise iç söveleri,
içinde demir kullan›larak ve orijinaline
benzetilmeye çal›fl›larak yeniden yap›l-
m›flt›r. Orijinal sövelerden sadece bat›
duvardaki pencelerin d›fl söveleri kal-
m›flt›r. Kültür Bakanl›¤› ve Vak›flar Ge-
nel Müdürlü¤ünde bu onar›mlarla ilgili
bilgi bulunamam›flt›r. Çevrede oturan-
lardan 1950’li ve 1970’li y›llarda yap›da
onar›mlar yap›ld›¤› ö¤renilmifltir. 

Yap›yla ilgili temel problemlerin
bafl›nda, bu haliyle bir türbe olarak m›
yap›ld›¤› veya var olan bir binan›n son-
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Foto¤raf: 5 

Cafer Pafla Türbesi mezar

tafllar›n›n genel görünümü.

Foto¤raf: 6 

Cafer Pafla Türbesi güneydo¤u

köfledeki tu¤la döfleme

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

radan m› türbeye çevrildi¤i gelmekte-
dir. Ölçüleri, plan› yan›s›ra do¤u duva-
r›n› bezeyen a¤z› aç›k biçiminde nifller
ve üst seviyede bu kadar büyük ve bol
penceresiyle 16. yüzy›ldaki al›fl›lageldik
türbelerden oldukça farkl›l›k arzetmekte-
dir. Pertev Pafla Türbesi’nde oldu¤u gibi
etraf› yüksek duvarlarla çevrili ve üzerleri
aç›k hazireler vard›r. Cafer Pafla Türbe-
si’nin de bugün üzeri aç›kt›r. Süheyl Ün-
ver taraf›ndan 29. 03.1966 y›l›nda yap›-
lan bir çizimde yap›n›n üstü k›rma çat› ile
örtülü olarak gösterilmifltir1. Perspektif
hatalar› olan bu çizim yap›n›n üstünün
örtülü olabilece¤ini akla getirmektedir.
Ancak önceden belirtildi¤i gibi yap›lan
onar›mlar s›ras›nda çat› ile ilgili olabile-
cek veriler günümüze ulaflmad›¤›ndan bu
konuda hüküm vermek olanaks›zd›r.

Türbedeki 21, 25, 26 envanter nu-
maral› örnekler 1584, 22 envanter nu-
maral› örnek ise 1586 tarihlidir. Bu ta-
rihler yap›n›n kitabesinden daha erken
tarihlidir. Türbeye sonradan da yerlefl-
tirilmifl olabilecek bu mezar tafllar› ya-
p›n›n sonradan türbeye çevrilmifl oldu-
¤u ihtimalini akla getirmektedir. Baha
Tanman, yap›n›n asl›n›n tekke veya
tevhidhane olabilece¤ini belirtmekte-
dir2. Buna karfl›n yap›n›n kitabesinde
aç›kça türbe ifadesi görülmektedir. Ya-
y›nlarda türbe ile ilgili bilgiler son de-
rece az ve yetersizdir3.

Bütün bu problemlerin çözümü için
bir kaz› yap›lmas› gerekmifltir. Bu ne-
denle 1997 y›l›nda kaz›ya bafllanm›fl,
önce yap›n›n içindeki otlar ve türbeye
dökülmüfl olan çöpler temizlenmifltir
(Foto¤raf: 2-4).

Türbenin zemini, rölöve için belirle-
nen +- 00 kotuna göre -115 ile -125
cm. aras›nda de¤iflen dalgal› yüzeye sa-
hipti. Yap›n›n içi mezar tafllar›yla dolu
oldu¤u için düzenli bir kaz›da olmas›
gerekti¤i gibi bütün alan karelere bölü-
nüp grid düzeni uygulanamam›flt›r. Tür-
benin do¤u k›sm› nispeten daha bofl ol-
du¤u için, yaklafl›k olarak 13, 14 ve 15
envanter numaral› mezarlar›n do¤u ke-
narlar› boyunca uzanan bir hat ile bu
hatt›n do¤usunda kalan alan -140 kotu-
na kadar indirilmifltir. Bu alanda kuzey-
do¤u köfleye yak›n yerde -125 kotunda
iki kapak tafl› ortaya ç›kar›lm›flt›r.

Bu bölümdeki kaz› sonunda, 22 en-
vanter numaral› sembolik lahit d›fl›nda
kalan 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27 envan-
ter numaral› bafl tafllar›; 24 envanter
numaral› ayak tafl› ile 28-32 ve 34 en-
vanter numaral› sembolik lahit k›sa ke-
narlar›n›n zemine sonradan dikildi¤i
anlafl›lm›flt›r (Foto¤raf: 5). Türbe hak-
k›nda genel bir fikir edinmek için, iç
mekan›n kuzeydo¤u, güneydo¤u, ku-
zeybat›, güneybat› köflelerinde ve eflik
önünde küçük birer sondaj yap›lm›flt›r.
Bu sondajlarda kuzeydo¤u ve güneydo-
¤u köflelerde -160, güneybat› köflede -
147, kuzeybat› köflede -151 kotunda
tu¤la döflemeye rastlan›lm›flt›r (Foto¤-
raf: 6). 13 envanter numaral› mezar ile
kap› aras›nda kalan eflik önünde de -
148 kotunda tu¤la döfleme bulunmufl-
tur. Kuzey duvar›n ortas›ndaki iki son-
dajda da-180 kotuna inildi¤i halde dö-
flemeye rastlanmam›flt›r.

Bu geliflmeler sembolik lahitler ve
kapakl› mezar tafllar›n›n zemini ile tu¤-
la döfleme aras›nda bir toprak tabakas›
bulundu¤unu ortaya koymufltur. Bu ge-
liflme, Cafer Pafla’n›n sembolik lahiti
d›fl›ndakilerin buraya sonradan konul-
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Foto¤raf: 7 

Cafer Pafla Türbesi, 1-2

envanter numaral› mezar

tafllar›n›n aras›nda yap›lan

çal›flmalarda ortaya ç›kan

mezar hücresi.

Foto¤raf: 8 

Cafer Pafla Türbesi, avluda

yap›lan çal›flmalardan bir

görünüm.
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du¤unu düflündürmüfltür. Bu yüzden
Cafer Pafla’n›n 9 envanter numaral›
sembolik lahitinin zeminle ba¤lant›s›
araflt›r›lm›flt›r. 9 ve 10 envanter numa-
ral› lahitlerin aras› kaz›lm›fl ve burada -
150 kotunda kapak tafllar›na rastlanm›fl-
t›r. Bu tafllar kald›r›ld›¤›nda, -251 kotu-
na kadar inen yanlar› moloz tafl örgülü
bir boflluk ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bu bofl-
lu¤un iki lahit aras›ndaki boflluk oldu¤u
anlafl›lm›flt›r. Buradaki temizlik çal›flma-
s› devam ederken mihrap önünde -162
kotunda harçl› bir zemine ulafl›lm›flt›r.

Avlu kap›s›n›n güney ucunda yap›-
lan bir sondajda, kap›dan kuzeydo¤u
yönüne, yola do¤ru giden bir duvar ka-
l›nt›s› görülmüfltür.

1998 y›l›nda 1997 y›l› kaz› çal›flma-
lar›n›n ç›kard›¤› problemler çözülmeye
çal›fl›lm›flt›r. Güneybat› köflede tu¤la
zemin -148, güneydo¤u köflede ise -
160 kotunda idi. Öncelikle bunun ne-
deni tespit edilmek istenmifltir. Bunun
için, iç mekan› kuzey-güney yönünde
ikiye bölen hatt›n do¤usunda kalan k›-
s›mda 1997 y›l›nda aç›¤a ç›kar›lan tu¤-
la zeminin devam›n› aramak üzere ça-
l›flmalar bafllanm›flt›r. -160 kotunda bu
alandaki tu¤la zeminin sadece do¤u
duvar önünde güneyden kuzeye küçük

parçalar halinde kald›¤› anlafl›lm›flt›r.
Kot bu kadar düflürülünce 29-34 en-
vanter numaral›, sonradan konulmufl
mezar tafllar› kald›r›lm›flt›r. Buradaki
kaz› s›ras›nda alan›n güney k›sm›nda,
güney duvar›n bat›ya do¤ru ikinci pen-
ceresinin önünde üst üste iki mezar tafl›
bulunmufltur. -138 kotundaki 46 en-
vanter numaral› bafl tafl› Cafer Pafla’n›n
k›z› Fat›ma Han›m’a aittir ve H. 1016/
M.1607 tarihlidir. Üzerindeki silindirik
bafl tafl› (47 envanter numaral›) kitabe-
sizdir ve -125 kotundad›r. Bunlar›n do-
¤usunda -126 kotunda takke biçiminde
bir bafll›k (48 envanter numaral›) orta-
ya ç›km›flt›r.

Eserin temel problemi olan orijinal
kullan›m›n› ö¤renmek için, Cafer Pa-
fla’n›n sembolik lahitinin zemin ba¤lan-
t›s› 1997 y›l›nda k›smen araflt›r›lm›fl ve
bir ba¤lant› olmad›¤› görülmüfltü. Ke-
sin sonuca ulaflmak için lahit kaidesinin
güney kenar›n›n do¤usu ve 8 envanter
numaral› sembolik lahit ile aras›ndaki
bofllu¤un bat› yar›s› kaz›lm›flt›r. Sonuç-
ta Cafer Pafla’n›n sembolik lahiti ile
tu¤la zemin aras›nda bir iliflki olmad›¤›
anlafl›lm›flt›r. Sembolik lahitin alt›nda
muhtemelen cesedin bulundu¤u bir
boflluk vard›r. Bu bofllu¤un kapak taflla-
r› ile lahit kaidesi aras›nda 30 cm.’lik
bir toprak tabakas› görülmüfltür. 

Di¤er mezarlar›n durumunu da daha
aç›k olarak görebilmek için bat› duvar
boyunca, duvar ve mezar aras›nda ka-
lan k›s›mda kaz›ya devam edilmifltir. 1-
4 envanter numaral› mezarlarla bat› du-
var aras›nda kalan yüzey ve 8 envanter
numaral› mezar ile kuzey duvar aras›n-
da kalan alan, 1997 y›l›nda köflelerde
bulunan tu¤la zemin seviyesine indiril-
mifltir. Bu alanda güneybat› köflede 1-2
envanter numaral› mezarlar›n bat›s›nda
-151 ve kuzeybat› köflede -152 kotun-
da yer yer tu¤la döfleme kal›nt›lar› gö-
rülmüfltür. Tu¤la döflemenin 2 envanter
numaral› sembolik lahitin alt›na do¤ru
gitti¤i belirlenmifltir. 1 ve 2 envanter
numaral› mezarlar›n aras› kaz›ld›¤›nda
topra¤›n hemen birkaç cm. alt›nda ka-
pak tafllar› aç›¤a ç›kar›lm›flt›r. Bu tafllar-
dan bir tanesi kald›r›lm›fl ve içinde rast-
gele yerlefltirilmifl cesetler bulunan bir
bofllukla karfl›lafl›lm›flt›r (Foto¤raf: 7).
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Foto¤raf: 9 

Cafer Pafla Türbesi kaz›

sonras› genel görünüm.

Foto¤raf: 10 

Cafer Pafla Türbesi, kaz›

sonras› avludan genel

görünüm.
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Ayr›ca, 7 envanter numaral› mezar tafl›-
n›n topra¤a sonradan oturtuldu¤u anla-
fl›lm›flt›r. ‹çeride, kap›n›n önü temizlen-
mifl ve döfleme tu¤lalar›n›n 13 envanter
numaral› mezar›n alt›na gitti¤i belirlen-
mifltir.

Avluda yap›n›n güney duvar› bo-
yunca 150 cm. geniflli¤inde, kap› önü
tafl döflemesinin do¤usunda ve bat›s›n-
da iki alan kaz›lm›flt›r. -196 kotuna inil-
di¤i halde döflemeye rastlanmam›flt›r
(Foto¤raf: 8).

Kaz› çal›flmalar› sonunda zemin tesvi-
ye edilmifl, son durum foto¤raf, slayt ve
çizimlerle belgelenmifltir (Foto¤raf: 9-10).

Ancak iki y›ll›k kaz› çal›flmalar› so-
nunda yap›yla ilgili problemler tam
olarak çözelememifltir. Yap›n›n örtü-
süyle ilgili bir bilgiye ulafl›lamam›flt›r.
Bu nedenle bugünkü haliyle bir örtüsü-
nün olmad›¤› görüflü a¤›rl›k kazanm›fl-
t›r. Cafer Pafla’n›nkiyle beraber bütün
mezarlarla tu¤la döfleme aras›nda 30-40
cm.lik bir toprak tabakas› oldu¤u anla-
fl›lm›flt›r. Büyük bir olas›l›kla sonradan
haz›rlanm›fl kitabedeki, Cafer Pafla’nn
bu türbeyi yapt›rd›¤› bilgisiyle bu veri-
len ba¤daflmamaktad›r. Kitabede yap›-
n›n Cafer Pafla’ya ait türbe oldu¤u be-
lirtilmesine ra¤men türbeye ait baz›
mezarlar›n zeminle iliflkisinin bulunma-
y›fl› düflündürücüdür. Bu durum daha
sonraki yüzy›llarda yap›lan, belli bir
sistematikten yoksun onar›mlardan da
kaynaklanm›fl ve onar›mlar s›ras›nda
baz› mezarlar›n zeminle iliflkisi kopar›l-
m›fl oldu¤unu akla getirmektedir. Kesin
bir sonuç elde etmek için yap›daki bü-
tün mezarlar›n yerinden kald›r›lmas›
gerekmektedir. Bu da bugünkü flartlarla
mümkün de¤ildir.

Cafer Pafla türbesi
mezar tafllar›n›n
de¤erlendirmesi

Türbe’de yer alan mezar tafllar›na
gelince; yap›n›n içinde 1997 y›l›nda
kaz›ya baflland›¤›nda otuzdört mezar
tafl› vard›. 1997 kaz› çal›flmalar› sonun-
da türbenin kuzeydo¤u köflesinde; top-
ra¤a yerlefltirilmifl durumda iki kapak
tafl› (Env. No:35, 36) ve toprakla her-
hangi bir ba¤lant›s› olmayan bir sem-
bolik lahit uzun kenar› (Env. No:37)

ortaya ç›kar›lm›flt›. Ayr›ca kuzeydo¤u
köfleye y›¤›lm›fl durumda toplam onbir
parça olan mezar tafl›, sembolik lahit
parçalar› ve bafll›klar tespit edilmiflti.
1998’de ise yap›n›n içinde, güneydo¤u
köflede dolgu toprak kald›r›l›rken üç
mezar tafl› (Env. no:46, 47, 48) daha
ortaya ç›km›flt›r. Böylece mezar tafl› sa-
y›s› ellibire yükselmifltir.

Yap›lan çal›flmalar bitimindeki top-
ra¤a dikili olan otuzalt› mezar tafl›n›n
türlerine göre da¤›l›m› flu flekilde s›ra-
lanmaktad›r:
I- Bafl ve ayak tafll› kapak tafllar›: 1, 2, 3,
4, 13, 18 envanter numaral› örnekler.
II- Bafl ve ayak tafls›z kapak tafllar›: 35,
36 envanter numaral› örnekler.
III- Bafl tafllar›: 5, 6, 12, 16, 17, 19, 20,
21, 23, 25, 26, 27, 33 envanter numa-
ral› örnekler.
IV- Ayak tafllar›: 7, 24 envanter numa-
ral› örnekler.
V- Sembolik lahitler: 8, 9, 10, 11, 14,
15, 22 envanter numaral› örnekler.
VI- Sembolik lahit k›sa kenarlar›: 28,
29, 30, 31, 32, 34 envanter numaral› ör-
nekler.
Topra¤a dikili olmayan mezar tafllar›-
n›n türlerine göre da¤›l›m› ise flöyledir.
I- Mezar tafl› bafll›klar›: 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 48 envanter numaral› örnekler.
II- Bafl tafllar›: 46, 47 envanter numaral›
örnekler.
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III- Ayak tafllar›: 45, 49 envanter numa-
ral› örnekler.
IV- Sembolik lahit uzun kenarlar›: 37,
50, 51 envanter numaral› örnekler.

Bu mezar tafllar›ndan yirmibiri kita-
beli-tarihli, dördü kitabeli-tarihsiz, yir-
mialt›s› ise kitabesiz ve tarihsizdir. Ki-
tabeli örneklerin yirmisi dikili durum-
da, bir tanesi ise güneydo¤u köfledeki
çal›flmalar s›ras›nda -139 kotunda ele
geçmifltir. Kitabeler bafl tafl›, ayak tafl›
ya da lahitlerin uzun yan kenarlar›nda-
d›r. Ço¤u sülüs hatla yaz›lm›flken, 2, 4,
10, 16, 18, 19, 20, 23, 33 envanter nu-
maral› örnekler talik hatla ifllenmifltir.

Kitabeli-tarihli örneklerde (Env.
No: 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16,
17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 46) kita-
beler bafl tafl› ve sembolik lahitlerin
uzun kenarlar›n›n üzerinde, kitabeli-ta-
rihsiz örneklerde (Env. No: 8, 19, 20,
33) kitabeler bafl tafllar› üzerindedir.

11, 14, 15, 24, 28, 29, 30, 31, 32,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 47, 48, 49, 50, 51 envanter nu-
maral› örneklerde kitabe ve tarih bulun-
mamaktad›r.

Mezar tafllar› tarihlerine göre flöyle
da¤›lmaktad›r.
16. yüzy›ldan yedi örnek: 6, 7, 9, 21,
22, 25, 27 envanter numaral› örnekler.
17. yüzy›ldan üç örnek: 8, 10, 46 en-
vanter numaral› örnekler.
18. yüzy›ldan dört örnek: 5, 12, 13, 26
envanter numaral› örnekler.
19. yüzy›ldan yedi örnek: 1, 2, 3, 4,
16, 17, 23 envanter numaral› örnekler.
20. yüzy›ldan bir örnek: 18 envanter
numaral› örnek.

Mezar tafllar› ve sembolik lahitlerde
malzeme olarak mermer, teknik olarak
ise oyma kullan›lm›flt›r.

Cafer Pafla Türbesi’ndeki mezar tafl-
lar›nda zengin bir bezeme program›
göze çarpmaktad›r. Bezeme türlerini;
geometrik, yaz›l›, bitkisel ve bitkisel-
nesneli bezeme olmak üzere bafll›ca
dört grupta toplamak mümkündür.

Konumuzu oluflturan mezar tafllar›;
bitkisel ve bitkisel-nesneli bezemeli
mezar tafllar›d›r.

Türbedeki toplam ellibir mezar ta-
fl›ndan ondokuzunda bitkisel, bitkisel-

nesneli bezemeye rastlanmaktad›r. Üç
örnekte geometrik bezeme (Env. No:
17, 19, 20) görülürken, yirmidört ör-
nekte de yaz›l› bezeme (Env. No: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 33, 46)
yer almaktad›r. Onalt› örnekte ise
(Env. No: 7, 12, 14, 24, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49) bezeme
yoktur.

Bunlar aras›nda bitkisel bezemeli
mezar tafllar›nda süslemeyi oluflturan
motifler; selvi (Env. No:1), hurma a¤a-
c› (Env. No: 2, 4), rozet biçiminde çi-
çek (Env. No: 9, 11, 50, 51), k›vr›k
dallar (Env. No: 2, 4), palmet (Env.
No: 8, 50, 51), rumi (Env. No: 8, 50,
51), lale (Env. No: 8, 45), gonca gül
(Env. No: 8), nar, süsen, nergis, karan-
fil, sümbül, buhur-u meryem (Env. No:
8) fleklinde s›ralanmaktad›r.

Bitkisel-nesneli bezemeli mezar taflla-
r›nda nesneli bezeme grubunu ayakl› vazo-
lar oluflturmaktad›r. Bir örnekte ise (Env.
No:8)  inci s›ras› dikkat çekmektedir.

15, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37
envanter numaral› mezar tafllar›nda bit-
kisel bezemeyi oluflturan çiçekler ayak-
l› birer vazodan ç›kmaktad›r.

Bu grubun bitkisel bezeme örnekle-
rini ise; nergis, rumi, palmet, k›vr›k dal-
lar, selvi, lale, karanfil, sümbül, rozet,
buhur-u meryem, gonca gül v.b. çiçek-
ler oluflturmaktad›r.

Özellikle 10 envanter numaral› Ha-
tice Han›m’›n mezar tafl› gerek kompo-
zisyon gerekse bitkisel bezeme aç›s›n-
dan ilgi çekici bir örnektir. Bu mezar
tafl›nda süsleme sembolik lahitin ve
ayak tafl›n›n bütün yüzlerine yay›lm›fl-
t›r. Sembolik lahitin uzun kenarlar›nda
rumi ve k›vr›k dallar oluflan Timur be-
nekleri göze çarpmaktad›r. Bunlar›n
aralar›nda ise buhur-u meryemler ve yi-
ne rumilerden oluflan çark-› felekler yer
almaktad›r. Ayn› düzenleme k›sa yan
yüzlerde de görülmektedir. Yaln›z bu-
rada ortada yine bitkisel bezemelerden
oluflan büyük bir dairesel motif, bunun
dört köflesinde birer benek, yanlar›nda
birer çark-› felek, alt ve üstünde ise bir-
birine bakar vaziyette birer buhur-u
meryem görülmektedir.
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Ayak tafl›n›n ön ve arka yüzlerinde
palmet, rumi, nergis, yaprak ve k›vr›k
dallardan oluflan grift bir kompozisyon
dikkat çekmektedir. Ayak tafl›n›n çev-
resi stilize edilmifl yapraklar›n zigzaglar
yaparak yerlefltirildi¤i ince bir bordürle
kuflat›lm›flt›r.

Bafl tafl›n›n boynunda ise bir s›ra in-
ci dikkat çekmektedir.

Benzer bir durum 8 envanter numa-
ral› ‹sfendiyar Bey’in sembolik lahti için
sözkonusudur. Bu örnekte de sembolik
lahtin bütün yüzeyi lale, süsen, karan-
fil, nergis, nar, gül goncas›, küpe, rozet
çiçe¤i v.b. gibi çiçekler yan›s›ra ‘c’ k›v-
r›ml› dallar ve yapraklarla bezenmifltir.

15, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 34 ve 37
envanter numaral› örneklerde gerek
motifler, gerekse kompozisyon birbir-
lerine son derece benzemektedir.
Özellikle 15 ve 22 envanter numaral›
örneklerde sembolik lahitlerin her yü-
zünde benzer düzenlemeler gözlen-
mektedir. Bu örneklerin uzun kenarla-
r›nda; üç rozet ve bunlar›n yanlar›nda
ayakl› vazolardan ç›kan lale, karanfil,
nergis ve sümbül tasvirleri kompozis-
yonun ana flemas›n› oluflturmaktad›r.

Bu lahitlerin k›sa kenarlar›nda ise
ortada bir rozet ve bunun iki yan›nda
yine ayakl› birer vazodan ç›kan çiçek
tasvirleri görülmektedir.

15 envanter numaral› örne¤in Bat›
yüzünde di¤erlerinden farkl› bir beze-
me kompozisyonu hakimdir. Burada
vazoda çiçekler yerine, gövdesi taran-
m›fl birer selvi a¤ac› vard›r. Bu a¤açla-
r›n çevresinde asma yapraklar›ndan
oluflan sarmafl›klar yer almaktad›r. Bun-
lar›n birinde üzüm salk›m› fark edil-
mektedir.

28, 29, 30, 31, 32 ve 34 envanter
numaral› sembolik lahit k›sa kenarlar›n-
da da ayn› flekilde; ortada bir rozet,
yanlarda ise vazodan ç›kan çiçek (lale,
karanfil, nergis, küpe, gonca gül) mo-
tifleri göze çarpmaktad›r.

Ayr›ca 28 envanter numaral› örne-
¤in her iki yan taraf›nda, 31 envanter
numaral› örne¤in kuzey yan taraf›nda
gövdeleri taranm›fl selvi a¤ac› motifleri
görülmektedir.

29 envanter numaral› örne¤in kuzey
yan kenar›nda yar›m bir rozet göze
çarpmaktad›r.

30 envanter numaral› mezar tafl›n›n
kenarlar›ndan birinde vazodan ç›kan
karanfil, di¤erlerinde lale motifleri bu-
lunmaktad›r.

32 envanter numaral› örne¤in bir ke-
nar›nda vazodan ç›kan nergis tasvirleri gö-
rülürken di¤er kenar›nda bezeme yoktur.

34 envanter numaral› mezar tafl›n›n
yan yüzlerinde ise herhangi bir bezeme
söz konusu de¤ildir.

Kaz› çal›flmalar› sonunda ortaya ç›-
kart›lan 37 envanter numaral› bir sem-
bolik lahit uzun kenar›nda yine rozet
ve ayakl› vazodan ç›kan çiçek (lale,
nergis) tasvirleri görülmektedir.

Konular›n biçimlendiriliflinde yüz-
y›llar›n üsluplar› geçerlidir. Klasik dö-
nem örneklerinde do¤adan stilize edi-
lerek sunulmufl, antinaturalist yaklafl›m-
l› çiçekler bulunmaktad›r. Do¤adan
ar›nd›r›larak yans›t›lm›fl çiçeklerde titiz
gözlemler arac›l›¤›yla oluflturulmufl bi-
çimlendirmeler vard›r. Geç dönem ör-
neklerinde ise antinaturalist yaklafl›m›n
yer yer abart›lm›fl çizgilerle süslendi¤i
ve daha gerçekçi izlenimlerin yans›t›l-
d›¤› görülmektedir.

Türbede yer alan mezar tafllar›nda
görülen süsleme program›; vazodan ç›-
kan çiçekleriyle, lale, nergis, sümbül,
palmet, rumi, hurma, selvi, gül, çark›fe-
lek v.b. motifleriyle Türk süsleme sana-
t›n›n küçük bir katalo¤u niteli¤indedir.

Sözkonusu bütün mezar tafllar›
Özlem Çal ve onun denetiminde bir
grup ö¤renci taraf›ndan 1/1 ölçe¤inde
çizilerek Türk plastik sanatlar› literatü-
rüne kazand›r›lmak istenmifltir (Çi-
zim:2-23).

Yap›lan çal›flmalar sonunda bak›m-
s›z bir vaziyetteyken temizlenip, foto¤-
raf, slayt ve çizimlerle belgelenen Tür-
be, ilgisizlikten kurtulmufl, onar›l›p ya-
flat›lmas› için gerekli zeminin haz›rlan-
mas›na çaba harcanm›flt›r. Böylelikle
gerek mimari özellikleri gerekse mezar
tafl› süslemeleriyle birlikte Cafer Pafla
Türbesi’nin sa¤lam verilere dayanarak
Türk Sanat Tarihi içerisinde hak etti¤i
yeri almas› amaçlanm›flt›r.
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Foto¤raf: 11 

1 Nolu örnek (Env. No:1)

Çizim:2

Foto¤raf: 12 2 Nolu örnek (Env.

No:2)

Çizim: 3

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

örnekler
ÖÖrrnneekk  NNoo::  11

Envanter No: 1

Foto¤raf No: 11 / Çizim No: 2

Yer: Cafer Pafla Türbesi

Türü: Bafl ve ayak tafll› kapak tafl›.

Kaz›da Bulundu¤u Yer ve Tabakas›:

Türbe içinde, toprak üstünde yer al-

maktad›r.

‹nceleme Tarihi: Temmuz 1997

Bugünkü Durumu: Sa¤lam.

Tarihi: H. 1289/M.1873-74

Mezar›n Kime Ait Oldu¤u: fieyh ‹bra-

him Ataullah Efendi’nin han›m› Dervifle

Fatma Han›m’a aittir.

Kitabesi: 
Tarikat-› aliyye-i Sa’diyye meflayihin-
den H›z›r zade hafidi merhum 
Efl-fleyhu’l-hac ‹brahim Ata’ullah 
Efendinin muhtereme-i halilesi 
Merhume dervifle Fat›ma Han›m, 
Ruhiçün fatiha, 
Sene H. 1289 26 fia’ban.
Malzeme: Mermer
Teknik: Oyma.

Form: Kaideli, bafl ve ayak tafl› silindi-

rik, kapak tafl›.

Genel Tan›m: Alçak, dikdörtgen bir

kaide üzerinde, iki profilli kapak tafl› ile

bafl ve ayak tafllar› yer almaktad›r. Ka-

pak tafl›n›n ortas›nda küçük, oval bir

aç›kl›k bulunmaktad›r. Bafl ve ayak tafl›

silindirik gövdeli olup, afla¤›ya do¤ru

daralmaktad›r. Bafl tafl›n›n bat› yüzünde

Sülüs hatl›, yatay yönde geliflen sekiz

sat›r yaz› görülmektedir. Ayak tafl›n›n

bat› yüzüne ise bir selvi a¤ac› ifllenmifltir.

Seçilen Konu: Bitkisel ve yaz›l› bezeme

vard›r.

Kompozisyon: Bezeme sadece ayak ta-

fl›n›n bat› yüzünde görülmektedir. Bu-

rada ucu kuzeze do¤ru k›vr›lm›fl bir sel-

vi a¤ac› yer almaktad›r. Selvinin göv-

desi belirli aral›klarla yerlefltirilen ve la-

leye benzeyen üçer dilimle hareketlen-

dirilmifltir. 

ÖÖrrnneekk  NNoo::  22

Envanter No: 2

Foto¤raf no: 12 / Çizim No: 3

Yer: Cafer Pafla Türbesi

Türü: Bafl ve ayak tafll› kapak tafl›.

Ölçüler En Boy Yükseklik Çap

Kaide 114 cm. 227 cm. 8 cm. -

Kapak Tafl› 75 cm. 17 cm. 17 cm. -

Bafl Tafl› - - 155 cm. 34 cm.

Ayak Tafl› - - 143 cm. 28 cm.

Ölçüler En Boy Yükseklik Kal›nl›k

Kapak Tafl› 109 cm. 211 cm. 5 cm. -

Bafl Tafl› 37 cm. - 158 cm. 11 cm.

Ayak Tafl› 30 cm. - 120 cm. 26 cm.
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Foto¤raf: 13 

3 Nolu örnek (Env. No:4)

Çizim: 4

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

Kaz›da Bulundu¤u yer ve Tabakas›:

Türbe içinde, toprak üstünde yer al-

maktad›r.

‹nceleme Tarihi: Temmuz 1997.

Bugünkü Durumu: Sa¤lam.

Tarihi: H. 1287/M. 1871/72

Mezar›n Kime Ait Oldu¤u: fieyh Sü-

leyman Avni Efendi’ye aittir.

Kitabesi: 

Hüve’l-hayyu la yemut 

Merhum ve magfur el-muhtaç 

‹la rahmeti rabbihi’l-gafur 

Tarikat-› aliyye-i Sa’diyye 

Meflayihinden efl-fleyh 

El-Hac Süleyman Avni 

Efendi el-K›r›m› ruhiçün 

R›zaen-lillahi Teala fatiha, 

Sene 1287, Fi 24 zil-kade

Malzeme: Mermer

Teknik: Oyma

Form: Kaidesiz, bafl ve ayak tafl› bulu-

nan kapak tafl›.

Genel Tan›m: Kaidesiz bir kapak tafl›

üzerinde bafl ve ayak tafl› yer almakta-

d›r. Kapak tafl›nda içi toprak dolu dik-

dörtgen bir aç›kl›k bulunmaktad›r. Bafl

tafl› kavuklu olup, bat› yüzünde Talik

hatl›, diagonal yönde geliflen dokuz sa-

t›r yaz› vard›r. Yaz›lar e¤ik dikdörtgen

fleritler halinde düzenlenmifl olup, en

üstteki “Hüvel Baki” ve en alttaki tarih

ibaresi oval kartufllar fleklinde ifllenmifl-

tir.

Seçilen Konu: Bitkisel ve yaz›l› bezeme

vard›r.

Kompozisyon: Ayak tafl›n›n bat› yüzü-

ne, yüzeyin tamam›n› kaplayan bir hur-

ma a¤ac› ifllenmifltir. A¤ac›n dallar› ve

meyveleri gövdenin iki yan›na simetrik

olarak yerlefltirilmifltir. Alt k›s›mda afla¤›

do¤ru sarkan onar taneli iki hurma he-

vengi bulunmaktad›r. Hurma hevenkle-

rinin ucunda afla¤› do¤ru uzanan ince

k›vr›k dallar vard›r. Gövdenin ortas›nda

yukar› do¤ru yükselen, üçer meyve ta-

neli küçük birer hevenk yer almaktad›r.

Gövde yukar› do¤ru kal›n dallarla de-

vam etmekte ve en üstte befl dilimli iri

bir yaprakla sonuçlanmaktad›r.

ÖÖrrnneekk  NNoo::  33

Envanter No: 4  

Foto¤raf No: 13  / Çizim No: 4 

Yer: Cafer Pafla Türbesi

Türü: Bafl ve ayak tafll› kapak tafl›.

Kaz›da Bulundu¤u Yer ve Tabakas›:

Türbe içinde, toprak üstünde yer al-

maktad›r.

‹nceleme Tarihi : Temmuz 1997

Bugünkü Durumu: Sa¤lam

Tarihi: H. 1285/M. 1858

Mezar›n Kime Ait Oldu¤u: Sadi Tari-

kat› fleyhlerinden Salih S›rr› Efendi’ye

aittir.

Kitabesi: 
Hüve’l Tarikat-› aliyye-i Sa’diyyeden
Sütlice dergah› flerifi fleyhi 
Süleyman S›dk› Efendi
Merhumun hulefalar›ndan dar-› bekaya
Tarikat› Sa’diyye üzere meflihat 
Vaz’›na mütevakk›f olan merhum 
Ve magfurun-leh efl-fleyh el-hac 
Salih S›rr› Efendinin ruhuna fatiha, 
Sene 1285 Fi zil-hicce
Malzeme: Mermer

Teknik: Oyma

Form: Kaidesiz, bafl ve ayak tafl› bulu-

nan kapak tafl›.

Ölçüler En Boy Yükseklik Kal›nl›k

Kapak Tafl› 53 cm. 146 cm. 18 cm. -

Bafl Tafl› 31 cm. - 149 cm. 14 cm.

Ayak Tafl› 31 cm. - 113 cm. 8 cm.
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Foto¤raf: 14 

4 Nolu örnek (Env. No:8) Bat›

kenar.

Foto¤raf: 15 

4 Nolu örnek (Env. No:8)

Güney kenar.

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

Genel Tan›m: Kaidesiz, iki profilli ka-

pak tafl› üzerinde bafl ve ayak tafl› yer

almaktad›r. Bafl tafl› kavuklu, dikdört-

gen levha fleklinde olup, bat› yüzünde

Talik hatl›, yatay yönde geliflen dokuz

sat›r yaz› bulunmaktad›r. Sat›rlar yatay

dikdörtgen fleritler halinde düzenlen-

mifl ve sadece alt sat›r oval kartufl flek-

lindedir. Tepelik k›sm› sivri kemer

formlu ayak tafl›, afla¤›ya do¤ru daral-

maktad›r. Bat› yüzüne stilize edilmifl

bir hurma a¤ac› ifllenmifltir.

Seçilen Konu: Bitkisel ve yaz›l› bezeme

vard›r.

Kompozisyon: Ayak tafl›n›n bat› yü-

zünde iki farkl› kompozisyon bulun-

maktad›r. ‹lki, tafl›n tepelik k›sm›na ka-

dar uzanan stilize hurma a¤ac›ndan

oluflmufltur. A¤ac›n dal ve meyveleri

gövdenin iki yan›na simetrik olarak

yerlefltirilmifltir. A¤ac›n iki yan›nda

afla¤› do¤ru sarkan alt›flar taneli birer

hurma havengi bulunmaktad›r. Hurma-

lar›n aras›nda afla¤›ya do¤ru uzanan

k›vr›k dallar görülmektedir. Gövde k›v-

r›k dallarla yukar› do¤ru devam etmek-

te ve en üstte üç dilimli palmete benze-

yen bir yaprakla sonuçlanmaktad›r.

‹kinci kompozisyon, buket halinde dü-

zenlenmifl iri çiçek ve yapraklar›n sa¤-

dan sola do¤ru tepeli¤i taçland›racak

flekilde yerlefltirilmesiyle oluflmufltur.

Yüksek kabartma olarak yap›lan çiçek-

ler kurdelelerle birlefltirilerek buket ha-

line getirilmifltir. Tepeli¤in ortas›na da

iri bir çiçek yerlefltirilmifltir.

ÖÖrrnneekk  NNoo::  44

Envanter No: 8

Foto¤raf No: 14-15  / Çizim No: 5-6   

Yer: Cafer Pafla Türbesi  

Türü: Sembolik lahit.

Kaz›da Bulundu¤u Yer ve Tabakas›:

Türbe içinde, toprak üstünde yer al-

maktad›r.

‹nceleme Tarihi: Temmuz 1997

Bugünkü Durumu: Sa¤lam olmakla bir-

likte, lahitin alt ve üst k›s›mlar›ndaki

kartufllarda yer alan yaz›lar›n baz›lar›

tahrip olmufltur.

Tarihi: 17. yy.a ait oldu¤u düflünülebi-

lir.

Mezar›n Kime Ait Oldu¤u: Cafer Pa-

fla’n›n o¤lu ‹sfandiyar Bey’e aittir.

Kitabesi: Bafl tafl› ön yüzü: 

Lailahe illallah Muhammedu’n-Resulul-

lah Küllü hafliyin leke illa vechehu le-

hu’l-hakim 

Ve ileyhi turce’un sadaka’llahü’l-azim 

Ve belega resuluhu el-kerimü’l-muhtar

El-merhum magfur se›d fleh›d 

‹sfendiyar bin Ca’fer Pafla ruhiçun fati-

ha

Bafl tafl› arka yüzü: Bismillahirrahmanir-

rahim (Fatiha suresi bulunuyor).

Ayak tafl›: 

Kad intekale el-merhum el-magfur 

Es-se›d efl-flehid-el-muhtaç 
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Çizim: 5

Çizim: 6

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

‹la rahmeti’l-lahi te’ala ‹sfendiyar Bey

‹bn-i Ca’fer Pafla fi flehri muharrem el-

haram 

Fi sene seb’a ve elf 

Min hicreti’n-nebiyyu’llahu aleyhi ef-

dalu’t-tehiyye

Lahitin kenarlar›nda: Kuzey yan kenar-

da Ayete’l Kürsi yaz›l› olup, güney, do-

¤u ve bat› kenarlardaki kitabeler oku-

namam›flt›r.

Malzeme: Mermer.

Teknik: Oyma.

Form: Kaideli, kapak tafll›, bafl ve ayak

tafl› silindirik, üstü aç›k sembolik lahit.

Genel Tan›m: Alçak kaide üzerinde

düz kenarl› kapak tafl› yer almaktad›r.

Kapak tafl›n›n üzerinde, altta ve üstte

ikifler profilli silmeyle kuflat›lm›fl üstü

aç›k bir lahit bulunmaktad›r. Silmeler-

den sonra, altta ve üstte kartufllar içeri-

sinde Sülüs hatla yaz›lan Ayet’el-Kürsi

görülmektedir. Lahitin dört yüzüne de

bitkisel süsleme ifllenmifltir. Bafl ve ayak

tafllar› silindirik olup afla¤› do¤ru daral-

maktad›r. Bafl tafl›n›n bat› yönündeki,

Sülüs hatl›, yatay yönde geliflen alt› sa-

t›r yaz›n›n üzerinde palmet ve rumiler-

den oluflan bitkisel bezemeli bir bordür

yer almaktad›r. Do¤u yüzünde ise yine

Sülüs hatl›, yatay yönde geliflen alt› sa-

t›r yaz› vard›r. Do¤u ve bat› yüzlerdeki

bu yaz› fleritleri ayn› yatay eksende de-

¤ildirler. Ayak tafl›n›n bat› yüzünde en-

li, Sülüs, hatl›, yatay alt› sat›r, do¤u yü-

zünde ise daha dar yatay dikdörtgen

fleritler halinde yedi sat›r yaz› bulun-

maktad›r. Bu yaz› fleritlerinin üzerinde

de ayak tafl›n› çevreleyen palmet ve ru-

milerden oluflan bordür yer almaktad›r.

Seçilen Konu: Bitkisel ve yaz›l› bezeme

vard›r.

Kompozisyon: Süsleme, sembolik lahi-

tin dört yüzü ile bafl ve ayak tafllar›nda

yaz› fleritlerinin üzerindeki bordürler-

de bulunmaktad›r. Lahitin dört yüzün-

de iki farkl› çiçek demetinin dönüflüm-

lü yerlefltirilmesinden oluflan bir kom-

pozisyon vard›r. Bu düzenleme kesinti-

siz olarak bütün yüzlerde devam et-

mektedir. Birinci demet ayn› kökten

ç›kan, t›rt›ll›, iri yaprakl› dallar aras›n-

da yerlefltirilen nar, süsen, lale, gül

goncas›, nergis ve karanfillerden olufl-

maktad›r. ‹kinci demette narlar›n yeri-

ni merkezde nergis, yanlarda ise gonca

güller almaktad›r. Bu demette laleler

di¤er demetten farkl› olarak daha bü-

yük ve içe dönük olarak ifllenmifltir.

Dallar›n aras›nda sümbüller de dikkat

çekmektedir. Bafl ve ayak tafllar›n›n

üzerindeki bordürlerde rumilerin çer-

çeve oluflturdu¤u, bir ters bir düz pal-

metlerden oluflan bitkisel bezeme gö-

rülmektedir.

Ölçüler En Boy Yükseklik Çap

Kaide 128 cm. 257 cm. 5 cm. -

Kapak Tafl› 94 cm. 119 cm. 19 cm. -

Lahit 61 cm. 189 cm. 65 cm. -

Bafl Tafl› - - 120 cm. 35 cm.

Ayak Tafl› - - 119 cm. 29 cm.
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Foto¤raf: 16 

5 Nolu örnek (Env. No:9)

Do¤u kenar.

Foto¤raf: 17 

5 Nolu örnek (Env. No:9)

Güney kenar.

Çizim: 7

Çizim: 8

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

ÖÖrrnneekk  NNoo::  55

Envanter No: 9

Foto¤raf No:16-17  / Çizim No: 7-8  

Yer: Cafer Pafla Türbesi

Türü: Sembolik lahit 

Kaz›da Bulundu¤u Yer ve Tabakas›:

Türbe içinde, toprak üstünde yer al-

maktad›r.

‹nceleme Tarihi: Temmuz 1997

Bugünkü Durumu: Sa¤lam, fakat bafl ve

ayak tafllar› çimento harc› ile sabitleflti-

rilirken baz› tahripler yap›lm›flt›r.

Tarihi: H. 995/M. 1586-87

Mezar›n Kime Ait Oldu¤u: Kanuni

Sultan Süleyman, Sultan II. Selim ve

Sultan III. Murat devirlerinde vezirlik

yapm›fl olan Cafer Pafla’ya aittir.

Kitabesi: Lahitin bat› yan yüzündeki

kitabe: 

Vezir-i hamis ol Ca’fer Pafla 

Bu dehr içre görüp üç padiflah› 

‹düp Sultan Süleyman Hana hidmet 

Selim Hana irince sürdü cah› 

‹rüflüp ba’dehu Sultan Murad’a 

Murad›na iriflmedi kemah› 

Ederken alemi seyr ü temafla 

Adem iklimine erifldi rah› 

Bir eksükli Beyan› dedi tarih- 

Be hiflt ola makam-› ya ilahi

Bafl tafl› kitabesi: 

Ya hayyu La ilahe illa’llah 

Muhammeden-Resulullah

Malzeme: Mermer

Teknik: Oyma

Form: Kaideli, kapak tafll›, bafl ve ayak

tafl› silindirik, üstü aç›k sembolik lahit.

Genel Tan›m: Alçak kaide üzerinde

düz kenarl› kapak tafl› yer almaktad›r.

Kapak tafl›n›n üzerinde, altta ve üstte

ikifler profilli silmeyle kuflat›lm›fl üstü

aç›k bir lahit bulunmaktad›r. Do¤u ve

bat› yüzleri üçgen al›nl›kl› lahit üzerin-

de, afla¤›ya do¤ru daralan silindirik bafl

ve ayak tafllar› yer alm›flt›r. Sembolik

lahitin bat› yüzünde her fleritte ikifler

kartufl içine yerlefltirilen, Sülüs hatl›,

yatay yönde geliflen befl sat›r yaz› var-

d›r. Lahitin di¤er yüzlerinde rozetler

görülmektedir. Bafl tafl›n›n bat› yüzüne

dikey yerlefltirilmifl bir kartufl içerisine

Sülüs hatl› dört sat›r Kelime-i Tevhid

ifllenmifltir. Ayak tafl› bezemesizdir.

Seçilen Konu: Bitkisel ve yaz›l› bezeme

vard›r.

Kompozisyon: Süsleme, sembolik lahi-

tin kuzey, güney ve do¤u yüzlerinde

görülmektedir. Kuzey ve güney yüzle-

re göbekleri farkl› üçer rozet simetrik

olarak yerlefltirilmifltir. Do¤u yüzüne

ise sadece merkeze bir rozet ifllenmifl-

tir. Kuzey ve güney yüzlerde eksende

bulunan rozetler ile do¤u yüzdeki ro-

zet, d›fla taflk›n yuvarlak göbekten ç›-

kan oniki sivri yapraktan ve dört kade-

meden oluflmufltur. Kuzey ve güney

yüzlerde yanlardaki rozetler ise yine

d›fla taflk›n, alt› kollu y›ld›z biçimindeki

göbekten ç›kan, bir ve ikinci kademele-

ri alt›, üç, dört ve beflinci kademeleri

oniki yuvarlak yapraktan meydana gel-

mifltir.

Ölçüler En Boy Yükseklik Çap

Kaide 159 cm. 318 cm. 20 cm. -

Kapak Tafl› 121 cm. 278 cm. 19.5 cm. -

Lahit 80 cm. 135 cm. 81 cm. -

Bafl Tafl› - - 100 cm. 33 cm.

Ayak Tafl› - - 99 cm. 32 cm.
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Foto¤raf: 18 

6 Nolu örnek (Env. No:10)

Bat› kenar.

Foto¤raf: 19 

6 Nolu örnek (Env. No:10)

Kuzey kenar.

Çizim: 9

Çizim: 10

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

ÖÖrrnneekk  NNoo::  66    

Envanter No: 10
Foto¤raf No: 18-19 / Çizim No: 9-10   
Yer: Cafer Pafla Türbesi  
Türü: Sembolik lahit.
Kaz›da Bulundu¤u Yer ve Tabakas›: Tür-
be içinde, toprak üstünde yer almaktad›r.
‹nceleme Tarihi: Temmuz 1997
Bugünkü Durumu: Sa¤lam olmakla birlik-
te, ayak tafl›n›n do¤u yüzünün alt k›sm›n-
daki kabartmalar tahrip olmufl, bu k›s›m-
lar çimento ile s›vanm›flt›r.
Tarihi: H. 1013/M. 1604
Mezar›n Kime Ait Oldu¤u: Dervifl Meh-
met Bey’in k›z› Hatice’ye aittir.
Kitabesi: Bafl tafl› kitabesi: Bat› yüzü: 
Ya Allah Ya Muhammed 
A¤r›lar k›ld› böyle iflte 
De¤irmenler yürür kanl› yafla 
A¤layacak ifller geldi bafl›na 
Ya ben a¤lamay›p kimler a¤las›n 
Ah el-mevt El-Ma’sume Hatice 
Binti Dervifl Mehmet Bey 
F› gurre camiziye’l-üla, 
Sene 1013
Güney yüzü: 

Hasan Hüseyin 
Ya ben a¤lamay›p kimler a¤las›n
................................................ 

Görmez oldum nazl› güzel yüzünü 
Katta böyle yaz›lm›fl yaz› 
Ya ben a¤lamay›p kimler a¤las›n 
Y›llar oldu güller bitti 
Bülbüller eriflti öttü 
Benim güllerim bitmeden yetti 
Ya ben a¤lamay›p kimler a¤las›n 
Ah el-fi
Lahitin kuzey kenar›n›n alt bordürü: 

Sultan olanlar-Taht› cihana-
Terk eylediler-Tac-› figan›
Lahitin di¤er kenar bordürlerindeki yaz›-

lar okunamam›flt›r.

Malzeme: Mermer

Teknik: Oyma

Form: Kaideli, kapak tafll›, bafl ve ayak

tafl› olan, üstü aç›k sembolik lahit.

Genel Tan›m: Alçak bir kaide üzerinde,

kenarlar› inci dizisi ile çevrelenmifl kapak

tafl› yer almaktad›r. Kapak tafl›n›n üzerin-

de ise do¤u ve bat› yüzleri üçgen al›nl›kl›

üstü aç›k lahit bulunmaktad›r. Sembolik

lahitin dört yüzü, içinde yaz›lar›n yer al-

d›¤› kartufllar ile iki Timur bene¤i motifi-

nin dönüflümlü yerlefltirilmesiyle oluflan

çerçeveyle s›n›rland›r›lm›flt›r. Bütün yüz-

ler Timur benekleri ile bitkisel motiflerin

birlikte kullan›ld›¤› yo¤un bezeme prog-

ram›na sahiptir. Bafl tafl› kare gövdelidir.

Gövdenin üst k›sm› önce sekizgene dö-

nüflmekte, daha sonra da silindirik bir

boyunla sonuçlanmaktad›r. Bafl tafl›n›n

bat› yüzünde befl s›ra diagonal, üç s›ra

yatay fleritler halinde Talik hatl› yaz› bu-

lunmaktad›r. Ayr›ca en üstte iki sat›r yaz›

vard›r. Do¤u yüzünde üstte yatay yönde

geliflen iki, altta diagonal yönde geliflen

sekiz, güney yüzde üstte yine yatay iki,

altta diagonal on sat›r yaz› fleridi vard›r.

Üstte kafl kemer fleklinde taçland›r›lm›fl

ayak tafl› ise tamamen bitkisel bezemelidir.

Seçilen Konu: Bitkisel, nesneli ve yaz›l›

bezeme vard›r. 

Kompozisyon: Süsleme, lahitin ve ayak

tafl›n›n bütün yüzlerinde, bafl tafl›n›n üst

k›sm›nda görülmektedir. Lahitin kuzey

ve güney yüzlerinde üç Timur bene¤i ile

büyük bir bene¤in dönüflümlü yerlefltiril-

mesinden oluflan simetrik bir düzenleme

bulunmaktad›r. Bunlar›n aras›na üstte ve

altta, göbekleri nergis çiçe¤i fleklinde

Ölçüler En Boy Yükseklik Kal›nl›k

Kaide 95 cm. 208 cm. 5 cm. -

Kapak Tafl› 75 cm. 190 cm. 11 cm. -

Lahit 53.5 cm. - 53 cm. -

Bafl Tafl› 11 cm. - 84 cm. 11 cm.

Ayak Tafl› 28 cm. - 90 cm. 8 cm.
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Foto¤raf: 20 

7 Nolu örnek (Env. No:11)

Kuzey-bat› kenarlar.

Çizim: 11

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

olan ve dört rumiden oluflan çark›felek

biçimindeki motifler ile z›t yönlere ba-

kan kal›n sapl›, ikifler buhur-u meryem

yerlefltirilmifltir. Merkezdeki büyük be-

ne¤in üzerine, büyük bir palmet ile

onun iki taraf›na rumiler ve k›vr›k dallar

ifllenmifltir. Di¤er büyük iki bene¤in

üzerinde ise sadece sivri yaprakl›, üç di-

limli küçük bir çiçek görülmektedir. Bü-

yük beneklerin içi palmet, rumi ve k›v-

r›k dallarla dolgulanm›flt›r. Çevreleri t›¤

fleklinde düzenlenmifl küçük palmetlerle

kuflat›lm›flt›r. Üç benek motiflerinde ise

her bene¤in içine rumilerle yine küçük

üç benek motifi yerlefltirilmifltir. Do¤u

ve bat› yüzlerde ise ayn› motiflerin fark-

l› düzenlemesiyle oluflturulmufl tasar›m-

lar vard›r. Merkezde büyük bir Timur

bene¤i ve bu bene¤in çapraz köflelerin-

de küçük birer benek yer almaktad›r.

Büyük bene¤in alt›nda ve üstündeki iki-

fler buhur-u meryem aras›nda sivri uçlu

üç yaprakl› birer çiçek ve sadece üstte

bir nergis çiçe¤i bulunmaktad›r. Büyük

bene¤in her iki yan›na rumilerden olu-

flan birer çark›felek ifllenmifltir. Bafl ta-

fl›nda, boyunda bir s›ra inci dizisi vard›r.

Boyuna geçiflte oluflturulan sekizgenin

çapraz köflelerinde birer küçük palmet

yer almaktad›r. Ayak tafl›n›n çevresi sti-

lize yapraklar›n zigzaglar yaparak yer-

lefltirildi¤i ince bir bordürle kuflat›lm›fl-

t›r. Tafl›n her iki yüzündeki palmet, ru-

mi, yaprak ve k›vr›k dallardan oluflan gi-

rift bir kompozisyon dikkat çekmekte-

dir. Birbiriyle ba¤lant›l› büyük palmetle-

rin aralar›na birer nergis çiçe¤i yerleflti-

rilmifltir. Ayak tafl›n›n yanlar› ise rumili

iki k›vr›k dal›n oluflturdu¤u, zencere¤e

benzer bir bordürle bezelidir. 

ÖÖrrnneekk  NNoo::  77

Envanter No: 11  

Foto¤raf No: 20 / Çizim No: 11   

Yer: Cafer Pafla Türbesi

Türü: Sembolik Lahit

Kaz›da Bulundu¤u Yer ve Tabakas›:

Türbe içinde, toprak üstünde yer

almakatad›r.

‹nceleme Tarihi : Temmuz 1997

Bugünkü Durumu: Bafl ve ayak tafllar›

yoktur, do¤u yüzünde küçük k›r›klar

oluflmufltur.

Tarihi: 16. yy.a ait oldu¤u düflünülebilir.

Mezar›n Kime Ait Oldu¤u: -

Kitabesi: -

Malzeme: Mermer.

Teknik: Oyma.

Form: Kaideli, bafl ve ayak tafl› mevcut

olmayan, üstü aç›k sembolik lahit.

Genel Tan›m: Alçak kaide üzerinde, do-

¤u ve bat› yüzleri üçgen al›nl›kl›, üstü

aç›k sembolik lahit yer almaktad›r. La-

hitin dört yüzünde, merkezde birer ro-

zet bulunmaktad›r.

Do¤u ve bat› yüzündeki üçgen al›nl›kl›

tafllar›n üzerinde, bafl ve ayak tafllar›n›n

yerlefltirildi¤i dikdörtgen yuvalar görül-

mektedir.

Seçilen Konu: Bitkisel bezeme vard›r.

Kompozisyon: Süsleme sembolik lahitin

dört yüzüne, simetrik olarak yerlefltiril-

mifltir. Çok yal›n süsleme program›yla

bezenmifl lahitin her yüzünde merkezde

birer rozet bulunmaktad›r. Rozetlerin

büyüklükleri ayn›d›r. Biçimleri ise kuzey

yüzdeki farkl›, do¤u, bat› ve güney yüz-

dekiler benzerdir. Rozetler, d›fla taflk›n

yuvarlak bir göbekten geliflen dokuz

sivri yapraktan sonra, üç aflamada yine

dokuzar yapra¤›n kayd›r›larak yerleflti-
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Ölçüler En Boy Yükseklik

Kaide 101 cm. 244 cm. 15 cm.

Lahit 74.5 cm. 215 cm. yan 43 cm. ön 52 cm.



Foto¤raf: 21 

8 Nolu örnek (Env. No:15)

Bat›-güney kenarlar.

Foto¤raf: 22

8 Nolu örnek (Env. No:15)

Do¤u kenar.

Çizim: 12

Çizim: 13

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

rilmesiyle oluflturulmufltur. Kuzey yü-

zündeki rozetin yuvarlak göbe¤ini çar-

k›felek biçiminde düzenlenmifl dokuz

yaprak çevrelemektedir.
ÖÖrrnneekk  NNoo::  88

Envanter No: 15    

Foto¤raf No: 21-22  / Çizim No: 12-13   

Yer: Cafer Pafla Türbesi

Türü: Sembolik lahit.  

Kaz›da Bulundu¤u Yer ve Tabakas›:

Türbe içinde, toprak üstünde yer al-

maktad›r.

‹nceleme Tarihi: Temmuz 1997

Bugünkü Durumu:  Bafl ve ayak tafllar›

yoktur.

Tarihi:16. yy.a ait oldu¤u düflünülebilir.

Mezar›n Kime Ait Oldu¤u: - 

Kitabesi: -

Malzeme: Mermer.

Teknik: Oyma.

Form: Kaideli, kapak tafll›, üstü aç›k

sembolik lahit.

Genel Tan›m: Alçak kaide üzerinde

düz kenarl› bir kapak tafl› yer almakta-

d›r. Kapak tafl›n›n üzerinde, altta ve

üstte ikifler profilli silmeyle kuflat›lm›fl,

üstü aç›k sembolik lahit bulunmaktad›r.

Lahitin do¤u ve bat› yüzlerindeki üç-

gen al›nl›kl› tafllar›n üzerinde bafl ve

ayak tafllar›n›n yerlefltirildi¤i yuvalar

vard›r. Lahitin silmelerinden bafllayarak

üst kenarlar› rumi ve palmetlerden olu-

flan frizle çevrelenmifltir. Lahitin dört

yüzü de rozet ve vazoda çiçeklerden

oluflan bitkisel bezemelidir.

Seçilen Konu: Bitkisel ve nesneli beze-

me vard›r.

Kompozisyon: Lahitin dört yüzünde,

vazolu çiçek motifleri ile rozetlerin dö-

nüflümlü yerlefltirilmesinden oluflan, si-

metrik düzenleme görülmektedir. Va-

zolardaki çiçek motifleri ve rozetler

her yüzde birbirinden farkl›d›r. Lahitin

do¤u yüzünde, ortada büyük bir rozet

ile onun iki yan›nda ayakl› vazo için-

den ç›kan birer selvi a¤ac› yer almakta-

d›r. Sa¤daki selvi a¤ac›n›n gövdesi ya-

tay zigzaglarla taranm›flt›r. Ayr›ca sel-

vinin çevresi ince sarmafl›k dallar›yla

sar›lm›flt›r. Soldaki selvi a¤ac›n›n göv-

desi yine ayn› flekilde taranm›fl, a¤ac›n

iki yan›nda, altta, afla¤›ya do¤ru sarkan

birer üzüm salk›m› ile yukar›daki birer

asma yapra¤› dikkat çekmektedir. Bat›

yüzünde, merkezde büyük bir rozet ve

onun iki yan›na yerlefltirilen ayakl› va-

zodan ç›kan lale motifleri görülmekte-

dir. Vazodan ç›kan ve iki uzun büyük

yapra¤›n yer ald›¤› ince dal üst k›s›mda

ikiye ayr›larak birer lale ile sonuçlan-

m›flt›r. Kuzey yan yüzünde ise üç rozet

motifi ile vazoda çiçekler dönüflümlü

olarak yerlefltirilmifltir. Ortadaki rozet

di¤erlerinden daha büyük ve farkl› dü-

zenlenmifltir. Rozet, d›fla taflk›n yuvar-

lak bir göbekten ç›kan oniki sivri yap-

raktan sonra üç kademede geliflmifltir.

Yanlardaki rozetler benzer biçim ve

boyuttad›r. Bunlar›n ortas›, yuvarlak

göbe¤in çevresine çark›felek biçiminde

üst üste, e¤imli yerlefltirilen yapraklar-

dan oluflmufltur. Rozetler aras›nda

ayakl› vazodan ç›kan ve farkl› yönlere

bakan, ince birer dal üzerinde sümbül

Ölçüler En Boy Yükseklik

Kaide 94.5 cm. 214.5 cm. -

Kapak Tafl› 76.5 cm. 191 cm. 13.5 cm.

Lahit 50.5 cm. 169 cm. yan 53 cm. ön 64.5 cm.
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Foto¤raf: 23 

9 Nolu örnek (Env. No:22)

Kuzey-bat› kenarlar.

Foto¤raf: 24 

9 Nolu örnek (Env. No:22)

Do¤u kenar.

Çizim: 14

Çizim: 15

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

ve gonca gül yer almaktad›r. Gonca

gülle sonuçlanan dal üzerindeki gülün

küçük yapraklar› ayr›nt›l› biçimde ifl-

lenmifltir. Ayn› yüzde, sol köflede vazo-

dan ç›kan lale motifleri bulunmaktad›r.

Bu yüzün sa¤ köflesi, bezemesiz, düz

b›rak›lm›flt›r. Güney yan yüzünde dü-

zenleme ayn› olmakla birlikte, rozetler

ve çiçek motifleri farkl›d›r. Ortadaki

rozet yine daha büyük ve di¤er iki ro-

zetten farkl› biçimdedir. Rozetlerin

aras›ndaki vazolarda, farkl› iki çiçek

köflelere yerlefltirilenlerde ise tek çiçek

motifleri görülmektedir. Ayakl› vazola-

r›n ilkinde, farkl› yönlere bakan, sivri,

küçük yaprakl› ve tomurcuklu karanfil

ile nergis, di¤erlerinde ise gonca gül ile

nergis çiçekleri yer almaktad›r. Köfle-

lerde ise, vazolar içine yerlefltirilmifl,

sa¤da nergis, solda lale motifleri ifllen-

mifltir.

ÖÖrrnneekk  NNoo::  99    

Envanter No: 22    

Foto¤raf No: 23-24 / Çizim No: 14-15   
Yer: Cafer Pafla Türbesi

Türü: Sembolik Lahit.

Kaz›da Bulundu¤u Yer ve Tabakas›:

Türbe içinde, toprak üstünde yer al-

maktad›r.

‹nceleme Tarihi: Temmuz 1997

Bugünkü Durumu:  Ayak tafl› yoktur.

Lahitin çevresindeki palmet-rumi frizi

yer yer k›r›lm›fl, buralar çimentoyla s›-

vanm›flt›r.

Tarihi: H. 994/ M. 1586

Mezar›n Kime Ait Oldu¤u:  -

Kitabesi: 

‹bni Pafla eyledi azm› canan 
Dedi tarihin Nihadi na-tevan 
Bu Mehmed uçup cennet kuflu 
Add›na uçtu bülbül eyledi, 
Sene 994
Malzeme: Mermer.

Teknik: Oyma.

Form: Kaideli, silindirik bafl tafll›, üstü

aç›k sembolik lahit.

Genel Tan›m: Alçak, düz kenarl› kaide

üzerinde, altta ve üstte ikifler profilli

silme ile s›n›rland›r›lm›fl üstü aç›k lahit

bulunmaktad›r. Lahitin do¤u ve bat›

yüzleri üçgen al›nl›kl›d›r. Lahitin dört

kenar› rumi ve palmetlerden oluflan

frizle kuflat›lm›flt›r. Bafl tafl› silindirik

formda, ayak tafl› ise yoktur. Ayak tafl›-

n›n oturdu¤u yuvan›n izleri lahit üze-

rinde görülmektedir.
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Ölçüler En Boy Yükseklik Çap

Kaide 95 cm. 179 cm. 12 cm. -

Lahit 50 cm. 149 cm. yan 50 cm. ön 56 cm.  -

Bafl Tafl› - - 62 cm. 20 cm.



Foto¤raf: 25 

10 Nolu örnek (Env. No:28)

Çizim: 16

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

Seçilen Konu: Bitkisel, nesneli ve yaz›l›

bezeme vard›r.

Kompozisyon: Sembolik lahitin dört

yüzünde vazolu çiçek motifleri ile ro-

zetlerin dönüflümlü yerlefltirilmesinden

oluflan, simetrik düzenleme görülmek-

tedir. Vazolardaki çiçekler ve rozetler

her yüzde birbirinden farkl›d›r. Lahitin

do¤u yüzünde merkezde büyük bir ro-

zet, onun iki yan›nda ayakl› vazo için-

den ç›kan çiçekler yer almaktad›r. Yu-

varlak göbe¤i d›fla taflk›n rozetin, bir

yöne do¤ru hafif e¤imli yuvarlak yap-

raklar› üst üste gelecek flekilde yerleflti-

rildikten sonra, üç kademede tamam-

lanm›flt›r. Ayakl› vazolardan ç›kan ve

farkl› yönlere bakan çiçeklerden, orta-

daki rozete do¤ru yönelenler, küçük

yapraklar›yla gonca güldür. Vazodaki

di¤er çiçekler ise uzun, büyük yaprakl›

lale motifleridir. Bat› yüzünde de ben-

zer düzenleme görülmektedir. Sadece

rozetin orta k›sm› farkl› olarak befl sivri

yapraktan oluflmufltur. Rozetin iki ya-

n›ndaki ayakl› vazolardan sa¤dakinde

farkl› yönlere bakan iki lale, soldakinde

ise rozete do¤ru bakan tomurcuklu ka-

ranfil ve lale bulunmaktad›r. Kuzey yan

yüzde ise üç rozet motifi ile vazoda çi-

çekler dönüflümlü olarak yerlefltirilmifl-

tir. Merkezdeki rozetin ortas› on iri

yaprakl› olup, üç aflamada tamamlan-

m›flt›r. Yanlardaki rozetler bat› yüzdeki

rozete benzemektedir. Rozetler aras›n-

daki ayakl› vazolarda farkl› ikifler, köfle-

lerde ise tek çiçek motifi görülmekte-

dir. Farkl› yönlere bakan çiçeklerden

orta rozete do¤ru yönelenler lale, yan

rozetlere do¤ru olanlar ise biri küçük,

sivri yaprakl›, tomurcuklu karanfil, di-

¤eri küçük yaprakl› gonca güldür. Kö-

flelerde, sa¤da, tek dal›n yukar›da ikiye

ayr›lmas›yla oluflan iki lale, solda iki

karanfil vazolar içinde tasvir edilmifltir.

Güney yan yüzünde düzenleme ayn›

sadece rozetler ve çiçekler farkl›d›r.

Merkezdeki rozet, d›fla taflk›n yuvarlak

göbek çevresine yerlefltirilen oniki sivri

yapraktan geliflmifl, di¤er iki rozetin or-

tas› çark›felek biçiminde düzenlenmifl-

tir. Rozetlerin aras›nda, ayakl› vazolar

içinde ortadaki rozete do¤ru bakanlar

lale ile nergis, yan rozetlere do¤ru ba-

kanlar ise gonca güldür. Köflelerde, sol-

da herhangi bir bezeme yap›lmam›fl,

sa¤da ise vazo içinde lale motifleri gö-

rülmektedir.

ÖÖrrnneekk  NNoo::  1100    

Envanter No: 28    

Foto¤raf No: 25  / Çizim No: 16   

Yer: Cafer Pafla Türbesi

Türü: Sembolik lahite ait k›sa yan ke-

nar.

Kaz›da Bulundu¤u Yer ve Tabakas›:

Türbe içinde, toprak üstünde yer al-

maktad›r.

‹nceleme Tarihi: Temmuz 1997

Bugünkü Durumu: Sa¤lam görünmekle

birlikte, üçgen al›nl›kla, palmet-rumi

frizinde k›r›klar var.

Tarihi: 16. yy.a ait oldu¤u düflünülebi-

lir.
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Foto¤raf: 26 

11 Nolu örnek (Env. No:29)

Çizim: 17

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

Mezar›n Kime Ait Oldu¤u: -  

Kitabesi: -

Malzeme: Mermer.

Teknik : Oyma.

Form : Sembolik lahite ait üçgen al›n-

l›kl› k›sa yan kenar. 

Genel Tan›m:  Lahite ait k›sa kenar üç-

gen al›nl›kl› olup, altta ve üstte, düz ve

iç bükey ikifler profilli silmeyle çerçe-

velenmifltir. Üçgen al›nl›k ile yan k›-

s›mlar rumi ve palmetlerden oluflan

frizle kuflat›lm›flt›r. Tafl›n ön ve yan

yüzleri bitkisel bezemelidir.

Seçilen Konu: Bitkisel ve nesneli beze-

me vard›r.

Kompozisyon: Ön yüzünde eksende

bir rozet, onun iki yan›nda vazodan ç›-

kan çiçeklerle simetrik bir düzenleme

görülmektedir. Yan yüzlerde ise simet-

rik birer selvi a¤ac› yer almaktad›r. Ek-

sendeki rozet, d›fla taflk›n yuvarlak bir

göbekten ç›kan çark›felek fleklinde dü-

zenlenmifl on yaprak ile üç kademeden

oluflmufltur. Rozetin iki yan›nda ayakl›

vazodan ç›kan, iki büyük ve uzun yap-

ra¤›n yer ald›¤› ince dal, üstte ikiye ay-

r›larak birer lale ile sonuçlanmaktad›r.

Tafl›n yan yüzlerindeki selvi a¤açlar›-

n›n gövdesi yatay zigzaglarla taranm›fl-

t›r.

ÖÖrrnneekk  NNoo::  1111  

Envanter No: 29    

Foto¤raf No: 26  / Çizim No: 17   

Yer: Cafer Pafla Türbesi

Türü: Sembolik lahite ait k›sa yan ke-

nar.

Kaz›da Bulundu¤u Yer ve Tabakas›:

Türbe içinde, toprak üstünde yer al-

maktad›r.

‹nceleme Tarihi: Temmuz 1997

Bugünkü Durumu: Sa¤lam.

Tarihi:  16. Yüzy›la ait oldu¤u düflünü-

lebilir.

Mezar›n Kime Ait Oldu¤u:  -

Kitabesi: -

Malzeme: Mermer.

Teknik: Oyma.

Form: Sembolik lahite ait üçgen al›n-

l›kl› k›sa yan kenar. 

Genel Tan›m: Lahite ait k›sa kenar üç-

gen al›nl›kl› olup, altta ve üstte düz ve

iç bükey ikifler profilli silmeyle çerçe-

velenmifltir. Üçgen al›nl›k ile yan k›-

s›mlar rumi ve palmetlerden oluflan
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Foto¤raf: 27 

12 Nolu örnek (Env. no:30)

Çizim: 18

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

frizle kuflat›lm›flt›r. Tafl›n ön yüzünde

rozet ile vazodan ç›kan çiçekler, yan

yüzlerinde yar›m rozetlerden oluflan

bezeme görülmektedir.

Seçilen Konu: Bitkisel ve nesneli beze-

me vard›r.

Kompozisyon: Ön yüzünde eksende

bir rozet, onun iki yan›nda vazodan ç›-

kan çiçeklerle simetrik bir düzenleme

görülmektedir. Rozet, d›fla taflk›n yu-

varlak bir göbekten ç›kan ilki sivri, di-

¤erleri yuvarlak dokuz yapraktan ve

dört kademeden oluflmufltur. Rozetin

iki yan›nda ayakl› vazodan ç›kan, farkl›

yönlere bakan ikifler çiçek bulunmakta-

d›r. Çiçeklerden rozete do¤ru yönelen-

ler, küçük sivri yaprakl› karanfil, di¤er

çiçek ise büyük, uzun yaprakl› laledir.

Tafl›n yan yüzlerinde simetrik olarak

rozete ait küçük parçalar yer alm›flt›r. 

ÖÖrrnneekk  NNoo::  1122    

Envanter No: 30    

Foto¤raf No: 27  / Çizim No: 18   

Yer: Cafer Pafla Türbesi

Türü: Sembolik lahite ait k›sa yan ke-

nar.

Kaz›da Bulundu¤u Yer ve Tabakas›:

Türbe içinde, toprak üstünde yer al-

maktad›r.

‹nceleme Tarihi: Temmuz 1997

Bugünkü Durumu: Sa¤lam.

Tarihi: 16. yy.a ait oldu¤u düflünülebi-

lir.

Mezar›n Kime Ait Oldu¤u:  -

Kitabesi: -

Malzeme: Mermer.

Teknik : Oyma.

Form: Sembolik lahite ait üçgen al›n-

l›kl› k›sa yan kenar. 

Genel Tan›m: Lahite ait k›sa kenar üç-

gen al›nl›kl› olup, altta ve üstte düz ve

iç bükey ikifler profilli silmeyle çerçe-

velenmifltir. Üçgen al›nl›k ile yan yüz-

ler rumi ve palmetlerden oluflan frizle

kuflat›lm›flt›r. Tafl›n ön yüzünde rozet

ve vazodan ç›kan çiçekler ile yan yüz-

lerinde yine ayakl› vazolardan ç›kan çi-

çeklerden oluflan bezeme görülmekte-

dir.

Seçilen Konu: Bitkisel ve nesneli beze-

me vard›r.

Kompozisyon: Ön yüzünde eksende

bir rozet, onun iki yan›nda vazodan ç›-

kan çiçeklerle simetrik bir düzenleme

görülmektedir. Rozet, d›fla taflk›n yu-

varlak bir göbekten ç›kan oniki yaprak-

tan ve dört kademeden oluflmufltur. Ro-

zetin iki yan›nda ayakl› vazodan ç›kan

çiçekler bulunmaktad›r. Rozetin solun-

daki ayakl› vazodan ç›kan küçük yap-
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Foto¤raf: 28 

13 Nolu örnek (Env. No:31)

Çizim: 19

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

rakl› ince dal üstte dörde ayr›ld›ktan

sonra afla¤›ya dönerek birer nergisle

sonuçlanm›flt›r. Sa¤daki vazodan ç›kan

çiçekler farkl› iki yöne bakmaktad›rlar.

Çiçeklerden rozete do¤ru yönelen, kü-

çük sivri yaprakl› küpe, di¤er çiçek ise

büyük, uzun yaprakl› laledir. Tafl›n yan

yüzlerinde simetrik olarak vazolu çiçek

motifleri bulunmaktad›r. Sol yan yüzde

ayakl› vazodan ç›kan ve farkl› yönlere

bakan iki karanfil, sa¤ yan yüzde ise bi-

ri açmam›fl iki lale yer almaktad›r.

ÖÖrrnneekk  NNoo::  1133    

Envanter No: 31    

Foto¤raf No: 28  / Çizim No: 19   

Yer: Cafer Pafla Türbesi

Türü: Sembolik lahite ait k›sa yan ke-

nar.

Kaz›da Bulundu¤u Yer ve Tabakas›:

Türbe içinde, toprak üstünde yer al-

maktad›r.

‹nceleme Tarihi: Temmuz 1997

Bugünkü Durumu: Sa¤lam.

Tarihi: 16. yy.a ait oldu¤u düflünülebilir.

Mezar›n Kime Ait Oldu¤u:  -

Kitabesi: -

Malzeme: Mermer.

Teknik: Oyma.

Form: Sembolik lahite ait üçgen al›n-

l›kl› k›sa yan kenar. 

Genel Tan›m: Lahite ait k›sa kenar üç-

gen al›nl›kl› olup, altta ve üstte düz ve

iç bükey ikifler profilli silmeyle çerçe-

velenmifltir. Üçgen al›nl›k ile yan k›-

s›mlar rumi ve palmetlerden oluflan

frizle kuflat›lm›flt›r. Tafl›n ön yüzünde

rozet ve vazodan ç›kan çiçekler ile yan

yüzlerinde birer selviden oluflan beze-

me görülmektedir.

Seçilen Konu: Bitkisel ve nesneli beze-

me vard›r.

Kompozisyon: Ön yüzünde eksende

bir rozet, onun iki yan›nda vazodan ç›-

kan çiçeklerle simetrik bir düzenleme

görülmektedir. Yan yüzlerde ise simet-

rik birer selvi a¤ac› yer almaktad›r. Ek-

sendeki rozet, d›fla taflk›n yuvarlak bir

göbekten ç›kan ilki sivri di¤erleri yu-

varlak on yaprak ile üç kademeden

oluflmufltur. Rozetin iki yan›ndaki,

ayakl› vazodan ç›kan, iki büyük ve

uzun yapra¤›n yer ald›¤› ince dal, üstte

ikiye ayr›larak birer lale ile sonuçlan-

maktad›r. Tafl›n yan yüzlerindeki selvi

a¤açlar›n›n gövdeleri yatay zigzaglarla

taranm›flt›r.
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Foto¤raf: 29 

14 Nolu örnek (Env. No:32)

Çizim: 20

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

ÖÖrrnneekk  NNoo::  1144  

Envanter No: 32    

Foto¤raf No: 29  / Çizim No: 20   

Yer: Cafer Pafla Türbesi

Türü: Sembolik lahite ait k›sa yan ke-

nar.

Kaz›da Bulundu¤u Yer ve Tabakas›:

Türbe içinde, toprak üstünde yer al-

maktad›r.

‹nceleme Tarihi: Temmuz 1997

Bugünkü Durumu: Sa¤lam, sadece pal-

met-rumi frizinde k›r›klar vard›r.

Tarihi:  16. yy.a ait oldu¤u düflünüle-

bilir.

Mezar›n Kime Ait Oldu¤u:  -

Kitabesi: -

Malzeme: Mermer.

Teknik : Oyma.

Form: Sembolik lahite ait üçgen al›n-

l›kl› k›sa yan kenar. 

Genel Tan›m: Lahite ait k›sa kenar üç-

gen al›nl›kl› olup, altta ve üstte, düz

ve iç bükey ikifler profilli silmeyle çer-

çevelenmifltir. Üçgen al›nl›k ile yan k›-

s›mlar rumi ve palmetlerden oluflan

frizle kuflat›lm›flt›r. Tafl›n ön ve yan

yüzü rozet ve  vazodan ç›kan çiçekler-

le süslenmifltir.

Seçilen Konu: Bitkisel ve nesneli beze-

me vard›r.

Kompozisyon: Ön yüzünde eksende

bir rozet, onun iki yan›nda vazodan

ç›kan çiçeklerle simetrik bir düzenle-

me görülmektedir. Rozet, d›fla taflk›n

yuvarlak bir göbekten ç›kan ilki sivri,

di¤erleri yuvarlak oniki yapraktan ve

dört kademeden oluflmufltur. Rozetin

iki yan›nda ayakl› vazodan ç›kan, fark-

l› yönlere bakan ikifler çiçek bulun-

maktad›r. Çiçeklerin hepsi birbirinden

farkl›d›r. Rozete do¤ru yönelen çiçek-

ler, gonca gül ile karanfil, d›fla do¤ru

yönelenler ise küpe ve laledir. Tafl›n

sol yan yüzü bezemesiz olmas›na ra¤-

men, sa¤ yan yüzünde yine vazodan

ç›kan çiçek düzenlemesi yer almakta-

d›r. Burada ayakl› vazodan ç›kan ince

bir dal yukar›da dörde ayr›ld›ktan son-

ra afla¤›ya dönerek birer nergisle so-

nuçlanm›flt›r.
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Foto¤raf: 30 

15 Nolu örnek (Env. No:34)

Çizim: 21

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

ÖÖrrnneekk  NNoo::  1155    

Envanter No: 34    

Foto¤raf No: 30  / Çizim No: 21   

Yer: Cafer Pafla Türbesi

Türü: Sembolik lahite ait k›sa yan kenar.

Kaz›da Bulundu¤u Yer ve Tabakas›:

Türbe içinde, toprak üstünde yer al-

maktad›r.

‹nceleme Tarihi: Temmuz 1997

Bugünkü Durumu: Palmet-rumi frizinde

k›r›klar vard›r.

Tarihi: 16. yy.a ait oldu¤u düflünülebilir.

Mezar›n Kime Ait Oldu¤u: -

Kitabesi: -

Malzeme: Mermer.

Teknik: Oyma.

Form: Sembolik lahite ait üçgen al›n-

l›kl› k›sa yan kenar. 

Genel Tan›m: Lahite ait k›sa kenar üç-

gen al›nl›kl› olup, altta ve üstte düz ve

iç bükey ikifler profilli silmeyle çerçe-

velenmifltir. Üçgen al›nl›k ile yan yüz-

ler rumi ve palmetlerden oluflan frizle

kuflat›lm›flt›r. Tafl›n ön yüzünde rozet

ile onun iki yan›ndaki vazodan ç›kan

çiçeklerden oluflan bezeme yer almak-

tad›r. 

Seçilen Konu: Bitkisel ve nesneli beze-

me vard›r.

Kompozisyon: Ön yüzünde eksende

bir rozet, onun iki yan›nda vazodan ç›-

kan çiçeklerle simetrik bir düzenleme

görülmektedir. Rozet, d›fla taflk›n yu-

varlak göbekten ç›kan ilki sivri, di¤er-

leri yuvarlak on yapraktan ve dört ka-

demeden oluflmufltur. Ayakl› vazolar-

dan ç›kan tek dal üzerine iki farkl› çi-

çek yerlefltirilmifltir. Sa¤da, iki uzun,

büyük yapra¤›n yer ald›¤› ince dal üst-

te ikiye ayr›lmaktad›r. Bu dallardaki çi-

çeklerden rozete do¤ru yönelen lale,

Ölçüler En Yükseklik Kal›nl›k
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Foto¤raf: 31 

16 Nolu örnek (Env. No:37)

Çizim: 22

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

di¤er daldaki nergistir. Soldaki vazoda,

çiçekler farkl› olmakla birlikte, benzer

düzenleme görülmektedir. Bu vazodan

ç›kan çiçeklerden rozete do¤ru yöne-

len küpe, di¤er daldaki ise lale ile ner-

gisdir.

ÖÖrrnneekk  NNoo::  1166  

Envanter No: 37   

Foto¤raf No: 31  / Çizim No: 22   

Yer: Cafer Pafla Türbesi

Türü: Sembolik lahite ait uzun yan ke-

nar.

Kaz›da Bulundu¤u Yer ve Tabakas›:

Türbe içinde, toprak üstünde yer al-

maktad›r.

‹nceleme Tarihi: Temmuz 1997

Bugünkü Durumu: Sembolik lahite ait

uzun yan kenar›n, palmet-rumi frizinde

ve alt k›sm›nda küçük k›r›klar bulun-

maktad›r.

Tarihi:16. yy.a ait oldu¤u düflünülebi-

lir.

Mezar›n Kime Ait Oldu¤u: -

Kitabesi: -

Malzeme: Mermer.

Teknik: Oyma.

Form: Sembolik lahite ait dikdörtgen

fleklindeki uzun yan kenar.

Genel Tan›m: Sembolik lahite ait uzun

kenar›n ön yüzü, altta ve üstte, düz ve

iç bükey profilli silme ile çerçevelen-

mifltir. Üstte, profilli silmelerden itiba-

ren palmet ve rumilerden oluflan frizle

kuflat›lm›flt›r. Yüzey, rozetler ve vazo-

dan ç›kan çiçeklerle süslenmifltir.

Seçilen Konu: Bitkisel ve nesneli beze-

me vard›r.

Kompozisyon: Tafl›n ön yüzünde, va-

zodan ç›kan çiçek motifleri ile rozet-

lerin dönüflümlü yerlefltirilmesinden

oluflan simetrik düzenleme görülmek-

tedir. Merkezdeki rozet, d›fla taflk›n

yuvarlak göbek etraf›na yapraklar›n

Ölçüler En Yükseklik Kal›nl›k
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Foto¤raf: 32 

17 Nolu önek (Env. No:45)

Foto¤raf: 33 

18 Nolu örnek (Env. No:50)

Çizim: 23

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

çark›felek gibi üst üste yerlefltirilme-

siyle üç kademede tamamlanm›flt›r. Di-

¤er iki rozet ise ilki sivri, sonrakiler yu-

varlak oniki yapraktan ve üç kademe-

den oluflmufltur. 

Rozetler aras›nda ayakl› vazodan ç›kan

ve farkl› yönlere bakan ikifler çiçek bu-

lunmaktad›r. Çiçeklerden orta rozete

do¤ru yönelenler uzun, büyük yaprakl›

laleler, yan rozetlere yönelenler ise,

sa¤daki nergis, soldaki küçük yaprakl›

gonca güldür.
ÖÖrrnneekk  NNoo::  1177    

Envanter No: 45   

Foto¤raf No: 32  / Çizim No: 23  

Yer: Cafer Pafla Türbesi

Türü: Ayak tafl›.

Kaz›da Bulundu¤u Yer ve Tabakas›:

Türbe içinde, toprak üstünde yer al-

maktad›r.

‹nceleme Tarihi: Temmuz 1997

Bugünkü Durumu: Sa¤lam.

Tarihi:  16. yy.a ait oldu¤u düflünülebi-

lir.

Mezar›n Kime Ait Oldu¤u: -

Kitabesi: -

Malzeme: Mermer.

Teknik: Oyma.

Form: Dikdörtgen gövdeli, sivri kemer

tepelikli ayak tafl›.

Genel Tan›m: Ayak tafl›n›n dikdörtgen

kaidesinin köflelerden iki kademeyle

daralmas›yla gövdeye geçilmektedir.

Gövde sivri kemer tepelikli olup, ön

yüzünde üç s›ra mukarnas kavsaral›

dikdörtgen bir nifl bulunmaktad›r. Kav-

sara üzerinde sivri kuflatma kemeri yer

almaktad›r. Niflde içi bofl, yatay dik-

dörtgen iki pano bulunmaktad›r. Ayak

tafl› d›flta, üç yönden yumurta dizisiyle

kuflat›lm›flt›r.

Seçilen Konu: Bitkisel ve geometrik

bezeme vard›r.

Kompozisyon: Mukarnasl› kavsaran›n

köfleliklerinde, ikinci mukarnas s›ras›-

n›n köflelerinden ç›kan birer dal üzerin-

de yer alan çiçeklerden oluflan süsleme

görülmektedir. Simetrik düzenlenen

büyük ikifler yaprakl› ince dallar, ek-

sende, birbirine bakan birer lale ile so-

nuçlanm›flt›r.
ÖÖrrnneekk  NNoo::  1188    

Envanter No: 50    

Foto¤raf No: 33  / Çizim No: -   

Yer: Cafer Pafla Türbesi

Türü: Sembolik lahite ait uzun yan

kenar.

Ölçüler En Yükseklik Kal›nl›k

Ayak Tafl› 24 cm. 77 cm. 7 cm.
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Foto¤raf: 34 

19 Nolu örnek (Env. No: 51)

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

Kaz›da Bulundu¤u Yer ve Tabakas›:

Türbe içinde, toprak üstünde yer al-

maktad›r.

‹nceleme Tarihi: Temmuz 1997

Bugünkü Durumu: Sembolik lahite

ait uzun kenar›n palmet-rumi frizin-

de ve alt k›sm›nda küçük k›r›klar bu-

lunmaktad›r.

Tarihi: 16. yy.a ait oldu¤u düflünüle-

bilir.

Mezar›n Kime Ait Oldu¤u: -

Kitabesi: -

Malzeme: Mermer.

Teknik: Oyma.

Form: Sembolik lahite ait dikdörtgen

fleklindeki uzun kenar. 

Genel Tan›m: Tafl›n ön yüzü, altta

ve üstte, düz ve iç bükey ikifler pro-

filli silme ile çerçevelenmifltir. Üstte,

profilli silmelerden itibaren palmet

ve rumilerden oluflan friz yer almak-

tad›r. Yüzey rozetlerle süslenmifltir.

Seçilen Konu: Bitkisel bezeme var-

d›r.

Kompozisyon: Tafl›n ön yüzünde ol-

dukça belirsiz, rozetlerden oluflan

bezeme görülmektedir. Merkezde

oniki yaprakl› çark›felek motifi, onun

iki yan›nda birer rozet yer almakta-

d›r. Her iki rozete ait çok az iz kal-

m›flt›r. Rozetlerden sadece birinin

dokuz yaprakl› orta k›sm› belli ol-

maktad›r.

ÖÖrrnneekk  NNoo::  1199    

Envanter No: 51    

Foto¤raf No: 34  

Çizim No: -   

Yer: Cafer Pafla Türbesi

Türü: Sembolik lahite ait uzun yan

kenar.

Kaz›da Bulundu¤u Yer ve Tabakas›:

Türbe içinde, toprak üstünde yer al-

maktad›r.

‹nceleme Tarihi: Temmuz 1997

Bugünkü Durumu: Sembolik lahite

ait uzun yan kenar›n palmet-rumi fri-

zinde ve alt k›sm›nda küçük k›r›klar

bulunmaktad›r.

Tarihi:  16. yy.a ait oldu¤u düflünüle-

bilir.

Mezar›n Kime Ait Oldu¤u: -

Kitabesi: -

Malzeme: Mermer.

Teknik: Oyma.

Form: Sembolik lahite ait dikdörtgen

fleklindeki uzun kenar. 

Genel Tan›m: Tafl›n ön yüzü, altta

ve üstte, düz ve iç bükey ikifler pro-

filli silme ile çerçevelenmifltir. Üstte,

profilli silmelerden itibaren palmet

ve rumilerden oluflan friz yer almak-

tad›r. Yüzey rozetlerle süslenmifltir.

Seçilen Konu: Bitkisel bezeme var-

d›r.

Kompozisyon: Tafl›n ön yüzünde

çok az k›sm› görülen, rozetlerden

oluflan bezeme bulunmaktad›r. Mer-

kezde oniki yaprakl› göbekten geli-

flen rozet motifi, onun iki yan›nda iz-

lerden anlafl›ld›¤›na göre yine birer

rozet yer almaktad›r. 
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P‹YER LOT‹ K‹TÂBES‹ 
ve TA’LÎK HATTINA

DÂ‹R
B‹R MÜLÂHAZA

Prof. h.c. M. U⁄UR DERMAN

Z

1935’de Band›rma’da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi Eczac›l›k Okulu’nu bitirdi.
1955’den itibaren Necmeddin Okyay’›n Osmanl› Kitap Sanatlar› konusunda ö¤rencisi oldu.

Ayr›ca Dr. Süheyl Ünver, Macid Ayral ve Halim Özyaz›c›’dan da istifade etti.
1961’den buyana haz›rlad›¤› tebli¤, ansiklopedi maddesi 

ve makalelerle müstakil eserler üçyüzü aflm›flt›r. 
1985’den beri Marmara ve Mimar Sinan Üniversitelerinde 

ö¤retim faaliyetini sürdürmekte olup 
1997’de Mimar Sinan Üniversitesi’nce kendisine fahrî profesörlük tevcih edilmifltir. 
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Resim 1: 

Piyer Loti’nin oturdu¤u evin

bugünkü hâli ve kitâbenin

görünüflü.

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

Türklere büyük hayranl›k duyan

Frans›z edîbi Piyer Loti (1850-1923)

ile ilgili konulara da  -150. do¤um y›l-

dönümü münâsebetiyle-  bu sempoz-

yumda yer verildi¤ini ö¤renince, ben

de  onunla ilgili bir kitâbeyi seçtim. Zî-

ra bu kitâbeye dâir bir neflriyâta henüz

rastlamad›m.

‹stanbul’a müteaddid defalar gelen

Piyer Loti’nin 1328/1910 y›l›ndaki zi-

yâretinde ›kãmet eyledi¤i ev, Dîvanyo-

lu’ndaki Atîk Ali Pafla Medresesi’nin ya-

n›ndad›r (Resim:1). Bu binan›n kap›s›

üzerinde bulunan kitâbenin (Resim:2)

hattat› olan merhum hocam Necmed-

din Okyay’›n (1883-1976) hât›ra defte-

rinde bu bahisle ilgili ve "Piyer Loti’nin

Dîvanyolu’nda oturdu¤u hânenin kap›-

s›na yazd›¤›m yaz›" bafll›kl› flu sat›rlara

rastlad›m: "Belediye Meclisi’nde görü-

flülmüfl. Reflad Fuad Bey (1) bana yaz-

d›rtmay› karar alt›na alm›fllar, yazd›m.

Alt›ndaki Frans›zca yaz›y› da kendim

ilk defa olarak yazd›m ve yerine res-

mettim, be¤endiler. Yaz›n›n kal›b› el-

yevm elimde mevcuddur. Yaz›y› tafla

kendim çizdim; taflç› da güzel hâkketti".

Osmanl› kitâbelerinin ekseriyâ man-

zum tertiplendi¤i görülmektedir. Bura-

da da "Ikãmet etti bû evde Piyer Lûtî

saâdetle" kabîlinden bir tarih m›sra›n›n

k›t’aya tamamlanm›fl nazm›yla karfl›la-

flabilirdik. Ancak Piyer Loti kitâbesi

her hâlde alt›na Frans›zca tercümesinin

de nesir fleklinde gelece¤i hesaplanarak

böyle haz›rlanm›flt›r. Kitâbenin hem

Türkçe, hem de Frans›zca metninin yu-

karda ad› geçen Keçecizâde âilesinden

Reflad Fuad Bey (1864-1921) taraf›ndan

tertîb olundu¤unu san›yorum.

Necmeddin Okyay Hocam›z, bu

yaz›s›na imzâdan sonra ayr›ca tarih

koymamakla beraber, 1920 y›l›nda ‹s-

tanbul Belediye Meclisi’nce Piyer Lo-

ti’ye "fahrî hemflehrilik" tevcîh olundu-

¤u s›rada bahis konusu kitâbenin haz›r-

lan›p evin kap›s› üzerine yerlefltirildi¤i-

ni tahmîn ediyoruz. O devrin gazetele-

rinde bu kitâbenin yerine konulmas›

muhakkak ki havâdis olarak neflredil-

mifltir, fakat ben araflt›rma imkân›n› bu-
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Resim 2: 

Piyer Loti kitâbesi.
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lamad›m. Ayr›ca, hât›ra defterinde an›-

lan kitâbe kal›b›na da Necmeddin Ho-

ca’n›n evrâk› içinde rastlamad›m. Oysa,

sa¤l›¤›nda bir vesîle ile bunu bana gös-

termiflti. Ancak, metrûkâtinde bulunan,

kitâbenin yar› büyüklü¤ünde bir fotoko-

pidir ve bunun sûreti de (Resim:3)’dedir.

Yine Okyay merhumdan kalanlar

aras›nda rastlad›¤›m, ta’lîk hatt›n›n

meflk kalemi denilen boyuyla yaz›lm›fl

bir kitâbe tasla¤›n› da buraya al›yorum

(Resim:4): "Türklerin gerek saâdet, ge-

rek felâket zamanlar›nda necîb ve sâd›k

dostu, Fransa Encümen-i Dânifli âzas›n-

dan Piyer Loti …………târihinde bu

evde ›kãmet etmifltir."

Anlafl›ld›¤› kadar›yla kitâbe önce bu

ifâdeyle tasarlanm›fl; sonra alt taraf›na

Frans›zcas›  eklenirken biraz farkl› hâle

getirilmifltir. Kitâbenin hâlen bina üs-

tündeki Türkçe metni: "Türklerin sa-

âdet ve felâket zamanlar›nda necîb ve

sâd›k dostu, Fransa Encümen-i Dânifli

âzas›ndan Piyer Loti binüçyüzyirmise-

kiz târihinde bu evde ›kãmet etmifltir"

fleklindedir. Alttaki Frans›zca tercümesi

de -Necmeddin Hoca’n›n Latin hurû-

fuyla ilk kalem tecrübesi olarak- t›rnak-

s›z denilen düz yaz› nev’iyle ve farkl›

puntolardaki büyük (majüskül) harfler

kullan›larak -solda görüldü¤ü üzere-

yaz›lm›flt›r: 

Yaz›lar›n her iki taraf›nda yeralan

rûmî kabartma tezyînat› kimin çizdi¤i
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husûsunda mâlûmât›m›z olmamakla be-

raber, daha önce bu yolda çal›flmalar›

görülen Tu¤rakefl ‹smail Hakk› Altun-

bezer (1873-1946) eliyle haz›rlanm›fl

oldu¤u tahmîn edilebilir.

Bütünüyle, takrîben 80x180 cm.

eb’âd›nda olan kitâbe bugün kendi hâ-

line terkedilmifltir, zâten yak›n vakte

kadar sath›na de¤erek geçen birçok te-

lefon kablosu yüzünden, bak›ld›¤›nda

rahat seçilemiyordu. Hiç olmazsa flimdi

okunur vaziyettedir. Tabiatiyle, zemin

koyu renge boyan›p, yaz›lar da varak

alt›nla kaplansa, câzip bir görüntü ka-

zanacak; ayr›ca mermer zemîn de hava

kirlili¤inden müteessir olmayacakt›r.

Çünkü bu eser ‹stanbul’un -san’at de¤e-

ri tafl›yan- iki lisanl› tek kitâbesidir.

Celî ta’lîk hatt›n›n da Osmanl› dev-

rinde ‹stanbul’da yaz›lm›fl herhâlde son

kitâbe örne¤i olan bu eser vesîlesiyle

bir mühim husûsa temâs etmek istiyo-

rum: Aklâm-› sitte’nin 6 nev’inden biri

olan tevkî’ ve onun ince kalemle yaz›-

lan cinsi r›kã’, Îran sâhas›nda XIV. as›r-

dan îtibâren bir hayli istihâle geçirdik-

ten sonra, as›lm›fl gibi görüntüsü dola-

y›s›yla ta’lîk olarak adland›r›lm›flt›r. Bu

yaz› nev’inin de yine Îran’da büyük bir

de¤iflikli¤e u¤ray›fl› sonunda nesh-›

ta’lîk (nesh-ta’lîk) ve nihâyet nesta’lîk

ad›yla an›lan farkl› bir yaz› do¤mufltur

(XIV. as›r). Osmanl›lar Fâtih devrinde

ta’lîk hatt›n›  -1473’deki Otlukbeli za-

ferinden sonra- Akkoyunlular’dan ala-

rak, hayl› de¤iflikliklerle önce dîvânî,

sonra celî dîvânî yaz›lar›n› bundan bu-

lup ç›kartm›fllar (2), her iki nev’i de Dî-

vân-› Hümâyûn’un resmî yaz›s› olarak

XX. yüzy›la kadar kullanm›fllard›r.

Îran’›n ta’lîk hatt›n› da Osmanl›lar’›n dî-

vân-› Acem ad›yla and›klar› bilini-

yor(3).

Yine Îran’›n nesta’lîk hatt› ‹stan-

bul’da Fâtih devrinden bafllayarak bil-

hassa kitab yaz›lmas›nda  kullan›l›r ol-

mufltur. Fakat bu yaz› için Osmanl›’n›n

kabul etti¤i isim sadece ta’lîkdir. Edebî

metinlerin (fliir dîvanlar›) yan›s›ra, fetvâ

ve kazã makamlar›nca (Bâb-› meflîhat

ve mahkeme hükümleri v.b.g.) ta’lîk’›n

hurde denilen ince flekli tercîh edilmifl-

tir. Meselâ,  flâir Sâbit’in (ö.1712 ) flu

beyti bahsimize münâsip düfler:

"Gayba îman getir, ey mülhid-i fâcir, ki sana

Âh›retten hat-› ta’lîk ile hüccet gelmez!" (4)

Bu ta’lîk ismi befl as›rd›r ülkemizde

kesintisiz olarak kullan›larak zaman›m›-

za kadar eriflmifl; hattatlar ve hat tarih-

çileri taraf›ndan da böyle bilinegelmifl-

tir. Osmanl›, bu yaz›n›n Îran menfle’li

olan›ndan bahsederken nesta’lîk de-

mekte beis görmemifltir ve bu tefrîk ec-

dâd›m›z›n cehâletinden kaynaklanma-

maktad›r.

Hâl böyle iken, geçen y›l hat ve

hattatlar üzerine yap›lan iki ciddî neflri-

yatta (*Alparslan, Ali, Osmanl› Hat Sa-

nat› Tarihi, Yap› Kredi Yay›nlar›,‹stan-

bul 1999; **Serin, Muhiddin, Hat Sa-

nat› ve Meflhur Hattatlar, Kubbealt›

Neflriyat›, ‹stanbul 1999) Osmanl›’n›n

ta’lîk hatt›na ›srarla nesta’lîk denildi¤i

görülmektedir (5) . Halbuki, hayat›n›

Osmanl› ‹stanbulu’nda sürdüren; lâkin

her f›rsatta Îran gayretkeflli¤inde bulu-

nan Îranl› müellif Habib Efendi (1835-

1894) bile, Hatt u Hattâtân (‹stanbul
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1305) isimli kitab›nda: "Ta’lîk ya Nes-

ta’lîk-nüvîsân-› Îran" (s.182) ve "Ta’lîk-

nüvîsân-› Memâlik-i Osmâniye" (s.247)

bafll›klar›yla Îran’da ve Osmanl›lar’da

bu yaz›yla u¤raflanlar› tan›tm›fl ve hat-

tâ: "Burada ta’lîk dedi¤imiz ‹stanbul ›s-

t›lâh›nca olup, yoksa murad heman

nesta’lîk hatt›d›r" ifâdesiyle mükteseb

bir hakk› teslim etmiflti.

Bizim her iki müellifimiz de bu ya-

z›ya "‹stanbul ›st›lâh›nca" ta’lîk diyerek

yetiflmifller ve hatt› da ta’lîk ad›n› kulla-

nan hocalardan ö¤renmifllerdir. O hâl-

de flimdiye kadar bu isimlendirme hu-

sûsunda herkes dalâletdeydi de, bu ya-

k›nlarda m› hidâyete erildi? Anlafl›l›r

gibi de¤ildir. Prof. Dr. Muhiddin Serin

Bey kitab›nda (s.11-12) : "Nesta’lîk ya-

z›ya Türkler ta’lîk demifllerdir. Ancak

ta’lîk’›n farkl› bir yaz› olmas› sebebiyle

bu çal›flmam›zda asl›na uygun olarak

nesta’lîk kelimesini kullanmay› tercîh

ettik" ifâdesine yer veriyor. Halbuki bu

kar›fl›kl›¤› önlemek üzere Îran’›n ta’lîk

yaz›s› için bafla kadîm s›fat›n› getirmek,

k›sacas› kadîm ta’lîk demek mes’eleyi

halleder, befl as›rdan beri  ta’lîk denilen

Osmanl› yaz›s› da bunca y›ll›k ad›n›

kaybetmekten kurtulmufl olurdu. 

Müelliflerimiz bizden daha iyi bilir-

ler ki, bütün lisanlar için geçerli olan

bir "Galat-› meflhur lugat-i fasîhden ev-

lâd›r (veyâ: ye¤dir)" düstûru vard›r.

Hatâ yeni olsa, yay›lmadan tashîh edil-

mesi hepimizin boynuna borç say›l›rd›.

Lâkin beflyüz y›ld›r galat hâliyle yerle-

flen ve kabul gören bu kelimeyi düzelt-

me¤e kalkarsak, kavram kargaflas›n› da-

ha da art›rm›fl oluruz.

Her iki aziz arkadafl›m›za da : 

"Ey nûr-› basar, recâ benden:

Red, yâ fleref-î kabul senden!"   

beytini tekrarlayarak, kendilerinin Os-

manl›’y› ta’lîk’›nde galat›yla baflbafla b›-

rakacaklar›, tarihî birikimi kar›flt›ran bu

isim de¤iflikli¤inde bundan sonraki söz

ve yay›nlar›nda direnmeyecekleri ümî-

dini tafl›d›¤›m› belirtirim. Vars›n Îran

nesta’lîk desin, biz ta’lîk›m›zdan mem-

nûnuz.
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Resim 3: 

Kitâbenin asl›ndan al›nm›fl

fotokopi.

Resim 4: 

Önceden yaz›lan kitâbe tasla¤›

(asl›n›n boyu 30 cm.).

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

hÂfliyeler
(1)  Son devrin Osmanl› kültür ve

san’at hayat›nda mühim mevkî sâhibi

bir devlet adam› olan Reflad Fuad Bey

hakk›nda bkz. Dünden Bugüne ‹stanbul

Ansiklopedisi,VI / 317, ‹stanbul 1994.

(2) Bu hususta bkz.: Richard, Fran-

cis, "Dîvânî ou Ta’lîq: Un calligraphe

au service de Mehmed II., Sayyidî

Mohammed Munsî", Les Manuscripts

du Moyen Orient, Essais de

Codicologie et de Paleographie (Actes

du Colloque d’Istanbul, 26-29 mai

1986), ed. François Déroche: Istan-

bul/Paris 1989, s.89-93; Daniflmend, ‹s-

mail Hâmi, Îzahl› Osmanl› Tarihi

Kronolojisi, I, 327, ‹stanbul 1955; Der-

man, M. U¤ur, ‹slâm Kültür Miras›nda

Hat San’at›, ‹stanbul 1992, s.37, 190.

(3) Mustafa Âli,  Menâk›b-› Hüner-

veran, ‹stanbul 1926, s.61; Müstakîm-

zâde Süleyman Sadeddin, Tuhfe-i Hat-

tâtîn, ‹stanbul 1928, s.616.

(4) Hat kelimesinin Arapça asl› fled-

deli olarak hatt’d›r. Türkçe’de sonuna

ek geldi¤i, yâhut Arapça-Farsça tam-

lamaya girdi¤i zaman da mutlaka böyle

kullan›l›r. Lâkin aruz vezni iktizâs› -bu

m›srada oldu¤u gibi- bâzan fleddenin

düflmesine lisân›m›zda cevaz verilmifl-

tir.

(5) Prof. Dr. Ali Alparslan Bey daha

evvel yazd›¤› bir makãlede de ta’lîk

yerine nesta’lîk ›st›lâh›n› kullanmakta

öncülük etmifltir: "‹slâm Yaz› Çeflitleri:

4- Nesta’lîk", Sanat Dünyam›z / 34,

1985, s.9-11. Lâkin konunun bir

makãle çerçevesinde kal›fl›yla kitaba

geçifli aras›nda müessiriyet cihetinden

çok fark vard›r.
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CEMALEDD‹N SERVER
REVNAKO⁄LU 

(1909-1968)

ERDEM YÜCEL

Z

‹stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünü bitirdikten (1964) sonra Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü ile Kültür Bakanl›¤›nda uzmanl›k ve yöneticilik yapm›flt›r. Bunun yan›s›ra çeflitli yay›n or-
ganlar›nda inceleme, kültür, magazin, spor konular›nda yazm›flt›r. Mizahi, f›kra, inceleme dallar›nda ba-
s›n ödülleri kazanm›flt›r. ‹stanbul Ansiklopedisi, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, Türkiye 1923-
1973, Görsel Genel Kültür, Büyük Larousse ve Diyanet Vakf› ‹slâm Ansiklopedisinin mimari, arkeoloji,

sanat tarihi ve biygorafi konular›ndaki çeflitli maddelerini yazm›flt›r. 
Türk mimarisi, sanat tarihi ve arkeoloji konular›nda baz› üniversitelerde, kamu kurulufllar›nda, bilimsel

derneklerle söylefliler yapm›flt›r. Sempozyumlara, uluslararas› ve milli kongrelere tebli¤ler vererek kat›lm›fl-
t›r. ‹stanbul Radyosunda periyodik konuflmalar› vard›r. Edirne televizyonunda kültür programlar› haz›r-

lay›p sunuculu¤unu yapmaktad›r.
Bo¤aziçi Korular›, Yeni Cami Hünkâr Kasr›, Gebze ve Eskihisar, H›rka-i Saadet, Ayasofya Müzesi,

Hagia Sophia, The Mosaics of Hagia Sophia, Chora, Trabzon and Sumela, Trabzon, The Great Pala-
ce, Blue Mosque, Objektiften Seçmeler, Acaba Ne Yazmal›, Kartacal› Hannibal, Türkiye’de Müzecilik,

‹slâm Öncesi Türk Sanat› yay›nlanm›fl belli bafll› eserleridir. 
Günümüzde çeflitli yay›n organlar›nda yaz›lar› yay›nlanmakta olup Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Sanat Tarihi Anabilim dal›nda ö¤retim görevlisi olarak çal›flmalar›n› sürdürmektedir. 



1 As›m Sönmez, “Arkadafl›m
Cemaleddin Server Revnako¤-
lu” ‹stanbul Belediye, ‹stanbul
1968, S.61, s.21; Nezih Uzel,
Cemaleddin Server, Dünya Ga-
zetesi (26 Eylül 1968); Erdem
Yücel, “Üstad Cemaleddin Ser-
ver Revnako¤lu”, Hayat Tarih
ve Edebiyat Mecmuas›, ‹stan-
bul 1978, S.7, s.77-82.

Neçdet ‹flli “Cemaleddin Server”
Dünden Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, ‹stanbul 1994,
c.6, s. 321.
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Bâb›âli; eskilerin deyifliyle “Bizim
Yokufl”... Oradan yetiflenler yazd›lar,
çizdiler ve sonra da göçüp gittiler. Ba-
z›lar›n›n ard›ndan ciltler dolusu övgü,
dizi dizi makale yaz›ld›. Kiminden de
söz bile edilmedi. K›sacas›, bas›n›m›z-
dan gelip geçen yazar ve çizerin flansl›-
s› var, flanss›z› var...

Bas›n›m›zda eziyet çeken, flanss›z-
lardan birisi de Türk ve ‹slâm dünya-
s›ndaki tarikatlar tarihine ›fl›k tutan Ce-
mâleddin Server Revnako¤ludur. Ne
gariptir ki, bas›n›m›zda bilimsel yönü
olmay›p çala kalem yazanlar fâni âleme
göçtükleri zaman artlar›ndan destanlar
döktürülür. Cemaleddin Server gibiler-
den de söz bile edilmez. Üstad›n ölü-
münden sonra yaln›zca dört yaz› dost-
lar›nca yay›nland›1. Nezih Uzel hayat-
ta iken k›sa metrajl› bir filmini çekti.
fiinasi Akbatu’dan ö¤rendi¤imize göre
bir miraâciye konuflmas› ‹bnül Tayyar
Semâheddin Cem taraf›ndan banta
al›nd›.

Cemaleddin Server Revnako¤lu’nu
y›llar önce Say›n Cemal Kutay’›n ya-
y›nlad›¤› Tarih Konufluyor dergisinin
idarehanesinde tan›m›flt›m. 

Kalemi ilk elime ald›¤›m, özellikle
tarihi konular› karalamaya çal›flt›¤›m
y›llarda bana yard›mc› olmufl ve des-
teklemiflti. Bir gün onun tekke ve tari-
katlarla iligili konusuna el at›nca söz-
cük yerinde ise küplere binmifl, yaz›m-

da yanl›fllar bulabilmek için u¤raflt›¤›n›
hayretler içerisinde görmüfltüm. Bir kaç
gün sonra da üstatla bar›flm›fl, birlikte
mezarl›klar› dolaflm›flt›k. O gezimizde
kitâbeleri ve baz› önemli mezar tafllar›-
n› bana tan›tm›fl, ben de Okçular Tek-
kesi isimli yaz›s›n› resimlemifltim. 

Cemaleddin Server Revnako¤lu, ‹s-
tanbul’un dergahlar›, tarikat ehli kiflileri
ve onlar›n zarif f›kralar›n› konu alan
araflt›rmalar› ile tan›nm›fl araflt›rmac› bir
yazard›r. Ayr›ca bu konuda pek çok
malzeme döküman ve gazete küpürü
toplam›flt›r. 

Posta Telgraf ‹stanbul Merkez Mu-
habere Müdürlerinden Server Emin
Üstünbafl ile Çerkes kökenli fierife
Revnak Han›m›n o¤lu olup aile ünvan›
‹bn’ül Muhtard›r. Babas› Server Emin
Bey emekli olduktan sonra ‹stanbul’da
Fethiye mahallesinde uzun süre muh-
tarl›k yapm›fl ve Ocak 1942’de ölmüfl-
tür. Annesi fierife Revnak Han›m Ah-
med fiah Bey’in k›z›d›r. Sultan II. Ab-
dülhamid’in kardefli fiehzade Kemaled-
din Efendi’nin k›z› Münire Sultan’a ha-
zinedar olmufltur. fierife Revnak Han›m
garip davran›fllar›ndan ötürü “Deli Sa-
rayl›” olarak tan›nm›flt›r. Server Bey’e
1934’de Milli Piyango’dan oldukça bü-
yük bir ikramiye ç›km›fl, ancak efline
k›zan fierife Revnak Han›m bütün pa-
ray› makasla keserek yok etmifltir. O
günlerin gazeteleri bu ilginç olaya ge-
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verdi¤i notlar.
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nifl yer vermifllerdi. Revnak Han›m 15
Nisan 1947’de Haseki Hastanesinde öl-
müfl, Silivrikap› d›fl›nda fieyh Seyyid
Seyfullah Efendi’ye yak›n bir yere gö-
mülmüfltür. 

Cemaleddin Server’in gerçek soyad›
Üstünbafl olmas›na ra¤men bunu hiçbir
zaman kullanmam›fl, annesinin ismini so-
yad› olarak benimsemifltir. Yaz›lar›n› da
Cemaleddin Server Revnako¤lu olarak
imzalam›flt›r. Erzurumda zorunlu askerlik
yapt›¤›ndan ötürü de bu kentle ilgili ya-
z›lar›nda “Erzurûmiyatçi” takma ad›n›
kullanm›flt›r. Ayr›ca “fieyh Cemalullah”
ve “Hiç” mahlas›n› da kullanm›flt›r. 

Cemaleddin Server, garip bir aile
ortam›nda dünyaya gelmifltir. As›m
Sönmez’e göre 27 Mart 1325 (1909)da
Rumelihisar›nda2, fiinasi Akbatu’ya gö-
re ‹stanbul’da Fethiye’de dünyaya gel-
mifltir3. Son derece derbeder bir kiflili¤i
olan Revnako¤lu 1924’de Fethiye’deki
Çandarl› Kara Halil Pafla Nümune
Mektebini bitirmifltir. Ard›ndan Galata-
saray ve Güzel Sanatlar Akademisine
devam etmiflse de ö¤renimini nedense
tamaml›yamam›flt›r. Bu arada eski Ayan
Reisi Nasuhîzade Mustafa As›m Efen-
di’den (Yörük), Muallim Naci’den,
fieyh Vasfi’den ve A. Nazima’dan ders
alm›flt›r. Babas›ndan Frans›zca ile Os-
manl›cay›, Osmanl› Saray›n›n özel
okullar›nda e¤itim görmüfl annesinden
lugât, tarih ve islâmi ilimler ö¤renmifl-
tir. Galatasaray Lisesine devam etti¤i

y›llarda Halid Fahri Ozansoy, Hasan
Ali Yücel, Refet Avni, Faz›l Ahmet Ay-
kaç, ‹smail Habib Sevük’ün ö¤rencisi
olmufltur. Küçük yafllardan beri yanla-
r›ndan ayr›lmad›¤› ‹smail Saib Sencer,
‹smail Fenni Ertu¤rul, küçük Hamdi
Yaz›r, Ömer Nasuhi Bilmen, Ferhengci
‹zmirli Ziya fiûkun, Mehmet fierafettin
Yaltkaya, Kilisli Rifat Bil¤e, Ömer Ferit
Kam, Hüseyin Kaz›m Kadri, fieyh
Remzi Dede, Tahir-ül Mevlevi ünva-
n›yla tan›nan Tahir Olgun, Hamamiza-
de ‹hsan, ‹smail Fethi ‹sfendiyao¤lu,
Hakk› Tar›k Us, R›fk› Melûl Meriç’ded
de bilgilenmifltir. 

‹RT‹CALEN
KONUfiMALARI

Cemâleddin Server Revnako¤lu
dostlar›n› cenazelerinde yapt›¤› irticâli
konuflmalarla dost çevrelerinde ün yap-
m›flt›r. Osman Nuri Ergin’in, Galatasa-
ray Tarihi yazar› Fethi ‹sfendiyaro¤-
lu’nun, ‹hsan Hamami’nin cenazelerin-
deki heyecanl›, etkili konuflmalar› gü-
nümüzde de anlat›lmaktad›r. Özellikle
Osman Nuri Ergin’in mezar› bafl›nda
yapt›¤› konuflma öylesine dillenmifltir
ki, Belediye Kütüphanesi ve Müzesi
Müdürü Orhan Durusoy onun çal›flt›¤›
Mezarl›klar Müdürlü¤üne giderek te-
flekkür etmifltir. Cemaleddin Server
Revnako¤lu son konuflmas›n› y›llarca
birlikte ‹stanbul mezarl›klar›n› dolafl›p
fleyh mezarlar›n› arad›¤› merhum Ecza-
c› Hâlid Bey için Merkez Efendi Cami-
sinde yapm›flt›r. Merkez Efendi Türbesi
önündeki duay› dergâh›n son fleyhi
Nurullah K›l›ç okumufl, O’da ya¤mur
alt›nda tabutu kapm›fl, vefakâr arkadafl›-
n› ebedî istirahatgah›na tafl›m›flt›r. 

ASKER KAÇA⁄I
CEMALEDD‹N SERVER
Cemaleddin Server Revnako¤lu ay-

n› zamanda tiyatro ile ilgilendi¤inden
Aynaroz Kad›s›ndaki rolünden ötürü
sakal b›rakm›flt›. Sahneye ç›kt›¤› gibi
sokaklarda da uzun saç ve sakallar› ile
dolafl›yordu. Belki de asker kaça¤› olu-
flundan ötürü gizleniyordu. O y›llarda
babas› onu evden kovmufl, bununla da
yetinmeyerek polise ihbar etmiflti. Ce-
maleddin Server de ötede beride gizle-
nerek yakalanmamaya çal›fl›yordu. Bir
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defa yakalanmas›na ra¤men yine de
kaçmay› baflarm›flt›.

Revnako¤lu 1909 do¤umlu oldu¤u-
na göre 1929’da askere gitmesi gerekir-
ken ancak 1943’de sevkedilmifltir. 

Onun asker kaça¤› olarak yakalan›-
fl›n› yak›n arkadafl› merhum As›m Sön-
mez Dr. Rahmi Duman’›n a¤z›ndan
flöyle nakletmifltir: 

“Sene 1923, Cemaleddin Server o
zamanlar Saraçhanebafl›’nda bulunan
Halkevi poliklini¤ine iltica ediyor. Bu
günün meflhur Rahmi Duman’›n o za-
man orada her cumartesi halk› mecca-
nen muayene etmektedir. Cemaleddin
Server bir kolay›n› bulmufl muayene
odas›na dal›yor ve Rahmi Duman’›n el-
lerine sar›l›p kendisine mahsus ifade tar-
z› ve koyu Osmanl›ca a¤dal› üslubu ile:

- Üsdâd-› Ali fian›m Efendim, Ce-
maleddin Server kulunuz ders-i hazâka-
tinde flifâ dilemeye geldim. Malûm-›
ârifâneleri bendeniz dinî, feleki, edebî
tetebbuat ile müfltagil ve mütevagiilim.
Bu kadar kesif ifltigalât aras›nda askerlik
yoklamas› ve hizmeti askeriye, hat›r›
acizîye gelmemifl olacak ki bugün cesi-
mülcüsse bir polis bendenizi bâposta
Fatih Askerlik fiubesine götürmekle fiu-
be Reisine teslim eyledi ve:

- Efendim asker kaça¤› olarak ara-
nan Cemaleddin Server nâm derbeder
iflte budur, demesiyle fiube Reisi üzeri-
me haydarî bir sald›r›fl sald›rd›:

Ama efendim görülecek fleydi o...
Avâz› bülend ile:

- Behey nâbekâr, senin askerlik diye
bir vatanî hizmetten haberin yok mu?..
Bugüne dek nerelerdeydin demesi üze-
rine:

- Reis Beyefendi vatanî hizmet yal-
n›z elde tüfek, belde palaska ile olmaz.
Acizlerinin yapt›¤› da vatani hizmettir,
diyecek oldum, lâf›m a¤z›mda kald›.
fiube Reisi bu sefer büsbütün ceberrût
kesildi. Etraf›m› alm›fl inz›batlara hita-
ben:

- Söyletmeyin flu herifi nâ flerifi...
Vurun eline kelepçeyi, dedi. Onlar el-
lerime kelepçeyi geçirirken de hak
erenlerden yard›m niyaz›na bafllad›m. 

Ne tende tâb ü fakat, ne dilde var
tahammül,

‹mdad›ma yetifl gel yâ flehsuvar›
düldül...

Derken kap› aç›ld›. ‹çeriye bir zât-›
âli girdi. Me¤er beni tan›rm›fl. 

- Aman Cemaleddin Server Efendi
bu ne haldir? dedi. Bendeniz boyun
büktüm. Gözlerimden gayri ihtiyari
birkaç damla yafl yuvarland›. O zat,
kendisine karfl› hürmetkâr bir vaziyet
alm›fl fiube Reisine dönerek:

- Reis Beyefendi, bu zât hürmete lâ-
y›k bir maharrir ve mütefekkirdir. ‹flle-
mifl oldu¤u suç her ne kadar büyük ise
de meflguliyetten münbâisdir. Bendeniz
kendisine kefilim. 3-5 gün müsade edi-
niz, ifllerini tanzim ve tasfiye etsin. Ge-
lir size teslim olur dedi ve bu sayede
acizlerini serbest b›rakt›lar. Hâl-i pür
melâlim malûm-u ârifaneleri. Bendeni-
ze sinirlerime sükûn verecek bir devây›
âcil lûtuf ve inayet buyurunuz demifl.
Rahmi Duman da gereken ilâçlar› ken-
disine temin etmifl ve birkaç gün sonra
Cemaleddin Server, askeri hizmet için
Erzurum’un yolunu tutmufltur. 
CEMALEDD‹N SERVER’‹N

AKTÖRLÜ⁄Ü
Say›n fiinasi Akbatu ile zaman za-

man yapm›fl oldu¤um sohbetlerden ve
Denizcilik Bankas› Arflivinden emekli
Sofularl› Muhsin Beyden üstad›n az da
olsa aktörlük yapt›¤›n› ö¤reniyoruz. 

Cemaleddin Server ve arkadafllar›
1937 y›l›nda amatör bir topluluk olarak
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Musahipzâde’nin “Aynaroz Kad›s›”
isimli oyununu oynamaya karar vermifl-
ler. Üstad›n tiyatro muhiti genifl, tan›-
d›¤› da çok oldu¤undan fiehzadebafl›n-
da eski Ferah Tiyatrosu müdürü aktör
Sâdi Bey’i ikna etmifller. Ne var ki Fe-
rah Tiyatrosunun sahnesi büyük, onla-
r›n dekorlar› küçüktür. Bu sebeple sah-
ne ile dekorlar aras›nda bir uyum sa¤la-
namam›fl. Cemaleddin Server bey bu-
nun üzerine devrin ünlü komi¤i Naflid
bey’e baflvurarak durumu anlatm›fl ve
Onun yard›m› ile Turan tiyatrosunu
kendilerine tahsis ettirmifltir. Naflid Bey
provalar› izlemifl, oyun hofluna gitmifl
ve gençlere teflvik olsun diye “Aynaroz
Kad›s›”nda rol alaca¤›n› müjdelemifltir. 

“Aynaroz Kad›s›”n›n ilk temsilinde
Cemaleddin Server Kad› Divri¤i Yakup
Efendi rolündedir. Karfl›s›nda da s›rf
hat›r için sahneye ç›kan devrin dev ak-
törü Koca Naflid vard›r. Cemaleddin
a¤›r a¤dal› Osmanl›ca konuflma merak-
l›s›d›r. Eserin dilini daha da a¤›rlaflt›r›r,
eserdeki sinek av› sözünü biraz hafif
bularak “Sayd-› Zübüb”a çevirir. Böyle-
ce ifl ç›¤›r›ndan ç›kar, Kad› Yâkub
Efendi’nin konuflmalar›ndan seyirciler
hiçbir fley anlamaz. Öte yandan Nâflid
Bey de, bir daha Onunla oynamama¤a
karar verir.

Cemâleddin Server, bayramlar›n
ikinci günü an’anevî toplant›lar tertip-
lerdi. Her bayram›n ikinci günü evin-

den d›flar› ç›kmaz, misafirlerini bekler-
di. Bu toplant›lara kimler gelmezdi ki...

Fethiye’deki meflhur evinin soka¤a
bakan odas›nda misafirlerini kabul
eder, post üzerinde oturarak eski dervi-
flân›, zâkirleri, son fleyhleri, flâirleri,
edipleri, eski eser merakl›lar›n› kabul
ederdi. Üstâd bazen dervifl elbiseleri
giyer, esprili koyu Osmanl›ca konufl-
malar› ile herkesin nabz›na göre flerbet
verirdi. Dâvudî sesi, meflhur kahkahala-
r› yaln›zca küçük, âdeta tarikatlar mü-
zesini and›ran evini de¤il, bütün mahal-
leyi ç›nlat›rd›. Gruplar halinde ziyaret-
çiler gelir ve giderdi. Bakars›n›z ö¤le-
den sonra cübbesinin bafll›¤›n› de¤ifltir-
miflti; sabahleyin Kadirî k›yafetiyle otu-
rur, ö¤leden sonra da R›faî oluverirdi.

Cemâleddin Server bütün ömrünü
tekkelere vermifltir. Türk Tarih Kurumu
nâm›na 1942’de ‹stanbul tekkelerinin ha-
zirelerini incelemeye bafllam›fl, 1952’de
‹stanbul Vilâyeti Merkadler komisyonu
âzâs› olmufltur. Say›n Ord. Prof. Dr.
Fahreddin Kerim Gökay ona en büyük
iyili¤i yaparak, kendisini ‹stanbul Beledi-
yesi Mezarl›klar Müdürlü¤ü’nün eski me-
zarlar uzmanl›¤›na getirmifltir. 
TAR‹KAT MENSUPLARINA

DA‹R ‹K‹ FIKRA
Abdüsselâm Dergâh›n›n civar›nda

oturan ve ‹ran edebiyat›na derin vukufu
ile tan›nm›fl eski Tahran Sefiri, de¤erli
insan Ali Bey (Türkgeldi) merhum ile
klâsik divan edebiyat›n›n son kudretli
temsilcilerinden pek faziletli rahmetli
dostumuz Mehmed Nüzhet Ortan-
ca’dan, fieyh Mehmed Gâlib Efendi
hakk›nda flu hadiseyi dinlemifltim:

Dergâh-› fierifin çevresinde bir yan-
g›n olmufl. Komflular telâflla eflyalar› so-
ka¤a ç›kartmaya, bir k›sm›n› da pence-
reden afla¤› atarak kurtarmaya çal›flt›k-
lar› s›rada, fieyh Efendi de türbeye in-
mifl, Abdüsselâm Hazretlerinin sandu-
kas› üzerindeki k›ymetli flal› ve di¤er
sandukalardaki koyu yeflil renkli kal›n
örtüleri sökmeye bafllam›fl. Fakat çiviler
zamanla paslanm›fl oldu¤undan bunu
hemencecik yapamam›fl. Yang›n alevle-
rinin s›cakl›¤›, tekkeye do¤ru yaklaflt›k-
ça daha çok bunalm›fl, flafl›rm›fl ne ya-
paca¤›n› düflünürken birden akl›na ge-
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4 Cemal Server Revnako¤lu’nun
Tarih Yolunda Erzurum dergisin-
de yay›nlanm›fl belli bafll› yaz›la-
r›: “Erzurum Matbuat›”, ‹stanbul
1959, S.1, s.7-8; “Tivanikli Fa-
ruk Hoca”, T.Y.E., ‹stanbul
1959, S.2, s.9-11; “Erzurum
Matbuat›”, T.Y.E., ‹stanbul
1959, S.3, s.13-14; “Celâl Fey-
yaz Gürses”, T.Y.E., ‹stanbul
1959, S.3, s.21-23; “Erzurum
Yat›rlar›ndan Habib Baba-y›
Veli”, T.Y.E., ‹stanbul 1959,
S.4, s.11-12, 23; “K›nd›¤›l› Veh-
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leni yapmaya koyulmufl; hemen sandu-
kay› s›rtlay›p soka¤a ç›km›fl.

fieyhin bu halini görenler, bilhassa
yak›n komflu kad›nlar›:

- Devletli sultan›m›z, bizi b›rak›p da
nereye gidiyorsun? Biz garipler, hizme-
tine muhtaç de¤il miyiz? diye a¤lamak-
l› olur, fieyhin arkas›ndan hazin hazin
hayk›r›r dururlarm›fl.

Bursa’da riyâkâr›n biri her sabah
Ulu Camii’ye gelir, namazdan sonra
Yeflil Vav’›n alt›nda oturur, etraf›na du-
yuracak flekilde yüksek sesle tesbih çe-
kermifl. Buna içerleyen ve biraz da mu-
ziplik yapmak isteyen biri, yan›na so-
kulur:

- Sana bir “Esma” vereyim; devam
edersen çabucak mazhar-› feyz olursun;
fütuhat’a eriflirsin, der ve “Men Har-
rem; cevîn hôrem” sözünü ona ta’lim
eder. Tabi bu sözün, “Ben efle¤im, arpa
yerim” manas›na geldi¤ini nereden bil-
sin? ‹nan›r, bafllar bunu devaml› olarak
çekmeye. Al›fl›k oldu¤u flekilde yüksek
sesle ba¤›ra ça¤›ra okudu¤undan, bafl›-
na toplananlar aras›nda, mânay› seven
bir zât gülümseyerek buna sorar:

- Sen ne çekti¤ini biliyor musun?
Adamca¤›z flaflk›n flaflk›n cevap verir.
- Hay›r! Birisi tavsiye etti de onun

için devam ediyorum.
Soran zât, bunun üzerine flehadet

parma¤›n› yukar› do¤ru iflaret ederek
- Öyleyse merak etme, yak›nda

böyle filiz verecek, der. O da meseleyi
bu suretle anlam›fl olur ve riyâkarl›k ya-
parak halk›n gözünü boyamaktan vaz-
geçer.

Cemâleddin Server Revnako¤lu ya-
flam›n›n büyük bir bölümünü arflivler-
de, kütüphanelerde geçirmifltir. Özel-
likle ‹stanbul dergâhlar›, fleyhlerini ko-
nu alan araflt›rmalar› ile hakl› bir ün ka-
zanm›flt›r. ‹lk yaz›s› Milliyet Gazetesin-
de 1992’de yay›nlanm›flt›r. Bu yaz›s›nda
Shakespare’nin Othello oyununu Türk
Sahnesinde ilk defa oynayan Othello
Kâmil R›za’n›n sanat›ndan söz etmifltir.
Galatasaray, ‹stanbul Belediye, Servet-i
Fünun, Uyan›fl, Yenigün, Yenisabah,
Vakit, Haber, Kurun, Sondakika, Son
Telgraf, Zaman, Ramazan gazetelerin-
de yazm›flt›r. Ayr›ca Ayl›k Ansiklopedi,

Tarih-Co¤rafya Dünyas›, Tarih Dünya-
s›, Din-Tarih Dünyas›, ‹slâm Mecmuas›,
K›z›lay, Yeflilay, Tarih Y›ll›¤›, ‹stanbul
Bas›n Y›ll›¤›, Tarih Konufluyor Dergile-
rinde de ilginç yaz›lar yazm›flt›r. 

Cemâleddin Server Revnako¤lu’nun
Bursa ve Erzurum yerel gazetelerinde de
yaz›lar› vard›r. Erzurumla ilgili yaz›lar›n›
“Erzurûmiyatç›!” gibi acaip bir takma
isimle yazm›flt›r. Ayr›ca “fieyh Cemalul-
lah” ve “Hiç” mahlas› kullanm›flt›r. Bu
yaz›lar› bir kitapta toplamay› istemiflse
de bu dile¤ini gerçeklefltirememifltir. 

Tarih yollar›nda Erzurum isimli bir
dergi ç›kararak Erzurum’un tarihini, sos-
yal yaflam›n› ve folklorunu incelemifl-
tir4. Ayr›ca Veysel Karani ve Erzurumlu
‹brahim Hakk› isimli iki de kitap yay›n-
lam›flt›r. Bu arada Erzurumda kendisini
tan›tma olana¤› bulmufltur. Erzurum va-
lisi ve orada görevli general ile yak›nl›k
kurmufl, güzel nükteli konuflmalar›ndan
ötürü oldukça genifl bir muhit edinmifl-
tir. Erzurumlulara kendisini k›sa sürede
sevdirmifltir. Ard›ndan Erzurumdaki es-
ki eserleri incelemeye bafllam›fl, dergah-
lar›, mezar tafllar›n› yay›nlam›flt›r. 

Cemaleddin Server Revnako¤lu tüm
yaflam›n› dergahlar, fleyhler ve onlar›n
mezarlar›n› araflt›rmaya yöneltmifltir.
Türk Tarih Kurumu ad›na 1942’de ‹s-
tanbul Tekkelerinin hazirelerini tara-
maya bafllam›flt›r. Ard›ndan ‹stanbul
Vilayeti Merkadlar Komisyonu üyesi
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bi Hoca”, T.Y.E., ‹stanbul
1960, S.5-6, s.22-23; “Erzu-
rum Matbuat› V.Özdilek”,
T.Y.E., ‹stanbul 1960, S.5-6,
s.7-8; “Ka¤anili Mahmut
A¤a”, T.Y.E., ‹stanbul 1960,
S.5-6, s.27-30; “Erzurumda
Bir Kubbe Çöktü” (Müftü So-
lakzadenin Göçüflü), T.Y.E.,
‹stanbul 1961, S.7-8, s.14-16;
“Fikir Dünyam›zda Yine Bir
Boflluk”, T.Y.E., ‹stanbul
1961, S.7-8, s.18; “Yine Bir
Kayb›m›z”, T.Y.E., ‹stanbul
1961, s.18; “Erzurum Matbu-
at›”, T.Y.E., ‹stanbul 1961,
S.7-8, s.6-7; “Son Kurtar›c›
Erzurumlu Gürsel Pafla”,
T.Y.E., ‹stanbul 1961, S.7-8,
s.11-12; “Pire Mehmet”,
T.Y.E., ‹stanbul 1961, S.9-10,
s.25-27; “Erzurum Matbuat›”,
T.Y.E., ‹stanbul 1961, S.9-10,
s.10; “Erzurumda Çöken Kubbe
b›rakt›¤› ‹zler- An›lar”, T.Y.E.,
‹stanbul 1961, S.9-10, s.12-
13; “Hoca Naz›m Efendi”, ‹s-
tanbul 1962, S.11-12, s.28-
29; “Tortumlu Musa Kaz›m
Efendi”, T.Y.E., ‹stanbul 1962,
S.11-12, s.32; “Erzurumlu
fieyhülislamlar, Tortumlu Mu-
sa Kaz›m”, T.Y.E., ‹stanbul
1962, S.13-14, s.32-33; “Ye-
tim Hoca Efendi”, T.Y.E., ‹s-
tanbul 1962, S.13-14, s.11-
13; “Erzurum Radyosunda Bir
Konuflma”, T.Y.E., ‹stanbul
1962, s.30-31; “Kazanasmaz-
lardan Kâz›m Bey”, T.Y.E., ‹s-
tanbul 1962, S.15-16, s.9-10;
“Bayburtlu Celaliyi Yeniden
Tan›d›k”, T.Y.E., ‹stanbul
1962, S.15-16, s.14-16; “Ye-
tim Hocadan Yetiflenler (fiükrü
Pafla vd), T.Y.E., ‹stanbul
1962, S.15-16, s.23-31; “Hac›
fievket Efendi”, T.Y.E., ‹stanbul
1962, S.15-16.

Cemal Server Revnako¤lu’nun
Tarih Yollar›nda ‹stanbul isim-
li dergide yay›nlanan yaz›lar›-
n›n bibliyografyas›na bana ve-
ren Selçuk Üniversitesi Fen Ede-
biyat Fakültesi Dekan› Prof.
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olmufltur (1952). Bu görevini sürdürür-
ken ‹stanbul Belediyesi Mezarl›klar
Müdürlü¤ünün eski eserler uzman› idi.
Çal›flmalar›nda Hamamizâde ‹hsan Bey
ve Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi Mü-
dürü Abdülkadir Erdo¤an’dan, R›fk›
Melûl Meriç’den yard›m görmüfltür.
Yaflam›n›n sonlar›na do¤ru da mezar-
l›klardaki çal›flmalar›nda kendisine Ec-
zac› Halid Bey ile fiinasi Akbatu yar-
d›mc› olmufltur. fiinasi Akbatu’dan ö¤-
rendi¤imize göre mezarl›klara girece¤i
zaman üç defa; “Esselâmunaleyküm yâ
ehl-i kubur”, der sonra tafllar›n aras›nda
araflt›rmalar›na bafllard›. Arad›¤› mezar
tafl›n› bulursa sevinç kahkalar› ile bütün
mezarl›k ç›nlard›. 

Cemaleddin Server Revnako¤lu’nun
yaz› dili son derece aç›k ve sade idi.
Örne¤in Refi Cevad Ulunay onun için
“‹stanbul’da en güzel Osmanl›cay› ko-
nuflan” kifli olarak tan›tm›flt›. 

Türk-‹slâm Aleminde Tarikatlar Ta-
rihi isminde ayl›k, ansiklopedik tarihi
bir dergi ç›karma düflünü ancak iki sa-
y›da gerçeklefltirebilmifltir5. Bu ansiklo-
pedik dergide; “Bafllang›çtan Sonra Ta-
rik ve Tarikat Ne Demektir”, “Pirlerin
Tarikat Kurmalar›”, “Tac› fierif ve Tay-
lasanlar Ne fiekilde idi?”, “Kemer-Bel-
kufla¤›”, “Yunus Emre ‹lahileri, Nereler-
de ve Ne Surette Okunuyordu?” konu-
lar›n› yazabilmifltir. 

Vakit Gazetesinde; “‹slamda Y›lbafl›
fienlikleri”6, “Memleketimizde Bahar
fienlikleri”7, “Bektaflilikte Dini Bir Ayin

Var m›?”8, “Miraç Kandili Münasebe-
tiyle Edebiyat›m›zda Mirâciye ve Rega-
abiye”9, “Musikimizin Eflsiz Bir Üstad›;
Ali Gerçek”,10 isimli incelemeleri yay›n-
lanm›flt›r. Ayr›ca ‹stanbul Belediye Mec-
muas›nda da “Fatih ve Çevresinde Ya-
tanlar” isimli ilginç bir yaz›s› vard›r11. 

Tarih Dünyas›nda; ‹stanbul Mezar-
l›klar›nda Fatih’in Adamlar›12, ‹stanbul
Mezarl›klar›nda Keski Dede Haziresi13,
Nal›nc›zade Hac› Mustafa Halim14, Ya-
flar Baba15, Fethi Bey Hocam›z, Eflrefo¤-
lunun Eserleri ve flahsiyeti16, Tarih ve
Takvimde Y›lbafl›17 isimli yaz›lar› taraf›-
m›zdan tesbit edilebilmifltir. 

Tarih Konufluyordu; Okmeydan› ve
Okçular Tekkesi18, Minare Musikisin-
de Temcidler19, Ramazan› Karfl›lama
Haz›rl›klar›20, Tarikatlarda Cenaze Tö-
renleri21, Tekke Musikisinde Nevbe
Vurmak22, Nikahlar ve Dü¤ünler23,
Ölümünden önceki son yaz›s› da “Tari-
kat Mensuplar›na ait zarif f›kralar, ha-
diseler, flahsiyetler”dir24.

CEMALEDD‹N SERVER
REVNAKO⁄LU’NUN

ÖLÜMÜ
Cemaleddin Server Revnako¤lu

1968 y›l› Eylül ay›nda hasta olmas›na
ra¤men Erzurum’a gitmifl, orada rahat-
s›zl›¤› daha da artm›fl, uçakla geriye
gönderilmifltir. ‹lk Yard›m Hastanesin-
de 23 Eylül 1968’de prostat kanserin-
den ölmüfltür. Ölümünün ertesi günü
Fatih Camisinde cenaze namaz› k›l›n-
m›fl, Edirnekap› Mezarl›¤›nda topra¤a
verilmifltir. Garip yazg›; dostlar›n›n
mezarlar› bafl›nda irticâlen yapt›¤› ko-
nuflmalarla ün yapan üstad›n mezar› ba-
fl›nda pek çok kifli olmas›na karfl›l›k hiç
kimse a¤z›n› açmam›flt›r. Yaln›zca Hac›
Muzaffer Ozak teberrükân Kadiri usulü
bir dua okumufltur. Mezar›n›n kaybol-
mamas› için dostlar› fiinasi Akbatu ile
As›m Sönmez araflt›r›c›n›n kiflili¤ini be-
lirten bir tafl diktirmifller, ancak mezar›
yap›lamam›flt›r. Yaflam› süresince onun
yan›nda olan baz› dernekler ve kifliler
mezar›n›n yap›lmas› gündeme gelince
ortadan yok olmufllard›r. Mezar tafl›nda
“Hû Kaffa turuk-› aliyyi erbâb-› meclû-
bunden olup ömrünün 40 y›l›n› ‹stan-
bul mezarlar› ve tekâyas›n› araflt›rmakla
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Dr. Haflim Karpuz’a teflekkür
ederim.
5 Türk-‹slam Aleminde Tari-
katlar Tarihi, Yonca Yay›nevi,
‹stanbul 5 Haziran 1906, 5
Temmuz1966.
6 Vakit Gazetesi (3 Ocak
1952)
7 Vakit Gazetesi (6 May›s
1952)
8 Vakit Gazetesi (22 Ekim
1952)
9 Vakit Gazetesi (21 Nisan
1952)
10 Vakit Gazetesi (2 Eylül
1952)
11 ‹stanbul Belediye Mecmuas›,
‹stanbul 1962, S.11, s.11, 14,
17; Ayr›ca bu yaz›lar Türkiye
Turing ve Otomobil kurumu-
nun 256-257. say›lar›nda ye-
niden yay›nlanm›flt›r. 
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geçirip neflredemedi¤i ‹stanbul Tekke-
leri Tarihi’nin müellifi flâir, edip, nâtuk,
hatîp, nükteperdâz, rind, derbeder, mu-
harrir, münekkid, müverrih, aktör, üstâd
Cemâlüddin Server Revnako¤lu burada
medfundur. Rûh-› flâd-ü handân ola.”

Bu kitabeyi yazacak taflç› ustas› “Ta-
fl›n›z küçüktür, hepsi s›¤maz, yaz›lar
toprak alt›nda kal›r” gibi bahanelerle
sözünü etti¤imiz ilginç kitabeyi k›salta-
rak bildi¤i gibi yazm›flt›r. 

Cemâleddin Server Revnako¤lu’nun
varisi olmad›¤›ndan, metrûkât› ve tüm
yaflam›nda oluflturdu¤u arflivi mahkeme
karar› ile hazineye kalm›flt›r. Evinde bir
çömlek içinde, sonradan bulunan
30.000 TL civar›ndaki paray› da hazi-
neye gelir kaydedilmifltir. Eflyalar› Be-
yaz›d’da haraç mezat sat›lm›flt›r. Arflivi
merhum Halil Can ve Abdülbaki Göl-
p›narl›’n›n teklifi ile Galata Mevleviha-
nesindeki Divan Edebiyat› Müzesine
verilmesi mahkemece uygun görülmüfl,
Müze Yönetimi de bunu isteyince, ar-
fliv yok olmaktan kurtulmufltur. 

Divan Edebiyat› Müzesinde, Cemâ-
leddin Server Revnako¤lu arflivinin “A”
bölümünde 58, “B” bölümünde 255
dosya bulunmaktad›r. Bu dosyalar der-
gâhlar, fermanlar, fleyhler, mezarl›klar,
babalar, camiler, fütüvvetnameler, flair-
ler, takvimler, edebi notlar, çeflitli fliir-
ler, çeflitli notlar ve foto¤raflardan
meydana gelmifltir. Özellikle bunlar
aras›nda Eyüp Semtindeki eski eserleri
içeren dosyalar›n ayr› bir önemi vard›r.
Üstad›n bu konudaki dosyalar›n›n ana
bafll›klar› flunlard›r:

Eyüblü Zâkirler (B-11), ‹stanbul Ka-
lenderhaneleri (B-28), Eyüp Balç›k
Tekkesi (B-29), Eyüplü Hattatlar (B-
41), Hz. Halid’e ait evrak ve yazma,
basma kitaplar (B-68), Eyüp (B-75),
Hatuniye Tekkesi (B-76), Eyüp’lü Ha-
lid Eyüp Kad›s› fianizade (122- ),
Eyüp’de gömülü hattatlar (171), Eyüp
ve çevresi (190), Eyüp-Kâ¤›thane-H›-
d›rellez (203), Eyüp’e ait önemli notlar
(242), Eyüp mezar tafllar› (B-154), Kar-
ya¤d› Baba Tekkesi (27-45), Eyüp
Mevlevihanesi (46), Eyüp’lü baz› Zevat
(47), Eyüp’de gömülü Reisülküttaplar
(52), Eyüp’le ilgili notlar.

GALATA
MEVLEV‹HANES‹NDEK‹
C.S.Revnako¤lu ARfi‹V‹

ARfi‹V A
1. ‹skender Pafla Vakf›, önemli notlar, fleyhler. 
2. fieyh Galib ve Esrar Dede’ye ait notlar.
3. Foto¤raflar,
4. Fermanlar,
5. ‹hsan Mahvî Dede ve baz› Mevlevî ricâli.
6. Velid Çelebi.
7. Maktu’alar.
8. Devranlar hakk›nda.
9. Fermanlar.
10. Fermanlar.
11. Muvakkithane ferman› (Munis Dede).
12. Hüccetler.
13. Taclar.
14. fiairler.
15. Fermanlar.
16. Mevlevî musikisine dair.
17. Üsküdar
18. Seyyid Nizam Tekkesi.
19. Sütlüce
20. Ali ‹rfan.
21. ‹stanbul tekke fleyhleri.
22. Merdivenköy’e ait.
23. Sâlih Pafla.
24. Kas›mpafla Mevlevîhânesi.
25. Bektafli zâviyeleri, ‹stanbul Üsküdar yakas›.
26. Bektafli tekkeleri (Kufladal› ‹brahim Efendi).
27. Yaflar Baba.
28. Ka¤›thane Tekkesi.
29. Çaml›ca
30. Üsküdar Bektafli Tekkesi.
31. Saffet Efendi Tekkesi.
32. Yeniflehirli Avni Bey.
33. Bestekâr ‹smail Dede.
34-37. Yunus Emre.
38. Mevlevihâne muamelât›.
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39. Üsküdar Ç›nar ve tenbel tekkelerine dair.
40. Filibeli Fevzi Baba hakk›nda.
41. Selâmi Tekkesi, Çaml›ca.
42. 1330 tarihli ‹slâm dergâh harimine aid önemli vesika.
43. Müteferrik eski evrak.
44. Vak›f kay›tlar›.
45. Eyyüb ‹dris Köflkü.
46. Eyyüb Mevlevihânesi Karagümrük mezarl›¤›.
47. Eyyübi Rüfltü mesnevihan ve tekye musikisi.
48. Temcid ve salâlar.
49. Devran ve zikirler.
50. Önemli vesika ve tezkereler.
51. Vakfiye suretleri.
52. Haf›z Mehmed Raflid Efendi notlar›.
53. Sertarik tekkesine ait vesikalar. 
54. ‹bni Rahmi Ali Tayyar’a ait.
55. Galata Mevlevihânesi vakfiyeleri.
56. ‹skender Pafla vakf›na ait.
57. Peyami-Sabah gazetesine ait maktu’alar.
58. Maktu’alar.

ARfi‹V B
1-3. fiair fieyh Ali Haydar fliirleri.
4. ‹brahim Müteferrika (243).
5. Ali Haydar
6. 1331-1334 R. y›llar›na ait ilmî, siyasi, edebî
maktu’alar.
7. Yerli ve yabanc› ka¤›t paralar.
8-9. fiair Ali Haydar
10. Fatih devri âlimleri, Molla Lütfi (Tarikat Silsi-
leleri)
11. Eyüblü zâkirler
12. Saçl› Hüseyin Efendi Tekkesi
13. ‹stanbul tekkeleri ve saiki.
14. fieyh Osman fiems Efendi (fiair)
15. ‹skender Çelebi Câmiî fierîf ve Tekkesi.
16. Hisarlar
17. fiair kabûlu.
18. Umumi salnameler.
19. Kad›asker Mustafa ‹zzet Efendi.
20. fienlik Dede

21. Ayân reisi Nasuhîzâde Mustafa As›m Efendi.
22. Mütercim As›m Efendi.
23. Yavsî ve Sivâsi Tekkeleri.
24. fiâzeli Tekkesi.
25. Ordu Tekkesi.
26. Bayraktar Mehmed Efendi zâviyesi.
27. fieyh Ahmed Behâî flair ve mesnevihan.
28. ‹stanbur Kalenderhâneleri.
29. Balç›k Tekkesi.
30. fiazeliye.
31. Köflkler, kas›rlar.
32. Topkap› K›ll› Yusuf Cumartesi Tekkesi.
33. ‹stanbul Müzeleri.
34. Mevlevî fieyhleri, fieyh Mustafa Fevzi Efendi
Kurut kâtibi.
35. ‹stanbul Edebiyat›.
36. Sünbül, Zincirli servi.
37. Önemli gazete maktu’alar›. 
38. Hattat Mustafa Râk›m.
39. Hattat ‹smail Zühtü.
40. Hattat Kitâbeleri.
41. Eyüblü Hattatlar.
42. Tarikat adâb›na aid.
43. Konya fiehiri.
44. Sami-paflazaâde Sezâî.
45. Üsküblü Sadeddin S›rr›.
46. Müteferrik notlar.
47. Karacaahmet Sultan ve Amasyal› H. Hüsa-
meddin Hoca.
48. fieyh Vefa ve çevresi.
49. Tahir adi Cavida¤a Zâviyesi Kilyos köyü kitâbeleri.
50. Piyer Loti
51. Saraylar
52. Ali Bey.
53. Miskinler fieyhi Süleyman Lütfi hamam› Tekkesi.
54. K›zlara¤as› Mehmed Nureddin Cerrahi Tekkeleri.
55. Tâc-› fierîfler,
56. fieyhülislâmlar.
57. Hasan Said Çelebi ve fliir defteri.
58. Hac› Bayram-› Veli.
59. Mevlid okunuflu ve tenkidi. 
60. Alibey Köyü

fiemseddin Nebâti
61. Ahmed Buharî zâviyeleri
62. Ahmed Efendi Tekkesi

Saffeti Pafla Tekkesi
Körükçüzâde Tekkesi
Abdüsselâm Tekkesi
Hasan Kadri Tekkesi
fieyhülislâm Ataullah Tekkesi
Matrak Dede.

62. Muvakkithâne
Konevi
Rum Mehmed Pafla
fieyh Feyzullah
Kantâri Baba
Arife Hatun
Helvâî baba
Gavsizâde 

63. Erdebilî

292



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

fieyh Hayrullah
Hekimo¤lu Tekkesi

64. Balat Tekkesi
Müfti Ali Tekkesi
Alyanak Tekkesi
Ahmed S›dki Tekkesi
Tosya Kitâbeleri

65. Neccarzâde
66. Hazret-i Nasûhî ve dergâh›, Çelebi As›m
67. ‹stanbul’a dair
68. Hazret-i Hâlid’e dair
69. Makber

‹brahim Efendi Tekkesi
Koruklu Tekkesi
Gülflenî Tekkesi
Hüsrev Pafla Tekkesi
Kuyubafl› Tekkesi
Kartal Baba Tekkesi

70. Dikilitafllar Tekkesi
Kuleler
K›fllalar
Heykeller
Fenerler

71. Baflç› Hac› Mahmud Tekkesi
fiehid Ahmed A¤a Tekkesi
Yolgeçen Tekkesi
Emir Ahmed Buharî Tekkesi
Yavaflça Mehmed A¤a Tekkesi
Altay Tekkesi

72. Hatib fievket Tekkesi
fieyh Süleyman Tekkesi
Konyal› Tekkesi
Mimar Sinan Tekkesi
Dülgero¤lu Tekkesi

73. fieyhülislâm Tekkesi
Bedevî Tekkesi
fieyh Kalender Tekkesi
Tortumlu Hoca Tekkesi
Ahmed Molla Tekkesi
Tarikatlar

74. ‹lyas Çelebi Tekkesi
Çay›r Tekkesi
Yâhubaba Tekkesi
Ekmel Tekkesi
fieyh fiükri Efendi Tekkesi
Hac› Süleyman Tekkesi
Gavsülmeflayih Tekkesi
Râflid Efendi Tekkesi

75. fieyh Edhem Tekkesi
Eyyüb Tekkesi
Sedd-i fierif
Uflflâki Tekkesi

76. Hatuniye Tekkesi
fieyh Zâfir Tekkesi

77. Manast›rl› merhum
78. Ketencizâde Rüfldü
79. Avnizâde Tekkesi

Ac›badem Tekkesi
80. Gazi Osman Pafla

Olukbay›r Ali Baba Tekkesi

81. Kefevî Tekkesi
‹lm-i K›raat mensublar›

82. Gaib olan camiler
Muhsinzâde murakkat›
Bursal› fiemseddin

83-84. Gavs-› A’zam
85. Yesari Baba Tekkesi

Kayg›s›z Baba Tekkesi
Beflikçizâde Tekkesi
K›l›nçç› Tekkesi
Çakmak Dede Tekkesi
Derûnî Mehmed Efendi Tekkesi
Tokmakl› Dede Tekkesi

86. M›s›rl› Tekkesi
Hüsrev Pafla Tekkesi
Bayram Pafla Tekkesi
Azab Kuyusu Tekkesi
Atpazar› Tekkesi
Çengelköyü Tekkesi
Hac› Kad›n Tekkesi

87. Kas›mpafla ve çevresi
88. Evlâd-› Seyyid

Hâflim ve asâr›
89. Kaflgâri

Ömer Ziyaeddin
Mûcizat-› Nebî

90. Gölp›narl›
‹stinye

91. Mühim notlar. S. Fatih ve fliirleri
92. Bursa Notlar›
93. Mahmud Hüdayi Hazretlerine dair

Tekkeler, hazîrelere dair
Muhtasar Bilgiler

94. ‹stavroz Tekkesi
Karabafl Tekkesi

95. O¤lanlar Tekkesi
Memi Can
Müteferrik mühim notlar

96. K›l›nç Ali Pafla Câmii
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H. Hüsnü Baba
Tam›flvar dergâh›
F›nd›kzâde
Kubbe
Beykoz
Baba Haydar

97. Rag›p Pafla
Dilâmir haf›z

98. Müteferrik mühim notlar
Tekye kültürüne dair vesikalar

99. Mesnevihane
Fatih Câmii
Mine-i fiah Valide Sultan Tekkesi
Tafll›burun Tekkesi

100. Hakk› Tar›k Us
50 y›l eseri

101. Kaadiriye notlar›
102. Edirne notlar›
103. Edirne’ye ait kay›tlar
104. Kelâmi Tekkesi

Nalçac› Tekkesi
105. ‹lm-i Tasavvuf Ricâli
106. F. S. Mehmed hazretleri hakk›nda 
107. Hamamlar

Selâmi Tekkesi
108. Sü’ün Al Mevlevî

Sultan Selim Hakk›nda
109. Kerbelâ ‹mam-› Hz. Hüseyin Efl’âr
110. Ayasofya
111. Helvâi Tekkesi

Hac›kad›n Tekkesi
Odabafl› Tekkesi
Mehmed Keflfî Tekkesi
Geyçi Hatun Tekkesi
Tahta Minare
Do¤ramac›
F›nd›kl›

112. fiah Sultan
Mâ’rufî
Peyk dede
Kumbasarlar
Önemli mezarlar
Seyyid baba

113. Battalgazi Zaviyesi
Canfeda Hatun Tekkesi
Karabafl Tekkesi
Çak›r A¤a Zaviyesi
Muabbir Hasan Efendi zaviyesi
Dra¤man S›rr›
Ramazan Efendi

114. Revâni
115. Haf›z Esad Geredeli

Çivi-zâde Zeyrek Camii
Ümid Ahmed Efendi Tekkesi
Ceylanl› Tekkesi
Celvetiyye’ye ait notlar
Alibey Köyü

116. Ahmed Kâmil Efendi Tekkesi
fieyh Ali Efendi Tekkesi
Hamzazâde Tekkesi

Sünûsî Tekkesi
Kapanc›lar Tekkesi

117. Dertli
Ahmec Cang›z›l›
Çenezâde
Sarmafl›k
Buhurîzâde
Gülflenihâne
Dessûkiye
Alime Hatun

118. Sünbül Efendi
119. Cihazlar

Müverrih Raflid Efendi
120. fieyh Ali Haydar’a dair

Feriköy M›srî mezarl›¤›
121. ‹stanbul Tekkeleri zâkirleri
122. Müsahib-i flehriyârî

Befliktafl Mevlevî fleyhlerine ait k›sa bilgiler
123. Afl›k Pafla Mescid ve Tekkesi Küçükmustafapafla.
124-125. Tulumbac›lar’a ait notlar.
126. Meflayih’e ait notlar

Hamamc›lar Tekkesi
Niyâz-i M›srî hakk›nda önemli notlar.

127. Bursa’ya aid tarîhi notlar
Melâmiye
Müteferrik vesikalar, notlar.

128. Kore Kahramanlar›
Meflâhire dair kitâbeler
Haf›z Mehmed Sesgür

129. Hz. Muhammed Hakk›nda
130. Fethi Efendi ‹smail A¤a Tekkesi Üsküdar.

fierbetdar Tekkesi
Kesmekaya Tekkesi
Simkefl hâne-i Amire
Sünbüliye
Abdülaziz Mecdî Efendi
Tunuslu meflhurlar
Baz› kitâbe ve fliirler

131. ‹stanbul Mahalleleri
Baz› kitâbe ve fliirler, maktua’lar
‹stanbul’da kaybolan baz› kitâbeler

132. Hz. Mevlâna
fiems-i Tebrizî

133. Hz. Mevlâna ve Mevlevîlik notlar›
134. Tarikat pirlerine dair notlar
135. Tarikat pirlerine dair terceme-i hal ve mensur,
manzum merâkibnâme’ye ait kitablar.

Meflayih’e dair.
136. Türâbî baba Tekkesi

Veysel Karâni eserinin notlar›
Müteferrik notlar

137. Notalar, ilâhiler
Bektaflili¤e dair maktu’alar
Mahmud Pafla hazîresi

138. Abdüsselâm
Lütfi Pafla ve civar tekkelerine dair notlar, kitâbeler,
fliirler
139. Rumelihisar›

Manyasî-zâde
Balaban baba
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Kavsara baba
Kas›mpafla yöresi
Pazar ola Hasan Bey

140. Ak fiemseddin
fieyh Vefâ
Sirkeci Tekkesi

141. Müteferrik önemli notlar ve maktu’alar vakfiye
142. Samiha Ayverdi

Zekâî-zâde Münir
Bedeviye

143. Bezmî Âlem
Arapc›lar Tekkesi
Etyemez Tekkesi
Bâlâ Tekkesi
Sâ’id Çavufl Tekkesi

144. Tasavvuf ehli ve ehl-i beyt muhibleri hakk›nda
145. Ferid Kan

Atpazar› Tekkesi
Hac› Mahmud Tekkesi
Sahhaflar Tekkesi
Büyük Piyâle Tekkesi

146. fiah Sultan Tekkesi
Sultan Hulûsi Efendi Tekkesi
Hal›c›lar Tekkesi
Önemli kay›t ve notlar

148. Zincirlikuyu ve musalla mezarl›klar›
Mehmed Ali Hilmi Baba ve Divân›

149. Savaklar Tekkesi
Marpuççular Tekkesi
K›rka¤aç Tekkesi
F›nd›k-zâde Tekkesi
Kapudan baba Tekkesi
Baz› sofiyâne fliirler

150. Tarikat gülleri
Hüccetler
Bektafli nefesleri notlar›

151. Veysel Karâni’yi dair vesaik ve kitab›
152. Muhtelif konulara ait notlar maktu’alar
153. Nakfl-› dîl Tekkesi

Yaflar fiadi Tekkesi
154. Edirnekap› d›fl›nda yatan meflâhire dair çal›fl-
malar
155. Küçükçekmece Abdüsselâm türbesi

Baba Nakkafl
Büyük Çekmece Kitâbeleri
Çatalca
Silivri câmileri
Abid Çelebi H. 903

156-157. H›rka-i flerîf
158. fiü’ara ve müverrihlere dair önemli notlar ve
maktu’alar
159. Ebülhüdâ Asâr›

Katip Çelebi
Sebilci
Bursal› Tahir
Matbu K›rk Hadisler

160. Kulekap›s› Mevlevihânesi, fleyhleri (Galata)
Hz. Üftâde, Hüdaî

161. Alevîlik
K›z›lbafll›k

162. Bektafli babalar› ve baz› fliirleri
Nesîmi Yunus ve di¤er sofîyâna ait yazma fliir

ve notlar.
163. Yerebatan Camii

Dolmabahçe Camii
Zühtü pafla Camii
Ortaköy Camii
Yakac›k Camii
Kartal ve Çarfl› Camii
Maltepe Camii
Pendik Camii
Erenköy Camii
Kad›köy Cevizlik Camii

164. Altûnizâde Camii
Teflvikiye Camii
Bostanc› Camii
Valde  Camii
Kamer Hatun Camii
Hamidiye Camii
Selimiyye Camii
Mecidiye Camii
Bodrûmî Camii
Küçük Camii
Hoca Tahir Efendi Camii, 
Maçka Mezarl›¤›, Mehmed Baba Camii

165. Demirkap› Tekkesi
Bak›rköy Tekkesi
Meflâhir (Topkap›)
Üsküdar’daki fieyhülislâmlar
Erenköy
Notlar ve maktu’alar

166. Ahmed Rasim
Hindîler ve Surûrî Tekkesi

167. Fütüvvenâmeler ve not, maktu’alar.
168. Üsküdar R›’fâi âsitanesi.

Halil Nihad
Yedi Emirler
Hüseyin Kaz›m Kadri Bey
‹smail Fennî
Faik Reflid
Zenbûriye Tekkesi

169. Filorineli Nâz›m
Vanî Ahmed Efendi Tekkesi
Saçl› Mehmed dede Tekkesi
Karagöz câmii ve Tekkesi
Fenârî Ali Efende Tekkesi
Bilecikli fieyh Osman Tekkesi
Ahmediye Tekkesi
Çürüklük Tekkesi
Alaca mescid
Atik valide

170. Küçük Ayasofya zâviye ve câmii
Nakflibendîlik
Hüsameddin Uflflâki
Tekke terimleri
Alaca minâre
Murad molla Tekkesi

171. Muallim Naci
Hüsnü Naz›m Pafla
Ahmed Yesevîye bas›lm›fl divan tercümesinin I. cildi
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Eyüb’de medfun hattat kitâbeleri
Ümmi Sinan Hazretleri
Arasta Tekkesi
Ayine ait notlar

172. Bedreddinzâdeler Tekkesi
Pafla baba Tekkesi
Nâzîki Tekkesi
Zeyniye Tekkesi

173. Hac› Bektafl-› velî
Kad›zâdeler Tekkesi

174. Mimarlar ve önemli eserleri
Kitâbeler

175. Ümmi Kenan Dergâh›
fieyh Tahâ
Ç›rakç› Tekkesi
Karasar›kl› Tekkesi
Mahmud Kâmil Tekkesi
Sultan Mahmud türbesi ve hazîresi

176. fievket Gavsî merhum
Kaadirlik
Havuzbafl› Tekkesi

177. Bektafl› babalar› ve fliirleri
Son devir Osmanl› paflalar›

178. Yunus Emre’ye dair notlar
179 A. Tarikatlar tarihine ait notlar

Müzisyenlere dair
179 B. Çay›r Tekkesi

Niflanc› Tekkesi
Zeynep Sultan Tekkesi
Hav› Evhaeddin Tekkesi
Kad›köy Tekkesi
Önemli tarihi olaylara dair notlar

180. fiairler ve fliirler tekye ediyat› rical›
Muhtelif müteferrik notlar

181. Edebî notlar, muhtelif fliirler, tekke adâb›na
dair önemli notlar
182. Camiler ve tarihi incelemeler örnek notlar
183. Kaadirîhâne
184. Geçmifl senelere ait takvimler

1316 H.den 1939’a kadar
185. Yûflâ Da¤› zaviyesi

Emirgân
fievket Efendi
Remli Baba dergâh›
Seyyid Seyfullah Tekkesi
Arif dede Tekkesi
Ç›nar Tekyesi
Settariye Tekyesi

186. Rical-i Sofiyenin manzum kabir kitabeleri
Nahl-i Bend haziresi
Hüdaiye tekyesi kitabeleri
Ahmed Lütfi ve fliirleri ve kabir kitabesi (Ekmel

Tekyesi)
Uflflakiye tarikatine dair notlar
Hazirî Mehmed Efendi Tekyesi
Hakim Çelebi Tekyesi
Muhtelif manzum kitabeler

187. Tarikatlar›n adâb›
Karababa Velî
Ahiler
Gülbanklar

Ebi Sa’id al Hazerî
188. Osman Haflimi

Muhtelif tetkik notlar›
Mezar kitabeleri, notlar
Sofiyane notlar, fliirler
fieyhlerin k›yafet resimleri

189. Seyyid Ahmed Rûfaî mensur, manzum, adâb
ve erkân tarih durumu
190. Eyyûb ve çevresi

Çoban Çavufl Mescid ve tekyesi (Koska)
191. Sâdeddin Nüzhet hakk›nda önemli notlar
manzum ve mensur eserleri.
192. fiair Ali fiir Nevâi ve baz› notlar, manzum-
mensur
193. Tahir-ül Mevlevi esasl› notlar, eserleri man-
zum ve nesir. Vefat›na söylenen fliirler, resimleri
194. ‹stanbul’a dair edebi ve tarihi notlar, man-
zum-mensur
195. Bac›beyzade Ahmed Muhtar Bey Baba.
196. Rüfai bürhanlar› hüner fakirleri

Manzum tefsir Behçet Kemal
197. Keflfî Osman Efendi, fieyh Camii, Hac› Bay-
ram Dede, Ayfle Sultan

Kadem Tekyeleri
Nur-› Osmaniye Camii
Lokmanc› Tekyesi
Çaylak Tekyesi
O¤lanlar Tekyesi

198. Matbu notlar
Sivasl› Baba Tekyesi

199. Sadeddin Nüzhet
Hallac Baba, Kerim Nene
Toygar, Halv› Mahmud Efendi Tekyeleri

200. O¤lanlar fieyhi
Muhsine Hatun
Ahmed Cevdet Pafla

201. Palet Said Efendi
‹smail Ankaravî
Cevri Dede
Camelli ailesi
Sancakdar Hayreddin
Emir Ahmed Buharî
Cevdet Pafla

202. Ahmet Deufî
Koz Yata¤›
Bir Bektafli Babas›n›n hat›rat›

203. Zikrûllah’a dair
Eyyûb-› ramiz
Ka¤›thane

204. Davûd Pafla
fieyhülislamlar-Eyyûb’da
Yedikule Uflflâkî Tekkesi

205. Paflalar
Samih R›f’at

206. Süleyman Nazif Tepedelenli
207. Esmâülhüsna hakk›nda yazma ve basma
önemli notlar
208. Velîlere dâir manzum-mensur notlar
209. Veysel Karanî
210. Müteferrik tarihi, edebî notlar
211. Cenâb fiehabeddin hakk›nda notlar

212. Gümüflhâneliler Tekyesi
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Erzurum Kapl›calar›
‹smet Efendi Tekyesi
Tarikatlarda cenaze törenleri

213. Abdümnalim tekyesi
Meflâhirin Mezar Kitabeleri
Din ve Mezhepler
R›f’at Börekçi Hoca

214. Ejder Tekyesi
Mehmed Akif
Ayfle Hatun zâviyesi
Erzurum’a dair
Mezar kitabeleri, foto¤raflar, müteferrik notlar

215. Okçular ve Okmeydan› tekyesi
Evliya Çelebi
‹nâdiye Tekkesi
‹skenderpafla Camii
Gönk ve önemli fliirler

216. Tertib ve fihrist-› Kurân-› Kerim
Üsküdar camileri ve baz› manzum seçmeler

217. Kozlu Mezarl›¤›
Aziz Mahmud Hüdâî fliirler
‹lâhiler, muhtelif tarihi notlar

218. ‹bnülemin Mahmud Kemal hakk›nda manzum
ve mensur önemli notlar
219. Camilere ait maktu’alar, notlar, fliirler, kitabe-
ler
220. Ebülr›zâ Tekyesi

Muhtelif ön mli bilgileri muhtevi maktu’alar, fli-
irler, kitablar
221. Okçuluk tekye ve teflkilât›na ait önemli notlar
ve maktu’alar “Kupür”
222. Bakya tarlas› tekyesi

Çad›rc› tekyesi
Raufiye tekyesi
fiemsiye tekyesi

Manzum ve mensur maktu’alar ve notlar
223. fiairler (ölü) eserleri, fliirlerinden örnekler, ya-
z›lm›fl ve bas›lm›fl çeflitli notlar
224. Geçmifl tarihe ait gazeteler, mecmualar, önemli
olaylar
225. Muhtelif olaylara ait gazete küpürleri, baz›
notlar manzumlar
226. ‹stanbul’un fethinde bulunan irfân ehli ricâl ve
babalar “önemli çal›flma notlar›”
227. ‹stanbul’un fethinde bulunan veliler, babalar,
“önemli çal›flma notlar›”
228. S›raciye-Ebülhayr Tekyesi

Karabafl Tekyesi
Ayd›no¤lu Tekyesi
Fenâyî Tekyesi
Revvâs Tekyesi

229. Kâmil Miras
Z. F›nd›ko¤lu
Paflmakç› Tekyesi
Akb›y›k Tekyesi
Halil Edhem
Elmal› K. Hamdi
Bâli Çavufl Tekye ve mescidi
fieyh Hasib Efendi
Alemdar Mustafa Pafla

230. Fakülteler (muhtelif)

Tekke tapular› hakk›nda
Hamdi Bey, müzeci ressam
Mevlîde dair notlar

231. Hac› fiaban-› Veli
Bayramiye’ye ait notlar
Haffâf Hüseyin Efendi “Mirgûn Tekyesi”

232. Ayas Pafla “Ayas” Taksim tekyesi
Tahir A¤a “Küçük Mustafa Pafla Tekyesi”
Tecâniye “Eyyub Baba”

233. Dâr ül Mesnevi “fieyh Murâd-› Bûhârî Hz.
Abdülkaadir Belhî

Sancaktarzâde Tekyesi
234. Mecidiye Kufldili Kad›köy

Gümüfl Baba zaviyesi
Selimiye, fieyh Osman Efendi
Hakîkîzâde, Davutpafla
‹çinde yazma bir flecere-i ricâl vard›r. Tedkiki

gerekir.
235. Üç defter, fler’iye kay›dlar›, mektu, derviflân
tescili ve künyesi
236. Maktul Mustafa Pafla Tekyesi

Takyeci Camii flerîf ve tekyesi, maktu’alar ve
yaz›lm›fl tetkik notlar›
237. Hac› Zihni Efendi

Tokadî Emin Tokadi Efendi
Kemani Mustafa Bey (beste notalar›)
fieyhül Muharrin Mahmud
Sad›k Bey merhum

238. Ömer Seyfeddin
Adalar, Haliç, köprülere dair.

241. Ebü’l Hüdâ Tekyesi
Dü¤ümlü Baba Tekyesi (Arabac›bafl›)
Yâ Vedûd Tekyesi
K›ztafl› Tekkesi “R›’fâî”
Tabakhane

242. Eyyûb’e ait önemli notlar
Silâhi Mehmed Bey ç›kmaz› hazîresi
Zekâî Dede Efendi

243. Yahya Efendi hazretleri “Bektaflî”
‹brahim Müteferrika
Bu zarf notalar› çok önemlidir. Dikkat oluna.

244. Erzurum’a dair “‹brahim Hakk› ve Marifetnâme”
‹stanbul’da yang›n

245. Tahir-ül Mevleviye dair önemli (gazeteler)
246. Tasavvufa dair üç adet matbu kitab›
247. fiiirler ve notlar
248. Muhtelif notlar
249. Abdi Efendi vesaire
250. Sultan Ahmed Camii

Yeni Camii
Halvetiye’ye dair
Karaca Burun Râufî Tekyesi

251. Muhtelif maktu’alar ve fliirler
253. Müteferrikler
254. Tasavvuf, foto¤raflar, müteferrik
255. Harem-i flerîfe ait Farafl tayini ile ilgili Sultan
II. Mahmud’un H. 1254’de verdi¤i tevcih ferman›d›r.
)) M. Ozak’dan gelen zarflar

Galata Mevlevihânesi fiefi Necati Bilgin
Asistan K›vanç Efeo¤lu
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Çal›flmalar›n› Erken Devir Anadolu Türk Mimarisi üzerine yo¤unlaflt›ran Nuri Seçgin, 
flu anda Yrd. Doç. ünvan›yla ö¤retim üyeli¤i görevine devam etmektedir.



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

Bilindi¤i gibi Eyüp semti, ‹stan-
bul’un Fethi’nden sonra sur d›fl›nda
kurulan ilk Türk-‹slâm yerleflmesidir.
Eyüp’ün tarihteki dinî kimli¤ini belir-
leyen en önemli unsur, hiç flüphesiz
Hz. Muhammed’in mihmandâr› Ebu
Eyyûb Halid ibn Zeyd el-Ensâri’ye ait
olan ve Fatih Sultan Mehmet’in hoca-
s› Akflemseddin taraf›ndan bulunan
mezar›d›r. Fatih Sultan Mehmet, bu
mezar›n bulundu¤u yere, bir türbe ile
cami, medrese, imaret ve hamam ya-
p›lar›ndan oluflan külliyesini yapt›r-
d›ktan sonra Eyüp, k›sa sürede Türk-
‹slâm dünyas›n›n önemli bir dinî mer-
kezi haline gelmifltir.(R.1) Öyle ki,
hacca gidenler önce Eyüp’ü ziyaret
ederler, cuma namazlar› Eyüp’te k›l›-
n›r ve hatta Eyüp topraklar›na abdest-

siz bas›lmazm›fl.1 Öte yandan, hü-
kümdarlar›n k›l›ç kuflanma merasimle-
ri için de kullan›lan Eyüp Sultan Tür-
besi’nin, devlet protokolünde de ne
kadar önemli bir yer tuttu¤u anlafl›l-

maktad›r.2

Feth’in hemen sonras›nda impara-
torluk merkezi olan ‹stanbul’un iskân›
için Anadolu’nun çeflitli bölgelerinden
getirilen Türk topluluklar› ‹stanbul’da
belirli semtlere yerlefltirilmifllerdir.

Aksaray ve Çarflamba bu flekilde iskân
edilen semtlerin tipik örnekleridirler.
Bu politika çerçevesinde, Bursal›lar da
Eyüp’e yerlefltirilmifl ve hatta Fatih
Sultan Mehmet, buradaki iskân›n da-
ha nitelikli bir toplumsal yap›ya ka-
vuflturulmas› için hocas› Akflemsed-
din’e de, buraya yerleflmesi konusun-
da tavsiyede bulunmufltur. 

Eyüp’ün yerleflme dokusu, 19. yüz-

299

Reasim 1. Eyüp Sultan Külli-
yesi ve çevresi

Resim 2. Saliha Sultan Lah-
di’nin bat›dan görünüflü

1 Göktafl, U¤ur: "Eyüp Sultan
Ziyareti", ‹stanbul
Ansiklopedisi, C.3, ‹stanbul
1994, s.243.; Yavuz, Hulusi:
"‹slâmî ziyaret merkezi olarak
Eyüpsultan", Tarihi, Kültürü
ve Sanat›yla III. Eyüpsultan
Sempozyumu, (‹stanbul/28-30
May›s 1999), ‹stanbul 2000,
s.282-289.



2 Eralp, T.Nejat: "Eyüpsultan
ve Osmanl› hükümdarlar›n›n
k›l›ç kuflanma törenleri Taklid-i
Seyf", Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla II. Eyüpsultan
Sempozyumu, (‹stanbul 8-10
May›s 1998), ‹stanbul 1998,
s.150-153. ; Tanman,
M.Baha: "K›l›ç kuflanma
törenlerinin Eyüp Sultan
Külliyesi ve yak›n çevresine
yans›mas›", Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla II. Eyüpsultan
Sempozyumu, (‹stanbul/ 8-10
May›s 1998), ‹stanbul 1998,
s.76-93.
3 Kara, Fahrünnisa (Ensari):
"Eyüp", ‹stanbul Ansiklopedisi,
C.3, ‹stanbul 1994, s.245-250
4 Yücel, Erdem: "Eyüp
Mezarl›¤›", ‹stanbul
Ansiklopedisi, C.3, ‹stanbul
1994, s.252.
5 Ragheb, Youssef: "‹slam
hukukuna göre mezar›n
yap›s›", ‹slam Dünyas›nda
Mezarl›klar ve Defin
Gelenekleri I, Ankara 1996,
s.17-23. 
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y›la kadar olan dönemde düzenli bir
geliflme göstermifl, bütün sultanlar›n
öncelikli tercihi olan Haliç k›y›lar›,
bir yandan dönemin ihtiyac›na ba¤l›
olarak cami, medrese, imaret, tekke,
çeflme, sebil ve hamam gibi dinî ve
sosyal yap›larla bay›nd›r hale getirilir-
ken, di¤er yandan da sahil saraylar›,
köflk ve kas›rlarla kentin sayfiye yerle-
rinden biri olarak masal dünyas›n› an-
d›ran bir çehreye bürünmüfltür. 19.
Yüzy›lda geleneksel yaflam biçiminde-
ki köklü de¤ifliklikler ve bat›l› de¤er-
lerin benimsenmesi saray erkân›n›n il-
gisini Bo¤az’a yöneltmifl, Haliç k›y›la-
r›nda bofl ve bak›ms›z kalan yap›lar
ise bizzat padiflah taraf›ndan y›kt›r›la-
rak yerlerine sanayi tesisleri infla etti-

rilmifltir.3 Fiziksel ve sosyo-kültürel
dokusunu derinden etkileyen bu de¤i-
flikli¤e ra¤men Eyüp, yer yer kay›plar
görülmekle birlikte bir özelli¤ini mu-
hafaza etmeyi baflarabilmifltir. O da,
Eyüp Sultan Türbesi’nin inflaas›yla
bafllayan ve s›n›rlar› Eyüp Sultan, Üç
fiehitler, ‹slâm Bey, Cezerî Kâs›m ve
Gümüflsuyu mahallelerini de içine ala-
cak flekilde Haliç k›y›lar›ndan Kar-
ya¤d› Bay›r›’na ve oradan da Edirne-

kap›’ya ulaflan Eyüp Mezarl›¤›’d›r.4

Merkezini Eyüp Sultan Külliyesi’nin
oluflturdu¤u Eyüp Mezarl›¤›’nda halk-
tan kiflilerin mezarlar› oldu¤u gibi,
padiflah, vezir, han›m sultan, flair, din
adam› ve âlim gibi önemli kiflilerin de
lâhit mezarlar› ve türbeleri bulunmak-
tad›r. 

Bilindi¤i gibi, ‹slâm inanc›nda Hz.
Peygamber’in hadislerine dayan›larak,
gösteriflten uzak ve basit mezarlar›n
yap›lmas› tavsiye edilmifltir. Öyle ki,
bu kaide do¤rultusunda yap›lan basit
mezarlara bile belirli ölçüler getiril-

mifltir.5 Mezar yap›lar›ndaki bu s›n›r-
laman›n, çoktanr›l› dini yeni terket-
mifl putperest bir toplumda tevhidi
(Allah’›n birli¤ine inanma) korumak
ve israf› önlemek gibi birtak›m dinî
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Resim 3. Saliha Sultan Lah-
di’nden cephe detay›

Resim 4. -Saliha Sultan Lah-
di’nin baflflahidesi ve d›fla ba-
kan yüzündeki kitabe

Resim 5. Saliha Sultan Lah-
di’nin baflflahidesi ve içe bakan
yüzündeki bitkisel kompozis-
yon



6 Can, Y›lmaz: "‹slâm›n ilk
y›llar›nda mezar, mezarl›klar
ve ‹slâm flehri", Geçmiflten
Günümüze Mezarl›k Kültürü
ve ‹nsan Hayat›na Etkileri
Sempozyumu, (18-20 Aral›k
1998/‹stanbul),  ‹stanbul
1999, s.453-470. ; Karaman,
Hayreddin: "Ölüm, ölü, defin
ve merasimler", ‹slam
Dünyas›nda Mezarl›klar ve
Defin Gelenekleri I, Ankara
1996, s.3-15.
7 Karama¤ral›, Beyhan: Ahlat
Mezar Tafllar›, Ankara 1992,
s.44.
8 Aksel, Tibet : "Yenikap›
Mevlevihanesi Haziresi", ‹slam
Dünyas›nda Mezarl›klar ve
Defin Gelenekleri I, Ankara
1996, s.223-281’de lahitli
mezarlar, sözkonusu hazirede
bulunan örnekler çerçevesinde
sanduka lâhitler, tekne lâhitler
ve masa lâhitler olarak üç
grupta ele al›nm›flt›r. ; Ak›ll›,
Hüseyin : "Edirne Osmanl›
mezarl›klar›n›n restorasyon ve
konservasyon ›fl›¤› alt›nda
de¤erlendirilmesi", Geçmiflten
Günümüze Mezarl›k Kültürü
ve ‹nsan Hayat›na Etkileri
Sempozyumu, (18-20 Aral›k
1998/‹stanbul),  ‹stanbul
1999, s.140-159’da da ayn›
tipolojik s›n›flama yap›lm›flt›r
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kayg›lara dayand›¤› düflünülmekte-

dir.6 Ancak bu s›n›rlama, an›tsal me-
zarlar›n yap›lmas›n› önleyememifl,
özellikle Türklerin, ‹slâmiyeti kabul
etmelerinden sonra da eski gelenekle-
rini (mezar mimarisi, defin gelenekle-
ri vs.) sürdürmeleri nedeniyle küm-
bet-türbe ad›yla ‹slâm toplumlar›na
özgü olan bir mezar mimarisi gelifl-
mifltir. Bunun yan›s›ra, an›tsal mezar
yap›lar›na paralel olarak normal ölçü-
lerdeki mezarlar›n da, özellikli du-
rumlar›n› ortaya koyan çeflitli formlar
kazand›klar› görülür. S›radan halka ait
mezarlar basit kurulufllar› ve flahidele-
riyle hiç bir özellik ifade etmezler-
ken, önemli kiflilere ait özellikli me-
zarlar gerek yap›sal formlar› ve gerek-
se bezemeli yüzeyleriyle sanat tarihi-
nin önemli bir konu bafll›¤›n› olufltur-
maktad›rlar. Bu mezarlarda formu be-
lirleyen hiç flüphesiz ölen kiflinin sos-
yal ve ekonomik durumudur. 

fiahidelerinden anlafl›ld›¤› kadar›y-
la genellikle önemli kifliler için yap›-
lan ve baz› örnekleriyle bu bildirinin
de konusunu oluflturan lâhit tipindeki
mezarlar›n 11.-12. yüzy›ldan itibaren

varolduklar› bilinmektedir.7 Ancak
geçen zamanla birlikte bu mezar tipi
öylesine zenginleflmifl ve çeflitlilik ka-
zanm›flt›r ki, kendi içerisinde bir s›n›f-
lama yapma gere¤i do¤mufltur. Bu an-
lamda kapsaml› bir çal›flma yap›lma-
m›fl olmakla birlikte spesifik konulara
yönelik ve birbirini tamamlayan bi-
limsel çal›flmalar›n varoldu¤unu bili-

yoruz.8 Bu çal›flmalarda ortaya konan
lahit mezarlar bafll›¤› alt›ndaki s›n›fla-
ma, belirli bir alanda ve s›n›rl› say›da
örnekler çerçevesinde yap›lm›flt›r.
fiüphesiz, baflka örneklerin de kat›l›-
m›yla bu s›n›flamay› geniflletmek ve
daha da gelifltirmek mümkündür. Ni-
tekim, Süleymaniye Haziresi’nde ve
II. Mahmut Haziresi’nde tesbit etti¤i-
miz baz› örnekler, genel olarak lâhit
mezarlar grubuna girmekle birlikte
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Resim 6. Es-seyyid Muham-
med Salih Bey Lahdi’nin köfle
detay›

Resim 7. Es-seyyid Muham-
med Salih Bey Lahdi’nin yan
cephesi

Resim 8. Es-seyyid Muham-
med Salih Bey Lahdi’nin genel
görünüflü
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özellikli durumlar› itibariyle farkl› bir
grup oluflturmaktad›rlar. Kapsaml› bir
araflt›rma yap›ld›¤›nda, konu ile ilgili
örnekleri daha da ço¤altmak mümkün
olacakt›r. Ancak, bu bildiri çerçeve-
sinde Eyüp Sultan Hazirelerinde bu-
lunan ve gerek plân kuruluflu, gerekse
cephe düzenlemeleri itibariyle dikkat
çeken befl özgün lâhit üzerinde dura-
ca¤›z.

Bu ve benzeri lâhitlerin bir ço¤u
19.yüzy›l sonu 20.yüzy›l bafllar›na  ta-
rihlenirken bir örnek var ki, yaklafl›k
bir yüzy›l öncesine h.1192/m.1778
y›l›na tarihlenmektedir. Sultan III.
Ahmet’in k›z› Safiye Sultan’a ait olan
bu lâhit erken bir uygulama olmas›na
ra¤men dönemin üslûbuna ba¤l› ola-
rak mimarî düzenlemeyi bütün unsur-
lar›yla yans›tmaktad›r. Basit dikdört-
gen plânl› lâhit, yüzeyleri iri yaprak
motifleriyle ifllenmifl yüksekce bir ka-
ide üzerinde yer almaktad›r.(R.2)
Lâhdin tüm cephelerinde birbirinin
devam› olan, bütünleflmifl bir düzenle-
me hakimdir. Cepheye tümüyle ba-
¤›ml› sütunceler üstten dekoratif ke-
merlerle ba¤lanm›fl ve sütunceler ara-
s›na da yüksek kabartma olarak mey-
ve dolu tabaklar ifllenmifltir.(R.3)
Cepheden d›fla taflan ve ikinci bir ka-
deme halinde bir önceki düzenlemeyi
kuflatan di¤er sütunceler, lahit yüzeyi-
ne sadece kaide ve bafll›k k›s›mlar›yla
ba¤lanm›fllard›r. Yine, ortalar›nda isti-
ridye kabu¤u yer alan dekoratif ke-
merlerle birlefltirilmifl bu sütunceler
dizisi ile lâhdin etraf›nda adeta bir ga-
leri düzeni oluflturulmufltur. Lâhdin
dar kenarlar›na s›f›rlanm›fl olarak yük-
selen flahideler yass› dikdörtgen bir
biçime sahiptirler. Alt köfleleri barok
tarz› k›r›k S’lerle dolgulanan bafl flahi-
desinin d›fla bakan yüzüne kitabe ifl-
lenmifltir.(R.4) Üst k›s›mlar›, ortada
istiridye kabu¤u ile taçland›r›lm›fl k›-
r›k S kontorlu tepeliklerle sonlanan
flahidelerin di¤er yüzlerinde, kase içe-
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Resim 9. Es-seyyid Muham-
med Salih Bey Lahdi’nin ayak
flahidesi

Resim 10. Es-seyyid Muham-
med Salih Bey Lahdi’nin bafl-
flahidesi

Resim 11. fierife Aifle Atiyye
Han›m Lahdi’nin baflflahidesi
ve içe bakan yüzündeki kitabe
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risinden ç›kan stilize çiçek motifli
kompozisyonlar yer al›r.(R.5)

‹kinci örnek, bafl flahidesindeki ta-
rih kayd›ndan h.1204/m.1789-
h.1306/m. 1888 y›llar› aras›nda yafla-
m›fl oldu¤u anlafl›lan Es-seyyid Mu-
hammed Salih Bey’in lâhdi olup, Eyüp
Sultan Haziresi’nden bir yolla ayr›lan
Haliç yönündeki adada yer almakta-
d›r. Kenarlar› pahl› bir tabana oturtu-
lan lâhit (1.97x0.60) m. ölçülerinde-
dir.  Kaide k›sm›nda diagonal dik-
dörtgen bir biçim oluflturacak flekilde
d›fla taflan köflelerin, ayn› zamanda
lâhdin köfle konsollar›yla da bütünlefl-
mesiyle bu unsurlar›n ask›da kalmas›
önlenmifltir.(R.6) Kaideden gövdeye
geçiflte yer alan profilli silmelerin yü-
zeyi hafif bitkisel motiflerle bezen-
mifltir. Lâhdin dar cephelerinde sepet
içerisinde  çiçeklerden oluflan bir
kompozisyon yer al›r. Sepetin alt k›s-
m› iki yana S’ler çizen k›vr›kdallar
fleklinde uzat›lm›flt›r. Yan cephelerde
ise merkezden geliflen bir kompozis-
yon görülür. Bu kompozisyonun orta-
s›nda, dar cephelerde de kullan›lan çi-
çek sepeti çelenk içerisine al›nm›fl
olarak yer almakta ve yanlara do¤ru
stilize edilmifl istiridye kabu¤u ve
C’lerle, k›vr›k dallar fleklinde devam
etmektedir. Lâhdin tüm cepheleri üst-
ten bir s›ra konsol dizisiyle sonlan-
maktad›r.(R.7) Çiçek girlandlar› ve is-
tiridye kabuklar› ile dönemin üslûbu-
na da uygun dekoratif bir görünüm
kazanan köfle konsollar› lâhdin süsle-
me program›n› tamamlayan unsurlar
olmufllard›r. Lâhdin üzerini örten ka-
pak, profilli silmelerle d›fla taflarak
cephelerin üzerinde bir tür saçak
oluflturan hacîmsal durumuyla son dö-
nem sivil mimarî örneklerindeki cep-
he oluflumunu hat›rlatmaktad›r. Kapa-
¤›n üzerinde lâhdin iki dar kenar›na
yak›n olarak birer flahide dikilmifl-
tir.(R.8) Kenger yapraklar›n›n ortas›-
na oturtulan silindirik gövdeli flahide-
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Resim 12. fierife Aifle Atiyye
Han›m Lahdi’nin yan cephesi

Resim 13. fierife Aifle Atiyye
Han›m Lahdi’nin köfle detay›.

Resim 14. R›fat Pafla
Lahdi’nin genel görünümü.



9 Çal, Halit: "‹stanbul
Eyüp’teki erkek
mezartafllar›nda bafll›klar",
Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüpsultan Sempozyumu, (28-
30 May›s 1999/‹stanbul)
Tebli¤ler, ‹stanbul 2000,
s.212’de Eyüp’teki erkek
mezartafllar›na ait bafll›klar›n
s›n›flamas›n› yapm›flt›r. Bu
s›n›flamaya göre, Es-seyyid
Muhammed Salih Bey
Lahdi’nin baflflahidesindeki fesin
Hamidiye kal›pl› feslerden
oldu¤u ve bu fes türünün
kehribarc›, dervifl, ö¤renci ve
memurlar taraf›ndan
kullan›ld›¤› ö¤renilmektedir.
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lerde de yine çiçek girlandlar›n›n
gövdeyi çepeçevre doland›¤› görülür.
Girlandlar›n ortalar›na ise küçük rozet
çiçekler ifllenmifltir.(R.9) Ayak flahide-
sine göre daha yo¤un bir bezemeye
sahip olan bafl flahidesinin yola bakan
yüzünde kitabe yer al›r. ‹ki yandan
bitkisel dekorlu bir bordürle s›n›rla-
nan kitabenin üst k›sm›na medfun ki-
flinin cinsiyetini ve mesle¤ini belirten

bir fes  ifllenmifltir.9 Üstten bu fesi de
kuflatarak yanlarda kitabeyi s›n›rlayan
bordürlerle bütünleflmifl, ortada isti-
ridye kabu¤u ve yanlarda stilize yap-
raklardan oluflan bir taçla, süsleme
program› tamamlanm›flt›r.(R.10)

Di¤er bir örnek rical-i devlet-i
aliyyeden Fahreddin Bey’in k›z› fierife
Ayfle Atiyye Han›m’a ait olup, bafl fla-
hidesindeki tarih kayd›na göre
h.1308/m.1890 y›l›na tarihlenmekte-
dir.(R.11) 0.17 m. yüksekli¤inde bir
kaide tafl› üzerine oturtulan lâhit,
(1.92x0.60) m. ölçülerinde basit dik-
dörtgen bir kurulufla sahiptir. Köfleler-
de kum saatli, burmal› sütuncelerin
yer ald›¤› lâhdin üst k›sm› mukarnas
dizisiyle sonlan›rken, karfl›l›kl› cephe-
lerde simetrik bir düzenleme görül-
mektedir.(R.12) Dar cepheler dik-
dörtgen birer çerçeve içerisine al›n-
m›fl iri gülçelerle oldukça yal›n bir bi-
çimde dolgulan›rken, yan cephelerde
yine dikdörtgen birer pano içerisinde,
yanlar› rumî ve palmet motifleriyle
dekorlu flemseler ifllenmifltir.(R.13)
Lâhdin üst kenarlar› bir s›ra palmet
dizisi ile çevrelenmifltir. 1.25 m. yük-
sekli¤indeki flahideler, (0.11x0.36)
m.lik ölçüleriyle yass› dikdörtken bir
kesit verirler. Köfleleri kum saatli,
burmal› sütuncelerle belirlenen flahi-
delerin üst k›s›mlar›nda bir s›ra mu-
karnas dizisi yer almakta ve birer pal-
met tepelikle son bulmaktad›rlar. Bafl
flahidesinin ön yüzünde medfun kifli-
nin kimli¤i ve ölüm tarihini veren ki-
tâbe yer al›r.(R.11) 
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Resim 15. R›fat Pafla
Lahdi’nin dar cephesi.

Resim 16. R›fat Pafla
Lahdi’nin yan cephesi.

Resim 17. R›fat Pafla
Lahdi’nin güney cephesi.

Resim 18. Mecidiye Köflkü
Esvab Odas›’n›n girifl
cephesinden detay.
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Dördüncü örne¤imiz Eyüp Sultan
‹mareti’nin arakas›ndaki hazirede yer
alan Ruscuk Hanedan›ndan R›fat Pa-
fla’n›n lahdidir. Bafl flahidesindeki tarih
kayd›na göre R›fat Pafla’n›n h.1319/m.
1901 y›l›nda vefat etti¤i anlafl›lmakta-
d›r. Mütavazi ölçülerde bir mimarî
eser görünümü veren lâhitte dalgal›
konturlar›n esas al›nd›¤› barok üslû-
bun, plâna da yans›d›¤› görülür.(R.14)
Ancak lâhit bütünüyle de¤erlendiril-
di¤inde ampir, rokoko ve neo-klasik
gibi üsluplar›n birarada yorumland›¤›
eklektik üslubun, hakim oldu¤u anla-
fl›lmaktad›r. Yonca plâna ba¤l› olarak
geliflen oval cepheler, yüksek kabart-
ma tekni¤inde, son derece yo¤un süs-
lemelere sahiptirler. Do¤u ve bat› yö-
nüne bakan dar cephelerde, bir ma-
dalyon etraf›nda geliflen bitkisel kom-
pozisyonun bafll›ca ögeleri, rokoko
üslûbunda ifllenmifl yaprak motifleri
ile çiçek girlandlar›d›r. Kompozisyo-
nun etraf› yumurta dizisinden oluflan
bir bordürle çerçevelenmifltir.(R.15)
Kuzey-güney yönünde yer alan genifl
cephelerde ise yine ayn› yo¤unlukta
süslemeler görülür. Ancak burada
kompozisyonu oluflturan ögeler çeflit-
lilik kazanm›fl, yüksek kabartma tek-
ni¤inde stilize yapraklar ile çiçek gir-
landlar›n›n ortas›na dünyay› simgele-
yen bir küre yerlefltirilmifltir. Ayr›ca
kompozisyon içerisinde, bir mürek-
kep hokkas› ile bir ka¤›t tomar, dikkat
çeken di¤er unsurlard›r.(R.16) Oval
cephelerin, içe do¤ru k›vr›ld›ktan
sonra kaide ve kapak k›sm›nda çok-
gen oluflturacak bir biçimde d›fla taflan
birleflme noktalar›na, neo-klasik tarz-
da yukar› do¤ru geniflleyen ve dikine
yivli birer sütunce yerlefltirilmifltir.
Çokgen kaidelere oturan sütuncelerin
alt k›s›mlar› Es-seyyid Muhammed
Salih Bey’in lahdindeki flehidelerde
oldu¤u gibi kenger yapraklar›yla sar›l-
m›flt›r. Sütuncelerin üst k›s›mlar›nda
ise çiçek girlandlar› yer al›r. (R.17,18)

Lâhdin üzerini örten kapak da silme-
lerindeki bitkisel süslemeleri ve d›fla
taflan durumuyla yine neo-klasik üslû-
bun bir ifadesidir. Kapa¤›n üzerine
oturtulan yüzeyleri yivli tepelikler,
mimarîdeki a¤›rl›k kuleleri gibi, altta-
ki sütuncelerle ba¤lant›l› ögeler ola-
rak görülmektedir.

Lâhdin düfley ögelerini oluflturan
flahideler, yukar› do¤ru geniflleyen si-
lindirik bir formda ve antik ögelerin
çizgilerini tafl›yan kaideler üzerinde,
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Resim 19. Küçüksu Kasr›’n›n
bahçe giriflinden detay.

Resim 20. Mecidiye Köflkü’nün
cephesinden detay.

Resim 21. R›fat Pafla
Lahdi’nden görünüm.
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alt k›s›mlar› kenger yapraklar›yla sa-
r›lm›fl olarak yükselirler. Üstten, yü-
zeyleri yivli birer tepelikle sonlanan
flahidelerden baflflahidesinin arka yü-
züne, son derece yo¤un istifli ondört
sat›rl›k kitâbe ve tarih ifllenmifltir.
Lâhdin üst ortas›nda, mimarî görünü-
flü destekleyen bir unsur olarak, yivli
yüzeyi ve bas›k so¤an formuyla ol-
dukça genifl bir altl›k üzerinde yükse-
len çiçek dolu bir kupa yer al›r.Barok
üslûbun tipik ögelerinden olan ve mi-
mariye iliflkin her alanda (iç mekân
dekorasyonu, cephe düzenlemesi) yo-
¤un bir biçimde kullan›lan kupa, dö-
nemin di¤er sivil mimarl›k örneklerin-
den olan Küçüksu Kasr› (1856-57),
Ihlamur Kasr› (1849-55) ve Mecidiye
Köflkü(1859)’nde de görülmektedir.
(R.14,19,20) Lâhdin dar oval cephele-
ri ise, yüzeyleri stilize bitkisel beze-
meli oval al›nl›klarla taçland›r›lm›fl-
t›r.(R.21) 

Bir baflka lahit örne¤i, yine Eyüp
Sultan Haziresi’nde yer alan ‹brahim
Edhem Bey’in h.1326/m.1908 tarihli
lâhdidir.(R.22) Tan›tmaya çal›flt›¤›m›z
lâhitlerin en geç tarihlisi olan bu ör-
nek, nifl kurulufllar›yla oryantalist izle-
nimler verse de, plân kuruluflu ve cep-
he düzenlemesiyle, Osmanl› neo-kla-
si¤inin tipik bir uygulamas›d›r. 

Yerden 1.05 m. yükseltilmifl tafl
kaide üzerine oturtulan lâhit,
(0.91x2.15) m. ölçülerinde dikdört-
gen bir kurulufla sahiptir. Lâhdin cep-
helerinde daha kaideden bafllayan bir
hareketlilik göze çarpar. Dar cephe-
lerde üç bölümlü birer sa¤›r nifl yer
al›r ve nifllerin çevresi kabartma ola-
rak rumîlerle ifllenmifltir.(R.23) Dar
cephelerin bu yal›n ifadesine karfl›n
yan cepheler tam bir mimarî cephe
ifadesi tafl›rlar. Üçer bölüm halinde
düzenlenen bu cephelerin yan k›s›m-
lar›nda da, dar cephelerde gördü¤ü-
müz düzenleme tekrar edilmifltir. Ha-
fif d›fla taflarak ayr› bir cephe olufltu-
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Resim 22. ‹brahim Edhem Bey
Lahdi’nden genel görünüm.

Resim 23. ‹brahim Edhem Bey
Lahdi’nin kuzey ve do¤u
cepheleri.

Resim 24. ‹brahim Edhem Bey
Lahdi’nin kuzeyden genel
görünümü.
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ran orta k›sm›n üzerine oturtulan kla-
sik tarzdaki tepelik cephelerdeki mi-
marî etkiyi güçlendiren en önemli un-
surdur. Bu tepeli¤in yüzeyi de yine
rumî-palmet motiflerinden oluflan bit-
kisel bir kompozisyonla dolgulanm›fl-
t›r. D›fla taflarak ayr› bir cephe olufltu-
ran yüzeylerde ikifler nifl yer al›r. Yu-
varlak kemerli bu nifllerin kavsara k›-
s›mlar›nda barok üslubun süsleme
ögelerinden olan istiridye kabu¤u kul-
lan›lm›flt›r. Nifllerin üst k›sm›nda, iki
kemer aras›nda ise kabartma olarak
ayy›ld›z motiflerinin yer almas› 1908
II. Meflrutiyet olgusuyla ifade edilebi-
lir. Tüm cepheler üstten bir s›ra mu-
karnas dizisi ile sonlanmakta-
d›r.(R.24,25) Lâhdin üzerinde dar ke-
narlara yak›n olarak, (0.37x0.37) m.
ölçülerinde kare kesitli birer flahide
yükselir. Alt k›sm› geçmeli palmetler-
le kuflat›lan flahidelerin köfleleri kum
saatli sütuncelerle belirlenmifltir. Üst-
te ise alt k›s›mlardaki geçmeli palmet
kufla¤› birer tepelik olarak tekrarlan-
m›flt›r. fiahidelerin kuzeye bakan cep-
heleri bofl b›rak›l›rken,(R 26) Eyüp-
sultan Camii avlusuna bakan güney
cephelerinde, birbirinin ayn› olan se-
kizer sat›rl›k kitâbeler yer alm›flt›r.
Buraya defnedilen kiflinin ad›n›, mes-
le¤ini ve ölüm tarihini buldu¤umuz
kitabelerin üst k›s›mlar›nda, ayak fla-
hidesinde bir, bafl flahidesinde iki adet
olmak üzere devlet niflanlar› görü-
lür.(R.27,28) Devlet niflanlar› ayn› fle-
kilde flahidelerin birbirlerine bakan
ön yüzlerinde de tekrarlanm›flt›r. ‹bra-
him Edhem Bey Lâhdi bu haliyle dö-
nemin özgün mimarî eserleri aras›nda
yer alan Aksaray Pertevniyal Valide
Sultan Camii (1871) ve Y›ld›z Hami-
diye Camii (1886) ile hac›msal de¤er
ve mimari cepheleri yönünden karfl›-
laflt›r›labilir.

Sonuç olarak; Bilindi¤i gibi Os-
manl› Türk Sanat›nda bat›l›laflma dö-
nemi barok üslûpla bafllam›fl ve barok

içinde do¤an rokoko, sonra ampir ve
neo-klasik gibi di¤er üslûplarla devam
etmifltir. Bu üslûplar aras›nda öylesine
s›k geçifller yaflanm›flt›r ki, bir eser bü-
tün unsurlar›yla analiz edildi¤inde
hangi ögenin hangi üslûba ait oldu¤u-
nu belirlemek ço¤u zaman imkâns›z-
laflmaktad›r. Bu noktada, eklektik
(seçmeci) üslûp ad›yla an›lan ve bü-
tün eski üslûplardan belirli ögelerin
seçilip, kullan›lmas›yla oluflmufl yeni
bir üslûp geliflmifltir. ‹flte, Osmanl›
Türk Sanat›nda bat›l›laflma döneminin
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Resim 25. Aksaray
Pertevniyal Valide Sultan
Camii genel görünümü.

Resim 26. ‹brahim Edhem Bey
Lahdi’nin ayak flahidesi.



10  Kurgan ve çad›r
konusunda ayr›nt›l› bilgi için
bkz. Çoruhlu, Yaflar: Erken
Devir Türk Sanat›n›n ABC’si,
‹stanbul 1998, s.43-61. ;
Çoruhlu, Yaflar: "Kurgan ve
çad›r (yurt)’dan kümbet ve
türbeye geçifl", Geçmiflten
Günümüze Mezarl›k Kültürü
ve ‹nsan Hayat›na Etkileri
Sempozyumu, (18-20 Aral›k
1998/‹stanbul), ‹stanbul 1999,
s.47-62.

Resim 27. ‹brahim Edhem Bey
Lahdi’nin bafl flahidesi ve
kitabesi.

Resim 28. ‹brahim Edhem Bey
Lahdi’nin ayak flahidesi ve
kitabesi.
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ürünü olan bu lâhitler de, plân ve
cephe kurulufllar› ile dönemin üslûb
karmaflas›n› yans›tan, yani eklektik üs-
lûbun hakim oldu¤u mütavazi ölçüler-
de fakat son derece özgün birer mi-
mari eser olarak görülmelidirler. Zira
Türk mezar mimarisinin kayna¤›na
inildi¤inde, arkeolojik kaz›larla ortaya
ç›kar›lan kurgan tipi mezarlar›n kendi

içlerinde bir mekân teflekkülüne sahip
olduklar› ve o dönemde ölüm hadise-
sinin ifade etti¤i anlama ba¤l› olarak,
birtak›m eflyalar, mezar hediyeleri ve
hatta atlar›yla birlikte defnedilen in-
sana ölümden sonraki hayat›nda da
yaflam›n› sürdürebilece¤i ortam›n ha-
z›rland›¤› görülmüfltür. Daha sonraki
dönemlerde, toprak üzerinde yap›lan
an›tsal mezar yap›lar›nda da o döne-
min konut yap›lar› olarak kullan›lan
çad›rlar›n (özellikle yurt tipi çad›rla-
r›n) etkili oldu¤u ve hatta bu iliflkinin,
sadece mimarinin biçimlenmesiyle  s›-
n›rl› kalmad›¤›, çad›r›n, ölünün gö-
mülmesi s›ras›ndaki kullan›m›yla, dö-
nemin defin geleneklerine de yans›d›-
¤› görülür.10

Mezar ve konut aras›ndaki bu ilifl-
ki, mezar mimarimizdeki geliflim süre-
cinin tüm evrelerinde gözlenebilmek-
tedir. Anlafl›lmaktad›r ki, 19. yüzy›la
gelindi¤inde mezar yap›lar›n›n yine
dönemin an›tsal mimarisiyle, özellikle
de konut mimarisiyle olan iliflkisi, bu
geliflim sürecinde de¤erlendirilmesi
gereken bir olgudur. 

Tan›tmaya çal›flt›¤›m›z örnekler
tek tek ele al›nd›¤›nda, özellikle ‹bra-
him Edhem Bey ve R›fat Pafla’n›n la-
hitlerinde oldu¤u gibi etkinin sadece
dekoratif amaçl› süsleme ögeleri ve
cephe düzenlemesi ile s›n›rl› kalmad›-
¤›, mütevazi ölçülerde birer mimarî
eser olarak de¤erlendirmemizi gerek-
tirecek biçimde, plâna da yans›d›¤›
görülmektedir. Yine ‹brahim Edhem
Bey Lâhdi ve bu lâhitle benzer kuru-
lufla sahip olan Hüseyin Avni Pafla
Lâhdi (h.1294/m.1877, Süleymaniye
Haziresi) gibi örneklerde, cephelerin
yola ba¤l› olarak ele al›nmas› ve yola
bakan cephelerin daha özenli ifllen-
mesi, ‹stiklal Caddesi örne¤inde oldu-
¤u gibi, kent dokusunda yer alan mi-
marî yap›lar›n, yola bakan cephelerin-
deki an›tsall›¤› ve özenli iflçili¤i hat›r-
latmaktad›r.
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1. Kitabeler Recep AKAKUfi
ve Mehmet Nermi HAS-
KAN’›n Eyyüb Sultanla ilgili
kitaplar›nda k›smen mevcuttur.
Bknz: Bibliyo¤rafya

Resim 1

Resim 2

Resim 3

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

‹stanbul’un en çok ziyaret edilen

türbelerinden baflta geleni flüphesiz ki

Eyyüb Sultan Türbesi’dir. Türbe ziya-

reti yap›l›rken insanlar dua okumakla

meflgul olduklar›ndan ve telafllar›ndan

dolay› türbenin duvarlar› üzerindeki

çok güzel kitabe ve yaz›lar dikkat ve il-

giden uzak kal›rlar. Türbeye hediye

edilen hat levhalar› da bunlar› sergile-

yecek, müzemize ait bir sergi mekan›-

n›n olmamas› nedeniyle depolarda bu-

lunduklar›ndan Eyyüb Sultan Türbesin-

deki kültürümüz ve hat sanat› aç›s›ndan

önemli bu eserleri dikkatlice incelemek

imkan› yoktur. Bu nedenle bu de¤erli

eserleri çal›flmamda tan›tmay› hat sana-

t›n› çok seven bir insan olarak borç bil-

dim. Bu kitabelerin bir k›sm› okunmufl

ve yay›nlanm›flsa da tamam›n›n okunup

yay›nland›¤› müstakil bir yay›n henüz

yoktur.1

Eyyüb Sultan Türbesi ve çevresinin

d›fl mekanlar›ndaki mezar tafllar› Fatih

Sultan Mehmed devrinden günümüze

çeflitli tarihleri ve yaz›lar› içermektedir.

Ancak bu çok önemli konuyu da inflal-

lah önümüzdeki y›l ayr›ca genifl olarak

inceleyece¤iz. Türbenin mekan›nda

duvarlar›n üzerinde çini, kalem ifli ve

duvarlar üzerindeki hat sanat› aç›s›ndan

de¤erli eserler ile türbeye hediye edil-

mifl envantere kay›tl› hat levhalar›ndan

hat sanat› aç›s›ndan önemli olanlar›n›

bu çal›flmam›zda inceleyece¤iz. Ancak

tan›t›lacak eserler çok oldu¤undan

bunlar›n k›sa tariflerini vermeyi, buna

karfl›l›k eserlerin ço¤unun resimlerini

yay›nlamay› daha uygun bulduk. 
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2. Bknz: HASKAN Mehmet
Mermi, Eyüp Tarihi Cilt 1, S.
185

3. AKAKUfi Recep, Eyyüb
Sultan ve Mukaddes Emanet-
leri, ‹stanbul, Sahaflar Kitap
Saray› yay›n›, 1991-s.125

4. ÜNSAL Mine, Eyüp Sul-
tan Türbesi Hacet Penceresi
fiebekesi Restorasyonu, I. Eyüp
Sultan Sempozyumu, Tebli¤ler
S.71

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

A. EYYÜB SULTAN
TÜRBES‹ MEKANLARI 
VE TÜRBE DUVARLARI

ÜZER‹NDEK‹
K‹TABELER‹N HAT SANATI

AÇISINDAN ÖNEM‹
Eyyüb Sultan Türbesi’ndeki mermer

üzerine kaz›l› kitabelerin ço¤unun tür-
beyi esasl› bir tamirden geçiren ve dua
salonu, hacet penceresi, sebili ve cüz-
haneyi türbeye ekleyen Sultan I. Ah-
med Devrine (1603-1617) ait oldu¤unu
görmekteyiz.2 Bu nedenle bu konuda o

devrin Hassa Mimar› Sedefkâr Mehmet
A¤a’n›n (1603-1613 y›llar› aras›nda
hassa mimari olarak görev yapm›flt›r)
bu kitabeleri koydu¤unu ve Sultan I.
Ahmed Camii yaz›lar›n› yazan Hattat
Kas›m GUBAR‹’nin yaz›lar› yazm›fl ol-
du¤unu düflünebiliriz. Bu konudaki ka-
naatimizi do¤rulayan, türbenin içindeki
kuyunun kitabesinde I. Ahmed’in, tür-
benin içini ve d›fl›n› güzelce, bafltanba-
fla esasl› bir flekilde onard›¤›n›n ifade
edilmesidir.3 Ayr›ca Sultan I. Ahmed’in
türbeye koydurdu¤u dokuz adet mer-
mer kitabe ayn› hat karakterini tafl›-
maktad›r. Ancak hepsi de imzas›zd›r.

1. Pirinç Hacet Penceresi: Sultan I.

Ahmed taraf›ndan yapt›r›lan ve orjinali

Sultan I. Ahmed Türbesi deposunda

bulunan bu eser çok y›prand›¤›ndan

yerine imitasyonu yapt›r›larak konul-

mufltur.4 “La ilahe ‹llallahu el Melikü’l

Hakkul Mubin Muhammedur Rasulul-

lahi Sa’d›kul Va’dil Emin” ibaresi celi

sülüsle iki sat›r olarak yaz›lm›flt›r. Yaz›-

y› helezonik dal ve yapraklar çevrele-

mifltir. Yaz›, metal kesme hat eserleri-

nin en güzel örneklerinden birisidir

(Resim:1) Hattat veya ustan›n ismi ya-

z›l› olmakla birlikte oyma bir eser ol-

du¤undan bir türlü okumaya muvaffak

olamad›k.

2. Hacet Penceresi sa¤›ndan ve so-

lunda yer alan Allah ve Muhammed
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5.Bu eserin Hat Sanat› aç›s›n-
dan çok güzel bir eser oldu¤u
Say›n U¤ur DERMAN ve
di¤er Hat otoritelerince ifade
edilmekle beraber Hattat›n kim-
li¤ini tespit için çal›flmalar
yap›lmas› gerekmektedir.

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

(s.a.v) yaz›l› çini karolar: Sonradan dü-

flünülerek yerine konuldu¤u anlafl›lan

bu çini karolarda hattat imzas› yoktur.

(Resim:2,3).

3. Hacet Penceresinin Camiye ba-

kan d›fl yüzeyinde pencere üzerindeki

kitabe: Mermer üzerine dört kartufl ha-

linde celi sülüs ile yaz›lm›flt›r. Sultan I.

Ahmed’in Hacet penceresini yapt›rd›-

¤›na ait bir kitabedir. Mermer üzerine

alt›n varakla süslü güzel bir yaz›d›r

(Resim:4).

4. Hacet Penceresinin türbe içine

bakan pencere iç duvarlar› üzerindeki

kitabe: Pencerenin sa¤l› sollu iki tara-

f›nda yer alan celi sülüs kitabe yirmi

kartufl içinde yer alm›flt›r. Sultan I. Ah-

med’in hay›rsever kiflili¤i ve Vak›flar›-

n›n övüldü¤ü bir metin yaz›l›d›r. Bu ce-

li sülüs yaz› XVII. yy. hat sanat›n›n

özelliklerini tafl›maktad›r.

5. Türbeye Caminin iç avlusundan

ziyaretçilerin girdi¤i kap› üzerindeki

kitabe: Mermerden alt› sat›r halinde

otuzalt› kartufl içinde yaz›l› bu celi sü-

lüsle yaz›lm›fl yaz› türbe duvar› üzerin-

de göz kamaflt›rmaktad›r. Eyyüb Sul-

tan-› Hazreti Halid’i ö¤en Arapça bir

kasidedir. Maalesef hattat kitabesi yok-

tur. Kitabeyi fieyhülislam Mehmed

Es’ad Efendi yazm›flt›r. Çok güzel bir
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6. Ö⁄ÜT Hac› Cemal, Ey-
yüb Sultan, Hz. Hâlid Ebu
Eyyüb El Ensâri, S.63.
Burada kitabenin Sultan I.
Ahmed ve Sultan II. Osman
Devri fieyhülislâmlar›ndan
yirmialt›nc› fieyhülislâm Hoca
Sadeddin Efendi’nin o¤lu fiey-
hülislâm Mehmed Es’ad Efen-
di’ye ait oldu¤u yaz›l›d›r. Bu
zat Eyüp Sultan’da
gömülüdür. Hac› Cemal Ö¤üt
kitabenin tercümesini de ver-
mektedir.

7. Kitabenin okunuflu Recep
AKAKUfi’un kitab›nda S.
136.’da mevcuttur.

8. Kitabenin okunuflu Mehmet
Nermi HASKAN’›n Eyüp
Tarihi kitab›nda Eyüp Türbesi
maddesinde vard›r. S. 185.

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

eserdir5 (Resim:5). Bu kitabenin metni-

ni fieyhülislam Mehmed Es’ad Efendi

taraf›ndan m›, yoksa yine Eyyüb Sultan

ile ilgili eser ve fliirleri bulunan Sultan

Abdülmecid Devri Vak’anüvisi Es’ad

Mehmed Efendi taraf›ndan m› yaz›l-

m›flt›r, araflt›rma konusudur.6

6. Sultan I. Ahmed’in yapt›rd›¤› Se-

bil Kap›s› ve Sebil pencereleri üzerin-

deki kitabeler: Sebilin Sultan I. Ahmed

taraf›ndan (1022/1613) tarihinde yap›l-

d›¤› son m›sras›ndan anlafl›lmaktad›r.

Sebilin mimar› Sedefkâr Mehmed

A¤a’d›r. Bu sülüs yaz›lar da XVII. yy.

hattatlar›n›n karakteristik özelliklerini

tafl›maktad›r (Resim:6). Ayn› kitabe se-

bilin ön duvarlar› üzerindeki pencerele-

rin üzerinde dikdörtgen kartufllar için-

de devam etmektedir.7 Büyük bir ihti-

mal bu kitabeler de di¤er ça¤dafl› kita-

belerle beraber Sultan I. Ahmed devri

hattatlar›ndan Kas›m GUBAR‹’ye ait

olmal›d›r.

7. Hacet Penceresinin Dua Salonu-

na bakan yüzündeki pencere al›nl›¤›

üzerindeki kitabe: Peygamber Efendi-

mizin Eyyüb Sultan hakk›nda söyledi¤i

güzel bir sözle ilgili Hazreti Ayfle’nin

rivayetinin yer ald›¤› Hadis-i fierif çok

güzel bir hatla bafl köflede mermer üze-

rinde yer alm›flt›r.

8. Kadem-i Saadet Dolab›’n›n kita-

besi: Kitabe Talik yaz›yla yaz›lm›flt›r.

Peygamber Efendimizin ayak izlerinin

Sultan I. Mahmud taraf›ndan 1731 y›-

l›nda Topkap› Saray›ndan buraya geti-

rildi¤iyle ilgilidir. On kartufl içindeki

kitabe mermer üzerine alt›n varakl›d›r8

(Resim:7).

9. Bursa Ekolü (Renkli S›r Tekni¤in-

den) Çini kitabe: Devflirme olarak son-

radan türbe duvarlar›na konulmufltur.

‹ki kartufl içinde celi sülüsle Osmanl›ca

bir beyit yer alm›flt›r. Kitabe XV. yy.

ile tarihlendirilmektedir (Resim:8).

10. Türbenin Ana Girifl Kap›s› Üze-

rindeki kitabeler: Yar›m daire formu

içinde Allah (c.c.) ve Muhammed

(s.a.v.) isimleri ve celi sülüsle Kelime-i

Tevhid yaz›lm›flt›r. Di¤er Kelime-i

Tevhid istiflerinden ayr› olan özelli¤i
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9. Bu konuda daha genifl bilgi
için Erman GÜVEN’in “Eyüp
Sultan Türbesi’ne Vakfedilen
Eserler” II. Eyüp Sultan Sem-
pozyumu Tebli¤ler dergisindeki
makalesine bak›labilir.

10. Kitabenin okunuflu Mehmet
Nermi HASKAN’›n Eyüp
Tarihi birinci cilt s. 185’te
vard›r.

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

Ra harfinin üstte tek olarak yer alm›fl

olmas›d›r. Güzel bir istiftir (Resim:9)

11. Türbe içindeki çiniden yaz› kufla-

¤›: Lacivert zemin üzerine celi sülüs ile

Tevbe suresinin 72-100-117-119 ve 120

no’lu ayetleri beyaz olarak yaz›lm›flt›r.

Yaz› çok güzeldir. Di¤er çini yaz› kuflak-

lar›nda oldu¤u gibi ketebe ve tarih yok-

tur. Çini karolar duvar üzerine Sultan I.

Ahmed zaman›nda yapt›r›ld›¤›ndan yaz›

kufla¤› XVII. ile tarihlenebilir. Hattat› bi-

linmemektedir. (Resim:10).

12. Kubbenin kalemifli kitabesi:

Kubbenin tam ortas›nda oval olarak,

kalem ifliyle Âl-i ‹mrân Suresi’nin 193.

ayeti yer alm›flt›r. Yeni ve çok güzel bir

istiftir. Türbe ve caminin 1960 y›l›nda

Adnan Menderes taraf›ndan yapt›r›lan

restorasyonu s›ras›nda yaz›n›n Cami

kubbe yaz›lar› ile beraber Hattat Ha-

mid’e yazd›r›lm›fl olmas› muhtemeldir.9

Bu konu da araflt›r›lmaya muhtaçt›r.

Çünkü çok geliflmifl ve güzel bir istiftir

(Resim:11).

13. Türbenin bronzdan ana girifl ka-

p›s› üzerideki kitabeler: Sultan II. Ab-

dülhamid’in bronzdan yapt›rd›¤› kap›-

n›n sa¤ ve sol kanad›nda dikdörtgen

form içinde güzel bir ta’lik yaz› ile ya-

z›lm›fl olan kitabede kap›y› vakfeden

Sultan II. Abdülhamid’in ismi geçmek-

tedir. Hattat imzas› yoktur (Resim:12).

14. Türbe içindeki su kuyusunun ki-

tabesi: Sultan I. Ahmed devrinden kal-

mad›r. 1016 (1607) tarihli kitabede

Sultan I. Ahmed’in Eyyüb Sultan’›n tür-

besinin içini ve d›fl›n› onar›p ihya eyle-

di¤i yaz›l›d›r10 (Resim: 13)

15. Eyyüb Sultan Türbesi Pencere

perdelerinin üzerinde yer alan yaz›lar:

Deri üzerine yeflil atlas zemin ve gü-

müfl simle Hattat Padiflah Sultan II.

Mahmud’un yazd›¤› “kelime-i flehadet”i

de içeren yaz›lard›r. Sultan II. Mah-

mud’un ad›n›n yan›nda “el-Gazi” flek-

linde ünvan›n›n da zikredilmesi aç›s›n-

dan bu yaz›lar önem tafl›maktad›rlar.

16. Eyyüb Sultan’›n sandukas›n›n

üzerinde gümüfl flebekedeki hat yaz›la-

r›: Sultan III. Selim’in yapt›r›p türbeye

hediye ettirdi¤i flebeke ‹stanbul Türbe-

ler Müzesi Müdürlü¤ü 369 no’lu en-

vanter numaras›na kay›tl›d›r. Her cep-

hesinde kitabeler yer alm›fl olup, gü-

müfl kesme hat yaz›lar›n›n flaheserlerin-

dendir. Sandukan›n ön yüzünde ortada

üstü beyzi bir formda celi sülüs Besme-

le yer alm›flt›r (Resim:14). Ayr›ca sa¤l›

sollu olarak iki adet Hazreti Halid’in

ismi yer alm›flt›r. fiebekenin ön ve ar-

kadaki uzun olan yan yüzlerinde kafesli

bölümün ortas›nda yuvarlak kompozis-

yonda “besmele ve fatiha” suresi yer al-

m›flt›r (Resim:15).

fiebekenin ayak ucu denilen bölü-

münde sa¤l› ve sollu dikdörtgen form

içinde ta’lik yaz›yla yaz›lm›fl yaz›da;
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fiebekeyi Sultan III. Selim’in yapt›rd›¤›-

na ait tarih metni yer alm›flt›r. Kitabe

dört sat›r› sa¤da dört sat›r› solda olmak

üzere sekiz sat›rdan oluflmufltur. Tarih

m›sra› 1207/1792’yi gösterir. 

Ayr›ca flebekenin en üst k›s›mlar›n-

da S harfi fleklindeki k›vr›mlarla bütün

flebekeyi dolaflan ayet yaz›l› bir kuflak

gümüfl üzerine alt›n ile kaplanm›fl bir

teknikle yaz›lm›fl olup, hat sanat›n›n

flaheserlerindendir. On parça kafesten

oluflan gümüfl flebekenin birbiriyle biti-

flip sütun oluflturdu¤u uç k›s›mlar üstte

t›pk› bir sütun bafll›¤›na benzeyen ve

yelpazeyi and›ran gümüfl tablolarla süs-

lü olup, bunlar›n üzerinde de sülüsle

Kelime-i Tevhid, Maflallah, Allah(c.c.),

Muhammed (s.a.v) vb. gibi yaz› kom-

pozisyonlar› vard›r. Maalesef bütün bu

yaz›larda Hattat ismi yaz›l› de¤ildir.

17- Eyyüb Sultan’›n sandukas› üze-

rindeki puflide üzerindeki kitabeler:

Türbe envanter defterinin 156 no’suna

kay›tl› bulunan bu eser Marafl ifli stilinde

deri ve kadife üzerine gümüfl ve alt›n

simle ifllenmifl harikulade bir sanat eseri-

dir. Yaz›lar›n›n bir k›sm› Hattat Mustafa

Rak›m Efendi, baz› kuflak yaz›lar› ise

Sultan II. Mahmud’a aittir (Resim: 16).

Eyyüb Sultan’›n rivayet etti¤i Hadis-i

fierifler, Peygamber Efendimizin Eyyüb

Sultan’› ö¤en Hadis-i fierifleri, Kelime-i

fiehadet ve Allah (c.c.) ismine ait yaz›lar

yer alm›flt›r. Bu eser tek bafl›na bir ma-

kaleye konu olabilecek flaheserlerdendir.

18. Adile Sultan Mescidi duvar›nda-

ki çini kitabe: Odan›n tam k›ble duva-

r›nda yer alm›flt›r. Kâbe tasviri XVI. yy.

‹znik özellikleri tafl›yan çini panodur.

Benzeri Rüstem Pafla Camii ve Topkap›

Saray› Müzesi çini duvarlarda iki yerde

mevcuttur.

19. Türbe ç›k›fl koridorunun biti-

mindeki kap› üzerindeki kitabe: Burada

Peygamber Efendimizin Sahabelerinin

bir y›ld›z gibi oldu¤uyla ilgili pek mefl-

hur olan Hadis-i fierifleri celi sülüsle

mermer üzerine yaz›lm›flt›r. Güzel bir

yaz›d›r (Resim:17).

20. Türbe ç›k›fl kap›s›n›n perdesi

üzerinde, deri üzerine yaz›lm›fl Kelime-

i Tevhid levhas›: Beyzi bir kompozis-

yondur. Hattat Mustafa Halim Özyaz›-

c›’n›n 1375/1955 tarih ketebesi vard›r

(Resim:18).

21. Eyüp Cüzhanesi’nin  (Türbeleri

Koruma ve Yaflatma Derne¤i merkezi-

nin bulundu¤u) girifl kap›s› üzerindeki

kitabe: Müslümanlar›n Resullullah’dan

raz› olmas›n›n en güzel fley oldu¤una

dair mesaj veren güzel bir yaz›d›r. Ta-

rih ve hattat imzas› yoktur.

22. Türbe iç mezarl›¤›n›n cami iç

avlusuna bakan Hacet Penceresinin ki-

tabesi: Kitabede Sultan I. Ahmed’in o¤-

lu Sultan IV. Murad’›n ismi geçmekte-

dir. Sultan II. Osman’›n annesi Mahfi-

ruz Sultan’›n gömülü oldu¤u Eyyüb

Sultan Türbesi içi mezarl›¤›n›n kitabe-

sidir. On sat›rl›k kartufllar içine ya-

z›lm›fl olup, klasik Osmanl› yaz› özel-

liklerini tafl›maktad›r (Resim:19).
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B. EYYÜB SULTAN
TÜRBES‹’NE VAKFED‹LEN

EL YAZMASI K‹TAP 
VE LEVHA fiEKL‹NDEK‹

HAT ESERLER‹
Konuya giren ve hat sanat›n› içeren

Eyyüb Sultan Türbesi envanterine üç-

yüzyirmisekiz adet eser kay›tl›d›r. Bun-

lardan dokuz adedi elyazmas› kitap ve

Kur’an-› Kerim, yetmifl iki adeti levha

ve ikiyüzk›rkyedi adedi ise di¤er mal-

zemeler üzerindeki hat yaz›lar›ndan

oluflmaktad›r. fiimdi bu malzeme içinde

önemli olanlar›n› s›rayla inceleyece¤iz.

EL YAZMASI K‹TAPLAR 
Çok k›ymetli Kur’an-› Kerim’ler

1926 y›l›nda Türk ve ‹slam Eserleri

Müzesi’nin envanterine geçirilmifl idi.

‹kinci derecede önemli eserler aras›nda

1,3 ve 15 no’ya kay›tl› eserler gerek

hat, gerekse süsleme sanatlar› aç›s›ndan

önemlidir.

Kur’an-› Kerim: Envanter defterinin

1 no’suna kay›tl›d›r. Eser türbedeki en

güzel Kur’an-› Kerim’dir. Üzeri flemse-

ler ve köflebentlerle süslü deriden kla-

sik süslemeye sahip bir cildi vard›r.

Levha ve sure bafllar› alt›n ve lacivert

a¤›rl›kl› renklerde Klasik Osmanl› süs-

lemeleriyle bezelidir. Sultan Abdülaziz

Han’›n dad›s› merhum fiöhret Kalfa’n›n

ruhu için Pertevniyal Valide Sultan ta-

raf›ndan türbeye hediye edilmifl

1270/1853 tarihli vak›f eseridir. Hattat›

Seyyid Mehmed Efendi’dir. Hattat

kendisini tan›t›rken Galatasaray Sulta-

nisi Sülüs Hocas› oldu¤unu ö¤renmek-

teyiz. Güzel bir ince nesih ile yazm›fl-

t›r. Bilindi¤i gibi Seyyid Mehmed

Efendi Pertevniyal Valide Camii yaz›-

lar›n› da yazan hattatt›r.

Kur’an-› Kerim: 15 no’lu envantere

kay›tl› bu Kur’an-› Kerim gerek hatt›

gerek klasik Osmanl› tarz›nda bir tez-

hibe sahip olmas› aç›s›ndan önemlidir.

1056/1646 yani Sultan I. ‹brahim Dev-

ri’ne (1640-1648) aittir. Bu eserin hat-

tat› belli de¤ildir. Araflt›r›l›p yaz› ka-

rakterine göre bulunabilir.

HAT LEVHALARI
Bu malzemeleri de konular›na göre

s›n›flayarak inceleyece¤iz.

Hilye-i fierif Levhalar›: Türbede 36,

38, 42, 43, 50 ve 95 no’lu envantere

kay›tl› bulunan Hilye-i fierif levhalar›n

hepsi de hat sanat› aç›s›ndan önemli-

dir. Bu eserleri tek tek tan›tmay›p han-

gi hattatlara ait olduklar›n› ve tarihleri-
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ni k›saca özet olarak tan›taca¤›z.

En eski tarihli Hilye-i fierif levhas›

1101/1690 tarihli Haf›z Osman’a aittir

(Resim:20). 36 ve 38 (Resim:21) no’lu

envantere kay›tl› olan Kazasker Musta-

fa ‹zzet Efendi’ye ait 1253/1837 ve

1254/1838 tarihli hilyeleri görülmeye

de¤er çok güzel tezhipli eserlerdir. 95.

no’ya kay›tl› olan ve Mustafa Refik im-

zal› hilye ise bafltan sona heryeri sülüs-

le yaz›lm›fl bir eser olarak di¤er hilye-

lerden ayr› dizaynda s›ra d›fl› bir yaz›

olarak ilgi çekicidir (Resim:22).

Türbeye Vakfedilmifl Celi Sülüs Hat

Levhalar›:

Genellikle bu levhalar›; 1. Eyyüb

Sultan ile ilgili onu konu edinen hat

levhalar›, 2. Padiflahlar›n yazd›¤› yaz›-

lar, 3. Di¤er önemli sülüs ve celi sülüs

levhalar 4. Ta’lik yaz› ile yaz›lm›fl hat

eserleri ve 5. ‹kinci derecede önemli

di¤er hat levhalar› diye befl bölümde

inelenebilir.

1. Eyyüb Sultan’› konu edinen hat

levhalar›: Hazreti Halid çok sevildi¤i

için hattatlar onunla ilgili de¤iflik eser-

ler oluflturmufllard›r. Türbe envanteri-

nin 53 no’suna kay›tl› Mahmud Cela-

leddin’in tarihsiz fakat çok mükemmel

tezhipli “Ya Hazreti Halid” yaz›s› çok

güzeldir (Resim: 23).  

Hazreti Halid ile ilgili Hadis-i fie-

riflerin ve Eyyüb Sultan ve sahabelerle

ile ilgili levhalar türbe envanterinin 54,

59, 60, 61, 62, 63, 64, 71, 92, 100,

106, 107 no’lar›na kay›tl›d›r. Bunlardan

hat sanat› aç›s›ndan önemli olanlar›

flunlard›r: 71 no’lu envantere kay›tl›

olan levha Hattat Mustafa Rak›m’›n

1219/1804 ketebeli yaz›s› alt›nla zeren-

düt fleklinde yaz›lm›fl, mükemmel bir

eserdir. Yaz›y› Hattat Rak›m’dan kopye

eden veya ettirenin ve levhay› haz›rla-

yan Dârü’s-Saltanat müderrisi Osman

fiakir Bey’in de ismi yaz›n›n alt›nda

bordürün ortas›nda yer alm›flt›r (Re-

sim:24).
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107 no’lu envantere kay›tl› olan si-

yah muflamba üzerine alt›nla zerendüt

olarak yaz›lm›fl 2,5 metre uzunlu¤unda-

ki büyük bir levhad›r. 1310/1892 tarihli

yaz› Muhsinzade Seyyid Mehmed Pafla

imzal›d›r. (Resim:25). Bu büyük boyda-

ki levhalar dahi Osmanl› Devrinde tür-

be duvar›na as›l› vaziyette idi. Günü-

müzde desenlerini, güzelliklerini de

örtmesi dolay›s› ile maalesef depolarda

saklanmaktad›r.

2. Padiflahlar›n yazd›¤› hat levhalar›:

Padiflahlar›n yazd›¤› ve türbeye hediye

etti¤i hat eserleri befl adettir. Hattat

Padiflah Sultan II. Mahmud’un 73 no’ya

kay›tl› 2,5 metre uzunlu¤undaki “Has-

bünallahi Ve Ni’mel Vekil” diye baflla-

yan Beyaz›t ve Fatih Camisindeki lev-

halar›yla birlikte büyük camiler için

yazd›¤› yaz›lardand›r. Yaz› siyah zemi-

ne kabartma olarak alt›nla yaz›lm›flt›r

(Resim: 26).

Ayn› zamanda çok de¤erli bir hattat

olan Sultan Abdülmecid’in de 39 no’lu

envanter numaras›na kay›tl› bir eseri

vard›r. Lacivert zemine alt›nla “Fese-

yekfikehümullah” diye bafllayan ayet

yaz›lm›flt›r. Sultan Abdülaziz Han’›n

ressaml›¤›n›n yan›nda kat›¤› sanat› ile

yapt›¤› ve envanter 48 ve 51 no’lar›na

kay›tl› olan iki Hadis-i fierif levhas›

çok mükemmeldir.
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Sultan Abdülhamid’in ise 48 no’ya

kay›tl› bir Hadis-i fierif levhas› vard›r.

Bu da lacivert zemine alt›nda zerendüt

olarak yaz›lm›flt›r.

3. Di¤er önemli sülüs ve celi sülüs

levhalar: Bu bölümde konuyu özet ola-

rak anlatabilmek için Hattat olarak

flöhret yapm›fl ve kitaplarda haklar›nda

çokça makaleler yaz›lm›fl hattatlar›m›-

z›n Eyyüb Sultan Türbesi’nde eserleri

bulunanlar›ndan k›saca bahsedece¤iz.

a. Envanter defterinin 55 no’suna

kay›tl› bulunan Mahmud Celaleddin

bey’in 1236/1820 tarihli levhas›nda

“fiefaatim ümmetimden büyük günah

iflleyenlere olacakt›r” anlam›ndaki Ha-

dis-i fierif yaz›l›d›r. Yaz› üç kartufl için-

de yer alm›flt›r. Köfleleri ince tezhiple

doldurulmufltur (Resim:27).

b. Mustafa ‹zzet Efendi’nin 47 no’lu

envantere kay›tl› ve 1274/1857 tarihli

Allah (c.c.) Muhammed (s.a.v.), Ali

(r.a), Fatma (r.a.), Hasan (r.a.) ve Hü-

seyin (r.a)’in isimlerinin yer ald›¤› lev-
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11. Muhiddin serin’in “Hat
Sanat› ve Meflhur Hattatlar”
kitab› S. 252’de ‹zzet Efen-
di’nin icazetini babas› Mehmed
Es’ad Yesari’den ald›¤› anlat›l-
maktad›r. 
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had›r. Zerendüt tekni¤inde yap›lm›flt›r

(Resim:28). Yine Kazasker Mustafa ‹z-

zet Efendi’ye ait Envanter 67 no’suna

kay›tl› bulunan 1278/1861 bir eseri da-

ha vard›r. Eserde “Allahü Hayyün Kab-

le Külle Hayyün” yaz›l›d›r.

c. Envanter defterinin 37 no’suna

kay›tl› fievki Efendi’nin 1288/1871 ta-

rihli yaz›s›nda; siyah üzerine zerendüt

olarak Kelime-i Tevhid yaz›l›d›r. Kom-

pozisyon olarak da ça¤dafl› Sami Efen-

di’nin çok bilinen Kelime-i Tevhid

kompozisyonunun ayn›s›d›r.

d. Envanter defterinin 63 no’suna

kay›tl› Hasan R›za Bey’in çok güzel bir

levhas›yla karfl›lafl›yoruz. On sat›rl›k

sülüs yaz›yla Hazreti Halid’in kabrinin

bulunuflu anlat›lmaktad›r. Tezhip bor-

dürünün en üstünde bir tu¤ra vard›r.

e. Hattat Hulusi Efendi’nin de iki

levhas› vard›r. Envanterin 65 no’suna

kay›tl› 1335/1916 tarihli “Aman Ya

Hazreti Muhammed” yaz›s› ile 78

no’ya kay›tl› müsenna olarak yaz›lm›fl

bir ayettir.

4. Ta’lik yaz› ile yaz›lm›fl hat eserle-

ri: Envanter defterinin 40 no’suna ya-

z›lm›fl olan Yesarizade Mustafa ‹zzet

Efendi’nin 1204/1789 tarihli yaz›s›d›r.

1202/1788’ de icazet alan ‹zzet Efen-

di’nin ilk ta’lik yaz›lar›ndand›r.11 Beyaz

renk aherli ka¤›da ta’lik yaz›yla dört sa-

t›r halinde meyilli olarak Sultan III. Se-

lim’e ait bir k›t’a yaz›lm›flt›r. Yer yer al-

t›nla tezhip edilmifltir. Metin Sultan III.

Selim’in Eyyüb Sultan Hazretleri’ne

hayranl›¤›n› içeren sözlerden oluflmufl-

tur (Resim:29).

Envanter defterinin 58 no’suna ka-

y›tl› Fatma Zehra isimli han›m hattata

ait talik yaz›l› levha otuz iki sat›rl›k yi-

ne mayil flekilde yaz›lm›fl beyitlerden

oluflmufltur. Bayan hattat›n eseri olmas›

aç›s›ndan önemlidir.

70 no’lu envanter defterine kay›tl› Mehmed Aziz imzal› ve 1322/1904 ta-

rihli fleker renk ka¤›t üzerine celi ta’lik
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ile dört sat›r halinde Peygamber Efen-

dimizi metheden beyitler yaz›l›d›r (Re-

sim:30)

72 no’ya kay›tl› ta’lik yaz›l› levhada

lacivert zemine alt›nla alt› sat›rl›k Ey-

yüb Sultan’› meth eden beyitler yaz›l›-

d›r. Kenar bordürü de tezhiplidir. Bu

güzel eserin hattat› bilinmiyor (Re-

sim:31)

5. ‹kinci Derecede Önemli Di¤er

Hat Levhalar›: Envanterin 75 no’suna

kay›tl› levha Kâbe-i Muazzama puflide-

sinden ayet kufla¤›ndan bir parçan›n

çerçevelenip levha haline getirilmesi ile

eser oluflmufltur (Resim:32).

Envanterin 76 no’suna kay›tl› tu¤ra

fleklindeki yaz› Peygamber Efendimizi

meth eden sözlerden oluflmufltur. Be-

yaz zemine siyah hat mürekkebi ile ya-

z›lm›flt›r. Eserin yap›mc›s› Silahtar

Oca¤›ndan Ahmed Razi Bey’in

1189/1774 tarihli eseridir (Resim:33).
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SONUÇ
Eyyüb Sultan Türbesi’nde bizzat

hattat veya zerendüt tekni¤i ile müzeh-

hibin elinden ç›km›fl hat eserleri yan›n-

da Kâbe örtüleri, perdeler ve Kedim-i

Saadet örtüleri, ipek örtüler, çini karo-

lar, metal seramik gibi pek çok de¤iflik

malzemelerin üzerinde de hat yaz›lar›

mevcuttur. Günümüzde de Eyyüb Sul-

tan Türbesi’ne üzerinde hat yaz›l› eser-

ler hediye edilmeye devam edilmekte-

dir. Bunun en son örne¤i Hattat Yusuf

BENEFfiE’nin türbeye hediye etti¤i

dört adet yaz›s›n› gösterebiliriz.

Temennimiz Eyyüb Sultan Türbesi’nin

Hat Sanat› aç›s›ndan zenginli¤ini or-

taya koyan detayl› bir bilimsel çal›fl-

man›n yap›lmas›d›r.
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Son devir hat tarihimizde hakl› ola-
rak flöhret yapm›fl iki Ârif’imiz vard›r.
Bunlardan birincisi, hayat› itibariyle
mukaddem olan Çarflanbal› Mehmed
Ârif bey1 (ö. 1310/1892), di¤eri ise ko-
numuz olan Filibeli Bakkal Ahmed Ârif
Efendi’dir. Çarflanbal› daha çok celî sü-
lüs ve ta’lik’te temâyüz etmifl, Filibeli
ise, sülüs-nesih’te flöhret yapm›flt›r.

‹sminin önündeki nisbeden de anla-
fl›laca¤› gibi Ahmed Ârif Efendi, bugün
Bulgaristan s›n›rlar› içerisinde kalm›fl
olân Filibe (Plovdiv)’de hicrî
1252/1836 tarihinde dünyaya geldi2.

Ecdâd›, Sultan Murad Hüdâvendi-
gâr ile Filibe’nin fethine ordu fleyhi3

olarak kat›lm›fl ve orada kalm›flt›r. Bu
sebeple bu aileye “Emir fleyhleri” denil-
mifltir. Aile aslen Buhâral›’d›r4. Ârif
Efendi’nin babas›, emirfleyhi Süleyman
Efendi’dir5.

Filibe’de ilim tahsili esnas›nda Yürü-
yüfl Camii hatîbi Hâf›z ‹smâil Sâb›r6

Efendi’den ilk yaz› derslerini alarak me-
zun oldu. Genç yafl›nda hacca gitmifl,
dönüflte ‹stanbul’a gelerek camilerde
bulunan güzel yaz›lar› merakla incele-
mifltir. Bu ziyaret, Arif Efendi’de ‹stan-
bul’a gelip yaz›s›n› gelifltirme arzusunu
uyand›rm›flt›r. Nihayet Osmanl›-Rus
harbi dolay›s›yla Rumeli’den göç baflla-
y›nca ailesiyle beraber h. 1293/1876
y›l›nda ‹stanbul’a göçetti. Geçimini te-
min için de Saraçhane’de bakkal dük-
kan› açt›7. ‹flte ismindeki “bakkal” lâka-
b› buradan gelmektedir. 

Ârif Efendi, ‹stanbul’a geldikten
sonra kay›nbirâderi hattat Pazarc›kl›
Mehmed Hulûsi Efendi vas›tas›yla, sü-

lüs-nesihin hâlâ geçilemeyen üstad›
Mehmed fievkî Efendi’ye meflke baflla-
yarak h. 1301/1883 y›l›nda icâzetname
al›r8. fievkî Efendi’ye gitmekte bafllan-
g›çta tereddüt etmifltir. Tereddüdünün
sebebine gelince; fievkî Efendi on kifli-
ye ders vermektedir, ancak birini me-
zun ettikten sonra, onun yerine talebe
kabul etmektedir. Fakat fievkî Efendi,
Ârif Efendi’nin yaz›lar›n› görünce; “O
sizin gibiler için mi? diye bu cümleyi
iki defa tekrar ettikten sonra “Efendim,
geliyorlar, meflk yazar›m, temiz tutmu-
yorlar, çal›flm›yorlar, bofl yere beni yo-
ruyorlar.Onun için ifli bu yola döktüm”
demifltir9.

‹lk resmi görevine 18 Aral›k 1885’te
Üsküdar Gülfem Hatun K›z Rüfldiye-
si’nde bafllad›. Bu memuriyete ek olarak
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Hac› Ahmed Ârif Efendi 
müteveffa hac› Süleyman Efendi-
nin mahdumudur.
Binikiyüzelliiki sene-i hicriyyesin-
de Filibe flehrinde tevellüd etmifltir.
S›byan mektebinde ba’de’t-tahsil
hattat-› meflhur merhum hac› fiev-
kî Efendi’den sülüs ve nesih ta’lîm
icâzetnâme alm›flt›r. Türkçe kitâ-
bet eder.
Binüçyüz senesi onikisinde (6 Ka-
nûnisâni 1301) k›rkdokuz yafl›n-
da seksen kurufl maaflla Üskü-
dar’da kain Gülfem Hatun ‹nâs
Mekteb-i Rüfldiyesi sülüs mual-
limli¤ine bi’t-ta’yîn binüçyüzsekiz
senesi cemâziyelevvelinin onbirinde
(11 kanûnisânî 1306) ikiyüz ku-
rufl maaflla Nuruosmâniye Kü-
tüphanesi’nde mahfûz kütüb-ü ne-
fise hutûtunu tamir etmek vazîfesi
dahi ilâve-i memuriyet edilmifltir.
Binüçyüzdokuz senesi saferi ipti-
das›nda (31 A¤ustos 1307) ma-
afl-› halîsiyle Do¤anc›lar ‹nas
Mekteb-i Rüfldiyesi sülüs mual-
limli¤ine nakl-i memûriyet etmifl-
tir.
Mekâtib-i Rüfldiye Müdüri-
yet’nden iflbu terceme-i hâl vara-
kas› münderecât› tasdîk ve Maarif
Nezâret-i celîlesinden müdüriyet-i
mezkûrenin tasdîki te’yid olun-
mufltur. Fî 24 fievvâl 1312 (fi 8
Nisan 1311)

BOA Sicill-i Ahvâl 59/349

Belge 1

Resim 1) Filibeli Bakkal Ah-
med Ârif Efendi’nin h. 1301
Tarihinde Hocas› Hattat fievkî
EFendi’den Ald›¤› Hilye fiek-
lindeki ‹câzetname (TSMK-
GY. 335)



Resim 2) Ayn› Hilye- ‹cazet-
namenin Âyet, Etek ve Tasdik
K›s›mlar›.

‹câzetnamede Ârif Efendi’nin
Hocas›ndan Baflka Hattat
Yahya Efendi’nin de Tasdiki
Mevcut
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23 Aral›k 1890’da Nuruosmaniye Kü-
tüphanesi’nde bulunan nadir eserlerin
tamiri ile görevlendirildi. 6 Eylül 1891
y›l›nda ise Do¤anc›lar K›z Rüfldiyesi
sülüs hocal›¤›na tayin edildi. Ayr›ca
felç geçirdi¤i h. 1323/1905 y›l›na kadar
da Nuruosmaniye Camii avlusundaki
meflkhanede Sal› günleri merakl›lar›na
yaz› dersi vermifltir10.

2 Ramazan 1327/17 eylül 1909  Cu-
ma günü vefat eden Ahmet Ârif Efendi,
Edirnekap› Mezarl›¤›’na defnedilmifltir.
Kabir kitabesi flöyledir;

“Küllü men aleyha fân
Allahu Subhânehu ve teâla 
Meflâhîr-i hattâtîden
Filibevî el-hâc
Ârif Efendi kuluna
Rahmet ve ma¤firet eyleye
el-Fatiha

2 Ramazan 1327 Yevm-i Cum’a
Ketebehu Mustafa Râk›m ‹b-

nu’l-merhum ve tilmizihi” (Resim 3)

Kabir kitabesinde her ne kadar o¤lu

Mustafa Râk›m’›n11 imzas› olsa da kita-
be, Ârif Efendi’nin arkadafl› hattat Sâmi
Efendi taraf›ndan asl›n› unutturacak fle-
kilde tashih edilmifltir. Çünkü o¤lunun

yaz›s› bu kudrette de¤ildir12. 

SANATI
Muhakkak ki, Ârif Efendi’nin ‹stan-

bul’a gelmesi ve fievkî Efendi’ye derse
bafllamas› sanat›nda yeni bir dönemin
bafllamas›na sebep olmufltur. Ârif Efen-
di’nin yaz›lar› kronolojik olarak tasnif
edilip incelendi¤inde h. 1310/1892 y›-
l›ndan sonra yaz›lar›n›n ifllerlik kaza-
n›p, bir tavra büründü¤ü görülür. Ma-
haretini daha çok sülüs ve nesih yaz›da
ortaya koymufltur. Bu yaz›larda hocas›
Mehmed fievkî Efendi yolunda ve tav-
r›nda eser vermifltir. Sülüs, nesih ve r›-
kaa’ yaz›lar›n› mektup yaz›r gibi süratli
yazd›¤› rivayet edilir. Bu sebeple fazla

tashihle u¤raflmam›flt›r13.
Sülüs ve nesihle bir hayli eseri olan

Arif Efendi’nin eserleri bugün cami,
müze ve özel koleksiyonlarda bulun-
maktad›r. Araflt›rmalar›m›z neticesi
Topkap› Saray› Müzesi, Türk-‹slâm
Eserleri Müzesi, Vak›flar, Türk Hat Sa-
natlar› Müzesi, ‹stanbul Üniversitesi
Kütüphanesi Müzesi, Süleymaniye Kü-
tüphanesi, Türkpetrol Vakf› Müzesi, ‹s-
lâm Tarih San’at ve Kültür Araflt›rma
Merkezi Koleksiyonu, Bâyezid Âli Pa-
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Nur-› Osmânî Cami-i flerîfi ve
kütüphanesinin muallim-i hat mu-
sahhih-i mesâhif-i flerîfe ve kütüb-
ü nefisenin cihetlerini mutasarr›f›
Ahmad Ârif Efendi âriza-i bede-
niyesine mebnî madumu Hâf›z
Mustafa Râk›m Efendi’ye ferâ¤
eyledi¤i Maarif Nezaret-i Celîle-
sinden bâ tezkire ifl’ar olunmak ve
cihât-› mezkûre için îfây-› hizmet
flart›yla mumâ ileyh Ârif Efen-
di’ye yüzde beflin gayr› flehrî
yüzdoksan kurufl maafl-› muhas-
sas oldu¤u kayden anlafl›lm›fl ol-
du¤undan cihât-› merkûme için
maarifçe yedine i’ta olunan
itimâdnâme tarihinden itibaren
îfây-› hizmet etmek flart›yla
maafl-› mezkurun mûmaileyh
hâf›z Mustafa Râk›m Efendi’ye
tahsîs ve itâs› z›mn›nda keyfiy-
yetin huzur-› samii cenâb-›
sadâret-penâhilerine arz›
mesârifat idaresinden ifade olun-
ma¤›n olbabta emr-u ferman haz-
ret-i veliyyü’l-emrindir. Fî 3
Cemâziyelâhir 1323 Temmuz
1321 Nâz›r-› Evkâf-Hümâyun

BOA. fiûrây-› Devlet 172/45

Belge 2



Resim 3) Filibeli, Bakkal Ah-
med Ârif Efendi’nin Edir-
nekap›s› Mezarl›¤›’nda
Bulunan Kabir Kitabesi
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fla, Karagümrük Mesih Mehmed Pafla
ve Cihangir camileri ile E. Hakk› Ay-

verdi, Emir Bar›n14, M. U¤ur Derman,
Cenap Yazansoy, Ifl›k Yazan, Ayd›n
Ergün ve Sevgi Gönül özel koleksiyon-
lar›nda eserleri tespit edilmifltir. Bildi¤i-
miz tek Kur’an-› Kerim’i h. 1293/1876
tarihi öncesine ait olup, bugün Sabanc›
Koleksiyonu’ndad›r. (Resim 4).

Celî Sülüs’te, sülüs nesihteki baflar›-
y› gösterememifltir. Celî’si, sülüsünün
ayar›nda ve kuvvetinde de¤ildir. Süratli
yazmas›, celîsine olumsuz tesir yapm›fl-
t›r. Yine de celî sülüs ile oldukça fazla
say›labilecek-özellikle mezartafl› kita-
besi-eser vermifltir. ‹mzal› mezartafl› ki-

tabeleri15 yan›nda sat›r› bir mecidiye-
ye, kal›p ç›karmadan, do¤rudan mürek-
keple, tafl üzerine, imzas›z, oldukça
fazla mezartafl› kitabesi yazd›¤› rivayet

edilir16. Cihangir Camii’nde bulunan
üç adet celî sülüs levhas› da görülmeye
de¤er yaz›lar›ndand›r. (Resim 28-30)

fiehzadebafl› Camii Vefa kap›s› üze-
ri h. 1314 tarihli celî sülüs oklu besme-
le de Ârif Efendi’ye aittir. (Resim 9)
Karagümrük Mesih Pafla Camii’nde bu-
lunan büyük boy olarak haz›rlad›¤› hil-
ye-i flerîf h. 1316 tarihli olup, Ârif
Efendi’nin sanat›n› ortaya koydu¤u na-
dir eserlerindendir. Besmele, ayet ve
dört halife k›sm›n› celî sülüs, göbek ve
etek k›sm›n› sülüs olarak yazd›¤› bu
hilyede harflerin sat›ra dizilifli ve harf
yap›lar› oldukça mükemmeldir. Harfler
keskin bir flekilde yaz›lm›fllard›r. (Re-
sim 20-23)

‹MZASI
Ahmed Ârif Efendi eserlerinde ge-

nellikle üslûplaflm›fl “ketebehu Ârif” im-

zas›n› kullanm›flt›r. Bu imza ile, Çarflan-

bal› Mehmed Ârif Bey’in ayn› ibareli

imzalar› ilk bak›flta bezenmifl gibi görü-

nür, fakat arada nüans vard›r. Filibeli

Ârif Efendi imzas›n›n üst çengelini ay›n

harfini çeken med harfi “elif”ten takar-

ken, Çarflanbal› Mehmed Ârif Bey “r›”

harfinden takmaktad›r. Yegâne fark bu-

dur. (Resim 6-7).
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Resim 4) Ahmed Ârif Efendi
Taraf›ndan Filibe’de yazm›fl
Oldu¤u Kur’an-› Kerim
(SSaabbaanncc››  KKoolleekkssiiyyoonnuu’’nnddaann)

Resim 5) Ahmed Ârif Efen-
di’nin h. 1310 tarihinde yaz-
d›¤› Celî Sülüs Lehva (Der-
man, ‹‹KKMMHHSS, 159)

Resim 6) Filibeli Bakkal Ah-
med Ârif Efendi’nin Üslûplafl-
m›fl imzas›
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TALEBELER‹
Ârif Efendi’nin önemli talebeleri flunlar-

d›r;17 Elmal›l› müfessir Hamdi YAZIR
(1878-1947)18, Aziz Efendi (1871-1934)19,
Ahmed Re’fet Efendi (1873-1949)20 Meh-
med Necmeddin OKYAY (1883-1876)21,
Abdülkadir SAYNAÇ (1881-1967)22, Ab-
dülkadir fiEKER (1875-1942)23

D‹PNOTLAR
1 Hayat› ile ilgili bkz. Eflref ED‹B, Çarflambal›

Hattat Hac› Ârif Bey, ‹slâm-Türk Ansiklopeisi
(‹TA.) c.I, ‹stanbul, Âsar-› ‹lmiye Kütüphanesi,
1360/1941, s. 496-498; ‹bnülemin Mahmud Kemal
‹NAL, Son Hattatlar. ‹stanbul, MEB, 1955, s. 50-
53; M. U¤ur DERMAN, Hattat “HACI AR‹F”ler,
‹stanbul, 50 San’at sever serisi-21, 1965,s. 1-3; a.
mlf., “Çarflanbal› Hac› Ârif Bey (?-1982)”, Sanat
ve Kültürde KÖK, sy. 13 (Mart 1982), s. 14-15;
fievket RADO, Türk Hattatlar›, ‹stanbul ts.
(1984), s. 226-227; M. U¤ur DERMAN, “Arif
Bey, Çarflambal› “Türkiye Diyanet Vakf› ‹slâm An-
siklopedisi, (D‹A), C. III, ‹stanbul, 1991, s. 363;
a.mlf., ‹stanbul Kültür Mirâs›nda Hat Sanat›
(‹KMHS), ‹stanbul, IRCICA, 1992-, s. 220.

2. Bakkal Ârif Efendi’nin do¤um tarihi bugüne
kadar bütün kaynaklarda h. 1246/1830 olarak ve-
rilmifltir. (Bkz. Eflref ED‹B, “Ârif, ‹TA, 1, 491; ‹b-
nülemin, a.g.e., 54; Derman, Hattat “HACI
AR‹F”ler, s,4; a.mlf., D‹A, III, s. 364; a.mlf.,
D‹A,III, s.364; a.mlf., ‹KMHS, 221) Ancak, Bafl-

bakanl›k Osmanl› Arflivi, sicill-i Ahvâl 59/349’da
bulunan terceme-i halinde 1252 tarihinde do¤du¤u-
nu kaydettirmifltir. (Belge 1) Bugüne kadar ki kay-
naklarda kaydedilen h. 1246 tarihi,Filibeli hakk›n-
da ilk neflriyat› yapan Eflref EB‹D Bey’in makale-
sinde geçmektedir. Eflref ED‹B bey makalesinin so-
nunda belirtti¤i gibi makaleyi haz›rlarken kaynak
olarak o¤lu ve talebesi Mustafa Râk›m UNAN ve
di¤er talebelerinden faydaland›¤›n› belirtmektedir.
‹htimal ki bu tarih o¤lu taraf›ndan Eflref ED‹B
Bey’e verilmifltir. Bu tarih di¤er bütün kaynaklar
taraf›ndan aynen iktibas edilmifltir. Ancak do¤rusu,
Sicilli-i Ahvâl’e kendi kaydettirdi¤i h. 1252/1836
tarihi olmal›d›r. Kald› ki Sicill-i Ahvâl kay›tlar›
oldukça sa¤l›kl› yollarla teyid edilip tutulmaktad›r.
Sicill-i Ahvâl Talimat-› Umûmiyesi 5. Maddesi
flöyledir; “Sahib-i tercemenin mahal ve tarih-i Velâ-
deti sene-i hicriyye ve ana müsâdif sene-i mâliyenin
fluhûr ve eyyâm› tasrîh olunarak gösterilir. fiayet bu
tarihler sahib-i tercemenin tamam›yla mazbutu de¤il
ise takrîbi olarak yaz›l›r. Ve ol halde takrîbi kelimesi
ilâve olunur.” Bu talimat›n Matbaa-i Osmâniye h.
1305 bask›s›nda 2. madde olarak flöyle yaz›l›d›r.
“.... ne zaman ve nerede velâdeti tarih-i hicrî ve li-
sân-› Osmânî ile yaz›l›p mümkün oldu¤u halde
yevm-i tevellüdü dahi tasrih olunur. Ve mümkün ol-
mad›¤› takdirde fülan ay›n evâil veya evâs›t veya-
hut evâhirinde denilir.”

3. Ordu fieyhi: Askeri gazâ ve cihada teflvik ve
ordunun muzafferiyetine dua için bulundurulanlar
hakk›nda kullan›lan tabirdir. (Bkz. Mehmet Zeki
PAKALIN, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri
Sözlü¤ü, II. ‹stanbul, MEB, 1993, s. 729.)

4. ‹bnülemin, 54.
5. BOA, Sicilli-i Ahvâl 59/349; ‹bnülemin, 54.
6 Ârif Efendi’nin ilk yaz› hocas›n›n ismi kay-

naklarda Hâf›z ‹smâil Efendi (Bkz. Eflref ED‹P,
‹TA, 493; ‹bnülemin, 54; Derman, Hattat “HACI
AR‹F”ler, 3) olarak geçer. Yaln›z, (M. U¤ur DER-
MAN, “Bakkal Ârif Efendi”, Sanat ve Kültürde
KÖK, sy. 15 (May›s 1982) s. 13 ve a.mlf.,
‹KMHS, s. 221)’de ‹smail Sâb›r olarak geçmektedir.
U¤ur Bey hocam›z “Sâbir” s›fat›n› Ârif Efendi’nin bir
murakka’›n›n imza sat›r›nda gördüklerini belirtmifllerdi.

7. ‹bnülemin, 54; Derman, Hattat “HACI
AR‹F”ler, 3; a.mlf., KÖK, 13; Rado, a.g.e., 238;
Derman, ‹KMHS, 221.

8. Eflref ED‹B, ‹TA, 493; Derman, Hattat
“HACI AR‹F”ler, 3; Rado, a.g.e., 238; ald›¤› icâzet-
nâme bugün Topkap› Saray› Müzesi GY. 335’tedir.

9. Eflref ED‹B, ‹TA, 493; Derman, Hattat
“HACI AR‹F”ler, 5; a.mlf., KÖK, 14.

10. Yine Ârif Efendi ile ilgili bütün yay›nlarda
(DERMAN, ‹KMHS, 221 hariç), “.... son y›lla-
r›n› felçli olarak .....” gibi hastaland›¤› tarih belir-
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Resim 7) Çarflanbal›, Mehmed
Ârif Bey’in Üslûplaflm›fl imzas›

Resim8) Ârif Efendi’nin Sülüs-
Nesih Murakkas›’ndan Bir
K›t’a (MM..  UU¤¤uurr  DDEERRMMAANN
KKoolleekkssiiyyoonnuu)

Resim 9) Ârif Efendi’nin fieh-
zâdebafl› Camii Vefa Kap›s›
Üzerinde bulunan Celî Sülüs
Besmelesi
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tilmeden, mu¤lak ifadeler kullan›lm›flt›r. BOA, fiû-
rây-› Devlet, Evkâf 172/45’da bulunan belge h.
1323/1905 tarihli olup, hastal›¤› sebebi ile Nuruos-
maniye’deki vazifesinin o¤luna devrinden bahset-
mektedir. (Belge 2)

11 Mustafa Râk›m (UNAN): Bakkal Ârif
Efendi’nin o¤ludur. H. 1291/1874 y›l›nda Filibe’de
do¤du. Uzun müddet Yalova’da memur olarak bu-
lundu. Emeklili¤inden sonra Güzel Sanatlar Akade-
misi’nde yaz› hocal›¤› yapm›flt›r. 25 Nisan
1949’da vefat ederek, babas›n›n yan›na defnedildi.
Kabir kitabesi yoktur. (Bkz. ‹bnülemin, 294-296)

12. ‹brülemin, 294.
13. Derman, Hattat “HACI AR‹F”ler, 5;

a.mlf., ‹KMHS, 221. Hattat Sâmi Efendi, Ârif
Efendi’nin süratli yazmas› ile alâkal›; “Ârif topu¤u-
nu kaidesine t›k›p “Rabbiyessir .......”den bafllar,
murakka’n›n sonuna geldi¤inde daha “Rabbiye-
sirr”in mürekkebi kurumam›flt›r! Amma, arada va-
v›n gözü kapal› olmufl, herifin umurunda m›?  Hac›
Ârif’e yaz›da o kadar meleke gelmifltir ki, uyurken
bile yazabilir.” Demifltir. Derman, Hattat “HACI
AR‹F”ler, 5. 

14. Koleksiyon katalo¤una yanl›fll›kla Çarflan-
bal› Ârif Bey olarak kaydedilmifltir.

15. Ârif Efendi’nin, Eyüpsultan’›n çeflitli hazi-
relerinde alt› adet, Sultan II. Mahmud Haziresi’nde
alt› adet, Merkez Efendi Mezarl›¤›nda iki adet  Fa-
tih Türbesi Haziresi, Nakfl›dil Sultan Türbesi Ha-
ziresi, Yahya Efendi Dergah› Haziresi,  Bâyezid ve
Aksaray Valide camii hazirelerin de birer adet imzal›
mezartafl› kitabeleri tespit edilmifltir. Mezartafl› kita-
belerinin bugün kulland›¤›m›z yaz› ile okunufllar›
flöyledir:

MEZARTAfiI K‹TABELER‹

SULTAN MAHMUD
HAZ‹RES‹ MEZARTAfiLARI

Hû

Sadr-› esbak Mustafa Reflîd

Pafla merhumun necl-i necîbî

Vuzerây-› “izâmdan ve meclis-i

A’yân azây-› kirâmdan

‹ntihâb-› me’murîn komisyonu

Reisi iken irtihal-i dâr-› bekâ

Eden Ahmed Celâl Paflan›n

Ruh- u flerifîçun el-FAT‹HA

Sene fi 13 Cemaziyelevvel 1303

Ketebehu Ârif

Huve’l-Bâki

Ricâl-i devlet-i aliyyeden

Ve rutbe-i ûlâ s›n›f-› ûlâ

Ashab›ndân harbiye-i humâyun

Kethudas› merhum ve ma¤fur

‹lâ rahmet-i rabbihi’l-gafûr

es-Seyyid Ahmed Eflref Bey’in

Ruhîçun el-fatiha

Sene 7 Safer 1310

Ketebehu Arif (Resim 1)

Kullu nefsin z�ikat��l-mevt
Vukelây-› ma’zûlîn-i devletten

Ve efâhim-i muflîrân-› kiramdan

Esbak Konya Valisi olup 
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Resim 10) Ahmed Celâl Pafla
‹çin Celî Sülüs’le yazd›¤› h.
1303 Tarihli Mezartafl›
Kitabesi (Sultan I. Mahmud
Hazîresi)

Resim 11) Muhammed Cevher
A¤a için Celî Sülüs’le h. 1304
Tarihinde Yazd›¤› Mezartafl›
Kitabesi (Sultan II. Mahmud
Haziresi)

Resim 12) Mahmud Aziz Efendi
‹çin Celî Sülüs’le Yazd›¤› h.
1309 Tarihli Mezartafl›
Kitabesi (Fatih, Nakfl›dil Sultan
Türbesi Haziresi)
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Fart-› istikâmet ve hamiyt ve metanet

Vahidiyyet u ilm u fazilet ile

Bilhakk›n muttas›f olarak Âdemiyyet

Dairesinde imrar-› hayat etmifl

Olan meflhur es-seyyid Muhammed

Saîd Pafla hazretlerinin

Ruh-u flerifîçun el-fatiha

7 Ramazan 1313 Yevm-i Cuma

el-Hâc el-Ârif (Resim 15)

H�
Cennet mekan-› firdevs-i âfliyân

Sultan Abdülaziz Hân

Hazretlerinin Daru’s-saadetü’fl-

fierîfe A¤as› merhum

Ve ma¤furu’l-muhtac ilâ rahmet-i

Rabbihi’l-gafûr Muhammed Cevher A¤a
Ruhuna r›zaen lillahi’l-Fatiha
Sene fi 17 Zilhicce 1304
Ketebehu Ârif (Resim 11)
Huve�l-Bak�
Mâliye naz›r-› esbak›
Ve mülkî askeri
Tekaüd sand›klar›
Nâz›r-› sâb›k› fleyhül-vüzerâ
Muhammed Tevfik Pafla
Lillahi’l-fatiha
Sene Rebîulevvel 1320
Ketebehu Ârif (Resim 18)
Huve�l Hall�ku�l-B�k�

Hikmet nümay-› hüküm Küllü men
aheyha fân”
Ve dâr-› ukbâya medhal-i irfân olan
‹flbu merkad-i münevverede ..... gûzin-i
rahmet
Kudemây-› eazim-i ricâli saltanat-› se-
niyyeden
Makam-› valay-› ser askerî dairesi reîsi
Muhammed fierafeddin Efendi’nin ru-
huna fatiha
Sene h. 8. Recep 1318
Ketebehu Arif (Resim 16)

BÂYEZ‹D CAM‹‹ HAZ‹RES‹
Hû
Sudûr-u izâmdan
Ve huzûr-u humâyun
Mulûkâne mukarr›rlar›ndan
‹stanbûlî medfenidir.
Sene 2 Ramazan 1318
Ketebehu Arif (Resim 17)

EYÜPSULTAN PERTEV
PAfiA HAZ‹RES‹

Hû
Dergâh-› Âli kap›c› bafllar›ndan
Ve kapan-› dakîk tüccarlar›ndan Arif
A¤a’n›n mahdumu Mehmed R›fat Bey’in
Kerîmesi ilânat-› fieriyye icrâ
Dâiresi ketebesinden selâhuddin
Bey’in halîlesi fierîfe Fahriyye
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Resim 13) Seyyid Ahmed Efl-
ref Bey’e ait h. 1310 tarihli
Celî Sülüs Mezartafl› Kitabesi
(Sultan II. Mahmud Haziresi)

Resim 14) Ya¤c› Mustafa
Efendi’ye ait h. 1311 Tarihli
Celî Sülüs Mezartafl› Kitabesi
(Aksaray, Vâlid Camii
Haziresi)

Resim 15) Seyyid Muhammed
Saîd Pafla’ya Ait h. 1313
Tarihli Celî Sülüs Mezartafl›
Kitabesi (Sultan II. Mahmud
Haziresi)



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

Han›m’›n ruhuna el-fatiha
Sene fi 7 Zilhicce 1304 Yevm-i cuma
Ketebehu Arif

EYÜPSULTAN CAM‹‹
HAZ‹RES‹

Bismillahi�l hayyil-kayyum
Yâ sahibe’l-ibtisari ve yâ ehle’l-vekâri
Ven-nizari’l ismi kable en tenzure bi
aynin
el-i’tibaru ilâ haze’l-kabril-lezi
huve evvelu menâzil dâru’l-karâri fi zâ-
like
li ibreti uli’l-ebsâri vec’al ruha
Men tecrû el gufrane mine’r-rabbil-
handâni
Mesrûren bi hayri’duâi ve emri’l-Kurani
Liennehâ ifterekat mine’r-ruflekai ve’l-
esrâbi
Ve’n-tekalet man zuhrufi’d-dünya
Ve zinetüha ile’t-turâbi leyse leha
Enîsun gayre’s-sevâbi lâ halâse li aha-
din
Min ribi’l-menûn, inna lillahi ve innâ
ileyhi
Râciun, ilâ ruhi’l-hace
Mesûde ve zevcuha el-merhum, el-hace
Ömer Efendi, et-Tantavî el-fatiha
Sene fi 5 Rebîulahir 1311
Ketebehu’l-hac el Ârif

EYÜPSULTAN PERTEV
PAfiA HAZ‹RES‹

Sadr-› esbak Halîl Hamid
Pafla merhumun kerîme
Zâdesi Mahmut Bey’in
Kerîmesi Fât›ma ez-Zehrâ
Han›m’›n ruhî-çün Fatiha
Sene 1269, fi 12 Muharrem
Ketebehu Ârif

PERTEV PAfiA HAZ‹RES‹
Huve�l-B�ki
Balkapan› tüccar›ndân
Merhum ve ma¤furun leh
Hasan Efendi’nin
Ruhî-çün el-Fatiha
Sene 1310, fi 10 Cemaziyel ahire
Ketebehu Ârif

FERHAT PAfiA TÜRBES‹
HAZ‹RES‹

Huve�l-hallaku�l-b�k�
Nevrekop eflraf›ndan
Merhum Muhammed Kâmil
Bey’in halîlesi merhûme
Fatma Melek Han›m’›n
Ruhî-çun el-Fatiha.
Sene 1315, fi 7 Recep
Sene 1313, fi 15 Teflrîn-i sânî
Yevm-i Çarflamba
Ketebehu Ârif
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Resim 16) Muhammed
fierâfeddin Efendi’ye Ait h.
1318 Tarihli Celî Sülüs
Mezartafl› Kitabesi (Sultan II.
Mahmud Haziresi)

Resim 17) Muhammed Eflref
Bey’e Ait h. 1318 Tarihli Celî
Sülüs Mezartafl› Kitabesi (‹s-
tanbul, Bâyezid Camii
Haziresi)

Resim 18) Muhammed Tevfîk
Pafla’ya Ait h. 1320 Tarihli
Celî Sülüs Mezartafl› Kitabesi
(Sultan II. Mahmud Haziresi)
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AKSARAY, VAL‹DE
SULTAN CAM‹‹ HAZ‹RES‹
Kullu nefsin z�ikat��l-mevt
fiu hâl-i ›t›rnâk içinde
Mestûr-u dîde-i ehl-i dünya olan
Ya¤c› el-hâc Mustafa Efendi
Kemâl-i salâh-i hâl ile
Yüzy›l muammer olduktan sonra
‹rci’î emr-i celîline lebbeyk-zen
‹câbet olmufl bir pîr-i haceste zamir
Olmakla ruhunun bir fatiha
‹hdâs›yla flad buyurulmas›
Zâiran-› sâhibu’l-ihsândan
Temennî ve ricâ olunur
Sene 3 Zilkade 1311
Yevm-i Çarflamba
Ketebehu Ârif (Resim 14)
Ketebehu Ârif

FAT‹H, NAKfiID‹L TÜRBES‹
HAZ‹RES‹

Huve�l-Hall�ku�l-B�ki
Harameyn-i muhteremyn pâyelilerinden
Sadr-› esbak Selîm Paflazâde
Mahmûd Aziz Efendinin
Ruh-u flerîfîçun Fatiha
Li sene tis’a ve selâsemie ba’de’l-elf
fi yevmi’l-erbiâi
Hamis-i cemâziye’l-âhire
Ketebehu Ârif (Resim 12)

FAT‹H TÜRBES‹ HAZ‹RES‹
Huve�l-Hall�ku�l-B�k�
Eazim-i ricâl-i devlet-i aliyye-i
Osmaniyeden ve üdebâ ve fluaray-›
Benâmdân esbak Preveze mutass›f.
Muhammed Abdürrefi’ Efendi’nin
‹nzivâgâh-› ebedîsidir
fi sene h. 20 Zilka’de 1318
fi sene h. 26 fiubat 1316 Pazartesi
Ketebehu Ârif 

Resim 20) Karagümrük-Mesih
Mehmed Camii’nde Bulunan
Celî Sülüs ve Sülüs’le h. 1316
Tarihinde Haz›rlad›¤› Hilye

Resim 19) Resim 19)Bakkal
Ârif Efendi’nin Sülüs ve Celî
Sülüs’le 1314 Tarihli Levhas› 

Resim 21) Ayn› Hilye’nin Bafl-
makam K›sm›

Resim 22) Ayn› Hilye’nin
Göbek K›sm›

Resim 23) Ayn› Hilye’nin
Ayet ve Etek k›sm›
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BEfi‹KTAfi, YAHYA EFEND‹
DERGÂHI HAZ‹RES‹

L�il�heillallah
Muhammedun resûlullah
Tarîkat-i aliyye-i Kadiriyyeye
Müntesib teflrif-i hümâyun
Müdîri Merhum el-Hâc
Mahmûd Efendinin
Rûhiçun el-fatiha
Sene 1316
Sene 1318
ve fî 28 Kânun-i sâni fi 13 fievval
Yevm-i pazar
Ketebehu Ârif

MERKEZEFEND‹ HAZ‹RES‹
ALLAH Hû
Lailâheillallah Muhammedunresûlullah
Beylikçi-i divan-› hümayun
Merhum Mahmud Raif Efendinin
Dâmad› amedî odas› maruzat-›
Hususiye memurlar›ndan
Mahmud Celâleddin Bey
‹bn-i Hac› Abdullah Reflad
Efendinin ruhuna el-Fatiha
Sene 1316 fi 11 Ramazan
Ketebehu Ârif

El� Huve�l-hayyullezi l� yem�t
Lailaheillallah Muhammedun resûlullah
Ulemâ-i âmilinden Ankaravi
Hocazâde merhum Hac› Ahmed
Raflid Efendi ‹bn-i Mahmud Efendinin
Mahdûm-u necîbi mahkeme-i istinâf
Azas›ndan kemâlât-› ilmiyye ve meziyyat-›
Ahlâkiyyesiyle umumun hürmet ve
hüsn-i zann›n› kazanm›fl olan merhum
Hac› Abdullah Reflad
Efendinin ruhiçun el-Fatiha
Sene 1320
Pazartesi 2 fiaban el-muazzam
Ketebehu Ârif

16. Derman, Hattat “HACI AR‹F”ler, 5;

a.mlf., KÖK 14

17. Bkz. Eflref ED‹B, ‹TA, 495

18 Hayat› ile ilgili bkz. ‹bnülemin, 108-113;

Elmal›l› Muhammed HAMD‹ YAZIR Sempozyu-

mu, (4-6 Eylül 1991), Ankara, Türkiye Diyanet

Vakf›, 1993, 338 s.

19. Hayat› ile ilgili bkz. ‹bnülemin, 68-72; Mu-

hittin SER‹N, Hattat Aziz Efendi, ‹stanbul, Kubbe-

alt› Akademisi Kültür ve San’at Vakf›, 1988, 119 s.

20. Hayat› ile ilgili bkz. ‹bnülemin, 321-324.

21. Hayat› ile ilgili bkz. ‹bnülemin, a.g.e.,

602-606; M. U¤ur DERMAN, “Necmeddin OK-

Resim 24) Ârif Efendi’nin Hil-
ye fieklinde Yazd›¤› Vebâ
Duas› (TTüürrkkppeettrrooll  VVaakkff››
KKoolleekkssiiyyoonnuu)

Resim 25) Ârif Efendi’nin Celî
Muhakkak Hatt› ile Yazd›¤›
Besmele, (MMuussttaaffaa  SSÜÜLLÜÜNN
KKoolleekkssiiyyoonnuu)

Resim 26) Ârif Efendi’nin h.
1316 Tarihli Celî Sülüs Bir
Levhas›, Tezhip: F. Çiçek
DERMAN (MM..  UU¤¤uurr  DDEERR--
MMAANN  KKoolleekkssiiyyoonnuu)

Resim 27) Bakkal Ârif Efen-
di’nin h. 1313 Tarihinde Celî
Sülüs’le Haz›rlad›¤› Levha.
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YAY”, Hayat Mecmuas›, sy.3, 1976, s. 14; a.mlf.,

Türk Hat Sanat›n›n fiâheserleri, ‹stanbul, Kültür,

Kültür Bakanl›¤›, 1982, 54; a.mlf., ‹KMHS, sy.

3, 1976, s. 14; a.mlf., Türk Hat Sanat›n›n fiâhe-

serleri, ‹stanbul, Kültür Bakanl›¤›, 1982, 54;

a.mlf., ‹KMHS, 224.22. Hayat› ile ilgili bkz. ‹b-

nülemin, 32-3423. Hayat› ile ilgili bkz. ‹bnülemin,

494-495

334

Resim 28) Bakkal Ârif Efen-
di’nin Cihangir Camii’de
Bulunan Celî Sülüs, Zerendûd
Levhas›

Resim 29) Bakkal Ârif Efen-
di’nin Cihangir Camii’nde
Bulunan Celî Sülüs, Zerendûd
Levhas›

Resim 30) Bakkal Ârif Efen-
di’nin Cihangir Camii’nde
Bulunan Celî Sülüs, Zerendûd
Levhas›

Resim 31) Ârif Efendi’nin Celî
Sülüs Bir Yaz›s›. (AAyydd››nn
EErrggüünn  KKoolleekkssiiyyoonnuu)
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Resim 32) Bakkal Ârif Efen-
di’nin Sülüs Nesih ve R›kaa’
Hatlar›yla Haz›rlad›¤› Hilye
fieklinde Veba Duas›.

(MM..  UU¤¤uurr  DDeerrmmaann  AArrflfliivvii)

Resim 33) Bakkal Ârif Efen-
di’nin Kay›nbiraderi Hattat
Pazarc›kl› Hulusi Efendi’ye
Ait Nesih Yaz›. 

(MM..  UU¤¤uurr  DDeerrmmaann  AArrflfliivvii)
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EYÜP’TEK‹ 
M‹MAR S‹NAN
TÜRBELER‹N‹N 

HAT SANATI DÜZENLER‹

Dr. ZÜBEYDE C‹HAN ÖZSAYINER

Z

‹stanbul Süleymaniye’de do¤du. 

‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk ‹slam Sanat› Tarihi Bölümü’nden mezun oldu.

Ayn› bölümde yüksek lisans ve doktora yapt›.

1983 y›l›ndan beri Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› 

Türk Vak›f Hat Sanatlar› Müzesi Müdürü olarak görev yapmaktad›r. 

Bir çok milli ve uluslararas› kongrelere kat›lm›flt›r. Antik Dekor, Art Dekor, ‹lgi, Antika, Sanat

Tarihi Araflt›rmalar›, Vak›flar Kültür ve Sanat Dergilerinde makaleleri yay›nlanm›flt›r. 

“Türk Vak›f Hat Sanatlar› Müzesi’nde Bulunan Bezemeli Kur’an-› Kerimler” 

isimli kitab› bulunmaktad›r. (1999)



Feridun Ahmet Pafla Türbesi

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 V

Bu çal›flmada Mimar Sinan’›n infla

etti¤i, Ayas Mehmet Pafla Türbesi

(H.946-M.1539-40), Sokullu Mehmet

Pafla Türbesi (H.976-M.1568-69),

Pertev Pafla Türbesi (H.980-M.1573),

Lala Mustafa Pafla Türbesi (H.988-

M.1580), Niflanc› Feridun Ahmet Pafla

Türbesi, Siyavufl Pafla Türbesi

(M.1582-84)’nin hat sanat› düzeni üze-

rinde durulacakt›r. 

Ayas Mehmet Pafla Türbesi, Kanuni

Sultan Süleyman taraf›ndan yapt›r›l-

m›flt›r. 

Türbede; kap› kemeri üzerinde mer-

mer üzerine kaz›ma tekni¤i ile: “Zikrin

en faziletlisi: Lâ ilahe ‹llallah, Muham-

meden Raesulallah’t›r. Mümin, her iki

dünyada da diridir.” anlam›ndaki hadis

sülüs hat kullan›larak arapça olarak ya-

z›lm›flt›r.

Sokullu Mehmet Pafla Türbesi, So-

kullu Mehmet Pafla taraf›ndan yapt›r›l-

m›flt›r. Avlu kap›s› üstünde, sülüs hat ile

mermer üzerine kaz›ma tekni¤i ile

H.976 tarihli arapça kitabe üç s›ra ha-

lindeki dörtlü kartufllar içine yerlefltiril-

mifltir. 

Burada; “fiah Selim’e vezir-i a’zâm

olan, yani iki cihan adafl›n›n mübarek

haf›zas› üzerindeki her fley fânidir âye-

tini hat›rlad›. Pafla Hazretleri bu müba-

rek yüce makam yapt›rd›. Çocuklar›n›n

temiz türbesi hûri ve gençlere cennet

bahçesi (gibi) oldu.
Bu süslü eve cennet diyen Nihadî,

hemen iki târih düflürdü: tam hofl ma-
kam ve mübarek yer. Y›l 976

Cennet halk›n›n evi temiz türbe. Y›l
976” anlam›nda hatlar bulunmaktad›r. 

Sebil’in üzerinde talik hat ile mer-
mer üzerine kaz›ma tekni¤i ile, üç s›ra-
l›k ikili bölümler içinde, hattat ismi
olarak H›d›r ad›n›n verildi¤i H.976 ta-
rihli kitabe yaz›l›d›r. 

Burada, “Peygamberin adafl› o baht›
aç›k, bu temiz flarâb› sebil k›ld› / Bu
kevser (suyundan) içenler, çocuklar›n›n
ruhuna dua göndersinler / Nihadî içe-
rek, tarihini söyledi: cennet selsebili
tatl› su. Bunu H›d›r yazd›. Y›l 976” an-
lam›nda Türkçe kitabe yer almaktad›r. 

Türbenin kap›s›n›n üstünde, celi sü-
lüs hat ile mermer üzerine kaz›ma tek-
ni¤i ile arapça olarak; “Allah’›n varl›¤›-
na, birli¤ine ve s›fatlar›na inanmak,
meleklerine, kitaplar›na, Peygamberle-
re, ahirette olan fleylere inanmak” anla-
m›nda hatlar bulunmaktad›r. 

Kubbenin iç kasna¤›nda: “Besmele”
ile bafllayan Bakara Sûresinin 255. aye-
ti, yani “Ayet’el Kürsi”, lacivert çini ze-
min üzerinde beyaz renkli sülüs hat ile
yaz›lm›flt›r.
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Pertev Pafla Türbesi, Pertev Meh-

met Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. 

Girifl kap›s› üzerinde, mermer üzeri-

ne kaz›ma tekni¤i ile, H?980 tarihli sü-

lüs kitabe yerlefltirilmifltir. Üçlü bölüm-

ler içine, dört s›ra olarak yaz›lan kita-

bede: “Önce türbesini yapt›, sonunda

ahirete sefer etti. Çünkü Allah nurunun

par›lt›s›, cennet yuas›n›n Paflas›, “her

fley helak olacakt›r” s›rr›ndan haber al-

m›flt›r. / Dünya evini terk ederek, can

gibi yola koyuldu. Fena e¤lence mecli-

sinde, zevk ve sefa eden, sonunda ölüm

kadehini kader sakîsinin elinden içer. /

‹ster tac sâhibi, emir, mutlu vezir ol-

sun, ne yaz›k ki ecelin elinden hiç kim-

se kurtulamad›. Çarflamba günü ölüm-

süzlük dünyas›na göçtü. Cemâdiyelâhir

ay›n›n ilk günü belli olmufltur. Nihadi

Fatiha okudu ruhuna, gel sen de oku.

Tarihini dedi: Allah rahmet ede, yuvas›

cennet ola. Y›l 1980” anlam›nda Türk-

çe kitabe yer almaktad›r. 

Lala Mustafa Pafla Türbesi’nde kub-

be kasna¤› ve lahit üzerindeki kitabede

hatlar yerletirilmifltir. Bu hatlar Hamit

Aytaç taraf›ndan yenilenmifltir. 

Kubbe kasna¤›nda kalemifli tekni¤i

kullan›larak, mavi zemin üzerine yald›l

ile yaz›lan celi sülüs hatlar›; Saf Sûresi-

nin 12, 13, 14. ayetlerini içerirler. Bes-

mele ile bafllayan ayet: “‹flte büyük kur-

tulufl budur. Sevece¤iniz bir fley daha

var: Allah’tan yard›m ve yak›n bir fetih.

Mü’minleri müjdele ya Muhammed. Ey

inananlar, Allah’›n yard›mc›lar› olun.”

anlam›ndad›r. 

Lahit kitabesi üzerinde, mermer

üzerine kaz›ma tekni¤i ile sülüs hat

kullan›larak yaz›lm›fl: “Ruhu için Fatiha

/ Ey gelip bu mezar›n sahibini soran /

Bu kabrin fatihi seçkin Gazi’dir / Büyük

Acem memleketinde komutan oldu /

Can verdi, dünyadan ahirete göçtü. Bu

göçü gören Bülbüli tarihini dedi: Mus-

tafa Pafla’ya cennet makamlar›ndan bir

makam ver. Sene 988.” anlam›ndaki

Türkçe ibareler ikili kartufllar içine yer-

lefltirilmifltir. 

Niflanc› Feridun Ahmet Pafla Türbe-

si; Niflanc› Feridun Ahmet Pafla taraf›n-

dan yapt›r›lm›flt›r. 

Girifl kap›s› üzerinde, celi sülüs hat

kullan›larak mermer üzerine kaz›ma tek-

ni¤i ile, ikili kartufllar içinde, üç s›ra ha-

linde Türkçe bir kitabe yerlefltirilmifltir. 

Bu bölümdeki hatlar: “Feridun Pa-

fla’n›n ç›kan ruhu, dünyadan ahirete

geçti / 991 tarihinde mütevellisi Siya-

vufl isimli Bevvab Sultan bunu yazd›rd›

/ Cennette makam› nimetli olsun. Ruhu

için Fatiha.” anlam›ndad›r. 

Siyavufl Pafla Türbesi, Siyavufl Pafla

taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. 

Yaz›; Cami-i Kebir caddesine bakan

pencere üzerinde; girifl kap›s› üzerinde,

pencere üzerlerinde, üst pencerelerin

altlar›nda, girifl kap›s›n›n iç yüzünde,

pandantiflerde ve ana kubbede yer al-

maktad›r. 

Cami-i Kebir caddesine bakan pen-

cere üzerinde, sülüs hat ile mermer

üzerine kaz›ma tekni¤i kullan›larak, befl

sat›r halindeki ikili kartufllar›n içindeki

yaz›lar, zemine yald›z ile boyanarak

düzenlenmifltir. 

Buradaki hatlar: “Vezirlerin seçkini

Siyavufl Pafla ki yeri en yüksek makam

olmufltu / Ba¤›fl› herkesce bolca idi, (bu

yüzden) hem soylu hem de s›radan ki-

fliler kendine dua ederlerdi. / Allah’›n

emri O’na ans›z›n eriflti. Korkmadan

gelen emre boyun e¤erek ahirete göç-

tü. / Temiz ruhu gö¤e do¤ru yükseldi

ve cennet bahçesi kendisine yuva oldu.

/ Hekîmi ölümüne (flöyle) tarih düflür-

dü: Cennet, Siyavufl Pafla’ya mesken ol-

du. 1011” anlam›nda Türkçe olarak ya-

z›lm›flt›r. 

Girifl kap›s› üzerinde celi sülüs hat

ile mermer üzerine kaz›ma tekni¤i kul-

lan›larak, Kasas Sûresi’nin 88. âyeti

yerlefltirilmifltir. 

Buradaki hatlar: “O’nun yüzü (Za-

t›)ndan baflka her fley helâk olacakt›r.

Hüküm O’nundur ve O’na döndürüle-

ceksiniz” anlam›ndad›r. 

338



Sokullu Mhmad Pafla Türbesi

Foto¤raf: Maz›m Zaim

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

Pencerelerin üzerlerinde bulunan la-

civert çini panolara beyaz ile sülüs hat

kullan›larak Bakara Sûresinin 255. ayeti

yâni Ayet’el kürsi yaz›lm›flt›r. 

Bu ayet, “Allah ki O’ndan baflka

Tanr› yoktur. Daima diri ve yaratt›kla-

r›n› koruyup, yöneticidir. Kendisini ne

bir uyuklama, ne de uyku tutmaz. On-

lar› koruyup, gözetmek, kendisine a¤›r

gelmez. O, yücedir, büyüktür.” anla-

m›ndad›r. 

Üst pencere altlar›nda, yine ayn› fle-

kilde lacivet çini üzerine beyaz sülüs

ile, Rahman Suresi’nin tamam› yer al-

maktad›r. 

Oldukça uzun olan bu ayet: “Çok

merhametli Allah, Kur’an-› ö¤retti. ‹nsa-

n› yaratt›. Ona beyan›, konuflup düflün-

celerini aç›klamay› ö¤retti....” fleklinde

bafllayarak “(Cennettekiler orada) yeflil

yast›klara ve harikulâde güzel ifllemeli

döfleklere yaslan›rlar. fiimdi Rabbinizin

hangi nimetlerini yalanl›yorsunuz? Bü-

yüklük e ikram sahibi Rabbinizin ad› ne

yücedir.” olarak son bulmaktad›r. 

Girifl kap›s›n›n iç yüzünde yine laci-

vert çini üzerine beyaz celi sülüs hat

ile, Zümer Sûresi’nin 53. ayeti yerleflti-

rilmifltir. Bu Sûre de: “Taraf›mdan onla-

ra de ki: Ey nefislerine karfl› afl›r› giden

kullar›m. Allah’›n rahmetinden ümit

kesmeyin. Allah bütün günahlar› ba¤›fl-

lar. Çünkü O, çok ba¤›fllayan, çok esir-

geyendir.” anlam›ndad›r. 

Pandantiflerde lacivert çini üzerine

beyaz celi sülüs hat ile” Allah, Muham-

med, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali,

Hasan, Hüseyin” yaz›lm›flt›r. 

Ana kubbede celi sülüs hat ile kale-

mifli olarak, lacivert üzerine beyaz renk

kullan›larak ‹hlâs Sûresi yaz›lm›flt›r. 

Bu sûrenin anlam›: “De ki Allah bir-

dir. Allah Samed’dir. (Her fley varl›¤›n›

O’na borçludur. Her fley O’na muhtaç-

t›r. O hiçbir fleye muhtaç de¤ildir. Her

fleyin baflvuraca¤›, yard›m dileyece¤i

tek varl›k, O’dur.) Kendisi do¤urma-

m›flt›r. Ve do¤rulmam›flt›r. Hiçbir fley

O’nun dengi olmam›flt›r.” 

Görülüyor ki, Eyüp’teki Mimar Si-

nan Türbelerinde kullan›lan yaz›lar

içerdikleri anlamlar aç›s›ndan türbe mi-

marisi ile bütünlük sa¤lamaktad›rlar. 

Türbeye gelen insana, herfleyin fani

oldu¤u, sadece Tanr›’n›n bâki oldu¤u,

inananlar›n, Allah’›n rahmetine kavufla-

caklar› gibi, fikirleri hat yolu ile veren

bu yaz›lar›n, Mimar Koca Sinan tara-

f›ndan titizlik ile seçilerek uyguland›¤›-

n› görmekteyiz. 

Mimar Sinan’›n tasar›m gücü ile tür-

belere uygulad›¤› hatlar›n yaflat›lmas›,

korunmas› ve gelecek nesillere orijinal

olarak intikal ettirilmesi, dünya dur-

dukça durmas› en büyük dile¤imizdir.
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Sanat›m›zda, ibtidâî flekliyle Orta
Asya’daki Türklerin islâm öncesi Budist
mabedlerinde, geliflmifl ve yayg›n flek-
liyle de XVI. yüzy›l Osmanl› eserlerin-
de görülen çintamani, Sanskritçe iki
kelimeden mürekkep bir isimdir1. Çin-
ta düflünce, istek, dikkat; mani, hazine
veya inci tanesine benzeyen top de-
mektir2. Çintamani Budizm inançlar›n-
da, hazine topu ya da arzular› gerçek-
lefltiren güce sahip, sihirli bir cevher3

manas›na gelmektedir. Di¤er bir görüfle
göre, çintamani Çinliler’le Japonlar’da
tama4 tabir edilen ve Buda’n›n timsali
say›lan bir remzdir5. Bu motifle ilgili
olarak Melek Celal, V. F. Veber’e da-
yanarak; "Japonca ile Çince’de ‘tama’ ve
‘mani’ isimlerini tafl›yan bu madde Bo-
udha’n›n sembolü olarak Budizmde
mevcut, efsânevî bir inci...6"
tan›mlamas›n› yapmakta ve "Ayn› za-
manda etraf›n› ayd›nlatmak hassas›na
malik olan bu inci ‘septa-ratna7’ ‘yedi
k›ymettar’ maddeden biri say›l›yor. Ja-
ponlar›n armalar›nda ayn› inci muhtelif
sûrette tanzim edilmifl olarak mevcut-
tur." demektedir8. Emel Esin bir maka-
lesinde, hem Çin san’at›nda hem de
Türk san’at›nda ‘luu’ (ejder) motifinin
yan›nda görülen k›z›l renkte bir top
bulundu¤una dikkat çekerek Uygur-
lar’›n ‘körkle moncuk’ dedi¤i, günefl ve
ay›9 veya çintamani’yi temsil etti¤i sa-
n›lan bu topun sonradan Osmanl› me-
tinlerinde hükümdarl›k iflareti ‘k›z›l el-
ma’ ile kar›flt›¤›n› söylemektedir10. Ay-
n› yazar Türklerin, alplik iflareti say›lan
bu motifleri Eurasia göçebelerinin gele-
ne¤inden tevârus ederek ayn› teknik ve
usullerle tekrar ettiklerini belirtmekte-
dir11.

fierare Yetkin bu motifin yanl›fl ad-
land›r›ld›¤›n› dile getirerek, üç yuvarla-
¤›n, Budizm’in sembolü olan çintema-
ni’ye, dalgal› çizgilerin ise bulut ve
flimfle¤e benzetildi¤ini, fakat bunlar›n
kaplan ve leopar postlar›ndaki çizgi ve
beneklere benzetilmesinin Türk
san’at›ndaki kullan›l›fl flekline daha uy-
gun olaca¤›n› söyleyerek bu konuya
farkl› bir aç›dan yaklaflm›flt›r12.

Çintamani motifinin menfleini hay-
van postlar›ndaki flekillerde de¤il, koz-
mik semboller, nevruz y›ld›z› ve bulut-
larda aramak gerekti¤ini düflünen arafl-
t›rmac›lar da mevcuttur13. ‹slâmiyetin
kabulünden önce Türkler’in çad›rlar›-
n›n tepesine küre fleklinde alemler tak-
t›klar› bilinmektedir. Bu motifin men-
flei, ayçe (mahçe) manas›na gelen mon-
cuk kürelerine dayand›r›lacak olursa bu
görüflü de yabana atmamak gerekir14.

Çintamani ismi literatürümüze Bat›l›
yazarlar›n eserleri yoluyla girmifltir15.
Yabanc› kaynaklarda çintamani, tchin-
tamani veya tschitamani fleklinde ge-
çen bu kelimeyi günümüz araflt›rmac›-
lar› Arapça veya Farsça kökenli kelime-
ler gibi ‘çintamâni’16, ‘çintâmanî’17 veya
‘çintemânî’18 fleklinde telaffuz etmekte-
dirler. Bat›l› araflt›rmac›lar›n çintama-
ni’ye benzettikleri Türk san’at›ndaki üç
benek ve dalgal› çizgiler yerli araflt›r-
mac›lar taraf›ndan farkl› flekillerde alg›-
lanm›flt›r. Çintamani derken bazen yal-
n›z inci tanesine benzeyen benekler
kastedilmifl bazen de beneklerle birlik-
te dalgal› çizgiler kastedilmifltir. Arafl-
t›rmac›lar taraf›ndan flimflek, bulut ya
da Buda’n›n duda¤›na benzetilen dalga-
l› çizgilere19 Osmanl› arfliv belgelerin-
de peleng (pelenk)20 denmekte, inci ta-
nelerine benzeyen flekillere de benek21

denmektedir. Peleng Farsça bir kelime
olup kaplan ve panter karfl›l›¤›nda kul-
lan›lmaktad›r22. Osmanl›larda kullan›m
flekline bak›ld›¤›nda benek ve pelengin
birbirinden ayr› fleyler oldu¤u anlafl›l-
maktad›r. Benek nak›fl›n›n Çintamani
felsefesinden hiç etkilenmedi¤ini söy-
lemiyoruz, fakat, Buda duda¤›na ben-
zetilen dalgal› çizgilere Budist kaynak-
lar›nda kutsî bir de¤er atf edilerek yer
verilmemifltir. Ancak bu nak›fl baz› Bu-
dist resimlerinde Osmanl›’da oldu¤u gi-
bi, post giysi, ya da s›radan bir kumafl
deseni olarak görülmektedir23. Bu-
dizm’de var olan çintamani’yle eflza-
manda, benekli hayvan postu k›yafetle-
rine de rastlanmaktad›r. Bu durum çin-
tamani’yi, benek nak›fl›ndan ayr› düflün-
memizi gerektirmektedir24. 
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Yal›n haliyle üç noktadan ibaret
olan benek nak›fl›, flekil itibariyle, mer-
kezleri bir tarafa kayd›r›lm›fl, içiçe yer-
lefltirilen, içten te¤et dairelerden mey-
dana gelmektedir. Farkl› çaptaki daire-
lerin düzeni hilâl biçimi oluflturmakta-
d›r. Yayg›n kullan›lan flekli; te¤et k›-
s›mlar› birbirine bakan, ikisi altta biri
üstte -ya da tersi- yerlefltirilmifl üç be-
nekten ibarettir25. Bazen dairelerin te-
¤et noktalar›nda k›vr›ml› bir ç›k›nt› bu-
lunur, ya da bu k›s›m aç›k b›rak›l›r. Bü-
yük bir nokta içine üç noktan›n yerlefl-
tirildi¤i örnekler de vard›r. Benek, yal-
n›zbafl›na ya da üçü bir yerde müstakil
olarak kullan›ld›¤› gibi kaplan çizgile-
riyle de kullan›lm›fllard›r. Pars bene¤i-
nin, kaplan çizgileriyle kullan›m›na s›k
rastlan›ld›¤›ndan ço¤u zaman ayn› mo-
tif imifl gibi telakki edilmifltir. Benek ile
pelengin, birbiriyle uyumlu ancak bir-
birinden tamamen farkl› birer nak›fl ör-
ne¤i oluflturduklar› kanaatindeyiz.
Çünkü benek ile peleng yanyana kulla-
n›ld›¤› gibi, birbirinden ayr› olarak
farkl› kompozisyonlarda, tamamen ba-
¤›ms›z olarak da kullan›lm›fllard›r. Sel-
çuklu örneklerinde benek nak›fl› müsta-
kil bir bezeme unsuru olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Bu iki motifin birlikte kul-
lan›m›, Osmanl›’ya has bir uygulama
gibi görünmektedir.

Anadolu’da, çintamani motifinin ib-
tidâî örneklerine Beyflehir Kubad Àbâd
Saray› çinilerinde rastlanmaktad›r26.
Daha sonra bu nak›fllar› XV-XVI. as›r
Osmanl› minyatürlerinde, Nakkafl Os-
man, Nigâri ve Siyah Kalem’in eserle-
rinde, insan k›yafetlerini bezeyen tez-
yînî unsurlar olarak görmekteyiz. Siyah
Kalem’in minyatürlerinde yer alan fi-
gürlerde bu nak›fllar do¤rudan kaplan
ve pars postu veya bu postlardan ma-
mül eflyalar üzerine nakfledilmifllerdir.
Bu da Osmanl›’n›n çintamani konusuna
yaklafl›m› hakk›nda bize yeterli fikir
vermektedir. Benek ve peleng’e, yine
bu devir hal› ve di¤er dokumalarda, ifl-
lemelerde, çini, ahflap ve benzer malze-
meler üzerinde bafll›bafl›na tezyîn unsu-
ru olarak s›kça tesadüf edilmektedir. Bi-

lâhare bu motif hatâyî üslûbu aras›na
kar›flmak suretiyle tezyînât›n her saha-
s›na belirli ölçüde sirâyet etmifltir. Tez-
hib san’at›nda bu motife, dokuma ve çi-
ni san’at›nda oldu¤u kadar s›k rastlan-
mamaktad›r. Daha çok flehzâde ve pâ-
diflâh kaftanlar›nda kullan›lm›fl olmas›
ise güç, kuvvet ve iktidar sembolü ola-
rak yorumlanmaktad›r27. Fakat sultan-
lar d›fl›ndaki devlet adamlar›, eflleri ve
bunlar›n çocuklar› ile saray han›mlar›
da bu motifi severek kullanm›fllard›r.
Tahsin Öz, vezirlik verilen zevâta En-
derun hazînesinden gönderilen vezâret
tak›mlar› aras›nda iki kaplan postunun
da bulunmas›n›n adet edinilmifl oldu¤u-
nu kaydetmektedir28. Bu da kaplan
postuna verilen sembolik de¤eri ortaya
koymaktad›r.

Bursa dönemi yap›lar›n›n tezyînâ-
t›nda göze çarpmayan benek ve peleng
nakfl›n›n ‹znik çinilerinde flafl›lacak bi-
çimde revaç bulmas› gözden kaçmayan
bir hâdisedir. Kurulufl devri Osmanl›
san’at›nda ihmal edilmifl olan bu nak›fl-
lar›n, yükselifl devri ve klâsik devirde
bu denli muteber olmas›, Devlet-i Aliy-
ye-i Osmâniye’nin gücünün büyümesi-
ne müvâzi bir durum teflkil etmektedir.
Bu da mezkûr nak›fllar›n kahramanl›k,
güç, kuvvet ve iktidar alâmeti oldu¤u
yolundaki fikri kuvvetlendirmektedir.
Benek ve peleng nak›fl› XVII. asr›n
ikinci yar›s›ndan itibaren azalarak, bir
süre için dahi olsa, tarih sahnesinden
çekilme yoluna gitmifltir. XX. yüzy›lda,
eski mezar tafllar›n›n üzerleri matkap-
larla hunharca delinmek suretiyle aç›-
lan beneklerin konumuzla bir ilgisi
yoktur, ümid ediyoruz ki bu vahim ha-
tadan geç kalmadan dönülerek kalan
eserlerimiz tahribattan kurtulmufl
olur(R. 16).

Bu motifin Eyüp’teki örneklerine ge-
lindi¤inde ilginç bir manzarayla karfl›-
laflmaktay›z. Burada benek, peleng nak-
fl›yla de¤il, çark-› felek nakfl›yla beraber
görülmektedir. Bu da felek çark›n›n
dönmesine mani olunamay›fl›, dolay›-
s›yla teslimiyeti ifade eden bir durum
arz etmektedir. Mezar yap›lar›nda fazla
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25 Bu nak›fla çintemani ve üçlü
para benekleri diyen araflt›rma-
c›lar da vard›r. Mesela: Özden
Süslü, Tasvirlere Göre Anadolu
Selçuklu K›yafetleri, Ankara
1989, s. 200.
26 Rüçhan Ar›k, "Kubat Abat
Çinileri Tarihi Ayd›nlat›yor",
Sanatsal Mozaik, ‹stanbul
1995, Y›l 1, Say› 2, s. 18-27.
27 Nevber Gürsu, Türk Doku-
mac›l›k Sanat›, ‹stanbul 1988,
s. 38.
28 Tahsin Öz, Türk Kumafl ve
Kadifeleri, II, ‹stanbul 1946, s.
86.
29 Sargon Erdem, "Alemin Ta-
rihçesi ve Monçuk, Hilal, Boy-
nuz Alemlerin Menfleleri Üzeri-
ne", Sanat Tarihi Araflt›rmala-
r› Dergisi, I, say› 3, Eylül
1988, ‹stanbul, s. 107-108.
30 Cahide Keskiner, Türk Mo-
tifleri, T. T. O. K. Yay›n›, tsz.
s. 125; Yaflar Çoruhlu, Türk
Sanat›nda Hayvan Semboliz-
mi, ‹stanbul 1995, s. 145; Ok-
tay Aslanapa, Türk Hal› Sa-
nat›'n›n Bin Y›l›, ‹stanbul
1987, s. 121-123.

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

yayg›n görülmeyen bu nak›fllar s›n›rl›
say›da lahid veya sandukada kumafl de-
senini and›r›r vaziyette karfl›m›za ç›k-
maktad›r. Bu motif kullan›l›rken erkek
kad›n ay›r›m› gözetilmemifltir. Ferhat
Pafla Türbesi’ndeki ‹brahim Bey sandu-
kas› ile Hz. Halid Haziresi’ndeki Ali
Bey ve Cafer Pafla Türbesi’ndeki Dervifl
Mehmed Bey k›z› Hadice Han›m la-
hidlerindeki örnekler hemen hemen
birbirinin ayn›s› biçim ve düzenlemey-
le karfl›m›za ç›kmaktad›rlar. Mehmed
Bey sandukas›ndaki beneklerin biçimle-
ri de di¤erlerinden pek farkl› de¤ildir.
Yaln›z Hz. Halid Haziresi’ndeki Hati-
ce Han›m kabrinde görülen benekler
Japonlar’›n Yin Yang veya Tai-Ki’sini
and›rmaktad›rlar. Bahsi geçen kabirler-
deki benekler ileri derecede üsluplaflt›-
r›lm›fl olup, hayvan postu flekillerinden
ziyade rûmî ve bazen nebâtî karakter
kazanm›fllard›r. Yap›l›fl tarihlerinin bir-
birine yak›nl›¤›na ve tezyînât üslûbuna
bak›ld›¤›nda bu eserlerin ayn› kifli elin-
den ç›km›fl olabilece¤i düflünülebilir.

Netice olarak diyebiliriz ki, avc›
kültürünün hakim oldu¤u Orta As-
ya’dan, Güneye do¤ru ilerleyen Türk
soylar›, Budizm’in mistik düflüncesin-
den etkilenmifl olabilirler. Ancak vahfli
hayat›n izlerini tafl›yan step kültürü ve
‘hayvan üslubu’ nu gözard› ederek, be-
nek nak›fl›n› do¤rudan do¤ruya Çinta-
mani felsefesine dayand›rman›n do¤ru
olmayaca¤› kanaatindeyiz. Bu motifin
belki moncuk denen, koruyucu güce
sahip oldu¤una inan›lan alemlerle alâ-
kas› olabilir. Binâenaleyh eski Türk ka-
vimlerinin moncuk’la ba¤lant›l› olarak
üç hilâli bayraklar›nda kulland›klar› da
bilinmektedir29. Bu nakfl›n Türk beze-
me san’at›ndaki manas›n›n bugünki ve-
rilere bak›ld›¤›nda Budizm tesirinden
ziyade, güçlü hayvanlara duyulan ala-
kaya dayand›¤› görülmektedir30. Zira
Osmanl› san’at›nda Budizm’in di¤er
sembollerine böyle yer verilmemifl ol-
mas› bu düflünceyi desteklemektedir.
Benek motifinin izlerini daha eskilerde

aramak gerekirse, bu motifin menfleini
çintamani’ye de¤il, körkle moncuk’a
dayand›rmak daha do¤ru görünüyor.

Benek ve peleng nak›fllar›n›n Os-
manl›’da tafl›d›¤› ifadeyi iyi anlamak
için, bu iki farkl› motifi birlefltirip ad›na
yabanc› bir deyiflle ‘çintamani’ demek
yerine, Osmanl›’n›n kulland›¤› isimleri
kullanmak sûretiyle bu nak›fllar›n hak-
k›n›n verilmesinin yerinde bir davran›fl
olaca¤› kanaatindeyiz. Aksi halde bu
yanl›fl kullan›m uzun süre daha böyle
devam edip gidecektir. Belki ileride ya-
p›lacak araflt›rmalar bizi daha do¤ru
neticelere götürecektir. Bunu ümitle
bekliyoruz.

KATALOG
11..  ‹‹bbrraahhiimm  BBeeyy  KKaabbrrii

Yeri : Ferhad Pafla Türbesi’ndedir.

Tarihi : 1006(?)1597(?) (Tarih rakam-

lar›ndan ikincisi lahid kapa¤›n›n alt›nda

kald›¤›ndan iyi görülememektedir, bu

yüzden istifham iflareti konulmufltur.)

Ölçüler: 53x166x56-49

Kime ait oldu¤u: ‹brahim Bey

Kitabesi: 

Bafltafl›nda, "Kad intekale’l-merhû-
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Resim 1. 
Ferhat Pafla Türbesi’ndeki
‹brahim Bey Kabri



31 Kur'an-› Kerim, Rahmân
55/26.
32 Kur'an-› Kerim, Mü'min
40/12.
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mu ve’l-ma¤fûrü’s-saîd efl-flehîd ü’l-

muhtâc ilâ rahmetillâhi teâlâ ‹brahim

Be¤ ibn Ferhâd Pafla yesserallâhü teâlâ

fi’l-cenneh haysü yeflâü bilûtfihî.

Ayaktafl›nda, "Küllü men aleyhâ fân

ve yebkã vechü rabbike zü’l-celâli ve’l-

ikrâm31 ve’l-hukmu lillâhi’l-aliyyi’l-ke-

bîr32" ibaresi yeralmaktad›r.

Tan›m›: Esas itibariyle iki kademeli

kãide üzerine oturan üstü harpuflta flek-

lindeki bir örtü ile nihayetlenen iki flâ-

hideli bir tafl sandukadan ibarettir (R. 1).

Bu sanduka, köflesi inci dizilerinden sil-

meli kãide üzerine yerlefltirilmifltir.

Ayakucuna do¤ru alçalan çiftmeyilli tafl

sandukan›n meyilli sat›hlar›, pehleleri

bafl ve ayak aynalar› benek nak›fllar›yla

tezyin edilmifltir. Pehle ve harpufltalar-

da, içinde küçük üç benek ve yaprakla-

r›n bulundu¤u, bir merkeze dönük üçlü

beneklerle, bunlar›n aras›nda madalyon

fleklinde içleri rûmîlerle bezeli daha bü-

yük benekler münavebeli olarak dizil-

mifllerdir(R. 2). Pehlelerin ortas›ndaki

büyük bene¤in üstünde y›ld›z çiçe¤in-

den ç›kan simetrik bir rûmî nakfl› yeral-

maktad›r. Bu benekler aras›na yer yer

yaprak motifleri ve bir y›ld›z çiçe¤ini

merkez edinmifl dört kollu çark-› felek

motifleri serpifltirilmifltir(R. 3). Harpufl-

tan›n üstü puflîde örtüsü gibi düflünüle-

rek ortas› rûmîli bir kuflak ve bu kufla-

¤›n alt›na sokulmufl bir hançer resme-

dilmifltir(R. 2). Sandukan›n bafl ve ayak

aynalar›nda, ortada günefl kursunu an-

d›ran büyük bir benek ve bu bene¤in

etraf›nda çark-› felek ile küçük benek-

lerin oluflturdu¤u münavebeli bir dü-

zenleme yeralmaktad›r(R. 4). Yine bofl-

luklar tek kavisli yapraklarla doldurul-

mufltur. Pehlelerin harpuflta ile birleflti-

¤i noktada tepelikli bir taç bezemesi

dolanmaktad›r. Kabrin kitabesi ayak ta-

fl›nda bulunmakta olup bafltafl›nda yaz›

bulunmamaktad›r. Bafltafl›n›n ufkî kesiti

kare planl› olup, Türk üçgenleriyle da-

ire kesitli bir bo¤az oluflturduktan son-

ra befl dilimli bir kavukla nihayetlen-

mektedir. Bu bezeme pro¤ram› di¤er

kabirlerde de büyük oranda tekrar edil-

mifltir.
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Resim 2.
‹brahim Bey kabrinin sol pehlesi
ve meyilli örtüsü.

Resim 3.
‹brahim Bey kabrinin sol
pehlesinden ayr›nt›.

Resim 4.
‹brahim Bey kabrinin bafl
aynas›.
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22..  HHaaddiiccee  HHaann››mm  KKaabbrrii  ((DDeerrvviiflfl  MMeehh--

mmeedd  BBeeyy  kk››zz››))

Yeri : Cafer Pafla Türbesi’ndedir.

Tarih : 1013/1604

Lahid ölçüleri: 53x166x46-53

Kime ait oldu¤u: Dervifl Mehmed Bey

k›z› Hadice Han›m.

Kitabesi: Kitabenin en üst k›sm›nda

her cephede ikiflerli olarak Yâ Allah-Yâ

Muhammed, Ebûbekr-Ömer, Osman-

Ali, Hasan-Hüseyn isimleri yaz›l›d›r.

Kitabe bozuk ta’lik ve sülüs hatla yaz›l-

m›fl olup metin, mail tertip edilmifl-

tir(R. 6).

Ön yüzde:

A¤ular kat›ld› tatl› afl›na

De¤irmenler yürür kanl› yafl›na

Ya ben a¤lamayub kimler a¤las›n

Ah el-mevt

el-Ma’sûme Hadîce binti

Dervifl Mehmed Be¤

fî gurre-i Cumâde’l-ûlâ. Sene 1013.

Sa¤ cephede:
Ya ben a¤lamayub kimler a¤las›n

Ölmeden(?) elümden aldurdum yav-

rucâz›(?)

Göremez oldum nazl› körpe kuzuy›

K›smette böyle yaz›lm›fl yaz›

Ya ben a¤lamayub kimler a¤las›n

Bahar old› güller bitdi

Bülbüller erifldi ötdi

Benim güllerim bitmedi yetdi

Ya ben a¤lamayub kimler a¤las›n

Ah el-firâk

Arka yüzde:

Bu dünyan›n hergiz(?) yok bekâs›

âh el-mevt

Ecel destindedir cân›n yakas›

Benim körpe kuzum ald› elümden

Neyleyim buymufl hakk›n r›zâs›

Felek ay›rd› beni gonca gülümden

Ya ben a¤lamayub kimler a¤las›n

Yerler gökler a¤lar ah ü zâr›ndan

Sol cephe:

Yaz› girift ve tabiat flartlar›na daya-

namay›p fazla afl›nm›fl oldu¤undan

cümleler mana oluflturacak kadar oku-

namam›flt›r.

Lahdin ön aynas› etraf›nda:

Mevte et›bbâ k›lmaz devây›/Kimse

ecelden bulmaz rehay›/Sâki-i merkin

destinden ey dil/Ol kuzuya vuslat/ber-

zah yüzün görme¤e

Sa¤ pehlede:

‹zzetle sürsün anlar safây›/Kalb-i

perîflân/bu kabr içine devletle nâzil

olan cân/bir yavru idi hasta/reflk eyledi

devran/..... aceb ölümü/Tarihi fevtin
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Resim 5.
Dervifl Mehmed Bey k›z› Hadi-
ce Han›m kabri.

Resim 6.
Dervifl Mehmed Bey k›z› Hadi-
ce Han›m kabir kitâbesinin ön
yüzü.
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dedi ki Bezmî / Menzil edindi/ Hân›m

bekây›/hem-nâm olan/Kübrâ Hadî-

ce/ola enîsi cennette huverâ.

Arka aynada:

Oldukça yerde/cism-i latîfi/oldukça

gökte/rûh-› duây›/devletle olsun bâkile-

ri sa¤/kim okursa olur/dâî-i muâd›(?).

Kabrin sol pehlesinde:

Birgün çekersin/câm-› fenây›/Sultan

olanlar/taht-› cihâna/Terk eylediler tâc›

kabây›/Hân›m ki Yâ Râb verdi çuhâ-

y›/Yar›nki günde göster likây›/Bu beyt-i

firâk› dedi/Nice itmesün efgân/ata ata

(?) ard›nca/Kabrine bu merhûm/Gitti

çekine (?) çekine/Hiç ola m› imkan.

Tan›m›:

Lahid iki kademeli bir kãide üzerine

oturmaktad›r(R. 5). Üst kademenin kö-

fleleri inci dizilerinden oluflan bir silme

ile yumuflat›lm›flt›r. Lahdin etraf› çepe-

çevre kitabelikler içinde dualar ve ölçü

tutmayan fliirlerle bezenmifltir. Hatice

Han›m’›n vefat› için Bezmî ‘nin tarih

düflürdü¤ü m›sra› sol pehlede (k›ble yö-

nü) yeralmaktad›r. Lahdin ayaktafl› rû-

mîlerle bezenmifl olup yaz› ihtiva et-

memektedir. Bafltafl›, kare plan kesitli

olup dört bir yan› mail düzende yaz›l-

m›fl m›sralar ihtiva etmektedir. Lahid

aynalar›n›n üst k›sm› k›rma çat› fleklin-

de nihayetlenmektedir. Bu aynalarda

büyük bir benek, içi rûmî motifleriyle

hurdelenmifl, t›¤l› dendanlar›yla günefl

kursunu hat›rlatmaktad›r(R. 7). ‹leri de-

recede üslûba çekilmifl olan bu remzî

nak›fl Ali Bey ve ‹brahim Bey kabirle-

rinde de tekrar edilmifltir. Köflelerde,

yönleri merkeze dönük küçük benek-

lerle sa¤ ve sola dörder yaprakl› çark-›

felek nakfl› yerlefltirilmifltir. Büyük be-

ne¤in alt ve üstüne yapraklar ve y›ld›z

çiçe¤i yerlefltirilerek düzenlemeye fark-

l› bir hava kazand›r›lm›flt›r. Ayn› dü-

zenleme lahdin di¤er aynas›nda tekrar

edilmifltir. Lahdin pehleleri de üç bü-

yük benek ve bunlar›n yanlar›nda üçer-

li tertib edilmifl küçük benekler ve

çark-› felek nak›fllar› ile bezenmifltir

(R. 8). Farkl› olarak ortadaki büyük be-

ne¤in üstünde rûmî motifleri yeralmak-

tad›r. Pehlenin etraf›n› ay fleklinde iki

benek ve kitâbeliklerden oluflan münâ-

vebeli bir pervaz dolanmaktad›r.
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Resim 7.
Dervifl Mehmed Bey k›z› Hadi-
ce Han›m kabrinin bafl aynas›.

Resim 8.
Dervifl Mehmed Bey k›z› Hadi-
ce Han›m kabrinin sa¤ pehlesi.
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33..  AAllii  BBeeyy  KKaabbrrii::

Yeri :Eyüpsultan Haziresi’nde Hz.

Halid Türbesi’nin arkas›ndad›r.

Tarihi :1030/1620

Lahid ölçüleri: 55x170x53-65

Kime ait oldu¤u: Ali Bey

Kitabesi: "Lâilâhe illallah Muhamme-

dün Rasûlullah, Ali Be¤ rûhiçün Fâtiha

Sene 1030".

Tan›m›: Lahid iki kademeli bir kâ-

ide üzerine oturmaktad›r. ‹ki flahidesi

bulunan kabrin kitabesi befl dilimli ka-

vuklu flahide üzerindedir. Lahdin, k›r-

ma çat› fleklindeki dendanl› flâhideye

kavuflan aynalar›ndaki bezeme Dervifl

Mehmed Bey K›z› Hadice Han›m kab-

rindeki bezemelerin hemen hemen ay-

n›s›d›r. Buradaki fark, ortada bulunan

büyük bene¤in üstünde y›ld›z çiçe¤inin

yerine çark-› felek nakfl›n›n yerlefltiril-

mifl olmas›d›r(R. 10). Pehlelerde de ay-

n› unsurlar küçük farkl›l›klarla tekrar

edilmifltir. Ayn› bezeme usûlüne Ferhat

Pafla Türbesinde bulunan ‹brahim Bey

kabrinde de rastlamaktay›z. Lahdin et-

raf›n›, enine geliflen rûmî üslûbunda bir

pervaz dolanmaktad›r(R. 9-11).

Kabirler aras›ndaki bu benzerlikler,

uslûp bak›m›ndan oldu¤u kadar tarih

itibariyle de birbirine çok yak›n olma-

lar›, bu bezemelerin san’atkar›n›n ayn›

kifli olabilece¤i ihtimalini düflündür-

mektedir.
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Resim 9. (solda)
Ali Bey kabri umûmî
manzaras›.

Resim 10. (sa¤da)
Ali Bey kabrinin bafl aynas›.

Resim 11.
Ali Bey kabrinin sa¤ pehlesi.
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44  ..  MMeehhmmeedd  BBeeyy  KKaabbrrii::

Yeri : Beybaba soka¤›ndan Hz. Ha-

lid Türbesi’ne do¤ru giderken sa¤da

yol kenar›ndad›r.

Tarihi :1039/1629

Sanduka ölçüleri: 37x102x26x102x 88-

136

Kime ait oldu¤u: Mehmed Bey

Kitabesi:

"Ruhiçün fâtiha

Hasan Vas›f ki mahdûmu ân›n

Azm-i firdevs eyledi terk-i kiniflt(?)

Kim bu m›sra’ fevtine tarih olur

Cây›n› k›ld› Mehmed Be¤ behiflt

1039.”

Tan›m›:

Yat›k dikdörtgen kãide üzerine yer-

lefltirilen kürsü, mürekkep kemerlerden

meydana getirilen ayaklardan oluflur.

Bu kürsünün üzerine, inci dizili ikinci

bir oturtmal›k, bunun üstüne de har-

puflta fleklinde nihayetlenen bir tafl san-

duka yerlefltirilmifltir(R. 12). Sandukay›

rûmîli bir taç bezemesi çevrelemekte-

dir. Sandukan›n bafl ve ayak k›sm›nda

dendanl› birer levha oluflturulmufltur.

Ayakucuna do¤ru alçalan çift meyilli

tafl sandukan›n üzerine puflide örtülmüfl

hissi veren bir bezeme yap›lm›flt›r. San-

duka üzerinde civan kafl› nak›fll› bir ku-

flak ve bunun üstüne de bir hançer tas-

viri ifllenmifltir33. Sandukan›n meyilli

yüzleri hilâl biçimli beneklerle tezyin

edilmifl olup boflluklarda yaprak desen-

lerine yer verilmifltir(R. 13). Benzer ör-

neklerde oldu¤u gibi bir y›ld›z çiçe¤ini

merkez edinen çark-› felek nak›fllar›na

33 Tülin Çoruhlu, “Eyüpsultan
ve Çevresindeki Hazirelerde
Bulunan Hançerli Lahitler ve
Tafl Sandukalar”, 
1. Eyüpsultan Sempozyumu,
‹stanbul 1997, s. 57.

Resim 12.
Mehmed Bey kabri.

Resim 13.
Mehmed Bey kabrinin sol
pehlesi

348



34 Murat Çerkez “Eyüpsultan
Mezartafllar›nda Kandil
Motifleri”, Tarihi Kültürü Ve
Sanat›yla III. Eyüpsultan Sem-
pozyumu Tebli¤ler, 28-30
May›s 1999, s. 345.
35 Aziz Do¤anay, “Eyüp Sul-
tan Camii Civar›ndaki Baz›
Mezarlar›n Natüralist Üslupta
Klasik Devir Süslemeleri”,
Tarihi Kültürü Ve Sanat›yla
II. Eyüpsultan Sempozyumu
Tebli¤ler, 8-10 May›s 1998, s.
266.
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yer verilmifltir. Katalo¤umuzda yeralan

erkek kabir tafllar›n›n hepsinin ayn› ka-

vuk cinsini tafl›malar› da gözden kaç-

mamaktad›r.

55..  HHaaddiiccee  HHaann››mm  KKaabbrrii::

Yeri : Eyüpsultan Haziresi’nde ve

Hz. Halid Türbesi’nin kuzeyindedir.

Tarihi : 1135/1722 M

Ölçüler: 90x230x20-60(?) (Lahid yere

gömülmüfl)

Kime ait oldu¤u: Hadice Han›m

Kitabesi:

Bafltafl›nda Bakara Suresi 285 ve

286. ayetleri yaz›l›d›r. Ayetlerin alt›n-

da, "Merhûme Hadice Han›m Rûhiçün

el-Fâtiha, Sene 1135" ibaresi yeral›r.

Tan›m›: Lahid büyük ölçüde topra¤a

gömülmüfl durumdad›r. Lahdin bafl ve

ayakucunda dendanl› birer kãideye

oturan iki flahide bulunmaktad›r. fiahi-

delerde servi ve kandil34 tasvirleri ve

lahid bafllar›ndaki aynalar flükûfe tarz›35

motiflerle bezenmifltir(R. 14). Bu beze-

melerin etraf›nda ise benek nak›fllar› s›-

ralanm›flt›r. Ayn› motife Edirne Selimi-

ye Câmii mihrab›nda taç bezemesi ola-

rak rastlamaktay›z. Buradaki benekler

yayg›n flekilde kullan›lan çintamani

formundan ziyâde Japonlar›n bayrakla-

r›nda kulland›klar› Tai-Ki veya Ying-

Yang flekline benzemektedirler(R. 15).

Baflta da belirtti¤imiz gibi Melek Celâl

bu beneklerin de çintamani menfle’li ol-

du¤unu söylemektedir.
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Resim 14.
Hadice Han›m kabrinin umûmî
manzaras›.

Resim 15.
Hadice Han›m kabrinin
ayaktafl› kãidesi.

Resim 16.
Nice bâdireler atlat›p
yüzy›llara gö¤üs gererek
bugünlere gelebilmifl mezar
tafllar›m›z›n, günümüzde
hizmet ad›na, ba¤r›na aç›lan
yaralardan yaln›zca bir örnek.
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OBJEDEN HAREKETLE

B‹R ESTET‹K DENEMES‹

ESTET‹K OBJE OLARAK
EYÜP SULTAN*

Prof. Dr. SADETT‹N ÖKTEN - AYNUR CAN 

Z

1942 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Orta

ö¤renimi Vefa Lisesi’nde, Yüksek ö¤renimini

de ‹TÜ ‹nflaat Fakültesi’nde yapm›fl ve 1964

y›l›nda mezun olmufltur. O y›l ‹TÜ

Mimarl›k Fakültesi’ne asistan olarak

girmifltir. 1971-1973 y›llar›nda ABD’de

misafir doktora ö¤rencisi olarak bulunmufl,

1977’de doktor ünvan›n› alm›flt›r. 

1982’de doçent olan Sadettin Ökten 1985’de

Mimar Sinan Üniversitesi’ne geçmifl ve

1987’de profesör olmufltur. 

Halen ayn› üniversitede görevine devam

etmektedir. Kendisi mesleki konular›n d›fl›nda

kültür ve san’at ile de ilgilenmektedir.

1972 y›l›nda Denizli’de do¤du. 1996

y›l›nda, ‹stanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun

oldu. Ayn› y›l Marmara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü Mahalli ‹dareler  ve

Yerinden Yönetim yüksek lisans program›na

bafllayarak 1998  y›l›nda, ‹stanbul Kent

Dokusunda Bir Tür Konut Tercihi  Kültürel

Yap› ‹liflkisi: Rumeli Örne¤i isimli tez

çal›flmas›yla mezun oldu. Ayn› y›lda  ayn›

bölümün doktora program›na bafllam›flt›r.

Halen Marmara Üniversitesi’nde ö¤retim

görevlisi olup çal›flmalar›n›, Kent Kültürü ve

Esteti¤i alan›nda yürütmektedir.



* Say›n Ökten ve Can

tebli¤lerini oturumda

sunamad›lar.

Daha sonra yay›nlanmak

üzere bize gönderdiler.

Aynen yay›nl›yoruz.

(Yay›nlayan›n notu)

Eyüp, gravür

S. Zeki Ba¤nan arflivinden
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G‹R‹fi
Bu inceleme yaz›s›n›n konusu, Eyüb

Sultan mekân›n›n, estetik yaz›n alan›n-

da gelifltirilmifl üç farkl› cepheden kufla-

t›larak de¤erlendirilmesidir. Konunun

hareket ekseni, estetik objedir. Eyüb

Sultan mekân›, Eyüb Sultan Türbesi ve

çevresinde geniflleyen hazire (mezarl›k)

ile s›n›rland›r›larak bir estetik obje ola-

rak belirlenmifltir.

‹lk bölümde söz konusu mekân›n

bulundu¤u semtin, genel hatlar›yla,  ta-

rihsel süreçteki yeri ve kimli¤ine yer

verilmektedir.

‹zleyen di¤er üç bölümde, Grek es-

teti¤i, Modern dönem esteti¤i ve

Marksist esteti¤in temel kavram ve ka-

rakteristik özellikleri anlat›lmaktad›r.

Bu anlat›m çerçevesinde, konu ile ilgi

düzeyi yüksek olan alanlara daha yo-

¤unluklu yer verilmesine çal›fl›lm›fl ve

karfl›laflt›rmal› bir yöntem izlenmifltir.

Beflinci bölümde, öncelikle bir este-

tik obje olarak Eyüp Sultan mekân› ve

özellikleri sunulmufl, daha sonra ise söz

konusu mekân,Grek ve Marksist esteti-

¤e göre  de¤erlendirilmifl ve aralar›nda-

ki farkl›l›k ve benzerlikler vurgulanm›fl-

t›r. Son olarak ise, Modern dönem es-

teti¤i ile karfl›laflt›rmalar yap›lm›fl ve es-

tetik objeden hareketle gelifltirilen mo-

del analizi,  Eyüb Sultan mekân›na

uyarlanmaya çal›fl›lm›flt›r.

A. EYÜB SULTAN
MEKÂNI

11..  TTaarriihhççee  vvee  KKiimmlliikk  
Bugünkü ad›yla Eyüb semtinin tarih-

te ilk yerleflim alan› olarak kullan›lmas›,
13. ve 14. yüzy›llara rastlamaktad›r. O
dönemde, bir ortaça¤ kenti özelliklerini
tafl›yan Konstantinopolis bulunmakta-
d›r. Kent bir tak›m siyasal ve ekonomik
nedenlerle gücünü yitirmifltir. Bu dö-
nemde Eyüb, Kosmidon ad›yla bilin-
mekte ve kutsal bir merkez görünümün-
dedir. Bunun sebeplerinden biri, ayaz-
man›n  bulunmas› ile bir flifa merkezi
olmas› di¤eri ise, manast›r ve kiliselerin
bulundu¤u dini merkez olufludur. 

15. yüzy›l›n ortas›nda kent, Türkler
taraf›ndan fethedilmifl ve ‹stanbul ad›n›
alm›flt›r. II. Mehmet’in bafllatt›¤› imar
hareketleri, kente, Türk ve Müslüman
kimli¤inin kazand›r›lmas› yönünde ol-
mufltur. Ayasofya camiye dönüfltürül-
müfl ve külliyeler etraf›nda yeni semtler
oluflturulmufltur. ‹lk Türk mahalleleri,
Üsküdar ve Eyüb’tedir.

‹slam Peygamberine Medine’de ev
sahipli¤i yapan Ebu Eyüb el-Ensari’nin
bir ‹stanbul kuflatmas›nda flehit düfltü¤ü
bilinmekte, ancak mezar›n›n nerede ol-
du¤u bilinmemektedir. II. Mehmet’in
hocas› olan Ak fiemsettin taraf›ndan bu
mezar›n yeri bulunmufltur. Daha sonra
burada Eyüb Sultan Camii ve türbesi
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yap›lm›fl ve bunlar›n etraf›nda ayn› ad›
tafl›yan Külliye oluflturulmufltur.  Ma-
halle, halk aras›nda Eyüb Sultan olarak
bilinmektedir.

16. yüzy›l bafl›nda halifeli¤inin al›n-
mas› ile Osmanl› ‹mparatorlu¤u ‹slam
dünyas›n›n dini temsilcisi olmufltur.
Kutsal emanetler, -öneminden dolay›-
Eyüb’e tafl›nm›fl ve Eyüb, Mekke, Medi-
ne ve Kudüs’ten sonra dördüncü kutsal
ziyaretgah mekân› olmufltur.  Bu dö-
nemde Eyüb Sultan, tekkeler, türbe ve
mezarl›klarla dolmufltur. Yüksek düzey-
deki din ve devlet adamlar›, öldükten
sonra buraya gömülmek istemifllerdir.
Eyüb Sultan’›n en önemli fonksiyonu,
iktidar›n meflruiyet merkezi olmas›d›r.
Padiflahlar, görevlerine bafllamadan önce
K›l›ç Kuflanma Merasimleri  ile  burada
k›l›ç kuflan›rlard›. Böylece Eyüp Sultan
siyasi ve dini anlamda, halk ile Saray›n
buluflma mekân› idi. Bunlar›n yan›nda
mahallede seramik, çanak, çömlek ve
oyuncak atölyeleri bulunmaktayd›.

17. yüzy›lda Saray ve çevresinin
mekânsal olarak d›fla yay›lmas› ile Ha-
liç ve Ka¤›thane’de -özellikle Han›m
Sultanlar taraf›ndan yapt›r›lan- yal›, ka-
s›r ve sahil saraylar yayg›nl›k kazanm›fl-
t›r. Bu dönemde semt bir sayfiye niteli-
¤i ve görünümünü alm›flt›r. Eyüb Sul-
tan yeni konut biçimleri ile bir mesire
ve e¤lence alan›na dönüflürken, prestijli
konutlarla kutsal mekân›n seçkinlik va-
s›flar› artm›flt›r.

19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, ‹mpara-
torlu¤un gerilemesini durdurmak üzere
sanayinin ön plana ç›kmas›yla, Eyüb’te
askeri sanayi kurulmufltur. Bu de¤iflme
ile zamanla Eyüb, bir prestij ve sayfiye
semti olmaktan ç›km›flt›r. Türbe ve me-
zarl›klar ile dini kimli¤i ay›rt edilebilse
de, düflük gelir grubunun yaflad›¤› bir
kenar semte dönüflmüfltür.

Cumhuriyet döneminde, Bizans’tan
beri ayn› dinamik etkilerle biçim alan
Eyüb Sultan mekân›, bu kez yönünü
karaya çevirmifl ve sanayi odakl› büyü-
menin merkezi olmas› ile yeni bir kim-
li¤e bürünmüfltür. Eyüb Sultan, ald›¤›
göçle bir yandan renkli bir kompozis-
yona bürünürken, di¤er yandan  artan

gecekondu say›s›yla, tek düzeli¤in ve
yaflam kavgas›n›n sürdü¤ü, s›radan bir
semt olmufltur.

B. GREK ESTET‹⁄‹
Estetik biliminin kuruluflu Modern

dönemde olsa da, estetik felsefesi, An-

tikiteye kadar uzanmaktad›r. Estetik

obje eksenli bu inceleme yaz›s›nda,

Grek esteti¤inin önemli bir yeri vard›r.

Bu hükmün iki aya¤› bulunmaktad›r.

Birincisi, estetik objeye yönelik ilk sor-

gulaman›n, "güzel nedir?" sorusu ile

Greklerde olmas› di¤eri ise, Modern dö-

nemde gelifltirilen estetik biliminin Grek

esteti¤inden beslendi¤i gerçe¤idir. 

Grek esteti¤i Eflatun, Aristo ve Plo-

tinous taraf›ndan örülmüfltür, Eflatun’un

yaklafl›m›, üç döneme ayr›labilecek

ömrünün son döneminde farkl›l›klar

sergilemifltir. Bu bölümde söz konusu

farkl›l›klara girmeksizin, Grek esteti¤i-

nin karakteristik özellikleri üzerinde

durulacakt›r. Afla¤›daki bafll›klar alt›nda

say›lacak bu özellikler, birbirinden so-

yut ve ba¤›ms›z de¤il; aksine iç içe

geçmifl ve tamamlay›c› niteliktedir.

1. ‹dealar Teorisi veya Aflk›n Boyut
2. ‹yi-Güzel-Faydal› Özdeflli¤i
3. Mimesis Olarak Estetik Obje
4. Katharsis
1. ‹dealar Teorisi veya Aflk›n Boyut
Felsefenin temel ilgisi önce do¤a,

sonra insan iken Eflatun’la birlikte ge-

nel olarak varl›¤a yönelmifltir. Varl›k

problemi, idealar teorisi gelifltirilerek

sorgulanm›flt›r. Eflatun, "güzel nedir?"

sorusunun karfl›l›¤›n›, düflüncesinde,

idealar teorisine dayand›rarak bulur.

Aflk›n felsefe ile anlat›lmak istenen, Ef-

latun’un Devlet adl› kitab›n›n yedinci

bölümünde Ma¤aralar diyalogunda

sakl›d›r.

Bu diyalogda Eflatun, karanl›k bir

ma¤arada vücudu zincirlerle sabitlefl-

mifl, sadece kafas›n› oynatabilen insan-

lardan bahseder. ‹nsanlar zifiri karan-

l›kta, ma¤araya s›zan bir ›fl›k huzmesi-

nin sayesinde d›flarda hareket eden göl-

geleri görebilmekte ve sesler iflitmekte-

dirler. Ama gördükleri, hakikat de¤il;

belki ona ulaflmay› sa¤layacak görünüfl-
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Eyüpsultan Türbesi ve Camii

Avlusu, gravür

Yaz›evi arflivinden
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lerdir. Ma¤aradakilerden birisi zorlana-

rak d›flar› götürüldü¤ünde, gördükleri-

ne inanamayacak kadar hakikate yakla-

fl›r. Ve flimdiye kadar gördüklerinin bir

yan›lsama ve aldatmacadan ibaret oldu-

¤unu anlar. Hakikat (as›l gerçeklik)

ma¤aran›n d›fl›ndad›r. Ma¤araya hayat

veren, onu belirleyen yegane güç,

onun d›fl›nda ve onu aflan bir fleydir.

Kifli ma¤araya geri döndü¤ünde, ma¤a-

ran›n içinde oluflmufl de¤er ve anlamla-

r› bofl bulacak ve onlara tepeden baka-

cakt›r. Ancak bu bak›fl, kibirlice de¤il

ulaflt›¤› bilgi ve erdeme yak›fl›r flekilde

tevazu içinde olacakt›r. Ma¤aran›n d›-

fl›ndaki hakikati anlayabilenler, filozof

krallard›r ve art›k ma¤aradakilere haki-

kati anlatman›n zaman› gelmifltir. 

Eflatun’un "tek tek güzel" ile "kendi-

li¤inden güzel" ayr›m›nda, birincisi gö-

receli güzellikleri ifade ederken di¤eri,

bütün varl›¤› çevreleyen mutlak güzel-

li¤i anlatmaktad›r. Varl›¤›n amac›, bi-

zim d›fl›m›zda ve üstümüzde var olan

bu tümel ve öz güzelli¤e ulaflmakt›r.

Mutlak güzellik, bütün güzelliklerin te-

pe noktas›nda bulunur ve tek tek güzel

olanlar›n hepsi ondan do¤maktad›r.

Zaman ve mekân s›n›rlamas›n›n ötesin-

de ve hayat›n amac› olan bu güzellik

insani de¤il, tanr›sald›r.  Böylece evren,

bir kosmos olarak ve idealar teorisi çer-

çevesinde kavranmaktad›r. Tüm güzel-

liklerin belirleyicisi ve kayna¤›, mutlak

güzelliktir.

Eflatun, "güzel nedir?" sorusunu

"kendili¤inden güzel" kavram›yla yan›t-

layarak estetik ya da güzellik felsefesi-

nin yolunu açarken; Aristo, "tek tek gü-

zel" olanlar› sorgulayarak sanat felsefe-

sini oluflturmufltur. Aristo, insan›n kav-

rama gücü içersinde bulunan nesneleri

güzel bulmaktad›r. Kavrama gücümüzü

aflan estetik kategorilerin belirlenmesi

modern dönemde olacakt›r. 

Nesneler dünyas›na form veren,

idead›r. "... renk karanl›¤a hakim olma-

n›n ifadesidir. ‹dea, yani form, duyulur

dünyaya, atefl ve renk arac›l›¤›yla giri-

yor, karanl›¤a (maddeye) hakim oluyor

ve duyulur dünyan›n, cisimler dünyas›-

n›n güzelli¤ini sa¤l›yor. Dünyay› duyu-

lar, nesneler dünyas›n› güzellefltiren

fley, o halde, idea’d›r. Nesneler üzerin-

de idea’n›n yans›mas›n› gördü¤ümüz

için onlar› güzel buluruz".  Böylece gü-

zellikte, varl›¤›n özü görünüfle ç›kmak-

ta ve kavranmaktad›r. Güzelli¤in nes-

nelere yans›yan idealar oldu¤u fikri,

kayna¤›n› Greklerde bularak buradan

daha sonra Hegel’e ulaflm›flt›r.
22..  ‹‹yyii--GGüüzzeell--FFaayyddaall››  ÖÖzzddeeflflllii¤¤ii

Estetik de¤er çözümlenmesi içinde

incelenen bu konuya, Grek esteti¤inin

karakteristik özelliklerinin bir bütünlük

içinde ele al›nmas› kayg›s› ile yer veril-

mektedir. 

Grek felsefesinde iyi ve güzel öz-

defltir. ‹yi olan ayn› zamanda güzel, gü-

zel de iyidir, Ancak bu iki kavram, bu-

gün anlafl›lan haliyle dar s›n›rlar içinde

de¤il, metafizik kavrama içinde, "mut-

lak" olarak düflünülmelidir.

Güzelin yararl› ile özdefl tutulmas›,

Eflatun’un Büyük Hippias diyalogunda

güzelin "amaca uygunluk" kriteri ile be-

lirlenmesi ile gerçekleflir. Böylece "iyi

ve güzel, Antikite için özce bir ayn›l›¤›

gösterdi¤ine göre, mant›ksal olarak ya-

rarl› olan ayn› zamanda güzel, güzel de

iyi oldu¤u gibi ayn› zamanda yararl›

olacakt›r".  
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33..  MMiimmeessiiss  OOllaarraakk  EEsstteettiikk  OObbjjee

Mimesis kelimesinin kökenine ba-

k›ld›¤›nda dansla yani ruhsal olgular›n

beden hareketleriyle ifade edilmesi ile

ilgili oldu¤u görülecektir. Antikite’de

(Xenophon, Eflatun, Aristo ile) mime-

sis,  bir sanat teorisini ifade etmektedir. 

Mimesis, Eflatun ve Aristo’da farkl›

anlafl›lmakta ve tan›mlanmaktad›r. Efla-

tun’un diyaloglar›nda bu kavrama üç

ayr› anlam yüklendi¤i görülmektedir.

fiöyle ki:

• teknik bir deyim 

• etik bir kavram 

• san› (doxa) ile ilgili. 

Etik bir kavram olarak al›nd›¤›nda,

Eflatun mimesisi taklit, aldatmaca ile

özdefllefltirmekte ve onun insan do¤as›-

n› bozdu¤unu düflünmektedir. Oysa er-

dem sahibi insanlar çocukluklar› itiba-

riyle erdemlerin taklidini yapmal›d›rlar.

Sanat, kopya ve taklide de¤il; hakiki

güzelli¤e yönelmelidir. Bu görüflünün

dayand›¤› temel; sosyal düzen ya da

devlettir. Devletin korunmas› hedefi ile

Eflatun, sanata insan›n taflk›n yan›n›n,

tutkular›n›n ifadesi olarak bakmakta ve

bu da dolay›s›yla –ak›l devletinde- ya-

saklamay› beraberinde getirmektedir. 

Aristo’nun bu konudaki yaklafl›m›

hocas›ndan oldukça farkl› olup daha ce-

sur ve kapsaml›d›r. Sadece her çeflit sa-

nat›n özü taklit, yani mimesise dayan-

maz; ayn› zamanda mimesis, insan›n te-

mel belirleyicisidir. ‹nsan›n yaratt›¤› her

fleyde mimesis vard›r. Böylece mimesis,

insan tabiat›na sokulmufl, bilgileri sa¤la-

yan temel motif olarak ve olumlu an-

lamda ele al›nm›flt›r. Aristo’ya göre "her

bilgi, sanat da dahil, mimesistir".  Böy-

lece estetik obje, mimetik obje olarak

ele al›nmakta, "her sanat›n özü insanda"

bulunmakta ve mimetik obje etik bir

özellikle belirlenmektedir Örne¤in,

soylu karakterli flairler, soylu ve iyi kifli-

lerin hareketlerini, hafif meflrep olanlar

ise kendi hareketlerini taklit ederler. 

Grek esteti¤inde estetik olan›n etik

olanla özdeflli¤i, baz›lar› taraf›ndan

elefltirilmekte ve yetkinleflmemifl bir

görüfl olarak de¤erlendirilmektedir. An-

cak iyi-güzel-faydal› özdeflli¤i Grek es-

teti¤inin bütüncüllük ve tutarl›l›¤›n›n

bir gere¤idir. Aristo’nun mimesis kavra-

m›n› "olmas› gereken"e geniflleterek be-

lirledi¤i kategoriler, modern esteti¤e

yaklaflt›klar›ndan dolay› övgüye de¤er

bulunmaktad›r. Kategoriler flöyle say›-

labilir:

• gerçeklik

• olmas› gereken

• imkans›z

• absürd (saçma)

44..KKaatthhaarrssiiss

Ruhun ar›nmas›, temizlenmesi anla-

m›nda kullan›lan katharsis kavram›, es-

tetik süjede meydana gelen bir etkinli¤i

ifade etmektedir. Bu konuda, Grekler-

de, bir sanat dal› olarak tragedyaya so-

rumluluk verilmifltir. "... tragedyan›n ilk

ere¤i, uyand›rd›¤› ac›ma ve korku duy-

gular›yla ruhu temizlemektir". 

Estetik süje, etik olarak belirlen-

mekte ve böylece tragedya baflta olmak

üzere bütün sanatlarda katharsis, var›l-

mas› gerekli amaç olarak ortaya kon-

maktad›r. Böylece estetik obje ile in-

sanda haz uyand›rmak de¤il, etik haz

do¤urmak esas al›nmaktad›r.  Bu durum

baz›lar› taraf›ndan, ahlak›n esteti¤e ha-

kim olmas› olarak de¤erlendirilip elefl-

tirilmektedir.

Yukar›da anlat›lan dört özellik etra-

f›nda aktar›lmaya çal›fl›lan Grek esteti-

¤inde, Eflatun ve Aristo’nun katk›lar›

kadar farkl›l›klar›na da de¤inildi. Özet-

le belirtmek gerekirse, Eflatun’un ide-

alar teorisi ile varl›k-ontoloji sorgula-

mas›ndan bafllanarak, estetik objenin

belirlenmesinde tümdengelim yaklafl›-

m› kullan›lm›flt›r. Buradan bir güzellik-

estetik felsefesine ulafl›lmaktad›r. Aristo

ise, ayn› felsefe içinde  kalmakla birlik-

te, tümevar›m yaklafl›m› ile tek tek nes-

nelerden hareketle, mutlak varl›¤a (gü-

zelli¤e) ulaflm›flt›r ve böylece  bir sanat

felsefesi oluflturmufltur.
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C. MODERN ANLAYIfiTA
ESTET‹K OBJE

11..  GGeenneell  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeelleerr

Tarih boyunca, estetik üzerine çok

söz söylenmifltir. Yo¤unluk ve derinlik-

leri tart›flmaya aç›k olmakla birlikte,

Bat› gelene¤inin Antik Yunan ile baflla-

yan kategorizasyonuna paralel, estetik

alan›nda ilk sistemli kavramlaflt›rma ve

bafll› bafl›na ele al›nma XVIII. yy ortas›-

na rastlamaktad›r. Alexander G. Baum-

garten, Aesthetica adl› eseri ile estetik

biliminin kurucusudur. Baumgarten, es-

teti¤i "duyusal (duyu ve duygularla

kavranan ) bilginin temeli olarak" ta-

n›mlar. Zaman içinde, Kant ve Schiller

taraf›ndan esteti¤in alan› geniflletilip

zenginlefltirilmifltir.

Estetik ilginin varl›¤› için, afla¤›daki

dört faktörün ontik bütünlü¤ü aran-

maktad›r.

- Estetik süje
- Estetik obje
- Estetik de¤er
- Estetik yarg›
Süje genellikle bir bilgi ö¤esi olarak

anlafl›lmaktad›r. ‹nsan bilinç sahibi bir

varl›k olarak, kendi varl›¤›n› ve bilinci-

ni oldu¤u gibi, kendisinin d›fl›ndaki

nesneleri de kavrar. Böylece, bilme ola-

y›nda alg›layan, kavrayan bilinç varl›¤›-

na süje, alg›lanan, kavranan varl›¤a da

obje denilmektedir. Süje ile obje ara-

s›ndaki iliflki, yal›n bir bilmenin d›fl›na

ç›k›p, duyularla ulafl›lan estetik alan›na

girdi¤inde, art›k estetik süje ve estetik

obje vard›r. Süje olarak objeyle sadece

ilgi kurmay›z; ayn› zamanda ona bir

de¤er yükleriz. 

Bu de¤erler:
PPrraattiikk--eekkoonnoommiikk  ddee¤¤eerr faydal› -fay-

das›z, zararl›
BBiillggii  ddee¤¤eerrii  hakikat-yan›lsama, do¤ru-

yanl›fl
AAhhllaakkssaall  ddee¤¤eerr iyi-kötü
EEsstteettiikk  ddee¤¤eerr güzel-çirkin, hofl-na-

hofl, yüce vb. olarak s›ralanabilir. Söz

konusu de¤erler do¤ada, nesneler dün-

yas›nda bulunmazlar ve do¤aya insan

taraf›ndan yüklenirler. Objelere yönel-

tilen bu yüklemler, estetik de¤eri ifade

etmektedir. Estetik de¤er, özgün ve ba-

¤›ms›z olmas› sebebiyle di¤erlerinden

ayr›l›r. Estetik süje, de¤erlendirme so-

nunda estetik obje hakk›nda bir izle-

nim edinir, bu da estetik yarg› olarak

adland›r›lmaktad›r.  

Modern dönemde estetik obje ko-

nusu Grek esteti¤i ile iliflkilendirilirse,

estetik alan›nda ilerlemenin bir sanat

felsefesi olarak devam etti¤i söylenebi-

lecektir. Modern dönemde Eflatun’un

ontolojik kavramas› ile karakteristik

özellik olan aflk›n boyut yok olmufl,

ma¤ara d›fl›ndaki hakikat yerini, ma¤a-

ra içindeki gerçekli¤e b›rakm›flt›r.

‹yi-güzel-faydal› özdeflli¤i, Kant’la

birlikte ayr›flm›fl; "güzel"in içinden

"hofl" ayr›larak bunlar›n d›fl›nda zarif,

yüce vb. bir çok estetik kategori belir-

lenmifltir.

Mimesis kavram› çerçevesinde Efla-

tun’un yaklafl›m› silinirken, Aristo’nun

daha önce de¤inilen kategorileri kabul

görmüfl ve daha da gelifltirilmifltir.

Katharsis kavram› Grek esteti¤ine

özgü olarak kalm›flt›r ve Modern dö-

nem estetik obje belirlenmesinde bir

etkisi olmam›flt›r.

Art›k varl›¤› aflan fleyler estetik ob-

jeyi belirleyen ölçüler olmaktan ç›k-

m›flt›r. Estetik obje, belli niteliklere ve

özelliklere sahip olmak ve var olmakla

s›n›rland›r›lm›flt›r.
22..  EEsstteettiikk  OObbjjee  vvee  MMooddeell  AAnnaalliizzii

Bu çal›flmada estetik obje, Nicolai

Hartman ve Roman ‹ngarden taraf›n-

dan gelifltirilen model analizi çerçeve-

sinde ele al›nacakt›r. Hartman bu anali-

ze, varl›k alan› ile obje alan›n› karfl›lafl-

t›rmakla bafllar. Obje, varl›k alan›n›n

içinde,  bu alan›n küçük ama gittikçe

büyüyen bir k›sm›n› oluflturmaktad›r.

Bir estetik obje ile iliflkiye giren bir

suje, iki farkl› iliflki biçimi yaflamakta-

d›r. Bunlar;

• Objektion
• Objektivation kavramlaflt›rmalar›

ile aç›klanacakt›r. 

Objektion k›saca, var olan bir fle-

yin bilinç konusu olmas› biçiminde ta-
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n›mlanabilir. "...Tafl, tunç birer cisim-

dir; onlar›n belli a¤›rl›¤› vard›r, mekân

içinde bir yer kaplarlar. Ses, ton dedi-

¤imiz fley de yine fiziksel varl›¤› olan,

mekân içinde belirlenen bir obje’dir.

fiiir dedi¤imiz var olan, sadece sözcük

dedi¤imiz seslerden, müzik yap›t› dedi-

¤imiz bir var olan sadece birer fiziksel

varl›k olan tonlardan, heykel ve yap›

sadece birer tafl kütlesinden ibaret ol-

sayd›, o zaman buradan apaç›k flu sonuç

ç›kard› ki, fliir, müzik, heykel ve mimar-

l›k yap›tlar› birer real  varl›k olarak real

dünyan›n içinde yer al›rlar, bu real dün-

yan›n bir parças› olurlard›. Buna göre

de, real dünyan›n yap›s› içine giren bu

gibi yap›tlar, real dünyan›n yap›s›n› in-

celeyen bilimler taraf›ndan araflt›r›l›rd›.

Real dedi¤imiz fley nedir? Bu real varl›k

yasalar› ya da kategorileri taraf›ndan

belirlenen bir fleydir. Böyle bir real var

olan›n en temel özelli¤i, onun bir bilgi

obje’si olufludur. O, bilgi aktlar› ile bili-

nen bir fleydir. Bunun için burada söz

konusu olan fley, objektion’dur".
Estetik obje ayn› zamanda bir ob-

jektivationdur ve objektiondan kesin
olarak ayr›l›r. Objektivation, var olan
bir fleyin obje alan›na girmesi de¤il; var
olmayan bir fleyin bizzat süje taraf›n-
dan ortaya konmas›d›r.  Objektion fi-
ziksel olan, görünen varl›klara iflaret
ederken, objektivation anlamlar dünya-
s›na aç›lmaktad›r. Bir heykel, ses tonu,
mimari yap› fiziksel bir ifade olmakla
birlikte ayn› zamanda bir ve daha fazla
anlama sahiptirler. Dilimizle ifade etti-
¤imiz bir kelimeyi, farkl› dilde konuflan
birine anlatmay› denedi¤imizde, keli-
meyi fiziksel olarak aktarmakla  birlikte
sahip oldu¤u anlam› ayn› flekilde aktar-
mak mümkün olmayacakt›r. ‹flte objek-
tivation süjenin (insan gruplar› ve top-
luluk olarak da al›nabilir) varl›k alan›na
katk›s›, onlar› anlamland›rmas› olarak
ona özgü bir kavramd›r. Böylece anla-
t›lmak istenen öz, içerik ya da anlam
bir maddeye ba¤lan›r ve bu ba¤l›l›k
içinde objektivation süreci ortaya ç›-
kar. Sanatç› duygu, düflünce, özlem ve
hayallerini maddede –bir yazar kelime-

lerde, heykelt›rafl tafl, tunç veya mer-
merde vb.- objektivlefltirir. "Bütün ob-
jektivation’lar için kavray›c›, anlayan,
estetik kavray›fl ve alg›ya sahip bir sü-
je’nin varl›¤› flartt›r".  Söz konusu bilin-
cin olmamas› estetik objenin anlafl›lma-
mas›na neden olacakt›r. Anlat›lanlar
do¤rultusunda süje, objektionda (alg›-
lay›c›) pasif iken; objektivation (de¤er
yükleyici) ile aktif, yarat›c› hale dönüfl-
mektedir.

Do¤al varl›k kendi yasas›na tabi,
ayr› bir alan olarak ortaya ç›karken es-
tetik objede objektivation ve estetik
form yasas› geçerlili¤ini sürdürür. Este-
tik obje do¤adaki karfl›l›¤›ndan aflk›n
bir varl›¤a sahiptir. "Varl›¤›n sanat ya-
p›t› (estetik obje) haline gelirken, real
varl›¤› aflmas›, onda bizim bir anlam
bulmam›zdan ileri gelir. Anlam kazan-
m›fl olan bir fley, anlam alan›na yüksel-
memifl bir fley için trancendent’tir, afl-
k›nd›r. Tasvir edilen bir fleyin do¤adaki
karfl›l›¤›ndan aflk›n olmas› bu nedenden
ileri gelir. Bir portre, bir manzara res-
mi, do¤adaki karfl›l›¤›ndan anlam bak›-
m›ndan aflk›nd›r".  Burada aflk›nl›k, sü-
jeye indirgenerek do¤al varl›k afl›lm›fl-
t›r. Grek felsefesinde ise süjenin üstün-
de, onu aflan bir aflk›nl›k söz konusu idi.

Estetik obje, do¤adan ya da herhan-
gi bir do¤a manzaras›ndan veya nesne-
sinden, içinde tafl›d›¤› ifade ve anlam
ile ayr›l›r. Böylece estetik obje bir yan›
ile reel varl›¤a (objektion), di¤er yan›y-
la anlam varl›¤›na (objektivation) da-
yanmaktad›r. Estetik obje, iki varl›k
alan›ndan oluflmufl ikili bir yap› olmas›-
na karfl›n burada iki varl›k alan› ontik
bir bütünlük içindedir. 

Hartman görüflüne flöyle devam et-
mektedir. "O halde, bütün, temeli olufl-
turan bir real yap› ile, bunun üzerinde
yükselen bir irreal, yaln›z görünen bir
yap›dan meydana gelen bir tabakal›
bütün’dür. Ama, bu iki yap› öyle iç içe
girmifl, öyle girift olmufltur ki, sadece
bir tek obje’ymifl gibi görünür".  Ancak
estetik bir kavrama içinde estetik obje,
bir bütün olarak anlafl›l›r ve ondan haz
duyulur.

Estetik obje bir bilgi objesi olarak
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al›n›p ontik bak›mdan parçaland›¤›nda,
her objektivation birbirine karfl›t iki
varl›k alan›ndan oluflmaktad›r. Bunlar;

• ön yap› veya reel
• arka yap› veya irreel olarak belir-

lenebilir. 
Ön yap›; aç›k olarak bilinen, ba¤›m-

s›z ve ontik bak›mdan kendi bafl›na var
oland›r. Arka yap› ise, ba¤›ms›z olma-
yan, as›l tinsel içerik ya da öz’dür. Este-
tik objenin varl›¤› bu iki modalitenin
oluflturdu¤u model analizine dayand›-
r›lmaktad›r. Böylece Aristo’nun "olmas›
gereken" kategorisi obje için al›nm›fl ve
Modern dönemde sistematik olarak ge-
lifltirilmifltir.

Ön yap› ve arka yap› estetik objede,
bir arada bir düalite olufltururlar. Ön
yap›da realite, arka yap›da idealite bu-
lunmaktad›r. Arka yap› kendi içinde,
yal›n olarak derinlemesine do¤ru taba-
kalaflmaktad›r. Bu tabakalar ile arka ya-
p›, çeflitlilik ve zenginlik gösteren bir
yap›dad›r. Tabakalar, seyreden süjeye
göre içerik ve yap› yönünden, aç›k ola-
rak, birbirinden farkl›l›k gösterirler. Ar-
ka yap› tabakalar› ön yap›dan ne kadar
uzaklafl›rsa, estetik obje o denli zengin-
leflir.

Estetik süje, estetik obje ile karfl›
karfl›ya kald›¤›nda, süjenin alg›s› ile ob-
jeyi yaratan›n yaratma akt› karfl›lafl›r.
Sanatç›n›n estetik objeyi oluflturma fa-
aliyeti içinde idealite, reel yap›ya taba-
ka tabaka  yerlefltirilmifltir. Bu yeniden
oluflturma faaliyetinin amaç ve hedefi,
ön yap› veya reel varl›k alan› iken este-
tik süjenin tav›r ve hareketi, tamamen
karfl› yönde yani arka yap›da veya ideal
alanda geliflmektedir.

‹lk önce ön yap› ile reel duyusal
varl›kla karfl›lafl›l›r, sonra bu yap›da gö-
rünüfle ulaflm›fl arka yap› tabakalar›na
önden arkaya do¤ru geçilir. Bu süreç,
objeyi oluflturan sanatç›da arkadan öne,
seyredende önden arkaya do¤ru ger-
çekleflmektedir. Böylece estetik nesne,
seyredende bir kurgu etraf›nda flekille-
nir ve sürekli olarak dönüflür. Estetik
objenin sürekli dönüflüm serüveni, son-
suza kadar ya da obje var oldu¤u ve in-
sana aç›ld›¤› sürece devam edecektir.

D. MARKS‹ST ESTET‹K
11..  EEsstteettiikk  OObbjjee

Marks’a göre estetik obje, bir tak›m

erekler ve amaçlar do¤rultusunda, insan

emek ve etkinli¤i ile üretilen ve tüketil-

mesi gereken bir var oland›r. Böylece

"insanlaflt›r›lm›fl" bir objedir. Bu özel-

likleriyle "salt do¤a objesi"nden ayr›l-

maktad›r. "Marks’a göre "toplumsal bir

varl›k olarak insanla u¤raflan her bilgi-

nin obje’si, herhangi elle kavranabilir,

maddesel bir nesne olmay›p, toplumsal

bir ilgidir. Ya da daha iyi söylenirse:

Maddesel bir nesne, e¤er o insan bü-

tünselli¤inin pratik bir ifadesi ise, insa-

n›n özüne ait güçlerin obje’lefltirilmesi

olur." "Bu bak›mdan insan etkinli¤inin

obje’si olan bir var olan hem bir ob-

je’dir, hem de bir üründür. Bu obje, bu

ürün, do¤a varl›¤› içinde de¤il, tersine,

toplumsall›k ve tarihsellik boyutlar›

içinde bir gerçeklik elde etmifl olur".

Böylece estetik obje bir "ürün" olarak

ele al›nmakta, tarihsel süreçte ve top-

lumsal dinamiklerle belirlenmektedir.

Yani kayna¤›n› yaflam›n içinden almak-

tad›r. Grek esteti¤inde, estetik objenin

arka yap›s› idealar taraf›ndan belirlenip

idealist bir tav›r sergilenirken; Marksist

estetikte arka yap›, bizzat hayat ya da

realite olarak belirlenmekte ve mater-

yalist bir tav›r görülmektedir.

Yukar›da, estetik objenin oluflumun-

da erekler ve amaçlar ortaya koyan in-

san emek ve etkinli¤inden bahsedildi.

Bu erek ve amaçlar, "amaca uygunluk"

kriteri ile belirlenmekte ve karfl›l›¤›n›

toplumsal etikde bulmaktad›r. Böylece

insan emek ve etkinli¤i ve reel ile s›n›r-

land›r›lmak kayd›yla, Grek esteti¤inde-

ki iyi-güzel-yararl› özdeflli¤i ile bir pa-

ralellik kurulabilmektedir. Sonuç ola-

rak, her iki estetikte de, toplumsal etik

ön plana ç›kmaktad›r. Ancak etik de-

¤erler, Marksist estetikte bizatihi top-

lum ve tarihsel süreç taraf›ndan; Grek

esteti¤inde ise toplum ve tarihin d›fl›n-

da ve onlar› aflan (zaman ve mekân s›-

n›rlamas›n›n ötesinde)  idealar taraf›n-

dan belirlenmektedir.

Estetik obje, tarihsel-toplumsal ol-
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ma özelli¤inin yan›nda karmafl›k bir alt

yap›dan oluflmaktad›r. Tarihsel-top-

lumsal geliflme, estetik objenin içinde

olufltu¤u sosyal s›n›flar›n aras›nda mey-

dana gelen çat›flmalar›n bir ürünüdür.

Toplumda egemen bir s›n›f vard›r. Bu

s›n›f toplumun sadece maddi güçlerine

de¤il; tinsel güçlerine de egemendir.

Böylece estetik objeyi, tarihsellik-top-

lumsall›k boyutu içinde egemen s›n›f

belirlemektedir. Marks ve Engels tara-

f›ndan benimsenen bu kat› tutum, daha

sonraki Marksist teorisyenler taraf›n-

dan yumuflat›lm›fl, ›l›ml› bir yaklafl›ma

dönüfltürülmüfltür. Yeni yaklafl›ma göre

insansal-toplumsal derken sadece sos-

yal s›n›flara dayal› düflünceler de¤il, s›-

n›fsal olan alan›n d›fl›nda kalan ve onu

aflan de¤er ve nitelikler de anlafl›lmak-

tad›r. Böylece gündeme gelen "evren-

sellik" kriteri ile toplumsal etik nas›l

ba¤daflacakt›r? Marksist estetik dengeyi

flöyle kurmaktad›r. "... uyumlu bir top-

lum ilerlemeyi engellemeyen bir s›n›f›n

sanatç›s›, kendisine bir tak›m konular›n

önerilmesini yaratma özgürlü¤ünün k›-

s›tlanmas› saymaz. Verilen konuyu

kendine özgü bir anlay›fl ile iflleyen sa-

natç›, hem kiflili¤ini aç›klar, hem de

toplumdaki yeni geliflmeleri izlemifl

olur".   Bu önerilerin sanatç›n›n ürün

üretme kapasitesi ve niteli¤ini azaltaca-

¤› söylenebilir. Ancak sosyalist toplum-

lar›n sanat birikimlerine bak›ld›¤›nda,

bu önerilerin azald›¤› ve dikkate al›nan

toplumsall›k boyutu ile sanat›n özgür-

lük yolunda ilerledi¤i görülmektedir. 

Estetik obje, tarihsel ve toplumsall›k

niteli¤i ile belirlenirken, acaba her ta-

rihsel-toplumsal nesne ayn› zamanda

bir estetik obje midir? Hay›r, estetik

objeyi tan›mlay›c› bir di¤er zorunlu

özellik, bizatihi süje taraf›ndan duyu-

sal-somut bir obje olarak kavranmas› ve

bundan estetik haz duyulmas›d›r. Top-

lumdan hareketle ve toplum için anla-

y›fl› ile bir sübjektivizme ulafl›lmaktad›r.

Bu anlay›fl› modern estetik ile karfl›lafl-

t›rd›¤›m›zda, toplum yerini bireye b›-

rakmakta, toplumsall›k olgusu ise bi-

reysellik olgusuna dönüflmektedir.

Özetle, Marksist estetikte estetik
obje, afla¤›daki özelliklerin zorunlu bir-
likteli¤i olarak tan›mlanmaktad›r:

a. ‹nsan emek ve etkinli¤inin kat›l-
mas›yla oluflma ya da "var olan›n insan-
laflt›r›lmas›"

b. Yukar›daki özelli¤iyle do¤a obje-
lerinden ayr›lmas›

c. Tarihsel-toplumsal bir obje olmas› 
d. Erek ve amaçlar›n toplumsal etik

olarak belirlenmesi
e. Süjenin hazz›na konu olmas›
22..  EEsstteettiikk  OObbjjeenniinn  DDüüzzeennii
Estetik obje, kavranmas› görünüflten

derinli¤e do¤ru olan bir düzen kurgula-
mas›d›r. Görünüflte biçim, derinlikte ise
öz bulunmaktad›r. Bu yap›y› Modern
dönemde gelifltirilen model analizine
benzetebiliriz. Marksist esteti¤in bu ko-
nudaki farkl›l›k ya da katk›s›, teorisinde
temel ald›¤› diyalektik yöntemini esteti-
¤e de uyarlamas›d›r. Söz konusu düzen
kurgulamas› içinde öz ve biçimin uyu-
mu vard›r. Bu durum, model analizinde
ele al›nan ontik bir bütünlük içinde kav-
rama ile ayn› say›labilir. Ancak bu uyum,
sadece benzerliklerden ibaret olmay›p
ayn› zamanda tezatlar›n diyalekti¤inden
oluflmaktad›r. "Sanat yap›t› sanatç›n›n
hayal gücünün arac›l›¤›yla ulafl›lm›fl bir
yap›y›, karfl›tlar›n uzlaflmas›ndan do¤an
bir bütünü ve birli¤i gösterir".

"Büyük sanat yap›tlar›, sa¤lam içe-
riksel bir uyuma ve tutarl›l›¤a, bu an-
lamda sa¤lam bir mant›¤a dayal› yap›t-
lard›r. Bu gibi yap›tlar, günlük, yüzey-
sel olaylar›n daima arkas›ndaki büyük
gerçekli¤e dayan›r, daima gündelik ola-
n› aflar. Büyük sanat yap›tlar›n›n zama-
na karfl› direnmelerinin ve zamanca afl-
k›n olmalar›n›n nedeni de burada bulu-
nur". 

Öz veya içerik, insan ve toplumla
birlikte sürekli olarak de¤iflmektedir.
Öz, böylece insansal, toplumsal boyutu
ile ilerlemeci ve dinamik, biçim ise du-
ra¤an ve tutucudur.  Biçim ve öz diya-
lekti¤ini  flöyle kurulabilir: 

TTeezz;; Sürekli de¤iflen, toplumsal di-
namiklerle belirlenen öz-içerik varl›¤› 

AAnnttiitteezz;; de¤iflmelere karfl› direnen
genel bir biçim ve üslup
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SSeenntteezz;; bu çeliflki, estetik alan›nda

öze uygun bir biçim oluflturmakla afl›la-

bilir. 

Estetik objede, biçim ve içerik ara-

s›ndaki birlik bir zorunluluk içinde or-

taya ç›kmaktad›r. "Biçim ve içerik ayn›

derecede gereklidir ve hiçbir durumda

biri ötekinin yerini tutamaz".  "Çünkü

ne içerik somut bir sanatsal biçim d›-

fl›nda ne de biçim belli bir içerik olma-

dan var olabilir".  Aralar›ndaki iliflki bir

orta yol anlay›fl› ile dengelenmektedir.

"Gerçek çözüm orta yoldad›r: Tümüyle

kendi bafl›na ve derinlefltirilmifl bir içe-

rik gereklidir; ama, bu içeri¤i bütün

zenginli¤i ile dile getirebilecek, denk

bir biçim de gereklidir". 

E. EYÜB SULTAN
MEKÂNININ

DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
11..  EEsstteettiikk  SSüüjjee  vvee  EEsstteettiikk  OObbjjee

aa..  EEyyüübb  SSuullttaann

Eyüb Sultan mekân›n›, Eyüb Sultan

Külliyesi içinde bulunan türbe ve çev-

resi ile belirleyebiliriz.  Eyüb Sultan

Türbesi ‹stanbul’da bulunan, bugüne

de¤in özgün tasar›m›n› korumufl en es-

ki Osmanl› mezar an›t›d›r. 

Türbe, Eyüb Sultan Caminin iç av-

lusunda, k›ble ekseni üzerinde camii ile

karfl›l›kl› olarak yer almaktad›r. Sekiz-

gen yap›l› ve kubbeli türbe yap›s›, bir

koridorla d›fl avluya ba¤lanm›flt›r. ‹ç av-

luda, bir sebil, etraf› demir parmakl›k-

larla çevrelenmifl iki ç›nar a¤ac› ve par-

makl›¤›n dört köflesinde çeflmeler bu-

lunmaktad›r. Camii ve Eyüb Sultan tür-

besini, güney, do¤u ve kuzey yönlerin-

de geniflleyen, küçük türbelerin bulun-

du¤u hazire çevrelemektedir. ‹ç avlu,

bir kap› ile Haliç’e di¤er kap›s› ile bat›

yönünde d›fl avluya aç›lmaktad›r. orta-

s›nda flad›rvan bulunan d›fl avlu, bat›

yönünde "Çarfl› kap›s›", güney yönünde

"Musalla kap›s›" ile çevre mekânla ba¤-

lant› kurmaktad›r. Anlat›lan flekliyle

Eyüb sultan mekân›nda, organik bir ya-

p›lanma söz konusudur.

Türbenin iç ve d›fl duvarlar› dönem-

leri, imal yerleri (16-17. yy, ‹znik; 18.

yy, Kütahya ve Tekfur Saray›; 19-20.

yy, Y›ld›z  ve Avrupa) ve oluflturduklar›

kompozisyonlarla farkl›l›klar gösteren

çinilerle kaplanm›flt›r. 
bb..  GGrreekk  EEsstteettii¤¤iinnee  GGöörree  EEyyüübb  SSuullttaann

Grek esteti¤inin karakteristik özel-

liklerinden biri olan idealar teorisi ile

belirginlefltirilen aflk›n boyut Eyüb Sul-

tan mekân›nda da söz konusudur. Nes-

neler dünyas›na form veren idealard›r.

Ancak bu idealar,  reel olan›n d›fl›nda

belirlenmesi anlam›nda ayn› fleyi ifade

etmekle birlikte idealar›n belirlenme

flekli ve içerikleri oldukça farkl›d›r.

‹yi-güzel-faydal› özdeflli¤i de ortak

bir özellik olarak ortaya ç›kmaktad›r.

Grek esteti¤inde bu özdeflli¤in dayana-

¤›, "amaca uygunluk" olarak ifade edi-

lip reel alana tafl›n›rken; Eyüb Sultan

mekân›nda yarat›c›n›n iradesine dayan-

maktad›r. Yarat›c›ya dayand›r›lan bir

güzellik vard›r. Onun yaratt›¤› her fley

güzeldir. Yarat›c›n›n yaratma akt›, iyi-

güzel-faydal› erdemlerini  özünde bir-

lefltirmektedir.

Eyüb Sultan’da hakiki, mutlak gü-

zelli¤e, onu tan›maya, bilinen kadar›yla

anlatmaya yönelten bir mimesis ya da

benzetme vard›r. Mimesis etkinli¤i

içinde do¤a varl›klar›ndan tamamlay›c›

olmak üzere yararlan›lmaktad›r. Türbe,

hazire, serviler, dinamik mekân organi-

zasyonu ve kavranmas›, gün do¤umu

ve bat›fl›n›n etkisi ile Eyüb Sultan me-

kân›nda,  hayat ile ölümün birleflti¤i an

dile getirilmektedir. Böylece Eyüb Sul-

tan bir muhakeme, bir muhasebe ve te-

fekkür mekân›d›r. ‹slam düflüncesinde

mekânlar, insan›n mükemmeliyete ulafl-

mas›na yard›mc› olacak, arac›l›k edecek

flekilde  oluflturulmakta, dönüfltürül-

mekte ve mimesis hayata geçirilmekte-

dir. Böylece bir yandan mekân düzen-

lenmesi, de¤erler ve oluflan birikim çer-

çevesinde insan› gelifltirirken di¤er bir

yandan mimesis ile Eyüb Sultan’da

oluflturulan atmosfer, yaflanan duygula-

ra tercümanl›k etmektedir. Benzer yak-

lafl›m Antikite’nin sitelerindeki mekân

inflas›nda da görülmektedir. Anlat›lan-

lar do¤rultusunda, Eflatun’nun mimesis
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anlay›fl› ile etik bir yaklafl›m›n benzer-

lik tafl›d›¤› söylenebilir.  Bu çerçevede

tragedyadan yararlan›lmas› da, Eyüb

Sultan mekân›n›n, insan›n iç dünyas›n›,

varl›k ile sorgulamaya davet eden bir

flekilde adeta bir tiyatro sahnesi gibi

mekân›n ifllendi¤i ancak bunun sadece

fiziksel anlamda olmay›p duygular› ya-

flatacak flekilde anlamlar dünyas›n›n dile

getirildi¤i biçimde oldu¤u görülecektir.

Eflatun’un mimesisi etik bir kavram ola-

rak ele almas› ve mimesiste düzenin de-

vam› ad›na yasaklamaya gitmesi, konu-

muzun d›fl›nda kalmakla birlikte bu ol-

gu, ‹slam’daki tasvir yasa¤›na benzetile-

bilirse de, Grek esteti¤inde amac›n  reel

düzen, ‹slam’da da  aflk›na yönelme ol-

mas› aradaki fark› oluflturmaktad›r.

Greklerde, katharsis ya da ruhun

ar›nmas› kavram›na, tragedya ile ulafl›l-

maktayd›. Bu durum, Eyüb Sultan’da da,

oluflturulan atmosfer ile yaflanmaktad›r.

Ancak Grek esteti¤inde katharsis ile sa-

dece etik haz do¤urmak esas al›n›rken,

Eyüb Sultan’da iki farkl› flekilde kathar-

sis yaflanmaktad›r. ‹lki tragedyadakine

benzer,  ölüm, yokluk, kaybedilenlere

duyulan hasret, korku ve ac›ma duygula-

r› ile etik haz al›nmas›d›r. Ancak ölüm,

sadece yokluk ve korku duygular›n› his-

settirmez; ayn› zamanda, sahip olunan

varl›¤›n, zaman›n ve sa¤l›¤›n bilinci du-

yumsat›r, bu bilinç de, flükür duygular›

içinde yaflama sevincinin duyulmas›n› ve

hayattan lezzet al›nmas› sa¤lar. 

Eyüb Sultan mekân›n›n düzenlen-

mesi içinde süjenin türbe, çiniler, a¤aç-

lar,  yaz›lar vb. tek tek güzelliklerin

kavramas› sonras› mutlak güzelli¤i ulafl-

mas› ile Aristo’nun yöntemi olan tüme-

var›m ile benzerlik oldu¤u söylenebilir.

Estetik obje  olarak al›nan mekânda,

yaflama ait mesajlar kadar, ölüm ötesi

idealar dile gelmektedir. Bu idealar

Greklerde filozof krallar taraf›ndan

–ak›l yollu- ulafl›lan bilgi ve erdem ile

keflfedilirken, Eyüb Sultan’da vahiy ile

Peygambere bildirilme ve bundan son-

ra bilgi kayna¤› Kur’an ve Peygamberin

hal ve hareketleriyle bütün talip olanlar

bilgi ölçe¤inde filozof krallar›n ayr›ca-

l›kl› konumuna do¤al olarak sahiptirler.

Ayr›ca bilgi boyutunun ötesinde yer

alan aflk›n duygusal deneyimler ile de

ruh dünyas› zenginleflmektedir. 
bb..  MMaarrkkssiisstt  EEsstteettiikk

Eyüb Sultan mekân›, insan emek ve

etkinli¤i taraf›ndan oluflturulmufltur.

Camii ve Türbe yap›lar›n› insanlar yap-

m›fl, mezartafl› ve Türbe iç ve d›fl du-

varlar›ndaki çinileri onlar el eme¤i göz

nuru ile ifllemifl ve  yaz›lar› özene beze-

ne yine insanlar yazm›fllard›r. Eyüb

Sultan’a böyle bir bak›fl, onu, insan

emek ve etkinli¤inin ürünü olma özelli-

¤i ile Marksist estetik ile benzer k›l-

maktad›r. Ancak zaten Marksist esteti-

¤in objeyi tan›mlamadaki di¤er kriter-

leri düflünüldü¤ünde önemi azalan bu

insan ürünü olma niteli¤inin, Eyüb Sul-

tan’da hiç de vurgulanmad›¤› izlenmek-

tedir. Bir mezar tafl›, bir çini veya bir

hatla bafl bafla kalan süje, onlar›n bir

insan ürünü oldu¤unu bilmekle birlikte

bu özellikte odaklaflmamaktad›r. ‹nsan

taraf›ndan üretilen ürün olma da insa-

n›n yüceli¤inin vurgulanmas›, her iki

yaklafl›m için do¤ru olmakla birlikte

Marksizmin, insan›n fiziksel ürününden

hareketle ulaflt›¤›na,  di¤erinde yarat›-

c›dan, onun bildirmelerinin yans›mala-

r›ndan ulafl›lmaktad›r.

Marksist esteti¤in estetik obje belir-

lemesinde,  insan ürünü olmak zorunlu

bir kriter olarak ortaya konmufltur. Do-

¤a objeleri olan a¤aç, tafl, çimen, kaya

vb. Eyüb Sultan’›n insan etkinli¤inin

ürünü olmas›, insanlaflt›r›lmas› sebebi

ile  estetik olandan ayr› de¤il, bilakis

onunla iç içe geçmifl, bütünleflmifltir. Bu

mekânda süje türbenin güzelli¤i ve his-

settirdikleri kadar servi ve ç›narlar› da

ayn› flekilde güzel görebilmekte, bun-

lardan estetik haz duyabilmektedir.

Marksizm insan› yüceltirken. Eyüb Sul-

tan’da insan gibi do¤a da yüce ve kut-

sal kabul edilmektedir. Çünkü her ikisi-

nin de yarat›lmas›nda yarat›c›n›n irade-

si bulunmaktad›r.

Marksist estetik, estetik objede ta-

rihsellik-toplumsall›k  özelli¤i yan›nda,

sosyal s›n›fsal olmay› da zorunlu bir
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kriter saym›flt›r. Sosyal s›n›flar›n çat›fl-

mas› ile oluflacak bilinç, temel ve aktif

(harekete geçirici, belirleyici) bir un-

surdur. Tarihsellik ve toplumsall›k bo-

yutlar› Eyüb Sultan’da olmakla birlikte

sosyal s›n›fsal özellik yabanc› bir kav-

ram olarak kalmaktad›r. Marksizm ev-

reni bir kaos içinde düflünmekte ve bu

çat›flmac› durumu devrimci bir özellikle

insanl›¤›n lehine de¤ifltirecek atefli,

oluflacak bilinçte görmektedir. Eyüb

Sultan’da ise kaosun aksine bir dingin-

lik ve sükunet hakimdir. Çat›flma insan-

lar›n içindedir. Eyüb Sultan mekân› bu

çat›flmay› çözmede, bir reçete bir yön-

tem kurgulamas›d›r. Marksizmde süre-

gelen çat›flma burada yerini uzlafl› ve

hoflgörüye b›rakm›flt›r. Marksist esteti-

¤in Marks ve Engels’dan sonra al›nan

›l›ml› tav›r ile toplumdan beslenme ve

toplumsal eti¤i sa¤lamada araç olma

flekli ile bu mekân aras›nda bir benzer-

lik kurulabilir. Eyüb Sultan, konusunu

hayat ötesinden almakla beraber, top-

lumdan ve yaflamdan beslenmekte ve

tarihi bir birikim sonucu oluflmufl bir

güzellikler bütünüdür. Ancak yüzünü

öte dünyaya çevirmesi, idealar taraf›n-

dan belirlenmesi ile Grek esteti¤ine

yaklaflt›¤› kadar Marksist estetikten

uzaklaflmaktad›r. Erek ve amaçlar, top-

lumsal etik taraf›ndan de¤il; Yarat›c› ta-

raf›ndan ortaya konmufl bir etikle belir-

lenmektedir. Gerçekte de Eyüb mekâ-

n›n› oluflturan toplumsal yap›, kendi

ürünü olan bir etikle de¤il; aflk›n bir

etikle bütünleflmiflti.

Marksist estetikte estetik objenin te-

mellendirilmesinde, süjenin haz almas›

bir ön kofluldur. Eyüb Sultan’da da este-

tik haz al›nmaktad›r. Her ne kadar bu

sistematik olarak temellendirilmifl de¤il-

se de mekân›n uzun y›llar konum ve

kimli¤ini muhafaza etmesi ve insanlar

taraf›ndan ra¤bet görmesi bize bunu an-

latmaktad›r. Süjenin sözü edilen muha-

keme alanlar› ile iliflkiye girmesi ve ald›-

¤› haz oran›nda estetik obje kavranmak-

ta ve haz duyulmaktad›r.

Marksist estetik, Greklerdeki iyi-gü-

zel-yararl› özdeflli¤ini, yararl› ve iyi ilke-

lerini özdefl ve temel belirleyici olarak

güzelden ay›rmas› ile Grek esteti¤inden

ayr›lmaktad›r. Güzel, ad›, insan ürünü

olduktan sonra konan bir kavramd›r.

Oysa Greklerde ve Eyüb Sultan’› olufltu-

ran estetik anlay›flta güzel, bafltan belir-

lenen bir kavram olarak kabul edilmek-

tedir. Marksist estetikte, var olan insan›n

fiziksel varl›¤› ve iliflkilerinin yayg›nl›k

kazanmas› ile tarihsellik-toplumsall›k ve

sosyal s›n›f çat›flmalar› ile oluflacak bilinç

etraf›nda bir kurgu kurulmaktad›r. Ç›k›fl

noktas›nda insan, tepe noktas›nda ise

toplumsal etik bulunmaktad›r. Bu duru-

mun di¤er yaklafl›mlardaki karfl›l›¤›  afla-

¤›daki flekillerden izlenebilir.

Bütün yaklafl›mlarda, "toplumsall›k"

önemli bir olgudur. Bu önemlilik ç›k›fl

noktas› olmada Grek ve Eyüb Sultan’da

olmasa da,  yaflanmas› ve hedefe ulafl›l-

mas›nda önemli bir de¤er ve yöntemi

ifade etmektedir.

Marksizmin estetik diyalekti¤i Eyüb

Sultan’da süjenin, yaflad›klar› ve hisset-

tiklerinde bulunabilir. Süjenin Eyüb

Sultan mekân›nda yaflad›¤› muhakeme,

muhasebe ve de¤erlerdirmelerde öz ve

biçimin, yaflam ve ölümün diyalekti¤i

vard›r. Ancak söz konusu diyalektik,

temel mant›k örgüsünün de¤iflmesi ile

Marksizmden ayr›lmaktad›r. Marksist

estetikte öz; toplum taraf›ndan belirle-

nen dinamik bir yap› (varl›k), biçim;

dinamizme direnen üslup (insan tara-

f›ndan gelifltirilen), sentez ise öze uy-

gun bir biçim oluflturmakt›r. Eyüb Sul-
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tan’da öz; de¤iflmeyen, yarat›c› taraf›n-

dan belirlenen statik yap› (yokluk, son-

suzluk) olmas› ile farkl›lafl›rken, biçim;

üslup ise de¤iflebilir bir bünyeye sahip-

tir; (insan ve do¤a), sentez ise bunlar

aras›nda bir denge çabas› ile paralellik

göstermektedir. Böylece Marksizmin

estetik diyalekti¤ini, özünün beslendi¤i

kayna¤›n farkl› oldu¤unu belirterek

Eyüb Sultan’a tafl›yabiliriz. Bu arada

Eyüb Sultan’da salt bir idealizm yoktur.

‹dealar, toplumsal dinamiklerle anlam

kazanmaktad›r. Biçim konusu Marksist

estetikte insan ürünü olma ile s›n›rlan-

d›r›l›rken Eyüb Sultan’da do¤a eleman-

lar›, biçimle kaynaflm›fl olarak bulunur

ve her ikisi de, estetik hazza konu ol-

maktad›r.

22..  MMooddeerrnn  DDöönneemmddee  EEsstteettiikk  OObbjjee

vvee  MMooddeell  AAnnaalliizziinniinn  ÇÇeerrççeevveessiinnddee  

EEyyüübb  SSuullttaann

aa..  EEsstteettiikk  oobbjjee

Eyüb Sultan, reelden hareketle be-

lirlenmeye meydan okuyan ve sonsuz-

lu¤a aç›lan bir mekând›r. Sonsuzluk,

Greklerde filozof krallar›n ak›llar›n› da

aflan bir kavramd›r. Orada, dünyan›n

ötesindeki hakikat aranmakta ve yans›-

t›lmaktad›r. Modern dönem esteti¤i,

reel-gerçeklikten hareket etmekte ve

do¤al olarak reel-gerçekli¤i amaç edin-

mektedir. Güzelin içindenden "hofl" un

ayr›larak ayr› bir kategori olarak belir-

lenmesi de bundand›r. Eyüb Sultan’da,

hofl’un anlam› de¤iflmifl; Modern este-

tikteki anlafl›lan flekli ile ise, önemsizli-

¤i vurgulanmaktad›r. Bunun yan›nda

modern esteti¤in insan kavramas›n›

aflan kategorilendirmeleri, Eyüb Sul-

tan’da önemli bir yere sahiptir. Burada

süje, kendisi ile, ailesi, çevresi, öncesi,

sonras›, ölüm, sonsuzluk ve bu mekân-

daki yaflad›klar› ve izlenimleri ile bir

hesaplaflma içine girmektedir. Varl›¤›

ve yoklu¤u anlamland›rmaya çal›flmak-

tad›r. Böylece estetik obje, belli nitelik-

lere ve özelliklere sahip olmak ve var

olmakla birlikte bu tan›mlaman›n s›n›r-

lar›n› aflan bir alanda bulunmaktad›r.

bb..  OObbjjeekkttiioonn

Daha önce tan›mland›¤› gibi objek-

tion, var olan fleyin bilinç konusu ol-

mas›d›r. Eyüb Sultan mekân› süjenin

farketmesine aç›k, somut bir fiziksel

görünüme sahiptir.  Süje bu mekâna

yönelmekle birlikte, mekân düzenle-

mesi içinde yol alarak girifl kap›s›, d›fl

avlu, flad›rvan, hazire, iç avlu ve a¤açla-

r› görerek türbeye ulaflacakt›r.

cc..  OObbjjeekkttiivvaattiioonn

Objektivation, var olmayan bir fle-

yin bizatihi süje taraf›ndan objeye yük-

lenmesidir.  Buna süjeye göre de¤iflen

anlamlar dünyas› da diyebiliriz. Eyüb

Sultan’da süje, mekân›n bütünlü¤ü için-

de girdi¤i yönden bir yandan d›fl görü-

nüflü (objektion) kuflatmaya çal›flmakta,

di¤er yandan her görünüm bir izlenim

ve ça¤r›fl›mlara kap› aralamaktad›r. ‹n-

san taraf›ndan oluflturulan fiziksel me-

kân kadar do¤a varl›klar› da ona bir bü-

tün olarak görünmekte ve bir fleyler

söylemektedir. ‹lk etapta süje, mekân

düzenleme biçimi, yap›lar ve do¤a kar-

fl›s›nda giderek dünyevi ilgilerden

uzaklaflan bir ruh haline bürünmekte-

dir. Süje, türbe ve mezar tafllar›n› çev-

reyi, kendini ve oradaki di¤er insanlar›

de¤erlendirmektedir. Bütün bu anlat›-

lanlar ayn› zamanda ve ontik bir bü-

tünlük içinde gerçekleflmektedir.  Süje,

öncelikle kendi yazg›s› ile bafl bafla ka-

l›r. Hayat›n› muhasebe eder. Bu muha-

sebede ya bir kaç›fl ya da s›k› bir sar›l-

ma meydana gelebilir. Tavr›n› belirle-

yen unsurlar oldukça çeflitlidir. Fiziksel

özellikler, ruhsal durum, zaman, top-

lumsall›k, e¤itim, kültür vb. Bu arada

di¤er insanlar de¤erlendirilir. Onlar›

gözlemleme ve kendisi ile karfl›laflt›rma

çabas›. Mutlu ve mutsuz insanlar süjede

bir iz b›rak›r ve yeni fleyleri ça¤r›flt›r›r,

karfl›laflt›rmaya yol açar. Objektionla

al›nan semboller karfl›s›nda bir tak›m

mesajlar al›r ve hisleri (ölüm, sonsuzluk

vb.) duyumsar.  Böylece süje obje için-

de derinleflir ve onun varl›k alan›nda

kapsad›¤› alan artar. 

Objektivationla süje, belirginleflen
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ön yap›-arka yap› ayr›m› ile derinlefl-

mektedir. Bu derinleflme tabakal› bir

bütünden oluflmaktad›r.

dd..    ÖÖnn  yyaapp››  --  AArrkkaa  yyaapp››  AAyyrr››mm››

Eyüb Sultan’da ön yap›, objektionla

bilinç konusu olan görüntülerin, nesne-

lerle ifadesini bulmas›d›r.

Arka yap›da, toplumsal olan ya da

yaflam›n içinde yer eden her fley -varl›-

¤›n sorgulanmas›, varl›k ötesinin tahay-

yülü ve aradaki iliflkiler de bulunmak

üzere- tezad› ile birlikte bir tabakalar

s›ras› oluflturmaktad›r. Karfl›tl›klar flöyle

say›labilir:

• Ölümlü -  Sonsuz

• Hüzün – Sevinç

• Ümit – Ümitsizlik

• Teslimiyet – fiüphe

• Tevekkül – ‹htiras

• Varl›k – Yokluk

• Gençlik – Yafll›l›k

• Ödül – Ceza

• Sevgi – Nefret

• Fakirlik – Zenginlik

• Sükut – Çalkant›

• Ahiret – Dünya

• Mutlak – S›n›rl›

• Cennet – Cehennem

• Acziyet – ‹ktidar 

• Sa¤l›k – Hastal›k vb. s›ralanabilir

ve ço¤alt›labilir. Her duygu karfl›t› ile

bilinmekte ve yaflanma yo¤unlu¤u be-

lirlenmektedir. Bütün bu duygular yafla-

n›rken, süjenin birikimi, edindikleri ve

içinde bulundu¤u ruh hali ile bir önce-

lik s›ralamas›na girilecektir. Tabakala-

r›n say›s›n›n ve derinli¤inin Modern es-

tetikte belirlenene göre daha da artm›fl

oldu¤u söylenebilir. Bunun nedeni, afl-

k›n felsefe ile belirlenmektir.

Eyüb Sultan bir estetik obje olarak,

süjenin yaflad›¤› objektivation tabakala-

r›n›n anlamlar›n› korudu¤u ve toplum-

sal dinamizmin sürdü¤ü sürece süjeye

aç›lacakt›r. Anlamlar dünyas›n›n de¤ifl-

mesi, bu tabakalar›n azalmas› ve  s›¤-

laflmas›, biçim muhafaza edilse bile

Eyüb Sultan mekân›n›n yok olma ifla-

retleridir.

SONUÇ
Eyüb Sultan mekân›n› konu edinen

bu inceleme yaz›s›nda, söz konusu me-

kân, estetik obje olarak tan›mlanarak,

estetik yaz›n alan›nda gelifltirilmifl üç

farkl› cepheden kuflat›lmaya çal›fl›lm›fl-

t›r. Bunlar; Grek esteti¤i baflta olmak

üzere Modern dönem esteti¤i ve Mark-

sist estetiktir. 

Eyüb Sultan mekân›, modern estetik

alan›nda gelifltirilen ön ve arka yap›ya

sahip olmakla birlikte bunlar hakk›nda

sistematik bir yaz›n bulunmamaktad›r.

Bat›’da Modern dönemde estetik felse-

fesi gelifltirilmifltir. Eyüb Sultan’da sey-

redilen ve yaflanan bir estetik ilginin

var oldu¤u bir vak›ad›r. Bu yaz›da ya-

p›lmaya çal›fl›lan; Eyüb Sultan mekân›-

n› oluflturan temel felsefeyi, dinamikleri

ve biçim-öz iliflkisini, Grek esteti¤i,

Modern dönem esteti¤i ve Marksist es-

teti¤in temel kavram ve özelliklerinden

yararlanarak bulmaya çal›flmak dene-

mesidir. Umulur ki bu tür çabalardan

sonra, yüzy›llar boyu yaflanm›fl Eyüb

Sultan olgusunu, kendi özgün kaynakla-

r›ndan do¤an yeni bir estetik çözümle-

me ile yorumlamak mümkün olacakt›r. 
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Allah'a hamd, 

Resûlüne ve onun âl ve ashâb›na

salât ü selâm ile sözlerime bafllar›m.

Girifl
"Hz. Peygamber'i müslüman olarak

gören ve hayat› onun çevresinde yafla-

ma mutlulu¤una eren dostlar›" ya da k›-

saca "Hz. Peygamber'in müslüman ça¤-

dafllar›" demek olan sahâbîlerin, ‹slâm

ümmetinin en üstün ve faziletli nesli

oldu¤u bilinen kesin bir gerçektir.

""HHaayyrruu''nn--nnââssii  kkaarrnnîî....""  1

((‹‹nnssaannllaarr››nn  hhaayy››rrll››ss››  bbeenniimm  aassrr››mmddaakkii

aasshhââbb››mmdd››rr)) tespit ve tebfliri bu gerçe-

¤in Hz. Peygamber taraf›ndan yap›lm›fl

ilan›d›r.

Çok de¤iflik aç›lardan tetkik ve is-

pat edilmesi mümkün olan bu alt›n nes-

lin meziyyetleri, zaman içinde birçok

âlimin merak ve mesâî alan› olmufltur.

‹slâm kültürünün temel dayanaklar›

olan Hadis külliyât›ndaki ""FFeeddââiillüü''ll--aass--

hhââbb""  vvee  ""MMeennââkk››bb"" bölümleri, bu konu-

ya bilhassa tahsis edilmifl oldukça bol

ve dikkat çekici rivayetler ve de¤erlen-

dirmeler ihtiva etmektedir.

Bendeniz, aziz misafirimiz Ebû Ey-

yûb el-Ensârî'nin (52/672), halk›m›z›n

ifadesiyle Eyüp Sultan hazretlerinin

flahs›nda "Peygamber y›ld›zlar›" diyebi-

lece¤imiz sahâbe neslinin kimlik ve ki-

flilik dokusuna ›fl›k tutacak baz› davra-

n›fl ve de¤erlendirmelerden söz etmek

istiyorum. Yani bir anlamda onun dav-

ran›fl ve de¤erlendirmelerinde sahâbîle-

rin kimlik izlerini aramaya ve sunmaya

gayret edece¤im. Konuyu, biraz önce

sözünü etti¤im hadis kitaplar›m›z›n ""ffee--

ddââiill""  veya ““mmeennââkk››bb”” bölümlerindeki

kay›tlarla de¤il, ""EEyyüüpp  SSuullttaann''››nn  kkeennddii

rriivvaayyeettlleerriinnee  yyaannss››yyaann  bbooyyuuttuuyyllaa"" ele

alarak çok daha özel bir çerçevede de-

¤erlendirip takdim etmeye çal›flaca¤›m.
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Hz. Peygamber’i
‹zlemedeki Hassasiyeti 

Yetiflmeleri aç›s›ndan ""ssoohhbbeett  nneessllii"";

kimlik ve kiflilikleri bak›m›ndan ""KKiittaapp

vvee  SSüünnnneett  nneessllii"" diyebilece¤imiz sahâ-

bîlerin, günlük yaflant›lar›nda Resûlul-

lah sallallahu aleyhi ve sellem'i izle-

mekte fevkalâde hassas olduklar› tarihi

bir gerçektir. Ebû Eyyûb el-Ensârî, bu

Hz. Peygamber'i izleme titizli¤inin

duygular› da kapsad›¤›n› gösteren bir

örne¤ini flöyle dile getirmektedir.

Olay, hicretten sonra  Hz. Peygam-

ber'in Medine'de Ebû Eyyûb'un evin-

deki misafirlik günlerinde cereyan

eder.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem kendisine bir yiyecek  sunuldu¤un-

da ondan tadar, artan› bana gönderirdi.

Birgün içinde sar›msak bulunan bir kap

yeme¤i hiç el sürmeden iade etti. Bu-

nun üzerine kendilerine gittim ve:

-Sar›msak yemek haram m›d›r? diye

sordum.

-"HHaayy››rr,,  hhaarraamm  ddee¤¤iillddiirr;;  aannccaakk  bbeenn

kkookkuussuunnddaann  hhooflflllaannmm››yyoorruumm" buyurdu.

Ebû Eyyûb el-Ensarî, k›sa bir süre

sustuktan sonra dudaklar›ndan flu cüm-

lenin döküldü¤ünü bildirmektedir: ""OO

hhaallddee  ssiizziinn  hhooflflllaannmmaadd››¤¤››nn››zzddaann  bbeenn  ddee

hhooflflllaannmm››yyoorruumm!!"2 

Sa¤l›kl› bir dini yaflay›fl, hiç kuflku-

suz Hz. Peygamber ve onun yolunda-

kiler gibi olabilmeye ba¤l›d›r. Olaya bu

aç›dan bakt›¤›m›zda Ebû Eyyûb'u belki

en zor noktada, sevgi ve nefret konu-

sunda, yiyeceklere karfl› bile Resûlul-

lah'› ölçü almak gibi bir teslimiyet için-

de bulmaktay›z. Bu  durum, o ilk müs-

lüman neslin sade bir söz ve iddia ola-

rak de¤il, uygulama ve davran›fl olarak

ortaya koyduklar› ""ssüünnnneett  üüzzeerree  yyaaflflaa--

mmaa"" disiplin ve özelliklerinin Ebû Ey-

yûb'un flahs›nda  ifadesini bulan çarp›c›

bir örne¤idir. 

Sünnetle Denetim
Uygulamas›

Ebû Eyyûb el-Ensârî, Resûlullah sal-

lallahu aleyhi ve sellem'den sonraki dö-

nemlerde, namazlar› müstahap olan va-

kitlerinden biraz geciktirerek k›ld›ran

Medine valisi Mervan b. Hakem'e

(65/685) bu uygulamas›ndan dolay›

karfl› ç›kmaktayd›. Mervan ona;

-Niçin böyle yap›yorsun? dedi. Ebû

Eyyûb :

-BBeenn  NNeebbîî sallallahu aleyhi ve sel-

lem'inn  hhaannggii  vvaakkiittlleerrddee  vvee  nnaass››ll  nnaammaazz

kk››lldd››rrdd››¤¤››nn››  ççookk  iiyyii  bbiilliiyyoorruumm..  EE¤¤eerr  sseenn,,

bbuu  kkoonnuuddaa  PPeeyyggaammbbeerr  aleyhisselâm'aa

uuyyaarrssaann  bbeenn  ddee  ssaannaa  uuyyaarr››mm,,  iittiirraazz  eett--

mmeemm..  YYookk    ee¤¤eerr  sseenn,,  HHzz..  PPeeyyggaammbbeerr''ee

uuyymmaayyaaccaakk  oolluurrssaann,,  bbeenn  ddee  (Sünnet'e

ters düflen icraat›nda sana uymam) ççee--

kkeerr  eevviimmee  ggiiddeerriimm  cevab›n› verdi..

Sünnet, müslüman hayat›n›n Hz.

Peygamber taraf›ndan çizilmifl bulunan

tek ve kusursuz modelinin ad›d›r. Bu

"eenn  ggüüzzeell  hhaayyaatt  mmooddeellii"nin d›fl›na taflan

her  uygulama, bir sünnetin ihmali, in-

kâr› ve hatta imhas› anlamlar›na gelen

"bid'at" kelimesiyle ifadelendirilir ve

müslüman›n hayat›nda tam bir kirlen-

me, kimlik ve kiflilik kayb› anlam›na

gelir.

Ebû Eyyûb, müslüman  hayat›n›n

ana dire¤i kabul edilen namaz ibâdeti-

ni, müstehab ve muhtar olan vaktinden

biraz geciktirmeyi  "sünnet d›fl›l›k" ola-

rak görmüfl; "ssüünnnneettiinn  bbeeflflii¤¤ii" olarak bi-

linen Medine'de bafllat›lacak böylesi

bir ihmalin peflinden gelecek daha bü-

yük ve yayg›n ihmal ve ihlallerin önü-

nü kesmek için vâli Mervan'› çok ciddî

flekilde uyarm›flt›r.

Hiç kuflkusuz o günki toplumda,

ileri gelen sahâbilerin olumlu-olumsuz

tepkileri, yöneticilerin meflrûiyet ve ba-

flar›lar› aç›s›ndan çok önemli gösterge-

ler olarak de¤erlendirilmekteydi.
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3 Ahmed b. Hanbel, Müsned  V
422; Hâkim, Müstedrek,
IV,515
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“Hz. Peygamber’den
Böyle Görmüfltür” Diye
Alg›lanma Endiflesi

Yine Ebû Eyyub el-Ensârî hazretleri

M›s›r'da bulundu¤u bir s›rada, birgün

M›s›r vâlisi Ukbe ‹bni mir (58/678) ak-

flam namaz›n› biraz geç k›ld›rm›flt›. Bu-

nun üzerine Ebû Eyyûb:

- Bu ne haldir ey Ukbe? dedi. Ukbe:

-Devlet iflleriyle meflgüldüm, dedi.

Bu defa Ebû Eyyûb:

-Senin bu hareketini insanlar›n,

""HHzz..  PPeeyyggaammbbeerr''ddeenn  bbööyyllee  ggöörrmmüüflflttüürr""

diye de¤erlendirmesinden korkuyorum.

Halbuki Resûlullah sallallahu aleyhi ve

sellem "AAkkflflaamm  nnaammaazz››nn››    yy››lldd››zzllaarr››nn

ggöökkttee  ggöözzüükkttüü¤¤üü  âânnaa  tteehhiirr  eettmmeeddiikklleerrii

ssüürreeccee  üümmmmeettiimm  hhaayy››rr -bir rivayette

sünnet- üüzzeerree  ddeevvaamm  eeddeerr" buyurmufl-

tur, dedi.

Sahâbe-i kirâm'›n  sünneti izlemek-

te gösterdi¤i hassasiyetin ana nedenini

Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretlerinin, "Se-

nin bu hareketini insanlar›n, "HHzz..  PPeeyy--

ggaammbbeerr''ddeenn  bbööyyllee  ggöörrmmüüflflttüürr" diye de-

¤erlendirmesinden korkuyorum" cüm-

lesinde buluyoruz. Yani "sünnetten ay-

r›l›fllar›n, sade vatandafllar taraf›ndan,

"ssüünnnneett" olarak de¤erlenirilmesi ihtimal

ve endiflesi.. Böyle bir yanl›fla, herhangi

bir sahâbinin "devlet iflleriyle meflguli-

yet" gerekçesiyle bile sebep olmas› hofl

karfl›lanamazd›.  O halde toplumda "bbiirr

flfleeyylleerr  bbiilliiyyoorr" diye peflinden gidi-

len(muktedâ bih) kifliler, hareketlerine

herkesten çok dikkat etmelidirler. "KKii--

ttaappttaa  bbööyyllee  ggöörrmmüüflflttüürr" yorumuna tabi

tutulacak kiflisel kusurlardan do¤acak

kötü neticelerin vebâli, bu yorumu ya-

panlardan çok ona vesile olanlara ait

olacakt›r. Bu sebeple kitle, cemaat ve

toplum önderlerinin, yöneticilerin. e¤i-

timcilerin sorumlulu¤u san›ld›¤›ndan

da büyüktür.

Uyar›y› 
Uyar›ya Vesile K›lma 

Davran›fl›
Dâvûd ‹bni Ebî Sâlih anlat›yor:
Mervan ‹bni Hakem (65/685) bir-

gün, Yüzünü Resûlullah sallallahu aley-
hi ve sellem'in kabr-i flerifinin tafl›na
koymufl bir kifli gördü ve hemen yaka-
s›ndan tuttu ve;

- Sen ne yapt›¤›n› san›yorsun be
adam? diye ç›k›flt›. Adam bafl›n› çevi-
rince bir de ne görsün, Ebû Eyyûb el-
Ensârî de¤il mi? Ebû Eyyûb  flu cevab›
verdi:

- Evet, ne yapt›¤›m› biliyorum. Ben
tafla de¤il, Resûlullah'a flikâyete geldim.
Çünkü Resûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem'i flöyle buyururken dinlemifltim:

"DDiinn  iiflfllleerriinnii  eehhiill  oollaannllaarr  üüssttlleennddii  mmii
ddiinn  iiççiinn  kkaayygg››llaannmmaa;;  aannccaakk  eehhiill  oollmmaa--
yyaannllaarr  ddiinn  iiflfllleerriinnii  yyöönneettmmeeyyee  bbaaflflllaadd››llaarr
mm››  ddiinn  iiççiinn  nnee  kkaaddaarr  eennddiiflfleelleennsseenn,,  aa¤¤--
llaassaann  yyeerriiddiirr..."3

Olayda, uyar›lacak bir durumu, uya-

r›ya sebep k›lma uygulamas›n›n Ebû

Eyyûb el-Ensârî hazretleri taraf›ndan

gerçeklefltirilmifl ilginç bir örne¤ini

görmekteyiz. Uyar›lmas› gereken yö-

neticilere ulaflman›n fiilî bir yolunu

buldu¤umuz bu rivayetten, sahâbîlerin

denetim görevlerini hangi flart ve flekil-

lerde yerine getirdiklerini anlamakta-

y›z. Olayda, yöntemin canl›l›¤›, ika-

z›nn ciddiyet ve a¤›rl›¤› aç›kt›r. 
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4 Ahmed b. Hanbel, Müsned  V,
421

5 Belki burada konuflman›n he-
men bafl›nda yer verdi¤imiz
duygu alan›nda bile "Senin
hofllanmad›¤›ndan ben de hofl-
lanm›yorum" diyebilen Ebû Ey-
yûb'un, abdest konusunda  mes-
hetme imkan› varken "ayaklar›-
m› y›kamak bana daha hofl ge-
liyor" demesi aras›nda, görün-
tüde de olsa bir çeliflki oldu¤u
düflünülebilir. Oysa birinci
olayda mübah olan bir konuda
Hz. Peygamber'in tercihine uy-
mak söz konusu iken, burada
Hz. Peygamber'in iki uygula-
mas›ndan birini, hatta daha zor
olan›n› (azimet) tercih etmek
bahis mevzuudur. Bu sebeple de
Ebû Eyyûb'un bu iki davran›fl›
aras›nda Sünnete uyma hassa-
siyeti bak›m›ndan herhangi bir
çeliflki yoktur.

6 Ahmed b. Hanbel, Müsned  V,
413

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

Bu vesile ile biz de, din ü devlet ve

mülk ü millet hizmetinin  gerektirdi¤i

ehliyete sahip olup olmad›¤›na bakma-

dan, afl›r› bir cür'et veya üst seviyede

imkanlara kavuflma h›rs›n›n sevkiyle bu

hizmetlere talip olanlar›n, asl›nda ehli-

yet flart›na ne ölçüde sahip olduklar›na

bakmay› ye¤lemeleri gere¤ine dikkat

çekmek istiyoruz.

Din Bilinci 
Buraya kadar verdi¤imiz örnekler-

den Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretlerini
tteeppkkiisseell  bbiirr  ttaavv››rr  vvee  ddaavvrraann››flfl sahibi bir
sahâbî olarak alg›layacaklar ç›kabilir.
Oysa bu örnekler özelde onun, genel-
de sahâbilerin "vvaass››ffll››  vvee  ttaavv››rrll››" bir
kimlik ve kiflili¤e sahip bulundu¤unun
göstergeleridir. En Belirgin özellikleri-
nin bafl›nda "cciihhaadd  aaflflkk››  vvee  uuyygguullaammaass››"
bulunan bir sahâbî'nin sünnet/kural d›-
fl›l›klara karfl› böylesine bir tav›r sergi-
lemesi oldukça anlafl›labilir ve tabiîdir.
Biz bunu, günümüzün ifadesiyle "top-
lum tepkisi" çerçevesi içinde de¤erlen-
direbiliriz.

fiimdi onun din bilincine ›fl›k tutan
farkl› bir yorum ve tavr›na dikkat çek-
mek istiyorum.

Kendisinin âzâd etmifl, hürriyetine
kavuflturmufl  oldu¤u kölesi Eflah nak-
lediyor.

Ebû Eyyûb  abdest al›rken kendisi
ayaklar›n› y›kad›¤› halde, halka mestler
üzerine meshedilmesini tavsiye ederdi.
Bu konuda kendisine

-Meshetmek câiz de¤il mi yoksa?
diye serzeniflte bulunanlar oldu.  Bunun
üzerine o flu ilginç cevab› verdi:

--BBiirr  iiflfl  kkii  ccââiizz  oollmmaadd››¤¤››  hhaallddee  oonnuu  ssii--
zzee  ttaavvssiiyyee  eeddeeccee¤¤iimm  ddee  kkoollaayyll››¤¤››nnddaann
ssiizz  yyaarraarrllaannaaccaakkss››nn››zz,,  vveebbââlliinnii  iissee  bbeenn
yyüükklleenneeccee¤¤iimm!!  BBuu  oollaaccaakk  flfleeyy  mmii??  BBeenn
RReessûûlluullllaahh  ssaallllaallllaahhuu  aalleeyyhhii  vvee  sseelllleemm''ii
mmeessttlleerr  üüzzeerriinnee  mmeesshheeddeerr  vvee  bbööyyllee  yyaa--
pp››llmmaass››nn››  eemmrreeddeerrkkeenn  ggöörrmmüüflfl  vvee  dduuyy--
mmuuflfl  bbuulluunnmmaakkttaayy››mm..  NNee  vvaarrkkii  bbaannaa
aayyaakkllaarr››mm››  yy››kkaammaakk  ddaahhaa  hhooflfl  ggeellmmeekk--
tteeddiirr!!" 4

Bu olayda Ebû Eyyûb'un tam bir dî-

nî bilinçle amel etti¤ini görmekteyiz.

Yoksa asla, "kkoollaayyll››¤¤››  bbaaflflkkaallaarr››nnaa,,  vvee--

bbaallii  kkeennddiissiinnee  oollaaccaakk"  herhangi bir ta-

v›r içinde olmas› ve böyle bir tavsiyede

bulunmas› onun gibi bir sahâbîden

beklenemez. Nitekim o bu tavsiye ve

tercihiyle bize rruuhhssaattlar› küçümseme-

den ve görmezden gelmeden aazziimmeettllee

amel etmenin herhangi bir sak›nca tafl›-

mad›¤› mesaj›n› vermektedir. Bu da

onun dinî konulara olan vukuf ve bilin-

cini göstermektedir.5

‹nsan Haklar›na
Sayg›s› 

Ebû Abdurrahman el-Hubulî anlat-
maktad›r:

Bir keresinde deniz seferine ç›km›fl-
t›k. Aram›zda Ebû Eyyûb el-Ensârî de
vard›. Bafl›m›zda da kumandan olarak
Abdullah b. Kays el-Fezârî bulunmak-
tayd›. Bir ara ganimetleri  taksimle gö-
revli memurun yan›na u¤rad›k. O, bü-
tün esirleri bir araya getirdi. Bir de
bakt›k ki bir kad›n a¤lay›p durmakta-
d›r. Ebû Eyyûb:

-Bu kad›n niçin a¤l›yor? diye sordu.
- Yavrusu ile aras›n› ay›rd›lar da on-

dan a¤l›yor, dediler. 
Bunun üzerine Ebû Eyyûb, kad›n›n

çocu¤unu buldu, elinden tutup anas›na
teslim etti. Ancak ganimetlerden so-
rumlu olan  görevli kifli, bu müdâhale-
den hofllanmad› ve gidip durumu ko-
mutan Abdullah b. Kays'a bildirdi. Ko-
mutan, Ebû Eyyûb'a,"Niçin böyle yap-
t›n? diye haber  gönderdi. Ebû Eyyûb
da  flu cevab› verdi:

"Ben, Resûlullah sallallahu aleyhi ve
sellem'i, 'aannaass››  iillee  yyaavvrruussuunnuunn  aarraass››nn››
aayy››rraann  kkiimmsseenniinn  AAllllaahh  ddaa  kk››yyââmmeett  ggüünnüü
sseevvddiikklleerriiyyllee  aarraass››nn››  aayy››rr››rr' buyurdu¤u-
nu duymufl bulunmaktay›m".6

Görevli memurun ifline fiilen müdâ-
hale ederek bir anlamda yetki tecavüzü
suçunu iflleyen bu büyük sahâbinin ver-
mek iste¤i ders aç›kt›r. Esir de olsa, ço-
cu¤u ile anan›n aras›n› ay›rmamak ge-
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7 ‹bn Asâkir, Tarihu D›maflk,
Cüz, III, 143 a ( SK. Damad
‹brahim Pafla, 874) 

8 Buhârî, Mezâlim 3; Müslim,
Birr 58, 72, Zikir 38; Ebû Dâ-
vûd, Edeb 38,60; Tirmizî,
Hudud 3, Birr 19, Kur'an 10;
‹bn Mâce,Mukaddime 17,
Hudud 5; Ahmed. Hanbel,
Müsned, II, 91, 252; V,375

9 Olayla ilgili rivayetlerin
de¤elendirmesi için bk. Hatib el-
Ba¤dadî, er-Rihle fi talebi'l-
hadîs, s. 118-126,(thk. N, ‹tr.)
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rekir. Onlar›n haklar›na sayg›l› olmak
laz›m gelir. Onu böyle bir kanaat ve
uygulamaya sevkeden, Hz. Peygam-
ber'den duydu¤u tehdid yüklü bir ha-
dîs-i flerîftir.

Harplerde hiç bir ay›r›m yapmaks›-
z›n çoçuk-kad›n demeden katliamlarda
bulunmay› marifet sanan ça¤›m›z›n zâ-
limleri, bu hadis ve Ebû Eyyûb'un uy-
gulamas› karfl›s›nda ne kadar çirkinlefl-
mektedir. Ayr›lan efllerin, kabul edile-
bilir bir sebep olmad›¤› halde, çocukla-
r› annelerinden ay›rmalar›, çocuk kaç›r-
ma ve onlar› birtak›m kirli ifllerde kul-
lanma cinayetleri hep bu tehdîd-i pey-
gamberînin  muhatab› ça¤dafl ilkellik-
lerdir. Ayn› flekilde, analar›n inanc›na
ters bir biçimde yavrular›n›n kafa ve
gönlünü biçimlendirerek onlar› mânen
ve sinsice çalmak da bu iki ayr›lmaz›n
aras›n› ay›rmak hükmüne dâhil bir hi-
yânet ve cinâyet olmal›d›r.

‹lmi Teflvik Etmesi 
Tebli¤imi Ebû Eyyûb el-Ensârî haz-

retlerinin bilim hayat›n› ilgilendiren bir
tavsiyesi ve bir uygulamas›na iflaret
ederek bitirmek istiyorum. O flöyle
der:

"‹‹llmmiinniinn  aarrttmmaass››nn››,,  aannllaayy››flfl  vvee  kkaavvrraa--
yy››flfl››nn››nn  ddeerriinnlleeflflmmeessiinnii  aarrzzuu  eeddeenn,,  kkeennddii
ççeevvrreessiinnddeenn  uuzzaakkllaaflfl››pp  yyaabbaanncc››llaarrllaa  bbee--
rraabbeerr  oollmmaayy››,,  gguurrbbeettee  kkaattllaannmmaayy››  ggöözzee
aallss››nn.."7

‹lmin  gurbet ürünü oldu¤unu, ilim
için hicret gerekti¤ini vurgulayan bu
tavsiyesiyle bir taraftan tabiî ve sosyal
bir gerçe¤e yani "bilgi ve görgü artt›r-
ma"n›n yoluna iflâret eden aziz misafiri-
miz, bir yandan da bilimsel kurulufllara
adam yetifltirmenin usûlünu göstermek-
tedir. Evrensel bir din olan ‹slâm'a, tüm
dünya gerçeklerini belli ölçüde de¤er-
lendirme imkanlar›na kavuflmufl, bilgi,
görgü ve birikim olarak bu seviyeyi ik-
tisap etmifl kafa ve beyinler yak›fl›r. ‹s-
lam tebli¤inin gere¤i de budur. GGuurrbbeett,,
hheerrkkeesstteenn  ffaazzllaa  iilliimm  aaddaammllaarr››nnaa    yyaarraaflfl››rr
vvee  oonnllaarr  ssaayyeessiinnddee  gguurrbbeett  oollmmaakkttaann  çç››--
kkaarr››llaabbiilliirr.

Bu arada bu tavsiyenin sahibi Ebû

Eyyûb el-Ensârî hazretlerinin bizzat

kendisinin bir hadisi tahkik etmek için

Medine'den ta M›s›r'a o günün flartla-

r›nda deve s›rt›nda bir ay süren bir yol-

culuk yapt›¤›n› da hat›rlatmal›y›z. "er-
Rihle fi talebi'l-hadis" (Hadis ö¤ren-

mek için yolculuk) gelene¤ini bafllatan

sahâbiler aras›nda yer alan Ebû Ey-

yûb'un, sözü ve fiili  tam bir uyum ve

bütünlük içinde olma imtiyaz›na sahip

bulundu¤u, onun sahabî kiflili¤i ile ala-

kal› olarak iflaret etmek istedi¤imiz bir

baflka, bir anlamda da son özelli¤idir.

Hatib Ba¤dâdî'nin kaydetti¤ine göre o,

Hz. Peygamberden duydu¤u "KKiimm,,

ddüünnyyaaddaa  bbiirr  mmüüssllüümmaann››nn  aayy››bb››nn››  ggiizzlleerr--

ssee  AAllllaahh  ddaa  kk››yyaammeettttee  oonnuunn  aayy››bb››nn››

öörrtteerr"8 anlam›ndaki hadîs-i flerîf konu-

sundaki bilgisini tahkik etmek için M›-

s›r'a gitmifl ve Ukbe ‹bni Âmir'den

(58/678)  "EEvveett  bbuu  hhaaddiissii  bbeenn  RReessûûlluull--

llaahh''ddaann  dduuyydduumm" diye onay›n› ald›ktan

sonra, hiç beklemeden Medine'ye dön-

mek için yola ç›km›flt›r. Öylesine ki

yol az›¤› ancak Arîfl-i M›s›r  denilen

yerde arkas›ndan yetifltirilebilmifltir.9

Son Söz
SSüünnnneett  dd››flfl››  oolluuflfluumm  vvee  uuyygguullaammaallaarraa

kkaarrflfl››  ssoonn  ddeerreeccee  hhaassssaass  vvee  mmüüddââhhiill  bbiirr

kkiimmlliikk  vvee  kkiiflfliillii¤¤ee  ssaahhiipp  oolldduu¤¤uunnaa  ddiikk--

kkaatt  ççeekkmmeeyyee  ççaall››flfltt››¤¤››mm››zz  EEbbûû  EEyyyyûûbb  eell--

EEnnssâârrîî rad›ye anhü'l-Bârî hazretlerinin

türbesi çevresinde cereyan eden birta-

k›m uygunsuz davran›fllara, sevgi ve

sayg› göstergesi san›lan tav›rlara, aç›k-

ças›  ziyâret nezâket ve nezâhetine ay-

k›r› düflen bid'at ve hurâfelere göz

yummamak, onu sevenlerin,  iman kim-

lik ve kiflili¤ini onu izlemekte bulan ve

bilenlerin görevi olsa gerektir. Bu nok-

tada gösterilecek her türlü çaba ve has-

sasiyet, Eyüpsultan ilçesi idârî ve dînî

yetkililerinin sorumlulu¤undad›r. Bize

düflen ise, sadece bir hat›rlatmadan ibâ-

rettir.

Sayg›lar›mla...
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P‹ERRE LOT‹ VE
AZ‹YADÉ 

BAfiLIKLI ROMANI

Prof. Dr. SEMAV‹ EY‹CE

Z

21 Kânunuevvel 1339 (1923)’da ‹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› tamamlad›. 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. 
“‹stanbul’da Son Devir Bizans Mimarl›¤›” tezi ile doçent oldu. 1963 y›l›nda Edebiyat

Fakültesi’nde Bizans Sanat› Tarihi Kürsüsü’nü kurdu. “‹lk Osmanl› Devri’nin Dini ‹çtimai Bir
Müessesesi 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 Lègion d’Honneur niflan›na sahiptir. Edebiyat Fakültesi 
ve 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.
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1) 27 y›l önce Ankara’da yap-

t›¤›m›z konuflmaya esas olmak

üzere baz› notlar haz›rlam›flt›k.

Eyüp belediyesinin her y›l dü-

zenledi¤i sempozyumlar›n dör-

düncüsünün Pierre Loti ve

Eyüp hakk›nda olmas› dolay›-

s›yle bu eski notlar›m›z› birta-

k›m yeni bilgilerle de genifllete-

rek bir makale haline getirdik.

Bu Frans›z yazar› hakk›nda o

kadar çok yay›n yap›lm›flt›r ki

bunlar›n hepsini elde edebilme-

mize ve görebilmemize imkan

yoktu. Loti’nin ‹stanbul’u nas›l

gördü¤ünü bu yaz›m›zda özet-

lemeye  çal›fl›rken inceleyebildi-

¤imiz kadar›yla hakk›ndaki çe-

flitli yay›nlar› hat›rlatmay› ge-

rekli gördük. Loti hakk›nda

içinde çok say›da yaz› olan

Türkiye Turing ve Otomobil

Kurumu Belleteni afla¤›daki dip

notlarda T.T.O.K. k›saltma-

s›yla gösterilmifltir.

Resim 2. Aziyade olarak kabul

edilen genç kad›n›n Loti’nin

kalemiyle portresi

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

Yak›n dönemin Frans›z edebiyat›n›n

önemli adlar›ndan biri olan Pierre Loti

‹stanbul yak›n tarihinde de yer alan bir

yazard›r. Hemen hemen bütün Avru-

pa’n›n Türklere s›rt çevirdi¤i y›llarda

büyük bir Türk dostu olarak tan›nan

Loti’nin do¤umunun 100.y›l dönümü

olan 1950 y›l›nda bir tören düzenlen-

mifl ve hakk›nda yaz›lar yay›nlanm›flt›.

Bu s›ralarda hala hat›ras› s›cakl›¤›n› bir

dereceye kadar muhafaza etmiflti. Son-

raki y›llarda Loti art›k unutulmufl gibiy-

di. Nitekim ölümünün 50.y›l dönümü

olan 1973’te birkaç gazete makalesi ile

hat›rlanmaya çal›fl›ld›¤› görüldü. Ayn›

y›l›n Temmuz ay›nda Ankara’da Milli

Kütüphane’de düzenlenen bir toplant›-

da aralar›nda o y›llar›n Frans›z elçisi de

olmak üzere ancak 15-20 kadar dinle-

yici toplanabilmiflti1. Burada Ankara

Üniversitesinden Prof. Bedrettin Tun-

cel, Erzurum Atatürk Üniversitesinden

Prof. Kaya Bilgegil ve ‹stanbul Üniver-

sitesinden de ben birer konuflma yap-

m›flt›k. Ayn› günlerde yine günlük ga-

zetelerde birkaç anma yaz›s›ndan baflka

aleyhinde de bir ölüm y›ldönümünde

yay›nlanm›yacak derecede çirkin bir

makalenin de bas›ld›¤›na flahit olduk.

Bundan sonra bu Frans›z yazar› tam bir

unutulmuflluk içine tekrar girdi. fiimdi

do¤umunun tam 150. y›ldönümünde

burada çok sevdi¤i Eyüp’te bir defa da-

ha hat›rlanmaktad›r.

1 AZ‹YADÉ ROMANI
Osmanl› Devletinin son günlerini

yaflad›¤› s›ralarda 6 May›s (11 Rebiüla-

hir) 1876 günü ülkenin en büyük flehir-

lerinden birinde asl›nda basit bir polisi-

ye olmas› gereken bir çat›flma cereyan

etmiflti. Selanik’e ba¤l› Avrethisar’dan

büyük flehre gitmek isteyen bir Bulgar

k›z› müslüman k›yafetine girerek ‹sla-

miyeti kabul etti¤ini resmen tecil ettir-

mek üzere trene binmiflti. Düflüncesini

hristiyan tren görevlilerine söylemifl

onlar da bunu derhal Selanik’teki Ame-

rika konsoloslu¤una telgrafla bildirmifl-

lerdi. Bu konsoloslukta iflleri yürütmek-

le görevli bir tür fahri konsolos olan

Perikles Lazari adl› Rum as›ll› Rus, der-

hal yan›na bir grup insan alarak treni

karfl›lam›fl ve Türk Jandarma ve zapti-

yesi taraf›ndan korunan k›z› zorla ala-

rak konsolosluk olan kendi evine gö-

türmüfltür. Türk halk›n›n galeyana ge-

lerek k›z› geri almak istemesine karfl›l›k

Frans›z ve Alman konsoloslar›n›n mü-
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Resim 1. 1870-80’ler aras›nda

Selanik sokaklar›ndan bir

görüntü.

"Türk dostu", "Büyük Türk dostu" demekle yetinmeyece¤im, Türklerin büyük

karagün dostu ve ünlü Frans›z romanc›s› ve gazetecisi Pierre Loti...

Reflat Ekrem Koçu



2) Bu olay hakk›nda bkz. ‹s-

mail Hami Dan›flmend, ‹zahl›

Osmanl› Tarihi Kronoloji-

si,IV,  ‹stanbul tsz. (1.bask›),

s. 252-253; ‹. Hakk› Uzun-

çarfl›l›-Enver Ziya Karal, Os-

manl› Tarihi, VII, Ankara

1983 (3.bask›), s. 98-99. Carl

Ritter fon Sax, Geschichte des

Machtverfalls der Türkei bis

Endedes 19. Jahrhunderts, Wi-

en 1908, s. 405-406. Yazara

göre 1876-78 y›llar› Osman-

l›’n›n en trajik y›llar›d›r.

3) Aziyadé roman› ilk bas›ld›-

¤› 1879 y›l›ndan günümüze

kadar birçok defa bas›lm›flt›.

Sonraki bask›larda art›k tan›n-

m›fl bir yazar olan Pierre Lo-

ti’nin ad› üzerinde yer alm›flt›r.

Bu makalemizi haz›rlarken ilk

yaz›l›fl›n tekrar› olan basit ve

ucuz bir bask›y› kulland›k bkz.

Pierre Loti, Aziyadé, Genève

1943. Sonraki bask›larda me-

tinde baz› de¤ifliklikler yap›ld›-

¤›ndan P. Rousseau’nun resim-

leriyle süslenmifl olarak yay›n-

lanm›flt›r. 1923’te yap›lan di-

¤er lüks bir bask›da çok say›da

renkli resim bulunmaktad›r. Pi-

erre Loti, Aziyadé Paris 1923.

Bu kitap birkaç defa dilimize

çevrilmifltir. Bkz. Azade, çev.

Handan Lütfi, ‹stanbul 1923;

Aziyadé, çev. Nahid S›rr›

Örik, ‹stanbul 1940. Son  y›l-

larda ç›kan yeni bir çeviri de

Azyiadé, çev. ‹lhan Arda, ‹s-

tanbul tsz. (çizim renkli resim-

ler ile birlikte). Bu 1997’ye

do¤ru yay›nlanan Türkçe son

bask›da da ilk bask›da görülen

girifl ve sonuç al›nmam›flt›r

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

dahalesi bu ikisinin öldürülmesiyle so-

nuçlanm›flt›. Yabanc› devletlerin ifle ka-

r›flmalar› üzerine de Osmanl› hükümeti

vali Mehmet Refet Pafla’y› azlettikten

baflka konsoloslar›n öldürülmelerinde

rolleri oldu¤u kabul edilen alt› Türk’ü

ast›rarak idam ettirmifllerdi. Ayr›ca Os-

manl› devletine gözda¤› vermek üzere

bütün Bat› Avrupa devletleri Selanik li-

man›na harp gemilerini göndermifller-

dir. Hristiyan bir Bulgar k›z›n›n müslü-

man olmak istemesi gibi son derece ba-

sit bir olay büyük çapta bir siyaset dal-

galanmas›n› bafllatm›flt›r2. Ve az sonra

Osmanl› devleti ile Rus Çarl›¤› aras›n-

da bir savafl bafllam›fl bunun sonunda

da Rumeli’deki kay›plardan baflka Kars,

Ardahan gibi do¤u vilayetleri de elden

ç›km›flt›r. ‹flte bir Frans›z yazar›n›n

"Aziyadé" bafll›kl› roman› bu olay ile

bafllar. 

Üstünde yazar›n ad› olmaks›z›n ya-

ni anonim olarak 1879’da bas›lan ro-

manda, Türklerin idam edilmeleriyle

anlat›ma giriflilir.

Bu Selanik olay› ile bafllayan Aziya-

dé bafll›kl› anonim romanda alt bafll›k

"Stambul 1876-1877" (1876-1877’de

‹stanbul) fleklindedir3. ‹lk sahifedeki k›-

sa bir aç›klamada "Türkiye hizmetine

10 May›s 1876’da giren ve 27 Ekim

1877 Kars tabyalar› önünde vurulan ‹n-

giliz donanmas›ndan bir te¤menin ha-

t›ra ve mektuplar›ndan seçmeler" sat›r-

lar› okunur. Son y›llarda bas›lan Türkçe

tercümede bu aç›klama yoktur. Öyle

anlafl›l›yor ki Loti imzas›z olarak yay›n-

lad›¤› bu roman›n›n bir Frans›z de¤il

bir ‹ngiliz subay› taraf›ndan yaz›lan not

ve mektuplardan olufltu¤u inanc›n› ya-

ratmak düflüncesindeydi. Bu küçük ki-

tab›n beyaz kapa¤›nda koyu renkte bir

vinyet (vingette) halinde Aziyadé adl›

k›z›n bir çizgi resmi yer alm›flt›. Bu ro-

mana ad›n› veren Aziyadé baz›lar›na

göre Azade’dir. Azade azad edilmifl kö-

le cariye anlam›ndad›r. Baz›lar›na göre

roman›n sonunda V. Hugo’dan tekrar-

lanan bir m›sradaki "Albayde" den il-

ham al›nd›¤› ve biraz de¤ifltirilerek uy-

duruldu¤u söylenir. Baflkalar›na göre

ad›n esas› Azade’dir. Halbuki A. fiinasi

Hisar Loti’nin, Azade terimini bilmedi-

¤ini ileri sürer. Halbuki Loti, dedikodu-

lu 1906 da bas›lan Les Désenchantées

(mutsuz kad›nlar) adl› roman›n›n so-

nunda Azade ad›n› kullanm›flt›r.

Roman henüz Türk olan Selanik’te

Türklerin ifllerine kar›flan iki yabanc›

konsolosu öldürenlerin 16 May›s

1876’da idam edilmeleriyle bafllad›¤›n-

da güya ‹ngiliz harp gemisinden ç›kan

genç bir deniz subay› Selanik sokakla-

r›nda dolafl›rken çok genç, çok taze,

adeta çocuk bak›fll› bir çift yeflil gözle

karfl›lafl›r. Bu genç kad›n Aziyadé ad›

verilen kiflidir. Bu ingiliz subay› anlafl›l-

maz bir flekilde bu çocuk ça¤›ndaki ka-

d›n ile tan›fl›r ve Selanik liman›nda yafl-

l› bir yahudi kay›kç›n›n sandal›nda bu-

luflur. Ad› Loti olarak gösterilen güya

‹ngiliz deniz te¤meni ile Aziyadé’nin

sandalda buluflmalar› yafll› zenci bir ha-

lay›¤›n arac›l›¤›yla cereyan eder. Azi-

yadé 18-19 yafllar›nda olup, ad› Abed-
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Resim 3. 1870-80’lerde Selanik

r›ht›m›ndan bir görüntü.

Resim 4. 1880’lerde

‹stanbul’dan bir sokak

görüntüsü.



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

din Efendi olarak gösterilen yafll› bir

adam›n, en yafll›s› 30’unda olan dört

kar›s›n›n en gencidir. Bu genç han›mla-

r›n hepsinin pek uslu durmad›klar› ve

ufak tefek maceralar› oldu¤u da bu ve-

sileyle bildirilir. Az sonra Loti ‹stan-

bul’a gönderilir. 1876 y›l› sonlar›nda da

Abeddin Efendi bütün haremiyle birlik-

te ‹stanbul’a göç eder. Yer yer Sultan

II. Abdulhamid döneminin ‹stanbul’un-

dan görüntüler, o ça¤›n yaflay›fl›ndan,

törenlerinden parçalar ile kesilen bu

sözde mektup-hat›rat-seyahatname

fleklindeki roman›n aras›nda k›sa notlar

halinde Aziyadé ile buluflmalar yer al›r.

Roman tekni¤i bak›m›ndan böyle bir

düzenleme 19.yy. sonlar›n›n edebiya-

t›nda görülmektedir. Aziyadé roman›n-

da bir bölüm ayr›l›k olarak adland›r›l-

m›flt›r. Loti gemisiyle yurduna dönmüfl-

tür. 20 May›s 1877’de tekrar ‹stan-

bul’dad›r. Dostlar› da¤›lm›flt›r. Bu arada

Aziyadé ölmüfltür. Loti, Kas›mpafla’da

gömülü oldu¤unu ö¤renir ve kabrini

arar. Bu sözde ‹ngiliz subay› büyük bir

ümitsizlikle herfleyi b›rak›r ve yüzbafl›

Arif Hüsam ad›yla müslüman olarak

Osmanl› ordusuna geçer. Ruslara karfl›

yap›lan savaflta Kars önünde yüzbafl›

Arif Hüsam Efendi vurularak flehid ol-

mufl Karacaemir (?)’de K›z›ltepe ete-

¤indeki flehidli¤e gömülmüfltür. Roman

bu gazete haberiyle ba¤lan›r. Frans›zca

bask›larda bu yolda bir bafllang›ç ve bir

sonuç olmas›na karfl›l›k 1923’te yap›lan

bir yeni bask›n›n Türkçeye çevrilerek

yay›nlanm›fl olan nüshas›nda bu bafllan-

g›ç ve bu bitim yer almamaktad›r. Ken-

disine büyük flöhret sa¤layan ilk roma-

n› olan Aziyadé’yi yazar ad› vermeksi-

zin bast›rmas› ve kahraman›n› bir ‹ngi-

liz deniz subay› olarak göstermesi Lo-

ti’nin ilk eserinin edebiyat alemince na-

s›l karfl›lanaca¤›n› bilemedi¤inden ve

hayalinde yaflatt›¤› gerçek olmas›n› is-

tedi¤i bir aflk maceras›n› bir Frans›z de-

¤il bir ‹ngiliz subay›n›n görüntüsü ar-

kas›nda gizlemek isteyiflindendir. Bura-

da ‹ngiliz deniz subay›na verilen Loti

ad› ilk eserini veren Frans›z edebiyatç›-

s›n›n takma ad› yani mahlas› olacakt›r.

Edebiyat tarihi de onu Pierre Loti ola-

rak tan›yacakt›r. Bundan sonra Loti ko-

nular› uzak ülkelerde geçen egzotik ro-

manlar›n› peflpefle yay›nlayacakt›r. Ya-

zar kendisine takma ad olarak Loti’yi

yak›flt›rm›flt›r. Esas›nda 1872 y›l›nda

henüz 22 yafl›nda bir deniz aste¤meni

iken Frans›z donanmas›n›n Flore gemisi

ile Valparaiso liman›ndan Pasifik’te Ta-

hiti adas›na gitti¤inde oradaki yerli

kraliçe Pomaré’nin nedime k›zlar› tara-

f›ndan tak›lan tropiklerde yetiflen bir

çiçek ad›d›r. O y›llarda Tahiti henüz
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Resim 5. 1880’lerde Haliç’ten

görünüm.

Resim 6. Loti’nin

Rochefort’daki evinin plan›



4) Cl. Farrere, Loti, Paris

1930, s. 40. Aziade hakk›nda

ayr›ca flu yay›nlar da yap›l-

m›flt›r. G. Mauberger, Loti et

Aziyadé, Le Figaro 1926; Re-

né Maurice, En Marge d’Azi-

yadé Pierre Loti et l’Orient,

Paris 1945; Aziade’nin mezar›

hakk›nda san›lan, bir yaz› ise

Frans›zca 4 m›sral›k bir fliirden

ibarettir. V. Orban, Sur la

tombe d’Aziyade, TTOK Bel-

leteni 212 (Eylül 1959), s. 27

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

tabiat›n hakim oldu¤u bir yaflant›n›n

hüküm sürdü¤ü yerdi. Loti kendisine

bu ad› veren k›zlar gibi pagan oldu.

Sonralar› islamiyeti tan›d›¤›nda "iflte,

benim inanc›m budur, saf ve basit" di-

yecektir. ‹kinci kitab› olan "Rarahu"

(1880), ilk seyahatlerini yapt›¤› Pasifik

denizindeki Polinezya adalar› ile ilgili-

dir. Bunun bafll›k sahifesinde "Aziyadé

müellifi" taraf›ndan kayd› vard›r. Son-

ralar› ayn› kitap de¤iflik bir bafll›k ile

"Loti’nin evlenmesi (Le Mariage de Lo-

ti)" olarak yay›nlanm›flt›r.

Bu denizci Frans›z yazar› yay›nlad›-

¤› ilk eserinde kendi ad›n› bildirmemifl

fakat kahraman›n› ‹ngiliz göstererek

ona Loti ad›n› vermiflti. Ancak ikinci

eserini de yay›nlad›ktan sonra kendisini

Pierre Loti olarak edebiyat alemine

soktu. Aziyadé’nin sonraki bask›lar›nda

yazar› art›k bu ad ile gösterilmifl ve ro-

mandaki kahraman›n ‹ngilizli¤i de si-

lindi¤inden ilk bask›daki k›sa girifl sa-

t›rlar› ortadan kalkm›flt›r. K›sacas› ya-

zar, bütünüyle hayalinde yaflatt›¤› bir

aflk maceras›n› kendi bafl›ndan geçmifl

gibi takdim etmifltir. Aziyadénin ger-

çekten var olup olmad›¤› konusunda

çok fley yaz›lm›fl ve Loti’ye yak›nl›¤›yla

bilinen Farrere’de bir yemekte bu ko-

nunun konufluldu¤unu böyle bir kad›-

n›n gerçekten var oldu¤unu ileri sür-

müfltür4. Ancak belirtti¤imiz gibi bütün

aksi iddialara ra¤men Loti’nin böyle bir

macera yaflayabilmifl olmas›na ihtimal

verilemez. Loti’nin ruh aleminde mara-

zi bir durum oldu¤u gerek sonraki ro-

manlar›nda ve hayat› boyunca sürdür-

dü¤ü davran›fllar›nda aç›kça belli ol-

maktad›r. Onun Selanik sokaklar›nda

bir evin penceresinden farketti¤ini yaz-

d›¤› Aziyadé Loti’nin hayal gücünün

yaratt›¤› ve böylece ideallefltirdi¤i ka-

naatimizce gerçekte var olmayan (mu-

hayyel) bir varl›kt›r. Hayallerinde bir

fleye ba¤lanan kiflilerin bu totemlerini

ömür boyunca gönüllerinde yaflatt›klar›

psikolojik bir olay olarak benzerlerine

s›kça rastlan›r. Yazar›n ilk eseri olan ve

cesaret edemedi¤i için üzerine herhan-

gi bir ad bile koyamad›¤› kitab›n hiç

ummad›¤› bir biçimde be¤enilmesi ve

ona birdenbire büyük bir flöhret kazan-

d›rmas› Loti’nin hayalinde yaflatt›¤› bu

çok genç kad›n› gerçekte var imifl gibi

kabullendi¤ini belli eder. K›sacas› Loti

hayalinde yafll› bir adam›n evine kapat-

t›¤› dört genç kad›n›n en küçük yaflta

olan›n› bir harem cenderesi içinde ta-

savvur ederek Aziyadé kiflili¤ini uydur-

mufl ve onu üstelik sevmifltir. Osmanl›

devletinin son günlerinde hala varl›¤›n›

sürdüren harem kapal›l›¤›nda yaflayan

genç kad›nlara karfl› özel bir yak›nl›k

duymufl oldu¤unu belli etmesi ve bu-

nun sonunda da Türkçe’ye "Mutsuz
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Resim 7. Loti’nin

Rochefort’daki evinin “camim”

dedi¤i salonundan bir görüntü.

Resim 8. Rochefort’daki evinde,

camim dedi¤i salonunda.



5) March-Helys, Le secret des

Desenchantées, révélé par celle

qui fut Djénane, Paris 1923.

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

Kad›nlar" bafll›¤› ile çevrilen Le Dé-

senchantées roman›n› yay›nlamas›

onun harem kapal›l›¤› içinde k›vranan

genç Türk kad›nlar›na duydu¤u hisleri

ortaya koyuyordu. Onun bu duygular›-

n› istismar etmek isteyen o y›llar›n ‹s-

tanbul sosyetesinin baz› genç k›zlar›

Loti’nin bu zaaf›n› iflletmekten zevk al-

m›fllar ve bunu bir e¤lence konusu yap-

mak istemifllerdir. Bu defa onlar Aziya-

dé yerine, bir Canan yaratm›fllar. 50

yafl›n› geçmifl olan Loti’nin bu Canan’›

uzaktan sevmesini sa¤lam›fllar ve her

romantik aflk›n bitimi gibi sonunda Ca-

nan’›n öldü¤ünü bildirmifllerdir. Loti bu

ilgiyle karfl›lanan kitab›n›n bas›m›ndan

bir süre sonra Canan ad›nda bir kiflinin

gerçekte olmad›¤›n› ve kendisinin var-

l›kl› bir aileden birkaç genç k›z›n oyu-

nuna geldi¤ini ö¤rendi¤inde de y›k›l-

m›flt›r. Loti’nin yaratt›¤› Aziyadé gibi

Canan’da ‹stanbul’un birkaç sosyetik

k›z›n›n uydurduklar› bir kiflidir. Bu ko-

nu Marc Helys’in bafll›bafl›na bir kita-

b›nda içinde "Mutsuz kad›nlar›n" yüz-

leri feraceyle gizlenmifl bir foto¤raf› ile

birlikte Loti’nin ölümünün ertesi y›l›

bast›r›lm›flt›r5.

Loti 1923’te Cumhuriyet’in ilan›n-

dan az önce ölmüfltür. Yani Osmanl›

devletinden kalan Türkiye’nin yeni bir

idare alt›nda de¤iflik devrimler ile ça¤-

dafllaflmas›n› yaflamad›¤› gibi böyle bir

fleyin gerçekleflece¤ini de hiçbir vakit

düflünmemifltir. Bu bak›mdan onu mo-

dern Türkiye’yi tan›m›yor gerekçesiyle

baz›lar›n›n yazd›klar› gibi k›namak

haks›z ve yersizdir. 

II P‹ERRE LOT‹ K‹MD‹R?
1879’da Frans›z edebiyat›na Aziya-

dé ile giren bu Loti kimdi? Esas ad› ile

Louis Marie Julian Viaud’dur. 14 Ocak

1850’de Fransa’n›n bat›s›nda Rochefort

kasabas›nda do¤du. Babas› belediyede

veznedard›. Protestan bir ailedendi.

1867’de 17 yafl›nda deniz okuluna gir-

di. Borda, Jean Bart, Vaudrewil, Flore

adl› gemilerle bilhassa Pasifik’te dolaflt›.

1872’de art›k deniz subay›d›r. Ve üstle-

ri onu ciddi, disiplinli, bilgili ve terbi-

yeli parlak bir istikbal vadeden bir

genç olarak görürler. Bu seyahatleri s›-

ras›nda Türkler ile ilk temas› ‹zmir’de

olur. Fakat Türk alemi ile yak›n iliflkisi

Le Gaulois gemisi ile 1876 Temmuzun-

da Selanik liman›nda olur. Yani bu fle-

Resim 9. Hasköy’de kald›¤›

söylenen ev.

Resim 10. Loti’nin

Çemberlitafl’ta oturdu¤u evin

kap›s›ndaki kitabe.
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6) Baflmabeynci Lütfi (Simavi)

Bey, Osmanl› saray›n›n son

günleri (Hürriyet yay›nlar› ta-

rih dizisi:2), ‹stanbul tsz., s.

174.

7) Bu ‹stanbul’a gelifli s›ras›nda

o y›llar›n en güzel resimli Türk

dergisi olan fiehbal’in 81. say›-

s›nda (1329=1913/14) Os-

manl› ayd›nlar›n›n foto¤rafla-

r›yla verdikleri beyanatlar, ba-

fl›nda Pierre Loti’nin üniformal›

resmi olan bir özel say›da ya-

y›nlanm›flt›r. Loti hakk›nda o

dönemin 40 kadar ileri gelenleri

ve ayd›nlar›n›n görüflleri foto¤-

raflar›yla birlikte yeni yaz›ya

çevrilerek bas›lm›flt›r. Bkz. Top-

lumsal tarih, cilt 13, say› 73

(Ocak 2000), s. 128-133.

8) Cl. Farrere, Loti [Paris],

1930.

9) Müfide [Tek], Son ziyaret,

TTOK Belleteni, say› 97, fiu-

bat 1950, s. 4-5. Müfide Ferid

(Tek) Han›m sonralar› Hayat

dergisinde pek hofl say›lamaya-

cak bir aç›klama yaparak ger-

çekte bu hal›n›n kurtulufl savafl›

flehitlerinin k›zlar›n›n dokuduk-

lar› yolundaki ifadenin do¤ru

olmad›¤›n› ve bunun s›radan

bir hal› oldu¤unu bildirmifltir.

Halbuki Loti bu Türk han›m›-

n›n kendisini ziyaretinden çok

büyük mutluluk duymufl ve ar-

kas›ndan "‹flte yaflayan diri

Türkiye" demifltir. Hal› husu-

sunda bkz. Rikkat Köknar,

Atatürk’ün Paris’teki gölgesi

Müfide Ferit Han›m, Hayat

Dergisi, say› 47 (13 Kas›m

1969), s›ra no 684, s. 17-19;

Sadi Borak, Pierre Loti’ye veri-

len hal›, Tarih Co¤rafya Dün-

yas› I, say› 2 (1 May›s

1959), s. 90-92.

10) Bilal fiimflir, Atatürk ‹le

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

hirdeki feci olaydan 1-2 ay sonrad›r.

‹lk roman› bu ziyaretin arkas›ndan ya-

z›lm›flt›r. Loti içine kapan›k esrarl› bir

alem olarak gördü¤ü Osmanl› hayat›n›

kendi hayal aleminde zenginlefltirerek

bu ilk roman›n›n çerçevesi içinde

ifllemifltir. Art›k bunu Frans›z deniz

kuvvetlerindeki hizmetleri takip eder.

Birçok defa Çine, Japonya’ya gider.

1886’da evlenir ve bir o¤lu olur.

1887’de ‹stanbul’a tekrar geldi¤i ve

Aziyadé’nin oldu¤unu ileri sürdü¤ü bir

mezar› ziyaret etmifltir. 1890’da tekrar

‹stanbul’a geldi¤i s›rada herfleyin çok

de¤iflmifl oldu¤unu üzüntüyle gördü.

Bir Rum k›z›yla bulufltu. Tekrar gemile-

re döndü. 1891’de Frans›z Akademisine

üye seçildi. Kadrolar› gençlefltirme ge-

rekçesiyle 1898’de emekli yap›ld›. Fa-

kat Loti’nin 1899’da baflvurusu üzerine

devlet fluras› (dan›fltay) onu görevine

iade etti. Tekrar gemilerde görev al›r.

20.yy. bafllar›nda ‹stanbul’daki yabanc›

elçiliklerin Bo¤az k›y›s›ndaki yazl›klar›-

n›n önünde stasyoner (stationnaire) de-

nilen devaml› gemileri bulunuyordu.

Frans›zlar›n Le Vautour adl› gemisinde

1903-1905 aras› komutan olarak görev-

li bulundu. 1910’da emekli oldu. Bu s›-

rada yaz›lan sicilinde 42 y›l Frans›z do-

nanmas›nda hizmet gördü¤ü ve bunun

20 y›l›n›n denizde geçti¤i yaz›lm›flt›r.

1910’da emekli olduktan sonra tekrar

‹stanbul’a gelmifltir. Bu s›rada Sultan II.

Abdülhamit devrilmifl ve iktidara geçen

ittihatç›lar taraf›ndan ikinci meflrutiyet

ilan edilmiflti. Loti onlar›n yapt›klar›

baz› de¤ifliklikleri ve yenilikleri pek

hofl karfl›lamam›flt›. ‹stanbul’un görünü-

münün de¤iflmesi onun eskiye çok ba¤-

l› olan ruhuna azap veriyordu. Fakat

Türkler taraf›ndan kendisine gösterilen

sevgi yüzünden bu konularda fazla bir

fley söylemiyordu. O sadece Aziya-

dé’nin mezar› oldu¤una inand›¤› kabri

aramakla yetiniyordu. ‹stanbul’da oldu-

¤u bu günlerde baflmabeynci Lütfi Si-

mavi Bey’in anlatt›¤›na göre Loti 22

A¤ustos 1910 günü saraya davet edile-

rek padiflah V. Mehmed Reflad taraf›n-

dan huzura kabul edilmifltir6. Ve bu ka-

bulde ola¤an üstü iltifatlara nail olmufl-

tur. 1913’te tekrar ‹stanbul’a gelmifl ve

Balkan harbinin sonunda kurtar›lan

Edirne’yi ziyaret etmifltir7. Emekli ol-

mas›na ra¤men I. Dünya Harbi 1914’te
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Resim 11. Loti Selanik’te

(Haziran 1876).

Resim 12. Loti deniz yüzbafl›s›

üniformas›yla.



Yaz›flmalar I (1920-1923),

(Do¤umunun 100.y›l›nda

Atatürk yay›nlar›: 3) Ankara

1981, s. 126 ve 170; Reflat

Ekrem Koçu, Gün ‹çinde Ta-

rih: Karagün Dostu Pierre Loti

flan›nda ikinci uyarma, Tercü-

man gazetesi (27 Aral›k

1972). Gazi Mustafa Kemal

Pafla’n›n mektubu flöyle idi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi

Paris mümessilinin yola ç›kma-

s›ndan faydalanarak büyük ve

asil dostuna karfl› besledi¤i flid-

detli minnet ve flükran› tekrar

beyan etmeyi kendine bir borç

bilmifltir. Tarihin en karanl›k

günlerinde sihirli kalemiyle da-

ima Türk milletinin hakk›n›

müdafaa etmifl büyük üstad

için Türk milletinin besledi¤i

derin ve sars›lmaz muhabbet

hislerine istiklal mücadelesinde

flehit düflen askerlerimizin yetim

b›rakt›¤› k›zlar›m›z taraf›ndan

gözyafllar› aras›nda dokunan

bir hal› flehadet edecektir. Nâ-

ciz k›ymetli, delalet etti¤i ma-

nadan ibaret olan bu hediyemi-

zi haksever ve civanmert büyük

Frans›z’a besledi¤imiz flükran

hissine delil olarak kabul bu-

yurman›z› rica ederiz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Reisi Baflkumandan Müflir

Gazi Mustafa Kemal

11) Reflat Ekrem Koçu, Gün

‹çinde Tarih: Yine Pierre Loti

flan›nda, Tercüman Gazetesi

(28 Aral›k 1972), cevap ola-

rak gönderilen mektubun metni

flöyle idi: "Müflir Pafla hazret-

leri; Mösyö Piyer Loti el yaz›-

n›zla k›ymetli mektubu ald› ve

babalar›, davalar›n en mukad-

desi u¤runda flehit düflen yetim

k›zlar›n gözyafllar› ile dokun-

mufl ve hediyelerin kalbe en te-

sirlisi hal›y›, nâm› âlinize geti-
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bafllad›ktan az sonra Loti gönüllü ola-

rak tekrar göreve al›nmas›n› ister ve

Kara Kuvvetlerinde geri hizmete girer.

Savafl›n sonunda 1918’de terhis edildik-

ten sonra 1919’da kesin emekli yap›ld›.

Bundan sonra hayat›n› Fransa’n›n gü-

neybat› ucundaki Rochefort’ta geçirdi.

1920’de Loti, ‹stanbul’un fahri hemfleri-

si yap›ld›. Onun için törenler düzen-

lendi. Divanyolu yak›n›nda bir caddeye

ad› verildi. ‹stiklal savafl› y›llar›nda ge-

rek yurt içinden ve gerek yurtd›fl›ndan

Türk davas›na yard›mc› olmas› için

kendisinden ricada bulunuldu. Son za-

manlar›nda Rochefort’daki evinde felçli

ve yatalak durumda idi. Bu s›rada onun

hizmetine ona büyük ba¤l›l›¤› olan eski

emireri bak›yordu. Ankara hükümetinin

bir temsilcisinin onu hasta yata¤›nda

ziyaret edece¤inin bildirilmesi üzerine

evvelce Le Vautour gemisinde yan›nda

bulunan ve Türkiyeyle ilgili romanlar

yazarak edebiyata giren daha genç bir

deniz subay› olan, Claude Farrere’i ça-

¤›rtm›fl8 ve Ankara hükümeti ad›na ge-

len Müfide Ferid (Tek) han›m› kabul

etmifltir. Bu ziyaret ile birlikte Müfide

Han›m ona Anadolu hükümetinin bir

hediyesi olarak flehid k›zlar› taraf›ndan

dokundu¤u söylenen birde hal› getir-

mifltir9. Ayr›ca kendisine Mustafa Ke-

mal Pafla taraf›ndan yaz›lm›fl bir de

mektup vermifltir10. Farrere bu ziyaret

için Rochefort’a ça¤r›larak so¤uk bir k›fl

günü haz›r bulundu¤unu ve Loti’nin bir

Türk kad›n›n› tekrar karfl›s›nda gör-

mekten son derecede büyük bir sevinç

duydu¤unu ve hatta ertesi günü Müfide

Han›m’›n tekrar gelmesini istedi¤ini bu

ziyarete dair yazm›fl oldu¤u kitapta ay-

r›nt›l› bir flekilde anlat›r. Felçli oldu¤u

için hiçbir hareket yapamaz ve hiçbir

fley yazamaz durumda olmas›na ra¤-

men Ankara hükümetinin kendisine

gösterdi¤i teveccühten duydu¤u sevin-

ci ifade eden Gazi Mustafa Kemal Pa-

fla’ya herhalde katibi Jean Berger tara-

f›ndan bir mektup onun ad›na gönde-

rilmifltir11. Loti 10 Haziran 1923’te

Handaye’de öldü12. Oleron adas›na ec-

dad›n›n mezarlar›n›n yan›na gömüldü.

Onun ölümü üzerine son dönem Fran-

s›z edebiyat›n›n tan›nm›fl isimlerinden

P. Bourget (1852-1935): "Devlet ona

milli bir cenaze töreni düzenlemekle,

Frans›z dehas›na sayg›s› olan herkesin
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Resim 13. Loti Frans›z

akademisi üyesi büyük

üniformas› ile.

Resim 14. Loti deniz albay›

üniformas› ile.



ren Ankara Milli hükümetinin

delegelerini kabul etmek gibi bir

fahri azime nail oldu. Gözlerini

yaflartacak derecede kendisini

duyguland›ran bu en büyük te-

veccüh eseri karfl›s›nda size na-

s›l teflekkür etmelidir? Hiç ol-

mazsa bu teflekkür kendi elinden

ç›km›fl olmal›yd›. Pierre Loti

eyvah ki art›k bu kadarc›k se-

vinçten bile mahrumdur, pek

hastad›r. Aziz vatan›n›z lehin-

de giriflmeye mecbur kald›¤›

mücadele ile y›pranm›fl, Yunan

sald›r›s› karfl›s›nda Türkiye’yi

müdafadan dolay› bütün Av-

rupa’n›n tahkirleri, istihzalar›

ve alçakl›klar› yüzünden ölgün

bir hale gelmifl art›k takat› kal-

mam›flt›r. Fakat Türk milletinin

devaml› olarak göstermek lüt-

funda bulundu¤u dostluk, ›st›-

raplar›na biraz sukun veriyor;

ekselans›n›z›n en sad›k ve en

muti bir hadimi olmakla kesbi

fleref eylerim". 

12) Loti Fransa’n›n ‹spanya

s›n›r› dibinde güneybat› ucun-

da yafl›yordu. Bu bak›mdan

Pirene da¤lar› çevresindeki

Basklar ile yak›ndan ilgiliydi.

Bkz. Pierre loti, Au pays Bas-

que, Les Annales, no 1273, 17

Kas›m 1907, s. 465; Rouch-

ford’daki evinden baflka burada

Handaye’de bir de yazl›¤› var-

d›. Paul Faure, La Ma›son

Basque de Pierre Loti, Les An-

nales, XXXI, no 1557 (27 Ni-

san 1913), s. 362. 

13) Henri de Regnier, A Stam-

boul au temps de Loti 1904-

1906, Revue de Deux-Mondes,

XXXIII, Paris 1926, s. 826-

846; H. De Regnier, Devant

Stamboul, yay. Sophie Basch,

Paris 1991.

14) Gabriel de la Rochefouca-

uld, Constantinople avec Loti,

Paris 1928. 
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flükranlar›n›n bir ifadesini dile getirdi"

demifltir. 

Loti gibi ‹stanbul ve Türkiye hak-

k›ndaki kitaplar›yla tan›nan Claude

Farrere (1876-1957) onun emrinde gö-

revlendirilen genç bir deniz subay› ola-

rak Loti ile ilk tan›flmalar›nda pek s›cak

bir flekilde karfl›lanmad›¤›n› bildirir fa-

kat sonralar› dostluklar› pekiflmifl ve

hatta son günlerinde yukar›da belirtil-

di¤i gibi Loti onu yan›na ça¤›rtm›flt›r.

Baflka edebiyatç›lardan da ‹stanbul’da

Loti’yi aray›p bulanlar vard›. Bunlardan

biri Henri de Régnier (1864-1936)

idi13. Bu ziyareti hususunda bir makale-

si yay›nlanm›flt›r. Di¤er bir yazarda yi-

ne Loti’yle birlikte ‹stanbul’da geçirdi¤i

günleri anlatan bir kitap yazan Gabriel

de la Rochefaucauld’dur14. Loti’yi ‹s-

tanbul’da tan›y›p ondan olumlu sözlerle

tan›tanlar›n yan›nda yerenler de vard›r.

Bunlardan biri esas›nda ‹sviçreli bir hu-

kukçu olan Louis Rambert (1839-1919)

Osmanl› devletinde önce ‹zmir ve De-

dea¤aç’taki demiryollar›nda görevli

olarak çal›flm›fl, sonralar› tütün recisinin

bafl›na geçmifltir15. Ancak 1.cildi bas›la-

bilen hat›rat›nda Loti’den de oldukça

olumsuz bir ifadeyle bahseder. 

1904 y›l› Haziran›ndaki bir toplan-

t›da haz›r bulunan Loti hakk›nda Louis

Rambert görüfllerini flu flekilde belirtir.

"Birkaç defa karfl›laflm›fl oldu¤um P.Loti

benim üzerimde çözümlenmesi zor ve

anlafl›lmaz bir kifli intiba›n› b›rakm›flt›r.

‹nsan onun karfl›s›nda bir sanatç› görü-

nüflü beklemekte ve etraf›na toplan›ld›-

¤›nda uzak ülkelerde güzel intiba¤lar

anlataca¤›n› sanmaktad›r fakat hay›r

a¤z›ndan sadece gelifligüzel veya ma-

nas›z sözler dökülmektedir. Gö¤sü ni-

flanlarla dolu ve boyunun k›sal›¤›ndan

rahats›z olur gibi boynunu yukar› do¤-

ru uzatmakta ve bafl›n› kald›rmakta. Ve

bak›fllar›n› devaml› etrafta dolaflt›rarak

evet iflte benim der gibi. Kendisine so-

rulan sorulara sadece tek heceli homur-

tularla cevap veriyor. Böylece kimse

sözü uzatmak gere¤ini onun karfl›s›nda

göremiyor. Onun görünüflünde hiçbir-

fley yetenekli bir yazar oldu¤u tesirini

b›rakm›yor. Yüz ifadesi ne zeka ne

hoflgörü ne incelik belli ediyor. Sadece

kendini be¤enmifl so¤uk ve etraf›na

karfl› kay›ts›z oldu¤u hissini uyand›r›-

yor" diyen Rambert halbuki kendisinin

onun yazar olarak yetene¤ine ve üslu-

bunun eflsizli¤ine hayran olan bir oku-
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Resim 15. Lotinin büyük

üniformasi ile portresi.

Resim 16. Osmanl› k›yafetinde

Loti.



15) L. Rambert, Notes et imp-

ression de Turque l’empire Ot-

toman sous Abdulhamid, Genè-

ve-Paris 1926, s. 306-307.

16) Costesse Ostrorog, Pierre

Loti A Constantinople, Paris

1927. 19 A¤ustos 1973 günü

Muharrem Nuri Birgi’nin köfl-

künde Pierre Loti hakk›nda

yapt›¤›m›z bir konuflmada Ek-

rem Hakk› Ayverdi Bey’in an-

latt›¤›na göre bu özel geceyi

‹htifalci Ziya Bey Loti için dü-

zenlemifltir. Bu s›rada Comte

Jean Ostrorog 8 yafl›nda oldu-

¤unu söylemifltir. Bu hususta

ertesi gün ç›kan gazetelerde ha-

ber yay›nlanm›flt›r. 

17) Cemal Pafla’n›n hat›rat›

asl›nda Almanca olarak ya-

y›nlanm›flt›r. Ahmed Djemal

Pascha, Erinnerungen e›nes

Türk›schen staatsmannes,

München 1922, s. 17; bu hat›-

rat›n Türkçe olarak da yay›n-

land›¤› bilinmektedir. Cemal

Pafla, Hat›ralar ve vesikalar

Cemal Pafla’n›n hat›rat› üzeri-

ne tetkikler, ‹stanbul 1933, s.

27-28. 

18) H. Salad›n, R. Mesgu›ch,

M.Y. Terzian, M.H. Nouri,

Ömer Chéref, Le Yal› de Keup-

ruli A Anatoli-hissar (Pierre

Loti’nin önsözü ile), Paris

1915, s. 1-2.

19) Ayn› tarihlerde ç›kan ede-

biyat ve sanat dergileri bu mü-

nasebetle özel say›lar basm›fl-

lar. 

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

yucudur. Onun bu garip karakterinin

sebebini araflt›rarak baz› hükümlere

varmaktad›r. Loti’nin garip hallerinden

biri olarakta Bo¤aziçi’nde demirli gemi-

sinde ölen kedisi için ihtiflaml› bir ce-

naze töreni düzenlemiflti. Bunun arka-

s›ndan hayli uzunca olarak bu hat›rat

yazar› Aziyadé roman›n›n bir tenkidine

giriflmifltir. K›sacas› Rambert ad›ndaki

bu yazar Loti’den pek hofllanmam›flt›r.

Pierre Loti’nin Balkan harbi s›ras›ndaki

Türklerle yapt›¤› dayan›flman›n teflek-

kürü olarak ‹stanbul’a geldi¤inde ona

büyük sayg› gösterilmifl; hatta iyi Fran-

s›zca bilen ihtifalci lakab›yla tan›nan

Mehmet Ziya bey (1865-1930) onun

mihmandarl›¤›n› yapm›fl, Bo¤aziçinin

Anadolu yakas›nda güzel bir yal›lar›

olan Ostrorog ailesinin misafiri oldu-

¤unda onun için bir gece bo¤azda san-

dallarda sazl› ve flark›l› bir gece düzen-

lenmifltir. Bu ziyaret hakk›nda asl› Po-

lonyal› olan fakat uzun süredir Frans›z-

laflm›fl olarak yaflayan bu aileden Com-

tesse Ostrorog 1927’de önsözü Juillet

Adams taraf›ndan yaz›lan küçük bir ki-

tap yay›nlam›flt›r16. Balkan savafl› faci-

as› s›ras›nda Türkler lehinde mücadele

eden ve yaz›lar yazan Loti Bulgar iflga-

linden kurtar›lan Edirne’yi de ziyaret

etmifltir. Halbuki ayn› y›llarda ‹stan-

bul’daki Frans›z elçisi Bompard’›n itti-

hatç›lar›n ileri gelenlerinden Cemal Pa-

fla’ya "Edirne’yi geri almakta niçin bu

kadar ›srar ediyorsunuz? Sizi Edirne’ye

ba¤layan birkaç kubbeden baflka ne

vard›r ki" yolunda bir soru sormufltu17.

Ayn› elçinin efli Madame Bompard ise

sanatsever geçiniyor ‹stanbul’u sevenler

(‹stanbul Muhipleri) cemiyetinin kuru-

cular› aras›nda bulunuyor, Türk eserle-

rinin y›k›lmalar›n› önlüyor, (Fatih’te

Millet kütüphanesi olan Feyzullah

efendi medresesi) baz› eserlerin restore

edilmeleri için çal›fl›yor, (Galata’da be-

reketzade çeflmesi) ahflap Türk yal› mi-

marisinin son muhteflem örne¤i olan

Kanl›ca’daki Amcazade Hüseyin Pafla

yal›s›n›n divanhanesi hakk›nda içinde

Loti’nin de bir yaz›s› olan lüks bask›l›

büyük boyda bir eser yay›nlatmak sure-

tiyle Türk medeniyetine sempatiyle

bakmak iddias›nda idi. Halbuki Loti’nin

Türk medeniyetine ve sanat›na sevgisi

ona nazaran daha güçlü ve daha sami-

mi idi18. Türkler de onu candan bir

dost olarak tan›m›fllar ve o y›llarda ‹s-

tanbul’a her geliflinde büyük gösteriler

yapm›fllard›r. I. Dünya harbi günlerin-

de Loti’nin Frans›z donanmas›nda

Türklere karfl› görev ald›¤› yolundaki

söylentinin nerden ç›kt›¤› bilinmez za-

ten böyle birfleyde olmam›flt›r. Savafl-

tan sonra da ona sayg› ve sevgi sürdü-

rülmüfltür. Nitekim ‹stanbul iflgal alt›n-

dayken Darülfununda (üniversite) 23

Ocak 1920’de bütün Türk yazarlar›n›n

ve ayd›nlar›n›n kat›ld›¤› büyük bir tö-

ren yap›lm›fl bu s›rada ünlü yazar Sü-

leyman Nazif (1870- 1927) ateflli bir

konuflmayla "Karagün dostu" Loti’nin

Türk milletine gösterdi¤i sayg› ve sev-

giyi övmüfltür. Bu davran›fl iflgal kuv-

vetlerinin pek hofllar›na gitmedi¤inden

konuflmac› iflgal kuvvetlerince gözalt›-

na al›nm›flt›r19. 
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Resim 17. Loti Topkap›

Saray›’nda Ba¤dat Köflkünde.

Resim 18. Loti kahvehanede

nargile içerken.



20) Türkçesi, Pierre Loti, Bir

sipahinin roman›, ‹stanbul

1939.

21) Türkçesi, Pierre Loti, ‹z-

landa Bal›kç›s› (çev. Yok), ‹s-

tanbul 1319; a. mlf., a.e. (çev.

Hüseyin Cahid Yalç›n), ‹stan-

bul 1937.

22) Türkçesi, Pierre Loti, Ma-

dam Krizantem, ‹stanbul 1944.

23) Pierre Loti, ‹sfahan’a

Do¤ru (çev. ‹smail Hakk› Ali-

flon), ‹stanbul 1934.

24) Pierre Loti, Bezgin Kad›n-

lar (çev. Nahid S›rr› Örik),

‹stanbul 1947.

25) M. Hélys, Le secret des

"Désenchantées", Révéfé par

celle qu› fut Djenane, Paris

1924. ayr›ca bkz. E. Duper-

rex, Sur les traces des Désenc-

hantées..., TTOK Belleteni

141 (Ekim 1953), 21-22; G.

Michand, Le secret de Loti,

TTOK Belleteni 97 (1950), s.

21-24.

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

Loti, Aziyadé’den sonra dolaflt›¤›

de¤iflik ülkeleri konu alan eserler ver-

meyi sürdürdü. Pasifik denizinde Tahiti

adalar›yla ilgili önce Rarahu (1880)

ad›yla sonra bu bafll›k de¤ifltirilerek Lo-

ti’nin evlenmesi (Le Mariage de Loti)

adl› roman›n›n arkas›ndan Kuzey Afri-

ka’da Senegal’de geçen Bir sipahinin

roman› (Le Roman d’un sipahi, 1881)20

ve kuzey Afrika hakk›nda Kasbah’›n 3

han›m› (Les troiss dames dela Kasbah),

Büyük Britanya ve ‹zlandayla ilgili ola-

rak Kardeflim Ivy (mon frere yves,

1883) ve ‹zlanda bal›kç›s› (pecheur

d’›slande, 1886)21, Güney Fransa’da ‹s-

panya s›n›r›nda Pirene da¤lar›na komflu

Bask bölgesi için Ramuntcho (1897),

Çin ve Japonyayla ilgili olarak Mada-

me Chrysanthème (1887)22 ve Pekin’in

son günleri (Les derniers jours de Pé-

kin, 1901), ‹ran hakk›nda ise ‹sfahan’a

do¤ru23 (Vers ‹sphahan), Adriyatik k›-

y›lar› hakk›nda Can s›k›nt›s› çiçekleri

(Fleurs d’ennui) bunun gibi dünyan›n

çeflitli ülkelerinden konusunu alan ro-

manlar›n›n hiçbiri Aziyadé’nin flöhreti-

ne eriflmemifltir. Bunlar d›fl›nda Loti’nin

Paris’te yay›nlanan dergilerde çok say›-

da makalesi de bas›lm›flt›r. 

III P‹ERRE LOT‹ 
VE SANAT ALEM‹

Loti Türkiye ve ‹stanbul ile ilgisini

yaln›z bu roman ile b›rakmam›fl hat›ra-

lar›nda buradan bahsettikten baflka Do-

¤u hayaleti (Fantome d’Orient, 1892),

Hayalleri k›r›lm›fl kad›nlar veya mutsuz

kad›nlar (Les Desenchantées), Do¤u-

dan son görüntüler (Suprêmes visious

d’orient) bafll›kl› eserlerini de yay›nla-

m›flt›r. ‹stanbul’dan bahseden 2. kitab›

olan Do¤u Hayaleti (la fantome d’Ori-

ent) adl› romanda Aziyadé’nin oldu¤u-

nu söyledi¤i mezar› nas›l arad›¤›n› hi-

kaye eder. Türklerle ilgili eserlerinden

mutsuz kad›nlar ise ‹stanbul ile ilgili ve

ilk ç›kt›¤›nda Aziyadé gibi çok okunan

ve böylece tan›nan Les Desenchantées

bafll›kl› 1906’da bas›lan roman› önceleri

Nafladlar denilen sonra k›rg›nlar bafll›¤›

ile Türkçeye çevrilmiflti24. Sonralar› bu

mutsuz kad›nlar olarak tercüme edildi.

Bu roman harem hayat›nda kapal› kalan

Türk kad›nlar›n›n moral s›k›nt›lar›n›

güya ortaya koyuyordu. Bu hususta bil-

gi kayna¤› gibi görülen genç bir Türk

kad›n› verem olarak ölmüfltü. Loti’yi

böyle bir roman yazmaya ve ona bir

tak›m yalan bilgilerle kafas›ndaki ro-

mantik duygular› k›flk›rtanlar›n gerçek-

te ‹stanbul’un varl›kl› sosyetesinden

genç k›zlar› oldu¤u anlafl›ld›. Kendisi-

nin hayran› oldu¤u Türk kad›n ve k›z-

lar›n›n alaylar›na konu oldu¤unu ö¤-

rendi¤inde Loti büyük bir çöküntüye

girmifl oldu. Bu konu bir baflkas› tara-

f›ndan mutsuz kad›nlar›n s›rr› (Le sec-

ret des Desenchantes) bafll›¤› ile bu

sözde haremde hapis genç kad›nlar›n

kimler olduklar› ve ne yolda bir oyun

çevirdikleri anlat›lm›flt›r25. Türkçeye

Nafladlar veya daha yeni bir dille Mut-

suz Kad›nlar olarak çevrilen Le De-

senchantees olarak Loti taraf›ndan gös-

terilen genç Türk kad›nlar›n›n babalar›

Nuri bey ad›nda Osmanl› devletinin

hariciye nezaretinde (d›fliflleri bakanl›-

¤›) önemli mevkide bir görevliydi. Ye-
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Resim 19. Loti Setbafl›

kahvehanesinin önünde dostlar›

ile.

Resim 20. Eyüp’te

kahvehanenin önünden eski bir

görüntü. Ön planda y›k›k

türbe fieyhülislam Alaeddin

Efendi’nin kabri (fiimdi bu

türbenin yaln›z temeli

kalm›flt›r.)



26) Allard de Chateauneuf,

"Pierre Loti’nin meflhur Naflad

k›zlar› kimlerdir?", Vakit, 21

A¤ustos 1932; ayr›ca bkz.

Nezihe Araz, Nuri Beyin k›z-

lar›, Resimli Hayat dergisi, sa-

y› 34 (flubat 1955), s. 54-55.

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

tiflkin olan iki k›z Nuriye ve Zennur

bat› kültürü ile e¤itilmifl kusursuz Fran-

s›zca bilen ayr›ca evlerinde iki Frans›z

mürebbiyeden piyano ve yabanc› dil

dersi alan çok uyan›k k›zlard›. Hariciye

nezareti tahrirat katibi olan babalar›

Mehmet Nuri Bey (1858-1908) Sultan

II. Abdulhamit döneminde Osmanl›

hizmetine girerek müslüman olan ve

Reflat bey ad›n› alan De Chatauneuf

adl› bir Frans›z subay›n›n o¤luydu.

K›zlar› evlerinden kaçarak Fransa’ya

gitmifllerdir26. ‹flte Loti’nin Naflad yani

Mutsuz Kad›nlar› bunlard›. ‹stanbul’da

Loti’nin Türk hayranl›¤›n› iflletmek

üzere güya ona afl›k bir Canan uydur-

mufllar ve sonra onu ayn› Aziyadé gibi

üzüntüden ölmüfl gibi göstermifllerdir.

‹stanbul ile ilgili kitaplar›n›n en sonun-

cusu olan do¤udan son görüntüler’i o¤-

lu Samuel Viaud ile beraber imzalam›fl-

t›r. Burda son defa gördü¤ü ‹stanbul’u

ve surlar d›fl›ndaki büyük mezarl›kta ol-

du¤unu bildird¤i daha önceki geliflinde

ziyaret etti¤i Aziyadé’nin mezar tafl›n›

nas›l tekrar arad›¤›n› yazar. Hayli zor-

lukla buldu¤u bu mezartafl›n›n yan›nda

bir foto¤raf›n› çektirmifl ve daha önceki

ziyaretlerinde tafl›n bir kopyas›n› yapt›-

rarak Fransa’da Rochefort’daki evine

götürmüfltür. Mezarl›ktaki tafl› da boya-

t›p harflerini alt›n yald›zla yald›zlat-

m›flt›r. Epey u¤raflarak bu mezartafl›n›

35 y›l kadar önce bulabilmifltik. Topka-

p›s› d›fl›ndaki mezarlar aras›nda olan bu

flahidede Loti’nin yapt›rd›¤› boya ve

yald›zlardan hiçbir iz kalmam›flt› fakat

tafl›n üstünde flu sat›rlar okunuyordu:

Ah mine’l-mevt

Bu sade tenha mezarda yatan çeflm-i

nazenin

Nur bakma¤a k›yamaz idi hüsn ü ân›na

Sald›rd› âh mevt an› pek nevcivân iken

Allah lây›k görmedi yere ald› yan›na

Kafkasya’l› Abadullah

Efendinin kerimesi Hadice Han›m›n

ruhiçün

R›za’en li’llahi ta’ala el-fatiha

Sene 1297 (1880)  fi zilkade 19

Topkap› surlar› d›fl›ndaki mezarl›kta

bulunan bu flahidedeki tarihe göre Kaf-

kasyal› Abdullah Efendinin k›z› Hatice

han›m 19 Zilkade 1297’de yani 1880

tarihinde vefat ederek buraya defnedil-

mifltir. Bu kitabede genç yaflta ölen bu

k›z›n yaln›z babas›n›n ad› verilmekte

fakat evli oldu¤u belirtilmedi¤i gibi ko-

cas›n›n ad› da an›lmam›flt›r. Ölüm tari-

hi ise aç›kça gösterildi¤i gibi 1880 y›l›-

n›n hicri olarak karfl›l›¤›d›r. Pierre Loti

‹stanbul’la ilgili son eserinde büyük bir

heyecanla bu kabri arad›¤›n› bir süre

bulamad›¤›n› fakat sonra epey u¤rafla-

rak keflfedebildi¤ini uzun uzad›ya ay-

r›nt›l› olarak anlat›r. Fransa’daki evine

götürdü¤ü mezartafl› kopyas› da bu ta-

fl›n bir benzeridir. Ancak bu arada baz›

tutars›zl›klar gözden kaçmamaktad›r.
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Resim 21. Henri Rousseau’nun

Loti’yi tasvir eden tablosu

(Zürih’te Kunsthaus

koleksiyonunda.

Resim 22. Loti’nin Levi

Durhme taraf›ndan yap›lm›fl

portresi.



27) Pierre Loti, Can Çekiflen

Türkiye (çev. Fikret fiaho¤lu),

‹stanbul tsz. (Tercüman 1001

Temel eser dizisi 27).

28) Pierre Loti, Balkan savafl›

s›ras›nda Bulgar mezalimi,

Hayat Tarih mecmuas›, c. I,

say› 2 (Mart 1965).

29) Afrika’daki Türk ordusu-

nun aras›nda bulunan bir ‹ngi-

liz ise buradaki Türk askerleri

överek bahseder, E. N. Bennett,

With the Turks in Tr›poli,

London 1912; sonralar› ünlü

bir Türk mimarisi uzman› olan

A. Gabriel (1883-1972),

Frans›z Jaurés’in ç›kard›¤› sos-

yalist e¤ilimli bir dergide Türk-

leri destekleyen bir makale ya-

y›nlam›flt›r. A. Gabriel, Les

Turcs et l’opinion, La Revue

Socialiste, XXVIII. Y›l, say›

334 (15 Kas›m 1912), s. 413-

421; ‹talyanlar›n 12 aday› ifl-

gal etmeleri üzerinede ikinci bir

yaz›s› ç›km›flt›r. La domination

italienne dans les iles, ayn› der-

gi, XXX.y›l, say› 349 (15

Ocak 1914), s. 18-28.

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

Mezartafl›nda k›z›n ad› sadece Hatice

olarak belirtilmifltir. Romanda ad› ge-

çen Abeddin Efendinin ad› an›lmam›fl-

t›r. Romanda genç kad›n›n 1877’de öl-

dü¤ü yaz›lm›flken mezartafl›nda ölüm

tarihi 1880 karfl›l›¤›d›r. Bu duruma göre

romana konu olan ve Aziyadé ad›yla

tan›t›lan genç kad›n hakk›nda karanl›k

bir sis perdesi inmektedir. Loti’nin ya-

n›nda Aziyadé’nin kabridir iddias›yla

foto¤raf›n› çektirdi¤i mezartafl›n›n

1986’da etraf›n› saran yeni mezarlarla

tamamen tahrib edilmifl oldu¤u görül-

müfltür. Loti ‹stanbul ve çevresinde ge-

ziler yapt›¤›nda rastlad›¤› ve flahidesi-

nin çiçekli tepeli¤inden genç bir k›za

ait oldu¤u anlafl›lan bu mezar tafl›n› ro-

man›ndaki Aziyadé’ye yak›flt›rd›¤› tah-

min edilebilir. Yan›nda bulunan bir

Türk dostuda tafl›n üzerindeki kitabeyi

okuyarak ona tercüme etmifl olmal›d›r.

‹stanbul’a gelifllerinin birinde Loti, Azi-

yadé’nin surlar d›fl›ndaki mezarl›kta

kabrini ararken yan›nda Kandilli’de

oturan ve K›br›sl› Mehmet Pafla soyun-

dan Suvari yüzbafl›s› Tevfik Bey’de bu-

lunuyordu. Sonralar› bu genç subay

Harbiye naz›r› Naz›m Pafla’n›n yaveri

olmufltu. Ve Enver bey idaresinde Bab›-

ali’ye yap›lan bask›nda Naz›m pafla ve

di¤er baflkalar› ile birlikte ihtilalciler

taraf›ndan 1913’te öldürülmüfltür. 

Loti daha Balkan harbi y›llar›nda

Türkler taraf›n› tutarak kapa¤›nda bü-

yük bir vahfletle düflmanlar taraf›ndan

a¤z› burnu kesilen bir Türkün foto¤ra-

f›n› koydu¤u Can çekiflen Türkiye (La

Turquie Agonisante, 1913)27 bafll›kl›

bir kitab› ile bu taraftarl›¤›n› vurgula-

m›flt›28. Bütün bat›n›n Balkan ülkeleri

taraf›ndan Osmanl› Devleti’nin Avru-

pa’daki topraklar› parça parça kopar›l›r-

ken bunu alk›fllad›klar› ve destekledik-

leri bilinir. Loti’nin Fransa’da dahil ol-

mak üzere bat› ülkelerinin bu davran›fl-

lar›na karfl› ç›kmas› ve bunu yaz›lar› ile

vurgulamas› gerçekten büyük bir cesa-

rettir. Ayn› tarihlerde ‹talya’n›n da Ku-

zey Afrika’daki son Osmanl› topra¤›

Trablus yani bugünkü Libya’y› ele ge-

çirmesi de bat› ülkelerinde destekleni-

yordu29. Loti bundan sonra Türkiye le-

hindeki polemik yay›nlar›n› sürdürdü.

1919’da bas›lan bize gerekli müttefikler

(Les alliés gu’il mous faudrait) ve

1920’de bas›lan sevgili Fransam›z›n do-

¤uda ölümü (Le mort de notre chère

France eu orient) bafll›kl› küçük kitapla-

r›n› peflpefle yay›nlad›. Türkler lehine I.

Dünya harbi y›llar›nda dostça yaz›lar

yazmas› konuflmalar yapmas› baz› çev-

relerde hofl karfl›lanmam›fl hatta bu

yüzden düelloya dahi davet edilmifltir.
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Resim 23. Loti’nin portresi.

Resim 24. Loti’nin kendisini II.

Ramses’in mumyas›na benzeten

foto¤raf›.



Bu arada Ermeniler taraf›ndan da Pierre

Loti’yi suçlayan Ermeni milletini kara-

layan Pierre Loti bafll›¤› ile (Le Calom-

niateure du peuple Arménien) Paris’te

bir kitap yay›nlanm›flt›r30.

Eserlerinden baz›lar› tiyatro senar-

yosuna dönüfltürülerek sahneye konul-

mufltur. Frans›z tezgahlar›nda 1952’de

denize indirilen 10.000 tonluk bir ge-

miye Pierre Loti ad› verilmiflti. Ayr›ca

donanmaya ait küçük bir karakol gemi-

sinin de Aziyadé ad›nda oldu¤u ö¤re-

nilmifltir. Daha önceleri de Frans›z pos-

ta idaresi üzerinde büst halinde onun

ünüformal› bir resmi olan arka planda

da Marmara’dan Sultanahmet caminin

görünüflünün yer ald›¤› bir posta pulu

bast›rm›flt›. Ayr›ca Fransa’da Pierre Loti

dostlar›n› birlefltiren bir cemiyetin ku-

ruldu¤u da bilinir. Loti’nin Osmanl›l›¤a

ba¤l›l›¤› Frans›z edebiyat ve sanat ale-

minde o derecede meflhur olmufltuki

modern resim ustalar›ndan Henri Rous-

seau (1844-1910) ço¤u kitaplar›nda en

sevdi¤i hayvan olarak belirtti¤i yan›nda

bir kedi ve bafl›nda fes ile tasvir etmifl-

tir31. Taha Toros taraf›ndan yay›nlanan

bir yaz›da ise Loti’nin Levi Dhurme

ad›nda bir ressam taraf›ndan yap›ld›¤›-

n› bildirdi¤i portresinin büyük boy

renkli bir röprodüksiyonunu yay›nla-

m›flt›r32. Loti ile ilgili olarak Frans›z

denizcilik dergisi içinde pekçok yaz› ve

resimler olan bir kitap 1950’de yay›nla-

d›ktan baflka33 Fransa’da bir Pierre Loti

derne¤i kurulmufl ve bu dernek

1952’den itibaren ona dair yaz›lar tak-

dim edilen birde dergi bast›rmaya bafl-

lam›flt›r34. Loti’nin deniz subay› ünüfor-

mas› ile bir büstü heykel ustas› Rey-

mond Sudre taraf›ndan yap›lm›fl ve me-

zar›n›n bulundu¤u Oleron adas›nda,

ölümünün 30. y›l dönümünde 26 Tem-

muz 1953’te bir törenle aç›l›fl› yap›lm›fl-

t›r35. 

Loti edebiyat yetene¤i d›fl›nda ol-

dukça baflar›l› ressamd›. Çizimlerinin

bir k›sm› 19.yy. sonlar›nda ç›kan baz›

Frans›z dergilerinde bilhassa Le Monde

‹llustré dergisinde bas›lm›flt›r. Ayr›ca

Loti’nin desenlerinden 100 adedi Cla-

ude Farrere’nin oldukça ayr›nt›l› bir

aç›klama metni ile birlikte 1950 y›l›na

do¤ru k›s›tl› bir bask› olarak yay›nlan-

m›flt›r36. Bu kitab›n 141. sayfas›nda

Aziyadé oldu¤u iddia edilen genç kad›-

n›n biri yaflmakl› biri de yüzü aç›k ola-

rak iki portresi de bulunmaktad›r. Ayr›-

ca içinde bütün gezdi¤i yerlerden de-

senler olmakla beraber aralar›nda Sela-

30) L. Baronian, Pierre Loti le

calomniateure du peuple Armé-

nien, Politique et les massares

d’armenies, Paris 1919. Türk-

lere olan afl›r› sempatisini k›na-

yan kendi vatandafllar› tara-

f›ndan da Loti’yi çirkin bir du-

rumda tasvir eden bir karikatür

de yay›nlanm›flt›r. 

31) Henri Rousseau hakk›nda

bkz. Thieme-Becker, Künstler

Lexikon, XXIX (1935), s. 113;

W. Uhde, Künstler der Gegen

wart II (P.H. Schmidt taraf›n-

dan yay›nlanan) Dresden

1921.

32) Taha Toros, Pierre Lo-

ti’den ‹stanbul’da kalan an›la-

r›, Sanat Dünyam›z, y›l 7, sa-

y› 21 (1981), s. 32-37.

33) La Revue Mar›t›me, Pierre

Loti (1850-1923) (içinde Loti

ile ilgili 19 makale vard›r),

Caen 1950).

34) Association ‹nternationale

des Amis de Pierre Loti, Cahiers

Pierre Loti, say› I, Paris 1952

(di¤er say›lar› görülemedi).

35) Anonim, Monument a Pi-

erre Loti à St. Pierre d’Oleron,

TTOK Belleteni 139 (A¤ustos

1953), s. 29.

36) Cl. Farrere, Cent Dessins

de Pierre Loti, Paris [1947].Bu

yay›n hakk›nda k›sa bir not

olarak bak›n›z, Metin Toker,

Aziyadé dessinée par la plume

de son amant, TTOK Bellete-

ni, say› 97 (fiubat 1950), s.

18-21.
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Resim 25. Loti’nin büstü.

Resim 26. Loti’nin Oleron

adas›ndaki mezar› bafl›ndaki

an›t.



37) Bu resimli köprünün bir fo-

to¤raf› için bkz. Semavi Eyice,

Atatürk’ün do¤du¤u y›llarda

Selanik, Do¤umunun 100. y›-

l›nda Atatürk’e Arma¤an, ‹s-

tanbul 1981, s. 461-518.

38) A.Q. W›lléger, ‹stanbul Le

regard de Pierre Loti, Paris

1992. Loti’nin foto¤raflar›n›n

sergileri hakk›nda resimli bir

yay›n olarak bkz. Bruno Ga-

udichon-Alain Quella-Ville-

ger, Pierre Loti Photographe

(1850-1923), 1985-1986. Pi-

erre Loti’nin çekti¤i foto¤rafla-

r›n bir k›sm› 1982 y›l›nda An-

kara ve ‹stanbul’da yap›lan

sergilerde teflhir edilmifltir. Meh-

met Altan, Piyer Loti’nin ‹s-

tanbul resimleri sergilendi,

Cumhuriyet gazetesi

(30.12.1982).

39) Tijen Olcay, Pierre Lo-

ti’nin bak›fl› Büyük Ada ‹stan-

bul, ‹stanbul Dergisi (Tarih

vakf› dergisi), say› 33, Nisan

2000, s. 68-73, içinde 10 tane

Loti taraf›ndan çekilmifl ‹stan-

bul’un çeflitli köflelerine ait fo-

to¤raflar bulunmaktad›r. 

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

nik ve ‹stanbul’dan görüntülere de rast-

lan›r. Bunlar pek fazla say›da de¤ildir.

Selanik görüntülerinin en ilgi çekici

olan› bir kona¤›n önünden geçen soka-

¤› aflan, bahis konusu kona¤› karfl› tara-

fa ba¤layan köprüdür. Türk devri Sela-

nik’inin bu ilgi çekici yap›s› uzun y›llar

yerinde kalm›fl ve foto¤raflada tespit

edilmifltir. Desende bu köprünün al›nl›-

¤›nda bir manzara resminin bulundu¤u

görülür37. ‹stanbul desenlerinde ise

Dolmabahçe cami Bab›ali’den baflka

Aziyadé’ye izafe edilen mezar tafl›n›n

üstündeki kitabesi ile bir çizimi de yer

alm›flt›r. Pierre Loti foto¤rafç›l›¤a da

çok merakl› idi. Pekçok say›da foto¤-

raflar b›rakm›flt›r. Bunlardan ‹stanbul’a

ait olan bir k›sm› Alain Quella-Wille-

ger taraf›ndan 1992 y›l›nda aç›klamal›

bir albüm halinde yay›nlanm›flt›r38.

Bunlar›n aras›nda ‹stanbul’un bugün

kaybolmufl baz› köfleleri ve yap›lar›n›n

art›k bir eflsiz belge de¤erindeki görün-

tülerine rastlan›r. Nitekim fiehzadeba-

fl›’nda ünlü direkler aras›n›n henüz mer-

mer sütunlar› kald›r›lmadan arkada s›ra-

lanan dükkanlar› ile gösteren bir foto¤-

raf› dikkate de¤er. Yine bunlar aras›nda

Bayezit caminin sa¤ taraftaki önünün

flimdiki gibi ç›plak bir durumda olma-

d›¤› sa¤ taraftaki minare dibinin yo¤un

biçimde a¤açland›r›lm›fl oldu¤u da gö-

rülmektedir. Rumeli hisar›n›n hemen su

k›y›s›nda bulunan bir kesimi bu önemli

eski eserin tarih içindeki konumunu ga-

yet güzel belli etmektedir. Bo¤az k›y›-

s›ndaki sahil saraylar›n mükemmel bir

foto¤raf› Haliç’ten çeflitli görüntüler

bugün art›k unutulmufl hat›ralard›r. Bu

foto¤raflar›n büyük bir k›sm›nda da

Loti insan görüntülerine önem vermifl-

tir. O y›llarda ‹stanbul halk›n›n k›yafet-

leri ile çeflitli tipleri Bo¤az ve Haliç k›-

y›lar›ndaki sandalc›lar sokak ve mey-

danlardaki halk tabakas›ndan insanlar

görülebilir. Ayr›ca son aylarda ç›kan

bir dergide de yine Loti’nin foto¤rafla-

r›ndan baz›lar› yer alm›flt›r39. Loti’nin

foto¤raf merak› sayesinde kendinin de

de¤iflik giyimler içinde çekilmifl portre-

leri ile karfl›lafl›l›r. Bunlar sivil giyimler-

le oldu¤u gibi ünüformal› resimleri de

çok say›dad›r. Hatta M›s›r’da yeni kefl-

fedilmifl olan firavunlardan II. Ram-

ses’in mumyas›n›n yan›nda kendisini

ona benzeten bir foto¤raf›n› da çektir-

mekten kaç›nmam›flt›r. 

IV ‹STANBUL’UN
ANLATIMI 

VE TÜRK YAfiANTISI
Pierre Loti takma ad›n› kullanan Ju-

lien Viaud kendisine büyük flöhret sa¤-

layan Aziyadé roman›n› Selanik’te bafl-

latm›fl ve ‹stanbul’da konuyu sürdür-

müfltür. Roman konunun ifllenifli bak›-

m›ndan yazar›n hayal aleminden do¤-

mufl hissini b›rakmaktad›r. Çok genç

bir yabanc› deniz subay›n›n o y›llar›n

Selanik flehrinin müslüman mahallele-

rinde dolafl›rken bir penceredeki kafe-

sin arkas›ndan taze bir kad›n›n güzelli-

¤ini farketmesi kadar onunla tan›fl›p ih-

tiyar zenci bir halay›¤›n yard›m›yla bile

olsa buluflabilmesi, her ikisi de biribir-

lerinin dillerini bilmediklerine göre an-
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Resim 27. Frans›z Posta

‹daresinin Loti için bast›rd›¤›

pul.

Resim 28. Bursa’da Frans›z

konsolosu olan Grègoire Bay’›n

konsolosluk olarak kulland›¤›

evin genel görünümü.



40) Abdülhak fiinasi Hisar,

‹stanbul ve Pierre Loti, ‹stanbul

1958, s. 64.
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laflmalar› ve ondan sonra ifli bu kadarla

b›rakmay›p yafll› bir yahudinin sanda-

l›nda baflbafla kalmalar› inand›r›c› de¤il-

dir. Selanik koyunun bir taraf›n›n yük-

leme boflaltma iflleri yapan ticaret ge-

mileri ile dolu olmas› koyun bofl k›sm›-

n›n da Türklere gözda¤› vermek üzere

bütün Avrupa ülkelerinin gönderdikleri

harp gemilerinin demirli bulunmalar›

böyle bir muhabbet için denizin uygun

olamayaca¤›n› kesin olarak gösterir.

K›sacas› Loti’nin bu Selanik maceras›

bütünüyle hayal alemine dayanmakta-

d›r. Loti Selanik sokaklar›n› dolafl›rken

bir Türk hareminde böyle bir genç ka-

d›n olsa ve onunla bir sandalda baflbafla

kalmak mümkün olabilse diye düflün-

müfl ve bunu roman›na geçirmifl olmal›-

d›r. Roman›n en önemli k›sm› Abeddin

Efendinin bütün harem halk›yla birlikte

k›sa bir süre sonra ‹stanbul’a göç etmesi

ve Loti’nin de o s›ralarda büyük flehre

gelmifl olmas›yla bafllar. Haliç’in kuzey

yakas›nda Hasköy’de yerleflen Abeddin

Efendi’nin evini bulan ve Aziyadé’yle

yeniden ba¤lant› kurabilen buradaki

iliflkisi Selanik için oldu¤u gibi inand›-

r›c› say›lamaz. O y›llar›n ‹stanbul’unda

bir yabanc› subay ile bir müslüman ka-

d›n›n buluflmalar›na ve beraber olmala-

r›na ihtimal vermek zordur. Ancak Azi-

yadé roman›n›n örgüsü bir tarafa b›ra-

k›ld›ktan sonra içinde 1870-80’li y›lla-

r›n ‹stanbul’unun çeflitli köflelerinin çok

baflar›l› anlat›mlar› ile karfl›lafl›l›r. Loti

de kitab›na çok romantik bir aflk hika-

yesi örgüsünü katmayarak sadece bir

yabanc› seyyah gözüyle bu büyük Os-

manl› flehrini anlatm›fl olsa idi Gautier

ve Amicis ile daha birçok baflkalar›n›n

seyahatnameleri gibi bir eser b›rakabi-

lirdi. Yazar böyle bir yol tutmam›fl ‹s-

tanbul tasvirlerini hayalinde yaratt›¤›

hüzünlü bir maceran›n hikayesi ile kay-

naflt›rm›flt›r.

Loti ‹stanbul’u sevmiflti. Henüz ka-

rakteri bozulmam›fl bu büyük Osmanl›

flehrinin en güzel göründü¤ü yerlerden

biri olan Eyüp s›rtlar›ndan hayranl›kla

seyrediyordu. Bununla beraber 1870’li

y›llar›n ‹stanbul’unun ahflap evlerle do-

lu dar sokaklar› bunlar›n aralar›nda bu-

lunan yafll› a¤açlar›n gölgeledi¤i mey-

danc›klar Türk erkeklerinin bafll›ca du-

rak yerleri olan basit gösteriflsiz mima-

rili mahalle kahvehaneleri zaman za-

man gemisinden ç›kan Frans›z denizci-

sinin en hoflland›¤› yerlerdi. Loti’nin

yeterli bir Türkçe ö¤rendi¤i söylene-

mez. Herhalde birkaç kelime ö¤renmifl

olmal›yd›. ‹stanbul hakk›ndaki kitapla-

r›nda kendisini iyi Türkçe konuflur gibi

tan›tmas› bizim görüflümüze göre abar-

t›l›d›r. ‹stanbul’da yaflad›¤› günlerde ge-

misi d›fl›nda kald›¤› mahalleler biribi-

rinden çok de¤ifliktir. ‹lk olarak genel-

likle musevilerin yo¤un olarak yaflad›k-

lar› Hasköy’de caminin karfl›s›nda olan

bir evde k›sa süre kalm›flt›r40. Taha To-
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Resim 29. Grègorie Bay’›n

Gurabahane-i Laklakan ad›

verilen evinin bir odas›ndan

görüntü.

Resim 30. Loti’nin

Bo¤aziçi’nde demirli Le

Vautour gemisi.



41) Loti ile ilgili önemli notlar

W. Sperco, Istanbul paysage

littéraire, Paris tsz, s.38-64;

Ayr›ca Taha Toros bkz. Not

32.

42) Balat’taki evin evvelce tes-

pit ederek foto¤raflar›n› çekmifl-

tik ancak bu makalemizi haz›r-

larken bu foto¤raflar› bulmak

mümkün olmad›. 

43) Çemberlitafl’taki ev hakk›n-

da bkz. Orhan Peksayar, Ta-

rihi bir ev kaderine terkedilmifl...

Milliyet gazetesi, 3 fiubat

1965. Bugün çok de¤iflmifl hal-

deki bu evin sadece kap›s› üs-

tünde oldukça büyük eski harf-

lerle Türkçe ve Frans›zca ol-

mak üzere mermer üzerine ifllen-

mifl uzun bir kitabe bulunmak-

tad›r. Ayn› sempozyumda bu

kitabeyle ilgili olarak arkada-

fl›m›z Prof. U¤ur Derman "Pi-

yer Loti’nin oturdu¤u evin kita-

besi" bafll›kl› bir bildiri takdim

etmifltir. 

43a)Mesut Koman, Eyüp Sul-

tan Loti kahvesi ve çevresi,

TTOK yay›n›, ‹stanbul

1986.
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ros Loti’nin Hasköy’den sonra bir süre-

de Eyüp’te yaflad›¤›n› bildirir ise de

onun bu semtte bir evde kald›¤›na dair

bir bilgimiz yoktur41. A. fiinasi Hisar’›n

Loti hakk›ndaki küçük kitab›nda ise

Hasköy’de oturdu¤u ev olarak kabul

edilen binan›n bir foto¤raf› bulunmak-

tad›r. Bir di¤er bar›na¤› ise Balat ile

Edirnekap›s› aras›nda çoklukla Ermeni-

lerin bulunduklar› bir mahallede kirala-

nan bir evdir. Bu ev Hamâm-î Muhittin

mahallesinde, Yaz›c› camii soka¤›nda-

d›r. 25 y›l öncesine kadar duran bu ev

kilise vakf›na ait idi. fiimdiki durumunu

tekrar araflt›r›p tespit edemedik42. Bafl-

ka bir bar›na¤› ise Divan yolu cadde-

sinde Çenberlitafl’›n karfl›s›nda Atik Ali

Pafla medresesinin bitifli¤indeki bir ev-

dir43. Yak›n tarihlerde bütünüyle mi-

marisi de¤ifltirilen bu evin sadece kap›s›

üstünde vaktiyle Loti’nin bu yerdeki

evde yaflad›¤›n› bildiren mermer bir ha-

t›ra kitabesi kalm›flt›r.  Nihayet son

olarak da Ortaköy’ün arka taraflar›nda

biraz yüksekçe bir yerde Ortaköy ca-

miini iyi gören bir evde kald›¤›n› bildi-

rir. Loti bu evin pencerelerinden 1894

depreminde y›k›lm›fl olan Ortaköy ca-

mii minarelerinin yeniden yap›lmalar›-

na flahit oldu¤unu bildirdikten baflka

k›y›da bir sahil saray›n›n bahçesinde

sarayl› han›mlar› görebildi¤ini bildirir

ki bu herhalde y›llarca tütün deposu

olarak kullan›ld›ktan sonra yanarak bu-

gün 4 duvar halinde kalan Esma Sultan

yal›s› olmal›d›r. Fener s›rtlar›nda otur-

du¤u ev evvelce içinde yaflad›¤› Has-

köy’ü gören bir yerde bulunuyordu. Bu

evin haz›rlanmas›n› ve içinin saraydan

gönderilen baz› eflya ile döflendi¤ini

Comtesse Ostrorog anlat›r. Çenberli-

tafl’taki evi ise genç bir subay›n arac›l›-

¤›yla sa¤lanm›flt›. Loti hiç bir fley iste-

memifl ev sahibinin b›rakt›¤› eflya ile

yetinmiflti. 

Loti’nin ‹stanbul’un içinde oturup

dinlendi¤i hayal alemine dald›¤› kahve-

sini içip nargilesini çekerek Türklerle

sohbet etti¤ini iddia etti¤i yerlerin ba-

fl›nda Eyüp semtine hakim bir yüksek-

likte olan ve bugün onun ad›yla an›lan

basit kahvehane gelir43a. Asl›nda salafl

ahflap bir mekandan ibaret olan bu

kahvehanenin önünde afla¤›da Haliç

uzan›yor. Karfl›s›nda ise Bizans surlar›-

n›n çevreledi¤i minareleriyle kubbele-

riyle ve ahflap evleriyle ‹stanbul uzan›-

yordu. Kahvehanenin çevresi Türk me-

zarlar›yla doluydu. Eyüp’ten de buraya

iki taraf›nda kabirlerin s›raland›¤› dar

bir yoldan ancak yaya olarak ç›k›labi-

lirdi. Kahvehanenin tam önünde ise

Eyüp’ün en eski türbelerinden olan

1496’da ölen fleyhülislam Çelebi Ala-

üddin el-Arabi Efendi’nin herhalde

1763 depreminde kubbesi çökmüfl aç›k

türbesi bulunuyordu. Bugün bu türbe-
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Resim 31. Loti gemisinde

personeli ve kedisi ile birlikte.

Resim 32. Aziyade roman›n›n

Paris’te yap›lan bask›lar›ndan

birinin bafll›k sahifesi.



44) G. de La Rochefoucauld,

Constantinople avec Loti, Paris

1928, s. 208-209 aras›ndaki

foto¤raf. Loti’nin Bursa seya-

hatinin baflka yay›nlarda bah-

si geçmektedir. L.P. de Latour,

A Brousse avec Pierre Loti,

TTOK Belletini 249 (Ekim

1962), s. 30. Pierre Loti de 29

May›s 1894’te Yeflil Cami’yi

ziyaret etti¤ini bildirmifltir. Pi-

erre Loti, La Galilée, Paris

1896.

45) Sir M. Sykes, The caliph’s

last Heritage A short history of

the Turkish Empire, London

1915.
46) Ahmet Haflim, Gurabaha-
ne-i Laklakan, ‹stanbul 1928;
a.mlf., Bize Göre Gurebahane-i
Laklakan Frankfurt Seyahat-
namesi, Kültür Bakanl›¤› Ya-
y›nlar› 483, Ankara 1981;
a.mlf., a.g.e., M.E.B., ‹stanbul
1986. Gurebahane-i Laklakan
yaz›l›fl›ndan ve bas›l›fl›ndan 15
y›l kadar önce yani 1912-13’e
do¤ru bir tatil haftas›n› geçir-
mek üzere Bursa’ya giden A.
Haflim Bursa’n›n erken Os-
manl› devrinden kalan mimari
eserlerini dolafl›p onlar› güzel-
liklerini k›saca belirttikten son-
ra Bursa’ya gelen bütün ya-
banc›lar›n bahsettikleri: "...gül-
ler ve çiniler aras›nda yaflamak
ve ölmek için Bursa’da inzivay›
seçmifl garip bir sanat delisi..."
Grégoire Bay adl› Frans›z›n
sedbafl›ndaki evinde ziyarete
gitti¤ini yazar. Burada ç›nar
ve dut a¤açlar›n›n gölgeside si-
gara, kahve ve ahududu flerbeti
içerek sohbet ettiklerini bildirir.
Bahçe içinde esas köflkünden
baflka Gurebahane-i Laklakan
denilen ikinci bir köflk vard›.
Tabii ve vahfli bir orman ha-
lindeki bu bahçede bulunan ol-
dukça harapça bu üç odal›

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

nin sadece temeli kalm›flt›r. Loti’nin

flehrin içindeki ikinci kahvehanesi bü-

yük çarfl›n›n yak›n›nda Mahmut Pafla

caminin avlusundaki idi. O tarihlerde

bu eserin avlu duvar› ile son cemaat ye-

ri aras›nda kahvehaneler vard›. Loti bu-

rada da oturmay› ve Türklerle hoflbefl

etmeyi sevdi¤ini yazm›flt›r. ‹stanbul’un

en eski islami ibadet yerlerinden olan

Mahmut Pafla camii avlusuna de¤iflik ve

güzel bir renk katan bu kahvehaneler

ne yaz›k ki sonraki y›llarda kapanm›fl

yerlerini bir tak›m meskenler iflgal et-

mifl ve bir vakitler a¤açlar›n gölgeledi¤i

aç›k hava kahvehaneleri bu çirkin yer-

leflimin bahçeleri haline getirilmifltir.

Çamafl›rlar›n as›l› oldu¤u bu bahçelerin

yaratt›¤› periflanl›k ve çirkinlik bu tari-

hi çevreyi berbat etmiflti. Üçüncü kah-

vehanesi Bayez›t’ta Çarfl›kap›’da Çen-

berlitafl yak›n›ndaki evinin karfl›s›nda

olan Atik Ali Pafla camii avlusu olmufl-

tur. Burada da a¤açlar›n gölgesinde

oturmay› ve hayal alemine dalmay›

sevdi¤ini beyan eder. Bo¤az k›y›lar›nda

iskele bafllar›ndaki baz› kahvehanelerde

de oturdu¤unu bildirir. ‹stanbul d›fl›nda

ise Bursa’da Setbafl›’ndaki bir kahveha-

ne çok hoflland›¤› köflelerden biri ol-

mufltur. Bu ahflap binan›n önünde dost-

lar› ile birlikte çekilen bir foto¤raf› var-

d›r44. Bursa’daki kahvehane münasebe-

tiyle Loti’nin müslümanl›k hususundaki

inanc›n› buray› ziyaret eden ingiliz

seyyah› M. Sykes’de Anadolu’da yapt›-

¤› uzun gezinin hikayesi olan seyahat-

namesinde dile getirmifltir45. Loti’nin

Bursa’da Frans›z hükümetinin konsolo-

su olan Grégoire Bay adl› levantin ile

dostlu¤u olmufltur. Uzun y›llar Bursa’da

yaflayan önce fahri konsolos iken bu

göreve resmi olarak atanan Grégoire

Bay orada evlenmifl ve Irgand› köprüsü

bafl›ndaki bir eve yerleflmiflti. Eski Bur-

sa kartpostallar›nda dam›nda Frans›z

bayra¤› ile görülen bu evin bahçesinde-

ki bir köflkün içi tamamen eski Türk

mimarisine göre yap›lm›fl ve döflenmifl-

ti. De¤erli Türk eserleriyle zenginleflti-

rilen bu mekan›n sedirli salonunda

lambriler üzerinde alt›n yald›zla yaz›l-

m›fl bir kasidenin m›sralar› s›ralan›yor-

du. Loti bu evi de çok sevmiflti. Ayn›

tarihlerde Türk edibi Ahmet Haflim ay-

n› evde sohbetler yapm›flt›r46. Türki-

ye’de Osmanl› devletinin son y›llar›nda
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Resim 34. Aziyade’nin Türkçe

tercümesinin kapa¤›.

Resim 33. Aziyade’nin sonraki

bask›lar›ndan birinin kapa¤›.



köflk hasta ve sakat leyleklerin
s›¤›na¤› oldu¤undan buraya
Gurebahane-i Laklakan ad› ve-
rilmiflti. Ahflap üç basamakla
ç›k›lan harapça köflkün ilk
odas›n›n 4 duvar› yerden tava-
na kadar çinilerle kaplanm›flt›.
fiair Sadi’nin talik hatla çini
üzerine yaz›lm›fl m›sralar› kap›
karfl›s›ndaki duvar› boydan
boya kapl›yordu. ‹kinci odaya
gül ve bülbül odas› ad› veril-
mifltir. Bununda duvarlar› yine
çinilerle kaplanm›flt›. Burada
gül kelimesinden üretilmifl bütün
kad›n isimleri çiniye ifllenmifl
olarak sülüs hatla renkli daire-
ler içine yaz›lm›flt›r. Üçüncü
odaya ise Bursa’daki Türk
eserlerinin 1855 depreminden
sonra tamirlerinde büyük him-
meti görülen Hüdavendigar vi-
layetinin ünlü valisi Ahmet
Vefik Pafla’n›n ad› verilmifltir.
Bu odan›nda üstü eski bir Türk
kona¤›ndan ç›kar›lm›fl renkli
nak›fllar ve alt›n yald›zl› beze-
melerle süslü bir tavandan olufl-
mufltu. Bu odalar›n içlerinde
Türk usulü sedirlerden baflka
Türk halk sanatlar›n›n çeflitli
eserleri çevreler, hal›lar, kilim-
ler, kitap ciltleri, mangallar,
aynalar, nargileler, oklar, le¤en
ve ibrikler, mercan ve fildifli
sapl› ba¤a kafl›klar ve bunlar
gibi eserler ile dolu idi. Ha-
flim’in anlatt›¤›na göre: "...d›-
flar›da bahçeye bakan üstü ör-
tülü bir terasda küçük bir is-
kembe üzerinde, eski zaman ifli
büyük bir sini duruyordu. Si-
ninin üstünde çepçevre tahta
kafl›klar ve yerde sini etraf›nda
birer küçük minder dizilmiflti.
Yapraklar içinde kaybolan
mermer bir levha üzerinde Pier-
re Loti’nin bu sofrada Yeflil
Camii imamlar›yla iftar etti¤i
akflam›n tarihi kaz›lm›flt›...".
Ricam›z üzerine, Uluda¤ Üni-
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ve istiklal savafl›n›n içinde çok say›da

renkli foto¤raflar çektiren A. Kahn adl›

merakl›n›n koleksiyonundaki resimler-

de bu ilgi çekici evin içinden görüntü-

ler yer almaktad›r47. Sonralar› ünlü ‹s-

kender kebapç›s›n›n mülkiyetine geçen

bu güzel bina bir süre sonra el de¤ifltir-

mifl ve Bursa an›tlar kurulunun ve Bur-

sal›lar›n ilgisizli¤i sonunda yak›n y›llar-

da yerine yeni bina yap›lmak üzere

y›kt›r›l›p ortadan kald›r›ld›¤› ö¤renil-

mifltir.

Loti her hususta eskiyi seven ve es-

kiye ba¤l› olan bir kiflili¤e sahipti. De-

¤ifliklikler yeniliklerden hofllanm›yor ve

bu gibi görüntüler onu rahats›z ediyor

hatta kaybedilen geçmiflin art›k bir da-

ha geri dönmeyece¤ini bilmesi onu bü-

yük üzüntülere sokuyordu. Nitekim ro-

man›nda ve çeflitli yaz›lar›nda hatta

mektuplar›nda ‹stanbul’un k›sa bir süre

sonunda de¤iflikli¤e u¤ramas›ndan duy-

du¤u üzüntüyü belli eder. Osmanl› ta-

rihinin son y›llar›nda ittihat ve terakki

partisinin ortaya ç›kmas› ve bunun gay-

reti ile Sultan II. Abdülhamit’in taht›n-

dan indirilerek II. Meflrutiyet’in ilan

edilmesini pek be¤enmifl de¤ildi. Mefl-

rutiyetçilerin ona çok büyük bir sayg›

göstermeleri hatta Balkan harbinin he-

men arkas›ndan büyük ölçüde onurlan-

d›rmalar›na ra¤men, o hala eskiye hay-

ranl›¤›n› b›rakam›yor ve onun gerilerde

kal›p kaybolmas›ndan üzüntü duydu¤u-

nu belli ediyordu. 

Pek çok ülkeyi gezmifl ve görmüfl

olmas›na ra¤men ‹stanbul’un ve Türkle-

rin onun hayat›nda özel bir yerleri ol-

du¤u aç›kça bellidir. Bir kere dikkati

çeken flu husus aç›kça görülürki Loti ‹s-

lamiyete büyük ilgi duymufltu. fiüphe-

siz kendisinin hristiyan olmakla bera-

ber katolik de¤il protestan yani çok da-

ha liberal bir mezhepten oluflunun bu

tutumunda rolü olsa gerektir. Ezan se-

sinin kendisini duyguland›rd›¤›n› belir-

tirken P. Loti Atik Ali Pafla Camii avlu-

sundaki ç›narlar›n dibinde otururken

dinledi¤i ezan sesi ona: "...insan kendi-

sinin bir hiç oldu¤unu, sonsuz hüznünü

ve derin uçurumlar›n bafl›nda duyulan

bafl dönmesine benzer bir his..." verdi-

¤ini söylüyordu. Halbuki ayn› y›llarda

‹stanbul’a gelen baflka bir Frans›z yazar

G. Deschamps ezan› k›sacas› kedi mi-

yavlamas› gibi bir hayk›r›fl oldu¤unu

yazm›flt›r48. Kitaplar›nda ve yaz›lar›nda

Loti’nin afl›r› derecede melankolik ru-

hunun izleriyle karfl›lafl›l›r. ‹stanbul’a ait

bir hat›ras›nda anlatt›¤› basit bir olay

bu e¤ilimini belli eder. Bo¤aziçi’nin

Anadolu yakas›nda karfl›ya geçmek

üzere bir kay›¤a binmek üzereyken is-

keleye geldi¤inde önce ihtiyar bir san-

dalc›n›n bak›ms›z sandal›n› b›rak›p

genç bir kürekçinin idaresindeki yeni

boyal›, yald›zl› bir kay›¤› seçmesi üze-
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Resim 36. Nuri Bey’in k›zlar›

ve mürebbiyesi.

Resim 35. Nuri Bey’in k›zlar›

(Mutsuz Kad›nlar)



versitesinden Yrd. Doç. Dr.
Funda Berksoy’un yapt›¤› so-
ruflturmaya göre Bursa Müze-
si’nde görevli Ergin Horasan-
l›’n›n, 1970’li y›llarda içi çinili
köflkü kurtarma giriflimi sonuç-
suz kalm›fl ve köflk y›k›larak
yerine apartman yap›lm›flt›r. 
47) Kahn’›n çektirdi¤i foto¤-
raflardan güzel bir sergi önce
Ankara’da sonra ‹stanbul’da
düzenlenmifltir. Bu resimlerin
orjinalleri Fransa’da bir kasa-
bada bir arfliv halinde muhafa-
za edilmektedir. 
48) G. Deschamps, A Cons-
tantinople, Paris 1913.
49) Evin, Gervais-Courtelle-
mont taraf›ndan çekilen renkli
foto¤raflar›, photographies
d’hier et d’aujourd’hui par Pier-
re Loti, Lecture Pourtous, c. 58,
V. y›l (15 Kas›m 1909), s.
550-558. Pierre Loti’nin Roc-
heford’daki evinin bahçe ve iç
görüntüleri, basit bir krokisi,
camii olarak adland›r›lan me-
kan ile mezartafl›n›n foto¤raf›
ve Loti’nin elyaz›s›ndan bir
faksimile, bir makalede yay›n-
lanm›flt›r: Emile Vede, L’oeuvre
de Pierre Loti-Sa ma›son, son
Journal, intime et sonf›ls, L’›l-
lustration, No 4113, Paris (31
Décembre 1921), s. 631-636.
50) N. Serban, Pierre Loti sa
vie et son Oeuvre, Paris 1920;
a.mlf., a.g.e. (Collection des
Grands Auteurs Français, no
1), Lutetia 1922.
51) Wera Krieg, Griechenland
und der Orient. Reisseindrücke
im 19. Jahrhundert (Breslau
Üniversitesine takdim edilmifl
doktora tezi), Würzburg 1935,
s. 10-14. Bu doktora tezinin
konusu genifl olmakla beraber
sadece 2 bölümü yay›nlanm›fl-
t›r. Bunlardan biri Loti hak-
k›ndad›r. 
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rine ihtiyar›n kendisine sitemli bak›flla-

r›n› unutamad›¤›n› ve akl›na her geldik-

çe ihtiyar kay›kç›n›n hüzünlü bak›fllar›-

n›n akl›nda canland›¤›n› yazm›flt›r. 

Loti dünyan›n pekçok köflesini gez-

mifl ve oralar›n güzelliklerini tan›m›fl

olmas›na ra¤men ‹stanbul’u ve ozama-

n›n Türkiye’sindeki atmosferi hepsinin

üstünde tutmufltu. Kendisine büyük

flöhret sa¤layan ilk roman›n› ve onun

kahraman› Aziyadé ad›n› verdi¤i, bü-

yük ihtimalle hayalinde yaratt›¤› genç

kad›n› devaml› olarak hayat›nda yaflat-

may› sürdürdü. Bu romantik duygular

onu Osmanl› devletinin son günlerin-

deki görüntülerine ba¤lam›flt›. Zaten

Loti’nin hoflland›¤› ve hofllanmad›¤›

fleyler vard›. Mesela Bat› Avrupa sana-

t›nda Gotik üslubu be¤eniyordu. Mil-

letlerden de baflta Slavlar olarak baz›la-

r›na pek sempatisi yoktu. Yaz›lar›nda

Ruslar›, Almanlar›, Bulgarlar›, Yunanl›-

lar› ve Ermenileri sevmedi¤ini aç›kça

ifade eder. Hayvanlardan da esrarl› bir

tak›m hislere sahip olduklar›na inand›¤›

kedilere büyük bir sempatisi vard›.

Onun nazar›nda kediler esrarl› bir ruh

alemine sahip canl›lard›. Fener üstlerin-

deki bir evde bir süre yaflad›¤›nda so-

kakta buldu¤u sakat bir kediyi alm›fl ve

Mamut ad›n› verdi¤i bu hayvan› besle-

miflti. Osmanl› medeniyetine duydu¤u

yak›nl›k ve islam sanat›na karfl› besledi-

¤i hayranl›k hisleri güneybat› Fran-

sa’n›n en ucundaki evinin bir odas›n›

bütünüyle islam eserleri koyarak döfle-

mesine yol açm›flt›. Hatta o kadarki bu

mekan›n içine Aziyadé’ye ait oldu¤unu

kabul etti¤i mezartafl›n›n bir kopyas›n›

yerlefltirdikten baflka fiam’da metruk b›-

rak›lm›fl küçük bir caminin bütün iç ak-

sam›n› sat›n alarak bunlar› kendi ifade-

siyle "namuslu kaçakç›lar›n" yard›m›yla

Fransa’ya evine tafl›tt›rarak orada yeni-

den monte ettirmiflti. Evinin en sevdi¤i

odas› "camim" dedi¤i bu mekan idi 49.

V LOT‹’Y‹ SEVENLER 
VE YERENLER

Loti’nin daha sa¤l›¤›nda hakk›nda

Fransa’n›n edebiyat dergilerinde maka-

leler yay›nlanm›flt›. Ölümünden sonra

da yaln›z Fransa’da de¤il baflka ülkeler-

de de onun edebi kiflili¤ine dair çok sa-

y›da kitap yay›nland›. M. Serban ad›n-

da bir Rumen de küçük bir araflt›rma

yay›nlam›flt›50. Bu arada onunla ilgili

doktora tezleri de yap›ld›. Çok y›l ön-

ce Wera Krieg ad›nda musevi as›ll› bir

Alman k›z› Breslau Üniversitesinde

1934 y›l›nda bir doktora tezi takdim

etmiflti51. Çok daha yak›n tarihlerde

Loti ve onun do¤u vizyonlar› hakk›nda

oldukça hacimli kitaplar da yay›nland›.

P. Loti’nin do¤uyu görüflü hakk›nda P-
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Resim 38. Hatice Han›m’›n

kabrinin genel görünümü.

Resim 37. Topkap› d›fl›nda

Hatice Han›m’›n

(Aziyade’nin) mezartafl›.



52) P. E. Br›quet, Pierre Loti et

L’Orient, Geneve tsz. [1945].
53) R. de Traz, Pierre Loti
(Les Grands écr›vains França-
›s), Paris 1948.
54) L. Blanch, Pierre Loti the
Legendary Romantic a Biog-
raphy, New York 1983;
a.mlf., Pierre Loti, Paris 1986.
55) A.Q. Willéger, Pierre Loti
l’incompris, Paris 1986.
56) Reflit Saffet Atabinen, Pier-
re Loti héroique am› des Turcs,
‹stanbul 1950.
57) Abdülhak fiinasi Hisar, ‹s-
tanbul ve Pierre Loti (‹stanbul
Enstitüsü yay›nlar› 41), ‹stan-
bul 1958.
58) Türkiye Turing ve Otomo-
bil Kurumunun belleteninin sa-
y› 96 (Ocak 1950) ve 97 (fiu-
bat 1950) say›lar›nda flu ya-
zarlar›n k›sa veya uzun maka-
lelerine yer verilmifltir. Claude
Farrere, Lettre de M. Claude
Farrere, de l’Academie França-
ise, a Reflit Saffet Atabinen pre-
sident de l’Association Culturel-
le Franca Turque, TTOK Bel-
leteni, say› 97 (fiubat 1950), s.
25; a.mlf., Messagede M. Cla-
ude Farrere, de l’Academie
Française à l’Association Cul-
turelle Franca-Turque d’‹stan-
bul a l’occasion du 100 ème an-
niversaire de la naissonce de Pi-
erre Loti, TTOK Belleteni, say›
96 (Ocak 1950), s. 23-24;
Reflit Saffet Atabinen, Pierre
Loti’nin Yüzüncü do¤um y›ldö-
nümü, TTOK Belleteni, say›
96, s. 8-9; Va la Nurettin
[Va-nü], Kara gün dostumuz,
TTOK Belleteni, say› 97, s. 6-
7; Abdülhak fiinasi Hisar, Pi-
erre Loti, a.g.e., say› 97, s. 5-6;
Sabri Esat Siyavuflgil, Pierre
Loti’ye dair, a.g.e., say› 97, s.
3-4; Esther Caffé, Le Secret de
Loti, a.g.e., say› 97, s. 21-24.
59) Reflat Ekrem Koçu, Gün
içinde tarih: Piyer Loti flan›nda
bir aç›k mektup, Tercüman ga-
zetesi (9 Aral›k 1972); a.mlf.,
Gün içinde tarih: Piyer Loti fla-
n›nda ikinci uyarma, Tercü-
man gazetesi (27 Aral›k 1972);
a.mlf., Günün içinden tarih:
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E. Br›quet taraf›ndan çok hacimli bir

araflt›rma yay›nland›¤› gibi52, R. de

Traz adl› bir yazarda daha ufak ölçüde

bir araflt›rma yay›nlam›flt›r53. Lesley

Blanch taraf›ndan Loti’ye dair yaz›lan

resimli büyük bir monografya 1983’de

‹ngilizce olarak bas›ld›ktan sonra

1986’da ayn› yazar daha fazla resimlen-

dirilmifl olarak bu kitab›n› Frans›zca

olarak yeniden yay›nlam›flt›r54. Ayn› ta-

rihlerde A.Q. Willéger taraf›ndan "An-

lafl›lmam›fl Pierre Loti" bafll›¤› ile yeni

bir monografya daha kaleme al›nm›fl-

t›r55. Loti’nin önemi gözönünde tutula-

cak olursa onun hakk›nda bizim elde

edemedi¤imiz daha baflka çal›flma ve

yay›nlar›n oldu¤una ihtimal verilebilir.

Nitekim 1996 veya 1997 y›llar›nda bir

Alman üniversitesinde okuyan Tijen

Olcay ad›nda bir Türk k›z›, içinde Lo-

ti’nin de yer ald›¤› bir doktora tezi ha-

z›rl›yordu. Böylece Loti ve eseri edebi-

yat dünyas›nda ilgi oda¤› olmay› hala

sürdürmektedir. Türklere büyük ilgi

gösterdi¤i halde yurdumuzda ona dair

Türkçe olarak büyük çapta bir eser or-

taya konulamad›. Reflit Saffet Atabi-

nen56, Abdülhak fiinasi Hisar 57 gibi

onu tan›m›fl olan baz› dostlar› ufak ya-

y›nlar yapt›lar. Ölümünün 50.y›ldönü-

mü olan 1973’te R. S. Atabinen taraf›n-

dan ç›kar›lan Türkiye Turing Otomobil

Kurumu Belleteni içinde Loti’yi öven

makaleler yer alan bir özel say› yay›n-

land›58. Ayn› y›l tarih yazar› Reflat Ek-

rem Koçu günlük bir gazetedeki köfle-

sinde ayn› y›l dönümünü hat›rlatarak

bir fleyler yap›lmas› gerekti¤ini ilgililere

duyurmaya çal›flm›flt›59. Koçu bu yaz›la-

r›nda bakanl›¤›n ölümünün 50. y›l› do-

lay›s›yle ilgi göstermesi gerekti¤ini ha-

t›rlat›rken gerek Türkiye’de gerek Pa-

ris’teki elçilik taraf›ndan Rocheford’a

yap›lmas› gereken ifllere dair önerilerini

maddeler halinde s›ralar. Ancak ne var

ki bunlar›n hiçbirinin dikkate al›nmad›-

¤›, önemli hiçbir iflin gerçeklefltirilmeyi-

flinden anlafl›l›yor. Bu vesileyle 13 Ha-

ziran 1973 Çarflamba günü Ankara’da

milli kütüphanede düzenlenen sempoz-

yumun ancak 15-20 kadar dinleyicisi

oldu. Öyle anlafl›l›yor ki Türkiye’de ar-

t›k kimse Loti’ye ilgi duymuyordu. 

Türklerin büyük felaketler ile karfl›-

laflt›¤› yaklafl›k 1910’dan ölümü olan

1923’e kadar geçen süre içinde Loti,

"Türklerin kara gün dostu" olarak ta-

n›nm›flt›. Frans›z olarak I. Dünya Harbi

y›llar›nda karfl› tarafta bulunmas›na ra¤-

men ona bir dost olarak s›cak bir ya-

k›nl›k gösteriliyordu. Cumhuriyet dö-

neminin bafllamas› üzerine Loti’nin os-

manl› idaresine ve Türk halk›n›n o dö-

nemdeki yaflant›s›na ba¤l›l›¤› baz› çev-

relerde yad›rgan›r olmufltu. Türkler

içinde ona en a¤›r suçlamalar ile dolu

m›sralar Naz›m Hikmet taraf›ndan ya-

z›ld›:

Sen Pierre Loti

Sar› muflamba derilerimizden birbirimi-

ze geçen tifüsün biti

Senden daha yak›nd›r bize Frans›z za-

biti

Frans›z zabiti sen

O üzüm gözlü Aziyadé’yi

Bir orospu’dan daha çabuk unuttun

Kalbimize dikti¤in Aziyadé tafl›n›

Bir tahta hedef gibi topa tuttun!

Bilmeyenler bilsin

Sen bir flarlatandan baflka bir fley de¤il-

sin!

Ne domuz bir burjuvaym›fls›n me¤er!

Maddeden ayr› bir ruha inansayd›m

e¤er
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Piyer Loti flan›nda, Tercüman
gazetesi (28 Aral›k 1972).
60) S›rr› Ak›nc›, Pierre Loti’yi

iyi tan›y›n, Cumhuriyet gaze-

tesi (6 Ocak 1973).

61) Bkz. Yukar›da not 10.
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fiark›n kurtuldu¤u gün senin ruhunu

Köprü bafl›nda çarm›¤a gerer

Karfl›s›nda sigara içerdim...

Diyen Naz›m Hikmet’in Loti’ye

olan h›nc› belki onun Frans›z donan-

mas›nda görev ald›¤› yolundaki bir

söylentiden kaynaklan›yordu. Halbuki

Loti Frans›z deniz kuvvetlerinden daha

önce emekli olmufltu ve 1914’te yaln›z

Almanlara karfl› olmak üzere Frans›z

kara kuvvetlerinin geri hizmetlerinde

gönüllü olarak görev alm›flt›. Belki de

flairin ondan hofllanmay›fl› Osmanl›

Saltanat›na ba¤l›l›k duymas›ndan da

kaynaklan›yordu. 1973 y›l›nda ölümü-

nün 50. y›l› vesilesiyle ‹stanbul Üniver-

sitesi t›p fakültesi ö¤retim üyelerinden

bir doçent günlük bir gazetede ç›kan

uzunca bir makalede Loti’yi Mustafa

Kemal Atatürk’ün sevmedi¤ini bildir-

dikten sonra makalesinin ilk bölümünü

onu yeren sat›rlar ile doldurmufltur60.

Önce fluna iflaret edelimki makale ya-

zar›n›n Gazi Mustafa Kemal Pafla’n›n

Loti’yi sevmedi¤ini hangi belgeye da-

yanarak iddia etti¤ini bilemiyoruz. An-

cak elde bu düflüncenin tamamen tersi-

ni gösteren bir baflka belge vard›rki

oda ölüm döfle¤inde olan Loti’ye Anka-

ra hükümetinin Müfide Ferid (Tek)

Han›mla gönderdi¤i mektuptur. Bunda:

"Türkiye büyük millet meclisi, Paris

mümessilinin yola ç›kmas›ndan fayda-

lanarak büyük ve asil dostuna karfl› bes-

ledi¤i fliddetli minnet ve flükran› tekrar

beyan etmeyi kendine bir borç bilmifl-

tir cümlesiyle bafllayan bu mektup yu-

kar›da aynen tekrarlanm›flt›r61.

Gazi Mustafa Kemal Pafla’n›n (Ata-

türk) bizzat el yaz›s›yla olan bu mek-

tup karfl›s›nda Loti hakk›nda makale

yazan Doktor beyin ne dereceye kadar

gerçe¤e dayand›¤› düflünülmeye de¤er.

Bu garip üslublu anma (!) yaz›s›n›n en

ilgi çekici taraf› ikinci bölümüdür. Bu

bölümde yazar, ayn› tarihte yani

1923’te ölmüfl bir baflka yabanc›n›n

an›lmas› gerekti¤ini vurgular. Ve bu

makalede: "Pierre Loti’den söz ederken

onun kadar ünlü olmayan, ama Osman-

l› yak›n tarihine ad›n› gerçekçili¤iyle

yazd›ran bir yabanc› yazara de¤inme-

den geçemeyece¤im. Bu "Parvus" tak-

ma ad›n› kullanan Alexander Help-

hand’d›r. Onun balkan savafl› s›ras›nda

Türk Yurdu dergisinde ç›kan bir yaz›s›

her zaman için anlam tafl›r. Yeterki an-

layabilenler olsun" diyen bu t›p fakülte-

si doçentinin gerçek ad›n› eksik olarak

verdi¤i ve büyük hayranl›k duydu¤u

Parvus kimdir? Esas ad› Alexander ‹zra-

el Lazareviç Guelfond (1867-1923 ve-

ya 1924)’d›r. Bir Rus yahudisi olup çar-

l›¤› devirerek Bolflevik idaresini hakim

k›lmaya çal›flanlar›n bafl›ndad›r. Bir süre

Almanya’da yaflayan ve burada sosyalist

veya komünist e¤ilimli dergiler ç›kar-

tan Parvus ikinci meflrutiyet y›llar›nda

‹stanbul’a gelip yerleflmifl, ittihat ve te-

rakki partisindeki ileri gelenlerin yak›n

dostu ve ak›l hocas› olmufltur. Bu parti-

nin Türkçüleri taraf›ndan yay›nlanan

Türk Yurdu dergisinde makaleler yaz-

d›ktan baflka Osmanl› borçlar› ve mali-

yesi hakk›nda kitap yay›nlam›flt›r. I.

Dünya harbi y›llar›nda Almanya’ya dö-

nen Parvus 1917’de Rusya’da komünist

ihtilalinin bafllamas› için ‹sviçre’den Al-

manya üstünden mühürlü vagonla Le-

nin’i kaç›ran kiflidir. Çeflitli yollardan

büyük bir servet sahibi olan Parvus’u

Rusya’daki yeni rejim kendisine güven-

medi¤inden kabul etmemifl ve O’da Al-
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62) Parvus hakk›nda de¤iflik
aç›lardan k›sa bilgi flu eserlerde
bulunmaktad›r. Walter Z. La-
quer, Communism and Nati-
onalism in the Middle East,
Londra 1957, s. 205-217;
Z.A.B. Zeman-W.B. Schar-
lau, The merchant of revoluti-
on: The life of Alexander Israel
helphand (Parvus) 1867-
1924, London 1965 (‹stanbul
hat›ralar› s. 125-144); Fethi
Teveto¤lu, Türkiye’de sosyalist
ve komünist faaliyetler 1910-
1960, Ankara 1967, s. 15 ve
277; Mete Tuncay, Türkiye’de
sol ak›mlar (1908-1925), An-
kara 1967, s. 46, 47. Ayr›ca
Türkçe olarak yay›nlanan La-
rousse ile Britannica ansiklope-
dilerinde de bilgi bulunmakta-
d›r. Osmanl› devletinin Alman-
ya ile birlikte 1914 y›l› savafl›-
na girmesi yolunda Parvus tel-
kinlerde bulunmufltur. 
63) Berke Vardar, Olaylar ve
insanlar: Pierre Loti’yi anarken,
Cumhuriyet gazetesi (28 Hazi-
ran 1973).
64) Münir Süleyman Çapano¤-
lu, 36 y›l önceki Pierre Loti kah-
vesi, ‹stanbul belediyesi dergisi,
say› 83 (A¤ustos 1970), s. 4;
say› 84 (Eylül 1970), s. 13.
65) Pierre Loti pulu münasebe-
tiyle acayip bir tenkit yaz›s›
için bkz. Yedigün dergisi pul
köflesi, sene 5, no 236, c. 10
(15 Eylül 1937), s. 22.
1935’li y›llarda Türkiye’nin
yenileflme ve sanayileflme çaba-
lar› s›ras›nda Loti’nin eski Tür-
kiye ve ‹stanbul hayranl›¤› da
o y›llar›n baz› Türk yazarlar›
taraf›ndan tenkid edilmifltir.
Sadri Ertem, Loti’yi ve Farre-
re’ri niçin sevmiyoruz?, Kurun
Gazetesi, 1936; Ediplerimiz ne
diyorlar? Loti ve Farrere Türk
Dostu mu yoksa Türk düflman›
m›d›rlar?, Son Posta, 15.‹kinci
Kanun 1937 (‹. Alaeddin,
Aka Gündüz, Selami ‹zzetle
konuflan Kemal Tahir).
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manya’da yafl›yarak bu ülkede ölmüfl-

tür. ‹flte Loti’nin ölümünün 50. y›l dö-

nümünde onun de¤il an›lmas› gerekli

kifli olarak ortaya at›lan O’dur62. Fakat

bu y›ldönümünde Loti’nin edebi ve

Türk dostu oldu¤unu bildiren yaz›larda

ç›km›flt›r. Ayn› gazetede ölümünün 50.

y›ldönümü dolay›s›yla ‹stanbul üniver-

sitesi edebiyat fakültesi Frans›z dili ve

edebiyat› ö¤retim üyesi olan bir profe-

sörün yazd›¤› yaz› bu karalama makale-

sinin üstüne bir dereceye kadar su serp-

mifltir denilebilir63. 

P. Loti’yi bir baflka yönden karala-

yan bir makale ise daha önceki y›llarda

Münir Süleyman Çapano¤lu imzas›n›

tafl›maktad›r. Önce 1934 y›l›nda sonra

ikinci bir defa 1970’de bas›lan Frans›z

yazar›n seks hayat› ele al›narak onun

eflcinsel oldu¤u ve Aziyadé’nin gerçek-

te bir genç kad›n de¤il Selanik’li Aziz-

zade Tahsin Efendi ad›nda bir kifli ol-

du¤unu iddia ederken bu hususta inan-

d›r›c› bir kaynak gösterememifltir64.

Kald› ki her ünlü kiflinin özel hayat›

onun de¤erlendirilmesinde bir ölçü

olarak ne kadar say›labilir. Çapano¤lu

bu bilgiyi Eyüp’teki Pierre Loti kahve-

hanesinde karfl›laflt›¤› bir turist grubu

içerisinde bulunan Jean Diver adl› bir

Frans›zdan ö¤renmifl oldu¤unu bildirir.

Loti’nin hat›ras›n› anmak üzere

Frans›z posta idaresinin yay›nlad›¤› ve

üzerinde Loti’nin resmi bulunan posta

pulu vesilesiyle yaz›lan bir k›sa tan›tma

notunda bu pulda Sultanahmet caminin

yer almas› tenkit edilmifltir. Halbuki

böyle bir motifin konulmas› kadar tabii

bir fley olamazd›. Loti’nin hat›ras›na

bas›lan bir pulda herhalde bir fabrika

veya 1930’lu y›llarda yap›lmaya baflla-

nan modern sanayi tesislerinin resimle-

ri konulamazd›. Halbuki pul köflesini

yazan flöyle bir ifade kullan›r: "Piyer

Loti, ‹zlanda bal›kç›lar›n›n a¤lar› ve Ja-

pon krizantemleri aras›nda da an›labi-

lirdi. Üstad›n puluna fon olarak ‹stan-

bul sluetini seçmek belki Fransa’n›n bi-

ze göstermek istedi¤i bir sevgi alameti-

dir. Lakin betonlaflm›fl elektrikleflmifl ve

en do¤ru tabir ile bir Avrupa memleke-

tinden hiçbir fark› kalmam›fl olan Tür-

kiye Cumhuriyetini hala minareler ve

hala yelkenli kay›klarla hat›rlamak

Frans›z dostlar›m›z da kabul etsinlerki,

bugünkü dünyay› zerre kadar tan›mak

veya tan›mamak için garip bir inatla

ayak diremektir". Bu bak›mdan bu pul-

culuk yaz›s›n› yazan pul uzman›n›n ga-

rip görüflüne flaflmamak mümkün de¤il-

dir65. 

Loti’nin ölümünden 77 y›l sonra Lo-

ti hakk›nda bir iddian›n daha ortaya

at›ld›¤› görülüyor. ‹çinde bulundu¤u-

muz 2000 y›l›n›n bafllar›nda ç›kan bir

dergide sonra günlük bir gazetede tek-

rarlanan bir yaz›da Loti’nin gerçek bir

Türk dostu de¤il bir Frans›z ajan› oldu-

¤u iddia edilmektedir. Yazar›n ajan

olup olmad›¤› bizce meçhuldür. Ancak

milli hisleri kuvvetli bir subay oldu¤u

belli oldu¤una göre e¤er hükümeti

kendisinden baz› bilgiler istemifl ise

bunlar› kendi devletinin ilgili makamla-

r›na ulaflt›rmas› kadar tabii bir fley ola-

maz. Bas›n›m›zda Loti’yi bu defa ajan

olarak karalama ak›m›n›n onun do¤u-

munun 150.y›l dönümünde de yeniden

bir daha filizlendi¤ini görmek oldukça

flafl›rt›c›d›r. Bir yazar 1999 y›l›n›n Ara-

l›k ay›nda yay›nlanan bir makalesinin

sonunda yeni bas›lm›fl olan Pierre Lo-
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66) Erdo¤an Alkan, Pierre Loti

Ajanm›yd›?, Varl›k dergisi, sa-

y› 1107 (‹stanbul 1 Aral›k

1999), s. 73-77; Anonim,

Türk dostu "Frans›z Ajan›!",

Aktüel dergisi (16.3.2000);

Haber merkezi, Pierre Loti as-

l›nda Frans›z ajan›m›yd›?, Sa-

bah gazetesi (6 Mart 2000).

66a)Orhan Kolo¤lu, 74 Türk

Ayd›n›n›n Loti’ye Baflvurusu,

Tarih ve Toplum Dergisi, c.

33, 193, Ocak 2000, s. 53-55.

67) F. Yeats-Brown, Goldern

Horn, London 1932.
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ti’nin hat›ralar›n› takdim eden 2 ciltlik

kitaptan baz› al›nt›lar yaparak onun bir

ajan oldu¤unu ileri sürmektedir. Bu ha-

t›ralar› as›llar›n› elde edip görmemiz

mümkün olmad›. Ancak yazar›n önce

dergide sonra baflka dergi ve günlük bir

gazetede tekrarlanan sözlerinden anla-

fl›ld›¤›na göre Loti66, I. Dünya harbinin

bafllang›c›nda, ilk aylarda Osmanl› dev-

letinin Almanlar›n yan›nda de¤il Fran-

s›zlar taraf›nda kalmas›n› istemifl ve bu-

nun için birtak›m politik giriflimlerde

bulunmufltur. Bu görüflünü çeflitli maka-

leleriyle belirttikten baflka 1919’da ya-

y›nlanm›fl olan Bize gerekli olan Müt-

tefikler (Les Alliés quu’il nous foudrait)

bafll›kl› 126 sayfal›k kitab› ile aç›kla-

m›flt›.‹ttihat ve Terakkinin baz› ileri ge-

lenlerinin Frans›z politikas›na taraftar

oldu¤u bilinir. Onun karfl›s›nda ise En-

ver Pafla Almanlara inanm›fl ve devleti

o Alman politikas›n›n peflinden felake-

te sürüklemifltir. Yunanl›lar›n ‹zmir’e ç›-

k›fl› münasebetiyle Türk ayd›nlar›ndan

bir grubun 5 Haziran 1919’da Türk

dostu olarak bilinen ve tek bafl›na bu

milleti savunan Loti’ye bir mektup yol-

lam›fllard›r66a. Loti Osmanl› devletini

Frans›z hükümeti ile bir uyuflma içine

sokmaya çal›flmas› ve bunun içinde ba-

z› diplomatik giriflimlerde bulunmas›

onun ajan oldu¤unu bilmem ne derece-

ye kadar ispatlar. Bir arkeolog olarak

Türk topraklar›nda kaz›lara kat›lan fa-

kat kafas›nda Osmanl› devletinden

Arap ülkelerini ay›rarak büyük bir Arap

imparatorlu¤u kurmak hülyas›na kap›-

lan ve bunun için yan›nda çal›flt›¤› Pro-

fesör Wooley’den ayr›larak Suriye böl-

gesinde bir taraftan harita ç›kar›rken

bir taraftanda arap kabilelerinin dur-

rumlar›n› inceleyen T. Lawrence tam

anlam›yla bir ajand›r. Yine soylu bir ‹n-

giliz ailesinden olup osmanl› devleti

topraklar›nda kaz›lar ve arkeolojik arafl-

t›rmalar yapan Miss Gertrude Bell Arap

davas›na ba¤lanm›fl di¤er bir ajand›r.

Fakat Dicle k›y›s›nda Kutülamare’de

bütün kurmaylar› ile birlikte Türklere

esir düflen General Towsend savafl›n

sonuna kadar bir esir kamp›nda de¤il

bir köflkte misafir edildikten sonra dev-

let taraf›ndan arac› olarak mütarekede

yurduna gönderildi¤inde herhalde bir

ajan say›lamazd›. ‹stanbul’da karanl›k

ifller çeviren bir ara yakalan›p Bekir

A¤a bölü¤üne hapsedilen fakat buradan

kaçarak kad›n k›yafetinde casusluk iflle-

rini sürdüren ve hat›ralar›n› kal›n bir

kitap halinde anlatan F. Yeats-Brown67

macerac› bir ajandan baflka bir fley de-

¤ildir. fiu halde Türklerle yak›n iliflkisi

olan baz› kiflileri incelerken bunlar›n

ajan olup olmad›klar›n› daha dikkatli

bir süzgeçten geçirerek damgalamak

gerekir. Kurtulufl savafl› y›llar›nda da

‹ngilizler hesab›na büyük bir gayret

harcayan Rahip E. Frew hayli kar›fl›k ifl-

lerin bafl›nda bulunmufl bir kifli olarak

Nutuk’da ad› geçmektedir. Yine Kurtu-

lufl savafl› günlerinde Hindistan’dan

yard›m getirece¤ini söyleyerek Anka-

ra’ya gitmek üzere Antalya’ya ç›kan fa-

kat gerçekte bir ‹ngiliz ajan› oldu¤u

ö¤renilerek idam edilen Mustafa Sagir

de gerçek bir ajand›r. Sonralar› çok ün-

lü bir islam sanat› tarihi uzman› olan

Alman E. Kühnel ise I. Dünya harbi s›-
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Resim 42. Loti’nin objektifinde

Bo¤aziçi’nde kay›klar.



68) Çelik Gülersoy, Pierre Loti

ve Dersaadet I, Cumhuriyet

gazetesi (2 Nisan 2000), s. 2;

II, ayn› gazete (9 Nisan

2000), s. 2.

69) Loti’nin aflk hayat› husu-

sunda ayr›ca bir makale de

yay›nlanm›flt›r. Guy Breton,

La vie amoureuse de Pierre Loti,

Plexus 3 (1966), s. 62-66 (1

resim ile). Loti’yi yerenler ve

baz›lar› onun eflcinsel e¤ilimli

oldu¤unu ileri sürerler. Bunun

ne kadar gerçek oldu¤unu bil-

miyoruz. E¤er bu gerçek ise

herhalde yeryüzünün eflcinsel

e¤ilimli tek ünlü kiflisi de¤ildi.

Dünyan›n çeflitli ülkelerindeki

erkek ve kad›n eflcinseller hak-

k›nda referanslar› ile birlikte

kal›n bir kitap görmüfltük. Bü-

tün tarih boyunca bu hususta

flöhreti olan devlet adam›, poli-

tikac›, yazar, flair, ressam gibi

yüzlerce ünlü kiflinin adlar›na

rastlan›r.

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

ras›nda mükemmel bildi¤i arapça saye-

sinde kuzey Afrika’daki Frans›z sömür-

gelerindeki Araplar aras›nda dolaflarak

kendi ülkesi yarar›na bir görev yerine

getirmifltir. Bu gerçek ajanlar›n listesini

bir hayli uzatmak mümkündür. Acaba

Pierre Loti bunlarla bir mi tutulmak is-

tenmektedir? 

25 y›ldan fazla Türkler aras›nda ya-

flayan hatta son halife Abdülmecit

efendinin flehzadeli¤inde dostu ve

Frans›zca hocas› olan ve onun taraf›n-

dan yap›lan ya¤l›boya bir tablo halen

Paris’te o¤lunun evinde duvar› süsle-

yen, Bertrand Barelles ise 1920’lerden

itibaren Türkiye ve Türkler aleyhine

inan›lmaz ölçülerde hakaretlerle dolu

makale ve kitaplar yazm›flt›r. Bütün

bunlar gözönünde tutuldu¤unda Lo-

ti’nin de¤eri daha iyi anlafl›labilir. Loti,

edebiyat tarihine deniz afl›r› ülkelere

dair tasvirleriyle girdi¤i gibi bilhassa

kaybolmakta olan bir ‹stanbul tasvircisi

olarak tan›nm›flt›. Hakk›nda yap›lan

çok say›daki yay›nlar›n hiçbirinde aca-

ba ajan m›yd› de¤il miydi konusu ele

al›nmaz. Öyle san›yorum ki bir ülkeye

zarar vermek için çal›flan ajanlar ile o

memleketin baz› menfaatleri için ara-

buluculuk yapmaya gayret eden kifliler

aras›nda bir ay›r›m yapmak yerinde

olur.

Bas›n›m›zda Loti’nin do¤umunun

150.y›l dönümünde onun gerçek bir

Türk dostu de¤il, ajan oldu¤u yolunda

yay›nlar yap›l›rken onun kaybolmakta

olan bir ‹stanbul’u, esrarl› güzellikleri,

insanlar› ve bunlar›n çevreleri ile bir

hayal alemi içinde ideallefltirmesi de

ele al›narak renkli bir flekilde Çelik Gü-

lersoy taraf›ndan ortaya konmufltur68.

Onu flu cümleler ile tarif eder: "Bu ya-

zar ile daha önceki yabanc› gezginler

aras›nda bir ay›r›m daha vard›. Onlar,

sanayi öncesi Avrupas›ndan gelmifller-

di. O ülkelerde o zamanlar bakir pey-

zajlara ve sakin flehirlere sahiptiler. Lo-

ti ça¤›nda ise bat› endüstrileflmifl, dola-

y›s›yla yaflam mekanikleflmifl ve kent-

lerde epeyce tekdüzeleflmiflti. Onun

için burada karfl›laflt›¤› yeflil ve sessiz

flehir, onu hemen büyüledi. Dersaadet

d›fltan ve fiziksel olarak, bir uygarl›klar

sentezi olarak görünüyordu. Denizden

ulafl›lan kentte ileriye ç›km›fl bir yar›-

mada üstünde bir inciler ve elmas top-

lar birikintisi gibi sergiledi¤i birtak›m

kubbeler, minareler, kaleler ve bacalar-

la nefesleri kesiyordu. Bu resimde a¤›r

basan sonradan minareleri eklenmifl bir

Roma mabedi idi". 

Burada konumuz Loti’nin özel hayat›-

n› araflt›rmak de¤il69 onun 100 y›l önce-

ki ‹stanbul’un Osmanl› devletinin son

günlerindeki görünümü ve hayat› hak-

k›nda yazd›klar›n› anmaktan ibarettir.

VI LOT‹’N‹N
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Frans›z edebiyat›na Pierre Loti ad›y-

la giren Julien Viaud’un özel hayat›n›

ve kiflili¤ini araflt›rmak konumuz d›fl›n-

da kalmaktad›r. Bizim için önemli olan

onun Frans›z edebiyat›nda önemli yere

sahip bir yazar olufludur. Loti Pasifik

adalar›nda Büyük Sahraya ‹zlanda’dan

Japonya’ya kadar pek çok ülke ile ilgili

romanlar kaleme alm›fl ve bunlar yay›n-

land›¤› y›llarda zevkle okunmufltur. Fa-

kat bunlar›n hepsinin üstünde Osmanl›
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Resim 43. Loti’nin objektifiyle

cami avlusunda kahvehane.



70) Michel Noë, Pages d’ori-

end, Paris 1895. Loti’nin Azi-

ade roman› ‹stanbul’a görevli

olarak gelen Frans›z deniz su-

baylar›na adeta bir ilham kay-

na¤› olmufl ve Farrere’de ayn›

yoldan giderek Türkiye konulu

romanlar› ile ün kazanm›fl bir

deniz subay›d›r. Bir baflka de-

niz subay› bir süre ‹stanbul’da

yaflam›fl olmakla beraber deniz

savafllar› ile ilgili kitaplar› ile

tan›n›yordu. Paul Chack ad›n-

daki bu eski deniz subay› ikinci

dünya savafl› içinde Fransa’y›

iflgal eden Almanlarla s›k› bir

dostlu¤u oldu¤u için savafltan

sonra 1945 veya 1946’da kur-

fluna dizilerek idam edilmifltir.

‹stanbul’un ölümü bafll›¤› ile

Frans›z bir doktor taraf›ndan

yaz›lan kitapta cumhuriyet dö-

neminde eski ‹stanbul’un orta-

dan kalkt›¤›ndan duyulan

üzüntü belirtilmiflti. Bu kitab›n

önsözü Paul Chack taraf›ndan

yaz›lm›flt›r. Docteur Henri Au-

renche, La mort de Stombul,

Paris 1930.

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

topraklar›nda geçen bir aflk maceras›-

n›n anlat›ld›¤› Aziyadé en çok okunan›

oldu¤u gibi yazar›na da ilk eseri olma-

s›na ra¤men büyük bir ün sa¤layan ki-

tab›d›r. Loti bu eseri ile ‹stanbul’u sev-

mifl oldu¤unu araya yer yer sokuflturdu-

¤u tasvirleri ile dile getirmifltir. Loti’nin

Frans›z edebiyat›nda ünlü bir yer ka-

zanm›fl olan Aziyadé’sinin ça¤›nda çok

okunur bir kitap oluflunun iki ayr› sebe-

bi de vard›r. Bunun birincisi roman ör-

güsünü teflkil eden çok genç bir kad›-

n›n bir yabanc›yla olan aflk›d›r ki bun-

da yabanc›lar için içine girilmez esra-

rengiz bir alem olan ve art›k son demi-

ni yaflamakta bulunan haremdir. Bat›l›-

lar›n düflüncesinde harem içinde hepsi

genç, hepsi de güzel cinsi latiflerin ka-

pal› tutulduklar› eriflilmez bir yerdi. Ya-

banc›lar bu sat›rlardan iç g›c›klay›c› ve

merakla kar›fl›k bir lezzet al›yorlard›.

Fakat bunun d›fl›nda Aziyadé’de yaban-

c›lar› çeken ve bu kitab›n o y›llarda

çok okunmas›na ve sevilmesine yol

açan içine hiçbir zaman giremedikleri,

içinde yaflayan insanlar› tan›yamad›kla-

r›, ulu servilerin gölgeledi¤i büyük me-

zarl›k kuflaklar›yla çevrili, dar sokakla-

r›nda yüzlerce ahflap evin, günefl alt›n-

da par›ldayan kubbelerin ve beyaz mi-

narelerin sard›¤› bir hayal flehrin Fran-

s›z dilini ak›c› bir üslupla kullanan ya-

zar›n tasvirleridir. Ve iflte bugün Aziya-

dé’nin de¤eri, kaybolmufl bir geçmiflin

anlat›m›ndad›r. 19.yy.’›n ortalar›ndan

itibaren ‹stanbul’u anlatan pek çok ki-

tap yaz›lm›flt›r. ‹stanbul’a 19.yy.’›n or-

talar›nda gelen ve Frans›z edebiyat›nda

oldukça üne kavuflmufl bir yazar olan

G. de Nerval (1808-1855) ise flehri an-

latmakla beraber eseri ‹stanbul’un o y›l-

lardaki ilgi çekicili¤ini ortaya koyma-

maktad›r. Ünlü Frans›z ediplerinden T.

Gautier (1811-1872) 1855 y›llar›n›n ‹s-

tanbul’unun baflar›l› bir anlat›m›n› bir

cild içinde ortaya koymufltur. ‹talyan

edebiyat›n›n gözde yazarlar›ndan Ed-

monde de Amicis (1846-1908) birkaç

y›l farkla ‹stanbul’u flehir ve insanlar› ile

adeta renkli tablolar halinde dünya

edebiyat›na takdim etmifltir. Daha az

tan›nm›fl yazarlar da seyahatnamelerin-

de ‹stanbul’u anlatmaya gayret etmifl-

lerdir. 19.yy.’›n ikinci yar›s› içlerinde

Alman A. von Warsberg kitab›n›n bafl

sayfas›nda eserini "do¤uyu sevenlere"

ithaf etti¤ini bildirir. Büyük ‹ngiliz ikti-

satç›lar›ndan N.W. Senior’un seyahat-

namesinde ‹stanbul’un tasvirleri ile kar-

fl›lafl›l›r. Loti bunlar ve daha birçok sey-

yahlar gibi bu büyük flehrin çeflitli gü-

zelliklerini taktim eden bir seyahatna-

me yazmak yolunu tutmam›fl gördükle-

rini ve gözünü okflayan güzellikleri bir

taraftan anlat›rken bir taraftan da bunu

sonu ölümlerle biten bir hikayeye ba¤-

lamay› tercih etmifltir. Böylece tasvirler

ile dolu kitab› çok daha genifl bir oku-

yucu kitlesine uzak bir ülkenin büyük

bir merkezini renkli, canl› tasvirler ile

tan›tm›flt›r.

Loti’nin bu de¤iflik roman tekni¤i

baflkalar›n›n da ilgisini çekmifl ve çok

daha sonralar› Michel Noë ad›nda fazla

tan›nmam›fl bir yazar70 yine bir polisi-

ye roman›n içine ‹stanbul’un tasvirlerini

katm›flt›r. Hatta bunu yaparken garip

bir sistem kullanarak bir bölümde tablo

halinde tasviri yapt›ktan sonra arkas›n-

dan gelen bölümde roman›n›n ak›m›n›
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Resim 44. Loti’nin objektifiyle

Tophaned’de Nusretiye Camii.



71) G. Lanson-P. Tuffrau,

Manuel illustrée d’histo›re dela

l›ttérature Française, Paris

1932 (4.bask›), s. 720-724.

ayr›ca bkz. D. Mornet, Histo-

ire dela littéature et de la Peuseé

Françaises contemporaines

(1870-1934), Paris 1927, s.

66 vd.; Nahid S›r›r Örik, Biz-

den bahseden bat› romanc›lar›-

n›n en meflhuru Pierre Loti, Re-

simli Tarih mecmuas›, IV, say›

45 (Eylül 1953), s. 2571-

2574. R. P›trou Alman flair ve

ediplerinden Th. Storm’un

(1817-1888) baz› eserleri ile

Loti’ninkiler aras›ndaki yakla-

fl›mlar› da k›sa bir makalede

ileri sürmüfltür. R. P›trou, Cä-

nadences entre Th. Storm et

P.Loti, Mélanges offerts a M.

Charles Andler-Universite de

Strasbourg, Faculte des Lettres,

Fasc. 21, 1924, s. 277-284.

72) R. S. Atabinen, Pierre Loti,

‹stanbul 1950, s. 13.

73) Bkz. yukar›da not 32.

74) Evvelce gördü¤ümüz bu

"Pour la Turquie" bafll›kl› ki-

tab›n maalesef yazar›n› tespit

edemedik.

75) Loti ve Türkler ile olan

iliflkisi hususunda bir yay›n

olarak bkz. Marcel Grosdidien

de Matous, Pierre Loti et la

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

sürdürmüfltür. Böylece kitap alternatif

biçimde sürüp gitmektedir. Çok genç

bir deniz subay› olarak Loti’nin gemi-

sinde onun yan›nda ‹stanbul’da bulu-

nan Claude Farrere de sonralar› onu ör-

nek alarak yay›nlad›¤› romanlar›nda

hemen hemen benzeri bir teknik kul-

lanm›flt›r. L’homme qui assassina (öldü-

ren adam), Les quatre dames d’Angana

(Ankara’n›n dört han›m›) bafll›kl› kitap-

lar› tasvirleri ile birlikte birer roman

dokusunun kaynaflm›fl oldu¤u kitaplar-

d›r. Bu yazarlar›n gerek Loti’nin gerek

hiç tan›nmayan Noë’nin gerek daha

ünlü Farrere’nin ‹stanbul’u gördükleri

tan›d›klar› ve romanlar›na flehirden gö-

rüntüleri adeta tablolar halinde yerlefl-

tirdikleri bellidir. Yine geçen yüzy›l›n

bafllar›nda Türkiye’ye gelen ve ‹stan-

bul’da bir süre yaflayan Frans›z edebi-

yat›na girmifl kiflilerden ilk akla gelen-

ler aras›nda André Gide (1869-1951),

Maurice Barrès (1862-1923) gelir. Fa-

kat Loti gibi ‹stanbul hayranl›¤› ile ta-

n›nm›fl olmad›klar› gibi yaz›lar›nda da

‹stanbul’un renkli tasvirleri ile karfl›lafl›l-

maz. Son y›llarda ise Avrupa kitap pi-

yasas›nda konusu güya ‹stanbul’da ge-

çen baz› macera romanlar›na rastlan-

maktad›r. Fakat bunlarda flehrin bir tas-

viri bulunmad›ktan baflka yazar›n ‹stan-

bul’u hemen hemen hiç tan›mad›¤›

Türkler hakk›nda da hiçbir fikri bulun-

mad›¤› anlafl›lmaktad›r. O kadar ki ro-

manlarda yer alan kiflilere verilen Türk

adlar› gerçek Türk adlar›yla hiçbir ilgisi

olmayan acayip imlal› fleylerdir. fiehrin

içindeki dolaflmalarda da romanlardaki

kifliler mant›¤a ters düflen yerlerde do-

laflmakta girdikleri sokaklardan hat›ra

gelmeyecek yerlerden d›flar› ç›kmakta-

d›rlar.

Loti egzotik romanlar›n üstad› say›l-

m›fl ve Frans›z edebiyat›na bu türün en

baflta gelen adlar›ndan biri olarak geç-

mifltir. Frans›z dilini güzel ve ak›c› bir

flekilde kullanan yazar bu meziyetinden

dolay› okurlar taraf›ndan tutulmufl ve

be¤enilmifltir. Ortaça¤’dan itibaren

Frans›z edebiyat›n›n bir tarihini yazm›fl

olan G. Lanson eserinin bafl›nda ancak

de¤erli yazarlar› bu kitaba ald›¤›n› be-

lirtir71. Böylece bu edebiyat tarihinde

pekçok Frans›z yazar› s›n›rd›fl›nda b›ra-

k›lm›flt›r. Halbuki Loti ayn› kitapta bir-

kaç sayfay› dolduracak kadar önemle

yer bulabilmifltir. 

Loti Frans›z edebiyat›na soktu¤u ‹s-

tanbul tasvirleri ile ün yapm›flt›r. Azi-

yadé’de anlatt›¤› aflk maceras›n›n ger-

çek olup olmad›¤› art›k önemini kay-

betmifltir. Bu bak›mdan üzerinde dur-

maya bile de¤meyebilir. Fakat bu ki-

tapta yazar›n güzel bir üslupla anlatt›¤›

tasvirini yapt›¤› 1870’li y›llar›n bir ‹s-

tanbul’u vard›r. 1905-1920 y›llar› ara-

s›ndaki yang›nlar›n büyük yaralar aç-

t›klar› ‹stanbul’u bu felaketlerden önce-

ki görünüm ile Loti’nin kaleme ald›¤›

sahifelerde bulmak mümkündür. Tari-

hin karanl›klar›nda kaybolup giden bu

‹stanbul’u ancak baz› foto¤raflardan ta-

n›mak mümkün olmaktad›r. K›r›m har-

bi y›llar›nda yaklafl›k 1855’e do¤ru in-

giliz Robertson taraf›ndan çekilen son

derece de¤erli foto¤raflardan itibaren

flehrin bilhassa Haliç’in kuzey yakas›n-

dan al›nan resimleri art›k bir daha geri

gelmeyecek olan bir ‹stanbul’u gösterir.

Bunlardan bir dizi Beyo¤lu’nun ünlü fo-

to¤rafç›lar›ndan Sébah ve Joaillier fo-
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Resim 45. Loti’nin objektifiyle

Bayezit Cami.



Turquie, Avrillac 1922.

76) Loti hakk›nda Muharrem

Nuri Birgi Beyin köflkünde ya-

p›lan özel bir toplant›da bura-

da haz›r bulunanlardan Comte

Jean Ostrorog ile K›br›sl›

Mehmed Pafla soyundan Selim

D›rvana kendilerinde Loti ile il-

gili baz› resimler bulundu¤unu

söylemifller ve bunlar› bana ve-

receklerini bildirmifllerdi. Ancak

ne yaz›kki bu vaadler yerine

getirilmeden her ikisi de bu dün-

yadan ayr›ld›lar. Belki bu bel-

geler varisçiler taraf›ndan mu-

hafaza edilmektedir. Loti husu-

sunda Reflit Saffet Atabinen’e

gönderilen 3 mektup için bkz. 3

mektup, TTOK Belleteni 97

(fiubat 1950), s. 25-26.

77) Nilgün Tarkan, Piyer Lo-

ti’nin bir Türk kad›n›na yazd›-

¤› mektuplar sat›fla ç›kar›ld›,

Milliyet Gazetesi (15 fiubat

1981).

78) Claude Farrere, Document

le plus complet sur Pierre Loti

(bu kitab›n asl› görülemedi¤in-

den bas›m yeri ve y›l› bilinmi-

yor).

79) Loti’nin hayat hikayesini

anlatt›¤› ilk gençlik (Prémie Je-

unesse) ve fakir bir genç subay

(un jeune officie pauvre) adl›

kitaplar› görülemedi¤i gibi Pa-

ris’te la table rondo yay›n evi

taraf›ndan 1997 ve 1998 y›l-

lar›nda bas›ld›klar› ö¤renilen

iki ayr› günlü¤ü de maalesef el-

de edilememifltir.

80) Do¤umunun 150.y›ldönü-

mü vesilesiyle son aylarda

Toplumsal Tarih dergisinde re-

simli, içinde çok dikkate de¤er

makaleler olan, Loti’yi çeflitli

aç›lardan inceleyen özel bir sa-

y› yay›nlanm›flt›r. Bkz. Top-

lumsal Tarih, Cilt 13, Say› 73

(Ocak 2000). ‹çindeki bafll›ca

yaz›lar flunlard›r: Faruk Ersöz,

"Güdümlü bir yazar olarak

Pierre Loti"; Zeki Konur, "Os-

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

to¤rafhanesi taraf›ndan çekilmifltir. Bü-

yük ölçüde foto¤raflardan oluflan ve

Sarayburnundan Eyüb’e kadar paftalar

halinde gözler önüne seren bu panora-

ma resminde Loti’nin hayranl›¤›n› çe-

ken ‹stanbul’u bulmak mümkündür. Be-

yo¤lu’nun pekçok yabanc› foto¤rafç›s›

daha bunun gibi resimler çekip sat›fla

sunmufllard›r. Ancak Sébah ve Joailli-

er’inki herbiri 34x25 cm. ölçüsünde 10

paftadan oluflan gösteriflli bir albüm

fleklinde ciltlenip sat›ld›¤›ndan yaban-

c›lar taraf›ndan al›n›p bat›ya tafl›nm›fl-

t›r. Yabanc›lar›n pek içine giremedikle-

ri, dolay›s›yla tan›yamad›klar› yüzlerce

ahflap evlerden, aralarda yine büyük

ahflap konaklardan oluflan ‹stanbul ya-

banc›lar için anlafl›lmaz, esrarl› sanki

bir hayal alemiydi. Loti bu hayal alemi-

ni bir roman ile süsleyerek Bat› Avru-

pal›lara takdim etmiflti. ‹stanbul’un Ga-

lata, Tepebafl› s›rtlar›ndan görüntüsü

tarih boyunca birçok ressam› ilgilendir-

mifl ve bunlar taraf›ndan XVI. yüzy›l-

dan itibaren bu görüntünün panorama

biçiminde resimleri yap›lm›flt›r. Fakat

Pierre Loti’ye cazip gelen 19.yy.’›n

sonlar›ndaki ‹stanbul ancak foto¤raflar-

da görülebilir. Bu manzara 19.yy. son-

lar›nda ilgi çekici idi ki ‹stanbul’u Be-

yo¤lu taraf›ndan Avrupa mimarisi üslu-

bunda yap›lan modern otelleri hep bu

görüntüye hakim yerlerde kurulmufltu.

Baflta Pera-Palace olmak üzere Bristoll

oteli, karfl›s›nda ingiliz sefareti binas›-

n›n köflesinde olan ‹ngiltere oteli (Ho-

tel D’Angleterre) hat›ra gelmektedir.

Böylece bu otellerde kalan yabanc›lar

Pierre Loti’nin gördü¤ü, sevdi¤i ve bü-

yük bir hayranl›kla tasvirini yapt›¤› ha-

yal flehrin görüntüsünü önlerine seril-

mifl olarak seyredebiliyordu. Modern

mimarinin ünlü ustalar›ndan E. J. Le

Corbusier I. Dünya harbi y›llar›nda

gördü¤ü ‹stanbul’u flehrin tepelerini

süsleyen büyük camileri ve onlar›n

eteklerinden itibaren Haliç k›y›lar›na

kadar uzanan mütevazi ahflap evleri ve

aradaki yeflillikleri ile bir hayal flehir

olarak tan›m›fl oldu¤unu belirtirken mi-

mar gözü ile Loti’nin sevdi¤i ve tan›d›-

¤› ‹stanbul’u tasvir etmifltir. Daha son-

ralar› ise Alman flehircilik uzman› Bru-

no Taut art›k hayli de¤iflmifl olmakla

beraber bugünkü görünümüne de he-

nüz girmeyen ‹stanbul’u anlat›rken fleh-

rin tepelerindeki büyük camileri flehir

taçlar› (stadtekronen) olarak adland›r›r.

Bu tan›mlamalar yabanc› gözüyle de ‹s-

tanbul’un di¤er avrupa beldelerinden

çok de¤iflik bir karakteri oldu¤unu vur-

gulamaktad›r. 

Önce büyük yang›n felaketlerinin

genifl ölçüde yok etti¤i arkas›ndan da

modernleflme u¤runa ölçüsüzce içinde

yaralar aç›lan veya ac›mas›zca yeni bi-

nalarla kaplanan ‹stanbul silueti bütün

bu de¤iflikliklerden önceki haliyle Lo-

ti’nin ona edebiyat alan›nda ün sa¤la-

yan kitab›yla tarihe geçmifltir. Fakat

bunun d›fl›nda bu Frans›z yazar›n Türk-

ler taraf›ndan de¤er verilmesinin bir ta-

raf› da onun bu yazar kiflili¤inden çok

bu ülkeyi ve bu ülkenin insanlar›n› sev-

mifl olmas›ndand›r. Bütün Balkan ülke-

lerinin Bat› Avrupan›n adeta alk›fllar›

içinde Osmanl› devletini feci bir flekil-

de parçalamas› ve arkas›ndan 1914-18

savafl› ve nihayet Türklerin yok edilme-

lerine karfl› direnifllerini simgeleyen

Kurtulufl Savafl› s›ras›nda Loti gazete ve

dergilerdeki yaz›lan ve birtak›m kitap-

lar› ile Türklerin taraf›n› tutmak cesare-

tini göstermifltir. Ve bu yüzdendir ki

397

Resim 46. Loti’nin objektifiyle

Direkleraras›.



manl› Münevverlerinin Pierre

Loti hakk›nda düflünceleri; Or-

han Kolo¤lu, "Türkler ve

Araplar aleyhinde konuflanlar

onun huzurunda kabul gör-

mezdi" Türkçe ö¤retmeni Zeki

Maghamez’in kaleminden Pier-

re Loti; Ahmet Çayl›, "Naz›m

Hikmet, Oryantalizm ve Pierre

Loti; Faruk Ersöz, "Piyer Loti

Cemiyeti Nizamnamesi"; Ce-

mal Demircio¤lu, "Aziyade ve

Hamam’da "Do¤u"nun Kurgu-

lan›fl›"; Yavuz Selim Karak›fl-

la, "Osmanl› kad›n dergilerinin

"feminist" gözüyle Pierre Loti".

Yine 150.do¤um y›ldönümü

nedeniyle Tarih ve Toplum

dergisinde özel bir say› yay›n-

lanm›flt›r. ‹çinde flu yaz›lar bu-

lunmaktad›r. Tarih ve Toplum

Dergisi, C. 33, say› 193

(Ocak 2000), Orhan Kolo¤-

lu, "74 Türk ayd›n›n›n Loti’ye

baflvurusu"; Orhan Kolo¤lu,

"Loti’nin Mishelenizm’inden

al›nacak ders".

81) Türkçeye çevrilerek çok y›l

önce bas›lan flöyle iki kitab›n da

varl›¤›na burada iflaret edelim:

Pierre Loti, Japonya seyahat-

namesi (çev. M. Safvet, ‹stan-

bul 1309/1891-92); Pierre Loti,

Muhtazar Türk ili (çev. Reflad

ve Siraceddin), ‹stanbul 1331

(1913).

82) Pierre Loti’nin do¤umunun

150. y›l dönümü münasebetiyle

Kültür Bakanl›¤›’nca bir sem-

pozyum düzenlendi¤i duyul-

mufltur. Ancak bu toplant›ya

kimlerin kat›ld›klar› ve hangi

konularda konuflmalar›n yap›l-

d›¤›na dair bilgi edinmemiz

mümkün olamad›. Sempozyu-

mun bildirileri yay›nlanacak

olursa belki bu hususta ayd›n-

lanm›fl olaca¤›z. Ayr›ca ‹stan-

bul’daki Frans›z Anadolu

Araflt›rmalar› Enstitüsü’nde de
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ona sa¤l›¤›nda "Karagün dostu" denil-

mifltir. Ölümünden 77 y›l sonra onu

yeren yaz›lara rastlamak oldukça flafl›r-

t›c›d›r. Pierre Loti yaflam›fl, ‹stanbul’u

ve birçok meziyetlerini övdü¤ü Türkle-

re dair yaz›lar b›rakm›fl bir daha hiçbir

surette geri gelmeyecek bir ‹stanbul’u

kitap sayfalar›nda ölümsüzlefltirmifl bir

kiflidir ve öylece de kalacakt›r. 

B‹T‹R‹RKEN...
Pierre Loti Farrere’nin tarifine göre

fizik bak›m›ndan k›sa boylu, yüksek

boyunlu, sporcu yap›l› yüzünü daha

renkli göstermek için hafifçe makyaj

yapan kal›n yap›l› az konuflan ve pek

sempati uyand›rmayan bir kiflili¤e sa-

hipti. O y›llar›n naif üslubla çal›flan

modern Frans›z ressamlar›ndan H. Ro-

usseau (1844-1910) yukar›da da bahsi

geçen, onun bafl›nda fes ile bir portre-

sini yapmak suretiyle gezdi¤i dolaflt›¤›

ülkelerin hepsinin üstünde Türklere ve

Türkiye’ye yak›n oldu¤unu vurgulamak

istemifltir. Bu memleketi ve insanlar›n›

sevdi¤i Reflit Saffet Atabinen ile (1884-

1965) birlikte ç›kt›klar› Okmeyda-

n›’ndan ‹stanbul’u seyrettiklerinde fleh-

rin tepelerini süsleyen camileri göstere-

rek "Bunlar sizlerin Turan cenkcilerinin

kesin mülkiyetlerinin delili olarak köh-

ne Bizans’a çakt›klar› m›zraklard›r" de-

mifltir72. Ayr›ca Loti’nin çökmekte olan

Osmanl› devleti hakk›ndaki görüflü ol-

dukça ilgi çekicidir. Bu büyük devletin

y›k›lmas› için çal›flan bat›n›n bu parça-

lardan yaratt›¤› yeni ülkelerin ileride

huzursuzluk kayna¤› olabilece¤ini flu

cümlesi çok güzel ifade etmifltir. "Os-

manl› devletinden parçalar koparan ve

bunlardan yeni devletler yaratan Avru-

pan›n entrikalarla ekti¤i bu tohumlar-

dan ilerde belalar biçece¤ini" yazmak

suretiyle sanki bir kehanette bulunmufl-

tur. 

Taha Toros 1981’de yay›nlanan bir

yaz›s›nda: "Türklerin Pierre Loti’yi sev-

mesi, konusu Türkiye’de geçen roman-

lar›ndan dolay› de¤ildir73. Gerçi Pierre

Loti bu romanlar›ndaki genifl hayal ve

‹stanbul’u tasvir gücüyle bat› dünyas›n-

da ‹stanbul için büyük bir merak yarat-

m›fl ve çekicilik havas› estirmiflse de

onun as›l hizmeti karagünlerimizde,

güçlü kalemiyle yan›bafl›m›zda yer al-

mas›ndand›r". Pierre Loti’nin edebi ki-

flili¤i d›fl›nda baflka bir taraf› da Türk’ü

bat›l›lara karfl› sars›lmaz bir azimle sa-

vunmas›d›r. Dostlar›na Türkiye’yi ve

Türkleri sevdirmeye gayret etmifl hatta

yan›nda bulunanlardan herhalde eski

bir asker de Türkler lehinde küçük bir

eser yay›nlam›flt›r74. Yine Türklerle ilifl-

kisi hususunda baflka bir kitapda yay›n-

lanm›flt›r75. Loti ilkel inan›fllar› hristi-

yanl›¤a tercih etmekle beraber islami-

yeti tan›d›ktan sonra gerçek dinin o

olabilece¤ini ileri sürmüfltür. Bu yüzden

de Türkiye’de oldu¤u günlerde daima

camii avlular›nda dinlenme¤i ve ezan

sesi dinlemeyi tercih etmifltir. Bundan

dolay›, ‹stanbul’un en ruhaniyetli semti

olan Eyüp Sultan’› sevmifltir. Henüz

modern ça¤›n yap›lar› ile bozulmadan

kalm›fl ve büyük yang›nlar›n tahrip et-

medi¤i bu semtin genel havas› onun
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Resim 47. Loti’nin çizimi ile

Selanik’te bir sokak ve geçitli ev



buna benzer bir sempozyum

düzenlendi¤i söylenmekte ise de

bunun ne derecede gerçek oldu-

¤u ö¤renilemedi¤i gibi konufl-

mac›lar Loti’yle ilgili ne gibi

hususlara de¤indiler bilinme-

mektedir. Yine ayn› münasebet-

le Loti’nin k›sa bir bibliyograf-

yas› ile birlikte çeflitli tarihlerde

‹stanbul’a geliflinin kronolojisi

iyi bir özet halinde takdim edil-

mifltir. Bu yaz›dan ö¤renildi¤i-

ne göre Loti’ye Türkçe ö¤reten

Zeki Megam›z’›n 90 kadar

mektubu bu zat taraf›ndan

Topkap› Saray› Müzesi arflivi-

ne ba¤›fllanm›flt›r. Ayn› maka-

lenin ikinci bölümünde ise

Loti’nin Türkçeye çevrilen eser-

leri ile Türk bas›n›nda 1994

y›l›na kadar yay›nlanan

yaz›lar›n güzel bir bibliyog-

rafyas› da yer alm›flt›r. Her

bibliyografya gibi muhakkakki

eksikler bulunmakta ise de yine

de bu çal›flma takdirle karfl›la-

nabilir. Bkz. Zeynep Kerman,

Türkçede Pierre Loti Tercümele-

ri ve hakk›nda yaz›lan yaz›lar

bibliyografyas›, Türk Dili ve

Edebiyat Dergisi, say› 580,

Nisan 2000, s. 336-351 (ma-

kaleler kronolojik s›raya göre

düzenlenmifltir). Baz› zor bulu-

nan makalelerin fotokopilerini

sa¤layan Ankara Üniversitesi

Dil-Tarih-Co¤rafya Fakültesi

ö¤retim üyesi Prof. Dr. Mah-

mut fiakiro¤lu’na, baz› foto¤-

raflar›n sa¤lanmas›nda yar-

d›mc› olan Prof. Dr. Y›ld›z De-

miriz’e ve bu yaz›m› haz›rlar-

ken bana yard›mc› olan sanat

tarihçisi Sema Do¤an ile Bahar

Parla’ya flükranlar›m› ifade et-

mek isterim.

*Bu yaz›m›z yaz›l›p teslim

edildikten sonra Loti hakk›nda

resimli çok k›sa bir makalenin

daha yay›nlanm›fl oldu¤unu

ö¤renmifl bulunuyoru. (Bkz.

Tombak, A¤ustos 2000)
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e¤ilimini en iyi cevaplayan yer olmufl-

tur. Eyüp’e hakim bir yükseklikte yer

alan salafl, ahflap çok basit bir yap›dan

ibaret olan bir kahvehane ise etraf›n›

saran ve ölümü simgeleyen mezar taflla-

r› onun ölümü ve unutulmufllu¤u sim-

geleyen, Loti’nin melankolik karakteri-

ne uygun bir hava yarat›yordu. Niha-

yet buradan ufka do¤ru uzanan Haliç

ile surlar›n gerisinde yay›lan evleri, ko-

naklar› camileri ile büyük bir flehir isla-

miyetin en büyük merkezi olarak onun

Do¤u rüyas›na ve hayal alemini renk-

lendiriyordu. Bu bak›mdan zirvesinde

kahvehanenin oldu¤u Eyüp, Loti’nin

hayat›nda önemli bir yer al›r. 

Loti’nin Frans›zca bilen Türk dostla-

r› ile mektuplaflt›¤› bilinir. Bunlardan

bir k›sm› özel ellerde bulunmaktad›r76.

Resmi bir müesseseye ait bir arflivde de

20-25 kadar mektubunu çok y›l önce

görmüfltük. Bu mekuplarla ilgilenmek

istedi¤imizde bu resmi kuruluflun idare-

sindeki kifli bunlar› bir ahbab›na peflkefl

çekmek için üzerlerinde çal›flmam›z›

engellemiflti. Çok y›l önce bir han›ma

yaz›lm›fl baz› mektuplar›n sat›fla ç›ka-

r›ld›¤› gazete haberinden ö¤renilmiflti.

Hurflid Pafla’n›n Paris’te yaflamakta ve

Ahmet Rag›p Pafla’n›n zevcesi olan Ay-

fle S›d›ka Han›m’a yaz›lm›fl mektuplar

ve birde imzal› foto¤raf, gelini Hac›

Meryem ‹lbu¤a Han›m’›n k›z› taraf›n-

dan sat›fla ç›kar›lm›flt›r77. Ancak geçim

s›k›nt›s› içinde olan ailenin o s›ralarda

bir baflar› elde edemedi¤i ve tedavi et-

tirilmek istenen Hac› Meryem ‹lbu¤a

han›ma yetifltiremedikleri ö¤renilmek-

tedir. Sonra bu mektuplar›n ne oldu¤u-

nu bilmiyoruz. Onun baz› mektup ve

evrak› bir dereceye kadar toplanarak

dostu Claude Farrere taraf›ndan yay›n-

lanm›flt›r78. Son günlerde Kültür Ba-

kanl›¤›n›n baz› mektuplar› sat›n ald›¤›-

n› gazete haberlerinden ö¤rendik. Yal-

n›z bu mektuplar›n kime ve ne hakk›n-

da olduklar›n› bilmiyoruz. Hakk›nda

bizim göremedi¤imiz veya tespit ede-

medi¤imiz herhalde daha bir çok arafl-

t›rma ve yay›n vard›r79. Loti özel haya-

t› ne olursa olsun yaln›z Frans›z de¤il

fakat dünya edebiyat›nda da yer alan

bir kiflidir. Yaratt›¤› egzotik roman türü

ile büyük bir üne kavufltu¤u gibi Fran-

s›z dilini kullan›m›ndaki üslubunun çe-

kicili¤i ile de tan›nm›flt›r. Fakat bunla-

r›n d›fl›nda O’nun ‹slamiyet ve Türklü-

¤ü görüflü, bunlar karfl›s›ndaki ruh hale-

ti bu yabanc› çevreye karfl› duydu¤u

manevi hisler nihayet sevdi¤i ve zaman

zaman içinde yaflamaya önem verdi¤i

bugün art›k tamamen kaybolmufl bir ‹s-

tanbul ve bunlar›n d›fl›nda da bat›n›n

parçalanmas›n› istedi¤i Türk alemine

gösterdi¤i yak›n ilgi esas itibariyle

Türk araflt›r›c›lar›n incelemeleri gere-

ken hususlard›r düflüncesindeyiz80. Fa-

kat beklenen biz Türklerden onun Tür-

kiye hakk›ndaki kitap ve makaleleri ile

çeflitli Frans›z gazete ve dergilerinde

yay›nlanm›fl k›sa makalelerini etrafl›ca

inceleyerek ve tarayarak81 flurada bura-

da unutulmufl mektuplar›n› ve notlar›n›

gözden geçirerek Pierre Loti’nin ‹stan-

bul sevgisini mahalle kahvehanesi dedi-

kodular›ndan ar›nm›fl bir çal›flma halin-

de ortaya konulmas›d›r82. 
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YABANCI GÖZÜYLE 
XVIII-XIX. YÜZYILDA

EYÜB’E B‹R BAKIfi

Prof. Dr. MEHMET fiEKER

Z

1947 y›l›nda Konya’da dünyaya gelen Mehmet fiEKER, ilk, orta ve yüksek ö¤renimini
‹zmir’de yapt›. Atatürk Üniversitesi ‹slâmi ‹limler Fakültesine ba¤l› olarak sürdürdü¤ü doktora

çal›flmalar›n› 23.10.1978 tarihinde tamamlayarak ‹slâm Kurumlar› Tarihi dal›nda doktora
ünvan›n› ald›. 1983 y›l›nda Dokuz Eylül Üniversitesi ‹lâhiyat Fakültesinde Yard›mc› Doçent,

02.10.1989 tarihinde ‹slâm Tarihi, ‹slâm Uygarl›¤› ve Kültürü Anabilim Dal›nda Doçent,
14.02.1995 tarihinde de Profesör oldu.  

Halen Dokuz Eylül Üniversitesi ‹lâhiyat Fakültesi’nde ‹slam Tarihi Anabilim Dal› Baflkan› ve
Dekan Yard›mc›s› olarak görev yapmaktad›r. 

1973 y›l›lnda Irak ve 1984-1986 y›llar› aras›nda da Tunus Hükümetlerinin Hükümetimiz
emrine tahsis etti¤i burslardan yararlanarak ad› geçen ülkelerde araflt›rmalarda bulundu. 

1971 y›l›nda Milliyet Gazetesinin açt›¤› Türk Anadolu konulu yar›flmada “Fetihlerle
Anadolu’nun Türkleflmesi ve ‹slâmlaflmas›” bafll›kl› çal›flmas› ile jüri taraf›ndan ikincilik ödül,
1991 y›l›nda da Kültür Bakanl›¤›’n›n açt›¤› Ahilik Kültürünü Araflt›rma Yar›flmas›nda “‹bn
Batuta’ya Göre Anadolu’nun Sosyal Kültürel ve ‹ktisadi Hayat› ile Ahilik” konulu eseriyle de
mansiyon ödülü ald›. Yurtiçinde ve yurtd›fl›nda alan› ile ilgili kongre, sempozyum ve panellere

kat›ld›. Alan›nda yay›nlanm›fl bir çok kitap ve makâlesi bulunmaktad›r.
Doçentlik dil s›nav›n› Frans›zcadan kazand›. Arapçan›n yan›nda Osmanl› Paleo¤rafyas› ile de

meflgul olmaktad›r. Evli ve üç çocuk babas›d›r.
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G‹R‹fi
Günümüzde bilgiye ulaflma yollar›

çeflitlenmifl ve zenginleflmifl bulunmak-
tad›r. En uzak diyarlardaki olaylar ile
bu diyarlar›n sâhip olduklar›na dâir bil-
giler zaman zaman ân›nda ekranlara
yans›makta, internet a¤lar›ndaki sayfa-
larda okunabilmektedir.

Geride b›rakt›¤›m›z yüzy›l ile on-
dan bir yüzy›l öncesi hakk›ndaki bilgi-
lere ulaflmak ne yaz›k ki geriye do¤ru
gidildikçe s›n›rl› hâle gelmektedir. O
dönemlere ait haber kaynaklar› aras›n-
da; bölgeler ve ülkeler aras›nda dolaflan
seyyahlar›n tuttuklar› günlükler, bulun-
duklar› yerler hakk›nda yazd›klar› mek-
tuplar ile çizdikleri haritalar, krokiler
ve gravürler bile büyük de¤er tafl›mak-
tad›r. 

Hangi amaç ve sebeple olursa ol-
sun, ülkesinden bir baflka ülkeye sefere
ç›kan, yolda ve u¤rad›¤› yerlerde gör-
düklerini ister haber, ister ülkesindeki
bilgilendirmek maksad›yla olsun yaz›-
ya, gravürlere veya resme aktaran kim-
se anlatt›¤› ve çizdi¤i yerler hakk›nda
verdi¤i bilgilerle yapt›¤› yorumlar›nda
gerçekçi çizgileri yans›tt›¤› muhakkak-
t›r. Çünkü o yazar gördü¤ünü yazm›fl
ve çizmifltir. Günümüz taihçilerinin bu
bilgi ve yorumlardan yararlanmas›
mümkündür. 

XV. yüzy›ldan itibaren Osmanl› ül-
keleri özellikle bat›l› gezginlerin ilgisi-
ni çekmifl ve bu ülkeleri görüp, anlat-
mak için uzun, yorucu, bazen de tehli-
keli yolculuklar yapmak üzere yola
düflmüfl olanlar›n bir bölümü geriye
eser b›rakm›fllard›r. Bunlar›n aras›nda
diplomatik görevlerle Osmanl› ülkeleri-
ni dolaflm›fl olanlar bulundu¤u gibi,
tüccarlar›n da varl›¤› görülmektedir.
Her ne kadar bafllang›çta ön yarg›l› an-
lat›mlarla ve abart malarla yüklü hikâ-
yelerle dolu seyahatnamelerde, yine de
verilen bilgiler aras›nda zengin malze-
menin yer ald›¤› bilinmektedir. Hatta
gittikçe bu seyyahlar›n verdikleri bilgi-
lerinde ön yarg› ve abartma azalm›fl,
daha gerçekçi ve görgüye dayanan bil-
giler yer alm›flt›r.

1. ‹stanbul ve
‹stanbul’a ‹lgi

Birçok bat›l› araflt›r›c› ‹stanbul üze-
rine inceleme ve araflt›rma yapm›flt›r.
Bunlar sâdece antik ‹stanbul’u de¤il,
Osmanl›-Türk ‹stanbul’unu çeflitli yön-
leri ile ele al›p, halk›n yaflay›fl›n›, gele-
neklerini, toplum hayat›n›, flehrin yö-
netim tarz›n›, k›saca ‹stanbul’la ilgili
akla gelebilecek bütün sorular›n ceva-
b›n› aramaya çal›flm›fllard›r. Tarihî do-
kusundan tutunuz bütün eski ve yeni
yerleflim yerleri hakk›nda merak edile-
bilecek hususlar› konu edinen çal›flma-
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lar yapan araflt›r›c›lar› tek tek ele almak
bu tebli¤in s›n›rlar›n› aflar. Ancak biz,
burada, XVIII. yüzy›lda bir ‹stanbul
Tarihi yazm›fl olan bir müellifden bah-
setmekle yetinece¤iz.

Bize, XVIII. yüzy›l ‹stanbul’unu tas-
vir eden bir eser b›rakan P. ⁄. ‹ncic-
yan, aslen ‹stanbul’lu olmas› yan›nda
Venedik Mikhitaryan Manast›r’›nda ye-
tiflmifl bir Ermeni müelliftir. ‹stanbul’a
duydu¤u ilgiyi, S. Akontz ile birlikte
haz›rlad›¤› onbir ciltlik Dünya Co¤raf-
yas›’n›n beflinci cildinde yer alan ‹stan-
bul Tarihi’nde ve ‹stanbul Sayfiyeleri
ad›n› verdi¤i eserlerinde göstermifltir.
‹lk eserinde yazar, ‹stanbul’un kendi
zaman›ndaki durumunu, âbide, câmi,
kilise ve di¤er müesseselerini, kenar
mahallelerini, tarih boyunca, vuku bul-
mufl zelzele ve yang›n felâketleri gibi
olaylar› anlatm›flt›r2. Özellikle bat›l›
seyyahlar›n Osmanl› ‹stanbul’una düfl-
künlükleri onlar›n bu flehri görmek için
her f›rsat› de¤erlendirecek veya f›rsat-
lar yaratarak buray› ziyareti gerçeklefl-
tirmelerine yol açm›flt›r. “Dünyan›n
anas›” veya “flehirlerin kraliçesi” olarak
nitelenen ‹stanbul’u ziyârete niyetle-
nenler buradan di¤er Osmanl› flehirle-
rine de gitmek üzere memleketlerinden
ç›k›p buraya gelmifllerdir. Fakat buraya
geldikten sonra di¤er flehirlere gitmek-
ten vazgeçip, ‹stanbul’da daha fazla ka-
larak, bu flehrin güzelli¤ini ve her türlü

zenginli¤ini daha fazla görme arzular›-
n› tatmin etmifllerdir. 

Bu seyyahlardan biri Miss Julia Par-
doe’dur. Miss Pardoe, 1835 y›l›nda son
günlerinde ‹stanbul’a gelir. Amac› Tür-
kiye, Yunanistan ve M›s›r’› gezip gör-
mektir. Bilindi¤i gibi, Miss Pardoe,
1833 y›l›nda Portekiz’i gezmifl, “Porte-
kiz’in Destanlar› ve Gelenekleri”ni ko-
nu alan eseriyle tan›nm›flt›r. Onda, ül-
keleri tan›y›p, bu ülkeler hakk›nda eser
yazma tutkusu vard›r. Bu tutkuyla gel-
di¤i ‹stanbul’dan baflka ülkelere gitme
arzusunda oldu¤u halde, ‹stanbulun gü-
zelli¤i onu büyüledi¤inden tasarlad›¤›
seyahat plan›n› iptal etmifltir. Dokuz ay
kadar, ‹stanbul’da kald›. Bu sürede sâ-
dece Bursa’ya gitti döndü. 1836 y›l›n›n
sonbahar›nda da Karadeniz ve Tuna
yoluyla Avusturya-Macaristan üzerin-
den memleketi ‹ngiltere’ye dönmüfltür.
Dönüflünüden bir y›l sonra (1837 y›l›n-
da) “The City of The Sultan and Do-
mestic Manners of Turks” (Sultan’›n
fiehri ve Türkler’in Aile Hayat›ndaki
Gelenekleri) ad›yla iki ciltlik bir eser
yay›nlad›. Bu eser, farkl› zamanlarda on
yedi y›l içinde dört bask› yapacak ka-
dar be¤enildi. ‹kinci olarak da; “The
Beauties of The Bosphorus” (Bo¤az›n
Güzellikleri) ad›yla ilk olarak 1839’da
bir baflka eserini yay›nlad›3.

Yine ‹stanbul’a heyecanla gelen bir
di¤er seyyah da ‹talyan Edmondo De
Amicis’dir. 1874 y›l›nda ‹stanbul’a ge-
len yazar, canl› ve renkli bir üslûpla
Costantinopoli (‹stanbul) ad›yla kale-
me ald›¤› eseriyle kendi heyecân›n›
okuyucusuyla paylaflabilen bir sanatkâr
olarak bilinmektedir. Nitekim bu eseri,
hemen ‹ngilizce, Almanca ve Frans›z-
ca’ya çevrilmifl ve böylece dört dilden
okunan bu eser, ancak yay›m›ndan
yaklafl›k bir as›r geçtikten sonra Prof.
Dr. Beynun AKYAVAfi taraf›ndan ba-
flar›l› bir çeviri ile Türkçe’ye kazand›r›-
labilmifltir4.

Bu ‹ngiliz ve ‹talyan yazarlardan
sonra Polonya’l› Edward Raczynski’den
söz etmek istiyorum. Eski Grek ve La-
tin kültürüne âfl›k olan ve antik eserle-
rin neflriyle tan›nm›fl olan Polonya’l›
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Kont Edward Raczynski (1786-
1845)’nin 1814’de Türkiye’ye yapt›¤›
seyahat›na ait tesbit, gözlem ve an›lar›
“1814’de ‹stanbul ve Çanakkale’ye Se-
yahat” ad›yla yay›nlanm›flt›r5. Bu eserde
pek isabetli olmayan bilgilere ve do¤-
rulu¤u tart›fl›labilecek görüfl ve yorum-
lara yer verilmekle birlikte, yazar Türk-
ler’i öven ifâdeler kullanmaktan da ken-
dini alamamaktad›r. Yazar, Türkler’in
ailelerine ba¤l›l›klar›, misafirperverlik-
leri, zekâ ve yetenekleri, vefâlar› ve ha-
y›r eseri yapmaktaki gayretlerine hay-
ranl›k duydu¤unu da dile getirmeden
edememektedir. 

Raczynski, ‹stanbul âbîdelerini ya-
k›ndan görmek, halk›n geleneklerini
ö¤renmek amac›yla flehri yürüyerek
dolaflm›flt›r. Atmeydan›’ndaki Dikilitafl-
lar›, Binbirdirek’i, Sultan Ahmet ve
fiehzâde câmilerini ziyaret ederek; Be-
desten’deki eflsiz Türk ifllemelerine
hayranl›¤›n› gizleyememifltir. Birlikte
dolaflt›¤› ressam arkadafl›na Topkap›
Saray› kap›s›n›n resmini yapt›rtm›fl, ço-
¤u gerçekle ilgili olmasa da saray haya-
t› ile ilgili hikayeleri dinlemifl ve Aya-
sofya hamam›nda y›kanm›flt›r. Bu Po-
lonya’l› seyyah Türkler’in tabiata olan
sevgisini Ka¤›thâne’yi gezisi s›ras›nda
keflfetmifltir. 

Helmut von Moltke’nin “Türkiye
Mektuplar›”, kendisinin 1835-1839 y›l-
lar›nda Türk ordusunda askerî ö¤ret-
men ve tahkimat uzman› olarak görev
yapt›¤› s›rada dostlar›na ve ailesine
yazd›¤› mektuplarla muhtemelen ilgili-
lere göndermek üzere kaleme ald›¤› ra-
porlardan ibâret bir eserdir. Bu eser,
devrin birçok olay›na ›fl›k tutan bilgiler
yan›nda meselâ, ‹stanbul’a ait tasvirleri
ustal›kla çizilmifl bir üslûba da sahiptir.
“...Fakat flimdi etraf›m›z› saran büyüyü
sana nas›l anlatay›m?... Sa¤›m›zda ren-
gârenk ev y›¤›nlar›n›n üstünde say›s›z
kubbeler, bir su yolunun cüretli kemer-
ler, damlar› kurflun örtülü büyük tafl
hanlar ve hepsinden fazla da dev gibi
yedi câminin, Selim, Mehmet, Süley-
man, Bayezit, Ahmet ve Ayasofyâ câ-
milerinin göklere t›rmanan minareleri
yükselen ‹stanbul var. Eski Saray hayal

köflkleri ve kubbeleriyle, siyah servileri
ve azametli ç›narlar›yla tâ denizin ileri-
lerine do¤ru uzan›yor. Bosfor dalgalar›-
n› tam bu burna do¤ru sürüyor, dalga-
lar eski surun eteklerine çarp›p k›r›l›-
yor, köpürüyor... Göz bu belirsiz, sisli
uzakl›klardan çevriliyor ve Üsküdar’›n,
bu Asya yakas›ndaki semtin güzel câ-
milerine, Avrupa ile Asya aras›nda de-
rin sulardan yükselen K›zkulesi’ne, bu
mevsimde bile taze yeflillikleriyle göz
alan tepelere ve servi ormanlar›n›n ka-
ranl›klar› içindeki genifl mezarl›klara ta-
k›l›yor. 

“Bütün milletlerin band›ralar›n› tafl›-
yan büyük ticaret gemilerinin ve dev
gibi savafl gemilerinin aras›ndan geçe-
rek Haliç’ten Bo¤aza ç›k›yoruz. Say›s›z
kay›klar anlat›lamayacak kadar duru
derin sular üstünden dört bir yana ka-
y›p gidiyor. fiimdi sola dönerek, üze-
rinde Frenk flehri Beyo¤lu ile bir za-
manlar ‹stanbul’un fethini Cenevizlile-
rin hiç ald›r›fl etmeden üzerinden sey-
rettikleri eski surlar› ve muazzam yu-
varlak kulesiyle Galata bulunan burnu
dolafl›yoruz.”

“H›zl› ak›nt› yüzünden Bo¤azdan
yukar› ç›karken Avrupa yakas›na iyice
sokuluyorlar. Biz de dalgalar›n yalad›¤›
yazl›k evlerin (yal›) köflesini buca¤›n›
zevkle gözden geçirdik. Pencereler ka-
m›fl kafeslerle örtülü. Bahçeleri defne
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ve nar a¤açlar› gölgelendiriyor, say›s›z
çiçek saks›lar› süslüyor. Bol bol açm›fl
güller geçen geçene, bahçe duvarlar›-
n›n parmakl›kl› pencerelerinden gülü-
yor, yunusbal›klar› da kay›¤›n yan›ba-
fl›nda, durgun su yüzünden soluyarak
s›çrafl›yor. Bo¤aziçi’nin her iki k›y›s›nda
bir ev birini, bir köy ötekini takip edi-
yor ve hepsi birden, ‹stanbul’dan Bü-
yükdere’ye kadar olan üç millik mesafe-
de, zarif köy evleri ve hükümdar saray-
lar›, bal›kç› kulübeleri, câmiler, kahve-
ler, eski saraylar ve flirin köflklerden
upuzun bir flehir teflkil ediyor”6...

‹stanbul’a adlar›n› vermifl Pierre Loti
ile Claude Farere gibi yazarlar müstakil
olarak ele al›nmas› gereken yabanc›lar-
d›r. Bunlar›n ve benzerlerinin ‹stanbul’u
tan›tmalar› ve kendi devirlerindeki ‹s-
tanbul’un kendilerince dikkat çeken
yanlar›n› ortaya koymufl olmalar›, gü-
nümüz ile gelecek kuflaklar aras›nda ‹s-
tanbul’u tan›mak için kuflkusuz köprü
kurulmas›na vesile olacakt›r. ‹stanbul’a
belli bir süre için gelip, gezip gördük-
ten sonra Osmanl›’n›n baflkenti hakk›n-
da izlenimlerini kaleme alanlar›n flu iki
özelli¤i dikkat çekmektedir:

1. Bu yazarlar, ‹stanbul’da kendileri
için ilginç ve farkl› gelen fleylere dikkat
etmifller ve bu farkl›l›klar› not etmifller-
dir. Bu farkl›l›klar, bu seyyahlar›n kendi
ülkelerinde ve kültürlerinde görmedik-

leri olaylard›r. Nitekim, yer yer kendi
kültürleri veya ülkelerindeki gelenekle-
ri ile de mukâyese ederek, tan›tt›klar›
yerleri okuyucular›n daha iyi anlamala-
r›na yard›mc› olmaya çal›flm›fllard›r.

2. ‹stanbul’u gezenlerin hayranl›¤›n›
çeken âbidelerden tutunuz da günlük
hayat›n yaflay›fl biçimlerini anlatmak
sureti ile yaln›z kendi okurlar›na bilgi
vermekle kalmam›fllar, kendilerinden
sonra gelenlere de ‹stanbul’un tarihin-
den halk›n›n yaflay›fl›na kadar bir çok
konuda bilgi vermifllerdir. Böylece tari-
he önemli bir malzeme b›rakmak sure-
tiyle kaynakl›k etmifllerdir. 

2. Yabanc› Gözüyle
Eyüp

“Ve bu flehr-i garrâya karib Kasaba-i
Eb-i Eyyûb nâm bir belde-i tayyibe-i
anber tayyib ve buk’a-i mübâreke-i bî-
âsib arâzi-i bûm-› Rûm’da arz-› mukad-
dese ve etyibe-i akdesedir.” (Latîfî, Ev-
sâf-› ‹stanbul, ‹stanbul 1977, 61)

‹stanbul’u anlatan yabanc›lar, bafl-
kentin ya göz kamaflt›ran mâbedlerini,
ya da halk›n›n davran›fllar›n› veya co¤-
râfi özelliklerini anlat›rken mahallele-
rinde dolaflm›fl, tepelerinden flehri sey-
retmifl, mesîre yerlerinde gördüklerini
kaleme dökmüfllerdir. Bu arada ‹stan-
bul’un d›fl› say›labilecek bölgelerine
uzanm›fl ve köyleri ile çiftliklerinden
söz etmifller, su yollar›n›, su kemerleri-
ni, geçmiflte ve kendi zamanlar›nda var
olan müessese ve yap›lar›n› ancak göre-
bildikleri, ya da dikkatlerini çekti¤i ka-
dar› ile eserlerinde anlatm›fllard›r. 

‹stanbul’a gelip de eser kaleme alan-
lar aras›nda ‹stanbul’un hemen her mu-
hitini görmeden edemedikleri gibi, bu
gördüklerini de genel olarak eserlerine
aksettirmekten kaç›nmam›fllard›r. Ger-
çi, bazen sadece ad›ndan, bazen de
uzun uzun özelliklerinden söz ettikleri
muhitler aras›nda Eyüp baflta gelmekte-
dir. 

Helmut von Moltke de, ‹stanbul’a
su getiren Büyük Bentten söz ederken,
Alibey suyu vâdisinin ‹stanbul’a girme-
den önce geçti¤i yollar hakk›nda bilgi
verirken Eyüb’ü zikreder: “Su yolu Ce-
beci köyünün yan›ndaki pek önemli bir
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su kemerini geçtikten sonra birçok kü-
çük vadileri aflarak, art›k düzleflmifl
olan arazide k›vr›mlar çizer, “Fil köprü-
sünün” ve Eyüp semtinin tam arkas›n-
dan yoluna devam eder ve “E¤ri Ka-
p›”dan flehre girer”7. Ayn› yazar; küçük
Türk gemilerinin Eyüp’e kadar kolayca
sokulabildiklerini belirtirken8, yörenin
deniz taraf›ndan stratejik önemine bir
asker gözüyle dikkat çekmektedir. Ed-
mondo De Amicis de, Julia Pardoe da
Eyüp’e kay›kla gitmeyi tercih edenler-
dendirler. Nitekim; Pardoe; “gece öyle
güzeldi ki, arabam›z› savd›k ve Eyüp
Sultan Saray›’n›n önüne kadar kay›kla
gitmeye karar verdik”9, derken, Amicis;
“hafif bir kay›k bizi Haliç’in nihayetine
götürdü”10 ifâdesiyle Eyüp’e kay›kla de-
nizden, araba ile de karadan gelinebil-
di¤ini anlatm›fllard›r. 

Eyüp’ten ‹stanbul’un di¤er semtleri-
ni seyre dalan Amicis, izlenimlerini flu
ifâdeleriyle dile getirmifltir. “...Birçok
karanl›k köfleden, çal›lar› aralay›nca,
sa¤ kolda, birbirinden ayr› bir s›ra ma-
vimsi flehir gibi görünen uzaklardaki ‹s-
tanbul; afla¤›da, güneflin son ›fl›¤›n›n
parlad›¤› Alt›nboynuz, karfl›da, Sütlüce,
Hal›c›o¤lu, Pirîpafla, Hasköy semtleri
ve daha uzakta bu dünyan›n renklerine
benzemeyen belirsiz ve ölgün sonsuz
bir renk tatl›l›¤› içinde kaybolmufl bü-
yük Kas›mpafla semti ve hayal meyal
Galata görülür”11.

‹stanbul tarihinde ‹ncicyan bize
Eyüb’ü ‹stanbul mülhâkât› ve köyleri
aras›nda tan›t›rken flu bilgileri vermek-
tedir:

“Haliç’in nihâyetinde, Ka¤›thane
deresi’nin a¤z›nda, ‹stanbul’dan ayr›l-
m›fl gibi görünen ve onun en yak›n va-
rofludur. Hemen hemen tamamiyle
Türkler’le meskûn olan Eyüp’de az sa-
y›da Ermeni vard›r. Eyüp 500 akçeli bir
“mollal›k” olup Çatalca, Büyük ve Kü-
çük Çekmeceler, Silivri, Ere¤li, Midye
ve Terkos nahiyeleri ona tâbidir. Eski-
den, buran›n Serviler mahallesi denilen
yerinde Surp E¤ia adl› bir ermeni kili-
sesi vard›, fakat 1182 (1766) senesinin
10 May›s günü kald›r›ld›. Çeflmeli oda-
lar mahallesinde bulunan S›rp Asduad-

zadzin adl› ufak kilise de birkaç sene
evvel k›smen y›k›ld› ise de, kalan k›-
s›mda âyin yap›lmaktad›r”12.

‹ncicyan’›n bu ifadelerinde de görül-
dü¤ü gibi XVIII. yüzy›lda Eyüp, Türk-
ler’in oturdu¤u bir Müslüman mahalle-
sidir. Ço¤unlukla Türklerin yerleflmifl
olduklar› bir kenar semti olmakla bir-
likte burada Ermeniler’in varl›¤›n› da
bu yazar›n ifadelerinden anlamaktay›z.
Zira, Serviler mahallesindeki (Yukar›
Mahalle) Surp E¤ia ve Çeflmeli Odalar
Mahallesindeki (Afla¤› Mahalle) Surp
Asduadzadzin kiliselerinin birer Ermeni
kilisesi olduklar› da anlafl›lmaktad›r. 

a. Eyüp Camii
‹ncicyan eserinde Eyüp câmii hak-

k›nda flu bilgiyi vermektedir: “Sahile
yak›n bir mevkide bulunan Eyüp Câ-
mii, cümle kap›s›n›n kitâbesinde okun-
du¤u gibi, 863 (1458) senesinde Fatih
taraf›ndan yap›lm›flt›r ve ‹stanbul’un
meflhur câmilerinden biridir. Büyük bir
müslüman ziyaretgâh› olan caminin iki-
fler flerefeli iki minaresi, etraf›nda da zi-
yaretçilere mahsus odalar vard›r”13. Bu
câmiin Ebu Eyyûb el-Ensari’nin türbesi-
nin yan›na yapt›r›ld›¤›na dair rivayeti
nakleden yazar; “Eyüp kasabas›n›n ad›,
Eyüp Ensâri’ye izafeten verilmifltir, fa-
kat Bifling bunu bir Grek ad› zannede-
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rek St. Jobe diye tercüme etmifltir”14

diyerek Bifling’in görüflünü hakl› olarak
tenkit etmektedir. 

Edmondo De Amicis Eyüp Camii’ne
karfl›dan bakarken duydu¤u hislerini ve
Eyüp el-Ensâri hakk›ndaki duygular›n›
flöyle anlatmaktad›r: “Karfl› sâhil tepele-
rinden ve Haliç’in bütün koylar›ndan
birçok defa p›r›l p›r›l kubbelerini ve nâ-
rin minârelerini gördü¤üm o esrarl›
Eyüp Câmiine heyecan içinde vâs›l ol-
duk. Avluda büyük bir ç›nar›n gölge-
sinde, halka halinde dizilmifl kandille-
rin devaml› olarak ayd›nlatt›¤› Bizans
surlar›n›n dibinde ilk müslümanlarla
beraber flehit olan ve bu sahile defne-
dilmifl cesedi sekiz as›r sonra Fatih Sul-
tan Mehmed taraf›ndan bulunan (Hz.)
Peygamberin meflhur sancaktar›n›n
köflk fleklindeki türbesi yükselir”15. 

Bu câmiin tahta ç›kan Osmanl› pa-
diflahlar›n›n k›l›ç kuflanma törenlerinin
yap›ld›¤› bir câmi oluflu sebebiyle bü-
tün yabanc›lar›n ilgisini çekti¤i de söy-
lenebilir16. Nitekim Moltke, II. Mah-
mud’un tahta ç›k›fl›n› anlat›rken;
“Eyüp’ün k›l›c›n› kuflatt›lar”17 derken bu
câmide yap›lan k›l›ç kuflanma törenini
kastetmektedir. Bu câmiin k›l›ç kuflan-
ma törenleri yan›nda, mevlit, sünnet ve

evlilik törenlerinde de önem verilen bir
yer oldu¤u bilinmektedir. Hatta bu se-
beple burada görevli olanlar›n da iti-
barl› kimseler olduklar› dikkat çekmek-
tedir. Nitekim buna bir örnek olmak
üzere, Pardoe’nun hât›ralar› aras›nda
anlatt›¤› Mihrimah Sultan’›n 3-5 May›s
1836 (bundan 164 y›l önce) tarihinde
k›y›lan nikah töreninde duas›na kat›-
lanlar aras›nda; Ayasofya ve Sultanah-
met câmileri vâizleri yan›nda Eyüp Sul-
tan’›n bafl imam›n›n da yer ald›¤›n›n
kaydedilmifl olmas› yine yabanc›lar›n
dikkatini çeken bir baflka olayd›r18.

b. Eyüp Saray›
Eyüp deyince akla câmilerin geldi-

¤ini biliyoruz. Ancak yabanc›lar›n
Eyüp’te câmi kadar di¤er mâbedlere de
dikkat ettiklerini yukar›da nakletti¤i-
miz ifadelerde gördük. Bu arada
Eyüp’te, mâbedlerin d›fl›nda konak ve
saraylar›n da yabanc›lar›n ilgisini çekti-
¤ini Miss Pardoe’nun eserindeki flu sa-
t›rlar›ndan anl›yoruz: “Çünkü Padiflah›n
efli Azime Sultan beni saray›na, gece
yat›s› misafirli¤ine davet etmiflti. Hal-
buki oraya vard›¤›m›z zaman, sultan›n
Padiflah›n yan›nda oldu¤unu ve ertesi
günü dönece¤ini ö¤rendik. Bu saray,
Ka¤›thane’ye yak›n oldu¤u için, Sultan
Ka¤›thane’de bir flenlik oldu¤u zaman
gelip burada kal›r, baflka zaman kal-
mazm›fl. Bu durum karfl›s›nda, bu saray›
görmek f›rsat›n› bir daha bulamayaca-
¤›ma üzüldüm. Bunun için saray vekil-
harc›n›n, saray›n bombofl olan odalar›-
n› gezdirme teklifi çok iflime yarad›.
Hemen kabul ettim”19.

II. Mahmut’un efli Azime Sultan’la
çok yak›n dostuk kurabilen bayan Par-
doe’nun f›rsattan yararlanarak gezdi¤i
bu saray bize flöylece tan›t›lmaktad›r:
“Binan›n ön yüzü, ›fl›kla donat›lm›flt›.
Bu ›fl›klar, kepenkleri aç›k pencereler-
den içeri girerek etraf› ayd›nlat›yor,
yald›zl› duvarlarla, p›r›l p›r›l parlayan
tavan ve çevrelerde yank›lar yap›yordu.
Saray›n her taraf›ndaki mimarî süs, a¤›r
ve pek fazla idi. Hem de o zamana ka-
dar gördüklerimin en orjinal niteli¤in-
de idi. Bu saray› Sultan Selim yapt›r-
m›fl. Yeri çok güzel. O mutsuz hüküm-
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dar›n zaman›nda, muâyede salonu olan
yerin her taraf› yald›z içinde. Duvarlar-
da, bizim birçok büyük kiliselerimizde
oldu¤u gibi, hücreler ve skalaktik fleklin-
de tezyinî sark›tlar var. Bu fazla süsün
a¤›rl›¤›n›, üzerinde y›ld›zlar serpifltiril-
mifl soluk mavi renk, tavan› hafifletiyor.
Fakat eflyas›z ve binan›n göz alabildi¤i-
ne büyük olmas›, genel olarak manzara-
ya periflanl›k ve hüzün veriyor. Hatta
Padiflah›n efline, k›sa bir zaman için dö-
flenmifl, yerlerine ince has›r serilmifl ve
pencerelerine perde as›lm›fl olan odalar
bile, bu etkiyi yenememiflti...”20.

c. Mezar fiehri
XVIII. ve XIX. yüzy›lda Eyüb’ü an-

latanlar buraya defnedilenlerin önemini
anlatmakta âdeta yar›fl etmektedirler.
Türbeleri veya mezarl›klar› dolay›s› ile,
dirilerden çok Eyüb’ün ölüleri ile ilgile-
nenlerin ilgisini baflta Ebû Eyyub el-
Ensâri çekmektedir, di¤erleri ise onu
tâkip etmektedirler.

Nitekim, XVIII. yüzy›l Eyüb’ünün
bu yönünü ve burada yap›lan sosyal et-
kinlikleri ‹ncicyan flöylece anlatmakta-
d›r: “Eyüb’de birçok Türk meflhurlar›-
n›n türbeleri vard›r. Kasaban›n d›fl›nda-
ki tepenin yamac›nda da umuma ait bir
mezarl›k bulunmaktad›r. Burada med-
fun ölülerin aileleri, fakirlere tevzi edil-
mek üzere hergün kurbanl›k koyunlar
gönderirler. Hususiyle Ramazan ay›nda
Eyüp türbesine pek çok kurbanl›k geti-
rilir. Bundan dolay› Eyüp halk›na “kur-
banc›” denmifltir. Eyüp mezarl›klar› ara-
s›nda suyu hafif nefis bir çeflme ve türlü
meyve bahçeleri bulundu¤undan bay-
ram›n üçüncü günü gerek ileri gelenler-
den ve gerek halktan pekçok kimse
oraya gezme¤e giderler”21.

Edebî ve samimî anlat›m›yle Ed-
mondo de Amicis, ‹ncicyan’dan bir as›r
sonra Eyüp türbeleri ile mezarlar›n› flu
cümlelerle tan›tmaktad›r: “...Câmiin et-
raf›nda, ulu a¤açlar›n alt›nda, çiçeklerle
çevrilmifl, mermerler ve yald›zl› ara-
besklerle par›ldayan, gösteriflli kitabe-
lerle süslenmifl sultan, vezir ve saray
büyüklerinin türbeleri yükselir. fieyhü-
lislâmlar›n türbesi ayr› bir yerdedir. Se-

kiz köfleli bir kubbeyle örtülmüfltür,
kubbenin alt›nda büyük din adamlar›
medfundur, üzerlerinde baflucuna ince
ipekli tülden sar›klar yerletirilmifl koca-
man siyah sandukalar vard›r. Bu, fevka-
lade bir sessizli¤e gömülmüfl aristokra-
tik bir mahalle gibi, uhrevî bir hüzünle
beraber dünyevî bir hürmet hissini il-
ham eden bembeyaz, gölgeli ve flahane
bir güzelli¤e sahip bir mezar flehridir.
Mezarl›k bahçelerindeki yeflilli¤in çe-
lenkler ve demetler halinde sarkt›¤› ve
üzerinden akasya, mefle, mersin dallar›-
n›n yükseldi¤i beyaz duvarlar›n ve par-
makl›klar›n içine geçiyor ve türbelerin
kemerli pencerelerini örten yald›zl› de-
mir dantellerin aras›ndan, tatl› bir ziya
içinde. A¤açlar›n yeflil gölgeleriyle bo-
yanm›fl mermer lâhitleri görüyoruz. ‹s-
tanbul’un baflka hiçbir yerinde, ölüm
tasvirini güzellefltiren ve korkmadan
seyrettiren Müslüman sanat› bu kadar
zerafetle gözler önüne serilmez. Du-
daklarda hem dua hem tebessüm uyan-
d›ran hüzün ve zarafet dolu bir kabris-
tan, bir saray, bir bahçe, bir mâbeddir
bu. Her tarafta, as›rl›k selvilerin gölge-
ledi¤i, içinden y›lankavî yollar›n geçti-
¤i, sulara dalmak için yol boyunca top-
lan›yormufl gibi elden mezar tafllar›yla
beyazlaflm›fl mezarl›klar uzan›r”22.

SONUÇ
Yabanc›lar›n gözüyle ‹stanbul ve

özellikle Eyüp, câmileri, âbideleri, sa-
raylar› ile güzel bir Müslüman-Türk
flehridir. Onlar›n anlatt›klar›ndan yola
ç›karak flu iki hususa dikkat çekmek ge-
rekir:

1. Eyüp Sultan Câmii çevresinde es-
ki gelenekleri ihya ederek devaml› hale
getirmek geçmiflle gelecek aras›nda bir
köprü olur. 

2. Eyüp’ün yeflil alan›n› daha da
zenginlefltirerek, bahçeleri tekrar ihya
edemesek de, bofl bulunan her kar›fl
topra¤› yeflillendirerek, yabanc›lar›n
buralarda gördükleri a¤aç çeflitlerini
yeniden yetifltirmek, bu yazarlar›n
eserlerini okuyarak buray› ziyarete ge-
lecek olanlar› sükûtu hayâle u¤ratma-
m›fl olur. 
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Eyüp Camii minaresinden

Defterdar semtine bak›fl

Metin Türkmeno¤lu arflivinden

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

Osmanl› Devleti’nde PPââddiiflflââhh’dan
sonra gelen en yüksek makamlar SSaaddrr--››
aa’’zzaamm ile fifieeyyhhuu’’ll--‹‹ssllââmm’’aa ‘âiddir. Birinci-
si, Pâdiflâh’›n vekîli olan VVeekkââlleett--ii  KKüübb--
rrââ, di¤eri de, ulemâ s›n›f›n›n riyâset
makâm› ve en yüksek fetvâ merci’i olan
BBââbb--››  FFeettvvââ’d›r. Buna fifieeyyhhuu’’ll--‹‹ssllââmm  KKaa--
pp››ss››,,  fifieeyyhhuu’’ll--‹‹ssllââmm  DDââiirreessii,,  BBââbb--››  MMeeflflîî--
hhaattppeennââhhîî,,  FFeettvvââhhâânnee de denir. 

fieyhu’l-‹slâm, kelime olarak, ‹s-
lâm’›n fleyhi demektir. fifieeyyhh ise, re’îs,
yafll› adam, koca ve ihtiyar ma’nâlar›na
gelir. Ço¤ulu mmeeflflââyyiihh’dir. Böylelikle
Türkçe’de bu kelime ile yap›lm›fl ›st›lah
ve terkîbler meydana gelmifltir: fifieeyy--
hhuu’’ll--vvüüzzeerrââ,,  TTeekkkkee  fifieeyyhhii,,  MMeevvlleevvîî  fifieeyy--
hhii,,  fifieeyyhhuu’’ll--HHaarreemm (“Harem-e fierîf-i
Nebevî Re’îsi”), KKüürrssüü  fifieeyyhhii  (mu’ayyen
câmi’lerin vâ’izleri) ve MMeecclliiss--ii  MMeeflflââ--
yyiihh (“Bâb-› Meflîhat-i ‹slâmiyye’de tu-
ruk-› ‘aliyye ve tekke-lerle zâviyelerin
ifllerine bakmak üzere meflâyihin ileri
gelenlerinden mürekkeb bir meclis-i
mahsus”) bunlar aras›ndad›r. fieyhu’l-‹s-
lâmlar’›n hal tercümeleri hakk›nda yaz›-
lan ilk eserin ad› da Devhatü’l-Meflâyih
(fieyhler’in fieceresi)’dir.

Ist›lahda fieyhu’l-‹slâm: “DDeevvlleett--ii
‘‘AAlliiyyyyee--ii  ‘‘OOssmmâânniiyyyyee’’ddee  uummûûrr--››  MMaahhââ--
kkiimm--ii  fifieerr’’iiyyyyee  iillee  mmeeddâârriiss  vvee  ttaalleebbee--ii
‘‘uullûûmm  iiflfllleerriinnee  nneezzâârreett  vvee  bbuu  hhuussûûssââttddaa
ZZââtt--››  HHaazzrreett--ii  PPââddiiflflââhhîî’’yyee  vveekkââlleett  eeddeenn
zzââtt”d›r. Yüksek rütbeli bu zât. “VVüükkeellââ--
yy››  DDeevvlleett’’ddeenn  vvee  TTaarrîîkk--››  ‘‘‹‹llmmîî  rriiccââlliinnddeenn
oolluubb  uussûûll--ii  tteeflflrrîîffââttddaa  SSaaddrr--››  AA’’zzaamm’’ddaann
ssoonnrraa  eenn  ‘‘ââllîî  mmaakkââmmddaa  bbuulluunnuurr” (Kâ-
mûs-› Türkî, s.792).

fifieeyyhhuu’’ll--‹‹ssllââmm’’ll››kk Makâm›’n›n ma’ne-
vî üstünlü¤ü bütün Osmanl› as›rlar›nda
heb zirvede kald›. Zîra Osmanl› Devle-
ti’nde “devlet iflleri dîn üzerine binâ
edilmifl ve dîn as›l, devlet onun fürû’u
olarak kabûl edilmifl” oldu¤undan, Os-
manl› Devleti’nde ule-mâya yap›lan
“i’zâz u ikrâm ve tevkîr-i ihtirâm” evvel-
ki ‹sâm devletlerinden hiç birinde vâki’
olmam›flt›.

Devlet’in ‹slâmî emel ve de¤erlere
s›k› s›k›ya ba¤l› olmas›, ‹slâm ulemâs›-
n›n ehemmiyetini öne ç›kard›. Ulemâ-
n›n as›l vazîfesi, Allâh’a hizmet olub,

kibir ve riyâdan uzak ve güzel ahlâkî
vas›flarla vas›flanm›fl olmakt›. Onlar
herfleyden evvel Kur’ân-› Kerîm’e ve
Hadîs-i flerîfler’e ve bunlar›n îcab ettir-
di¤i bilgilere ve bilhassa fler’î hukûk
esaslar›na vâk›f olmak mecbûriyetin-
deydiler (2). Yetifldikleri mektebler,
memleketin yegâne tahsil müesseseleri
olan ve fler’î ve fennî ilimlerin berâber-
ce ö¤retildi¤i medreselerdi. Di¤er mes-
lek erbâb› gibi, kâdî, müftî (flimdiki te-
lâffuz flekli:müftü) ve müderrisler de
buralarda tahsil görüyorlard›. 

Bidâyetden i’tibâren her pâdiflâh›n
çevresinde zamân›n en dirâyetli ‘âlimle-
rinden birkaç› bulunmufl, onlara dan›fl-
manl›k ve rehberlik yapm›fl ve her Os-
manl› asr› bu ‘âlimlerle meflhur olmufltur.

En yüksek ilmiye makâm›n›n sâhibi,
xv››. as›r sonlar›na kadar çok zaman
MMüüffttîî ‘ünvân›n› tafl›rken, xv›››. as›rdan
i’tibâren müftü yerine fifieeyyhhuu’’ll--‹‹ssllââmm
ta’bîri yayg›nlaflm›flt›r. 

fieyhu’l-‹slâm ‘ünvân› ‹slâm târihin-
de ilk def’a Hicrî IV./Mîlâdî X. as›rda
kullan›ld› ve fukahâ aras›ndaki ihtilâfl›
mes’eleleri halletmifl olan yüksek ‘âlim
ve fakîhlere ‘alem oldu. Dirâyetli ‘âlim-
ler için, ‹slâm kelimesi ile yap›lm›fl,
‘‹‹mmââddüü’’ll--‹‹ssllââmm,,  FFaahhrruu’’ll--‹‹ssllââmm,,  RRüükknnüü’’ll--
‹‹ssllââmm,,  ZZeeyynnüü’’ll--‹‹ssllââmm,,  fifieemmssüü’’ll--‹‹ssllââmm,,
CCeemmââllüü’’ll--‹‹ssllââmm,,  ZZiiyyââüü’’ll--‹‹ssllââmm,,  BBaahhââüü’’ll--
‹‹ssllââmm,,  HHuucccceettüü’’ll--‹‹ssllââmm,,  BBuurrhhâânnüü’’ll--‹‹ssllââmm,,
NNiizzââmmüü’’ll--‹‹ssllââmm gibi daha birçok hür-
met ifâde eden ‘ünvânlar zuhûr ve tedâ-
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vül etmifl ise de, bunlardan her biri an-
cak birkaç zâta münhas›r kalm›flt›r. Os-
manl› Devleti’nden evvelki ‹slâm dev-
letlerinde fieyhu’l-‹slâm ‘ünvân›n› alm›fl
mümtâz flahsiyetler varsa da, bunlar
Osmanl› Devleti’ndeki gibi ilmiyye s›-
n›f›n›n en yüksek resmî makâm›n› ihrâz
etmifl zevât demek ol-mad›klar› gibi,
ta’yîn ve ‘azil gibi resmî bir mu’âmeleye
de tâbi’ olmufl de¤illerdi. Osmanl› Dev-
leti’nin zuhûrundan evvel fieyhu’l-‹slâm
‘ünvân› ile meflhûr olan ve mesle¤inde
imâm ‘addedilen zevât aras›nda Mefâtî-
hu’l-Gayb isimli tefsîrin sâhibi müfessir
Ebû ‘Abdillâh b.’Ömer b.el-Huseyn
Fahruddîn er-Râzî (543-606/1148-
1209) ile meflhûr f›k›h kitab› el-Hidâye
mü’ellifi Burhâneddîn Ali el-Mergînânî
(ö.593/1197) de vard›r3.

Osmanl› Devleti’nde fieyhu’l-‹slâm
‘ünvân›n›n ilk def’a resmen ne zaman
kullan›ld›¤› hakk›nda bir ittifâk yoktur.
Fakat bu noksanl›k, Meflîhat Makâ-
m›’n›n Osmanl› târihinde yapt›¤› mü-
him ve üstün hizmetlerinden hiçbir fle-
yi eksiltmez.

Bu mevzu’da ilk def’a “Meflîhat-i
‘‹lmiyye Târihçesi” ad›yle  k›sa bir arafl-
t›rma yapan Ali Emîrî Efendi (1274-
1342/1857-1924), Bâb-› Meflîhat’in
bafllang›c›n› ilk pâdiflâh Osman Gâzî
zamân›na kadar ç›karmaktad›r. Ona
göre, Osman Gâzî, 699/1299 senesin-
de, Selçuklu hükümdâr› Sultan Alâ’ed-
dîn b.Frâmerz’in Mo¤ollar taraf›ndan
hal’ ve esir edilmesi üzerine  istiklâlini
i’lân etti¤i zaman, kay›npederi Edebâ-
lî’yi fetvâ ifllerine me’mûr etti. Edebâ-
lî’nin talebesi  ve dâ-mâd› olan  ve Os-
manl› Devleti’nin ilk hutbesini okuyan
Dursun Fakîh’i de kâdî ta’yîn etti.
701/1301’de yeni düzenlemeler yap›b
sancaklar teflkil etti¤i s›rada da, her ta-
rafa kâdî ve müftîler ta’yîn etti. Rume-
li’nin fethinden sonra ise Elvân Fakîh’i
Rumeli vilâyeti fieyhu’l-‹slâm’›, Çandar-
l› Kara Halîl Efendi’yi de kad›asker
yapt›. Osmanl› Devleti’nde, fieyhu’l-‹s-
lâm ve Kâdî-i ‘asker ‘ünvânlar ilk def’a
Rumeli’ye mahsus olmak üzere bu iki
zâtla bafllad›3*.  

Ancak Osmanl› kaynaklar›n›n umû-
mî kabûlüne göre ilk fifieeyyhhuu’’ll--‹‹ssllââmm  vvee
MMüüffttîî’’ll--EEnnââmm, Fâtih Sultan Mehmed’in
babas› II.Murâd zamân›nda bu makâma
ta’yîn edilen MMoollllaa  FFeennâârrîî  (751-
834/1350-1430) diye meflhûr olan Mev-
lânâ Mehmed fiemseddîn b.Hamza b.
Mehmed el-Fenârî’dir. Onun zamân›na
kadar geçen k›s›m teflekkül devridir. 

‹lmiyye s›n›f›n›n en yüksek mevki’i
olan ve MMeeflflîîhhaatt--››  ‹‹ssllââmmiiyyyyee de denilen
bu büyük makâm›n uzun bir teflekkül
devrinin bulunmas› gâyet tabî’îdir. Git-
tikce ehemmiyeti artarak Sadr-› A’zam-
l›kla berâber Delet’in en mühim mü’es-
sesesi hâline gelen Meflîhat, evvelâ
MMeessnneedd--ii  FFeettvvââ, veyâ MMaannss››bb--››  FFeettvvââ
gibi isimlerle BBaaflfl  MMüüffttîîlliikk fleklinde te-
flekkül etti. Sonra ulemâ s›n›f›n›n en
yüksek merci’i hâline geldi2**.

Fâtih Sultan Mehmed’in tedvîn et-
tirdi¤i Kânûnnâme’de fifieeyyhhuu’’ll--‹‹ssllââmm ve
MMüüffttîî  diye iki ‘ünvânla zikedilen zâtin
ulemân›n re’îsi oldu¤u kaydedilmekte-
dir. Daha sonraki târih ve vesîkalarda
hem MMüüffttîî hem de fifieeyyhhuu’’ll--‹‹ssllââmm ‘ün-
vânlar› görülmektedir. Fâtih Kânûnnâ-
mesi’nde fifieeyyhhuu’’ll--‹‹ssllââmm ile berâber pâ-
diflâh hocalar›ndan da “serdâr-› ‘ulemâ”
diye bahsedilmekte ve Vezîr-i A’zam’›n
onlar› üst taraf›nda oturtmas› beyân
olunmaktad›r: “...Vüzerân›n bafl› Vezîr-
i A’zam’d›r; cümlenin ulusudur; cümle
umûrun vekîl-i mutlak›d›r. Ve mal›m›n
vekîli Defterdâr’›md›r. Vezîr-i A’zam
cümleye nâz›rd›r; ve oturmada ve dur-
mada ve mertebede Vezîr-i A’zam
cümleden mukaddemdir”.

“Ve fifieeyyhhuu’’ll--‹‹ssllââmm, ulemân›n re’îsi-
dir. Ve Mu’allim-i Sultân dahî kezâlik
Serdâr-› Ulemâd›r. Vezîr-i A’zam,  on-
lar›, ri’âyeten üstüne almak lâz›m ve
münâsibdir. Ammâ Müftî ve Hoca,  sâ-
yir vüzerâdan bir nice tabaka yukar›d›r
ve tasaddur dahî ederler”3 **.

Osmanl› Devleti’nde, dört sünnî
mezhebden biri olan Hanefî f›kh›na
göre amel ediliyor ve icra’ât yap›l›yor-
du. Müftü, fetvâ veren ‹slâm ‘âlimi; fet-
vâ da, fler’î ve hukûkî mes’elelerde, hu-
sûsî ve ‘umûmî olarak sorulan su’allere
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verilen dînî cevabd›. Fetvâ vermek kud-
retini hâiz olmak, hanefî f›kh›n› tam
ma’nas›yle bilmek demek oldu¤u için
Fetvâ Makâm›’nda olanlar›n bu ilmin
hakk›yle ehli olma-lar› flartt›.

Müftî, kendisinden fetvâs› istenilen
mes’eleleri, Hanefî f›kh›na dâir olan el-
Muhtâr fî Furû’i’l-Hanefiyye (4), Ken-
zu’d-Dekâ’ik fi’l-Furû’’ (5),  Vikâyetü’r--
reyn (7), Muhtasaru’l-Kudûrî (8) ile
bunlar›n flerh, hâfliye ve Hanefî f›kh›-
n›n di¤er eserlerine mürâca’at ederek
verirdi (9). XVI. as›rda, Kânûnî Sultan
Süleymân devrinde yaflayan Halebî ‹b-
râhîm Efendi (ö.956/1549),
923/1517’de, Mülteka’l-Ebhur isimli
meflhûr f›k›h kitab›n› yazarak (10) son-
radan gelen müftîlerin ifllerini kolaylafl-
t›rm›flt›r (11).

Osmanl› müftîlerinin ba’z›lar›, ver-
dikler fetvâlar› bir eser hâlinde bizzât
toplayarak kitablaflt›rm›fllard›r. Bunlar-
dan ba’z›lar› neflredilmifl, neflredilme-
yenler de kütübhânelerde muhâfaza
edilmifl bulunmaktad›r (12). 

Osmanl› Devleti’nde mmüüffttüüllüükk ve
kkaadd››ll››kk ayr› ayr› sâhalard›. Fakat ba’zan
nâdir de olsa, xv›. as›r›n ikinci yar›s›na
kadar birleflmifllerdi. ‹lk fifieeyyhhuu’’ll--‹‹ssllââmm
MMoollllaa  FFeennâârrîî, bu iki vazîfeyi uhdesinde
birlefltirmifl ve hattâ bunlara müderrisli-
¤i de ilâve etmiflti (4*).  ‹stanbul’un fet-
hinden sonra H›z›r Bey  (ö.863/1459),
kazâ ile fetvây› birlefltirerek hem müftü
hem de kad› olmufltu.  Ondan sonra ‹s-
tanbul Müftüsi olan  Molla Husrev
b.Ferâmûz  (ö.885/1480) da, 870/1465
senesinde kazâ ile fetvây› birlefltirmiflti
(13). Bu târihden sonra ‹stanbul Müftü-
sü, bütün ilmiye s›n›f›n›n re’îsi olub
fieyhu’l-‹slâm ünvân›yle an›ld›. Bütün
medreseler ve mevâlî denilen büyük
kad›l›klar ‹stanbul Müftüsü’nün idâresi-
ne verildi. 

Ebu’s-Su’ûd Efendi  (897-982/1492-
1574), ‹stanbul Müftüsü, ya’ni fieyhu’l-
‹slâm   oluncaya kadar bu makâma ge-
lenler, kendisi de dâhil olmak üzere,
herhangi bir usûle tâbi’ olmufl de¤iller-
di. Kâdî-i ‘askerlik ve mevleviyet deni-
len yüksek dereceli kad›l›k ve müder-

rislik yapm›fl olanlar aras›ndan münâ-
sibleri müftülü¤e ge-tirilmifllerdi. Fakat
Ebu’s-Su’ûd Efendi’den sonra fieyhu’l-
‹slâml›k   umûmiyyetle  Rûmeli Kâdî-i
‘askeri olanlara verilir oldu (5*).
982/1574 senesine kadar müderris, me-
vâlî ve müftülerin tertîb ve telhîsleri
husûsu Vezîr-i A’zamlar’a ‘âid iken, Ve-
zîr-i A’zamlar bu iflin ehli olmad›klar›
için bu vazîfe bundan sonra fieyhu’l-‹s-
lâmlara verildi. Art›k k›rk akçeden yu-
kar› Hâric ve Dâhil Müderrislikleri ile
orduya ta’yîn edilecek kad›lar; vilâyet,
sancak ve kazâ müftüleri; imâm, hatîb
ve müezzinlerin ve Konya Mevlevî
fieyhleri’nin;  mevâlî denilen yüksek
rütbeli kad›lar›n ve kâdî-i ‘askerler’in
ta’yînlerine hep fieyhu’l-‹slâmlar bakt›-
lar.  1245/1829 târihinde, kad› ve müf-
tülerin ta’yînleri, “Tarîk Defteri” ismi
verilen bir usûlle daha muntazama bir
hâle getirildi (6*).

Ulemân›n merci’i olan ‹stanbul
Müftüsü’nden baflka, vilâyet, sancak ve
kazâlarda da, halk›n sorduklar› fler’î
su’âllere cevâblar veren müftüler vard›
(14). Bu müftülerin ta’yînleri fieyhu’l-
‹lâm’a ‘âid olub gönderilen ruûslardaki
tavsiyelere göre hareket etmeye mec-
bûrdular.

Vilâyet, sancak ve kazâ müftülerinin
verdikleri fetvâlar›n formülü fieyhu’l-‹s-
lâm fetvâlar›n›nkinin ayn› idi. Müftüler
verdikleri fetvâlar›n üzerine, nerenin
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müftüsü olduklar›n› beyân edib mühür-
ledikden baflka, fetvâlar›n›n Arabca me-
tinlerini ve hangi fetvâ kitablar›ndan
al›nd›klar›n› da zikrederlerdi. Hangi
mezhebden olursa olsun, Osmanl› müf-
tüsü verdi¤i fetvây› Hanefî mezhebine
göre verirdi. Sâdece Mekke, Medîne,
Kâhire, Haleb ve Kudüs ahâlîsinin mü-
him bir k›sm› fiâfi’î, Mâlikî ve Hanbelî
mezheblerine mensub oduklar›ndan
buralarda bu üç mezhebden ayr›ca
müftî ta’yîn edilirdi. Müftü olmayan
kazâlarda bu ifllere kad›lar bakard› (15).

Fetvâ, hukûk-› umûmiyye ve hukûk-
› husûsiyye olmak üzere iki türlü veri-
lirdi. Hukûk-› umûmiyyeye ‘âid fetvâlar
hükûmet’e ‘âiddi. Bunlar, harb i’lân›,
sulh ‘akdi, askerî kânûn tebdîli, ›slâhât
icrâs›, gayr-i müslim teb’an›n isyân›, fle-
kâvetde bulunanlar›n katilleri ve bir ve-
zîrin i’dâm› gibi fetvâlard› (16).

Hukûk-› husûsiyyeye dâir olan fet-
vâlar, flah›slarla alâkal› fetvâlard›. Her-
hangi bir kimse fler’î bir husus hakk›nda
fetvâ almak istedi¤i zaman Fetvâ Emîni
Dâiresi’ne giderek su’âlini yazar veyâ
beyân edirdi. Fetvâ Emîni Kâtibi de bu
su’âli, fler’î bir yaz›fl flekli olan ssââkk usûlü
üzre husûsî ta’bîrlerle kaleme al›r ve
mmeess’’eellee ad› verilirdi. Mes’eleler, dokuz
parmak uzunlu¤unda ve dört parmak
geniflli¤inde  bir kâ¤›da ince harflerle
yaz›l›rd› (17).

Kazâ  ile fetvâ aras›nda fark vard›r.
Kazâ, hüküm ile olur. Fetvâ ise, fler’î bir
hükmü ihbâr ve tebli¤dir. Fetvâ isteyen
kimse, ald›¤› fetvâ ile amel edib etme-
mekde serbestdir; kendisine zorla-na-
maz. Halbuki kazâ, kat’îdir; verilen
hükmün kabûlü zarûrî ve mecbûrîdir;
infâz› lâz›md›r. Fetvâda umûmîlik, ka-
zâda ise husûsîlik vard›r. Ya’ni, bir fet-
vân›n hükmü bütün müslümanlara flâ-
mil oldu¤u halde, kazân›n hükmü sâde-
ce da’vâl› ve da’vâc›y› ba¤lar (18).

En yüksek müftülük makâm› olan
BBââbb--››  MMeeflflîîhhaatt, fieyhu’l-‹slâmlar’›n resmî
dâiresiydi. Bu makâma DDââiirree--ii  MMeeflflîîhhaatt,,
BBââbb--››  MMeeflflîîhhaattppeennââhhîî,,  MMeeflflîîhhaatt--ii  CCeellîîllee--ii
‹‹ssllââmmiiyyyyee,,  DDââiirree--ii  CCeellîîllee--ii  MMeeflflîîhhaatt--››  ‹‹ss--
llââmmiiyyyyee,,    fifieeyyhhuu’’ll--‹‹ssllââmm  KKaapp››ss››,,  fifieeyyhhuu’’ll--

‹‹ssllââmm  DDââiirreessii,,  BBââbb--››  FFeettvvââ,,  FFeettvvââhhâânnee--ii
‘‘ââllîî  de denir.

fieyhu’l-‹slâmlar›n, Yeniçeri Oca-
¤›’n›n kald›r›ld›¤› 1241/1826 senesine
kadar müstakil dâireleri yoktu. fieyhu’l-
‹slâm ta’yîn edilen zât›n oturmakta ol-
du¤u konak müsâ’id de¤ilse münâsib
bir kona¤a ç›kar ve bunun selâml›k itti-
hâz edilen k›sm›nda fieyhu’l-‹slâm Dâ-
iresi erkân› bulunub Meflîhat’e ‘âid iflleri
görürdü.

fieyhu’l-‹sâmlar’›n Çuhadâr (19),
Telhîsçi (20), Kethudâ (21), Mektubcu
(22)  gibi memurlar›ndan baflka, bafl›n-
da FFeettvvââ  EEmmîînnii bulunan ve pek mühim
bir dâire olan FFeettvvââ  KKaalleemmii vard›.

FFeettvvââ  KKaalleemmii’’nde, mmüüsseevvvviidd,,  mmüübbeeyy--
yyiizz,,  mmuukkââbbeelleeccii,,  kkââttiibb,,  mmüühhüürrddâârr ve
mmüüvveezzzzii’ler bulunurdu (23). F›k›h ve ‹s-
lâm Hukûkuna  hakk›yle vâk›f ve fler’î
mes’elelerde ihtisâs sâhibi dirâyetli
‘âlimler  aras›ndan seçilib ta’yîn  edilen
FFeettvvââ  EEmmîînnii,,  FFeettvvââ  KKaalleemmii’nin âmiriydi.
‹stenilen fetvây› o bulur; ma’iyyetinde
çal›flan yirmi kadar kâtib, verilen fetvâ-
lar› yazarlar ve bu sûretle halk›n istedi¤i
fetvâlar› verirlerdi. FFeettvvââ  EEmmîînnlleerrii, XVI-
XVII. as›rlarda fifieeyyhhuu’’ll--‹‹ssllââmmllaarr’›n ma’iy-
yetindeki mmeekkttuubbccuu ve tteezzkkiirreeccii gibi
me’murlar› aras›ndan ç›kar ve fieyhu’l-
‹slâm’›n herhangi bir mes’ele üzerine
verdi¤i bir emirle bunu mevcûd fetvâ
kitablar›ndan bulmak vazîfesini yapard›.

FFeettvvââllaarr, müte’addid fetvâ kitabla-
r›ndan ç›kar›larak müsevvidler taraf›n-
dan kaleme al›n›b, bunu FFeettvvââ  EEmmîînnii
gördükden ve Mübeyyiz taraf›ndan te-
mize çekildikden sonra fieyhu’l-‹slâm’a
takdîm olunurdu. fieyhu’l-‹slâm, bunu
tedkîk edib ta’lîk k›rmas› denilen kendi
elyaz›s› ile bilhassa cevâb k›sm›n› imzâ-
lard›. Bunu müte’âkib mmüüvveezzzzii’ isimli
me’mûr bu fetvây› mahalline verirdi.
Verilen fetvân›n mes’ûliyeti fieyhu’l-‹s-
lâm’a ‘âiddi (24). 

XVI.as›rda fifieeyyhhuu’’ll--‹‹ssllââmmllaarr, selefleri
zamân›nda tedkîk edilerek verilen fet-
vâlar› kendileri bizzât tedkîk etmeyib
bu ifli FFeettvvââ  EEmmîînnii’ne b›rakm›fl oldukla-
r›ndan bu târihden i’tibâren Fetvâ
Emînleri’nin ehemmiyeti artt› ve bir
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FFeettvvââ  DDââiirreessii meydana geldi. Tanzî-
mât’dan sonra da FFeettvvââhhâânnee te’sis edilib
ddaa’’vvââ ve hhüükküümm iflleri fukahâdan müte-
flekkil bir hey’ete devredildi (25). 

Fetvâ vermek için bafl vurulacak fet-
vâ kitab ve mecmu’alar› FFeettvvââhhâânnee’de
muhâfaza ediliyordu. XVI-XVIII. as›r-
larda bizzat fetvâ mecmu’as› kaleme
alan fifieeyyhhuu’’ll--‹‹ssllââmmllaarr’›n fetvâlar› ile
amel edildi ise de, sonradan  gelen
fieyhu’l-‹slâmlar, YYeenniiflfleehhiirrllii  AAbbdduullllââhh
EEffeennddii (ö.1156/1743)’nin Behcetü’l-Fe-
tâvâ’s› (26)  ile FFeeyyzzuullllââhh  EEffeennddii
(ö.1115/1703)’nin Fetevây-› Feyziyye’
ve ÇÇaattaallccaall››  AAllii  EEffeennddii (ö.1041-
1103/1631-1692)’nin Fetâvâ -y›  Ali
Efendi  (27) isimli kitablar› ile çok za-
man fetvâ verdiler. Son zamanlarda,
“Mecmû’a-i Cedîd” isimli bir mec-
mû’aya kayd edilen fifieeyyhhuu’’ll--‹‹ssllââmm fetvâ-
lar›, evvelâ  Mecmû’a-i Cedîd, sonra-
dan da Yeni Mecmû’a-i Cedîd  ismiyle
iki def’a neflredildi (28). 

fieyhu’l-‹slâmlar’›n ehemmiyeti art-
t›kdan sonra mühim devlet ifllerinde,
fieyhu’l-‹slâmlar’›n fikir ve mütâla’ala-
r›ndan istifâde edilmeye baflland›. Sul-
tan I.Ahmed zamân›nda (1011-
1026/1603-1617), Vezîr-i A’zam Der-
vîfl Pafla  (ö.1015/1606)’n›n ‹ran seferi-
ne gitmek üzere Üsküdar’a geçirilen
Kap›kulu Ocaklar›’nn hareketlerinin
te’hir edilib edilmemesi hakk›nda Pâdi-
flâh’›n huzûruyla yap›lan bir müzâkere-
ye fieyhu’l-‹slâm Sun’ullâh Efendi
(940-1021/1534-1612) de da’vet edil-
mifl ve bu görüflme esnâs›nda fieyhu’l-
‹slâm, Pâdiflâh ile münâkafla etmiflti
(29). Yine ayn› hünkâr devrinde Vezîr-
i A’zâm Dervîfl Pafla’n›n ‘azl ve katlin-
den evvel, Pâdiflâh, sadârete getirilecek
zât hakk›nda fieyhu’l-‹slâm Ebu’l-Me-
yâmin Efendi  (953-1015/1546-1606)
ile görüflerek Kuyucu Murâd Pafla
(ö.1020/1611)’n›n Vezîr-i A’zâm olmas›
kararlaflt›-r›lm›flt› (30). “Öküz” lâkabl›
Dâmâd Kara Mehmed Pafla’n›n ilk sa-
dâretinden  8 Zilka’de 1025/17 Ka-
s›m1616 târihinde azl edildi¤i  zaman
yerine  kimin sadr-› a’zam olaca¤› ha-
k›nda I.Ahmed ile fieyhu’l-‹slâm Es’ad

Efendi  (978-1034/1570-1625) görüfl-
müfller ve fieyhu’l-‹slâm’›n tavsiyesiyle
Kapdân-› Deryâ Halîl Pafla sadr-› a’-
zam olmufltu (31). Sultan IV.Mehmed
(1058-1098/1648-1687) zamân›nda da,
fieyhu’l-‹slâm Es’ad Efendi-zâde Ebû
Sa’îd Efendi  (1003-1072/1595-
1662’nin tavsiyesiyle ‹pflir Mustafa Pafla
16 Zilhicce 1065/28 Ekim 1665’de ve-
zîr-i a’zam oldu (32).

fieyhu’l-‹slâmlamlar, fler’î, hukûkî ve
‘örfî da’vâlara bak›lan Dîvân-› Hümâ-
yûn müzâkerelerine ifltirâk etmedikleri
halde, onlar›n,  mühim devlet iflleri
hakk›nda yap›lan müflâverelerde mütâ-
la’alar›n›n al›nmas› xv››. as›rdan i’tibâ-
ren bafllad› ve mütte’âkib as›rlarda arta-
rak devâm etti (33). XVIII.as›rdan son-
ra harb i’lân› ve sulh ‘akdi, fieyhu’l-‹s-
lâmlar›n fet-vâlar› al›nmak sûretiyle ya-
p›ld› (34). IV.Mehmed zamân›nda Ve-
zîr-i a’zam Merzifonlu Kara Mustafa
Pafla  (1043-1094/1634-1683)’n›n 3 Ra-
bî’ulâh›r 1094/1 Nisan 1683’de Avus-
turya’ya karfl› harb i’lân etmesine fiey-
hu’l-‹slâm Çatalcal› Ali Efendi muvâfa-
kat etme-miflti (35). 

XVIII. asr›n ikinci yar›s›ndan XIX.as-
r›n  ilk yar›s›na kadar, devlet siyâseti,
harb ve sulh gibi mes’eleler için fiûrâ’ya,
fieyhu’l-‹slâmlar da  da’vet edildiler ve
birçok müzâkere onlar›n konaklar›nda
yap›ld›. 1246/1830’dan sonra fieyhu’l-
‹slâmlar’›n devaml› hukûmet üyesi ol-
malar› bir usûl hâline geldi ve bu usûl
sonuna kadar devâm etti (36). 

XIX. as›r boyunca ve 1326/1908’de
II.Meflrûtiyet’in i’lân›ndan sonra Meflî-
hat-i ‹slâmiyye teflkilât› daha da büyü-
yüb tekâmül etti (37). 

fieyhu’l-‹slâmlar, bidâyetde, ‘azl edi-
lemez ve kayd-› hayât flart› ile ta’yîn
edilirler ve ancak istifâ ile mevk›’lerin-
den çekilirlerdi. Sonradan ‘azl edilmeye
de bafllad›lar, fakat Meflîhat Makâ-
m›’n›n i’tibâr› devaml› yükseldi.

‹lmî eserleri ve temiz flahsiyetleri ile
efkâr-› ‘umûmiyyenin hürmet ve emni-
yetini kazanarak o büyük ve sa¤lam
mevk›’e ç›kan bu çok de¤erli ve yüksek
seciyeli ‘âlimler, en heybetli pâdiflahlar
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üzerinde bile nüfûz ve te’sîr sâhibi ol-
duklar› için, îcâb›nda  onlara bile do¤ru
yolu göstermekden ve sert sözler söy-
lemekten çekinmemifllerdir. Hattâ bun-
lar aras›nda, MMoollllaa  FFeennâârrîî gibi, mahke-
mede YY››lldd››rr››mm  BBââyyeezzîîdd’in flâhidli¤ini
reddeden; MMoollllaa  GGüürrâânnîî gibi, FFââttiihh’i
yüzüne karfl› ac› sözlerle tenkîd edib
durmakdan çekinmeyen; ZZeennbbiillllii  AAllîî
EEffeennddii gibi, IIII..BBââyyeezzîîdd’in bir mülâkat
talebini reddeden; Yavuz’la yapt›¤› flid-
detli bir münâkafladan sonra selâm bile
vermeden ç›k›b giden ve o müdhifl Pâ-
diflâh’›n  ba’z› müfrid icra’ât›na fliddetli
i’tirazlar›yla mâni’ olan hak ve adâlet
kahramanlar› dahî yetiflmifltir.

Meflîhat Makâm›, baflka dinlerdeki
rûhânî re’îsliklerle aslâ mukâyese edile-
mez. O, ‹slâm’a mahsus ve Osmanl›’n›n
tekâmül ettirdi¤i bir mü’essesedir. Bu
mü’essese alt›n devirlerini Osmanl› as›r-
lar›nda idrâk etmifltir. Bafl›ndaki fiey-
hu’l-‹slâm,  evvelâ en yüksek rütbeli bir
müftüdür, en üst seviyede bir fetvâ
merci’idir. Sonra, müderris ve kad›lar›n
(fler’î hâkimler)’in âmiridir; onlar›n
ta’yîn ve ‘azillerinden baflka,  medrese
ve fier’î mahkemelerin de idâresi kendi
mes’ûliyet ve salâhiyetleri alt›ndad›r.
Onun için, hem Adliye hem de Ma’ârif
Nâz›r›’d›rlar (38 ).

‹lk Osmanl› fieyhu’l-‹slâm’›   Mollâ
Fenârî Efendi’nin 828/1424’de ta’yînin-
den, son fieyhu’l-‹slâm Medenî Meh-
med  Nûrî Efendi’nin 1341/1922’de son
Osmanl› Kabînesi ile berâber isti’fâs›na
kadar, Meflîhat Mü’essesesi’nin mîlâdî
takvîme göre 498, hicrî takvîme göre
de 513 senelik bir târîhi vard›r. Bu za-
man zarf›nda Meflîhât Makâm›’nda 185
tebeddül olmufltur. Birçok fieyhu’l-‹s-
lâm birkaç def’a meflîhatde bulundu¤u
için eflhâs say›s› 131 dir.

fifieeyyhhuu’’ll--‹‹ssllââmmllaarr, umûmiyyetle EEffeenn--
ddii  ünvân›yle an›ld›klar› halde, içlerinde
BBeeyyeeffeennddii ünvân›yle an›lanlar da vad›r.
EEffeennddii kelimesinin bafl›na BBeeyy ünvân›-
n›n ilâve edilmesi, bu fieyhu’l-‹slâm-
lar’›n birer ppaaflflaa  oo¤¤lluu veyâ torunu olma-
lar›ndand›r. 

Türk hukuk, edebiyât, lisâniyât ve
umûmî kültür târihlerinde fevkal’âde
mühim roller oynam›fl ve adâlet târihi-
mizde de muhteflem flahsiyetler yetifl-
tirmifl olan Osmanl› fieyhu’l-‹slâm-
lar’›n›n hemen tamâm›na yak›n› Anado-
lu Türkleri aras›ndan ç›km›flt›r (39). Bu
muhterem ve fâz›l insanlardan afla¤›da
k›saca zikredilen 26’s› Eyübsultan’da
yatmaktad›r:

1 - ÇÇeelleebbîî  ‘‘AAllââ’’üüddddîînn  EEffeennddii
(ö.908/1495). Haleb’lidir. Alt›nc› fiey-
hu’l-‹slâm’d›r. 900/1494’de, Bâb-› Meflî-
hat’e getirildi, bir sene sonra vefât etti.
KKaabbrrii,,  EEyyüübb’’ddee  ‹‹ddrrîîss  KKööflflkküü’ndedir. Tef-
sir ve f›k›hda ihtisâs› vard›,  fakat te’lî-
fât› yoktu (40). 

2 - EEffddaall--zzââddee  HHaammîîddüüddddîînn  EEffeennddii
(ö.908/1503). fia’bân 900/fiubat
1503’de ayn› makâma ta’yîn edilerek 7.
fieyhu’l-‹slâm oldu. Vefât›nda EEbbûû  EEyy--
yyûûbbee’’ll--EEnnssâârrîî  cciivvâârr››nnaa  ddeeffnneeddiillddii (41).  

3 - SSaa’’ddîî  SSaa’’dduullllââhh  ÇÇeelleebbii  EEffeennddii
(ö.945/1538). Kastamonu’da Dadayda
do¤du. Muhtelif müderrisliklerde bu-
lundukdan sonra 930/1524’de ‹stanbul
Kad›s› oldu. 3 fievvâl 940/17 Nisan
1534’de 10. fieyhu’l-‹slâm ta’yîn edildi.
fiâ’ir, ‘âlim ve fâz›l bir zât olan Sa’dî
Efendinin Fetvâ mecmu’as› ile muhtelif
eserleri vard›r. MMeezzaarr››  EEyyüübb’’ddeeddiirr (42 )

4 - ÇÇiivvîî--zzââddee  MMuuhhyyiiddddîînn  fifieeyyhh
MMeehhmmeedd  bb..‹‹llyyââss  EEffeennddii (881/1476
Mentefle - 952/1546 ‹stanbul).  ‹stan-
bul, Bursa, Edirne ve Çorlu medresele-
rinde müderrislik; on sene M›s›r kad›l›-
¤› yapt›. 944/1538’de Anadolu Kâdî-i
‘asker›, 2 fievval 945/21 fiubat 1539’da
11. fieyhu’l-‹slâm ta’yîn edildi. ‹slâm
hukûkundaki ihtisâ-s›n›n derinli¤i, sar-
s›lmaz adâleti, temiz ahlâk›, kuvvetli
seciyyesi ve büyük tevâzuu ile flöhret
buldu. Mu’teber kitablara ta’lîkât›, Fe-
zâ’il-i âyât’›, ve îsâru fî fierhi’l-Muhtâr
ile Husnü’l-Kârî fi’t-Tecvîd gibi eserleri
vard›r. ‹lk ‘azl edilen fieyhu’l-‹slâm ol-
du. Sebebi de, en kuvvetli rivâyete gö-
re, tasavvuf düflman› oldu¤u için, Muh-
yiddîn-i ‘Arabî ve Celâlüddîn-i Rûmû
gibi ‹slâm tasavvufunun en büyük flah-
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seyatleri aleyhinde bulunmas›yd›. Me-
flîhatden çekildikden sonra 952/1546’da
Rumeli Kâdî-i ‘askerli¤ine getirildi ve
bu vazîfede iken vefât etti. MMeezzaarr››,,
EEyyüübb  CCââmmii’’ii  cciivvâârr››nnddaa,,  BBooyyaacc››  ssookkaakkddaa
HHüüssnnii  PPaaflflaa  ttüürrbbeessii  yyaakk››nn››nnddaadd››rr (43).

5 - FFeennâârrîî--zzââddee  MMuuhhyyiiddddîînn  EEffeennddii
(Bursa 851/1447-‹stanbul 954/548).
13.fieyhu’l-‹slâm olarak vazîfe yapt›
(948-952/1543-45). ‹lk fieyhu’l-‹slâm
Molla Fenârî Efendi’nin torunudur. “Sad-
ru’fl-fierî’a’ya müte’all›k risâleleri”, “Hidâ-
ye’ye müteferri’ makâleleri”, ve “Seyyid-i
fierîf’in fierh-i Miftâh’›na Hâfliye”leri
vard›r. MMeezzaarr››  EEyyüübbssuullttaann’’ddaadd››rr (44).

6 - MMeehhmmeedd  EEbbuu’’ss--SSuu’’ûûdd  EEffeennddii (‹s-
kilib Müderris Köyü 896/1491-
892/1574). Osmanl› fieyhu’l-‹slâmlar›
içinde en mühim bir sîmâd›r. fianl› ad›
as›rlardan beri halk a¤z›nda bir ilim ve
adâlet timsâli fleklinde yaflam›flt›r. 17
sene kadar muhtelif müderrisliklerde
bulunduntan sonra 939/1532 senesinde
Bursa ve 940/1533’de de ‹stanbul Kad›-
l›klar›’na ta’yîn edildi. 944/1537’de Ru-
meli Kâdî-i ‘askerli¤i’ne yükseltildi.
fia’bân 952/Ekim 1545’de 14.fieyhu’l-‹s-
lâm ve Müftî’l-Enâm oldu. Osmanl›
Adliyesi’nin ‹ngiliz adliye ›slâhât›na
önrek olmas›, Molla fiemseddîn-i Fenâ-
rî, Molla Husrev, Molla Gürânî, Zen-
billi Ali Efendi, ‹bn Kemâl ve nihâyet
iflte bu Ebu’s-Su’ûd Efendiler gibi yük-
sek ‹slâmî ilimleri ve hiç bir beflerî kuv-
vet  ve kudret karfl›s›nda sars›lmam›fl
seciyeleriyle Müslüman Türk medeni-
yeti tarihine fleref veren nûrânî sîmâlar
sâyesindedir (45). 978/1570’de K›br›s
adas›n›n fethi için fetvây› veren Ebu’s-
Su’ûd Efendi idi (46). Arabca yazd›¤›
‹rflâdü’l-’Akl›’s-Selîm ilâ Mezâyâ’l-
Kur’âni’l-’Azîm isimli tefsîri (47 )ile fet-
vâlar› meflhurdur. KKaabbrrii,,  EEbbûû  EEyyyyûûbbee’’ll--
EEnnssâârrîî  cciivvâârr››nnddaa  iinnflflââ  eettttiirrddii¤¤ii  mmeekktteebb
yyaakk››nn››nnddaadd››rr (48 ).

7 - KKoonnyyaall››  HHââmmiidd  MMaahhmmûûdd  EEffeennddii
(Konya 899/1494 - ‹stanbul 985/1577).
Müteaddid medreselerde müderrislik
ve M›s›r ve ‹stanbul Kad›l›¤› yapt›kdan
sanra 963/1556’da Rumeli Kâdî-i ‘askeri

oldu. Avusturya seferine ifltirâk etti. 5
Cemâziyelevvel 982/23 A¤ustos
1574’de 15. fieyhu’l-‹slâm oldu. Fetâvâ-
y› Hâmidiyye isimlu bir eseri vard›r.
MMeezzaarr››,,  EEyyüübbssuullttaann’’ddaa  MMiihhrr--ii  flflââhh  TTüürr--
bbeessii  kkaarrflfl››ss››nnddaadd››rr  (49) 

8 - ÇÇiivvii--zzââddee  HHaacc››  MMeehhmmeedd  EEffeennddii
(‹stanbul 937/530-‹stanbul 995/1587).
Aralar› iyi olmayan Sokullu Mehmed
Pafla’n›n vefât›ndan sonra, 26 Zilhicce
989/21 Ocak 1582 târihinde “nâil-i
Makâm-› Fetvâ oldu”, ya’ni18.  fieyhu’l-
‹slâmlâm ta’yîn edildi, Vezîr-i A’zam-
lar’›n  Müftîleri ziyârete gel-meleri
onun zamân›nda bafllad›. Edîb ve mmüüttee--
flfleerrrrii’ [f›k›h ve fler-î’atde yed-i tûlâ sâhi-
bi] idi. KKaabbrrii,,  EEyyyyûûbbüü’’ll--EEnnssâârrîî  cciivvâârr››nn--
ddaa,,  BBooyyaacc››  ssookkaakkddaa,,  ppeeddeerrlleerriinniinn  mmeedd--
ffeennii  yyaann››nnddaad›r (50).

9 - MMüü’’eeyyyyeedd--zzââddee  AAbbddüüllkkââddiirr  fifieeyy--
hhîî  EEffeennddii  (‹stanbul 920/1514-‹stanbul
1002/1593). 29 Cemâziyelevvel 995/6
May›s 1587’de 19. fieyhu’l-‹slâm oldu.
Ebu’s-Su’ûd Efendi’nin ye¤eni ve dâmâ-
d›d›r. MMeezzeeaarr››,,  EEyyüübbssuullttaann’’ddaa  AAbbddüüllkkââ--
ddiirr  MMeesscciidd’’ii  hhaazzîîrreessiinnddee  bbaabbaass››nn››nn  yyaa--
nn››nnddaad›r (51).

10 - HHooccaa  MMeehhmmeedd  SSaa’’ddüüddddîînn  EEffeenn--
ddii (‹stanbul 943/1536-‹stanbul
1008/1599). En büyük Osmanl› müver-
rihlerinden; ‘âlim, flâ’ir, fâz›l, siyâsî bir
sîmâ ve Tâcü’t-Tevârih’in mü’ellifi olan
bir târihciydi. 24 fia’ban 1006/1 Nisan
1598 târihinde 22.fieyhu’l-‹slâm olarak
Makâm-› Meflîhat’te ta’yîn edildi. KKaabb--
rrii,,  EEbbûû  EEyyyyûûbbee’’ll--EEnnssâârrîî  yyaann››nnddaakkii  AAbb--
dduullkkââddiirr  MMeesscciiddii  hhaazzîîrreessiinnddeeddiirr (52).

11 - HHooccaa  SSaa’’ddüüddddîînn  EEffeennddii--zzââddee
MMeehhmmeedd  EEffeennddii (Bursa 975/1568-‹stan-
bul 1024/1615). Hoca Sa’düddîn Efen-
di’nin büyük o¤ludur. 2 Safer1010/2
A¤ustos1601 târihinde 33 yafl›nda
24.fieyhu’l-‹slâm oldu. Kabri, EEyyyyüübb’’ddee
AAbbddüüllkkââddiirr  MMeesscciiddii  hhaazzîîrreessiinnddee  bbaabbaass››--
nn››nn  yyaann››nnddaadd››rr (53).

12 - HHooccaa  SSaa’’ddüüddddîînn  EEffeennddii--zzââddee
HHaacc››  MMeehhmmeedd  EEss’’aadd  EEffeennddii (978-
1034/1570-1625). Bundan evvelki zât›n
küçük kardeflidir. Müretteb Dîvân’› var-
d›r. Adâleti ve istikâmeti meflhurdur.
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Mezar›, EEyyyyüübb’’ddee  AAbbddüüllkkââddiirr  MMeesscciiddii
hhaazzîîrreessiinnddee  bbaabbaass››nn››nn  yyaann››nnddaadd››rr (54).

13 - EEss’’aadd  EEffeennddii--zzââddee  EEbbûû  SSaa’’îîdd
MMeehhmmeedd  EEffeennddii  (1002/1593-
1072/1662). Hoca Sa’düddîn Efendi’nin
torunudur. 18 Zilhicce 1053/27 fiu-
bat1644’de 29.fieyhu’l-‹slâm ta’yîn edil-
di. Mezar›, EEyyyyüübb’’ddee  SSaaççll››  AAbbddüüllkkââddiirr
MMeesscciiddii  hhaazzîîrreessiinnddee  bbaa--bbaass››nn››nn  yyaann››nn--
ddaadd››rr (55).

14 - HHaanneeffîî  MMeehhmmeedd  EEffeennddii (Nah-
cevân ?-‹stanbul 1069/1658). ‹lmiye sil-
silesini kat’ ettikden sonra 25 Ramazan
1066/17 Temmuz 1656’da Meflîhat
Makâm›’na yükselenlerin 37.si oldu.
MMeezzaarr››,,  EEyyüübbssuullttaann’’ddaa  LLaallaa  MMuussttuuffaa  PPaa--
flflaa  ttüürrbbeessii  aarrkkaass››nnddaadd››rr (56).

15 - EEbbûû  SSaa’’îîdd--zzââddee  FFeeyyzzuullllââhh  EEffeenn--
ddii (1040-1110/1630-1698). Hoca
Sa’düddîn Efendi’nin torununun o¤lu-
dur. 18 Ramazan 1101/25 Hazi-
ran1690’da  47.fieyhu’l-‹slâm ta’yîn
edildi. Mezar›, EEyyyyüübb’’ddee  SSaaççll››  AAbbddüüll--
kkââddiirr  MMeesscciiddii  hhaazzîîrreessiinnddee  bbaabbaass››nn››nn
yyaann››nnddaadd››rr (57).

16 - DDââmmââdd--ZZââddee  EEbbuu’’ll--HHaayyrr  AAhh--
mmeedd  EEffeennddii (1076-1154/1665-1741).
27 fia’bân 1144/24 fiubat 1732’de
60.fieyhu’l-‹slâm ta’yîn edildi. MMeezzaarr››,,
EEyyüübb  NNiiflflaanncc››’’ddaa  fifieeyyhh  MMuurraadd  TTeekkkkeessii
bbaahhççeessiinnddeeddiirr (58).

17 - AAkk  MMaahhmmûûdd--zzaaddee  SSeeyyyyiidd
MMeehhmmeedd  ZZeeyynnüü’’ll--’’ââbbiiddîînnii’’ll--HHaasseennîî
(1078-1164/1667-1751). 9 fievvâl
1159/25 Ekim 1746’da 66.fieyhu’l-‹slâm
oldu. Mezar›, Eyübsultan Câmi’i arka-
s›nda Beybaba soka¤›ndad›r (59).

18 - SSeeyyyyiidd  MMüürrtteezzââ  EEffeennddii (1106-
1171/1694-1757). Erzurumlu meflhûr
fieyhu’l-‹slâm Feyzullâh Efendi’nin o¤-
ludur. 26 Cemâziyelâh›r 1163/2 Hazi-
ran 1750 târihinde 69. fieyhu’l-‹slâm
oldu. Mezar›, Eyübsultan Türbesi arka-
s›nda duvar dibindedir (60).

19 - VVaassssââff  AAbbdduullllââhh  EEffeennddii (Akhi-
sâr 1072-1172/1662-1761). fiâ’ir, ‘âlim
ve hattatd›r. 28 Rabîulevvel 1168/12
Ocak 1755’de 70.fieyhu’l-‹slâm olarak
ta’yîn edildi. MMeezzaarr››,,  EEyyüübb’’ddee  MMîîrr
MMeehhmmeedd  PPaaflflaa  ttüürrbbeessiinnddeeddiirr (69).

20 - HHaacc››  VVeelliiyyyyüüddddîînn  EEffeennddii
(1181-1182/1767-1768). Meflîhat’e
ta’yîni 29 Cemâziyelâh›r 1173/17 fiu-
bat 1760’d›r. 75.fieyhu’l-‹slâm ‘d›. MMee--
zzaarr››,,  EEyyüübb  NNiiflflaanncc››’’ss››nnddaa,,  fifieeyyhh  MMuurrââdd
TTeekkkkeessii  yyaann››nnddaakkii  eevviinn  iiççiinnddeeddiirr (70). 

21- fifieerrîîff--zzââddee  SSeeyyyyiidd  MMeehhmmeedd
EEffeennddii (1115-1193/1703-1779). Meflî-
hat Makâm›’na 79.fieyhu’l-‹slâm olarak
ta’yîni 1 Cemâziyelâh›r 1187/20 A¤us-
tos 1773’dür. MMeezzaarr››,,  EEyyüübbssuullttaann’’ddaa
BBooyyaacc››  ssookkaakkddaa,,  HHüüssnnüü  PPaaflflaa  TTüürrbbeessii
yyaann››nnddaadd››rr (71).

22 - VVaassssââff--zzââddee  MMeehhmmeedd  EEss’’aadd
EEffeennddii (1119-1198/1707-1778). Yuka-
r›da mezkûr 70.fieyhu’l-‹slâm’›n o¤lu-
dur.19 fievvâl 1190/1 Aral›k 1776’da
Meflîhat Makâm›’na ta’yîn edilerek 82.
fieyhu’l-‹slâm oldu. Mezar›, EEyyüübb’’ddee
MMîîrr  MMeehhmmeedd  PPaaflflaa  ttüürrbbeessii  öönnüünnddee  bbaa--
bbaass››nn››nn  yyaann››nnddaadd››rr (72).

23 - KKââddîî--zzââddee  MMeehhmmeedd  TTââhhiirr
EEffeennddii (1160-1254/1747-1838).
104.fieyhu’l-‹slâm’d›r. Meflîhat Makâ-
m›’na ta’yîni 14 Rabî’ulâh›r 1241/26
Teflrînisânî1825’dir. MMeezzaarr››,,  EEyyüübbssuull--
ttaann’’ddaa  BBoossttaann  ‹‹sskkeelleessii  yyaakk››nn››nnddaadd››rr
(73).

24 - MMeeflflrreebb--zzââddee  MMeehhmmeedd  ‘‘AArriiff
EEffeennddii (1206-1275/1791-1858). Meflî-
hât Makâm›’na ta’yîni, 21 Cemâziyelâ-
h›r 1270/21 Mart1854’dür. MMeezzaarr››,,
EEddiirrnneekkaapp››  dd››flfl››nnddaa,,  FFeetthhii  ÇÇeelleebbii  ccaaddddee--
ssii  vvee  MMuussttaaffaa  PPaaflflaa  ddeerrggââhh››nnddaadd››rr (74 ).

25 -  ‘UUrryyâânnîî--zzââddee  AAhhmmeedd  EEss’’aadd
EEffeennddii (1229-1277/1814-1860). 115.
fieyhu’l-‹slâm olarak 9 Zilhicce 1295/ 4
Aral›k 1878’de  Makâm-› Meflîhat’e
ta’yîn edildi. Mezar›, Eyübsultan’da,
Sokullu Mehmed Pafla türbesi karfl›s›n-
da ve sandukal› türbesindedir (75).

26 - MMeehhmmeedd  ZZiiyyââüüddddîînn  EEffeennddii
(1263-1335/1846-1917). 23 Rabî’ulev-
vel 1327614 Nisan 1909’da Makâm-›
Meflîhat’e ta’yîn edildi. 119. fieyhu’l-‹s-
lâm oldu. Sultan II.Abdülhamîd’in hal’
fetvâs›n› imzâlad›. MMeezzaarr››, Eyübsul-
tan’da,  Eyüb Câmi’i arkas›nda, Beyba-
ba soka¤›nda, yol kenâr›ndad›r (76).
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EYÜPSULTAN 
TÜRK MUS‹K‹S‹ TAR‹H‹
BOYUNCA B‹R MEKTEP

(EKOL) OLMUfiTUR

Doç. Dr. CAH‹T ATASOY

Z

1926 Trabzon do¤umlu. 
‹stanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuar› Ö¤retim Üyesi. 

‹stanbul Üniversitesi ‹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.
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Önce burada tebli¤in ad›nda geçen
“Eyüpsultan” ve “Türk Musikisi” ibare-
leri üzerinde durup sonra da Eyüpsul-
tan’›n Türk Musikisi Tarihi boyunca ni-
çin ve nas›l bir mektep (ekol) oldu¤unu
gözler önüne sermeye çal›flaca¤›m.

Bir kere Eyüpsultan, müslüman
Türklerin fetihten önceleri gelip mekân
tuttuklar› bir yer olmufltur. Tarihçi rah-
metli ‹brahim Kafeso¤lu’nun yazd›¤›
gibi, nas›l ki Türkler daha Malazgirt
Zaferiyle resmen Anadolu’ya girmeden
önce, Do¤u bölgemize s›z›p yerleflik
yerler edindilerse, Eyüp’ün bulundu¤u
bu yörede de olay›n benzer flekilde ce-
reyan etmifl oldu¤unu görüyoruz.

Tabii ki bu topraklara gelen Türkler
surlar›n d›fl›nda ilk tercih ettikleri yer
olarak, k›y›s›nda Haliç, ard›nda orman
ve içinde dereler akan bu yöreyi seç-
mifllerdir.

Böylesine bir yerde yerleflimin fetih
günlerinde ve sonras›nda daha da art-
m›fl oldu¤unu görüyoruz. Akflemset-
tin’in, Eyüpsultan Hazretlerinin meza-
r›n›n burada oldu¤unu tesbit etmesiyle
de manevî bir havaya bürünen Eyüp’e
ziyaretler ve yerleflmeler ço¤alm›flt›r.

Bilhassa Eyüpsultan’›n merkez kabul
edilip, Çatalca, Silivri, Bak›rköy, Ka-
s›mpafla-Hal›c›o¤lu, Kemerburgaz ve
son zamanlara kadar da Bayrampafla’n›n
Eyüp’e ba¤lanmas›yla nüfus patlamas›
olmufltur.

Eyüp’te yaflayan nüfusun, bu Türk
insanlar›n her zaman, her yerde yanla-
r›nda tafl›d›klar› san’atlar›n bafl›nda ge-
len musikilerini tâ Asya’dan getirdikleri
bu yerde ba¤›rlar›na bast›klar›n›, za-
manla onu daha da gelifltirip yüceltikle-
rine flahit oluyoruz. 

Asl›nda Eyüpsultan’da oluflundan
önce de bu mus›ki var oldu¤u uzak di-
yarlarda büyük bir san’at de¤eri arzedi-
yordu.

Öyle ki Anayurt’tan Çin’in kuzeyine
göç eden Hatay Türkleri nota kullan›-
yordu.

Yap›lan kaz›larda ç›kar›lan kitâbe-
lerde Asya’daki mus›kimizle ilgili saz
çalan figürlere rastl›yoruz.

Türkistan Saraylar›nda meclis çal›fl-
malar›na ara verildi¤i yerlerde dinlenir-
ken müzik icra edildi¤ini bugün biliyo-
ruz.

Fârâbi gibi büyük bir âlimin ve
onun talebesi ‹bnî Sina’n›n Türk Mus›-
kisi’nde yazd›¤› kitaplar› bugün elimiz-
dedir.

‹ran’daki Urmiye Gölü’nün bir
ucundaki Urmiye flehrinden bilgileri
flimdi de bizim için geçerli olan mus›ki
fizikçimiz Urmiyeli Safiyüddin ç›km›fl-
t›r. Yine bu gölün di¤er ucundaki Me-
raga flehrinden hem musiki âlimi olan,
hem de Herat Mus›ki Okulunu kuran,
Klâsik Türk Mus›kisi repartuar›na ka-
zand›rd›¤› besteleriyle bir Meragal›
Abdülkadir yetiflmifltir.

Növbet vurma adetini Asya’dan
Türkler Anadolu’ya getirmifllerdir.

Türk Mus›kisi Konya’da, Mevlevi
Tarikat› içindeki yerini bularak mevle-
vihanelerde bafl unsurlardan biri olmufl-
tur. ‹flte böylesine Türk Mus›kisine me-
kan olan mevlevîhanelerin bir uzant›s›
da Eyüpsultan’da baflta Bahariye Mevle-
vihanesi olmak üzere cami, dergâh,
tekke ve medreselerde Türk Mus›kisi’ne
yer verildi¤ini görüyoruz. Burada bir-
çok mesire yerinde yap›lan mus›kiyle
s›k s›k kulaklara bu san’at ulafl›yordu.

Ka¤›thâne ve Sadâbatta fliir ve mu-
s›kiden baflka bir fley yok gibi idi. Bura-
da Lâle Devri bestekarlar› diye Mus›ki
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Eyüp ‹skele Caddesi’nde tören
bandosu, 1985
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Tarihinde adlar› geçen birçok bestekâ-
r›n yetiflti¤ine flahit oluyoruz. Yine bir
Lâle Devri bestek’âr› olan fieyhülislam
Mehmet Esat Efendi’nin Atrabü’l Âsar
(bestekârlar biyografisi) eserinde bun-
lar›n bir bir say›ld›¤›n› görüyoruz: Kara
‹smail Agâ, Odabafl›-zâde Efendi, Par-
sa-zâde Abdülbaki Efendi, Tosun-zâde,
Tesbihçi-zâde Emir Çelebi, Çar-fleb
Mustafa A¤a, Serhanendegân Hasan
A¤a, Haf›z R›fat, Reflit Çelebi, fiehla
Mustafa Çelebi, Kabudan-zâde, Molla
Mehmet Efendi, Nazim Çelebi, Nâbi
Efendi (flair), Yusuf Çelebi, Acem Salih
A¤a, Kas›m Mehmet, Salihzâde (Edir-
neli Kad›), Halil Efendi (Cerrahpafla
müezzini), Ali Dede (Nâli-zâde), ‹zzet-
tin Efendi, fieyh Bursal› Hac› Eflref-zâ-
de, Abdurrahman Bahir Efendi (Arap-
zâde), Hüseyin Dede (Eyyubi Dervifl
Neyzen), Zaharya, Tanburi Mustafa
Çavufl, Ahmet Vefki Efendi, Haf›z Ali
Efendi, Boncukçu, Benli Zakir Hüseyin
Efendi, Molla Hüseyin Efendi, Meh-
met Çelebi, Muhsin Çelebi, I. Mahmut
(Gazi sultan-› Evvel), Mehmet Tulûhi
Efendi (fleyh), fieyhülislam Dâmar-zâde
Feyzullah Efendi, Kemanî ve Tanbûri
H›z›r A¤a, Tab’î (Kassam-zâde Ser-mü-
ezzin-i fiehriyari Hattat Mustafa Efen-
di), Tanbûri ve Hanende Dilhayat Kal-
fa ve di¤erleri...

Haliç kenar›ndaki yal›larda, bilhassa
M›s›r Hidiv’inin ye¤eni Mustafa Faz›l
Pafla’n›n sahil saray›nda mus›ki hiç ek-
sik de¤ildi. Bu yal›lar Baharîye sahille-
rinde yer al›yordu. Bunlar›n aras›nda
baflta Bahariye mevlevîhanesinin ve
fiahsultan Tekkesinin oldu¤unu görü-
yoruz. Buras› mevlevîhanelerin ve zavi-
yelerin kapat›lmas›na kadar Türk Mus›-
kisine di¤erleri gibi konservatuar niteli-
¤inde hizmet vermifltir.

O kadar ki yal›lardan, konaklardan
yay›lan müzi¤i dinlemek için, t›pk› Bo-
¤aziçi Mehtaplar›’ndaki gibi halk ka-
y›klar›yla k›y›lara sokuluyordu. 

Evlerinde de olmak üzere bütün bu
mekânlarda devrin hocalar› dersler ve-
riyor, mus›ki geçiyorlard›.

Lâle Devri’nin büyük bestekâr› Ebu-
bekir A¤a bu konuda akla gelen ilk
isim olmaktad›r. Sonra baflta Zekâi De-
de’nin de hocas› olan Eyyubi Mehmet
Bey, ayn› zamanda bestekâr ve teflvikçi
bir insand›, talebesi Zekâi Dede’yi bir
yerden sonra daha fazla müzi¤e sahip
olmas› için Sultanahmet’te Akb›y›k’taki
Dede’nin evine götürmüfltür. Dede’den
çok istifade eden Zekai Dede bu saye-
de de Dede’ye kadar gelen ve ona ait
bütün eserlerini haf›zas›na alarak, Türk
Mus›kisi’nde birgün unutulabilecek
olan eserleri bize kazand›rm›flt›r.

Zekaî Dede evinde olsun bilhassa
da fiahsultan Tekkesi’nde, son nefesine
kadar Dâüflflafaka Mektebi’nde talebe-
ler yetifltirmifltir.

Hüseyin Fahrettin Dede de Bahari-
ye mevlevihanesini, fiahsultan Tekke-
sinde oldu¤u flekilde bir konservatuara
çevirip çok de¤erli talebeler yetifltir-
mifltir. Bu mevlevîhane Yenikap› ve
Galata mevlevîhanelerinden sonra Türk
Mus›kisinin Nazarî ve Amelî olarak ö¤-
retildi¤i üçüncü mevlevîhane olmufltur.
Burada hücre denilen odalarda mevlevî
ayînleri ve ölmez eserler önce meflk
edilir, ondan sonra tatbiki sahne olan
Semâhanesinde icra edilirdi. Di¤erle-
rinde oldu¤u gibi Bahariye Mevlevîha-
nesinde yaln›z dinî eserler geçilmez
Kâr, Beste, Semâi ve fiark› gibi Türk
Mus›kisinin öteki formlar›na da yer ve-
rilirdi. Bahariye Mevlevîhanesinde haf-
tada iki kez fas›l çal›flmas› yap›lmaktay-
d›. Bu çal›flmalarada devrin meflhur
isimlerinden Zekaî Dede, Haf›z fievki
Bey, Dr. Suphi Ezgi, Tophaneli Sabri,
Müstantik Avni Bey, Ortaköylü Aziz
Efendi, Darüflflafakal› Sakall› Kaz›m,
Belediye muhasebecilerinden Sad›k
Bey, Tafll›burun Dergâh› fieyhi Saadet-
tin Efendi, M›z›kal› ‹smail Hakk› Bey,
Zekaî Dede’nin o¤lu Ahmet ‹rsoy ve
torunu Münir Kökten gibi isimler kat›-
l›yordu. Devlet adam› Ziya Pafla’da mu-
s›ki bilgisini burada gelifltirmifltir. 

Bahariye Mevlevîhanesinin mus›ki
hayat› içerisinde baz› dü¤ün ve e¤len-
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celere bile yer vard›. Mesela; H. Fah-
rettin Dede’nin enifltesi flair Yeniflehirli
Avni bey de bu Mevlevîhanede ikamet
edenlerdendi. K›z› Muhsine Han›m’›
Eyüp sakinlerinden Saraylar Bekçibafl›s›
Haf›z Abdullah Efendi’nin o¤lu Haf›z
fievki Bey ile evlendirdi¤inde dü¤ün
Bahariye Mevlevîhanesinde yap›lm›flt›.
Dü¤ün gecesi için devrin tan›nm›fl mu-
s›kiflinaslar›ndan mükemmel bir saz he-
yeti teflkil edilmiflti. Kemâni Mike, Udî
Sürur, Neyzen Aziz Dede gibi san’at-
kârlarla Kanunî Ziya Bey (Ziya Pafla) de
heyette çalm›flt›r. Zekâi Dede bu toplu-
lu¤un bafl›nda yer alm›flt›r. Yal› o gece
her zamankinden daha çok hareketli ol-
mufltur. Her tarafta titreyen ›fl›klar ak-
setmiflti. Kemanî Mike Suzinak bir tak-
simden ve Emin A¤a’n›n Suzinak Perfle-
vini takiben besteler icra edilmifltir. 

Bahariye Mevlevîhanesinde Arif
Dede öldükten sonra rica üzerine Ku-
dümzen bafl› Zekaî Dede burada bu va-
zifeyi görmeye bafllam›flt›r. Mustafa Fa-
z›l Pafla’n›n teflviki ile besteledi¤i ilk
ayin olan Suzidil bestesi burada ilk de-
fa icra edilmifltir. Bahariye Mevlevîha-
nesi Neyzenbafl›s› Aziz Dede öldükten
sonra Neyzenbafl›l›¤a Hakk› Dede ge-
tirilmifltir. M........ Heyeti’nde Gelibo-
lu’lu Çerkez Ahmed Dede yine bir di-
¤er neyzen olan Salih Dede bulunu-
yordu. Emin Dede ve Tophaneli Sabri
Bey ayn› zamanda dergâh›n türbedar›
olarak heyette yer al›yordu. Bahariye
sahillerinde bu Mevlevîhanenin yan› s›-
ra di¤er yal›lardan Abdurrahman Pafla
Yal›s›, fiahsultan Camiinden sonra ge-
len ‹brahimhanzâde Yal›s› ve daha iler-
de M›s›r Hidîvi’nin ye¤eni Mustafa Fa-
z›l Pafla’n›n sahil saray› bulunuyordu.
Bilhassa bu yal›da Zekaî Dede hem ö¤-
retmenlik yap›yor hemde mus›ki icra
ettiriyordu. Bu yal›lar aras›nda fiahsul-
tan tekkesi’de vard›. Bu tekkeye Silah-
tar A¤a Caddesine aç›lan kap›s›ndan
girilerek avlusuna gelinirdi. Bu tekkede
t›pk› Bahariye Mevlevîhanesi gibi adetâ
bir konservatuard›. Burada Zekai De-
de’nin talebelerini kabul edip ders ver-

di¤ini görüyoruz. Bu hususta büyük
mus›ki alimimiz Dr. Suphi Ezgi Nazarî
ve Ameli Türk Mus›kisi adl› dev eseri-
nin birinci cildinin önsözünde flunlar›
yazmaktad›r: ... Onyedi yafl›ma gelin-
ceye kadar birçok flark› ve peflrevleri
nota ile ö¤renmek ve okumakta idim.
Bu esnada mus›ki refikim merhum Udî
Otakç›larl› Ahmet Efendi beni üstat ve
bestekâr Haf›z Zekai Fendi’ye takdim
ederek Halka-i Tedrisiye’sine kabul
edilmifltim. Zekâi Dede haftada bir de-
fa pazar günleri Eyüp’te fiahsultan Tek-
kesinin mahfelinde fieyhin o¤lu Burha-
nettin Efendi, Damad› Avni Bey, otak-
ç›larl› Ahmet Efendi, Kemençevi Dr.
Arif Atâ, Haf›z Aziz Efendi ile ictimâ
ederek Asâr-› Mus›k›yi talim etmekte
oldu¤undan âciz de bu heyete dâhil ol-
mufltum. Elyevm posta ve telgraf hukuk
müflaviri Muhibbim Ahmet Avni, Ka-
nunî Hac› Arif Bey, Üsküdarl› Hanen-
de Hüsamettin, Rauf Yekta Bey’de mu-
ahharen bize refik oldular...

fiimdi bu hocalar›n büyüklü¤ünü ve
yetifltirdikleri bafll›ca talebelerin de¤er-
lerini belirtmek üzere baz›lar›n›n ha-
yatlar›na k›saca yer vermifl olal›m.

Dr. Suphi Ezgi- Türk Mus›kisi bes-
tekâr› ve âlimi. Befl cilt Nazarî eserinin
yan› s›ra Tanburî Mustafa Çavuflun flar-
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k›lar›, Temcit-Durak-Naat gibi eserler
yazm›flt›r. Yüzyetmifl kadar bestesi var-
d›r. Bunlar klasik tarzda eserlerdir.

Hüseyin Fahrettin Dede- (Ayn› za-
manda Zekai Dede’nin talebesidir).
Flüt ve Ney çal›yordu. ‹ki sesli eserle-
rin icras›n› ortaya koyuyordu. Çok az
say›da bestesi vard›r. Acem Aflirân Ayi-
nî bütün ayinlerin flah› gibidir.

Rauf Yekta Bey- Türk Mus›kisi bil-
gini. Darülelhan ‹stanbul Konservatu-
ar›n›n kuruluflunda mus›ki nazariyat› ve
tarihi derslerini vermifltir. Sonra ayn›
konservatuarda tasnif heyeti baflkan›
olmufltur. Mus›ki fizi¤i ve akustik ba-
hisleri ile ilgilenmifltir. H. Saadettin
Arel ve Dr. Suphi Ezgi ile birlikte Türk
ses sistemini bize mâl etmifltir. Klasik
üslupta çok iyi bir bestekârd›r. Elli ka-
dar bestesi mevcuttur. Zaman›n bas›-
n›nda say›s›z makale yazm›flt›r. Paris’te
ç›kan Lavingnac ansiklopedisinde Türk
mus›kisi maddesini kaleme alm›flt›r.

Hac› Faik Bey- Türk bestekâr›. Çok
güzel flark›lar yazm›flt›r. Büyük formlar-
da eserler bestelemifltir. Dr. Suphi Ez-
gi’ye Bat› notas›n›, ve Dr.’da Ona
Hamparsun notas›n› ö¤retmifltir.

Ahmet Avni Bey- Türk bestekâr› ve
bilgini. Zekai Dede’den mus›kiyi ö¤-
renmenin yan› s›ra Hac› Kerâmi Efen-
di’den meflk etmifltir. ‹yi bir hanendey-
di. K›rkbir parça bestesi vard›r. Kâr-›
Nat›k bütün makamlar› ö¤retmek üzere
ayr›ca yapt›¤› bir bestedir. Elimizde en
iyi güfte mecmuas› olan Hanende adl›
eseri vard›r. 

Medenî Aziz Efendi- Türk bestekâr›
ve hanendesidir. Baflta piyano, ud, lavta
çal›yordu. Pek çok talebe yetifltirmifltir.
‹smail Fennin Ertu¤rul, Leylâ Saz, Dr.
Suphi Ezgi bunlar aras›nda yer al›r.
Kâr, beste, semaî, ilâhi formlar›ndaki
bestelerinden yaln›z ‹sfahan makam›n-
dan olan elimize geçmifltir. fiark›lar› ise
güzel eserler aras›nda yer al›r.

Muâllim Kâz›m Uz-Türk bestekâr›.
Hem Zekaî Dede’nin bem de Fahrettin
Dede’nin talebesi olmufltur. Ayîn, du-
rak, ilâhi, operet, peflrev, saz semâi’si

formlar›nda besteler yapm›flt›r. Mus›ki
Ist›lahat› kitab› yazm›flt›r. Bu hocalar›n
talebeleri aras›nda Zekaî Dede’nin o¤lu
Ahmet Irsoy, torunu Münir Kökten,
Abdülkadir Töre, Santûri Ziya Bey ad-
lar›n› da zikredebiliriz.

Baflta Eyüpsultan Mus›kisi’nin büyük
hocalar› ve talebeleri d›flardan da Türk
mus›kisini Eyüpsultan’a tafl›m›fllard›r.

Türk Mus›kisi’nin Eyüpsultan’daki
mevcudiyetini anlat›rken konunun ek-
sik kalmamas› bak›m›ndan burada do-
¤umu, yahut hayat› geçmifl, ölümü,
mezar› Eyüpsultan’da olan mus›kiflinas-
lar› da zikretmek yerinde olur:

Ayn› zamanda Yesarî As›m’›n hocas›
bestekâr ‹zzettin Hümayu Elçio¤lu
Edirnekap› mezarl›¤›nda yatmaktad›r.
Yine bestekâr Mükerrem Ak›nc› ayn›
mezarl›ktad›r. fiark› bestekâr› Hac› Arif
Bey Eyüp’te do¤mufltur. Saadettin He-
per Eyüp’te do¤du ve mezar› Kaflgari
Tekkesi ile Piyerloti yolu aras›ndad›r.
Ebubekir A¤a, Eyüpsultan’da do¤du,
Mustafa Itrî meflru Mustâbey armudunu
yetifltirdi¤i Edirnekap› d›fl›ndaki çiftli-
¤inde yaflad›, mezar› Eyüp’te Fethu
Çelebi caddesi üzerindedir. Eyyubî
Mehmet Bey’in mezar› Piyerloti’ye inen
bir yerde idi ve kaybolmufltur.

Bestekâr ‹smail Hakk› Bey Edirneka-
p›’daki aile mezarl›¤›nda yatmaktad›r.
Kemani Memduh, Tokmakkap› mezar-
l›¤›ndad›r. fiark› bestekâr›m›z Rahmi
Bey Eyüp’te k›rkmerdivenler mezarl›-
¤›nda gömülüdür.  Kemani Mustafa Su-
nar Eyüp’te oturmufltur. Abdülkadir
Töre Kaflgari Tekkesi arkas›ndaki me-
zarl›k k›sm›nda yatmaktad›r. Bahariye
Mevlevihanesinde Hüseyin Fahrettin
Dede ve Sadrazam Neyzen Yusuf Pafla
yatmaktad›r. Mehteranbafl› Hasan Tah-
sin Parsadan ve Ali R›za Sengel Edirne-
kap› flehitli¤indedir. Zekâi Dede, o¤lu,
torunu Piyerloti Caddesi üzerindeki
mezarlar›nda medfundurlar.

Son olarak flu hususlar› da söyleme-
den geçmemifl olal›m:

Bugün Eyüpsultan da faaliyet göste-
ren yerler de bulunmaktad›r. Eyüp Mu-
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s›ki Derne¤i bunlardan biridir. 1915 te
Mustafa Sunar idaresinde aç›lm›fl olan
bu cemiyet daha sonra tatil edilmifltir.
Ve tekrardan 1985 y›l›nda bugün bele-
diye meclis üyesi olan Nihat ‹nceka-
ra’n›n teflebbüsü ile yeniden bir çekir-
dek konservatuar nitel¤inde olan bu
yerde Türk mus›kisinin nazarî bilgileri
ses ve enstrüman tekni¤i en iyi ber fle-
kilde verilmektedir. Müessesenin peri-
odik olarak konserler veren bir korosu
vard›r. Bu derne¤in en dikkat çeken ta-
raflar›ndan biri de bir çoçuk korosunun
kurulmufl olmas›d›r. ‹stanbul’da ve tafl-
radaki hiçbir dernekte böyle bir kuru-
lufl yoktur, Üsküdar Mus›kisi Derne-
¤i’nde böyle bir çal›flma yap›lmakla be-
raber as›l buradaki daha flimdiden gele-
cek vadetmektedir.

Eyüpsultan’da Ümmü Sinan Tekke-
sin’de de müzik çal›flmalar› yap›lmakta-
d›r. Eyüpsultan’da kültüre ve san’ata
hizmet veren bir Eyüp Belediyesi’nin
bir kültür müdürlü¤ü oldu¤unu görüyo-
ruz. Kal›c› fleyler ortaya koyan bu mü-
dürlük bir kütüphane meydana getir-
mek amac›yla mus›kiyle ilgili geçmifl-
ten gelece¤i ne varsa kütüphanesine
kazand›rmaktad›r. Bu kültür Müdürlü-
¤ü’nce, sempozyumlar, konferanslar
tertip edildi¤i gibi, Eyüp’le ilgili di¤er
yay›nlar yay›nlamaktan da geri kal›n-
mamaktad›r.

Eyüp Belediye’sinin di¤er bir güzel
gerçeklefltirdi¤i fley de asl›na uygun bir
mehter tak›m› kurmufl olmas›, onun za-
man zaman de¤iflik yerlerde meselâ te-
levizyonda konserler vermesi d›fl›nda
her Cuma namaz›ndan önce Eyüp Ca-
mii meydan›nda mehter vurdurmas› ve
önem verdi¤i bu iflin bafl›na Belediye
Reis Muavini olan Osman Sak’› getir-
mifl bulunmas›d›r.

Son bir defa da Eyüpsultan’da yeti-
flen yak›n tarihlere kadar aram›zda olan
ve halen yaflayan baz› isimleri hat›rlat-
mak istiyorum.

Eyüp’lü olan ve flu anda ‹.T.Ü. Türk
Mus›kisi Devlet Konservatuar›’nda re-
partuar hocal›¤› yapan Rahmi Sönme-

zocak, hanende Mediha fien Sancako¤-
lu (Eyüp’ten yetiflmifllerdir) ve Neyzen
Aka Gündüz’ün de Eyüp Mus›ki Der-
ne¤inde ders verdi¤ini biliyoruz. Emin
Dede’nin de talebesi olan Zal Mahmut
Camii bafl müezzinli¤inden emekli Me-
sut Peker’in Eyüpsultan’da yaflad›¤›na
flahit oluyoruz.

Meflhur hanende rahmetli Safiye
Ayla Eyüp Mus›ki Cemiyeti üyesi idi.
Mezar› Eyüp’te olan Kadri fiençalar’›n
Zekai Dede’nin kabrini yapt›rd›¤›n› bi-
liyoruz.

Netice olarak, Eyüpsultan kubbesi-
nin alt›nda Türk mus›kisi yap›lan or-
tamlar› ile, öncelikle müzik ö¤reten
mekânlar› ile, bu san’at› yüzy›llard›r
temsil eden hocalar› ile, bu ocaktan ye-
tiflmifl olanlar›yla, Türk Mus›kisi Tari-
hinde kendine has müzik anlay›fl› olan
ve Klasik mus›kinin üslubunun mektebi
olarak daima yaflayacakt›r. 
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BÜYÜK FET‹H 
VE 

EYÜP SULTAN

D. MEHMET DO⁄AN

Z

Yazar, TYB fieref Baflkan›
TRT, Kültür Bakanl›¤› gibi kurulufllarda görev yapt›. Özel yay›nc›l›kla u¤raflt›. Dil,

kültür ve yak›n tarihle ilgili kitaplar› var. Türkiye Yazarlar Birli¤inin kurucular›ndan. Uzun
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‹stanbul’un fethinin elbette siyasi,

iktisadî ve askerî aç›lardan çok makul,

mant›kl›, kabul edilebilir aç›klamalar›

vard›r. Bunlar›n gerçekli¤inden veya

sonuca etkisinden hiçbir flekilde flüphe

edilemez. Muazzam Osmanl› gücünün,

Genç Sultan Mehmed’in azim ve karar-

l›l›¤› ile birlikte kudret ve dirayetinin

bu iflteki rolü de elbette bilinmez de¤il-

dir. fiimdiki kavray›fl›m›za göre, yüksek

ö¤retim ça¤›nda, yirmi küsur yafl›nda

bir genç olan Sultan Mehmed, savafl

için yap›lan büyük haz›rl›klar, Osman-

l›n›n o zamanki teknolojik seviyesini

ortaya koyan büyük toplar. Kuvvetli

bir donanma ve nihayet yüz veya yüz

elli bin asker... Fetih bütün bunlarla be-

raber, fakat bunlar›n ötesinde bir ger-

çekli¤e iflaret ediyor.

Fetih S›rr›
Bu gerçeklik, flimdi bulundu¤umuz

topraklarda (Eyüp) gömülü bir s›r, “fe-

tih s›rr›”d›r. Fetih buradan, Eyüp’ten

bafllad›. ‹stanbul’u yaflayanlar, ölüler
ad›na, yer üstündekiler yer alt›ndakile-
rin iflaretleri üzerine fethettiler...

‹stanbul’un fethi ile ilgili en s›radan

metinleri okuyanlar›n bile dikkatleri bir

noktada duraksar. Hele Selçuklu ve

Osmanl› tarihini bilenler, hiçbir büyük

zaferin birden fazla ismin sevk ve ida-

resine ba¤lanmad›¤›n› görürler. ‹simsiz

kahramanlar çoktur ama, her zaferin

sahibi tek isimdir. ‹stanbul’un fethi bu

bak›mdan gerçek bir istisna teflkil et-

mektedir. Elbette, bütün kaynaklar, ‹s-

tanbul’un fatihi olan genç Sultan Meh-

med’den bahseder. Fakat di¤er fetihle-

rin ve zaferlerin aksine, hepsi istisnas›z
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baflka bir isimden daha söz ederler. Bu

isim, ne bir yüksek idareci ne de bir

kumandand›r. Hatta tamamen bu alan-

lar›n d›fl›nda bir yoldan gelmektedir.

“fiemseddin Mehmed” yani “AAkkflfleemmsseedd--

ddiinn” ad› ‹stanbul’un fethi hadisesinde

Sultan Mehmed’le, Fatih’le birlikte an›-

lan bir flahsiyet olarak yegâneli¤ini ko-

rumaktad›r.

Manevi Fatih / Fetih
Tarihlerin, tarihçilerin “mmaanneevvii  ffaa--

ttiihh”” s›fat›nda veya kavram›nda ›srarlar›

bir taraftan ‹stanbul’un fethinin aç›k-

lanmas›n› kolaylaflt›rmakta, di¤er taraf-

tan zorlaflt›rmaktad›r. Elbette, “manevi

fatih” olmadan anlat›labilecek bir fetih,

çok daha kolay anlafl›labilir, kabul edi-

lebilirdir. Osmanl›lar›n daha önce Bur-

sa’y›, ‹znik’i, Edirne’yi, Sofya’y›, Fili-

be’yi, Varna’y› vs. fethetmeleri ile ‹s-

tanbul’u fethetmeleri aras›ndaki fark

nedir? ‹stanbul’da neden bir de “manevi

fatih”ten söz edilmektedir? “Manevi fa-

tih” ne demektir, böyle bir savaflta rolü

nedir? Do¤u Roma’n›n taht flehri s›rf

maddî güçle al›namaz m›yd› / al›nma-

m›fl m›yd›?

Bilim ve Efsane
Bilim ve ak›l ölçüleri elbette yüksek

de¤ere ve prestije sahiptir. Bununla bir-

likte, insanl›k tarihinde menk›benin, ef-

sanenin, esatirin/mitolojinin, hatta “hu-

rafe”nin tuttu¤u yerin ak›lla ve bilimle

aç›klanmay› gerektirecek a¤›rl›kta ol-

du¤u da aç›k de¤il midir? Menk›bele-

rin, efsanelerin bir tak›m “mütekasif ha-

kikatler” saklad›¤›n›, bazen hurafe gibi

görünen fleylerin hakikat›n alt›n› kuv-

vetle çizdi¤ini görmezden gelebilir mi-

yiz? Anadolu’nun fethi, müslümanlafl-

mas›, türkleflmesi tarihi bir çok ayr›nt›-

larla anlat›lmaktad›r. Bu anlat›lanlar›n

nas›l bir etki uyand›rd›¤›n› bilemiyo-

ruz. Afla¤›da sunaca¤›m›z metin, Ana-

dolu’nun fethi ile ilgili tarihle mutaba-

kat›n› araflt›rmaya gerek duymad›¤›m

“mütekasif” gerçeklere at›fta bulunmak-

tad›r ve yüzy›llar boyunca kuvvetli bir

tesir uyand›rd›¤›ndan da flüphe yok-

tur.”*

“Raviler flöyle rivayet ederler ki: Bir

gün ol cihan fahri, Muhammed Musta-

fa Sallallahu aleyhi vesellem, sabah na-

maz›n› k›lup oturmufltu ve eshab-› gü-

zin karfl›s›nda cem olup oturmufllard›. 

Resul hazretinin mübarek hat›r› fle-

rifleri melûl idi flol sebepten ki üç gün

olmufldu kim Cebrail-i emin hazreti

Rabbilalemin’den vahiy getirmemiflti

pes Resul hazreti mübarek yüzün va-

ranlardan yana tutup etti: Ya eshapla-

r›m dilerim ki içinizden biriniz bir latif

hikaye yahut bir sergüzeflt söyleyiniz,

biraz meflgul olal›m inflallah kar›ndafl›m

Cebrail aleyüsselam gele vahiy getüre

dedi. Eshab ortas›ndan bir yi¤it, uzun

boylu ad› Abdülvehab yerinden kalkt›

Resulullah önünde dua k›ld› ve etti:

Ya Resulullah çok sefer ettim ve çok

iklimler temafla k›ld›m ama gördü¤üm

yerler içinde Rum’dan iyi bir yer gör-

medim ve flehirleri birbirine yak›n ve

sular› firavan çeflmeleri ve havas› güzel

ve nimetleri bol, garip dost ama kâfir-

lerdir inflallah teala ol vilayeti Hakteala

müslümanlara ruzi k›la, flol kadar vas›f

eyledi. Resul hazretinin mübarek hat›r›

Rum’a meyl eyledi ol saat Cebrail-i

emin, Hazreti Rabbilaleminden haber

getürdü etti: Ya Resulullah Hak Celle

ve Âla hazretleri sana selam eyledi ve

dahi flöyle buyurdu kim çün benim Ha-

bibim Ahmed ve Resulum Muhammed

aleyhisselam›n mübarek hat›r› Ruma

meyl eyledi ben dahi ol vilayeti ümme-

tine ruzi k›lam bundan iki yüz y›ldan

sonra bir yi¤it ç›ka uzun boylu güzel

yüzlü bu¤day benizli Malatya flehrinde

ç›ka ad› Cafer ola, pehlivanl›kta Ham-

za beraberi ola, heybette Ali heybetlu

ola, dört kitab› yad k›la ve senin nes-

linden ola ol Cafer ol vilayeti küflade

k›la mescidler ve medreseler yapa, dahi

‹stanbul’un kap›sun ol aça, keflifllerin ci-

¤erlerin kebap eyleye, Resülumun mü-

barek hat›r› asude ola dedi yine uruç

eyledi.

Resulullah aleyhisselam bu haberi

iflitti flad oldu mübarek yüzü aç›ld› ba-

fl›n› yukar› kald›rd› eshaba buyurdu: Al-
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lahüteala hazretleri Rum vilayetini ba-

na ve benim ümmetime ba¤›fllad›, dedi. 

Eshab bu sözden azim flad olup se-

vindiler, Abdülvehhab yerinden dura

geldi etti: Ya Resulullah eshabdan o za-

mane kimse eriflemi ol yi¤idin yüzünü

göre mi? dedi.

Yine Cebrail emin geldi etti: Ya

Muhammed Hakteala flöyle buyurdu ki

ol kifli sual eyledi ol zemane ol kala-

cakt›r ol yi¤idin yüzünü görecektir be-

nim Habibim Abdülvahab’›n bafl›n› s›-

¤as›n mübarek a¤z› yar›n an›n a¤z›na

b›raks›n bu günü ve bu saati tarih edip

ana ›smarlas›n kaçan ki ol vakit irifle

Resulümün mektubunu ana vire dedi

yine uruç eyledi. 

Hazreti Resul buyurdu ol gün tarih

yazd›lar Abdülvehaba ›smarlad›lar,

Hazreti Resul bafl›n› s›¤ad› mübarek

a¤z›n› yar›n a¤z›na kodu ve dahi çok

nasihatler eyledi. Buyurdu kim çün Ca-

fer’e eriflesin benim selam›m› ona götü-

resin dedi.” (GGaazzeevvaatt,,  SSeeyyyyiidd  BBaattttaall

GGaazzii  CCeennggii, Sahibi ve nafliri Türk Nefl-

riyat Yurdu fiark ve Maarif Kütüphane-

leri, 1932).

K›saca “Battalname” olarak adland›-

r›lan bu “gazavatname” metni, Anadolu

halk›n›n yüzy›llarca b›kmadan okudu-

¤u, nesilden nesile aktard›¤› kendine

göre bir “kod” meydana getirmifl etkili

bir “‘kültür” unsurudur. Sözlü yayg›nl›¤›

yan›nda, bol miktarda elyazmas› nüs-

halar› vard›r. Bas›l› kitap döneminde de

çok say›da bask›s› yap›lm›fl, eski harfli

bask›lar yan›nda, latin harflerinin kabu-

lünden hemen sonra, prestijinden ve

sürmekte olan talepten ötürü yeni harf-

lerle de bas›lm›fl. Elimizdeki latin harfli

nüsha, muhtemelen daha sonra da de-

¤ifltirilmeden (veya de¤ifltirilerek) defa-

larca bas›lm›flt›r. Halk kültürünün bu

klasik metninin dil ve ifade özellikleri-

ne bilhassa dikkat etmek gerekiyor. Bu

kitap yay›nland›¤›nda (1932) Türki-

ye’de böyle bir dille konuflan veya ya-

zan hiç kimse yoktu. Bu türkçenin ar-

kaik bir türkçe oldu¤undan flüphe yok.

Muhtemelen, yaz›ya geçirildi¤i 15.

yüzy›ldan da önceye ait dil unsurlar›

ihtiva ediyor. Neden bu kadar yüzy›l

geçti¤i hâlde bu metin bir de¤iflime u¤-

ramadan varolmaya devam etmifltir? bu

de¤iflmezlik dahi metne olan halk alâ-

kas›n›n bir k›stas›d›r. Çünkü metin gör-

dü¤ü itibar yüzünden neredeyse doku-

nulmaz hale gelmifltir. Süleyman Çele-

bi’nin Mevlid’inin yüzy›llar önceye ait

dil hususiyetlerini tafl›maya devam et-

mesini hat›rlayal›m. Böyle metinlerde

yap›lan her de¤ifliklik, de¤iflmeyenin

as›l metin oldu¤u yönüne bir sonuç

uyand›r›yor olabilir. 
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Türkçenin en önemli metinleri ara-

s›nda yer alan Dedem Korkut Kita-

b›’n›n bafllang›c› ile yukar›da zikretti¤i-

miz metin ayn› soydand›r. Bu bafllang›ç

dedem Korkud’un kimli¤ini aç›klamak-

tad›r:

“Hazret-i Resul aleyhisselam zama-

n›na yak›n Bayat boyundan Korkut Ata

derler bir er koptu. O¤uz’un tamam bi-

licisiydi. Ne der olurdu. O¤uz’un için-

de tamam velayeti zâhir olm›fl›d›. Ne

derse olurdu. Gay›ptan türlü haber

söylerdi. Hak Teala onun gönlüne il-

ham ederdi.”

Fuat Köprülü, Dede Korkut’la ilgili

kimlik bilgilerini di¤er rivayetlerle flöy-

le tamaml›yor: Dede Korkud “‹slam di-

nini anlamak maksad›yla Türkistan’dan

Ceziretü’l-Arab’a gelmifl ve Hz. Ebube-

kir ile görüflerek ‹slamiyeti kabul eyle-

mifltir. (afla¤›da zikredilecek eser, sf. 19).

Dedem Korkut’un kimlik bilgisin-

den daha aç›k kimlik bilgileri, menk›be

literatüründe Ahmed Yesevi için söz-

konusudur.

“Hz. Muhammed 63 yafl›nda iken
ölece¤i zaman sahabelerini ça¤›rd› ve
“ben ölüyorum. Kim islam›n emanetini
alacak ve benim tebli¤imi devam etti-
recek” diye sordu. Kalabal›ktan otuz üç
ayr› dinle tan›flt›¤› halde sadece islam›
kabul etmifl olan 300 yafl›ndaki Arslan
Bab’›n kararl› sesi geldi. Arslan Bab’›n
r›zas›n› alan Hz. Muhammed, Allah’›n
izniyle ‘emanet’i Arslan Bab’a (Selman-›
Farisi) teslim etti. 500 y›l sonra Arslan
Bab Türkistan bozk›rlar›nda dolafl›rken
kendisine flu kelimelerle hitap eden 11
yafl›ndaki bir çocukla karfl›laflt›. “Aksa-
kal emanetimi verin”. Bu çocuk Ahmed

Hoca idi. (Naim-bek Nurmuhamme-

do¤lu: HHooccaa  AAhhmmeedd  YYeesseevvii  TTüürrbbeessii.

Çev. Hayati Bice, Ankara 1991).

Mahallinde (Türkistan) halâ yayg›n

oldu¤u anlafl›lan bu rivayet yan›nda,

Fuat Köprülü’nün bu asr›n bafllar›nda

yay›nlad›¤› TTüürrkk  EEddeebbiiyyaatt››nnddaa  ‹‹llkk  MMuu--

ttaassaavvvv››ffllaarr adl› eserinde yaz›l› kaynak-

lardan nakletti¤i Ahmed Yesevi ile ilgi-

li rivayet daha ayr›nt›l›d›r:

“Hazret-i Peygamber’in gazalar›n›n

birinde, Ashab-› Kiram her nas›lsa aç

kalarak onun huzuruna geldiler; biraz

yiyecek istirham ettiler. Hz. Peygam-

ber’in duas› üzerine Cibril-i Emin,

Cennetten bir tabak hurma getirdi; fa-

kat o hurmalardan bir danesi yere düfl-

tü. Hz. Cibril dedi ki: “Bu hurma sizin

ümmetinizden Ahmed Yesevi adl› biri-

nin k›smetidir”. Her emanetin sahibine

verilmesi tabii oldu¤u için, Hz. Pey-

gamber, ashab›na, içlerinden birinin bu

vazifeyi üstüne almas›n› teklif etti. As-

habdan hiçbiri cevap vermedi; yaln›z

Baba Arslan inayet-i resaletepenahi ile

bu vazifeyi üzerine alabilece¤ini söyle-

di. Bunun üzerine Hz. Peygamber, o

hurma danesini eliyle Arslan Baban›n

a¤z›na att› ve mübarek tükrüklerinden

de ihsan etti. Hemen hurma üzerinde

bir perde zahir oldu ve Hz. Peygam-

ber, Arslan Baba’ya sultan Ahmed Ye-

sevi’yi nas›l bulaca¤›n› tarif ve talim

ederek, onun terbiyesi ile meflgul olma-

s›n› emretti... Nihayet dört yüz y›l son-

ra Türkistan’a geldi, âdeti üzere her ta-

rafa haberler yollad› ve nihayet onu

Yesi’de mektebe giderken buldu. Arslan

Baba çocu¤a selam verdi, çocuk selam›

iade ettikten sonra ‘ey baba emanetiniz

hani’ diye sordu. Arslan Baba bu bekle-

medi¤i sualden flafl›rd› ‘Ey veli, sen bu-

nu nereden biliyorsun?’ dedi. Çocuk

‘Allah bana bildirdi’ cevab›n› verdi.

Sonra ad›n› sordu, Ahmed oldu¤unu

anlad› ve emaneti sahibine teslim etti.”

(M. F. Köprülü: TTüürrkk  EEddeebbiiyyaatt››nnddaa  ‹‹llkk

MMuuttaassaavvvvvv››ffllaarr, 3. bs. Ankara 1976, sf.

28-29)

Bu menk›beler “neyi anlat›r” de¤il,

“ne demek ister, neye iflaret eder” soru-

sunu sormam›z gerekiyor. Elbette, yüz-

lerce y›l yaflayan bir flahsiyet, bu flahsi-

yetin Hz. Peygamber’den ald›¤› ema-

net “hurma danesi”, “tükrük”, bu korun-

mufl hurma danesinin yüzy›llar sonra

Türkistan co¤rafyas›nda sahibi taraf›n-

dan talep edilmesi ve emanetin sahibi-

ne tevdi edilmesi... ‹lk baflta masal veya
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efsane diye geçifltirilebilir, hafife al›na-

bilir. Fakat, dikkatli düflünülürse Hz.

Peygamberin emanetinin onun “tebli¤i”

yani “müslümanl›k” oldu¤u bu tebli¤in

hiçbir bozulmaya u¤ramadan, asli ha-

liyle as›rlarca korundu¤u, nihayet, onu

bütün safl›¤› ile benimseyip tebli¤ et-

me¤e devam eden güçlü bir flahsiyetin

ortaya ç›kt›¤›, emaneti ehil olan bu za-

t›n ilmî ve manevî gücüyle devrald›¤›...

Menk›be, efsane veya esatir (miyth)

anlat›m› elbette insan topluluklar›n›n

hayat›nda önem tafl›yan baz› zihin

kodlar›n› uyand›rmakta veya canland›r-

maktad›r. Yaflan›lan zaman› daha eski

devirlere ba¤lamakta, daha yüce de¤er-

lere at›flarda bulunarak mevcut varl›¤›

kuvvetlendirmektedir. ”Mitolojinin

simgeleri (ister ele gelir görüntüler ister

soyut düflünceler biçiminde olsun) en

derin dürtü merkezlerine dokunup on-

lar› harekete geçirir, e¤itim görmüflleri

ve cahilleri ayn› biçimde etkiler, y›¤›n-

lar›, uygarl›klar› harekete geçirir.” (Jo-

seph Cambell: ‹‹llkkeell  MMiittoolloojjii  //  TTaannrr››nn››nn

MMaasskkeelleerrii. Çev. Kudret Emiro¤lu, An-

kara, 1992)

Toprak alt›nda 
Sekiz As›r Okunmay›
Bekleyen Fetih Mesaj›
Bu noktada, ‹stanbul’un fethi hadi-

sesinde sözü edilmeden geçilemeyen

Ebu Eyyub El Ensari, onun kabrinin

keflfi, bu keflfin uyand›rd›¤› heyecan ve

bu heyecan›n fetih hadisesine tesiri

üzerinde hassasiyetle durulmas› gereki-

yor. 

Ebu Eyyub el Ensari, ‹stanbul topra-

¤›na bir fetih tohumu gibi düfler. Bura-

ya gömülen bir beden de¤il, bir mesaj-

d›r. Mesaj› tafl›yan bizatihi mesaj›n

kendisi olmufltur. Bir gün, birileri o me-

saj› okuyacak ve gere¤ini yapacakt›r.

Bu tohum bir gün mutlaka filiz vere-

cektir, çiçek açacakt›r, meyvaya dura-

cakt›r. O bir gün için yüzy›llarca bek-

lenir. Sekiz as›r topra¤›n alt›nda bekle-

yen fetih tohumu H.857/M.1453’de çi-

çek açar. 

Eyüp topra¤›na bu tohumu atanlar

mekân› ve zaman› aflmak kudretine sa-

hip üstün iradelerdir. Onlar as›rlara ve

mesafelere hükmederler. Hazret-i Ey-

yüb’ün meçhul kabri, bir mânada ‹stan-

bul surlar› d›fl›nda kâh görünen, kâh

görünmeyen, s›r olan, fakat sabit ve da-

imi bir karargâh gibidir. 

‹stanbul’un fethi için gelmifl ve bu

topraklarda flehid olmufl sahabelerin

kabirlerinin her biri bir semti fethet-

mifl, her biri bir kale burcu gibi günü-

müze ulaflm›flt›r. 

Eyüp Sultan’›n kabri fetihten 2 as›r

öncesine kadar ayaktaym›fl. Onu Haçl›

Latinler, o u¤ursuz istilalar› s›ras›nda,

bir çok medeniyet eseri ile birlikte y›k-

m›fl olmal›d›r. 

Fetih tohumu iyice gömülmeli, kay-

bolmal› ki yeniden zuhur etsin!

Bizans onun yeterince derine gö-

mülmemesini sa¤lam›flt›. Hatta, Hz.

Eyyüb’ün kabri, bizansl›lar için kurakl›k

zamanlar›nda ya¤mur duas›na ç›k›lan

bir merkezdi. Böylece Bizans, fetih me-

saj›n› munislefltirerek zarars›z hâle ge-

tirmiflti. Latinler bu tasarlanmam›fl,

kendili¤inden oluflmufl Bizans politika-

s›n›n fark›nda bile de¤illerdi. Dolay›-

s›yla onu yerle bir ettiler, bilinmez, gö-

rünmez hale getirdiler. Tohum derin-

lerde olgunlaflaca¤› günü beklemeye

bafllad›.
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Mesaj›n Niteli¤i -
Tafl›y›c›n›n Kimli¤i

Mesaj› tafl›yan ve nihayet mesaj ola-

rak bu topraklara gömülen kiflinin bu

vazifeye ehilli¤i tart›flma götürmez.

Hz. Eyyub el Ensari H.50/M.670’de,

ikinci ‹stanbul Kuflatmas› s›ras›nda ve-

fat eder. Hz. Peygamberin akrabas›,

ensar›n ilk müslümanlar›ndand›r. Hic-

retten 2 sene evvel müslüman olmufl-

tur. Hz. Peygamber, Medine’ye Kur’an

ö¤reticisi olarak Musab b. Umeyr’i

gönderir. Eyyub el Ensari ile Umeyr

kardeflleflirler. Hz. Muhammed Hic-

ret’te Medine’ye vard›¤›nda bindi¤i de-

ve Ebu Eyyub’un evinin önüne çöker.

Bu onun misafir edilmesi meselesinin

tart›flmas›z çözülmesine yol açar. Hz.

Peygamber 7 ay bu evde misafir olur. 

Hz. Halit bu yüzden Hz. Peygam-

ber’in mihmandar› (konukçusu), alem-

dar› de¤il. “Alemdar’, baflka bir HHaalliitt,,

HHaalliitt  BB..  VVeelliidd. Halk muhayyilesi bu iki

ismi birlefltiriyor. O belki de “manevi”

bir bayraktar, fetih fikriyat›n›n bayrak-

tar›! “Ashab›mdan kim bir memlekette
vefat edecek olursa, flüphesiz o memle-
ket halk›ndan iman sahibi olarak vefat
edenlerin önünde nurdan bir bayrakla
yürüyerek onlar› cehennem azab›ndan
kurtaracakt›r.“ Bu hadis de, Halid’in

manevi bayraktarl›¤›n› tescil ediyor. 

Ebu Eyyub el Ensari, Hz. Peygam-

ber’in vahiy yaz›c›lar›ndan / katiplerin-

den, 200’e yak›n hadis rivayet etmifl,

Haf›z-› Kur’an. Hz. Peygamberin sa¤l›-

¤›nda bütün gazalara / savafllara kat›l-

m›fl. Hz. Muhammed’in vefat›ndan

sonra da ayn› yolu takip etmifl. Suriye,

Filistin, M›s›r, K›br›s fetihlerinde bu-

lunmufl. 

H. 35’te Hz. Osman tepkilerden

ötürü Mescid-i Nebevi’de namaz k›ld›-

ramay›nca, Hz. Ali namaz› Eyyüb el

Ensari’nin k›ld›rmas›n› uygun bulmufl.

Kendi hilafeti zaman›nda haricilerle sa-

vaflmak için Irak’a gitti¤inde Medine’de

imaml›¤› Ebu Eyyub’e b›rakm›fl. 

‹slam›n bafllang›ç döneminde Orta-

do¤u co¤rafyas› iki büyük devlet tan›r.

Bizans ve ‹ran. Bu iki devletin arazisi-

nin de ‹slama ram olaca¤› müjdelen-

mifltir. Hatta, önce putperest olan

‹ran’›n ehli kitap Rum’u yenece¤i fakat

bu zaferin geçici olaca¤›, ard›ndan

Rum’un galip gelece¤i, Kur’an-› Ke-

rim’de bildirilmifltir. (Rum sûresi: Rum-
lar ma¤lub oldu. Halbuki onlar bu ye-
nilmelerinin ard›ndan galib olacaklar.)
Gerçekten öyle olmufl, Bizans ‹ran üze-

rine galip gelmifltir. 

Bizans’›n taht flehri ‹stanbul’un fethi

için daha Hz. Osman zaman›nda yolla-

ra düflülmesi, binlerce kilometrelik me-

flakkatli kara ve deniz yolculu¤undan

sonra uzun süren kuflatmalara giriflilme-

si, bu seferlere sahabeden kat›lanlar›n

olmas› ve bilhassa Eyyub el Ensari’nin

ilerlemifl yafl›na ra¤men (70’in üzerin-

de) bu sefere kat›lanlar aras›nda bulun-

mas› üzerinde durulmas› gereken hu-

suslard›r. 

Elbette bu zahmet ve eziyete kat-

lanmay› teflvik eden esas unsur Hz.

Muhammed’in ‹stanbul’un fethedilece-

¤ini tebflir etmesidir. Fetih’ten 857 sene

önce, sahabeden Biflr’ül-Ganevi yolu ile

rivayet edilen bu hadis-i flerif mealen

flöyledir:

“Kostantiniye elbet feth olunacakt›r.
Onu fethedecek emir ne güzel emirdi
ve o ordu ne güzel ordudur”.

Bu metinde ni’me’l-emir ve ni’me’l-

ceyfl kavramlar› dikkati çekmektedir.

Süheyl Ünver, “ni’me’l-emir”i “mutlu
emir-kumandan” ve “ni’me’l-ceyfl”i
“mutlu asker” olarak çevirmektedir. Hz.

Peygamber’in övdü¤ü kumandan ol-

mak, askerler aras›nda yer almak, bu-

günkü deyimiyle en kuvvetli “motivas-

yon”u sa¤lamaktad›r. O yüzden yafll›

sahabiler daha uzun ve meflakkatli sefe-

ri göze almaktad›r. “Fetih hadisi” tek

bafl›na motivasyon kayna¤› olarak ye-

terlidir, fakat baflka güçlendirici sözler

de vard›r. Hz. Peygamber, deniz seferi-

ne ç›kacaklar› övmüfltür. Kostantini-

ye’ye cihada giden askerlerin af ve

ma¤firete mazhar olaca¤›n› beyan et-

mifltir ki bu hadisin ravisi Ebu Ey-

yub’dur. Hz. Muhammed’in ‹stanbul
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fetholunmadan k›yametin kopmayaca-

¤›na dair sözü de, bu kutlu iflin eninde

sonunda olaca¤›na dair bir müjdedir. 

Ebu Eyyub’u sa¤ oldu¤u müddetçe

bütün seferlere kat›lmaya sevk eden ve

nihayet ahir ömründe ‹stanbul önlerine

iki defa getiren bir hadis daha vard›r ve

onun da rivayetçisi kendisidir. “Allah’a
ortak koflmayan, namaz› k›lan, zekat›n›
veren, orucunu tutan, büyük günahlar-
dan korunan cennete gidecek.” Ashab:

“Büyük günah nedir?” diye sorar. Ceva-

b›: “Allah’a flirk koflmak, adam öldür-
mek ve savafltan kaçmak”. (H. Cemal

Ö¤üt: EEyyyyûûbb  SSuullttaann, ‹stanbul 1998,

275)

‹stanbul fethinin mesaj›n› en üst se-

viyede tafl›yacak kifli Ebu Eyyub olma-

l›d›r. Hz. Osman döneminde ilk sefer

aç›ld›¤›nda yola düflen bir zat, Hz.

Peygamber’in akrabas›, çok yak›n›nda

bulunmufl, katipli¤ini yapm›fl, gazalar›-

na aksatmadan kat›lm›fl güzel sözler

nakletmifltir. Ayr›ca Hz. Ali baflta ol-

mak üzere, sahabenin itibar etti¤i, de-

¤er verdi¤i bir kimsedir. Bu hüviyetle

hem birinci sefere, hem ikinci sefere

kat›l›r. ‹kinci sefer, art›k onun mesaj

getirdi¤i sefer olmaktan öte, mesaj ha-

line geldi¤i seferdir. Hz. Halid, canl›

bir mesaj olarak topra¤a gömülecektir.

Emevilerin ‹stanbul seferinde 70-80 yafl

aras›ndad›r, hastalan›r, ölümü yak›nd›r.

Kumandan Yezid ziyaretine gelir. Bir

arzusu olup olmad›¤›n› sorar.

“Dünyan›zdan hiçbir fley istemiyo-
rum. Cesedimi düflman topra¤›n›n içine
sok. Mücahid atlar› topra¤› çi¤nesin,
mezar›m belli olmas›n. Resulu Ekrem
“Kostantiniye’de kalenin yak›n›na bir
recul-i salih defnolunacakt›r” buyur-
mufltur. ‹flte ben umar›m ki, o recul-i
salih olay›m” cevab›n› al›r.

Ebu Eyyub, bu görüflmeden sonra

vefat eder. Vasiyetine uyularak cenaze

namaz›ndan sonra tabutu eller üzerinde

hücuma kalk›l›r. Ceset, surlara yak›n

bir yere gömülür. Bizans devlet erkân›,

surlar›n gerisinden bu garip manzaray›

hayretle seyrederler. Bizans taraf› ile

Müslüman kuvvetleri aras›nda haberler

gelip gider. Bizans taraf› flaflk›nl›¤›n›

ifade eder. Müslüman taraf› bir ulu kifli-

nin vasiyetini yerine getirdiklerini be-

lirtir. Bizans taraf› bunu ak›ll›ca bul-

maz. Onlar çekilip gidince mezar›n

akibetinin iyi olmayaca¤› hat›rlat›l›r.

Müslüman taraf›, böyle yap›lmas› ha-

linde müslümanlar›n kontrolü alt›ndaki

co¤rafyalarda hiçbir kilisenin ayakta

kalamayaca¤›n› bildirir. Sonuçta, Bizans

‹mparatoru, Ebu Eyyub’un mezar›n› ko-

rumay› kabul eder. Nitekim korunur da.

Bizans ahalisi, bu mezar› ziyaretgâh ha-

line getirir. Hatta kurakl›k zamanlar›n-

da burada ya¤mur duas› yap›l›r. 

Mesaj art›k maddileflmifl flekilde top-

raktad›r. Bir gün okunacak ve gere¤i ya-

p›lacakt›r. Aradan sekiz as›r geçse de!

‹stanbul’un fethi sekiz as›r sonra ve

12. muhasarada gerçekleflir. 

1. Hz. Osman zaman›nda, Muaviye

kuflatmas›.

2. Muaviye zaman›, H.47-48

3. Muaviye zaman›, H.50-52

4. Ömer b. Abdulaziz, H.97

5. Hiflam zaman›, H.21 (Battal’›n da

kat›ld›¤› sefer) 

6. Harun Reflid, H.412

7-12. Osmanl›lar

‹lk sefer Hz. Osman zaman›nda ya-

p›lm›flt›r. Onun ad›n› tafl›yan Osman

Gazi, nesline “‹stanbul’u aç gülzar yap”

diye vasiyet etmifltir. Onun ad›n› tafl›-

yan devletin peygamberin ad›n› tafl›yan

genç sultan› ‹stanbul’u açm›flt›r...

433

Piyerloti Tepesi’nden Haliç,

gravür. V. Bartlett, 1839



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

Mesaj› Okuyanlar 
ve Fatih

‹stanbul’un fatihi flehzade Mehmed,

1430-1432 aras›nda do¤mufltur. Babas›-

n›n vefat› üzerine, 10 fiubat 1451’de

cülus etmifltir. ‹lk ifl olarak Karaman se-

ferine ç›kmak zorunda kalm›flt›r ama

onun as›l yapmak istedi¤i ilk ifl, ‹stan-

bul’u muhasara ve fethetmektir. 21

Mart 1452’de Rumeli Hisar›’n› yapt›r-

maya bafllar. Bu elle tutulur, gözle gö-

rünür bir fetih haz›rl›¤›d›r. Ertesi y›l 6

Nisan 1453’te ‹stanbul’u kuflat›r. 

Osmanl›lar için ‹stanbul’un fethi, si-

yasi-idari, iktisadi bir zorunluluk de¤il-

dir sadece. Ayn› zamanda manevi bir

zarurettir. 

Fetih mesaj› bu topraklara gömül-

müfltür. Bu mesaj› okumak ve gere¤ini

yapmak icap etmektedir. Bu okumay›

en do¤ru yapanlardan biri Hac› Bayram

Veli, olmal›d›r. Onun ünvan›: fifieeyyhhiirr--

rruumm  / Rumun fleyhi, Anadolu fleyhi),

Osmanl›lar, Hac› Bayram’› Anado-

lu’nun, Devlet’in ve Osmano¤ullar›n›n

koruyucusu olarak kabul ederler. (Fuat

Bayramo¤lu: HHaacc››  BBaayyrraamm--››  VVeellii I, 40)

“Anadolu Türklü¤ünün manevi, ruhani

bekçisi” olarak da kabul edilen Hac›

Bayram 78 yafl›nda 833 / 1430’da vefat

eder. 

16 Halifesi Darande’den Gelibo-

lu’ya, Çorum’dan Karaman’a k›sa sürede

yay›lm›flt›r. Bu o zamanki Osmanl› s›-

n›rlar›n› aflan bir manevi tesir co¤rafya-

s› demektir. Osmanl› saray›, fieyh Bed-

reddin gailesinden sonra Ankara mer-

kezli bir sûfî hareketinden çekinir. 2.

Murad Hac› Bayram’› Edirne’ye ça¤›r›r

veya getirtir. Hac› Bayram Padiflah

üzerinde müsbet tesir uyand›r›r. Eski

Cami’de kürsü tahsis edilir. 

Bu Hac› Bayram’›n padiflahla ilk gö-

rüflmesidir. Son görüflme Hac› Bay-

ram’›n vefat etti¤i y›l yap›lm›flt›r. bu

görüflmede 2. Murad fethin kendisine

müyesser olup olmayaca¤›n› ö¤renmek

için üsteler. Hac› Bayram Veli ‹stan-

bul’u beflikteki flehzade ile Akflemsed-

din’in fethedece¤ini söyler.

2. Murad bu tarihten sonra 21 y›l

saltanatta kal›r, ‹stanbul’u kuflatmaya

bir daha teflebbüs etmez. 2. Mehmed’i

14 yafl›nda tahta ç›kar›r. Belki de o¤lu-

nun fatihlik görevini bir an evvel yeri-

ne getirmesi için!

Hac› Bayram’la ilgili bir iki hususa

temas ettikten sonra, fethi havale etti-

¤i, fetih mesaj›n›n gerçek okuyucusu

Akflemseddin üzerinde duraca¤›z. Hac›

Bayram, “Fetret devri”nden sonra Os-

manl› devletinin sosyal ve kültürel bün-

yesinin oturmas› için ciddi faaliyetler

yürütmüfltür, adeta imparatorluk önce-

sinde sa¤lam bir zemin meydana getir-

meye çal›flm›flt›r. Bütün müritlerinin

üretici olmas›n›, bir meslek sahibi ol-

mas›n› flart koflmufltur. Göçebeleri yer-

leflmeye teflvik etmifltir. Türkçenin telif

ve tercüme eserlerle güçlenmesine gay-

ret etmifltir. Zaman›n en ünlü flair ve

yazarlar› Hac› Bayram’›n ya mürididir,

ya da onunla münasebetleri olan kim-

selerdir. Ankara gibi Osmanl› Devleti-

nin do¤u ucunda bulunan stratejik bir

flehrin Karamano¤ullar›na karfl› Os-

manl› saf›nda yer almas›n› sa¤lam›flt›r.

Hac› Bayram Veli, tarikat›n› emanet et-

ti¤i halifesine, ‹stanbul’un fethi için ge-

rekli manevi vasat›n haz›rlanmas› göre-

vini, bu hususta genç flehzadenin yetifl-

tirilmesi vazifesini de tevdi etmifltir.

Akflemseddin
Bu büyük âlim ve mutasavv›f›n ad›

tarihimizde iki büyük flahsiyetle birlik-

te an›l›yor: Fatih Sultan Mehmed ve

Hac› Bayram-› Veli. Akflemseddin bu

iki flahsiyetin aras›nda bir köprü. Hac›

Bayram, fiehzade Mehmed’i ya görme-

di ya da do¤umundan hemen sonra,

beflikteyken gördü. Ona do¤rudan bir

mesaj iletmesi mümkün de¤ildi. Oysa

Akflemseddin Hac› Bayram’›n halifesi.

fiehzade Mehmed’in hocas›. Bu hocal›k

farkl› bir hocal›k. “Fetih hocal›¤›, ö¤-

retmenli¤i”. Fetih ö¤retilebilir, ö¤reni-

lebilir fley midir? Misalimizde hem ö¤-

renci aç›s›ndan hem de ö¤retmen aç›-

s›ndan olumlu cevap verilebilecek bir

sorudur bu. 
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Akflemseddin 1380 fiam do¤umlu.

Babas› Rum’a (Anadolu’ya) göçmüfl,

Amasya’n›n Kavak kazas›na yerleflmifl.

Soyu, fiehabeddin Sühreverdi’ye, ora-

dan da Hz. Ebubekir’e dayan›yormufl.

(Taflköprizâde ve A. ‹hsan Yurd’dan Et-

hem Cebecio¤lu: “‹stanbul’un Fethine

do¤ru: Akflemseddin” OOssmmaannll››, Ankara

2000, C.6 sf. 66)

Sa¤lam bir medrese tahsili görüyor.

Tebabet de ö¤reniyor. Osmanc›k med-

resesine müderris olarak tayin ediliyor.

26-27 yafl›nda tasavvufa meylediyor.

Fars’›, Maveraünnehir’i, Horasan’› dola-

fl›yor. Mürflidini bulam›yor. Anadolu’ya

dönüyor. Ona Ankara’da kendisi gibi

eski bir müderris olan Hac› Bayram

tavsiye ediliyor. Hac› Bayram’›n mürid-

lerini çal›flmaya mecbur etmesi ve fa-

kirler için çarfl› pazar dolafl›p zekât

toplamas›n› hofl karfl›lamad›¤› için akl›-

na yatm›yor.

Zaman›n büyük fleyhlerinden Zey-

nüddin Hafi’ye intisab için Haleb yolu-

na düflüyor. Halep’te bir rüya görüyor,

boynunda bir zincir tak›lm›flt›r ve An-

kara’da Hac› bayram Veli’nin efli¤ine

b›rak›lm›flt›r. Zincirin ucundan Hac›

Bayram tutmaktad›r. Ankara’ya dönü-

yor. Hac› Bayram derviflleriyle Çu-

buk’ta burçak imecesindedir. Hac› Bay-

ram Akflemseddin’e itibar etmiyor. O

da çal›flmaya koyuluyor. Ö¤le yeme¤i

vakti yeme¤e ça¤r›lmaz. O da köpek-

lerle birlikte yeme¤e haz›rlan›r. Tam

yemek üzereyken, Hac› Bayram, “Hay

Köse beni yakt›n” diyerek sofras›na da-

vet eder. Ona davran›fl›n›, “zencirle

zorla gelen misafirin a¤›rlanmas› böyle

olur” fleklinde izah eder. K›sa zamanda

hilafet al›r. “Akflemseddin” ad›n› Hac›

Bayram koyar. 1422’de Edirne Saray›na

giderken yan›nda Akflemseddin de var-

d›r. Hac› Bayram Akflemseddin’i Beypa-

zar›’na gönderir. Orada mescid ve de-

¤irmen infla eder. Etraf›na çok kalabal›k

toplan›nca, buray› terk eder ve ‹skilip

Evlek’e geçer. Burada da flöhreti çabuk

yay›l›r, oradan da Göynük’e gider. Yi-

ne cami ve de¤irmen yapar. 

1429’da Hac› Bayram’la Emir Sul-

tan’›n cenazesinde bulunduktan sonra

Edirne’ye geçerler. 1430 Mart ay›nda

flehzade Mehmed do¤ar. 2. Murad’la

sohbetteyken, hükümdar Hac› Bay-

ram’a sorular sorar. “Esna-y› sohbette
Aziz’den ‹stanbul fethine himmet taleb
buyurduklar›nda, fieyh sohbeti baflka
mevkie sarf buyurup, güya padiflah›r
kelam›n› fehmetmediler suretini tuttuk-
lar›nda, padiflah›n tekrar ibram buyur-
duklar›nda, âhir nâçar kalub fiehzade
Sultan 2. Mehmed henüz taze idiler.
Padiflah yanlar›nda cülus bulunmufllar-
d›. Hazret-i Aziz keflf-i raz buyurup
“Padiflah›m, ‹stanbul sizlerin vaktinde,
bizim duam›z ile husul-pezir olmayub,
iflbu flehzade-i cihanbaht›n vakit ve za-
man›nda, flu kösenin duas›yla feth olup
ve bunlar›n yüzünden husul-pezir olur”
buyurdular. Köseden muradlar› Akflem-
seddin hazretleri ol vakitte yanlar›nda
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olup ve fleyhin karfl›s›nda ayak üzeri
dururlar idi.” (Risale-i Beflir’den Bayra-

mo¤lu ve Cebecio¤lu)

Akflemseddin’in Hac› Bayram’›n ve-

fat›ndan sonra sarayla ilgisini kesmedi-

¤i anlafl›lmaktad›r. Onun en az›ndan iki

defa Edirne’ye gitti¤i bilinmektedir. Bi-

rincisinde, Kazasker Candarl›o¤lu Sü-

leyman Çelebi’yi, ikincisinde Sultan

Mehmed’in k›z›n› tedavi eder. 

‹stanbul’un fethi ile ilgili olarak, biri

ölmüfl di¤eri yaflayan iki fleyhin ad›n›n

zikredilmesi sonuca ulafl›lmas› için ye-

terli olmayabilir. Elbette Hac› Bay-

ram’›n tebfliri ve halifesi Akflemsed-

din’in gayretleri çok önemlidir. Fakat,

Hac› Bayram’›n ve Akflemseddin’in fe-

tihteki rolleri flah›slar› ile s›n›rl› de¤il-

dir. Genç Sultan Mehmed, ‹stanbul’un

fethi için harekete geçti¤inde Anado-

lu’da çeflitli güçlü tarikatlar bulunmas›-

na ra¤men, sadece Bayramileri davet

etmifltir. Manevi güç vesilesi olarak Ak-

flemseddin ve Akb›y›k Meczub’u yan›n-

da bulundurur. Bu tutumu, Hac› Bay-

ram’›n bir zamanlar babas›na verdi¤i fe-

tih müjdesi ile ilgili keflfe olan itimad›-

n› do¤rulamaktad›r.

‹stanbul’un muhasaras› ve fethi ko-

nusunda, Fatihin kararl›l›¤› yan›nda, üst

kademe Osmanl› bürokrasisi mütered-

dittir. Fatih Divana muhasara karar› al-

d›rm›flt›r, gerekli haz›rl›klar yap›lm›flt›r

ama, vezir-i âzam baflta olmak üzere,

yüksek seviyeli yöneticiler muhasara s›-

ras›nda dahi tereddütten kurtulamazlar

ve muhalefetten vazgeçmezler. 27 Ma-

y›s, yani Fetih’ten iki gün önce topla-

nan harp meclisinde dahi muhasaran›n

kald›r›lmas› yönünde kuvvetli bir e¤i-

lim vard›r. Muhasara uzam›flt›r, Macar-

lardan Bizans’a yard›m kuvvetleri gele-

cektir. ‹stanbul al›nsa bile H›ristiyan

Avrupa tepki göstererek yeni bir Haçl›

seferi bafllatacakt›r... Bilhassa Sadrazam

Candarl› Halil Pafla’n›n sözcüsü oldu¤u

bu görüfle karfl›l›k genç sultan direnir.

Bu kritik anda onu destekleyenlerin ba-

fl›nda Akflemseddin gelmektedir. Ak-

flemseddin’le birlikte Molla Gürani ve

Molla hüsrev Fatih’i desteklemektedir.

‹. H. Daniflmend, çeflitli sebeplerle or-

taya ç›kan tereddüt ortam›nda “Akflem-
seddin’in manevi nüfuzuyla oynad›¤›
büyük rol, bu mübarek flahsiyeti ‹stan-
bul fethinin en nurani simas› haline
getirmektedir” demektir. (‹zahl› osman-

l› kronolojisi I, 250)

Ertesi gece, yani pazartesiyi sal›ya

ba¤layan gece meflhur “Mum Donan-

mas›” yap›lm›flt›r. ‹stanbul’u kuflatan

birlikler surlar›n etraf›na öbek öbek

atefller yakm›fl, hatta donanmaya men-

sup gemilerde de kandiller, fenerler

yak›lm›fl ve ‹stanbul’un etraf› bir ayd›n-

l›k kufla¤› ile sar›lm›flt›r. Bir taraftan da

tehlil ve tekbirler getirilmektedir. Gece

yar›s›nda bütün atefller ve ›fl›klar sön-

dürülmüfl, böylece zifiri bir karanl›k

meydana gelmifltir. “Biraz evvelki ay-

d›nl›k kadar biraz sonraki karanl›k da

mahsurlar›n gözlerini kamaflt›rm›flt›r.

Türk ordusunun büründü¤ü bu koyu

karanl›k içinde bir Türkmen at›na

binen genç Fatih hücum hatt›n› boy-

dan boya teftifl ederken tepeden t›r-

na¤a beyazlar giydi¤i için Akflemsed-

din denilen ak sakall› veliyullah da

nurani bir hayalet gibi saf saf

dolaflarak, Hakk›n askerlerine flehadet

lezzetini telkin etmifltir.” “Harbin en

fliddetli zaman›nda bir aral›k Akflem-

seddin’le Molla Gürani atefl hatt›na

at›l›p Hak yolunda askere önayak ol-

mufl...” (Daniflmend, I, 252)

Akflemseddin’in Ebu Eyyub el En-

sari’nin kabrini keflfetmesi,

muhasaran›n en önemli ve kayda de¤er

hadiselerindendir. Kaynaklara göre,

Akflemseddin Sultan Mehmed’in arzusu

üzerine, Eyüp Sultan’›n kabrini keflfet-

mifl, bu da askerin maneviyat› üzerinde

çok müsbet tesir uyand›rm›flt›r. Bu

sonucu tabii görüyoruz. Toprakda

gömülü oldu¤u bilinen fetih mesaj› Ebu

Eyyub’un kabrinin bulunmas›yla adeta

somutlaflm›flt›r. Akflemseddin’in buluflu

soyutu somutlaflt›rm›flt›r, görünür hale

getirmifltir. Yine rivayete göre Genç

Sultan, muhasaran›n uzamas›, fethin

gecikmesi karfl›s›nda Akflemseddin’e

gelerek, tabflirini aç›kl›¤a kavufltur-
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mas›n› ister. Hatta gün ve saat olarak

fethin olufl vaktini bildirmesini taleb

eder. Akflemseddin gün ve saat verir.

Heyecanl› padiflah, o gün ve saatte

bulundu¤u yerde sonuca ulafl›lmad›¤›

için Akflemseddin’i bulur. Akfleyh

Namaz k›lmaktad›r. Genç Sultan Ak-

flemseddin’e fetih vakti ile ilgili soruyu

sormadan askerler, surlar›n afl›ld›¤›n›,

bir k›s›m kuvvetlerin ‹stanbul’a girdik-

lerini haber verir.
Akflemseddin, fetih mesaj›n› heryer-

de okumufltur. En baflta Kur’an’da, “Bel-

detün tayyibetün” ayetinin ebced

hesab›yla ‹stanbul’un fethine tarih ol-

du¤unu iflaret eder. (H.857)

Art›k “Fatih” olarak an›lacak olan

genç sultan, ‹stanbul’a Akflemseddin’le

birlikte girer. Onu “benim hocamd›r”

diye takdim etmekten kaç›nmaz. Ak-

flemseddin Fatih’in hocas›d›r. Evet,

fetih hocas› Fatih, ‹lk Cuma hutbesini

Ayasofya’n›n geçici minberinden onun

okumas›n› ister. 

Fatih’in flöyle söyledi¤i belirtilir: “Bu

ferah ki bende görürsüz; yaln›z bu kal’a

fethine de¤ildir. Akflemseddin gibi aziz,

benim zaman›mda oldu¤una sevinirim.”

(Enisi’nin MMeennaakk››bb’›n› zikreden

‹.L.Çakan, Sempozyum içinde, 162)

Maneviyat K›t’alar›
veya Fethin Medyas›
‹stanbul’un fethinde bulunup

“ni’me’l-ceyfl” aras›nda yer alan isimlerle

ilgili bir kitap yay›nlayan Süheyl Ün-

ver’in bu ilginç eserinde dikkati çeken

önemli bir husus, Hac› Bayram Veli’ye

ve Bayramili¤e nisbet edilen fleyh ve

dervifl isimleridir. Elbette baflta Akflem-

seddin ve Akb›y›k isimleri bu listede

yer almaktad›r. Fakat, Bayrami flah-

siyetleri bu ikisinden ibaret de¤ildir.

Baba Yusuf Bayrami (Hac› Bayram’›n

halifelerinden ve Eyüb Ensari’nin tür-

bedar›, kap›s›n›n yan›nda gömülü),

Durmufl Dede (Hac› Bayram

halifelerinden, Rumeli Hisar›nda med-

fun), Edhem Baba (yine Hac› Bayram

halifelerinden), Ferruh Dede (Edhem

Baba’n›n kardefli, o da Bayrami

hulefas›ndan), Listede Kavas Bafl›, Kes-

kin Dede, K›z›lca Bedreddin, Mecdüd-

din ‹sa, fieyh ‹lahi, Yusuf baba gibi

hakk›nda fazla bilgi olmayan isimler

yan›nda Molla Zeyrek gibi meflhur

simalar da bulunuyor. Ünver, Molla

Zeyrek için “‹stanbul sar›lmas› ve al›n-

mas›nda Hac› Bayram Veli nam›na

bulunan ve zaman›n de¤erli alimlerin-

den ve ni’me’l-ceyfl’tendir” ifadesini kul-

lan›yor.

Kaynaklarda ifade edildi¤ine göre,

Sultan Mehmed, ‹stanbul’un fethine

sadece Bayramileri davet etmifl, bay-

ramiler de 20 bin kiflilik bir dervifl or-

dusuyla kuflatmaya kat›lm›flt›r. Bunlar›n

ne kadar›n›n muharip oldu¤unu, fiilen

silahla savaflt›¤›n› bilmemiz mümkün

de¤il. Fakat, Bayrami dervifllerinin fetih

fikriyat›n› asker aras›nda yayd›klar›n›,

Akflemseddin’in müjdesini coflkunlukla

askere ilettiklerini, bir nevi “fetih med-

yas›” vazifesini gördüklerini söy-

leyebiliriz.

Eski ‹stanbul’un Semt
‹simleri ve Bayramiler

‹stanbul fethedildikten sonra, belli

bafll› semt isimleri s›ras›nda Akflemsed-

din, Akb›y›k ve Zeyrek gibi Bayrami

büyüklerinin isimlerinin bulunmas›

tesadüf olmamal›d›r.
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Osmanl› toplumu denilince çok

farkl› co¤rafyada yaflayan ve çok farkl›

etnik ve kültürel kimli¤e sahip bir top-

lum anlamam›z gerekir. Osmanl› gerek

din, gerek etnik aç›dan mozaik bir ya-

p›ya sahipti. Ülkenin egemenlik sahas›

içerisinde müslümanlar›n d›fl›nda kato-

liklerden; Latinler, Katolik Ermeniler,

Katolik Gürcüler, Katolik Süryaniler,

Kildaniler, Maruniler, K›ptiler, Katolik

Rumlar, katolik olmayanlardan Orto-

dokslar, Gregoryenler, Nasturiler, Ya-

kubiler, Melkitler, Mandeiler, Musevi-

lerden; Rabbaniler, Karailer, Samiriler

ve ayr›ca Sabiiler bulunuyordu. 

Gayr-› Müslimlerin etnik olarak da-

¤›l›m› ise flöyle idi; Rumlar, Yunanl›lar,

Bulgarlar, Pomaklar, S›rplar, H›rvatlar,

Karada¤l›lar, Bosnal›lar, Arnavutlar,

Macarlar, Polonyal›lar, Çingeneler, Er-

meniler, Gürcüler, Süryaniler, Kildani-

ler, Araplar (Maruni, Melkit vs), Yahu-

diler, Romenler, Türkler (Gagavuzlar),

K›ptiler, Habefller.

Ubicini "Avrupa’n›n hiç bir yerinde

Türk ‹mparatorlu¤u kadar ayn› cinsler-

den, baflka baflka ›rklardan oluflmufl bir

imparatorluk mevcut de¤ildir" diyor.

(M. A. Ubicini, Osmanl›’da Modern-

leflme Sanc›lar›, s. 27). Bu kadar farkl›

kimlikleri bir tebli¤ içerisinde de¤er-

lendirmek kuflkusuz güçtür. Fakat biz

bu tebli¤imizde baz› belirlemelerde bu-

lunmak istiyoruz. 

Osmanl› toplumuna Eyüp'ten bak-

man›n hem ayr›cal›¤› vard›r hem de

yoktur. Ayr›cal›¤› vard›r, zira Eyüp Os-

manl› tarih literatüründe havass-› refi'a

olarak geçmektedir. Yani elit tabakan›n

yaflad›¤› bir semt anlam›n› tafl›r. Eyüp

Sultan Hazretleri’nin bu mahalde olma-

s› buran›n kat›ks›z bir ‹slam beldesi ol-

mas›n› ve buna ba¤l› bir tak›m düzenle-

melerin yap›lmas›n› sa¤lam›flt›r. Ayr›ca-

l›¤› yoktur, zira Eyüp toplumu ile bir

baflka mahallin ahalisi aras›nda temelde

bir fark yoktur. Halk›n talepleri, flika-

yetleri vb. hususlar bir di¤erinin ayn›

say›lacak bir nitelik tafl›maktad›r. 

Eyüp'ten Osmanl› toplumuna bak›fl

buray› endeks alarak bir de¤erlendirme

yapma amac›n› tafl›maktad›r. Osmanl›
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toplum yap›s›n›n anlafl›lmas›nda ‹stan-

bul bir prototip ise, ‹stanbul'un anlafl›l-

mas›nda da Eyüp efrad›n› cami a¤yar›n›

mani bir prototiptir.

Osmanl› toplumu çok farkl› kimli¤e

sahip olmas›yla beraber ‹slam kimli¤i,

Osmanl› kimli¤i bir üst kimlik olarak

durmaktad›r. ‹slam, Osmanl› toplumu-

nun bütün kesimlerini etkisi alt›na al-

m›flt›r. Osmanl› toplumu ‹slam'›n yo-

¤urdu¤u bir toplumdur. Bu sebeple Os-

manl› tarih yorumlar›nda ‹slami verileri

dikkate almayan bir yorum daima ma-

lûldür, eksiktir. 

Bugün ile dün aras›n› ay›racak baz›

kriterler vard›r. Osmanl›'da sivil halk-

tan padiflaha kadar bütün kesimlerde

üst de¤er ve nihai amaç olarak belirle-

nen hedefler i'lâ-y› kelimatullah, ‹slam

nimetini muhafaza, adaleti temin, teba-

n›n huzur, refah ve güvenli¤ini temin

gibi hususlar idi. Bütün Osmanl› sultan-

lar› tebaya "vediatullah" yani Allah’›n

bir emaneti olarak bakm›fllard›r. Dinin

koruyuculu¤u misyonu ön planda görü-

lüyordu. Seferlere ç›k›l›rken teorik ge-

rekçe dinin muhafazas› ve din gayreti

üzerine tesis ediliyordu. Portekizliler

Hindistan’› iflgal ettikleri zaman bura-

n›n küffar elinden istihlas› için Osmanl›

donanmas›n›n Süveyfl’e aç›labilmesini

mümkün k›lacak Süveyfl kanal› projesi-

nin ön gerekçesi; Hindistan’dan Hare-

meyn-i flerifeyn’i ziyarete gelecek Müs-

lümanlar›n yollar›n›n kesilmesi ve da-

has› Müslümanlar›n kafirlerin taht-› hü-

kümetinde olmalar›n›n reva görüleme-

yece¤i idi.

Osmanl›, pek çok etnik yap›lar›n ve

dinlerin, farkl› toplum kesimlerinin ta-

leplerinin bulufltu¤u ortak bir noktayd›.

Kilise ile caminin yanyana durdu¤u bir

üst kültürü tesis etmifl idi Osmanl›. Bu

üst kültürün tesisi "‹lahi Mesuliyet"e

dayan›yordu. Fetihlerin zaten temel

felsefeleri de bu ilahi mesuliyete daya-

nan bir zihin dünyas›n›n ürünü idi.

Devletler fethetmek, yeni topraklar ka-

zanmak, güçlü bir devlet kurmak, genifl

halklara hükmetmek gibi seküler dün-

yan›n temel ideali olarak görülen he-

defler Osmanl› yöneticisi için bir araç

olmaktan öteye gitmiyordu. Zira bütün

‹slâm toplumlar›nda hakim zihniyet

dünyal›k elde etme esas› üzerine de¤il

"i’lay-› kelimetullah" gibi üst bir ideal

etraf›nda flekillenmiflti. En az›ndan te-

orik olarak böyleydi. Temel hedef di-

nin yücelmesi, korunmas›, ‹slâm nime-

tinden bütün insanl›¤›n istifadesi idi.

Güçlü bir devlete, fetihlere de bunun

için ihtiyaç vard›. 

Kuflkusuz o zaman›n insan› da pra-

tik dünyan›n taleplerini yerine getir-

mek zorunda idi. Ama nihai hedef dün-

yal›k elde etme üzerine kurulu de¤ildi.

Osmanl›’n›n ruhunda vazife yapma

hassasiyeti var idi. Vazifesine ba¤l› ve

ahlakl› baflka bir milleti de Türkler d›-

fl›nda bulabilmek imkans›zd›r diyor

Ubicini. (Ubicini, age, s. 119). 19.

yüzy›lda bu de¤erlerin k›smen de¤ifl-

meye u¤rad›¤› söylenebilir. Yine Ubi-

cini gözlemlerinde "Bu gün Türkiye’de

art›k ne harp söz konususdur, ne de fe-

tihler. Din yayma ruhu sönmüfltür.

Türkiye’de ‹slamiyet kafirleri ne k›l›çla

ve ne de sözle yola getirmek istiyor

flimdi…(Ubicini, age, s. 69). 

Bu de¤erler günümüzde ise seküler

hedeflere yerini b›rakm›flt›r.

Osmanl› toplum yap›s›n› belirgin

k›lan Mustafa Akda¤’›n tan›mlamas› ile

devletin kendisi idi. Konuyu toprak

mülkiyeti aç›s›ndan de¤erlendiren Ak-

da¤; Osmanl› toprak düzeninin esas›n›

oluflturan miri arazi rejimi; fethedilen

yerlerde ziraata elveriflli alanlar›n özel

mülkiyet d›fl› tutularak, kamu mal› say›-

l›b, devletin elinde b›rak›lmas› idi. Di-

¤er tabii kaynaklar da ayn› do¤rultuda

kamulaflt›r›larak devletin kontrolüne b›-

rak›lm›flt›. XVI. yüzy›l›n sonlar›na ka-

dar yaflat›lan bu kamulaflt›rma prensibi-

nin bir neticesi olarak, devlet toplumun

gidiflat›na göre flekillenece¤i yerde,

toplum devletin elinde yo¤urulmufl idi.

Bu sebeple, Osmanl› toplumundaki

olufluma sosyal de¤il, fonksiyonel olu-

flum; böyle bir oluflum içinde flekillenen
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s›n›flar da sosyal s›n›flar de¤il, fonksi-

yonel s›n›flar denmesi daha do¤ru ola-

cakt›r. 

Osmanl› toplum yap›s› içerisindeki

farkl›l›k fonksiyoneldir. Toplumda ifl

bölümünü oluflturmaktad›rlar. Herkesin

bir görev ve sorumluluk alan› vard›r. Bu

sosyal guruplar dünya iflleri aç›s›ndan

birbirlerine üstün olmad›klar› inanc›

içerisindedirler. Bu guruplar› yöneten-

lerin bile tercih ve tafdili için bir sebep

yoktur. Ta‘limat-› fiehid Ali Pafla’da flu

ifadelere yer verilmifltir; 

" . . benî âdem h›rfet ve sanayi cihe-
tinden dört k›sma taksim olunmufldur.
Umur-› dünyada hakikata nazar olunsa
bir tâife tâife-i uhrâ üzerine tercih ve
tafdil olunma¤a sebeb yokdur. Cümle-
den biri ehl-i zirâ‘at olmasa tavâif-i sâ-
ireye ta‘ayyüfl mümkün olmaz idi ve
tüccar ve ehl-i sanat olmasa alât ve es-
bâb emrine çare bulunmaz idi ve ule-
mây-› ‹slam olmasa Hak Celle ve Alâ
hazretlerinin vücub-› vücudiyeti ve
vahdaniyeti ve va‘d -› va‘îd ve emrü
nehyini ve vacibât ve ferâizini ve azab-
› elimden felah ve necat› ve dâr-›
na‘îm-i mukimine duhula sebeb olan ci-
had vesâir ibâdât ve tâ‘ât› kim tebli¤ ve
ta‘lim ederdi, bu aksâm-› erba‘a lâz›m
ve melzum olub birbirinden infikak ve
infisali adîmu'l-ihtimal old›¤› zâhirdir
bu suretde umur-› âcilede birbirine tef-

fevvuk ve tercihe mesa¤ olmayub bu
mazmunun mefhumuna ri‘ayet eylemek
lâz›m olmufl olur. . . ", Ta‘limat-› fiehid

Ali Pafla, yay›nlayan; Mehmet Galib,

TOEM, cüz 3, sene I, ‹stanbul, 1328/

1910.

Osmanl› Devleti'nde kiflinin kabili-

yet ve ehliyeti önemli bir kriter idi.

Herhangi bir göreve tayinde mutlaka

bu iki özellik dikkate al›n›yordu. fiah-

s›n ailesi, soyu, geçmifli, etnik özelli¤i

fazla bir anlam tafl›m›yordu. Köle as›ll›

oldu¤u halde kabiliyet ve ehliyeti saye-

sinde askeri ve bürokratik alanda en

yüksek kademeye ç›kabilmifl pek çok

kimse bulunuyordu. 1561 y›l›nda sad-

razaml›¤a yükselmifl olan Ali Pafla Dal-

maçyal› bir devflirmeydi. Ali Pafla flahsi

kabiliyet ve liyakati sayesinde bu ma-

kama gelebilmifl idi. 

Busbecq hat›ralar›nda flöyle diyor; 
"..Türkiye'de, Türkler aras›nda bile,

fertler ancak flahsi meziyet ve kabili-
yetleri ile bir de¤er kazan›rlar....Sulta-
n›n bütün maiyeti orada idi. Hassa sü-
varileri, sipahiler, gurabalar, ulufeci-
ler... ayr›ca yeniçeriler de vard›. Bu ka-
labal›k mecliste herkes flahsi kabiliyet,
ehliyet ve liyakati sayesinde bulunduk-
lar› mevkilere gelmifllerdir. Filancan›n
neslinden geldi¤i için hiç kimseye di-
¤erlerinden üstün bir rütbe verilmez.
Herkes memuriyet derecesine göre
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sayg› ve itibar görür. Bu sebeple mera-
simlerde önde bulunmak, di¤erinin ye-
rine göz dikmek gibi kavgalar yoktur.
Görev ve memuriyetler herkesin liya-
kat, seciye, kabiliyetine göre bizzat
sultan taraf›ndan verilir. Bunu yaparken
ne o flahs›n zenginli¤ine, ne nüfuz ve
flöhretine, ne rica ve dostluklar›na ald›-
r›fl etmez. Böylece her ifle, o iflin ehli
adamlar tayin olunur. fiahsi kabiliyeti
sayesinde herkes en yüksek mevkilere
kadar gelebilme flans›na sahiptir. Ço-
banl›ktan gelmifl olsalar dahi, mazideki
durumlar›ndan dolay› bir eksiklik duy-
mad›klar› gibi, ebeveynlerine ne kadar
az borçlu olurlarsa bununla o kadar çok
iftihar ederler.

Türkler üstün meziyetlerin, kabili-
yetlerin do¤ufltan geldi¤ine, bir miras
olarak ecdattan intikal etti¤ine inan-
mazlar. Bunun k›smen Allah vergisi,
k›smen de say ü gayretin mükafat› ol-
du¤unu kabul ederler. Nas›l ki bir evlat
mutlaka babas›na benzemezse, güzel
sanatlara, hesap hendeseye istidat irsi
de¤ilse üstün vas›flar›n, seciyenin de
babadan o¤ula geçmeyip Cenab›hak
taraf›ndan bahfledildi¤i kanaatindedir-
ler. Bu düflüncelerin neticesi olarak,
Türklerde flan ve flöhret, yüksek idari
mevkiler liyakat ve maharetin mükafa-
t›d›r. Tembel ve p›s›r›k olanlar, kötü
niyetliler için yükselme yollar› kapal›-
d›r, bunlar kenarda köflede önemsiz ki-
fliler olarak kal›rlar. Türklerin girifltikle-
ri her iflte baflar› kazanmalar›n›n, üstün
bir ›rk haline gelmelerinin ve gün geç-
tikçe devletin hudutlar›n› biraz daha
geniflletmelerinin sebebi bu olsa gerek.

Bizdeki uygulama ise büsbütün de-
¤ifliktir. Ehliyet ve liyakat›n bizde yeri
yoktur, her yerde her iflte asalet, yani
mevki ve rütbe verilecek flahs›n kimin
neslinden geldi¤i hususu aran›r". (Bus-

becq, Türkiye’yi Böyle Gördüm, sh.

33, 63-65).

Osmanl› toplumunu ‹slam’›n yo¤ur-

du¤u bir toplum oldu¤unu söyledik Zi-

ra Osmanl› toplumunda ortaya ç›kan

problemlerin çözümü daima ‹slam hu-

kukunun ilkeleri do¤rultusunda çözüme

kavuflturulmufltur. Evlilik, miras, al›fl ve-

rifl, hibe, vasiyet vb pek çok mesele ‹s-

lam kad›s›n›n huzurunda halledilmifltir. 

Acaba Osmanl› toplumunun taleple-

ri, dertleri, flikayetleri ne idi? nas›l çö-

züme kavuflturuluyordu? Devletin ta-

lepleri, halk›n talepleri ne idi? Divan

kay›tlar›ndan, mahkeme kay›tlar›ndan

bütün bunlar› ö¤renebiliyoruz. 

Özellikle ‹stanbul'da toplumda en

fazla medar› münakafla olan ve çözüme

kavuflturulmas› gereken hususlar›n ba-

fl›nda mirasdan do¤an meseleler gel-

mektedir. ‹stanbul Müftülü¤ü fier'iye

sicillerinde yer alan dokümanlar›n %

40'a yak›n› bu meselelerden do¤an

problemleri ihtiva etmektedir. Mirasç›-

lar aras›nda anlaflmazl›klar, mirasa d›-

flardan yap›lan haks›z müdahale, tere-

keden borc tahsili, alacakl›lar›n ziyade

talebi, hibe ve vasiyetlerden do¤an me-

seleler yer almaktad›r. Miras ile ilgili

tüm meseleler ‹slam miras hukukunun

ilkeleri çerçevesinde çözüme kavufltu-

rulmufltur. 

Evlenme, boflanma, evli kad›n› ni-

kahl›s›na teslim etmeme gibi durumlar

toplumda zaman zaman görülüyordu.

Mesela Vezneciler hamamc›s›n›n ni-

kahl› kar›s›n›, kay›nbiraderi al›koyuyor.

Taraflar›n Eyüp mahkemesinde mura-

faa olmalar› için çavufl mübafleretiyle

ihzarlar› isteniyor.

Hukukun meflru s›n›rlar›n› taflan ev-

lilikler ve bu tür evlilikden do¤an prob-

lemler az da olsa Osmanl› toplumunun

bir gerçe¤i olarak görülmektedir. Ceb-

ren nikah gibi. Evlilik konusunda za-

man zaman toplumda görülen di¤er bir

durum ise, nikahl› bir kad›n› daha önce

kendisinin veya o¤lunun nikahlad›¤›

iddialar›d›r. Bu gün toplumumuzda ör-

ne¤i görülmeyen böylesine bir dava

konusuna Osmanl› toplumunda seyrek-

te olsa rastlan›lmas› mütegallibe zümre-

sinin taflk›nl›¤›na iflaret etmesi aç›s›n-

dan önemlidir. Di¤er bir önemli husus

ise her ne kadar ‹slam toplumlar›nda

kad›n naslar›n korumas›nda yani huku-
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kun kanatlar› alt›nda korunup kollan›-

yor olsa da nikahl› bir kad›na baflka bi-

rinin nikah iddias›n› ileri sürecek kadar

kad›n›n küçümsenmesidir. Bu durum-

larda kad›n›n ikrar›na, flahidlerin fleha-

detine bafl vurulmaktad›r (Örnek için

bkz. Karaman Ahkam Defterleri, nr. 1,

s. 48, hk. 1; nr. 1, s. 202, hk. 1. ).

Burada dikkati çeken bir husus ister

müslüman olsun ister gayrimüslim ol-

sun bu tür anlaflmazl›klar›n toplumun

bütün kesimlerinde görülmesidir. Gay-

rimüslimler de miras konusunda arala-

r›nda ç›kan anlaflmazl›klarda kad›

önünde muhakeme oluyorlard›. Dola-

y›s›yla gayrimüslimler aralar›nda ortaya

ç›kan anlaflmazl›¤›n çözümünde din ay-

r›l›¤›n› dikkate almayarak dönemin si-

yasi erkinin atad›¤› müslüman hakimi

kabulleniyorlar idi. Kay›tlara geçen da-

valardan gayr-› müslimlerin kendi ara-

lar›nda zuhur eden problemleri ‹slam

kad›s› önünde çözüme kavuflturulmak-

tad›r. Mesela Eyüp Sultan çarfl›s›nda

kasabl›k eden Kiroya veled-i Hris-

to'nun dükkan›na Tavukçu Hristo'nun

hizmetkar› Ostayani ve Foti nam›ndaki

zimmiler girerek paras›n› çalmalar› üze-

rine konu mahkemeye intikal etmifltir. 

Osmanl› toplumunda kad›n konusu

bafll› bafl›na önemli bir konu olarak

durmaktad›r. Osmanl› toplumunda ka-

d›n›n statüsü ve durumu ile ilgili yap›-

lan de¤erlendirmelerin bir ço¤u haks›z

de¤erlendirmelerdir. Bir taraftan kad›-

n›n Osmanl› toplumunda yeri olmad›¤›

ifade edilirken di¤er taraftan 1648-Ey-

lül 1651 y›llar› aras›nda Kösem Sul-

tân’›n, 1651-Eylül 1656 tarihleri aras›n-

da IV. Mehmed’in annesi olan Turhan

Hatice Sultân’›n nâibe-i saltanat olma-

lar› yani bir nevi padiflah yerine padi-

flahl›k yapmalar›n›n tenkit edilmesini

telif etmek zordur. 

Çok efllilik de Osmanl› toplumu

için bir tenkit konusu olarak sunulmak-

tad›r. Ne var ki yap›lan araflt›rmalar ve

devrin gözlemcilerinin beyanlar› taad-

düd-› zevcât konusunda Osmanl› top-

lumunda bir yo¤unluktan söz edileme-

yece¤ini gösteriyor. XVI. yüzy›l so-

nunda Türkiye ile ilgili gözlemlerini

anlatan Alman protestan papaz› Salo-

mon Schweigger: "Türkler dünyaya,

kar›lar› da onlara hükmeder. Türk kad›-

n› kadar gezen, e¤leneni yoktur. Çok

kar›l›k yoktur… boflanma pek görül-

müyor" diyor. Ubicini de 19. yüzy›la

iliflkin gözlemlerinde Osmanl›’da çok

evlili¤in nadir oldu¤unu belirtmektedir.

(Ubicini, age, s. 68.).

Osmanl› toplumu içerisinde kiflileri

çok evlili¤e iten sebepler kad›n› istis-

mar üzerine kurulu gayr› ahlakî gerek-

çelere dayanmamaktad›r. En baflta ne-

sebin devaml›l›¤›n› sa¤lama ve çocuk

sahibi olma iste¤i kiflileri ikinci evlili¤e

iten sebeplerdendir. ‹stanbul üzerine

yapt›¤›m›z bir incelemede tek eflle evli-

lik Osmanl› toplumu içerisinde %

92.35'dir. Ömer Lütfi Barkan'›n Edirne

üzerine yapt›¤› araflt›rmada ç›kan sonuç

%92,8, Bursa, Ankara ve Anadolunun

muhtelif flehirlerine ait tereke kay›tlar›
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incelenerek var›lan sonuçlar da birbiri-

ne yak›nd›r. Medeniyet-i ‹slâmiye Tari-

hi adl› eserin müellifi Corci Zeydan

ise, birden fazla evlili¤in oran›n› bütün

Müslüman toplumlara teflmil ederek %

5'i geçmedi¤ini belirtmektedir. 

Yukardaki rakamlar bize Osmanl›

toplumunda poligaminin (çok evlili¤in)

yayg›n oldu¤u fleklindeki kanaat ve dü-

flüncenin isabetsiz ve kas›tl› oldu¤unu

göstermektedir. Zira Osmanl› aile ya-

p›s› ‹slâm aile yap›s›n›n bir yans›mas›

olarak tarihe mal olmufltur. Kad›n› bir

zevk arac›, meta olarak de¤il, cennetin

kendileri vas›tas›yla kazan›laca¤› üstün

de¤erler olarak görmüfltür. De¤il, resmi

olarak fahiflelik vesikas› verilmesi, bir

mahallede ahlaks›zl›¤› görülen kad›n ve

erke¤in mahallenin ahlaki yap›s›n› boz-

du¤u, ahaliyi rencide etti¤i için mahal-

le halk›n›n talebi veya devlet ricalinin

tesbitiyle bulunduklar› yerden sürül-

dükleri, cezaya çarpt›r›ld›klar›na iliflkin

pek çok karara "Mühimme Defterleri"

ad› verilen divan kararlar›n›n yaz›ld›¤›

defter kolleksiyonlar›nda rastlamak

mümkündür.

Kad›n›n afif kalmas›, iffetini muha-

faza etmesi, toplumda f›sk u fucur se-

bebi olmamas› yönünde s›k› denetimler

görülmektedir. 1573 tarihli Eyüp kad›-

s›na gönderilen hükümde Camii Kebir

mahallesinde kaymakç› dükkanlar›na

baz› nisa taifesi kaymak yemek baha-

nesiyle girdikleri, namahremler ile bu-

lufltuklar› mahalle sakinlerinin dikkatini

çekmifltir. fier-i flerife muhalif bu tür

haraketlerin önlenmesi, muhkem ten-

bih edilmifltir. Ayn› tarihlerde Bo¤az'da

iflleyen peremelere kad›n ve erkeklerin

birlikte binmeleri yasaklan›yordu. (Ah-

met Refik, Onuncu Asr-› Hicri'de ‹s-

tanbul Hayat›, s. 40-41).

Kad›nlar›n k›yafetleri de gündeme

geliyordu. Zira ‹stanbul'un önem ve

önceli¤i bu hususlara daha da dikkat

edilmesini gerekli k›l›yordu. ‹stanbul

"mecma-› ulema ve makarr-› suleha ve

üdeba olma¤la memalik-i sâireden rüc-

han› old›¤› gibi sükkan›n›n dahi mera-

tib-i nasa göre elbise-i mutade ve k›ya-

fet-i hasbelâdeleri ruhsat-› fler'iyeye

mutab›k olmas›" gerekiyordu. Ne var ki

baz› yaramaz avretler halk› idlal edecek

adab-› ›smeti selbedecek k›yafetler gi-

yiyorlard›. (Ahmet Refik, On ‹kinci

Asr-› Hicri'de ‹stanbul Hayat›, s. 86-

88).

Osmanl› Eyüb'ü dini hayat›n en

coflkulu yafland›¤› yerlerden biri idi.

Nezir kurbanlar›n›n kesildi¤i Kurban-

hane var idi ve bir fleyhi bulunuyordu.

Burada kesilen kurbanlar fakir fukaraya

da¤›t›l›yordu. Çevrede bulunan türbe

görevlileri bu tür kurbanlar› kendi ma-

hallerinde kesmek istiyorlard›. Fakat

kadimden beri kurbanlar›n Kurbanha-

ne'de kesildi¤i belirtilerek d›flardan ya-

p›lan müdahaleler önleniyordu. (Ahmet

Tabako¤lu vd, ‹stanbul'da Sosyal Ha-

yat, c.1, s. 63.).

Eyüp Sultan türbesi ve çevresi Os-

manl›'n›n mukaddes bildi¤i yerlerden

biri idi. Burada gayr-› Müslimlerin

oturmalar›na izin verilmiyordu. 1581

tarihli bir hükümde türbe etraf›nda ek-

mekçi, börekçi, yo¤urtçu, vs. ehl-i su-

ukdan ve ›rgad taifesinden ve di¤erle-

rinden hiç bir zimmi ferdin burada

oturmas›na müsaade edilmiyordu. Zira

burada bulunan gayr-› Müslimler içki

içme vb. fesad› iflliyorlard›. (Ahmet Re-

fik, Onuncu Asr-› Hicri'de ‹stanbul

Hayat›, s. 52).

1567 tarihini tafl›yan bir hükümde,

Eyüp ve civar›nda odalarda fahiflelik

yapan kad›nlar›, f›sk u fucur edenleri,

Tatar bozas› iflleyenleri, içki içenleri,

cami civar›nda zar ve satranç oynayan-

lar›, çalg› ile dü¤ün edenleri, mahallede

olan binamaz kimseleri, yalan flahitlikte

bulunanlar› mahallede iyice araflt›r›la-

rak bunlar hakk›nda gerekli cezan›n

uygulanmas› isteniyordu. Yine bu ci-

varda bulunan kahvelerin kald›r›lmas›

ve bütün lehviyat›n Eyüb'ten kald›r›l-

mas› Haslar kad›s›ndan talep ediliyor-

du. (Ahmet Refik, Onuncu Asr-› Hic-

ri'de ‹stanbul Hayat›, s. 138).

Klasik dönem Osmanl› yönetim ku-
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rumu hakk›nda Albert Howe Lybyer,

tarihin hiç bir döneminde Osmanl› yö-

netim kurumu gibi, böylesine uzun süre

salt akl›n egemenli¤inde olan ve bu ne-

denle de orjinal plan›ndan ve amac›n-

dan sapmayan bir baflka siyasi kurum

olmad›¤›na inanmak gerekir diyor.

(Lybyer, Albert Howe, Kanuni Sultan

Süleyman Devrinde Osmanl› ‹mpara-

torlu¤u'nun Yönetimi, Çev. Seçkin C›-

l›zo¤lu, ‹stanbul 1987, sh.51 vd.). Di-

¤er taraftan Osmanl› toplum yap›s›n›

belirleyen en önemli k›stas ‹slam olma-

s›na ra¤men toplumda geliflen baz› ha-

diseler günümüze kadar gelen halk ara-

s›ndaki inan›fllar›n bir örne¤ini olufltur-

maktad›r. Divan kay›tlar›na kadar giren

ve Eyüp mahkemesine de intikal eden

ve tescil edilen hadise fludur; Terkos

nahiyesinde Yeniköy mezarl›¤›nda cad›

tabir olunur ervah-› habisenin tayin

olunan bostanc›, Yeniköy zabiti ve

mahkeme marifeti ile men ü def olun-

mas› isteniyordu. Bu durum Yeniköy

halk›na da bildirilmifltir. Bu görevliler

mezaristan› tecessüs ve tefahhus ede-

cekler yani gözetleyecekler, araflt›ra-

caklar, ervah-› habisenin yerini bulduk-

lar›nda mahkemeye müracat olunmaya-

rak di¤er vilayetlerde men u def eyle-

dikleri gibi ihrak edecekler yakacaklar-

d›.  Bu durumun gerçekleflti¤ini haber

vermifller ve bu ifadelerle divan kay›tla-

r›na geçmifltir. (Ahmet Tabako¤lu vd,

‹stanbul'da Sosyal Hayat, c. 1, s. 102)

Konu ile ilgili ortada sorunlar var.

fiemseddin Sami lugat›nda cad› kelime-

sini, avam›n itikad-› cahilanesince güya

mezardan ç›k›p geceleri bir sureti mah-

fufede ve cin gibi gezen hayal, vampir,

karakoncolos, bedhuy, koca kar›, acuze

manalar› ile karfl›l›yor. Ayr›ca Cadu ke-

limesine ise büyücü, sâhir, sihirbaz an-

lamlar›n› veriyor.

1- E¤er cad›, mezardan ç›kaca¤› dü-

flünülen korkunç varl›k ise, buna inan-

mak halk kesimi bahismevzu oldu¤un-

da normal say›labilir. Ancak bunun

mahkeme kay›tlar›na geçecek kadar

ulema nezdinde de inan›lmas› ilginçtir.

Bu durum ne ‹slami bir temele dayan›r

ne de salt akl›n egemenli¤i ilkesi ile ör-

tüflür.

2- Cad›dan kas›t e¤er, sihirbaz, ko-

cakar› anlafl›l›yorsa, (belgede geçen ca-

d› kelimesine sihirbaz anlam›n› verme-

miz gerekiyor) bu insanlar›n mezarl›k-

larda bulunarak yak›lmas› ‹slam hukuku

ilkeleri aç›s›ndan ciddi bir sorun olarak

karfl›m›zda duruyor. Zira ihrak binnar

etmek memnudur.(Sahih-i Buhari Muh-

tasar› ve Tecrid-i Sarih Tercümesi, c. 8,

s. 347-348) Ancak Dede Efendi’nin Si-

yaset-i fier'iye risalesinde sihir yapanla-

r›n bu cezaya çarpt›r›labilece¤ini ifade

edilmektedir.(Bkz. Ahmet Akgündüz,

Osmanl› Kanunnameleri, c. 4, s. 132

vd.). Di¤er taraftan f›k›h kitaplar›nda

sahirler z›nd›k grubu içerisinde mütalaa

edilmektedir..

‹nsanlar› yakma meselesi Osmanl›

tarihi içerisinde vukubulan bir hadise-

den ibarettir; Fatih'i etkilemek üzere

saraya kadar intikal eden hurifilerin

(Hurûfîlik, 1394’de idam edilen Fazlul-

lah Esterâbâdî taraf›ndan kurulan ve
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Bât›nîli¤in kolu olan bir bât›l mezhep-

dir.) bu sap›k inançlar›n› ortaya koy-

mak üzere Veziriazam Mahmûd Pafla,

büyük âlim Müftü Molla Fahreddin-i

Acemî’yi devreye sokmufl ve o da Padi-

flah huzurunda bu meseleyi tart›flmak

üzere bir zemin haz›rlam›flt›r. Hurûfîle-

rin gerçekten hulûl inanc›na sahip ol-

duklar› anlafl›l›nca, hemen tutuklanm›fl-

lar ve haklar›nda verilen idam edilerek

yak›lmalar› fetvas› hemen tatbik edil-

mifltir. Burada dikkat edilmesi gereken

husus önce idam edildikleri sonra ya-

k›ld›klar›d›r. 

Osmanl›'da iktisadi hayat bir kont-

rol mekanizmas› içerisinde yürümek-

teydi. ‹badullah'›n terfih-› ahvallerin-

den flahsen sorumlu olduklar› kanaatini

tafl›yan Osmanl› sultanlar› piyasalar›n

daima denetim alt›nda bulundurulma-

s›nda titizliklerini sürdürüyorlard›. Ne

var ki Osmanl› toplumu asr-› saadet

toplumu de¤ildi. ‹htikar, karaborsa, ca-

ri narh fiyat›n›n d›fl›na ç›kma gibi suis-

timallere rastlan›yordu. Kuflkusuz bu

tür suistimallere göz yumulmuyordu. 

Tüketicinin korunmas› sadece resmi

makamlar› ilgilendirmiyordu. Esnaf bir-

liklerinin ileri gelenleri üretimde ve pa-

zarlamada bir suistimali yakalad›klar›

zaman suistimale ictisar eden kiflinin

art›k meslekle ilgisini kesiyorlard›; pa-

bucu dama at›l›yordu.

Osmanl› Eyüb'ünde pek çok gayr-›

Müslim f›r›nc› var idi. Zaman zaman

bunlar aras›ndaki sürtüflmeler, esnaf ke-

simi aras›nda ortaya ç›kan meseleler

hakk›nda ayd›nlat›c› olmaktad›r. Top-

çular f›r›n›n› iflletenler tablalar›na ek-

mek koyarak Eyüp çarfl›s›nda ve mahal-

le aralar›nda satmalar›na çarfl›da bulu-

nan f›r›nc›lar buralarda size ekmek sat-

t›rmay›z diye müdahale ediyorlard›.

(Ahmet Tabako¤lu vd, ‹stanbul Esnaf

Tarihi, c. 1, s 22). Kuflkusuz ortaya ç›-

kan sorunlar çok çeflitli idi ve bu sorun-

lar cari nizamlar çerçevesinde çözüme

kavuflturuluyordu.

‹stanbul bugün oldu¤u gibi dün de

metropol bir flehirdi, baflkentti. 16.

yüzy›ldan itibaren ‹stanbul'a göç yasa¤›

iflletilmifl, yerleflmeler izne ba¤lanm›flt›.

Her hangi bir maslahat› için ‹stanbul

d›fl›na ç›kan kimseler izin tezkiresi al-

mak zorunda idiler. Dönüfllerinde za-

man zaman ç›kan problemler görülü-

yordu. Yetkili kifliler bunlar›n ‹stan-

bul'a dönüflüne müsaade etmiyor, niha-

yet haklar›n› aramak için mahkemenin

yolunu tutuyorlard›. Mahalle meskun

ve imam›n›n flehadeti ile davalar› çözü-

me ulafl›yordu. Bu davalar da Osmanl›

‹stanbul'unda yaflayan kesimin bir reali-

tesi olarak görülüyor.

Dilencilik Osmanl› toplum gerçe¤i-

nin bir baflka realitesi idi. Toplumda bu

tür insanlara az da olsa rastlan›yordu.

Devletin bu insanlara karfl› uygulamala-

r› ise günümüzden farkl› idi. Bir kere

mümkün oldu¤unca bu seele taifesinin

önüne geçilmesi isteniyordu. 1759 ta-

rihli bir fermanla dilencilerin toplat›l›p

muhtelif ifllerde çal›flt›r›lmak üzere ‹z-

mit'e gönderilmesi kararlaflt›r›lm›fl idi.

(Ahmet Refik, On ‹kinci Asr-› Hicri'de

‹stanbul Hayat›, s. 194-195).

Toplumu rahats›z eden her taife ve-

ya kifli mutlaka bir cezai müeyyide ile

karfl› karfl›yayd›. ‹stanbul'da serserice

gezip dolaflan baz› ekrad taifesi ve bila

maslahat duran bir çok flah›s memle-

ketlerine gönderiliyordu. (Ahmet Re-

fik, On ‹kinci Asr-› Hicri'de ‹stanbul

Hayat›, s. 199). 

Osmanl› toplumunda bir çevre kül-

türünün olufltu¤undan söz edilebilir

mi? Bu soruya ihtiyatl› bir flekilde evet

diyebiliriz. Zira 1539 y›l›nda çevre te-

mizli¤i nizamnâmesi bu meyanda hat›-

ra getirilmesi gereken bir nizamname-

dir. Bu nizamnâme'de günümüzde dahi

tatbik edilebilecek hükümlerin bulun-

mas›, gerçekten dikkat çekicidir. Mese-

lâ, evlerin ve dükkanlar›n çevrelerinin

temiz tutulmas›, görülen pisliklerin o

çevre halk›na temizlettirilmesi, hamam

ve oteller gibi umumâ ait yerlerin te-

mizli¤ine dikkat edilmesi, çevreyi kirle-

ten esnaf›n art›k maddeleri ve pis sula-

r›n›, tamamen bofl yerlere ve flehir d›fl›-
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na tafl›malar› mecburiyeti, arabac›lar›n

yani bugün de oto sahiplerinin arabala-

r›n› ev ve dükkanlar›n önüne park et-

memeleri ve mutlaka özel park yerle-

rinde durdurma mecburiyetleri.

Kanunî Sultan Süleyman devrinde

Edirne çöplük subafl›s›na verilmek üze-

re haz›rlanan Çevre Temizli¤i Yasak-

nâmesinin metninden baz› hükümleri

flöyledir: 

1. Ça¤›rdub ve yasak ede; min ba'd
hiç ehad evi yörelerin ve dükkânlar›n
nâ-pâk tutmayub mezbele ve an›n em-
sâlinden nesne vâki olmaya, olursa gi-
dereler.

2. Mezkûr subafl›, bu bâbda kemâl-i
ihtimâm üzere olub çarflularda ve ma-
hallelerde dökülen mezbeleleri, kimin
evine ve havlusuna yak›n olursa an›n
döktü¤ü ma'lûm ol›cak pâk etdüre. "Biz
etmedük" derler ise, edeni bul›-vereler,
anun yasa¤› ana ola.

4. Ve hamamlar›n çirgâb› yollar›
mezbeleler ile tutulmufl ola, kimin evine
ve havlusuna ve haremine yak›n olursa,
ay›rtlatduralar. "Biz etmedük" derlerse,
edeni bul›vereler, ana pâk etdüre.

6. Ve câme-flûylar›n ve kan al›c›la-
r›n kanlar›n ve çirgâblar›n tarîk-i âmma
dökmekden men’ edüb hâli ve halvet
yerlere iletdüre.

7. Ve boyac›lar›n ve aflç›lar›n ve
baflç›lar›n ve semercilerin otlar›n ve
gübrelerin yol üstünde dökmekden ta-
mam men’ ve yasak edüb hâli ve halvet
yerlere iletdüre.

8. Ve yasak ede ki; arabac›lar s›¤›r-
lar›n na'l-band dükkan›nda aleflemeyüb
evvelden kanda alefler ise, gerü anda
alet ede. E¤er zarûret olursa, na'l-band
dükkânlar›nda aleflemelü olursa, anlara
pâk etdüre. Ve mezbeleden ve s›¤›rlar›
tersinden ne olursa, hâricden ve hâli
yerlere iletdüre. 

............................. Fî Safer sene 946
(1539)". 

(Ahmed Akgündüz, Osmanl› Ka-

nunnameleri, c. VI, sh. 540-543)

Eyüp'ten örnek vermek istiyorum.

1760 tarihli bir hüküm toplumda çevre

temizli¤ine verilen hassasiyeti aç›kla-

maktad›r. Kay›kç› esnaf› temizlik ni-

zamlar›na uymayan esnaf›n tedibini is-

temektedirler. Çünkü bir k›s›m bakkal,

manav vs esnaf eskiden beri dükkanlar›

önünü temizledikleri, toplanan çöpü

Eyüp haricinde Tafll›burun'a b›rakt›kla-

r› halde dükkanlar›n›n önlerini temizle-

medikleri ve mezbeleyi sel geldikçe se-

le att›klar›, kay›klar›n yanaflacaklar›

yerlerin mezbele oldu¤u dile getirili-

yordu. Yine evlerde toplanan çöpün de

baflka mahalle tafl›nmas› sokaklara b›ra-

k›lmamas› isteniyordu. (Ahmet Taba-

ko¤lu vd, ‹stanbul Esnaf Tarihi, c. 1, s

267-268).

Vak›flar konusu da Osmanl› toplu-

munu anlamada önemli bir anahtar sa-

y›l›r. Yüzlerce, binlerce kurulan vak›flar

hizmet gayesi ile kurulmufl müesseseler

idi. Vakf› kuran›n iki temel hedefi var

idi; r›zay› ilahiyi kazanmak ve insanl›¤a

ve di¤er mahlukata hizmet etmek. En-

terasand›r, Papazo¤lu mescidi abdest-

hanesinin nakit vakf› bulunuyordu.

(K›smet-i Askeriye Mahkemesi, nr. 6,

vrk. 16b). 

Eyüp’de bulunan sadaka tafllar› Os-

manl› insan›n› anlamada önemli bir mi-

henk tafl› say›l›r. Sadaka tafllar›n› günü-

müz kriterleri ile anlamakta zorluk çe-

kiyoruz. Sadaka tafllar›na sadaka b›rak-

mak isteyen sessizce paray› buraya b›-

rak›yor, ihtiyac› olan da ihtiyac› kadar

paray› buradan al›yordu. Paray› b›rakan

da alan da belirsiz idi. Geri kalan para

da baflka bir ihtiyaç sahibini bekliyor,

çal›nm›yordu. Çünkü h›rs›zl›k Osmanl›

toplumunun pek az tan›d›¤› bir kavram

idi. Ubicini gözlemlerinde "kaçakç›l›k

nedir bilinmez Türkiye’de, h›rs›zl›k m›

hemen hemen duyulmayan bir kelime-

dir bu" diyor. (Ubicini, age, s. 119.). 

Hülasa, Osmanl› toplumu bütün ek-

siklerine ra¤men genel çerçevede bir

kanaat toplumu, bir güven toplumu, bir

itaat toplumu idi. Orada h›rs yerine ka-

naat, gasb yerine hakka hürmet, bafl

kald›rma yerine itaat, kargafla yerine

sükunet, zulüm yerine flefkat var idi.
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1756’da Venedikte bas›lan Slav flar-
k›lar› adl› kitab›n yazar› Andrija Kacic-
Miosic kitab›nda, “ Bu flark›lar› herkes
be¤enmeyebilir; çünkü hepsi birbirine
benzer, hepsinde ayn› sözler vard›r:
kahraman, flövalye, atl›, kürek mahku-
mu, y›lan, ejderha, kurt, arslan, flahin
yuvas› ve k›l›ç, pala, m›zrak, Kraljevic,
Kobilic, Zdrinovic, boyunluk, madal-
yon, kararname, uçurulan kelleler, kaç›-
r›lan esirler vb. Onlar› be¤enenler o
flark›lar› söylesin, be¤enmeyenler uyu-
sun.”1 diyor. Ne yaz›k ki çok uzun bir
süredir uyuduk. Be¤enmedi¤imizden
de¤il, anlamad›¤›m›zdan, anlayamad›-
¤›m›zdan uyuduk. Uyku birfleyle ilgi-
lenmeyenlerin, yapacak birfleyleri ol-
mayanlar›n s›¤›na¤›d›r. Uyuruz veya
uyurgezer oluruz. Çevremizde geliflen
olaylar, insanl›¤›n ilerlemesi, ça¤›n ge-
rekleri bizi ilgilendirmez. ‹lgimiz ve
alakam›z kaybolur, içe dönük bir ya-
flant› bizi sarar sarmalar. Evrensel reka-
betin d›fl›nda, kendi dünyam›zda yafla-
r›z, günlük olaylar, k›s›r çekiflmeler, de-
dikodu yaflant›m›z› s›n›rlar. Geçmifle
ba¤l›l›k duygusu, gelecek yaratma kay-
g›s› yokolur. Geçmifli ve gelece¤i dü-
flünmeden günler s›radanl›k içinde ge-
çer, hayat biter.

Toplumlar›n varolufllar›n›n ve güven
içinde yaflamalar›n›n vazgeçilmez bir
noktas› geçmiflleridir. Sa¤lam kurul-
mufl, yaln›zca efsane ve hikayelerle de-
¤il, elle tutulur, gözle görülür birikim-
lerle oluflmufl bir geçmifl insanlara ve
toplumlara gelecekleri için güven verir,
onlar› baflar› için diri tutar. Yaklafl›k
ikiyüz y›l öncesinden bafllayarak bat›
toplumlar› kendileri için köklü bir geç-
mifl yaratma kayg›s› ile hareket ederek
Rönesans öncesi tarihlerini ve kültürle-
rini Klasik Yunan ve Roma Medeniye-
ti’ne (hatta bir ölçüde M›s›r Uygarl›-
¤›’na) ba¤lamaya çal›flm›fllard›r. 1788’de
Paris’te yay›mlanan Frans›z Rahip Jean
Jacques Barthelemy’in “Voyage du je-
une Anacharsis en Grece...” adl› kitab›
Avrupa’y› Antik Yunan duyarl›l›¤› ve
yaflam tarz› hakk›nda e¤iten ilk eser
olarak kabul edilir2.

Uzun ve kültür ile oluflan bir geçmifl
kayg›s› tüm dünyada geliflirken, bizim
toplumumuz yaklafl›k ikiyüz y›ld›r geç-
mifli ile ba¤lar›n› koparmaya, biny›llar
boyu oluflan kültürü ile ilgisini kesmeye
çal›flm›flt›r. Örne¤in, II. Mahmud Dö-
nemindeki reformlar sonucu Lonca
Teflkilat›’n›n ortadan kalkmas›, kendi
kendimizi denetleme, esnaf terbiyesi ve
yap›lan iflin kalitesinde önemli çöküfller
meydana gelmesine yol açm›flt›r. ‹ç de-
netim mekanizmas›n›n ortadan kalkma-
s› bundan böyle yap›lan ifllerin “kullan-
mak için yapmak yerine- yapm›fl olmak
için yapmak” anlay›fl›na dönüflmesine
yol açm›flt›r. Sevgili dostum Prof. Dr.
Önder Küçükerman bir bayrak dire¤i-
nin do¤ru dürüst yap›lmas› ve dikilmesi
için üç kufla¤›n bilgi birikimi ve gücü
gerekir der ki, ülkemin çarp›k-çurpuk
bayrak direklerine bakt›kça hep onu
anar›m.

Biz kald›r›mlar›m›z› yapmak için ya-
par›z, özürlü inifl-ç›k›fllar› yapm›fl ol-
mak için yap›l›r, yaya geçitleri yapm›fl
olmak için çizilir, a¤açlar dikmifl olmak
için dikilir. Pekçok kamu yap›s›, etraf›-
m›z› saran say›s›z inflaat hep yapm›fl ol-
mak için yap›lm›flt›r. Geriye dönüp
elefltirel bir gözle bakarsan›z ülkemizde
yap›lan pekçok fley yapm›fl olmak için
yap›l›r. Kullanmak için de¤il, o yüzden
de bafltan savma özensiz, kifliye ç›kar
sa¤lamaktan öte herhangi bir de¤eri ol-
mayan pekçok fley ülkemiz kaynaklar›

449



3 Jason Goodwin
Ufuklar›n Efendisi Osmanl›lar,
‹stanbul 1999, s. X

4 Philip Mansel Konstantino-
polis Dünyan›n arzulad›¤› fle-
hir 1453-1924, ‹stanbul,
1996, s.1

* .......... Havas›n›n hofllu¤u ve
temizli¤i dikkate al›nmadan ku-
rulan flehirler, ço¤unlukla, has-
tal›kl›d›r. Bunlardan biri, Bat›-
da fena havas›yla tan›nm›fl
olup, Kuzey Afrika’n›n Cerid
bölgesinde kurulmufl olan Kabis
flehridir. O flehrin as›l ahalisin-
den ve hariçten gelenlerden pek
az kimse, flehrin kötü havas› se-
bebiyle salg›n veren s›tmadan
kurtulabilmifltir. Söylediklerine
göre önceleri bu flehir hastal›kl›
de¤ilmifl, bu hastal›k flehir ya-
p›ld›ktan sonra türemifl. El-Bek-
ri bu hastal›¤›n türemesini flöyle
tasvir ediyor: “Bir kaz› s›ras›n-
da kurflunla mühürlenmifl bir
bak›r kap bulundu. Mührü k›r›-
larak aç›ld›ktan sonra kaptan
bir duman ç›kt› ve havaya do¤-
ru yükseldi. Duman›n arkas›
kesildi. ‹flte bu duman flehirde
s›tma hastal›klar›n›n bafllang›-
c›n› teflkil etti.” El-Bekri bu söz-
leriyle, kab›n t›ls›mlanm›fl ol-
du¤una ve mührü bozmakla t›l-
s›m› bozduklar›n› ve bunun
sonucu havan›n kötüleflti¤ini ve
s›tma hastal›¤›n bundan sonra
bafllam›fl oldu¤unu iflaret
ediyor........ 
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insafs›zca harcanarak, yapm›fl olmak
için yap›lm›flt›r.

Kullanmak için yap›lan fleylerin he-
men hepsinin köklü bir kültüre, bilgi
birikimine dayanmas›, iyiyi, güzeli
özendirmesi gerekir. Halbuki genel
olarak bizim “Bilgi sahibi olmadan fikir
sahibi olmak” gibi kötü bir al›flkanl›¤›-
m›z vard›r. Bak›n bu kötü al›flkanl›k bi-
ze nelere maloluyor.

‹ngilizce orijinal bask›s› 1998’de ya-
p›lan ve bizim bir insan›m›z taraf›ndan
yaz›lsa ›rkç›l›kla suçlanacak bir kitap
olan Jason Goodwin’e ait “Ufuklar›n
Efendisi Osmanl›lar” adl› kitab›n önsöz
bölümünde; “... Bu kitap, mevcut olma-
yan bir halk hakk›ndad›r. ‘Osmanl›’
sözcü¤ü bir yer tan›mlamaz. Günü-
müzde Osmanl›ca konuflan yoktur. Sa-
dece bir kaç profesör onlar›n fliirini an-
lar. 1964’de Sofya’da yap›lan bir fliir
sempozyumunda, baz› kifliler klasik
Osmanl› fliirini tan›tmas›n› istediklerin-
de, bir Türk flair ters bir flekilde, “Bizim
klasi¤imiz yoktur” diye yan›t vermiflti.

diyor3.
‹flte sonuç, bilgi sahibi olmadan ge-

lece¤i düflünmeden “flecaat arzederken
merdi k›pti, sirkatin söyler” kabilinden
bir laf. Otuzdört y›l sonra karfl›m›za bi-
ze ait bir kültürün reddi olarak ç›k›yor.
‹ngiliz toplumunun M›s›r, Klasik Yu-
nan ve Roma toplumu ile ne alakas›
var. Ne dil birli¤i, ne ›rk birli¤i, ne
co¤rafi bölge ... ama kültürel geçmifl
için gere¤i var. Ve bu toplumlar bu
kültürlere köklü bir geçmifle malik ol-
ma kayg›s› ile sahip ç›k›yorlar.

Bu ve benzeri aç›klamalar› okuduk-
ça Anadolu’da söylenen bir atasözü ak-
l›ma gelir. “Ne deyip a¤lamal›, ölü bi-
zim olmay›nca?” Cuma günü aç›l›fl ko-
nuflmalar› s›ras›nda Belediye Baflkan›
Say›n Ahmet Genç, 1994 seçimleri
sonras› göreve bafllad›¤› dönemde Eyüp
Mezarl›klar›’n›n dozerle tahrip edilen
görüntüleri karfl›s›nda a¤lad›¤›n› anla-
t›nca... Demek ki ölü bizim, oldukça
geçte olsa toplumumuzun flimdilik kü-
çük bir k›sm›n›n duygular›n› aksettirse

de fark›na vard›k ki tahrip etti¤imiz,
yok farz edip   reddetti¤imiz, bu kültür
bizim. Osmanl› Kültürü için bir gerçek
olan bu tesbitin yan›s›ra ne yaz›k ki bu
topraklarda varolan ve bizim
toplumumuzun köklerini teflkil eden
di¤er kültürler için daha da aymazl›k
içindeyiz. Selçuklular, Likyal›lar, ‹yon-
yal›lar, Lidyal›lar, Frikyal›lar, Hittitler,
Urartular, vs., için kim a¤layacak? Ya
da bir dönem insanl›¤›n yüzak› olan bu
topraklardaki Roma Uygarl›¤› için kim
gözyafl› dökecek?

“Roma ‹mparatorlu¤u’nun baflkenti
Konstantinopolis’tir.... Dolay›s›yla, siz
Romal›lar’›n meflru imparatorusunuz...
Ve kim ki Romal›lar’›n imparatorudur
ve öyle kal›r, o ayn› zamanda bütün

dünyan›n imparatorudur4.”  
1466 y›l›nda Georgios Trapezuntios

Fatih Sultan Mehmed’e böyle hitap
eder, acaba bugün ülkemizde kaç kifli
bunun fark›ndad›r. Bir dönem Roma
‹mparatorlu¤unun meflru varisi oldu¤u-
muzu kim hat›rl›yor?

Amerikan kültüründe çokça söyle-
nen bir söz var. “Gerçek bizi özgürlü¤e
götürür”

Bu kez, herhangi bir tespit, herhan-
gi bir de¤erlendirme yerine, uzun süre-
dir görmezden geldi¤imiz, yeteri kadar
çal›fl›p bilgi birikimi sa¤layamad›¤›m›z
için, görmezden gelmeye kalkt›¤›m›z,
bu nedenle de do¤ru fikir sahibi olama-
d›¤›m›z baz› gerçekleri dile getirmeye
çal›flt›m. Gerek uhrevi, gerekse dünyevi
bilgilerimiz yetersizdir. Toplumumu-
zun büyük bir ço¤unlu¤u efsane ve hi-
kayeleri, gerçeklere tercih etmektedir.
Hem kendi kültüründen, hem de baflka
kültürlerden habersizdir. Geçmiflten
ders almak, gelecek için bilgi birikimi
sa¤lamak için araflt›rmak yerine, anlam-
s›z de¤erlendirmelerle seyretmeyi ter-
cih ederiz. 

‹bn Haldun Mukaddime adl› eserin-
de; bir flehir bina edilirken göz önünde
tutulmas› gereken flartlar adl› bölümde
bir an›s›n› anlat›r ve flöyle der. (*) Bu
hikayeler avami hikayelerden ve ava-
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5 ‹bn Haldun Mukaddime II,
‹stanbul, Milli E¤itim Bas›mevi,
1991, s. 235.

6 ay. es. s. 232

Eyüp, 1994.

Belediye arflivinden
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m›n esass›z ve zay›f olan düflüncelerin-
den ibarettir. El-Bekri ilim alan›nda ay-
d›n bir basiret ve görüfl sahibi olmad›¤›
için bu hikayeyi bir tarafa atmam›fl ve
bir hurafeden ibaret oldu¤unu düflün-

meden iflitti¤i gibi nakletmifltir.5”
Görüldü¤ü gibi gerçekten ayd›n ve

basiret sahibi insanlar hurafelere inan-
mazlar, onun neden ve niçin oldu¤u
konusunda bilgi toplarlar ve Allah’›n
bize bahfletti¤i ak›l ile sonuca ulafl›rlar.
Hurafe ve efsaneler avami ve esass›z
zay›f düflüncelerdir ve kimseye faydala-
r› yoktur. Ancak, ne yaz›k ki aradan
600 y›ldan fazla bir zaman geçmesine
ra¤men hala, avami hikayeler ve hura-
feler toplumumuzun gündemini yo¤un
bir flekilde iflgal etmeye devam ediyor
ve dünyay› alg›lamam›z› zorlaflt›r›yor.
Art›k, ayd›n ve gerçekten ileri görüfllü
insan say›m›z› art›rmak için çaba sarfet-
meliyiz. Toplumca gerçe¤i arama arzu-
muzu artt›rmal›y›z, yukar›da da belirtti-
¤im gibi özgürlük, gerçe¤i bulma arzu-
su ile paralellik tafl›r. Gerçe¤e ne kadar
yaklafl›rsak, o oranda özgür oluruz.

‹bn Haldun ayn› eserinde Harun
Reflit ile ça¤›n›n önemli bir ayd›n› olan
Yahya bin Halid aras›nda geçen bir di-
yalo¤a yer verir. Geçmiflte kalan baz›
yap›lar› y›kt›rmak isteyen ve bunun
için zorlanan Harun Reflit’e karfl› ç›kan
Yahya bin Halid “Biz eski ça¤lardan
kalan büyük yap›lar›, devletlerin y›k-
maktan aciz olduklar›n› görüyoruz.
Halbuki y›kmak yeni bafltan yapmak-
tan çok kolayd›r. Çünkü, y›kmak, yok-
luktan ibaret olan asl›na dönmekten
ibarettir. Yapmak ise, bunun tersine
olarak, yok olan nesneyi var etmektir.
Y›kmak kolay oldu¤u halde bir yap›y›
y›kmaktan aciz oldu¤umuzu gördü¤ü-
müzde, bunu yapan›n son derece kud-
retli oldu¤unu ve bu yap›lar›n yaln›z
bir devletin eseri olmad›¤›n› anl›yoruz.”
der. Bu aç›klamaya k›zan Halife Yahya
bin Halid’i hapse atar. Ancak, tüm ça-
balar›na karfl›n baz› yap›lar› y›kmakta
zorlan›r ve tekrar sorar. Cevap çok
ders al›nacak niteliktedir. “Ey mümin-

lerin emiri! y›kt›rma, eskisi gibi, bulun-
du¤u halinde b›rak ki, bu eserleri gö-
renlerin, senin atalar›n›n, bu gibi muh-
teflem abideleri yapan kavmin elinden
devletlerini çekip almak kudretinde ol-
du¤unu görsünler6”. Ça¤lara seslenen
muhteflem bir cevap.

Hemen hemen elli y›l sonra ‹stan-
bul’u feth eden Fatih Sultan Mehmed
günümüze göre çok dahi bilinçlidir ve
Fatih Camii Vakfiyesi’ne yazd›¤› girifl-
te; “Hakiki sanat muhteflem bir flehir
vücuda getirmek ve halk›n›n kalbini sa-
adetle doldurmakt›r” der. Sonra bu bi-
linçle yüz y›l içinde tüm dünyan›n hay-
ran oldu¤u bir flehir yarat›l›r, XVI. yüz-
y›l›n muhteflem ‹stanbul’u. P. G›ll›us’a
“Dünyada bütün flehirler ölüme mah-
kumdur, fakat ‹stanbul, insanlar var ol-
dukça yaflayacakt›r” dedirten bir flehir.

Geçmifl kültürleri ile ba¤lar›n› kopa
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Z‹YA OSMAN SABA’DA
EYÜP SULTAN 

VE 
ÖLÜM duygusu

MUSTAFA M‹YASO⁄LU

Z

1946 ‘da Kayseri’de do¤du. ‹Ü Edebiyat Fakültesi’nde 
Türkoloji, Felsefe, Tiyatro Tarihi ve ‹ngiliz Edebiyat› okudu. 1974’te bafllad›¤› edebiyat
ö¤retmenli¤i görevini Mimar Sinan Üniversitesi’nde Türk Dili okutman› olarak sürdürdü. 
Pakistan’da Modern Diller Enstitüsünde yabanc›lara yard›mc› profesör ünvan›yla Türkçe
ö¤retti. fiehir Tiyatrolar› Repertuar Kurulu üyeli¤i yapt›. 1998’de üniversitedeki görevinden
emekliye ayr›ld›. Pekçok gazete ve dergide deneme yazd›. Milli Gençlik, Yeni Sanat ve Sedir
dergilerinin yönetimine kat›ld›. Suffe Yay›nlar›n› kurarak 5 cilt Suffe Kültür Sanat Y›ll›¤›

yay›nlad›. ‹ki kez Türkiye Milli Kültar Vakf› arma¤an› kazand›, iki roman›yla da 
Türkiye Yazarlar Birli¤i taraf›ndan “y›l›n romanc›s›” seçildi. Eserlerinden baz›lar› flunlard›r:

Kaybolmufl Günler,Dönemeç, Muhacir, Kültür Hayat›m›z, Edebiyat Gelene¤i, Geçmifl Zaman
Aynas›, Devlet ve Zihniyet, Roman Düflüncesi ve Türk Roman›, Güzel Ölüm, Bir Aflk

Serüveni, Rüya Ça¤r›s›, Devran, Hicret Destan›, Bir Gülü And›kça. 
‹ncelemeleri ise Ziya Osman Saba, Necip Faz›l K›sakürek, Haldun Taner, 

Asaf Halet Çelebi ve Dede Korkut Kitab›’d›r
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Mart 1910-29 Ocak 1957 tarihleri
aras›nda, ‹stanbul’da yaflayan flairimiz,
Befliktafl’ta do¤up Kad›köy’de öldü ve
Eyüp Sultan’daki aile mezarl›¤›na def-
nedildi. Hayat›, flahsiyeti, eserleri, ve-
fal› ve muhabbetli dostluklar› dikkate
al›narak bir geçmifl zaman dervifli gibi
de¤erlendirildi. ‹stanbul kültürünün ru-
hani yanlar›n› temsil eden Eyüp Sultan
ismi etraf›ndaki bütün ça¤r›fl›mlara
eserlerinde yer verdi¤i için, Ziya Os-
man Saba’ya ezelden Eyüp Sultanl› di-
yebiliriz. 

Ziya Osman Saba, YYeeddii  MMeeflflaallee adl›
bir kitap yay›nlayan arkadafl grubunun
en genç üyesi olarak tan›nd› ve sanat
faaliyetine ölünceye kadar sad›k kald›.
Sonraki y›llarda s›n›f arkadafl› olan Ca-
hit S›tk› ile birlikte, kendine özgü bir
sanat dünyas› ve fliir dili gelifltirdi. Ziya
Osman, fliirlerindeki samimi duygularla
ifade etti¤i mutluluk aray›fl›, kadere bo-
yun e¤me ve zaman zaman da ölüme
s›¤›nma  temalar› yan›nda, vefas› ve
dostlu¤uyla da günümüz edebiyat›nda
benzersiz bir yere sahip...

Naz›m Hikmet’le Necip Faz›l nesli
sosyal ve metafizik anlamda büyük dâ-
valar› fliirlerine konu edindikleri bir dö-
nemde, onlardan hemen sonraki nesil-
den Ahmet Muhip, Cahit S›tk› ve Or-
han Veli gibi Ziya Osman Saba da s›-
radan insan›n günlük hayat›ndan seçti-
¤i temalar› kendi duyarl›¤›ndan geçire-
rek ifadeye çal›flt›. ‹stanbul do¤umlu
olman›n getirdi¤i baz› özellikler bak›-
m›ndan da Orhan Veli ve Asaf Hâlet
Çelebi gibi farkl› bir kendine güven ve
küresel de¤erlere ba¤l› bir duyarl›¤›n
mütevazi sözcüsü oldu.

Ziya Osman Saba, sonraki y›llarda
Behçet Necatigil’in alabildi¤ine genifl-
letti¤i ev sembolünü ilk kez fliirlerine
tema edindi. Bütün fliir ve hikâyelerin-
de kendi yaflay›fl›ndan, sevdiklerinden
yola ç›kt›. Büyük ihtiraslar›n de¤il, kü-
çük mutluluklar›n, ev ve aile hayat›n›n,
çocuklu¤unun fliirini söyledi. Karam-
sarl›¤›nda nihilizmden eser yoktur.
Sosyal doktrinlerle yabanc› ideolojiler-

den oldu¤u kadar yayg›n modalardan
da uzak kald›. Bu yüzden, pek çok in-
san›n zamanla yabanc›laflt›¤› ‹slâmî du-
yarl›¤› sade bir dille ifade etmesiyle de
ça¤dafl bir Yunus Emre gibi görünmüfl-
tür.

Çocuklu¤unun ve ilk gençlik y›llar›-
n›n saadetlerini fliirlerinde dile getirdi¤i
gibi, hikâyelerinde de canland›rd›.
Tenkit yaz›lar›nda bile insanlar›n ve ki-
taplar›n hep sevdi¤i yanlar› üzerinde
durdu ve dost kalmaya sonuna kadar
özen gösteren bir tav›r ortaya koydu.
Günlük hayat›m›z›n neflesi, kaybedilen
de¤erlerin hüznü, ölümün kaç›n›lmazl›-
¤› ve "De¤iflen ‹stanbul"un günden gü-
ne insan› flafl›rtan görüntüsü, Ziya Os-
man’›n sanat dünyas›n› ören anahtar
kavramlard›r.

HAYAT H‹KÂYES‹ VE SA-
NAT ANLAYIfiI

Hayat hikâyesini Fahir Onger’e an-
lat›rken flunlar› söylüyor:

"‹stanbul’da, Befliktafl’ta Hayreddin
‹skelesi’nde flimdi yerinde tütün deposu
bulunan bir evde do¤muflum (1910 Y›l›
Mart ay›). Çocuklu¤um bu evde geçti.
Babam merhum binbafl› Osman Bey’dir.
Annemi küçük yaflta kaybettim. 9 ya-
fl›mda Mütareke senelerinde Galatara-
say Lisesi’ne leyli olarak girdim. Orada
ö¤rendi¤im Frans›zca ile okudu¤um
Frans›z flairlerinin hayran› olmufltum. 
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Galatasaray Lisesi’ne giriflimin sebebi

fludur: Harbi umumî içinde Alman hâ-

kimiyeti tebarüz etti¤inden ailem önce,

Almancay› ö¤renmem için Alman mek-

tebine vermeyi düflünmüfllerdi. Sonra-

dan Frans›zcan›n daha geçerli bir lisan

oldu¤unu düflündüklerinden, beni Ga-

latasaray’a vermifllerdi. Daha küçük

yafllardayken edebiyata karfl› içimde bir

sevgi vard›, fakat fliir yazamayaca¤›m›

san›rd›m. Hattâ ilk kalem denemem de

nesirdir. Mektepte vezin, kafiye ö¤ren-

dikten sonra Servet-i Fünun dergisinde,

1926 y›l›nda ilk manzumem ç›km›flt›r.

Edebiyata karfl› bende ilk alaka uyan-

mas›nda harici bir âmilin rol oynad›¤›-

n› hat›rlam›yorum. Mektepte okudu-

¤um Frans›z flairlerinin bir tesiri olmufl

olabilir."

Ziya Osman Saba’n›n sanat hayat›y-

la yak›ndan ilgili olan hayat hikâyesi-

nin bundan sonraki k›sm›n› flöyle özet-

leyebiliriz:

‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakül-

tesi’nde okurken, bir yandan da Cum-

huriyet gazetesi muhasebe servisinde

çal›flt›. 1936’da Hukuk’u bitirerek ‹stan-

bul’da askerlik yapt›. 1938’de Hariciye

imtihan›na girdi, kazanamad›. Ayn› y›l

Emlâk Bankas›’na girdi ve burada befl

y›l çal›flt›.

Liseyi bitirdi¤i y›l, amcas›n›n k›z›n›

Paris’e gezdirmeye götürdü, orada refa-

kat etti¤i sinir hastas› genç k›za âfl›k

olan Ziya Osman, ailesinin bütün iti-

razlar›na ra¤men kuzeniyle evlendi.

Hukuk’ta talebeyken evlendi¤i kar›s›-

n›n rahats›zl›¤›ndan ötürü bu evlili¤i

sürdüremedi. S›k s›k Bak›rköy’de tedavi

gören efliyle yaflad›¤› on iki y›l boyun-

ca karamsar fliirler yazd›. Ailesinin ve

yak›nlar›n›n ›srarlar›yla, kanunun tan›-

d›¤› hakka dayanarak onu boflad›

(1943). Ayn› y›l, ço¤unlu¤u ölüm dü-

flünceleriyle dolu karamsar fliirlerinden

oluflan ilk kitab›n› yay›nlad›: SSeebbiill  vvee

GGüüvveerrcciinnlleerr.

1944’te askerlik görevini tamamla-

y›p bankaya döndü ve mesai arkadaflla-

r›ndan Rezzan (Öney) Han›mla ikinci

evlili¤ini yapt›. Banka onu Ankara’ya

tayin etti. Fakat Ziya Osman ‹stan-

bul’dan ayr›larak Ankara’ya yerleflmeye

al›flamad›¤› için, 1945’te buradaki me-

muriyetinden istifa ederek ayr›ld›, ye-

niden ‹stanbul’a döndü. 1950 y›l›na ka-

dar, ‹stanbul’da Millî E¤itim Bas›mevi

Tashih Bürosu fiefi olarak çal›flt›. Bu

arada Kad›köy’e evine yerleflti, tabiat›

ve insanlar› sevmeye yöneldi. Bu dö-

nemdeki fliirlerinde mutlu bir evlilik,

çocuklar, ev ve aile sevgisi dikkati çek-

mektedir. ‹kinci evlili¤inden iki o¤lu

oldu.

Çocuklu¤unda, genç yaflta annesi-

nin ölümü ve baba ayr›l›¤›ndan sonra,

ilk eflinin hasta olmas› yüzünden Ziya

Osman Saba çok duygulu ve k›r›lgan

bir bünye sahibi olmufltur. fiiirlerinde

de kendini belli eden bu hassas yap›s›,

onun s›k›nt›l› y›llar boyunca y›pranma-

s›na yol açt› ve kalbinden rahats›zland›

(1950). Bundan sonra ölünceye kadar

evinden ç›kmadan Varl›k Yay›nevi’nin

iflleriyle u¤raflt›, geçimini bununla te-

min etti. 29 Ocak 1957’de geçirdi¤i bir

kalp krizi sonunda Kad›köy’deki evinde

öldü. 31 Ocak günü fiiflli Camii’nde k›-

l›nan cenaze namaz›ndan sonra, Eyüp

Sultan’daki aile mezarl›¤›na gömüldü.

Galatasaray Lisesi’nde okudu¤u y›l-

larda Servet-i Fünun dergisinde yay›n-

lad›¤› fliirleriyle tan›nd› ve kendisinden

yaflça büyük gençlerin teflebbüsüyle ya-

y›nlanan YYeeddii  MMeeflflaallee  adl› ortak kitapta

yer ald›. Böylece küçük yaflta yetimlik

duygusu benli¤ine sindi¤i gibi genç

yaflta flair olarak da tan›nd›.

Ziya Osman Saba ilk döneminde

Servet-i Fünun anlay›fl›n›, sonra da

ikinci hece neslinin fliir dili ve üslubunu

kendisine yak›n bulmufl, Sebil ve Gü-
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vercinler’deki fliirlerin ço¤unda bu

atmosferin izleri aç›k seçik görülmüfl-

tür. Ama bütün bunlarda ve 1940’dan

sonra yay›nlad›¤› serbest vezinli fliirle-

rinde Ziya Osman’›n hep bir kendine

has atmosfer kurma çabas› içinde oldu-

¤unu belirtmeliyiz.

O her zaman bir mizac›n flairi ol-

mufl, s›k›nt›l› dönemlerinde Yunus gibi

ölüme s›¤›narak âhirete göçen sevdik-

lerine kavuflmay› istemifl, mutlu günle-

rinde de bulduklar›yla yetinmenin dün-

yalara de¤er bir zenginlik oldu¤unu

ifade etmifltir. fiiirlerinde sosyal çat›fl-

madan çok, iç dünyas›n›n huzur aray›-

fl›n› yans›tma çabas› görülür. Yaflad›¤›

dönemde görülen bütün fliir teknikleri-

ni kullanm›fl, "sonnet"den koflmaya,

serbest vezinden mesnevî fleklinde kafi-

ye tarz›na kadar bütün fliir flekillerini

kullanmakta tereddüt etmemifltir. Baz›

yönleriyle iddias›z görünse de, fliirini

belli bir duyarl›¤›n sözcüsü yapmadaki

›srarl› tutumu ve kararl›l›¤›yla fliirimiz-

de kendine sa¤lam bir yer edinmifltir.

Mümin, mütevekkil ve mütevâz› ki-

flili¤i, azla yetinen ve dünya h›rslar›n-

dan uzak, orta halli insan›n ‹stanbul

kültürünü devam ettirme çabas›n› orta-

ya koyan fliirleriyle, Ziya Osman Sa-

ba’n›n bir dervifl kimli¤i ortaya koydu-

¤u söylenegelmifltir. Bu bak›mdan onu

mutasavv›f flairlerimizin bir devam› gibi

görenler de vard›r. Gerçekten, tatt›¤›

nimetlere flükrünü fliirlerle ifade eden

bir yeni dervifl gibidir.

fiairimizin otuz y›ll›k sanat hayat›n-

da yay›nlad›¤› fliir ve yaz›lar›n›n dökü-

münü yaparsak, flöyle bir toplam ç›kar:

Dergilerde yay›nlanm›fl 168 adet fliirin-

den, Yedi Meflale’den sonra yay›nlad›¤›

SSeebbiill  vvee  GGüüvveerrcciinnlleerr (1943), GGeeççeenn

ZZaammaann (1947) ve NNeeffeess  AAllmmaakk (1957)

adl› kitaplar›nda yer alan 139 fliir, MMee--

ssuutt  ‹‹nnssaannllaarr  FFoottoo¤¤rraaffhhaanneessii  (1952) ve

DDee¤¤iiflfleenn  ‹‹ssttaannbbuull (1959) adl› kitaplarda

toplanan 15 hikâye ve hepsi de dergi-

lerde kalan 35 yaz›. Bunlara, "Cahit’le

Günlerimiz" adl›, Cahit S›tk›’n›n kendi-

sine yazd›¤› mektuplardan oluflan ZZii--

yyaa’’yyaa  MMeekkttuuppllaarr kitab›n›n 40 sayfal›k

önsözü ile onunla yap›lm›fl 11 anket ve

mülâkat› da ilâve edilirse, Ziya Osman

Saba ile ilgili bütün metinler belirtilmifl

olur. Ölümünden sonra, GGeeççeenn  ZZaammaann

ve NNeeffeess  AAllmmaakk adl› iki kitab›nda top-

lad›¤› Bütün fiiirleri’yle "De¤iflen ‹stan-

bul"a ait parçalar say›lan bütün hikâye-

leri birer kitap halinde yay›nlan›yor.
Eski ‹stanbul hayat›n›, çocuklu¤un-

dan bafllayarak ilk gençlik y›llar›na ve
ikinci evlili¤ine kadar geçirdi¤i de¤i-
flimleri anlat›rken, okudu¤u kitaplardan
gezdi¤i semtlere, okul arkadafllar›ndan
hat›ras› olan elbise ve vapurlara kadar
hayat›na kar›flan bütün unsurlar› ele al-
d›¤› hikâyelerinde, daha çok bir hat›ra
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çeflnisi vard›r. Kendisi de bunlara zaten
"nesir veya hikâyemsi yaz›lar" demek-
tedir. Ama bunlar› yazarken akl›n›n bir
köflesinde "De¤iflen ‹stanbul"un tamam-
lanmas› yat›yordu herhalde. Bunu y›l-
larca önce bir roman olarak tasarlad›¤›-
n› söyleyebiliriz: 29 Nisan 1937 tarihli
Servet-i Fünun dergisinde yay›nlanan
bir mülâkatta, "Tasarlad›¤›m eser ise:
Belki bir roman..." diyerek, 1944’ten
sonra yay›nlayabildi¤i hikâyelerin han-
gi zihnî haz›rl›klarla ortaya ç›kt›¤›n›
belirtmifl oluyordu. Böylece, onlar›n bir
roman›n parçalar› olarak haz›rland›¤›n›
anl›yoruz. Zaten metinler düzenli bir
s›ra ile yan yana getirilirse, flairin haya-
t›n› kronolojik bir bütünlük içinde or-
taya koydu¤u görülür.

Ça¤dafllar›ndan farkl› bir nesir diliy-
le flahsiyet özelliklerini ortaya koyar-
ken, Abdülhak fiinâsi’den metafizik
meseleleri ele al›rken Necip Faz›l’dan
etkilendi¤ini ve pek çok fleyi ev sem-
bolü etraf›nda anlatma çabas›yla da
Behçet Necatigil’i etkiledi¤ini belirt-
mek zorunday›z. fiiirimizdeki yeni
ak›mlarla yeni fliir tekniklerinden fay-
dalanmas›na ra¤men hep kendi üslûp
özelliklerini korumaya çal›flmas›yla ar-
kadafl› Cahit S›tk›’y› hat›rlat›r. O da
pek çok sosyalist olmayan sanatç›ya
sorulan belirli sorular soruldu¤unda,
onun cevab› hep ayn› müdafaa üslûbu-
nu and›r›yor. Çünkü de¤iflmeyen de-
¤erler de olmal› ve vurgulanmal›. Bun-
lar›, F. Onger’in sorular›na cevap verir-
ken flöyle belirtir:  

"‹çimin de¤iflmemesi meselesine ge-
lince; bu içimin belki fazla istikrar›n-
dan olmufltur.

"Dünya görüflümü de aç›klayay›m:
fiiirin birtak›m ebedî temalar› vard›r.
Her flair nihayet bir insan olmak itiba-
r›yla içinde duyaca¤› aflk, ölüm korkusu
vs. gibi temalar› iflleyecektir. fiiirin içti-
maîleflmesine tamamiyle muhalif oldu-
¤um san›lmas›n. fiair içtimaî dertlerini
de, ama kendi süzgecinden geçirdikten
sonra ve geçirebildi¤i takdirde söyle-
melidir ve söyleyecektir. Süzgeç mese-

lesini biraz izah etmeliyim: Meselâ fla-
irin kardeflinin öldü¤ünü farzedelim.
fiair de her insan gibi elbette kardeflini
seviyordur. Burada süzgecin deli¤i bi-
raz genifl bulunuyor. Ve flair, kardefli-
nin ölümü üzerine tamamiyle enfüsî bir
his olarak bir fliir -muvaffakiyetli bir fli-
ir- yazabilir. Hiç tan›mad›¤› açl›ktan
ölen bir insan›n ölümü, ne kadar ac›-
mak istesek, yarad›l›fl›m›z itibar›yla bizi
kardeflimizin ölümü kadar müteessir et-
meyecektir. ‹flte benim istedi¤im, açl›k-
tan ölen yabanc›ya kardeflim ölmüfl ka-
dar müteessir olup, adamak›ll› duyduk-
tan sonra yazmakt›r. Bu fliddetle duy-
mam›flsa, flaire illâki içtimaî fliir yaza-
caks›n diye kötü fleyler yazd›rman›n lü-
zumu yoktur.

"Hadiselerin seyri, harplerin, harp
zamanlar›na rahmet okutan buhranl›
sulh devirleri her insan gibi flairi de
müteessir ediyor ve dolay›s›yla eserini
içtimaîlefltiriyor. Bunu kabul etmek lâ-
z›md›r. Belki bir saadet devri yaflasay-
d›k böyle olmazd›." (Varl›k, 1 fiubat
1970).

SAADET DEVR‹N‹N MAH-
RUMU

Ziya Osman Saba incelikler flairidir.
‹stanbul kültürüne ait ne kadar önemli
ve de¤erli unsur varsa, hepsine karfl› fla-
irimizde inan›lmaz bir ba¤l›l›k oldu¤u-
nu görüyoruz. fiiirleri ve nesirleri bu
ba¤l›l›¤›n tipik örnekleridir. Gülten
Ak›n’›n bir fliirinde, "Hiç kimselerin
vakti yok / Durup ince fleyleri düflün-
meye" dedi¤i bir ça¤da, bu ince fleyleri
düflünüp hayat›n›n ve sanat›n›n mesele-
si yapan çok insan vard›r. Evinin idare-
sinden âciz pek çok insan›n kahveha-
nelerde veya akraba ziyaretlerinde
dünyay› ve Türkiye’yi kurtarmaya yö-
nelik reçeteler üretmeye çal›flt›¤› bir
dönemde kimse, Ziya Osman gibi sade
vatandafl›n s›radan dertlerini, hüzün ve
mutluluklar›n› mesele edinmez. 
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Yaz›lar›nda büyük meseleleri çöz-

meye, Ankara’daki yöneticilere ak›l

vermeye veya çeflitli yollardan bask›

yapmaya çal›flan yazarlar›n çok oldu¤u

kültür çevreleri için de Ziya Osman

Saba naif ve zavall› bir tip gibi görü-

nür. Ama sade vatandafl›n günlük haya-

t›ndaki meseleler bunlard›r: Geçim der-

di, daha iyi ve daha mutlu yaflama ar-

zusu, geçmiflte yaflam›fl yak›nlara özlem

ve ahirette onlarla beraber olmak iste-

¤i, alt edilemeyen güçlükler karfl›s›nda

kadere r›za ve Allah’a tevekkülle s›¤›n-

ma düflüncesi...

Ziya Osman Saba, iflte büyük mese-

leler karfl›s›nda insanl›¤› kurtaracak for-

müller üreten ideoloji bezirgan› sanatç›

özentilerinin aksine, Asaf Hâlet Çelebi

gibi kendi türküsünü söylemeyi seçmifl

ve Behçet Necatigil’den önce ev ve aile

çevresinin bile kendine özgü bir fliir

dünyas› kurmaya yetece¤ini ortaya

koymufltur. O bak›mdan, pozitivist ve

materyalist dünya görüflünün kültür ve

sanat hayat›n› çemberini ald›¤› bir dö-

nemde, eserlerinin özünü insanî de¤er-

lerden örmesi ve resmî ideolojiden de

moda telâkkilerden de sanat›n› koru-

mas›, gerçekten takdire de¤er bir tav›r-

d›r. O devrin önce Kemalist, sonra da

Sosyalist Gerçekçisi Fahir Onger gibi

sosyalist bir elefltirmene karfl›, ancak iç

dünyas› zengin bir insan söyleyebilir flu

sözü: "‹çinin de¤iflmemesi, (...) içimin

belki fazla istikrar›ndan olmufltur"... 

Yedi Meflaleci flair ve yazarlar›n pek

ço¤unun meslek ve meflrep olarak sa-

nattan uzaklaflt›¤›, Cahit S›tk›’n›n bile

sosyalist etkilere girdi¤i ve flöhret için

kimlik de¤ifltirmeye bafllad›¤› bir dö-

nemde, kiflili¤inden ve sanat dünyas›n›

oluflturan de¤erlerden, dolay›s›yla top-

lumun kültüründen kopmayan çok az

sanatç› var. Ziya Osman’› önemli k›lan,

biraz da Behçet Necatigil’in sözünü et-

ti¤i "mizaç bütünlü¤ü"dür. Necatigil,

usta kabul etti¤i bu flairin "fliirlerine

vurdu¤u damga"y› benzersiz görür...

Onun saadetten ne anlad›¤›n› Bütün

Saadetler Mümkündür adl›, 1943 y›l›n-

da yaz›lm›fl flu k›sa fliir ifade eder san›-

yorum: 

Bütün saadetler mümkündür...

fiu kap›n›n aç›lmas›,

‹çeri girivermen,

Bahar, kufllar, gündüz.

Ve bütün dünya

Bir an içinde gürültüsüz.

Bütün saadetler mümkündür...

Bahts›zlar›n biraz gülümsemesi...

Körlerin gün görmesi,

Mümkündür bütün mucizeler...

Ana, baba, evlât, bütün kaybolanlar...

Ebedî bir sabahta buluflmam›z bir daha.

Ölüler! hepimiz için yalvar›n Allaha...

Görüldü¤ü gibi çok büyük dâvalar›n

adam› gibi iddial› olmayan, ama asl›nda

insan› ve insan›n temel de¤erlerini me-

sele edinen sanat› savunan, mütevâz›

bir geçmifl zaman derviflinin aras›nda 
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dolaflt›¤› insanlara söyledi¤i çok fley

olmal›d›r. Bu sözler bazen söylenme-

den daha etkili ifade edilir... Yahya Ke-

mal’in eserlerinde ifadesini bulan pek

çok fleyi kendilerine özgü bir dil ve du-

yarl›kla ortaya koyan, Abdülhak fiinasi

ve Asaf Hâlet Çelebi de böyle sanatç›-

lard›. Ziya Osman Saba hakk›nda ölü-

münden sonra yaz› yay›nlayan pek çok

sanat ve kültür adam› benzer fleyler

söylüyor.

B‹R YEN‹ ZAMAN
DERV‹fi‹

Ziya Osman’›n kendine özgü duyar-

l›¤›, ne ödünç al›nm›fl ve ne de moda

bir ak›mdan etkilenmifltir. Belki onun

küçük yaflta annesini kaybederek önce

öksüz, sonra babas›ndan ayr›, bir yat›l›

okulda geçen yetim günlerin hüznüyle,

mahzun bir yüre¤in çocuksu duygula-

r›yla oluflmufltur. Çok genç yaflta duy-

gulu flair olarak tan›narak Yedi Meflale-

ciler aras›nda yer alm›fl, zamanla ya-

banc› etkilerden kurtularak kendi sanat

dünyas›n› kurmufltur. Mizaç da bu ara-

da teflekkül etmifltir.

Behçet Necatigil, flairimizin ölü-

münden sonra yazd›¤› yaz›da, onu flöy-

le de¤erlendirir: 

"Ziya Osman’›n fliiri Âfl›k Pafla’lar-

dan, Yunus’lardan gelen soyut tasavvuf

fliirini, hayattan parçalar da ekliyerek

biraz dünyalaflt›r›p sona m› erdirdi;

Türk iman kültürünü iflleyen son flairi-

miz miydi Ziya Osman? Sanm›yorum.

Ziya Osman’daki yaflamak b›kk›nl›¤›n›,

isteksizli¤ini benimseyecek, ölümü bir

kurtulufl olarak görmek tema’s›n› besli-

yecek flairler, tek tük de olsa, her za-

man bulunacakt›r. Unuttu¤umuz, ge-

ciktirdi¤imiz, hep yar›nlara att›¤›m›z

ahret-ölüm korkular›, Allah’a bel ba¤la-

y›fl, ölüm ötesinde sevgili ölmüflleri-

mizle tekrar buluflma ümidi; arada bir

meselâ gece yaln›zl›klar›nda, kaybettik-

lerimizin hât›ralar›yla dolarak, akl›m›za

geldikçe, açaca¤›m›z fliir kitaplar›, Ziya

Osman’›nkiler olmayacak m›? Madde-

den usan›p mânaya, alem-i ervaha biz

sanki hiç geçmeyecek miyiz; sanki bu

hep böyle mi sürecek ömrümüz boyun-

ca? Sanm›yorum.

"Ziya Osman, 31 Ocak’ta topra¤a

verildi. "Eski bir evde olmak, orada

Eyüpsultan’da" diyordu. Hayatla ölümü

iç içe yaflam›fl, beyaz fliirler flairi, özle-

di¤i yerde, özledi¤i eve göçtü. Kar ya-

¤›yordu, temiz-beyaz. Ve serviler, kara

nuranilikleri içinde bir kandil gecesine

haz›rlan›yorlard›. Hayat› beyaz, ümit-

leri beyaz, iman› beyaz, aziz flair için,

böyle dini bir günde, bir kandil günün-

de, ötedünya çiçekleri karlar›n alt›na

anneci¤inin yan›na gömülmek; ömrü

boyu özledi¤i en Tanr›sal saadetti her

halde. Tanr›dan bunu istemifl, istedi¤i

oldu." (Varl›k, 15 fiubat 1957).

Hayat›n›n son zamanlar›nda notlar›-

n›n derlenmesine yard›mc› oldu¤u ve

hayranl›¤›n› ifadeden çekinmedi¤i Ab-

dülhak fiinasi’den, çocukluk arkadafl›

Yaflar Nabi’ye, Haldun Taner’den Ah-

met Oktay’a kadar pek çok yazar ve

araflt›rmac›, Ziya Osman Saba’n›n ken-

dine özgü "mümin" kiflili¤inden söz

eder. Hikâyeci ve gazeteci olarak, uzun

ömründe pek çok sanatç›, kültür adam›

ve politikac› tan›m›fl olan Oktay Akbal,

kendinden tamamen farkl› bir mizac›n

insan› olan flairimizi flöyle anlat›yor:

"Kendi sevinci, kendi rahat›, kendi

huzuru için baflkalar›n› ac›ya, üzüntüye

sokan kiflilerin mutluluk sayd›klar› ruh

hali afl›r› bir bencillikten baflka bir fley

de¤ildir. Ama az›c›k bir mutluluk pay›

elde etmek de kiflinin hakk›. Ya, bunu

bile kazanmay› baflkalar›n›n mutluluk

pay›na bir tecavüz sayan kifli var m›d›r

dersiniz? Yaflad› m› böylesi? Yaflayabilir
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mi? Elinin alt›ndaki imkânlardan yarar-

lanmay›, baflka birinin üzüntüsüne, k›-

r›lmas›na sebep olmamak için düflün-

meyen, yaflama savafl›nda kendi kiflisel

isteklerini yerine getirmek için kimseyi

rahats›z etmeyen, kimseye yaklaflma-

yan kifliye ermifl ad›n› vermek uygun

düflmez mi? Yaflamas›n› bu görüfl aç›s›-

na, bu ruh haline göre düzenleyen, el-

de edilecek en küçük mutlulu¤u bile

çevresindekilerin mutluluk paylar›n›

onlardan önce kapmak sayan bir kifli-

nin flu tats›z yeryüzünde yaflam›fl oldu-

¤una kimse inanmaz tabiî. Herkesin

birbirini iteledi¤i, en de¤ersiz yerler,

nesneler için birbirine çelme takt›¤›

dünyam›zda bu çeflit ermifllere yer kal-

mam›flt›r. Ama böyle, bir ermifl kendi-

ne yer kalmayan bu dünyada, bu top-

lumda, içimizde, aram›zda, hepimizin

sevdi¤i, sayd›¤› bir dost, bir arkadafl,

bir flair, bir yazar kiflili¤iyle yaflad›.

Tam k›rk yedi y›l süren bu ermifl haya-

t›n› yak›ndan inceleyecek olursak he-

men hiçbir sanatç›m›zda göremeyece-

¤imiz, bulamayaca¤›m›z özelliklerle

karfl›lafl›r›z. Ça¤dafl edebiyat›m›zla ilgi-

lenmifl her okur bu sanatç›n›n kim ol-

du¤unu anlamakta gecikmeyecektir.

Çünkü onun bir benzeri, bir efli yoktur,

olamaz da. Çünkü yaflad›¤›m›z dünya-

n›n çirkinlikleri karfl›s›nda onun kadar

yücelebilmifl, onun kadar ermifl kiflili¤i-

ne ç›kabilmifl baflka bir kimse düflünüle-

mez. Bu, flair Ziya Osman Saba'd›r. 
"Saba'da bu ermifllik halini fliirlerini

okudu¤um s›ralarda da duymam›fl de-
¤ildim. Ama onu yak›ndan tan›d›ktan,
kiflisel yaflamas›n›, ihtirass›zl›¤›n›, çe-
kingenli¤ini, hiç kimseye, kendisine en
zarar› dokunanlara, gerçekten k›z›la-
cak, öfkelenecek olanlara bile sevgi
beslemesini gördükten, anlad›ktan son-
ra onun çevremizdekilerden çok baflka,
çok de¤iflik bir insan oldu¤unu anla-
d›m. fiiirlerindeki kifli ile hayattaki kifli

birbirine eflti. Tam anlam›yla, içtenli¤i
olan bir flairdi." (fiair Dostlar›m, s. 38-
39, l964). 

Z‹YA OSMAN SABA’DA
‹STANBUL 

VE EYÜP SULTAN
Cumhuriyet’in ilk y›llar›nda ‹stanbul

sevgisinin pek çok anlam› vard›. Kimisi

için bir kültür ve medeniyet sentezi, ki-

misi için de bir geçmifl zaman nostalji-

siydi. ‹stanbul’da do¤up büyüyenler

için ise bir çeflit aile ba¤l›l›¤› veya bü-

tün bunlar›n bir bileflkesiydi. O yüzden

de yurtd›fl›na gitmiyorsa, memuriyet

veya baflka bir sebeple Ankara’da yer-

leflmeyi bir türlü hazmedemezdi. 

Yahya Kemal’in ifadesiyle "vatan ‹s-

tanbul’dan ibarettir" diyenler için, ‹s-

tanbul’dan ötesi bütünüyle taflrayd›.

1930’lu 40’l› y›llarda ‹stanbullu okur-

yazarlar›n Anadolu’ya gitmesi, pek çok

bak›mdan kaybolmak anlam›na gelirdi.

Suyun d›fl›nda bal›k nas›l ç›rp›n›rsa, ‹s-

tanbul d›fl›nda pek çok okur-yazar öy-

lesine ç›rp›n›r ve bir ço¤u da "bu mu-

hitte bo¤uluyorum" diye yak›n›rd›.

O dönemin hikâye ve romanlar›yla

459



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

hat›ralar› bu duygular› aç›kça ortaya

koyar. Yakup Kadri ile Nahit S›rr›’n›n

romanlar›nda bu ‹stanbullu tipler ol-

dukça canl› bir tarzda anlat›l›r. Anado-

luculuk fikri, k›sa bir süre de olsa Ana-

dolu’da bulunmufl ve insanlar›n› sevmifl,

çok dar bir ‹stanbullu çevresinde ilgi

görmüfltür. Bu bak›mdan Yakup Kad-

ri’nin Yaban adl› roman›yla Reflat Nu-

ri’nin Çal›kuflu adl› romanlar› birbirine

z›t izlenimleri yans›t›rlar. Biri Anadolu

insan›ndan nefret ederken, öteki bu in-

san› belli fikirler ve idealler etraf›nda

e¤itmeyi ve daha iyi bir gelecek için

yetifltirmeyi düflünüyordu. 

O dönemin ‹stanbullu ayd›nlar› da-

ha çok Yaban gibi duyup düflünüyor-

lard›. Çok az› farkl›yd›.

Ziya Osman Saba ise, bu ayd›nlar-

dan farkl› bak›yordu dünyaya. Kimseyi

horlamak, kötülemek elinden gelmedi-

¤i için, Yaban gibi düflünmüyordu ken-

dini. Ama ‹stanbul’daki hayat›n› ve al›fl-

kanl›klar›n› terkederek Ankara’da bile

yaflayabilece¤ini ihtimal vermiyordu.

Kendini toplumun fedakarl›k yapacak

kadar güçlü veya bir toplumun kalk›n-

ma ideallerini benimseyecek kadar is-

tekli bulmuyordu.

Bir bak›ma flöyle de de¤erlendirile-

bilir: Yahya Kemal, Abdülhak fiinasi ve

A.H.Tanp›nar gibi ‹stanbul’u kültür ve

medeniyet bir sentez gibi görenlerle,

‹stanbul’a aile iliflkileri ve nostaljik duy-

gularla ba¤l› olanlar aras›nda bir yerde

görülebilir Ziya Osman... Onun ‹stan-

bul’a ba¤l›l›¤›, mutlu bir insan›n efline

ve çocu¤una, yerini seven bir çiçe¤in

topra¤›na ba¤l›l›¤› gibidir. 

‹lk eflinin hasta oldu¤u günlerde,

kendisinin olan bir ev, mutlu bir efl ve

çocuk özlemiyle yazd›¤› buruk fliirler-

den biri olan Topra¤›m adl›, 1942 ta-

rihli fliiri bu duygular›n› anlatt›¤› için

dikkate de¤er: 

Ne kadar istiyorum, akflamlay›n, ezanda,

Eski bir evde olmak, orda, Eyüpsultanda;

Bir yanda ölmüfllerim, bir yanda kalanlar›m.

Duyay›m: Gece, gündüz, hayat, ölüm, içiçe

Dallara konan karga, cam›m› vuran serçe,

Toprakta yatan annem, eli dizimde kar›m.

Ahret dolsun içime kumrular›n "Hu.."sundan

Diyeyim, camiinin geçerken avlusundan.

fiu musalla tafl›nda bir namaz yataca¤›m.

Bir tabutun içinde s›r vermeden gidenler, 

Orda, beyaz tafllarla y›llard›r beni bekler,

Benim de gözlerime yak›n olsun topra¤›m.

‹lk eflinden ayr›l›p ikinci defa mutlu

bir evlilik yap›nca, dünyaya yeniden

gelmifl gibi yaflama sevinci dolar. "Bü-

tün saadetler mümkündür" derken, bir

yandan da bekledi¤i mucizevi mutluluk

için ölüleri bile Allah’a yalvarmaya ça-

¤›r›r. Daha sonra da niflanl›l›k, evlilik

ve çocuk sevgisi etraf›nda fliirler söyle-

meye bafllar. Gerçekten mutlu olmufl,

"Ö¤reniyorum yeni bafltan sevmeyi"
demifltir...

Bu arada aksi bir tesadüfle, çal›flt›¤›

banka onu Ankara’da görevlendirir.

Ayaklar›n› sürüyerek ‹stanbul’u terke-

den Ziya Osman, Ankara’ya al›flamad›-

¤› için memuriyetten ayr›larak evine

döner. Bu k›sa ayr›l›k, edebiyat›m›za

samimi ve çok farkl› bir metin kazand›-

r›r: B›rakt›¤›m ‹stanbul... Ona özgü di-

yebilece¤imiz bir ‹stanbul sevdas›n›n

dile geldi¤i bir metnin son sat›rlar›d›r

bunlar: 

"‹stanbul! Senin o gazetelerde gece
elbisesiyle gidilece¤i ilan edilen yeni
e¤lence yerlerini, yeni gazinolar›n›, li-
dolar›n› istedi¤im yok; ben, orada bir
Hukuk talebesi iken kitab›m› al›p çal›fl-
maya gitti¤im Gülhane park›na yine
gidip, o eski s›raya oturmak istiyorum.
Ben, senin Ada vapuruna de¤il, sevdik-
lerimin mezarlar›n› ziyaret etmek üzere
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o mütevazi Eyüp vapuruna binmek isti-
yorum. ‹stedi¤im, o, kalabal›¤› ile bera-
ber ruhu da de¤iflmifl Beyo¤lu’nda e¤-
lenmek de¤il, ben ruhuma denk, fakir
‹stanbul’un sokaklar›nda, serin bin son-
bahar gününü bir harmani gibi sar›na-
rak sadece yürümek istiyorum.

"Hangi menfaat, hangi para h›rs›
beni bu flehirde tutuyor! Orada belki
daha fakir yaflard›m, belki orada, bura-
daki gibi asfalt üzerinde yeni kundura-
lar›m g›c›rdamaz, fakat eski kundurala-
r›m aya¤›ma daha hafif, daha rahat ge-
lir, incelmifl tabanlardan ‹stanbul kald›-
r›mlar›n› daha iyi hissederdim.

"Köprü’den sabah akflam yine geçe-
bilirdim. Orada en küçük vazife benim
neme yetmezdi! Orada, Köprü’nün al-
t›nda, Bo¤az vapurlar›n›n u¤rayacaklar›
iskeleleri haber veren memur olabilir-
dim. Orada, "Üsküdar, Kuzguncuk,
Beylerbeyi..."diye ba¤›r›r, art›k ihtiyar-
lam›fl Bo¤az han›mlar›n›n yanl›fl vapura
binmelerini önledikten sonra, her va-
purun arkas›ndan birden köpüklenen
sulara bir an dalard›m.

"Orada, Köprü’nün üstünde olduk-
tan sonra, bir amele, bir temizlik ame-
lesi olabilirdim. fiehrin kalbi say›labile-
cek bu yerde, bu en merkez noktas›n-
da, bu iki sahil aras›ndaki balkondan,
mevsim mevsim, saat saat ‹stanbul’u,
minarelerin kâh masmavi bir gö¤e ç›k-
t›klar›n›, kâh a¤›r bulutlar› delmek ister
gibi yükseldiklerini, kâh ya¤murla ›sla-
nan kurflun kubbeleri, kâh nereden vur-
du¤u anlafl›lamayan bir güneflle parlay›-
veren bir âlemi seyreder, içim sevinçle
dolar, oradan Befliktafl taraflar›na her
bak›fl›mda çocuklu¤umu hat›rlar, Eyüp
s›rtlar›na bakarak annemi düflünür ve
bir yandan vazifemi yapar, Köprü’nün,
‹stanbul’un bu en ifllek caddesinin kal-
d›r›mlar›n› en titiz bir itina ile temizler,
o kald›r›mlar› kirletenler, o tafllara tü-
kürenler olursa, yanlar›na yavaflça yak-
lafl›r, kendime deli dedirtmeyi bile gö-
ze alarak:

"- Nerede oldu¤unuzu unutuyor
musunuz, derdim; flu gö¤e, flu kubbele-
re baksan›za; ‹stanbul’das›n›z, çolu¤u-
nuzun çocu¤unuzun yan›nda, hiç kim-
seniz bile yoksa, ölmüfllerinizin yak›-
n›ndas›n›z. Bu, basabilmek saadetine
erdi¤iniz kald›r›mlara hiç tükürülür
mü?"

Ziya Osman’›n "hikâyemsi yaz›lar"
dedi¤i bu metinden sonraki fliirleri bir-
den bire iyimser bir nitelik kazan›r ve
"hayat cümbüflü"nden söz eder. Her
Akflam Bu Odada adl› ve 1946 tarihli
fliirinin flu m›sralar› tam bir saadet flar-
k›s›d›r:

Daha çok anl›yorum k›ymetini
Her akflam bu odada buluflmam›z›n.
Fark›nda m›s›n o kadar mesut,
Dereden tepeden konuflmam›z›n. 

Çocu¤u için, "Garip ‹stanbul" için,
herkesin evi ve elleri için fliirler söyle-
meye bafllar. ‹stanbul ile Kad›köy’de
Misak› Milli Soka¤› No: 37’deki ev
sanki özdeflleflir. Orada pek çok mutlu-
luk fliiri söyler. Eyüp Sultan’dan da söz
eden ‹stanbul fliirleri bu dönemde yaz›-
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l›r. ‹stanbul adl›, 1952 tarihli fliirden bir
bölümü buraya al›yoruz:

Seni görüyorum yine ‹stanbul,

Gözlerimle kucaklar gibi, uzaktan.

Minare minare, ev ev,

Yol, meydan.

Geliyor Bo¤aziçi’nden do¤ru,

Bir iskelenden kalkan varupun sesi.

Mavi sular üstünde yine

Bembeyaz K›zkulesi.

Bir yanda, serin sabahla beraber,

Do¤du¤um k›y›lar: Befliktafl›m.

Bakt›kça hep semt semt, yer yer,

Befl yafl›m, on befl yafl›m, ah yirmi yafl›m!

Durmufl bir tepende okudu¤um mektep,

Akserlik etti¤im k›fllad›r ötesi.

Bir gün, bir k›z›n› benim eden

Evlendirme dairesi.

Benim de say›lmaz m› oralar?

Elimi tutar gibi iki yan›mdan,

Babam›n yatt›¤› Küçüksu,

Anam›n topra¤› Eyüpsultan.

Bu fliir Ziya Osman Saba’n›n sevdi¤i

fleylerin en bafl›nda gelen ve bütün sev-

diklerini kendisinde toplayan ‹stan-

bul’un belli bafll› unsurlar›n› s›ralar.

Bunlar›n ço¤u somut fleylerdir ve bu

somut unsurlar›n hiç de sembolik bir

fonksiyonu yoktur. Bilerek seçilmifl bu

somut malzeme ile bir hikâye de anla-

t›lmaz. Her fley oldu¤u gibi, sanki sa-

dece kendi varl›klar›yla anlafl›ls›nlar di-

ye ifade edilmifltir. 

Gö¤ünde tan›d›m ay›n on dördünü,

K›rlar›nda bilirim bahar›,

Her fley, içimde her fley,

‹stanbul yadigâr›.

Bir daha görüyorum seni dünya göziyle,

Gö¤ün hep üstümde, havan 

ci¤erlerimdedir,

Ey do¤up yaflad›¤›m, yerde her tafl›n›

Öpüp bafl›ma koymak istedi¤im flehir!

Bir flehrin çeflitli unsurlar›na bu ka-

dar tutkun ve bir sevgilinin vas›flar›n›

anlat›r gibi özelliklerini s›ralayan çok

az insan vard›r. Baflka ülkeleri çok az

tan›d›¤›ndan olsa gerek, ‹stanbul’u hiç-

bir flehirle karfl›laflt›rmaz. Bu da onun

yaln›zca sevdiklerinden söz etmeye

önem veren tavr›n› yans›tmaktad›r. Ya-

ni ‹stanbul sevgisinde de Ziya Osman

kendine özgü bir mizac›n samimi ve

kararl› bir sözcüsüdür.      

Annesinin kabri orada oldu¤u hal-

de, Eyüp Sultan ayr›ca, özellikleri be-

lirtilerek Ziya Osman’a has bir üslûpla

anlat›lm›yor. Ziya Osman’›n eserlerin-

de, Fatih, Befliktafl ve Galatasaray, için-

de yaflad›¤› ‹stanbul’a ait birer unsur

olarak anlat›l›yor. Fakat Eyüp Sultan

bunlar aras›nda yok. Ölüme haz›rlanan

flairimiz, ölünce cesedinin gömülece¤i

Eyüp Sultan’daki aile mezarl›¤›ndan

hayat›n›n son döneminde yazd›¤›,

1956 y›l›nda yay›nlad›¤› Yaz Gezintile-

ri adl› hikâyesinde flöyle söz ediyor.

“Rüzgâr›n bile sanki rüzgârlaflamad›¤›

iki k›y› aras›ndaki kül rengi su üzerin-

de, o bambaflka vapurlarla yavafl yavafl,

üzüle üzüle eriflti¤imiz Eyüp’e bir kere

de babamla gitti¤imizi hat›rl›yorum

ama oraya as›l, anneannemle kaç kere

gitmifltik!.. Babam, annemin ölümün-

den sonra evlendi¤ine göre, oraya gidi-

fli de bir çeflit “formalite”nin yerine ge-

tirilifli de¤il miydi?.. Oysa ki annean-

nem, unutmad›¤› kocas›na, k›z›na genifl

bir evde sereserpe ömür sürüp flimdi

flurada o evin ne kadar da küçülmüflü

ve basiti dört parmakl›k aras›nda, üzer-

lerinde bir tak›m yaz›l› tafllarla gene bir

araya gelmifllere; bir gün kat›laca¤›n›
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bildi¤i, Eyüp’teki bu ikinci ailemize

içinden kopan bir istekle s›k s›k gidi-

yor, yan›na da beni al›yordu. Uzak mi-

safirliklere gidifllerimizdeki gibi giyini-

yor, bir eline flemsiyesini al›yor, öteki

eliyle, uzak yollara ç›k›fllar›m›zdaki gi-

bi, o yollar›n bin türlü kaza ve belas›na

karfl› beni güya daha emniyette bulun-

durmak, bir tramvay›n alt›na kaç›rma-

mak, bir otomobile kapt›rmamak için

elimden daha s›k› s›k› tutuyordu. Bu zi-

yaretler de ölülere-onlar iade edemeye-

cek olsalar bile- bir misafirlik de¤il

miydi? Ondan, bu misafirlikleri -hem

de anneannemle birlikte gidildikten

sonra -öbür misafirlikler aras›nda, flim-

diye kadar anm›fl bulunmam lâz›m gel-

mez miydi?.. Yaz›k ki, ölüleri ne kadar

unutmak istemesek gene de az ve geç

hat›rl›yoruz!..” Halbuki, Yahya Ke-

mal’in dedi¤i gibi, "Ölümü mânevî bir

istirahat gibi gösteren mezarl›klar fleh-

rinin güzelli¤i hâricinde Eyüp as›rlarca

bir irfan  kayna¤› oldu." (Aziz ‹stanbul,

s.8. 1969).

Cami, türbe, lâhit ve hazirelerden

ötürü "ruhanî bir flehir" olarak nitelen-

dirilen bu flehrin somut özelliklerine ve

soyut olarak ifade etti¤i manalara ya-

banc›lar kadar çok az sanatç›m›z dikkat

etmifltir. Kültür hayat›m›z yabanc› mo-

dalar›n ve çok farkl› de¤erlerin iflgali

alt›nda olmasa, Yahya Kemal’in "Türk

‹stanbul" adl› konferans›nda üzerinde

durdu¤u "vatan tablosu"nda ‹stanbul’un

eski semtlerinden her hangi biri gibi

Eyüp Sultan’› seyreden "gerçek ve has-

sas bir sanatkâr" ayn› hükmü verir: "Bu

halk bu iklimde ezelden beri sâkindir

ve bu iklîme bu mîmârîden ve bu halk-

tan baflka unsurlar yaraflmaz." (a.g. e.

s.5).

Ziya Osman’›n da benimsedi¤i kül-

türel de¤erlerin fliirini söyleyen Yahya

Kemal, bu semtin önemine belki ça¤-

dafllar› içinde en fazla dikkati çeken

flahsiyettir: "Fâtih’in ilk temelini att›¤›

yap›lar Eyüp Sultan türbesi ve câmii ol-

du. Bütün Türkiye’de, belki bütün dün-

yada en uhrevî bir flehir olan Eyüb’ün

bafllang›c› budur. Orada ölümü güzel-

lefltiren hava Türkiye Türklerinin ver-

di¤i havad›r." (a.g. e. s.52).

Yahya Kemal’in baflka bir yaz›s›n›n

bafll›¤› daha da ilgi çekici: "Bir Rüyada

Gördü¤ümüz Eyüp"... Bu semti "bir

ölüm flehri" diye nitelendirerek, fetih

askerlerinin hâlâ gördüklerini sand›¤›

"rü’yân›n  toprakta  mücessem bir deva-

m›" olarak de¤erlendiren Yahya Kemal,

flunlar› söylüyor: "Fetihten beri, yumu-

flak bir Türk söyleyifliyle "Eyüp" dedi-

¤imiz bu cennet bahçesine, en büyük

sadrazamlardan en fakir mü’minlere ka-

dar kaafile kaafile rûhlar girdiler." (aa..gg..

ee.. s.139).

Ziya Osman’›n 32 yafl›nda yay›nla-

d›¤› Topra¤›m adl› fliiriyle Türk ‹stan-

bul konferans›n›n ayn› günlerde ortaya

ç›kt›¤›n› ifade edelim. Bu fliirin ilk bö-

lümü, sanki Yahya Kemal’le ayn› duy-

gular› paylafl›r: 

Ne kadar istiyorum, akflamlay›n, ezanda,

Eski bir evde olmak, orda, Eyüpsultanda;

Bir yanda ölmüfllerim, bir yanda kalanlar›m.

Belli ki Ziya Osman Saba da henüz

hayat›n›n bahar›nda, sa¤l›ks›z bir ha-

n›mla yaflad›¤› mutsuz evlilik günlerin-

de, ruhen bu cennet bahçelerinden bi-

rine girmeyi istemifltir. Bu m›sralar›n

flairi, sosyal ve psikolojik bak›mdan bir

çöküntü döneminde yaflad›¤› halde,

"eski bir evde", kendi nezih dünyas›nda

kalmay› baflarabildi¤ine göre, bunun el-

bet bir karfl›l›¤› olacakt›r. Dünyadaki

"en uhrevî bir ölüm flehri"nde hesap

gününü beklemeyi istedi¤ine göre,Yah-

ya Kemal’in sözünü etti¤i "kaafile"ler-

den birine kat›lm›flt›r san›yor ve umu-

yorum. 
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Ziya Osman SABA’DA 
ÖLÜM DUYGUSU

Çocuklu¤u ve ilk fliirleriyle ölüm

duygusunu bu kadar iç içe yaflam›fl bafl-

ka bir flair var m›, bilemiyorum. Hasta-

l›¤›n› tedavi için yurd›fl›na götürdü¤ü

kuzenine âfl›k olarak evlendi¤i ifade

edilen Ziya Osman’›n ilk aflk›nda, mer-

hamet duygusunun büyük bir pay› ol-

du¤u muhakkakt›r. ‹lk eflinin hastal›¤›

s›ras›nda sürekli ölümü bekleyen, ona

haz›rl›k hissiyle dolu olan bir flairin fli-

irlerinde ölüm temas›n›n çok yo¤un ol-

mas› tabiidir. Ölüleri kendine yak›n

bulur, çocuklu¤una s›¤›n›r, kendini bir

kurbanl›k bir koyuna benzetir ve kay-

betti¤i "iyi insanlar"a, akrabalar›na ka-

vuflmak isteyerek flöyle der: 

B›rak›p fazlas›n› ömrün
Koflup sükûnuna erme¤e, 
Koflup sana hesap verme¤e 
Geç kald›k, Yarab, geç kald›k...

Ziya Osman’›n, hemen her antoloji-

ye giren Rabbim Nihayet Sana adl›,

1941 tarihli fliirinin, ondaki ölüm duy-

gusunu anlatmas› bak›m›ndan edebiya-

t›m›zda özel bir yeri oldu¤u muhakkak: 

Rabbim, nihayet sana itaat edece¤iz...

Art›k ne kin, ne haset, ne de yaflamak h›rs›,

Belki bir sabah vakti, belki gece yar›s›,

Art›k nefes almay› b›rak›p gidece¤iz...

Ben art›k korkmuyorum, her fleyde bir        

hikmet var

Gecenin sonu seher, k›fl›n sonunda bahar.

Belki de bir bahçeyi müjdeliyor flu duvar,

Birer a¤aç alt›nda sevgilimiz, annemiz.

Gece de¤memifl sema, dalga bilmeyen deniz,

En güzel, en bahtiyar, en ayd›nl›k, en temiz

Ümitler içindeyim, çok flükür ölece¤iz...

Cahit S›tk›’n›n bekâr oldu¤u günler-

de, ona ithaf ederek yay›nlad›¤› ‹mkân-

s›z Tesadüfler adl›, 1941 tarihli fliirinde

karfl›s›na birden ç›kacak arkadafl›ndan,

kendisini ça¤›racak ölmüfl babas›ndan,

koluna girecek kar›s›ndan ve etraf›n›

çevirecek "do¤mam›fl çocuklar›"ndan

söz eder.  Fakat bu "imkâns›z tesadüf-

ler"in bir k›sm› gerçekleflir ve akrabala-

r›n›n ›srar›yla hastal›¤› iyileflemeyen ilk

eflinden boflanarak mutlu bir evlilik ya-

par. Bunun sonucu olarak da saadet tür-

küleri söylemeye bafllar.

Fakat talihin gülümsemesi uzun sür-

mez, a¤›r bir kalp krizi geçirerek evine

kapanmak zorunda kal›r. 

Evini seven flair, yedi y›l evine mah-

pus olur. Kötümser olmasa da yeniden

ölümden söz eden fliirler söylemeye

bafllar. Bunlar aras›nda, ad›nda "ölüm"

olan üç fliir bile var. Öteki fliirlerinde

"Nefes almak"tan, "Pencereden bak-

mak"tan, "Hayal ülke"den, "Sefer ha-

li"nden söz eder, "Kim bilir" fliirinin

ikinci bölümünde flunlar› söyler:

Al›nyaz›s› hepsi... K›smet...
Ha yaz› ha k›fl› geceyle gündüzün, 
Kim bilir kaç günü kald›
Ömrümüzün?

Hayat› bu kadar ölüm perspektifin-

den de¤erlendiren ve kaybetti¤i yak›n-

lar›na ve sevdiklerine kavuflma yolu

olarak gören, bu duyguyla yaflad›¤› hal-

de intihara teflebbüs etmeyen, yahut

böyle bir düflünceyi eserlerinde hiç dile

getirmeyen çok az sanatç› vard›r. Bu

yönüyle de ilgi çekici bir sadeli¤i var.

Ondaki ölüm duygusu yaflanm›fl

tecrübelerden, günlük hayat›n içinden

gelir. fiiirlerinde ve yaz›lar›nda görül-

dü¤ü kadar›yla, mistik tecrübelere yol

açan bir fikrî ve felsefî derinli¤e sahip

de¤ildir. Nihilizme hiç düflmez. Sokak-

taki insan›n ön yarg›s›z ve ideolojik

amaçs›z, dolay›s›yla mümin ve müte-

vekkil, vasat bir Müslüman duyarl›¤›n›n

özelliklerine sahiptir. Bu duyarl›¤›n te-

zahürlerini, ölüm karfl›s›nda "s›¤›nma"

ve "avunma" kavramlar›yla ifade eden
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fierif Aktafl’›n flu cümleleri ilgi çekici:

"... Daha fliire bafllad›¤› y›llarda,

dünyada kendisini son derece aciz, kü-

çük ve yaln›z hisseden flair, ac›s› hisse-

dilmeyen ölüme teslim olmaya haz›r-

d›r. Bu duygu hali henüz ne kiflisel tec-

rübeyle ve ne de felsefi huzursuzluktan

kayna¤›n› alan düflünceyle zenginlefl-

mifltir. Ancak onun fliirinde bir türlü

derinleflemeyen ölüm korkusu ve dün-

yada yaln›zl›k duygusu, üzerine gidile-

meyen aslî temalardan biri olarak kala-

cak, flair adeta bu temalardan kaynakla-

nan korku ile çocukluk y›llar›na ait ha-

t›ralar›na ve gündelik hayat›n tabii ak›fl›

içinde eve s›¤›nacakt›r. Onun fliiri, biri

tehdit ve belirleme, bir di¤eri s›¤›nma

olarak yorumlanabilecek iki aslî unsur

aras›nda, derinleflemeyen bir duyarl›¤›n

ifadesi durumundad›r." (Yenileflme Dö-

nemi Türk fiiiri ve Antolojisi, Ankara,

1998).   

Ölüm duygusu ve düflüncesinin Ab-

dülhak Hamid, Ahmet Haflim ve Yahya

Kemal baflta olmak üzere ça¤dafl fliiri-

mizde çok belirleyici bir tema oldu¤u-

nu belirtmeliyiz. Özellikle iki dünya

savafl›n›n do¤urdu¤u sosyal ve entellek-

tüel buhran, pek çok sanatç›da çok

farkl› tezahür etmifltir. Ölüm düflünce-

sinin Necip Faz›l’›n fliirini ve ona ba¤l›

olarak sanat›n› ve dünya görüflünü nas›l

derinlefltirdi¤ini biliyoruz. Özellikle Bir

Adam Yaratmak adl› oyunu ile Çile ad-

l› fliiri, bütünüyle bu teman›n aslî motif

oldu¤u flaheserlerdir. Yedi Meflaleciler

grubunun pek çok flairinin ölüm tema-

s›n›n konu edinen fliirleri yan›nda, Ca-

hit S›tk›’n›n Ömrümde Sükut ve Otuz

Befl Yafl adl› kitaplar›ndaki fliirler, ölüm

duygusunun çok yer ald›¤› önemli me-

tinlerdir. 

Kendi ça¤dafllar› aras›nda oldu¤u

kadar, Yunus’tan bugüne Türk fliirinde

hiçbir flair ölümü, ev ve aile ba¤l›l›¤›yla

mutlulu¤u fliirinin belli bafll› temas› ha-

line getirmemifltir. fiiirinde sözünü etti-

¤i fleyler sembolik bir anlam tafl›sa bile,

öncelikle kendilerinin ifade etti¤i fleyin

nesnel karfl›l›¤›n› anlat›r. 

Ziya Osman’›n ölüm temal› fliirleri

aras›nda en ilgi çekici olanlar›ndan bi-

rini, Cahit S›tk›’n›n ölümünden k›sa bir

süre sonra yazd›¤› Düflümde adl› fliiri-

dir. 1957 tarihli fliirini gözden geçirir-

sek, bu konuda onun vefal› dost tavr›-

n›n öteki flairlerden ne kadar farkl› ol-

du¤unu görürüz:    

Düflümde gördüm Cahit’i:
Banka gibi bir yer,
Ayn› servise verilmifliz,
Yolumu gözler.

Bakt›m ki, toplam›fl memurlar›n›
Nutuk çekmede flefimiz.
El edip geçecektim yerime
Sessiz.

Cahit bu, dayanamad›, boynuma at›ld›.
Gözyafllar›n› duydum yüzümde bir ara.
O, düflümde a¤lad›.
Bense uyand›ktan sonra. 

Bu fliirdeki dil ve duyarl›¤›n, özellik-

le de fliir-hikâye tekni¤inin Behçet

Necatigil ile Cahit Kulebi taraf›ndan

çokça gelifltirildi¤ini söyleyebiliriz. Üs-

telik bu da bir rüya hikâyesi....

Ziya Osman, Cahit S›tk›’n›n ken-

disine yazd›¤› mektuplar›, bafl taraf›nda

"Cahit’le Günlerimiz" adl› hat›ra

yaz›s›yla ZZiiyyaa’’yyaa  MMeekkttuuppllaarr adl› bir

kitapta toplad›. ‹ki flair arkadafl›n dost-

lu¤unu ortaya koyan bu ilginç kitapla

son fliirlerini toplayan NNeeffeess  AAllmmaakk ad-

l› fliir kitab›n›n dosyalar›n› çok ön-

ceden yay›na haz›rlad›¤› halde, bu iki

kitab›n özellikle ölümünden sonra

yay›nlanmas›n› isteyerek, flair ar-

kadafl›n›n ard›ndan ölüme haz›rland›¤›

görülür. Bu bak›mdan da ona tam bir

Eyüp Sultanl› denebilir.
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1 Bu yaz› hakk›nda bk. Ha-
san-Âli Yücel: Edebiyat Tari-
himizden I, s.162.

2 Genifl bilgi için bk. Beflir Ay-
vazo¤lu: Yahya Kemal Eve
Dönen Adam, Ötüken Neflri-
yat, ‹stanbul 1995.

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

Ahmet Haflim’in Dergâh mecmuas›n-
da yay›mlanan ve bizce son derece
önemli yaz›lar›ndan biri olan “Müslüman
Saati’nde (Dergâh, nr. 3, 16 May›s
1337/1921), muhtemelen bu mecmuan›n
fikrî atmosferinden ve bütün gücüyle
üzerimize gelen Avrupa medeniyetine
duydu¤u tepkiden do¤an derin bir daüs-
s›la ve mistik bir ürperifl hissedilir1.

Mütâreke’nin ve Anadolu’da verilen
ölüm kal›m mücadelesinin ac›lar› aras›n-
da yay›n hayat›na bafllayan ve Yahya Ke-
mal’in Samih Rifat’›n bir nefesine nazire
olarak yazd›¤› ‹thaf fliirinden do¤an Der-
gâh, isminden bafllayarak bütün muhte-
vas›yla modern mistik bir hüviyet tafl›-
yordu. Mecmuan›n bu hüviyeti Mustafa
fiekip’in yaz›lar› ve Bergson’dan tercüme-
leri, Yakup Kadri’nin Erenlerin Ba¤›ndan
bafll›¤› alt›nda yazd›¤›, ince- ve biraz
Tevrâtî- bir mistik duyarl›¤› yans›tan
mensur fliirler, ‹smail Hakk›’n›n yaz›lar›,
tekke fliiriyle ilgili araflt›rmalar ve metin-
lerde aç›kça beliriyordu2. Haflim’in üçüncü
say›da ç›kan “Müslüman Saati” de ayn›
çerçevede ele al›nmas› gereken bir yaz›-
d›r. Bu yaz›s›nda yabanc› saatlerin hayat›-
m›za giriflini istilalar›n en gizlisi ve en te-
sirlisi olarak gören Haflim, saat derken za-
man› ölçen âleti de¤il, zaman›n kendisini
kasdetti¤ini belirtir ve flöyle devam eder:

“Eskiden kendimize göre bir yaflay›fl›-
m›z, düflünüflümüz, giyiniflimiz ve kendi-
mize göre, dinden, ›rktan ve an’aneden
hayat alan bir zevkimiz oldu¤u gibi, bu
üslûb-› hayata göre de “saat”lerimiz ve
“gün”lerimiz vard›. Müslüman günün bafl-
lang›c›n› flafa¤›n par›lt›lar› ve sonunu ak-
flam›n ziyalar› tayin ederdi. Madenden
sa¤lam kapaklar alt›nda mahfuz tutulan
eski masum saatlerin yelkovanlar› yorgun
böcek ayaklar› tarz›nda, güneflin sema
üzerindeki seyriyle az çok münasebetdâr
bir hesaba tebaan, minenin rakamlar›
üzerinde yürürler ve sahiplerini, zaman-
dan takribî bir s›hhatle haberdar ederler-
di. Zaman nâmütnâhi bahçe ve saatler,
orada açan, kâh sa¤a, kâh sola mâil, gü-
neflten rengârenk çiçeklerdi. Ecnebi saati
ibtilâs›ndan evvel bu iklimde, iki ucu ge-
celerin karanl›¤›yla simsiyah olan ve s›rt›,
muhtelif evkat›n k›rm›z›, sar› ve lacivert
atefliyle yol yol boyal›, azîm bir canavar
halinde, bir gece yar›s›ndan di¤er bir ge-
ce yar›s›na kadar uzanan yirmi dört saat-

lik ‘gün’ tan›lmazd›. Ziyada bafllay›p zi-
yada biten, on iki saatlik, k›sa, hafif, ya-
flanmas› kolay bir günümüz vard›. Müslü-
man›n mes’ut oldu¤u günler, iflte bu gün-
lerdi; flerefli günlerin vakayiini bu saat-
lerle ölçtüler.”

Bu saat iptidaî ve hatal› da olsa hât›ra-
lar›m›z›n kudsî saatiydi. Modern saatin
kabulü ve ezanî saatin camilere, türbelere
ve muvakkithanelere terkedilmifl bir “eski
sanat” haline gelmesi, hayata bak›fl tarz›-
m›z› derin bir biçimde de¤ifltirmifltir. Es-
ki saatler babalar›m›z›n öldü¤ü, anneleri-
mizin evlendi¤i, bizim do¤du¤umuz, ker-
vanlar›n hareket etti¤i ve ordular›n düfl-
man flehirlerine girdi¤i saatlerdi; hayat›
etraf›m›zda serbest b›rakan genifl, kay›t-
s›z ve dost saatler. Modern saat hayat›-
m›z› bozup onu baflka bir düstura göre
yeniden düzenlemifl ve ruhlar›m›z için
tan›nmaz hale getirmifltir. Yeni “ölçü” bir
zelzele gibi, zaman manzaralar›n› etraf›-
m›zda altüst ederek, eski “gün”ün bütün
setlerini harap etmifl, geceyi gündüze ka-
tarak saadeti az, meflakkati çok, uzun,
bulan›k renkte bir yeni “gün” icat etmifl-
tir. Bu, müslüman›n eski mesut günü de-
¤il, sarhofllar›, evsizleri, h›rs›zlar›, katille-
ri ve yeralt›nda mümkün oldu¤u kadar
fazla çal›flt›r›lacak say›s›z köleleri bulu-
nan büyük medeniyetlerin ac› ve bitmek
bilmeyen günüdür.

Haflim’e göre, unutulan eski saatler
içinde eksikli¤i en fazla hissedilen ve
hasretle hat›rlanan saat akflam›n on ikisi-
dir ve ne yaz›k ki “on iki”, solgun yeflil
gökyüzü alt›nda, ilk müezzininin y›ld›za
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karfl› müslümanlara hitap etti¤i, sokakla-
r›n lâcivert bir sisle kapand›¤›, ›fl›klar›n
yak›l›p sinilerin kuruldu¤u ve yarasalar›n
mahzenlerden ç›k›p uçufltu¤u o tesirli ve
titrek saat de¤ildir. Yeni saat, müslüman
akflam›n›n hüzünlü ve flaflaal› dakikas›n›
da¤›tm›fl, bu saatle birlikte gelen çal›flma
ve yaflama tarz› bizi fecir âleminden ko-
parm›flt›r. Baflka ülkelerde fecri yaln›z
k›rdan flehre sebze ve meyve getirenlerin
ahmak gözleri ve muzdariplerin fliflkin
kapaklar içinden bakan k›rm›z› ve peri-
flan gözleri tan›r. Bu zavall›lar için fecrin
par›lt›lar›, yeniden boyuna geçirilecek
olan hayat ipinin kanl› ilme¤ini ayd›nla-
t›r; müslüman içinse rüyas›z bir uykunun
sonu, temizlik, ibadet, nefl’e ve ümidin
bafllang›c›d›r. Bunlar› anlatt›ktan sonra
“Müslüman yüzü, kufl sesleri ve çiçek ko-
kular› gibi fecrin en güzel tecellilerinden-
dir” diyen Haflim flöyle devam ediyor:

“Kubbe ve minareleri  o alaca saatte
görmemifl olan gözler, tafla en ilâhi mâ-
nây› veren o muhayyirü’l-ukûl mimariyi
anlam›fl de¤illerdir. Esmer camiler, fecir-
den itibaren semavî bir alt›n ve semavî
bir çini ile kaplan›r ve ‹slâm ustalar›n›n
nâtamam eserleri o satte tamamlan›r. Bü-
tün mâbedler içinde güneflten ilk ziya
alan camidir. Bak›r oklu minareler, günefli
en evvel görmek için havalarda yükselir.
fiimdi heyhat, eski “saat”le beraber akflam
da, fecir de bitti.

Birçoklar›m›z için fecir, art›k gecedir.
Ve birçoklar›m›z› günefl, yeni ve acayip
bir uykunun atefllerinden, eller kilitli,
a¤›z çarp›lm›fl, bacaklar bozuk çarflaflara
dolaflm›fl, k›vran›rken buluyor. Art›k geç
uyan›yoruz. Çünkü hayat›m›za sokulan
yeni ve fena günün efli¤inde çömelmifl,
kin, arzu, h›rs ve haset sürülerinin bizi
atefl saçan gözlerle bekledi¤ini biliyoruz.
Art›k fecri yaln›z kümeslerimizdeki dar-
g›n ve ma¤rur horozlara b›rakt›k. fiimdi
müslüman evindeki saat, baflka bir âlemin
vakitlerini gösterir gibi, bizim için gece
olan saatleri gündüz ve gündüz olan saat-
leri gece renginde gösteriyor. Çölde yo-
lunu flafl›ranlar gibi biz flimdi zaman için-
de kaybolmufl kimseleriz3”.

Azçok yaflanmadan yaz›lmas› müm-
kün olmayan bu çarp›c› yaz›, Yahya Ke-
mal’in “Ezan ve Kur’an”, “Ya Vedûd”, “Bir
Rüyada Gördü¤ümüz Eyüb” gibi yaz›la-
r›nda ifadesini bulan dinî duyarl›¤a ve

müslümanl›k anlay›fl›na Haflim’in de ya-
k›n durdu¤unu göstermektedir. 7 Nisan
1317 (20 Nisan 1901) tarihli Mecmua-i
Edebiyye’de ç›kan ve Tevfik Fikret’in te-
siri alt›nda yaz›ld›¤› anlafl›lan Allahü Ek-
ber adl› fliirine bakarak hüküm vermek
gerekirse, çocuklu¤unda ve ilk gençli¤in-
de sa¤lam bir inanca ve dinî duygulara
sahip olan Haflim, daha sonra, ça¤daflla-
r›n›n ço¤u gibi din konusunda kay›ts›z
kalmay› tercih etmifl ve çocuklu¤unda
edindi¤i hassasiyeti de zamanla yitirmifl-
tir. Mehmet Kaplan, Yollar fliirini tahlil
ederken, Haflim’in hayal ülkesinin mabet-
lerle ve ilâhelerle dolu olmas›n› kaybetti-
¤i iki fleye, dîne ve annesine duydu¤u öz-
leme ba¤lar. Din insandaki sonsuzluk ifl-
tiyak›n›n bir ifadesidir; baz› insanlar dinî
inançlar›n› kaybetseler bile onu do¤uran
ebediyet arzusunu yok edemez, do¤an
bofllu¤u herhangi bir flekilde, mesela ha-
yalî bir âlemi özleyerek doldurmaya çal›-
fl›rlar. Ne var ki bu hayaller, dinin dindar
adamda yaratt›¤› tatmini, huzuru ve sü-
kûnu sa¤layamaz, aksine ›zd›rap do¤urur;
Haflim’de oldu¤u gibi4.

Ahmet Haflim’in müslümanl›¤›, Ba¤-
datl› bir ulema ailesine mensup olmas›na
ra¤men, sadece müslüman bir cemiyette
yafl›yor olmaktan ve bu cemiyetin dinî
kaynakl› baz› al›flkanl›klar›na tevarüs et-
mifl olmaktan ibarettir. Yaz›lar›ndan, ‹s-
lam tarihi hakk›ndaki bilgisinin ve dinî
kültürünün son derece zay›f oldu¤u da
anlafl›lmaktad›r. 1928 y›l›na kadar, sade-
ce ‹stanbul halk› için de¤il, bütün müslü-
manlar için özel bir anlam ifade eden
Ebâ Eyyûb el-Ensârî’yi Halid bin Velid’le
kar›flt›rmas›, Yahya Kemal’in “Bir Rüyada
Gördü¤ümüz Eyüb” yaz›s›n› bile okuma-
d›¤›n› gösterir.

‹kdam’da Kemaleddin fiükrü Bey’in ‹s-
lam tarihinden baz› hadiseleri anlatt›¤›
yaz›lar› ç›kmaktad›r. Bu yaz›lardan birin-
de Halid bin Velid’in Benî Tamim kabi-
lesiyle yapt›¤› savafltan ve kabilenin bü-
tün erkeklerini k›l›çtan geçirerek Ümmü
Temim’le evlenmesinden söz edilir. Ayn›
gazetenin yazarlar›ndan Ahmet Haflim’in
bu yaz›y› okuduktan sonra yazd›¤› “Bu
ne biçim veli?” (‹kdam, nr. 11153, 10
May›s 1928) bafll›kl› k›sac›k f›kran›n ikin-
ci paragraf› flöyledir. “Fakat Eyüp’te dalla-
r› leylek gagalar› gibi tak›rdayan ihtiyar
selvilerin gölgesindeki as›r-dide misafir,
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5 Ahmet Haflim: Bütün eserleri
II, Bize Göre/ ‹kdam’daki Di¤er
Yaz›lar› (Haz. ‹nci Enginün-
Zeynep Kerman), Dergâh Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 1991, s. 92.
6 Age, s. 93.
7 Age, s. 176
8 Age, s. 180
9 Age, s. 186. Abdülhak fiina-
si’nin bir yaz›s›nda flöyle bir
de¤inme vard›r. “Bir gün kendi-
sinin yanl›fl ve mübalâgal› tefsir
edilmifl bir f›kras›n›n Times ga-
zetesindeki akisleri münasebetiy-
le galiba Yunus Nadi Bey’in bir
makalesine cevap yaz›yordu.
Kap›dan girdi¤imi görür gör-
mez memnuniyetle gülümsedi ve
mutad›n›n hilaf›nda bir mülâ-
yemet, ünsiyet ve sükûnetle: “Siz
bilmiyorsunuz, bugün buraya
sizi Allah gönderdi! dedi. Yunus
Nadi Bey’e verdi¤i cevab› benim
de birkaç noktadan tetkik ve
tahlil ile muvaf›k bulmam› isti-
yordu”. Bk. Abdülhak fiinasi
Hisar: “Ahmet Haflim”, Ülkü,
nr.? Haziran 1933. Haflim ‹k-
dam’daki 22 ‹kincikanun 1929
tarihli yaz›s›n›n Hamifl’inde de
flöyle der. “Bir makalem müna-
sebetiyle Times’in neflriyat›n›
tashihe tavassut eden Mr. Kol-
lens’e bu meslektafll›k nezaketin-
den dolay› teflekkür ederim”. II,
s. 195.
10 Abdülhak fiinasi Hisar: Ah-
met Haflim, fiiiri ve Hayat›,
Hilmi Kitabevi, ‹stanbul 1963,
s. 167 vd. Haflim “Cami ve
Havra” (‹kdam, nr. 1132, 28
Birinciteflrin 1928) bafll›kl› ya-
z›s›nda, Paris’te Kuzey Afrika-
l›lar için Magrip tarz›nda infla
edilen güzel camiin bir batak-
hane haline geldi¤ini görünce
yüzünün haya ve hicaptan
k›zard›¤›n› yazar. Bk. Bütün
Eserleri II, s. 66.
11 Hisar, s. 107.
12 Yakup Kadri: Ahmet Haflim,
Ankara 1934, s. 47
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flu Ümmü Temim’e temellük maksad›yla,
bir gece içinde bütün bir kabilenin er-
keklerini k›l›çtan geçiren ve Freudist ted-
kikat için emsali bulunmaz bir numune
teflkil edecek olan azg›n erkek ise, onun
kudsiyetinden ne bafla¤r›s›, ne de sanc›y›
geçirmek için istimdad etmeli. O, olsa
olsa tab ve taketten düflenlerin baflvura-
caklar› bir flifa yeri olabilir”5. F›kray› oku-
yanlar derhal gazeteyi arayarak hataya
dikkate çekmifl olmal›lar ki, Haflim ertesi
günü flu aç›klamay› neflreder: “Dünkü ya-
z›da Halid bin Zeyd Ebâ Eyyûb el-Ensârî
ile Halid bin Velid birbirine kar›flt›r›lm›fl-
t›r. Maalitizar tashih olunur”6.

Haflim dinî meselelerde o kadar ka-
y›ts›zd›r ki, “Çocuklar için bayram” (‹k-
dam, nr. 11365, 12 Birincikanun 1928)
afll›kl› yaz›s›nda Noel’in bir “çocuk bay-
ram› olarak resmî bir surette kabul” edil-
mesini bile teklif etmifltir7. Times’›n ‹s-
tanbul muhabiri bu yaz›y› tercüme edip
Türklerin Noel’i resmen kabul etmek is-
tediklerine dair bir de görüfl ekleyerek
dergisine gönderince ‹stanbul bas›n›nda
bir Noel tart›flmas› bafllar. Bunun üzerine
epeyi telafllanan Haflim, “Times’›n hatas›”
(‹kdam, nr. 11371, 18 Birincikânun
1928) bafll›kl› yaz›s›nda sözlerini flöyle
tevil eder: “Ben hiçbir zaman Noel yortu-
sunun dinî mahiyette aynen kabulünü ne
yazd›m, ne de öyle bir fley istedim. Hiç-
bir cereyana zemin ihzar maksad›yla ya-
z›lmayan o makaledeki fikir, hassaten ço-
cuklar›m›z› alâkadar edecek noel yortusu
nevinden bir bayram›n teessüsünü veya-
hut bayramlar›m›zdan birinin çocuk bay-
ram› haline ifrag›n› temenniden ibaretti”8. 

Mesele bu kadarla kalmayacak, Yunus
Nadi de Cumhuriyet gazetesinde, Times
muhabirinin yorumunu yanl›fl bulmakla
beraber Ahmet Haflim’in masad›n› iyi ifa-
de edemedi¤ini yazacakt›r. Öyle anlafl›l›-
yor ki Haflim, yaz›s›n›n “yabanc› bir dine
temayül fleklinde tefsir” edilmifl olmas›n-
dan son derece rahats›z olmufltur; “Hata-
dan fazla” (‹kdam, nr. 11383, 30 Birinci-
kânun 1928) bafll›kl› yaz›s›nda Yunus
Nadi’ye cevap verir ve der ki: “Halbuki
büyük gazetecimizin maksad›m› anlat›r-
ken gösterdi¤i vuzuh ve isabet, bilâkis ne
demek istedi¤imi pek de fena ifade etme-
mifl oldu¤um emniyet ve memnuniyetini
bana veriyor”9.

Asl›nda Haflim’in Noel’in resmen ka-

bul edilmesini teklif etti¤i tevile yer b›ra-
kmayacak kadar aç›kt›r. Ancak bu tekli-
finden yola ç›karak onun H›ristiyanl›¤a
sempati duydu¤u ve ‹slam da dahil olmak
üzere, hiçbir dinle bar›fl›k veya kavgal›
oldu¤u söylenemez. Yakup Kadri “Öm-
ründe bir defa ‘Allah var m›, yok mu?’ su-
ali bir flek halinde kafas›ndan geçmemifl-
tir” derken- kafas›ndan bütün geçenleri
nas›l okudu¤unu bilemeyiz ama- Ha-
flim’in dine karfl› kay›ts›zl›¤›n› anlatmaya
çal›flm›flt›r. Abülhak fiinasi, onun dinî iti-
kadlara ifltirak veya itiraz mânâs›nda he-
men hiç fikir beyan etmedi¤ini, fakat
gördü¤ü baz› manzaralar› ve baz› tahas-
süslerini anlatt›¤›n› söylüyor ki bunlar
herhalde dinî manzaralar ve tahassüsler-
dir10; fakat flairin ölümünden k›sa bir süre
önce yapt›¤› ziyareti anlat›rken yazd›kla-
r›, Ahmet Haflim’in inançs›zl›¤›na özel-
likle yap›lm›fl bir vurgudur. “Ölüm karfl›-
s›nda her fley hiçli¤ini o kadar vâz›h ifa-
de ve itiraf ediyor ki, adem’e inanan ve
tesellilerin hiçli¤ini bilen bir insana söy-
lenecek söz kalm›yor”11.

Yakup Kadri’ye göre, Haflim’in dinsiz
oldu¤u söylenemez; çünkü dinsizlik,
kendi içimizde yapt›¤›m›z uzun veya k›sa
bir mücadelenin sonunda erilen bir mer-
haledir. Haflim kendisiyle ne ilk gençlik
y›llar›nda, ne de son demlerinde böyle
bir mücadeleye giriflmifltir. Aç›kças› onun
için din diye bir mesele yoktur; bir çeflit
animist olan bu acayip adam, “bütün si-
nirleri ve bütün ruhuyla bu dünyan›n,
yaln›z bu dünyan›n çocu¤u”dur, yaln›z
bu dünyay› anlar ve sever. Bu dünyan›n
s›n›rlar› d›fl›na ç›kma ihtiyac›n› hiç his-
setmemifl12, hatta uzun hastal›k döne-
minde bile, birçoklar›n›n aksine, mistisiz-
me yönelmemifltir, öyle ki “inatç› ve ke-
mirici bir s›tma atefli vücudunu için için
kemirirken, o, ayd›nl›k deniz k›y›lar›nda
bir tatl› yaz hülyas› kuruyor ve hastahane
odas›nda müthifl azaplarla k›vrand›¤› bir
anda yan gözle ve mânâl› bir bak›flla ya-
n›na girip ç›kan beyaz tenli genç Alman
hemfliresini süzüyordu. “Hayat bir fettan
k›z gibi karfl›mda göbek at›yor’ sözü o
zamana ait flakalar›ndan biridir”13.

Her fleye ra¤men, Haflim’in “Müslü-
man Saati”nin içinden ç›k›p geldi¤ini ve
nab›zlar›nda sonuna kadar o saatin tik-
taklar›n› hissetti¤ini, esasen bunun kaç›-
n›lmaz oldu¤unu unutmamak lâz›md›r.
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EYÜPSULTAN’IN
KÜLTÜR HAYATIMIZA

VE ‹STANBUL
fiEH‹RLEfiMES‹NE ETK‹LER‹

YURDUN GÜVENEN

Z

1944 Turhal do¤umludur. Trakya’da geçen çocukluk döneminden sonra Liseyi Edirne ve
Ankara’da, daha sonra yüksek ö¤renime ‹.Ü. San’at Tarihi bölümünde devam etti. ‹brahim
Hakk› KONYALI merhumla, Ord. Prof. Suut Kemâl YETK‹N’le çal›flt›.. Türk San’at› ve

‹slâm San’at›n› YETK‹N’den, Osmanl› Tarihinin inceliklerini yard›m etti¤i KONYALI’dan
gördükten sonra, Yesari As›m ARSOY’dan Türk musikisi geçti; bediiyât› ö¤rendi. Hamid

AYTAÇ merhumundan Hüsn-ü hatt gördü. Dini musikiyi ise y›llarca Necdet Tanlak
Muhitinde geçti. Osmanl› Tarihi üzerinde çal›flmalar›n› sürdürmektedir.
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A-SUNUfi
Osmanl› flairlerinin,
OL ASHÂB-I K‹BÂRIN ‹FT‹HÂRI

GÜZ‹N-‹ ENB‹YÂNIN ELL‹ YÂR‹

TUTARLAR KÂBE G‹B‹ BÂRGÂHIN

KABARLAR SÜRME G‹B‹ HÂK-‹ RÂHIN

dedikleri,
C‹HAN SULTANLARININ KIBLEGÂHI

ZUHAL KAND‹LLER‹N‹N DÛD-I S‹YÂHI

diye tavsif ettikleri Eyüpsultan’› anlatmak
kolay m›d›r?

Geçen y›l flehirleflme konusunda, Kanu-
ni’nin ‹skender Çelebi’ye gösterdi¤i mu-
habbeti ve ‹skender Çelebi’nin de Sur-D›fl›
yerleflim ve flehirleflmede ne büyük önem
tafl›d›¤›n ve ne büyük bir yerleflim birimi
oluflturdu diye anlatm›flt›m.

Siyavufl Pafla köflkü ve bahçesi, sonra da
Veli Efendi’nin kimli¤ini dile getiren ya-
z›mla Sur-D›fl› flehirleflmeyi dile getirmifl
idim.

Bizans krallar›n›n taç giydikleri Yeflil-
köy, Bak›rköy aras› yerlerin sonralar› nas›l
Eyüpsultan paralelinde flehirleflti¤i ve Os-
manl›laflt›¤›n› bilmekte fayda var.

Tebli¤imizin k›s›mlar›n› s›ras›yla Eyüp-
sultan Kabristan›n›n oluflmas›, Eyüpsultan’›n
Kültür ve San’at Hayat›m›za Etkileri ve Ni-
hayet Eyüpsultan’›n ‹stanbul fiehirleflmesine
Etkileri bafll›klar› alt›nda sunuyorum.

Burada Eyüpsultan Kabristan›n›n Olufl-
mas›n› anlat›rken daha ziyade özet olarak
ricâl-i mühimme ve ricâl-i mes’ule diyebile-
ce¤imiz Osmanl› idarecileri ve önemli flah-
siyetlerini anlatarak oluflmay› dile getirdim.
Yoksa bütün kabristan› özellikle de 19.
yüzy›lda art›k hem sanayi tesislerinin ilk
kez yer ald›¤› bir alan olan dönemini üzü-
lerek fakat k›saca dile getirmek ile
yetindim ve daha önceki yüzy›llarda da yi-
ne Osmanl› ileri gelenlerinin d›fl›ndaki flah-
siyetlere pek de¤inmedim. Yaln›z en
önemli husus flu ki, Eyüpsultan bir imtiyazl›
mahal idi. fiehirleflme konusunda ise esas
vurgulamak istedi¤im husus fludur: Yüzy›l-
lara göre mührünü hem Eyüpsultan’a hem
de Sur-d›fl› flehirleflmeye vurmufl padiflahlar›
uzun uzun anlatmak yerine Eyüpsultan’›n
kutsiyetinden dolay› fazla flehirleflmeyi
kendi bünyesi içinde yani Ayvansaray’dan
bafllay›p Piyerloti kahvesine kadar, Haliç
k›y›s›ndan bafllay›p Ka¤›thane, yönüne ka-
dar varan area’da s›k›fl›p kald›¤› bunun as-

l›nda Eyüpsultan’›n gerçek Eyüpsultan kut-
siyetinin bir gere¤i oldu¤unu düflünüyo-
rum.

Hiçbir zaman tasvip etmedi¤im husus
olarak Sur-d›fl›’n›n bir Bizans bir gayrimüs-
lim yeri olarak an›lmas›d›r. Yani Ayastafa-
nos ve Makriköy ve civar›n›n Cülüs-u Hu-
mayun ile bafllayan k›l›ç kuflanmalar›yla pa-
ralel art›k Merkez Efendi’nin surd›fl›nda, ‹s-
kender Çelebi’nin o muazzam bahçesi ile
yine sur d›fl›nda ve nihayet asl›nda VVeellii--
yyüüddddiinn adl› bir fieyhü’l-islâm olan Veli
Efendi’nin Sur-d›fl› flehirleflmesinde önemli
bir yer al›rken, Eyüpsultan kasabas›n›n,
semtinin ya da nahiyesinin art›k Kutsiye-
tinden flehirleflmesine, dünya yaflay›fl›na
geçifli baflka aç›lardan ve yerleflime yine
baflka aç›lardan de¤il bir tarihi süreç olarak
bakmak gerekti¤ini düflünüyorum.

B- EYÜPSULTAN
KABR‹STANININ

OLUfiMASI
EYÜPSULTAN’DA MEDFUN OLANLARDAN

HANÇERL‹ FATMA SULTAN

Hançeriye Medresesi (Bursa) bânisi,
Hânzâde Hançerli Sultan, II. Bayezid’in
flehzâdesi Sultan Mahmud’un k›z› idi.
1532-33 miladide Hançerli Sultan demekle
ma’ruf bu Sultan Han›m Eyüpsultan’da defn
olundu.
P‹RÎ RE‹S

As›l ad› Ahmed’dir Karamanl›d›r. Hay-
rettin Paflaya muallim olan Ahmed Efendi
Hayrettin Pafla’n›n Kaptan-› Deryâ iken
Midili’de yapt›rd›¤› medresesine müderris
olmufltur. Sonra Galata’da ve tâkiben ‹stan-
bul Kad›s› oldu. 1565-66 miladide vefat
edip Eyüpsultan’da defnolundu.
SA⁄LI⁄INDA OLA⁄ANÜSTÜ B‹R TEVC‹H

VE TAKD‹R GÖREREK VEFATINDA EYÜP-

SULTAN’A GÖMÜLENLERDEN: 

SAÇLI EMÎRZÂDE ABDULEVVEL EFEND‹

Kaptan Sinan medresesi (‹stanbul) mü-
derrislerinden idi.. Baz› medreselerden son-
ra 965/M.1557-58’de 40’la Befliktafl’taki bu
medreseye müderris oldu ve iki o¤lunun
vefat› üzerine tarikden ayr›larak yyeevvmmii  1155
aakkççee  vvaazziiffeeyyee  kkaannaaaatt  eettttii.. Daha sonra ta-
savvufa sâlik oldu ve cceezzbbee--ii  iillââhhiiyyee  kkaapp››llaa--
rraakk Üryün Efendi denilmekle maruf oldu..
III. Murad ona hürmeten 150 akçe (yüzelli)
tayin etti ve 988/1580-81 tarihinde vefat
ederek Eyüypsultan’da defn olundu..
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B‹TL‹CE MUSTAFA EFEND‹

Baz› medreselerde müderrislikten sonra

yevmi 40 akçe ile Kepenekçi Sinan ve 971

(1563-64 miladide) Gebze’de Mustafa Pafla

Medrese’sine müderris olmufl ve bir y›l son-

ra vefât etmifltir.

Eyüpsultan’da amcas› Çivi-Zade yan›n-

da medfundur..

EYÜPSULTAN’A FERMANLA DEFNED‹LMEK

Evet bazan da Padiflah tensibi ile Sadra-

zam Hazretleri emrü ferman buyurdukla-

r›nda Eyüpsultan’a defn gerçeklefliveriyor..

Türk-‹slâm dünyas›n›n en önemli kabrista-

n›n›n oluflmas›nda, bu yoldaki bir hadise

ise fludur:

“Nakflibendiyye ulular›ndan fieyh Ah-

med Sad›k cenâzesine erkân-› sa’âdet hâz›r

olduklar›dur” serlevhas› ile vak’anüvis flöyle

devam ediyor:

“Ve bu aylarda mübarek tâ’ûn (Veba)

‹stanbul flehrinde yakup yand›rmaduk kim-

se komayup âmme-i halk âh-› hasret ile

muhterikü’l fu’âdlar idi. Sâk›-y› ecel cân-›

mevti sunup meclis be-meclis devr itmekde

idi. Vilâyet-i Buhara’dan gelen ve tarik-i

Nakflibendiyye ulular›ndan Taflkendî fieyh

Ahmed Sâd›k hazretleri azîzü’l-vücud mü-

barek zât-› flerîf olma¤›n sa’adetlü Padiflah-›

âlem penâh hazretlerinden Sadr›a’zam Si-

yavufl Pafla hazretlerine tekzire-i hümayun

ç›kup “AAzziizz’’üünn  cceennaazzeessiinnii  ttaa’’zziimm  üü  tteekkrriimm
iillee  hhaazzrreett--ii  EEbbîî  EEyyyyüübb  EEnnssaarrii’’ddee  ddeeffnn  iiddee--
ssiizz...” diyü ferman olunma¤›n sal› gün Di-

vân olmayup a(yan-› sa’det ile vüzerâ-›

izâm hazretleri cenaze namaz›n Sultan

Mehmed Han hareminde ulemâ-i izâm ve

meflayih-i kirâm ile k›lup, fieyh hazretlerini

Ebî Eyyüb Ensâri’de defn eylediler. Fi 16

fiahr-i fia’banü’l mu’azzam, sene 994.”

EYÜPSULTAN’A DEFN ED‹LMEK ÜZERE

‹KEN ‹ST‹KAMET DE⁄‹fiT‹R‹L‹P SULTAN

SÜLEYMAN HAN TÜRBES‹ C‹VARINA

NAKLED‹LEN B‹R SULTAN KIZI

Tarihçilerimiz flöyle yazarlar:

VEZ‹R MAHMUD PAfiA HATUNI ‹NT‹KÂL

‹TDÜ⁄‹DÜR.

“Ve bu esnâda Vezîr Mahmud Pafla

hazretlerinün hatun› intikâl eyledi, ki sâb›-

kâ merhum Sinan Pafla’n›n hatun› idi.. Er-

kân-› devlet cenâzesine vard›lar. Merhûme

Sultan Ahmed Evlâd›ndan idi. Fî evâhir-i

safer, sene 1007. (Miladi: 1594)

Zevci Mahmud Pafla hazretlerini vasî

muhtâr idüp, “Sülüs-› mâlini vucûh-› hayrâ-

ta sarf idesin.” diye vasiyet eylemifller. Ra-

himehümu’llâh ta’âlâ rahmeten vâsia.  Haz-

ret-i Ebi Eyyûb Ensâride defn olunmak üz-

re iken Sultân Süleyman Han Türbesinün

civâr›nda defn itdiler..”

B‹R KABR‹STAN OLAYI DA DEFTERDAR-

LIKTAN SA⁄LIK NEDENLER‹ ‹LE AYRILAN

LALE-‹ZÂR-ZÂDE AHMED EFEND‹N‹N

EYÜPSULTAN’A DEFN‹

Evâs›t-› cumâdelûlâde merhûm Lâle-

izâr Efendi o¤l› Ahmed Efendi Defterdâr-

l›kdan munfas›l olal› âf›yet bulmayup,

“Gâm u enduh-› azl bâ’is-i helâk olmasun”

diyü sâhib-sa’âdet Mehmed Pafla- edâ-

me’llâhu ta’âlâ iclâlehû- hazretleri fiâm-›

dârüsselâm defterdârl›¤› hükmini gönderip,

tesliyet-› hât›r ve teflffî hâs›l olsun içün dil-

nuvâzl›klar eylemifllerdi.. Bi’l-âhara maraz-›

istiskadan ilâc-pezîr olmayup elli yafl›nda

dâr-› âbâd dünyây› terk idüp, sarây-› surûr-›

ukbâya irtihâl eyledi. Hazret-i Ebî Eyyûb

Ensâri’de defn olund›, rahmetu’llâhi aleyh.

Fi sene 1007. (Miladi: 1594)

fiEYHÜL‹SLAMIN KIZ KARDEfi‹

fiair fierife Zübeyde Han›m zaman›n

fieyhülislam› Es’ad Zade Mehmed fierif
Efendi’nin hemfliresi idi. H. 1194 (Miladi

1780) tarihi tamam›ndan 3 gün evvel (mu-

kaddem) vefat edib civâr-› Ebi Eyyüb-i En-
sâri’de validesi yan›nda defn olmufltur. 

fiEHD‹ MUSTAFA EFEND‹

Antakiye’den zuhûr ve Devlet-i Aliy-

ye’yen intisâb ile beyne’r-ricâl bedrü’l-bu-

dür olup hâcegân-› divâniyye menâs›b›n-

dan nicesiyle ikrâm olunan flâ’ir-i mâhir ve

pîr-i ma’nâ kâdir olan zât-› flerîftir. R›hlet

eyledikde Eyyüb Hammam› ittisalinde defn

olundu ve ana Suyolcu-zâde Necîb Efen-

di’nin inflâ eyledi¤i târih budur:

Makam-ola civân-› Mustafa fiehdî Efendi’ye

Ebû Eyyüb Ensâri ile içsin flekkeri câm›

H. 1140 (Miladi 1778)

VAL‹DE-‹ PAD‹fiAH 

(SULTAN OSMAN’IN VAL‹DES‹)

Hazret-i Eyyüb’da Sultan Osman Vali-

desi türbesinin binas›na Kesbî tarih demifltir.

Türbe-i Vâlide-i padiflah oldu âbâd

Hicri: 1207 (Miladi 1618)

Eyyüb’da medfun Saliha Sultan seng-i

mezâr›nda tarih-i vefât› budur:
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Hiç olmazsa böyle târih-i duâ-gûn Arifâ

Saliha Sultan’›n Allah kabrini pûr nûr etsin.

H. 1192 (Miladi: 1778)

EYÜP KABR‹STANLARINDA MEDFUN

OLANLARDAN

Eyyüb Müderrisi Urfa’l› Ahmed Efendi
vefat etti¤inde bu görevde idi. Camii fleri-
fin sol minaresi dibine defn edildi.. Müder-
ris zümresinin ser- bülendi idi.. deniliyor..
Hicri, 1167 yani miladi: 1754. Allah rah-
met eylesin.

Ümmi Sinan Hazretleri de malumdur ki
kendi tekkesinde medfundur. H. 976 (Mi-
ladi 1568) vefat tarihleridir..
EYYÜB KAYMAKÇILAR KARfiISINDA

PALAK MUSTAFA PAfiA TÜRBES‹

Kapû ol idi vezâretle Süleyman Han’a
Cân ü bafliyle gazâ eyler idi düflmana

Âk›bet zevrâk-› âmrüne esip bâd-› ecel
Düfltü cismi gemisi rahmet-i bahr-i ummâne

Vefat tarihi H. 1077 (Miladi 1667) dir. 
EYÜPSULTAN’DA MEDFUN ZEVATTAN

B‹R MU⁄LAK DURUM

Bektafl Efendi türbesi kurbünde haflebi
türbe dahilinde medfûn olan Kemâl-i evvel
Hâf›z Mehemmed Efendi ‹sfahan’dan gelip
ni’me’l-ceyfl’de bulunup ba’dehu vefât edip
ol mahâlle defn olundu. 860 (1455/1556).
Ve ân›n o¤lu Cemâl Hâf›z Mehemmed
Efendi Zilkâde 949 (fiubat 1548) ve ân›n
o¤lu Kemâl-i sâni Hâf›z Mehemmed Efen-
di receb 980 (Kas›m 1572) bu ikisi mezbûr
türbenin hâricinde medfûndurlar.. Ma’lûm
ola ki Kemâl-i sâninin o¤lu Hâf›z Hasan
Cân Efendi Sultan Selim-i evvelin musâhibi
olup ta’yinât ile inzivâ ve Bursa’da ikâmet
ihtiyâr edip vefât›nda Çelebi Sultan Me-
hemmed Hân türbesi hâricinde defn olun-
mufltur. An›n o¤lu fieyhülislam Hoca Me-
hemmed Sa’deddin Efendi pederinin vefâ-
t›nda bu târihi demifltir.

Sa’di-yi mâtem-zede târihini
Dedi ilâ rahmetih rabbi cemil (974 Mi-

ladi 1566/1567)
Lâkin mezbûr haflebî türbesinin Hasan

Cân’a nisbetle flöhreti e¤erçi vard›r. Lâkin
galatt›r. Hasan Cân de¤ildir. Belki Hasan
Cân’›n pederi ve cedleridir. Ve mezbûr
Sa’deddin Efendi dahi fieyhülislâm iken fü-
ca’eten vefât edip Eyyüb’da binâ eyledi¤i
Yahya Efendi tekyesi civâr›nda medfûndur.

Bu durumda, “musahibi flehriyari”nin pe-
deri dahi Eyübsultan’a defn edilmifl oluyor. 

LALA MEHMED PAfiA: PAD‹fiAHIN

DO⁄RUDAN DO⁄RUYA TEHD‹D‹ ‹LE

VEFAT ETMES‹NE RA⁄MEN

EYÜPSULTAN’A GÖMÜLDÜ.

“Lala Mehmet Pafla, ‹stanbul’a geldikten
sonra, Sultanahmed, mütemet adamlar›n-
dan Kaptan-› Derya Dervifl Pafla(n›n telkini
ile Lala Mehmed Pafla, ‹ran seferine serdar
tayin edilmiflti.. Vezir-i âzam Avusturya ifli
henüz halledilmifl oldu¤u için ‹ran seferine
gitmesinin do¤ru olmad›¤›n› arzetmifl ise
de, Padiflah›n kendisini ölümle tehdit etme-
si üzerine kederinden felç geçirerek birkaç
gün sonra vefat etmifl ve cesedi Eyüpsul-
tan’da Sokullu Türbesi’nin d›fl›ndaki mezar-
l›¤›n kap›s›n›n sa¤ taraf›na defnedilmifltir.
(1015 Muharrem ve 1606 May›s miladi.)

fiair K›sbî’nin:
Aceme gitme¤e me’mur idi tarih oldu
Ademe gitti meded hay Mehemmed Pafla.
GÜRCÜ MEHMED PAfiA’NIN 

EYÜP’’TEK‹ BAHÇES‹

“Tarhoncu Ahmed Pafla kendisine yap›-
lan fenal›¤›n intikam›n› almak üzere Gür-
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Pafla’n›n ricas›yla Eyüp’teki bahçesinde
oturmaya  mezun oldu, h›rs ve hamakatin-
den yine vezir-i azaml›¤a istemek gibi bofl-
bo¤azl›¤› duyulunca Temeflvar valili¤iyle
‹stanbul’dan ç›kar›lm›fl, sonra Budin valisi
olmufl ve 1665 miladi y›l›nda doksan yafl›n›
geçti¤i halde orada vefat etmifltir.
BOYNU E⁄R‹ MEHMED PAfiA’NIN

EYÜPSULTAN’DAK‹ YALISI VE KABR‹

Aslen Canik (Samsun) taraflar›ndad›r.
Silahtar Tarihinde kabrinin Eyüp’te oldu-
¤unu, Yal› ve hamam› karfl›s›nda oldu¤u
yaz›l›d›r. Hadika’da ise Divanyolu’nda Ali
Pafla Camii kabristan›nda ve Hasib Üskü-
dari mecmuas› ise Sand›kç›lar’da Siyavufl
Pafla yan›nda medfun oldu¤unu yaz›yorlar.
MELEK AHMED PAfiA EYÜPSULTAN’DA

YALI HAMAMI YAKININDA MEDFUNDUR.

ECEL‹ ‹LE VEFAT ETT‹. TAR‹HLERDE

MEDFEN‹ TARTIfiMALIYDI

1638 Aral›k ay›nda Diyarbak›r valili¤i-
ne tayin edilmiflti.. Sonra Erzurum valili¤i
yapt›.. 1644 de 4. Murad’›n k›z› Kaya Sul-
tan’la evlenmifltir. 1650’de Ba¤dat valisi
iken sadrazam oldu.

Evliya Çelebi merhum bir numaral› hâ-
misi olan, u¤urundan dolay› onu hep savafl-
lara götüren bu pafla, sadaretine kadar me-
muriyet tevcihi dolay›siyle vezir-i azamlar-
dan caize ismiyle memuriyetin derecesine
göre bir para almalar› kanun oldu¤u halde
hazinenin darl›¤› dolay›siyle tevcihlerden
ald›¤› paray› hazineye i’rad kaydettirmifltir.

Azlinden sonra Malkara’da sürgünde
yaflad›.

Eyüpsultan’daki medfenine gelince, Ha-
s›b Üsküdâri’nin vefayat mecmuas›nda
Eyüp’te Valide Saray› karfl›s›nda medfun
oldu¤u yaz›lm›flt›r. Evliya Çelebi yine
Eyüp’de Kaya Sultan Yal›s› (yani eflinin ya-
l›s›) kurbünde üstad› Geçi Mehmed Efen-
di’nin kabrinin yan›nda defnedilerek kabir
tafl› dikildi¤ini yazar.
EYÜPSULTAN  KABR‹STANININ

OLUfiMASINDA SON DERECE NAD‹R B‹R

PAD‹fiAH TOLERANSI

Miladi 1564 senesinde II. Sultan Selim
sadakat ve hizmetini takdir etti¤i vezir-âza-
m›n›n K›br›s’›n zâpt› hakk›ndaki müteleas›
hariç olarak hemen hiç bir ifl ve karar›n›
reddetmemifl ve o da bir hükümdar gibi
tam serbestî ile devlet ifllerini görmüfltür.
Hattâ bir gün Musahip ‹sfendiyar o¤lu 

fiemsi Ahmet Pafla ile tebdil gezen II. Selim
Eyyub’da Sokullu’nun yapt›rm›fl oldu¤u tür-
besini görüp ölümünden evvel türbesini ha-
z›rlatt›¤›n› söylemesi üzerine, Sokullu’nun
hasm› olan fiemsi Pafla bunun çok kolay ol-
du¤unu söylemesi üzerine musahibin ne
demek istedi¤ini anlayan padiflah, Sokul-
lu’nun hizmet ve faaliyet ve iyi idaresi sa-
yesinde rahat etti¤ini söyleyerek fena dü-
flüncesinden dolay› fiemfli Pafla’y› tekdir et-
mifltir..

Netekim uza¤› iyi gören Sokullu’nun
Karadeniz’le Hazar denizini ve Akdeniz’le
K›z›ldeniz’i ve o vas›ta ile Hind Denizi’ni
birlefltirme teflebbüsleri kendisinin iktisadî
ve siyasî sahalardaki isabetli görüflünü gös-
terir..

Sokullu Mehmed Pafla’n›n ‹stanbul’da
Anadolu’da ve rumeli’de cami, medrese,
imaret çeflme, han ve saire gibi bir çok ha-
y›rl› eserleri oldu¤u gibi EEyyyyuubb’’ddaa  mmüütteeaadd--
ddiitt  ççeeflflmmeelleerrii  vvee  ddaarr’’üüll  kkuurrrraass››  vvaarrdd››rr.. Ken-
disi de zaten oyuncakç›lar içindeki türbe-
sinde medfundur. HHeemm  hhaayy››rrllaarr››  hheemm  ttüürr--
bbeelleerrii  EEyyyyüübb’’ddee  oollaannllaarr  kkaatteeggoorriissiinnddeeddiirr..

Allah rahmet eylesin.
Siyavufl Pafla’da 16. yüzy›lda vefat edip

hem türbesi hem çeflmesi Eyyübsultan’da
olanlardan idi.
‹DAM ED‹LEREK DE OLSA EYÜBSULTAN’A

GÖMÜLMEK.. FERHAD PAfiA ÖRNE⁄‹

Tarihler der ki: Ferhat Pafla’n›n hasm›
olan Sinan Pafla, f›rsat› kaç›rmayarak bunun
katli için faaliyete giriflmifl ve nihayet za-
vall› Ferhat Pafla bir gün MMeettrriiss’’tteekkii  ççiiffttllii--
¤¤iinnddeenn  aall››nnaarraakk Yedikule’ye götürülüp, bo-
¤ulmufl ve cesedi Eyüp’teki türbesine def-
nedilmifltir. (1004 Safer 5 ve miladi 1595
Ekim) iki defada sadareti 14 ay kadard›r.

Katli için çal›flanlar›n sözlerinin iftira
oldu¤unu sonra anlayan III. Sultan Meh-
med pek müteessir olmufltur. Ferhat Pafla
Kumkap›’da Musallâ Mescidi denilen mes-
cidi Halvetiye fleyhlerinden Mehmet Efen-
di için yapt›rm›flt›..
CAFER PAfiA’NIN EYÜPSULTAN’A

DEFNED‹L‹fi‹

O zamanlar salg›n olan taun (veba) dan
çocuklar› vefat eden Cafer Pafla vebadan
de¤ilse de çocuklar›n›n kayb›ndan (Allah
kimseye evlad ac›s› vermesin) duydu¤u
üzüntü ile vefat etmifltir.

“Ve mesned-i vezâretde Cafer Pafla haz-
retlerünün zukûru inâseden evlâd› kama-
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yup, mübarek tâ’undan intikal eyledükleri
hemm u gamdan alîl olup, maraz-› sû-i
mi’deye mubdelâ olma¤la hikmet-i ilâhî
ilâç-pezir flehr-i Saferün on dokuzuncu gün
sefer-i âhiret ihtiyâr eyledi. Ve cümle er-
kân-› sa’âdet cenazesine hâz›r olup, hazret-
i Ebî Eyyûb Ensari’de defn olund›.”

Takdir-i ilâhiye bak›nki vefat›ndan son-
ra ne oluyor:

“Ba’dehû merhûm Mehmed Pafla duhteri
Cafer Pafla zevcesi hâmil iken erkek fer-
zend-i dil-bendi tev’emân (ikiz olarak)
dünyâya geldi. Birinin ismi Mehmet ve bi-
rinin ismi Ca’fer konuldu. Allah ta’âlâ tûl-›
ömr ile mu’ammer eyleyüp yanar cerâ¤›n
söyündürmeye.

Eyüpsultan’da Siyavufl Pafla ile Birlikte
Önemli Türbelerden Birini de Ferhat Pafla
Merhumun Türbesi Teflkil etti¤i Biliniyor?.
‹flte Ferhat Pafla’n›n Vefat›nda Tarihçi Os-
manl› Vak’anüvisi ne yaz›yor Görelim:

““FFeerrhhaatt  PPaaflflaa’’nn››nn  VVeeffaatt››nnaa  DDaaiirr””

Sene 982 flehr-i fievvâlin dördüncü sebt
günü tencid vaktinde vezir-i mutekâ’id Fer-
had Pafla hazretleri bu mihnet âbâd-› dün-
yâdan saray-› surûr-› ukbâya göçdü¤i haber
geld. Erkân-› devlet ve aa’’yyâânn--››  ssaa’’ââddeett  eerr--
kkeennddeenn  DDiivvâânn--››  ddaa¤¤››ttuupp  Cenazesine hâz›r
old›lar. Câmi-i Sultan Mehmed Han-› atîk-
tâbe serâhü-hareminde hazret-i azîm olup
cenâze namaz› k›l›nup, meyyiti yan›na vü-
zera-› izâm ve ulemâ-i kirâm hazret-i Ebi
Eyyûb Ensâri -radiyu’llahu anhü’l-Bâri-kur-
binde kabrine dek gitdüler..”

fiehzade Sultan Mehmed-aleyhi’r-rah-
metü ve’r-r›dvân-duhterinün ahteri Hümâ
Sultân-dâmet ismetühâ-hazretlerinden befl
o¤l› ve üç k›z› kald›. “VVüüzzeerrââ--ii  iizzââmm  hhaazz--
rreettlleerrii  iiççiinnddee  bbööyyllee  hhooflfl--nnüüvviiss  eehhll--ii  kkaalleemm
bbee--nnââmm  kkiimmeessnnee  mmeessnneedd--ii  vveezzâârreettee  ggeellmmee--
mmiiflflddüürr” diyü nakl olunur. Rahmetü’llâhi
aleyh.
OSMANLI SULTANLARININ

EVLÂTLARININ EYÜPSULTANA DEF‹NLER‹

Osmanl› tarihçisi bu konuyu “VVeeffaatt--››
SSuullttaann--zzââddee” serlevhas› ile flöyle naklediyor:

Ba’dehû ramazan-› flerif evâhirinde mer-
hume Sultan-tabet serâhâ-dan to¤an Meh-
med nâm o¤ullar› elli günlük olup, ol dahi
âhirete gitti. Hazret-i Ebî Ensâri civar›nda
olan merhum Mehmed Pafla- aleyhir rah-
me-türbesinde sâir kar›ndafllar› yan›nda
defn olund›..

EYÜPSULTAN’A DEFNED‹LEN 

B‹R ‹RAN fiEHZADES‹ 

“fieh-zâde ferzend-i Acem Mirza Hay-
dar Vefât›d›r.”

Ferman-› ferma-y› memleket-i Acem
fiah Abbas talib-i sulhu salah olup kar›ndafl›
sipehsâlâr-› devletleri olan Koç Kapan
Hamza Mirza O¤lu Haydar Mirza’y› Süd-
de-i Sââdet-medârâ bâ-izz ü flevket gönde-
rüp, t›füliyeti halinden beri ikrâm u ihtirâm
ile terbiye olunup, âlem-i civâniye yetiflüp
kadd çeküp, ser ve ser-efrâz olmuflken âsîb-
i rüzgârdan emr-i Hayy-i lâ-yamût ile hâk-i
hakîre düflti. El-hükmü li’llâhi’l-Aliyyi’l-Ke-
bir-Havâli-yi Hazret-i Ebi Eyyûb Ensari -
aleyhi rahmetü’l-Bâri -de merhum Beyler-
be¤i türbesi civar›nda medfun olub, üstine
âli türbe yap›lmak ferman olund›. Fî evâs›t-
› rebî’ulâhir, sene 1004 (Miladi 1596). Ta-
rih-i Timur Han.

Görüldü¤ü üzere bir ‹ran flehzadesini pa-
diflah emri ile üzeri örtülü bir türbe haline
getiren Osmanl› âlicenapl›¤› aç›kça ortada.
EYÜPSULTAN KABR‹STANI ‹Ç‹N ‹BRET

VER‹C‹ VE AYNI ZAMANDA KEND‹

KATEGOR‹S‹NDE NAD‹R ÖRNEK B‹R

OLAY: KOCA fiEYHÜL‹SLAMIN

BABASININ YANINA GÖMÜLMES‹

Burada çok önemli bir hususu belirtmek
gerekiyor  o da fludur: fieyhülislam›n Eyüp-
sultan’a defn edilmesi kadar do¤al bir olay
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olmamakla beraber yan›na gömüldü¤ü pe-
der merhumlar›n›n hüviyeti ne idi diye so-
ral›m. Anlafl›l›yor ki ricâl-i devletten olma-
n›n d›fl›nda bir neden de SSaahhiibb--ii  KKeerrââmmeettii--
ii  AAlliiyyyyee olmas› idi.. Tarihi olaya dönelim
ve anlatal›m:

fieyh-ül islâm fieyhi Efendi ebediyete
intikâl etti¤inde Vak’anüvis diyor ki:

Ve evâhir-i flehr-i recebin yi¤irmi ye-
dinci gicesi, fleb-i Mi’râcu’nnebi aleyhi’s-sa-
latu ve’sselamdur, müteka’id olan müfti-i
sab›k fleyhülislam Mevlâna Efendi ki abdül-
kadir-i müyeyyidîlikle mâ’ruf ve ulemâ-î
din içinde salâh-› ilm u fazl ile mevsûf idi,
ifl bu dâr-› mihretten rahmet-i Rahim ü
Rahmân’a intikal eyledi. Erkân-› devlet u
sa’âdet cümle ulemâ-i izâm ve meflayih-i ki-
râm ile cenazesine merhumu magfûrun-leh
Sultan Mehmed Han-tâbe serâhu-Camiin-
de nâmaz›n k›lma¤a haz›r oldular... Haz-
ret-i Eyyûb Ensari-aleyhi rahmetü’l-Bâri ci-
var›nda babalar› sâhib-i kerametâti’l aliyye
fieyh Hac› Efendi yan›nda defn olundu..
Ve meflâflih-i ulemâdan olup salâh-› dîni ni-
hayetde idi. Sultan Süleyman aleyhi’rrah-
metü ve’l-zufran medreselerinde müderris
Abdurrahim nâm o¤lu kald›.. Sinni seksene
yetmifl idi. Rahmetetü’illâhi aleyh. 

C. EYÜPSULTAN’IN
KÜLTÜR VE SAN’AT

HAYATIMIZA ETK‹LER‹
“C‹HAN SALTANATININ KIBLEGÂHI

ZUHAL KAND‹L‹N‹N DÛD-I S‹YÂHI”

Fetihden sonra ‹stanbul’da dünyaya gel-
mifl ve yüzy›llar boyunca kalemleri ile kültü-
rümüze hizmet etmifl ‹stanbul’lu flairler Eyüp-
sultan’› övmekten de geri kalmam›fllard›..

‹stanbul d›fl›nda do¤mufl olanlar dahi ‹s-
tanbul’a gelmifller ve gitmek istememifller-
di. Sehi, Latifi ve Riyazi gerçi ‹stanbul’lu
de¤illerdi amma, medreselerde hizmet ver-
mifllerdi..

‹stanbul’lu flairlerimiz: Kafzade, Yümni,
As›m (zeyrekzade), Safayi, Salim, Ramiz,
Es’ad Efendi (Sahaflarfleyhizade) gibi ünlü-
lerdir.. Meflhur Âlî Divan katibi ve Eyyüb
Vakf› katibli¤inde bulunmufltu. Zaten flair
olsun ulemâdan olsun eserlerini padiflaha
takdim etmek üzere hep ‹stanbul’a gelirlerdi.

Hazret-i Eyyüb hakk›ndaki rivayetleri
toplayan ve bir risâle haz›rlayan Arab
‹mam’›n bir ulu oldu¤unu ve risâleyi zama-
n›n fleyhülislam› Kemalpaflazade’ye imza
ettirip Buk’a-› Mübareke’ye vakfettikleri bi-

linmektedir. Eyyübsultan’›n ‹stanbul kültür
hayat›ndaki etkileri meyan›nda ilk defa
orada Eyyübsultan’da 1588’de Minarelere
kandil donanmas›n› ve bunun bundan böy-
le aded olmaya bafllamas›n› söyleyebiliriz.

Hepimizin bildi¤i cülüs eden padiflahla-

r›m›z›n ‹stanbul’da Selatin camilerini ziya-

ret edip türbeleri ziyaretiyle beraber K›l›ç
Alay› da adet halini alm›fl 1575 miladi de 5

Ocak’dan sonra hiç ara vermemecesine pa-

diflahlar kendi ecdadlar›ndan evvel Pey-

gamberimiz ashab›ndan Eyyübsultan haz-

retlerinin türbelerini teberrük için ziyaret

edip gaza k›l›c›n› orda kuflan›r ve ondan

sonra da büyük bir alayla Osmanl› padiflah-

lar›n›n türbelerini ziyaret ederlerdi.

Eyyüb Sultan’›n övülmesi flairler aras›n-

da o kadar ileri gitmifltir ki, hem nesir hem

fliir ile bu konuda adeta kendilerini yar›flta

mecbur hissederlerdi: “.. Hatta bu derki ol

taraf a’hi ...... Ebi-Eyyüb ber fleref ol Haz-

retin flöhret-i flerefi birle gâyetde meflhur

ve müflerref olub Cenab-› Cennet’in bir kû-

flesi olmufltur. Bu mertebede makâm-› dil-

kefl ve teferrüçgâh-› ferahbahfl olmufldur ki,

bi-ihtiyâr halk›n ölüsü dirisine yüklenip an-

da giderler.. Ve zecri dûrla firar edenler

anda karar ederler..

BEY‹T

Arkas› üzre yatuben evvel eyledi zuhur

Binmifl gider bu halk›n ölüsü dirisine.

Hazret-i Hakk-› Celü âlâ kurbanhanesinde

zec olunan kurbanlar›n›n muyu adedince

a’ni tüyü hesâb›nca vafur-› rahmetinden

gufran u r›dvân›n rûh-› pâkine ve revân-›

tâbnâkine vâs›l ve mütevâs›l k›l›b.

BEY‹T

Ruhunu garka-i gufrân ede Hak

Rahmeti hân›na mihmân ede Hak.

Bilindi¤i gibi ‹stanbul Bo¤aziçi, Adalar

ve Haliç olmak üzere üç ana k›s›ma ayr›l-

m›flt›r. Bunlar›n d›fl›ndakiler ikinci üçüncü

güzellikte olan yerlerdir. Eyüpsultan ise

Haliç’in dünyâ iflleri ile ifltigâl eden hayati

önemde de olsa ticari ve sanayi bölgeleri

olan iki yakas›n›n d›fl›nda tam bir huzur ve

ist›rahatgâh olarak revaç bulmufl idi..

Yazarlar derler ki:
“Bu kesret içinde, vahdette ve Allah

muhabetinde kalan âriftir.. ‹stanbul flehri-
nin flöhret ve ziynetine gönül verib nefs-i
hâvây›, Galata’s›n›n ayfl-ü nuflu ile aldan-
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mak, Bezestân›n mâlini sermâye-i devlet
sanmak nefis yular›n› elâlemin eline ver-
mek, zaman lû’bethanesi olan Tahtü’l-kal’e
sinde h›rs ve heves mâcunu ile oyalanmak
içki, esrar ve afyonuna al›flmak, flehvet a¤-
lar›na kap›lmak sonunda ac› bir nedâmete
düflmek ârif insana yak›flmaz.”
Her havâya tâbi olma ki vücudun zevrâk›n
Garkeden bahr-i fenâdan âk›bet bu ruzugâr,.

Ve bu sözlerden sonra, baz› nasihatler-
de bulunur, “Kendini nefs, -i havâ bütlerin-
den kurtarabilenler gönüllerini Ayasofya
gibi zikrru’llâh ile dolduranlar, Hazret-i
Eyyüb-i Ensari gibi can›n› Allah yoluna
ad›yanlar izzet içinde olurlar. 16. yüzy›lda
Türbe büyük bir ra¤bet görmekte, hergün
binlerce kiflinin bu türbeyi kâbe gibi tavaf
etti¤ini kurbanlar kesip adaklar adad›¤›n›,
ifllerinde zorlu¤u gönüllerinde dertleri olan
herkesin kendinden yard›m ve himmet um-
du¤unu tarihçiler yazarlar..

Busegâh-› Selatin-i ‹’zâm Eyübsultan’a
yak›flt›r›lan bir benzetme ismi olarak tarihe
geçmifltir.

Arafat duas›nda makam-› minhü ve
menzil-i müzdelife gibi, günde bin kebfl-i
Halil kurban edildi¤i söylenen Eyüpsultan,
bâb-› kerâmet-i meâb›na s›dk-u niyet ve sa-
fâ-y› taviyyet denilen yerdir.

Bir Âsitan-› Harem-i ahremet, südde-i
azim-izzettir, denilen bu mübarek yer için
flair:
Aflk›na kurban olur bir günde bin kebfl-i Halil
‹zzetiyle çün bugün beyt-i haram-hürmettil-ol 
demekte kusur etmez..

Yine edebiyatç›lar›m›z derler ki:
“Ve flol kimseler ki ifllerinde sû’ub u efl-

kâl ve gönüllerinde gerd-ü melâl olup hây-
rân-u sergerdân olan ifllerinde flafl›rd›¤›n›z
zaman büyüklerin, vefât etmifl ermifllerin-
den yard›m bekleyiniz fehvâs›nca ruh-› pür
fütuhundan deryûze-i himmet ve istimdâd
u isti’ânet ederler.”

Son olarak da: 
Bu yalanc› dünya zenc-i dünyaya talâk etmifltir.
diyerek Eyüpsultan’›n ruhlar›m›zdaki yerini
dile getirirler..
EYÜPSULTAN’DA H‹ZMET VEREN ÜNLÜ

ÂL‹MLERDEN KISACA BAHSEDEL‹M

fiEYHÜL-‹SLÂM Ç‹V‹-ZÂDE MEHMED

EFEND‹

1530-31 M.de dünyaya geldi.. 1545
M.’de babas›n›n vefat› üzerine yevmi 45
akçe tayin olundu.

Vezir-i âzamlar›n fieyhü’l-‹slâmlar› ziya-

retleri ‹lk Olarak bunun zaman›nda baflla-

m›flt›r. ‹lmiye salnamesinde sadece fiehre-

meni civar›ndaki mescidi zikredilen Çivi-zâ-

denin Zeyrek’te di¤er bir mescidi daha var-

d›r. Kabri Eyüpsultan’da babas› yay›ndad›r.

fiEYHÜL-‹SLÂM Ç‹V‹-ZÂDE 

MUHY‹DD‹N EFEND‹

Sadullah Efendi yerine fieyhü’l-‹slâm

oldu. Üç sene sonra azledilerek 200 akçe

ile tekaüde ayr›lan Muhyiddin Efendi,

Hacc dönüflünde Sahn-› seman medresele-

rinin birine tayin edilmiflken Rumili Kazas-

keri nasbedildi. ‹ki y›l sonra 954/1545-46

miladi tarihinde vefat ederek Eyüpsultan’da

defnolundu.

EYYÜBSULTAN’DA MEDFUN fiEYHÜ’L-

‹SLÂM EBUSUUD EFEND‹

896/1490-91 M. tarihinde ‹stanbul’a

ba¤l› Müderris köyünde do¤du. Kanuni

devrinde 22 y›l, II. Selim devrinde 6 y›l

fieyhü’l-‹slâml›k yapan Ebussuûd Efendi 2

Cemâziyelevvel 982/23 A¤ustos 1574’de

vefat etti. Eyüpsultan’daki mektebinde def-

nedildi.

fiEYHÜ’L-‹SLÂM FENAR‹-ZÂDE

MUHY‹DD‹N ÇELEB‹

Babas› Rumeli Kazaskeri Mehmet fiâh

Efendi’dir. Tahsilini babas› baflta olmak

üzere Hatip-zâde’den ve Efdâl-zâde’den ta-

mamlam›flt›r.

9 Ocak 1548’de vefat etti. Eyüpsul-

tan’da defnolundu.

BEZEN-ZÂDE MAHMUD EFEND‹

(...) Rodos’da Kanuni Sultan Süleyman

medresesi, daha sonra Eyyüb Medresesi

müderrisi olmufl iken, (M.1564-65) de az-

lonularak yeri Arap-Zâde ‹brahim Efen-

di’ye verildi. Mezar› Edirnekap› d›fl›ndad›r.

KARACA AHMED EFEND‹

(...) Edirne’de Eski Cami Medresesi’ne

ve iki sene sonra Semâniye’den birine mü-

derris, takîben Manisa müftîsi, 1014 (1605-

6 miladide) Hankâh Medresesi müderrisi,

sonra da Semaniye ve 1017 (1608-9 Mila-

dide) 60 akçe ile Eyyüb Medresesi müder-

risi oldu.

EYYÜB KADISI (HACI YAHYA EFEND‹)

(...) 1015 (1606-7 Miladide) Eyyüb, bir

sene sonra Edirne Selimiye’sine müderris ta-

yin edilmiflken gitmeyerek ‹stanbul’da Vali-
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de-i Cedid Medresesi’ne müderris oldu..

1021 (1613 miladide) Eyüp Kad›s› oldu. 

KARAH‹SAR’LI CA’FER ÇELEB‹ (EYYÜB KA-

DISI) (iki def’a kad› oldu):

1582-83’de mülâzimetle baz› medrese-
lere müderrislikten sonra 40’dan mazul
iken 1595-96 miladide Piri Pafla Medresesi-
ne müderris (....) Semaniyeden birine mü-
derris, üç gün sonra Ankara Kad›l›l›¤› veril-
miflken kabul etmeyerek azl ihtiyâr edindi.
Edirne’de müderris, Kudüs, ‹zmir ve 1612-
13 miladide Eyyüb’de sonra Medine’de ve
1622-25’de tekrar Eyyüb Kad›s› oldu.
EYÜP SULTAN’DA BÜYÜK B‹R TÖREN:

CÜLUS-I HÜMAYUNDA KUTLAMA

fiEREF‹NE YAPILAN N‹CE ‹fiLEMLER,

EYÜPSULTAN’DA YAPILAN TÖREN VE

KA’BE ‹ MU’AZZAMAYA MAHM‹L

GÖNDER‹LMES‹... ‹HT‹DALAR...

Ve evâhir-i flehr-i Ramazânü’l-mübare-
kede âdet-› ma’rûfe-i kadîme üzere ka’be-
tu’illâh-› mu’azzama ve Medine-i münevve-
re-serre fehümma’llâhü ta’âlâ flerefen ve
ta’zimen k›svelerini flerif hazretleri culûs-›
humâyun-› sa’âdet-makrûn tehhiyet ü mü-
barek- bâd› içün muhmil-i flerif ile mâte-
kaddemden Asitane-i Sa’âdete göndermek
kanun olma¤›n gönderdiler.. Üsküdar’a gel-
düklerinden Bostanc›-bafl› Ferhad A¤a bos-
tanc›lar ile istikbal edüp ve kad›r¤aya ko-
yup to¤r› hazret-i Ebî Eyyûb Ensari hazret-
leri üstüne kondurd›lar. ‹rtesi gün rikâb-›
humâyûn a¤alar› ve Bölük a¤alar› üsküfleri
ve alaylar› mecmu’an ve ulema ve meflâyih-
i kirâm i’zâz u ihtirâm-› mâlâ-kelâm ile
mahmil-i flerîfi kald›rup, önüne düflüp, râ-
yet,› âlem-i Fahr-i kâ’inat önünce dört alay
bayraklar› ile tabl Surnay-› arab ka’ide-i
me’lüfeleri üzre çal›n›p mü’essir ve dilsüz,
aît u sadâ ile amme-i âlem-i mâ’halekâllâh
izdiham üzre Edirne-Kapus›’ndan girüp, Tâ
Bâb-› Humayun’a gelince.. (....)

Hususan sâb›kâ Üsküdar kad›s› Nakibü-
leflrâf Keflmiri-zâde Efendi eflrâf ve sâdât-›
enâm hazretleri alay ile gelüp, hâz›r ol-
ma¤la kulûb-i ümmet-i günahkâr-› lâz›mü’il
isti¤far cümleten müte’essir olup ve Yehûd
ve Nasârâ’dar niceler inâyet ve hidayet-i
Rabbani yetiflüp, âh u nâle ile barma¤›n
kald›rup, islâma geldiler. A¤laflup, bî-ihti-
yar efl-flefâ’a yâ Rasûl a’llâh ça¤r›flup, arz-›
niyâz eylediler. (24 Ramazânü’l-mübarek,
Sene 1005)

ÇOK NAD‹R B‹R OLAY: “YARIM KALAN

B‹R EYÜP SULTAN Z‹YARET‹”

Yüce Osmanl› Devletinin onalt›ncu
yüzy›l sonlar›nda hudutlar›n› muhafaza et-
mek ve Ümmet-i muhammedi korumak zo-
runda kald›¤› halde, neler yap›l›yor bu olay
sarih ve hazin olarak anlat›r.

Serhadd-i mansûreden muvahhifl haber-
ler gelince ahâli-yi ‹slâm›n nas›l hayrete
düfltüklerini görelim:

Ramazân-› flerifün onbirinci gün yev-

mü’s-sebtde serhadd-i mansûreden haberler

geldi. Yeniçeriler kethüdâs›ndan mekâtip

ile yoldafllar gelüp, ahbâr-› muvahhifle ile

halk-› âlem kula¤a dold›. Elem ü gâm ile

perîflân old›lar. “El-hükmü li’llâhi’l-aliflfli’l-

kebîr nedür haber” diyü soranlara “Yan›k

Kal’as› elden ç›kd›, gice ile kâfir gelüp sular

taflg›n iken nerdübânlar kurup içinde olan-

lar gâfil olup, su kapular›n mürtedler aç›-

virdiler, Küffâr sudan flaykalar ile gelüp

içeri koyuld›lar. Olancas›n evinde evinde

basup katl eylediler. Be¤lerbeyinin diri tu-

tup giren Frenk serdâr›nun önüne getürdü-

ler. “Bire köpek Pâdiflahun bu asl kal’as›n

hîle ile düflmene aldur›rs›n, senün derin yü-

zip saman doldurup  hünkâra göndermek

gerçi benüm haddüm de¤ildür ammâ senün

k›l›ç›n ile bafl›n keseyün diye boyn›n urd›”

diyüp ve h›sn-› hasîn-› ehl-i ‹slâm bir alay

dîn yoksul› biî-gayret ü hamiyyet elinden

küffâr-› hâksârâ de¤di¤in evvel âmme-i

halk iflidüp, ba’dehû Yeniçeri a¤as› ve vezî-

ria’zâm âgâh oldukda, Padiflah,› âlem-pe-

nâh hazretleri kay›k ile hazret-i Ebî Eyyûb

Ensâri cânibine gitmifl bulunma¤›n Yeniçeri

yoldafl se¤irdüp Pâdiflah kay›kdan ç›kdu¤›

gibi ref-i savt ile “Serhadden gelirim, Yan›k

kal’as›n kâfir alup, zabt eyledi, tedârük za-

mân›dur kande gidersin” diyüp ça¤›rmak ile

Pâdiflâh-› dîn-perver hazretleri at bafl› çe-

küp, Yeniçeriyi söyledüp, istimâ’›ndan deh-

flet gelmek ile Sarây-› âmire’ye dönüp,

Müfti’lenâm Hoca Efendi hazretlerin ve

Yeniçeri A¤as› Hasan A¤a’y› istedüp, keyfi-

yet-i ahvâli onat ist›ksâ buyurduklar›nda

“Tuna suy› muhkem tu¤yan üzre iken su

kapus›na berâber gelüp ve Frenk askeri flay-

kalar ile gelüp, ya¤murlu gicede icerü

kal’ada olan mürted martoloz tâ’ifesi su ka-

pus›n› aç›-virüp, (....) ehl-i islâm› evlerinde

k›rup, bu veçhile kal’a-› Raygân kabz ve
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zabt eylediler diyü her kifliye dâ¤-› hasret

urup, bî-tekellüf dilîrâne söyledi. Ar u nâ-

mûs-› saltanat ci¤erin ta¤lad›. Hiç bir târih-

de Müslimanlara bu musîbet ile hayret el

virmemifldi. Allâh ta’âlâ ecrler nasîb eyleye.

Bi-mennihi.

EYÜPSULTAN VE D‹N‹ MUS‹K‹; 

“HOfi-ELHÂN” B‹R ‹MAM-I HASSA 

EHL-‹ KUR’AN TEFR‹K ED‹L‹fi

“Ve Padiflah-› din-penâh-› eyyede’llahu

ta’âlâ ve kavahu-hazretleri imam› vefat ede-

liden berü, ‹stanbul’da ve Edirne’de ma’ruf

ve meflhur olan mücevvid, ehl-i kur’an ve

hofl-elhân olup muktedâ olma¤a salahiyeti

olan “sahibedâlar›” getirdüp ma’lum-› flerif-

leri oldukda kasaba-› hazret-i Ebi Eyyûb
Ensâri aleyhi rahmetü’l-bâri’de merhum Zal
Mahmud Pafla Câmiinde hatib ve vâiz-i
hofl-edâ olan Celâl-zâde dimekle meflhur-›

âfâk Mevlânâ Hüsameddin hidmet-i imâ-

mete kabûl buyuruld›. Ve mutasarr›f oldu¤›

cihât›n› istediklerine tevzî’ itdürüp “imâm-›

hassa” idindiler. Fi Gurre-i Cumadelûlâ, fî

sene 1002” 

EYÜPSULTAN’DA DA’VA D‹NLEYEN

DEVLET R‹CÂL‹... (Hicri 1003/Miladi 1595)

Burada enteresan olan flu ki vak›f bir

dükkân›n âkibeti bir nev’i Yarg›tay karar›

al›n›p itiraz eden dükkân sahibi aklan›p,

hakl› bulunup karar lehine verilmifl idi.

Dükkân›n Eyüpsultan’da bir vak›f dükkân

olmas› davan›n davac›n›n ikametgâh› yerin-

de görüldü¤ü ve Eyüpsultan’›n da ehemmi-

yetini belirtmesi bak›m›ndan enteresand›r.

OSMANLI ADALET‹NE ÖRNEK B‹R OLAY:

“VÜZERA-I ‹ZÂM VE MÜFT‹LENÂM

HAZRETLER‹ FERMAN-I fiER‹F ‹LE

HAZRET-I EBÎ EYYÛB KASABASINDA

DA’VA D‹NLED‹KLER‹DÜR”

Ve sene-i mezbure seferinin evâs›t›nda

Balaban nam flah›s kasab-› Hazret-i Ebî Ey-

yûb Ensâri’de bir vak›f dükkân husûs› için

rikâb-› humâyûna ruk’a (dilekçe) sunup

“Semâniye Müderrislerinden Kufl Yahya di-
mekle Mâ’ruf Efendi Da’vam› Hilâf-› fier’u
Kanûn Hükm itmifldür.” diyü dâd u feryâd

itme¤in cümle vüzerâ’ etmek ferman olun-

ma¤›n emr-i Padiflahi ile Var›lup meclis-i

âli old›. Hakk Balaban’un idü¤i zâhir ol›cak

Müderris-i merkûnun hücceti bât›l olup

dükkân Balaban’a hükm olund›.. Fi 19 fiehr-

i Safer, Sene 1003.

Ba’de zamân›n mes’ele suret-i rastda arz

olunup yine Yahya Efendi hükmi üzre ibkâ

olund› diyü flâyi’ olund›...
EYÜPSULTAN KADILI⁄I

Eyüpsultan Kad›l›¤› genellikle Edirne
kad›l›¤› ile becâyifl yapabilirdi. Edirne kad›-
s› Eyüpsultan kad›s› da Edirneye tayin edi-
lebilirdi. Bunu flu bak›mdan söylüyorum,
Edirne ikinci payitaht olmas› hasebi ile
önemini hep korumufl, onsekizinci yüzy›l›n
sonlar›na kadar yani 1790 lara kadar Edirne
bir Bostanc›bafl› ile ve zaman zaman padi-
flâh›n kald›¤› bir yer olarak önemini koru-
mufltur. Eyüpsultan kad›l›¤›n›n önemini
vurgulamak için bu hususu da dile getiriyo-
rum:
HASLAR KADILI⁄I V‹RÜLDÜ⁄‹DÜR...

Ve bu esnada Havass-› Konstaniniy-
ye’de Hazret-i Ebî Eyyüb Ensari Kad›s›
Mevlâna Abdürrahim Efendi ref’ buyuru-
lup, yerine sâb›ka Edirne Kad›s› olan Be¤-
zâde Mevlânâ Mehmed Efendi kad› olmak
ferman olund›... Fi evas›t-› fia’ban, Sene
1005 (Milâdi 1597)

Eyüpsultan’›n kültür ve tarih yönünde
‹stanbul’a etkilerinde Hekim Kutbettin’den
bahsederek devam edelim:

Hazret-i Eyyüb’de hamam›n mukabilin-
de fieyhül kurra Abdürrezzak Efendi’nin
mektebi bânisi olan Hekim Kutbettin Ah-
med Kirman flah’tan M. 1468/1469 sene-
sinde ‹stanbul’a gelmifltir.. (Hicri: 873)

‹dris-i Bitlisi, tarihinde der ki dokuzyüz
üç H. 903 Miladi 1497-98 tarihinde ‹stan-
bul’da vefât ve Ebu Eyyüb kurbünde hayr›
olan mekteb civar›nda defn olund›. O¤lu
Mehmed Efendi yan›ndad›r. (Asl›nda Dev-
let-i Acem vüzeras›ndan imifl...)
Fetret zuhuruyla ç›km›flt›r. Fenn-i tabda kemâli

olma¤la Ebu’l feth Sultan Mehemmed Hân’a ke-

ma’l-i intisab›na sebeb olmufltur.”

‹dris Köflkü’ne Gelince... Teberdar ‹s-
mail Efendi Sultanahmed-i Sâlis k›zlar›n-
dan Saliha Sultan’›n kendi ve Validesi Gül-
beyaz’›n dahi azatl›lar›ndand›... Tokludede
imam› fieyhü’lkurra Halil Efendi’den ahz-›
Kur’an ve Rodoslu ‹brahim Efendiden
hüsn-ü hatt tahsil eylemifl idi... Zaimlerden
iken H. 1172/M.1759 tarihinde azm-i ci-
nân ve Eyyüb’da ‹dris Köflü yolunda Eyyüb
imamlar›ndan Ali Efendizâde Mehemmed
Efendi dairesine karîb defn olunmufltur. Ya-
ni eve yak›n bir yere defn edilmifl oluyor.
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Eyüb’de Meddah... Oyuncakç›lar Çarfl›-

s› olur da Eyüp’de meddâh olmaz m›? Med-

dâh Seyyid Mehemmed Çelebi: Eyyüb’lü-

dür... Memduh ve fiehname-hân nedîm-i

alûftegân bir mest-› ›flk-› cân idi.. H.

1167/M. 1754 tarihi esnas›nda Eyyüb’de

vefat etti..

Eyüpsultan camii Mihrab› Piflgâh›nda
bir Mezar: Kapu A¤as› Mezar›...

Hocapafla kurbünde Ayd›n-zâde tekyesi

civar›nda vâki medresedir ki ittisalinde (ya-

ni Kapu A¤as› medresesi ittisalinde) Çefl-

mesi dahi vard›r. Bânisi kapu a¤as› Kay›fl

Mustafa A¤a’d›r. Medfeni Eyyüb Camii
Mihrâb› Piflgâh›nda (yani k›ble yönünde

ön k›sm›nda) mermer sütun ile ihâta olu-

nup sakf› küflâde bir türsede âsûde- dir ki

tarih-i rakâmisi “Hayrü’l-makâm” 1022 (Mi-

ladi: 1613) adedincedir.

Bu münasebetle Eyyübsultan’da bir çefl-

mesi olup Kapucu Çeflmesi demekle

ma’ruftur. Medrese banisi oldu¤undan m›

öyle ise Çorlulu Ali Pafla gibi medresesi ya-

n›na medfun olmas› gerekirdi yoksa Kapu
A¤asu oldu¤u için mi, ve yine yoksa Eyüp-
sultan’a bir hayr olarak çeflme yapt›rd›¤›n-

dan m› böylesine mübarek yere yak›n defn

edilmifltir bilinmiyor..

Hicri 915’/M.1508 de ünlü ‹stanbul va-

k›flar›ndan fiehid Ali Pafla’ya aid olanlardan

H. 915/M. 1508’de Balad ve Edirnekap›’da

camiler Balat’da da eserler vücude getiril-

mifl idi.

Eyüpsultan’da ise:

“Höcerat-› der kasaba-i Hazret-i Ebi

Eyyüb-i Ensâri aleyhi rahmet ül Bâri”de 9

bâb vak›f zikredilmekte ve bunlar 1500 ak-

çeye senelik has›lât karfl›l›¤› okunacakt›r

denilmektedir.

Balat’taki zikredilen yer ise kiliseden

bozma Kariye’dir.

Yine hayli eski bir zamanda tesis edilmifl.

H. 899 (miladi 1492) y›l›nda Çandarl›’lardan

‹brahim Pafla’n›n Cami vaf›na Eyüp’de salha-

ne gelirleri vakfedilmifltir. Senevi 6720 akçe

olup, bu has›lat için ifade fludur:

“Dekâkin ma’a Salhane 14 bâb der Haz-

ret-i Ebi Eyyûb-i Ensâri rahmet ül bâri..”

Hicri 915/M. 1508 y›l›nda Kumr› Ha-
tun (Abdullah K›z›) taraf›ndan te’sis edilen

vakfiyesinde y›ll›k 3000 akçe olan has›lât›

masraf edilirken:

“Cihet-i Eczâhânân-› di¤er der Eyyüb-i

Ensari 2 neferen fi l. 5” ifadesi ile günde 3

akçeye bali¤ olmaktad›r. 

CULUS-U HÜMAYUN, KILIÇ KUfiANMA

DIfiINDA KADI TAY‹NLER‹NDE DE EYÜP

SULTAN’IN ÖNEM‹.

‹stanbul kad›s› Mevlana Ahizade Ab-

dülkerim Efendi ve Edirne kad›s› Mevlâna

Hocazade Es’ad Efendi tebdil ferman› al›n-

d›¤› hükm-i flerif okundukda vezir-i salta-

nat-ârâ Hasan Pafla Hazretleri Valide-i Pa-

diflah-› sa’adet-destgâh hazretlerine inha

eyleyüp, el menba’-› ilm ü fazlun flimdi

ahalk ahlâk ve etvâr-› pesendîsesinden hofl-

nûd ve flükran üzre iken yine kad›l›¤›nda

mukîm olmakl›¤› ordu-y› hümayûndan ce-

nab-› bâr-› gerdûn-bestat arz olunsun diyüp

tekrar kap›c›lar kethüdas›na gönderildi...

Ve Es’ad Efendi hazretleri dahi gelüp Ebi
Eyyûb Ensari aleyhi rahmetü’l-Bari’de olan

ba¤çesine nüzül edüp, flehre dahil olmad›k-

lar› söylendi. 

‹Y‹ GÜNLERDE DE KÖTÜ GÜNLERDE DE

EYÜPSULTAN B‹R Z‹YARETGÂHTI.

Gül ve Kiraz mevsiminde Padiflah›n Al-
lah’a flükretmek için Eyüpsultan’a Varmas›:

Padiflah-› cihan-penâh hazretleri ha-

rem-i hümâyun ile Davud Pafla çiftli¤inde

Davud Pafla saray›na buyurduklar›n› anla-

tan Osmanl› tarihçisi flöyle anlat›r:

Ve bu esnâda Pâdiflâh-› cihân-penâh

hazretleri Valide-i saâdet-destgâh-dâmet

‹smetühâ-himmet-i aliyyeleri ile Dâvud Pa-

fla Çiftli¤i’nde yapdurduklar› sarâya göçüp,

gül ü kiraz mevsiminde tebdîl-i âb u havâ

eylemek kasd eylediler gitdiler. DDeerryyââddaann
ssaa’’aaddeett  üü  iiccllââll  iillee  ‹‹sskkeennddeerr  ÇÇeelleebbii  BBaa¤¤ççeessiinn--
ddeenn  çç››kkdd››llaarr. Vâlide-i izzet-penâh hazretle-

ri hazret-i Ebî Eyyûb Ensâri -aleyhi rahme-

tü’l Bâri- türbe-i flerîfeleri ziyaretinden ç›-

kup gitdiler. Fi evâhir-i flevvâl, sene

1006/M. 1598

Benim bu tebli¤imde vurgulamak istedi-

¤im esas konulardan biri olan ‹skender Çe-

lebi Ba¤çesinin surd›fl› mevkiilerde Merkez

Efendi Hazretleri ile birlikte yine bu 16.

yüzy›lda art›k görülüyor ki bir ziyaretgah-›

hususi mülkiyet olarak iyice yerleflmifl olu-

yor. Bu zata ‹skender Çelebiye daha sonra

Eyüpsultan’›n kendi fiziki ve co¤rafi mekâ-

n›ndan taflmas› mes’elesine temas ederken

gelece¤iz. 
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EYÜPSULTAN Z‹YARETLER‹NDEN B‹R‹

DAHA...

HAZRET-‹ PAD‹fiAH-I CEM-CÂM U

S‹TÂRE-S‹PAH TÜRBELER Z‹YARET‹NE

G‹TDÜKLER‹DÜR.

“Yevmü’l-erbi’â fi 22 flehr-i ramazanü’l-
mübarek. Bu rûz-i firuzda sa’adetlü Padiflah
hazretleri âbâ vü ecdâd-› kiramlar› türbe-i
flerifeleri ziyaretine niyyet ü azîmet eyle-
yüp kay›k ile hazret-i Ebi Eyyû Ensari aley-
hi rahmetü’l-Bâri’ye varup erkân-› devlet
karadan gitdiler. Sa’adet ü ikbâl ve izz ü ic-
lâl ile semend-i sa’adete süvar olup, Edirne-
kapusu’ndan girüp, iptidâ merhum Sultan
Selim Han-aleyhi’r-rahmetü ve’l-gufran-an-
dan Ebü’l feth Sultan Mehmed Han’a, an-
dan ammîleri fiehzade Sultan Mehmed’e,
andan merhûm ve ma¤fûrun-leh Sultan Sü-
leyman’a andan merhûm Sultan Bayezîd
Han’a andan pederleri merhum ve ma¤fû-
run-leh kabri fleriflerine inüp ziyaret eyle-
diler. Ve her türbeye ki indiler vüzerâ-›
izâm hazretleri dahi indiler. Vezir Meh-
med Pafla atabe¤lük idüp, önlerine düflüp,
ziyaret itdürdiler.” 
EYÜPSULTAN HAZRETLER‹ VE 

SANCA⁄-I fiER‹F

Mildi 1704 senesindeki bir önemli olay
flöyle anlat›l›r:

Bostanc›bafl› Mehemmed A¤a ref-i li-
vây-› isyan eden eflkiyân›n yed-i tu¤yânla-
r›na girmemek için, meflhed-i mutahhar,
Ebi Eyyûbi Ensâri’de olan sanca¤› flerîfi
alup, Sarây-› humâyûnda h›fz eylemifl idi.

Bu esnada Bostanc›bafl›n›n dahi gürûh-›
Bostâniyân ile dâhil-i cem’iyyet olmas› için
mürâsele tahrîr ve Cebecilere bafl ve bu¤
olan Küçük Ali A¤a ile ma’an ve her s›n›f-
tan birer mikdar âdem me’mûr k›lup gön-
derdiler. Anlar dahi Sarây-› Âmire’nin “Bâb-
› Humâyûn” ta’bir olunan mahalline vard›k-
lar›nda, dervâze-i Sarây mesdûr olma¤la
her çend sa’y eylediler, acd›rma¤a imkân
olmad›. Ba’dehû “Temur-kapu” ta’bir olunan
mahalle vard›lar. An› dahi açd›rmak müm-
kin olmama¤la afla¤› kapuyu küflâd ve ol
güruhu içerü ald›lar. Anlar  dahi Saray
A¤as›na hezâr ‹brâm-› tâm ve zor-› ikdâm
idüp, Ebi Eyyûbi Ensâri hazretlerinin mah-
fûz u mazbût olan sanca¤›n› ihrâç ve Bos-
tanc›bafl› Mehemmed A¤ay› at›na süvâr ve
bil-cümle Bostanc› gürûhu ile Sarây-› Âmi-
re’den taflra ve önünde düflüp ç›kard›lar. Ve

Ve cem’iyyet-i uzmâ’ ile Et-Meydân›’na dâ-
hil oldular... Ve Bostanc›lar içün haymeler
kurulup, a¤alar›n› Orta-Câmi’e ulemâ yan›-
na götürdüler. Ve medreselerde ne miktâr
suhte var ise, anlar› dahi Meydâna da’vet
ve mahsûs çad›rlar nasb eylediler. Ve Sa-
rây-› Cedîd ü Atîk’de olan teberdârân dahi
cümle da’vet, anlar dahi bir gürûh olup,
Meydân-› mezkûrun bir mahallinde hay-
me-nîflin oldular. Ve bi-l’cümle esnâf ket-
hudâlar› dahi her biri bayraklar› ile gelüp
cem’ oldular.
“KADI TAY‹NLER‹NDE EYÜPSULTAN”

Edirne kad›lar›n›n Eyüpsultan ile becâ-
yifl ve vazifede uygun ve eflit bir yer olarak
efllefltiklerini görmüflük. Bu sefer Selanik’in
dahi bu yerlerden biri olarak Eyüpsultan ile
ilmi ve kazai bir mertebede oldu¤u görül-
mektedir. Örnek olan tarihi vak’a flöyledir:
“KADILIKLAR VE MEDRESELER TEVC‹H

BUYURULDU⁄UDUR”

“Gurre-i flehr-i fla’banü’l-azzamda Müfti-
lenâm ve fieyhülislâm Bostanzade Efendi
o¤l› Mevlâna merhum u ma¤fûrun-leh Sul-
tan Süleyman-tâbe serâhu- Medresesi’nden
Selânik kad›l›¤›n kabul eyledi... Ve Selânik
kad›s› Mevlânâ Abdurrahim Efendi Havass-
› Konstantiniyye-i Hazret-i Ebî Eyyub En-
sari’ye kad› old›. Ve Havvas›-› Konstanti-
niyye Kâmi-zâde Mevlânâ Mehmed Efendi
Rumili’nde Yeniflehir kad›s› old›. Ve Sultan
Süleyman Han Medresesine fiehzâde Mü-
derrisi Mevlâna Ahmed Efendi geldi... Ve
fiehzâde Medresesi’ne Sahn’dan Mevlânâ
Abdurrahman Efendi buyuruld›. Ve medre-
se-i sahn Kazganc›-Kul› dime¤le mâ’ruf
Mevlâna Sinan Efendi’ye buyuruld›. Ve
Dâil Sultan Medresesi Mevlânâ Mehmed
Efendi’ye buyuruld›...”
EYÜPSULTAN VE PAD‹fiAHIN ED‹RNE’YE

G‹D‹fiLER‹NDE GÜZAHGÂHLARI

Yinel 17. yüzy›l›n sonlar›nda Padiflah›n
Edirne’de istirahat buyurmak karar›n› ald›k-
lar›ndaki güzergahlar› ve Eyüpsultan.

... Bu esnâda Pâdiflah-› azimü’fl-flân›n il-
letleri mufltedd olup, inhifâf-› mizâçlar› se-
bebile “ulemâ beyninde cülûsa mateallik
gulf ü gû ve ba’z-› söz flâyi ve beyne’n-nâs
mütevâtir olma¤la, hay›rhâhân-› devlet ile
bu ahvâl müzakere vü meflrevet olundukça
Edirne’de ikâmetleri münas›b görülme¤in,
ertesi iki k›t’a çektirir sefinesi ve sâ’ir Ha-
rem-i humâyûna mahsûs olan kay›klar dahi

481



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

donad›lup, Padiflah-› âlem-penâh Yal› Kasr-
› humâyununda süvar ve Eyyûb-› Ensâri ‹s-
kelesinden Davufl Pafla ba¤çesine nûzûl-›
hümâyun buyuruldu.
EYÜPSULTAN KIYILARININ DONMASI

(1700 miladi)
Tarihçilerimiz olay› flöyle anlat›r:
“Emr-i Kâdir-i Zü’l-celâl ile beyne’l-ce-

merât vâki olan fliddet-i sermâdan Ka¤›tha-
ne bo¤az› nehri donup ve Eyyüb-i Ensâri
ve Hasköy taraf›nda leb-i deryâda vâfir
mahal hoh-beste olup ve ol esnâda arzan
alt› kar›fl ve tûlu dahi ana yâs ile gâyet ke-
bîr azîmü’l-cisra bir semek-i nâ-dîde “‹stin-
ye-bo¤az›” nâm mahalde kenâra kârîb otu-
rup, girü deryaya avd ü ric’ata kudreti ol-
mama¤la helâk olma¤›n deryâdan taflra ih-
râc ve kar› çâk itdirildikde tennûr-i mi’de-
sinde henüz eriyüp muzmahil olmam›fl do-
kuz aded k›l›ç bal›¤› bulunup ve yaln›z ci-
¤eri bir piyâde kay›¤› doldurdu.. (...) 01
havalide bu ana dek ol makûle kebîr bal›k
zuhûra vâki’olmama¤la munzûru olanlar nakl
itmekle bu mahalle sebt-ü tahrîr olundu.”
B‹R EYÜPSULTAN Z‹YARET‹ DAHA 

(18. Yüzy›l Sonu)

“Z‹YARET-‹ KERDEN-‹ fiEHR‹YÂR‹ ÂLEM

TÜRBE-‹ EYYÛB-‹ ENSÂR‹”

Padiflah-› âlem-penâh hazretleri, kânûn-
› kadîm-i Osmânî üzere Ebi Eyyûb-i Ensâri
hazretleri merkad-› münevverelerinden te-
berrüken miyân-› sa’adet-iktirân-› mülükâ-
nelerine flemflir-i adû-tedmir taklidi içün
mâh-› mezbûrun yirmibirinci günü devlet ü
iclâl ile tahrîk-i flehbâl-i teveccüh ü ikbâl
buyurup, “sandal” tâ’bir olunan fülke-i felek
-pâyeleriyle “azimet ve avdetde” karadan
azîm alay ile Edirne-Kapusu’ndan ric’at bu-
yurdular.
EYÜPSULTAN SEMT‹N‹N OSMANLI

MEDRESES‹ ‹LE KENTLEfiME SÜREC‹NDE

KÜLTÜR HAYATIMIZA

KAZANDIRDIKLARI

Eyüpsultan’daki Eyüp Medresesi’nin bâ-
nisi Fatih Sultan Mehmed’dir. Merhum Ke-
mâl-pafla-zâde Eyyüb manzumesinden bah-
sederken flunlar› söyler:

“Hazret-i Hüdavendigâr ol mahalde
kubbe bünyâd etdirüb mezâr-› flerif-i i’mâr
etdi. Civâr-› nâfizinde bir lâtif câmi ve bir
medrese âbâd etdirüb ol diyâr› i’mâret etdi.”

NEfiR‹ ise tarihinde: “Ve flehirden taflra
Ebu Eyyüb-i Ensâri’de bir i’maret ve bir

medrese ve bir câmi ve bir hamam yap›b
Ebu Eyyûb-i Ensâri üzerine bir türbe yap-
t›rd›.” demektedir. 

Katip Çelebi merhum ise: “Haric-i hi-
sarda Hz. Resûl’ün alemdâr› Ebu Eyyub En-
sâri mezar-› flerîflerine türbe ve câmi ve
medrese ve hücürat-› talebe ve imaret” yap-
t›¤›n› zikretmekte ve K›vâmî’de: “Husûsen
sultan Mehmet Gazi devrinde âli ziyaret-
gâh olmufltur. Bir âli kalenderhâne ve bir
âli câmi ve bir flerif medrese ve bir bîmisâl
türbe ve envâ-i teferrücgâhlar” diyerek Ey-
yüb’ü tasvir etmektedir.. Fatih’in Eyyüb
Sultan vakfiyyesinde ise: “Câmi haricinde
her nevi güzelliklerle mücehhez ve kubbe-
lerle süslü, bediî nizâm› ve flirâse-i intizam›
ile ülker y›ld›z›n› fâik olan 16 hücreli, yüce
ve de¤erli bir medrese binâ etti. Gelenlerin
kundurulmalar›, fakirlerde miskinlerin yedi-
rilmeleri için cami önünde, metbah, furun,
mahzen ve odunlu¤u ve bunlar için gerekli
fleyleri müfltemil bir yer bina ederek vakf›n
lûzum flartlar›n› hâvi ve sahihli¤ine ayk›r›
flâibeden ârî hâli olarak fakirler, miskinlerle
sâir muhtaç insanlar için vakf-› sahih-i fler’i
ile vakfeyledi.” denilmektedir.

Bunlardan anlafl›laca¤› üzere Fâtih Sul-
tan Mehmed, rivâyete göre (Solakzâde’nin
aynen nakletti¤i mevkibe) fieyh Akflemsed-
din’e buldurmufl oldu¤u, Ebu eyyübi’l-Ensâ-
rînin kabri üzerine bir türbe, yan›nda câmi,
medrese, imâret ve hamam yapt›rm›flt›r.
Türbe ‹stanbul fethi olan 857/1453 tarihini
takiben hemen yap›lm›fl, bundan sonra da
863/M. 1458-59 tarihinde de câmi inflâ edil-
mifltir. Sonradan müteaddit tamir ve tecdîd
geçiren camiin kap›s› üzerinde bir kitâbe
bulunmaktad›r. Medrese, imâret, ve hamam
da bu tarihte tamamlanm›fl olmal›d›r. Mam-
bûrî, bu tarihte bir kütüphane yap›ld›¤›n›
kaydeder. Medrese hücresi, türbenin sa¤ ve
solunu flimdiki revaklar›n yerini iflgâl ediyor-
du. 1213/M. 1798-99 tarihinde Hüseyin
Efendi nezâretiyle yap›lan inflâ faaliyetinde
medrese odalar› tamamen y›k›lm›flt›r. 

Fatih Sultan Mehmed’in, Zilkade
990/Kas›m 1582 tarihinde tekrar bir araya
getirilen vakfiyesinde Eyüp Manzumesi
için bir çok yerler ve akar vakfedilmiflti.
Gurre-i Rebiü’l-âhir 894/4 Mart 1489 ve
evâhir-i Rebiü’l-evvel 895/M. 21 fiubat
1490 senelerinde ve mütebâki seneye aid
defterinde ise vak›f gelirleri daha da genifl
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yer almaktad›r.. Muhasebe defterleri vakfi-
yenin tedvininden daha eski oldu¤una gö-
re, önceleri vakfedilen baz› yer ve akarlar›n
sonradan gelirler aras›ndan ç›km›fl oldu¤u-
nu göstermektedir. 

EYÜPSULTAN
MEDRESES‹N‹N ‹LM‹ VE

KÜLTÜREL YÖNÜ VE B‹R
KADRO L‹STES‹

Pâye bak›m›ndan medresenin önceleri
20’li, daha sonra da 30’lu ve nihayet 50’li
oldu¤unu görüyoruz.. Zira 894/M. 1488-89
tarihli muhasebe defterlerinde müderrise
yevmî 20 akçe verildi¤ini gösterilirken,
895/M. 1489/90’de 30 akçe veriliyordu.
Medreseye yap›lan tevcihlerden de bunu
tesbit mümkündür. 901/M. 1495-96’den ön-
ce 30’la tayin yap›l›rken 957/M.1550 de ve
981/M.1573-74’de 50 ile veriliyordu..
1063/M.1552-53 tarihinde ise Hâmise-i Sü-
leymaniye olarak veriliyordu. (17. yüzy›l)
EYÜPSULTAN MEDRESES‹ MÜDERR‹SLER‹

1) Kâs›m Germiyânî: (901 H.den önce
30’la) (Sahn medresesi kay›tlar›nda)
2) fieyh Efendi: Burada müderris iken
903/M. 1502-3 tarihinde vefat etti.
3) Üç bafl Nûreddin Hamza (H. 910’da)
(miladi:1504) Daha sonra Edirne’de üç fle-
refeli de müderrislik etmifltir.
4) Seyyid ‹brahim Efendi (II. Bayezid devri)
5) G›yaseddin Pafla Çelebi (923 H. den
önce)
6) Pamuk Kad›: (931 H.den önce)
7) Ebû’l-Leys Efendi: (938’de)
8) fiemseddin Ahmed Efendi: (940 H.den
önce)
9) Müeyyed-Zâde Ali: (940 H.den önce)
10) fieyh Çelebi: (946 H.de)
11) Cürcân Efendi: (946 H.de)
12) Fâzîl Çelebi: (951 H.de)
13) Varak fiemseddin Efendi: (950 H.den
önce)
14) Kara Cafer Efendi: (950 H.de)
15) fieyhî Çelebi: (951H. den önce)
16) Müftizâde Mehmed Efendi (956 H.de)
17) Abdurrahman bin Ali (956 H.de)
18) Bald›r-Zâde (958 H.den önce)
19) Kâmi Çelebi (965 H.de)
20) Celâl-Zâde Sâlih Efendi: Celâl-Zâde,
Koca mustafa Niflanc›’n›n kardeflidir. Müla-
zimetten sonra 25’le Edirne’de Saraciye,
30’la ‹stanbul’da Murad pafla, 942/1535-36
M. de 40’la Atik Ali Pafla, 943/1536-37

M.de Semâniye’den Akdeniz cihetindeki
üçüncü medrese olan Çifte Ayakkurflunlu
Medresesine ve 949/M. 1542-43’de Edir-
ne’de II. Bayezid Medresesi’ne müderris ol-
du. Buradan kazaya ayr›lan salih Efendi,
951/M.1544-45’de Haleb, 953/M.1546-
47’de fiam, bir sene sonra Kahire Kad›s› ve
966/M.1558-59’da 100 akçe ile Eyyüb
Medresesi’ne müderris oldu. Bu 100 akçe-
den 50 akçesini medreseden, 50 akçesini
Ayasofya zevâyiinden ald›... (ATA‹)
973/1565-66 miladi tarihinde vefât etti.
Eserlerinin bir k›sm› ATA‹’de zikredilmifl-
tir. 809 cild eseri oldu¤u söylenir.
21) Ümmüveled-Zâde Ali Efendi: (969 H.de)
22) Bezen-Zâde Mahmud Efendi: (952
H.den önce) Hatuniye ve Medresesi (Ma-
nisa’da) nde bulundu.
23) Zeynel-âbidin Efendi: (973 H.de)
24) Abdülkerim Efendi: (974 H.de)
25) Abdü’l-Vâsi Efendi: (977 H.de)
26) Hâcegî-Zâde: (977 H.de)
27) Mahmud Bey (978 H.de)
28) Abdü’l-Bâki Efendi (979 H.de)
29) Nevâlî Efendi: (982 H.de)
30) Baba-Zâde Mehmed Efendi: Baz› med-
reselerden sonra 30’la Gelibolu’da Sar›ca
Pafla, 40’la Filibe’de fiehabeddin Pafla,
978/1570-71 H.de ‹stanbul’da Kalenderhâ-
ne, 16 Muharrem 981/13 May›s 1573 tari-
hinde Eyyüb Medresesine, 982/1573-74’de
Semâniye’den birine, 983/1574-75 H.de
Ayasofya Medresesi’ne, ve 984/1574-76’da
yevmi 70 akçe ile tekâüd olmak üzere Eyüb
Medresesi’ne müderris oldu. On sene bura-
da tedrisde bulunduktan sonra 994/1585-
86’da vefat etti.Eyyüb’de medfundur. 
31) Dervifl-Zâde Yahya Efendi: (994 H.de)
32) Ayânî Mustafa Efendi: (1001 H.de)
33) Azmî-Zâde Mustafa Efendi (1003 H.de)
34) Nefs-Zâde Mustafa Efendi: (1005
H.de) ve
35) Ümmi Sinan-Zâde Mehmed Efendi:
(1018/1609 miladi’de)
EYÜPSULTAN’LI B‹R DEDEDEN GELME

FAKAT KASIMPAfiA’DA DO⁄MUfi ÖNEML‹

B‹R fiA‹R‹M‹Z

Eyüpsultan’da medfun olanlardan özel-

likle onalt› ve onyedinci yüzy›llarda sem-

tin, kasaban›n daha henüz ondukuzuncu

yüzy›ldaki karmafl›k durumuna  düflmeden

evvelki halinde hüküm sürmüfl bir kültür

adam›m›zd›r flair AR‹F.. (Vefat›: M.
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1714’dür) ‹lk def’a, fakat sadece bir hal ter-

cümesi özeti olarak sunaca¤›m›z bu zat›n

hayat hikayesini ve eserlerinden bir örnek

sunaca¤›m.

“‹sm-i flerifleri Abdü’l-bâkîdür. Gül-bün-

i flâdân-› vücud› ‹stanbul kurb›nda, Kas›m-

pafla nâm mahall-i dil-güflâdan zuhûr it-

müfldür. Asr›nda Tersâne-i Âmirede mah-

zen kâtibi mehmed Efendi nâm pîrün fer-

zendidür. Evâ’il-i hâlinde envâ-› ulûm ve

fezâ’il en kâm-yâb-› tahsil olup fleref-revâ-

y› mülâzemet ile tarîk tedrise azîmet idüp

bi-hasbi’l-ade kat’-› merâtib-i mu’tâde ide-

rek flân-› Fezâ’il ziflân›na ikrâm ve imtiyâz-›

ilmiyyesiyle ihtirâm ol›nup kazâs›yla mak-

ziyyü’l-merâm ba’dehu mahrûsa-› Burusâ

kazas› ihsân ol›nup ba’dehu Mekke-i

mu’azzama kazas› pâyesiyle Kâhire-i M›s›r

Kad›s› olup ba’dehu ‹stanbul Kad›s› olup

ba’dehu Anadol› Kad›askeri olduktan sonra

iki def’a sadaret-i Rûm’a murabba’-niflin-i

çar-bâlifl-i mesned-i izz ü temkin olm›fltur.

Ol Arif-i zemane ve ol faz›l-› bi-bahânenün

evsâf-› hamîdelerinde kümeyt-i hofl-h›râm-›

hayâl mizmâr-› evtâr-› sutûrda bu tarz-› dil-

firîbâne ile tahrik-i ikdâm es’âr ider. Ol al-

lâme-i yegâne merâtib-i kemâlât› ihrâs ve

berâhîn-i makâlât› ibrâz eylemifl ve nice

te’life muvaffak olm›fl bir vücûd-› muhte-

remdir. Hakka’›-insâf ol fâz›l-› bî-nazîr ve

ol fla’ir-i mahmedet-semirün fezâ’il-i kemâ-

lât› zemzemesi âfâk-gir ve ma’ârif-i nazm u

inflâ-i hofl-ta’bîri velvele-i endâz-› sühan

perdâzân-› S›fâhan ve Keflmir’dür. Ale’l-hu-

sûs hatt-› ta’likde Ol ›mad-› h›tta-› Rûmun

hâme-i âhenin-nây› imâd-› beytü’l-iflrâk-›

cihân ve nevîd-i kilk-i hofl-h›râm› Helye-i

nazm u inflâda sâhib-meydândur. Mevlânâ-

y› mezbûrûn gevher-i girân-kadr-i ömr-i

azîzi riflte-i sinîn-i seb’ine muntazam ol›nca

gavvâs-› bihâr-› ulûm u ma’ârif olup sadef-i

sîne-i bîkinesi enva-› derârî-i flâh-vâre gen-

cîne olm›fl idi. Âh›r flirâze-i mecmu’a-i ha-

yât› göste-i ser-pençe-i memât olma¤la bin

yüz yi¤irmibefl hudûd›nda ol serv-i ser-ef-

râz-› bâ¤-› ma’arif, çemen-zâr-› huld-› berî-

ne azm-i h›râm ›dup Eba Eyyûb Ensâri tür-

besi civar›na defn ol›nmufldur. mevlâna-y›

mezbûr evâhir-i ömr›nde süls-i mâl›n› vü-

cûh-› hayra sarf ol›nmak üzre vasiyyet it-

mekle fevtinden sonra dâmâd-› âlî nijâd›

Fa’iz Efendi civâr-› Ebi Eyyûb Ensâri’de bir

medrese-i celîle bünyâd› ile rûh›n› flâd it-

mifldür. Mevlânâ-y› mezbûrûn fevtine Sey-

yid Hüseyin Vehbi bu târihi nazm itmifl-

dür.
Cenâb-› Arif-i bi’l-lâh Abdü’l-Bâki-i Fâz›l
ki olm›fldu müsellem fazl› gibi hüsn-i ahlâk›
‹ki kez olm›fl idi zâti sadr-Rûm’a pîrâya
Pür itmifldi debîr-i çarh vasf›yle hüh evrâk›

Olup vâreste-i kayd-› anâs›r gitdi uçma¤a
Hümâ-y› rûh› k›ld› âfliyâne evc-i itlâk›

Didüm giryân giryân fevtinün tarîhini ey
Vehbi
Gidüp Arif Efendi kald› ismi dehrde bâkî

fiâ’ir-i mezbûrun nazm ve nesrde kat›

çok te’lîfi vardur. Cümle-i âsâr›ndan Min-

hâcü’l-Usûl nâm te’lîfi ve Siyer-i fierifi ve

meflhûr-› âfâk olan Mi’râciyye nazm›na mu-

vaffak olup hatta kendi mâl›ndan fleker ve

flerbet ve öd ve anber vakf idüp her sene

Mi’rac gicesi Ebû Eyyûb Ensâri türbe-i fleri-

finde ulemâ-i izâm ve meflayih-i kirâm ve

sâ’ir eflrâf u a’yân mahsus da’vet ile azîm

cem’iyyet olup nazm eyledi¤i Mi’râciy-

ye’den bir mikdâr ebyât hüsn-i savt ile k›-

râ’at ol›nup du’âlar ol›nmaktadur. ‹nflaallâh

Ta’âlâ sebeb-i ma¤fireti olacak bir eser-i

celîldür. Nazm eyledi¤i Mi’raciyye’nün hâ-

timesinden ebyât-› münâcat bu mahalle

tahrîr olindu. der münâcât-› Bârî-i Ta’âlâ:

Ya ilahî be-resûl-i sakaleyn

Mihr-i tâbende-i burc-i harameyn

Be-kerem-kârî flâh-› ‹srâ

Be-kerem-tâbî-i mâh-› ‹srâ

Nûr-› peygamber-i zî-flânun içün

Ol resânende-i fermânun içün

Hürmet-i hakk› cemî- i rüsülün

Dahi ol râh-nümâ-y› sübülün

Beni ser-mest-i mey-i tahkik it

Sâlik-i flâh-› reh-i s›ddîk it

Eyle her iflde refîkum tevfîk

Beni k›l lây›k-› lutf u keremün

K›l kerem ey fleh-i âlî-flânum

Ne kadar mücrim isem sultânum

(...)

Afv idüp cürmini ma¤fur eyle

‹ki âlemde de mesrûr eyle

(....)

Ne kadar ye¤ise istihkâk›

Mazhar-› lutf ola Abdu’l-Bâkî
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D- EYÜPSULTAN’IN ‹STANBUL

fiEH‹RLEfiMES‹NE ETK‹LER‹

EYÜPSULTAN’DA S‹V‹L M‹MAR‹N‹N

SARAYLARIN VE YALILARIN DURUMU

KUTS‹YETE H‹ÇB‹R ZAMAN ZARAR

VERMEYEN B‹R N‹TEL‹KTEYD‹.

Eyüpsultan’da mevcut olup sonra y›k›l-
m›fl, yanm›fl da olsa mevcut d›flar› öteki
Surd›fl›na taflmadan evvel de olsa sonra da
olsa mevcut olmufl yap›lar flunlar idi:

Hançerli Sultan Saray›, Hibetullah Sul-
tan Yal›s› (Bostan ‹skelesi yak›n›nda)
1834’de ‹plikhane’ye geçifl, 1871 Rifltehane
yani Halat Fabrikas›na nakletmek suretiyle
ortadan kald›r›ld›. Sonralar› Tersane bün-
yesinde Armador fabrikas› ismiyle an›ld›...
Hasköy’e son bulundu¤u yere gitti. Yine
1871 y›l›nda Rifltehane y›kt›r›ld› ve arsas›
parsellendi ve sat›fla ç›kar›ld›.. Bu bir yerde
sanayi müesseselerinin Eyüpsultan gibi bir
yere kurulmas›n›n ne kadar yak›fl›ks›z oldu-
¤unun anlafl›ld›¤›n› gösteren bir olay ol-
mufltur. Sonradan Karakol Binas› olarak
emniyet ifllerinde kullan›ld›¤› bir k›sm›n›n
yan›nda art›k Halat meydan› olarak an›lan
yer kald›yd›..

Daha eski dönemde 16. yüzy›lda Ebu-

suud Efendi’nin Karaa¤aç Saray› yan›ndaki

Çam Korulu ve Gül Bahçeli koru içindeki

yal›s› çok ünlü idi. Ünlü tefsirini bu güzel

bahçede yapm›flt›r. Aynal›kavak Saray› ise

yine Eyüb’e ba¤l› bir semtte bir mahallede

olmas› bak›m›ndan say›lmaya de¤er ünlü

bir saray olup bir k›sm› sonralara 18. yüzy›l

sonlar› ile 19. yüzy›l bafllar›nda bahçesinin

bir k›sm› Tersaneye kalb edildi. Eyüb’a

merbut Sütlice, Karaa¤aç, Hasköy ve Ka-

s›mpafla’nin sivil mimari eserleri saymakla

bitmez. Bunlardan Karaa¤aç ki sonra Ceza-
yirli Gazi Hasan Pafla taraf›ndan mühendis-

hanenin çekirde¤inin oluflturuldu¤u mahal

idi, zaman›nda Karaa¤aç Korusu ile çevresi

Karagöz Yal›s› vaktile Defterzade ‹brahim

Pafla’ya aitmifl. Bahçenin letâfeti, mevkiin

eflsizli¤i (bat›ya bak›yordu) IV. Murad’›n

çok hofluna gider ve s›k s›k buraya gelir

hofl zamanlar geçirirmifl. IV. Murad Aynal›-

kavak saray›nda zaten ünlü Nef’inin Bahari-

ye Kasidesini dinlemiflti... Tersaneye bitiflik

olmas› Padiflahlar›n ifllerini buradan, Ok-

meydan›ndan sonra gelip takip etmeleri

için idi. ‹flte Cezayirli Gazi Hasan Pafla’n›n

Ege Adalar›nda, ‹stanbul Bo¤aziçinde, Ka-

s›mpafla’da Tersane-i amirede say›s›z eser-

ler ve vak›flar b›rakmas›na ra¤men Eyüp-
sultan’da merhum taraf›nd›n yapt›r›lm›fl bir

eserin olmamas›, Mühendishane için Kara-

a¤aç ve Hasköy mevkiini seçmesi hep

Eyüpsultan semtine olan hürmetinden idi...

Oysa kendisi devlete yard›m edecek kadar

zengin bir Kaptan-› derya idi...

Kasaba-i Eyyüb’e merbut mahallât için-

de neler yoktu ki, Kas›mpafla ve Hasköy

bunlar aras›nda idi..

Fatih tersanesinin kurulmas› esnas›nda

takip edilen yol yüzy›llarca devam eden

tercihler meflrevetlerin eseridir. Bu durumda

ben bu ba¤lamda flunlar› söylemek isterim:

1. fiimdiki Galata Köprüsünden Kara-

a¤aç mevkii denilen, Ka¤›thane ile Hasköy

aras›nda kalan yerlere kadar görünen hep

Tersane yap›lar›d›r.

2. Kas›mpafla’dan geçen asr›n bafl›ndan

itibaren kald›r›l›p Kazl›çeflmeye nakledilen

debbaghaneler Haliç’in baflta Eyüp olmak

üzere sit alan› olmas› keyfiyetinin ilk ifla-

retleriydi.

3. 1770’li y›llar›nda Kalyoncular K›flla-
s›’n›n Kas›mpaflaya yap›lmas›, Galata’da ve

di¤er kefere mahallelerinde gemicilerin be-

kâr odalar›nda sürünmesini ortadan kald›r-

mak için Cezayirli Gazi Hasan Pafla emriy-

le yap›lm›flt›.

Bu halen faal olan en eski Osmanl› As-

keri k›fllas›n›n neden Eyüp cihetinde ya da

ona yak›n bir yerde infla edilmedi¤i sorula-

bilir.

4. Bir e¤itim müessesesi olan Mühen-

dishane’nin 1774 y›l›nda gravürünü sundu-

¤umuz Karaa¤aç mevkiinde faaliyete geç-

mesi Haliç’in Kuzey fleridinin Ka¤›thaneye

kadar Tekniksanayi ve Teknolojik e¤itim

binalar› ile doldurulmas› üzerinde durula-

cak bir husustur ve Eyüp kazas›na merbut

bu mahallerde idari ya da belediyenin iflle-

vini yapan o zamanki kad›l›k ve askeri mü-

esseselerin iflbirli¤i ile gerçekleflmiflti. 

5. En zengin bir resmi kifli olan 18 yüz-

y›l›n ve Barbaros’tan sonra Piri Reis’in hari-

tac›l›k ve gemicilik fennindeki üstünlü¤ü

bir yana b›rak›l›rsa 19 y›l kaptan-› deryal›k

ve sonunda birkaç ay da olsa Sadrazaml›k

yapan Cezayirli ‘nin adalarda ve Kuzey

Haliç fleridinde hayli vakf› olmas›na ra¤-
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men Eyüpsultan’a hiçbir vak›f eser yapma-

mas› ya da Eyüpsultan’a dokunmamas› dü-

flünülecek bir hususdur.
6. Dünyada belki de tek iflyeri-gözetle-

me kulesi vazifesini gören flimdiki Deniz
Hastanesinin oldu¤u yer yine eskiden Ce-
zayirli’nin kona¤› idi.. Kona¤›n› buraya te-
sis etmesi, Eyüpsultan’dan daha iyi bir fle-
kilde deniz taraf›ndan içeriye do¤ru seyret-
meyi münasib k›lan bir malikane yapmas›-
na engel miydi ki?

7. Haliç’te onbinlerce metrekarelik bir
alan olan Bahri ve Tersane alan›nda de¤il
de, Haliç’in bir yerinde de¤il de Yal› Köfl-
kü’nün Tophane’de olmas› düflündürücü-
dür.. Bu yal› köflkü Kaptan-› Deryalar›n
ikamet ettikleri ve denize aç›lan donanma-
n›n u¤urland›¤› yer olarak bilinir. 

8. Güzergâhlar olarak ister Padiflah
hazretlerinin cüluslar›nda, ister manevi va-
zife olarak ziyaretlerinde ve de isterse Edir-
ne Saray›ndan avdetlerinde ya da oraya gi-
difllerinde takip ettikleri güzergâhlar, yine
yabanc› misyon fleflerinin takip ettikleri
yollardan konsoloslar›n tebdil veya gidifl
gelifllerinde izledikleri yollar hep Eyüpsul-
tan’›n mümkün mertebe uza¤›ndan ve ziya-
ret edilecekse mümkün mertebe ziyaret
ediliflin kolaylaflt›r›c› güzergâh olmas› ince-
lenmeye de¤erdir. Galata, Fener ve Balat
hariç, hiç bir konsolos binas›n›n dahi bir
kere olsun Eyüpsultanda kurulmas› hiç sözü
dahi edilir bir olay olarak akla getirilmesi
mümkün müdür?

9. Mahalle-i Tahtakale, Mahalle-i Balat,
Cebeali denilen Cibali asl›nda bu yakada
önemli yerlerden olup Cibali nadiren Ter-
sane kurulufllar›n›n bulundu¤u güney k›y›s›
güneybat› k›y›s› olan yerdedir.. Burada mu-
azzam kalafathaneler ve gemilerin çekildi¤i
çekek-yerleri mevcuttu. Cibali ilk iskan
edilen yerdir. Fetih’den sonra ilk iskan bu-
raya Üsküp’den Müslüman Osmanl› Türk-
leri getirilmifl ve yerlefltirilmifltir. Diyece-
¤im yine de Eyüpsultan cihetinde teknik
bir yap›laflma görülmez.

10. Halbuki ilk Tersane anbarlar› Ay-
vansaray’da y›k›k ve kullan›lmayan bir kili-
se içinde idi ve bu da Eyüpsultan’a en ya-
k›n bir yer olarak ‹tri Dede’nin Mustafa ‹dri
Efendi’nin kabrinin hemen sur taraf›nda idi.

11. Surlar›n mevcudiyeti Ayvansaray
yolu ile Eyüpsultan’›n ve sur-içi yönü ile

Fatih semtinin nispeten flehirleflmesinin ya-
p›lmas›n›n Sur-d›fl›’na do¤ru gitmesine ne-
den olmufltur.

12. 1492 ‹spanya yahudileri olay›n›n,
Osmanl› tolerans›n›n Eyüpsultan taraf›nda
zerrece bir iskân faaliyeti göstermez.. Yer
istikamet Galata’d›r. Fetihten sadece 50 y›l
sonraki bu olay. Eyüpsultan’›n tam teflekkül-
lü bir kasaba olmas›ndan evvel de olsa art›k
Eyüpsultan’›n bir Türk-‹slâm bir Osmanl›
özel yerleflim alan› oldu¤unu gösterir. 

13. Surlar›n mevcudiyetine ra¤men, sa-
habe kabirlerinin oldu¤u yerden Ayvansa-
ray kanal› ile Sur-içi’nin Eyüpsultan ile
ba¤lant›s› mevcut olmas›na ra¤men, yine
de bu kap›dan içeri de¤il d›fl tarafta önce
Ayvansaray kabristan›n›n ve yerleflme yeri-
nin sonra Edirnekap› büyük kabristan›n›n
ve semtinin Rami ve Otakç›lar yolu ile
oluflmas›na yol açm›flt›r. 

14. Bir Sultan saray› olmas›na karfl›n,
Aynal›kavak Saray›n›n bahçesinden Haliç’e
bakan yönde bir küçümsenmeyecek arazi-
nin Tersane-i Amireye kalbedilmesi ve bu-
rada Kalitehane-Tersane’nin Camialt› mey-
dan›ndan sonra ikinci meydan›n›n aç›lmas›
burada Amerikankari gemilerin yap›lmas›,
demek isterim ki, tersanenin padiflah sara-
y›n›n bahçesini dahi kendine dahil etti¤i
düflünülürse, Padiflah izniyle de olsa, Eyüp-
sultan semtinde yine de bir ufak inflaa yeri
bile aç›lmamas› kutsiyetine sayg›n›n yine
bir iflaretidir.

fiehirleflmeye tesirlerinin bir belirtisidir.
15. Zaman geçtikçe, as›rlar as›rlar› ko-

valad›kça, Eyüpsultan dini, mistik, kutsal
mekân olmakta Tersane muhiti de Kas›m-
pafla- Hasköy, Aynal›kavak, Camialt› deni-
len k›s›m nihayet Hal›c›o¤lu sanayi muhiti
olarak geliflmektetir.

16. Bana kal›rsa önce Halicin Tarihinin
bitirilmesi sonra Sur-d›fl› ‹stanbul flehirlefl-
me tarihini incelemeye bafllanmas› gerekir.

17. Okmeydan›’ndan sonra Aynal›ka-
vak’ a kayan Sultan teftifl alan› tarih aç›s›n-
dan Tersane tarihi ile geliflme ve yay›lmas›
ile ele al›nd›¤›nda, bunu metodik olarak
hem Eyüpsultan ile irtibatland›rmak hem
de Eyüpsultan’a da 19. yüzy›l›n gereksiz ve
çok yanl›fl olan Feshane, ‹plikhane ve Si-
lahtara¤a kurulufllar›n›n manas›zl›¤› Tersa-
ne ba¤lam›nda ele al›nmal›.. Hiç mi yer
yoktu? Zindan, Kurflunlu, mahzen, Lenger-
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hane, Dökümhane, Mühendishane-i bahri
ve berri, Errehane, Armadör atölyesi (halat
fabrikas› yerine bu vard›) çeflmlerin envâ›
yani malzemenin ve küçük orta boy gemi-
lerin al›nd›klar› mekanlar.. Bunlar istenildi-
¤inde nas›l da infla edilip hep Haliç’in Ku-
zey k›sm›nda yer al›yorlard›. Camiler de
öyle Sivrikoz, Çorlulu Ali Pafla  Camii,
Handana¤a camii en önemlisi ise K›l›ç Ali
Pafla Camii Tophanede iken, Piyale Pafla
Camii Kas›mpaflada idi...

18. ‹stanbul’u feth eden böylesine bir
ça¤ degifltiren bir olay›n kahraman› Os-
manl›lar elbetteki ‹stanbul Korunmas›n›
düflüneceklerdi.. Mevcut olan sur kap›lar›na
ilaveten yeni kap›lar da ihdas edilmifl, Balat
kap›lar›, Ayvansaray kap›lar›, Tersane-i
Amire kap›lar› ki bunlar Hünkar Kap›s›
olup flimdilerde yukar› al›nm›flt›r, Azapka-
p›s› tersane iflçilerinin girdi¤i kap›, ve Has-
köy kap›s› ki flimdilerde Handana¤a cami-
inin oldu¤u yerdedir.. Bütün bunlar›n için-
de asl›nda Camialt› tersanesinin de bir girifl
kap›s› olarak büyük vinçin Cezayirli Gazi
Hasan Pafla maçunas›n›n oldu¤u yerde
mevcuttu. Bütün bu ba¤lamda Eyüpsultan’a
gelince, bu muhteflem kutsal mekan›n res-
mi bir yönü, askeri bir yan› olmad›¤n›dan
son derece serbesti alan› olan bir mekând›..

19. Ancak 19. yüzy›lda bafllayan ve yu-
kar›da ifade etti¤imiz Eyüpsultan’›n gerek-
siz yere çehresinin bozan kutsiyyetine za-
rar veren sanayi yap›laflmalar›n›n yan›nda
ilginç bir geliflme de ilk defa diyebilece¤iz
bir olay olarak Tersane’nin Kaptanpafla-
Iardan sonra ikinci adam olan Tersane
Emini’nin bu zikredece¤imiz Vâhid Efendi
Yal›s›d›r.

1814-15 y›llar›nda Eyüpsultan’da yal›s›
olmas›d›r. Bu eminin piri olan daha 40 y›l
bile olmayan bir geçmiflte Osmanl›n›n en
zengin olan ricalinden paflan›n yapmad›¤›-
n› nas›l yapabiliyor? Gayet basit, çünkü II.
Mahmud dönemi idi bu dönem.

20. Haliç’te Kutsal bir mekân olan
Eyüpsultan’dan baflka bir de Mahrem mev-
ki vard› ki o da Padiflah Sahilsaray› Aynal›-
kavak Kasr› idi. Bir Padiflah taraf›ndan tam
da Aynal›kavak kap›s›ndan karfl›ya Balat sa-
hillerine Haliç harem meselesi nedeni ile
kapat›l›nca ‹stanbul ekonomisi felç olmufl-
tu. Bunu flunun için yaz›yorum, Haliç’in Ba-
t› taraf› güneye de kuzuye de bakan taraf›

olsun Eyüpsultan baflta olmak üzere yine
de ekonomik bir potansiyele sahipti. Yemifl
iskelesi, Tahtakale, Ya¤kapan› gibi ünlü bir
ticaret merkezi ünlü gümrük merkezler gibi
merkezlerden olmasa da bu gerçek..

21. Say›n Abdülaziz Bay›nd›r’›n sözünü
etti¤i Eyüp ve ‹stanbul suyollar›n›n mevcud
oldu¤u fler’i siciller bize ‹stanbul’un tek ve
en zengin sosyal hayat örneklerini ve fle-
hirleflmeyi de kültür hayat›n› da bize yan-
s›tmaktad›r. fier’i siciller taranmal›d›r...

22. Gitgide Eyüpsultan’›n dini yap›lar-
dan, kabirlerden ibaret bir yer olmay›p, ha-
yat›n devam etti¤i bir kasaba bir büyük ‹s-
tanbul mahallesi olarak an›lmas›, sivil mi-
maride özellikle 18. yüzy›lda Nevflehirli
damat ‹brahim Pafla’n›n geleneksel mimari-
ye tutkunlu¤u ve bu çukur alanda kalan ye-
rin flirin ve cesametten uzak eserlerle dona-
t›lmas› gerekti¤i hususu önemlidir.

23. Yak›n çevresindeki Eyüpsultan’›n
geliflmesini ben üç noktada ayr› olarak vur-
gulamak ve mesaj vermek istiyorum. 
SUR-DIfiI VE EYÜPSULTAN DIfiI

fiEH‹RLEfiMEN‹N ÖNEML‹ B‹R OLAYI

‹skender Çelebi bahçesinin kendi için-
de ve önemli bir alana yay›lan bir yerleflim
alan› oluflturmas›, Veli Efendi’nin fleyhülis-
lam olmas›na ra¤men nerede ise Silivri’ye
yaklaflacak gönül sesine göre surlardan
uzak yerlerde ikâmet etmesi yan›nda bir de
padiflahlar›n eski baflkent Edirne ile ulafl›m›
ve Eyüpsultan d›fl›nda imar ve ulafl›m›n en
büyük eseri olan Büyükçekmece Köprü-
sü’ne dair vak’anüvisimiz ne diyor bakal›m:
Padiflâh-› cem-câh ve sitare-sipah u din
penâh
Sultan Selim Han Hazretleri zaman›ndaki
âsârd›r:

Padiflah zaman›nda özellikle Ayasofya
camiinin etraf›ndaki camii ittisalindeki bü-
tün evler y›k›lm›fl, ev sahiplerine bahalar›
ödenmifl ve en önemlisi ise Mimar Sinan
taraf›ndan  payandalar yap›l›p birbuçuk
metre meyilli hale getirildi¤i söylenir. Ca-
mi temeli ve ana binas› takviye edilmiflti..

‹flte Sur-d›fl› tarihimizin önemli eserle-
rinden ve Eyüpsultan’la ilgili büyük bir ti-
caret köprüsü büyük bir ulafl›m yolu bu dö-
nemde gerçekleflti.. Sultan selim zaman›n-
daki imar faaliyetlerinin say›m›nda alt›nc›
s›radaki bu eser flöyle anlat›l›r:

“Ve alt›nc› eser-i saadet, Büyükçekme-
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ce’de derya içinde yap›lan cisr-i azîmü’l-
hey’et dir ki merhûm ve ma¤fûrunleh Sul-
tan Süleyman Han yaln›z temeline ikiyüz
yük akaça Defterdar küçük Hasan Çelebi
ve Rumeli muhasebecisi Hüsrev Bey eliyle
sarf eylemiflti. Tekmili Sultan Selim Han
Hazretlerine nasib oldu.. Zavi’l-ukûl gör-
dükde n’eydü¤ü ma’lûm olur. Takrîr ü tah-
rîr ile olmaz.”

1453’DEN EVVEL DE EYÜPSULTAN SEMT‹

SUR-DIfiI YERLEfi‹M B‹R‹M‹ OLARAK DA

OLSA SEV‹LEN B‹R MAHAL ‹D‹

Fatih, hocas› fetihten sonra hemen son-

ra hayatta iken, henüz Göynük’e (ilmî inzi-

vâ) diyebilece¤imiz inzivâya çekilmezden

evvel -ki o inzivâ ki dünyada ilk kez Mik-

roorganizmalar’› ona yazd›rmaya nasib et-

miflti- Akflemseddin Hazretlerine yalvar›p,

kendisini ve ‹stanbul’u terketmemesini yal-

varm›fl ve Eyüpsultan s›rtlar›n› ve Alibey-

köy civar›n› iflaret ederek s›n›rs›z araziyi

teklifen gitmemesini tekraren rica etmiflti..

Diyece¤im o ki, daha kabristan önü,

cami ve sahil beynindeki o ulular kabristan›

ve Mareflal ve Zekai Dede merhumun yat-

t›¤› o tepedeki kabristan henüz daha olufl-

mam›flt›.. Fakat yine de, yine de Eyüpsul-
tan’›n bulundu¤u yer makbul bir yer, tercih

edilebilen tabiat› olan bir mahal idi...

EYÜPSULTAN’IN fiEH‹RLEfiMES‹NE 

VE YAPILAfiMASINA ÖRNEKLER

Nerede medfun oldu¤unu bilmiyoruz

amma, Hadice Sultan’›n hay›rsever kethü-

das› Eyüpsultan’da Koca Kas›mpafla’n›n fla-

d›rvan›n›n müceddeden bina etmesi ile an›-

lan Kedhüda Mehemmed Efendi’dir.

H. 1138/M.1726

Ol›cak böyle gerek Hayr-› Halef dünyada

diyerek tamiri övüyorlard›..

xxx

Di¤er bir çeflme ise art›k Eyüpsultan’›n

en meflhur ve herkesçe bilinen Zal Mah-

mud Pafla Camii’ne miladi 1577’de bir çefl-

me yap›lmas›d›r. 1590 senesinde..

Eyüpsultan ziyaretlerinde züvvar’a fle-

refyâb-› kadem olsun diye basamak (merdi-

ven) de infla edilmiflti.. 1731 miladide.

ÜÇÜNCÜ AHMED’‹N KIZI 

AY‹fiE SULTAN SARAYI

Sadr-› esbâk A’râc Osman Pafla-zâde

Kapudan-› sâb›k Ratib Ahmed Pafla zevcesi

olup, Zeyrek Saray›’nda sakin iken hüsnü’l-

hatem H. 1189 (3 Ekim 1776)) tarihin

fia’ban›ndan alt›nc› günü Ortaköy yal›s›nda

vefat edip ‹stanbul’da Valide Camii türbesi-

ne ihzâr ve ba’de s-salât haric-i türbede sâir

hemflireleri yan›na defn ol›nm›flt›r. Ey-

yüb’da Bahariyye kurbünde vâki Sahil Sârâ-

y› vard›r...

Sultan 4. Mehmed’in k›z› Hadice Sul-

tan’›n Sahilhanesi vard›... Ayvansaray kapu-

su haricinde idi.. Onun bitifli¤inde ise Ca-

mii flerifi vard› (Miladi 1740 seneleri)

III. Ahmed Eyüpsultan Camii Minaresi-
ni tamir ediyor:
Eyledi bünyâd iki mevzûn minâr-› dil-niflin

Ayr›ca,

Tafl dikti rân-› ta’ate gelüb Eyyüb’de

Yapt› han Ahmed iki zîbâ minare bî-bedel.

(H. 1136/M.1724)

Halid ibi Zeyd ebi Eyyüb-i Ensari’ye gel..
dedi¤ine nazaran nice eserler yapt›¤› anla-

fl›y›lor 3. Ahmed’in...

Ve biri daha

Bu âli mahfel fa’ir-i takvâya bâl oldu.

(H.1136/M.1724)

Eyüpsultan’daki mahfellerdir bunlar...

EYÜP DEBBAGHANELER‹NDEN B‹R DEBBA⁄

Kas›mpafla deresinin üstünün kapat›l-

mas›, daha önemlisi geçen as›rda bundan

art›k 180 seneden fazla zaman evvel Eyüp-

sultan’da olmas›n› yad›rgayabilece¤imiz an-

cak Kas›mpafla olmas› geçen as›rda yad›r-

gan›p Kazl›çeflme’ye nakledilen debbagha-

nelerden sonra Eyüp’e bakal›m.. Nadir bir

sanayi olup toprak çömlekçiler yan›nda

çok daha a¤›r ve semt ile ba¤daflmayan bir

meslekti.

Havass-› Aliyyede kaza-› Ebi Eyyüb-›

Ensari aleyhi r›dvânü’l-Bâri civar›nda vâki

Debba¤hane üstadlar›n›n reisi ve ahî babas›

iken “Debba¤-› ukba 1189/M.1175 tarihin-

de vefat eden el-Hacc Mustafa A¤a kâr-hâ-

nesi kap›s›nda bir hayr-i câri ihdâs ve çefl-

me bina eyleyip vefat eden mikdârdan zi-

yâde âb-› revân bak›yyesini kazâ-y› mezbû-

run iskelesinde vâki Zâ’in Mahmud A¤a

Mescidi’nin abdelhanesine icra eylemifldir.

Tekabbal’allahu teâla mezbur Hac›

Mustafa’n›n kabri nefs-i nefîs-i hümâyûnun

dabbeye süvâr olmas› için mevcûd olan bi-

nek tafl› mukâbilinde vakî pederinin kabri-

ne defn olunmufltur.
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YED‹KULE CAM‹‹ M‹RAHUR ‹MAMI

EYÜP’TE BABASININ YANINA DEFN

ED‹L‹RKEN, ARTIK 16. YÜZYIL

SONLARINDA DEFNLER EYUPSULTAN

MERKEZ‹NDEN DIfiARI DO⁄RU

AYVANSARAY’A VE EYÜPSULTAN

SIRTLARINA DO⁄RU YÖNEL‹YORDU..

(MEKAN BÜYÜMES‹ VE GEN‹fiLEMES‹)

Yedikule’liye yârâb sekiz cennet h›sn ola..

Eyüpsultan’da fiah Sultan mukabilinde

pederi yan›nda medfundur.. (M. 1731-

1732) Her ne kadar art›k aded itibari ile

sadrazamlar›n, fleyhülislamlar›n ve di¤er

devlet ricali adedi artm›fl ve art›k merkez

Eyüpsultan’a lay›k olanlar ço¤alm›fl ise de

kendilerine de¤er var oldu¤u kabul edilerek

bu kabil defnlere çokça rastlan›yor. Bu ar-

t›k 16. yüzy›l›n sonlar›d›r..

Bali Çeflmesi.. Eyüp’te bir Vak›f.. Türbe

Çeflmesi de¤il bu.. Do¤rudan do¤ruya bir

vak›f eser.. Eyüpsultan semtinin tevsiine bir

örnek.

Eyyüb-i Ensâri’de K›z›l Mescid mahal-

lesinde Balc› demekle ma’ruf kimesnenin

hânesi taht›nda bina olunan çeflmenin tâk-›

balâs›nda banîsinin ismi Burhanettin ve

“Sûretü’l-infitâr” 1038/M. 1628-29 tarihin-

de oldu¤u mestûrdur. Ve kad›-› belde nezâ-

retinde vakf ve bir mikdar musakkafat› va-

r›r. Balc›n›n alakas› yoktur. 

EYÜPSULTAN’DA HAYIR ‹ÇRE B‹R HAYIR

‹fiLENMES‹:

Osmanl›’n›n ikinci baflkenti Edirne’de

Mimar Koca Sinan’›n yerini be¤endi¤i Seli-

miye Camii müstakbel plan›n› oturtaca¤›

alan› tepedeki yeri almak için orada mefl-

hur Osmanl› lalelerindn yetifltiren Laleci

Kad›n ile pazarl›k yapar sonunda raz› eder

ve arsay› sat›n al›r. Yani ‹fltira ile arsaya ka-

vuflur..

Padiflahdan da elbette sat›n al›nmas›

için Bey’ akdi gerçekleflmesi için bir ferman

gerekiyordu.. ‹flte Eyüpsultan’da bu hadise-

yi bana hat›rlatan vak›f hikayesi..

Eyüp’da kulluk karfl›s›nda olan türbenin

sebilin tâk› balas›na yaz›lan tarihdir:

fiekerpare Kad›n Türbesini miriden

Ahz olunmak ile bey’ etmek olundu ferman.

diye bafllayan kitabe, flöyle devam eder:

‹fltira eylediler ân› bahâs›n› verip

‹fltirak üzre iki zâbit-i sâhib-i erkân

Birisi bâb-› saâde a¤as› kim denilir
Nâm›na ‹zzetü ikrâm ile Abdurrahman.
XXX

Birisi de ser-Hâzin Hasan a¤a ki odur
Kadr ile hâf›z-› emvîl-i fiehinflâh-› cihân.

Buradaki hâzin hüzün manas›na de¤il
haznedar, bekçi demektir...

Hasan Bin Mentefle’ye aid H. 910 larda
vakfedilen bir miktar gayrimenkûl flimdi ar-
t›k Eyüpsultan’da mevcud olmayan Seyyid
Mehmed Zaviyesi’nden de söz etmektedir.
(Miladi 1503)

“Vakf-› mezbûr mahalle-i mezkûrede
Sarây-› Âtik kurbünde bir ulvî ve Süfli evi
hudûdu ile mu’taki Sinan’dan sonra evlâd›-
na vakfeyledi neslen ba’de neslin ba’del-in-
k›râz rekabeden ma-fazal› HAZRET-‹ EY-
YÜB’da Seyyid Mehmed zaviyesine sarfo-
luna ve iki beyt-i ulvî âhar› tahtlar› odun-
luk ve bi’r-i mâ ve furun bi’l fî’il mu’taki Si-
nan yedindedir. Defter-i âtik’de bu uslûb
üzere kaydolmufl.
Haliya zâviye-i mezkûre için zaptolunur.
Hâs›. fi sene 720 akçe.

Bir di¤er vak›fta da “Hicri 902 Cemâzi-
yelülâ’n›n evâs›t›ndad›r ki bu vak›f Merhum
Hâce Atâullah B. fieyh Mehmed’ül-Kere-
mâni’ye aiddir:

fiart-› vak›fta: (....) “Galata’da olan hü-
cerat›n mahsûlindan kifâyet mikdar› eczâ
ok›nub ve bir cüz Hazret-i Eyyüb’de kendü
mezar› üzerinde ok›na ve cüz’lerin biri ev-
lâd ve evlâd-› evlâd okuya ve tevliyet Yusuf
ve Ferruh’dan sonra hakim’ül-vakte mufav-
vaz ola. Hâliyâ mütevelli Ferruh’un o¤lu
Ahmed’dir. demektedir..

H. 953/M. 1546’de Mevlâna Kutbüddin
B.Bahâüddin’ül-Hekîm’ül-Hâzik’in vakf›nda
ise H.901/M.1496’da vakf›nda Galata’da
Cami mahallesinde bir iki vakf›ndan sonra:

“Haneha-› tahtani 3 bâb ve muhavvata
der kasabe-i Ebi Eyyüb-i Ensâri aleyhi ri-
zâ’ül-Bâri birisi dâr-i ta’lim olub ikisine mu-
allim sâkin ola.” diyerek vakf› H. 953’de
yazd›¤› anlafl›l›yor.

Eyüpsultan kasabas›nda vak›f suretiyle
kasaban›n itibar ve flehirleflmesinin sürdü-
rülmesine devam edersek görürüz ki, Vakf-
› Ca’fer Çelebi B. Ali H. 930/M.1523 

“Bustan der kurb-› Ebi Eyyüb-i Ensâri
Aleyh-i Rahmet’ül Bâri ve beyti süfli ve do-
lab Mahdûd Hac› Üveys ... Bahti mülkleri
ve tarik-i âm ile..
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Hâs›l Fi sene 1640 akçe..
Yine bir vak›f: Vakf’ül merhüm’ül ma¤-

fûrün leh Mevlânâ Pir Mahmed Pafla:

(Bu Mehmed Pafla Silivri’de Camii olan

Mehmed Pafla’d›r.)

“Ba¤çe mu’a hânehâ ve sar ve kenif ve

muhavvata der Kasaba-i Hazret-i Ebi Ey-
yüb-i Ensâri aleyhi rahmet’ül-Bâri muttas›l

be-ba¤çe-i muhtesib.

Has›l fi sene: 1500 akçe.

VAKF-I HACI KARAGÖZ B‹N ABDULLAH

H.933 Zilhicce’de (m.1526) senesinde

üç k›t’a kebir kazgan vakf edilmiflti. Bunlar-

dan biri Eyyub-i Ensari’de olan zaviyesinde

vaz’ol›nub velimelerden ve ziyafetlerden

men’ olunm›ya Ve ikisi Ramazan gicelerin-

de Taht’el Kal’e de tatl› su tebrid ol›na..

denmektedir.

Burada zikrolunan Karagöz bin Abdul-

lah’›n Eyüpsultan’da oldu¤u zikredilen zavi-

yesi malûm de¤ildir.

EYÜPSULTAN’DAK‹ YANGINLARDAN B‹R‹

1690 miladi y›llar›n›n sonunda Hazret-i

Eyyüb-i Ensari çarflusunda sene-i mezbûre

fia’banü’l muazzaman›n dokuzuncu gecesi

bir kebâbc› dükkân›nda zuhûr eden atefl,

etrafta olan dekâkini bilcümle câmi-i fierife

var›nca ve camii flerifin dahi bir mikdar

mahalli ve bir minaresi hark olup, birkaç

gün derûnunda edâ-i salât imkân olm›yacak

mertebe câmi’-i mezbûr tahrib olund›..

denmektedir..

Bu y›llarda 1090 hicri y›llar›n›n sonla-

r›nda bir yal› inflas› için izin ve ferman ger-

çekleflmektedir:

Binây-› Yal›-i Vâlide Sultan Der-Eyüp

Devletlü Vâlide hazretleri içün Hazret-

i Ebî Eyyûb-i Ensârî kurbünde müceddeden

bir yal› binâs› fermân olunma¤la mübâfleret

olundu.

EYÜP’TE OTAKÇILAR Ç‹FTL‹⁄‹

Zuhur-› Sadr›a’zam-› Sâb›k Râmi Pafla
ez-‹htîfâ bafll›¤› alt›nda flunlar yaz›l›d›r: M.

1703. Hüdâvendigâr-› sâb›k merhûm Cen-

net-mekân Sultan Mustafa Hân hazretleri-

nin âhir veziri olan Râmi Pafla, Edirne

vak’as›nda cümle ile ihtifâ vü firâr idüp, bir

tarîk ile tebdil-i câme ile Edirne’de Sultan

Bâyezid Hân kâkibi Cinici-zâde Ahmed

Efendi hânesinde ihtifâ, bâ’dehû Ebi Eyyü-
bi Ensâri’de vâki Otakç›lar Çiftli¤i’nde ihti-

fâ idüp, vak’ada teftifl olundukda azîm (...)

denmekte ve Otakç›lar Çiftlik mahallinden

söz edilmektedir. Demek ki üçyüzy›l evvel

bu çiftlik var idi...
EYÜPSULTAN’DA B‹R Z‹YARET DAHA.. 

VE fiEHRE TEKRAR DUHÛL.

1703 Miladi y›l›nda: Bâlâda zikr olun-
du¤u üzere, fiehriyâr-› haflmet hazretleri
alay tertîbi içün Dâvûd Pafla’da bir gün
meks ü istirâhat idüp, ferdâs› ki flehr-i
cumâde’l-ûlân›n dördüncü günü, Ebî Ey-
yübi Ensâri hazretlerinin merkad-› flerif-
lerin ziyaret ve kavanîn-i selâtîn-i Osmanî
üzere Silahdar A¤a ve Nakîbü’l-eflrâf Efendi
ve Yeniçeri A¤as› mübâfleretleriyle eyem-
münen Sultân-› Enbiyâ hazretlerine men-
sûb ve Yeniçeri A¤as› mübâfleretleriyle
eyemmünen Sultân-› Enbiyâ hazretlerine
mensûb olan flimflir-i meymenet me’ser-
leriyle, miyân-› sa’adet-iktirânlar›n beste-i
tîg-› mücevher ile tezyîn eylemek kasd›yle
teflrîf-i humâyûn buyurulup, ba’dehû fukarâ
vü zu’afâya atiyye vü ihsân bezl ü in’an
iderek, Edirne-kapusu’ndan sûr-› Konstan-
tiniyye’ye dühûl ve matla’-› envâr-› câh u
celâl olan bâb-u mu’allâdan, saray-› behçet-
âsalar›na fleref-bahfl-› nüzûl ile bi-l’cümle
a¤niyâ vü fükarâ ve mesâkin i zu’afây› mes-
rûr-u handân buyurdular.
EBU’S-SU’UD HAZRETLER‹N‹N VAKFI

Hane l bab ve dekâkin 2 bâb der
Mahalle-i Kas›mpafla der Eyyüb Mahdûd
mülk-i Süçâ’ ve tarik-i âm ile denmekte ve
devam etmektedir: Odahâ 5 bâb ve
dekâkin 4 bâb Mahalle-i Mustafa Pafla der
dâhil Bâb-› Eyyüb Mahdûd tarik-i âm ile ve
mülk-i (-) ve ...

Ebussuud Efendi’nin mekteb vak-
fiyesidir.. Bu mekteb flimdi art›k yoktur.

XXX
Yine bir vak›fta Eyyüb Sultan’da senelik

has›lât› 2160 akçe olan “Furun der kasaba-i
Ebi Eyyüb-i Ensâri 1 bâ.. ifadelerile
“Valide-i merhûm ve magfûrun leh Sultan
Mehmed Tâbe Serâh” vakf› olarak geçmek-
tedir. Bu Hurrem Sultand›r.
XXX

Bursa ve Hazret-i Ebi Eyyüb-i Ensârî’de
vâki olan vak›flardan biri:

Hânzâde Fatma Sultan, (Sultan Mah-
mud’un (I) k›z› Asl›nda Mehmed K›z›d›r ve
H. 939’da (Miladi 1532’de) vâki olmufl idi..

Eyüpsultan’da bugün yerinde olmayan,
yokolup gitmifl eserlerine bir göz atarsak,
Hem üzülürüz, hem de yerlerine kurulan
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vak›flar ya da hizmet veren yap›lar neler
idi diye kendimizi araflt›rmaya sevkedecek
bir meraka kap›l›r›z..

Saym›fl oldu¤umuz birkaç eser, asl›nda
say›s›z vak›f eser yan›nda hiçtir. Bizim
konumuz Eyüpsultan›n Kabristan›n olufl-
mas›, Eyüpsultan’›n bir kasaba olarak olufl-
mas› ve ‹stanbul kültür ve fiehirleflmesine
Eyüpsultan›n kutsiyetinin tesirini dile getir-
mek oldu¤undan izninizle yokolup-gitmifl
birkaç eserden söz edelim.
VAKF-I CEM‹LE HATUN B‹NT‹

ABDURRAHMAN

Vak›fe-i mezbûrenin 941 Ramazan’n›n
(M.1534) evâlinde vâki olm›fl Mevlâna
Ebussuud imzas›yla bir vakfiyesi vard›r ki
mazmun› zikr ol›nur.
ASL-I VAKIF HASIL-I F‹ SENE

Hanehâ-› tahtâni 2 bâb ve bi’r-i mâ ve
cüneyne ve muhavvata der mahalle-i

mezbûre Hudud›
Ca’fer ve Mustafa ve Sinan Çelebi

mülkleri
ve tarik-i âm Haliya 10 bâb odalar ol-

m›fld›r.   2400
fiart,› vâkife gallesinden Hazret-› Ebi

Eyyüb Ensâri’de Üstad Ca’fer bina etdü¤i
mescidin imam›na yevmi bir akçe verilüb
her sabah Sûre-i Yâsin ok›ya bâk›s› mescid-
i mezbûr mesârifine sarf ol›na ve rakabe
mukaddem ola ve Tevliyet Üstad Ca’fer’e
ba’dehu mezbûr Ca’fer’in evkâf›na kim
mütevelli olursa ana ola. 

Hâliya mütevelli Ca’fer’dir.
Eyüpsultan’da Üstad Ca’fer Mescidi

zaman›m›za intikal etmemifltir. Demek ki
Ca’fer Üstad 1534’de sa¤ imifl.. 16. yüzy›l›n
ilk yar›s›nda bundan 460 sene öncesidir.
EYÜPSULTAN’DA KAYBOLMUfi BUGÜN

ARTIK YER‹NDE OLMAYAN B‹R ESER DE

HASAN B‹N MENTEfiE’YE A‹DD‹R:

VAKF-I HASAN B‹N MENTEfiE

Vakf-› mezbûr Mahalle-i mezkûrede
Saray-› Atiyk kürbüne (Bu saray-› atiyk ‹s-
tanbul’un fethinden hemen sonra
Bayezid’de infla edilen ilk sarayd›r.) bir ulvi
ve süfli evi hudud› ile mu’taki Sinan olan
sonra evlad›na vakfeyledi Neslen ba’de nes-
lin ba’del-ink›râz rakabeden mâ-fazal› Haz-
ret-i Eyyüb’de Seyyid Mehmed zaviyesine
sarfol›na ve iki beyt-i ulvi-i âhara tahtlar›
odunluk ve bi’r-i mâ ve furun bi’l-fi’il
mu’taki Sinan yedindedir. Defter-i Atik’de

bu uslûb üzere kaydolmufl Maliye zaviye-i
mezkûre içün zaptol›nur.

Has›l Fi Sene 720.
Bu vak›fta gösterilen Eyüpsultan’da Sey-

yid Mehmed Zâviyesi bilinmiyor.
EYÜP KADISININ, VAKIF ETT‹⁄‹

K‹TAPLARINA fiERH ‹MZASI DÜfiTÜ⁄Ü,

RUfiEN HATUN VAKFI:

VAKF-I RUfiEN HÂTUN B‹NT‹ ABDULLAH

Vâk›fe-› mezbûrenin 948/M. 1541
evâhirinde vak›’olm›fl Eyyub kad›s› olan
Mevlânâ Abdülkadir imzas›yla bir vakfiyesi
vard›r ki mazmun› zikrolun›r.
ASL-I VAKF HÂSIL F‹ SENE

Mushaf-› flerif
Kütüb Cild 1
Sadr’üfl fieri’a
Cami’ül-lü¤a
Nakdiye 1000 100
fiart-› Vâk›fe Mebla¤-› merkum›n rib-

hinin öflri cihet-i tevliyet olub mâ-fazal
hâf›z-› kütübe ola. Ve hâf›z-› kütüb cum’a
gecesinde süre-i Yasîn ok›ya. Ve kitablar
ehlinden men’ol›nm›ya. Ve tevliyet zaviye-
i mezbûre mütevellisine ola.
BOSTAN VE MÜLKLER: VAKF-I CAFER

ÇELEB‹’YE A‹D

Evet, ayr›ca Bostan ve Mülkler oldu¤u
anlafl›lan “Vakf› Cafer Çelebi”nin vakf›:

“Vakf-› Cafer Çelebi bin Ali’nin H. 930
(Miladi 1523) de gerçekleflen vakf›ndan
Salih’ün naib imzas›yla Yedi Emirlerden
Malta Çarfl›s›na kadar uzanan hamam vakf›
için y›ll›k has›lât› 1640 akçe olan flu yerler
de zikredilmektedir:

“Bustan der kurb-› Ebi Eyyûb Ensâri
aleyh-i rahmet-ül Bâri ve beyt-i sûfli ve
dolab Mahdûd Hac› Üveys ve Baht› mülk-
leri...”
EYÜPSULTAN’DAK‹ S‹NAN DEDE

ZAV‹YES‹ VE ÜSTÜNDEK‹ KUYU

Vakf-› Fât›ma Binti Kara Mûsâ
Vâk›fe-i mezbûrenin 922 Zilkade’sinin

evâlinde Miladi 1515 vâki olm›fl
Sâlih’ün nâib  imzas›yla bir vakfiyesi

vard›r ki mamzun› zikrolunur.
ASL-I VAKIF HÂSIL F‹ SENE

Hânehâ-› tahtâni ve zulle ve furun
ve cüheyne ve kenif ve muhavata der

mahalle-i mezbûre Hudûd› H›z›r ve
Yusuf’ül -yahudi ve ‹sâ’l-Hayyât  mülkleri
ve tarik-i âm ile 360

fiart,› vâk›fe Mahsüli Hazret-i Eyyüb-i
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Ensâri’de Sinan Dede Zaviyesi üstünde
olan kuyunun mesâlihine ve tevliyet
Hasan’a ba’dehu hâkim ihtiyâr etdü¤i
kimesneye ola.
GALATA’DA YAN‹ EYÜBSULTAN’A BA⁄LI

B‹R MAHALLEDEN VAKIF ED‹LEN GAY-

R‹MENKULÜN EYÜBSULTAN’A TEVC‹H‹

Vakf-› Merhûm Hace Atâullah Bin
fieyh Mehmed’ül-Keremânî

Vakf-› mezbûr›n 902 Cemâziyelülâs›n›n
(Miladi 1495) evâs›t›nda (Miladi: 1495)
vâki olm›fl Mevlâna Mehmed bin Mustafa
bin el-hâc Hasan imzas›yla bir vakfiyesi
vard›r ki mazmuni zikrol›nur.
ASLI VAKIF HÂSIL F‹ SENE

Hanekâ-› Fevkaanî ve tahtanî ve
muhavvata ve ahur Hudud-› mülk-›
Yusuf’ül-attâr ve Ferruh ve vakf-›
Kas›mpafla ve tarik 1800
Höcerat der mahrûse-i Galata
der Mahalle-i Mescid-i Yolc›-zâde
5 bâb Mahdud mescid-i mezbûr ve

mülk-› Selçuk ve Mehmed ile. 480
fiart-› vâk›f Hâce Rüstem mahallesinde

olan evlerini esâsiyle ve bisâtlar›yla ve
evâni-i nühâsiyelerile Hâce Kutbüddin
utekas›ndan Yusuf bin Abdullah’a ve Ferruh
bin Abdullah’a tayin idüb ba’dehümâ aslah-
› ebnâlar›na ve aslâh-› utekalar›na ve aslâh-›
ebnâ-› ebnâ-› utekalar›na ba’dehum
mesalih-i eczâya ve Galata’da oturan
höcerât›n mahsûlinden kifâyet miktar› eczâ
ok›nub ve cüz’lerin birini evlâd ve evlâd-›
evlâd ok›ya ve tevliyet Yusuf ile Ferruh’dan
sonra hak›m’ül vakte muhaffaz ola. Hâliya
mütevelli Ferruh’un o¤l› Ahmed’dir.
B‹R VAKIFTA EYÜPSULTAN’DA MUK‹M

HOCA GÖREVLEND‹R‹LMEKTED‹R

Vakfiye: Vakf-› fiâhbola Binti Abdullah
“Vâk›fenin 938 Cumadelühra’s›n›n (m.

1531) evahirinde vaki’olmufl Mevlâna Meh-
med bin Aliyye’ül-Fenâri imzasiyle bir vak-
fiyesi vard›r ki mazmun› zikrolunur.
ASLI VAKIF HÂSIL F‹ SENE

Hanehâ-› Tahtâni 2 bâb ve Sofa ve tahtân-i
âhar ve kenif ve muhavvata der mahalle-i
mezbûre Mahdud ‹brahim Pafla ve ve
vâkife-i mezbûre mülkleri ve Ali Be¤ vakf›
ve tarik-i âm ile
Zevâid 758 1000

fiart-› vâk›fe kendüden sonra gallesin-
den Hace Ferruh’›n evlâd› ve evlâd-› evlâd›
neslen ba’de neslin yevmi iki akçe iki cüz

ok›yalar Ba’del -ink›râz Hazret-i Ebî Ey-
yûb’de Mevlâna Hekim Kutbüddin Mu’al-
limi ok›ya ve ayda onbefl akçe cihet-i tev-
liyet ola ve zevâid rakabe için h›fz oluna ve
tevliyet Hâce Ferruh’a ve evlâd›na ve ev-
lâd-› evlâd›na neslen ba’de neslin ba’del in-
k›raz muallim-i mezbûre ola Hâliya
mütevelli evlâddan Ahmed’dir.
EYÜPSULTAN DIfiINDA B‹R YERLEfi‹M

B‹R‹M‹ OLARAK, BÜYÜK B‹R fiEH‹RLEfiME

BAfiLANGICI OLARAK ‹SKENDER ÇELEB‹

OLAYI

Asl›nda Bak›rköy’ün gerçek kurucusu
olarak ele almak gerekir ‹skender Çelebi’yi.
Osmanl› Döneminde Bo¤aziçi Haliç ve
biraz da Kocamustafapafla sahillerine kadar
olan bölgeler yal›lar, köflkler ve saraylar›n
özellikle yap›ld›¤› yerler idi..

Topkap› surlar›n›n d›fl›, Haliç’in kuzey
sahilinden sonra gelen, genellikle imâlat-
haneler, askeri k›fllalar ve kabristanlar ile
meflhur idi...

Çok eski y›llarda (16. yüzy›l›n or-
talar›nda) Merkez Efendi’nin camii infladan
sonra türbesinin de hemen orada yap›lmas›
ile bir hareketlilik bafllam›fl bunu o y›llarda
Kanuni Sultan Süleyman’›n Bafldefterdar›
‹skender Çelebi’nin muazzam bahçesinin
inflas› ile art›k Topkap› Surlar› d›fl›nda
Bizans devrinin Theodosius I zaman›ndan
bu yana hep taç giyilen bir yer olan Hep-
domon (Bak›rköy) daha sonralar› safa yeri
olan Makriköy yazl›k yeri olarak Osmanl›
ricalinin bir iskan yeri olarak belirmeye
bafllam›flt›..

Kasaban›n Yeflilköy’e kadar olan k›s-
m›nda say›s›z ayazmalar›n yan›nda
camilerimiz de yap›lmaya bafllanm›fl ve ‹s-
kender Çelebi maiyetinde çal›flanlar›n
bar›nacaklar› evler de bu iskân faaliyetinin
Osmanl› Dönemindeki nüvesini teflkil et-
me¤e bafllam›flt›.

‹skender Çelebi bahçesi olay›n›n Eyüp-
sultan d›fl›nda en önemli bir yerleflim olay›
oldu¤unu anlatmak için iflin cesametini ve
büyük zenginli¤i ile ‹skender Çelebi’yi an-
latmay› Sicill-i Osmani’ye b›rak›yorum:

“‹skender Çelebi umur-i maliyye
meheresinden olma¤la evâil-i ahd-i Hazreti
Süleymanhani’de Bafl Defterdar oldu..
Frenk ‹brahim Pafla Sadrazam olunca müs-
teflar› mesabesinde olup müflteflarl›kla
makam-› saltanat› hüsn-i ifa etti. Sonra
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aralar› bozuldu... ‹brahim Pafla (Kanuninin
enifltesi) ‹skender Çelebi’nin flöhret ve ik-
tidar›n› çekemedi¤i gibi, Çelebi de paflan›n
evza-› ma¤rurane münasebesine tariz eder-
di... Hicri 941 Rebi’ülâhirinde bad’el fetih
Ba¤dat’da paflan›n siyasetiyle katl olund›.
Akil ve kiyaset ve tedbir ve tasavvur sahibi
idi.. (...) Bunlar saray-› hümayuna al›nd›lar..
Semiz Ahmed Pafla, Piyale Pafla, Geylâni
Ali Pafla, ‹skender Çelebi’nin kölelerinden
idiler.. Hatta Ahmet Pafla sadaretinde :
“Hala Rikab-› Humayunda yedi veziriz,
yedimizin mal ve ihtiflam› ‹skender
Çelebi’ye varamaz.” derdi.. Bahçesi mefl-
hurdu.. Simkeflhane Mescidi bunun ol-
mal›d›r.

‹flte bu kertede zengin olan ‹skender
Çelebi’nin ad›na 1524 y›l›nda dahi rast-
l›yoruz. Bunu zikretmemizin nedeni demek
ki fetihten 80 y›l sonra Eyüpsultan’›n d›fl›n-
da en büyük flehirleflme bunun zaman›nda
olmaktad›r. 
EYÜPSULTAN HAR‹C‹NDE VE SUR-DIfiI

MAHALL‹NDE B‹R fiEH‹RLEfiME ÖRNE⁄‹

OLARAK: VEL‹ EFEND‹.

VEL‹ EFEND‹ K‹MD‹?

Sorduklar›mdan, hakk›nda, “Veli Efendi
hipodromunun ilk sahibi”, “Bir at yetifl-
tiricisi” ve “Bir Seyis” gibi cevaplar ald›¤›m,
Veli Efendi’yi bilmeyen vatandafl›m›z bil-
meyen ‹stanbullu yoktur.Fakat kimdi?
Veliddin veya do¤rusu Veliyüddin Efendi
olarak an›lan bu zat Osmanl› fieyhü’l-is-
lamlar›dand›r. Karakterini, sanat›n› ve il-
mini göstermek bak›m›ndan bir iki örnek
verelim.

18. yüzy›lda tart›flmal› bir hayat
hikâyesi olan Muhsinzâde Mehmet Pafla
döneminde fieyhü’l-islâml›¤›n›n son
senesinde idi.. Japon Tarih Profesörü Yuzo
Na¤ata’n›n büyük bir u¤rafl ile yazd›¤›
Muhsinzade’nin iniflli-ç›k›fll› hayat›nda fet-
va gereken bir olay yaflan›yordu.. O da flu
idi: Rusya’ya harp ilân edelim mi, etmeye-
lim mi? Fetva verecek olan Veliyüddin
Efendi idi.. Durum tart›flmalara neden ol-
makta idi.. Sadrazam e¤er savafl edilmezse
korkakl›kla itham edilecekti.. ‹stanbul kah-
velerinde, sokaklar›nda, bu konufluluyordu..
Peki durum ne oldu? Özi suyunda ve Özi
kalesinde görev yapm›fl, ve Rumiliyi iyi bi-
len Mehmed Pafla karar arifesindeydi.. Sad-
razam böyle bir düflmanla hemen savafl et-

menin acelecilik olaca¤›n› düflünüyordu..
Hududlara asker ve mühimmat koyup kale-
lelerin tahkimini istiyordu.. Bunlar olmadan
hemen harp ilan etmek ordumuzun hududa
yarmas›na kadar pek çok fenal›klar görece-
¤i inanc›ndayd›.. Bu konuda yaln›zl›¤›nda
kendisine fieyhü’l-islâm Veliyüddin Efendi
çok yard›mc› oluyor, destekliyordu.. Fakat
Veliyüddin Efendi o s›ralarda aniden vefat
etti.. Yerine Pirizade Sahip Molla geçti..
Sadrazam Muhsinzade Mehmed Pafla kor-
kakl›kla itham edilip azl edildi.. (3 Eylül
1768) Ayd›n ili Silahdar Mahir Hamza Pa-
fla sadrazam oldu..

Bir tarih araflt›rmac›m›z ise flöyle yaz›-
yor: “Nevflehirli Damat ‹brahim pafla çefl-
mesinin oldu¤u yerde vaktiyle Kanuni’nin
çeflmesi vard›... Fakat “Ziybü -d›flk›sm›- ze-
vereden -süsten- ari ve azade” oldu¤un
kaydedilmekte Ahmet III’ün veziri ‹brahim
Pafla’n›n “F›rka-i Bektafliyan›n cümle ebva-
b›n -kap›lar›n- envai aray›flla -süsler- mü-
zeyyen oldu¤unu görünce,,” bu çeflmeyi
söyleyorsa da alt taraf› noksand›r. Tarih
beyti bulunmam›flt›r. Yaln›z çeflmenin tari-
hini fleyhü’l-islâm Veliyüddin Efendi Bin
Mustafaya aid oldu¤unu Tuhfe-i Hatta-
tin’den ö¤reniyoruz.. Bu zat taliyk yaz›y›
Dürflzade Ahmed Efendi’den tahsil etmifl,
bilhassa kam›fl kalem denilen “Celi” yaz›da
“yegâne-i Bibahane” imifl.. Bayezid Kütüp-
hanesinde bugün zengin bir koleksiyon
oluflturan kitaplar› eskiden camide idi.. Si-
livrikap› d›fl›nda mesiresi (Veli Efendi Çay›-
r›) ve çeflmesi ve baflka eserleri vard›r. Hicri
1182/Miladi1768 y›l›nda vefat etmifltir.

Gençli¤inde Ahmed III, sonralar› ikbâl
döneminde Muhsinzadeye yard›mc› olan
Veliyüddin Efendi’nin bir fleyhü’l-islâm
olarak Eyüpsultan civar›n›n çok ötelerinde
bahçesini kurmas›n›n, malikanesinin oralara
tafl›mas›n›n iyi de¤erlendirmek gerekti¤ini
düflünüyorum. Ka¤›thanenin ünlendi¤i
fakat onu dahi art›k Eyüpsultan’a ruhen
uzak bir yer olarak düflünürsek Veli Efen-
di’nin tercihini Sur-d›fl›’na Edirnekap›s› ar-
kas›nda Ç›rp›c›’ya kayd›rmas›n› bir Din
Adam› olarak normal karfl›lamak gerekir...

Medrese d›fl›nda, ilim d›fl›nda, tasavvuf
d›fl›nda olan her kurulufl art›k Eyüpsultan
d›fl›nda ve Sur-d›fl› tarihimizde yer alamaya
çoktan bafllam›flt›r..
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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 V

1991 y›l›nda Türkmenistan Kültür Ba-
kan› Murad Afl›raf antalya’da konu¤umdu.
Bakan, bir Yörük ailesini görmek istedi.
Ben de Zeynep Bac›’ya haber gönderdim.
Evine konuk gelece¤imizi söyledim.

Zeynep Bac›’ya gitti¤imizde, Türkme-
nistan Kültür Bakan›, Bac›’n›n konuklar›-
na, çokça haz›rl›k yapt›¤›n› görünce, “Ba-
c› sana zahmetler verdik” dedi.

Bac›, “Say›n bakan›m bizde töredir,
taflla geleni aflla karfl›lar›z” dedi. Bakan
ise, “bizde bu ulular sözü, tafl atana, afl
atar›z biçiminde söylenir” dedi.

Gelene¤in yüzlerce y›l› de¤iflmeden
sürmesi beni çok etkiledi. K›sa bir araflt›r-
ma yapt›m. Zeynep Bac›’n›n köyüne yak-
lafl›k on kilometre ötede tarihi Karain’in
bitifli¤inde yer alan Ya¤ca Köyünde otu-
ran Teke Türkmenlerinin bu sözü çok
kulland›¤›n› gördüm. 

Teke eli veya Teke-ili, diye adland›r›-
lan Antalya ve çevresinde geniflçe bir ala-
na ad›n› veren Teke Türkmenleri bölgeye
13. yy’da yukar›daki sözün de do¤rulad›¤›
gibi -büyük olas›l›kla- Türkmenistan’dan
gelmifllerdir. 

Antalya ve çevresinde Teke Beyli¤i di-
ye an›lan ve Yöreye damgas›n› vuran Te-
keliler uzunca süre direnmelerine karfl›n
1423’ten sonra Osmanl› egemenli¤ine
girmifller. Osmanl› egemenli¤ine girmele-
rine karfl›n bölgede yar› ba¤›ms›z yafla-
m›fllard›r. 

Teke pazar›n›n kuruldu¤u Türkmenis-
tan’da Türkmen Bakan Murad Afl›rof’un
söyledi¤ine göre, Antalya’daki Tekelilerin
kardeflleri 1879-1881 seferlerinde Türk-
menistan da Ruslara karfl› kahramanca sa-
vaflm›fllar, Ruslara çok kay›p verdirmeleri-
ne karfl›n kendileri de 621 ölü vermifller
825 kifli de yaralanm›flt›r. 

Teke Türkmenleriyle ilgili kaynaklar-
da, Osmanl› arflivlerinde, Antalya Müze-
si’ndeki fier’iye Sicillerinde epeyce bilgi
var. 

Safavi Devletinin kuruluflunda önemli
rol üstlenen Teke Türkmenleri, fiah ‹sma-
il’den destek alan fiah Kulu çevresinde
toplanan yoksul köylülerle, topra¤›n› yiti-
ren sipahilerle Osmanl›ya karfl› 1511’de
ilk örgütlü tepkiyi göstermifltir. Ancak bu
tepki onlara a¤›ra mal olmufl, bu olay›n
sonucunda da bölgedeki Alevi Teke
Türkmenlerinin büyük bölümü Balkanla-
ra, Ege Adalar›na sürülmüfltür. 

Kalanlar ise bugün bile bakt›¤›m›zda-
görülecek flekilde-Toroslar›n koyaklar›n-
da k›fllayanlard›r. 

Yapt›¤›m araflt›rmalarda Teke Türk-
menleri Antalya Merkez Döflemealt›’n›n
köylerine, Varsak’a, Kepezbafl›’na, Solak-
l›’ya, Murtana’ya, Asi Karaman’a, Yarbafl,
Manay, Ya¤ca, Ç›¤l›k Köylerine yerlefl-
tiklerini gördüm. 1970’lere kadar yaylac›-
l›k gelene¤ini sürdürdüklerini, daha önce
deve k›srak, çok miktarda keçi besledikle-
rini 81 yafl›ndaki Hac› Arif Öner (Ç›¤l›k
Köyü) belirtti.

‹htiyaç için küçük boyutlu, renkli, ki-
lim, ala çuval, heybe, az›k torbas› doku-
yan, üç direkli karaçad›rda yaflayan Teke
Türkmenleri özellikle 1940’dan sonra is-
kan olmufllar, bir bölümü ise Yeniosmanl›,
Karakoyunlu, Honaml› gibi büyük afliret-
lerin aras›nda erimifllerdir. 

Ancak çok yak›ndan tan›d›¤›m›zda
onlar›n Tekeli olmakla ö¤ündüklerini, ba-
z›lar›n›n soyad›n›n “Tekeli” oldu¤unu,
Antalya içinde “Tekelilerin” çok az say›da
kald›¤›n› görmekteyiz. 

Arif Öner’in söyledi¤ine göre; “Biz Te-
ke afliretinin, Manay gölünün çevresinde
otlayan, çay›r› yiyen atlar›m›z, sar› deve-
lerimiz, binlerce bafl keçilerimiz vard›.
Büyük saltanatlar yaflad›k. Birbirimize çok
ba¤l›yd›k. Ama, atalar›m›z Yemen’de,
Kafkasya’da ölse de Osmanl›yla pek bar›-
fl›k yaflamam›flt›r. Biz Türküz, Türkmeniz,
Yörü¤üz” derken ileri yafl›na karfl›n bir
ö¤ünç vard› sesinde.

Yaylac›l›k gelene¤ini çok canl› yaflatan
Teke Türkmenleri Osmanl› döneminde
Döflemealt› düzlüklerinde k›fllar, yazlar›
Korkuteline, Anamas Yaylas›na ç›karlar-
m›fl. Bugün hala göçen Ya¤ça’daki Teke
Türkmenleri 1970’lere dek May›s’›n ilk
haftalar›nda köyden kalkt›ktan sonra ilk
konak yerleri Korkuteli Yolu üzerindeki
Sögütcük Köyü imifl. ‹kinci gün Kor-
kuteli’nde gecelerler. Üçüncü gün Sülek-
ler Köyünde, dördüncü gün yaylalar›
Ya¤ca’ya var›yorlar. Kas›m bafl›na kadar
yaylada kal›yorlar. Hayvan “kar›” çi¤-
nemeden k›fllaklar›na ayn› yolu izleyerek
dönüyorlar. 

Bu k›sa yaz›mda Teke Türkmenlerinin
konuksever, yi¤it ve birbirine ba¤l› ol-
duklar›na, de¤iflen koflullara karfl›n
geleneklerini sürdürdüklerini gördüm.
Araflt›rmalar›m sürecek.
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