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EYÜP’TE B‹R GEZ‹NT‹

Perflembe pazar›, Lengerhane (Koç Müzesi) Miniatürk, Sütlüce /
Uluslararas› Kongre Merkezi (eski mezbaha), Sadabat (ve buraya
dahil tüm düzenlemeler, ›slah edilen Alibey, Küçükköy ve
Ka¤›thane dereleri, tertemiz Haliç (yüzülen, bal›k tutulan,
gezilen), Piyer Loti, Teleferik (Eyüp Haliç’ten Piyer Loti tepe-
sine), Feshane, Eyüp Sultan Külliyesi, Balat ve Sarayburnu, iflte
sizlere Haliç’in Beyo¤lu k›y› fleridinden bafllay›p Kâ¤›thaneye,
Eyüp’e, Fatih’e ve nihayet Eminönü’ne uzanan bir flehir gezin-
tisi...

Benim kal›n çizgilerle verdi¤im bu hat üzerinde son befl
y›lda neflvunema bulan bir kültürel hareketlilikten söz ediyo-
rum. ‹stanbul’da yeni bir kültür havzas› olufluyor. Bu olufluma
Haliç mekanl›k ediyor. 

Özellikle Haliç’e k›y›s› olan ilçeler içinde Eyüp bu
hareketlili¤in en kesif oldu¤u bölge bir yandan fiziki planda
flehrin (Eyüp’ü) çehresi de¤iflirken, öbür yandan bu beldenin soy
kütü¤ü ç›kart›l›yor. Surlar›n dibinden bafllay›p, Edirnekap› eski Eyüp
bölgesi, Alibeyköy ve oradan Kemerburgaz’a ve Karadeniz’e uzanan
genifl yüzölçümde sekiz y›l› aflk›n bir süredir yapageldi¤imiz çal›flmalar,
tarihteki Eyüp’e tekabüliyet arz etmesi en büyük hedefimiz. Anlay›flta ve
uygulamada dünle bu günü bilimsel yöntemlerle kaynaflt›rman›n “yordam›n›”
bulmaya çabal›yoruz. Maalesef ülkemiz bu ba¤lamda örnek s›k›nt›s› çekiyor. “‹flte
örnek flehircilik budur” (anlay›fl ve uygulamada) diyebilece¤imiz çal›flmaya rast-
layam›yoruz. Her ciddi iflin bir gelene¤i olmal›. Biz bizden öncekilerden birfleyler al›p
onu hall-u hamur edip, kendimizden bir fleyler kat›p yar›nlara b›rakabilmeliyiz. Böyle
olmal› ki flehircilikte bir gelenek, bir anlay›fl oluflsun. ‹flte bu olmad›¤› / olamad›¤›
içindir ki bizler biraz da el “yordam›” ile ilerliyoruz. 

‹flin bu safhas›nda mevzuat, siyasal , sosyal ve iktisadi flartlar› öne sürerek ne
yapal›m efendim vaziyet bu anlay›fl›na da s›¤›nmak istemiyorum. Ama flu bir gerçek ki
günümüz flartlar›nda özgün ve nitelikli ürünler ortaya koyman›n bedeli oluyor. Bizler
bunu yakinen yafl›yoruz. Bunu yüksündü¤ümüz için de¤il, realiteyi vurgulamak için
yaz›yorum. 

“Kal›c› ve örnek teflkil edici çal›flmalara” imza att›¤›m›z› söyleyen dostlara bunun
bir bedeli oldu¤unu sadece hat›rlat›yoruz. Yeter ki bu flehirde, bu memlekette iyi fleyler
olsun. Bedeller ödenir. 

Ülkemizin seçkin mimarlar›ndan Prof. Dr. Nezih Eldem hocam›z›n öncülü¤ünde
yürüttü¤ümüz çal›flmalarda geldi¤imiz nokta “tamam” noktas› olmasa bile hedefimize
yak›n durmakta. Ama flu var ki daha yapacak çok fley var Eyüp’te. 

Bu y›l VI. s›n› yapaca¤›m›z Eyüp Sempozyumu’nda Eyüplü meflhurlardan sadece
ellisini konuflaca¤›z. Di¤erlerini 2004’e yani VIII. Sempozyuma b›rakt›k. V. kitapla
karfl›n›zday›z. Hem toplant›lardaki olgunluk, hem de kitaplardaki zenginlik ödemekte
oldu¤umuz bedele de¤ecek nitelikte oldu¤unu ortaya koyuyor. 
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Befl cilt eser... 2500 sayfaya yaklaflan hacim. 200 konu. 200 tebli¤ci. 3000’e yak›n
görsel malzeme. Adeta bir külliyat. Bütün bunlar de¤erli bilim adam› ve ve
araflt›rmac›lar›m›z›n yo¤un gayretleri ile gerçeklefliyor. Hedefimiz belli. Medeniyet.
Dün büyük medeniyetin verimleri ne ifade ediyorsa bugün de bizim için ayn›s›n› ifade
ediyor. Dünyaya ve olaylara medeniyet olgusuyla yaklafl›lmad›¤› sürece ne fert olarak
ne de toplum / millet olarak dünya sahnesinde k›ymeti harbiyemiz olabilir. 

Anlat›yoruz, yaz›yoruz. Devam› geliyor, bitecek gibi
de¤il. Hala bafl›nday›z. Sürekli Eyüp’ü keflfediyoruz.

Uzun, meflakkatli ama gönendirici bir yolculu¤a
ç›kt›k hep birlikte. Eyüp’te her ad›m at›flta, her

bir izlekte yeni, farkl› nitelikli ama özgün
kültürel mirasla karfl›lafl›yoruz. Biz kendi-
sine yaklaflt›kça Eyüp’te bize aç›l›yor. O
aç›ld›kça biz seviniyoruz. 

Ülkemizin her bir yöresine ait bu tür
çal›flmalar›n olmas› temennimiz. Oluyor
da. Ama Eyüp’le ilgili yap›lanlar›n bir

farkl›l›¤› tafl›d›¤› hemen görülüyor. Eyüp
farkl›. Dolay›s› ile burada bulunacaklar da

farkl›. ‹flte biz sizleri bu farkl› dünyaya davet
ediyoruz. ‹lerleyen sayfalarda Eyüp’te seyr-ü

cevelan ederken ayn› zamanda görkemli
medeniyetimizin ilk yerleflim yeri olan Eyüp’ü de

tan›m›fl oluyoruz. 

Ben diyorum ki bu tan›fl›kl›k kitab› olsun. Ama orada kalmas›n, buyrun Eyübü
daha yak›ndan tan›y›n. Eyübü ziyaret edin. Göreceksiniz ki kaybetti¤imiz günefl
avuçlar›m›z›n içinde. 

Evet ne demifller “Bulanlar arayanlard›r.” Ben tekrar tebli¤ sahibi de¤erli
hocalar›ma ve araflt›rmac› dostlar›ma flükranlar›m› arz ederken eme¤i geçen herkesi
burada bir defa daha kutluyorum. 

Yeni toplant›lar ve kitaplarda buluflabilmek umudu ile sayg›lar sunuyorum. 

Ahmet GENÇ

Belediye Baflkan›
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BEfi‹NC‹ ÖYKÜ

Bu sat›rlar› yazarken, 6. sempozyum’un haz›rl›klar›n›
bafllatt›k. 7. sininde ön haz›rl›klar›n› da yapt›k. Daha önce
ilan etti¤imiz gibi 6. toplant›n›n ana temas› "Eyüplü Meflhur-
lar, Biyo¤rafiler", 7. si ise ‹stanbul’un Fethinin 550. y›l› idi. Bu
minval üzere çal›flmalar›m›z devam ediyor.

Bu sene biraz gecikmelide olsa tebli¤ metinlerini ve gör-
sel malzemeleri toparlad›k, yay›na haz›rlad›k. ‹lk dört y›l›nda
verdi¤i tecrübelerle, yay›n›n daha az hatal› olmas› için azami
itina gösterdik. May›s-Aral›k aras› tebli¤leri takiple geçti. Aral›k-
Mart ise bask›y› takip ettik. Dolay›s› ile normal bask› süreci (per-
yod) limiti az aflm›flta olsa, ortaya iyi bir fley ç›kt›¤› için daha bir gay-
ret içinde olduk.

Biz bu haz›rl›klar› yaparken dünyam›zda çok ciddi fleyler oldu. A.B.D.’deki
uçakl› sald›r›larla birlikte teorik ve pratik olarak dünya zihin haritalar› ve ülke co¤rafyalar› büyük
ölçülerde dalgaland›. Tabiri caizse "hiçbir fley eskisi gibi olmad›". Zaten milletimiz de¤erler
manzumesi sadedinde çok ciddi s›k›nt›lar “kriz”ler yaflarken 11 Eylül sendromu olup -bitenlerin
üzerine tüy dikti. Allah’tan bu ülke insan›n›n genlerindeki “asalet” so¤ukkanl›l›k olarak tekrar teza-
hür etti de çok yara bere almadan “kirzi” gö¤üsleyebildik. Bizler insanl›¤›n yeni yönelifllerini de ›s-
kalamadan, koyuldu¤umuz yola devam edelim dedik. Gelecek için projelerimiz ne ise onlarda ge-
rekli revizyonlar› yaparak ilerledik.

May›sta yapt›¤›m›z toplant›ya Kültür Bakan› Say›n ‹stemihan Talay’›n kat›lmas› ayr› bir övünç
vesilesi oldu. Bir hayli yo¤un ve kat›l›ml› geçen aç›l›fl› müteakiben vurgulad›¤›m›z gibi 2000 y›l›nda
yay›nlad›¤›m›z iki kitab›m›za Türkiye Yazarlar Birli¤i y›l›n kamu yay›nc›l›¤› alan›nda ödüle lay›k
gördü.Ödülümüzü Say›n Baflkan Ahmet Genç Bey T.Y.B.’nin ‹stanbul fiubesinde (K›zlara¤as› Meh-
med A¤a Medresesi) yap›lan törenle ald›. Ortaya konulan emeklerin zayi olmay›p takdire medar ol-
mas› bizleri ziyadesi ile mütehassis etti. Bu memlekette iyi fleylerin "›skalanmas›n›" biraz da hay›fla-
narak daha önceki sunufl yaz›lar›mda zikretmifltim. Olumsuzluklar› söyledi¤imiz gibi, müspet fley-
lerden de bahsetmek elbette bir meziyet olsa gerek.

Sempozyum IV. Kitab›m›z›n ve Zekiye Yenen hocam›z›n EYÜP çal›flmas› (kitab›) ödüle lay›k gö-
rülmesi, B‹L‹M/SANAT/KÜLTÜR camias›nda da haketti¤i ilgiye mazhar oldu. Daha önceleri bizle-
ri "c›l›z" seslerle destekleyen dostlar›m›z›n sesleri böylelikle daha bir gür ç›kt›. ‹flin gere¤i "sesimize
ses" verilmesi bizleri gönendirdi.

Sempozyumdan birkaç cümle ile daha bahsetmek istiyorum. May›s 11-13  2000 de üç gün sürey-
le gerçeklefltirdi¤imiz toplant›lar genelde baflar›l› geçti. Bu sene sempozyum için üç ayr› sergi haz›r-
lad›k. ‹lk sergimiz ressam ö¤retmen (Eyüplü) Ahmet Bay›nd›r beyin çizgilerinde EYÜPSULTAN
SEMPOZYUMUNDAN PORTLELER idi. Elliye yak›n portre çal›flmas›n›n yer ald›¤› sergi türünde ilk
örnek olarak yerini ald›. ‹kincisi, ressam-müzehhibe  Müflerref Göver’in haz›rlad›¤› Eyüp mezarl›k-
lar›ndan MEZARTAfiLARI Ç‹Z‹MLER‹ sergisi de ilgi ile izlendi. Son sergimiz ise yine Ahmet Bay›n-
d›r öncülü¤ünde haz›rlanan EYÜP RES‹MLER‹ idi. Art›k bir klasik haline gelen  EYÜP SEMPOZYU-
MU VE SERG‹S‹ bundan sonra kültür tarihimizdeki yerini alacak. Sergiler sadece izlenmekle kalma-
s›n diye düflündük kitab›m›za bir bölüm ekledik. Sergiden baz› kareleri kitab›m›za ald›k.

Aç›l›fl kurdelemizi Sn. Bakan, Sn. Recai Kutan ve di¤er de¤erli zevat›n ifltiraki ile kestik. Aç›l›fl
konuflmalar›m›z› yapt›k. Bu bölümde yap›lan konuflmalarda Belediyemizin kültürümüze, sanat›m›-
za sundu¤u bu nitelikli katk›ya vurgu yap›ld›. Tabiat›yla buda bizi sevindirdi.

Aç›l›fl bölümünde foto¤raf sanatç›s› Firdevs Say›lan’›n EYÜP’TEN KARELER dia gösterisi bü-



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

10




yük bir takdirle karfl›land›. Fondaki enfes Türk müzi¤i ile asude bir beldede, Eyüpsul-
tan’dan kareler, zengin tarihimizle bir daha yüz yüze getirdi. Bizler bu güzel çal›flma-

y› sadece bir an› olarak kalmas›n istedik ve kitab›m›z›n ek bölümüne ald›k. Ek
bölümde ayr›ca Erman Güven’in, Dr. Al›m Karamürsel’in, A. Sacid Aç›kgözo¤lu’-

nun ve Hülya Yalç›n’›n Eyüp’le ilgili özgün ve nitelikli çal›flmalar›na da yer
verdik. 

Dört oturum yapt›k. Oturumlarda 20-25 dakika ile s›n›rlad›k konuflmalar›.
Her y›l yapt›¤›m›z gibi konuflma metinlerininin iadesi için toplant› sonras› iki
ay süre verdik.(Gerçi bu sene bu süre haddinden fazla zorland›, ama olsun, as-
lolan güzel olmas›) Üzerinde çal›fl›ld›ktan sonra metinleri tebli¤ sahiplerinden
ald›k.

I. Oturumda Prof.Dr. Semavi Eyice, Prof.Dr. Mehmet fieker, Haydar Sanal,
Gündegül Parlar, Erdem Yücel konufltu. Bu bölümde kat›lmas› gerekti¤i halde
toplant›ya kat›lamayan Doç.Dr. Nuray Özaslan ve Doç.Dr. Sait Öztürk’te teb-

li¤lerini daha sonra bize ulaflt›rd›. Bizde bu bölüme ald›k. Bu oturuma Prof.Dr.
Oktay Aslanapa baflkanl›k etti.

II. Oturumun baflkanl›¤›n› Prof.Dr. Örcün Bar›flta yapt›. Bu bölümde Prof.Dr.
Filiz Yeniflehirlio¤lu, Prof.Dr. Örcün Bar›flta, Yrd.Doç.Dr. Vildan Çetintafl, Dr. Talip

Mert, Prof.Dr.Ayla Ersoy, Yrd.Doç.Dr. Tosun Yalç›nkaya, Dr. Cihan Özsay›ner, Dr. Sü-
leyman Berk, Yasemin Matarac› konufltular. Bu bölümde konuflmas› gereken Prof.Dr.

Hüsrev Subafl› ve Cengiz Bektafl oturuma kat›lamad›lar. Say›n Bektafl yaz›lar›n› bize gön-
derdiler.  Bizde II.bölüme ald›k.

III. Oturuma Prof.Dr. Gönül Cantay, Prof.Dr. Hakk› Önkal, Prof.Dr. Erol Gürdal, Prof.Dr. Ahmet
Ersen, Prof.Dr. Zekiye Yenen, Hülya Yakar, Dr. Sinan Genim kat›ld›lar. III. oturuma Prof.Dr. Hakk›
Önkal baflkanl›k etti. III. oturumda konuflmas› gereken Dr. Ayten Erdem, Doç.Dr. Suphi Saatçi ve Dr.
Fahrunnisa Ensari Kara oturuma kat›lamad›lar ama tebli¤lerini bizlere ulaflt›rd›lar. Bizde oldu¤u gi-
bi ald›k.

IV. ve son oturuma Prof.Dr. ‹smail Lütfi Çakan (daha sonra ‹skender Pala) baflkanl›k yapt›. Bu
oturumda Prof.Dr.‹smail Lütfi Çakan, Aynur Can, Prof.Dr. ‹skender Pala, Nejat Eralp, Recep Uslu,
M.Cemal Öztürk, Dr. Mustafa Güler, Fadime Geleç, ‹smail Orman kat›ld›lar.

Toplant›larda sunulan tebli¤ konular›n› ayr› ayr› zikretmedim. ‹lerleyen sayfalarda tafsilatl› bir
flekilde okuyacaks›n›z. Cuma günü bafllayan Cumartesi devam eden ve Pazar nihayetlenen toplan-
t›lar›n de¤erlendirmesini Prof.Dr. Örcün Bar›flta yapt›. Zaten befl y›ld›r hem koordinasyonunda etkin
olarak yard›mc› olan, hem de her y›l toplant›lara ifltirak eden Sn. Bar›flta büyük bir vukufiyetle  V.
Sempozyumu özetledi. Bar›flta hocam›z; "herhalde Eyüp kadar tarihi kültür sanat› kayda-yaz›ya ge-
çen baflka bir belde yok. Eyüp ve Eyüp’lüler zaten bunu hakediyor." dedi.

De¤erlendirme konuflmas›ndan sonra Eyüp Türk Müzi¤i Grubu’nun Eyüplü Bestekarlar›n eser-
lerinden oluflan bir konseri icra olundu. Genç müzisyenlerin konseri Eyüp’ün ve Eyüplülerin mü-
zikte gö¤sünü kabartacak kalitedeydi.

Son gün, yani Pazar günü toplant›dan sonra misafirlerimizle birlikte adet-i vechiyle Haliç Gezi-
Sergilerle ilgili Baflkan Genç Bakan Talay’a bilgi veriyor. Eyüp’lü Bestekarlar konserinden bir enstantane 
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mizi yapt›k. Piyer Loti’de befl çay›m›z› içtik. Sonrada vedalafl›p ayr›ld›k.

Alt›nc› ve yedinci sempozyumlar için ön görüflmelerin yap›ld›¤› enstantanelerden bahsetmeli-
yim. Çünkü toplant› aralar› kuliste "gelecek y›l ne yap›yoruz" talepleri ile karfl›laflmak bizim için hofl
sürprizlerdendi.

Biyografi çal›flmas› için tespit etti¤imiz 500 kadar isimden 100 kadar›n› ilan ettik. Bundan da 40
veya 50 sini konuflmac›lara da¤›tt›k. May›s 2002’ye sözlefltik. 2003 içinde ülke çap›nda 550. y›l etkin-
likleri düzenlenece¤i için FET‹H ana bafll›¤›nda mutab›k k›ld›k.

Hedef ve niteliklerinden taviz vermeden devam eden Eyüp toplant›lar›m›z-inflallah- ülkemizin
çorak bilimsel platformunda bir vadi mesabesindeki konumu korur. 6., 7., 8. derken 10’lar› 15’leri
20’leri buluruz. Bu bizlerin temennisi oldu¤u kadar, bu ülke sevdal›s› herkesin arzusudur diye dü-
flünüyoruz. Bizleri bu güne kadar yaln›z b›rakmad›n›z. Yine b›rakmayacaks›n›z diye temenni ediyo-
ruz.

Bu y›l teknik olarak baz› de¤iflikler yapt›k. Daha önce çal›flt›¤›m›z teknik ekiple bu y›l
çal›flamad›k. II., III. ve IV. kitaplarda çok de¤erli katk›larda bulunan YAZIEV‹ çal›flanlar›na tekrar
flükranlar›m› arz ederken, bu y›l bizlerle üç ay süren zahmetli u¤rafl›larda beraber olma cesaretini
gösteren ‹LG‹ ajans çal›flanlar›na da ayr›ca teflekkür ediyorum.Her y›l oldu¤u gibi bu y›lda toplan-
t›larda bizimle olan tebli¤leri ve di¤er dökümanlar› bize vaktinde ulaflt›ran, tashihini yüksümeden
yapan de¤erli hocalar›ma da ayr› ayr› flükranlar›m› arz ediyorum.

Bu arada Eyüp’te tarihi mezarl›kta ifllenen menfur cinayetin Eyüp’ümüz üzerinde oluflturdu¤u
menfi intiba›n da gün geçtikçe bu tür çal›flmalarla (sempozyum) izale olaca¤›na dair inanc›m›z› vur-
gulamal›y›m. 

Ayr›ca Eyüp’ümüzü sanal ortama tafl›d›¤›m›z› duyurmal›y›m. Eyüp’ü tan›mak isteyenler,
Eyüp’ü gezmek isteyenler; www.eyup-bld.gov.tr’› t›klayabilirler. Sitemizle ilgili öneri ve elefltiri-
lerinizi bekliyoruz.

Yine her y›l oldu¤u gibi hem organizasyonda hem de di¤er aflamalarda bizlere ziyadesi ile kat-
k›da bulunan Sn.Gündegül Parlar’a da teflekkür etmeliyiz. Çünkü bunu ziyadesi ile hak ediyor.

Ayr›ca sekreteryada yard›mc› olan Erdem ‹skendero¤lu, Mehmet Ünal ve Mithat Ademo¤lu’na
da teflekkür ediyorum.

Belediyemiz arflivine foto¤raflar› ile katk›da bulunan Kaz›m Zaim ve Abdüsselam Ferflado¤-
lu’da bu güzel çal›flmalardan "övünç pay›n›" alanlardan, sa¤olsunlar.

Beflinci hikayemizi de burada bitiriyoruz. Nasipse çok k›sa zamanda alt›nc› toplant› ve bu top-
lant›ya ait metinlerle karfl›n›zda olaca¤›z. VI. toplant› ilan etti¤imiz gibi meflhurlar. VII. Fetih olacak.
VIII. ise e¤er bir aksilik ç›kmaz ise yine meflhurlar olacak. Bu y›l (2002) beraber olamad›¤›m›z de¤er-
li araflt›rmac›larla 2004’te beraber olmay› umud ediyoruz.

Gayret bizden, baflar› Allah’tan.

‹rfan ÇALIfiAN

Kültür ve Turizm Müdürü

Motorla Haliç gezintisi Piyer Loti’de çay
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1923’de ‹stanbul’da do¤du. ‹lkö¤renimini Saint Louis ve Saint Joseph Prans›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.
Doçentli¤ini “‹stanbul’da Son Devir Bizans Mimarl›¤›” tezi ile verdi. 1963 y›l›nda

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

toplant›da tebli¤ sundu. Türkçe ve yabanc› dillerde olmak üzere 1000’i aflk›n kitapta,
makale, ansiklopedi maddesi ve araflt›rmas› bas›ld›. An›tlar Yüksek Kurul Üyeli¤i

yapt›. Baz› enstitülere olan üyeli¤i ise halen devam etmektedir. Fransa Lég›on
d’Honneur niflan›na sahiptir. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü

baflkanl›¤› ve ö¤retim üyeli¤inden 1990’da emekli oldu. Evli olan Eyice 2 k›z çocu¤u
babas›d›r.  Frans›zca, Almanca ve ‹ngilizce bilmektedir.

EYÜP’DE 
ZAL MAHMUD PAfiA 

CAM‹Î



‹stanbul’un Eyüpsultan semtine ad›n›
veren önemli ibadet yerinden sonra bu sem-
tin ikinci büyük dini yap›s› Zal Mahmud Pa-
fla camidir. Haliç k›y›s›nda Edirnekap›-
s›’ndan Eyüpsultan merkezine uzanan eski
tarihi yolun kenar›nda ve semte giriflin ba-
fl›nda yükselen bu yap›, Osmanl› Dönemi
Türk mimarisinin büyük ustas› Mimar Koca
Sinan'›n son eserlerindendir. Burada gaye-
miz bu eserin bir monografyas›n› takdim et-
mek de¤ildir. Bu yolda bir çal›flma Prof. Dr.
Aptullah Kuran taraf›ndan evvelce yap›la-
rak bir makale halinde yay›nlanm›flt›r(1). Biz
burada bu de¤erli yap› sanat› örne¤ini üç
ayr› bak›mdan incelemek istiyoruz. Bunlar-
dan birincisi eserin Osmanl› mimarisi için-
deki durumunu araflt›rmak ve buradaki uy-
gulamas›nda(2). Mimar Sinan'›n hangi afla-
maya ulaflt›¤›n› belirtmektir(3). Üzerinde du-
raca¤›m›z ikinci husus Zal Mahmud Pafla
cami ile külliyesinin Osmanl› varl›¤› içinde-
ki tarihini en inand›r›c› biçimde vurgula-
makt›r. Nihayet üçüncü ve sonuncu husus
ise bu camînin Eyüpsultan semtinde çevre
ile olan iliflkisidir.

I)Osmanl› Mimarisindeki Yeri

Zal Mahmud Pafla cami Eyüp semtinin
do¤u taraf›nda Haliç k›y›s›na yak›n bir yer-
de, bir yüksekli¤in ete¤inde kurulmufltur.
Topografya bak›m›ndan büyük bir eserin
yap›m›na pek uygun olmamakla beraber,
Mimar Sinan eserini büyük bir ustal›kla bu-
raya yerlefltirirken onun burada ezilmemesi-
ni sa¤lamas›n› bilmifltir. Camiye verdi¤i kit-
levi görünüm onun heybetli bir eser olarak
Eyüp'ün kara taraf›ndan giriflini süslemesini
sa¤lam›flt›r. Bu görünüm ayn› zamanda XIX.
yy. ortalar›na gelinceye kadar güzelli¤ini ko-
ruyabilen Haliç'in bu k›y›s›n› da zenginlefl-
tirmifltir.

Zal Mahmud Pafla camii Mimar Sinan’›n
planlad›¤› önemli ibadet yerlerinin pek ço¤u
gibi küçük bir külliyenin merkezidir. Bu va-
k›f toplulu¤unu camiden baflka iki medrese
ve bir türbe teflkil eder. Ayr›ca camiin k›ble
taraf›nda ve türbenin etraf›nda zaman için-
de zengin bir hazîre oluflmufltur. Ayr›ca bun-
lara külliyeyi Haliç taraf›nda s›n›rlayan bir
d›fl avlu duvar› ile buna bitiflik bir de çeflme
eklenmifltir. Afla¤›da ikinci bölümde üzerin-
de durulacak olan vakfiyeye göre camiin
k›ble taraf›nda altm›fl üç oda ile alt› dükkan-
dan oluflan bir binan›n bahsi geçmektedir.
Bunun bir han oldu¤una ihtimal verilir.
Odalar›n say›s›n›n çoklu¤u bu yap›n›n ol-
dukça büyük ölçüde oldu¤unu belli etmek-
tedir. Ancak bu ek tesis günümüze kadar
gelmedi¤i gibi görünürde hiçbir izi de yok-
tur. ‹zlerinin günümüze kadar gelmeyifli de
bunun ahflaptan yap›lm›fl olabilece¤ini de
hat›ra getirmektedir. ‹kinci bir hipotez de bu
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(1) Aptullah Kuran, "Zal Mah-
mud Pafla Külliyesi", Bo¤aziçi
Üniversitesi Dergisi, 1973, Vol.
l, s. 65-81; Eyüp'teki eski eserler
hakk›nda toplu bilgi ve dolay›-
s›yla Zal Mahmud Pafla cami ve
külliyesi hakk›nda bkz. M. Ner-
mi Haskan, Eyüpsultan Tarihi,
‹stanbul 1996
(2) Halil Edhem [Eldem], Cami-
lerimiz, ‹stanbul 1933, s. 57-58;
a.mlf., Nos mosquèes de Stam-
boul (çev. E. Mamboury), ‹stan-
bul 1934, s. 79; A. Gabriel, Les
mosquèes de Constantinople,
Paris 1926, s. 388, 389 (Syria’dan
ayr› bas›m, C. 7, s. 359--419); G.
Goodwin, A historiy of Otto-
man Architecture, New York
1987, s. 257-258; C. Gurlitt, Die
Baukunst Konstar›tinopels, Ber-
lin 1909-1912. Cami hakk›nda
k›sa bilgiler için bkz. Tahsin Öz,
‹stanbul Camileri, Ankara 1987;
W, Müller-Wiener, Bildlexikon
zur topographie ‹stanbuls, Tü-
bingen 1977; a.mlf., ‹stanbul’un
Tarihsel Topografyas›: l7.yy.
bafllar›na kadar Byzantion-
Konstantinopolis--‹stanbul (çev.
Ülker Say›n), ‹stanbul 2001, s.
491; Do¤an Kuban, "Zal Mah-
mud Pafla Külliyesi", DB‹st.A.,
C. 7, s. 542-543; Zeki Sönmez,
"Eyüp Zal Mahmud Pafla Külli-
yesi’nin Tarihlendirme Sorunu
ve Sinan’›n Mimarl›¤›ndaki ye-
ri", Eyüpsultan Sempozyumu I
Tebli¤ler, s. 90-98.
(3) A. Refik Alt›nay, Mimar Si-
nan, ‹stanbul 1931; E. Egl›, Si-
nan Der Baume›ster Osman›sc-
her Glanzze›t, Erlenbach-Zü-
rich 1976; Metin Sözen, Türk
Mimarisinin Geliflimi ve Mimar
Sinan, ‹stanbul 1975, s. 203-207,
217; Oktay Aslanapa, Mimar
Sinan, Ankara 1992, s. 47-48.

Foto¤raf 1; Zal Mahmud
Pafla Camii

Foto¤raf 2, 3; Alttaki medre-
se odalar›.

1

2 3



altm›fl üç odal› büyük binan›n esas›nda Zal
Mahmud Pafla ile efli fiah Sultan'›n yine ah-
flaptan yap›lm›fl konaklar› oldu¤udur. Esas›
konak da olsa han da olsa bu büyük yap›n›n
hiçbir kal›nt› b›rakmadan kaybolmas› onun
kagir olmad›¤›na bir delil say›labilir.

Vakfiyede medreseler an›lmakla birlikte
caminin alt›nda bu ibadet yerinin müstahde-
mine mahsus befl odan›n bulundu¤u ve
bunlar›n baz›lar›n›n misafirlerin bar›nmas›
için düflünüldü¤üne de iflaret edilmektedir.
Böylece ibadet yerinin alt›ndaki bu odalar›n
birer tabhane karakterinde olduklar› anlafl›l-
maktad›r. ‹stanbul medreselerine dair Rumi
1330 (1914-15) tarihlerinde düzenlenen ra-
porda alt medresenin oda say›s› on sekiz
olarak gösterildi¤inden caminin alt›nda bu-
lunan befl tabhane odas›n›n da sonralar›
medreseye kat›lm›fl olduklar› anlafl›lmakta-
d›r. Bunlar›n rutubetli ve içlerinde ö¤renci
bar›nmas›na uygun olmad›klar› belirtildi-
¤inden bu odalar›n vakfiyede bahsi geçen
hizmetli ve misafir (tabhane) odalar› olduk-
lar› kesin olarak anlafl›lmaktad›r(4).

‹stanbul’u XVII. yy. ilk yar›s›ndaki gö-
rüntüsüyle anlatan Evliya Çelebi(5), Zal Mah-
mud Pafla külliyesinin bahçelik güzel bir
yerde oldu¤unu bildirir. "Bir ‹rem ba¤› için-

de oldu¤unu ve bütün Osmanl› ülkesinde
bu cami kadar muhteflem baflka bir vezir ca-
mi olmad›¤›n› yazar." Eyüp semtiyle ilgili
bir vakfiyede de Zal Mahmud Pafla caminin
çevresinde çok say›da bahçeler, bostanlar ol-
du¤u bildirilmifltir(6). Mimar Sinan eserini
Haliç'e oldukça dik inen bir yamac›n alt ke-
siminde infla ederken e¤imli topografya du-
rumunu dikkate almak zorunda kalm›flt›r.
Cami kitlesine düz bir zemin yani bir teras
sa¤larken kat fark›n›n içine de tabhane oda-
lar›n› yerlefltirmifltir. Cami giriflinin önünde-
ki flad›rvan avlusu yine topografya flartlar›
yüzünden tam eksende olmayan birinci yani
üst medrese ile s›n›rlanm›flt›r. fiad›rvan avlu-
sunu üç taraftan saran medrese odalar›n›n
bir yan kanatta olanlar sokak dokusu gere¤i
olarak yamuk biçimde yap›lm›flt›r. Büyük
kubbeli dershane de eksene göre yana kay-
d›r›lm›flt›r. Sinan burada orta büyüklükteki
camilerinde kulland›¤› bir düzenlemeyi uy-
gulam›flt›r. Bu da camiin flad›rvan avlusu ile
bir medrese avlusunun kombine edilmesi
yani birlefltirilmesidir(7). Bu düzenleme onun
baflka eserlerinden Edirnekap›s›’ndaki Mih-
rimah Sultan ve Sultanahmet ile Kad›rga li-
man› aras›ndaki Sokullu Mehmed Pafla ca-
milerinde de görülebilir. Böyle düzenleme-
lerde medrese odalar›n›n önlerindeki sütun-
lu revaklar ayn› zamanda camiin flad›rvan
avlusunun revaklar› da olmaktad›r. Sinan'›n
özelliklerinden biri de mevcut sokak doku-
lar›n› hiç bozmaks›z›n eserini yerlefltirmesi-
dir. Burada da yandaki soka¤›n tam düz bir
hat biçiminde olmay›fl›ndan dolay› medrese-
nin bu taraf›n› yamuk olarak yapm›fl ve önü-
ne revak› devam ettirmemifltir. Böyle sokak
dokusuna sayg›l› di¤er bir eseri de küçük bir
Bizans kilisesinden mescide dönüfltürdü¤ü
bir yap›n›n avlusuna yerlefltirdi¤i ‹brahim
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(4) M. Kütüko¤lu, "Darü’1-Hila-
feti’1- Aliyye Medresesi ve Ku-
ruluflu Arefesinde ‹stanbul
Medreseleri", ‹slam Tetkikleri
Enstitüsü Dergisi, VII/1-2
(1978), s. 138--140
(5) Evliya Çelebi, Seyahatname,
C. 1, s. 394-395; a.mlf., Evliya
Çelebi Seyahatnamesi (çev. Zu-
huri Dan›flman), ‹stanbul 1969,
C. 2, s. 94-95; a.mlf., Evliya Çe-
lebi Seyahatnamesi (haz. Orhan
fiaik Gökyay), ‹stanbul 1996, C.
I, s. 167; Yüksel Yoldafl Demir-
canl›, ‹stanbul Mimarisi ‹çin
Kaynak Olarak Evliya Çelebi
Seyahatnamesi, ‹stanbul 1989, s.
196-198.
(6) Fatih Mehmet II Vakfiyeleri,
Ankara 1938, s. 316-317.
(7) Mübahat S. Kütüko¤lu, XX.
Asra Erisen ‹stanbul Medresele-
ri, Ankara 2000, s. 304-307. Bu
medreselerin teflkilat› hakk›nda
bkz. Cahid Baltac›, XV XVI.
As›rlarda Osmanl› Medreseleri,
‹stanbul 1976, s. 466.

Foto¤raf 4; Yukar› medres-
enin avlusu

Çizim 1; Haliç taraf›ndan gi-
riflte odalar ve türbenin
konumu

Çizim 2; Camii-Medrese
plan›

Foto¤raf 5; Yukar› medres-
enin üstten görünüflü

5

4

Çizim 1 Çizim 2



Pafla veya ‹sa Kap›s› (Ese Kap›s›) medresesi-
dir(8).

Edirnekap›s›'ndan ç›k›p flehrin en ruha-
niyetli semti olan Eyüp'ün giriflinde ve tari-
hi anayolun kenar›nda yükselen cami ise
masif bir kitle teflkil eden d›fl mimarisi ile
göze çarpar. Ortadaki aynal› tonozlu, yanda-
kiler kubbeli befl bölümlü son cemaat yerini
takip eden harim kare bir mekan halindedir.
D›fl cepheleri tafl ve tu¤ladan oluflan renkli
bir görünüme sahiptir. Yan cepheler düz du-
varlar halindedir. Bunlar› hareketlendirmek
için Sinan, diziler halinde çok say›da pence-
reler açmak suretiyle bu cephe yüzeylerini
hafifletmifltir. 

Evvelce Evliya Çelebi'nin de vurgulad›-
¤› gibi bu pencereler harimin bol ›fl›kl› meka-
n›na ferah bir görünüm sa¤lam›flt›r. Büyük
yap› ustas› bu binas›nda yan cephelerin yük-
sek duvarlar halinde oluflu ile cami mimari-
sine yeni bir d›fl estetik anlay›fl› getirmifltir.
Onun eserleri listelerinde ad› geçmeyen fa-
kat onun döneminin sonlar›nda yap›ld›¤› bi-
linen E¤rikap›’daki Kazasker ‹vaz Efendi
Cami de baz› mimari yenilikler ile birlikte
böyle bol pencereli cephelere sahiptir(9). Kare
mekan›n üstünü 21,80 m. yüksekli¤inde ve
12,40 m. çap›nda büyük bir kubbe örtmekte-
dir. Kemerlere bindirilen bu kubbenin bask›-
s› d›fl duvarlara bitiflik payandalar ile karfl›-
lanm›flt›r. Sinan'›n büyük eserlerinden fieh-
zade cami ana kubbesi yaklafl›k 19 m., Edir-
nekap›s›'ndaki Mihrimah Cami kubbesi
20,25 m. çapa sahip olduklar›na göre Zal
Mahmud Pafla cami kubbesi onlardan 7-8 m.

kadar daha ufak çapa sahiptir. Ancak bura-
da kubbeyi tafl›yan büyük kemerler d›fla ak-
settirilmeyip duvarlar›n içine gizlenmifltir.
Harimi mahfiller hareketlendirir. ‹znik çini-
leri kaplanm›fl olan mihrap(10), sanatl› min-
ber, orijinal olmasa bile asl›na uygun olarak
yenilendi¤i san›lan kubbe nak›fllar› bu ay-
d›nl›k mekana zengin bir görünüm sa¤la-
m›flt›r. Caminin sa¤ taraf›ndaki tafl minaresi
bugünkü durumu ile orijinal de¤ildir. Tarih
içinde kaç defa yenilendi¤i bilinmez ancak
‹stanbul'da büyük ölçüde tahribat yapan
1894 depreminde zarar gördü¤ü ve arkas›n-
dan flimdiki biçimiyle yeniden yap›ld›¤› aç›k
olarak bilinmektedir (11). Caminin k›ble tara-
f›nda bulunan türbe ise sekizgen biçiminde
olup cepheleri muntazam kesme tafltan örül-
müfltür(12). Giriflinde üç bölümlü küçük bir
revak vard›r. Sinan yapt›¤› türbelerin planla-
r›nda biri birinden de¤iflik flekiller yaratm›fl-
t›r. Burada da d›fltan sekizgen olan yap›n›n
içi dört kolu eflit bir haç biçimindedir. 
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(8) S. Eyice, "Mimar Sinan’›n
Külliyeleri", Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü-VI. Vak›f Haftas›,
‹stanbul 1989, s. 169-177; S. Y›l-
d›z Ötüken, Isa Kap› Mescidi
und medresesi in Istanbul,
Bonn 1974.
9) S. Eyice, "‹stanbul’un XVI.
Yüzy›lda Yap›lm›fl Az Tan›nan
Bir Eski Eseri: ‹vaz Efendi Cami
Mimarisi ve Çinileri", fierare Yet-
kin Ad›na Çini Yaz›lar›, ‹stanbul
1996, s. 59-84.
(10) Caminin mihrab›ndaki çini-
lerin ilgi çekici olduklar›na Do-
¤an Kuban Dünden Bugüne ‹s-
tanbul Ansikpoledisi’nde (bkz.
C. VII, s. 542) iflaret etmifltir.
Böyle ilgi çekici mihrab çinileri-
ne E¤rikap›'daki ‹vaz Efendi ca-
minde de rastlan›r. Mimar Sinan
Süleymaniye'de oldu¤u gibi ya-
p› sanat› bak›m›ndan iddial›
olan eserlerinde en parlak ça¤›n›
yaflayan çinileri k›s›tl› olarak
mihrab ve çevresinde kullanm›fl-
t›r. Halbuki çok ufak ölçüdeki
Ramazan Efendi (Bezirgan) mes-
cidinde bütün duvarlar çini kap-
l›d›r. Çiniler hakk›nda yay›nlar-
da Zal Mahmud Pafla caminin
çinileri yer almam›flt›r.
(11) Abdulkadir Dündar, Arfliv-
lerdeki Plan ve Çizimler Ifl›¤› Al-
t›nda Osmanl› ‹mar Sistemi, An-
kara, s. 280. 
(12)  Y›ld›z Demiriz, Eyüp'te
Türbeler, Ankara 1989, s. 77; Ay-
r›ca bkz. M. Nermi Haskan Not
1'deki eseri.

Foto¤raf 6; Camii kubbesi-
nin içten görünümü

Foto¤raf 7; Revaktan bir
sütun bafll›¤›

6

7

8 9

Foto¤raf 8; Camiin  pence-
relerinin içten görünümü

Foto¤raf 9; Camiin mihrab›



Haç›n dört kolunun üstleri aynal› tonoz-
larla örtülü, ortada ise çifte cidarl› kubbe bu-
lunur. Böylece iç cidar içteki orta k›sm› ört-
mekte, bunu gizleyen d›fl kubbe ise sekizgen
biçimli d›fl duvarlara oturarak aynal› tonoz-
lu küçük mekanlar› da kapatmaktad›r. Sinan
burada erken H›ristiyan mimarisinde rastla-
nan haçvari mekan tipini Osmanl›-Türk tür-
be mimarisine intibak ettirmifltir. Bu onun
yabanc› mimarilerde kullan›lan düzenleme-
leri Osmanl› yap› sanat›na uygulay›fl›n›n gü-
zel bir örne¤idir. Sinan eserlerinde belirli ka-
l›plar› devaml› olarak tekrarlamaktan kaç›n-
m›flt›r. Bu arada yabanc› baz› mimari özellik-
leri de bir de¤ifliklik olmak üzere kullanm›fl-
t›r. Bu bak›mdan ‹lkça¤ sonlar›nda ve Orta-
ça¤ bafllar›nda yayg›n olan ve bu ârada
Martyrion planlar›nda s›kça rastlanan flekli
de burada bir de¤ifliklik olarak uygulam›flt›r.

Nitekim hayat›n›n sonlar›na do¤ru ve
yap› sanat›ndaki tecrübelerinin zirveye erifl-
ti¤i bir dönemde bile Tophane’deki K›l›ç Ali
Pafla caminde Ayasofya’n›n ölçüleri ufalt›l-
m›fl bir örne¤ini meydana getirmek onun
için bir mimari oyun gibi gerçekleflmifltir. Sa-
ray-› Hümayun’un mutfaklar›n›n giriflinde-
ki dehlizde ve Sultan III. Osman köflkünün
alt›ndaki havuzun tonozunda kulland›¤› ka-
burgal› tonoz yap›m› da onun Rodos’taki
Gotik mimariden ilham alarak yaratt›¤› bir
yap› sanat› oyunundan ibarettir. Zal Mah-
mud Pafla türbesi sade görünümlü bir mezar
an›t›d›r. Kubbe ve tonoz iç yüzeyleri ise ka-
lem ifli nak›fllar ile süslenmifltir. ‹çeride Zal
Mahmud Pafla ile efli fiah Sultan'›n ahflap
sandukalar›ndan baflka kime ait oldu¤u

aç›kça bilinmeyen üçüncü bir sanduka bu-
lunmaktad›r. Külliyenin iki medreseden fla-
d›rvan avlusunu saran üst medrese 13 oda
ve 1 dershaneden ibarettir. Aradaki kot far-
k›ndan dolay› Haliç taraf›nda daha afla¤›da
olan ve bir merdivenle ulafl›lan afla¤› medre-
se ise 14 oda ve 1 dershaneden ibaret iken
camin alt›nda olan ve ona bir teras sa¤layan
tabhane odalar› sonralar› bu medreseye ka-
t›lm›fl oldu¤u ve böylece afla¤› medresenin
oda say›s›n›n 18’e ç›kt›¤› bir belgeden anla-
fl›lmaktad›r(13). Gayet tabi olarak bu medre-
selerin helalar› da bulunmaktad›r.

II)Kurucusunun Tarihteki Yeri

Zal Mahmud Pafla cami ve külliyesi-
nin(14) yap›m tarihine kesin ›fl›k tutacak bir
tarih kitabesi yoktur. Bu eser için baz› tarih-
ler ileri sürülmüfl olup bunlar çok erken ve
yan›lt›c›d›r. Afla¤› medresenin önündeki av-
lu duvar› üzerindeki çeflmede bulunan kita-
bedeki tarih ise yanl›fl okunarak 958 (l551)
tarihinin görüldü¤ü san›lm›flt›r. Hatta bu
külliyenin tarihine esas olarak kabul edil-
mek istenmifltir. Yak›ndan yap›lan dikkatli
bir incelemede buradaki say› 958 de¤il 998
(1589-90) oldu¤u hiçbir flüpheye yer verme-
yecek surette anlafl›lm›flt›r. Bu tarihin flairini
tespit edemedik. Son m›sradaki tarihi ebcet
hesab›yla ç›karmak da mümkün olamam›fl-
t›r. Belki bu konuda daha uzman bir araflt›r›-
c› olumlu bir sonuca ulaflabilir. Rakam ile
olan tarih flimdilik çeflmenin yap›m tarihi
olarak kabul edilebilir. Külliyenin tafla ifllen-
mifl, tek kitabesinin alt› m›sral›k manzum
metni flöyledir:

Sâhibü’1-hayrât fiah-› Sultân
Hazret-i ma’â Zâl Mahmud Pafla
Fî sebilillâh bu âb› etti sebîl
Selsebil ide Hüdâ ana cezâ
Teflne diller didiler târîhini
Çeflme-i mâ-i hayât-› cân-fezâ (15)
998 (1590)

Külliyenin yap›m tarihini incelerken ön-
ce bu hayrat›n kurucular›n›n hayatlar›n› k›-
saca gözden geçirmek gerekli olacakt›r. Ku-
ruculardan fiah Sultan, Sultan II. Selim’in
(1566-1574) k›zlar›ndan biri ve III. Murad'›n
(1574-1595) ablas›d›r(16). Kanuni Sultan Sü-
leyman (1520-1566) döneminde o¤lu Se-
lim’in henüz flehzade olarak Manisa’da
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(13) Bkz. Not 7.
(14) Bu cami hakk›nda en baflta ge-
len kaynak olarak bkz.       Ayvansa-
rayi, Hadikatü’l -Cevâmi’, ‹stanbul
1281, C. I, s. 253-256; Camilerimiz
Ansiklopedisi (haz. ‹hsan Erzi), ‹s-
tanbul 1987, C. II; s. 102; The Garden
of the Mosques Haf›z Hüseyin a1--
Ayvansarayi’s guide to the Musl›m
Monuments of Ottoman Istanbul
(trs. Howard Crane), Leiden 2000, s.
277; Ayvansarayi Hüseyin Efendi,
Hadikatü’l- Cevami (haz. Ahmed
Nezih Galitekin), ‹stanbul 2001, s.
339-341.
(15) Bu çeflme ve kitabesi için bkz.
Haf›z Hüseyin Ayvansarayi, Mec-
mua-i Tevârih (haz. Fahri Ç. Derin-
Vahid Çabuk), ‹stanbul 1985, s. 114;
‹. Hilmi Tan›fl›k, ‹stanbul 'un Çeflme-
leri, ‹stanbul 1943, s. 8; Affan Ege-
men, ‹stanbul ‘un Çeflme ve Sebille-
ri, ‹stanbul 1993, s. 777; M. Nermi
Haskan, Eyüp Tarihi, ‹stanbul 1993,
C. II, s. 147
(16) M. Ça¤atay Uluçay, Padiflahla-
r›n Kad›nlar› ve K›zlar›, Ankara
1980, s. 41; Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmânî (haz. Nuri Akbayar), ‹stan-
bul 1996, C. I, s. 43; Gültekin Oran-
say, Osmanl› Devletinde Kim Kim-
di?, Ankara 1969, s. 277; A. D. Alder-
son, Osmanl› Hanedan›n›n Yap›s›
(trc. fiefaettin Severcan), ‹stanbul, s.
253. 

Foto¤raf 10; fiah Sultan ve
Zal Mahmud Pafla’n›n tür-
beleri



yaflad›¤› y›llarda 1544’de orada dünyaya
gelmifltir. Annesi Nurbanu Sultan (ö.
1583)’›n ‹talyan veya Yahudi as›ll› oldu¤u
ileri sürülür. fiah Sultan, Kanuni döneminde
Çak›rc› Hasan Pafla ile 1562 y›l›nda evlen-
mifltir(17). Ancak on iki sene sonra 1574’de
dul kald›¤›ndan az sonra vezirlerden Zal
Mahmud Pafla ile nikahlan›r. Ancak bu bera-
berlik çok uzun sürmemifl 1580’de her ikisi
birden, ayn› gece vefat etmifllerdir. Böyle bir
ölüme çok az rastland›¤›ndan bu rastlant›
baz› flüpheler uyand›r›r. Ayr›ca bu ölüm tari-
hinde de baz› oynamalar ile karfl›lafl›lmakta-
d›r. Nitekim Ayvansarayi Hüseyin Efendi
Vefeyat bafll›kl› kitab›nda ölüm tarihini 970
(1562-1563) olarak gösterir ki inand›r›c› de-
¤ildir(18).

Zal Mahmud Paflan›n do¤um tarihini
Alderson 1521 olarak bildirir. Türkçe tarih
kitaplar›nda genellikle Boflnak as›ll› oldu¤u-
na iflaret edilir(19). Fakat F. Babinger kaynak
göstermeksizin onun Alman as›ll› oldu¤unu
iddia etmifltir(20). Bu bilgiyi nereden ald›¤›n›
aç›klamam›flt›r. Kanuni Sultan Süleyman
döneminde saray hizmetinde yetifltirilerek
kap›c›bafl›l›¤a kadar yükselmifltir. Osmanl›
tarihinde ad› fiehzade Mustafa’n›n flehid
edilmesi olay› ile duyulmufltur. Nahcivan
Seferi s›ras›nda 1553’te Konya Ere¤lisi yak›-
n›nda Aktepe (Akhöyük)’de, ordugahta,
fiehzade Mustafa’n›n öldürülmesi olay›nda
o s›rada henüz a¤a olan Mahmud'un büyük
rolü olmufltur. Bu feci olay Peçevi taraf›ndan
da kaydedilmifltir(21). Kendisini öldürmeye
çabalayan dilsizler ile mücadele eden flehza-
deyi güçlü bir yap›s› olan Mahmud alt ede-
rek öldürülmesini sa¤lam›flt›r. Hatta bu yüz-
den efsanesinde kollar›n›n gücü övülen Za-
lo¤lu Rüstem’e benzetilerek "Zal" lakab› ile

tan›nm›flt›r(22). Budin(23), Halep ve arkas›ndan
Anadolu Beylerbeyiliklerine yükselen Mah-
mud kendisine vezirlik payesinin verilme-
siyle beflinci kubbe vezirli¤ine kadar ç›km›fl-
t›r. ‹. H. Dan›flmend’in iflaret etti¤ine göre
O’nun fiehzade Mustafa’n›n öldürülmesin-
deki çirkin davran›fl›, o dönemin flairlerin-
den Tafll›cal› lakab›yla bilinen Dukaginzade
Yahya Bey (ö. 1582) taraf›ndan bir beyitle de
dile getirilmifltir.

Getürdi arkas›n› yine Zâl-i devr-i zemân
Vücûd›na sitem-i Rüstem ile irdi ziyân
Zal Mahmud Paflan›n ikbali Sultan II.

Selim döneminde artm›fl, arkas›ndan da Sul-
tan III. Murad döneminde de devam etmifl-
tir. Bu arada Rumeli Beylerbeyi Çak›rc› Ha-
san Pafladan dul kalan fiah Sultan ile evlen-
mek suretiyle hanedana damat olmufltur.
Osmanl› kaynaklar›nda bildirildi¤ine göre
1580 y›l›nda bir gece kar› koca ikisi birden
hastalanm›fllar ve sonlar›n›n geldi¤ini anla-
yarak birbirleriyle helalleflip ayn› gece öl-
müfllerdir. Bu garip tesadüf akla iki ihtimal
getirmektedir. Bunlar›n birincisi Zal Mah-
mud Pafla ile efli fiah Sultan’›n zehirlenmifl
olmalar›d›r. ‹kinci ihtimal ise ‹stanbul’da
s›kça rastlanan veba (taun) salg›nlar›ndan
birinin kurban› olmalar›d›r(24).

Sultan II. Selim’in Nurbanu Sultan’dan
henüz flehzade oldu¤u s›rada dünyaya ge-
len fiah Sultan, Osmanl› tarihinde pek ad›
geçen kifli de¤ildir(25). ‹kinci kocas› Zal Mah-
mud Pafla ile mutlu bir evlilik hayat› oldu¤u
san›lmaktad›r. Ayn› gece ölümlerini anlatan
tarihçinin ifadesinden birbirlerini çok sev-
dikleri anlafl›lmaktad›r. fiah Sultan’›n iki ev-
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(17) M. Süreyya, a.g.e., C. 2, s. 631;
Çak›rc› lakab›n›n esas› olan Çak›rc›-
l›k bir saray görevidir. Bu hususta
bkz. M. Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih
Deyimleri Sözlü¤ü, C. I, s. 322; ‹s-
mail Hakk› Uzunçarfl›l›, Osmanl›
Devletinde Saray Teflkilat›, Ankara
1945, s. 420.
(18) Haf›z Hüseyin Ayvansarayi,
Vefâyat-› Selatin ve Meflâhir-i  Rical
(haz. Fahri Ç. Derin), ‹stanbul 1978,
s. 30, 79.
(19) ‹. H. Daniflmend, ‹zahl› Osman-
l› Tarihi Kronolojisi, ‹stanbul 1948,
C. II, s. 477. 
(20) F. Babinger, Die Geschichtssch-
reiber der Osmanen und Ihre Werke,
Leipzig 1927, s. 315; Osmanl› Tarih
Yazarlar› ve Eserleri (çev. Coflkun
Üçok), Ankara 1962, s. 344.
(21) Peçevî ‹brahim Efendi, Peçevî
Tarihi I (haz. Bekir S›tk› Baykal), An-
kara, s. 309; J. von Hammer, Histoire
de l'empire Ottoman, Paris 1836, C.
6, s. 305; ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
Osmanl› Tarihi, C. 2 (5.bsk.), Ankara
1988; s. 403; ‹. H. Daniflmend, a.g.e.,
C. 2, ‹stanbul 1971, 282-286, 378.
(22) Hüseyin Kaz›m Kadri, Türk
Lugat›, ‹stanbul 1928, C. II, s.
945; ‹skender Pala, Ansiklopedik
Divan fiiiri Sözlü¤ü, Ankara
1989, s. 415, 532.
(23) Budin Beylerbeyili¤i hak-
k›nda bkz. Antal Gèvay, A Budai
Pasak, Bècsben 1841, s. 9; Sicill i
Osmâni’nin son cildinde Budin
beylerbeyleri listesinde Zal
Mahmud Paflan›n ad› geçmiyor.
(24) Osmanl› tarihinde taun ola-
rak adland›r›lan salg›nlardan
veba hakk›ndaki bilgiler yaln›z
1700-1850 tarihleri aras›ndakiler
olmak üzere 659 sayfal›k bir ki-
tap halinde derlenmifltir. Bkz. D.
Panzac, La Peste Dans L’Empire
Ottoman 1700-1850, Louvain
1985.
(25) M. Ça¤atay Uluçay, a.g.e., s.
101; Camilerimiz Ansiklopedisi
(haz. ‹hsan Erzi), ‹stanbul 1987,
C. II, s. 105; Eyüp’te hayrat› olan
fiah Sultan ad›nda baflkalar› da
vard›r. Bunlar bazen birbirlerine
kar›flt›r›lmaktad›r. Bunlardan bi-
ri Silahtar A¤a yolu üzerinde yer
alan Yavuz Sultan Selim’in k›z›
olan fiah Sultan’›n   yapt›rd›¤›
mektebdir. Di¤er fiah Sultan ise
III. Mustafa’n›n k›z› oland›r.
Defterdar caddesi üzerinde bu-
lunan mektebinin kitabesi 1215
(1800) tarihlidir. Her ikisi içinde
bak›n›z M. Nermi Haskan’›n ad›
geçen eseri.

Foto¤raf 11; Türbe ve
etraf›ndaki hazire.

Foto¤raf 12; Camiin yan
cephelerinin d›fltan
görünüflü.
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lili¤inden çocu¤u veya çocuklar› olup olma-
d›¤› da kesin olarak bilinmez. Ancak baz›
kaynaklardan, Çak›rc› Hasan Pafladan bir k›-
z› ile Köse Hüsrev Pafla (ö. 1587)(26) ad›ndaki
bir o¤lunun oldu¤u ileri sürülür ise de bu da
ayd›nlat›lmas› gereken bir problem olarak
kalmaktad›r. Zal Mahmud Paflan›n Tunus’ta
Beylerbeyi olan Mehmed Pafla(27) ad›ndaki
bir o¤lunun ad› geçmekte ise de bunun kim-
den oldu¤u aç›klanmam›flt›r. Türbedeki
üçüncü sandukan›n da sahibi bilinmez.

fiah Sultan'›n k›z kardeflleri, Sokullu’nun
zevcesi Esmihan Sultan(28) ve Gevherhan
Sultan(29) ise ayr› bir hayat çizgisine sahip ol-
mufllard›r.

fiah Sultan’›n hayrat ve evkaf›n› bildiren
bir vakfiyesinin varl›¤›na çok önceleri iflaret
edilmifl ve bunun içindeki bilgiler birkaç sa-
t›r halinde özetlenmifltir(30). Eyüp sempozyu-
munun bu y›l ki program›nda yer alan Af-
yon Karahisar Üniversitesinden Dr. Mustafa
Güler(31) ayn› vakfiyeyi inceleyerek hakk›nda
daha ayr›nt›l› bilgi vermifltir. fiah Sultan'›n
980 (1572) y›l›nda hacca gitti¤i, onun bu
uzun yolculu¤unun emniyetli geçmesi için
yol güzergah›ndaki ileri gelenlere emirna-
meler yaz›lm›fl olmas›ndan ö¤renilmektedir.
‹ncelenen 21 varakl› Türkçe vakfiye as›l ol-
may›p daha geç bir dönemde yaz›lm›fl bir
surettir. 

Vakf›n asl›n›n 10 fiaban 985 (23 Kas›m
1577) tarihinde düzenlenmifl oldu¤u ö¤re-
nilmekte. Fakat eldeki suret Evahir-i Muhar-
rem 1009 (A¤ustos 1600) tarihlidir. Vakfiye-
den ö¤renildi¤ine göre Zal Mahmud Pafla ile
efli fiah Sultan 10 fiaban 985 (23 Kas›m
1577)'de servetlerinin üçte birini vakfetmeyi
kararlaflt›rd›klar›nda bu servetin yap›lacak
cami ile medreselerine tahsisini uygun gör-

müfllerdir. ‹lk mütevelli olarak gösterilen
Hüseyin A¤a ‹bn Abdülmuin (ö. 1595) vak-
f›n gelirlerini ve harcamalar›n› yürütmüfltür.
Pafla ile eflinin vak›flar› ayr› ayr› idare edilir-
ken 1586’da Pafla’n›n vakf›n›n zay›flamas›
üzerine ikisi birlefltirilmifltir. Sonra vakf›n
idaresi Hüseyin A¤an›n ayr›lmas› arkas›n-
dan Mustafa Kethüdaya geçmifltir. Bu para
ile cami, 2 medrese ve bir türbe ayr›ca 5 oda-
l› bir tabhane, Haliç taraf›nda 6 dükkan, 24
oda ve 1 mumhaneden oluflan bir binadan
baflka Filibe’de bir han infla edilmifltir. Vakfi-
yede Eyüp'teki külliyenin yap›m›na külli-
yetli bir para ayr›ld›¤›na göre vakfiye dü-
zenlendi¤inde hayrat henüz yap›m halinde-
dir. Gelir getirmek üzere caminin k›ble tara-
f›nda 6 dükkanl›, 63 odal› bir bina, Eyüp'te 1
f›r›n, Filibe yak›nlar›nda su de¤irmenleri ve
dükkanlar ile ayn› çevrede 12 köy. Bunun d›-
fl›nda Zal Mahmud Paflan›n Ankara’da çeflit-
li yerlerde 13 dükkan, Makedonya’n›n Ma-
nast›r dolaylar›nda Pirlepe’de Pafla taraf›n-
dan yapt›r›lan çeflme ve hamam› da vard›r.
Bu vakfiyede gelirlerin ne surette harcanaca-
¤› ve görevlilere hangi esaslara göre da¤›t›m
yap›laca¤› etrafl› olarak belirtilmifltir. Vakfi-
yeyi ayr›nt›l› olarak tan›tan Mustafa Güler’in
tespitine göre vakf›n flartlar› 1924 y›l›na ka-
dar uygulanmaya devam etmifltir.

Vakfiyeden edinilen bilgilere göre gelir
tahsisleri 1877 havalisinde yap›lm›flt›r. Ayr›-
ca mütevellinin yap›m harcamalar›na para
ayr›ld›¤›na göre inflaat o s›ralarda sürmekte-
dir. Böylece Zal Mahmud Pafla cami ile kül-
liyesinin 1555 veya 1560’l› y›llarda gerçek-
leflmifl olmas›na ihtimal verilemez. Zaten
vakfiye de her kiflinin ad›na oldu¤una göre
bu hay›r eseri ancak evliliklerinden sonraya
yani 1572’den sonraya aittir. fiafl›rt›c› olan
nokta afla¤› medresenin avlu duvar›na bitifl-
tirilmifl olan çeflmede yaln›z fiah Sultan’›n
ad›yla birlikte 998 (1589-90) tarihinin veril-
mesidir. Bu ancak külliyenin bitirilmesinden
çok sonra avlu duvar›n›n tamamlanmas› s›-
ras›nda çeflmenin yap›lm›fl olabilece¤i ihti-
malini akla getirir. Bu arada göz önünde tu-
tulmas› gereken nokta da eserin yap›m›na
1577’ye do¤ru bafllanm›fl fakat vak›f sahiple-
rinin hiç beklenmeyen bir s›ra olan garip
ölümlerinden sonra belki bir süre aksayarak
sonra tamamland›¤›d›r.

Sinan 1588’de vefat etti¤ine göre,
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Foto¤raf 13; Avlu revak› ve
flad›rvan

(26) M. Süreyya, a.g.e., C. 2, s.
684. 
(27) A.mlf., a.g.e., C. 3, s. 1029.
(28) Kocas› Sokullu Mehmed
Pafla ile müflterek olarak pek çok
hayrat› vard›r. Bkz. M. Ça¤atay
Uluçay, a.g.e., s. 40; Gültekin
Oransay, a.g.e., s. 165.
(29) Gevherhan Sultan’›n Pirle-
pe’de bir hamam›n›n oldu¤una
dair bkz. E. Hakk› Ayverdi, Av-
rupa’da Osmanl›  Mimari Eser-
leri (Yugoslavya), C. III, ‹stanbul
1981, s. 152.
(30) M. Tayyib Gökbilgin, XV-
XVI. As›rlarda Edirne ve Pafla
Livas›, ‹stanbul 1952, s. 502.
(31) Mustafa Güler, fiah Sul-
tan ile Zal Mahmud Pafla Vak-
fiyesi, Eyüpsultan Sempozyu-
mu V, ‹stanbul 2001.



Eyüp’ü süsleyen bu büyük ve önemli eser
usta mimar›n en sonda olmasa bile son yap›-
lar›ndan biridir. Bu bak›mdan da Osmanl›
Devri Türk mimarisinde yeni bir de¤iflik
aflamaya iflaret etmesiyle sanat tarihimizde
üzerinde durulmaya de¤er bir yere sahiptir.

IIIIII))ZZaall  MMaahhmmuudd  PPaaflflaa  CCaammii  vvee  ÇÇeevvrreessii

Zal Mahmud Pafla cami ve medreseleri
Eyüpsultan semtinin Edirnekap›s›'ndan ge-
len karayolunun üzerinde ve mahalleye giri-
flin bafllar›nda infla edilmifltir. Bu önemli ese-
rin niçin burada yap›ld›¤›na dair bir iflaret
bulmak pek kolay de¤ildir. Eserin arazi ba-
k›mdan pek uygun olmayan Haliç’e oldukça
dik inen bir yamaçta kuruldu¤u aç›kça görü-
lür. bunun içindir ki Haliç taraf›nda camiye
teras olmak üzere alt›nda tabhane odalar›
yap›lm›fl ve bu taraftan temelleri desteklen-
mesi için de alt medrese kurulmufltur. Os-
manl› Dönemi’nde genellikle vak›f sahipleri
hayratlar›n› içinde yaflad›klar› ev veya ko-
naklar›n yak›n›nda infla ettiriyorlard›. Birçok
hallerde türbeleri de ayn› yerde bulunuyor-
du. Zal Mahmud Pafla için de böyle bir tah-
min hat›ra gelebilir. Han›m Sultan’la eflinin
konaklar›n›n o tarihlerde çok cazip bir yer
olan Haliç k›y›s›nda bulundu¤unu düflün-
mek yerinde olur. Fetihten sonra XIX. yy.›n
içlerine sanayileflmenin öncesine gelinceye
kadar Haliç’in bu kesimi ‹stanbul’un en gü-
zel yerleflim bölgelerinden birini teflkil edi-
yor ve burada bilhassa k›y›da muhteflem ya-
l›lar daha do¤usu sahil saraylar s›ralan›yor-
du. Bunlardan bir tanesinin Esmihan Sultan
saray›n›n divanhanesinin muhteflem görün-
tüsünü ‹ngiliz ressam Thomas Allom (1804-
1872), Robert Walsh’›n ‹stanbul hakk›ndaki
kitab› için haz›rlad›¤› bak›r oyma gravürle-
rin birinde tasvir etmifltir. Zal Mahmud Pafla
caminin az ilerisinde bat›da ise Hatice Sul-
tan sahil saray›n›n heybetli d›fl görüntüsü
Sultan III. Selim y›llar›nda ‹stanbul’da yafla-
yan ve pek çok resim yapan ‹. Melling’in bü-
yük eserinde görülebilir. III. Mustafa’n›n
k›zlar›ndan Hatice Sultan Saray› Hasköy-
Ayvansaray aras›ndaki köprünün ‹stanbul
taraf›ndaki ayaklar› dibinde uzan›yordu.
Zal Mahmud Pafla konak veya saray›n›n da
ayn› bunlar gibi Haliç k›y›s›nda bulundu¤u-
na ihtimal verilebilir. Hatta belki de vakfiye-
den bahsi geçen ve cinsi belirtilmeyen 63
odal› yap›n›n sahipleri öldükten sonra baflka

bir ifle tahsis edilmifl konak, yal› olabilir. Mi-
mar Sinan'›n yap›lar›n› bildiren tezkireler-
den Tuhfetü’1 Mimarin’de(32) saraylar bölü-
münde "Ve çiftlik ve saray› Zal Pafla, flehir-
den hariç" kayd›na rastlanmaktad›r. Bu da
‹stanbul d›fl›nda Mimar Sinan'›n bir saray›
oldu¤unu gösterir. Acaba "flehir d›fl›"ndaki
saray Eyüp’te mi bulunuyordu? fiimdiki hal-
de bu hususta aç›k bir bilgi verilemez.

Evliya Çelebi XVII. yy.›n ilk yar›s› içle-
rinde yukarda da iflaret edildi¤i gibi Zal
Mahmud Pafla caminin a¤açl›kl›, yeflillikler-
le kapl› bir yer içinde oldu¤unu yazar. ‹stan-
bul taraf›ndan Eyüpsultan› ziyarete gelenle-
rin karayoluyla buraya ulaflt›klar› takdirde
ilk karfl›laflt›klar› büyük eserdir. Zal Mah-
mud Pafla külliyesi yol ile Haliç k›y›s› ara-
s›ndaki alanda yer almaktad›r. Oldukça bü-
yük bir camiye birkaç metre uzakl›kta ve ay-
n› hizada bir mescidin varl›¤› flafl›rt›c›d›r(33).
Mescidin mimari özellikleri o kadar de¤iflik-
tir ki bu onun komflusu Zal Mahmud Pafla
caminin gösteriflli ve heybetli mimari a¤›rl›-
¤› alt›nda ezilmemesini sa¤lar. Nermi Has-
kan bu mescidin fe-
tihten az sonra yani
XV. yy.›n ikinci yar›s›
içinde Silahtar Meh-
med Bey taraf›ndan
yapt›r›ld›¤›n› kabul
etmektedir(34). Ger-
çekten de Mehmed
Süreyya Beyin Sicill-i
Osmani'sinde XV.
yy.da yaflam›fl bir Si-
lâhtar Mehmed Beyin
ad› geçer(35). Ayvansa-
rayl› Hüseyin Efendi
ünlü Hadikatü’l-Ce-
vâmi’ adl› eserinde
bu mescidin sadece
ad›n› verir fakat hak-
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(32) R. Melul Meriç, Mimar Si-
nan Hayat›, Eseri I, Ankara
1995; Tuhfetü’l- mimarin (a.e.
içinde), s. 24; Tezkiretü’l- Eb-
niye (a.e. içinde), s. 77, 103;
Aptullah Kuran, Mimar Si-
nan, ‹stanbul 1986, s. 305 (ca-
mi); s. 334 (türbe); s. 355 (med-
rese); s. 385 (saray).
(33) Hüseyin Ayvansarayi,
Hadikatü’l-Cevami, C. I, s.
280; Camilerimiz Ansiklope-
disi (haz. ‹hsan Erzi), ‹stanbul
1987, C. II, s. 122; The Garden
of the Mosques Haf›z Hüseyin
al Ayvansarayi 's guide to the
Musl›m Monuments of Otto-
man Istanbul (trs. Howard
Crane), Leiden 2000, s. 299;
Ayvansarayi Hüseyin Efendi,
Hadikatü’l -Cevami (haz. Ah-
med Nezih Galitekin), ‹stan-
bul 2001, s. 361.
(34) M. Nermi Haskan, a.g.e.,
s. 36, 208.
(35) M. Süreyya, a.g.e. (haz.
M. Keskin, A. Öztürk, H. Sa-
vafl, H. Kurt), ‹stanbul 1997,
C. 4, s. 124.

Foto¤raf 14; Çeflme kitabesi,
Belediye Arflivinden

Foto¤raf 15; Silahi Mehmet
Bey Mescidi



k›nda ve yap›m tarihine dair bilgi vermez. 

Silâhtar mescidi ki bir eserde de buna Si-
pahi mescidi denmektedir. E¤er gerçekten XV.
yy.›n ikinci yar›s›na ait ise bu takdirde ‹stan-
bul’un ve Eyüp’ün Fetih’ten sonra infla edilen
ilk eserlerinden biri olmaktad›r. Bu da olma-
yan bir görünüme sahip bulunmas› da bu kü-
çük eserin mescid mimarisinde bafll› bafl›na
özel bir yer almas›n› sa¤lar(36). Reflat Ekrem
Koçu ise Ansiklopedisinin Bey mescidi mad-
desinde eseri flu cümlelerle tarif eder: "...Mi-
mar Sinan yap›s› Zal Mahmud Pafla caminin
hemen karfl›s›nda yine o Mimar Sinan’›n eseri
küçücük bir mescittir. Dâhî sanatkâr, bir türbe
ve bir medrese ile beraber azametli Zal Pafla
manzumesinin karfl›s›na bu küçük mescidi,
öylesine bir yap› bedias› olarak koymufltur ki,
yoldan geçen o büyük cami gördükten sonra,
bu mescidin göz önünden silinmesi gerekir
iken, bilakis Bey mescidi, gözleri kendi üzeri-
ne çekivermektedir. 1961 Temmuzunda yürek
s›zlatacak harabi, periflanl›k içinde idi, ama,
halâ pek güzeldi. Büsbütün çökmeden tez el-
den tamiri gerekir; Bey mescidinde Türk yap›
sanat› bir flaheserini kaybederse pek yaz›k
olur, gelecek nesiller neslinize lânet eder"(37).
Koçu bu küçük eserin güzelli¤ini ve 60 y›l ön-
ceki bak›ms›zl›k ve periflanl›¤›n› anlat›rken Si-
lahi Mehmed Bey mescidinin de Mimar Sinan
taraf›ndan yap›lm›fl oldu¤unu ve onu komflu-
sundaki büyük camiin heybeti karfl›s›nda ezil-
memesi için çok de¤iflik ve orijinal bir mima-
ride kuruldu¤unu vurgulam›flt›r. Ayvansarayi
bu küçük eserin yap›m tarihine ›fl›k tutacak
bir bilgi vermez. Sadece kurucusunun kabri-
nin de orada oldu¤unu bildirir. Sinan'›n eser-
lerini bildiren listelerde de Silahflor veya Sila-

hi Mehmed Bey ad›na infla edilmifl bir mesci-
de rastlanmamaktad›r. Bir vakitler hayli kala-
bal›k olan haziresinde mezar tafllar› iyice ince-
lendi¤inde tarihlemesi hususunda belki bir
sonuca var›labilir.

Eserin tarihi ne olursa olsun duvar tekni-
¤i bu küçük yap›n›n klasik döneme ait oldu-
¤unu gayet aç›k bir flekilde belli etmektedir.
Arazinin e¤imli olmas› yüzünden cadde ke-
nar›ndaki avlu duvar›nda aç›lm›fl bir kap›dan
merdivenle avlusuna ç›k›lmaktad›r. Mescid
çok ufak bir yap› olup üstü kiremit kapl› bir
ahflap çat›yla örtülü kare bir mekandan ibaret-
tir. Yan›nda kurucusunun türbesi oldu¤u sa-
n›lan ikinci daha ufak bir mekan daha bulu-
nur. Türk yap› sanat›nda baflka bir benzerine
rastlanmayan minaresi, mescitten ayr› olup
sokaktan avluya geçifli sa¤layan kap›n›n ya-
n›nda ve avlu duvar›na bitifliktir. Tafltan kare
bir kürsü k›sm›n›n üstünde k›sa bir pabuç bö-
lümünden sonra sekizgen biçimli ve mescidin
esas› gibi tafl ve tu¤la karma teknikte yap›lm›fl
gövde yükselir. Fazla uzun olmayan bir göv-
denin üzerinde mermer sütunçeler köflk biçi-
mindeki küçük flerefeyi çevreler. Ç›k›nt›s› ol-
mayan bu flerefenin korkuluklar› d›fl yüzleri
klasik flebeke motifi kabartmas›yla ifllenmifl
levhalardan oluflmufltur. Bu flerefenin üstü ye-
rine sekizgen esasa göre ahflaptan yap›lm›fl
bir külah ile kapl› olup bunun da üstü kurflun
kaplanm›fl idi. Mescid mimarisinde çok de¤i-
flik bir görünüme sahip olan bu güzel eserin
1960’lardaki ac›kl› durumunu Reflat Ekrem
Koçu dile getirmiflti. 

Gerçekten Türk sanat›nda eflsiz olan bu
eser taraf›m›zdan ilk defa 1945-46 y›llar›nda
incelendi¤inde bak›ms›z ve y›k›lmaya b›rak›l-
m›fl bir harabe durumundayd›. Sonralar› Va-
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(36) S. Eyice, "‹stanbul Mina-
releri", Türk Sanat› Tarihi
Araflt›rma ve ‹ncelemeleri I,
‹stanbul 1963, s. 60; a. mlf., "‹s-
tanbul’da baz› cami ve mescid
minareleri", Türkiyat Mec-
muas›, X (1953).
(37) Reflat Ekrem Koçu, "Bey
Mescidi", ‹stanbul Ansik-
lopedisi, C. V, s. 2701-2703.
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Foto¤raf 16-17; Mehmet Bey
Mescidinin minaresinin eski
ve yeni durumu

Çizim 3; Silahi Mehmet Bey
Mescidi

Foto¤raf 18; Zal Mahmud
Pafla Camii minaresinden
Silahi Mehmet Bey Mescidi
ve minaresinin görünümü
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k›flar ‹daresi Silahi Mehmed Bey mescidinin
benzersiz oldu¤unu hesaba katarak 1970 (?)’li
y›llarda ciddi bir tamirden geçirerek ihya edil-
mesini sa¤lam›fl ve yeniden namaza açm›flt›r.
Fakat ne var ki bu sevindirici durum fazla
sürmemifl ve kurtar›lm›fl olan Silahi mescidi
anlafl›lmaz bir sebeple yeniden kapat›larak
kap›lar›na zincir vurulmufl ve tekrar çökmeye
b›rak›lm›flt›r. Yak›n›nda Zal Mahmud Pafla ca-
mi gibi içine çok cemaati toplayabilen bir ca-
mi varken bu küçük eserin kullan›lmas›na
belki fazla bir ihtiyaç olmayabilir. Ancak flunu
da göz önünde bulundurmak gereklidir ki
eser bilhassa minaresi ile birlikte feda edilme-
si göze al›namayacak derecede de¤erlidir. Bu
bak›mdan Silahi Mehmed Bey mescidinin bi-
ran önce yeniden elden geçirilerek temizlen-
mesi, tamir edilmesi ve ibadete aç›lmas› Türk
sanat› ve Eyüp tarihi bak›m›ndan gereklidir.
Tarihi ve tabii güzellikleri ile canland›r›lmaya
çal›fl›lan Eyüp semtinin böyle bir fedakarl›¤a
katlanmas› gerekir.

Zal Mahmud Pafla cami medreseleri ve
türbesi ile hemen karfl›s›ndaki Silahtar veya
Silahflor Mehmed Bey mescidi tarihi Eyüp yo-
lunun en baflta gelen iflaretleridir. Bu yol üze-
rinde daha baflka eserler de bulunmaktad›r.
Bu yol dokusunu hiçbir esere zarar vermeksi-
zin aynen yaflatmak ve kenar›nda bulunan ta-
rihi hat›ralar› dikkatle korumak gereklidir gö-
rüflündeyiz. ‹stanbul’un ruhaniyetli semti
olan Eyüp’ün tarihi eserlerini çevreleri ile bir-
likte korumas› ve yaflatmas› bu beldenin ‹s-
tanbul tarihindeki kutsal karakterini belirt-
mek bak›m›ndan elzemdir. Bunun içindir ki
buradaki tarihi hiçbir eser anlafl›lmaz sebep-
lerle kapat›l›p y›k›lmaya b›rak›lmamal›d›r.
Nitekim uzun süre kullan›lmayan Zal Mah-
mud Pafla cami de büyük ölçüde bir tamir gö-
rerek yenilenmifl ve ibadete aç›lm›fl idi. Çinge-
nelerin iflgalinde pis bir gecekondu yerleflimi
halinde i¤renç bir görünümde kalan medrese-
ler de restore edildikten sonra tarihi Türk mu-
sikisi ile ilgili bir kuruma tahsis edilmek sure-
tiyle tarihi hüviyetlerine ve sanat de¤erlerine
uygun bir göreve tahsis edilmifllerdir. Temen-
nimiz Zal Mahmud Pafla külliyesinin bitifli-
¤inde olan ve adeta onunla bütünleflen Silahi
Mehmed Bey mescidinin de haziresi ile birlik-
te tarihi ve mimari de¤erine uygun bir biçim-
de düzenlenerek kap›s›ndaki kilitten ar›nd›-
r›lmas›d›r.

SON SÖZ

Özen gösterdi¤i büyük eserlerinde ka-
l›plaflm›fl flemalardan kaç›nan Mimar Sinan
Eyüp’ü süsleyen büyük eserlerin en bafl›nda
gelen Zal Mahmud Pafla caminde de bu özel-
li¤i dikkate alm›flt›r. Yenilikler ve de¤ifliklikler
arayan, böylece eserlerini monoton olmaktan
s›y›ran büyük usta burada da yeni denemele-
rini ortaya koymas›n› bilmifltir. Zal Mahmud
Pafla cami Sinan’›n hayat›n›n sonlar›na do¤ru
meydana getirdi¤i son eserlerdendir. Burada
da bilhassa d›fl mimari bak›m›ndan yeni bir
biçimi ortaya koymay› tercih etti¤i görülür.
Son eserlerindendir derken Zal Mahmud Pafla
caminin flimdiye kadar yanl›fl tarihlendirildi¤i
ve bunun çok yayg›nlaflt›¤› unutulmamal›d›r.
Eser Mahmud Pafla’n›n evlilik tarihi olan
1574’ten sonra vakfiye tarihi olan 1577’ye
do¤ru belki inflas›na bafllanm›fl ve bilinmeyen
bir tarihte ve hatta belki de kurucular›n›n ölü-
münden sonra tamamlanabilmifltir. Belki de
inflaat bir süre durmufl ve sonra tamamlanm›fl
olabilir. Avlu duvar›ndaki çeflme tarihinin bu
tamamlamay› iflaret etti¤i düflünülebilir. Bu
kadar büyük ve önemli bir camin kitabesiz
oluflu da bu beklenmeyen ölümlerin yaratt›¤›
s›k›nt›dan do¤mufl da olabilir. Gayet tabidir ki
bu bir hipotezden ibarettir. Belki ileride bu
hususu ayd›nlatacak bir belge edinilebilir. Zal
Mahmud Pafla camini incelerken onun topog-
rafya içine konumu ve çevresini de göz önün-
de bulundurmak gerekir. Hemen yan›ndaki
Silahi Mehmed Bey mescidi ile bir bütün tefl-
kil etti¤ini ve birbirlerini gölgelemeksizin var-
l›klar›n› yüzy›llar boyunca sürdürdüklerini
unutmamak gerekir. Bir flehir dokusunun
içinde bu iki eser beraberce ve birbirlerini göl-
gelemeksizin ayakta kalm›fllard›r. Ve böylece
yaflat›larak gelecek kuflaklara aktar›lmalar›
do¤ru olur.
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Foto¤raf 19; Eski ana cadde-
den Cami ve Mescid’in gö-
rünümleri



Prof. Dr. Mehmet fiEKER

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

22

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 ‹slâm

Tarihi Anabilim Dal› Baflkan› ve Dekan Yard›mc›s› olarak görev yapmakta. 1973
y›l›nda Irak ve 1984-1986 y›llar› aras›nda da Tunus Hükümetlerinin Hükümetimiz

emrine tahsis etti¤i burslardan yararlanarak ad› geçen ülkelerde araflt›rmalarda
bulundu. Yurtiçinde ve yurtd›fl›nda alan› ile ilgili kongre, sempozyum ve panellere

kat›ld›. Alan›nda yay›nlanm›fl bir çok kitap ve makâlesi bulunmakta.  Arapçan›n
yan›nda Osmanl› Paleo¤rafyas› ile de meflgul olmakta. Evli ve üç çocuk babas›d›r.

˘EL YAZMASI

"MENÂKIB-I EBÛ EYYÛB  EL-ENSÂRÎ"

ADLI ESER VE NÜSHALARI ÜZER‹NE
B‹R DE⁄ERLEND‹RME



Menâk›b, "nekabe" fiilinden türeyen
"menkabe"nin ço¤uludur. Menkabe, sözlük-
te; "övünülecek güzel ifl, hareket ve davra-
n›fl" anlam›na gelmektedir.

Menâk›b terimi bu anlamda muhteme-
len IX. yüzy›lda kullan›lmaya bafllam›flt›r.
Bilindi¤i gibi Hz. Muhammed’in ashâb›n›n
fazîlet ve tarihen de sâbit meziyetlerinin an-
lat›ld›¤› hadis külliyât›n›n fas›l bafll›klar›nda
ço¤unlukla "menâk›b" kelimesine rastlan-
maktad›r.

Bundan baflka halifelerin ve tarihî flahsi-
yetlerin biyografileri ile kabileler gibi baz›
zümre ve topluluklar›n övgüye de¤er faâli-
yet ve iflleri için de kullan›lan menâk›b kav-
ram› daha çok tasavvuf tarihinde, sûfilerin
ortaya koyduklar› ola¤anüstü olaylar› akta-
ran hikâyeler anlam›nda da yine IX. yüzy›l-
dan itibaren kullan›lmaya bafllam›flt›r. Son
anlamda çok s›k olmasa da, menâk›b yerine
"kerâmât"›n da kullan›ld›¤› görülmekte-
dir(1). Özellikle mutasavv›flar›n hayat hikâ-
yelerinin anlat›ld›¤› eserlerde menkabeler
kerâmetlerle zenginlefltirilmifltir. Bir baflka
ifade ile, menkabelerin esas›n›  kerâmetler
teflkil etmektedir.

Menkabelerin bir bölümü tarihî olaylar-
la da uygunluk arz etmekte olup, tarih kay-
naklar›nca da nakledilebilmektedirler. Di¤er
bir bölümü ise, tarihî kaynaklarla tespitle-
rinde zorlanmakta ve hurafelerle, ola¤anüs-
tü ve mucizevî olaylarla süslenilmektedir.
Bir k›s›m menkabeler de, hem tarihî olayla-

r›n hem de kerâmetlerin yan›nda hurâfe ve
ola¤anüstü olaylar ihtivâ etmektedirler.

‹slâm dünyas›nda bir velînin hayat›n› ve
kerâmetlerini konu alan evliyâ menkâbeleri,
XI. yüzy›ldan sonra, yani tasavvuf cereyan›-
n›n yayg›nlafl›p geliflmesiyle tarikatlar halin-
de teflkilatlanmas›ndan sonra görülmeye
bafllam›flt›r. Bu tür menkabelerin Müslüman
Türkler aras›nda görülmeye bafllamas›n›n
da ‹slâmiyet'le birlikte gelen tasavvufun et-
kisiyle oldu¤u düflünülebilir. Nitekim ilk
Türk menâk›bnâmesi say›lan "Tezkire-i Sa-
tuk Bu¤ra Han"da Karahanl›lar’›n ilk hü-
kümdâr› Satuk Bu¤ra Han'›n hayat› anlat›l-
makla birlikte, hükümdar kerâmetler göste-
ren bir velî hüviyetinde gösterilmektedir.
Bunun yan›nda "eserde mevcut menkabele-
rin tam mânâs›yla birer evliyâ menkabesi
özelli¤i" arz etti¤i de kabul edilmektedir(2).

Gerek Türkler d›fl›ndaki ‹slâm dünya-
s›nda, gerekse Türk ‹slâm dünyas›nda orta-
ya konmufl olan menâk›bnâmelerin tarih
kayna¤› olarak de¤erlendirilebilece¤inin bu-
gün tart›fl›lmaz bir husus oldu¤unu kabul
etmek gerekir(3). Özellikle evliya menk›bele-
rini anlatan eserler, bir tarih kayna¤› olarak
dikkatle kullan›l›r. Bunlar as›l tarihî kaynak-
larla karfl›laflt›r›ld›klar›nda, bu menk›belerin
yer yer hurâfe ve ola¤anüstü olaylar aras›n-
da, tarihî olaylarla uygunluk arz eden do¤ru
bilgiler verdikleri görülür.

Bunun yan›nda as›l tarihî kaynaklarda
hiç söz konusu edilmeyen, dönemin toplum
ve iktisâdî hayat› ile örf ve âdetlerine dâir
bilgilere de bazen çokça rastlan›r. Bu arada
bâz› kiflilerin halk aras›ndaki konumlar› ba-
k›m›ndan da, Menâk›bnâmeler, edebiyat ta-
rihleri için ayr› bir önem tafl›rlar. Ciddî ve
esasl› bir tarihî tenkide tutulmak flart› ile, ta-
rih ve edebiyat tarihi kayna¤› olarak, bu
eserlerden yararlan›labilece¤i düflünülmek-
tedir (4).

EBU EYYÛB EL-ENSARÎ MENÂKIBI

Bilindi¤i gibi on birinci yüzy›ldan sonra
Müslüman nüfusun yo¤unlu¤unun artmas›
sonucu, fleyh, velî ve bilginlerin di¤er ‹slâm
ülkelerinden Anadolu'ya geliflleriyle bölge-
nin tarihinde önemli yeni bir sayfa aç›lm›fl
oldu. Bunlar aras›nda, kendilerinden önce
Anadolu'ya gelmifl olan Müslümanlar ise
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Foto¤raf 2; Süleymaniye
Kütüphanesi Es’ad Efendi
Nûshas›n›n 1b ve 2a varak-
lar›

Foto¤raf 1; el-Âflâru’l-Meci-
diyye Fi’l-Menâk›bi’l Hali-
diyye adl› eserin ilk sahifesi
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daha da önemsenmifl ve onlarla ilgili bir çok
hikâye, menkabe ve hâdise rivayet edile gel-
mifltir. Özellikle sahâbeden olan Müslüman-
lar›n bölgedeki varl›¤› bu rivâyetleri daha
da kutsal anlat›mlara dönüfltürmüfltür.

Özellikle ‹stanbul’a yönelik Emevîler za-
man›ndaki seferlerden birinde (h.49/m.669)
bölgeye gelmifl olan Ebû Eyyûb el-Ensârî
hem flahsiyeti, hem de ‹slâm tarihindeki ye-
ri bak›m›ndan önemsenmifl ve hakk›nda bir
çok rivâyetin anlat›lmas›na özen gösteril-
mifltir. XV. ve XVI. Yüzy›llarda Osmanl›lar
devrinde menâk›bnâme yazma gelene¤i in-
kiflâf edince, Ebû Eyyûb el-Ensâri hakk›nda-
ki rivâyetlerin menkabeye dönüflerek bu tür
eserlerin kaleme al›nm›fl olmas› hiç yad›r-
ganmamal›d›r. Nitekim kütüphânelerde bu-
lunan yazma eserler aras›nda rastlanan
menkabelerden Ebû Eyyûb el--Ensârî'ye âit
olanlar› tespit için yap›lacak bir araflt›rma-
n›n bizi hakl› ç›karaca¤›n› ümit etmekteyiz.
Hatta, daha sonraki yüzy›llarda bu eserler-
den baz›lar›n›n matbu hale geldi¤ini görmüfl
olmam›z bu hakl›l›¤›m›z›n bir örne¤idir.

‹flte, h.1257/m.1841 y›l›nda yaz›lan ve
h.1314/m.1896 y›l›nda da bas›lm›fl olan Ey-
yûb Câmii bafl imam› Hâf›z Mehmed Emin
Efendinin "el-Âssâru'1-Mecîdiyye f›'1-Me-
nâk›bi'1-Hâlidiyye""si bu tür eserlerin en ge-
nifl örneklerinden biri oldu¤u için, burada
onun içindeki konular›n bafll›klar›n› aynen
aktarmakla yetinece¤iz. Bundan üç yüz y›l
önce yaz›lm›fl olan fakat yazma halinde kü-
tüphânelerde nüshalar› bulunan bir baflka
menâk›bnâmeyi de daha genifl olarak ele
alaca¤›z. Bu menâk›bnâmenin ‹stanbul'da
ayn› kütüphânede bulunan üç, bir de Mani-
sa'daki yazma nüshalar›n› karfl›laflt›rmadan
önce Ebu Eyyüb el-Ensârî hakk›ndaki sözü-
nü etti¤imiz matbu menâk›bnâmeyi tan›ta-
ca¤›z.

B‹R‹NC‹ BÖLÜM

Burada ‹stanbul'da 1314/1896 y›l›nda
ikinci bask›s› yap›lan "el-Âssâru'l-Mecîdiy-
ye fi'I-Menâk›bi'1-Hâlidiyye" adl› eserin
muhtevas› hakk›nda genel bir bilgi sahibi ol-
mak için konu bafll›klar›n› s›ralaman›n ye-
terli olaca¤› kanaatindeyiz.

"El-Hâc Abdullah Efendi-zâde den-
mekle flöhret-fli`âr" (s.4) fleklinde tan›t›lan

bu eseri yazan Hâf›z Mehmed Emin Efendi-
nin fieyhu'1-Kurrâ ve Eyüp Câmiî Birinci
‹mam› oldu¤u belirtilmektedir. Eser 1257 se-
nesi bafllar›nda tamamlanm›flt›r,

fiimdi eserin muhtevâs›n›n daha iyi an-
lafl›lmas›  için içindekilerini okuyal›m: 

a) Eserin Konu Bafll›klar›
Der Beyân-› Bâ`›s-i Te’lîf ve Beyân-› Risâ-

le (Risâlenin telif sebebi)  3 
Eserin te’lîf sebebi ve Ta`dâd-› Ebvâb-›

Risâle (Risâlenin bölümleri). 6                         
Bâb-› Evvel: (Birinci Bölüm)  7-27
Fasl-› Evvel: Der Beyân-› Neseb-i hazret-

i Hâlid (Hz. Halid'in nesebi) 8 
Fasl-› Sânî Der Beyân-› Karâbet-i fiâh-›

Enbiyâ be Hazret-i Hâlid (Hz. Halid'in Hz.
Peygamberle akrabal›¤›) 10 

Fasl-› Sâlis Der Beyân-› Neseb ve Hazrec
(Nesebi Hakk›nda ve Hazrecle  ‹lgisi) 14

Beyân-› Sebe-i Tevattun-› Ecdâd-› Ensar
der Medine-i Münevvere (Medine'de Ecdâ-
d›n›n Yerleflmesinin Sebebi) 16

Bâb-› Sânî (‹kinci Bölüm) 28-53

Bîât-› Akabât ve Ol Hazret-i Mihmân-
dâr-› Cenâb-› Hayru'1-Befler Olduklar› ve
Bade'1-Hicre Ol Hazretin Menâk›b-› Celîleri
Beyân›ndad›r (Akabe Biatlar› ve Hz. Pey-
gamberin Mihmandar› oluflu ve Onun Hic-
retten Sonraki Menk›beleri).

Bâb-› Sâlis (Üçüncü Bölüm) 54-65
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Kütüphanesi Fatih Nûsha-
lar› v. 1b ve 2a
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Cenâb-› Hazret-i Hâlid'in Zamân-› Nü-
büvvetten Sonra Olan Baz› Menâk›b› ve ‹rti-
hâl-i Seâdetleri Beyân›ndad›r (Hz. Halid’in
Hz. Peygamberin Zaman›ndan Sonraki Baz›
Menk›beleri ve Vefatlar›). 

Bâb-› Râbi` (Dördüncü Bölüm) 65-73

Kabr-i Hazret-i Müflârünileyh'in Feth-i
Derseâdet’e Kadar Ne Veçhile Oldu¤u ve
Hîn-i Fetihte Zuhûrunun Keyfiyeti Beyân›n-
dad›r (Hz. Hâlid’in  Kabrinin ‹stanbul'un
Fethine kadarki Durumu ve Fetih S›ras›nda
Ortaya Ç›kar›l›fl›).   

Bâb-› Hâmis (Beflinci Bölüm) 73-97

Selâtîn-i Osmâniyye Hazerât›n›n Mefl-
hed-i Hazret-i Halid'e  ‹htirâmen Muvaffak
Buyurduklar› Hayrât ve Meberrât Beyân›n-
dad›r (Osmanl› Sultanlar›n›n Hz. Halid'e
Hürmeten Yapt›klar› Hay›r Eserleri).

Bâb-› Sâdis (Alt›nc› Bölüm)  97-105

Ol Hazretin Meflhed-i Münevverlerinin
Âdâb-› Ziyâreti Beyân›ndad›r (Hz. Halid'in
Nurlu Türbelerini Ziyaret Adab›).

Bâb-› Sâbi (Yedinci Bölüm) 105-134

Ol Buka-i Mübârekenin Huddâm›ndan
Baz› Muz›nne-i Kirâm›n Terceme-i Ahvâl-i
Beyân›ndad›r (Bu Mübarek Türbede Görev
Yapm›fl Olanlardan Baz›lar›n›n Tercüme-i
Halleri).

Bu bölümün "Cenâb-› Hazret-i Hâlid’in
Meflhed-i Âlîleri'nin Ziyâretinin Ta’rîfât› Be-
yân›ndad›r" (s.134-36) bafll›¤›n› tafl›yan son
k›sm›nda türbeyi ziyâret s›ras›nda okunacak
duâlara da yer verilmektedir. Beflinci bâb’ta;
Osmanl› Padiflahlar›n›n türbe için yapt›rd›k-
lar› hay›rlar s›ralan›rken iki fas›l hâlinde  Fa-
tih'ten III. Selim'e kadar yap›lanlar birinci fa-
s›lda (s.74-88), eserin yaz›ld›¤› devirde pâdi-
flah olan II. Mahmud devrinde yap›lanlar
ise, ikinci fas›lda (s.88-97) s›ralanm›fl bulun-
maktad›r.

b) Di¤er Eserler

Sahabenin ileri gelenlerinden biri olmas›
itibâr›yle Ebu Eyyûb el-Ensârî hakk›nda ge-
rek hadis kitaplar›nda, gerekse tarihî eserler-
de bilgi verildi¤inden Müslümanlar›n ya-
k›ndan tan›d›klar› bir kimse olarak kabul
edilmektedir. Hakk›nda müstakil risâlelerin
kaleme al›nd›¤›n› gördü¤ümüz Ebû Eyyûb

el-Ensârî tarihî kiflili¤i yan›nda; kendisinden
rivâyet olunan hadisler dolay›s›yla muhad-
dislerin, Hz. Peygamber’in hayat›nda ve ‹s-
lâm tarihinin belli bafll› olaylar›nda oynad›¤›
rolleri sebebiyle de tarihçilerin dikkatini
çekmifl bir flahsiyettir. Bu arada, genifl halk
kitlelerinin ilgisini çekmesini sa¤lamak,
özellikle Anadolu'da ve ‹stanbul'da Müslü-
man varl›¤›n›n öncülerinden biri olmas› do-
layas› ile de hakk›nda menk›bevî eserlerin
yaz›lmas›na vesile olmufltur.

Yukar›da bunlardan birinin konular›n›
s›ralad›k. Ancak, benzeri bir çok eserin kale-
me al›nd›¤›n› kütüphânelerde yap›lacak
araflt›rmalar sonucunda görmek mümkün
olmaktad›r. Ne yaz›k ki henüz bunlardan el
yazmas› olarak gerek ülkemizde, gerekse ül-
ke d›fl›ndaki kütüphânelerde mevcut olanla-
r›n tesbîti bile tamamlanabilmifl de¤ildir.
Bundan sonraki çal›flmalarda bu tesbîtin ya-
p›lmas› sonucunda Ebû Eyyüb el-Ensârî
hakk›nda bir çok farkl› eserin kaleme al›nd›-
¤› görülecektir.

‹K‹NC‹ BÖLÜM
MENÂKIB-I EBU EYYÛB e1-ENSÂRÎ

‹flte, biz burada, bunlardan birini ele ala-
ca¤›z. Özellikle ‹stanbul'un fethinden bir
as›r sonraki bir dönemde kaleme al›nm›fl ol-
mas› bak›m›ndan hem devrin Ebu Eyyüb el-
Ensârî'ye bak›fl›n›, hem de dönemin kültür
varl›klar›na verdikleri önemi anlamam›za
yard›mc› olaca¤›n› ve katk›da bulunaca¤›n›
umdu¤umuz bu eserin, ayn› zamanda, önce-
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Foto¤raf 4; Eyüpsultan
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Kaz›m Zaim, Belediye
Arflivinden.



likle yaz›ld›¤› asr›n dili aç›s›ndan da üzerin-
de durulmas› gerekti¤ini belirtmek laz›md›r.

A) "MENÂKIB-I EBU EYYÛB e1-ENSÂ-
RÎ"N‹N NÜSHALARI

"EBÛ EYYÛB el-ENSÂRÎ MENÂKIBI"
ve "MENÂKIB-I EBÛ EYYÛB el-ENSÂRÎ"
adlar›yla kay›tl› dört yazma nüshan›n üçü
‹stanbul Süleymâniye Kütüphânesi’nde, biri
de Manisa Kitap Saray›’nda bulunmaktad›r.

1. Süleymâniye Kütüphânesi Es’ad Efen-
di bölümü 2423 numarada kay›tl› bu nüsha-
n›n iç kapa¤›nda: "Hazret-i Ebî Eyyûb Ensâ-
rî ‘aleyhî rahmetu Bârî hazretlerinün silsi-
le ve cedd-i flerîflerini müfl’›r ve vasf-› ce-
mîllerini zikirdir" notundan ayr›, Kâtip Çe-
lebî'nin "Mîzânü'l-Hak fi ‹htiyâri ‹’l-
Ehakk" adl› eserinin de ayn› nüshan›n deva-
m›nda oldu¤u da kaydedilmektedir.

Nesih hatla yaz›lm›fl olan bu nüshan›n
di¤erlerinden fark› harekeli olmas›d›r. Her
sayfas› on bir sat›rdan ibâret 37 varakt›r.

Nüshan›n istinsah tarihi h.14 Cemâziye-
lâhir 1118 (m.1706) olarak gösterilmifltir. ‹s-
tinsah eden zât›n ad› Ahmed o¤lu Rüstem
Pafla Câmii müezzini oldu¤u da belirtilmek-
tedir. Ayr›ca bu vesîle ile günahlar›n›n affo-
lunaca¤› ümit edilmektedir.

2. Süleymâniye Kütüphânesi Hac› Mah-
mud Efendi bölümü 4692 numara ile kay›tl›
bu nüshan›n kapa¤›nda "Menâk›b-› Ebû

Ensârî" notu yer almaktad›r.

Nesih hatla yaz›lm›fl bu nüsha harekeli
de¤ildir. Her sayfas› on bir sat›rdan ibaret 56
varakt›r. Bunun otuz vara¤› as›l nüshay›, di-
¤er varaklan da zeylini teflkil etmektedir.
Zeylinde de Eyüp mezarl›¤›nda medfun bu-
lunan bilginlerden bahsedilmektedir.

Bu nüshan›n istinsâh› h.1210/m.1795 ta-
rihini tafl›maktad›r. Müstensihi de Eyüp Câ-
mii imam› Abdullah b. Sâlih b. ‹smail b. Mu-
hammed’dir.

3. Ayn› kütüphânenin Fatih bölümünün
5437/2 numaras›nda kay›tl› nüshan›n kapa-
¤›nda; "Menâk›bü Ebû Eyyûb el-Ensârî Ra-
diyallâhü ‘Anhü ve an Cemî’i Ashâbi Ra-
sûlillâhi Sallallâhü ‘Aleyhi Vesellem" notu
yer almaktad›r. Bu nüshan›n 35-69 varaklar›
aras›nda bulunan metnin sonunda üç sahife-
de de Eyüp mezarl›¤›ndaki ulemâ ve meflâ-
yihin isimleri verilmektedir. ‹lk sayfas› on
bir, di¤er sayfalar› ise on yedifler sat›r olarak
yaz›lm›flt›r.

Bu nüsha da di¤erleri gibi nesih hatla
yaz›lm›flt›r. Harekeli de¤ildir. Hatt› oldukça
düzgündür.

Muhtemelen Haf›z Hac› Mehmet tara-
f›ndan yaz›lm›flt›r.

Ne yaz›k ki bu nüshan›n istinsah tarihi
kaydedilmemifltir. Ancak zeylindeki bilgin
ve fleyhlerin listesine bak›larak istinsah tari-
hi tahmin olunabilir.

4. Manisa Kitap Saray› el yazmas› kitap-
lar› aras›nda bulunan "Menâk›b-› Ebû Eyyûb
el-Ensâri" 1384/1 numarada kay›tl›d›r. Bu
nüsha 22 varak olup, her sayfas› on bir sat›r-
dan ibarettir. Nesih hatla yaz›lm›flt›r. Müs-
tensihi ve istinsah tarihi eserin sonunda bu-
lunmaktad›r.

Eser I. Selim'in o¤lu Süleyman (Kanûnî)
zaman›nda yaz›ld›¤› halde; bu nüshada zü-
hül eseri olarak; Selim o¤lu Selim Hân el-
merhûm Sultan Selim Hân..." (varak 3a) ifâ-
deleri ile kaydedilmifltir.

Bu nüsha di¤erlerinde bulunmayan;
"Eyyûb el-Ensârî rûhi içün kâffe-i ehl-i
iman rûhi içün el-Fâtiha!" ibâresi (varak
22a) ile son bulmaktad›r. Muhtemelen bu
nüsha muahhar tarihlerde istinsah edilmifl-
tir.
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B) MENÂKIB-I EBÛ
EYYÛB el-ENSÂRÎ'N‹N
ADI, MÜELL‹F‹ ve YA-
ZILDI⁄I TAR‹H

Bu menâk›bnâme Türkçe
olmakla birlikte, girifli ile it-
haf k›sm› Arapça olarak kale-
me al›nm›flt›r. "Ammâ ba’d"
ifadesinden sonra ad›n› ver-
meksizin müellif kendinden
bahsetmekte ve eseri kimin
ad›na yazd›¤›n› belirtmekte-
dir.

a) Eserin Ad›

Risâlenin ad› ‹stanbul
nüshalar›n›n ikisinde (Es`ad
Efendi ve Hac› Mahmud) ve
Manisa nüshas›nda: "Ebû Ey-
yûb el-Ensârî Menâk›b›", Fa-
tih nüshas›nda ise: "Menâk›b-
› Ebû Eyyûb el-Ensâri" olarak
kaydedilmifl bulunmaktad›r.
Biz ço¤unlu¤a uyarak ilk yaz›-
l›fl› eserin ad› olarak kabul et-
meyi ye¤ledik.

b) Müellifi

Risâlenin Arapça giriflinde müellif iki
yerde kendinden söz etmektedir. ‹lkinde;
"...hâze’l-‘abdü'1-fakîri zi'l-kalbi’l-cerîh
ve’1-hât›ri’I-kesîr..." (Es`ad Efendi, v.3a), di-
¤erinde de sâdece; "...hâze'1-abdü’d-daîf..."
(Ayn› eser, 5b) demektedir. Görüldü¤ü gibi
bu ifadelerinde müellif kendisinden fakir ve
zay›f bir kul olarak söz etmekte ve maâlesef
ad›n› vermemektedir. Risâlenin baflka bir ye-
rinde de ad›ndan bahsedilmemektedir.

Ad› belli olmayan müellifin müderris ol-
du¤unu yine kendi ifadelerinden anl›yoruz.
Zira, o: ’...ekbaltü’ala tedrîsi’1-ulûmi’fl-
fier’iyyeti ve’l-fünûni’l-asliyyeti ve’l-fer-
ciyyeti’ale’l-’âdetîl-mukarrereti ve’1-ka-
vâ’idi’1-mer’iyyeti...’ (Es`ad Efendi, v.3ab)
ifâdelerinde; usûlünce fler’î ilimlerle aslî ve
fer`î fenleri tedris görevini kabul etti¤ini be-
lirtmektedir. Bu görevi de Ebû Eyyûb elEn-
sârî’nin mezar›n›n yan›nda îfa etti¤ini belirt-
ti¤ini de (Ayn› eser, v.3a) dikkate alarak mü-
ellifin risâlesini yazd›¤› s›ralarda Eyyûb
Medresesi müderrisi olabilece¤ini tahmin
etmek mümkündür.

c) Yaz›ld›¤› Tarih

Müellif kendi ad›n› ver-
memekle birlikte eseri yazd›-
¤› devir hakk›nda bilgi ver-
mekte, böylece bizim, risâle-
nin yaz›ld›¤› dolay›s› ile mü-
ellifimizin yaflad›¤› zaman›
tahmin etmemizi kolaylaflt›r-
maktad›r. Eserin Arapça mu-
kaddimesinde; kendisinin
medresede ö¤retim ifliyle
meflgul olmas› yan›nda, za-
man›ndaki padiflah›n devleti
ile saltanat›n›n devam› için
dua etti¤ini belirtirken (v.3b),
bu pâdiflâh›n "...es-Sultân
ve’l-Hâkân bin el-Hâkân
Ebu’1-Fethi ve’n-Nasri’s-
Sultân Süleyman ibn el-
Merhûm Sultân Selîm
Hân..." (v.4a) ibâresi ile Ka-
nûnî Sultan Süleyman
(h.926-974/m.1520-1566) ol-
du¤unu da bildirmektedir.
Gerçi Kanûnî’nin k›rk alt› y›l
boyunca tahtta kald›¤› bilin-
di¤ine göre bu risâlenin han-
gi tarihte kaleme al›nd›¤›n›

tahminde müellifimiz bize baflka bir ipucu
daha vererek, yaklafl›k tahmin yapmam›z›
kolaylaflt›rmaktad›r. O da "...Süleymani’z-
Zemân el-Veziri’1-A’zam Rüstem Pafla yes-
sera’llâhü en yüh›bbehû ve yerzâhü..."
(v.5a) ibâresi ile Rüstem Pafla’n›n sadrâzam
oldu¤unu bildirmifl olmas›d›r. Bilindi¤ine
göre Rüstem Pafla; ilkinde h.951-
960/m.1543-1552 y›llar› aras›nda dokuz y›l,
ikincisinde de; h.962-968/m.1554-1561 y›lla-
r› aras›nda da alt› y›l olmak üzere on befl y›l
sadrâzaml›k yapm›flt›r.

Müellif kendi ad›n› vermedi¤i gibi bu ri-
sâlesini de bu devrin hangi tarihinde kaleme
ald›¤›n› da bildirmemektedir. Bu yüzden ri-
sâlenin yaz›l›fl›n›n Rüstem Pafla'n›n sadâreti-
nin birinci döneminde veya ikinci dönemin-
de oldu¤u hususunda bir tahmin yapmam›z
güçleflmektedir. Ancak bütün olarak Rüstem
Pafla'n›n sadâreti 951-968/1543-1561 y›llar›
aras›na rastlad›¤› göz önüne al›nd›¤›nda
"Menâk›b-› Ebu Eyyûb el--Ensârî" adl› risâ-
lenin bu dönemlerde Eyyûb medresesinde
müderrislik yapm›fl olan alt› müderristen bi-
ri taraf›ndan kaleme al›nm›fl olabilece¤ini
tahmin etmek mümkün olabilir(5). 
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5)Cahit Baltac›, XV-XVI. As›r-
lar›nda Osmanl› Medreseleri,
‹stanbul 1976, s. 203.

Foto¤raf 6; Süleymaniye
Kütüphanesi Es’ad Efendi
Nüshas›n›n son vara¤›



C) MENÂKIB-I EBÛ EYYÜB 
el-ENSÂRÎ’N‹N MUHTEVÂSI

Burada ‹stanbul Süleymâniye Kütüphâ-
nesi Es`ad Efendi 2423 numarada kay›tl›
nüshay› kullanarak, bu eserin içindekilerine
genel bir bak›fl yapmak ve bu tebli¤imizi ta-
mamlamak istiyoruz. Menâk›b-› Ebû Eyyûb
el-Ensârî adl› risalenin içindekilerine bir göz
atal›m:

Ebu Eyyûb el-Ensârî’nin ismi, nesebi ve
künyesi  5b-6a

Ebu Eyyûb Tübba’ diye an›lan Yemen
hükümdarlar›ndan birinin hizmetinde bulu-
nan 400 fâz›l ve hakîmin ileri gelenlerden bir
kimsenin soyundan gelmektedir (v.6a).

Tübba’la ‹lgili Rivâyetler  v.6a-l0b 

Hz. Peygamberin Zuhûru ve Medine’ye
Gelifli v.11a-11b 

Tübba`la Ebû Eyyûb'un münâsebeti ve
Hz. Peygamberin Ebû Eyyûb’da bulunan
mektubu istemesi  (v. 11b-12b)

Hz. Peygamberin Ebû Eyyûb'un Evinde
‹kâmet Etmesi v.12b-14b 

Ebû Eyyüb'un Rasûlüllâh Devrindeki
Hizmetleri v.15b-17b 

‹fltirâk etti¤i gazâlar, Hayber’de çad›r›
beklemesi (v.l6a-17b); Hz. Peygamberin Ebu
Eyyûb için yapt›¤› dua hürmetine; Allah
Te’alâ Padiflah›, flehzâdelerini ve bütün taba-
s›n› "âfâttan ve ihânetten h›fz eyleyüb dâ-
ima... ...mansur ve muzaffer eyleyüb cemî
murâdât›n müyesser k›l›vere, âmîn" (v.l7b-
18a) duâs› yer almaktad›r.

Ebû Eyyûb'un Diyâr-› Rûm'a Gelmesi
v.18a

"Ashâb-› kiram Kostantiniyye'ye gazâ
içün sefer ettiler. Ebî Eyyûb Ensârî (R.A.)
anlar ile bile idi. Ol gazâda Yezid b. Mu-
âviye ser asker idi..." (v.18b)

Hz. Peygamberin Evinde Namaz K›ld›¤›
Bir Kimse ile ‹lgili Rivayet Olunan Hadisde;
Ebû Eyyûb’un Anadolu’ya Geldi¤inin Hikâ-
ye Edilmesi v.19a-22a 

Ebû Eyyüb'un Kostantiniyye Yak›nlar›n-
da Vefat Etti¤i ve Defnedildi¤i Yer v.22b-25a

Kâfirler eyittiler: "Korkmaz m›s›z siz
gittikten sonra biz ana hakâret idevüz"

(v.23b).

Guzât (24a)-› Müslimîn cevâp virüb
buyurdular: "ki biz dahi Beytü'l—Mukad-
des’de ve sâyir mevâzî’da medfûn olan
mevtâlar›n›z› y›karuz" dediler. Ba’dehü gâ-
zîler gittikden sonra ol kefere-i fecerenin
begi olan ‘aduvv-i dîn ol rûh-› musavverün
kâl›b-› mu’attarlar›na sû’-i kasd idecek,
ba`z› alâmetler zâhir olub umûr-› garîbe
âflikâre ol›cak küffâr-› füccârun endâmlar›-
na lerze düflüp cân-› habîsleri bafllar›na
(v.24b) s›çrayup ale’1-‘acele mazca’-› mü-
nevvereleri üzerine binâ ihdâs eyleyüb
dört dâne kandil asd›lar. Hattâ kefere me-
sâlih ve mühimmâtlar›nda dâimâ istimdâd
iderlerdi. fiârih ‘Aynî rivâyet eyler ki ol
ser-çeflme’-i dînün mübârek kademi alt›n-
da vâk›’ olan ayazma suyundan istiflfâ
idüp flifâ bulurlar idi. Ve gâyet ta’zîm ve
tekrîm eylerler idi. Hattâ teberruken ak-
sây-› Frengistan’a arma¤an (v.25a) gönde-
rirler idi. Ve kaçan kahtal›k olsa ravza’-i
mutahharesi üzerinde du’â idüp istiskâ
iderler idi. Hak Sübhânehü ve Te’âlâ celle
celâlühü bunlara ya¤mur virur idi..."

Ashâb'›n Mu’âviye Zaman›nda Kostan-
tiniyye'ye Sefer Etti¤i  v.25b-26a

Ashâb’›n Ta’zîmi ile ‹lgili Âyet ve Hadis-
ler v.26a-29a 

"‹slâmbol'un mevtâlar›na k›yâmette
Ebû Eyyûb ile Allah’›n huzuruna ç›kmala-
r› nasip olacakt›r" (v.29a).

Ebû Eyyûb Ashâb'›n Büyüklerindendir...
v.29b 

"Bu ne devlet-i ‘ukbâ ve ne sa`âdet-i
kübrâ ve ne (v.30a) ni’met-i ‘uzmâd›r ki bu
fakirlere bunun gibi sâlik-i fler’-i mübîn ve
mü’eyyed-i erkân-› dîn-i metîn Hak Celle
ve ‘Alâ Hazretlerinin civâr-› rahmetine ve
Fahru’1-Enbiyâ ve sened-i asfiyâ flefî’u’l-
ümmeti’1-‘as›yeti fi yevmi’1-‘arasât sallal-
lâhü ‘aleyhi ve sellem hazretlerinin fleref-i
sohbetine nurdan delil ve flâfi-yi kalb-i
‘alîl ola...""

Ebû Eyyûb'un Hz. Peygambere Hürmet
ve sayg›da Dikkatli Oldu¤una Dair Rivâyet-
ler v.30a-31a 

Ebû Eyyûb'un Söz ve Davran›fllar›nda
Do¤rulu¤u ve ‹lm-i Âmil oluflu ile Tan›nm›fl-
t›  v.31a-32b 

Ebû Eyyûb Cihâd›n Farz Olmas›na O
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Foto¤raf 6; Uygun bir
foto¤raf ve altyaz›s›???



Kadar ‹nand› ki Hz. Peygamberin Vefat›n-
dan Sonra "Aslâ Bir Gazâdan Kalmad›. Hat-
ta Kostantiniyye Civâr›nda Defn Ol›nca...
v.33a

Seferlerde Ebû Eyyûb'un Hz. Peygam-
beri Koruyan Yedi Kifliden Biri Oldu¤una
Dâir v.33a

Yetmifl Kiflinin Hz. Peygambere Bi’at Et-
tikleri, Bunlardan Birinin de Ebû Eyyûb
Oldu¤u v.34b 

Ebû Eyyûb ile ‹bn Abbas’›n Basra'da
Karfl›laflmalar› ve ‹bn-i Abbas’›n Ebû Ey-
yûb’a Hürmet ve ‹tibar› v.35b-36a 

Ebû Eyyûb’ûn Kâbe’yi Tavaf› S›ras›nda
Bir Gencin Cihat ‹çin Dört Bin Akçe ‹çin Et-
ti¤i Dua ve Ebû Eyyûb’un Davran›fl›na Dâir
Rivâyet v.36a-39a

SONUÇ: Tarihin kaynaklar›ndan biri
olan menâk›bnâmelerin ayn› zamanda ‹s-
lâm-Türk medeniyet tarihinin kendilerinden
yararlan›labilecek kültür hazineleri aras›nda
yer ald›¤› söylenebilir. Bu menâk›bnâmeler
incelendi¤inde kendisi hakk›nda bilgi veri-

len kimselerin özellikleri yan›nda tarihî kifli-
liklerinin tan›nmas›nda* da yard›mc› olacak-
lar› kuflkusuzdur.

Nitekim Ebû Eyyûb el-Ensârî ile ilgili
yaz›lan bu menâk›bnâmeleri gözden geçir-
di¤imizde; 1) kendisinin farkl› bir sahâbi ti-
pi olarak temayüz etti¤i, 2) Hz. Peygambere
sayg› ve sevgi beslemekte titiz davrand›¤›,
3) âbidli¤i ön plana ç›km›fl olmas›n›n yan›n-
da, az da olsa rivâyet etti¤i hadislerle Hadis
ilmine de katk›da bulundu¤u, 4) gazâ dü-
flüncesine sahip, Allah yolunda cihâd› haya-
t›n›n sonuna kadar devam ettirmifl bir kah-
raman hüviyetiyle tarihî bir kiflili¤e sahip ol-
du¤u görülmektedir.

Benzeri eserlerin incelenmesi sonucun-
da gerek Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin gerekse
di¤er büyük flahsiyetlerin tarihî kiflilikleri
yan›nda halka mâl olmufl üstün özelliklere
sahip kifliliklerinin de tespit edilmesi ile ge-
lecek kuflaklar›n motivasyonunun sa¤lana-
bilece¤ini düflünmek gerekir.
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Foto¤raf 7; Eyüpsultan Tür-
besi, Kaz›m Zaim, Belediye
Arflivinden

*Say›n Seker’in hem yaz›l› (teb-
li¤i) hemde flifahi olarak üzerin-
de durdu¤u menâk›pler üzerin-
de yo¤un olarak çal›fl›yoruz. fiu
ana kadar befl menâk›p dosya-
land›. geliflmeleri duyurmaya
devam eedece¤iz. (Yay›n-
layan›n  notu)



Haydar SANAL

EYÜPSULTAN 
VASFINDA 

MÛSIKÎL‹  B‹R TÜRKÜ
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1926 ‹stanbul do¤umlu. Babas›n›n mesle¤i dolays›yla Türkiye’yi dolaflt›. ‹lk
mûs›kî çal›flmalar›na 1936 da halk evlerinde bafllad›. ‹stanbul Belediye

Konservatuar›’n› 1945 te bitirdi. Resmi ve sivil mûs›kî çal›flmalar›nda üye ve
yönetici olarak yer ald›. 1964 te ‘Mehter Musik›si’ni yay›nlad›. 1976 da bafllad›¤›

Devlet Konsevatuar› hocal›¤›na aral›ks›z 23 y›l devam etti. Halen Sanatç› ö¤retim
görevlisi olarak- sözleflmeli -görevini sürdürmekte.



I OSMANLI SAZ fiA‹RLER‹
(XVI –XVII.  yüzy›llar)

I –A. TÜRKÜLER

XVII. as›r saray musikiflinas› Ali Ufkî
(1610-1675)’nin (1) M e c m û’ a - i   S â z ü  S ö z
adl› musiki ve edebiyat derlemeleri külliya-
t›nda(2) saz flairlerinin, türkülerini hangi il-
ham ve düflüncelerle besteledikleri, türkü
bafll›klar›ndaki sunufl ifadelerinden anlafl›l-
maktad›r. Bu yazma eserdeki türkü sunuflla-
r›n›n ayni zamanda birer türkü konular› bil-
dirimi gibi telakki  edilerek âdet haline gel-
di¤i de söylenebilir. Külliyat›n sayfalar› ara-
s›nda k›sa bir gezintide rastlad›¤›m›z baz›
türkü  bafll›¤› örneklerini afla¤›ya al›yoruz:

Türkü berây› D u ‘ â ,  KÂT‹P AL‹ "Bin
bir ad›n hürmetiyçün murad›m" (vr. 33 a).

Türkü berây› M u h a b b e t , UFKÎ
"fiunda bir kafllar› kara" (vr. 36 b).

Türkü berây› M u h a b b e t , KARACA
O⁄LAN "Meded Allâh'› seversen" (vr. 39 b).

Türkü berây› S e f e r - i B a h r î , KU-
RO⁄LU "Be¤ler, sunulsun piyâle" (vr. 41 b). 

Türkü berây›  S e y r a n g â h - ›  H a z -
r e t - i   E y u p , KÂT‹BÎ "Dostlar benim me-
kân›m› ararsa" (vr. 47 a). 

Türkü berây›  E v v e 1 B a h â r , AL‹
"Yürü Murat Da¤›, yürü" (vr. 48 b ) .

Türkü berây› D i 1 b e r ,  MUSTAFA "Be
hey ala gözlü dilber" (vr. 47 a).

Türkü berây›  F e t h – i  fi e h r – i  G i r i t
TASBÂZ  "Nicesin Venedik Frengi" (vr. 181 b).

M e c m û ‘a - i  S â z  ü  S ö z ‘ deki tür-
kü takdim örnekleri ibareler halinde verilir-
ken türküler hakk›nda bir di¤er ay›r›c› ö¤e
olan ilk m›sralar› da birlikte al›nm›flt›r. Zaten
yazma eserde birinci m›sralar ezgi ile (nota)
bafllamaktad›r. Ezgi ve söz beraberli¤i tür-
külerin ilk k›t’as› boyunca devam eder. Son-
raki k›t’alar ilk bendin ezgisi ile okunacakt›r.
Bu sebeple ikinci, üçüncü ve sair k›t’a bent-
lerinde ezgiyi ayr›ca notalarla göstermeye
hacet görülmemifltir(3)

Musiki san’at›nda sazende, hanende,
bestekâr, ayni zamanda bir saz flairi olan Ali
Ufkî kendi türküleri ile baflka saz flairlerinin
türkülerinin ezgilerini notaya alarak -ça¤›-
n›n Bat› notas›n› Türk musikisine uyarlaya-

rak- tabii edebî metni ile beraber tespit ede-
rek; di¤er bir deyiflle  t ü r k ü 1 e r i n   s a z ›
i 1 e   s ö z ü n ü  birlikte derleyerek
M e c m û a’s › ‘n a  koymufltur.  Biz de tebli-
¤imize konu ald›¤›m›z KÂT‹BÎ ‘ nin  B e r â-
y › S e y r a n g â h - ›     H a z r e t - i   E y u p
sunufllu  t ü r k ü s ü n ü , edebiyat araflt›r-
malar›na mevzu olup musikisi bilinmeyen
ya da kaybolmufl; yahut s›rf edebî türkülere
k›yâsen, EYÜPSULTAN VASFINDA MUS‹-
K‹LÎ B‹R TÜRKÜ bafll›¤› ile haz›rlad›k. Bu
türküyü iki ayr› yönden; musiki ve edebiyat
aç›lar›ndan, de¤erlendirme imkân›n› bize
bahfleden Ali Ufkî’ye teflekkürlerimizi eda
ederek!

I-B. SAZ fiA‹RLER‹

Osmanl› saz flairlerinin hangi toplumsal
çevrelerde yetifltikleri, ba¤l› olduklar› züm-
reler, hayat görüflleri, gelenekleri, ayd›n ke-
simin saz sairlerimize dair görüflleri gibi
önemli konularda II. Meflrutiyetin ilân›ndan
beri bir hayli fikirler yürütülmüfltür(4).  Ali
Ufkî’nin  M e c m û ‘a , s›nda  rastlad›¤›m›z
saz flairleri hakk›nda (XVI. – XVII. yy.lar)
do¤ru kanaatlere varmak için bu konulara
biraz de¤inmekte fayda umar›m. ‹lk olara
saz flairleri tarihimizin bir bütün halinde
âfl›k dedi¤imiz saz flairlerinin edebî  musiki
hayatlar›ndan ibaret olmad›¤›n› kabule mec-
buruz. Âfl›kl›¤›n tarihi, Osmanl› toplumun-
da çok eskiye dayanmakla beraber büyük
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(1) Ali Ufkî’nin hayat› hakk›n-
da bkz.: Ali Ufkî, Hayat› Eser-
leri ve Mecmûa-i Sâz ü Söz
(T›pk›bas›m). Haz. Prof. Dr.
fiükrü ELÇ‹N, Kültür Bakanl›-
¤› Yay. ‹stanbul 1976 ( s. III-X).
(2) British Museum, Türkçe
Yazmalar Katalo¤u, Sloane 3114
" Turkish Songs". (Eserin asl› bu
kay›ttad›r).
(3) Bir örnek olmak üzere bkz.:
III –B. Türkünün Notas›, B. a)
Ali Ufkî Notas› ile.
(4) Bkz. Türk Saz fiairleri (Türk
Saz fiairleri I), Ord. Prof. Dr. Fu-
ad Köprülü, Millî Kültür Yay.
(Umumî Girifl, Saz fiairleri. Bu-
gün ve Dün, Halk Kitlesinin
Âfl›klar hakk›ndaki Telâkkisi,
Münevver S›n›f›n Âfl›klar Hak-
k›ndaki Telâkkisi, Âfl›klar›n
Kendi Haklar›ndaki Telakkileri,
Âfl›klar hangi ‹çtimaî  Muhitler-
de ve Nas›l Yetiflir? fiehir Muhi-
tinde Âfl›klar Köy ve Afliret
Çevrelerinde Âfl›klar, Âfl›k Tarz›
Ne Demektir?  s. 9-49).

Foto¤raf 1; Eyüpsul-
tan camii, Abdusse-
lam Ferflato¤lu, Bele-
diye Arflivinden



bir etkileyici san'at ak›m› halini almas›, Bat›
musikisinin yurdumuza girmesi ile bunun
sonucunda, yar›m bin y›l›n birikimi olan
muazzam saz flairli¤i kültürünün rahnedâr
olmas› olay›n›n yaflanmas›ndan sonrad›r.
Ama aran›rsa her as›rda bir iki âfl›k bulun-
mas› mümkündür zannediyorum. Âfl›kl›k,
Osmanl›l›¤›n teflekkülünden XIX. yüzy›l›n
ikinci çeyre¤ine de¤in as›rlar boyunca bir
ocak gibi tüttürülmüfl olmal›d›r. Bunlara ait
örnekler vard›r, Âfl›klar dönemi diyebilece-
¤imiz XIX. ve XX.   yüzy›llardan önce kültür
tarihimizde bir Ozanlar Ça¤›, onu takiben
de Çö¤ür fiairleri Ça¤›, yaflanm›flt›r, Nihayet
Âfl›klar Ça¤›, içinde yaflad›¤›m›z zaman› bi-
ze hat›rlat›yor (5).

Saz flairlerindeki san’at e¤ilimlerinin bi-
ze açt›¤› üç büyük devir hakk›nda verdi¤im
bilgiler birer önbilgi mahiyetindedir diye-
lim. E¤er sazc› flairlerin tarihini yazacaksak
bu ön bilgileri di¤er bilgilerle takviye etmek,
"teflbihte hata yoktur" sözü do¤ruysa, bu pe-
tekleri bin bir çiçekten toplanan balözünden
yap›lan balla doldurmak gerekir. XVI. yüz-
y›lda rastlanan çok önemli bir olgu da saz
flairlerimizin tarihte ilk defa  fl a i r  flan›n› ta-
k›nm›fl olmalar›d›r. Bu konularda bir kaç so-
ruya cevap vererek uzamas› muhtemel bir
bölümü sona erdirmek istiyorum. Ufkî’nin
M e c m û’a ‘ s›nda, baflka bir söyleyiflle A n
t o l o j i ‘ sinde yer alan XVI. – XVII. as›r saz
flairleri: 

1. Ümmî saz flairleri mi idiler?

Bu soruya verilecek cevap: Hay›r! okur-
yazar’d›lar. Okur-yazar'l›kla da kalmay›p bir
umumi tahsilden geçmifl kimselerdi· Ama
medrese tahsili gördükleri söylenemez. Her
birinin musiki ile birlikte yürüttükleri as›l
meslekleri vard›.

Bir k›sm› orduda görevli idiler;  yeniçeri-
li¤e ve donanmaya ba¤l› olarak. Bir k›sm›
askerî veya mülkî kâtip görevlerinde idiler.
Bir bölü¤ü de yüksek devlet veya asker gö-
revlerinde bulunmufllard›r; meselâ Ali Ufkî
gibi... Kendisi divan› hümayun tercümanl›-
¤›na kadar yükselmifl bir saray görevlisi idi.

2. Gezginci saz flairleri mi idiler?

Böyle bir soruya verilecek cevap da:  Ha-
y›r! d›r. Bu saz flairlerimizin hemen hepsinin
birer esasl› görevi oldu¤undan s›rf saz flairli-

¤i mesle¤ini seçmifl ve gezgincilikle mesle¤i-
ni icra eden saz flairlerinden ayr›l›rlar. Saz fli-
irlerinde bahsi geçen co¤rafi isimler,  görevi
icab› saz flairinin gitti¤i yerlerdir.

3. Konar - Göçer bir toplumun mensubu
mu idiler?

Bu sorunun da cevab› yine : Hay›r! Yer-
leflik hayatta, bu hayat›n icab› olan ifl bölü-
mü içinde görev alm›fl, ço¤u devlet kat›nda
görevli bir kesimin mensubu idiler.

‹flte bu üç sorunun cevaplar›ndan ald›¤›-
m›z esinlenmelerle diyebiliriz ki bu saz flair-
leri: Rûhânî, içe ve Allah’a dönük D u ‘ â ‘ y›,
dünyevi aflk›, muhabbeti ve sevgiliyi dile ge-
tiren  M u h a b b e t  ve   D i 1 b e r ' i ; gazâ
coflkular›n›, duygulanmalar›n› ifade eden
F e t h - i   fi e h r - i    G i r i t   ve    S e f e r -
i    B a h r î ‘ yi ;  bir do¤a tasvirini an›msa-
tan  E v v e l   B a h â r ' › ;   Eyüpsultan’›n
XVII. as›rdaki sosyal hayat›ndan bir kesiti
S e y r a n g â h - ›   H a z r e t - i   E y u p ' u,
sanki bir barda¤a su ya da flerbet doldurur
gibi birer fliir-musiki kal›b›na dökerek türkü-
ler halinde bize sunmufllard›. Saz flairlerinin,
bu sunufl ibarelerini kaleme al›rken bundan
kendilerine bir iftihar pay› ç›kard›klar›n› his-
seder gibiyim. Çünkü bu sunufllar yaln›z bir
kültürün de¤il bir medeniyetin de ifadesi
idiler. Dikkat buyrulursa flimdiye kadar halk
fliiri veya halk musikisi diye bir fleyler söyle-
medim. Hangi toplum kesimi ile ilgili olursa
olsun kökleri halka kadar inmeyen yahut
halka istinat etmeyen bir kültürün yaflamas›
mümkün de¤ildir. Bu kültürün halk›n bir
kesiminden ç›kt›¤› ve oradan yay›ld›¤› mu-
hakkakt›r. Bunu teslim eden bir düflünür
olarak bu kültürün meydana getiricisi olan
S a z   fi a i r 1 e r i ' ni  (T ü r k  S a z  fi a i r-
le r i ' n i) hiç unutmad›m; araflt›rmalar›m ve
incelemelerimde bunu belirtmeyi yeterli
sayd›m. Her halde bu konulardaki araflt›r-
malara son noktalar› koymadan nice düflün-
ce ve mülâhazalar› söylemeye ve yazmaya
devam edece¤im. Zira halk bilgisi (folklor)
konular› olan halk fliiri, halk musikisi, halk
flairleri gibi terimler yerine inceledi¤im ko-
nulara uygun gördü¤üm "Saz fiiiri",   "Saz
fiâirleri Musikisi", “Saz fiâir1eri”ni art›k be-
nimsiyor ve kullan›yorum. Mahiyet ve mef-
hûm itibariyle folklorden ayr› olan bu konu-
lar› terim aflamas›ndan bafllayarak san’at,
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((5) Saz fiairlerini ça¤lara bölüp
inceleme usulünü yaklafl›k 20
y›l› aflk›n bir süreden beri ‹stan-
bul Türk Musikisi Devlet  Kon-
servatuar›’ndaki Musiki Tarihi
derslerimde uyguluyorum.



kültür, bilim ve e¤itim alanlar›nda da ay›ra-
rak öyle düflünmeli, uygulamal›, araflt›rmal›
ve ö¤retmeliyiz, diyorum.

Notalar› i1e Ali Ufkî’nin bize intikal et-
tirdi¤i saz flairli¤i mahsullerinin kâilleri,
bestekârlar›, Osmanl› ülkesinde flöhret yap-
m›fl büyük saz flairleridir. Bu flahsiyetlerin
isimlerini birer listede toplayal›m:

1- Türkü ba¤lay›c›lar (6):

Mustafa (Kul Mustafa), Katip (Kâtip
Ali), Öksüz Âfl›k, Gedâ Demür-o¤lu, Ufkî
(Ali Ufkî), Ali, fiahin-o¤lu Kur-o¤lu, Karaca
O¤lan, Fetvâî, Tasbâz (Tasbâz Ali), Kâtibî,
Ali-o¤lu, Kul-o¤lu, Cafln› Halife, fiahin (Ali
fiahin), Maksut, Kör-o¤lu, Ahmet, Dervifl
Ali, Armutlu, Garip Süleyman, Mehemmet .

2- Varsa¤› ba¤lay›c›lar :

Mustafa (Kul Mustafa), fiahin, Kul-o¤lu,
Ha-yalî, Mecûn, Ufkî (Ali Ufkî ), Fenâî,  Ali,
Dertli Ali, ‹shak. 

3-  fiark› ba¤l›yanlar :

Mustafa ( Kul Mustafa ), Cüce Ali A¤a (7),
Ali . 

4-Oyun ba¤l›yanlar :

Karaca O¤lan, Kul Süleyman Kâtip.

Bir iki saz flairi aruzla da eser bestele-
mifltir. Bir iki saz flairi de di¤er saz flairleri-
nin sözlerini kullanm›flt›r. Ba¤lamak, Türk-
çe’mizde bestelemek mânâs›na gelir. XVI.
as›rda "türkü ba¤lamak" fieklinde geçti¤in-
den XVI.-XVII. yüzy›l saz flairlerini dört kü-
mede; türkü, varsa¤›, flark›, oyun ba¤l›yan-
lar (besteleyenler) fleklinde ayr› ayr› göster-
dik. XVI. ve XVII. yüzy›llarda saz flairli¤i
kültürü geliflerek zenginleflmifl ve yeni de-
¤erler kazanm›flt›r. En büyük geliflme türkü
sahas›nda oldu onu; geliflme yolunun henüz
bafl›nda olan flark› gittikçe inkiflaf ederek ta-
kip etti. fiark›, XVII. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda
san’at musikisini de etkiledi. Bu yüzy›ldan
itibaren bu san’at dal› içinde geliflim, de¤i-
flim ve yeni san’at de¤erleri kazanmada sü-
reçler yaflad›,

I -C. KÂT‹BÎ

KÂT‹BÎ, XVII. asr›n ilk yar›s›nda as›r
bafllar›ndan ortalar›na do¤ru yaflam›fl, haya-
t› hakk›nda çok az fley bildi¤imiz, buna mu-
kabil hemzamân oldu¤u saz flairleri toplulu-

¤unun en ileride gelen sanatkâr flahsiyetidir.
Bu onun saz fliirlerinin s›rf edebi yönden de-
¤erlendirilmesinin neticesidir. Mûsikisi yö-
nünden ise bu tebli¤de bir türküsü ilk defa
ele al›nacakt›r. Sultan IV. Murat’› terennüm
eden saz flairlerindendir. Kay›kç› Kul Musta-
fa ve Kul-o¤lu ile muas›rd›r.

Yeniçeri Oca¤›ndan olup çö¤ür çald›¤›n-
dan dolay› çö¤ürcü diye bilinen zümreden-
dir. Bu çö¤ürcüler sonradan çö¤ür flairleri
dönemi diyece¤imiz bir dönem bafllatan ha-
z›rlay›c›lard›r. Kâtibî ömrünün âhir zama-
n›nda Eyüpsultan’a gelip yerleflmifltir.

II) EDEBÎ YÖNDEN TÜRKÜ

II  -A. TÜRKÜ METN‹

T ü r k ü  B e r â y ›  s e y r a n g â h -› *
H a z r e t -i  E y ü p 

KÂT‹BÎ’N‹N
Dostlar benim mekân›m› ararsa
Deyin Hazret Ebâ Eyyûb Ensârî
Ve ol azîz kimdir? deyu sorarsa
Hazret’in ashâb› hem’âlemdâr›

Medine’den asker çeküp, gelmifldir
Anca kâfirlere k›l›ç çalm›fld›r
Din u¤runa bunda flehid olmufldur
Yerine getürdü gayret ve âr›

Pâdiflahlar bunda k›l›ç kuflanur
Âsitânesinde hal› döflenür
Her gün ziyâretçi dolar boflanur
Tesbih ve duâd›r leylü nehâr›

fiehr-i Eyup ‘âdetçe bir cennetdir
Halk› hûr gibi ve peyker sûretdir
Sâyesinde olana(8) ne devletdir
Ümîddir ki rahmet eyliye Bârî

KÂT‹BÎ der : düflde gördü¤üm buldum
fiükür olsun Hakk’a bermurâd oldum
Âsitânesine yüz süre geldim
Terk etdim evvelki dârü diyâr›

II -B. TÜRKÜ MEAL‹

Benim mekân tuttu¤um yeri arayanlara:
HAZRET-‹ EBEYYÛB EL-ENSARÎ’de
(Eyüpsultan’da) ikamet etti¤imi, söyleyin. 0
aziz flahs›n kim oldu¤unu soranlara : PEY-
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6) "Ba¤lamak" bestelemek de-
mektir. Türkçe XVI. yy.
(7) fiahin’in saz fliiri üzerine
bestelenmifl, notas› yok. (Mec.
Sâz  ü Söz vr. 28 b).
(8) fiiirin anlam›na göre "olana"
sözü yerine "ölene" gibi oku-
mak e¤ilimi do¤ruysa da bu da
tatminkâr olmay›p yaz›ld›¤› gi-
bi "olana" okumakla yetinildi.
*Seyrangâh: Seyir yeri, e¤lence
yeri, gezme yeri.
Seyrân: gezinme, teferrüç, ba-
k›p seyretme. (Osmanl›ca-Türk-
çe Ansiklopedik Lûgat, F. DE-
VELL‹O⁄LU,17. bask› Ayd›n
kitabevi yay›nlar› 2000 Ankara).
Seyir: gezmek ve görülecek e¤-
lenceli nesne (zübdetü’l-Lügat)



GAMBER EFEND‹M‹Z’in ashâb› ve alemda-
r›’d›r deyin!

Medîne-i Münevvere’den askeriyle ge-
lip nice kâfirle ceng etmifl; islâm u¤runa bu-
rada flehid olmufl; böylece din gayreti ve na-
musunun icab›n› yerine getirmifltir.

Pâdiflahlar burada k›l›ç kuflan›r. Ziyaret-
çilerle her gün dolup dolup boflalan türbesi
hal› ile döflelidir. Burada gündüzden tâ gece
vakitlerine kadar zikrullah ve duâlarla mefl-
gul olunur.

Eyüp flehri adetâ bir cennet gibidir. Hal-
k› beden görünüfllü bir günefle benzer; etra-
f›na nur saçar. Hazret-i Eyüb’un sâyesinde
(korumas›nda) olanlara ne büyük devlettir
ki umar›m ölümlerinde tanr›n›n rahmetine
vesile olur.

KAT‹BI der ki : Rüyada gördü¤ümü bul-
dum; Allah’a flükürler olsun, murad›ma er-
dim. 0 azîzin âsitânesine yüz süre geldim.
Evvelki yerimi yurdumu terk edip  Eyüpsul-
tan’a geldim yerlefltim.

II -C. SAZ fi‹‹R‹N‹N ÖZELL‹KLER‹

KATÎBÎ hece ile çokça ve aruz vezni ile
az fliirler yazm›flt›r· "Türkü Berây›
Seyrangâh-› Hazret-i Eyup" hece ölçüsü ile-
dir. Bu türküde hece ölçüsünün on birli
olan›n› kullanm›flt›r. Befl k›t’a d›r. 

Uyak düzeni k›t’alara göre flöyledir:
1. k›t’a: Ua U Ua U (9)

2. k›t’a: Ub Ub    Ub U
3. k›t’a: Uc Uc Uc U
4. k›t’a: Ud Ud Ud U 
5. k›t’a: Ue Ue Ue U 

Saz fliiri geleneklerinden ald›¤› ögeleri
bir ç›rp›da kullanarak düflündü¤ünü  veya
hissetti¤ini muhatab›na k›sa yoldan anlat›r.
Tamlamalar› k›saltarak ifade eder, "Hazret
Ebâ Eyyûb Ensârî" yi okuyan bunun "Haz-
ret-i Ebâ Eyyûb El- Ensârî" oldu¤unu bilir.
‹ki dize afla¤›daki "Hazret" sözü ile de Pey-
gamber  Efendimizi ululayan bir mazmun
icad etti¤ini hissettirir. Bu saz fliirine bir göz
atan: Dost, mekân, hazret, ebâ, ensâr, ashâb,
alemdâr, flehîd, gayret, âr, âsitâne, tesbih,
duâ, leyl, nehâr, hûr (eski yaz›l›fl›na göre an-
lam de¤iflir), peyker, Bârî, ber-murâd olmak,

dâr, diyâr söylemlerinin hakikî veya mecâzî,
bazen de tasavvufî mânâlar›n› bilir. Bu ne-
denlerle saz fliirini yal›n kat bir deyimle halk
fliiri diye nitelemek ne kadar do¤ru olur?
Saz fliiri bir kültürdür. Saz fliiri, Osmanl› top-
lum hayat›nda teflekkül etmifl, günlük haya-
ta yans›m›fl islâmî Türk düflünce ve hayat
tarz›na dayanan bir lisand›r. KAT‹BÎ bu fliiri
ile, vermek istedi¤i mesaj›; S e y r e n g â h –
›  H az r e t – i  E y u b ‘ u  anlat›r : Evvelâ,
Eyüp Sultan'›n yeni ikametgâh› oldu¤unu,
Eyüp ad›n›n peygamberin ashâb›ndan,
alemdar› Hazreti Eyup’ten geldi¤ini bildirir.
Hazret-i Eyub 'un hayat›ndan k›sa bir bölüm
sunar (Bkz. 1. ve 2. k›t’alar). Dahâ sonra as›l
seyrangâh özelliklerini tafl›yan iki bent gelir
ki bu k›s›mlarda; pâdiflâhlar›n k›l›ç  kuflan-
ma törenlerinden, Hazreti Eyüb’un türbesi-
nin her gün ziyaretçilerle dolup taflt›¤›ndan,
türbenin hal›yla döfleli olu¤undan, gece
gündüz bu kudsî mahalde duâ edip Allah
âd›n›n tesbih edildi¤inden bahseder. Bu tas-
virler, k›l›ç kuflanma merasimi hariç, bugün
de caridir. Eyüp flehrinin ve Eyüp halk›n›n
övgüsüne iki m›sra yetmifltir. Eyüp flehri
sanki bir cennet, halk› ise günefl gibi etraf›n›
ayd›nlat›r halkt›r. ‹flte bu ortamda Hazreti
Eyüb'un mânevî himayesinde olanlara bü-
yük mutluluk vard›r. Bu dünyadân ayr›l›k
saati geldi¤inde ümit olunur ki Tanr› onlar›
rahmetinden esirgemez (Bkz. 3. ve 4.
k›t’alar). Son bölüm Tanr›’ya flükür bölümü-
dür. Bu bölümde, bir rüyada Eyub’u gördü-
¤ünü, bunun üzerine Eyub’a (Eyüpsultan’a)
geldi¤ini ve Hazreti Eyüb’un türbesine yüz
sürdü¤ünü ve bu beldeye yerleflti¤ini, mura-
d›na eriflerek Hakk’a flükürler etti¤ini anlat›r
(Bkz. 5. son k›t’a).

Saz fliirinin birinci ve beflinci bentleri,
baz› and›r›fllar› bünyesinde tafl›yor. Her iki
bentte baz› flahsiyetler rol almaktad›r. Konu
flairimizin Eyüpsultan’a yerleflmesidir. Anla-
t›mda ilk bentte flair, Hazreti Eyüp, Peygam-
ber Efendimiz; son bentte yine, flair ve Haz-
reti Eyüp ile Hak Teâlâ yer al›rlar. KÂT‹BÎ,
bafl dörtlükte çözüp sergilemeye bafllad›¤›
fikirler dizisini son dörtlükte toparlayarak
bir denk haline getirir ve ba¤lar, Böylece saz
fliiri nihayet bulur.
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(9) U inisiyali uyak sözünü
belirtti¤ine göre di¤er Ua, Ub,
Uc, Ud, Ue befl ayr› kafiye çe-
flidini simgeliyor. 



II -D. TÜRKÜDE EYÜP SULTAN VAS-
FINDA ÖGELER

D. a) EYÜPSULTAN’ IN ADI 

Eyüpsultan’›n halk aras›nda eski ‹stan-
bul sakinlerince tafl›d›¤› ad üzerine birkaç
not bahis konusu.

KÂT‹BÎ’nin türkü bafll›¤›nda  H a z r e t
– i   E y u p olarak geçer: "Türkü Berây› Sey-
ran¤âh-›`Hazret-i Eyup".

Yine ayni türkünün birinci dörtlü¤üne
bak›l›rsa KÂT‹BÎ’nin mekân› olarak H a z r e
t   E b â    E y û b   E n s â r î  gösterilir.

Saz fliiri ifadesi olan bu uzun ibârenin
daha tumturakl› bir flekilde söylenimi Haz-
reti Ebâ Eyyûb ElEnsârî’dir. K›salt›lm›fl› ise
halk aras›nda yine    H a z r e t - i     Eyup’tur.

fiairimizin ça¤dafl› (XVII. yy.) KUL MUS-
TAFA bir fliirinde Sultan IV. Murad’dan bah-
sederken flöyle der:

Hazret-i Eyup'da k›l›ç kufland›
Gitti¤i yollara kumafl döflendi
K›z›lbafl da korkdu kendi ufland›
Sultan Murat geldi, aç›l›n da¤lar
Bu saz flairimiz de beldemizi H a z r e t -

i  E y u p diye anmaktad›r.

Yine ayni asr›n (XVII. yy.) ikinci yar›s› ilâ
bir sonraki yüzy›l›n (XVIII. yy.) bafl›nda ya-
flam›fl bir saz flai-rimiz olan ÂfiIK ÖMER’in
bir dörtlü¤ü flöyledir:

Der Ömer: ‹stanbul’a varma¤a bu can
arzular

H a z r e t - i E y y û b ' una yüz sürme-
¤e can arzular

Fukarân›n beytidir ol dergehe can arzu-
lar

H a z r e t - i E y y u p gibi var bir eri ‹s-
tanbul’un

Yaklafl›k yüz seneyi içine alan bir zaman
parças›nda EYÜP SULTAN’›n ad›na -saz fla-
irleri aras›nda- H a z r e t - i  E y u p  olarak
rastl›yoruz. Eyyup söylemi aruzdan dolay›-
d›r.

D. b ) PAD‹fiAHLARIN KILIÇ KUfiAN-
MA TÖRENLER‹

Burada da flahitlerimiz iki meflhur ve
ça¤dafl saz flairimizdir: KÂT‹BÎ ve KUL
MUSTAFA. KÂT‹BÎ, “Pâdiflahlar bunda
(Eyüpsultan’da) k › l › ç   k u fl a n u r “ der-

ken bir gelene¤i, pâdiflahlar›n k›l›ç alay› ve
k›l›ç kuflanma gelene¤ini dile getiriyor. KUL
MUSTAFA ise Ba¤dat seferi münasebeti ile
meydana getirdi¤i bir türküsünde , Sultan
IV. Murad (saltanat› l623 - 1640) hakk›nda:

“Hazret –i  Eyup’da k›1›ç  kufland›”
derken bu k›l›ç kuflanma merasimini gör-
müfl ya da haberdar olmufl bulundu¤unu
belirtiyor.

Önemli iki saz flairimiz Eyüpsultan’da
icra edilen k › 1 › ç   k u fl a m a törenlerini
zikretmekle, baflka tarihî kaynaklarda da bil-
dirilen pâdiflahlar›n k › 1 › ç  k u fl a n m a    a-
1 a y 1 a r › n › ,   k › 1 › ç   k u fl a n m a   t ö-
r e n 1 e r i n i kendi yönlerinden do¤rulam›fl
oluyorlar. K›l›ç kuflanma alaylar›n›n mecbu-
rî dura¤› Eyüpsultan idi.

D. c ) D‹⁄ER HUSUSLAR

Afla¤›da k›saca de¤inece¤imiz konular
hakk›nda genifl ve derin araflt›rmalar yap-
mak mümkün ise de konumuzun çer-çevesi-
ni fazla zorlamamak üzere bu konular› flim-
dilik fazla u-zatm›yoruz. Bu konulardan bi-
ri: “fiehr-i E y u p âdetçe bir   c e n n e t d i”
dizesinin mânâ ve mefhûmunu aynen kabul
etmemizdir. Eyüpsultan’›n tabii güzellikleri-
nin de¤il XVII. yüzy›ldaki hali, XX. as›r bafl-
lar›nda bile cenneti and›rmakta idi. Bu konu
bafll› bafl›na ayr› bir araflt›rmaya müteham-
mildir.
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Foto¤raf 2; Eyüp /
Beybaba soka¤›,
Kaz›m Zaim, Bele-
diye Arflivinden



(Kâtibî), "Seyrangâh-› Hazret-i Eyub"un-
da kendini Eyüpsultan’a yerleflmeye sevk
eden düflüncelerini flöyle özetliyor: Bir rüya
gördüm, rüyada gördü¤üme uygun hareket
ederek geldim Eyüpsultan’a yerlefltim. H a z
r e t - i E y u b’un sâyesinde olmak bir mut-
luluktur. Bundan dolay› vefat›mda hakk›n
rahmetine kavuflmay› da ümit ediyorum:

Sâyesinde olana ne devlettir
Ümiddir ki rahmet eyliye Bârî
Eyüpsultan demografyas›n›, göçler hariç

ve Eyüpsultan’l› olmad›¤› halde Eyüp kab-
ristanlar›nda yatmaya teflne nice faniyi ne
kadar güzel ifade ediyor.

III) MUS‹K‹ YÖNÜNDEN TÜRKÜ

III -A. TÜRKÜ’NÜN MUS‹K‹ 

ÖZELL‹KLER‹

Bugünkü bilgilerimize göre Eyüp Sul-
tan’› konu alm›fl ve musikili bir türkü vücu-
da getirmifl bir saz flairi olarak KÂT‹BÎ, bu
yolda tek flahsiyet görünüyor. Musikili tür-
küsü nev’i flahs›na münhas›r efli bulunmaz
bir kültür  ürünüdür. Bir "D e y i fl" tir. Ç ö-
¤ ü r  fi a i r l e r i  ad› verilen çö¤ürcü saz fla-
irlerinin ilk ve bafll›ca müjdecilerinden olan
ÇÖ⁄ÜRCÜ ve YEN‹ÇER‹ KÂT‹BÎ’nin bir
yarat›s›d›r. Osmanl›’n›n merkezî bir san’at -
kültür anlay›fl› icab› t›pk›  Osmanl› Yüksek
San’at Musikisi ve Osmanl› Mehter Musikisi
gibi Osmanl› Saz fiairleri Musikisi de Türk
musikisi ses sistemine ba¤l› olarak do¤mufl
ve geliflmifltir. Bu musiki makamîdir. Bir di-
ziye ba¤l› bir makamdad›r. Ali Ufkî’nin ha-
z›rlad›¤›  M e c m û a – i        S â z  ü   S ö z
‘ünde mahayyer makam›ndaki eserler me-
yan›nda notas› yer alm›flt›r. Ama bugünkü
nazarî musiki bilgilerimize istinaden  türkü-
nün tahir makam›nda bestelendi¤i söylene-
bilir. Usulü alt› zamanl› semâîdir.(10) Usullü
bir türkü oldu¤u için " D e y i fl" ad› ile yuka-
r›da bildirilmifltir. ‹kaî olmayan bir türkü ol-
sa idi, O takdirde " I r l a y › fl", "I r l a m a"
veya  " H › r a l a m a" dedi¤imiz  kümeye
dahil olacakt›. Di¤er taraftan hiç flüphesiz bu
türkü bir bestekârl›k eseridir. Türkünün mu-
sikisi, edebî metnin sâkin bir edayla ezgi ola-
rak ifadesinden ibarettir.

III -B. TÜRKÜNÜN  NOTASI

B. a) AL‹ UFKÎ NOTASI ‹LE
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"Türkü Berây› Seyrangâh-› Hazret-i Eyup" 
KÂT‹BÎ  ( Mec. Sâz ü Söz vr. 47 a)

(10) Bu usulü alt› zamanl›  Se-
mâî farzetmek en basit varsa-
y›md›r. Usulü on iki veya on
sekiz olarak düflünmek müm-
kün müdür? On iki zaman ih-
timalini bertaraf edersek  on
sekiz kal›r ki bunun için de et-
rafl› bir araflt›rma gerekir.



B. b) AL‹ UFKÎ NOTASI ÇEV‹RMES‹

TÜRK  BERÂYI SEYRAN⁄AH-I HAZ-
RET-‹ EYUP

KÂT‹BÎ  (Tahir)

Medine’den asker çeküp gelmifldir
Anca kâfirlere k›l›ç çalm›fld›r
Din u¤runa bundan flehîd olmufldur
Yerine getürdü gayret ve âr›

Pâdiflahlar bunda k›l›ç kuflanur
Âsitânesinde hal› döflenür
Her gün ziyaretçi dolar boflanur
Tesbih ve du’âd›r leyl ü nehâr›

fiehr-i Eyup âdetçe bir cennetdir
Halk› hûr gibi ve peyker sûretdir
Sayesinde olana ne devletdir
Ümiddir ki rahmet eyliye Bârî

KÂT‹BÎ der: düflde gördü¤üm buldum
fiükür olsun Hakk’a,  ber- murâd oldum
Âsitanesine yüz süre geldim
Terk etdim evvelki dâr ü diyâr›

III -C. TÜRKÜNÜN MUS‹K‹ fiEKL‹

KÂT‹BÎ, "Türkü Berây› Seyrangâh-›
Hazret-i Eyup"‘da birinci k›t’ay› "ba¤lam›fl"
(bestelemifl) ilk k›t’a alt›na da ezginin nota-
lar›n› yerlefltirmifltir. Öbür k›t’alar›n ayni ez-
gi ile terennümünü hedefledi¤inden tekrar
tekrar ezgiyi 2, 3, 4, 5'inci k›t’alar›n sözleri
alt›na istiflenmemifltir. Tabii neyi anlatmak
istedi¤im iyice anlafl›lm›flt›r san›r›m: KÂT‹-
BÎ, türküyü bestelemifl, ezgiyi ise UFKÎ nota-
ya alm›flt›r. fakat KÂT‹BÎ de notaya alsa idi
ayn› flekilde hâreket edecekti. Mamafih ka-

naatimce UFKÎ ile KÂT‹BÎ hayatlar›nda kar-
fl›laflm›fllard›r. Baflka türlü bu k›ymetli türkü
nas›l notaya al›nacakt›! Ufkî, çok ince bir
noktada da Kâtibî’yi gözetmifltir. Elli y›l ka-
dar oluyor. Mecmû'a-i Sâz  ü Söz’ü mikrofil-
minden okuma makinesi ile gözden geçirir-
ken tespitim fludur: E¤er sayfalar›n ciltlenir-
ken birleflme yerlerindeki büküntülerde giz-
li kalmad›ysa türkünün sunufl ibaresinde
yaln›z-ca "Türkü Berây› Seyrangâh-› Hazret-
i Eyup" ibaresi okunur. Türkünün Kâtibî’ye
aidiyeti her saz flairinde oldu¤u gibi son
k›t’adaki mahlâs kullan›m›ndan bellidir. Uf-
kî, Kâtibî mahlâs›n› en baflta belirtseydi,
içinde Hazret-i Eyup, Peygamber Efendimiz
(Hazret) ve Allahü Teâlâ’›n zikri geçti¤i hal-
de Kâtibî sözünün ön almas›ndan dolay›,
durumu herhangi bir flekilde bir mollan›n
keflfetmesi durumunda gerek Kâtibî, gerek
Ufkî hakk›nda tehlikeli fleyler bahis konusu
olabilirdi. ‹flte bu muhtemel tehlikeden Ufkî,
Kâtibî’yi korumufltur. Bu haller d›fl›nda ge-
rek saz flairleri gerekse san’at musikisi men-
suplar› ile softalar aras›nda günlük hayatta
çat›flmalar, satafl malar sürmüfltür. Bunlar›
ayr› mütâlâa etmek lâz›md›r.

Türkünün musiki fleklini bir flema halin-
de flöyle gösterebiliriz:

1. k›t’a : Ea       Eb   Ec E d (11)

2. k›t’a: Ea       Eb    Ec      Ed

3. k›t’a:   Ea       Eb  Ec     Ed

4. k›t’a: Ea       Eb Ec    Ed

5. k›t’a: Ea       Eb Ec    Ed

III -D. B‹R SONUÇ

Zannederim flimdi hepimizi yeni bir
araflt›rma bekliyor. KÂT‹BÎ’ nin -e¤er varsa-
Eyüpsultan’daki kabrini bulmak.

Sorular: KÂT‹BÎ’nin  hayat›, pek sevdi¤i
hazret-i Eyup’da m› sona erdi? Kabri Eyüp-
sultan’da ise  1826 Vak’a-i Hayriye’sinden
sonra di¤er yeniçeri kabirleri gibi  u¤ran›lan
tahribattan nasibini ald› m›?

Cevap: Araflt›rmac›n›n umudu bir türlü
bitmiyor ve tükenmiyor
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(11) E inisiyali ezgi sözünü
belirtir. Buna göre Ea, Eb, Ec,
Ed k›t’alar›n  birinci, ikinci,
üçüncü dördüncü ve beflinci
dörtlüklerinde ezgi bölüm-
lerini simgelerler. 



Gündegül PARLAR
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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 yapt›.  Sanat Tarihi alan›nda 40’›n üzerinde
araflt›rma ve bilimsel  makalesi mevcut olan Parlar,  çeflitli sempozyum-
lara kat›ld›. Sundu¤u bildirilerin  tamam› yay›nland›. “Sikkelerin Sanat
Tarihi yönleri” konusunda çal›flma yapan Parlar’›n bu alanda kitab› da

bulunmaktad›r. Halen Yüksek Lisans düzeyinde çal›flmalar›n›
sürdürmektedir.

EYÜP KADILI⁄INDA 
YERLEfi‹M SÜREC‹ ‹Ç‹NDE

SOSYAL YAfiAMDAN KES‹TLER 
(15-16 YÜZYILLAR)



Bizans Döneminde Cosmidion (yeflil)
olarak adland›r›lan, bu dönemde de dini
bir merkez niteli¤i tafl›yan, ‹stanbul’un fet-
hinden sonra ilk sur d›fl› yerleflimi olan
Eyüp, manevi konumundan dolay› sosyal
ve kültürel yönden çok zengin bir yaflama
sahip olmufltur. Ebû Eyüp Ensari’nin bura-
da bulunmas›, Osmanl› Sultanlar›n›n, hane-
dan›n, devlet erkân›n›n ziyaretlerinden
baflka buraya yerleflmeleri, fetihten itibaren
giderek geliflmifl ve devlet adamlar›n›n ule-
malar›n, sanatkârlar›n yaflad›klar› bir semt
niteli¤ini alm›flt›r. Fatihin hocas› Akflem-
seddin’in de burada ikâmet etmesi Eyüp
Kad›l›¤›’n›n ne denli önemli bir mahal ol-
du¤unun göstergesidir. Daha sonralar› Os-
manl› Sultanlar›n›n cülûslar›nda, Eyüp’te
k›l›ç kuflanmalar› sosyal ve kültürel yaflama
büyük etki yapm›flt›r. Siyasi öneme sahip
bu k›l›ç kuflanma törenlerinin hangi sultan-
la bafllad›¤› kesin olarak bilinmemektedir.
Kaynaklarda, Fetihten sonra ilk üç cülûsta;
II. Bayezid, I. Selim, ve I. Süleyman’›n k›l›ç
kuflanma veya merasim fleklinde Eyüpsul-
tan ziyaretinden söz edilmedi¤i, ancak Se-
lanikli Mustafa Efendinin Tarih-i Selaniki
eserinde, bu anlamdaki bir ziyaretin,
1566’da Kanuninin o¤lu I. Selim’le ilgili ola-
rak anlat›lmaktad›r.

‹stanbul’un fethinden önceki Bizans
döneminde, flehir befl tepeye yerlefltirilmifl,
daha sonra bu yediye ç›kar›lm›flt›r. Bunlar:
1- Topkap› Saray›  2- Çemberlitafl ve civar›
3- Bayezid  4--Fatih  5- Sultan Selim 6- Edir-
nekap›  7- Alt›mermer Tepeleri olup, bu te-
pelerde yerleflimde 13 mahalleye ayr›lm›flt›.
Türkler ‹stanbul’un al›n›fl›n› müteakip, bu
yerleflim alanlar› içerisinde daha ziyade
ikinci, üçüncü, dördüncü ve beflinci semtle-
ri tercih etmifller, Kumkap›, Langa, Samat-
ya, Haliç sahilinde Fener ve Balat çukurla-
r›na ra¤bet göstermemifller, buna mukabil,
Eyüp, Haliç’in kuzeyi, Tophane, Befliktafl,
Kad›köy, Üsküdar ve Kuzguncuk civar›nda
yerleflmifllerdir(1).

Fatih ‹stanbul’u fethettikten hemen
sonra haçl› seferleri ile y›k›lan flehrin imar
durumuyla u¤raflm›fl, bu nedenle de nüfu-
su artt›rmakla ifle bafllam›flt›r. Tarihçi Ham-
mer’e göre, Fatih ‹stanbul nüfusunu art›ra-
bilmek için, Trabzon, Sinop, Kastamonu va-
lilerine emirler yollayarak, beflbin hane hal-

k›n› ‹stanbul’a getirterek yerlefltirmifltir. Yi-
ne Karadeniz sahilindeki Amasra flehri, Ce-
noval›lar’dan al›narak, oran›n halk› da 1460
senesinde tamamen ‹stanbul’a naklettiril-
mifltir. Vezir-i azamlar da bu yerleflmeye
yard›mc› olmufllar, Mahmud Pafla Konya
ve Larende’den, ‹shak Pafla Karaman ve
Aksaray’dan, Gedik Ahmed Pafla Kefe’den
pek çok aileyi ‹stanbul’a getirmifllerdir.
Hatta kurulan semtler hane halklar›n›n gel-
dikleri semtlerin adlar› ile an›lm›flt›r. Örne-
¤in Aksaray gibi(2).

‹stanbul’un fethinden sonra d›flardan
iskan edilmek üzere zorunlu getirilen ve
Eyüp’e yerlefltirilen aileler içinde Bursa’n›n
zengin tüccarlar› da bulunmaktad›r. l5.
yüzy›ldan itibaren ise ‹spanya ve ‹talya’dan
yap›lan Musevi göçüyle, Haliç'te yeni yer-
leflimler bafllam›fl, l6. yüzy›lda patrikhane-
nin Fener’e tafl›nmas› ve Eminönü Musevi-
lerinin de buraya transferi, Güney Haliç k›-
y›lar›nda nüfus art›fl› ve yaflam daha da
renklenmifl, yo¤un nüfus art›fl› sonucunda
Haliç güneye do¤ru geniflleme göstermifl-
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1 A. Saim Ülgen, Fatih Devrin-
de ‹stanbul, 1939, 18 
2  Zuhuri DANIfiMAN, Os-
manl› ‹mparatorlu¤u, 263

Nakkafl Osman’›n haz›rlad›-
¤› Sürnameyi Humayun da
fiehzade Mehmed’in 1582
sünnet dü¤ünündeki geçit
alaylar›ndan örnekler. 

Hazreti Eyyubi Ensari Sofi-
lerinin geçifli.



tir(3). Eyüp kad›s›na yap›lan tebli¤ler örne-
¤in, Eyüpsultan civar›nda "Hristiyanlar›n
oturtulmamas›", "Hasköy mezarl›¤›n›n Ya-
hudilere verildi¤i" gibi 990 (1582 )fermanla-
r›, burada yaflayan ve ikamet eden yabanc›-
lar› çeflitlili¤ini göstermesi aç›s›ndan önem
arz etmektedir.

Fatih, Müslüman ve Türk ailelerin d›-
fl›nda, Anadolu’nun muhtelif bölgelerinden
Ermenileri de getirterek flehre yerlefltirmifl-
tir. Bunlar›n içinde Ankaral› Abraham, As-
duadzadur Sat›lm›fl, Babao¤lu Ayvad, Pafla
Simon ve Hac› Eflim adl› Ermeniler de bu-
lunmaktad›r. ‹stanbul’a getirilen  Ermeniler
"Alt› Cemaat" adlar›yla yerlefltirilmifl, bu-
gün ise "odalar" nam›yla an›lan bu yerle-
flimler, 1- Karagümrük Odalar› 2-Malta
Odalar› 3-Çerflenbih (Çarflamba) Odalar› 4-
Tekye Odalar› (Küçük Mustafa Pafla) 5- Kö-
mürcü Odalar› 6-Ah›rkap›’n›n iç k›s›mlar›
Odalar›d›r. Bir de Tophane’den Beyo¤lu’na
ç›kan k›s›mda yedinci bir odadan da bahse-

dilmektedir(4). Ayr›ca, fakir Ermenilerin
oturduklar› Dudu Odalar› ile Eyüp’teki
Çeflmeli Odalar› mahallesini de bu odalar-
dan saymak gerekmektedir. Bu mahallede
bir ermeni kilisesinin mevcudiyeti ile bura-
daki halk›n bahç›vanl›k, rençperlik gibi ifl-
ler yapt›klar›n› bu cemaatinde kendi iflleri
ile ilgili odalarda ikamet ettikleri anlafl›l-
maktad›r(5).

Fatih döneminde Eyüp semti 8 mahal-
leden oluflmaktad›r. Bunlar Cami-i Kebir,
Kas›m Çavufl, Ülice Baba, Abdülvedüd ma-
hallesi, Sofular, Otakç›-bafl›, Fethi Çelebi,
Mehmed Bey mahalleleridir(6).

Osmanl›da bir mahallenin kurulabil-
mesi için, mahallenin merkezi kabul edilen
idari merkezi, cami, çarfl›, s›byan mektebi,
hamam, çeflme ve dükkanlardan kurulu bir
düzenlemeye gidilir, yaflam bunun etraf›n-
da gelifltirilir, mahallenin ihtiyaçlar›n›n
kendi bünyesinden karfl›lanmas› sa¤lan›r-
d›(7).

Osmanl›’da mahalleler flehrin, fiziksel
ve sosyal yap›n›n iflleyiflini ortaya koyan bi-
rimlerdir. fiehir yaflant›s›n› aksettiren bu
küçük yaflam birimlerinde bir devletin
inanç, e¤itim, töreler gibi gelenek ve göre-
neklerini izlemek mümkündür. Osmanl›
mahallerinde her farkl› dini topluluk bü-
yük bir hoflgörü içinde kendi kültürlerini
yaflam›fllard›r(8).

Her flehir ve kasaba, ‹slam ve fleriat›
temsil eden bir kad›n›n idaresi alt›nda ku-
rulur, mahalleler nahiyelere, nahiyeler de
kad›l›klara ba¤l› olurdu. Fatih döneminde
flehir, sur veya flehir duvarlar›yla ayr›lm›fl
üç semt (Bilad-i selase) Galata, Üsküdar ve
Haslar (Eyüp) ile  ‹stanbul ‹ntaranuros, (sur
içi) ba¤›ms›z kad›lar›n idaresinde olmak
üzere, dört kad›l›¤a ayr›lm›flt›r(9).

Bunlar›n aras›nda on üç mahalleyi ida-
re eden kad›ya ‹stanbul Efendisi denilirdi
ve di¤erlerinden üstün tutulurdu(10). Mate-
matik bilmeyenin kad› olamayaca¤› görü-
flünün yayg›n oldu¤u bu dönemde, kad›lar
padiflah taraf›ndan atan›r, sultan›n huzuru-
na do¤rudan do¤ruya ç›kabilir, fleriat› uy-
gulamas›nda ise tamamen özerk say›l›rd›.
Kad›n›n yetkileri aras›nda, hisbe üretimin-
de standartlaflma ve vurgunculu¤un önlen-
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3 ‹lber ORTAYLI, Eyüp’te  Sa-
nayi ve Çevre Kirlenmesi, 125
4 P. G. ‹NC‹C‹YAN, 18. As›rda
‹stanbul, 19
5 P. G. ‹NC‹C‹YAN, a.g.e. 20
6 HaliI ‹NALCIK, Eyüp Proje-
si, Eyüp: Dün/ Bugün, ‹stan-
bul, 1993 7
7 Zuhuri DANIfiMAN, Os-
manl› ‹mparatorlu¤u Tarihi,
Cilt  IV. 263
8  Mehmet KARAGÖZ,  Os-
manl›da, 107  
9 Halil ‹NALCIK, ‹stanbul: Bir
‹slam fiehri, ‹stanbul Arma¤a-
n›, l995,  81
10 Zuhuri DANIfiMAN, a.g.e.
s.264

Muhtesiplerin geçifli



mesi de bulunmaktayd›(11). ‹stanbul flehri-
nin bu bölümünü Türk Tarihi boyunca kut-
sal bir merkez durumuna getiren Hazret-i
Eyüp’ün türbesi, inanç aleminin içindeki
özelli¤i ile birlikte, Eyüp kültür ve sanat yö-
nüyle de önemli bir merkez oldu¤unu, ka-
d›l›k müessesesinin kurulmufl olmas› ile de
göstermektedir. ‹stanbul’un ilk kad›s› ise
H›z›r Beydir(12).

"Ba¤l›k bahçelik olan Eyüp yerleflimin-
de, popüler meslekler içinde bahç›vanl›k ön
s›ralarda gelmektedir. Ancak bahç›vanl›kla
u¤raflanlar›n topraklar›n›n kendilerine ait
olup olmad›klar› kad› sicillerinde tespit
edilememifltir(13) Eyüp özellikle de fulya tar-
lalar›, çiçekleri, ba¤ ve bahçeleri ile ünlen-
mifltir. Bugün bile bu çiçek isimlerinin veril-
di¤i sokaklar› bulunmaktad›r. Fulya Ba¤›
sokak, Gülistan soka¤›, Ortanca soka¤› gibi.
Eyüp’te bahç›vanl›k iflleri ile u¤raflmak için
Rumeli’den Bulgaristan’dan, Arnavut-
luk’tan ve Do¤u Anadolu’dan gayrimüs-
limler getirilmifl, burada yerlefltirilmifller-
dir. Özellikle de bahç›vanl›k ve rençperlik
ifllerinde çal›flan Ermeniler, odalardan da
anlafl›ld›¤›na göre önceleri Müslümanlarla
ayr› semtlerde oturmufllar, daha sonralar›
bu kesimin e¤lence hayat›n›  iflletmeye bafl-
lamalar› ve afl›r› davran›fllar› Müslümanlar›
rahats›z etmifl, padiflaha flikayet ederek bu-
radan nakilleri istenmifl, fakat o dönemler-
de böyle bir nakilin yap›ld›¤› tespit edile-
memifltir(14).

Yerleflim sürecinde ‹stanbul ister gün-
düz ister gece yaflam›nda, yerleflime gelen-
lerin yeni adet ve törelerinin eskilerine ka-
t›lmalar› ile daha da zenginleflmifltir. Ayr›ca
kad›l›klardaki semt ve mahalle yaflant›s›,
saray ve konaklar›n görkemli yaflant›s›n›n
küçük bir modelini oluflturmaktad›r. Gün-
düz dükkan›nda sat›fl›n› yapan bir kifli gece
bir müderrisin evinde, hayal perdesi ku-
rup, mahalle halk›n› e¤lendiriyor, kukla oy-
nat›yor veya helva sohbetleri yap›yorlard›.
Yine  mahalle e¤lencelerinden Karagöz
oyunlar›n›n ‹stanbul hayat›nda önemli bir
yeri oldu¤u ve her semtte meflhur karagöz-
cülerin ç›kt›¤›, bunlar›n içinde Eyüplü Hac›
Yorgi’nin de bulundu¤undan bahsedilmek-
tedir. Bu konuda yaz›lm›fl olan, 1426 tarihli
"Süheyl-i Nevbahar"‘da Karagözün özellik-
lede gece oynanan, yaln›zca ‹stanbul’da ol-

may›p, bütün Anadolu’nun önemli e¤len-
celerden biri oldu¤u anlat›lmaktad›r(15). Yi-
ne mahallenin di¤er e¤lencelerinden birisi
de meddahlar ve helva sohbetleridir. Helva
sohbetlerini ‹stanbul’a tafl›yanlar ise; Fatih
döneminde göç ettirilen Karaman’l›lar,  Ak-
saray’l›lar ve Bursal›lar olmufltur. Köy ve
kasaba gelene¤i olan helva sohbetleri daha
sonralar› sarayda çok moda olmufl, bu se-
beple de bu mahalle gelene¤i helva sohbet-
lerinin, saraya mahsus oldu¤u zannedil-
mifltir. Helva sohbetleri s›radan evlerde ko-
nu komflu aras›nda, k›fl gecelerinin bafll›ca
e¤lenceleri aras›nda tertiplenir, yüzük, de-
¤irmen, tura, leb oyunlar› oynan›r; darb›-
meseller say›p s›ralan›rd›. Bu toplant›lara
mahalle ihtiyarlar› ve muteber kiflileri de
kat›l›rd›(16).

Bunlar›n yan›s›ra Eyüpsultan semti her
yaflta çocuk için oyuncaklar›, kebapç› dük-
kanlar›, kaymakç›lar›, çömlekçi dükkanlar›
ve yo¤urtçular› ile de meflhur olmufl, Eyüp
civar›nda bulunan çok say›da çiftlik ve
mand›ra ise, ‹stanbul’un süt ve süt mamul-
leri ihtiyac›n› karfl›lam›flt›r(17). Dolay›s›yla
da yo¤urtçuluk çok geliflmifl ve hatta ‹stan-
bul’da yo¤urtçular›n en meflhurlar›n›n
Eyüp’te gayet süslü dükkanlarda hizmet
verdikleri, bayramlar›n üçüncü günleri hal-
k›n ak›n ak›n Eyüp’e giderek yo¤urt yedik-
leri anlat›lmaktad›r.
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Kaynaklarda Eyüp’ün kaymakç› dük-
kanlar›n›n çok meflhur oldu¤unu, türbeler
ve mezarl›klar aras›nda "flahniflinli kay-
makç› dükkanlar›" n›n bulundu¤unu, özel-
likle de hem han›mlar›n, hem de H›risti-
yanlar›n gönül e¤lendirmek için buralara
geldiklerini, bu sebeple de, l6. as›rda, ha-
n›mlar›n ve H›ristiyanlar›n kaymakç› dük-
kanlar›na girmelerinin yasakland›¤› ve fet-
va ç›kar›ld›¤› belirtilmektedir(18).  Ayr›ca ka-
d›nlarla ilgili bir di¤er yasak ise o dönemin
meflhur semti Eyüp’te deniz vas›tas› olan
“peremelerde baz› taze avratlarla leventle-
rin gönül e¤lendirdiklerinden" bahisle, ay-
n› peremelere binmelerinin önlendi¤i 981
(1573 ) tarihli fermand›r(19). Peremelerle ilgi-
li genel olarak ç›kar›lm›fl di¤er bir fetva ise,
Eyyûb-i Ensari, Kas›mpafla, Tophane ve di-
¤er iskelelerden erkeklerle kad›nlar›n bir-
likte peremelere binmemelerinin yasaklan-
d›¤› 988 (1580) tarihli fermand›r. Haslar ka-
d›s›na tebli¤ edilen 975 (1567) tarihli fer-
man ise, Eyüp civar›nda yolsuzluklar›n
önüne geçilmesi, cami-i flerif civar›nda, çar-

fl›da, zar ve satranç oynayanlar›n, çalg› ça-
lanlar›n men edilmesi hakk›ndad›r(20). Bu
fermanlar Eyüp’te çok renkli bir yaflam›n
oldu¤unu göstermektedir.

Eyüp’ün ayr›ca, ‹stanbul, Galata, Üskü-
dar olmak üzere kasaplar›yla ünlü semtler-
den biri oldu¤u, Kasaplar›n ise ço¤unun
yeniçerilerden meydana geldi¤i, ah›rlarda
beslenen inek ve davarlar›n Yahudilere
narhs›z sat›lmas›ndan dolay› yasakland›¤›,
Eyüp Kad›s›na bu konuda hüküm de iletil-
di¤i belirtilmektedir(21). Gayet zor bir zana-
at olan kiriflçiyan esnaf›n›n da ifl sürdükleri
semtler olarak Yedikule, Tophane, Üsküdar
ve Eyüp say›lmaktadar(22).

Osmanl› Kad›l›klar›nda, çarfl›lar›n ve
esnaf›n, zanaatkâr loncalar›n›n faaliyetleri,
üretimi ve sat›fla sunulmas› ise s›k› bir bi-
çimde denetlenirdi. Narh› belirlenecek mal-
lar lonca kethüdas›, yi¤itbafl›s›, "Ehl-i hibre"
denilen bilirkifli, nizam ustalar› kad› ile bir-
likte toplant› yaparak her mal›n fiyat›n› tes-
pit eder, çal›flmalar› tamamlanan ve kad› si-
ciline kaydedilen yeni fiyat listeleri halka
ve esnafa ilan edilirdi. Kad›lar ki, bunlar›n
içinde Eyüp kad›s› da vard›, semtlerindeki
belirlenmifl listeleri sadrazama gönderir,
sadrazam›n padiflaha onaylatmas›ndan
sonra kad›ya "buyruldu" ile iletilirdi. Onay-
lanan listeler bafl muhasebe defterine kay-
dedilir ve ‹stanbul kad›s›, bab mahkemesi
naibi, muhtesip veya çardak emininin mü-
hürledi¤i nüshalar, Üsküdar Eyüp ve Gala-
ta kad›l›klar›na bildirilirdi. Kad›ya ba¤l›
muhtesipler, çarfl›lar›, pazarlar› sürekli do-
laflarak denetim yap›p aksayan taraflar› ka-
d›ya bildirirlerdi. Muhtesiplerin yanlar›nda
kol o¤lanlar›, terazibafl›lar, tafl o¤lanlar› bu-
lunurdu. Al›m sat›mlarda kurallara uyul-
mad›¤› takdirde, falaka ve de¤nek cezalar›
uygulan›rd›. Daha a¤›r cezalar ise, ihtisab
a¤as› mahkemesinde yarg›lanarak kad›
önüne ç›kar›l›rd›. 

Her kad› da kendi bölgesinde kol geze-
rek denetim yapmaktayd›. Daha sonra
1677‘de "Merzifonlu Kara Mustafa Pafla"
"büyük kol" gelene¤ini bafllatt›. Dini bay-
ramlar›n 3. günü Sadrazam Eyüpsultanda
ikindi namaz›n› k›ld›ktan sonra, kola binme
düzenindeki gibi hareket eder, gezide re-
isülküttab, ocak kethüdas›, baflçavufl, sad-
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razam silahtar›, çuhadar›, tezkireci efendi,
telhisçi, kap›c›lar kethüdas›, bölük a¤alar›
ve kethüdalar› da bulunurdu. Eski odalar›n
önüne geldikleri zaman, 61. cemaat solak
ortas› odabafl›n›n sundu¤u flerbeti içer, ih-
sanda bulunur, Vezneciler’e gelindi¤inde
de herkes ayr›l›r, sadrazam da Pafla Kap›s›-
na dönerdi(23).

Osmanl› esnaf ve zanaatkarlar›n örgüt-
lenmeleri, uzun bir yaflam sürmeleri bu fle-
kildeki s›k› denetim ve ifl yeri güvencesin-
den kaynakland›¤› muhakkakt›r. Esnaf ve
zanaatkarlar çarfl›larda faaliyet gösterirler-
di. Çarfl›lar ise, Farsça   "cihar-sü" yani (dört
taraf)   dört yönde dükkanlar›n s›raland›¤›
sokaklardan oluflan daimi pazar anlam›n-
dad›r. Kad› sicillerinde "sukk" (al›m sat›m
yeri) deyimiyle geçer. Çarfl›lar ise flehrin en-
düstriyel ve ticari konumunun göstergesi-
dir(24). 

Bundan baflka "Sukk-i Sultanî" denilen
iflleyiflleri daima denetim alt›nda tutulan,
iflletifl düzenleri padiflah fermanlar›yla be-
lirlenen, vak›flara dayanan bafll›ca kentle-
rin çarfl›lar› da vard›. ‹stanbul’un merkezin-
de as›l çarfl› veya sukk-i sultani oldu¤u gi-
bi, Fatih’in, Süleymaniye’nin, Aksaray’›n,
Eyüp’ün, Galata’n›n, Üsküdar’›n ve daha
pek çok semtin böyle çarfl›lar› bulunmak-
tayd›. Baz› yörelerde  "pazar" sözcü¤ünün

de kullan›ld›¤› buralarda, çarfl› esnaf›n› ha-
ram para kazanmaktan, müflterileri de al-
dat›lmaktan korumak için "bey’ü flira" (al›m
sat›m) risaleleri yaz›lm›flt›. Bu risalelerde
çarfl› esnaf›n›n uymalar› gereken kurallar
belirtilmiflti. Çarfl›ya giderken esnaf hay›rl›
u¤urlu dualar okur, abdest alarak dükkan›-
n› açar ve ifle bafllard›(25).

Osmanl› döneminde ifl ve ticaret yafla-
m›nda mahallelerde ana birimlerden biri de
dükkanlard›. Eskiden halk›n çok okuma
yazmas› olmad›¤›ndan dükkanlarda tabela
yoktu. Dükkanlar tarif edilirken "kafesli"
dükkan gibi tan›mlay›c› deyimler kullan›-
l›rd›. 

Hem esnaf›n hem mahalle halk›n›n ya-
ni kad›l›¤›n bütün bir yaflam›n›n düzen
içinde yürütülmesi, yarg› yoluyla olmak-
tayd›. ‹stanbul Müftülü¤ü’nün fier’iyye Si-
cileri arflivinde bulunan 9872 adet sicilin,
629 tanesi Eyüp mahkemelerine ait olup,
978-1342 tarihleri aras›ndaki dönemi tarih
atlamadan kapsamaktad›r. Dönem olarak
364 seneyi kaplayan bu kadar evrak ise, ar-
flivcilik harikas› olarak bir dolaba s›¤abil-
mektedir(26).

Mahalle yaflam›n›n önemli bir kesiti de
e¤itim yani s›byan mektepleridir. S›byan
mekteplerinin mahalle içindeki konumlar›
incelendi¤inde, genellikle sokaklar›n kesifl-
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ti¤i köflebafllar›nda, merkezi noktalarda,
mescid ve camilere yak›n oldu¤u gözlen-
mektedir. Bu mektepler, orta ve yüksek de-
receli ö¤retim yapan medreselerden farkl›
bir bina sistemine sahiplerdir. Osmanl›’da
mektepler de medreseler gibi, özellikle sul-
tanlardan bafllamak üzere devlet ileri ge-
lenleri, tüccarlar ve zengin kimseler taraf›n-
dan yapt›r›lmaktayd›. S›byan mektepleri ile
ilgili olarak vakfiyelerdeki bilgilere göre,
"s›byan ve eytam", "fakir çocuklar", "o¤lan-
c›klar›n eytam› için" "Müslümanlar›n ye-
timlerine ders" verilmesi gibi ifadelere rast-
lanmaktad›r. Mekteplere bafllama yafl› ise 5-
10 veya 5-6 gibidir. Mektep süresinin 3-4 y›l
sürdü¤ü, okulun bafllad›¤› gün ise mahalle-
de ilahiler okunarak "Bed’-i Besmele Cemi-
yeti" veya "Lale Gezdirme" veya "Amin
Alay›"(27) ismi verilen muallim ve çocukla-
r›n yürüyüfl töreni gerçeklefltirilirdi. Oku-
lun bafllad›¤› gün ise ya Pazartesi ya da Per-
flembe olurdu. Mekteplerdeki çocuk say›s›
kesin olmay›p 9-60 aras›nda de¤iflmekte,
"Elifba- Alfabe" çocuklara flekillerle hat›rla-
tan bir usul ile ö¤retilmekteydi(28). K›z ço-

cuklar›n›n e¤itimi ile ilgili olarak ise sadece
s›byan mektebi vard›. S›byan mektebini bi-
tiren k›z çocuklar›na, ailenin, sosyo-kültü-
rel düzeylerine göre evde özel ders veren
hocalar oldu¤u gibi, ücret almadan ders ve-
ren hocalar da bulunmaktayd›(29). S›byan
mekteplerine "Daru’t-ta'lim," "mektebhane"
deniliyordu ve medreselere talebe yetiflti-
ren ilkokul seviyesinde e¤itim kurumlar›
durumundayd›.

‹lk yerleflim sürecinde, yani l5. ve 16.
yüzy›llardan bugüne kalan tarihleri tespit
edilen baz› mektepler, Balç›k Tekkesi
Dar'ül- Hadis (1458), Cezeri Kas›m Pafla
Mektebi (1515), Ebu’s Su'ud Efendi S›byan
Mektebi ve Haziresi, (1562 tarihinden önce
yap›ld›¤› tahmin edilmektedir) ‹skender
Bey Mektebi ve Mescidi (1582) flimdi bu
mektebin yerinde fiah Sultan Mektebi bu-
lunmaktad›r. (l555). Ramazan A¤a S›byan
Mektebi (1586) Sokullu Mehmed Pafla
Dar'ül Kuras› (1579) olup, Nermi Haskan,
bu mekteplerin say›s›n› 32 olarak vermek-
tedir(30).

Mahkeme sicillerine göre, mekteplerin
mimari yap›s›, genellikle iki katl›, alt katta
iki oda, bir sofa, üst katta bir oda, matbah,
sofa önünde selaml›k, suyu dört yönden
gelen havuz, tuvalet ile  çevresinde meyve
a¤açlar› bulunan bir bahçeden ibarettir. Tek
kubbeli veya tonozlu olabilen bu mektep-
lerde fiziksel yap› ev mimarisine benze-
mektedir. Bu konuya özellikle de dikkat
edilmifltir. Çünkü 5-6 yafl›ndaki çocuklar›n
ev ortam›ndan ayr›lmad›¤› gibi psikolojik
bir ortam yarat›lmas› gözetilmifltir. Bu usul
hem Anadolu hem de ‹stanbul için geçerli
olmufltur.

Osmanl›’da s›byan mekteplerinden ye-
tiflen çocuklar›n yüksek ö¤renim gördükle-
ri müesseseler ise medreselerdir. Fatih ‹s-
tanbul'u fethettikten sonra Fatih caminin
bulundu¤u semtte, sekiz medrese yapt›r-
m›flt›r.

Bu medreseler "Sahn-› seman" veya
"Medaris-i semâniye" ad›yla meflhurdur.
Fatih bu medreselerin yaflat›lmas› içinde
vak›f tesis etmifl ve akarat tayin etmifltir(31).
Muallim Cevdet’in anlatt›¤›na göre, Eyüp
ile Ayasofya’daki medreselerde di¤erlerin-
den farkl› bir müfredat izlediklerinden ve
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s›byan mektepleri için muallim yetifltirdik-
lerinden zorunlu olarak, Arapça Sarf ve Na-
hiv, Edebiyat (Meâni, Beyan, Bedî’) Mant›k,
Adâb-› Mübahase ve Usul-i Tedris, Müna-
kaflal› Akâid (‹lm-i Kelam ), Riyâzât (Hen-
dese ve Heyet ) Hesap dersi (hendese için-
de) Co¤rafya, (heyet içinde) Tarih (edebiyat
içinde) okutulmaktayd›(32). Ola¤anüstü bir
fley olmad›kça muallimler ömür boyu bu
görevde kalmakta ancak fevt olduklar›nda
yerlerine mahal ve münasib görülen kifliye
bu görev tevcih edilmekteydi. ‹stanbul’un
iki medresesinde muallim yetifltirildi¤ini,
bunlardan birisinin de Eyüp'teki medrese-
nin oldu¤u göz önüne al›nd›¤›nda, bu sem-
tin nedenli önemli bir yerleflim bölgesi ko-
numunda bulundu¤u daha iyi anlafl›lmak-
tad›r. 0 dönemin meflhur medreseleri için-
de, Ayverdi’nin odalar›n›n 16 oldu¤undan
bahsetti¤i(33), Fatih Medresesi (Eyüpsultan
Camii Medresesi ) (1458) Cezeri Kas›m Pa-
fla Medresesi (1515), Defterdar Nazl› Mah-
mud Efendi Medresesi (1541) ‹smi-Han Sul-
tan Medresesi (19 odal›) (1568) Zal Mah-
mud Pafla Medresesi (1580)’de bulunmak-
tad›r(34).

Dini ziyaretgâh olarak türbeleri ve me-
zarl›klar›, kebapç›, kaymakç›, yo¤urtçu
dükkanlar›, oyuncak ve çömlekçili¤i, bun-
larla birlikte evlilik ve dini törenleri, sünnet
dü¤ünleri, k›l›ç kuflanma seremonileri, hel-
va sohbetleri yani mahalle ve kad›l›¤›n ya-
flam›ndan kesitleri çok zengin, kültürel ve
sanatsal ö¤eleri ve pek çok fonksiyonu bün-
yesinde bulunduran Eyüp kad›l›¤›, Halil
‹nalc›k’›n da dedi¤i gibi hiç yoktan kurulan
bir Osmanl› kasabas›d›r.(35)
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Tarih boyunca ‹stanbul görülmesi en arzu
edilen dünya kentlerinden biri olmufltur. Do-
¤an›n güzellikleri ve mimarl›k kültürünün
ürünleri ile oluflan ‹stanbul efsanesi pek çok
seyyah›n yolunu bu büyülü kente do¤ru yön-
lendirmifltir. Bu seyahatler s›ras›nda Do¤u im-
paratorluklar›n›n görkemi hayranl›kla izlen-
mifl ve kay›tlara geçirilmifltir. Geçmiflin ‹stan-
bul'unu bize anlatan bu seyahatnameler abar-
t›l› ifadelerine yada hatalar›na ra¤men yine de
önemli belgelerdir.

Ayd›nlanma ve sanayileflme sürecini izle-
yen Ondokuzuncu yüzy›lda Avrupa kendisi
için soylu ve köklü bir tarihsel kimlik olufltur-
ma çabas› içinde Antik kültürleri araflt›rmaya
bafllar. Bilimin bilgi kayna¤› olarak ilk s›ray›
ald›¤› bu ça¤da Antik kültürlerin co¤rafyas›
da bilimsel araflt›rmalar›n, arkeoloji çal›flma-
lar›n›n, kefliflerin ve gözlemlerin merkezi
olur. Avrupal›n›n hem kendini tariflemek hem
de di¤er dünyalar› keflfetmek arzusu Do-
¤u’yu araflt›rmac›lar›n, sanatç›lar›n ve sey-
yahlar›n ilgi oda¤› haline getirir. ‹flte Do-
¤u’nun en görkemli kentlerinden biri olan ‹s-
tanbul bu yüzy›lda da seyyahlar›n u¤rak yeri
olmay› sürdürmüfltür. Frans›z seyyah The-
èophile Gautier 1852'de ‹stanbul’a gelir. ‹çin-
de bulundu¤u gemi Sarayburnu’na do¤ru
döndü¤ünde gördüklerini "Hayali bir piyes-
teki bir opera dekoruna benzeyen harikulade
bir panorama gözlerimin önüne seriliyor" di-
ye ifade eder (Gautier 1971: 97). Kentin silueti-
nin etkileyicili¤i ve ola¤anüstülü¤ü konusun-
da hemfikir olan seyyahlar görmeyi arzu et-
tikleri bu "fiark" güzelli¤ini bulmufl olmaktan
çok memnundurlar. Kente dâir betimlemeleri
neredeyse  gerçeküstü, masals› ve ulvî bir gü-
zellik tarifidir.

"Gökyüzü ile deniz aras›nda bu derece
güzel...yükselen hiçbir toprak parças› tasav-
vur edilemez" (Gautier 1971: 97)

"‹stanbul bir Babil’dir, bir dünyad›r, ale-
min yarat›lmas›ndan önceki kar›fl›kl›kt›r"
(Amicis 1981: 26).

"Tanr› ve insan, tabiat ve sanat burada, in-
san gözünün dünya yüzünde görebilece¤i en
harika görünüflünü beraberce oturtmufl ve ya-
ratm›fllard›r...bu haflmetli ve zarif toplulu¤u
baflka bir görünüm ile k›yaslamak istemek ev-
ren yarat›l›fl›na küfür etmek olur." (Lamartine
1971. 69).

Bu ve benzeri romantik ifadeler kentin
nesnel özellikleri konusunda bilgi vermez;
ancak bu yüzy›lda sahip oldu¤u ‘aura’s› ko-
nusunda ipuçlar› verir. ‹stanbul’un karmafl›k
kentsel dokusu ve do¤as› aras›ndaki uyum bir
bütünsel imge olarak alg›lanabilen fizyono-
misini oluflturmufltur. Kentin içlerine girildi-
¤inde çamurlu yollar, eski ve bak›ms›z bina-
lar, sokak köpekleri ya da ‘tuhaf’ giyimli
Türkler gibi gözlemler bu alg›y› biraz y›prat-
sa da yine de ‹stanbul bat›l› seyyahlar için Do-
¤u'nun görkemli ve pitoresk bir kentidir.
Eyüp ise Osmanl› toplumu için sahip oldu¤u
öneme ra¤men seyyahlar›n u¤rak yeri olmaya
ancak Ondokuzuncu yüzy›lda bafllam›flt›r. ‹s-
tanbul'un fethi s›ras›nda Ebu Eyyüb el--Ensâ-
ri’nin mezar yerinin bulunmas› ile kurulan bu
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ilk Osmanl› yerleflmesinin kurulufl gerekçesi
kentin büyüme sürecini de belirlemifltir. Os-
manl› ‹mparatorlu¤unun bu en kutsal mekan›
k›l›ç kuflanma merasimleri ile hanedan›n poli-
tik yaflam›n›n da önemli bir parças› olmufltur.
Böylece Konstantinopol’ün kara surlar› d›fl›n-
da ve Haliç'in kuzeydo¤usunda geliflen bu
önemli dinsel ziyaret merkezi politik ve folk-
lorik özelliklerinin yan› s›ra kentsel ve mima-
ri de¤erleri ile Osmanl› ‹stanbul'u için pito-
resk bir yerleflim yeri olmufltur. Eyüp’ün bu
özellikleri Haliç k›y›lar›nda geliflecek olan sa-
nayileflmeden nasibini almadan hemen önce
Avrupal› seyyahlar taraf›ndan da betimlen-
mifltir.

Frans›z flair Alphonse Marie Louis La-
martine 20 May›s 1833’de ‹stanbul’a deniz yo-
luyla gelmifl ve 22 Haziran’ da da Eyüp’ü zi-
yaret etmifltir. K›l›ç kuflanma törenleri için pa-
diflahlar›n buraya geldiklerini belirtir. Eyüp
Câmîsini çevreleyen renkli boyal› ahflap evler
vard›r (Lamartine 1971:130). Haliç’in k›y›s›n-
da sultanlar›n saraylar› vard›r. Ertesi gün ‹s-
tanbul’dan ayr›lmak üzere yola ç›kan flair
Eyüp koyunun tepeye ç›kan sessiz ve dolam-
baçl› yollar›n›, ç›plak tepelerini aflarak kent
duvarlar›na ulafl›r. Ondokuzuncu yüzy›l›n ilk
yar›s›na ait bu gözlemler sanayileflmenin so-
nuçlar›yla henüz karfl›laflmam›fl olan kasaba-
n›n ölçe¤ine ve büyüklü¤üne dair ipuçlar› ve-
rir. Eyüp câmîsi ve çevresinde geliflen fiziksel
oluflumun henüz bugünkü gibi tepeleri ve te-
pelerin ard›n› sarmad›¤› aç›kt›r. Dolay›s›yla
henüz yok edilmemifl olan Eyüp’ün yeflil do-
kusu kente dair betimlemelerde en önemli
faktördür. Siluette egemen olan iki faktörden

birisi ço¤unlu¤u dinsel yap› olan an›tsal bina-
lar di¤eri de yeflil dokudur.

Daha sonra, 1838’de, ‹stanbul’a gelen
Miss Pardoe Eyüp’ün Türkler’in en kutsal ye-
ri oldu¤unu yineler. Eyüp câmîsinin hemen
arkas›nda yükselen ve zengin bir bitki örtüsü
ile kapl› olan mezarl›klar Miss Pardoe’yu çok
etkiler (Resim 1). Miss Pardoe’ye (1838: 9 - 13)
göre Eyüp kentsel fizyonomisi ve arka plan›n›
oluflturan bu mezarl›k resimsel ve çok çarp›c›
bir görünüm oluflturur. ‹yi infla edilmifl yap›-
larla oluflmufl düzenli bir kent olarak bahsetti-
¤i Eyüp’ün önemli ve gösteriflli yap›lar›ndan
birisi Esma Sultan Saray›d›r. Sultan Selim’in
büyük k›z kardefli Esma Sultan’›n kulland›¤›
bu sahil saraya ait betimlemeler dönemin mi-
mari tercihlerine iflaret eder. Ayr›ca Haliç k›y›-
s›nda bütün orduya fes dikmek için kurulmufl
olan bir de fabrika vard›r. Caminin arkas›nda,
mezarl›¤›n en yüksek tepesinden bak›ld›¤›n-
da Haliç’in tamam›n› ve biraz da Bo¤az’› gö-
ren manzara ise muhteflemdir (Resim 2).

Benzer gözlemleri aktaran Robert Walsh
1839’da ‹stanbul’da d›r. ‘Do¤ulu’ kentlerin to-
pografya ve do¤al koflullar› dolay›s›yla Lond-
ra, Paris gibi baz› bat›l› kentlere göre daha
avantajl› olduklar›n› ve ‹stanbul’un bu avan-
taja fazlas›yla sahip oldu¤unu ifade eder. Bu
muhteflem kente Marmara Denizi’nden yak-
laflmak dünyadaki di¤er bütün kentlerden
çok daha güzeldir (Walsh 1839: 1). K›l›ç ku-
flanma törenlerinin yap›ld›¤› kutsal merkeze
yani Eyüp’e de giden Walsh kasaban›n pito-
resk güzelli¤i karfl›s›nda çok etkilenir (Resim
3). Buradaki bitki çeflitlili¤i ve yaratt›klar› gö-
rünümü hiçbir fley geçemez Walsh (1839: 50)
için. Çiçeklerin en güzel kokular›n› yayd›¤›,
bülbüllerin en güzel sesleriyle öttükleri bu ka-
sabaya sanki Allah do¤an›n bütün zenginlik-
lerini bahfletmifltir. Bütün bu güzelliklerin
içinden Eyüp Câmîsi ve türbesi yükselir ve di-
¤er vak›f eserleri ile birlikte sokaklar› olufltu-
rur (Walsh 1939: 50). Daha çok huzur veren
bir dinlenme yeri imgesi ça¤r›flt›ran bu ro-
mantik ifadeler yine kentin ‘aura’s›n› aç›kla-
maktad›r.

‹talyan edebiyatç› Edmondo de Amicis
1874’de ‹stanbul’a gelmifl ve yukar›dakilere
benzer ifadelerle ‹stanbul oryantalist imgesi-
nin oluflmas›na katk›da bulunmufltur. Ami-
cis’e (1981: 18) göre ‹stanbul’un en güzel man-
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zaras› Haliç’tedir ve tasviri imkans›zd›r. Kara
surlar›ndan, iskeleye inen, bahçelerle süslü
Otakç›lar mahallesi bunun az ilerisinde de
"...zarif camii ve bembeyaz türbelerle, kabir-
lerle bir selvi orman›n›n içinde kalm›fl büyük
mezarl›¤› ile Osmanl›lar›n mukaddes topra¤›,
Eyüp mahallesi vard›r" (Amicis 1981. 54).
Amicis’in di¤er seyyahlar gibi Oryantalist ifa-
delerle yapt›¤› betimlemeler bize Eyüp’ün
nesnel durumunu anlatmaktan uzak gözükür.
Ancak Bat›l› bir gözlemcinin hem kendi hem
de ‘öteki’ine dair düflüncelerini de görürüz.

"Bu, fevkalâde bir sessizli¤e gömülmüfl
aristokratik bir mahalle gibi, uhrevi bir hü-
zünle beraber dünyevi bir hürmet hissini il-
ham eden bembeyaz, gölgeli ve flahane bir gü-
zelli¤e sahip mezar, flehridir...‹stanbul’un bafl-
ka hiçbir yerinde, ölüm tasvirini güzellefltiren
ve korkmadan seyrettiren Müslüman sanat›
bu kadar zarafetle gözler önüne serilemez"
(Amicis 1981. 447).

Seyyah›n bu tasvirleri gerçek yaflama dair
ipuçlar› vermez ama Eyüp’ün önemli bir din-
sel odak olmas› nedeniyle oluflan kimli¤inin
kentsel imgesini nas›l etkiledi¤ini vurgular.
Türbeler, mezar tafllar› ve yeflillikler ile biçim-
lenmifl mezarl›klar›n özellikle kentin siluetini
nas›l etkiledi¤i anlafl›l›r.

Yirminci yüzy›l›n ilk yar›s›nda ‹stanbul’a
gelen Dwight’da Eyüp camisi çevresinde ge-
liflmifl olan kasaban›n ‹stanbul’un en pitoresk
yerleflimi oldu¤unu ifade eder. Seyyaha göre
selvi a¤açlar› ve türbelerle birlikte çok güzel
evlerin de biçimlendirdi¤i kentsel doku uyum
ve bütünlük içindedir. Pek çok önemli kifli ‹s-
lam aleminin bu önemli azizinin yan›na gö-
mülmeyi arzu etti¤i için türbelerini burada
yapt›rm›fllar (Dwight 1915: 139). Türbeler,
Eyüp Camisi ve Haliç k›y›lar› aras›nda öyle
yo¤un bir flekilde yer al›rlar ki kentin merkezi
neredeyse yaln›zca bu yap›lar, mezar tafllar›,
ulu a¤açlar ve aralar›ndaki yürüme yollar›n-
dan oluflmufltur. Selvi a¤açlar› bu sessiz ve sa-
kin bölgenin ard›ndaki tepede ço¤unluktad›r
(Dwight 1915: 140). Câmî’nin arkas›nda ki bu
tepe boyunca Piyer Loti Tepesine ç›kan yol
Eyüp’ün en pitoresk yoludur. Tepeye var›ld›-
¤›nda ‹stanbul’un görkemli manzaras› ile kar-
fl›lafl›l›r. Bu siluete uzaktan bak›fl› sa¤layan,
Haliç’i bütün derinli¤i ile ve her iki k›y›s›yla
alg›layabildi¤imiz bir konumda olan Eyüp’ün

de ‹stanbul’un kentsel bütünlü¤ü içindeki ye-
rini iflaret eder. O hem ‹stanbul’un içinde hem
d›fl›ndad›r. Geçilen bir güzergah de¤il var›la-
cak noktad›r.

Eyüp’e gelen ve bize gözlemlerini, bek-
lentilerini ve hatta önyarg›lar›n› aktaran bu
seyyahlar›n romantik ve oryantalist betimle-
meleri eserlerinin esas›n› teflkil etmektedir.
Dolay›s›yla bunlar yaflama dair ipuçlar› elde
edemedi¤imiz ancak; kentin görsel etkisi hak-
k›nda pek çok bilgi edindi¤imiz kaynaklar›-
d›r. Eyüp kentsel imgesini oluflturan en önem-
li fiziksel belirleyenin vak›f yap›lar› ve yeflil
dokunun yan› s›ra içinde bulundu¤u topog-
rafya koflullar› oldu¤u aç›kt›r. ‘Yer’ koflullar›-
na uyan bir nesnel oluflumun sonucu olarak
ortaya ç›kan Eyüp’ün pitoresk karakteri sey-
yahlar›n ortak ifadesi olarak beliren ‘bütün-
lük’ ve ‘uyum’ gibi niteliklerin de bir sonu-
cudur. Sanayileflme ile birlikte gelen gelifl-
meler sonucunda ortaya ç›kan Mega-Eyüp’ün
‘pitoresk’ karakterinden ya da uyumlu kent-
sel dokusundan veya görkemli siluetinden
söz etmek art›k mümkün de¤ildir. Büyüyen
‹stanbul’un büyüyen sorunlar›na da ortak
olan Eyüp’ün art›k ‘pitoresk’ özellikleri ile
de¤il sosyal, ekonomik ve siyasal nitelikleri
ile oluflan bir kentsel imgesi söz konusudur.
Mimari ve estetik birikimin belirleyici unsur
olmad›¤› bir kentsel geliflme süreci bu im-
genin ortaya ç›kmas›nda önemli bir etkendir.
Dolay›s›yla Yirmibirinci yüzy›lda Eyüp’ü gör-
meye gelen ‘seyyahlar›n’ gözlemlerinde art›k
romantik ifadelerle tariflenen bir yerleflim
yeri bulmak mümkün olmayacakt›r.
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OSMANLI BÜTÇELER‹N‹N 

ÖZELL‹KLER‹
Osmanl› mali sistemi içerisinde devlet

gelir ve giderlerinin yönetimi ve denetimi ti-
tizlikle sürdürülüyor ve devletin y›ll›k gelir
gider hesaplar›n› ihtiva eden bütçeler dü-
zenleniyordu. Kural olarak her y›l bütçe dü-
zenlenmesinin benimsendi¤i Fatih kanunna-
mesinde  geçen "y›lda bir kerre rikab-› hü-
mayunuma defterdarlar›m irad ve masraf›-
m› okuyalar" ifadesinden anlafl›lmaktad›r(1).
Ancak bu kural›n uyguland›¤›n› do¤rula-
mak daha fazla yap›lacak araflt›rmalara ba¤-
l›d›r. Tespit edilen bütçelerin pek az› yay›m-
lanm›flt›r. Ö. L. Barkan, H. Sahillio¤lu ve A.
Tabako¤lu’nun çal›flmalar› d›fl›nda klasik
dönem bütçeleri üzerine e¤ilinmemifltir.
Tanzimat dönemi bütçeleri konusunda Tev-
fik Güran’›n çal›flmas› dikkate de¤er(2). Dü-
zenlenen bu bütçeler ça¤dafl bütçe anlay›fl›n-
dan uzak olmakla birlikte milli ekonominin
ve kamu hesaplar›n›n say›sal büyüklükleri
hakk›nda ve o dönemin genel iktisadi yap›s›
hakk›nda etrafl› bilgiler vermektedir. Bunlar
genellikle y›l sonu icmalî niteli¤ini tafl›mak-
tad›r. Bir hesap hülâsas› ve bir özettir. Mo-
dern bütçelerden farkl› olarak istikbale de¤il
maziye matuftur(3). Ça¤dafl bütçe kavram›na
benzeyen y›ll›k gelir gider tahmini olan büt-
çeler de bulunmaktad›r.

Ça¤dafl bütçe tekni¤i aç›s›ndan tenkit
edilen Osmanl› bütçelerini salt y›l ve dönem
içindeki faaliyetleri yans›tan icmaller niteli-
¤inde görmemek gerekir. Çünkü, herhangi
bir Osmanl› eyaletinin hatta devletin yakla-
fl›k olarak gelir ve giderlerinin say›mlarla
belirlendi¤i, merkezin eyalet giderlerini
dondurmufl oldu¤u, merkezden gelen bir
emir olmadan kanuni harcamalar d›fl›na ç›-
k›lamayaca¤› aç›kt›r. Eyaletlerin e¤er bir ta-
bii afet vb. ola¤anüstü bir durum söz konu-
su de¤ilse say›mlar sonucu ne kadar has›lat›
oldu¤u belirleniyor, kadrolar da merkezce
bilindi¤inden bunlar›n d›fl›na ç›k›lam›-
yordu. Ne eyalet valisi ne de defterdar mer-
kez taraf›ndan emirle istenenler d›fl›nda hiç
bir harcama yapamayacaklar›ndan giderler
de belirli idi. Mahallinde yap›lan harcama-
lardan arta kalan miktar merkeze gönderili-
yor, eksik ve fazladan taflra defterdar› so-
rumlu tutuluyordu. Dolay›s›yla merkezi bü-

rokrasi gerek devletin gerekse her hangi bir
eyaletin gelir ve giderleri konusunda tahmin
yapacak bilgiye sahip idi. Söz konusu bilan-
çolar bürokratik mekanizmaya gelirin ve gi-
derin denetimini sa¤layacak veriler duru-
munda idi. Yine, ayn› belgeler baflta padiflah
ve sadrazam olmak üzere devletin yüksek
otorite sahibi kiflilerine ve karar mercîlerine
genel mali imkanlar ve ihtimaller hakk›nda
bilgi veren ve ona göre çizecekleri rotan›n ta-
yininde yard›mc› olacak flekilde haz›rlanan
belgeler niteli¤inde idi. Bu özellikleri tafl›-
yan ve bu imkanlar› sunan söz konusu mu-
hasebeler ça¤dafl anlamda bütçe olmasa da
bütçe karakteri tafl›yordu(4).

Osmanl› bütçelerinin di¤er bir özelli¤i
düzenleniflinde yüzy›llara göre baz› farkl›-
l›klar›n olmas›d›r. XV ve XVI. yüzy›l bütçele-
ri günefl y›l›na göre ve gelir bölümleri eya-
letlere göre düzenlenirken, XVII ve XVIII.
yüzy›l bütçeleri ay y›l›na göre ve maliye da-
ireleri ve gelir türlerine göre düzenlenmifl-
tir(5). XVI. yüzy›l bütçeleri merkez ve taflra
eyaletlerinin gelir ve giderlerini derleyen bir
özellik tafl›rken, XVII ve XVIII. yüzy›l bütçe-
leri merkezi bir özelli¤e sahip idi. Zira, taflra
eyaletlerinin gelir ve gider hesaplan merkez
maliye teflkilat›n›n kalemlerine da¤›t›lm›fl
bulunuyordu. Yine de mukataa, cizye, ava-
r›z gelirleri fleklinde tasniflere de rastlan-
maktad›r. Bütçelerin gider fas›llar› ise fonk-
siyonel bir tasnif göstermektedir. Mevacib,
teslimat, ihrâcât gibi gider kalemlerine göre
tasnife tabi tutulmufltur. Bu fas›lda maliye
bürolar›na göre yap›lan tasnifler azd›r(6).

Ömer Lütfi Barkan’›n yay›nlad›¤› 933-
4/1527-28 y›l› bütçesi istisna tutulursa ne
bugüne kadar yay›nlanan ve ne de tespit
edilen hiç bir bütçe t›mar dirlikleri yani has,
zeamet ve t›mar gelirlerini kapsam›yor. Pa-
diflah hass› gelirleri ise bütçe içinde yer al›-
yordu.

XVI. yüzy›lda Osmanl› maliye teflkilat›
merkez ve taflra defterdarl›klar› olmak üzere
ikiye ayr›lm›fl ve imparatorlu¤un çekirde¤i
say›lan Rumeli ve Anadolu eyaletlerinin he-
saplar› merkez teflkilat› taraf›ndan yürütül-
mekte iken, bu iki eyalet d›fl›nda kalan di¤er
eyaletler müstakil defterdarl›klarca idare
edilmekteydi. Taflra defterdarl›klar› yine bafl
defterdara ba¤l› idiler. Bunlar›n y›ll›k gelir
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ve giderleri merkezce bilinmekteydi. Yukar›-
da belirtti¤imiz gibi gelirler say›mlar sonucu
bilinirken, tespit edilen harcamalar d›fl›nda
ne eyalet valisi ne de defterdar herhangi bir
harcama yapamayaca¤›ndan giderler de bel-
li idi. Yerinde yap›lan harcamalardan sonra
gelir fazlas› var ise irsâliye veya hazîne ad›
alt›nda merkeze gönderilmekteydi. Bu gelir
fazlas›yla birlikte muhasebe kay›tlar› da
merkeze ulafl›yordu(7). Merkeze ulaflan mu-
hasebe kay›tlan bugün üzerinde çal›flt›¤›m›z
bütçeleri oluflturmaktad›r. XVII. ve XVIII.
yüzy›llarda ise taflra defterdarl›klar› baz› vi-
layetlerde aynen devam ederken bir k›sm›n-
da voyvodal›k haline dönüflmüfltür(8). Çok
say›da eyalet bütçesi bulunmaktad›r. Zira
her eyaletin y›ll›k veya dönemlik bütçeleri-
nin haz›rlanm›fl olmas› gerekir. Bunlar içeri-
sinde Yemen, Bosna, Rum ve Erzurum eya-
let bütçeleri yay›nlanm›flt›r(9).

Tüzel kiflili¤e sahip vak›flar›n y›ldan y›-
la oldu¤u gibi mütevelli de¤ifliminde de y›l
sonu veya dönem sonu bütçeleri haz›rlan›-
yordu. Dolay›s›yla vak›f bütçelerinde y›ll›k
ve dönemlik olmak üzere iki tür bütçe görü-
lüyordu. Bu tür vak›f bütçelerinde de genel
bütçe mant›¤› iflliyor, vakf›n gelirleri, gider-
leri ve bakiye bütün ayr›nt›lar›yla belirtili-
yordu. Her vakf›n bütçesi ayr› idi. Bütçeden
vakf›n mütevellisi sorumlu idi. Bir vakf›n
taflrada gelir kaynaklar› varsa bu kaynaklar
kad›n›n gözetiminde tutuluyordu. 1508 y›-
l›nda Bursa kad›s›na yaz›lan bir fermanda
Eyüb vakf›na ait köylerin gelirlerinin kont-
rolü isteniyor, sat›lan mallar›n mutlaka def-
ter edilmesi tembih ediliyordu. Merkezî büt-
çede gerek devlet adamlar›n›n e¤itim, sa¤l›k
ve bay›nd›rl›k gibi çeflitli kamu hizmetlerini
ifa etmek üzere kurduklar› vak›flar (tahsisat
kabilinden vak›flar) ile gerek halk›n yapt›¤›
sahih vak›flara yer verilmiyordu(10).

Bütün bütçelerin bafll›klar›nda yer alan
"Muhasebe-i vâridat ve masârifât-› h›zane-i
amire...." ifadesinden bütçenin hazineye gi-
ren veya girdi¤i varsay›lan ya da mahallinde
tahsil edilen ve harcanan mebla¤› kapsad›¤›
anlafl›lmaktad›r. Osmanl› muhasebe tekni-
¤inde ç›karma mant›¤› esas al›nd›¤›ndan
bütçelerin düzenlemifl tarz›nda da bu mant›-
¤› görmek mümkündür. Asl-› mal bafll›¤› al-
t›nda gelirler kaydedilmekte, ‘min hâ’, ‘vu-
zi’a min zâlike’, ‘vuz’a zâlike’ yani ‘bundan’,

‘ondan afla¤› var›lan’, ‘ç›kar›lan’ bafll›¤› al-
t›nda da giderler tâdât edilmektedir. Bütçe
fazla vermifl ise ‘el-bâkî’, aç›k vermifl ise ‘ez-
ziyade-i masraf ani’1-irad’, ‘ez-ziyâde ani’1-
asl’ deyimi kullan›l›rd›(11) .

‹nceledi¤imiz vak›f bütçesinde "Muhâ-
sebe-i mahsûlât ve ihrâcât-› evkâf › câmi'-i
flerîf ve türbe-i münevvere ve imaret-i âmi-
re-i merhûm ve ma¤furun leh Hazret-i Ebi
Eyyûb el--Ensâri...", diye verilen bafll›kta
Eyüp camii, türbesi ve imareti vakf›n›n gelir
ve gider muhasebesi ifade edilmektedir. Ge-
lirler "asl-› mal", giderler "vuzi`a zâlike’ bafl-
l›¤› alt›nda verilmifltir. Gelirler geçen se-
ne/senelerin bakiyesi ile bütçe y›l› içinde
meydana gelen gelirlerden oluflmaktad›r.
Bütçe y›l› içinde kazan›lan gelir "ani’1-mah-
sulat’ bafll›¤› alt›nda bütün ayr›nt›lar›yla in-
celenmifltir. Giderler k›sm› ise gider kalem-
lerine ba¤l› olarak, "el-vezâif" yani personel
giderleri ya da vak›f gelirinden hisse alan
zevaid(12) horan giderleri ile "el-ihracât" yani
caminin, türbenin ve imaretin her türlü ihti-
yaçlar›na (tamir, bak›m, ayd›nlatma, imare-
tin g›da ihtiyac› vs.) yap›lan harcamalar›,
vakf›n gelir kaynaklar›n› oluflturan ve vak›f
taraf›ndan terekeleri zapt edilen kiflilerin
teçhiz, tekfin, borç, vasiyet gibi terekeye ta-
alluk eden ödemeleri, vakf›n Anadolu’da ve
Rumeli’de olan mukataalar›n›n ve vakf›n
Eyüp’te bulunan gayr-› menkullerinin ifllet-
me masraflar› ve personel giderleri olmak
üzere iki k›s›mda ele al›nm›flt›r.

BÜTÇELER‹N HAZIRLANIfiI

XVII. yüzy›l›n sonlar›na ait bir kay›tta
bütçe haz›rlan›fl süreci aç›klanmaktad›r. Bu
kayda göre; padiflah devletin y›ll›k gelir ve
giderlerini ö¤renmek istedi¤i için fi›kk-› ev-
vel Defterdâr’›na bir ferman yaz›l›yor, bütün
kalemlerin hoca ve halifelerine divan tezke-
resi gönderiliyor, kalemlerde cizye, muka-
taa, voyvodal›k, avar›z, nüzul vs. mukarrer
gelirlerle mevacib ve çeflitli masraflar›n y›l-
l›k toplamlar›n›n yaz›lmas› isteniyor, bunun
için yukar›da belirtilen gelir ve gider defter-
lerini toplay›p bunlar› ihtiva eden bir defter
yani bütçe düzenlenmesi için bafl muhasebe
kaleminin üçüncü halifesi görevlendiriliyor-
du.(13)

Eyalet bütçeleri bu eyaletlerin ruznam-
çelerine dayan›larak haz›rlan›yordu. Çünkü,
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vali veya defterdar tahsil edilen vergilerden
ve yap›lan harcamalardan sorumlu oldukla-
r›ndan görevden ayr›ld›klar› zaman ruz-
namçeyi kapat›yor ve döküm yaparak bir ic-
mal yani bütçe haz›rl›yordu. fiu var ki bütçe-
lerin haz›rlan›fl›nda devaml› geçerli bir yön-
tem uyguland›¤› da söylenemez(14).

Vak›f bütçelerinin haz›rlanmas›nda mü-
tevellinin ayr›nt›l› gelir gider bilançolar› kul-
lan›lm›fl olmal›d›r. Vâk›f›n flartlar›, vakfetti¤i
kaynaklar ve vâk›f›n öngördü¤ü harcama
kalemleri dikkate al›narak mütevellinin
günlük gelir ve gider muhasebesinden ilgili
vakf›n y›l sonu veya dönem sonu icmalleri-
nin düzenlendi¤i söylenebilir.

Vak›f bütçelerine kaynakl›k eden müte-
vellinin muhasebesi vak›f hukukunun en
önemli konular›ndan biri idi. Osmanl› uygu-
lamas›nda, muhâsebeyi yürütecek resmi or-
ganlar mevcuttu. Vak›f mütevellilerini teftifl
edecek ve muhâsebesini yürütecek makam,
genellikle kad›lar idi. Yay›nlad›¤›m›z Eyüb
vakf› muhasebesi ise, Edirne Sultan Selim
Medresesi müderrislerinden Hemflirezâde
Pir Mehmed Efendi(15) taraf›ndan görülmüfl-
tür. Mütevelli, hakimin muhâsebe talebi ha-
linde, ona vakf›n hesab›n› takdim etmekten
imtina edemezdi.

‹slâm hukukçular›n›n ço¤una göre, va-
k›f mallar›n›n hüsnüniyetli zilyedi ve iflleti-
cisi olan mütevelli, muhâsebe için ayr›nt›l›
hesap vermekle mükellef de¤ildir. Muhâse-
be ile ilgili makama vakf›n gelir-giderini
gösteren icmalî hesab› takdim etmesi kafidir.
Yine bu esas çerçevesinde, muhâsebenin her
sene görülmesi de laz›m de¤ildir. Bir kaç se-
nede bir hesap görülmek kafidir. Her müte-
velli kendi döneminin hesab›n› vermekle
mükelleftir. Bu görüfl, Osmanl› Devletinde
kabul edilmifl ve uygulanm›flt›r. Ancak her
sene muhâsebenin yap›ld›¤› görülmektedir.
Ayr›ca her vak›f için bu yola baflvurulma-
m›flt›r. Büyük vak›flarda. ayr›nt›l› hesap def-
terleri tutulmufltur.

Osmanl› Devletinde, vak›f mütevel-
lilerinin muhâsebesi meselesi, Hanefî mez-
hebinin benimsedi¤i esaslar çerçevesinde
yürütülüyordu. Yap›lan araflt›rmalarda gü-
venilir mütevelli ve güvenilir olmayan mü-
tevelli ayr›m›na gidilmeyerek bütün müte-
vellilerin muhâsebesinin vakfa ait bir muhâ-

sebe defteri ile görüldü¤ü müflahede edil-
mektedir. Muhâsebenin hakimler ve hesap
müfettiflleri taraf›ndan ve genellikle en az üç
senede bir yap›ld›¤› görülmektedir.

Osmanl› Devletinde gayr-i sahih va-
k›flar ad› verilen tahsîsât kabilinden vak›fla-
r›n muhâsebesi, hakimler ve baz› yetkili
devlet organlar› ve memurlar› taraf›ndan
görülüyordu. 995/1586’da kurulan Evkaf-›
Haremeyn Muhâsebecili¤i Darüssaade A¤a-
lar›n›n nezâreti alt›ndaki vak›flar›n muhâse-
besini yürütüyordu. 1188/1774’te kurulan
Evkaf Kitabeti de Hamidiye vak›flar›n›n
muhâsebe ifllerine bak›yordu. 1242/1826’da
Evkaf-› Hümâyûn Nezâreti kurulunca müs-
tesna vak›flar›n d›fl›ndaki bütün mazbût va-
k›flar›n muhâsebesi, ad› geçen nezârete dev-
redildi ve her sene muhâsebeleri muntazam
görülmeye baflland›(16).

KAYNAK HAKKINDA

Eyüb cami, türbesi ve imareti vakf›n›n
gelir-gider bilançolar› üzerinde daha önce
Ömer L. Barkan ve Stefanos Yerasimos dur-
mufltur. Barkan 1489-1491 y›llar› bilançosu-
nu(17), Yerasimos ise yedi farkl› y›l›n muhase-
belerini de¤erlendirmifltir. Yerasimos özet
de¤erlendirmeler yapm›flt›r(18).

Yay›nlad›¤›m›z bütçe bir vak›f bütçesi
olup, günefl y›l›na göre ve gelir-gider türleri-
ne göre düzenlenmifltir. 18 Zilkade 982-
Selh-i Zilkade 983 (1 Mart 1575-1 Mart 1576)
tarihleri aras›nda 1 y›ll›k cami ve türbenin
gelir ve gider icmali verilmifltir. Asl›na bak›-
l›rsa bir mütevelliden di¤er mütevelliye ge-
çiflte yap›lan bir muhasebe icmalidir. Dönem
sonu bir hesap hülasas›d›r. Metin Osmanl›
bütçe tekni¤ine uygun olarak ç›karma man-
t›¤› ve merdiven yöntemi ile düzenlenmifltir.

Kayna¤›m›z Osmanl› Arflivi Maliyeden
Müdevver tasnifinde bulunan 5133 no’lu
defterin 16-30. sahifelerindedir. Kiler muha-
sebesi 31-36 sahifelerinde bulunmaktad›r.
Defterde sadece Eyüb cami, türbesi ve ima-
retinin bütçesi yer almaktad›r. Yaz› türü si-
yakatt›r. Piri Çavufl zaman›ndaki gelir ve gi-
deri vermektedir. Defter "Muhasebe-i Evkâf-
› Hazret-i Ebi Eyyüb Ensarî" üst bafll›¤› ile ta-
n›t›lmaktad›r. Muhasebe, Edirne Sultan Se-
lim Medresesi müderrislerinden Hemflirezâ-
de Pir Mehmed Efendi'nin(19) mübafleretiyle
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14) Halil Sahillio¤lu, "1683-
1740 Y›llar›nda Osmanl› ‹m-
paratorlu¤unda Hazine Gelir
ve Gideri", VIII. Türk Tarih
Kongresi II. Ciltten ayr›bas›m,
Ankara I981, s. I396
15) Hemflirezâde Pir Mehmed
Efendi, ‹stanbul Semiz Ali Pa-
fla medresesi müderrisi, Üç
fierefeli müderrisi, Semaniye
müderrisi ve Selimiye medre-
sesi müderrisi olarak görev
yapm›flt›r. Bkz. fiakaik-i
Nu'maniye Zeyilleri I-V, nefl-
reden Abdulkadir Özcan, ‹s-
tanbul 1989, c. 2, s. 282, 292,
309, 418.5
16) Bu konuda ayr›nt›l› bilgi
için bkz. Ahmed Akgündüz,
‹slam Hukukunda Ve Osman-
l› Tatbikat›nda Vak›f Müesse-
sesi, s. 250-257.
17) Ömer Lütfü Barkan, "Aya-
sofya Camii ve Eyüp Türbesi-
nin 1489-1491 Y›llar›na Ait
Muhasebe Bilançolar›", ‹FM,
say› 23 (Ekim 1962- fiubat
1963), s. 342-379 
18) Stefanos Yerasimos, "16.
Yüzy›lda Eyüp Vakf› Muhase-
belerinde Eyüb Kasabas›", Ta-
rihi, Kültürü ve Sanat›yla II.
Eyüp Sultan Sempozyumu-
Tebli¤ler (8-10 May›s 1998), ‹s-
tanbul 1998, s. 140-149.
19) Hemflirezâde Pir Mehmed
Efendi, ‹stanbul Semiz Ali
Pafla medresesi müderrisi, Üç
fierefeli müderrisi ve Selimiye
medresesi müderrisi olarak
görev yapm›flt›r. Bkz. fiekaik
Zeyli, s. 282,292309,418



12 Sefer 985 (1 Mart 1577) tarihinde haz›rlan-
m›fl ve mühürlenmifltir.

Bütçe iki bölümden oluflmaktad›r. Birin-
ci k›s›mda vakf›n genel gelir ve giderlerinin
muhasebesi, ikinci k›s›mda ise Eyüp imareti-
nin muhasebesi yap›lm›flt›r. Bütçe metni flu
bafll›k ile bafllamaktad›r;

"Muhâsebe-i mahsûlât ve ihrâcât-› ev-
kâf-› câmi’-i flerîf ve türbe-i münevvere ve
imaret-i âmire-i merhûm ve ma¤furun leh
Hazret-i Ebu Eyyûb el-Ensarî aleyhi’rrahme-
ti'1-bârî der-kurb-› mahrûse-i ‹stanbul der-
tahvil-i merhûm Ali Çelebi el mütevellî be
mübâfleret-i a’lemu’1- ulemâ’il-mütebahhi-
rîn efdalu’1- fudalâi’l müteverri’în câmi’u’1-
fezâyili’1-evvelîn ve’l-âhirîn el-mahfûf bi su-
nûf› letâyif›’1-avât›f›'1-meliki'1-ilmiyye
Mahrûse-i Edirne'de bina olunan merhûm
ve ma¤furun leh Sultan Selim Hân aleyhi’r-
rahmeti ve’r-r›dvan medresesine müderris
olan Mevlâna Pir Mehmed Efendi efl-flehîr bi
Hemflirezâde Efendi zîdet fezâyiluhu ve bi-
ma’rifeti fahru’1-emâsil ve’1-akrân Piri Ça-
vufl an-çavuflân-› Dergâh-› lî ve bikalemi el-
fakîr Ahmed bin Hüseyin el-kâtib an evvel-i
Mart el-vâki’ fi 18 flehr-i Zi’1-kâde sene 982
ilâ evvel-i Mart el- vâki’ fi selh-i flehr-i Zi'l-
kâde sene 983 fi sene-i kâmile".

BÜTÇEN‹N TAHL‹L‹

Vak›f bütçesinde gelirler ve giderler bir
nizam dahilinde verilmifltir. Vakf›n "asl-›
mal" bafll›¤› alt›nda verilen toplam geliri
772891 akçedir. Bu gelir 1) 981 ve 977 senele-
rinden intikal eden paradan, 2) Hazine-i
Amire’den, 3) Vakf›n muhtelif gelirlerinden
oluflmaktad›r.

Bütçe metni flu üç unsurdan oluflmakta-
d›r.

1. Asl-› mal. Vakf›n harcanabilir gelirini
ifade etmektedir. 

2. Vuzi’a zâlik. Vakf›n muhtelif giderleri-
ni kapsamaktad›r.

3. El- Baki. Net kalan miktar› vermektedir.

A- ASL-I MAL

Vakf›n harcanabilir geliri toplam› 772891
akçedir. Bunun 603619 akçesi vakf›n 1575 y›-
l› gelirinden, geri kalan› ise hazineden ve
geçmifl senelerden intikal eden paradan
oluflmaktad›r.

Önceki senelerden ve hazineden intikal
eden para ile ilgili ayr›nt›lara girilmeden
toplam olarak yaz›lm›flt›r. Vakf›n muhtelif
gelirlerinden oluflan 603619 akçenin ise ne-
relerden tahsil edildi¤inin "mahsulat" bafll›¤›
alt›nda verilen dökümü vard›r. Bu gelir
Eyüp’te bulunan baz› gayr-i menkuller ile
Anadolu ve Rumeli Vilayetleri’nde bulunan
mukataalardan sa¤lanm›flt›r. Vakf›n gelirle-
rinin % 73.41’i Eyüb ve civar›nda bulunan
kaynaklardan sa¤lanm›flt›r.

Eyüb’de bulunan gayr-i menkul vs. gelir
kaynaklar›n›n ayr›nt›lar› flöyledir;

1- Türbede Müslümanlar›n sadaka ola-
rak verdi¤i para.

2- Eyüb s›n›rlar› içinde bulunan Alibey-
köy’de mukataa gelirinden sa¤lanan gelir.
Mukataa gelirleri zeamet, ihtisap, bad›heva
ve di¤er rüsûm geliri ve öflür gelirinden
oluflmaktad›r. Eyüb’de Hamam-› atik’in mu-
kataas›ndan elde edilen gelir. 

3- Eyüb’de Hamam-› cedid’in mukata-
as›ndan elde edilen gelir.

4- Eyüb’de bulunan dükkanlar›n, selh-
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Gelirler                                                     Akçe

981 ve 977 senelerinden intikal eden             18116

Hazine-i Amire’den                     151156

Vakf›n muhtelif gelirlerinden               603619

TOPLAM  772891

Tablo: Vakf›n Toplam Geliri ve Kaynaklar›

Gelir  kayna¤›  Akçe %     

Eyüp’te bulunan gayri menkul v.s. gelir 443137 73.41

Rumeli’de bulunan mukaatalardan           92482  15.32

Anadolu’da bulunan mukaatalardan        68000 11.27

TOPLAM 603619 100

Tablo: Vakf›n Bütçe Y›l›nda Sa¤lanan Geliri

Foto¤raf 1; Eyüp /
Feshane Caddesi, Kaz›m
Zaim, Belediye Arflivin-
den



hanenin, serhanenin, flemhanenin, sabunha-
nenin ve di¤er ifl yerlerinin bir y›ll›k icâre-
sinden sa¤lanan gelir.

5- Eyüb’de bulunan bostan, ba¤ ve hane
mukataas›ndan. 

6- Belde zaiminden.
7- Cüz okuyanlar›n ve müezzinlerin mu-

kataas›.
8- Kiler mebiat›.
9- ‹câre-i muaccele, mezar yeri kiras›, ta-

pu resmi, debba¤hane hissesi. 
10-   Beytülmal (Müslüman ve müflrik).

Afla¤›da tabloda izlenebilece¤i gibi vak-
f›n gelir kaynaklar› içerisinde Müslümanla-
r›n türbede verdi¤i sadaka önemli bir yer
tutmaktad›r. Di¤er gelirler ise rant gelirleri
olarak de¤erlendirece¤imiz mukataa ve icar
gelirleridir. Bunlar vakf›n gayr-› menkulleri
iflletilmek suretiyle elde edilen kira geliridir.
Rumeli’de Filibe, Vize ve Karinabad’da bu-
lunan mukataa geliri toplam› 92482 akçedir.
Anadolu’da Mihaliç ve Ayd›n’da bulunan
mukataa geliri toplam› ise 68000 akçedir.

Gelir kalemleri içerisinde mezar yeri
icarlar›ndan sa¤lanan gelir dikkat çekicidir.
Pek çok bürokrat, ilmiye mensubu vs. mezar
yeri kiralam›fllard›r. Kiralanan yerler daha
önce bostand›.

Mezar yeri kiralayan kifliler flunlard›r;
Câfer Çavufl: Dergah-› âli çavuflu. 
Hüsrev Çavufl: Dergah-› âli çavuflu.
Handan A¤a bin Abdülmennan: A¤ay-›

sipahiyan 
‹brahim Çelebi bin Sad›k Çelebi: Katip
Mustafa Çelebi: Katip.
Mevlâna Baba Çelebi Efendi: Nakfliben-

di fieyhi Mahmud Baba(20).             
Mustafa Bey: Zaim.
Piri bin Ali
Abdurrahman Çelebi Efendi: fiehremini
Semazizade Mehmed Çelebi Efendi:

fiehzade Sultan Mehmed mütevellisi. 
Ahizâde Efendi: Sab›k kazasker.
Bali Be¤: Matbah-› Amire emini.
Refeaddin Çelebi: Sultan Selim Han mü-

tevellisi. 
Ferhad Be¤: Kethüda-› a¤ay-› racilân-›

Dergah-› ali. 
Ahmed Çelebi: Sultan Selim Han imare-

ti mütevellisi. 
Davud Be¤ bin merhum Ayas Pafla

B- VUZ‹’A ZÂL‹K

Vuzi’a zâlik, yap›lan harcamalar anla-
m›ndad›r. Toplam 529787 akçe harcama ya-
p›lm›flt›r. Harcama yap›lan yerlerin ayr›nt›-
lar› flöyledir;

1- EL-VEZÂ‹F
Vazife yapan baz› kesimlere ve vak›f ge-

lirinden hisse alan zevaidhorana yap›lan
ödemelerden oluflmaktad›r. Bu ödemeler 1
Zilhicce 982- 30 Zilkade 983 tarihleri aras›n-
daki bir y›ll›k zaman dilimine aittir. Toplam
235370 akçe ödeme yap›lm›flt›r. Gündelik
ücret alan kesimler cemaat ad›yla ayr›lm›fl-
t›r. Vak›ftan 159 kifli günlük olarak toplam
640.5 akçe ücret almaktad›r.

a- Medresede görev yapanlar: Toplam 17
kiflidir. Günlük toplam ücretleri 76.5, y›ll›k
27540 akçedir.

Osmanl› ulemas›n› sat›n alma gücü aç›-
s›ndan de¤erlendirdi¤imizde flu sonuçlar›
elde ediyoruz. Mesela bir müderris vak›ftan
50 akçe almakta ve bu ise ayda 1500 akçe
yapmaktad›r. Günümüz ölçülerinde müder-
risin ald›¤› ücrete bak›ld›¤›nda ayl›k olarak
1100 ABD dolar› almaktad›r. Bir ö¤rencinin
ald›¤› ayl›k ücret ise 110 ABD dolar›d›r(21).
Ancak bu tarihlerde müderrisin günlük ald›-
¤› para ile 10 okka yani 12.8 Kg. kuzu eti al›-
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Gelir  kayna¤›  Akçe %     

Sadaka 70485 15.9
Alibeyköy mutataas› 62000 14
Hamam-› atik mukataas› 25873 5.84
Hamam-› cedid mukataas› 15167 3.42
Dükkan vs. icar› 28075 6.34
Ba¤ bostan hane mukataas› 38717 8.74
Belde zaiminden 12000 2.71
Cüz okuyanlar›n ve müezzinlerin mukataas› 25 0.01
Kiler mebiat› 597 0.13
‹care-i muaccele, mezar yeri kiras›, tapu resimi,
debba¤hane hissesi 90750 20.5
Beytülmal (Müslüman ve müflrik) 99448 22.4
TOPLAM 443137 100

Tablo: Vakf›n Eyüp’te bulunan Gayri menkul
v.s. kaynaklardan sa¤lanan geliri

Harcama Kalemleri Akçe %

El-Vezaif 235370 44.43

El-‹hracaat 294417 55.57

TOPLAM  529787 100

Tablo: Harcama Kalemleri

20) fiekâik-i Nu’mâniye Zeyil-
leri, c. 2, s. 356- 357.
21) 1575 y›l›nda 1 akçenin
1998 sonu itibariyle de¤eri
bulunmufl ve bu tarihte
Dolar›n TL karfl›l›¤› tespit
edilerek elde edilmifltir. Bu
konuda bkz. fievket Pamuk,
‹stanbul ve Di¤er Kentlerde
500 Y›ll›k Fiyatlar ve ücretler
1469-1998, Ankara 2000, s. 24.



nabiliyordu. Zira 1577 y›l›nda kuzu etinin
okkas› (1.2828 kg) 5 akçe idi. I575 y›l›nda pi-
rincin kilesi {25.656 kg.) 26.1 akçe, 1574 y›l›n-
da unun kilesi 24.5 akçe idi(22). ‹nceledi¤imiz
bütçeden 20 sene sonras›na ait bir rakam ise
flöyledir, 1596 y›l›nda bir koyun 80-100 akçe
idi. Buna göre müderris iki günlük ücretiyle
bir koyun alabiliyordu(23).

b- Vak›f mütevellisi, katip, 4 türbedar,
türbe ferrafl› ve vak›f nâz›r›ndan oluflan 8 ki-
flilik vak›f müteferrikas› için ayr›lan para
28440 akçedir. Günde 79 akçe alan bu görev-
liler y›lda 28440 akçe alm›fllard›r. Vak›f mü-
tevellisine günlük 6, türbedarlara 2’fler, fer-
rafla l akçe yevmiye verilmifltir.

c- Cami görevlileri. 1 hatip, 2 imam, 5
müezzin ile beraber toplam 20 kiflidir. Gün-
lük olarak 74,5, y›lda 26820 akçe alm›fllard›r.
En yüksek gündeli¤i l5 akçe ile hatip alm›fl-
t›r. Hatibin günümüz ölçülerine göre ald›¤›
ayl›k ücretin karfl›l›¤› 330 ABD dolar›na te-
kabül etmektedir.

d- Cami haf›zlar›. Toplam 6 kiflidir. Ser
mahfil haf›z›na 3, di¤erlerine 2’fler akçe gün-
delik verilmifltir. Günde 13, y›lda 4680 akçe
ödeme yap›lm›flt›r.

e- Cüzhanlar. Türbede sabah vakti
Kur’an okumakla görevlendirilmifltir. Cüz-
hanlar›n bir k›sm› cami görevlilerinden olufl-
maktad›r. Toplam 31 kiflidir. Sermahfile 3,
muarrif-i ecza-› flerife l, di¤er cüzhanlara
2’fler akçe gündelik verilmifltir. Toplam gün-
de 62 akçe olmak üzere y›lda 22320 akçe
ödeme yap›lm›flt›r.

f- ‹maret görevlileri. Toplam 15 kiflidir.
Bunlara gündelik 35.5, y›lda 12780 akçe öde-
me yap›lm›flt›r.

g- Rumeli’de cabi, katip, korucu, mute-
med, meremmetçi, su yolcu, beytülmal emi-
ni. Toplam 19 kifli. Günlük olarak 62, y›lda
22320 akçe almaktad›rlar. Beytülmal emini
günlük 6 akçe almaktad›r.

h- Anadolu'da cabi, katip, korucu, mute-
med, meremmetçi ve di¤er. 7 kifli günlük
olarak 25, y›lda 9000 akçe almaktad›rlar.

i- Zevaidhorân-› atik. Toplam 30 kifli. Yu-
karda say›lanlar d›fl›nda vak›f gelirlerinden
maafl ba¤lanan kimselerdir. Günlük olarak
137, y›lda 49320 akçe almaktad›rlar. ‹çlerin-
de bir kad›n vard›r.

j- Yeni zevaidhorân. Bunlar daha önce
Ayasofya camii vakf›ndan maafl almakta idi-
ler. Toplam 6 kifli günde 76, y›lda 27360 akçe
almaktad›rlar.

2- EL-‹HRACÂT

Cami, imaret, türbe ve hamam›n baz› ih-
tiyaçlar› için yap›lan harcamalardan oluflan
bu k›s›mda toplam olarak 294417 akçe har-
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Görevi Say› Günlük Ücret     

Hatip 1 15
‹mam 2 20
Muarrif 1 2
Muvakk›t 1 3
Müezzin 4 16
Kayyum 2 4
Serrac 2 4
Hafaza ?1 2
Gözi ? 1 1
Ferrafl 2 4
Bevvab 1 2
Müezzin-i sala 1 1
Kayy›m-› harem 1 0.5
TOPLAM 20 74.5

Tablo: Görevlilerin Adedi ve Günlük Ücreti

Görevi Say› Günlük Ücret     

fieyh-i ‹maret 1 10
Nakib 1 2
Vekil-i harc 1 2
Kilari 1 2
Habbaz 1 4
Habbaz flakirdi 1 1
Tabbah 2 6
Tabbah flakirdi 1 1
Bevvab-› imaret 1 1
Gendum gufl 1 1
Et hammal› 1 1
Bakkal-› ürz ? 1 1
Mühürdar 1 1
Bu¤day anbarc›s› 1 3
TOPLAM 15 36

Tablo: ‹maret Görevlileri

Görevi Say› Günlük ücret
Müderris, Mevlana Tüvani Efendi 1 50
Mukayyid-i medrese 1 5
Talebe-i medrese 11 16.5
Haf›z-› kütüp 1 1
Nüvvab-› medrese 1 1.5
Ferrafl-› medrese 1 1.5
Kennas-› medrese 1 1
TOPLAM 17 76.5

Tablo: Medresede Görev Yapanlar

22) fievket Pamuk, a.g.e., s.
106-107.
23) Mustafa Akda¤, " Osmanl›
‹mparatorlu¤unun Kurulufl
ve ‹nkiflaf›  Devrinde Tür-
kiye’nin ‹ktisadi Vaziyeti",
Belleten, c. 13, say› 



cama yap›lm›flt›r.

Bu harcamalar›n 198553 akçesi imaretin
ihtiyaçlar›na yap›lm›flt›r. 20661 akçe muhte-
lif kalemlere harcanm›flt›r. 17252 akçe Rume-
li ve Anadolu'daki mukataalar›n iflletme
masraflar›na ödenmifltir. Ayr›ca beytülmal
taraf›ndan kabzedilen mirastan varislere,
ölenin borçlar›na, vasiyetine, vs. masraflara
yap›lan harcama kalemi bulunmaktad›r. Bu
mebla¤ genel giderin içinde hesaplanm›flt›r.
Toplam 42621 akçe. Yine bu gider içerisinde
mütalaa edilen meremmet ad›yla imaretin
baz› ihtiyaçlar›na, vak›f mallar›na tamirine
harcama yap›lm›flt›r. Toplam 7756 akçe.

Bir y›lda imaretin g›da ihtiyac› için yap›-
lan harcamalar flöyledir:

• ‹maret için günlük 73,25 k›yye et. 363
günde toplam bedeli 26589 akçe.  

• Fodula için laz›m olan un. 1683 kile.
Muhtelif fiyatlardan 68807 akçe.

• ‹maret için laz›m olan bu¤day. 820 ki-
le. Muhtelif fiyatlardan 28270 akçe.

• Pirinç. Pilav ve sabah vakti verilen çor-
ba için. 891 kile. Muhtelif fiyatlardan 24141
akçe. 

• Sade ya¤. 956 k›yye. Muhtelif fiyatlar-
dan 13221 akçe. 

• Bal. 762 vuk›yye. Muhtelif fiyatlardan
3813 akçe 

• Çorba için nohut. 54 kile 1 flinik. Muh-
telif fiyatlardan 1270 akçe

• ‹maret için laz›m olan so¤an. 1137 k›y-
ye. Muhtelif fiyatlardan 887 akçe 

• Fülfül. 802 dirhem. 79 akçe. 
• Za¤feran. 426 dirhem. 502 akçe. 
• Niflasta. 108 vuk›yye. 1053 akçe.
•  Badem. 31 vuk›yye. 305 akçe.
•  Kay›s› . 72 vuk›yye. 352 akçe. 
• Yedden ? 110 k›yye. 275 akçe. 

• Aluy-› siyah. 30 k›yye. 90 akçe.
•  Meviz-i surh. 380 vuk›yye. 870 akçe.
• Meviz-i siyah. 598 vuk›yye. 1011 akçe. 
• Pestil ve turflu. 60 vuk›yye. 180 akçe. 
• ...haflek. Ramazan ay›nda. 40 akçe.
•  Tuz. 580 vuk›yye. 3562 akçe.
•  Kedû (kabak). 480 k›yye. 204 akçe. 
• ..... 400 k›yye. 400 akçe.
• - Mi’denuvaz (maydanoz). 338 akçe.
•  Cami, minare ve türbedeki kandiller

için revgan-› zeyt (zeytinya¤›. 638 vuk›yye.
4438 akçe. 

•  ‹maret için odun. 1027 vezne. Muhte-
lif fiyatlardan. 17778 akçe.

C-EL-BAK‹

Vezâif bafll›¤› alt›nda maafl ödemelerine,
ihracat bafll›¤› alt›nda di¤er ihtiyaçlara yap›-
lan harcamalardan sonra bakiye 243104 akçe
kalm›flt›r. Toplam paran›n % 68.5’i harcan-
m›fl, geri kalan bir sonraki seneye devretmifl-
tir.

Bütçeye ek olarak haz›rlanan ikinci k›-
s›mda imaret kilerinde bulunan g›da mad-
delerinin miktarlar›, yap›lan sarfiyat ve ba-
kiye verilmektedir. Kiler muhasebesi üzerin-
de durmayarak kiler mevcudu içerisinde un,
bu¤day, pirinç, sade ya¤, bal, niflasta, za’fe-
ran, meviz-i surh, bâdem, kapluca, siyah
erik, fülfül, nohut, so¤an, tuz, zeytinya¤› ve
odun bulunmakta oldu¤unu belirtmekle
yetinece¤iz.
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Gelirler Akçe %     

Toplam Gelir 772891 100
Toplam Harcama 529787 68.55
Bakiye 243104 31.45

Tablo: Toplam Gelir, Gider ve Net Kalan

Foto¤raf 2; Eyüp / Fes-
hane Caddesi,Pir Ah-
met Edirnevi Türbesi
Kaz›m Zaim, Belediye
Arflivinden



Erdem YÜCEL

REfiAT EKREM KOÇU’NUN
ÇALIfiMALARINDA 

EYÜP
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‹stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümünü bitirdikten (1964) sonra
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü ile Kültür Bakanl›¤›nda uzmanl›k ve yöneticilik yapt›.

Bunun yan›s›ra çeflitli yay›n organlar›nda inceleme, kültür, magazin, spor konular›nda
yazd›. Mizahi, f›kra, inceleme dallar›nda bas›n ödülleri kazand›. ‹stanbul

Ansiklopedisi, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, Türkiye 1923-1973, Görsel
Genel Kültür, Büyük Larousse ve Diyanet Vakf› ‹slâm Ansiklopedisinin mimari, arke-
oloji, sanat tarihi ve biyo¤rafi konular›ndaki çeflitli maddeler yazd›. Sempozyumlara,
uluslararas› ve milli kongrelere tebli¤ler vererek kat›ld›. 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 Palace, Blue

Mosque, Objektiften Seçmeler, Acaba Ne Yazmal›, Kartacal› Hannibal, Türkiye’de
Müzecilik, ‹slâm Öncesi Türk Sanat› yay›nlanm›fl belli bafll› eserleridir. Trakya Üniver-

sitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Sanat Tarihi Anabilim dal›ndan ö¤retim
görevlisi olarak 2001 y›l›nda emekliye ayr›ld›. Günümüzde çeflitli yay›n organlar›nda

yaz›lar› yay›nlanmakta olup EKO - Bas›m Yay›nc›l›k Org Ltd. fiti.’nde yay›n yönetmeni,
Arkeoloji Sanat Dergisi’nin yaz› iflleri müdürü olarak çal›flmalar›n› sürdürmektedir.



Türk bas›n›nda tarihi konular› halka in-
diren, tarihi kiflileri canland›ran Reflad Ek-
rem Koçu’yu 1952 y›l›nda Vefa Lisesinde ta-
n›m›flt›m. Hocalar›m›z›n ço¤undan farkl› bir
konumu vard›; okul yönetimine uymaz, an-
cak s›n›fta disiplini ön plânda tutard›. Sözlü-
ye kald›rd›¤›nda be¤endi¤i bir cümle ile ko-
nuya girersek sorular›na devam etmez, tam
not verirdi. Ö¤renci taraf›ndan aldat›lmay›
ise hiç sevmezdi. Bir gün derse kald›rd›¤› bir
arkadafl›m›z babas›n›n hastal›¤›ndan ötürü
çal›flmad›¤›n› söylemifl ve kendisini ac›nd›r-
maya çal›flm›flt›. Reflad Ekrem Koçu’nun gö-
zü birden arkadafl›m›z›n pantolonuna tak›l-
m›fl, sinirlenmifl "ama pantolonunuzun ütü-
sü b›çak gibi" diyerek s›f›r vermiflti. Aradan
uzun y›llar geçti; ‹stanbul Ansiklopedisi'nin
eksik bir fasikülünü aramak için Ca¤alo¤-
lu’ndaki idarehanesine gitti¤imde hocamla
karfl›laflt›m. Nedense ö¤rencisi oldu¤umu
söyleyemedim, o da beni an›msamad›. Ne ifl
yapt›¤›m› sordu; ‹stanbul Vak›flar Baflmü-
dürlü¤ünde çal›flt›¤›m›, Arkitekt dergisinde
yazd›¤›m› söyledi¤im zaman beni kal›n göz-
lüklerinin ard›ndan süzdü ve "‹stanbul An-
siklopedisi'nin sayfalar› sana aç›k" dedi. Be-
ni onurland›ran bu sözün ard›ndan "Çubuk-
lu Çeflmesi"(1) ve "Çubuklu Havuzu"(2) isimli
maddelerini yazmam› istedi; sonra da yaz›-
lar›m› be¤enmifl olacak ki, ansiklopedi de
her ikisini de yay›nlad›. Yazd›¤›m maddeler
birbirini izledi, sonra da beni al›p o günlerin
önde gelen gazetelerinden Tercüman’a gö-
türdü ve Erdem burada yazacak dedi. Tercü-
man'da "Kayalar Mescidi" isimli ilk yaz›m
yay›nland›ktan sonra gazetecili¤e iyice ›s›n-
d›m. Reflad Ekrem Koçu ile beraberli¤imiz
hem ansiklopedide hem de gazetede ölümü-
ne kadar sürdü. 

Reflad Ekrem Koçu Türk bas›n›nda hak-
l› bir yer edinmifl, kendisinden uzun uzun
söz ettirmifltir. Baz›lar›na göre romantik ta-
rihçi, baz›lar›na göre iyi bir araflt›rmac›, ba-
z›lar›na göre de gerçek bir yazard›. Her fley-
den önce günümüzde parmakla gösterilecek
eski bir ‹stanbul Efendisi, Çelebisi idi. Sev-
diklerine içten ba¤l›; dost, yaflayan canl› bir
arflivdi. Sahteli¤i olmayan hocan›n hayatta
en büyük flikâyeti kadir bilmemezlikti. Nite-
kim Ahmet Kabakl› ölümünden sonra onun
özelliklerini k›sa ve öz biçimde dile getir-
miflti:

"Çal›flkan, mütevaz› ve namuslu bir
adamd›. Pozu, rolü, dönekli¤i, sahteli¤i,
afl›rganl›¤› yoktu. Kendini dirhem dirhem
satmaz, ama gururundan da hiç bir taviz
vermezdi. Onun için çok para getiren, forslu
çal›ml› kiflilerden olamad›. ‹nce hünerli üs-
lûbu, tetkike dayal› bilgisi vard›. Bunu tarta-
cak teraziyi ise Bab›âli’de her zaman rastlan-
m›yor."(3)

REfiAD EKREM KOÇU'NUN YAfiAMI

Reflad Ekrem Koçu ‹stanbul'un Göztepe
semtinde Kay›flda¤› Caddesinde a¤açlar ara-
s›ndaki flirin bir evde 1905 y›l›nda dünyaya
gelmifltir. Babas› Ekrem Reflad Bey (1877-
1933) zaman›n›n tan›nm›fl bir gazetecisi ve
ayn› zamanda da e¤itimcilerindendi.(4) An-
nesi Hac› Fatma Han›m Bulgaristan'›n Eski
Za¤ra kasabas› eflraf›ndan Eminpaflazâde
fievket Bey'in k›z› idi. Bu evlilikten Reflad
Ekrem Koçu’dan baflka Emine Hâlet (1903)
ve Ahnen Melek (1914) isimli iki k›z› dünya-
ya gelmiflti.

Ekrem Reflad Bey Maarif Nezaretinin Ter-
cüme Kaleminde memuriyete bafllam›fl, bu
arada gazetecili¤i de sürdürmüfltür. Tarik,
Malûmat, Ceride-i Havadis gazetelerinde
yazm›fl, Ahmet Cevdet Bey ile ‹kdam'› ç›kar-
m›fl, Konya’n›n en eski gazetelerinde Baba-
l›k’›n baflyazarl›¤›n› yapm›flt›r. Cumhuriyet
gazetesinin memleket haberleri servisinin ba-
s›nda yazarl›¤›n› sürdürmüfltür (1925-1933).

Reflad Ekrem Koçu’nun dostlar›na za-
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1) Erdem Yücel "Çubuklu
Çeflmesi" mad. ‹stanbul An-
siklopedisi, ‹stanbul 1966,
C.8, s. 4144-4145.
2)  Erdem Yücel "Çubuklu
Havuzu" mad. ‹stanbul An-
siklopedisi, ‹stanbul 1966,
C.8, s. 4147-4148.
3)  Ahmet Kabakl› "Canl› Bir
Arfliv"  Tercüman Gazetesi
(15 Temmuz  1975)
4)  Ekrem Reflad Bey, Yemen
ve Sivas defterdarl›klar›nda,
‹stanbul fiahremaneti muha-
sebecili¤inde bulunmufl Ab-
dullah Bey ile Osman Paflan›n
k›z› Melek Han›m›n o¤ludur.



man zaman anlatt›klar›, doyulmaz sohbetle-
ri aras›nda babas›yla ilgili an›lar› büyük yer
tutard›. Milli Mücadele y›llar›nda Ekrem Re-
flad Bey Konya Sanayi Mektebi müdürlü¤ü-
nü yapm›fl, Kurtulufl Savafl› sonlar›na kadar
da bu görevde kalm›flt›r. O y›llarda Ali isim-
li bir ö¤rencisini okul dökümhanesine usta
olarak alm›flt›. Ne var ki, Ali Usta ö¤renciler-
den birine çirkin bir yak›nl›k göstermifl, fli-
kâyet üzerine Ekrem Reflad Bey olay› polise
yans›tmam›fl, yaln›zca Ali Usta'y› okuldan
uzaklaflt›rm›flt›. Bunun üzerine Ekrem Reflad
Bey'e düflmanl›k duygular› besleyen Ali Us-
ta ona türlü iftiralar atm›fl, siyasi yalanlar
söylemifltir. O günlerin siyasi ortam nedense
bu iftiralar› dikkate alm›fl ve Ekrem Reflad
Bey okuldan ayr›lmak zorunda kalm›fl, Ba-
bal›k gazetesindeki yaz›lar› ile yetinmifltir.
Öte yanda Ali Usta kendisine bir dökümha-
ne açm›fl, bir gün çatlayan madeni pota iki
gözünü kör etmifltir.

Babas›n›n bafl›ndan geçen bu olay› dost-
lar›na anlat›rken Reflad Ekrem Koçu heye-
canlan›r ve "velinimetine yapt›¤› ahlaks›zl›-
¤›n cezas›n› pek tez görerek adâlet-i ilâhiye
bütün azameti ve dehfleti ile tecelli etmifltir."
derdi.

Ekrem Reflad Bey 12 Ocak 1933 günü
Göztepe'deki evlerinde o¤lunun kuca¤›nda
kalp krizi sonunda ölmüfltür.

Babas›n›n ölümünden son derece sars›-
lan Reflad Ekrem Koçu, Münir Süleyman Ça-
pano¤lu'na yazd›¤› bir mektupta üzüntüsü-
nü bir kez daha dile getirmifltir:

"Kardeflim Münir Süleyman,
Kalemimi onun için her ele al›fl›mda

aflk›m sel gibi iniyor, yazacak yerde a¤l›yo-
rum. Ne güzelli¤inin ne faziletlerinin, ne de
iffet ve nâmusunun ve ilm-ü irfân›n›n varisi
olabildim. Dünya misafirli¤inde onu övün-
dürecek bir fleyler yapabildim diyemem, her
an aczimi idrak ediflim belki ruhunu flâd
eder. ‹stanbul Ansiklopedini bütün olarak
ad›na ithaf etti¤im babam Ekrem Reflad
bey'in hal tercümesini senin kalemine ema-
net ediyorum."                13 Mart 1944 

Reflad Ekrem Koçu(5)

Reflad Ekrem Koçu ilkokulu babas›n›n
yan›nda Konya'da okumufl, savafl nedeniyle
okullar kapan›nca da annesiyle birlikte ‹s-
tanbul'a gelmiflti. Babas›n›n Konya Sanayi

Mektebi müdürü oluflundan ötürü Bursa Er-
kek Lisesinde ö¤renimine yat›l› olarak devam
etmifl, ard›ndan ‹stanbul Darülfünun tarih bö-
lümünü bitirerek (1931) müderris yard›mc›s›
(asistan) olmufltu. O s›rada Darülfünun Os-
manl› Tarihi Kürsüsünün bafl›nda Ahmet Re-
fik Alt›nay (1880-1937) bulunuyordu. Ahmet
Refik Alt›nay’›n onun yetiflmesinde büyük
pay› olmufltur. Nitekim Semavi Eyice bu du-
rumu flöyle aç›klamaktad›r:

"Reflad Ekrem Koçu'da Ahmet Refik gibi
halka tarihi sevdirmesini biliyordu. ‹yi ve
sa¤lam bilgilere sahip bir Osmanl› dönemi
tarihçisiydi. Bütün yazd›klar›nda; tarihi ger-
çekleri de¤ifltirmeksizin, kaynaklardaki bil-
gilerin bir araya getirilmesi, bunlar›n bir hi-
kâye örgüsü içinde ustal›kla toplanmas› su-
retiyle, kaleme ald›¤› makale ve kitaplar›nda
rahat okunur ak›c› bir üslûp, güzel bir Türk-
çe hakimdi. Bu da onun yaz›lar›n›n zevkle
okunmas›n› sa¤lad›."(6)

Ahmet Râsim’in (1865-1932) de ‹stan-
bul’u özellikleriyle tan›mas›nda ayr› bir kat-
k›s› olmufltur.

‹stanbul Üniversitesinin 1932’de kurul-
mas› üzerine o zaman ders veren hocalar›n
s›navdan geçirilmesi kararlaflt›r›lm›flt›. An-
cak Mant›k Müderrisi Halil Nimetullah, He-
zarfen Kimyac›  Naflit Baylav ile birlikte Re-
flad Ekrem Koçu’da bu s›nav› gururlar›na in-
dirilmifl bir darbe olarak nitelendirmifller ve
üniversiteden ayr›lm›fllard›r. Bundan sonra
lise ö¤retmenli¤ine dönen Reflad Ekrem Ko-
çu önce Kuleli Askeri Lisesinde, sonra Vefa
Lisesinde ders vermifl Pertevniyal Lisesin-
den de emekliye ayr›lm›flt›r. Ö¤retmenli¤i-
nin yan› s›ra gazete ve dergilerde yazd›¤› ya-
z›larla geçimini sa¤lam›flt›r.

Osmanl› Tarihini çok iyi bilmesinden
ötürü Topkap› Saray› Müzesine dan›flman
olmufltur. Ancak müzedeki yönetici ve uz-
manlar›n kendisine yak›n davranmamalar›,
hatta çal›flaca¤› bir oday› bile ona çok gör-
melerini gururuna yedirememifl, sabah bafl-
lad›¤› görevinden akflam istifa ederek ayr›l-
m›flt›r. Topkap› Saray› isimli kitab› ile gaze-
tede tefrika edilen k›rk günde Topkap› isim-
li yaz› dizisi günümüzde de canl›l›¤›n› koru-
maktad›r.

REfiAD EKREM KOÇU VE BASIN
Reflad Ekrem Koçu ö¤retmenli¤inin yan›
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5)  Erdem Yücel  "Kaybetti¤i-
miz Tarihçi ve Yazar Reflad
Ekrem Kaçu" Hayat Tarih
Mecmuas›, ‹stanbul 1975, s.
70, s. 30-32.
6)  Semavi Eyice "Reflad Ek-
rem Koçu’nun ömrünü adad›-
¤› kent kütü¤ü ‹stanbul An-
siklopedisi an›lar›" Albüm,
Hürriyet Gazetesi (Mart
1998).



s›ra gazetecili¤i, yazarl›¤› da sürdürmüfl ve
gerçek ününü bu alanda yapm›flt›r. Osmanl›
dönemi kaynaklar›n›, gazetelerini inceleye-
rek oradan seçti¤i olaylar›, kiflileri günümü-
zün diline aktararak herkesin kolayca oku-
yaca¤› metinlere dönüfltürmüfltür. Cumhuri-
yet, Yeni Sabah, Milliyet, Hergün, Yeni Ta-
nin, Son Posta ve Tercüman gazetelerinde
günlük köfle, tarihi roman, hikâye ve incele-
me dal›nda çok say›da yaz›s› yay›nlanm›flt›r.
Tarihten Sesler, Resimli Tarih Mecmuas›, Ta-
rih Dünyas›, Hayat, Yeflilay, Büyük Do¤u,
Hafta, Türk Folklor Araflt›rmalar›, ‹stanbul
Enstitüsü Mecmuas›, Türkiye’miz, Türkiye
Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni, Ak-
baba, Tef, Türk Düflüncesi, 20. As›r ve Amca-
bey dergilerinde tarihi konular› ifllemifltir.
Ne var ki, bugün onun yazm›fl oldu¤u bin-
lerce yaz›n›n tam bir bibliyografyas›n› ç›ka-
rabilmek çok güçtür. Ayr›ca bu yaz›lar›n pek
ço¤unu ‹stanbul ve Anadolu bas›n› aynen
kullanm›flt›r.

K‹TAPLARI
K›zlara¤as›n›n Piçi (1933) 
Bizans Tarihi (1934)
Hatice Sultan ve Ressam Melling (1934)
Osmanl› Muahedeleri ve Kapitülasyonlar›

(1934) 
Çocuklar (1938)
Taçl› Fahifleler (1944)
Eski ‹stanbul'da Meyhaneler ve Meyhane

Köçekleri (1947)
Osmanl› Tarihinde Yasaklar (1950)
Tarihimizde Garip Vakalar (1952)
Türk ‹stanbul (Cumhuriyet Gazetesi eki)

(1953) 
Osmanl› Tarihinin Panaromas› (1954)
Aflç›dede Halil ‹brahim (1960) 
Osmanl› Padiflahlar› (1960) 
Topkap› Saray› (1960)
Forsa Halil (1962) 
Erkek K›zlar (1962) 
Da¤ Padiflahlar› (1962) 
Haflmetli Yosmalar (1962) 
Yeniçeriler (1964)
Osmanl› Tarihinin Panoramas› (II. Cilt 1964) 
Fatih Sultan Mehmet (1965)
A Guide to the Topkap› (tarihsiz)
Türk Giyim Kuflam Sözlü¤ü (1967)
Kabakç› Mustafa (1968) 
Kösem Sultan (1972)
Fatih Sultan Mehmet (1973)

Erkek K›zlar (Do¤an
Kitap) (2001)

Y. Mimar Sedat
Çetintafl ile birlikte Mi-
mar Sinan kitab›n› ha-
z›rlam›fl (1936), ayr›ca
Evliya Çelebi Seyahat-
namesinin ilk befl cil-
dini k›saltarak özetle-
mifltir. Bunun yan› s›ra
Seyyid Vehbi'nin Sur-
namesini, Haflmet'in Vilâdetnamesini k›salt-
m›flt›r. ‹stanbul ve Türkiye'den söz eden ba-
z› Frans›zca seyahatnameleri de k›saltm›flt›r.
Serbest naz›mla yazd›¤› fliirlerini Ac› Su
isimli kitapta toplam›flt›r (1965). B›çakç› Pet-
ri, Yang›n Var, Ç›plak Ayakl› Mustafa, Hay-
dut Aflklar›, Çingene Sultan isimli kitaplar›
ise bas›lamam›flt›r.

Ayvansaray’l› Hüseyin Efendinin Hadi-
kat’ül Cevami isimli eserini ilavelerle, resim-
lerle yay›nlamay› düflünmüfltü. Bunun için-
de Hadikat’ül Cevami’yi esas alm›fl, camile-
ri, mescitleri, ziyaret yerlerini ayr› ayr› ele
alm›flt›. Onun bu çal›flmalar›na Hamamiza-
de ‹hsan, Muzaffer Esen, Üsküdarl› Vas›f,
Muhiddin Erev ve Saim Turgut Aktanel yar-
d›m etmiflti. Ne var ki, ‹stanbul Camileri
isimli bu eserin yaln›zca birinci fasikülü
1948’de Tan Matbaas›nda yay›nlanabilmifl,
maddi güçlükler arkas›n›n gelmesini engel-
lemifltir.

REfiAD EKREM KOÇU VE 
‹STANBUL ANS‹KLOPES‹D‹

Reflad Ekrem Koçu’nun yaflam›nda bir
kent kütü¤ü olan ‹stanbul Ansiklopedisinin
büyük bir yeri ve anlam› vard›r. Güçlü kuru-
lufllar›n maddi deste¤i, konular›n uzman›
bilimsel kiflilerin yapabilece¤i bu ifli tek bafl›-
na yüklenmifltir. Yaflam›n›n son gününe ka-
dar bu güç iflin üstesinden gelmeye çal›flm›fl,
maddi olanak sa¤layamay›nca da emekli
maafl›n› bu u¤urda kullanm›fl, baba evini
satm›flt›r. Ancak bu u¤rafl onu y›pratm›fl, üz-
müfl ve çökertmifltir.

‹stanbul Ansiklopedisi Ankara Cadde-
sindeki Nall› Mescit'in alt›ndaki eski bir bi-
nan›n zemin kat›nda 1946 y›l›nda yay›na
bafllam›flt›r. Reflad Ekrem Koçu, Cemal Çalt›
isimli bir kereste tüccar›n›n maddi katk›s› ile
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bu ifle giriflti¤inde orta¤›n› flöyle tan›tm›flt›r:

"Alelâde bir tüccar de¤ildir. ‹kinci Cihan
Harbinin en buhranl› bir devrinde ‹stanbul
Ansiklopedisi'ni bir ilim ve vatan aflk› ve
medeni cesaretle kapitalize etmifl bir sima-
d›r"(7) ‹stanbul Ansiklopedisi nin ilk fasikül-
lerinde Sermed Muhtar Alus, Münir Süley-
man Çapano¤lu, Saim Turgut Aktansel, Os-
man Nuri Ergün, Muzaffer Esen, Semavi
Eyice, Ali Nüzhet Göksel, ‹hsan Hamamiza-
de, ‹. Hakk› Konyal›, Mahmut Yesari kalem
arkadafll›¤› yapm›fllard›r.

Ansiklopedinin resim, harita ve plânlar›
çizgi resim tekni¤inde olup bunlar› Nezih
‹zmirlio¤lu, F Arkunlar, Ferzan Baydar, Beh-
çet, Ayd›n Burteçene, Hayri Çizer, Sadeddin,
Kemal Zeren taraf›ndan yap›lm›flt›r. Reflad
Ekrem Koçu'da baz› taslaklar› çizmifltir.

Ansiklopedide ‹stanbul'un cami, mescit,
tekke, türbe, kilise, ayazma, çeflme, sebil, sa-
ray, yal›, konak, köflk, han, hamam, tiyatro,
kahvehane, meyhane, bütün yap›lar›, devlet
adam›, âlim, flair sanatkâr, ifl adam›, hekim,
muallim, hoca, dervifl, papaz, keflifl, meczup,
hanende, sazende, çengi, köçek, ayyafl, der-
beder, pehlivan, tulumbac›, kabaday›, ku-
marbaz, h›rs›z, serseri, dilenci, bütün flöhret-
leri, da¤›, bay›r›, suyu, havas›, mesire yerle-
ri, bahçeleri, bostanlar›, bütün tabiat güzel-
likleri, co¤rafyas›, sokaklar›, mahalleleri,
semtleri, yang›nlar›, salg›nlar›, zelzeleleri,
ihtilalleri, cinayetleri, dillere destan aflk ma-
ceralar›, ‹stanbul halk›n›n devir devir âdet,
anane, giyim ve kuflam, ‹stanbul argosu, ‹s-
tanbul'a ait resimler, fliirler, kitaplar, roman-
lar seyahatnameler, ‹stanbul'a gelmifl yaban-
c› flöhretler yer alm›flt›r.

‹stanbul Ansiklopedisi 15x34 cm. ölçü-
sünde fasiküller halinde yay›mlanm›flt›. Bu

büyük flehir kütü¤ünün birinci cildi tamam-
land›¤›nda  zaman›n Cumhurbaflkan› ‹smet
‹nönü’ye Baflbakan Recep Peker’e, ‹stanbul
Vali ve Belediye Baflkan› Dr. Lütfi K›rdar'a
ve Patrik Athenagoras'a gönderildi. ‹smet
‹nönü baflar› dileyen bir kartla cevap verdi.
Baflbakandan ses ç›kmad›. Lütfi .K›rdar Re-
flad Ekrem Koçu’nun evine kadar gelerek
"Bu güzel bir eser, ne yard›m isterseniz ya-
par›m" dedi. Athenagoras yazd›¤› uzun bir
mektupta "Eserinizi tetkik ettirdim. Sonra da
kendim kar›flt›rd›m. Hakikaten güzel. Bu pa-
zar duam› bu güzel eserinizi sizin kalemi-
nizle tamamlanmas›na tahsis ettim." dedi. 

Ne yaz›k ki, bu dua yerine gelmedi.

‹stanbul Ansiklopedisi’nde pek çok
maddeye imzas›n› atan Semavi Eyice ansik-
lopedinin özellikle yabanc› ilim çevrelerinde
çok be¤enildi¤inden söz etmifltir. "‹stan-
bul’un Bizans ve Türk dönemlerine ait eser-
leri hakk›nda pek çok yay›n› olan Dr. Alfons
Maria Schneider (1896-1952) bu ansiklopedi-
ye dair yazd›¤› bir tan›tma yaz›s›nda yay›n-
dan övgüyle bahseder. Bu Alman ilim ada-
m›n›n, tan›tma ve tahlil yaz›lar›nda genellik-
le ac›mas›zca çok sert bir dil kulland›¤› dü-
flünülecek olursa bu övgünün de¤eri daha
iyi anlafl›l›r."(8)

Reflad Ekrem Koçu ile ona maddi destek
sa¤layan Cemal Çalt› aras›ndaki ortakl›k 26.
fasikülle sona erdi. Bundan sonra ansiklope-
dinin yay›n›nda maddi s›k›nt›ya düflüldü.
Ansiklopedinin yay›n› düzensiz sürdü ve
"Bahad›r Soka¤›" maddesinin yaz›ld›¤› 34. fa-
sikülün 1088. sayfas›nda yay›na son verildi.
Reflad Ekrem Koçu ansiklopedisini sürdüre-
bilmek için her çareye baflvurdu. Çelik Güler-
soy o günleri bizlere flöyle anlatmaktad›r: 

K›saya yak›n orta boylu, giyimi eh Allah
kabul etsin, durmadan sigara içiyor ve du-
da¤›nda eriyen e¤ik sigaras›n›n külleri de,
resmen ceketine dökülüyor. Fakat bir portre-
si vard› ki, iflte o resim, seyretmeye de¤iyor-
du: Yuvarlak bir bafl, yorgun bir çehre, da¤›-
n›k pos b›y›klar ve hele arkadan pencereden
vuran çabuk ›fl›klarla nurlaflan bir saattir Re-
is’i (Reflid Saffet Atabinen) bekledi¤ini söy-
ledi ve ad›n› da verdi: Reflad Ekrem Koçu.

O zaman yaln›z adam›n yan›na gidip,
önünde diz çökesim geldi. Ben liseyi okuyo-
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rum ve genelde felsefeye tutkunum. Ama iki
y›ld›r Bab-› Ali'nin müdavimi olmuflum ve
özellikle Ç›¤›r Kitapevinden, üstad›n eserle-
rini de al›yorum.

Hele büyük boy yay›n›na bafllad›¤› ‹s-
tanbul Ansiklopedisi’nin o zamana göre çok
de¤iflik, çok yönlü ve zengin içeri¤i kadar
ama ondan önce, fikri buluflu beni mest et-
miflti..."(9) Reflad Ekrem Koçu’yu ilk ansiklo-
pedinin baflar›s›zl›¤› y›ld›rmam›flt›. Demok-
rat Parti'nin ileri gelenlerinden Dr. Müker-
rem Sarol’un kay›nbiraderi Mehmet Ali Ak-
bay ile yeni bir ortakl›k kurarak 15 Haziran
1958'de "Aba, Abac›lar" maddesi ile yay›na
bafllad›. Bahçekap› Mühürdarzâde ‹flha-
n›’nda iki oda kiraland›. Bu kez ansiklopedi
düzenli ç›kacak ve 15 ciltte tamamlanacakt›.
Ancak bu düflüncenin gerçekleflmeyece¤i
bafltan belli olmufltu; maddeler gereksiz
uzuyor, hiç bir maddi beklentisi olmayan
yazarlar k›r›l›yordu. Yeni yay›n döneminde
Sermed Muhtar Alus, Saim Turgut Aktansel,
Muzaffer Esen, ‹hsan Hamamizade, Vas›f
Hiç, Mahmut Yesari merhumlarla Haluk Ak-
bay, Mehmet Ali Akbay, Münir Süleyman
Çapano¤lu, Osman Nuri Ergin, Enver Esen-
kova, Semavi Eyice, Ali Genceli, Ali Nüzhet
Göksel, ‹. Hakk› Konyal›, B. Olker, M.K.
Özeringin, Kevork Pamukç›yan, Ali R›za
Sa¤lam ansiklopedinin yazarlar› idi. Ayr›ca
Ferzan Baydar, Sabiha Bozcal›, Ayd›n Burte-
çene, Behçet Cantek, H. Çizer, H. Hüsnü,
Nezih ‹zmirlio¤lu, Reflad Sevinçsoy, Abdul-
lah Tomruk resim, harita, kroki ve plânlar›
çizmiflti.

Reflad Ekrem Koçu ile Mehmet Ali Ak-
bay aras›ndaki ortakl›k ta fazla sürmedi, ta-
raflar birbirlerinden ayr›ld›lar. Reflad Ekrem
Koçu Bab› âli Caddesindeki bir han odas›n-
da yay›n›n› sürdürmeye çal›fl›rken bütün
dosyalar›n›; notlar›n› evine tafl›d›. Bu arada
Göztepe'deki baba yadigar› evde sat›lm›fl,
üstad onun karfl›s›ndaki bir apartman daire-
sine tafl›nm›flt›. Bu s›rada hiç evlenmedi¤in-
den kendisine bakan k›z kardefli Emine Ha-
let Han›m da ölmüfltü.

Nerede rastland›¤›n› ö¤renemedi¤im
Kastamonu’lu Mehmet isimli bir genci ken-
disine evlat edinmiflti. Ard›ndan Mehmet'in
k›z kardefli Nazike ile ismini hat›rlayamad›-
¤›m erkek kardefli de onun yan›na gelmiflti.

Mehmet Koçu hem içki müptelas› hem de ci-
¤erlerinden rahats›zd›. Reflad Ekrem Koçu
emekli maafl› ile bir yandan ansiklopediyi ç›-
karmaya çal›fl›rken di¤er yandan da bu aile-
ye bakmaya çal›fl›yordu.

Reflad Ekrem Koçu çeflitli kurumlar›n il-
mi de¤eri olmayan yay›nlara binlerce lira
dökerken ‹stanbul Ansiklopedisi ile ilgilen-
meyifllerine içerler, s›k›l›r ve üzülürdü. An-
siklopedisine maddi destek aramak için bir
defas›nda Çelik Gülersoy onu Ankara’ya gö-
türmüfltü. Çelik Gülersoy'un de¤ifli ile 1974
y›l›n›n bafl›nda orada güvendi¤i da¤lara be-
yaz karlar›n ya¤d›¤›n› görmüfltü. Ankara
dönüflünde bütün dosyalar›n› bahçeye indi-
rip yakmay› düflündü. Yaflam›n›n sonlar›na
do¤ru dayanamam›fl, kendisini çileden ç›ka-
ranlardan h›nc›n› almak için dostlar›na flöy-
le seslenmiflti:

"Bas›n›m›z›n temsilcilerini, üniversite
ö¤retim üyelerini, yay›nevi sahiplerini, dost-
lar›m›, dostum geçinenleri evime davet ede-
ce¤im. A’dan Z’ye kadar haz›r olan bu ansik-
lopediyi gözler önüne serece¤im. Sonra ha-
mallar› ça¤›r›p bütün hayat›m› verdi¤im bu
evrak›, vesikalar›, resimleri, plânlar› bahçe-
ye indirece¤im. Ard›ndan bir kibrit çak›p
hepsini yakaca¤›m."

Ecel onun bu düflüncesine mi izin ver-
medi, yoksa can›ndan çok sevdi¤i arflivine
mi k›yamad›, bilinmez... Yaln›zca bildi¤imiz
dünyan›n belki de en ilginç ansiklopedisi
olan bu flehir kütü¤ünü difliyle t›rna¤› ile
tüm yaflam› boyunca korumas›yd›.

Reflad Koçu 6 Temmuz 1975 günü yafla-
m›n› yitirdi ve 9 Temmuz 1975'de Göztepe
Tütüncü Mehmet Efendi Camisinden kald›-
r›lan cenazesi Sahra-› Cedit mezarl›¤›ndaki
aile kabristan›nda topra¤a verildi. ‹stanbul
Aniklopedisi de 11. cildin bafllar›nda Gökç›-
nar Mehmet madde-
sinin yaz›ld›¤› 7076
sayfada kald›.

‹stanbul’u cami-
si, çeflmesi, evleri, ko-
naklar›, evliyalar›,
serserileri, b›çk›nlar›
ile bir bütün olarak
verebilmek Çelik Gü-
lersoy’un deyifli ile
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dahiyane bir bulufltu; "O beyazlaflmaya yüz
tutmufl, da¤›n›k saçlar›n süsledi¤i kafadan
bu bulufl do¤mufltu. Çünkü o kafa o vücut
eliyle havada çizdi¤i o genifl çemberin için-
deki bir hayat›, zaten kendisi yaflamaktay-
d›(10). Reflad Ekrem Koçu Ansiklopedisinde
bilimsel metotlar› dikkate almam›fl, kaynak-
lar› yeterince belirtmemifl, gereksiz baz›
maddelere afl›r› yer vermemiflti. Bunun ne-
denini soranlara da ben bu flehrin kütü¤ünü
yaz›yorum yan›t›n› vermiflti.

Reflad Ekrem Koçu’nun ölümünden
sonra evlât edindi¤i Mehmet Koçu ansiklo-
pedinin depodaki fasiküllerini tasfiye etti.
Evdeki notlar›, dokümanlar› satmaya çal›flt›,
çeflitli kurulufllara onlar› pazarlamaya çal›fl-
t›. Söylenenlere göre Tercüman gazetesine
satt›, gazetenin da¤›lmas›ndan sonra arflivin
ne oldu¤u ö¤renilemedi. Önce Tercüman ga-
zetesi sonra da Tarih Vakf› Kültür Bakanl›¤›
ile ortaklafla ‹stanbul Ansiklopedisine ben-
zer ansiklopediler yay›nland›larsa da bun-
lardan hiç biri eskisinin yerini tutamad›.

REfiAD  EKREM  KOÇU’DAN 
ANILAR

Reflad Ekrem Koçu ile çok yak›n birlikte-
li¤imiz oldu. Afla¤› yukar› her on befl günde
bir onun Göztepe'deki evine gider, bana yaz-
mam› istedi¤i maddeleri verirdi. Bazen de
birkaç yaz› arkadafl› ile ‹stanbul'u dolafl›r-
d›k. Çatalcâ’daki K›r›m Hanlar›n›n mezarla-
r›na, Beykoz’a, Edirnekap›’ya, Üsküdar’a,
Eyüp’e giderdik. Böylece onunla dolaflma-
n›n mutlulu¤una ererken, daha da bilgi-
lenirdim. Ne, var ki, anlatt›¤› olaylar yaz›k
ki, not tutmad›¤›ndan belle¤imden uçup git-
ti. O zamanlar hoca anlatt›kça; baz› ünlü ki-
flilerden söz ettikçe "Tan›d›kça Küçülen Bü-
yükler" diye bir kitap yazmay› bile düflün-
müfltüm.

****
Ekrem Reflad bey o¤lunun Kuleli Askeri

Lisesinde yapt›¤› ö¤retmenlikten büyük gu-
rur duydu¤unu Münir Süleyman Çapano¤-
lu'na yazd›¤› mektuplar›nda dile getirmifltir:
"Perflembe günleri Kuleli talebesini ‹stan-
bul’a hususi bir vapur getiriyor; bende köp-
rüye gidiyorum, bir kenarda durarak o¤lu-
mun talebelerinin önünden geçifli, bilemez-
sin Münir Süleyman, bilemezsin, beni ken-

dimden geçiriyor, mest oluyorum...."
****
Vefa Lisene bir gün devrin Milli E¤itim

Bakan› Hasan Ali Yücel’in gelece¤i haberi
yay›lm›flt›. Baflta müdür olmak üzere bütün
ö¤retmenleri bir telaflt›r ald›. O s›rada bir de
ne görsünler Reflad Ekrem Koçu çantas›n› al-
m›fl gitmiyor mu? "Aman hocam, nereye gi-
diyorsun?" demelerine kalmadan cevab› ya-
p›flt›rm›fl:

- Hasan Ali Bey s›n›flara girip hocalar›
imtihan ediyormufl; ola ki benim s›n›f›ma da
girer; bir bofl yan›na gelir bana acayip bir fley
sorsa. Cevab›n› al›r, al›r ama, aram›zda da
köprüler at›l›r. Gerçekte okula gelen Hasan
Ali Yücel, Reflad Ekrem Koçu’yu aram›fl, ho-
can›n söyledikleri kendisine aynen iletilmifl.
Bir an düflünen Bakan gülmüfl, "hoca hakl›"
demifl.

****
Ö¤renciyken bir gün bakt›k ki, hocam›z

Pertevniyal Lisesine gidiyor. Hemen çevresi-
ni ald›k:

- Aman hocam bizi niye b›rak›yorsunuz?

- Çocuklar bakt›m bir sinek kula¤›mda
v›z›ld›yor, kovdum. Bu defa di¤er kula¤›m-
da v›z›ld›yor. ‹flte bu yüzden gidiyorum.

Böylece müdürle olan anlaflmazl›¤›n› bi-
ze kendine has üslubu ile üstü kapal›, bir ç›r-
p›da anlat›vermiflti.

****
Reflad Ekrem Koçu ile Pertevniyal Lise-

sinde ö¤retmenlik yapan Selahaddin Savc›
bir baflka an›y› dile getiriyor:

"1945 y›l›nda bir gün dünya gazeteleri,
Yunanl›lar›n K›br›s'› Enosis ile ilhak etme f›r-
satç›l›¤› ile çalkalan›rken derste yeri gelmifl
ve muzipli¤i ile tan›nm›fl bir ö¤renci bir soru
sormufl: 

-Hocam biraz da bize flu futbol maç›n-
dan bahsetsene...

Bu münasebetsizli¤i son derece hiddet-
lenen Reflad Ekrem Koçu ba¤›rm›fl:

-Ahmak herif. Soracak aflka bir fley mi
bulamad›n? Bizim dersimiz jimnastik dersi
mi? Yunan'›n dölü, K›br›s bizimdir diye ba-
¤›r›rken senin akl›n hava dolu olan balon
için yafl›yor. Bak hele fluna... O¤lum seni mil-
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li fluura dönmen için ikaz ediyorum."

Reflad Ekrem Koçu zaman zaman güle-
rek Osmanl› Tarihindeki Kutlu Hatun'dan!
söz ederdi. Anlatt›¤›na göre bir defa Kutlu
Hatun isimli tarihi bir fantezi yazm›flt›. Ara-
dan bir süre geçmifl, bakm›fl ki Kutlu Ha-
tun'dan bir baflka tarihçi yazar da söz ediyor.
‹flte o zaman hocan›n kan beynine s›çram›fl
ve yarg›ya baflvurmufl. Mahkeme de "Kutlu
Hatun tarihte ne zaman ve nerede geçti¤ini
bana göstersinler, demifl. Ard›ndan da göste-
remezler, çünkü tarihte Kutlu Hatun diye bi-
ri yok. Ben fantezi olan bu yaz›y› hayali yaz-
d›m deyivermifl.

****
Bir zamanlar yaz› yazd›¤›m günlük bir

gazetenin yaz› iflleri müdürü tan›nm›fl bir
ressamdan tarihi kahramanlarla ilgili bir se-
ri resim istiyordu. Ressam, peki resim altla-
r›n› kim yazacak diye sorunca yaz› iflleri mü-
dürü çekmecesinden bir kitap ç›kararak
"onu da buradan al›r›z" dedi.

Kitaba göz att›¤›nda Reflad Ekrem Koçu
ismi ile karfl›laflt›m. Kim bilir o s›rada hayat-
ta olan hoca maddi imkans›zl›klarla bo¤uflu-
yor, belki de ‹stanbul Ansiklopedisinin o ay ki
fasikülünü nas›l ç›karaca¤›n› düflünüyordu!

REfiAD EKREM VE EYÜP

Reflad Ekrem Koçu ‹stanbul Ansiklope-
disi’nde Eyüp’e ayr› bir yer vermiflti. Ansik-
lopedideki imzas›z yaz›lar kendisinin oldu-
¤u gibi baz›lar›n› da Hüsnü K›nayl› veya
Ahmed Bülend Koçu takma isimleriyle yaz-
m›fl, resimlemifltir. Ayr›ca Ahmet A¤›n, Hak-
k› Göktürk ve ben baz› maddelerde kendisi-
ne yard›mc› olmufltuk.

Eyüp maddeleri:
Eyüp Gümüflsuyu Mahallesi(11)

Eyüp Gümüflsuyu yolu(12)

Eyüp Hamam Ç›kmaz›(13)

Eyüp Hamam Soka¤›(14)

Eyüp ‹skele Caddesi(15)

Eyüp Mescidi Soka¤›(16)

Eyüp Niflanca Caddesi(17)

Eyüp Mahkemesi Soka¤›(18)

Eyüp Mescidi Soka¤›(19)

Eyüpsultan Askeri Rüfltiyesi(20)

Eyüp Niflanca Caddesi(21)

Eyüpsultan camii Kebiri(22)

Eyüpsultan Cinayeti(23)

Eyüpsultan Cinayeti(24)

Eyüpsultan Cinayeti(25)

Eyüpsultan Cuma Cinayeti(26)

Eyüpsultan Fulya Tarlas›(27)

Eyüpsultan’da Gayrimüslimler(28)

Eyüpsultan’da Haydut Çetesi(29)

Eyüpsultan Kurban Vak’as›(30)

Eyüpsultan’da Piyer Loti Kahvehanesi (31)

Eyüpsultan Denizi Bal›kç›l›¤›(32)

Eyüpsultan Dereleri(33)

Eyüpsultan Deresi Bal›kç›l›¤›(34)

Eyüpsultan Eldivenleri(35)

Eyüpsultan F›r›nlar›(36)

Eyüpsultan Kad›l›¤›(37)

Eyüpsultan Gümüflsuyu ‹lk Okulu(38)

Eyüpsultan ‹dman Yurdu(39)

Eyüpsultan Kay›k ‹skelesi(40)

Eyüpsultan Kay›klar› ‹skelesi(41)

Eyüpsultan Kayna¤›, K.Dükkanlar›(42)

Eyüpsultan Kebapç›lar›(43)

Eyüpsultan Kütüphanesi(44)

Eyüpsultan Lisesi(45)

Eyüpsultan Mahallisi(46)

Eyüpsultan Niflanc› ‹lk Okulu(47)

Eyüpsultan Orta Okulu(48)

Eyüpsultan Oyuncaklar›(49)

Eyüpsultan Numûne Mektebi(50)

Eyüpsultan Rüfltiyeleri(51)

Eyyüb Salhanesi(52)

Eyüpsultan Türbe Eri¤i(53)

Eyüpsultan Türbe Hamam› (54)

Eyüpsultan Türbesi(55)

Eyüpsultan fiehitler ‹lk Okulu(56)

Eyüpsultan Vapurlar›(57)

Eyüpsultan Ya¤murlar›(58)

Eyüpsultan Yo¤urdu(59)

Eyüpsultan Vampiri(60)

Reflad Ekrem Koçu’dan yana veya aley-
hine ne yaz›l›rsa yaz›ls›n bas›n›m›zdaki yeri
kolay kolay doldurulamad›. Günümüzde
taklitleri olsa bile!..

Nur içinde yat aziz hocam.
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11 )  Hakk› Göktürk, ‹stanbul An-
siklopedisi, ‹stanbul 1971, C. 10,
s. 5443-5444
12 )  R.E.K., a.g.e., s.5444.
13 ) R.E.K., a.g.e., s.5444.
14 ) R.E.K., a.g.e., s.5444.
15 ) R.E.K., a.g.e., s.5444.
16 ) R.E.K., a.g.e., s.5444.
17 ) R.E.K., a.g.e., s.5444-5445.
18 ) R.E.K., a.g.e., s.5445.
19 ) R.E.K., a.g.e., s.5445.
20 ) R.E.K., a.g.e., s.5446.
21 ) R.E.K., a.g.e., s.5445.
22 ) R.E.K., a.g.e., s.5446-5449.
23 ) R.E.K., a.g.e., s.5449-5450.
24 ) R.E.K., a.g.e., s. 5450-5451.
25 ) R.E.K., a.g.e., s. 5451.
26 ) A. A¤›n, a.g.e., s. 5451.
27 ) R.E.K., a.g.e., s. 5451-5452.
28 ) R.E.K., a.g.e., s. 5452-5453.
29 ) R.E.K., a.g.e., s. 5453.
30 ) R.E.K., a.g.e., s. 5453.
31 ) R.E.K., a.g.e., s. 5453-5456.
32 ) R.E.K., a.g.e., s. 5456.
33 ) R.E.K., a.g.e., s. 5456-5457.
34 ) R.E.K., a.g.e., s. 5457.
35 ) R.E.K., a.g.e., s. 5457.
36 ) A. A¤›n, a.g.e., s. 5457.
37 ) A. A¤›n, a.g.e., s. 5458.
38 ) H. Göktürk, a.g.e., 5457.
39 ) A. A¤›n, a.g.e., 5457-5458.
40 ) R.E.K., a.g.e., s. 5458.
41 ) R.E.K., a.g.e., s. 5458-5459.
42 ) R.E.K., a.g.e., s. 5459.
43 ) A. A¤›n, a.g.e., 5449-5460.
44 ) R.E.K., a.g.e., s. 5460.
45 ) H. Göktürk, a.g.e., 5460.
46 ) R.E.K., a.g.e., s. 5460.
47 ) H. Göktürk, a.g.e., 5461.
48 ) H. Göktürk, a.g.e., 5461.
49 ) R.E.K., a.g.e., s. 5461-5462.
50 ) H. Göktürk, a.g.e., 5462.
51 ) A. A¤›n, a.g.e., 5462-5463.
52 ) R.E.K., a.g.e., s. 5463.
53 ) A. A¤›n, a.g.e., 5463.
54 ) R.E.K., a.g.e., s. 5463-5464.
55 ) E. Yücel, a.g.e., 5465-5468.
56 ) H. Göktürk, a.g.e., 5468.
57 ) R.E.K., a.g.e., s. 5468.
58 ) R.E.K., a.g.e., s. 5468-5469.
59 ) R.E.K., a.g.e., s. 5469.
60 ) R.E.K., a.g.e., s. 5469.
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EYÜP’TE B‹R 
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1968 y›l›nda, ‹stanbul Arnavutköy Amerikan K›z Koleji’ni bitirdi. Paris
Sorbonne Üniversitesi’nde Sanat Tarihi alan›nda lisans, yüksek lis ans ve devlet

doktoras› yapt›. 1976 y›l›ndan beri Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi
Bölümü’nde ‹slam Sanat› ve Osmanl› Sanat› konusunda ders vermekte ve tez
yönetmekte. 1994 y›l›ndan beri profesör olarak görev yapmakta. 1986 y›l›nda
A¤a Han ‹slam Mimarisi Program› kapsam›nda ABD- Harvard Üniversite-

si’nde bulunmufl, 1995-1998 y›llar› aras›nda ‹ngiltere Cambridge Üniversite-
si’nde Mustafa Kemal Misafir Ö¤retim üyesi olarak ders vermifltir. Yay›nlanm›fl

kitaplar› bulunan Yeniflehirlio¤lu ayr›ca yurtiçi ve yurtd›fl›nda birçok meslek
dergisinde Osmanl› Sanat› üzerine yaz›lar yazm›flt›r. Ulusal ve uluslararas›

birçok toplant›da bildiri sundu. Ulusal ve uluslararas› ödül sahibi olan
Yeniflehirlio¤lu uluslararas› projelere kat›lmaktad›r ve 19893 y›l›ndan beri de

“Tekfur Saray› Osmanl› Çini F›r›nlar› ve Eyüp Çömlekçiler Bölgesi” yüzey
araflt›rmas›, sondaj ve kaz› çal›flmalar›n›n bilimsel baflkanl›¤›n› yürütmekte.



1993 y›l›ndan beri T.C. Kültür Bakanl›¤›,
An›tlar ve Müzeler Genel Müdürlü¤ünün
izni ile yürüttü¤ümüz Eyüp Çömlekçiler
Mahallesi yüzey araflt›rmalar› ve sondaj ça-
l›flmalar›n›, 1999 y›l›nda yap›lan Eyüp sem-
pozyumunda özetlemifltik. Çömlekçiler Ma-
hallesinde iki atölye yeri belirlemifl ve
Eyüp’te üretildi¤ini tahmin etti¤imiz sera-
mik tiplerini de k›saca tan›tm›flt›k(1). Eyüp
Çömlekçiler Mahallesi araflt›rmalar› kapsa-
m›nda bize her y›l maddi ve manevi deste¤i-
ni sa¤layan Eyüp Belediye Baflkan› Say›n
Ahmet Genç ve Kültür Müdürü Say›n ‹rfan
Çal›flkan’a teflekkür ederim.

Bu yaz›m›zda ise Çömlekçiler Mahalle-
sinde son kapanan atölyenin sahibi olan Öz-
kil ailesi ve ürettikleri seramik örnekleri ta-
n›t›lacakt›r. Özkil ailesi ile ilgili bilgiler aile
fertlerinin bana anlatt›klar›, kendi koleksi-
yonlar›nda bulunan parçalar ve atölyeyi
1936 y›l›na kadar iflleten S›tk› Özkil ile 1993
y›l› Temmuz ay›nda yapt›¤›m söylefliden el-
de edilmifltir(2). (fot.1) Sondajlar s›ras›nda
bulunan baz› parçalar da bu atölyenin ürü-
nü olarak belirlenmifltir. Eyüp Çömlekçiler
mahallesi çal›flmalar›nda ilk günden beri
deste¤ini, dostlulu¤unu ve güler yüzünü ek-
sik etmeyen Servet Yavuz Han›m olmas›yd›,
araflt›rmalar›m›z›n bu yan› kesinlikle eksik
kalacakt›. (fot. 2) S›tk› Özkil, Servet Ha-
n›m’›n küçük day›s›d›r. Emekli ilk okul ö¤-
retmeni olan Servet Han›m, Cumhuriyetin
ilk kuflak e¤itimcilerinden Eyüp’lü bir genç
k›z olarak meslek hayat›na Siirt’te bafllam›fl
ve bir çok yerde genç kuflaklar›n e¤itimini
sa¤lam›fl, onlar› bilgisi ile ayd›nlatm›flt›r.
Ça¤dafl Türkiye’yi yaratan bir kad›n e¤itim-
ci olarak kendisine minnetlerimi, bize gös-
terdi¤i yard›mseverlik ve içtenlikten dolay›
da sonsuz teflekkürlerimi, sevgi ve sayg›lar›-
m› sunar›m.

Çömlekçiler Mahallesindeki üretimi 16.
yüzy›la kadar indirmek mümkündür(3) ‹s-
tanbul’un tüm çömlek gereksinimi karfl›la-
yacak bir üretime sahip olan bu mahalledeki
atölyeler kadar ‹mparatorlu¤un baflka böl-
gelerinden gelen çömlekler de burada sat›l-
makta idi. Eyüp’ün ayn› zamanda bahçeleri
ile ünlü bir çiçek üretim merkezi olmas› ve
Eyüp çarfl›s›n›n canl›l›¤› çömlek üretiminin
de devam etmesinde etken olmufltur(4). Eyüp
Bölgesi tarih boyunca Balkanlarla çok yak›n

olmufl ve sürekli olarak Balkan ülkelerinden
göç alm›flt›r. 18 yüzy›lda Eyüp’e özellikle
(Grebenefl) Grebana bölgesinden çok say›da
gayri-müslim bahç›van geldi¤i fieriye Sicil-
lerinden anlafl›lmaktad›r(5). Birinci Dünya sa-
vafl› öncesi ve sonras›nda da Eyüp yo¤un
göç alan ‹stanbul Mahallelerinden biri ol-
mufltur. Cami avlular›, medrese, imaret vb.
di¤er Osmanl› dönemi yap›lar› bu göçler s›-
ras›nda bar›nak olarak kullan›lm›flt›r(6).

Çömlekçiler Mahallesinde son çömlek
atölyesini kapatan S›tk› Özkil’lerin seramik
atölyesi, Arpac› Hayrettin sokak no 19’da
bulunmaktayd›. Ayn› sokakta no 11-15 ara-
s›nda bulunan iki katl› üç ev, S›tk› Özkil'in
babas› taraf›ndan aile fertleri için infla ettiril-
mifltir. (fot.3) iki katl› kagir bu binalar›n ön-
yüzleri sokak taraf›nda bitifliktir. Arkalar›n-
da küçük birer bahçe bulunmaktad›r. Bah-
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Foto¤raf 1. Servet Yavuz
Han›m evinde. 

Foto¤raf 2. S›tk› Özkil to-
runuyla 1993’de

Foto¤raf 3.   Arpac› Hay-
rettin Sokak’taki cumbal›
üç ev.

1 Filiz Çal›fllar Yeniflehirlio¤lu,
“Eyüp Çömlekçiler Mahallesi
araflt›rmalar›, III.Eyüpsultan
Sempozyumu, ‹stanbul, 2000,
s.42-52
2 Bu görüflmeyi sa¤layan Say›n
Sezen Çavdar’a çok teflekkür
ederim.
3 Çömlekçiler Mahallesi ile il-
gili tarihi bilgiler için bkz. Filiz
Yeniflehirlio¤lu  "‹stanbul -Tek-
fur Saray›- Osmanl› Dönemi
Çini F›r›nlar› ve Eyüp Çömlek-
çiler  Mahallesi Yüzey Araflt›r-
malar›", T.C. Kültür Bakanl›¤›,
Araflt›rma Sonuçlar› Toplant›s›,
Ankara 1995, s. 535-566.
4  Filiz Yeniflehirlio¤lu "Eyüp
Çarfl›s›", ‹stanbul Ansiklopedi-
si, Türkiye Ekonomik ve Sosyal
Tarih Vakf› -Kültür Bakanl›¤›
Yay›n›, ‹stanbul, 1994, c. 3, s.
251.
5 Suraiya Faroqhi, "l8.Yüzy›l
Büyük ‹stanbul’una Göç," l8.
yüzy›l Kad› Sicilleri Ifl›¤›nda
Eyüp’te Sosyal Yaflam, Tarih
Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹stanbul,
1998, s. 33-48.
6 H.G. Dwight,Constantinople,
Old and New, NewYork, l9l5

2

3

1



çe’ye bodrum kat›ndan ç›k›lmaktad›r. Mer-
diven alt› bofllu¤u ve içerisinde yalak ile su-
yu serin tutmas› için topra¤a gömülü su kü-
pünün oldu¤u mutfak k›sm› burada yer al›r.
(fot.4-5) Halen topra¤a gömülü olan su kü-
pünün benzer bir örne¤i, Tekfur Saray› ya-
n›nda fiiflehane caddesi üzerinde bulunan 20
yy. bafl› evlerinden birinin, 1995 y›l›nda park
yap›m› s›ras›nda y›k›lmas› s›ras›nda belge-
lenmifltir. Bu küplerin içi s›rs›zd›r; ‹ki, bazen
üç parça olarak tornada çekilip, daha sonra
parçalar birlefltirilirdi.

Alman ve Frans›z flirketi taraf›ndan ya-
p›lan Eyüp sigorta haritas›nda Çömlekçiler
Mahallesi, Arpac› Hayreddin Sokak ve
Künkçü ç›kmaz› gösterilmifl; Künkçü ç›kma-
z›n›n, karfl›s›na gelen cadde boyunca Özkil
ailesine ait olabilecek 3 ev girifli de belirtil-
mifltir(7) (fot. 6) Günümüzde bir hurdac› dük-
kan› olan no. 19’daki atölye alan›nda ise her
hangi bir yüzey araflt›rmas› yapmak flimdi-
lik olas› de¤ildir. Atölye alan›n›n, günümüz-
de yeni bir beton evin infla edildi¤i no. l7’de
bulunan alan› da kapsad›¤›n› düflünebiliriz.
S›tk› Bey ve Servet Han›m ayr›ca atölyenin,
Çömlekçiler Caddesi no. l8’in karfl›s›nda yer
alan Alev Tu¤la Fabrikas›n›n bulundu¤u ye-
ri de kapsad›¤›n› söylemifllerdir. Fabrikan›n
sahibi Say›n Hüseyin Bey, fabrikan›n inflas›
s›ras›nda topraktan çok say›da k›r›k seramik

parçalar›n›n ç›kt›¤›n› söylemifl ve bu parça-
lar› tekrar temelde, zeminin alt›nda kullan-
d›klar›n› belirtmifltir. Çömlekçi atölyesinden
günümüze kadar korunan tek veri, Servet
Han›m’›n saklad›¤› ve atölyenin giriflinde
soka¤a bakan k›s›mda as›l› oldu¤unu söyle-
di¤i kitabedir. (fot.7) Kütahya’da üretilen bu
çini kitabe büyük olas›l›kla o dönemde haz›r
olarak piyasada
sat›lan bir örnek-
tir.

Özkil Ailesi :

S›tk› Özkil,
babas› Haf›z
Mehmet (fot. 8)
ve amcas›n›n bi-
rinci dünya sava-
fl›ndan önce
1913’lerde Kuzey
Bulgaristan’dan,
Rusçuk’tan gel-
diklerini belirtmifltir. Bu kiflilerin mesle¤i bi-
lerek mi geldikleri konusunda net bir bilgi
yoktur. Önce Eyüp-Sütlüce’ye yerleflen ve
çal›flmaya bafllayan aile daha sonra Gök-
su’da hem ev hem atölye olarak kullan›labi-
len bir yer al›p bo¤aza tafl›nm›fl ancak bura-
daki üretim baflar›l› olmam›flt›r. Göksu top-
ra¤›n›n çok "ya¤l›" olmas› piflirme s›ras›nda
atefl derecesinin iyi ayarlanamamas›na ne-
den olmufl ve yap›lan küpler çatlam›flt›r. Bu
nedenle tekrar Eyüp’e, Çömlekçiler Mahal-
lesine tafl›nm›flt›r. Baba ve amcadan sonra
çömlekçilik mesle¤ini Servet Yavuz’un day›-
lar› Sadrettin (fot. 9-10) ve S›tk› Özkil ( fot.
11-13 ) kardefller devam ettirmifltir. S›tk› Öz-
kil, Çömlekçiler Mahallesinde atölye say›s›-
n›n 1930’lu y›llarda çok azald›¤›n› söyler.
Kendi sokaklar›nda, komflu 3 dükkan sahi-
binin Rum, 2 tanesinin de Ermeni oldu¤unu
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Foto¤raf 4.  Servet Ya-
vuz’un Arpac› Hayrettin
sok. no: 15 deki evinin mut-
fa¤›nda bulunan topra¤a
gömülü su küpü.

Foto¤raf 5. fiiflehane cadde-
sinde, Tekfur Saray› yan›n-
daki evlerin 1995’te y›k›l-
mas› s›ras›nda bir evden ç›-
kan su küpü.

Foto¤raf 6, Sigorta Hari-
tas›nda Çömlekçiler Mahal-
lesi

Foto¤raf 7. Arpac› Hayret-
tin Sokak no.15 deki atölye-
nin kap›s›nda as›l› duran
kitabe. 

Foto¤raf 8. Haf›z Mehmet.

Foto¤raf 9.Sadrettin Özkil.

Foto¤raf 10.Sadrettin Öz-
kil’in ye¤eni Servet Ha-
n›m’a verdi¤i foto¤raf›n ar-
kas›.

7 Mageburger Feuverichersic-
herungs- Gesellschaft, Com-
panie d’Assurance Contre
I’›ncndie de Magdebourg W.
Markin Co., Konstantinopel,
1913-1914.

4 5 6

7

8

9

10



hat›rlamaktad›r. Rumlar›n dükkanlar› yan
yana imifl ve mübadele sonras› gitmeleriyle
bu üç atölye de kapanm›fl. S›tk› Özkil bir sü-
re mesle¤i tek bafl›na devam ettirmifl ve ma-
hallede tek ve son kalan atölyesini de 1936
y›l›nda kapatm›flt›r.

Aile fertleri özellikle büyük ve küçük
küpler, testi, kahve tavas›, turflu küpü, künk,
güveç, reçellik, kavanoz, soba borusu bacas›,
dirsek, saks› gibi çömlekler üretmifllerdir. 

S›tk› Özkil, 1930’larda yapt›klar› üretimi
flu flekilde anlatmaktad›r:

Toprak ve Haz›rlan›fl›:

"Toprak, Kemerburgaz’dan Petnehor ve
(Pirinççi Köyü) Sultan Çiftli¤inden at araba-
lar› ile gelirdi(8)." Her iki köyde de yapt›¤›-
m›z araflt›rmalarda içinde demir oksiti fazla
olan dolay›s›yla k›rm›z› rengin hakim oldu-
¤u toprak görülmüfltür. Kemerburgaz tara-
f›ndan Eyüp’e toprak geldi¤ini Evliya Çele-
bi’de 17 yüzy›lda yazar(9). "Günde bir araba
toprak ifllenirdi. Gelen topra¤› önce çukurla-
ra depolar sonra günefle yayar kuruturduk.
Daha sonra demir topakla döve döve topra-
¤› iyice ufalar, havuzlar›n içine yumuflama-
¤a b›rak›rd›k. Havuzlar›n a¤z›nda tel kapak
vard›, oradan suyu önündeki çukura süzer-
dik. Çöken topra¤› çukurun içinde ayakla
yo¤ururduk. Toprak ya¤l› oldu¤u için içine
baflka bir fley katma gere¤i olmazd›."

Biçim verme :

"Sonra tezgaha.  Üç tezgah vard›. Küp,
künk ve testi yap›l›rd›. Hepsinin çamuru ay-
r›yd›. Üretilecek nesnelerinde boyutlar›
farkl›yd› ve numaralarla belirlenirdi. Bir nu-

maral› küp, 4 numaral› künk gibi. 4 numara-
l› künk iki parçadan yap›l›rd›. Önce yar›s›n›
yapar, günefllemeye atard›k. ‹kinci parçay›
yapar, üstüne ekler uzat›rd›k. Künkün göv-
desi yuvarlak kesilirdi. Küp üç parçadan ya-
p›l›rd›. Çapraz keser, ilk kesileni üstüne ek-
ler, uzun hamurla etraf›n› perdahlard›k 10
no’lu küpten günde 30 tane yap›l›rd›." Gü-
nümüze kadar korunabilmifl tam parçalar-
dan ve sondajlarda ç›kan örneklerden, çöm-
leklerin tezgah, yani tornada çekildikleri
belli olmaktad›r.

Su:

"Su kuyudan tulumba ile çekilirdi"

S›r:

"S›rda kullanmak için sülyeni iki yoldan
al›yorduk. Birincisinde haz›r al›n›yordu. O
zaman 50 kilo sülyeni bir kilo unla sürüyor-
duk ‹kincisinde kurflun eritme yerimiz var-
d›. Da¤lardan çakmak tafl› al›n›r, iki de¤ir-
men tafl› aras›nda toz haline getirilirdi. Mafl-
raba gibi bir ölçüyle 50 kiloya bir maflraba
koyard›k  Alt› araba topra¤a yeterdi. Küple-
rin içini s›rlarken maflrapayla içine at›p çevi-
riyorduk. A¤›z için baflafla¤› veriyorduk."

F›r›n ve ateflleme:

"F›r›nlar f›r›n tu¤las›ndand›." Yani yük-
sek atefle dayan›kl›.  "Kal›n odunlar kullan›-
l›rd›. Mefle çok köz yapt›¤›ndan gürgen kul-
lan›l›rd›. Cibali ‹skelesinden Tekel Fabrika-
s›n›n yan›nda kale gibi odun y›¤›l›rd›." Evli-
ya Çelebi de 17. yüzy›lda odunlar›n deniz
yoluyla çömlekçilere geldi¤ini yazar(10) Kul-
lan›lan odunlar›n cinsi Ahmet Refik’in ya-
y›nlad›¤› belgelerden de anlafl›ld›¤› gibi 

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

69

Foto¤raf 11. S›tki Özkil
gençli¤inde.

Foto¤raf 12. S›tk› Özkil ar-
kadafllan ve o zaman ‹stan-
bul’da az görülen arabas›
ile. 

Foto¤raf 13. S›tk› Özkil.

8 S›tki Özkil’den do¤rudan
al›nan al›nt›lar italik ile yaz›l-
m›flt›r.
9 Evliya Celebi, Seyahatname,
(çev. Z. Dan›flman), ‹stanbul
1969.
10 y.d.g.e.
11 Ahmet Refik, XVI’ inci yüz-
y›lda ‹stanbul’da Gündelik
Hayat, ‹stanbul, 1988

11 12 13



farkl› ve ayr› ayr› idi. Ne cins odunun nere-
lerde kullan›laca¤› fermanlarla kurallara
ba¤lanm›flt›(11)

"F›r›nda atefl yavafl yavafl yanard›. Orta-
da alev bacas›, ayr›ca dört ufak baca daha
vard›. Ateflin derecesi-
ni yavafl yavafl yüksel-
tirdik: F›r›n›n iç kenar-
lar› k›zard›. Kemerle-
rin üstünde delikli ta-
va vard›. Yukardan
bakarak içinin ne ka-
dar k›zd›¤›n› kontrol
ediyorduk Koltuk yer-
lerini yukardan göre-
bilirdik. E¤er fazla pi-
flerse hamur olur. 18
çeki odun bir gün bo-
yunca yanard›."

Çömlekçiler Ma-
hallesi atölyelerinden
günümüze kadar korunabilmifl örnek ele
geçmemifltir. Mahallenin yerleflim alan› ol-
mas› sistematik kaz› yap›lmas›n› engelle-
mektedir. Ancak Göksu’da 1940 y›l›nda ya-
p›lm›fl Hasan Usta Atölyesinin f›r›n› ile
Eyüp f›r›nlar› aras›nda belki benzerlik kuru-
labilir. Göksu’daki atölye oldukça genifl bir

alana yay›lmaktad›r. Çömlek üretimi için ge-
rekli ifllemlerin yap›lmas› için ayr› ayr› me-
kanlar›n bulunmas› gerekmektedir. Dolay›-
s›yla Eyüp atölyelerini de yaklafl›k ayn› met-
rekare veya daha az alan içinde düflünmek
gerekir. Çömlek üretiminin bahçelerde ya-
p›lmas› geleneksel olarak yayg›n bir uygula-
mad›r.

"F›r›n›n içine malzeme s›rayla yerlefltiri-
lirdi. Künkler iç içe geçerdi, Küpler bir alt
bir üste gelecek flekilde konurdu, aralar›nda-
ki boflluklara kavanozlar veya soba kollar›
yerlefltirilirdi. Mallar› toptanc›ya satard›k."

Üretilen malzeme: 

Özkil aile fertleri, daha çok küp, künk ve
kavanoz üretmifllerdir.  Ayr›ca sapl› kahve
tavas›, çocuk kumbaras›, farkl› boylarda s›r-
l› kavanozlar; bedenden genifl ve yuvarlak,
a¤z› dar, iki yandan kulplu s›rl› testi, laz›m-
l›k (içi s›rl›), fincan y›kamak için kavanoz (içi
s›rl›)(12), saks› da üretmifllerdir. Çevrelerin-
de soba üretenler de varm›fl. Ayr›ca kirli be-
yaz bir hamurdan aflurelik yap›l›rm›fl, onla-
r›n kulplar›n› örgülü yaparlarm›fl.

Sadrettin Bey’in üretti¤i çömleklerden
baz› örnekler ise günümüze kadar gelmifltir.

Su küpü : (fot. 14-17)
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Foto¤raf 14. Küp’ten ayr›nt›.

Foto¤raf 15. Küp’ün üstün-
de Sadrettin Bey ve imalat-
hanenin damgas›.

Foto¤raf  16.Sadrettin Öz-
kil’in yapt›¤› küp. 

Foto¤raf 17. Küp’ün çizimi.

12 Bu kavanozun biçimini ve
nas›l kullan›ld›¤›n› S›tk› Bey
hat›rlayamam›flt›r. Ancak bu
tür ifllevli bir çömlek olmas› il-
ginçtir.

14 15

16

17

18

19

20

Foto¤raf 19. Sadrettin
Bey’in yapt›¤› kavanoz.

Foto¤raf 20. Kavanozun çi-
zimi.

Foto¤raf 18. Sondaj kaz›lan
s›ras›nda Eyüp’te ç›kan di-
¤er bir küp a¤z›n›n çizimi.



Büyük su küpü olarak tan›mlanan bu
küpün a¤›z kenar›na parma¤›n boyaya bas-
t›r›lmas› ile yap›lm›fl bir bezeme kufla¤› bu-
lunmaktad›r. San, yeflil gibi canl› renklerin
kullan›lmas›yla bezenen bu küpün içi fleffaf
s›rl›d›r. Küpün bir yüzeyinde Sadrettin
Bey’in imalathanesinin adresi ve kendi ismi
vard›r. Bu tür yaz›l› parçalara sondaj kaz›la-
r› s›ras›nda rastlanm›flt›r. Yaz›n›n Latin harf-
leriyle yaz›lm›fl olmas› ve de cümle yap›s›n-
daki gramer kullan›m› bu küpün yaklafl›k
1930’lu y›llarda yap›lm›fl oldu¤unu gösterir.

Mutfakta topra¤a gömülen küplerden
farkl› olarak zemin üzerinde düz duracak
flekilde yap›lm›fllard›r. Gömülen küplerin alt
k›sm› genifl ve adeta varil gibi büyüktür. Bu
tür büyük su küplerinin a¤›z k›sm› d›flar›ya
do¤ru çok kal›n olarak döner ve su küpü ol-
duklar›n› belli eder. Benzer öreklerine son-
daj kaz›lar› s›ras›nda da rastlanm›flt›r.
(fot.18) 

Kavanoz: (fot. 19-20)

‹çerisinde de¤iflik sulu ve kuru fleylerin
saklanabildi¤i piflmifl toprak kavanozlar yu-
varlak ve dik gövdeleri ile tan›mlan›rlar.
A¤›z’a yak›n k›s›mlar› elle rahat tutulabile-

cek flekilde çekilmifltir. Bu kavanozlara ait
olabilecek kapaklar sondaj kaz›lar› s›ras›nda
ele geçmifltir.

Küçük su küpü( fot. 21-22):

Gövde k›sm› genifl ve yuvarlakça olan
bu küplerin alt› gövdeye göre incelir ve
düz biter. Kulplar›n›n olmamas› bunlar›n
tafl›ma için de¤il fakat belli bir yerde belki
bir kaide üzerinde durmak üzere üretildik-
lerini gösterir.

Özkil ailesi fertlerinin ürettiklerini söy-
ledi¤i kahve tavas› örneklerine benzer tava
saplar› sondaj kaz›lan s›ras›nda ele geçmifl-
tir. (fot. 25) Künk örneklerini ise daha halen
Eyüp’teki Çömlekçiler Mahallesinin de¤iflik
bölgelerinde insitu olarak görmek olas›d›r.

Sondaj çal›flmalar› devam ettikçe bu ai-
lenin atölyesine ait örneklerin de artaca¤›
kan›s›nday›z
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Foto¤raf 21. Sadrettin Bey'
în yapt›¤› küçük su küpü.

Foto¤raf 22. Su küpünün
çizimi.

Foto¤raf 23. Eyüp Abdur-
rahman fieref Sokak üzerin-
de yer alan 20. yüzy›l bafl›
evelerinin alt›nda kalan su
künkleri.

Foto¤raf 24. Künkün içinde
s›rl› bir ikinci temiz su kün-
künden ayr›nt›.

Foto¤raf 25. Kahve kavur-
ma tavas› sap›.

21 22

23

24

25



Prof. Dr. H. Örcün BARIfiTA

EYÜPSULTAN’DAN 
KUfiEVLER‹
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1942 Adana’da do¤du. Liseyi Ankara T.E.D.’de bitirdi. Ankara
Üniversitesi Dil Tarih Co¤rafya  Sanat Tarihi bölümünde lisans Yüksek
lisans ve doktora ö¤renimini tamamlad›. 1988’de Sanat Tarihi profesörü

oldu. 1992-1999 y›llar›nda Gazi Üniversitesi Mesleki Yayg›n E¤itim
Fakültesi Dekan› olarak görev yapt›. Ulusal ve uluslararas› birçok

toplant›ya kat›lan ve yay›nlanm›fl eserleri de bulunan Bar›flta, 1997-2000
y›llar› aras›nda’Ankara Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu
Baflkanl›¤›’n› yürüttü. Halen Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde görevine devam etmektedir. 



‹stanbul’un Türk sanat›n›n çeflitli alanlar-
da zengin örnekleri bulunan semtlerinden bi-
ri Eyüpsultand›r. Bilindi¤i gibi özellikle türbe-
leri, mezarl›klar› ile ün yapm›fl bu semti cami,
mescit, namazgah, imaret, medrese, s›byan
mektebi, kütüphane, çeflme, sebil, yunak, ko-
nut v.b. gibi yap› türleri yan› s›ra kufllar›n ba-
r›nmas›, konaklamas› için yap›lm›fl küçük bo-
yutlu bir mimari türü olan kuflevleri beze-
mektedir. Yerli ve yabanc› baz› sanatç› ve bi-
lim adamlar›n›n ilgisini çeken bu yap› türleri
gerek 16. yüzy›la tarihlenen kovuk örnekleri
gerek l8. yüzy›l sonu 19. yüzy›l bafl›na tarihle-
nen ve ‹stanbul’un baflka semtlerinde benzer-
lerine rastlanmayan baz› kuflevleri gerek mi-
mari maket niteli¤indeki tasar›mlar›yla ve ge-
rekse üç boyutlu oluflumlar›ndaki estetik yak-
lafl›mla Eyüpsultan’a ‹stanbul semtleri içinde
ayr› ve önemli bir yer kazand›rmaktad›r. Bafl-
ka bir deyiflle insano¤lunun do¤a sevgisiyle
oluflturulmufl birer mimari belge niteli¤i tafl›-
yan bu küçük ölçekli yap›lar mimarinin kuru-
luflu, cephe düzeni örtü sistemi malzeme tek-
nik konusunda bizlere bilgiler aktarmakta ve
yitirdi¤imiz baz› mimari biçimleriyle mimari
tarihinin baz› boflluklar›na ›fl›k tutmaktad›r.
Benzer bir durum kufllar için tasarlanm›fl su-
luklar ve selsebillerle bezenmifl K›r›m› Meh-
met Pafla Çeflmesi vb. gibi çeflmeler için söz
konusudur. 

Bu bildiride amac›m›z Eyüpsultan’da yer
alan baz› cami, imaret s›byan mektebi ve tür-
belerdeki kuflevlerini belgelemek, tan›tmak ve
onlara toplu bir bak›fl yaparak bu semti beze-
yen kuflevlerinin mimari tarihinde almas› ge-
reken yeri sa¤lama¤a yard›mc› olmakt›r. Bu
yolla Osmanl› ‹mparatorlu¤u Dönemi kuflev-
lerini günümüze ulaflt›ran örneklerini yitirdi-
¤imiz, 20.yüzy›l bafl›na tarihlenebilecek, a¤aç-
tan yap›lm›fl, çok katl›, portatif özgün bir ku-
flevini koruyan ve geçmiflte oldu¤u gibi günü-
müzde de kuflevleri yapma¤a devam ederek

bir mimari gelene¤i sürdüren Eyüpsultan
semti sakinlerinin hayvan sevgisine de¤in-
mektir.

Birinci örnek Eyüpsultan Camisidir. Bilin-
di¤i gibi bu yap› bir cephesi Zal Pafla Cadde-
siyle Fahri Korutürk Caddesine bir cephesi
Beybaba Sokakla Boyac› Soka¤›n Bostan ‹ske-
lesi sokakla kesiflti¤i adada yer almaktad›r. Bir
cephesi Eski Hamam Soka¤a bakan caminin
önünde Eyüpsultan Meydan› bulunmaktad›r.
Fatih taraf›ndan 863 (1459 M.) y›l›nda infla
edilmifl külliyenin bir parças› olan yap› III.
Ahmet Dönemi’nde (1602-1617) minareleri
y›kt›r›larak yeniden yapt›r›lm›flt›r. 1136 (1723
M.) y›l›nda I. Mahmut Dönemi’nde Türbeye
kutsal emanetlerden Hz. Muhammed’in ayak
izleri nakledilmifl 1766 depreminde gördü¤ü
hasar üzerine y›kt›r›larak yeniden  yapt›r›l-
m›flt›r. 1212 (1798 M.) de yap›lan bu yenileme-
de minareler korunmufltu.(1) Camide yap›lân
onar›mlar ve yeniden infla edilen üniteleri ya-
p›y› bezeyen kuflevlerinin III. Selim zaman›n-
da yap›lm›fl oldu¤unu düflündürmektedir.

Camide kufeki tafl›ndan yap›lm›fl kovuk
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Foto¤raf:1; Eyüpsultanda Gü-
vercinler.

Foto¤raf:2-3;Eyüpsultan Sü-
leyman Subafl› Çeflmesi ve bu
çeflmeyi bezeyen kufllar için
yap›lm›fl bir selsebil biçiminde
suluk. 

Foto¤raf:4 Feshane park›ndan
kuflevleri.

Foto¤raf:5-6, Portatif kufleviy-
le bezenmifl Eyüp Belediyesi
Kültürevi ve Eyüp Belediyesi
Kültürevindeki kuflevinde
detay.

1- Baha, Tanman, Eyüpsultan
Külliyesi, Dünden Bugüne ‹s-
tanbul Ansiklopedisi, Kültür
Bakanl›¤›- Tarih Vakf›, ‹stan-
bul, 1994, C. 3, s. 237.

1 2 3

4

5
6



ve eklenti yap› biçiminde on dört kuflevi göz-
lenmekted›r.(2) Birinci örnek mihrap ç›k›nt›s›
üzerindedir. Güney do¤u yönündeki bu yu-
varlak kemer gözünden oluflan kovuk biçi-
mindeki kuflevi saça¤›n alt›ndad›r.

Do¤u yönündeki kuflevlerinden birincisi
portal› taçlayan bir köflk biçimindedir. Tek t›r-
nakl› mermerden yap›lm›fl bir konsol üzerine
oturtulmufl köflk iki katl›d›r ve üzeri tonozla
örtülüdür. Yuvarlak hatl› d›fla do¤ru tafl›nt›l›
bu köflkün birinci kat› dikdörtgen pencere
ikinci kat› ise iki kalk›k kemer ve bir yuvarlak
kemer biçimli pencere ile ayd›nlat›lm›flt›r.

‹ki, üç ve dördüncüsü güneydo¤u yönün-
deki aya¤› bezemektedir. ‹kisi üstte biri altta
yer alan bu kuflevlerinden üsttekilerin birinci-
si tonozla örtülü dikdörtgen biçimli bir bal-
kondan oluflmaktad›r. Aya¤›n di¤er yönünde-
ki üçüncüsü tonozla örtülü d›fla taflan bir
cumba biçimindedir. ‹ki ayak aras›na oturtul-
mufl kalk›k kemerlerle bezenmifltir. Bunlar›n
alt›nda yer alan dördüncüsü duvar etine oyul-
mufl iki kalk›k kemerin ortas›na d›fla do¤ru ta-
flan dikdörtgen bir ç›kmadan meydana gel-
mifltir. Seyir köflkü biçimindeki bu yap› tonoz-
la örtülüdür. Onun alt›nda bulunan beflinci
kuflevi k›r›lm›flt›r.

Reva¤›n do¤u kanad›n›n d›fl yüzünü befl
kovuk ve eyvan biçimli bir eklenti yap› olmak

üzere toplam alt› kuflevi bezemektedir. Küçük
boyutlu kovuk biçimindeki kuflevlerinin ikisi
kalk›k kemer biri k›r›k kemer biri yuvarlak
kemer girifllidir. Bunlardan bir tanesi üçgen
al›nl›kl›d›r. Aya¤›n üstünde de dikdörtgen bi-
çimli bir kovuk görülmektedir.

Caminin bat› yönündeki kuflevlerinden
biri destek kulesinin üstündeki silmenin alt›n-
dad›r. Kovuk biçimindeki bu ev kalk›k kemer
girifllidir.

Kuflkusuz caminin en ilginç kuflevi bat›
yönündeki d›fl avluyu kuflatan duvar›n d›fl
yüzeyinde hünkar köflkü ya da bugünkü
imam ve müezzin odalar›n›n alt›nda yer alan
fevkani han biçimindeki kuflevidir. Mermer
bir kaide üzerinde yükselen, düfley ç›kmal›,
dikdörtgen cepheli kervansaray›n›n birinci ve
ikinci katlar› iki tarafta sütunlarla s›n›rl›d›r.
Benzer sütunlarla yan cepheleri duvar etine
ba¤lanan yap›n›n ortas›nda bir girifl kuruluflu
vard›r. Yirmi bir gözlü yap› kalk›k kemer biçi-
minde pencerelerle ayd›nlat›lm›flt›r. Tonozla
örtülü yap›da tonozun içi çat› kat› olarak de-
¤erlendirilmifltir.

‹kinci cami Zal Mahmut Pafla Camisidir.
Defterdar Caddesi ile aras›ndaki adada yer
alan, l6. yüzy›la tarihlenen yap› bilindi¤i gibi
Mimar Sinan'›n eseridir.(3) Caminin mihrab›-
n›n do¤u yönündeki aya¤›n üstünde tafla
oyulmufl kovuk biçimi bir kuflevi(4) ile di¤er
aya¤›n yan›nda duvar etine oyulmufl üç ko-
vuk gözlenmektedir. Bunlardan ikisi k›r›k ke-
mer gibi yuvarlak kemer girifllidir.

Üçüncü yap› Mihriflah Sultan ‹maretidir.
Bostan ‹skelesi Sokak ile Türbe Ç›kmaz› So-
kak köflesinde yer alan yap› bilindi¤i gibi 1209
( 1794 M.)(5) tarihinde yap›lm›flt›r.

‹mareti "U" biçimindeki avlusunu kufla-
tan reva¤›n do¤u kanad›n›n d›fl yüzünde sa-
çak alt›nda konsol üzerine oturtulmufl bir ku-
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2- H. Örcün, Bar›flta, Osmanl›
‹mparatorlu¤u Dönemi ‹stan-
bul’undan Kuflevleri, Kültür
Bakanl›¤›, Osmanl› Dizisi,
Sanat Eserleri Dizisi / 306,
2000 s.93-99.
3- Do¤an Kuban, Zal Mahmut
Pafla Cami, Dünden Bugüne
‹stanbul Ansiklopedisi, Kül-
tür Bakanl›¤›- Tarih Vakf›, ‹s-
tanbul, 1994, C. 76 s. 542
4- Bar›flta, a.g.e., s.177,178.
5- Mehmet Mermi, Haskan,
Eyüpsultan Tarihi, Eyüpsul-
tan Belediyesi, ‹stanbul 1996,
s. 334.

Foto¤raf:7-8-9; Camiye ben-
zeyen kuflevleri

Foto¤raf:11; Zal Mahmut Pafla
Camisini mihrap yönündeki
kovuk biçimi kuflevleri

Foto¤raf:12; Ayak üstündeki
kovuktan detay

Foto¤raf: 10; Bat› yönündeki
kuflevi

7 8 9

11 12



flevi yer almaktad›r ‹ki katl› bir ev biçiminde
tasarlanm›fl yap› beflik çat›yla örtülüdür. Bi-
rinci katta iki, ikinci katta bir kalk›k kemer bi-
çiminde giriflleri vard›r.(6)

Dördüncü yap› fiah Sultan S›byan Mek-
tebidir. Feshane Caddesi üzerinde Zal Mah-
mut Pafla Cami yan›nda yer alan yap› bilin-
di¤i gibi 1215 (1800 M.)(7) tarihlidir. fiah Sul-
tanca infla ettirilen yap› türbe, çeflme, sebil
ve hazireden oluflan yap›lar toplulu¤unun
bir parças›d›r.

Mektebin önündeki sebili taçlayan kuflevi
bir köflk biçimindedir. Tek t›rnakl› bir konsol
üzerine oturtulmufl yap› orta ve sol yönde üç
sa¤ yönde iki katl› ön cephesinin ortas›nda d›-
fla do¤ru tafl›r›lm›fl bir ç›kma buluna bir yap›-
d›r. Sa¤ tarafta girifli bulunan köflkün sol tara-
f› kapal›d›r.(8)

Beflinci yap› Feridun Pafla Türbesidir.
Beybaba Sokak üzerinde yer alan yap› bilindi-
¤i gibi 1583 y›l›nda infla edilmifl ve 1945 y›l›n-
da onar›lm›flt›r.(9)

Türbede tafla oyulmufl kovuk biçiminde
iki kuflevi vard›r. Bunlardan birincisi yap›n›n
ön cephesinin sa¤ köflesinde di¤eri yan cephe-
sindedir. Her ikisi de k›r›k kemer gözlüdür.(10)

Alt›nc› yap› Vezir Mir-i Miran Mehmet
Pafla Türbesidir. Cami Kebir Caddesi ile Bey-
baba sokak aras›ndaki adada yer alan yap› bi-
lindi¤i gibi 997 (1589 M.) tarihinde yap›l-
m›flt›r.(11) Türbenin Beybaba Soka¤a bakan 
portalinin üzerinde tafla oyulmufl yuvarlak
kemer gözlü bir kuflevi vard›r.(12)

Yukar›da k›saca tan›t›lmaya çal›fl›lan ör-
neklere dayanarak sonuç olarak denilebilir
ki Eyüpsultan ‹stanbul’un baflka semtlerin-
de günümüze ulaflmayan kufllar için yap›l-
m›fl kufl tasvirleriyle bezenmifl sulu¤u bulu-
nan K›r›m› Mehmet Pafla Çeflmesi, çok say›-
l› küçük suluklarla tasarlanm›fl selsebille
süslenmifl Süleyman Subafl› Çeflmesi, Eyüp-
sultan Belediyesi Kültürevini taçlayan a¤aç-
tan yap›lm›fl çok katl› portatif kuflevi ile ve
özellikle yeni aray›fllar içinde oldu¤u Eyüp-
sultan Cami yan›s›ra fiah Sultan S›byan
Mektebini taçlayan kendinden sonra infla
edilen fieyh Davut Handa da gözlenen çat›
katl› kuflevleriyle mimarl›k tarihinde ayr› bir
yer tutmaktad›r. Öte yandan 16. yüzy›ldan
kalan Mimar Sinan’›n baz› eserlerini bezeyen
kovuk biçimi kuflevleriyle ve 18. yüzy›l sonu
19. yüzy›l bafl›na tarihlenebilecek baz› kuflev-
leriyle ‹stanbul’un baflka semtlerindeki ve ‹s-
tanbul d›fl›ndaki örneklerle baz› benzerlikler
göstermekte bu yolla malzeme, teknik, tür, bi-
çim vb. gibi nitelikleriyle sa¤l›kl› sentezlere
ulaflmam›za olanak sa¤lamaktad›r.
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Foto¤raf:13; Mihriflah Sultan
‹maretini bezeyen kuflevinden
detay.

Foto¤raf:14-15; fiah Sultan
S›byan Mektebi bezeyen
kuflevi ve kuflevinden detay.

6- Bar›flta, a.g.e., s. 177, 178.
7- Hale, Tokay, fiah Sultan
Külliyesi, Dünden Bugüne ‹s-
tanbul Ansiklopedisi, Kültür
Bakanl›¤›- Tarih Vakf›, ‹stan-
bul, 1994, C. 7, s. 127.
8- Bar›flta, a.g.e., s. 221, 222.
9- Haskan, a.g.e., s. 169.
10- Bar›flta, a.g.e., s. 229.
11- Haskan, a.e.g, s. 193.
12- Bar›flta, a.g.e., s. 236.

Foto¤raf:16-17; Feridun Pafla
Türbesi’nin ön cephesini süsle-
yen kuflevi ve kuflevinden de-
tay.

Foto¤raf:18-19; Vezir Mir-i Mi-
ran Mehmet Pafla Türbesi’nin
portalinin üzerini bezeyen ku-
flevi ve kuflevinden detay.
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Yard. Doç.Vildan ÇET‹NTAfi

EYÜPLÜ B‹R SANATÇI
DERV‹fi HASAN EYYÛBÎ
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Ad›n›n sonuna Eyyubî kelimesini ekle-
di¤i için Eyüplü oldu¤u anlafl›lan sanatç›,
hakk›nda pek fazla bilgi bulunmamaktad›r.
fiehabettin Uzluk'tan al›nan "Dervifl Hasan
Eyyubî’nin, Yusuf Dede Mecmuas›ndaki kay-
da göre; Befliktafl Mevlevihane’si dervifllerin-
den oldu¤u ifade edilmektedir." fleklindeki
beyanat›, Dervifl Hasan Eyyubî Hakk›nda ilk
yaz›l› kaynak olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

fiehabettin Uzluk, Mevlana’n›n Ressam-
lar› adl› eserinde; "Mevlevihane, maddi ve
manevi mensuplar› ile ‹slam veTürk Medeni-
yetlerine büyük muavenette bulunuyordu.
Sanat ve ilim erbab› rahiplerin Hr›stiyan Me-
deniyetine olan iyili¤i gibi, Mevlevi ilim ve
sanat adamlar› da müslüman Türklü¤ün yo-
lunda faaliyet yap›yorlard›."(1) ifadeleriyle
Mevlevi dergahlar›n›n önemini vurgulam›flt›r.

Gerçekten de XIX. yy.’a de¤in bu der-
gahlarda yüzlerce nakkafl, kaattan, hattat, oy-
mac›, lake ustas›, mücellit, flair ve musikiflinas
yetiflmifltir. Mevlevilik Felsefesinin sanata
aç›k, hümanist ve evrensel yaklafl›m›, tasav-
vufun özündeki Tanr›'ya ulaflma iste¤i, bu ta-
rikat mensuplar›n›n sanat dallar›nda etkin rol
oynamalar›n› sa¤lam›flt›r.

Sanat› bir tür ibadet olarak gören ve
yapt›klar› eserlerine de ço¤u zaman imza koy-
mayan sanatç›lar, Tanr›’ya flirk koflmufl ol-
maktan çekinirlerdi. ‹mza att›klar› eser-lerin-
de bile isimlerinin bafl›na "EI fakir, EI hakir"
gibi kendi varl›klar›n› küçümseyen ve ancak
Allah'›n hizmetinde olabileceklerini ifade
eden ön ekler getirirlerdi. Bu nedenle ne yaz›k
ki günümüzde, birbirinden de¤erli pek çok
eserin sanatç›lar› bilinememekte-dir.

Seçkin ve ayd›n bir grubun sürekli düflü-
nen, tart›flan ve Allah yolunda hizmet eden
üyelerinin oluflturdu¤u Mevlevi dergahlar›
birçok sanat›n yan› s›ra "Kaat’›" dal›na da de-
¤erli ustalar kazand›rm›flt›r.

Dervifl Hasan Eyyûbî de bu Kaat’› usta-
lar›n›n en önde gelenlerinden biridir. Ancak
bu alanda bilinen tek eseri; Bugün Topkap› Sa-
ray› Koleksiyonunda C.Y.463 No ile kay›tl› ya-
z› çekmecesidir. Halil Edhem'in Elvah-› Nakfli-
ye Koleksiyonu adl› eserinde; söz konusu çek-
mecenin, ‹stanbul ‹slam eserleri Müzesi'nde
korunmakta oldu¤u ve sanatç›s› için de  "Der-
vifl Hasan, Pek büyük bir ressam ve ayn› za-

manda önemli bir oymac› olup,herhalde Türk
ustalar›n en birinci s›ras›nda say›lmaya de-
¤er."(2) fleklinde ifade edildi¤i görülmektedir.

Türk bezeme sanatlar›n›n en güzel ör-
neklerini oluflturan dallardan birisi de Kaat'›
ad› verilen ka¤›t oymac›l›¤›d›r. Kaat’› sanat›-
n›n temelleri kitap sanatlar›na dayanmakta-
d›r. Yaz›l› kaynaklardan ve günümüze gelebi-
len örneklerden anlafl›laca¤› üzere XV. yy.’›n
ikinci yar›s›nda, flimdi Afganistan topraklar›
üzerinde bulunan Herat’ta gelifltirildi¤i san›l-
maktad›r.

Bu sanat kolunun köklerini (filigre) deri
oymac›l›¤›na ve VI-X. yy. aras› Kopt kitap
kaplar› ile VIII-IX. yy. aras› Uygur sanat›na ait
kitap kaplar›na dayand›ran Filiz Ça¤man;
Oymac›l›k sanat›n›n ka¤›da uygulanarak bafl-
l› bafl›na bir sanat kolu haline geliflini XV. yy.
olarak aç›klamaktad›r.(3)

Kaat’›, en basit anlat›m›yla ka¤›t üzerine
çizilen motif, figür ya da yaz›lar›n oyulup ç›-
kar›larak baflka bir yüzey üzerine yap›flt›rmak
suretiyle oluflturulan bezeme sanat›-d›r. Bu
teknikte azami sab›r ve dikkatle kesilip oyu-
lan motif veya yaz›lar›n hem negatif (difli)
hem de pozitif (erkek) k›s›mlar› ayr› ayr› de-
¤erlendirilip kullan›labilir.

Kaat’› tekni¤i ile oyulacak ka¤›tlar, bitki-
lerden ve minerallerden elde edilen do¤al bo-
yalarla istenilen renklerde ve tonlarda ayr› ay-
r› boyanarak gölgede kurutulur. kuruyan ka-
¤›tlarda k›r›fl›k kalm›flsa mühre ile düzeltile-
rek pürüzsüz hale getirilir. Daha sonra bu tek-
nikte oyma yapmak üzere gelifltirilmifl, ucu
e¤ri ve a¤z› keskin Nevregan ya da makas
yard›m› ile tek tek oyulan motif ve figürler
kompozisyon da belirlenmifl olan yerlerine
büyük bir özenle yap›flt›r›l›r.
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1) UZLUK fiehabettin, Mevla-
na'n›n Ressamlar›, Konya Hal-
kevi Güzel Sanatlar Komitesi
Yay›nlar›, 1945,  s. 3.
2) EDHEM Halil, Elvah-› Nak-
fliye Koleksiyonu, Yeni Bask›,
‹stanbul 1970, s. 30-31.
3) ÇA⁄MAN Filiz, "XV. Yüz-
y›l Ka¤›t Oymac›l›k (Kaat’›)
Eserlerin Sanat Dünyam›z Sa-
y› 8, Eylül 1976, s.22.

Foto¤raf 1; Yaz› çekmecesinin
d›fl görünüflü

1



Yap›flt›rma da ayr› bir beceri ve ustal›k
isteyen bir ifllemdir. Kaat’› oymalar, pirinç ya
da bu¤day niflastas›n›n piflirilmesi yolu ile el-
de edilen kolan›n tülbentten geçirilmesinin
ard›ndan kullan›ma haz›r hale gelen "muhal-
lebi" ile yap›flt›r›l›r. Bu ifllem s›ras›nda ka¤›tla-
r›n y›rt›lmamas› için son derece itina göster-
mek gerekmektedir.

Dervifl Hasan Eyyûbî’nin çekmecesinde
uygulad›¤› gibi çok katl› (Katmerli) Kaat’› tek-
ni¤inde ise, oyulan pozitif (erkek) motif ya da
figürlerin istenilen hacim ve görüntüye ula-
fl›ncaya kadar üst üste yap›flt›r›lmas› söz ko-
nusudur. Takdir edilmelidir ki böylesine bir
çal›flma dikkat ve sabr›n yan› s›ra üstün bir
yarat›c›l›k, renk bilgisi ve teknik beceri gerek-
tirmektedir.

Oyulan pelür ka¤›d› inceli¤indeki ka¤›t-
lar›n, tek tek boyanarak özenle kurutulduktan
ve orta k›s›mlar›ndan üst üste yap›flt›r›ld›ktan
sonra, (gerekti¤inde suluboyalarla yeniden
renklendirilerek) haz›rlanan ve onlarca deta-
y›n birlefltirilmesinden meydana gelen böyle
bir eser; renk uyumu, kompozisyon gibi re-
simsel ö¤elerin d›fl›nda ortaya ç›kan üç boyut-
lu hacimsel etkisi ile de dikkate de¤er bir özel-
lik arz etmektedir.

Dervifl Hasan Eyyûbî’nin çok katl› kaat’›
tekni¤i ile süsledi¤i bu yaz› çekmecesi, sanat›-
m›zda yer alan nadir örneklerdendir.

fiehabettin Uzluk, çekmecenin, 3879 en-
vanter no ile kay›tl› iken 1919 y›l›nda Y›ld›z
Saray›’ndan ç›kar›ld›¤›n› bildirmektedir.(4)

Halil Edhem’in ‹fadelerinden de anlafl›laca¤›
üzere eser, Y›ld›z Saray›’ndan önce Çinili
Köflkte’ki ‹slam Eserleri Müzesine, oradan da
Topkap› Saray›’na nakledilmifltir.

Yaz› Çekmecesi; 37,5 x 18,5 x 13cm. ölçü-
lerindedir. Ahflap gövdeli olup ayaklar› fildi-

flinden yap›lm›flt›r. Kenar ve köflelerde de fildi-
fli fleritler kullan›lm›flt›r. Çekmecenin hokkalar›
ve r›hdan› gümüflten yap›lm›fl olup içi deriyle
kaplanm›flt›r. Kalemlik alt›n yald›zla süslen-
mifltir. Çekmecenin ‹ç ve d›fl kapa¤› ile yanlar›
cam alt›na al›nm›fl kaat’› tekni¤inin essiz ör-
nekleriyle bezenmifltir. ‹ç ve d›fl kapakta man-
zara tasvirlerine yer verilirken, çekmece göv-
desinin ön ve yanlar›nda da yine cam alt›na
al›nm›fl mavi zemin üzerinde, içlerinde renga-
renk çiçek buketlerinin yer ald›¤› saks› ve vazo
motifleri ‹fllenmifltir. Kapa¤›n e¤imli yüzeyleri
de sarmal oluflturan çiçek dallar› ve ayn› tek-
nikle çal›fl›lm›fl çiçeklerle bezenmifltir. (Foto1)

‹ç kapaktaki kaat’› manzara, çerçeve ha-
ricinde kapa¤› tamamen kaplamaktad›r. Alt
kenar›n ortaya yak›n bir k›sm›nda ise bir dik-
dörtgen içinde sanatç›n›n imzas› yer almakta-
d›r. Ancak çekmece üzerinde yaz›l› bir tarih
yoktur. (Foto2)

Bu kapakta, bulutlar›n hareketlendirdi¤i
gökyüzünün alt›nda a¤açlar, sivri tepeli da¤-
lar, denizde süzülen gemi, sa¤da çift kuleli ve
minareli bir sur görüntüsü, önde havuzu ve
bahçe çiti bulunan kubbeli bir bina, soldan sa-
¤a do¤ru akan, üzerinde köprü de bulunan ve
meandr çizen bir ›rmak, ›rmakta bir kay›k, k›-
y›da, at, köpek, bo¤a geyik, leylek, aslan gibi
hayvanlar, havada uçan, dallara konmufl çe-
flitli kufllar, sol tarafta tepe üzerinde yine kule-
li bir yap› ve önünde bir insan figürü yer al-
maktad›r. (Foto3)

Günsel Renda bu çekmecedeki manzara
tasvirleri için, "Tekni¤in bütün güçlü¤üne
karfl›n, sanatç›, bu kompozisyonda bir yandan
geleneksel minyatür sanat›n›n ayr›nt›c› yakla-
fl›m›n› korumufl, öte yandan küçümsenmeye-
cek bir perspektif denemesine giriflmifltir.(5)

ifadelerini kullanm›flt›r.

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

78

4) UZLUK fiehabettin, Mevle-
vilikte Resim Resimde Mevle-
viler, Türkiye ‹fl Bankas› Ya-
y›nlar› T.T.K. Bas›mevi Anka-
ra 1957, s.63.
5) RENDA Günsel, "Topkap›
Saray› Müzesindeki Dört
Manzaral› Yaz› Çekmecesi"
Sanat Dünyam›z, Say› 9, Ocak
1977,  s. 2.

Foto¤raf 2; Yaz› çekmecesinin
iç görünüflü

Foto¤raf 3; ‹ç kapakta yer alan
Kaat’› Manzara

2 3



‹ç kapaktakinden daha dar bir alan kap-
layan d›fl kapakta, da yine bir peysaj çal›fl›l-
m›flt›r. Çok katl› kaat’› tekni¤inin bütün ince-
li¤inin sergilendi¤i, bu manzarada sa¤ ve sol
tarafta yine kubbeli binalar ile bir sur görün-
tüsü çal›fl›lm›flt›r. Denizde bayraklarla süslü
yelkenli ve saltanat kay›klar› aras›nda uçuflan
kufllar yer almaktad›r.

Manzaran›n ön taraf›nda, yo¤un kaat’›
uygulamalar› ile meydana getirilmifl ördek,
tavus kuflu, at, ku¤u, tavflan, taz›, aslan gibi
hayvanlarla atl› avc›lar görüntülenmifltir.
Dantel gibi ifllenmifl de¤iflik tipteki a¤açlar ile
çiçekler, oyulmufl ka¤›tlardan yarat›lm›fl bir
masal dünyas› gibidir. Bitkilerin, önden arka-
ya do¤ru s›ralan›fl›nda yakalanan derinlik, bi-
nalar›n etraf›nda yer alan selviler, üzerinde
meyveleri, çiçekleri olan a¤açlar ve bunlar›n
aralar›na gizlenmifl hayvanlarla, çal›flmaya
rölyef etkisi kazand›r›lm›flt›r. (Foto4)

Çekmecenin ‹ç ve d›fl kapa¤›nda yer
alan Dervifl Hasan Eyyûbî`nin bu kaat'› man-
zaralar›, hem geleneksel minyatür sanat›m›za
hem de bat› anlay›fl›na dönük resme yaklafl›-
m›yla ilginç bir örnek teflkil ederken, çok de-
¤iflik bir teknikle yakalanabilmifl üç boyutlu-
luk aç›s›ndan da geleneksel el sanatlar›m›z›n
nadir örneklerindendir.

Kemal Ç›¤, bu eser için; "Hakiki bir
san’atkar›n yarat›c› kuvveti, renkli ka¤›tlar-
dan bu kadar olgun bir ifade meydana getire-
bilmesi, insana heyecan veriyor. fiimdiye ka-
dar baflka bir eserine tesadüf edilemeyen Der-
vifl Hasan Eyyûbî’nin bu tek eseri onun bu
yoldaki yüksek kudretinin en kuvvetli flahidi
oluyor. "‹fadesini kullanm›flt›r.(6)

fiehabettin Uzluk ise; "Kompoze edilen
tablolar›n heyeti, fevkalade güzeldir manza-
ralar›n renklerinde büyük bir kaynay›fl vard›r.

‹nsan eseri karfl›s›na ald›¤› zaman, saatlerce
bakmaya doyam›yor. A¤aç ve çiçeklerin arala-
r›na yerlefltirilen süvariler, insan, hayvan tip-
lerinde en ufak bir hata göze batm›yor. Maha-
retli bir elin yarat›c› kuvveti alt›nda renkli ka-
¤›tlardan ancak bu kadar olgun eser do¤abilir.
(Foto5) Dervifl Hasan, bir çok marifet erleri
yetifltiren Befliktafl Mevlevihanesi’nin Büyük
bir ressam› olarak yafl›yor."(7) ifadeleriyle sa-
natç› ve eserine duydu¤u hayranl›¤› dile ge-
tirmifltir.

Ne yaz›k ki Kaat’› tekni¤i ile yap›lm›fl
baflka bir yap›t›na ulaflamad›¤›m›z Dervifl Ha-
san Eyyûbî’nin kaat’› eserler yan› s›ra resim
ve hatla da u¤raflt›¤› anlafl›lmaktad›r. Server
Day›o¤lu’nun makalesi sayesinde haberdar
olunan Mevlevi sikkesi formunda ki imzal›
bir levhas›, bugün Divan Edebiyat› Müzesi
olarak bilinen Galata Mevlevihanesi koleksi-
yonunda bulunmaktad›r.

Levhan›n arkas›nda "Akdem müteveffa
Halet Efendi tebas›ndan Tarikat-› Aliyye-i
Mevleviyye muhibban›ndan Eyüplü Dervifl
Hasan’›n eser-i teberrusidir". Yaz›s› ve H.1249
(m. 1883) tarihi, yer almaktad›r.(8)

Sonuç olarak, ancak farkl› tekniklerde
çal›fl›lm›fl bu iki eserinden tan›yabildi¤imiz
Eyüplü Dervifl Hasan’›n; Mevlevi dergah›ndan
yetiflmifl, çok yönlü ve yetenekli ender sanat-
ç›lar›m›zdan biri oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
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6) ÇI⁄ Kemal, "Türk Oymac›-
lar› (Ka¤›tlar›) ve Eserleri", ‹la-
hiyat Fakültesi Türk ve ‹slam
Sanatlar› Tarihi Enstitüsü Y›l-
l›k Araflt›rmalar Dergisi, ll.
1957, s.164
7) UZLUK fiehabettin, Mevle-
vilikte Resim Resimde Mevle-
viler, Türkiye ‹fl Bankas› Ya-
y›nlar› T.T.K. Bas›mevi, Anka-
ra 1957 s. 64.
8) DAYIO⁄LU Server, "Os-
manl› Sanat›nda Mevlevi Hat-
tatlar ve Divan Edebiyat› Mü-
zesi Koleksiyonu" Tarihi Kül-
türü ve Sanatt›yla Eyüpsultan
Sempozyumu III.  s. 325.

Foto¤raf 4; D›fl kapakta yer
alan Kaat’› Manzara

Foto¤raf 5; D›fl kapakta yer
alan Kaat’› Manzaradan
detay

4



Cengiz BEKTAfi

EYÜP’DEK‹ 
ÇOCUK OYUNCAKLARI 

‹fiL‹⁄‹ VE MÜZES‹
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26 Kas›m 1934’te Denizli’de do¤du.
‹DGSA ‹ç Mimarl›k, Mimarl›k bölümlerinde okudu. 1959 da

Münih (Almanya) Teknik Üniversitesi Mimarl›k bölümünü bitirdi.
1960 Alman fiehircilk Akademisi kurslar›n› izledi.

Serbest Mimar olarak çal›flt›.  1962’de Ortado¤u Teknik
Üniversitesi’nde ö¤retim görevlisi olarak, ‹nflaat ‹flleri Mimarl›k

Bürsunu yönetti. Üniversiteden iste¤iyle ayr›ld›. 1963’den beri özel
iflli¤inde çal›fl›yor. Trakya Ünivesitesi’nde lisansüstü ö¤rencilerine
“Kültürün Planlamaya Etkisi“ konusunda ders veriyr. Ça¤r›l› olara
gitt¤i Makedonya, Amerike , Almanya’da k›sa süreli konuk hocal›k

yapt›, konferanslar verdi. Ululararas› ve ulusal mimarl›k
yar›flmalar›nda 25’in üzerinde ödül ald›. Cumhuriyet dönemi

örnekleri aras›nda say›lan yap›lar gerçeklefltirdi. Edebiyat kültür
ve mimar› alanlar›nda yay›nlanm›fl bir çok eseri bulunan Bektafl,

Türkiye Yazarlar Sendikas› Baflkan›d›r.



‹stanbul’da çocuklar› sünnetten önce
Eyüp Sultan’a götürürlerdi biliyorsunuz.
Özel giysiler giydirilmifl çocuklar için bir
bayram günü olurdu bu... Arma¤anlar al›-
n›rd› do¤al olarak onlara... Eyüp bu neden-
den olsa gerek oyuncakç›l›k öze¤iydi. 

Sonra bir gün Beyo¤lu’na d›flar›dan
oyuncaklar gelmeye bafllad›... Ard›ndan
“plastik” icad oldu.

Tahta, piflmifl toprak, deri gibi do¤al ge-
reçlerden yap›lan bizim kültürümüzün
Eyüp oyuncaklar› yoklara kar›flt›. 

Eyüp’e az›c›k da yandafl bulmak umu-
duyla gidip oyuncakç›larla bir bir görüfltüm.
Bu olanlar onlar›n da pek umurlar›nda de¤il
gibi geldi bana. Eski ustalardan birisinin o¤-
luna az›c›k dayat›nca “Geçti beyim plasti¤e
nas›l karfl› konulur!” dedi k›saca...

Oyuncaklar›n üzerine öteden beri dü-
flünmüflümdür. Kültürümüzün, çocu¤un ilk
karfl›laflt›¤› ürünleri de¤ilmi oyuncaklar. Ne-
den hep “Silah” oyuncaklar (Tabanca, tüfek,
makinal› tüfek, ›fl›n tabancas›, tank, top, sa-
vafl uça¤› v.b.) verilir çocuklar›n eline? Bu
konuda karfl› koyma toplant›lar›na kat›ld›m
gençli¤imde... Öyküler, fliirler yazd›m. 

Hep bildi¤imiz fleyler, hep bildi¤imiz so-
rular...

‹NANMAYIN
‹ster 
Çelik 
‹ster 
Plastik
Tahtadan
Ka¤›ttan
Ifl›ktan 
Utan›yorum silahlar›n›zdan
‹nanmay›n çocuklar
Yalan
Çiçek atmad› hiçbir silah hiçbir zaman

Çocuklarla sizi yaln›z b›raksalar anlafla-
caks›n›z. Ama böyle fleyleri arma¤an diye
getiren efl dost, ard›nda yay›nlar›yla tv, der-
gi, günce, renkli bas›n...

Hepsi, herfley size karfl›d›r. Konuflursa-
n›z sizi do¤rularlar belki... Gene de sonunda
“Ama, bütün çocuklar›n ellerinde böyle fley-
ler varken ben vermesem olmuyor ki...” der-
ler... Diyelim ki size inand›lar. Ve de bundan
sonra çocuklar›na verecekleri oyuncaklara
özen gösterecekler. Kendi kültürümüze da-
yal› oyuncaklar arayacaklar... Nerede bula-
caklar? 

‹flte k›sac›k özetledi¤im bu düflünceler,
‹stanbul Büyük Kent Belediyesi’nce benden
istenen, Eyüp’teki iki evin* onar›m›n›n tasa-
r›m›n› üstlendi¤imde bana yol  gösterdiler. 
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Foto¤raf 1; Eyüp Beledi-
yesi Kültür ve Turizm
Müdürlü¤ü Binas›, Be-
lediye Arflivinden

1

*Sn. Bektafl, fiu anda Beledi-
yemizin Kültür ve Turzm
Müdürlü¤ü binas›nda çok
eme¤i geçenlerden biridir.
Kültürevi ile alakal› bilgileri
flifahi de¤il yaz›l› olarak
göndermesi için Sn. Bek-
tafl’a rica ettik, evle ilgili ya-
z›s›n› bize gönderdiler.
Unutulmas›n, kayda geçiril-
sin için bizde yay›nl›yoruz.
(Yay›nlayan›n notu) 



Anlaflmadaki koflulum ifllevleri benim
saptamamd›. Saptad›m... Biri krefl, öteki
oyuncak iflli¤i ve müzesi olacakt›...

Oyuncak müzesi olacak evin depo, ça-
mafl›rl›k, takatuka yerleri olarak bofl b›rak›l-
m›fl alt kat›nda soyunma-y›kanma yerleri,
wc’leriyle  bir ifllik tasarlad›m... 

Gerekli araç gereçlerin türlerini, yerleri-
ni belirledim. 

Bir de usta odas› yerlefltirdim buraya...
Bir yandan yol gösterici olacakt› usta, O¤lu
ya da k›z›yla birlikte gelip kendisi bir fleyler
üretmek isteyenler için; bir yandan da yeni-
eski tasar›mlara göre kendisi birfleyler ürete-
cekti. 

Bakars›n›z ileride merakl›lar ç›kar, yep-
yeni oyuncaklar üretilir, oyuncak kültürü-
müze yenileyici, canland›r›c›, yayg›nlaflt›r›c›
katk›lar olurdu. 

Üst kat›n, sofas›ndan bir bir geçilen oda-
lar› bir oyuncak müzesine oylum olufltura-
caklard›... Yönetim için de düflünülmüfltü
do¤al olarak. ‹yi fleyler de¤il mi? Hani arada
“güncelerde” falan okumuflsunuzdur.
“Oyuncak Kültürümüz falan filan...” diye.
Onlara gerçek bir katk›yd› amac›m k›saca...
Yap› bitti. Bütün Kuzguncuklu çocuklar bir
pazar günü Eyüp’e gittik. Kimi yontucu, res-

sam dostlar›m›z da birlikte... 

Evin parka bakan sa¤›r yüzüne bizim
çocuklar›n çok sevdikleri koskoca bir resim
yapt›k, Eyüp’lü çocuklara arma¤an olarak...

Eyüp’lü çocuklar da kar›flt›lar aram›za...

Baflörtülü bir han›mla, çocukluktan ç›k-
mak üzere olan baflörtülü k›z› da geli. Ken-
dilerinin de kat›l›p kat›lamayacaklar›n› sor-
dular... Elbette dileyen herkes kat›labilirdi.
Bir bayram günü iflte... Bir günde bitirdik
resmi...

Art›k bekliyorduk. Belediye, evi, bu seçi-
len yolda kullans›n diye... Üzerine bir de
“Belediye Oyuncak Evi” diye bir yaz›y› as-
m›flt›k bile... Derken seçim oldu. Günler geç-
ti, haftalar, aylar geçti... 

Bir gün Eyüp Belediyesi’nden bir mimar
han›m kap›m›z› çald›. Bana sormak zorunda
oldu¤u birfley vard›. Kendisi de karfl›yd› sor-
ca¤› fleye ama ne yaps›nd› memurdu... Sor-
du: “Eyüp Oyuncak Evi olarak yap›l›p biti-
rilmifl evi krefl yapabilirmiyiz” Bu önce ona
sorulmufl... o da demifl ki:”Bunun bir proje
müellifi var... Onun bir telif hakk› var. Ona
sormak uygarl›k gere¤i... (Böyle kimseler te-
lif melif dinlemiyor. Bugüne dek Büyükkent
Belediyesi’nde Haliç’deki evlerle ilgili kimse
birfley sormad›.) Ama kendi bildiklerine ifl-
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Foto¤raf 2; Eyüpsultan
Kültürevi, Belediye Ar-
flivinden

2



lev de¤ifltirme¤e kalk›flt›lar... Gazetelere kül-
tür yaz›lar› yazanlar bile... Görevlendirilen,
kap›ma kadar gelen genç han›m mimara de-
dim ki sorusuna karfl›l›k: “Bak›n hemen
onun yan›nda bir ev daha var. Onu krefl ya-
p›n. Onar›m›n› bafltan ona göre yapars›n›z.
‹sterseniz yard›m ederiz. Tasar›mlar› veririz.
Pedegojik sak›ncalar da do¤maz. Bir daha
ne zaman yap›l›r oyuncak evi? Haz›r yap›l-
m›fl iflte... Lütfen bozmay›n! “ 

“Ben de böyle düflünüyorum ama” dedi
genç han›m mimar, “Yaparlar m› bilmem!..”

Gitti... Uzun süre ses ç›kmad›, Aradan
birkaç hafta geçti... Gidip bakt›m ki alt katta-
ki tuveletin içine yanyana klozetlerini dize-
rek, bozarak, ederek krefli yap›n›n içine t›k›fl-
t›rm›fllar bile...

Neden anlatt›m bunlar›?

fiundan: Hani benim ilkelerime göre ön-
ceden seçilen iflleve uygun onar›m yap›la-
cakt›... Koflulumuz buydu... Öyle de yap›l-
m›flt›. Ama yap›lan› bile yok ettiler. 

Olsun sonuç bugün böyle olsa da bir
gün de¤iflir... 

Yanl›fl yapa yapa bir gün do¤ru ö¤-
renilir. Siz gene de dor¤ruyu bu dünyada
söylemekten caymay›n!
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Foto¤raf 3; Eyüp Belediye-
si Kültür ve Turizm Mü-
dürlü¤ü Binas›n›n resto-
rasyondan önceki hali, Be-
lediye Arflivinden.
Foto¤raf 4; Eyüp Belediye-
si Eyüpsultan Kültürevi
Belediye Arflivinden.

3
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Prof. Dr. Ayla ERSOY

EYÜP’DEK‹ 
MEZARTASLARINDA 

SERV‹ A⁄ACI 
KÜLTÜ
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1949 y›l›nda Yozgat’ta do¤du. 1965 y›l›nda Salihli Lisesi’nden mezun oldu. 1971 y›l›nda 
‹stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümünü bitirdi. 1972-1975 y›llar›

aras›nda ‹stanbul Özel Marmara Koleji’nde Sanat Tarihi ö¤retmenli¤i yapt›. 1975-1976 y›llar›nda
Adapazar› Ali Dilmen Lisesi’nde çal›flt›. 1976-1978 y›llar›nda ‹stanbul Orhangazi Lisesi’nde görev

yapt›. 1978-1980 y›llar›nda ‹stanbul Atatürk E¤itim Enstitüsü’nde çal›flt›. 1980-1982 y›llar›nda 
‹stanbul Atatürk Yüksek Ö¤retmen Okulunda çal›flt›. 1982 y›l›nda Marmara Üniversitesi,

Atatürk E¤itim Fakültesi, Resim-‹fl E¤itimi Bölümünde ö¤retim görevlisi oldu. 1985 y›l›nda “‹stan-
bul’daki Sekiz Destekli Camilerimizin Geliflimi” konulu teziyle Doktora ünvan› ald›. 1986 y›l›nda
M.Ü. Atatürk E¤itim Fakültesi, Resim-‹fl E¤itimi bölümünde Sanat Tarihi bilim dal›nda Yard›mc›

Doçentli¤e atand›. 1989 y›l›nda “Türk Tezhip Sanat›” adl› kitab› yay›nland›. 1992 y›l›ndaM.Ü.
Atatürk e¤itim Fakültesi, Resim-‹fl E¤itimi Bölüm Baflkan Yard›mc›l›¤›na atand›. 1993 y›l›nda Sanat

Tarihi bilim dal›nda Doçent oldu. 1982-2000 y›llar› aras›nda çeflitli sanat dergilerinde makale,
elefltiri, söylefli türünde günümüz Türk sanat› üzerine yaz›lar yay›nland›. Birçok sanatç› ve sergi

kataloglar›na sanatç›lar›n üslubu, yap›tlar› ve sergilerle ilgili yaz›lar yazd›. 1998 y›l›nda
Cumhuriyetimizin 75. y›l› kutlama programlar› içinde “Ardahan’dan Edirne’ye Kültür ve Sanat
Etkinli¤i” projesini arkadafllar› ile birlikte gerçeklefltirdi. 2000 y›l›nda Profesör oldu. 2001 y›l›nda

M.Ü. Atatürk E¤itim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim-‹fl E¤itimi Anabilim Dal› 
Baflkan› olarak görev yapmaktad›r.



Geleneksel süsleme sanatlar›m›zda kul-
lan›lan motiflerin pek ço¤u salt süsleme amac›
ile uygulanmam›flt›r. Günümüzde arkeoloji,
antropoloji, sanat tarihi veya halkbilimi arafl-
t›rmalar›nda motifi bir süsleme örne¤i olarak
geçifltirmek, bir çok gerçe¤in gözden kaç›r›l-
mas›na sebep olabilir. Uygulamadaki teknik
sorunlar sonucu baz› motifler süs ifllevi üstlen-
mifl olsalar bile genelde simgesel iletiflim
amaçlar› tafl›maktad›rlar. Farkl› kültürleri izle-
yerek sürdürülecek bir çal›flma, motiflerin ta-
rihsel derinliklerdeki ifllevlerinin iletiflim ge-
reksinimini sa¤layan sembollerden türemifl,
karfl›l›kl› anlafl›lma amac›na yönelik olarak iç-
lerinde gizemli mitler bar›nd›ran gizler dün-
yas›n›n ürünleri oldu¤u gerçe¤ini ortaya ko-
yar.(1) Bu ba¤lamda baz› motifler süs ö¤esi  ol-
man›n ötesinde mistik güçler içerdi¤inden es-
tetik boyutlar› yan› s›ra birer tinsel anlam var-
l›¤›d›r.

‹lk ça¤da de¤iflik uygarl›klarda günefl,
ay, y›ld›z, atefl gibi çeflitli varl›klarla ilgili kült-
ler yarat›ld›¤› gibi, büyük ormanlara, da¤lara
ve a¤açlara da çeflitli anlamlar yak›flt›r›lm›fl,
söylenceler yarat›lm›flt›r. Meyvas›, yapraklar›,
kabuklar›, tahtas›, elyaf›, renk ve gölgesi ve
atefli do¤uran bir kaynak oluflu ile kutsallaflt›-
r›lan a¤aç, giderek kendine özgü bir kült ko-

nusu olmufltur. Günefl ve ateflten farkl› görün-
mesine karfl›n, a¤aç Babil’de günefli temsil
eden bir semboldür. Kökü yukar›da dallar›
afla¤›da tasarlanan "Tuba A¤ac›" ile "Günefl" ve
onun yeryüzündeki yaflam ve bereketi sa¤la-
yan ›fl›nlar› ayn› anlam› içermektedir.(2)

Hindistan’da a¤aç Budha’n›n sembolü
ve tanr›n›n evidir.(3) Hintliler a¤aç, tafl ve su
bulunan mikrokozmik bir merkezde kurban
ve adak törenleri sayesinde Tanr› ile iletiflim
kuracaklar›na inan›rlar. Kutsal a¤açlar› kutsal
yerlerin sembolü sayarlar. "Plaksha" ad›n› ver-
dikleri incir a¤ac› en kutsal say›lan›d›r. Eski
M›s›r’da ve Girit adas›nda da "Sycomore" de-
nilen incir a¤ac› kutsal olarak tan›n›rd›. M›-
s›r’da IX. Yüzy›la ait bir Süryani manast›r›nda-
ki alç› kabartma üzerinde yer alan hayat a¤ac›
motifi bir idol haline getirilerek gösterilmifltir.

Sümerler’de hurma a¤ac› ile sedr a¤ac›
kutsal a¤açlar aras›nda yer al›r. Onlar›n koru-
yuculu¤una inan›lmaktad›r. Türkler ‹slâm  di-
nini kabul etmeden önce Orta Asya folklorun-
da a¤ac› kutsal bir varl›k olarak sevmifl, ‹slâm
dini inançlar› ile bu sevgilerini ba¤daflt›rm›fl-
lard›r. ‹slâm’da zeytin, incir, hurma, nar, ka-
y›n, mefle ve servi kutsal a¤açlard›r. O¤uz Des-
tan›nda; iki a¤ac›n üzerine bir gece kutsal bir
›fl›k iner, bundan sonra a¤açlar›n birinin göv-
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1- Güran Erbek, "Anadolu
Motiflerinin Anlamlar› ve Ta-
n›mlama Sorunlar›", III. Mil-
letleraras› Türk Folklor Kong-
resi Bildirileri, V. Cilt, Ankara,
1987, s. 113 
2- A.C. Coomarascamy, The
‹nverted Tree, Quarterly jour-
nal of mythic  soc., 1938
3- Odette Viennot, Le culte de
L’arbre dans L’inde Ancienne,
Ars ‹slamica, Cilt IV., s. 418 

Foto¤raf 1-2, Zal Mahmut
Pafla haziresi
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desi flifler, say›l› bir zaman sonra kap› aç›larak
a¤›zlar›nda emziklerle befl erkek çocuk görü-
nür. Çocuklar büyüyünce bu a¤açlardan biri-
nin babalar› di¤erinin anneleri oldu¤unu ö¤re-
nerek büyük sayg› gösterir. 

O¤uz Ka¤an bir gün ava gider. Önünde
bir göl, ortas›nda bir a¤aç görür. A¤ac›n kovu-
¤unda bir k›z vard›r. Yaln›z oturmaktad›r. Çok
güzel bir k›zd›r. Gözü gökten daha mavi, saç-
lar› ›rmak gibi dalgal›, diflleri inci gibidir.
O¤uz Ka¤an onu görünce sever, al›r. Günler-
den ve gecelerden sonra yar›l›r ve üç erkek ço-
cuk do¤urur. Gök, Da¤, Deniz ad›n› koyarlar.(4)

A¤açtan do¤an çocuklara yeryüzüne ait isim-
ler konmufl oldu¤u gibi, O¤uz’un bu k›z› av s›-
ras›nda bulmas› da bereket ile ilgilidir. Ayr›ca
kovuk diflil bir imgedir. Türkçe’de "Ka" kökü
"‹çine almay›" gösterir ve bu kökten türetilmifl
bir çok isim ve fiil vard›r. Bu bak›mdan k›z›n
a¤aç kovu¤undan ç›kmas› tesadüf de¤ildir. Bu
ba¤lamda Türklerin kutsal sayd›¤› a¤açlardan
birisi de kay›n a¤ac›d›r. Kay›n da kad›n da ay-
n› ka kökünden gelmektedir.

Yarad›l›fl efsanelerinde de a¤aç kültü
vard›r. fiamanizm’e ait bir söylence de; "dals›z
budaks›z bir a¤aç bitmiflti. Bu a¤ac› Tanr› gör-
dü ve dallar› olmayan a¤aca bakmak hofl bir
fley de¤il, buna dokuz tane dal bitsin! dedi.

Dokuz dal›n kökünden dokuz kifli türesin ve
bunlardan dokuz ulus olsun."(5) Yine fiaman
kam kamlarken daima kay›n a¤ac› kullan›r.
Önce orman içinde dört kay›n kaz›¤› yere ka-
k›l›r ve üzerine çardak kurulur. Alt›na kurban
edilecek at ba¤lan›r. At kan› ak›t›lmadan kur-
ban edildikten sonra yüzülür, kemikleri k›r›l-
madan etten s›yr›l›r, kemikleri çardak üzerine
serilir, postu ise bir kay›n s›r›¤›na geçirilip çap-
razlama olarak çarda¤a dayan›r. Kamlamada
kullan›lan bütün ahflap malzemenin kay›ndan
yap›lmas› gereklidir.

Türk yarad›l›fl efsanelerinde de a¤açla
kad›n iliflkisi yayg›n bir inan›flt›r. Uygur efsa-
nesinde Buka ka¤an’›n dünyaya geldi¤i Selen-
ge ve Tula ›rmaklar›n›n kesiflti¤i bölgenin biri-
nin ad› "Fesuk" (Sibirya sediri), di¤erinin "Tur"
(?) olan iki a¤aç vard›r. Reflideddin’in Cami’üt-
Tevarih’inde; seferde kocas› ölen bir kad›n, ço-
cu¤unu a¤aç kovu¤unda do¤urmufl, O¤uz Ka-
¤an da bu çocu¤un ad›n› "K›pçak" (kabucak)
koymufltur.(6) Yukar›daki örneklerden de anla-
fl›laca¤› gibi Uygurlar’da, Yakutlar’da ve Orta
Asya Türkleri’nde a¤açlar›n kozmogoni ve
antropogoni aç›s›ndan çok önemli yerleri var-
d›r. Yarad›l›fl efsaneleri ve evrenin düzeni ile
ilgilidir. Kay›n, ard›ç, karaçam, flaman inanc›n-
da hayat a¤ac› yarad›l›flla, demir a¤ac› ise koz-
mogoniyle ilgilidir. Bir inanca göre fiamanlar›n
do¤uflu bir kartal›n çay›rdaki çam, gürgen ve
kay›n a¤ac› üzerine b›rakt›¤› yumurtalardan
ç›karak olmufltur.(7)

Antik Yunan mitolojisinde de a¤aç tanr›-
lar› ve perileri vard›r. A¤açlar tanr›lar›n bar›-
naklar› say›l›r. Örne¤in; Roma’da mefle a¤ac›
Jüpiter’in, defne Apollo’nun, zeytin Miner-
va’n›n bar›nd›¤› yerdir. Dion’un k›z› karya’y›
Dionisos ceviz a¤ac›na dönüfltürmüfl, Zeus’un
k›z› Helena, ço¤u yerde bir a¤aç tanr›ças› ola-
rak sayg› görmüfltür.

Irmak tanr›s› Peneios’un k›z› su perisi
Daphne’yi Zeus defne a¤ac›na dönüfltürmüfl-
tür.

Romal›lar›n a¤aç tanr›s› "Fagus" da bir
kay›n a¤ac›d›r.

Kur’an’da Tin Suresi’ne göre; Tin’e yani
incire ve zeytune yani zeytine andedilerek in-
san›n en güzel biçimde yarat›ld›¤› söylenmek-
tedir.(Tin s. 1-4) En’am Suresi’nde de; meyva-
lardan hurma, zeytin, ve nar bahçelerinden ve
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üzüm ba¤lar›ndan söz edilmektedir. (En’am s.
99-141) Yine Hz Adem’in cennette yasaklanan
a¤açtan yedi¤i meyva, yaflam a¤ac› ve gö¤ün
en uç s›n›r›ndaki Sidre-i Münteha’d›r. Sidre
a¤ac› yapraklar› fil kula¤›na benzeyen çok
yaprakl› bir a¤açt›r. Peygamberin mucizelerin-
den birinin de kurumufl bir a¤ac› yeflertmesi-
dir. Benzer bir durum H›ristiyan inanc›nda da
yer al›r. Meryem ‹sa’y› do¤ururken alt›nda bu-
lundu¤u hurma a¤ac› yeflermifl meyva verme-
ye bafllam›flt›r. Bir de hem bitkisel hem hay-
vansal nitelik tafl›yan vak vak a¤ac› efsanesi
vard›r. Bu a¤ac›n meyvalar› saçlar›ndan as›l›
kad›nlard›r. Vak vak diye ba¤›r›rlar, birisi tutu-
lursa susup ölürler.(8)

Görüldü¤ü gibi a¤aç kültü O¤uz desta-
n›ndan bafllayarak Bat›’ya do¤ru söylenceler-
de ve sanat eserlerinde yer alarak biri Yunan-
Roma-Trakya, di¤eri Hitit-Selçuklu-Osmanl›
yolu ile Anadolu’da buluflmufltur. A¤aç belli
bir bölgede köklenip yerleflen bir varl›k olarak
vatan anlam› ve idealini de sembollefltirir.

Kutsall›k kazand›r›lm›fl a¤açlar aras›nda
oldukça önemli ve anlam yüklü bir a¤aç da
servi a¤ac›d›r. On iki çeflidi bulunan servi bü-
tün Akdeniz havzas›nda, ‹ran, Suriye, Lübnan,
‹talya, Atlantik k›y›lar›nda Uzakdo¤u’yu da
içine alan çok genifl bir alan üzerinde yetiflebi-
len suya en dayan›kl› a¤aç cinsidir. Her zaman
yeflil olan bu a¤aç flekli ve di¤er özelliklerin-
den ötürü çok eskilerden beri insanlar›n ilgisi-
ni çekmifltir. ‹nsan›n güzeli "Venüs" a¤ac›n gü-
zeli "servi" ile özdefllefltirilmifl ve Venüs’ün
sembolü olarak kullan›lm›flt›r.

‹ran’da Zerdüflt dini servi kültü ile birlik-
te yay›lm›flt›r. Zerdüfltler servinin yerden gö¤e
do¤ru alev fleklinde yükseliflini ilahi bir sem-
bol olarak saym›fllar, saraylar›n, tap›naklar›n
etraf›na çok say›da servi a¤ac› diktikleri gibi,
mezar tafllar›nda da servi motifleri kullanm›fl-
lard›r. Ayr›ca XVII. Yüzy›lda ‹ran’da cenaze tö-
renlerinde cenazeyi takip eden insanlar›n elle-
rinde servi veya defne dal› tafl›d›klar›ndan da
kaynaklarda söz edilmektedir.

Sümerlerin kurban törenlerinde de bu-
hurdanlarda servi ve sedr yak›ld›¤›, Babil bah-
çelerinde hurma, incir ve narlar›n yan›nda ser-
vi de bulundu¤u, sedr ve servinin dinsel tö-
renlerde, özellikle yeni y›l törenlerinde servi
a¤ac› yak›lmas›n›n adet oldu¤u görülmekte-
dir. Bu bayramlar›n bafllang›ç tarihleri günefl

ile ilgili kozmik durumlara göre ayarlanmak-
tad›r. Asur ve M›s›r’da da servi kültü ile ilgili
eserlere rastlanmaktad›r. Servi Suriye’de de
günefl tanr›s›na ithaf edilen kutsal bir a¤açt›r.
Servi Suriye’de ayn› zamanda Noel a¤ac› hali-
ni alm›flt›r. Eski ça¤da M›s›rl›lar da gemi infla-
s› için Suriye’den servi a¤ac› getirtirlerdi. M›-
s›rda dinsel binalarda, ehramlarda ve mezar-
larda rastlanan servi sembolleri de di¤er tanr›-
lar› gibi Bat› Asya kaynakl›d›r. Venüs’ün Asya
ve Yunanistan’da oldu¤u gibi M›s›r’da da ce-
naze törenlerinde haz›r bulundu¤una inan›l›r-
d›. Bu bak›mdan Venüs’ün sembolü olan servi
mumya sand›klar› üzerine resmedilirdi. Yuna-
nistan’da ise servi ebedili¤in bir sembolü ola-
rak yaln›zca kahramanlar›n mezarlar›n›n yan›-
na dikilmektedir. Hz Nuh’un gemisinin de
servi a¤ac›ndan yap›lm›fl oldu¤u söylenmek-
tedir. Tanr›lara hurma ve servi adanmas› Ara-
bistan’da da adettir. A¤açlara tapma gelene¤i
özellikle Yemen bölgesinde çok yayg›nd›r.(9)

Servinin özellikleri ve anlam›

Servi yaz k›fl yeflil duran ve kendine öz-
gü güzel bir kokusu olan uzun bir a¤açt›r. Tah-
tas›ndan sand›k yap›l›r, çünkü kokusu haflara-
t›n türemesine engel olmaktad›r.(10) Tepe sür-
günleri ile di¤er a¤açlar›n boylar›n› aflan ve
›fl›¤a do¤ru yükselen servi a¤ac› afla¤›da genifl,
yukar› do¤ru sivri konik bir flekil göstermekte-
dir. Bu konik gövdesi onun ›fl›ktan daha çok
yararlanmas›na yard›mc› olur. Alt dallar› da
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üst dallar› gibi canl›l›¤›n› uzun süre koruyabi-
lir. Böylece uzun ömürlü bir a¤aç olarak mev-
simlere ba¤›ml› kalmadan yeflilli¤ini pul flek-
lindeki yapraklar› ile koruyabilir. Zengin reçi-
ne ve baz› kimyasal maddeler ihtiva etti¤in-
den güzel bir kokuya sahiptir. Dallar› s›k ve
yo¤un oldu¤undan baflka a¤açlar gibi rüzgar-
da kolayca sallanmaz, d›fl etkilere karfl› daya-
n›kl›d›r. Havay› temizleyen güzel kokusundan
dolay› mezarl›k a¤ac› olarak kullan›lm›flt›r.
Mezarl›klara servi a¤ac› dikme gelene¤i Os-
manl›lara Bizansl›lardan geçmifltir. Ölülerden
ç›kan kokular› da¤›tmak için bu hofl reçine ko-
kulu a¤açlardan yararlan›lm›flt›r. Servi a¤ac›
dikildi¤inde tutarsa o topra¤›n kutsall›¤›na,
tutmaz devrilirse u¤ursuzlu¤una inan›l›r. Ser-
vi a¤ac› kutsall›k kazand›r›lm›fl bitkiler aras›n-
da oldukça önemli ve anlam yüklü bir a¤açt›r.
Tasavvuf içinde de önemli bir yer tutmaktad›r.
Servinin düzgün ve uzun oluflu Kur’an’daki
Arapça "Allah" yaz›l›fl›n›n ilk harfi olan "elif"e
benzetilmekte ve vahdet-i vücud'un bir iflareti
olarak kabul edilmektedir. Bu inanc›n etkisiy-

le Nakflibendi, Kadiri tarikatlar›nda, namaz
seccadelerinde, gülabdanlar, tesbihler üzerin-
de yayg›n flekilde kullan›lmaktad›r.

Servi yaflam ve ölüm sembolüdür. Servi
a¤ac›n›n dallar›n›n ›fl›¤a do¤ru yükselifli bir
ideal noktaya ulaflma iste¤ini gösterir. Ifl›k bil-
gi demektir. Bilgiye yönelme ve birlik sa¤la-
may› iflaret eder. Servi a¤ac›n›n konik biçimi
Phallus kültü ile ba¤lant›l› olarak de¤erlendi-
rilmekte, dal ve yapraklar› yo¤un oluflu rüz-
gar karfl›s›nda di¤er a¤açlar gibi kolayca hare-
ket etmeyifli a¤›rbafll›l›¤›, sab›rl› olmay› simge-
lemektedir. Sab›r ise ‹slâm  dininin en makbul
özelliklerinden birisidir. Bakara suresinde be-
lirtildi¤i gibi. Servinin uzun ve dik flekli do¤-
rulu¤u, dürüstlü¤ü, devaml› yeflil rengi daya-
n›kl›l›¤› ve uzun ömrü, düzgün biçimi güzelli-
¤i simgelemektedir.(11) Mezarlardaki bu çeflit
a¤açlar oraya kutsal bir anlam katmaktad›r.
Ifl›¤› seven bir a¤aç olmas› insanlara da bilimin
ayd›nl›¤›na yönelme konusunda örnek olmak-
tad›r. Servi a¤ac› tüm bu mistik ve sembolik
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anlamlar›ndan dolay› Türk süsleme sanatla-
r›nda çok kullan›lan bir motiftir. Özellikle çefl-
meler ve mezar tafllar› üzerinde üsluplaflt›r›l-
m›fl bir flekilde yaflam›n ve ölümün bir simge-
si olarak yer almaktad›r. Servi motifi Eyüp ha-
zirelerinde görülebilece¤i gibi yaln›z olarak
kullan›ld›¤› gibi asma dallar› ve üzüm salk›m-
lar› ile de s›k s›k kullan›lm›flt›r. Gül, sümbül,
lale, karanfil, çiçek açm›fl erik ve badem dalla-
r› aras›nda da Türk ruhunu okflayan güzel gö-
rüntüler oluflturmaktad›r. Di¤er yandan gülün
Hz Muhammed’in sembolü, lalenin bir so¤an-
dan tek bir çiçek oluflu ile Vahdet-i vücud’un
simgesi, uzun dik flekli ile "elif" harfine benze-
yifliyle "Allah sözcü¤ünün ilk harfi oluflu gibi
di¤er çiçek motiflerinin de ‹slâm   inançla ku-
rulan sembolik ilgisi bu tür kompozisyonlar›n
tesadüfen de¤il bilinçli bir seçimin sonucu ola-
rak kullan›ld›¤›n› göstermektedir.

Kanuni'nin Muhibbi mahlas› ile yazd›¤›
divan›nda, XVI. Yüzy›l Karamemi tezhiplerin-
de, Sürname-i Vehbi ve Hünername’de, Nak-
kafl Osman’›n I. Selim’in tahta ç›k›fl›n› gösteren
minyatürde, ‹stanbul Süleymaniye Camisi t›p
medresesi kap› tokma¤›nda, Sultan Ahmet ca-
misi çinilerinde, madeni eflyalarda, kalem iflle-
rinde, a¤aç iflçili¤inde, kumafl, hal› ve kilimler-
de de yayg›n olarak kullan›lm›flt›r.

Geçmifl dönemlerin kültür ve inançlar›
hakk›nda önemli ipuçlar› veren tarihi Eyüp
mezar tafllar› sanat tarihi ve kültür tarihi bak›-
m›ndan büyük önem tafl›maktad›r. Devir üslu-
bu bak›m›ndan belli dönemlerin süsleme
programlar›n›n bu mezar tafllar› üzerinde de
uyguland›¤› görülmektedir. Mezar tafllar› üze-
rine yap›lan bu tür süslemeler ‹slâm  öncesi
inançlar›n bir uzant›s› olarak Türk toplumun-
da da devam ettirilmifltir.
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Foto¤raf 8, Nakkafl Hasan
Pafla haziresi
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Eyüp; Eyüpsultan, üç flehitler ve ‹slam
Bey mahalleleriyle çevrili, Alt›nboynuz’un
k›y›s› bir dinlenme ve ibadet yeridir. Eyüp-
sultan Camii Haliç’in bitiminde ‹stanbul’un
fethinden beri Eyüpsultan diye an›lan semt-
te Peygamberimizin sancaktar› Ebâ Eyyub
El- Ensari Halîd bin Zeyd’in türbesi önünde,
o ‹slam büyü¤ünün ruhunu fladetmek için
Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan yapt›r›lm›fl-
t›r. ‹stanbul camileri aras›nda önemli bir ye-
ri vard›r. ‹stanbul’daki Türk yap›s› ilk cami-
dir, Di¤er önemli turistik güzelliklerinden
biri de Piyer Loti Kahvehanesi olarak bildi-
¤imiz Kuruluflundaki ad› Râg›p A¤a’n›n
Kahvehanesidir. En önemlisi ise anne-baba-
lar›n çocuklar›n› sünnet zamanlar›nda, tatil
günlerinde ve bayramlarda götürdükleri ‹s-
kele Caddesi, yani bir zamanlar›n oyuncak
merkeziydi. Dedelerimizin babalar›m›z›n
çocukluk ça¤lar›na ait ne güzel an›lar› vard›r
bu sokakta. Eyüp Sultan Türbesi’ne giden ‹s-
kele caddesinde iki s›ral› Oyuncakç›lar Çar-
fl›s› bulunurdu. Bu oyuncaklar içinde neler
yoktu ki; Teneke zilleri olan tefler, mînik
darbukalar, bir kar›fl çap›nda davullar, k›r-
baç veya kaytan sar›larak döndürülen topaç-
lar, kursak düdükler, beflikler(1) v. s....

Oyuncak dükkanlar›n›n arka taraflar›
atölye, ön taraflar› ise çeflit çeflit, rengarenk
oyuncaklar›n sergilendikleri bir vitrin olarak
düzenlenirdi. Eyüp Oyuncaklar›n›n geçmifli
XVIII. yy’la dayanmaktad›r. Teknolojinin ge-
liflip el iflçili¤inin yerini makine ve sentetik
malzemelerin ald›¤› döneme kadar Eyüp,
oyunca¤›n merkezi durumunda idi. ‹stanbul
ve Anadolu’nun birçok yöresine oyuncak
buradan da¤›t›l›rd›. Bu nedenle oyuncak de-
nilince akla Eyüp Semti gelirdi. Tarihi belge-
lere göre Eyüp’te ilk oyuncak XVIII. yy.da
Dökmeci Hasan A¤a taraf›ndan yap›lm›flt›r.
Hasan A¤a II. Mahmut zaman›nda memle-
ketinden ‹stanbul’a Nizâm-› Cedid askeri
olarak gelmifl ve Rami K›fllas›’n›n aç›l›fl töre-
nînde dümbelek çalm›flt›r. Askerlikten ayr›l-
d›ktan sonra ramazanlarda sahur manicili¤i,
bofl zamanlar›nda da oyuncak yapard›. Tü-
kürüklü Oyuncakç› Hasan A¤a ad›yla an›lan
bu kifliden sonra Gümüflsuyu’lu Darbukac›
Halil Efendi ve Küçük ‹smail Efendi adlar›n-
daki zanaatkarlar da oyuncak atölyeleri aça-
rak bu sanat›n yay›lmas›na hizmet etmifller-
dir(2).

Eyüp oyuncaklar› hakk›nda bir f›kra
flöyle der: Sultan II. Mahmut bir gün musa-
hibi* Sait Efendi ile Cuma namaz›n› k›lmak
ve türbeyi ziyaret etmek için Eyüp’e gider.
Tam oyuncakç› dükkanlar›n›n önünden ge-
çerken küçük bir çocu¤un kulaklar› t›rma-
larcas›na a¤lad›¤›n› görerek sebebini sorar.
Çocu¤un oyuncak istedi¤ini ve annesinin al-
mad›¤›n› söylerler. Bunun üzerine II. Mah-
mut, camii civar›ndaki oyuncakç›lar›n kapa-
t›lmas›n› emreder. Bir süre sonra tekrar
Eyüp’e gelen Padiflah, oyuncakç› dükkanla-
r›n›n faaliyette bulunduklar›n› görünce mu-
sahibine dönerek:

- Ben size bu dükkanlar› Camii civar›n-
dan kald›rman›z› söylemedim mi der. Bu-
nun üzerine Musahip Sait Efendi sultan›n
yan›na gelerek

- Devletlim herhalde biz emrinizi yanl›fl
anlam›fl›z. Ama sözlerinizi bugünkü’ gibi
hat›rl›yorum. Siz oyuncakç› dükkanlar›n›
de¤il mezarc›lar› kald›r›n›z buyurmufltunuz.
Padiflah flafl›rarak: 

- Ben mezarc›lar›n kald›r›lmas›n› m› em-
retmiflîm?

- Evet Padiflah›m Siz herhalde oyuncak-
ç›lar›n kald›r›lmas›n› istemezsiniz. Zira on-
lar bu dünyaya gelenleri, mezarc›lar ise öbür
dünyaya gidenleri beklerler.

Evlîya Çelebi Seyahatname’sinde esnaf-
lar› tan›t›rken Eyüp Oyuncaklar› olarak 100
dükkan ve 105 kifliden bahseder. Aynen al›n-
m›flt›r: Eyüp oyuncaklar› kam›fl borular, f›r›l-
daklar, def dümbelek, kemençe, s›çan ve
kufllarla, gözle görmedik oyuncaklarla ge-
çerler. Bunlar›n alay›nda ak sakall›, gözleri
sürmeli çelebilerin surat› trafll›, kellepufllu**
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1- T›lg›n Nurullah, "Eyüp
Oyuncaklar›", Türk Folklor
Araflt›rmalar›, ‹stanbul 1939,
say› 121, s. 1985.
2- T›lg›n Nurullah, "Eyüp
Oyuncaklar›", Türk Folklor
Araflt›rmalar›, ‹stanbul 1939,
say› 121, s. 1985.

Foto¤raf 1 Eyüp’teki tek ka-
lan oyuncakç› dükkan›nda-
ki tefler.

* Musahip: Padiflahlar›n özel
hizmetlerinde bulunan kifliler.
**Kellepufl: Bafll›k.



aya¤› nal›nl›, baz›s› avrat k›l›kl›, avrat takke-
li, avrat k›l›kl› müsekkel* adamlar›n ellerine
düzme dad›lar›, anne ve babalara yap›fl›p
alayda geçerken avrat takkeli koca çelebi "a
dad›! Ben bu oyunca¤› isterim ya da iste-
mem" diye kimisi a¤layarak ellerinde teper-
leri** dümbelekleri çalarak geçerler. Tuhaf
esnaf mukallitleridir***.  Amma mukallidin
iman› sahidir, diye fetvalar vard›r(3). Eyüp
oyuncaklar› 19. yy. sonlar›nda, Bat›n›n sana-
yii ürünü oyuncaklar› ülkemize gelinceye
dek Eyüp’teki  oyuncakç› dükkanlar›nda; ‹s-
tanbul’un semtlerinde büyük flehri dolaflan
ayak sat›c›s› oyuncakç›lar taraf›ndan sat›l-
m›flt›r(4).

EYÜP OYUNCAKLARI 
fiU TÜRLER‹ KAPSAMAKTADIR

- Üstüne ayna parçalar› yap›flt›r›lm›fl
renklî küçük testiler sürahiler, bardaklar. 

- Teneke zilleri olan bir kar›fl çap›nda,
tefler.

- Bir kar›fl çap›nda davullar.
- Eski mecidiye büyüklü¤ünde (yaklafl›k

2cm kadar) tekerlekleri olan arabalar. 
-  Minik darbukalar.
- Sapl› davullar.
- Pek küçük olarak yap›lm›fl beflik ve sa-

l›ncaklar.
- K›rbaç ya da kaytan sar›larak döndürü-

len topaçlar. 
- Kaynana z›r›lt›lar›.
- Kursak düdükler.

-  Havanlar.
- Hac›yatmaz1ar. 
- fiakflaklar. 
- Minik tereya¤› yay›klar›.
- K›rm›z› tüylü koyun ve kuzular.
- A¤aç parçalar›ndan içi oyularak yap›l-

m›fl ve üzerine k›rm›z› ve yeflil boyalar sü-
rülmüfl sandallar, padiflah kay›klar›.

- Boyal› aynalar.
- ‹ki-üç flerefeli camiisiz minareler 
- Tahta k›l›çlar.
- F›r›ldaklar.
- Kam›fl Tüfekler.
- Düdüklü f›r›ldaklar. 
- Çekirgeler.
- ‹çine su konulup öttürülen toprak tes-

tiler. 
- Aynal› beflikler.
- ‹pli oklar.
- fiiflirme gaydalar.
- Dönme Dolaplar.
- Bumbardan yap›lm›fl boyal› balonlar. 
- Tahta çekiçler.
- Karagöz ve Hacivat tasvirleri.

Evliya Çelebi yine seyahatnamesinde,
Eyüp Oyuncakç›l›¤›n›n zenginli¤i hakk›nda,
flunlar› söyler: - Minik davullar, ba¤›rsak
gövdeli tulumcuklar, ufac›k tahta kemençe-
ler, düdükler, boruboylar›, flakfla¤›lar v. s.
Bunlar oyuncaklar›n sesli oyunlar›yd›. Hattâ
"cura" denilen en küçük ba¤lamalar›n ko-
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3- Çelebi Evliya, "Eyüp Oyun-
caklar›", Evliya Çelebi Seya-
hatnamesi, Çev: Zuhuri Da-
n›flman, Cilt 2 Zuhuri Dan›fl-
man Yay›nevi, ‹stanbul, 1969,
s. 302-303.
4-Bozyi¤it Ali Esat, Milli Folk-
lor Dergisi, Ankara, s. 10-12.

* Müsekkel: Çocuk k›l›kl›.
** Teber: Balta.
*** Mukallit: Taklitçi.

Foto¤raf 2; Eyüp oyuncakla-
r›ndan günümüzde halen ya-
p›lan içine su konup öttürülen
minik testiler.



puzculuk ça¤lar›nda çocuklar için ileri bir
çalg› olarak ç›kar›lm›fll›¤›na dair akla uygun
bir rivayet yaz›ya geçmifltir. Oyuncak, be-
beklik ça¤›nda bafllad›¤› için tarih kadar es-
ki olmas› gerekir. Bilim konusu olarak öne-
mi de buradan ileri gelir(5).

Evliya Çelebi çocuklara ait üç çeflit çalg›-
dan bahseder:

- Mizmar Düdü¤ü: Parça parça kam›fltan
yap›lm›flt›r. 

- Tarak Mizmar: fiehir çocuklar›n›n
oyunca¤›d›r.

- Kam›fl Mizmar: Kam›fltan dilim dilim
yar›lm›fl bir çalg›d›r.

Bu çalg›lara genel olarak "Musikar" ad›
verilmifltir. Bu çalg›lar saray kesiminden ya-
y›lmak suretiyle Osmanl› ‹mparatorlu¤unun
çeflitli ülkelerinde geçen yüzy›la kadar kul-
lan›lm›fllard›r. Günümüzde bu çalg›lar› ya-
pan yerler hala var m›d›r? Yak›n zamana ka-
dar Artvin bölgesinde bu¤day ve çavdar
saplar›ndan 20 cm. uzunlu¤unda parçalar
kesîlerek 2 veya 4 tanesinin yayana ba¤lan-
mas›yla yap›lan bir çalg› türü yak›n zamana
kadar görülmüfltür. Kam›fl boylar› eflit ve bo-
¤um yerlerinden kesildi¤i için alt bafllar› t›-
kal›d›r. Her birinde befler perde deli¤i vard›r.

Yine yak›n zamana kadar Adana bölge-
sinde Çukurova’daki ekin yerlerinde vahfli
hayvanlar› sesiyle ürkütüp pusuya düflür-
mekte kullan›lan kabaktan bir alet mevcut-
tur. Bu aletin yap›m› için, karpuz büyüklün-
de bir su kaba¤›n›n içi boflalt›l›p ortadan iki-
ye kesilir. Yar›m kaba¤›n ortas›na deri geri-
lip derinin ortas› delinir. Deli¤in ortas›na bir
sopa geçirilerek kaba¤›n dibine ba¤lan›r. Di-
¤er ucu sap görevi görmesi için d›flar›da b›-
rak›l›r. Bu yar›m kabak, sol kolun alt›na s›-
k›flt›r›l›p kuvvetlice s›vav1and›¤›nda yüksek
bir ses ç›kar. Bu alet Çukurova’daki vahfli
hayvanlar› ürkütüp kaç›rmak için kullan›l›r.

Çocuk çalg›lar› büyüklere ait çalg›lar›n
küçültülmüfl flekilleridir. Her mevsimde ya-
p›lmazlar. Bu oyuncaklar› yapan kifliler köy-
lerde yaflayan çoban çocuklar›d›r. Eyüp
oyuncaklar› içinde yerlerini alm›fllard›r.

Geçmiflten günümüze Eyüp oyuncakla-
r›na bakt›¤›m›zda bu zanaat›n günümüzde
halen yaflad›¤›na tan›k olmaktay›z. Günü-
müz belki o günlerin heyecan›n› geri getire-

mez ise de bugün dahi yap›lan basit oyun-
caklar o günlerin eseridir. Bugün ise flimdiki
sokakta bir-iki dükkan kalm›flt›r. Günümüz
oyuncaklar› teknolojiye, uzay ça¤›na ve çiz-
gi film kahramanlar›na göre üretilmektedir.
Bugünün  çocuklar› bu tip oyuncaklardan
zevk almakta ya da yönlendirilmektedir.
Ninja Kaplumba¤alar›, Barbieler, robotlar,
silahlar onlar›n arkadafllar› olmufltur. Günü-
müz oyuncaklar› yan›nda geçmiflteki bir
Eyüp oyunca¤›na gereken önem verilmeli
kazand›r›lmal›d›r. Bu oyuncaklar tekrar üre-
tilip çocuklar›m›za. sunulmal›, Yaflanan geç-
mifl tamamen unutulmamal›d›r.
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4) Eyüp semtindeki tek ka-
lan iskele caddesinde bulu-
nan oyuncakç› dükkan›.

Foto¤raf 3; Kendi yapt›¤› Eyüp
oyuncaklar›yla geçimini sa¤la-
yan yafll› bir sat›c›.

5- Gazimihal Mahmut R., “S›-
ra Kam›fll› Çocuk Çalg›lar›”,
Türk Folklor Araflt›rmalar›,
1955, say› 75, s. 1187.



Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER

M‹MAR S‹NAN’IN 
EYÜP CAM‹LER‹NDEK‹ 
HAT SANATI DÜZEN‹
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‹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› Müsesi’nde Bulunan

Bezemeli Kur’an-› Kerimler” isimli kitab› bulunmaktad›r. (1999)



Mimar Sinan’›n Eyüp semtinde infla et-
ti¤i dört cami bulunmaktad›r. Bunlar tarih
s›ras›na göre, H. 947-948/ M. 1540-41 tarih-
li Nazl› Mahmud Çelebi Mescidi, H. 926 (
M. 1554-55) tarihli Davud A¤a Mescidi, H.
963/ M. 1555-56 tarihli fiah Sultan Camisi,
M. 1580 (bafl›) tarihli Zal Mahmud Pafla Ca-
misi’dir.

Nazl› Mahmud Çelebi Mescidi, Defter-
dar semtinde bulunmaktad›r. Hattat, Nazl›
Mahmud Çelebi taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.
(H. 947-948)

Nazl› Mahmud Çelebi (Mahmud Def-
teri), Kanuni devrinde, H. 944/ M. 1537 ta-
rihinde bafl defterdar tayin edilmifltir. Fazl›
mahlas› (takma ad›) ile fliirler yazm›fl olan
Mahmud Defteri, fieyh Hamdullah’tan hat
icazeti alm›flt›r. Yaz› sanat›na olan ilgisin-
den, bu caminin minare alemine bronzdan
bir hokka ve bir kalem yerlefltirmifltir. An-
cak, bunlar günümüze ulaflamam›flt›r.

Nazl› Mahmud Çelebi, H. 953 / M.
1546 tarihinde vefat etmifl ve caminin gü-
neyinde bulunan aç›k türbeye defnedilmifl-
tir. 

Yap›da, avlu girifli üstünde, cümle ka-
p›s› üstünde ve bunun sa¤ ve solunda yaz›
bulunmaktad›r. Kaynaklarda, bu hatlar›n
bizzat Hazl› Mahmud Çelebi taraf›ndan
yaz›ld›¤› bildirilmektedir. (1)

Avlu girifli üstünde yer alan Farsça ki-
tabe, üç s›ra halinde dokuz kartufl içine ta-
lik hat kullan›larak, mermer üstü kaz›ma
tekni¤i ile yaz›lm›flt›r.

Kitabenin anlam›: "1- Bu hamd ve dua
yerini yapan ad› ve iyi ahlak› ile tan›nan
padiflah›n defterdar›d›r.

2- Bütün dünya ondan hoflnut ve mem-
nundur. Allah için yapt›r›lan bu cami, yara-
tanla buluflma yeridir.

3- Arifi onun tarihini söyledi: Bunun
ad›na Mahmud Mescidi denilsin. Dokuz
yüz k›rk yedi y›l›nda." fleklindedir.(2) Cüm-
le kap›s› üstende yer alan Arapça kitabe, üç
s›ra halinde, alt› kartufl içine sülüs hat kul-
lan›larak, mermer üstü kaz›ma tekni¤ine,
krem rengi zemine, yeflil boya ile yaz›lm›fl-
t›r.

Kitabenin anlam›: "1- Oturanlar› mutlu

olan bu ova, alemlerin Rabbi Allah için ku-
ruldu. 

2- Bunu hay›r ve insaf sahipleri yapt›.
Allah çal›flanlar›n nimetlerini bereketli k›l-
s›n.

3- Naz›mla tarihini  böyledir denildi:
Buras› do¤ru yola giren (Müslüman olan)
kavmin evidir. Y›l 948" fleklindedir.

Cümle kap›s›ndaki kitabenin sa¤ ve so-
lunda yer alan sekiz dilimli rozetlerin içi de
ayn› teknikle Arapça olarak, sülüs hat ile
yaz›lm›fl "Kelime-i Tevhid" yer almakta-
d›r.(3)

Anlam›: "Allah’tan baflka ilah yoktur.
Muhammed O’nun elçisidir."

Niflanca mahallesinde Niflanca cadde-
sin üzerinde yer alan Davud A¤a Mescidi,
Bab-› Saade A¤as› Davud A¤a taraf›ndan,
H. 926 / M. 1554-55 tarihinde infla ettiril-
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(1) Ali Alpaslan, Osmanl› Hat
Sanat› Tarihi, ‹stanbul Kas›m
1999, s. 43.
Muhittin Serin, Hattat fieyh
Hamdullah, Hayat›, Talebele-
ri, Eserleri, ‹stanbul 1992, s.
67.
Haf›z Hüseyin Ayvansarayî,
Mecmûâ- i Tevârih (haz›rla-
yan: Fahri Ç. Derin- Vahit Ça-
buk), ‹stanbul 1985, s. 114. 
fievket Rado, Türk Hattatlar›,
‹stanbul tarihsiz, s. 65.
Zübeyde Cihan Özsay›ner,
Mimar Sinan’›n ‹stanbul’daki
Cami ve Türbelerindeki Yaz›
Düzeni ve Anlam›, ‹stanbul
Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Sanat Tarihi Bilim
Dal› Doktora Tezi, ‹stanbul
1993, s. 28, 29, 30. 
(2) Suphi Saatçi, Mimar Si-
nan’›n Yap›lar›ndaki Kitabe-
ler, ‹stanbul 1988, s. 23- 24. 
(3) Suphi Saatçi, a.g.e. , s. 26.

Foto¤. 1; Defterdar
Nazl› Mahmut Çelebi
Camii Avlu girifli
üzerindeki kitabe 

Foto¤. 2; Defterdar
Nazl› Mahmut Çelebi
Camii, Cümle kap›s›
kitabesi 



mifltir. Mescid, 1968 y›l›nda Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan onar›m görmüfltür. 

H. 926 tarihinde ölen Davud A¤a, mes-
cidin haziresinde  medfundur.

Davud A¤a Mescidi’nin  Arapça kita-
besinin anlam› flöyledir:

"Saray A¤as› Davud’un Camii, cömert-
likte acizlerin s›¤›na¤›d›r. O hayrat sahibi
cömertlikte  ünlü Hatem gibidir.

Allah, onu kendisine engel olmak iste-
yenlerden korusun. Hatiften, bu Caminin
tarihi için flöyle ses geldi:

Ey dostlar›n Ka’besi  ve kurtulufla eren-
lerin s›¤›na¤›, 962."(4)

Bahariye semtinde bulunan fiah Sultan
Camisi, Yavuz Sultan Selim’in k›z›, Kanuni
Sultan Süleyman’›n k›z kardefli, sadrazam
Lütfi Pafla’n›n han›m› olan fiah Sultan tara-
f›ndan, H. 963 / M. 1555-56 tarihinde yap-
t›r›lm›flt›r.

Yaklafl›k olarak, H. 980 / M.1572 y›l›na
do¤ru ölmüfl olan fiah Sultan, babas›n›n ya-
n›ndaki türbeye gömülmüfltür.(5)

‹ki  ayr› bölümde, üç sat›r olarak dü-
zenlenen, cümle kap›s› kitabesi, nesih hat
ile mermer üstü kaz›ma tekni¤inde, siyah
boya ile Türkçe olarak, Nuriisimli hattat ta-
raf›ndan yenilenerek yaz›lm›flt›r. Kaynak-
larda bu kitabenin devrinde kimin taraf›n-
dan yaz›ld›¤›na dair bilgi bulunmamakta-
d›r.(6)

Kitabenin anlam›: "Hakka giden yolu
bularak, Allah’a do¤ru yol al›r. Selim
Han’›n k›z› fiah Sultan bina yapt›rd›. (Al-
lah’›m kabul et.)

Gaipten seslenici buna tarih dedi. Ha-
y›r Allah içindir.

1766 depreminde y›k›lan cami, Sultan
III. Mustafa zaman›nda yenilenmifltir. Sul-
tan II. Mahmud taraf›ndan tamir ettirilen
yap›, 1953 ve 1971 y›llar›nda vak›flar tara-
f›ndan onar›lm›flt›r.(7)

Zal Mahmud pafla Cami, M. 1580 y›l›
bafl›nda, Vezir Zal Mahmud Pafla ölümü:
H. 988 / M. 1580 taraf›ndan infla ettirilmifl-
tir.

Zal Mahmud pafla aslen Bosnal› olup
Enderun’da yetiflmifltir. Halep, Anadolu
beylerbeyliklerinde bulunmufl, 1564 de ve-
zir olmufltur. H.988/M.1580 tarihinde vefat
eden Zal Mahmud Pafla, Külliyesi içinde
yer alan türbesinde yatmaktad›r.(8)

Zal Mahmud Pafla Camisinde, cümle
kap›s› üstünde, ana kubbede, pandantifler-
de, mihrab›n sa¤ ve solundaki pencerele-
rinde üstlerinde, mihrap duvar›nda, mih-
rapta, minarede, kuzey duvar›nda hatlar
bulunmaktad›r.

Cümle kap›s› üstünde celî  sülüs hat ile
mermer üzerine kaz›ma tekni¤i ile, yeflil
zemin üzerine alt›n yald›z ile Mearic Sure-
si’nin 34. ve 35. ayetleri, Arapça olarak ya-
z›lm›flt›r. Hattat ismi verilmeyen bu yaz›da,
Allah’u Teala  flöyle diyor: "Namazlar›n›
korurlar, (bütün flartlar› ve rükünleri onu
eda ederler ) ‹flte onlar, cennetlerde a¤›rla-
n›rlar."  anlam›ndad›r.(9)

Ana kubbede, celî  sülüs hat ile, kalem
ifli tekni¤i kullan›larak Arapça olarak, Fat›r
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(4) Abdullah Kuran,  "Mimar
Sinan’›n Mescitleri" Semavî
Eyice Arma¤an›, ‹stanbul Ya-
z›lar›, ‹stanbul 1992, s. 140,
145.
(5)    M. Ça¤atay Uluçay, Padi-
flah›n Kad›nlar› ve K›zlar›,
Ankara, 1980, s. 32- 33  Abdül-
kadir Özcan,  " Mimar Sinan’a
Sipariflte Bulunanlar",  Mimar
Bafl› Koca Sinan, Yaflad›¤› Ça¤
ve Eserleri, ‹stanbul 1988, s.
134. 
(6)   Nermi Haskan, Eyüp Ta-
rihi, Cilt 1, ‹stanbul 1993, s. 86.
(7)   Suphi Saatçi, a.g.e., s. 67.
Zübeyde Cihan Özsay›ner,
a.g. tez, s. 81 Nermi Haskan,
a.g.e. , s. 87. 
(8)   Abdülkadir Özcan, a.g.e. ,
s. 139.
(9) Süleyman Atefl, Kur’an-›
Kerim ve Yüce Meâli, Ankara
tarihsiz, s. 568.

Foto¤. 3; Niflanca, Da-
vuta¤a mescidi cümle
kap›s› kitabesi

Foto¤. 4;  Bahariye fiah-
sultan Camii cümle ka-
p›s› kitabesi



Suresinin 41. âyet yaz›l›d›r. Ketebesi olma-
yan bu âyet: "Allah zeval bulmas›nlar diye,
gökleri ve yeri tutmaktad›r. Andolsun, ze-
val bulsalar, kendisinden sonra, art›k onla-
r› kimse tutamaz. fiüphesiz O, halimdir,
çok ba¤›fllayand›r."anlam›n› tafl›mak-
tad›r.(10)

Pandantiflerde, celî
sülüs hat ile, yine ayn›
teknik ile, dört Halife
isimleri; Ebubekir,
Ömer, Osman, Ali
yaz›lm›flt›r. Burada
da hattat imzas› yok-
tur.

Mihrab›n sa¤ ve
solundaki pencerelerin
üstlerinde sülüs hat ile la-
civert renkli çini üzerine be-
yaz ren kullan›larak, besmele-
den sonra, Felak ve Nas Sureleri yaz›l-
m›flt›r. Bu hattatlar›n ketebesi bulunma-
maktad›r. 

Felak Suresinin anlam›: "De ki s›¤›n›-
r›m ben, karanl›¤› yar›p, sabah› ortaya ç›-

karan Rabbe, yaratt›¤› fleylerin flerrinden,
karanl›¤› çöktü¤ü zaman, gecenin flerrin-
den, dü¤ümlere üfleyip tüküren büyücü
kad›nlar›n flerrinden ve haset etti¤i zaman,
hasetçinin flerrinden."

Nas Suresinin anlam›: " De ki, s›-
¤›n›r›m ben, insanlar›n Rab-

bine, insanlar›n padiflah›-
na, insanlar›n Tanr›s›na,

insanlara kötü fleyler
f›s›ldayan o sinsi ves-
vesecinin flerrinden,
O ki insanlar›n gö-
¤üslerine (kötü dü-
flünceler)  f›s›ldar,

gerek cinlerden, ge-
rek insanlardan olan

bütün vesvesecilerin
flerrinden Allah’a s›¤›n›-

r›m."(11)

Mihrap duvar›ndaki celî  sülüs hat ile
kalem ifli tekni¤i kullan›larak, Allah ve
Muhammed yaz›l›d›r. Burada da, hattat is-
mi verilmemektedir.

Mihrap üzerinde, sülüs hat ile mermer

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

103

(10)  Süleyman Atefl, a.g.e. , s.
438.
(11) Süleyman Atefl, a.g.e. , s.
604.

Foto¤. 5; Zal Mahmut
Pafla Camii cümle kap›s›
kitabesi
Foto¤. 6; Zal Mahmut
Pafla Camii pandan-
tifdeki “Ali” (Ra) hatt›

Foto¤. 7; Zal Mahmut
Pafla Camii ana kubbe-
deki celi sülüs hat 
Foto¤. 8,9; Zal Mahmut
Pafla Camii mihrap
duvar›nda yer alan
besmele ile bafllayan
Felak ve Nas sureleri 

5 6

7

8 9



üstü kaz›ma tekni¤i kullan›larak Arapça
olarak Al-i ‹mran Suresi’nin  39. Ayeti yer-
lefltirilmifltir. Bu âyet: "O, mabette oturmufl
namaz k›larken, melekler ona seslendiler"
anlam›n› tafl›maktad›r.(12) Ketebe, burada
da görülmemektedir.

Minber de sülüs hat kullan›larak, mer-
mer üstü kaz›ma tekni¤i ile Kelime-i Tev-
hid yaz›lm›flt›r. Bunun anlam›: " Allah’tan
baflka ilah yoktur. Muhammed O’nun elçi-
sidir." 

Kuzey duvar›nda celî  sülüs hat kulla-
n›larak kalem ifli tekni¤inde “Bilal Habefli”
ibaresi, ketebe olarak Hamid ismi okun-
maktad›r. Bunun alt›nda sa¤da, kalem ifli
tekni¤inde, celi sülüs hat ile, “Hasan”, sol-
da “Hüseyin” isimleri ve “H.1382 Hamid”
tarih ve ketebe yerlefltirilmiflti.

Burada ketebe olarak verilen hattat Ha-
mid (Aytaç), 1891-1982  y›llar› aras›nda ya-
flam›flt›r. Yaz›lar›n 1955-1963 y›llar› aras›n-
da süren onar›mlar  s›ras›nda Hamid (Ay-
taç) taraf›ndan yenilendi¤i anlafl›lmakta-
d›r.(13)

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nün Fa-
tih’te bulunan Türk ‹nflaat ve Sanat  Eserle-
ri Müzesinde bu camiye ait olan, yuvarlak
formlu orijinal bir vitray bulunmaktad›r.
Mihrap duvar›ndan al›nan bu vitrayda, sa-
r›  cam kullan›larak,  sülüs hat ila "Allah"
yaz›l›d›r.

Eyüp semtinde Mimar Sinan taraf›n-
dan infla edilen yukar›da ad› geçen cami-
lerde yer alan bani kitabelerin Arapça,
Farsça ve Türkçe ile yaz›ld›¤›, ikili ve üçlü
kartufllar üzerine ve üç sat›rl›k iki ayr› bö-
lümler halinde düzenlendi¤i tespit edil-
mektedir. 

Bani kitabeleri sülüs ve talik hat kulla-
n›larak mermer üstü kaz›ma tekni¤i ile ya-
z›lm›fllard›r. 

Zal Mahmud Pafla Camisinin ana kub-
besinde yer alan Fat›r Suresinin 41. Ayeti,
Mimar Sinan’›n Süleymaniye (1550-1557 ),
Molla Çelebi (1561), Rüstem Pafla (1561),
fiemsi Pafla (1581), Atik Valide (1583), cami-
leri ana kubbelerinde de yer ald›¤› görül-
mektedir. 

Bu ayetin kubbeye yerlefltirilmesi tesa-
düfü de¤il bilinçli bir seçimin sonucunda
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(12) Süleyman Atefl, a.g.e. , s.
54.
(13) Suphi Saatçi,  "Sinan’›n
Eyüp’teki Cami ve Mescitleri
Üzerine Gözlemler" Tarihi
Kültürü ve Sanat›yla IV. Eyüp
Sultan Sempozyumu Tebli¤ler
(5- 7 May›s 2000), ‹stanbul Ka-
s›m 2000, s. 183.

Foto¤. 10; Zal Mahmut
Pafla Camii mihrap du-
var›nda yer alan Ali ‹m-
ran Suresi’nin 39. ayeti

Foto¤. 11; Zal Mahmut
Pafla Camii mimberde
yer alan “Kelimei
Tevhid”.



olmufltur. Surenin Allah’›n gökleri ve yeri
tuttu¤u bildirisi ile bafllamas›, kubbe mer-
kezine s›¤acak k›sal›kta olmas› seçilme ne-
deni olmaktad›r. Burada, bu ayeti yazmak-
la; "Ben kul olarak en mükemmelini yap-
maya çal›flt›m. Ama bu cami, kubbesi ile
zemini ile her fleyi ile ancak Al-
lah’›n izni olursa y›k›lma-
d›n duracakt›r." mesaj›
verilmektedir. 

Zal Mahmud
Pafla Camisinin
cümle kap›s›
üzerinde yer
alan: "Namazla-
r›n› korurlar, ifl-
te onlar cennet-
lerde a¤›rlan›r-
lar." anlam›nda-
ki Meariç Suresi-
nin 34 ve 35. ayeti,
Tophane K›l›ç Ali
Pafla Caminin do¤u
girifl kap›s› üzerinde de
yer almaktad›r. 

Ayn› caminin pandantiflerin-
de "Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer,
Osman, Ali, Hasan, Hüseyin" ibarelerinin
yer almas› gelenek haline gelmifltir. Dört
pandantif içine, dört halife isimlerini yaz›l-
mas› çok anlaml›d›r. Kubbeyi tafl›yan pan-
dantifler, Allah’›n birli¤i ve büyüklü¤ü ile
özdeflleflmifl kubbeye adeta destek olmak-

tad›r. 

Minberde "Kelime-i Tevhid" yaz›lmas›
birkaç örnek d›fl›nda tüm Mimar Sinan ca-
milerinde tekrarlanm›flt›r. 

Zal Mahmud Pafla Camisinin kuzey iç
duvar›na müezzinlerin piri say›-

lan Bilal Habefli’nin ismi-
nin yaz›lmas› çok do-

¤ald›r. Ayn› uygula-
ma Üsküdar Mih-

rimah Sultan
(1547-1547) de
Atik Valide
(1583) Camile-
rinde görül-
mektedir.  

Mimar Si-
nan’›n Eyüp

semtinde bulu-
nan üç camisin-

de tüm hatlar›n,
yaz›ld›klar› aralara

sadece bezeme amac›
ile de¤il okunmak ve

üzerinde düflünmeyi sa¤la-
mak üzere ustaca yerlefltirildikleri

anlafl›lmaktad›r. Bu yaz›lar›n içerdikleri
anlamlar ile okuyanlara mesajlar verdikle-
ri görülmektedir. Mimar Sinan’›n tasar›m
gücü ile Eyüp’teki camilerine uygulad›¤›
hatlar›n yaflat›lmas›, korunmas› ve gelecek
nesillere orijinal olarak intikal ettirilmesi
en büyük dile¤imizdir.
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Foto¤. 12; Zal Mahmut
Pafla Camii kuzey
duvar›nda yer alan
Hattat Hamid’in
yaz›lar›

Foto¤. 13; Türk ‹nflaat
ve Sanat Eserleri
Müzesi’nde yer alan
V i t r a y d a k i
“Allah”(C.C.) lafz›.

13



Dr. Süleyman BERK

EYÜPSULTAN’DA 
CELÍ SÜLÜS 

KUSAK YAZILAR
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Dd 

1964 Bursa / ‹negöl do¤umlu. ‹lk, orta ve lise tahsilini ‹stanbul’da tamam-
lad›. 1988 y›l›nda Marmara Üniversitesi ‹lâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu.

Hattat Yusuf Ergün (Encincânî)’den, lise y›llar›nda bafllad›¤› sülüs-nesih
meflkine, onun 1985 y›l›nda vefat› ile Hasan Çelebi’den devam etti. Fakülte

y›llar›nda Prof. Dr. Muhittin Serin’den rik’a meflketti. 1994 y›l›l›na kadar
Diyânet ‹flleri Baflkanl›¤›’nda ilçe Müftüsü olarak görev yapt›. 1994-2000y›llar›
aras› görev yapt›¤› Atatürk Üniversitesi’nden istifa ederek ayr›ld›. 1999 y›l›nda

Prof. Dr. Muhittin Serin’den “Hattat Mustafa Râk›m’da Celî Sülüs ve Tu¤ra
Esteti¤i isimli doktora tezini tamamlad›. Sanat ve kültür dergilerinde yaz›lar›

yay›nland›. Bilimsel toplant›larda tebli¤ sundu.



Türk-‹slam kültürünün önemli belde-
lerinden Eyüpsultan’da mevcut, celî sülüs
kuflak yaz›lara geçmeden evvel "celî sülüs"
le alâkal› bilgi vermenin  faydal› olaca¤› ka-
naatindeyiz. 

"Celî" lügatte, iri, âflikar, büyük manala-
r›na gelmektedir. Yaz› ›st›lâh›nda ise, bir yaz›
cinsinin meflk kaleminden daha kal›n kalemle
yaz›lan iri flekline  verilen isimdir. Mesela, sü-
lüs yaz›s› normal olarak 2,5-3 mm’lik kalemle
yaz›l›r; bu ölçüden sonra yaz› celî olmaya bafl-
lar. Meflk kaleminin üç kat› kal›nl›¤a ulafl›nca
yaz› art›k celî olur ki, bu da takriben 9-10 mm.
kal›nl›¤a eflittir.  Merhum hattat Necmeddin
OKYAY (1873-1976) "kalem kal›nl›¤› serçe par-
ma¤› kal›nl›¤a ulafl›nca yaz› celî olur" demifl-
tir. "Celî" kelimesi bir yaz› cinsini de¤il, karak-
terini ifade etmektedir.

Hat sanat›nda kuflak yaz›: Bir abideyi
içerden yahut d›flardan k›smen yahut tama-
men kuflatan ve uzaktan okunabilmesi için
"celî" olarak yaz›lan yaz›lar hakk›nda kullan›l-
maktad›r(1). Kuflak yaz›lar genellikle, mermer
veya çini üzerine uyguland›¤›  gibi, iç mekan-
larda s›va üzerine de yaz›lm›fllard›r. Kuflak
yaz›lar, cami ve türbelerde Kur’an’› Ke-
rim’den münasip sûreler, k›smen yahut tama-
men yer almaktad›r. Bir - iki uzun âyetin, ya-
hut sûrelerin k›smen yer ald›¤› kuflaklar da
ço¤unluktad›r. Bunun yan›nda, Kasîde-i Bür-
de’nin yaz›ld›¤› kuflaklar da bulunmaktad›r(2).
Yine kuflak yaz›lar, düzgün bir kanal fleklinde
yaz›ld›¤› gibi çift sat›r olarak da yaz›lm›fllar-
d›r. Bunun yan›nda, paftal› kuflak diye tabir
edilen, duvarlar› çokgen yahut girintili-ç›k›n-
t›l› yap›larda, harflerin köfle dönüfllerindeki
ç›k›nt›y› gidermek için parça parça yaz›lan
kuflaklar mevcuttur. 

Eyüpsultan’da yukar›da belirtilen ta-
riflere uygun dokuz ayr› mekânda celî sülüs
kuflak yaz›s› bulunmaktad›r. Bunlar yap›l›fl
tarihlerine göre: 

1- Sokollu Mehmed Pafla Türbesi 
2- Zal Mahmud Pafla Camii 
3- Lala Mustafa Pafla Türbesi
4- Siyavufl Pafla Türbesi
5- Mihriflah Sultan Türbesi
6- fiah Sultan Türbesi
7- Eyüpsultan  Türbesi 
8- Eyüpsultan Camii
9- Sultan Reflat Türbesi

Bu eserlerdeki celî  sülüs kuflak yaz›lar›
dikkatle takip edilip incelendi¤inde, celî  sü-
lüs yaz›n›n Osmanl›’da belli bir döneminin
geliflim merhalesi de takip edilebilir. XVI.
yüzy›ldan XX. yüzy›la kadar celî  sülüs yaz›-
s›n›n geçirdi¤i  de¤iflim ve geliflim aç›kça
müflahede edilebilir. Burada yaz›larla ilgili
de¤erlendirme celî  yaz›n›n geliflti¤i dönem
esas al›narak yap›lmaktad›r. Tabii  ki her ya-
z› döneminin özelliklerini tafl›maktad›r, her
yaz›n›n kendi dönemine göre güzelli¤i var-
d›r. Her dönemin güzellikleri toplanarak ya-
z›, zirveye ulaflt›r›lm›flt›r. fiimdi s›ras›yla
Eyüpsultan’daki celî  sülüs yaz›lara geçebili-
riz. 

1- Sokollu Mehmed Pafla Türbesi

1568 tarihinde Mimar Sinan’a infla etti-
rilen türbenin kubbe kasna¤›nda, çini üzeri-
ne celî  sülüs’le Bakara suresinin 255. âyeti-
nin tamam› yer almaktad›r. (Ayete’l- kürsî).
Hemen ara vermeden Âl-i ‹mran suresi 18.
âyeti, yine ara vermeden Zümer suresi 53.
âyeti yer almaktad›r. Kuflak sat›r nizam›na
göre yaz›lm›flt›r ve istifli de¤ildir. Fakat baz›
kelimelerde harfler istif fleklinde üst üste
bindirilmifltir. Kimi kelimelerde de harfler
seyrek denilebilecek bir halde sat›r flekilde
tertip edilmifltir. Harekeler de seyrek oldu¤u
gibi harflerin yap›lar› yan›nda hareke yap›-
lar› daha basit bir haldedir. Tezyini mahiyet-
teki iflaretler ise yok denecek kadar azd›r.
Dik harfler, özellikle elifler di¤er harflere na-
zaran küt bir haldedir. 

Bilindi¤i gibi celî  sülüs, hattat Mustafa
Râk›m (1758-1826)’la geliflme yoluna girmifl-
tir. Mustafa Râk›m’a  kadar celî  sülüste iste-
nen geliflme sa¤lanamam›flt›r. Harflerin yap›s›
basit kald›¤› gibi, istifte de istenen güzellik
yakalanamam›flt›r. Râk›m, harflerin yap›s›n›
düzeltti¤i gibi istifte de güzellik unsurlar›n›
yakalam›flt›r. Râk›m, kalem kal›nl›¤› ile harfin
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1) M. U¤ur DERMAN, "Râ-
k›m’›n Celî Sülüs Kuflaklar›na
Dair" IX. Milletler Aras› Türk
Sanatlar› Kongresi (23-27 Ey-
lül 1991 Atatürk Kültür Mer-
kezi), Ankara Kültür Bakanl›-
¤›, 1995, c. II, s.  47;a. Mlf. "
Türk Hat Sanat›", Bafllang›c›n-
dan Bugüne Türk Sanat›. An-
kara, Türkiye ‹fl Bankas› Kül-
tür Yay›nlar›, 1993, s.392; a.
Mlf. Osmanl› Hat Sanat›. ‹s-
tanbul Sak›p Sabanc› Müzesi
2001, s. 34.
2) Kas›mpafla, Hasanpafla K›fl-
la Camii içi ile Ayasofya
fiad›rvan› üzerinde Kaside-i
Bürde kufla¤› bulunmaktad›r.

Foto¤raf: 1; Sokullu yaz› ku-
fla¤›ndan görünüfl (Foto¤raf
Mehmed ÖZÇAY)



büyüklü¤ü aras›ndaki ölçüyü yakalam›fl, istif-
te harfleri yerlerine yerlefltirmifltir.  ‹stifte
harfler birbirlerini kucaklam›fllard›r. 

‹flte Sokollu Türbesi yaz›lar›nda da Râ-
k›m öncesi celî  sülüs yaz›n›n özellikleri görül-
mektedir. Harflerin yap›s›ndan baflka harfler
istifte da¤›n›k durmaktad›r. Kuflak sonunda
tarih ve ketebe(3) olmad›¤› için yaz›n›n kime
ait oldu¤u flimdilik tespit edilememifltir. 

2-Zal Mahmud Pafla Camii

Mimar Sinan eseri olan bu caminin k›ble
duvar› pencere al›nl›klar›nda çini üzerine sa-
t›r nizam› içinde istifli celî  sülüsle, Kur’an-›
Kerim’in son sûreleri olan, Felâk ve Nas sure-
leri yaz›lm›flt›r.  Celî sülüs yaz›n›n geliflme dö-
nemi öncesine ait bu yaz›lar da Mustafa Râ-
k›m celîsine göre basit kalmaktad›r. Ancak, ilk
dönem celî  sülüse nazaran harflerin belli
özelliklerini görmek mümkündür.

3-Lala Mustafa Pafla Aç›k Türbesi

1558 y›l›nda Mimar Sinan taraf›ndan ya-
p›lan türbe, dört sütün üzerine bir kubbeden
oluflmaktad›r. Kubbenin alt k›sm›nda kuflak
fleklindeki celî  sülüs yaz›, hattat Hamid Ay-
taç’a aittir. Bu yaz› Eyupsultan külliyesinin
1950’li y›llar›n ikinci yar›s›nda yap›lan resto-
rasyonda Hamid Aytaç’a yazd›r›lm›flt›r. An-
cak birkaç y›l önce yaz›lar›n tekrar varaklan-
mas› esnas›nda maalesef sanat özelli¤i bozul-
mufltur. Asl›nda bu yaz›, bozulmadan önceki
hali ile, Râk›m mektebinin baflar›l› bir temsil-
cisi olan Hamid Aytaç’›n en güzel celî  sülüs
yaz›lar›ndand›. Sat›r fleklinde yaz›lan bu yaz›-
da harfler gayet muntazam bir flekilde yerlefl-

tirildi¤i gibi istifte harfler birbirini kucaklam›fl
bir durumdad›r. Hareke ve tezyini iflaretler de
dengeli bir flekilde ve yo¤un olarak kullan›l-
m›flt›r. Burada Saff sûresi, 12. âyetinin sonu,
13. âyetin tamam› ile 14. âyetten bir k›sm› yer
almaktad›r. 

4-Siyavufl Pafla Türbesi

1582-1584  y›llar› aras›nda Mimar Sinan
taraf›ndan infla edilen türbenin yaz›lar› çini
üzerine ve paftal› bir flekilde haz›rlanm›flt›r.
Üst k›sma Rahman suresinin tamam› yaz›l-
m›flt›r. Bu kufla¤›n alt k›sm›nda pencere üzer-
lerine ise s›ras› ile Bakara sûresinin 255. âyeti
(Âyet-el Kürsî ) di¤er paftada Âli ‹mran sûre-
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3)  Yaz›y› yazan›n ismi 

Foto¤raf: 2; Lala Mustafa Pafla
Türbesi yaz› kufla¤› (Foto¤raf
Erman GÜVEN)

Foto¤raf: 3-4-5-6; Siyavuflpafla
Türbesi yaz› kufla¤›n›n genel
görünüflü ve
detaylar.(Foto¤raf Erman
GÜVEN)



sinin 9. ayeti yaz›lm›flt›r. Girifl kap›s› üzeri iç
k›sm›nda Zümer suresinin 53. âyeti bulun-
maktad›r. 

Bu yaz›lar da Sinan yap›lar›nda bulunan
celî  sülüsün Râk›m öncesi örnekleridir. He-
nüz celî  sülüs yaz›s›n›n geliflmesi için iki as›r
gerekmektedir. Harflerin yap›lar›ndaki olgun-
laflmam›fll›k yan›nda istif, karmafl›k ve girift
bir haldedir. ‹stifte sükunetten ziyade bir s›-
k›nt› bulunmaktad›r. Yaz›larda imza bulun-
mad›¤›ndan flimdilik kime ait oldu¤u tespit
edilememifltir.

5- Mihriflah Sultan Türbesi

1794’te infla olunan türbenin iç k›sm›n-
da pencere üzerinde çift paftal› kuflak fleklin-
de celî  sülüsle Mülk sûresinin tamam› yaz›l-
m›flt›r. Kuflak sonunda "Ketebehu Mahmûd
Celâleddin 1210" fleklinde imza ve tarih bu-
lunmaktad›r. Mahmûd Celâleddin celî  sü-
lüs’ünün özelliklerini bu kuflakta görmek
mümkündür. 

Mahmûd Celâleddin’in celî  sülüs üs-
lubu muas›r›, Mustafa Râk›m üslûbu yan›n-
da oldukça donuk ve kaba kal›r. Celî harfle-
ri tenâsübünde de¤ildir. ‹stifte de harfler
yaln›z durmaktad›r. Mustafa Râk›m’›n celî
harfleri ne kadar canl› ve ölçülü ise Mah-
mûd Celâleddin’in celî  harfleri de o kadar
cans›z, donuk ve ölçüsüzdür.

6- fiah Sultan Türbesi

1215/1800 tarihli bu türbenin iç k›s-
m›nda paftalar halinde celî  sülüs yaz›lar bu-
lunmaktad›r. Girifl kap›s› üzeri iç k›s›mda
pafta halinde Haflr suresinin ikinci ayeti, di-
¤er paftalarda Zümer suresinin 73-75. ayet-
leri bulunmaktad›r. Son paftan›n alt›nda
"Ketebehu ‹smail Zühdî" fleklinde imza
mevcut, tarih mevcut de¤ildir. Yaln›z avlu
kap›s› üzerinde mevcut Yesarîzâde kitabe-
sinde 1215 tarihi bulunmaktad›r ki, bu yaz›-
lar da ayn› tarihe ait olmal›d›r. 
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Foto¤raf: 7-8; Mihriflah Sultan
Türbesi genel görünümü.
(Foto¤raf Mehmed ÖZÇAY)

Foto¤raf: 9; Pafte fleklinde ha-
z›rlanm›fl Mihriflah Türbesi
kufla¤›ndan görünüm.(Foto¤-
raf Mehmed ÖZÇAY)

Foto¤raf: 10; Mihriflah Türbe-
si kufla¤›ndan sonu ve imza
k›sm›.(Foto¤raf Mehmed ÖZ-
ÇAY)

Foto¤raf: 11-12-13;  fiahsultan
Türbesi yaz›lar›. (Foto¤raf
Erman GÜVEN)



Bilindi¤i gibi ‹smail Zühdî Efendi Mus-
tafa Râk›m’›n a¤abeyi ve yaz› hocas›d›r. Ay-
r›ca ‹smail Zühdî, Hâf›z Osman sonras› yaz›-
n›n mektep olmufl ismidir. Dolay›s›yla hat
tarihi aç›s›ndan önem arz etmektedir. Bu
türbede bulunan yaz›lardaki celî  harfler, Râ-
k›m öncesi celînin önemli örnekleridir. Harf-
lerdeki metanet ve  keskinlik hemen dikkati
çekmektedir. Ayr›ca harflerin istifteki durufl-
lar› da ayn› güzelliktedir. Önceki dönemlere
nazaran istifteki rahatl›k hemen göze çarp-
maktad›r. 

7- Eyüpsultan Camii

Mihrap sofas› ve minberin sa¤ ve sol
kanatlar›nda celî  sülüsle tafla mahkuk el Ah-
zab 33/38-43. ayetleri bulunmaktad›r. Yaz› celî
sülüsle bir geliflme gösteren Mustafa Râk›m’›n
hayatta oldu¤u bir dönemde yaz›lm›fl ve
Râk›m öncesi celî  sülüs’ün güzel örneklerin-
den say›labilir. Yaz›da imza ve tarih bulun-
mamaktad›r. Ancak d›fl kap›da bulunan talik
kitabenin 1215/1800 tarihli olmas› bu yaz›lar›n
da ayn› tarihli olabilece¤ini gösterir. Eyüp
caminin bu kufla¤›n›n zemini 1956-57 restoras-
yonunda Mimar Vasfi Egeli taraf›ndan temiz-
lenmifltir. Bu temizlemeden arta kalan baz›
koyu renk parçalar harflerin kenar›nda bulun-
maktad›r. Bu temizlemeyi haber alan hattat
Necmeddin Okyay (1883-1976) temizlemeyi
yapt›ran mimara  "Siz fiiflli caminin yaz›lar›n›n
zeminini boyamad›n›z, bu sizin eserinize ken-
di tercih etti¤iniz zevkinizdi, ancak eslâf›n
yaz›lar›na müdahaleye hakk›n›z yoktur"
fleklinde sitemde bulunmufltur*. 
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Foto¤raf: 14-15-16;
Eyüpsultan Camii mihrab
sofas›, kuflak yaz›s›n›n genel
görünümü ve yaz› detaylar›.
(Foto¤raf Erman GÜVEN)

* M. U¤ur Derman bey’den
naklen.



8- Eyüpsultan Türbesi

Türbe yaz›lar› çinilerin ait oldu¤u 18.
yy. ile  tarihlenebilir. Yaz›larda imza ol-
mad›¤›ndan, türbe yaz›lar›n›n kime ait ol-
du¤u flimdilik tespit edilememifltir. Türbede
celî  sülüsle çini üzerine Tevbe suresinin 72,
100, 117 ve 120. ayetleri fas›la verilmeden
yaz›lm›flt›r.

9 – Sultan Reflad Türbesi

Sultan Reflad’›n hayatta iken Mimar
Kemaleddin’e yapt›rd›¤› türbe milli mimarl›k
ak›m›n›n seçkin eserlerindendir. Türbe
yaz›lar› celî  sülüs’ün tarihteki büyük üstad›
Sami Efendi (1838-1912)’nin önemli
talebelerinden Ömer Vasfi Efendiye aittir.
Türbe yaz›lar› istif ve harf yap›lar› cihetiyle
dikkat çekici güzelliktedir. Sami Efendinin üs-
lubunu talebesi burada aynen ortaya koymufl-
tur. Kuflakta Fecr sûresinin tamam› yaz›l›d›r.
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Foto¤raf: 17-18-19;
Eyüpsultan Türbesi kuflak
yaz›s›n›n genel görünümü ve
yaz› detaylar›
(Foto¤raf Erman GÜVEN)

Foto¤raf: 20-21-22; Sultan
Reflad  Türbesi kuflak yaz›s›n›n
genel görünümü ve yaz›
detaylar›. (Foto¤raf Erman
GÜVEN)

Foto¤raf: 20-21-22; Sultan Re-
flad  Türbesi kuflak yaz›s›n›n
bafllama ve imza k›sm›n›n
bulndu¤u son paftalr›. (Foto¤-
raf Erman GÜVEN)

Foto¤raf: 23; Sultan Reflad
Türbesinin girifl kap›s› üzerin-
de bulunan Celi Sülüs yaz›lar.
(Foto¤raf Mehmed ÖZÇAY)



Yasemin MASARACI

SEH‹R MÜZES‹NDEK‹ 
EYÜP ‹MALATI 

ESERLER 
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1963 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du.
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk
El Sanatlar› bölümünden mezun oldu. Ayn› bölümün Hal›-Kilim-Es-
ki Kumafl Desenleri Ana Sanat Dal›ndan 1988 y›l›nda yüksek lisans

diplomas› ald›. Bir çok karma sergiye minyatür ve tezhip çal›fl-
malar›yla kat›ld›. Bir süre desinatörlük, grafikerlik yapt›. 1991 y›l›n-
dan bu yana ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir Müzesinde belirli

sürelerle  yöneticilik ve dan›flmanl›k yapm›fl, halen ayn› müzede
müze uzman› olarak çal›flmaktad›r.

Çeflitli sempozyumlara bildirilerle kat›lm›flt›r.



fiEH‹R MÜZES‹

1939 y›l›ndan itibaren müzecilik çal›fl-
malar›na bafllayan ‹stanbul Belediyesi Beya-
z›d medresesinde ilk müzesini kurmufl, 1945
y›l›nda çeflitli ba¤›fllarla ve sat›n alma yoluy-
la oluflturulan zengin koleksiyon Saraçha-
ne’de bulunan Gazanfera¤a medresesine ta-
fl›narak Belediye Müzesi ad› ile hizmet ver-
mifltir. 1988 y›l›ndan itibaren   ise, bu gün bu-
lundu¤u Y›ld›z Saray› Güzel sanatlar bina-
s›nda tarihsel çevreye uyumlu ça¤dafl müze-
cilik kurallar› ve yöntemleri do¤rultusunda
tasarlanm›fl yeni bir düzen içinde ziyaretçi-
lerin ve bilim dünyas›n›n yarar›na kullan›-
m›na sunulmufltur.

fiehir müzesinin koleksiyonu genellikle
18. ve 19. yüzy›l ‹stanbul yaflam›na ait tarih-
sel ve etnografik eserlerden oluflmaktad›r.
Bunlar aras›nda ünlü hattatlar›n yaz› ve lev-
halar›, ‹stanbul’un de¤iflik esnaf guruplar›na
ait aletler, Beykoz camlar›, Tophane lüleleri,
mühürler, tablolar gibi eserler bulunmakta-
d›r. Bu koleksiyon aras›nda özel bir yere sa-
hip olan bir bölüm ise, Eyüp’te imal edilmifl
olan çömlekçi esnaf›na ait eserlerdir.  Bu
eserleri tan›mlamaya geçmeden önce, çöm-
lekçilik ve özellikle Eyüp Çömlekçili¤inin
tarihini k›saca flöyle  özetleyebiliriz. 

EYÜP ÇÖMLEKÇ‹L‹⁄‹

Süzülmüfl çamurdan yap›larak ve f›r›n-
da piflirilerek s›rlanan veya s›rs›z b›rak›lan
toprak, tencere, tava, vazo, küp, testi, fincan,
bardak gibi ev eflyalar› çömlek olarak adlan-
d›r›lm›flt›r.(1) Bunlar› yapan  sanatkara veya
satanlara çömlekçi denmektedir. Çömlekçi-
lik çok eski bir el sanat›d›r. Yeni Tafl ça¤›nda
kullan›lmaya bafllanm›fl daha sonra ‹.Ö IV.
binlerde Eski Tunç ça¤›nda çömlekçi çark›-
n›n bulunmas›yla da yap›lan çömleklere bi-
çim vermek kolaylaflm›fl ve toprak kaplar in-
celmifltir.

‹stanbul’da çömlekçili¤in Roma ve Bizans
dönemlerinde de oldu¤unu yap›lan kaz›larda
bulunan örnekler  bize  göstermektedir.

‹stanbul’daki çömlekçilerden bahseden
Evliya Çelebi çömlekçiler ve çömlekçiler at-
tar›(tüccar›) olarak iki guruptan söz eder.(2)

Çömlekçi dükkanlar› Beyaz›d meydan›,
Balat, Eyüp Zal Mahmut Pafla Camii yan› gibi

‹stanbul’un de¤iflik semtlerinde bulunmak-
tayd›. Çömlekçiler ise Evliya Çelebi ve P.G. ‹n-
ciciyana göre Eyüp çömlekçiler mahallesinde
ve Bo¤azda Göksu’da bulunmaktayd›.(3)

Eyüp’te çarfl›n›n en yo¤un oldu¤u böl-
geyi camii çevresi oluflturmaktayd›. Dük-
kanlar›n ço¤u hem imalathane hem de sat›fl
olarak kullan›lmaktayd›. Ayni tip mal› üre-
ten veya satan dükkanlar›n bulundu¤u so-
kaklar, arastalarda oldu¤u gibi o mal›n ad›y-
la an›l›rd›. Çömlekçiler oyuncakç›lar, yo-
¤urtçular gibi.(4)

Dükkanlar›n yan› s›ra seyyar sat›c›lar ta-
raf›ndan sat›lan çömlekler (Resim 1, Resim
2) ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Atatürk
Kitapl›¤› kartpostal koleksiyonu.

Eyüp’te Deftardar civar›nda Balç›k iske-
lesinin bat›s›nda kalan bölge Çömlekçiler
mahallesi olarak adland›r›lm›flt›. 

20.yy’l›n bafllar›nda ‹stanbul’da yap›lan
sigorta haritalar›nda ve 1934 y›l› ‹stanbul fle-
hir rehberinde Çömlekçiler, Çömlekçiler ar-
kas› ve Arpac› Hayrettin sokaklar› isimleri
ayni flekilde geçmifltir.(5)

Eyüp’te çömlekçili¤in ne zaman bafllad›-
¤› tam olarak bilinmemektedir. Burada bulu-
nan son atölyede 1936’da kapanm›flt›r.(6)

1630’larda Evliya Çelebi Haliç üzerinde
Deftardar camisine kadar olan bölgeyi tas-
virle burada çömlekçiler mahallesinde düz-
lükte ba¤l› bahçeli kat kat hofl manzaral›
1000 kadar evden bir çok saray ve bostan›n
varl›¤›ndan söz etmenin yan› s›ra, bu mahal-
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1) Celal Esad Arseven ,  Sanat
Ans. Milli E¤itim Bas›mevi, ‹s-
tanbul ,1975 ,C.1 , s.419
2)Filiz Yeniflehirlio¤lu, Çöm-
lekçilik, Dünden Bugüne ‹s-
tanbul Ans., Kültür Bakanl›¤›
ve Tarih Vakf›, 1994, C. 3,
s.530
3)Yeniflehirlio¤lu, A.g.e, s. 531
4)Yeniflehirlio¤lu, A.g.e, s, 531.
5)Soyhan Cihat, Tekfur sara-
y›,çevresi, çinicili¤i ve Eyüp
çömlekçili¤i, Eyüp Sultan
sempozyumu 1.,Eyüp Sultan
Bld. Kültür yay., no:7, s.79
6)Yeniflehirlio¤lu , A.g.e , s,
532

Resim 1-2; Çömlekçiler1 2



lede cadde üzerinde 300 dükkanl› bir çarfl›-
dan baflka 250 çanak çömlekçi dükkan› var-
d› demektedir.(7)

Evliya Çelebi ve Eremya Çelebi Kömür-
ciyan’›n verdikleri bilgiye göre çömlek f›r›n-
lar› ve atölyelerinde çanak çömlek, testi, ta-
bak ve ya¤, bal, flarap, su kaplar› imal edilir-
di. Bundan baflka her yaflta çocuk için türlü
türlü oyuncaklar yap›l›rd›.

Yine Evliya Çelebi ve  Kömürciyan Çin
ve ‹znik çinisi kalitesinde oldu¤unu söyledi-
¤i çanak çömle¤in hammaddesinin Tiyn-i
Mahtum denilen bir toprak oldu¤unu ve içi-
ne ferahl›k verdi¤ini belirtirler. Bu hammad-
de Eyüp civar›nda denizden ç›kar›l›r yahut
Ka¤›thane, Sütlüce ve Sar›yer’den getirilirdi.
Bunlar› yapan öyle mahir ustalar vard› ki
yapm›fl olduklar› testiyi elli kurufla yaklafl›k
(13 alt›n) sat›n al›p padiflah ve vezirlere uzak
memleketlere hediye götürürlerdi.(8)

Bunlar›n yan› s›ra Eyüp ile Hasköy ara-
s›ndaki deniz dibinden ç›kar›lan kara balç›k-
tan da kaplar yap›ld›¤› kaydedilmifltir.

‹nciciyan ise Çömlekçiler mahallesinden
bahsederken 40 imalathane oldu¤unu ‹stin-
ye ve Büyükdere tepelerinden getirilen kille
her türlü çömlek imal edilirdi, fleklindeki
aç›klamas›yla bu mahallenin 18.yy’daki du-
rumunu bize aktarmaktad›r.(9)

Sarraf Hovenesyan buralarda çal›flanlar›n
ço¤unun Ermeni oldu¤unu belirtmifltir.(10)

Bal›khane Naz›r› Ali R›za Bey ‹stanbul
esnaflar› yaz›s›nda; Üçüncü Ahmet zama-
n›nda Tekfur saray› civar›nda bir çini fabri-
kas› kurulmufl oldu¤unu yak›n zamanlarda-
da Eyüp civar›ndaki çömlekçi esnaf›ndan
baz›lar› soba çinileri yapmaya bafllam›fllard›.
Hatta çini sobalar yapan esnaf›n bir kaç› Sul-
tan Ahmet zaman›nda Y›ld›z’da aç›lan çini
fabrikas›na al›nm›fllard›. Çok geliflmeye uy-
gun olan bu milli sanayimizi ileri götüreme-
dik teflvik ve himaye edemedik demekte-
dir.(11)

1993 y›l›ndan beri Prof. Dr. Filiz Yenifle-
hirlio¤lu baflkanl›¤›nda Eyüp Çömlekçiler
mahallesinde yap›lan yüzey araflt›rmalar›n-
da, yine 1996 y›l› temmuz ay›ndan bafllayan
Prof. Dr .Örcün Bar›flta taraf›ndan yürütülen
Saliha Sultan çeflmesi kaz› ve yüzey araflt›r-
malar›, Deftardar cad., Feshane cad. çömlek-
çiler çarfl›s› çevresinde sürdürülen yüzey
araflt›rmalar›nda da ulafl›lan bilgi ve bulgu-
lar bizlere buradaki üretimin yo¤unlu¤unu
göstermektedir. Bu çal›flmalar daha önceki
sempozyumlarda anlat›lm›fllard›.

Burada ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
fiehir Müzesi kolleksiyonunda bulunan Eyüp
imalat› eserler tan›t›lmaya çal›fl›lacakt›r

Bu eserler kullan›lan malzeme aç›s›ndan
k›rm›z› ve beyaz renkli hamurlu olmak üze-
re iki guruba ayr›labilir.

K›rm›z› renkli hamurdan yap›lanlar: 

TEST‹
(Resim 3) Env.No:1758
Yükseklik: 16,5cm. Taban çap›:6cm.

A¤›z çap›:3,5cm. 

K›rm›z› renkli hamurdan yap›lm›fl ve
s›rs›zd›r. fiiflkin  gövdelidir. Uzun boyunlu-
dur. Tek kulbu bulunmaktad›r.

Eyüp oyunca¤› olarak kullan›lm›fl iki
adet testi, k›rm›z› hamurlu eserler aras›nda
yer almaktad›rlar. fiehir Müzesi Env.no: 1757
kay›tl› bulunan testiler, k›rm›z› boya ile bo-
yanm›fllar, üzerlerine sar› yald›zla çiçek ve
aynal› bezemeler yap›lm›flt›r. fiiflkin gövdeli
ve kulpludurlar.

Beyaz renkli hamurdan yap›lanlar ise
flöyle s›ralanabilirler.        
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7)Evliya Çelebi, Seyahatname
1.cilt ( ‹stanbul, H,1314)
8)Eremya Çelebi Kömürci-
yan,‹stanbul Tarihi,XVII.As›r-
da ‹stanbul, ‹st.Ünv. Edb. Fak.
Yay.No.506, s.206
9)P.G.‹nciciyan, Ter: Hrand
Anderesyan, 18. As›rda  ‹stan-
bul, ‹stanbul 1976, s.93
10)P.G.‹nciciyan, Ag.e., not.
160
11)Necati Güngör, Türk Ya-
zarlar›n›n Kaleminden, Bir
Hayal ‹stanbul, Milliyet
Yay.,s.37 

Resim 3-4; Testi ve
Sürahi

3 4



SÜRAH‹   
(Resim 4) Env. No:3271
Yükseklik:17,2cm.   Taban çap›: 6cm.

A¤›z çap›: 5,3cm.

Beyaz hamurun üzeri beyaz astar boya
boyanm›fl, renksiz (fleffaf) s›rla s›rlanm›flt›r.
Armudi gövdelidir. Pedestal ayakl› ve kulp-
ludur. Kulbun gövdeye birleflti¤i yerler bit-
kisel motiflidir. Kulbun üzeri yivlidir ve
karfl›s›nda, gövde üzerinde kabartma olarak
yap›lm›fl stilize (yapra¤a benzer) bitkisel kü-
çük bir motif yer almaktad›r.

SÜRAH‹  
(Resim 5) Env. No:3273
Yükseklik: 16cm. Taban çap›: 5cm.

A¤›z çap›: 4,6cm

Beyaz astar boya üzerine renksiz s›rla
s›rlanm›flt›r. Kulbunun üzeri yivlidir. Kapak
üzerinde, boyunda, gövdenin üst k›sm›nda
minik dairelerin yanyana s›ralanmas›ndan
oluflmufl ince bordür süsleme göze çarpar.

SÜRAH‹ 
(Resim 6) Env. No: 3272
Yükseklik:23cm. Taban çap›:5,8cm

A¤›z çap›:5cm

Armudi gövdelidir. Pedestal ayakl›, si-
lindir boyunludur. Çan biçimli kapa¤› bu-
lunmaktad›r. Gözeneksiz, s›k, beyaz renkli
hamurun üzeri beyaz astar boya ile boyan-
m›fl, renksiz s›rla s›rlanm›flt›r. Üzeri yivli
olan kulbunun gövdeye birleflti¤i yerler ise
bitkisel motiflidir.

SÜRAH‹
(Resim 7) Env. No:3274
Yük:20 cm.   Taban çap›:3,6cm.   A¤›z ça-

p›:6,8cm.
Genellikle sade , yal›n örneklerin yan› s›-

ra daha süslü bir örnek. fiiflkin gövdelidir.
Yuvarlak pedestal aya¤› ve üç k›vr›ml› par-
çadan oluflan kulbu vard›r. Gaga a¤›zl›d›r.
Gövde üzerinde boyuna yap›lm›fl yivler bu-
lunmaktad›r. Kapak tutama¤› gül ve yaprak
formundad›r. Kapa¤›n üzerinde yine küçük
bir k›vr›m dal görülmektedir. Son dönemler-
de porselenden yap›lm›fl aflurelik olarak ad-
land›r›lan eserlerle ayn› formda yaln›z boyut
olarak onlardan ufakt›r.

F‹NCAN   
(Resim 8) Env. No:3276
Yük: 4,8cm.   Taban çap›:3,6cm.

A¤›z çap›:6,8cm.

Beyaz hamurdan yap›lm›fl, Beyaz
astar boya üzerine renksiz s›rla s›r-
lanm›fllard›r. Fincanlar›n saplar› saç
örgüsü gibi yap›lm›fl birbirleriyle ke-
siflen iki fleritten oluflmaktad›r.

DE⁄ERLEND‹RME

Sonuç olarak görüldü¤ü üzere bu
eserler kullan›lan malzeme (hamur
ve s›r ) renk ve kal›nl›k aç›s›ndan he-
men hemen birbirinin ayn›d›r .Kulla-
n›lan hamurun, s›rr›n yan› s›ra, bi-
çimlerde de (gövde, a¤›z, boyun ve kulp) bir-
birleriyle benzer özellikler gösterirler, Ha-
murlar› bir porselen inceli¤ine yak›nbiçimleri
çok zarif olan bu eserler günlük kullan›m kap-
lar›ndan çok   birer süs eflyas› özelli¤i tafl›-
maktad›rlar. Günümüze kadar gelebilmeleri
bir müze koleksiyonununda yer alma niteli¤i-
ne sahip olabilmeleri,az say›da olmalar›, bu
eserlere daha da önem kazand›rmaktad›r.
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Resim 5-6-7; Sürahiler

Resim 8; Fincan

5 6

7

8



Prof. Dr. Gönül CANTAY

CEZER‹ KASIM PAfiA
KÜLL‹YES‹
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Mimar Sinan Üniversiesi Fen edebiyt Fakültesi ö¤retim üyesidir.
Türk Sanat›n›n geneli içide Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar›n›n tayin

etti¤i alanda, menzil yollari üzerindeki kervansaraylar, külliyeler ve
bu yap›lar›rn 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 de
bu çal›flmalar›n› yogun bir biçimde sürdüren Gönül Cantay, Edirne
Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu’nun  da üyesi olup,

Trakya ve Canakkale bölgesi ile ilgili konularda araflt›rma ve 
yönlendiremeler yapmaktad›r. Yazar›n bilimsel bildiri, makale,

araflt›rma yaz›lar› ve yay›nlanm›fl kitaplar› bulunmaktad›r.

(1)



Eyüp’te, Çömlekçiler civar›nda 16. yüz-
y›l bafl›nda infla edilmifl, bu yap›sal toplu-
luktan günümüze sadece cami yap›s› ulafla-
bilmifltir. Esasen bu küçük külliyede cami,
"L" planl› medrese ve çeflme olmak üzere
fonksiyonel yap›lar oldu¤u bilinmektedir.  

Herhangi bir belge olmad›¤› halde ya-
y›nlarda 1515 y›l›na tarihlendirilen külliye-
nin banîsi hakk›nda mevcut bilgiler ki, bun-
lar›n en sa¤lam› Vak›f Tahrir Defteri’ndeki
Ramazan 907/Mart 1502 tarihli vakfiye su-
retidir. Banînin Ca¤alo¤lu’ndaki Camii’ne
ait olan bu vakfiye suretinden Eyüp’teki kül-
liyesine ait bir s›byan mektebinin varl›¤›n›
da ö¤renmekteyiz.(2)

15. Yüzy›l ortas›nda suriçi  ‹stan-
bul’unun d›fl›nda Fatih taraf›ndan infla ettiri-
len Eyüp Sultan Külliyesi’nden (1459), yak-
lafl›k 50 y›l kadar sonra infla edilen bu küçük
külliye, bulundu¤u yer itibariyle önemlidir.
Çünkü Cezerî Kas›m Pafla Külliyesi, Eyüp’e
ulaflan yolun bafl›nda infla edilmifltir.  Zâl
Mahmud Pafla Külliyesi’nin mevcut olmad›-
¤› bu dönemde, âdeta Cezerî Kas›m Pafla
Külliyesi Eyüp’ün kap›s› durumundayd›.

Külliyenin bulundu¤u co¤rafî topograf-
ya, inen yolun dönüflündeki boflluk olup, bu
e¤imli dönüfl alan›nda külliye infla edilmifltir.
Böylece külliye ile yol aras›ndaki iliflki nede-
niyle cami yap›s›n›n cümle kap›s›, son cema-
at yerinin sa¤ bölümüne aç›lm›flt›r.  Bu duru
mu gerektiren di¤er bir neden ise cami ve av-
lusunun sol taraf›nda (do¤u ve kuzeydo¤u-

sunda) "L" planl› bir medrese yap›s› bulun-
maktayd›. 1979 y›l›nda cami içindeki Kâbe
tasvirli çini pano ile ilgili çal›flma yapt›¤›m s›-
rada bu medrese yap›s› harap bir durumda
ve tonoz örtülü mekân s›ras› halinde dur-
maktayd›. Ancak yak›nda yapt›¤›m çal›flma
s›ras›nda tamamen ortadan kalkt›¤›n› görüp,
temellerini tespite çal›flt›msa da mümkün ol-
mad›. Çünkü, külliye, cami avlusu ve çevre
duvarlar›yla onar›lm›flt›. 

Gerçeklefltirilen onar›ma bakt›¤›m›zda
görülenler flunlar olmaktad›r; çevre duvarla-
r› orijinalinden farkl› olarak yükseltilmifl,
avlu kap›s› özgün durumundan farkl› olarak
girifl kotu da yükseltilmifltir. Di¤er taraftan
flad›rvan âdeta alt yap›s› de¤ifltirilerek,  oni-
kigen havuz gövdesinin ayna tafllar› kullan›-
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(1) Kas›m Pafla, "Cezerî" ve
"Koca" lâkablar›yla an›l›yor.
(2) Ca¤alo¤lu’ndaki mescid,
kare planl› ve ahflap çat›l›
olup, 1957 y›l›nda istimlâk
edilerek, flimdi arsas› park
yap›lm›flt›r. Ayr›ca Bursa’da
medrese; Selânik’te de Cami
ve ‹mareti’nin bulundu¤u
ö¤renilmektedir. Ca¤alo¤lu’n-
daki Mescid’i  h.1283 / m.1866
tarihinde Sultan Abdülaziz
taraf›ndan kârgir duvarlar
üzerine ahflap çat›l› olarak
onar›ld›¤› da ö¤renilmektedir.

Resim 1; Cezeri Kâs›m Pafla
Külliyesinin Haliç k›y›s›n-
dan gelen eski ‹stanbul yo-
luna ba¤lant›s›

Resim 2; Cezeri Kâs›m Pafla
Camii’nin günümüzdeki du-
rumu.

Resim 3; Cezeri Kâs›m Pafla
Camii son cemaat yeri ve yola
ba¤l› olarak açalm›fl cümle
kap›s›

1

2 3



larak,  yeniden yap›lm›flt›r. Oy-
sa üzerindeki kitabeden;  "Ta-
mir tarihi 18 fievval 1266"

m.1850 y›l›nda onar›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.
fiad›rvan, görünüflüyle yüksek ve abart›l›
yeni onar›m›yla cami ve avlu bütünlü¤ü ile
ba¤dafl›k durumunu (proporsiyon uyufl-
mazl›¤›) kaybetmifltir. Gerçekten avlunun
tafl kaplanmas› s›ras›nda kotunun yükseltil-
mifl olmas› da baz› kay›plar›n yok olmas›na
yard›mc› olmufltur. Avlu duvarlar›nda kal›n-
t›s›n› gördü¤ümüz genifl aç›kl›kl› tu¤la-derz
dokulu kemerin  varl›k nedeni art›k anlafl›la-
mamaktad›r. 

Gene külliyenin girifl kap›s›n›n hemen
sol iç köflesinde çöplük olarak kullan›lan
aç›kl›k incelendi¤inde, içinde tu¤la-derz do-
kulu tonoz ve duvar dokusunun varl›¤›, bu
kal›nt›n›n neye ait oldu¤u konusunda bizi

düflünmeye sevketti. Acaba bu tonoz kal›nt›-
s› bir su haziresi mi?  Gene duvardaki kemer
aç›kl›¤› içinde pencere mi, çeflme mi, yoksa
baflka bir fonksiyonel unsur mu yer al›yor-
du?

Avludan son cemaat yerine ait tafl sekile-
re yöneldi¤imizde; üzeri tu¤la döfleli tafl se-
kilerin pencerelerin alt sövelerini de örtecek
flekilde yükseltildi¤i saptand›. Oysa son ce-
maat yerinin pembe granit sütunlar› özel ke-
simli tafl kaideler üzerinde yükselmekteydi.
Bugün ise kaidesiz haliyle pembe granit sü-
tunlar›n özgün durumlar› kaybolmufltur. 

Cümle kap›s› üzerindeki tamir kitabesi
metni; 

"Hazret-i Adlî Sultan Mahmud Han
Gazi’nin 

Sadr-› Hazinedâr ustas› ol ...............
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Resim 7;Yol kotunun yük-
seltilmesi flekliyle, külliye
kap›s›n›n yenilenmifl hali ve
sokak kotunun yükseltilme-
siyle de¤iflen durum.

Resim 8; Külliye kap›s›n›n
onar›m sonras› avludan gö-
rünüflü.

Resim 9,10; Külliye kap›s›
yan›nda avlu döflemesi al-
t›nda kalan tu¤la tonoz ör-
tülü hacim.

Resim 4-5 Cami avlusunda
onikigen flad›rvan havuzu ,
kotu de¤ifltirilmifl avlu döfle-
mesi ve flad›rvan aynas›nda
18 fievval 1266 tamir tarihi.

Resim 6; Külliye duvar›n›n
yükseltilmifl hali ve günü-
müzde  fonksiyonu anlafl›la-
mayan genifl tu¤la kemer

4
5

6

7 8 9

10



Harab-› evvel-i meflâkin-i iflbu ibadet-
gâh› âli kim 

Hulus-u kalb ile tamir edûb çün eyledi
ihya fi 3 muharrem sene 1238"

h.1238 / m.1822 y›l›nda Adlî Sultan Mah-
mud’un Sadaret Hazinedar› taraf›ndan tamir
edildi¤ini bildiriyor. 1822 y›l› tamirini ö¤ren-
di¤imiz bu kitabe d›fl›nda,  cami yap›s›n›n
mihrap kavsaras›ndaki tarihli çini levhada da,
"Recep 25 1138" tarihi okunuyor, böylece
m.1725 tarihinde mihrab›n çini kapland›¤› ö¤-
reniliyor. 

Di¤er taraftan mihrab›n sa¤  penceresi
üzerinde  yer alan Kâbe  tasvirli  çini  pano-
daki kitabe de h.1138 / m.1725 tarihi ile "Sa-
hib ül Hayrat vel Hasanat ‹znikli Osman ibn
Mehmed" olarak çini ustas› tan›t›lmakta-
d›r.(3)

Kalite ve özellikleriyle ‹znik çini kalite-
sinde iflçili¤e sahip, Tekfur Saray› Çini atel-
yesinin üretimi olan bu çinilerin yap›ya ko-
nulmas› Sultan Mahmud zaman›ndaki yap›
onar›m›ndan daha önce de mihrap duvar›-
n›n onar›m›na iflaret eder.

Cezerî Kas›m Pafla Külliyesi geçirdi¤i

onar›mlarla çevre
duvarlar›, avlusu
ve son cemaat yeri
ile olumsuz de¤i-
fliklikler kazanm›fl-
t›r. Ancak cami yap›s› için, yap›sal de¤iflik-
likten söz edilemez. Cami özgün plan ve üst
örtü sistemini korumaya devam etmifltir. 

D›fltan d›fla (11.20 x 11.20) metre ölçüsün-
deki kare plan yorumundaki ana hacim, 1.20
m. kal›nl›¤›nda, yükselen duvarlar›n olufltur-
du¤u kare prizmatik hacmin üzeri kubbe ile
örtülmüfltür. Yap›da merkezî kubbe do¤ru-
dan do¤ruya y›¤ma duvarlar yerine, duvar
içi kemerlere oturmakta ve yap›da köflelerde
oluflan gizli payelerle kubbe bas›nc› karfl›lan-
maktad›r. Yap›da kubbe çemberi, duvar içi
kemerlere d›fltan te¤et olarak oturmaktad›r.
Böyle bir statik çözüm uygulamas›n›n örne-
¤ini S. II. Bayezid döneminin hazinedar› Fi-
ruz A¤a’n›n Divanyolu kenar›ndaki 1490 ta-
rihli camiinde de görmekteyiz. 

Birbirine yak›n ölçülerde infla edilmifl
olan bu iki yap›da yaklafl›k çeyrek as›r için-
de ayn› uygulamay› görmekteyiz.(4)

Sultan II. Bayezid dönemi yap›laflmas›na
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(3)  Yüksel, A.,  Osmanl›  Mima-
risinde II. Bayezid -Yavuz Selim
Devri  (886-926 / 1481-1520),  C.
V, 1989,  s.  249-252, 431-433. ;
Cantay, G.,  "Zileli  Emin Us-
ta’n›n  Bilinmeyen  ‹ki  Eseri",
Bedrettin Cömert’e Arma¤an,
Ankara  1980,  s. 497-507. ;
Cantay, G.,  "‹stanbul’un Tarihi
Topografyas›",  Tarihi,  Kültürü
ve  Sanat›yla   III.  Eyüpsultan
Sempozyumu,  Tebli¤ler   (28-
30 May›s 1999),   ‹stanbul  2000,
s. ; Öney, G.,   "Erken   Dönem
Anadolu  Türk – ‹slam   Serami-
¤i",   Antika,  S.  27,  s. 16. ;
Sönmez, Z., "Tekfur  Saray›
‹malat›  Çiniler", Antika, S. 27,
s.  29-32.
(4) Fatih’teki  Bâli Pafla Ca-
mii’nin  ilk  yap›s›n›n  (II. Baye-
zid’in  k›z›  Selçuk Hatun’un
1504 y›l›nda yapt›rd›¤› cami)
kare prizmatik hacmi ile kubbe
iliflkisinin nas›l kuruldu¤u
bilinseydi, belki yak›n ölçüler-
deki bir di¤er örnek olacakt›.

11- Cezerî Kâs›m Pafla
Camii son cemaat yeri pem-
be granit sütunlar›, cami
yan›nda benzer sütunlar›n
varl›¤›ndan, ikinci kullan›m
oldu¤u anlafl›l›yor.

12- Cezerî Kâs›m Pafla
Camii, son cemaat yeri sek-
isinin sütun kaidelerini or-
tadan kald›racak flekilde
yükseltilmifl hali

13- Cezerî Kâs›m Pafla
Camii son cemaat yeri pem-
be granit sütunlar›n yekpare
mermer tafl kaideleri ve son
cemaat yerinin bir kot yük-
seltilmifl hali

14- Cezerî Kâs›m Pafla
Camii cümle kap›s›ndaki h.
1238 / m. 1822 tarihli
onar›m kitabesi

15- Cezerî Kâs›m Pafla
Camii, mihrap kavsaras›
içindeki h. 1138 tarihli çini
kitabe

11

13

12

14 15



bakt›¤›m›zda, statik problemin nas›l çözüldü-
¤ünü tespit edebiliyoruz. Edirne’deki II. Ba-
yezid Külliyesi’nin camiinde (1484-88) büyük
ölçüde uygulanan kubbenin statik çözümü ile
‹stanbul’daki Yavuz Sultan Selim Camii’ndeki
(1522) çözümün daha küçük ölçüde uygulan-
d›¤› bu iki örnek (Firuz A¤a Camii ile Cezerî
Kas›m Pafla Camii) Mimar Hayreddin ekolü-
nün uygulamas› olarak, görülebilir. 

Mimar Hayreddin, yap› sisteminde bir
yenilik olarak, doku içinde demir putrel kul-
lan›lmas›n› kazand›rm›flt›r. Ve Edirne II. Ba-
yezid Külliyesi’nin inflaat›nda bu uygulama
gerçeklefltirilmifltir. Kubbe ete¤ine ve kubbe
içine yerlefltirilen demir putrel çemberler,
dokuyu s›k›flt›rmakta, as›lan kandillerin
ba¤lant› noktalar› bu demir çemberlerin var-
l›¤›na iflaret etmektedir. Cezerî Kas›m pafla
Camii’nde de bu özellik görülmektedir.

Bu yap›sal özellikleriyle Cezerî Kas›m

Pafla Külliyesi’nin ilk inflaat›n› kayna¤a ba¤-
lamadan 1515 y›l›na koyman›n, biraz geç bir
tarih oldu¤u görülüyor. Sultan II. Bayezid’in
saltanat›n›n son y›llar›na tarihlendirmenin
daha uygun olaca¤›n› düflünüyorum. Vak›f
Tahrir Defterinde 907 Ramazan / 1502 Mart
tarihli Cezerî Kas›m Pafla’n›n Ca¤alo¤-
lu’ndaki Mescidi’ne aittir. Bu belgede
Eyüp’te Medrese ve Mekteb’in varl›¤› ö¤re-
nilmektedir. Bilindi¤i gibi Vakfiyeler iflletme
yönetmeli¤idir ve bina tamamland›ktan
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Plan 1; Cezerî Kâs›m Pafla
Külliyesi vaziyet plan›

Resim 16; Cezerî Kâs›m
Pafla Camii, mihrap
duvar›ndaki h. 1138 tarihli
kabe tasvirli çini pano

Resim 17; Cezerî Kâs›m
Pafla Camii güneydo¤usun-
da fonksiyonu bilinmeyen
yap›lar

Resim 18; Cezerî Kâs›m
Pafla Camii’nde kubbeyi
tafl›y›c› sistem
Resim 19; Cezerî Kâs›m
Pafla Camii’nde kubbeyi
tafl›y›c› sistem
Resim 20; Divanyolu
Firuza¤a camii’nde  kubbe-
yi tafl›y›c› sistem.

16

17 18

19

20



sonra haz›rlan›rlar. Durum böyle iken 1502
y›l›ndan önceye yap›sal-statik özellikleriyle
de konulabilmektedir.

Cezerî Kas›m Pafla Külliyesi’nin son
onar›m›nda yukar›da belirtti¤im kay›plar›
d›fl›nda, rant›n ön planda tutuldu¤u baz›
yanl›fl onar›m anlay›fl›ndan yeni yap›lar ka-
zand›¤› da görülmektedir.

Cami k›ble yönündeki hazireyi s›n›rla-
yan duvar, yenilenmifl ve külliye kap›s›n›n
benzeri bir ikinci kap› infla edilmifltir. Ve he-
men içinde de umumî helâ! K›ble taraf›nda
helâ!... Cami avlusunda bir lojman yap›s›
(imam evi) infla edilmifltir. 

Bu ilaveler Kültür ve Tabiat Varl›klar›
Koruma Kanunu’na ayk›r› oldu¤u gibi,
Eyüp’ün ilk mahallelerinden birinin çekir-
de¤ini oluflturan, Cezerî Kas›m Pafla Külli-
yesi’nin yol kotu tamamen ve yanl›fl olarak
yükseltildi¤i için sokak ile olan ba¤lant›s›
anlams›zlaflm›fl ve gene sokak boyunca yer
alan binalar›n da cephe alg›lamalar› bozul-
mufltur.

Cezerî Kas›m Pafla Külliyesi 16. yüzy›l
bafllar›ndan kare plan yorumunda, kubbeli
bir cami olup, kare plan yorumunda duvar
içinde yer alan tafl›y›c› kemerlerle kubbenin
statik problemi çözülen, yap›n›n ölçüleri iti-
bariyle de Mimar Hayreddin ekolüne ba¤la-
nan bir uygulama olmas›yla önemlidir. Ayr›-
ca 16. yüzy›l bafl›nda, 15. yüzy›l ortalar›nda
Eyüp Külliyesi ile tesis edilen sur içi ‹stanbul
dokusu d›fl›ndaki bu semtin ‹stanbul ile olan
ba¤lant›s›n› tesis eden kap›s› durumundad›r.
Bu nedenle Cezerî Kas›m Pafla Külliyesi’nin
alan› ve çevresinde gerçeklefltirilecek onar›m
ve yap›laflmalar son derece dikkatle gerçek-
lefltirilmelidir.
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Resim 21; Cezerî Kâs›m Pa-
fla Camii kubbesinde statik
çözüme kat›lan kandillikler 

Resim 22; Cezerî Kâs›m Pa-
fla Külliyesi’nde, cami avlu-
sundaki yeni yap›laflmalar
(imamevi), sar› yap›n›n ve
a¤ac›n oldu¤u alanda " L "
planl› medrese bulunmak-
tayd›.
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Resim 23; Cezerî Kâs›m Pafla
Camii’nin özgün durumunu
kaybetmemifl minaresi



Prof. Dr. Hakk› ÖNKAL

EYÜP M‹HR‹fiAH VE fiAH
SULTAN TÜRBELER‹N‹N
K‹TABELER‹ IfiI⁄INDA

M‹HR‹fiAH KADIN MESELES‹
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1944 y›l›nda Konya’da do¤du. ‹lk, orta ve yüksek tahsilini ayn› flehirde
tamamlad›ktan sonra 1966 y›l›nda ö¤retmen olarak Bursa’da görevlendirildi.

1969 y›l›nda S.Ü. ‹lâhiyat Fakültesine asistan seçildi. 1973’de A. Ü. ‹slâmi
‹limler Fakültesine asistan olarak atand›. 1977’de doktor, 1983 y›l›nda doçent
1989 y›l›nda profesör oldu. 1981-1982 y›llar›nda bir y›l Paris’te bulundu. 1999
y›l› fiubat’›nda D.E.Ü. ‹lahiyat Fakültesi dekanl›¤›na atand›. Halen bu görevi
yürütmekte olan Önkal, Anadolu Selçuklu ve Osmanl› dönemi türbelerine

ait kitaplar ve çok say›da makale yay›nlad›. Evli ve iki çocuk babas›d›r.



Eyüp’te, Bostan ‹skelesi’nde, henüz ha-
yatta iken kendi ad›na bir türbe infla ettiren
Mihriflah Valide Sultan, araflt›rmalarda ve
ansiklopedilerde, III. Selim’in oldu¤u gibi
fiah Sultan’›n da annesi olarak gösterilir. Oy-
sa, yine Eyüp’te, fiah Sultan’›n yapt›rd›¤›
türbenin kitabesi, bu genel yarg›y› nakzeden
ifadeler içerir. Biz bu hususa Osmanl› Hane-
dan Türbeleri adl› kitab›m›zda temas etmek
ve II. Eyüpsultan Sempozyum’undaki tebli-
¤imizde de problemi tekrar dile getirmekle
yetinmifltik(1). Aradan geçen y›llar zarf›nda,
bildi¤imiz kadar›yla, biraz sonra üzerinde
duraca¤›m›z bir kitap d›fl›nda, konu ele al›-
n›p irdelenmemifltir. fiimdi, konuyu tart›fl-
maya geçmeden önce, kitap ve ansiklopedi
maddelerindeki bilgilere k›saca göz gezdire-
lim. Bir el kitab› mahiyeti tafl›yan M. Ça¤a-
tay Uluçay’›n Padiflahlar›n Kad›nlar› ve K›z-
lar› adl› eserinde, Mihriflah Valide Sultan
flöyle tan›t›l›r: "III. Mustafa’n›n bafl  kad›n›-
d›r. 1761 (1174) de fiah Sultan’›, 1762 (1175)
de III. Selim’i do¤urdu. 1174, de III. Musta-
fa’n›n ölümü üzerine Eski Saraya gönderildi
(1174). 1789’da III. Selim’in padiflah olmas›
üzerine Valide Sultan oldu. ....Sonunda Mih-
riflah Sultan tutuldu¤u hastal›ktan kurtula-
mayarak öldü. Eyüp’teki türbesine gömüldü
1805 (1220)."(2) Ayn› kitapta fiah Sultan’dan

da "III. Mustafa’n›n k›z›d›r. Annesi bafl kad›n
Mihriflah Sultan’d›r. 1761 (1174 Ramazan 15)
de do¤du. III. Selim’in ablas›d›r."  fleklinde
bahsedilir(3).

Türk Ansiklopedisi’nde Mihriflah Valide
Sultan hakk›nda flu bilgilere yer verilir:
"....‹stanbul’un Eyüp semtini be¤enen ve yaz
aylar›n› ço¤unlukla k›z› fiah Sultan’›n
Eyüp’teki sahilsaray›nda geçiren Mihriflah
Valide Sultan’›n Eyüp’te türbesi, medresesi,
kütüphanesi ve imareti vard›r"(4). Yaflamlar›
ve Yap›tlar›yla Osmanl›lar Ansiklopedisi de
"Saraya al›nan Gürcü cariyelerdendi.
1760’da fiah Sultan’›, 1761’de Selim’i do¤ur-
du", demek suretiyle Mihriflah Valide Sultan
fiah Sultan'›n annesi olarak tan›t›l›r. Büyük
Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi’nde ayn›
ifadeler tekrar edilir(5).

Üzerinde duraca¤›m›z› ifade etti¤imiz
kitap, Eyüpsultan Vakf› taraf›ndan yay›mla-
nan Mehmet Nermi Haskan’›n Eyüpsultan
Tarihi adl› eseridir. Müellif, kitab›n›n 189. sa-
hifesinde Mihriflah Valide Sultan’› yukar›da
verilen bilgiler çerçevesinde tan›t›r: "Mihri-
flah Valide Sultan, III. Mustafa’n›n bafl kad›-
n›d›r. 1174 (1761)de, fiah Sultan’›, 1175 (1762)
de III. Selim’i do¤urdu. O¤lunun padiflah ol-
mas› üzerine Eskisaray’dan gelerek Valide
Sultan oldu.
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Foto 1; fiahsultan Camii,
Kaz›m Zaim, Belediye arflivi



"Mihriflah Valide Sultan 22 Receb 1220
(16 Ekim 1805) çarflamba günü Topkap› sara-
y›nda vefat etti. Cenazesi büyük bir törenle,
Edirnekap›’dan götürülerek hayatta iken
yapt›rd›¤› türbesine gömüldü."(6) Ayn› müel-
lif, fiah Sultan Türbesi bahsinde, 33 sahife
önce yazd›klar›n› unutarak, fiah Sultan’›n
annesinin bir baflka Mihriflah oldu¤unu söy-
lemek suretiyle do¤ruyu ifade eder(7). Esasen
fiah Sultan Türbesinin d›fl kap›s› üzerindeki
uzun manzum kitabe, bu hakikati iki yüzy›l-
dan beri f›s›ldamaktad›r. Kitabenin tam met-
ni flöyledir(8).

1 –Gevher-i ser-tâc-› ‘iffet zib ü fer-i saltanat 
Revnak-› ismet-sarây devlet-i dîn-i mübîn
2 - fiah Selîm-i saltanat-pîrâyenin hemflîresi 
fiah Sultan bint-i merhum Mustafa Hân-› güzin
3 -Mihriflah kad›n ki oldur mâder-i pür-flefkati 
‹smeti nûruyla bulmufltu ziyâ rû-yi zemîn
4 -Onu Sultan Mustafa ikinci kad›n eyleyip 
Devletinde görmüflidi ra¤beti ol nâzenîn
5 -Ç›kt› elden ol hümâ uçtu firâz-› sidreye  
Girdi hayfa halk-› âlem mâteme oldu hazîn
6 -K›ld› ifrât-› riâyet iflte hakk-› mâdere
Yapt› âli türbe kabr-i evzen müstahkem metîn
7 -Yapt› hem bir mekteb-i ra’nâ civâr-› türbede 
Halk› hüsn-i âlem-ârâs› eder hayret-karîn
8-fiâd eder merhûmenin rûhun çü savt-› bülbülân 
Dâim etfal okudukça onda Kur’an-› mübîn
9 -Gel duâ-y› hayra âgâz et gönül ihlâs ile 
Hayr olan da’vât› reddetmez Mücibü’s-sâilîn
10- Mihriflah kad›n riyâz-› cenneti edip makarr 
Cilvegâh-› ola yâ Rab gülflen-i huld-i berîn
11-Yazd› ‹hyâ hâme-i mu’ciz-beyan bir beyt kim 
Mündericdir onda garra iki târih-i güzîn
12-fiah Sultan yapd› zîbâ türbe-i vâlâ-y› nev 
Mihriflah kad›na adn ola bu me’vâ-y› berîn. 
1215

Kitabenin ikinci beytinde, fiah Sultan'›n
III. Sultan Mustafa’n›n k›z› ve III. Selim’in
k›z kardefli oldu¤u vurguland›ktan sonra
üçüncü ve dördüncü beytlerde onun annesi-

nin Mihriflah oldu¤u ve Mihriflah’› III. Mus-
tafa’n›n ikinci kad›n eyledi¤i belirtilmekte-
dir. Müteakip beytlerde Mihriflah Kad›n›n
vefat etti¤i ve k›z› fiah Sultan’›n annesine
1215/1800-1801 de bir türbe yapt›rd›¤› anla-
t›lmaktad›r. Böylece bu kitabe ile, Sultan III.
Mustafa’n›n kar›s›, III. Selim’in k›z kardefli
fiah Sultan’›n annesi olan ve fakat ikinci ka-
d›nl›¤a yükselebilmifl bir Mihriflah Kad›n-
dan haberdar oluyoruz. Acaba bu Mihriflah
Kad›n, III. Selim’in annesi Mihriflah Valide
Sultan’la ayn› flah›s olabilir mi? De¤ilse, Sul-
tan III. Mustafa’n›n biri baflkad›n› di¤eri
ikinci kad›n› olan Mihriflah ad›nda iki zevce-
si mi vard›? fiimdi bunlar› k›saca irdeleye-
lim.
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Foto 2; Mihriflah Valide Sultan
Türbesi öngörünüfl, Kaz›m
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Foto 3; Mihriflah Valide Sultan
Türbesi içi, Kaz›m Zaim,
Belediye arflivi

Foto 4; Mihriflah Valide Sultan
Türbesi, Kaz›m Zaim,
Belediye arflivi



1- Kitabede, fiah Sultan taraf›ndan ken-
disine türbe yapt›r›lan Mihriflah Kad›n’dan,
vefat etti¤i 1800’de, Sultan III. Mustafa’n›n
ikinci kad›n› olarak bahsedilmektedir. E¤er
bu Mihriflah Kad›n, III. Selim’in annesi idiy-
se 1215/1800’de haz›rlanan kitabede ikinci
kad›n de¤il, Valide Sultan olarak an›lmak
icab ederdi. Zira bu y›lda III. Selim Osmanl›
taht›ndad›r ve annesi de valide sultan ünva-
n›na sahiptir.

2- fiah Sultan taraf›ndan annesi Mihriflah
Kad›n için yapt›r›lan türbe, III. Selim’in de
annesi oldu¤u iddia edilen ayn› kifliye yapt›-
r›ld› ise Eyüp’te Mihriflah Valide Sultan Tür-
besi diye an›lan yap› kim için ve ne zaman
yap›lm›flt›r? Mihriflah Valide Sultan imâreti-
nin ana yap›s› mahiyetinde olan türbe, bani
kitabesi ihtiva etmez. Ancak ulaflt›¤›m›z ar-
fliv belgeleri ve türbenin avlusuna geçifli sa¤-
layan kap›n›n iki taraf›nda uzanan pencereli
duvar›n üzerinde yer alan kitabelerden bu
türbenin 1796’da Mihriflah Valide Sultan
ad›na infla edildi¤i tereddüde mahal b›rak-
mayacak bir aç›kl›kla tespit edilebilmekte-
dir. Binaenaleyh Bostan ‹skelesi’ndeki bu
türbe, III. Selim’in annesi olan Valide Sul-
tan’a yani Mihriflah Valide Sultan’a aittir.
Buna göre di¤eri bir baflka Mihriflah için ya-
p›lm›fl olmal›d›r.

3- fiah Sultan Türbesinin avlu kap›s›
üzerindeki kitabe, Mihriflah Kad›n’›n
1215/1800 de vefat etti¤ini bildirmektedir.
Acaba, valide sultan olarak tan›nan Mihri-
flah’›n vefat tarihi nedir? Sultan III. Musta-
fa’n›n ikinci kad›n› Mihriflah’›n yukar›da da
belirtti¤imiz üzere, 1840’de vefat etti¤ini ki-
tabeden ö¤reniyoruz. Bunu Sicill-i Osma-
nî’de Mehmed Süreyya teyid eder. Eserde
fiah Sultan tan›t›l›rken, "...validesi kad›n
efendi türbe infla olunurken vefat etmekle
oraya defn edilmifltir".(9) kayd› düflülerek,
Mihriflah Kad›n’›n vefat tarihinin, türbenin
infla edildi¤i 1215 y›l› oldu¤u hususunda
herhangi bir tereddüde mahal kalmaz. Ayr›-
ca sandukas›ndaki kitabe de bu tarihi tekrar
eder.

Valide Sultan olarak bilinen Mihriflah
Sultan ise muhtelif kaynaklar›n ittifak ettik-
leri üzere 1220/1805’de vefat etmifltir. Tarih-
i Cevdet, 1220 senesi vekayii içinde bu habe-
ri flöyle verir: "Recebin yirmi ikinci ç›har-

flembe günü Sultan Selim Han Hazretlerinin
valide-i mükerremeleri Mihr-i, fiah Sultan
fevt olma¤la azim âlây ile Topkap› saray-›
hümayunundan al›n›p Edirnekapusu’ndan
ihraç i1e Hazret-i Halid Rad›yallahü anh ci-
var›nda bina etmifl oldu¤u türbesine defn
olundu"(10). Sicill-i Osmanî’de Mehmed Sü-
reyya da ayn› gün ve tarihi verir(11).  Puflide-
sindeki kitabe de bu tarihi teyid eder. Böyle-
ce Valide Sultan Mihriflah’›n III. Mustafa’n›n
‹kinci Kad›n› Mihriflah’tan befl y›l sonra ve-
fat etti¤i kesin bir flekilde anlafl›lmaktad›r.

Yukar›da serdedilen bütün bu hususlar-
dan sonra, Sultan III. Mustafa’n›n, biri fiah
Sultan’› do¤uran ve ikinci kad›nl›¤a kadar
yükselen, di¤eri III. Selim’i do¤uran ve
mehd-i ulya olarak valide sultan olan Mihri-
flah ad›nda iki ayr› kad›n›n›n oldu¤unu;
bunlar›n her birinin ayr› ayr› türbelerde
medfun bulundu¤unu, Mihriflah Valide Sul-
tan’›n hayatta iken kendisinin yapt›rd›¤›,
‹kinci Kad›n Mihriflah’›n ise k›z› fiah Sul-
tan’›n infla ettirdi¤i türbede yatt›klar›n›;
bunlar›n befl y›l arayla vefat ettiklerini kesin
olarak ileri sürebiliriz. Böylece, Sultan III.
Selim ile fiah Sultan’›n ana-baba bir (ah lehü-
ma) kardefl olduklar› hakk›ndaki bilgi, gö-
rüfl, iddia ve zann›n tamamen geçersiz oldu-
¤u tesbit edilmektedir. Esasen 1188 Ramazan
/1774 Kas›m tarihli ve fiah Sultan’›n annesi
‹kinci Kad›n Efendi’ye ait Havas Mahmud
Pafla kazas›na tabi Mûsîçe denilen köyde bu-
lunan Pehyeni adl› bir çiftlikle ilgili eflya, hu-
bubat ve hayvanlar›n dökümünü veren bel-
ge(12) ikinci bir Mihriflah Kad›n’›n varl›¤›nda
flüphe b›rakmaz
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Foto 5; Mihriflah Valide Sultan
‹maret haziresi, Kaz›m Zaim,
Belediye arflivi
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1953’te ‹stanbul’da do¤du.
1977’de D.G.S. Akademisi

Yüksekokulu’nu bitirdi. ‹.T.Ü.
Mimarl›k’ta lisans›n› yapt›.

1982’de ‹.T.Ü. Mimarl›k Fakültesi,
Restorasyon Anabilim Dal›nda
ö¤retim görevlisi oldu. 1986’da

doktoras›n›, 1993’de doçentli¤ini
verdi. 2000 y›l›nda profesör oldu.

Yay›nlanm›fl kitaplar› ve
makaleleri bulunan Ersen bir çok
bilimsel projede yöneticilik yapt›.

A. Ersen halen ‹.T.Ü. Mimarl›k
Fakültesi Restorasyon Anabilim

Dal› ö¤retim görevlisi olarak
çal›flmalar›n› sürdürmekte.

Eyüp Orta Okulunu ve ‹stanbul Erkek
Lisesini bitirdikten sonra ‹stanbul Üniversite-

si Fen Fakültesi Jeofizik dal›ndan mezun
oldu. ‹.T.Ü. Hidrojelozi Enstitüsünde yeralt›

sular› ihtisas› yapt›. Askerlik hizmetini
müteakip ‹.T.Ü. ‹nflaat Fakültesi, fiehir sa¤l›¤›
ve taknolojisi kürsüsüsnde çal›flmaya bafllad›
ve ayn› zamanda ‹.T.Ü. Mimarl›k Fakültesine

kayd›n› yapt›rd›. 1969 y›l›nda Yüksek
Mühendis Mimar ünvan› ile mezun oldu.
Ayn› y›l ‹.T.Ü. Mimarl›k Fakültesi II. Yap›

Bilgisi Kürsüsüne asistan olarak atand›.  1976
y›l›nda Doktor. 1982 y›l›nda Doçent, 1988
y›l›nda  de Profesör oldu. Türkiye alç›lar›

konulu doktora çal›flmas› çeflitli malzemeler
konusundaki makaleler, kerpiç, alç›, s›valar,

horasan harc› ve beton alan›nda araflt›rmalar›,
genel malzeme konular›nda kitplar›

bulunmaktad›r.



Tarihi yap›lardaki ka¤›t duvarlar›n mal-
zeme ve yap›m teknikleri öteki formlarla
birlikte yap›n›n yap›lm›fl oldu¤u döneme ait
duvar yap›m teknikleri için bilgi sa¤lamakta
bazen de referans örneklere dayanarak tari-
hilendirilemeyen yap›lar›n tarihlendirilme-
leri veya kronolojik analizleri için ek veri or-
taya koymaktad›r. Özellikle tafl yonu teknik-
leri, tafl/tu¤la boyutlar› ve anlaflma oranlar›,
derz harc›n›n terkibi, renk ve dokusunun
do¤ru anlafl›lmas› ve yorumlanmas› bilimsel
restorasyon için önemlidir. Bu ba¤lamda dü-
flünüldü¤ünde bilinçsiz onar›mlar›n yap›la-
r›n estetik düzeyinin düflürülmesinin yan›s›-
ra tarihi belgeleri de tahrif etti¤i görülmek-
tedir. Konu Eyüp Sokollu Mehmed Pafla
Medresesi’nde zaman içinde yap›lm›fl olan
duvar onar›mlar› örne¤inde incelenmifltir.

2000 y›l› yaklafl›rken, 1964 Venedik tüzü-
¤ünde genel olarak de¤inilmifl olan "mimari
korumada otantiklik" kavram› yeniden ele
al›nm›flt›r. Uluslararas› nitelikli olan an›tla-
r›n korunmalar› ve onar›mlar›na de¤in ku-
rallar› ve ilkeleri düzenlemifl olan Venedik
tüzü¤ünde, restorasyonlarda geleneksel ya-
p›m tekniklerinin ve malzemelerinin kulla-
n›lmas›n›n önemi özellikle vurgulanm›flt›r.
Bununla birlikte mimari korumada otantik-
li¤in önemi ve otantikli¤i belirleyen ilkeler
konusundaki ifadeler yetersizdi. Bu nedenle
konservasyon a¤›rl›kl› koruma kavram› dü-
flünürleri taraf›ndan Venedik tüzü¤ünün bu
eksik yan› elefltiriliyordu. 20. Yüzy›l›n son
bularak 21. yüzy›l›n bafllad›¤› aflamadaki ko-
ruma kültürü, otantikli¤in korunmas› ve bu
ba¤lamda yap›lar›n yeniden kullan›larak
ça¤dafl ekonomik ve sosyal yaflama entegre
edilmeleri üzerine kurulmufltur. Otantiklik
kavram›n›n tarihsel evrimi, zaman içinde
de¤iflen ölçütleri, dünya kültür miras›n›n
farkl› niteliklerdeki yap›tlar›na göre otantik-
li¤in yeniden yorumlanmas›n›n gereklili¤i
gibi konular› tart›flmak amac›yla 31 ocak- 2
flubat 1994 tarihinde UNESCO, ICOMOS ve
ICCROM taraf›ndan Norveç, Bergen’de bir
ön haz›rl›k toplant›s› yap›lm›fl ve tan›mla-
nan ve gündeme getirilen etik kavramlar 1 -
6 kas›m 1994 tarihli Japonya’daki Nara kon-
ferans›nda daha yo¤un olarak tart›fl›larak,
bu kavram› oluflturan ölçütler afla¤›daki gibi
oluflturulmufltur.

1. Özgün tasar›m ve formlar.
2. Malzemeler ve yap›m teknikleri.
3. Tafl›y›c› sistem flemas› ve elemanlar›. 
4. ‹fllev.
5. Konum.
Baz› düflünürler taraf›ndan bu ölçütlere

"Otantik Aura" ve "Maddenin Ruhu" gibi
kavramlar da eklenmektedir. Maddi kültü-
rel miras›n en önemli ögeleri olan yap›lar›n,
bütün maddi dünyan›n oldu¤u gibi ruhu ol-
du¤unu düflünmek ve buna inanman›n kö-
kenleri, Eski M›s›r’daki hermetik ö¤retilere
kadar gitmektedir ve her dindeki ezoterik
inanç sistemlerinin kabul etti¤i bir metafizik
kavramlard›r. Bu ba¤lamda düflünüldü¤ün-
de, y›k›larak veya kötü bir restorasyonla
tahrif edilerek anlams›zlaflt›r›lan tarihi yap›-
lar›n, tafl›d›klar› tarihsel ve spritüel mesajla-
r› da yitirdiklerini, böylece insanl›¤›n parça-
lanan ve restitüe edilemeyen haf›zas›n›n da
neler kaybetti¤ini bir kere daha durup dü-
flünmeliyiz.

Konumuz olan Sokollu Mehmet Pafla
Medresesi, 1941 y›l›ndan giderek birçok
onar›m geçirmifltir. Bu onar›mlar restoras-
yondan çok, faydac› kullan›m amaçl›d›r ve
tümüne ait belgelere ulafl›lamam›flt›r, ulafl›-
lan belgelerin baz›lar› da flüphelidir.

T.C. ‹stanbul Valili¤i, ‹L Kültür Müdür-
lü¤ü, Türbeler Müzesi Müdürlü¤ünün "069
no’lu, 074 Mehmet Pafla Sokollu Türbesi" ad-
l› dosyada, Topkap› Müzesi Müdürlü¤ünün
6.8.1941 tarihli ve 6476/571 say›l› yaz›s›nda,
türbenin kubbe örtüsüne ait kurflunlar›n ça-
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(Resim 1) Sokullu Mehmet
Pafla Medresesi, Güneybat›
köflesi,almasma oran›n›n
onar›mlarla de¤iflmesi.
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l›nd›¤›ndan söz edilmektedir.
Topkap› Müzesi Müdürlü¤ü-
nün Ankara Maarif Vekaletine
yazd›¤› 7569/759 No’lu,
6.10.1942 tarihli yaz›da, Medre-
senin K›z›lay taraf›ndan Aflha-
ne olarak kullan›ld›¤›nda, yap›-
n›n baz› parçalar›n›n y›k›ld›¤›n-
dan ve yeni eklerin gelifligüzel
onar›mlar›n yap›ld›¤›ndan flika-
yet edilmektedir. 1951 y›l›nda
yap›n›n Ali Saim Ülgen tarafin-
dan rölevesi yap›lm›flt›r. 31. 12.
1992 tarihli, B.16.O.AMG.4.34.
00.00. 700/381 say›l› T.C. Kültür
Bakanl›¤›, ‹stanbul Türbeler
Müdürlü¤üne yazd›¤› yaz›da
onar›m›n tamamlanarak türbe-
nin ziyarete aç›ld›¤›ndan söz
edilmektedir.

‹stanbul Belediyesi Sa¤l›k ‹flleri Müdür-
lü¤ünün Hay›r ‹flleri ve Vak›flar Müdürlü-
¤üne yazd›¤› 24. 8. 1964 tarihli, 7065 say›l›
yaz›da, Medrese’nin kubbelerinin akt›¤›, ru-
tubetten iç duvar ve s›valar›n tahrip oldu¤u
bildirilmektedir. Bu flikayet 1961 onar›m›
sonras›na geldi¤inden, 1961 onar›m›n›n du-
var cidar tafllar›ndaki çürütmeler ve baz› te-
sisat yenilemeleriyle s›n›rl› kald›¤› anlafl›l-
maktad›r. ‹stanbul Arkeoloji Müzesi foto¤raf
arflivinde bulunan 7. 11. 1933 tarihli 968 ve
969 no’lu foto¤raflarda, medresenin kuzey
revaklar› görülmektedir. Bu foto¤raflarda,
medrese hücrelerinin duvarlar›n›n d›fl yüz-
lerinde dökülen s›van›n alt›ndan bir tafl/üç
tu¤la almaflma oran› ve revak kemerinin
tu¤la örgüsü görülmektedir. Bu almaflma
oran› 16. yüzy›l Osmanl› yap›lar›nda bir s›ra
tafl iki s›ra tu¤la almaflma oran›n›n yan›s›ra
en çok kullan›lm›fl olan tafl/tu¤la almaflma
oran›d›r ve özgündür.(Resim 2)

Bu örneklemede yaln›zca tafl ve tu¤la al-
mafl›k duvarlar›n›n farkl› tarihlerdeki ona-
r›mlar›ndaki farkl› malzeme ve tekniklerin
günümüze yaklaflt›kça giderek daha özensiz
ve niteliksiz olduklar› saptanmakta-
d›r.(Resim 1)

Bu almafl›k duvar karakterini, tafl/tu¤la
almaflma oran›, tafl ve tu¤la boyutlar›, tu¤-
la/tu¤la ve tafl/tu¤la aras›ndaki derz kal›n-
l›klar›, tafllar›n yatak ve yanak derzlerinin

kal›nl›klar› ve tafllar›n yanak derzlerinde
tu¤la yerlefltirilip yerlefltirilmemifl olmas›
belirlemektedir. Bunlar›n yan›s›ra tu¤lan›n
ve derz harc›n›n renk ve dokusu, tafllar›n ifl-
lenmesindeki yüzey yonusu da dikkate al›n-
mal›d›r. Ayr›ca yap›n›n yaflam›fll›¤›n kazan-
d›rd›¤› patina ve makul ölçüdeki bir yüzey
erozyonu da an›t›n kütlesel etkisinin ve "au-
ra"s›n›n en önemli zenginli¤idir. Bu estetik
ve mistik kayg›lar›n yan›s›ra özgün tafl, tu¤-
la ve derz harc›n›n birer tarihi belge oldukla-
r›n›n da an›msanmas› gerekmektedir.

Bir restorasyonda iki önemli konservas-
yon sorunu vard›r, bunlardan ilki mevcut
özgün strüktür ve malzemelerin temizlen-
meleri ve sa¤lamlaflt›r›lmalar›, ikincisi eksik
k›s›mlar›n bütünlenmesinde otantikli¤in yu-
kar›da belirtilmifl olan ölçütlerine uyulmas›-
d›r. Bu amaçla titiz bir bilimsel araflt›rma ya-
p›lmas› gerekmektedir. Bu araflt›rma bir al-
mafl›k duvar için afla¤›daki metodoloji ile
gerçeklefltirilebilir.

1. Özgün duvar›n korunmas›.

1.1. Tafl/tu¤la almafl›¤› duvar›n dokusu-
nun ayr›nt›l› 1/20 ve 1/2 , 1/5 ölçekli röleve-
ler ve foto¤raflarla belgelenmesi.

1.2. Tafl, tu¤la ve derz harc›n›n karakteri-
zasyonu.

Bu bölümde tafl ve tu¤lan›n petrografik
analizleri yap›larak, tafl›n cinsi, tu¤lan›n
ham maddesi ve piflirilme teknolojisi konu-
lar›nda yorum yap›lmaktad›r. Duvar harc›
ve derz harc›n›n ba¤lay›c› cinsi, agregalar›n
türleri ve elek analizi (derecelenmeleri), ba¤-
lay›c›/agrega oranlar› saptanmaktad›r. Bu
araflt›rmalar› tafl, tu¤la ve harçlar›n fiziksel
ve mekanik özelliklerinin saptanmas› izle-
mektedir. Özellikle tafllar›n ve tu¤lalar›n bi-
rim hac›m kütlesi, özgül kütlesi, toplam bofl-
luklu-luk, boflluk boyutu da¤›l›m›, toplam
su emme ve k›lcall›k katsay›s› gibi fiziksel
özellikleri ve bas›nç, e¤ilmede çekme daya-
n›mlar›n›n bilinmesi eskiyle uyumlu onar›m
malzemelerinin seçilmeleri için teknik data
oluflturmaktad›r. Tu¤lar›n eksik k›s›mlar›n-
da portland çimentosu ba¤lay›c›l› imitasyon
tu¤la kullan›lmamal›, onar›m amac›yla öz-
gün boyutlara uygun restorasyon amaçl›
tu¤lalar›n üretilmesinin gereklili¤i göz önü-
ne al›nmal›d›r. 
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(Resim 2) Sokullu Mehmet
Pafla Medresesi, Dershane
özgün duvar› ve bir s›ra tafl
üç s›ra tu¤la almafl›k duvar.
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Duvar örgüsü ve derz harçlar›nda port-
land çimentosu ba¤lay›c›l› ve pigment katk›-
l› imitasyon Horasan harc›n›n kullan›lmas›,
duvar›n derzlerden nefes alarak kurumas›n›
k›s›tlad›¤›ndan, tuz kristallenmeleri, don v.s.
nedenleriyle oluflan iç gerilmeleri, tafl ve
tu¤la yüzeylerine tafl›yarak, bu k›s›mlarda
yüzey erozyonunu h›zland›rmaktad›r. Ço¤u
zaman derz onar›mlar›nda kullan›lan çi-
mento ba¤lay›c›l› harc›n sa¤lam olarak ye-
rinde durdu¤unu, buna karfl›n tafl ve tu¤la
yüzeylerinin afl›narak çukurda kald›¤›n›
görmekteyiz. Bu tür imitasyon tu¤lalar ve
harçlar duvarda kimyasal korozyona yol aç-
makta, ayr›ca zaman içinde yüzeyleri afl›nd›-
¤›nda tu¤la ve harç dokular›n›n birbirinin
ayn› olmas› nedeniyle almafl›k duvar›n ka-
rakterini yozlaflt›rmaktad›r. Tafllar›n zaman
içinde afl›narak formlar› yumuflayan ve yu-
varlanan köflelerinin derz harc›yla doldurul-
mas›, duvar yap›m tekni¤ini de tahrif et-
mektedir. Örne¤in yanafl›k derzli kesme tafl
duvar, böylesine bir s›vama derz veya ka-
bartma derz onar›m›yla, kaba yonu tafl du-
var dokusuna dönüflmektedir.(Resim 3) 

Yenileme ve onar›mda kullan›lan taflla-
r›n petrografik yap›lar›n›n, fiziksel ve meka-
nik özelliklerinin özgün tafllara uyum-
lulu¤unun yan›s›ra yüzey dokular›n›n da
uyumlu olmas›, tafllar›n spiralle kesilerek ifl-
lenmeden yerine konmamas› gerekmek-
tedir. Mevcut k›s›mlar›n derz onar›mlar› ve
yeniden derzlenmelerinde çökertme derz
tekni¤i uygulanarak özgün tu¤la/tu¤la,
tafl/tafl ve tafl/tu¤la derzlerinin boyutlar›
de¤ifltirilmeden korunmal›d›r. (Resim 4)

Sonuç: 

Kagir tarihi yap›lar›n, farkl› yonu ve ör-
gü teknikleriyle yap›lm›fl do¤al tafl duvar-
lar›nda, duvar cidarlar›nda veya tafl/tu¤la
almafl›¤› olarak örülmüfl olan duvar cidar-
lar›ndaki tafl çürütme ve yenileme
müdahalelerinde plastik onar›mlar, derz
onar›mlar› ve yeniden derzlenmeler, özgün
malzeme boyutlar›, almaflma oranlar›, derz
teknikleri ve harçlar›n renk ve dokular›na
özen gösterilmelidir. Onar›m mal-
zemelerinin, tafl yüzey yonusu ve onar›m
harçlar›n›n nitelikleri konular›nda dikkat
edilmesi gereken iki önemli ölçüt vard›r.
Bunlardan ilki, mümkün olabilecek en çok

miktarda özgün malzemenin yerinde
b›rak›lmas›, ikincisi onar›m malzemelerinin
boyut, renk ve doku gibi estetik gerekçeler-
le, fiziksel ve mekanik özelliklerinin özgün
malzemelere uyumlu olmas› gibi teknik
nedenlerle bilinçli olarak seçilmeleridir. Res-
torasyonlar›n baflar›s› do¤ru ve bilimsel res-
titüsyonlar yan›s›ra, bu anlay›fla ba¤l›d›r.

Referanslar: 
1. Conference on Authenticity in Relation to the World Haritage
Convention (Ed. K. Einar Larsen, N. Marstein) Tapir Foriag, l994.
2. Nara Conference on Authenticity, Japan, 1-6 November 1994,
UNESCO, ICCROM, ICOMOS, Agency of Cultural Affairs of
Japan, 1995.
3. G.T. Temelci, Eyüp Sokollu Mehmet Pafla Medresesi, Restoras-
yon Projesi (Yüksek Lisans Tezi) ‹.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü
Ocak 1999.
4. ‹stanbul Arkeoloji Müzesi, Foto¤raf Arflivi, 7.11.1933 tarihi
(968,969 no’lu foto¤raflar).
5. T.C. ‹stanbul Valili¤i, ‹I Kültür Müdürlü¤ü Arflivi, 069 no’lu
(074 Sokollu Mehmet Pafla Türbesi) adl› dosyas›.
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Resim 3; Yanl›fl derz onar›m›
tekni¤i nedeniyle, tafl yonu
tekni¤inin tahrifat›. Düzgün
kesme tafl duvar c›dar›
giderek kaba yonu tafl duvar
görüntüsüne dönüflmekte-
dir.

Resim 4; Özgün almaflma
düzeninin bozulmas›.
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EYÜP’TE EKONOM‹K
ve  SOSYAL DE⁄‹S‹M‹N 

F‹Z‹KSEL DOKU ARACILI⁄INDA
‹RDELENMES‹
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Prof. Dr.  ZEK‹YE YENEN   Y›ld›z Teknik
Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi fiehir ve Böl-
ge Planlama Bölümü  ö¤retim üyesidir.  Li-
sans ve yüksek lisans ö¤renimini Orta Do¤u
Teknik Üniversitesi Mimarl›k Bölümü’nde,
doktora ö¤renimini ‹stanbul Teknik Üniver-
sitesi’nde flehircilik 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 Üniver-
sitesi’nde akademik yaflam›n› sürdürmekte-
dir. 
Uzmanl›k alan› kentsel tasar›m ve kent tarihi
kapsam›nda Türk kentleridir. Osmanl› döne-
mi Türk kentlerinin tarihi, kültür birikiminin
planlamada de¤erlendirilmesi,  turizm sek-
törü - planlama iliflkileri,  ‹stanbul’un me-
kânsal geliflimi ve genel biçiminin de¤iflimi
konular›nda bilimsel çal›flmalar› ve yay›nlar›
vard›r. ‹ngilizce bilen Zekiye Yenen halen ‹s-
tanbul 1 Numaral› Kültür ve Tabiat Varl›kla-
r›n› Koruma Kurulu üyesidir.

Dr. Hülya BERKMEN YAKAR Y›ld›z Teknik
Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi fiehir ve Bölge
Planlama Bölümü ö¤retim üyesidir.  Lisans e¤iti-
mini Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakül-
tesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde,  yük-
sek lisans e¤itimini ‹stanbul Teknik Üniversitesi
Mimarl›k  Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bö-
lümü’nde, doktora ö¤renimini  Y›ld›z Teknik
Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi Fen Bilimleri
Enstitüsü fiehir ve Bölge Planlama Program›’nda
yapm›fl, 1987-1991 y›llar›nda flehir planc›s› olarak
çal›flm›flt›r.  1992 y›l›ndan buyana Y›ld›z Teknik
Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi fiehir ve Bölge
Planlama  Bölümü’nde akademik yaflam›n› sür-
dürmektedir. Uzmanl›k alan› hizmetler sektörü-
nün yerseçimi ilkeleri, kent merkezlerinin olu-
flum, geliflim süreçleridir;  ‹stanbul Metropoliten
Alan› merkez / merkezlerinin geliflim sürecinin;
kent planlamas›, ekonomik, toplumsal yap› ana-
lizlerine dayal› olarak mekansal geliflimini irde-
leyen bilimsel çal›flmalar› bulunmaktad›r. 

Prof. Dr. Zekiye YENEN,    Dr. Hülya BERKMEN YAKAR
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G‹R‹fi

Eyüp’ün haf›zalardaki kimli¤i  kutsal bir
ziyaret yeri, ruhsal bir dinlenme - ar›nma
yöresi, mistik bir yerleflme  oldu¤udur.  Oy-
sa Eyüp,  özellikle 19. yüzy›ldan bafllayan
bir de¤iflim silsilesi içinde,  günümüzde
farkl› bir görünüm sunmaktad›r. 2000’li y›l-
lar›n efli¤inde, Eyüp’ün yitirdi¤i de¤erleri
yeniden tesis etme ve ‹stanbul Metropoliten
Alan› içinde  rolü / ifllevi, kentsel ögeleri ile
tan›ml› bir kimli¤e kavuflma gere¤i,  bilinci
ve  f›rsat› vard›r.

Bildiri,  bu noktadan hareketle,  ekono-
mik ve sosyal de¤iflimin mekâna yans›mala-
r›n›n saptanmas›nda  bir deneme olarak  ele
al›nm›flt›r.  Bildiri kapsam›nda; ekonomik ve
sosyal de¤iflimin ve mekâna yönelik uygula-
malar›n Eyüp’te fiziksel dokuya etkileri tar-
t›fl›lmaktad›r. Bu amaçla, sanayinin Haliç k›-
y›lar›nda, Eyüp’te ve geri bölgesinde yerse-
çiminin  mevcut yerleflmede ve eski dokuya
eklemlenen iskân alanlar›nda neden oldu¤u
fiziksel doku de¤iflimleri  yasalar, yönetme-
likler ve uygulanan planlar koflutunda irde-
lenmektedir.  Bu irdeleme  1998 - 99 y›llar›n-
da,  Y›ld›z Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fa-
kültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü e¤i-
tim program› kapsam›nda,  Eyüp’te yap›lan
ve çözümleme çal›flmalar› yay›nlanan (1) ge-
nifl çapl› araflt›rman›n (tespit, gözlem, anket,
görüflme) ürünlerinden biridir. 

Eyüp’ün geçmiflten gelen kimli¤i ve
ekonomik, sosyal de¤iflmenin ve mekâna
yönelik uygulamalar›n kimlik üzerindeki et-
kileri irdelendi¤inde  belirli  dönemlerde
yerleflmenin kimli¤inin  bask›n etmenler  ne-
deniyle de¤iflti¤i,  bu dönemlerde yerleflme-
de yeni kimlikler ortaya ç›kt›¤›  anlafl›lmak-
tad›r.  Eyüp’te kimlik de¤iflimi süreç içinde
irdelendi¤inde; 

• 15.-16. yüzy›l, 
• 17.-18. yüzy›l,
• 19. yüzy›l - 1950
• 1950 sonras› 

olmak üzere farkl› dönemler sözkonusu ol-
maktad›r.

15. - 16. YÜZYIL : 
D‹N‹ YERLEfiME K‹ML‹⁄‹

Eyüp yerleflmesinin, Eyüp Sultan ile
bafllayan manevi sembolizmi Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u’nun sultanlar›n›n halife olarak
‹slâm dünyas›n›n dini temsilcisi s›fat›na er-
mesi, bunun gere¤i olarak Hz. Peygamber’e
ait kutsal emanetlerin de Eyüp’e tafl›nmas›
ile yükselmifltir. Bu dönemde Eyüp  müslü-
manlar›n  Mekke, Medine ve Kudüs’ten son-
ra  dördüncü s›rada an›lan kutsal ziyaretgâ-
h› haline gelmifl, tarikatlara ait tekkeler ile
ileri gelen bilgin ve saray mensubuna ait tür-
beler ve kabristanlarla büyümüfltür.

Eyüp’ün Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
geliflme dönemindeki rollerinden biri de
devletin halkla iliflkiye geçti¤i ideolojik ve
simgesel tahta oturma (cülûs) ve ba¤l›l›k ye-
mini (biat) kutlamalar›nda odak noktas› ol-
mas›d›r. Törenler  Eyüp ve Saray aras›nda,
kutsal aks (2) ve Haliç üzerinden yap›lm›flt›r.
Bu  kullan›m flekli,  kutsal aks üzerinde ku-
rulmufl olan külliyeler çevresindeki mahal-
lelerin ve Haliç üzerinde dinlenme ifllevinin
geliflmesini oldu¤u kadar,  Eyüp yerleflmesi-
nin geliflmesini de etkilemifltir.  Bu dönemde
Eyüp  dinsel ve dinlenme amaçl› ziyaret ve
konaklama mekân›, buna dayal› olarak geli-
flen imalât ve ticaret ifllevleri, seramik /
çömlekçi atölyeleri ile ‹stanbul’un Haliç çev-
resindeki mekânsal yap›lanmas›nda Surd›-
fl›’nda bir son yerleflme noktas› olarak ta-
n›mlanabilir.

(1) Z. Yenen, O. Ak›n, H. Ya-
kar, editörler (2000) Eyüp, Dö-
nüflüm Sürecinde Sosyal -
Ekonomik - Mekânsal Yap›, ‹s-
tanbul: Eyüp Belediyesi. 
(2) Bak›n›z: O. Ak›n, H. Yakar,
H. Hatipo¤lu (1999) Kent Kül-
türümüzün Dünü ve Bugünü-
nün De¤erlendirilmesi Ifl›¤›n-
da "Eyüp", Kent ve ‹nsan, ‹s-
tanbul: ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi ‹STAÇ Gn. Md., c.1,
ss. 254-273.

Foto¤raf 1 - N i -
flanca Mahallesi’nde sokak;
iki katl›, ön bahçesiz, yan
bahçeden ya da do¤rudan
sokaktan girilen ahflap evle-
rin cumbal›, saçakl› mimarî-
si ve yolun k›vr›ml› do¤rul-
tusu ile biçimlenen doku.
Foto¤raf: S. Sönmez, Ç. San-
r›.  

Foto¤raf 2 - Mer-
kez Mahallesi’nde sokak;
servis kat› üzerinde dar so-
ka¤a bahçe kat›nda ve üst
katta cumbalarla taflan sivil
mimarl›k ürünü.

Foto¤raf: E. Atakan, 

N. Baran.   
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ESK‹ DOKU

Osmanl› dönemi "Türk flehircili¤inin
orijinal ve tipik bir örne¤i" (3) oldu¤u fikri
üzerinde uzlafl›lan  Eyüp yerleflmesi  gerçek-
ten de  Osmanl› dönemi Türk kentlerinin
kurulufl ve geliflme ilkelerini yans›t›r. (4)

Eyüp’ün bugün sit alan› olarak tan›mlanan
k›sm›n›n önemli bir parças› (Cezri Kas›m,
Fethi Çelebi, Niflanc› Mustafa Pafla ... mahal-
leleri) (5) Bizans döneminde varolan ve yöre-
nin ziyaretgâh yeri olmas› ba¤lam›nda olufl-
mufl altyap› üzerinde, Hz. Muhammmed’in
sahabelerinden Ebu Eyyub’a ait oldu¤una
inan›lan mezar›n yan›nda Fatih Sultan Meh-
met taraf›ndan infla ettirilen ‹stanbul’un ilk
sultan camii ve külliyesi (1459) çevresinde
15. ve 16. yüzy›llarda geliflmifltir. 

Bu yerleflme dokusunun özelli¤i;  mes-
cit, çeflme, s›byan mektebi gibi ilk kademe
hizmet yap›lar›n›n tarif etti¤i bir çekirdek
çevresinde oluflan ‘ilk kademe yerleflme bi-
rimleri’ (mahalleler)  ve  birbirine komflu
mahallelerin  - do¤al yap›dan da etkilenerek
oluflturdu¤u - gereksinme duyulan hemen
her donat›y› bünyesinde bar›nd›ran külliye-
yi (6) odak noktas› kabul eden ‘üst kademe
yerleflme birimi’ (semt) fleklinde örgütlen-
mifl olmas›d›r.  Mahalle dokusunu flekillen-
diren ögeler;  biçimleri düzgün geometrik
flekillerle ifade edilmesi gerekmeyen, bü-
yüklükleri farkl›laflan ‘özel kullan›m alanla-
r›’,  özel kullan›m alanlar›nda do¤al veriler,
kültürel özellikler ve ekonomik yap›n›n etki-
leflimi ile konumlanm›fl ‘konutlar’ ile ekleri,
özel kullan›m alanlar›n›n oluflturdu¤u ve yi-
ne düzgün olmayan farkl› geometrik biçim
ve büyüklükteki ‘yap› adalar›’,  özel kulla-
n›m alanlar›n›n aras›ndaki iliflkiyi sa¤layan,
topo¤rafya ve iklim koflullar›na uyumlu ola-
rak oluflan ‘sokaklar’  ve  bu sokaklar›n yö-
neldi¤i ‘ilk kademe hizmet yap›lar›’d›r. (7)

Mahalle dokusu, süreç içinde, mahalle sa-

kinlerinin nüfusundaki ve ba¤l› olarak yap›-
laflma oranlar›ndaki art›fl nedeniyle yo¤un-
laflmaya ve sosyal yap›daki farkl›laflmalar
do¤rultusunda de¤iflime tâbidir.        

Günümüzde Eyüpsultan Camii yak›n
çevresindeki göreceli olarak korunmufl doku
parsel biçimleri, büyüklükleri, yap› - yol ilifl-
kileri ve komflu yap›lar aras›ndaki iliflkiler,
dokuda yer alan ifllevler aras›ndaki iliflkiler
(örne¤in konut - tekke - hazire yak›nl›¤›), ya-
p›lar›n mimari ve yap›sal özellikleri  itibariyle
Eyüp’ün zaman içinde yo¤unlaflm›fl, kullan›-
c›lar›n sosyo-ekonomik özellikleri farkl›lafl-
m›fl özgün dokusunu temsil etmektedir.  (Ba-
k›n›z: Resim 1, Foto¤raflar 1, 2, 3, 4) 

17. - 18. YÜZYIL : 
REKREASYON ALANI K‹ML‹⁄‹

1718 - 1730 y›llar› tarihimizde Lâle Dev-
ri olarak nitelenir.  Bu dönemde yap›laflma
genellikle, kent merkezinin d›fl›nda, Ka¤›t-
hane ve Bo¤aziçi’ndedir. Su yap›lar›yla da
ünlü olan bu dönemde karakteristik su yap›-
lar›ndan olan çeflmelerin önemli bir bölümü
Eyüp’te infla edilmifltir.  Kültürel etkinlikle-
rin yo¤unlaflt›¤›, ev d›fl›na taflan e¤lence al›fl-
kanl›klar›n›n olufltu¤u dönemde  Haliç’te
Ka¤›thane ve Eyüp  mesireleri ve sahil sa-
raylar› ile ün yapm›flt›r. Bu ilgi odaklar›n›n
da etkisiyle, Eyüp 18.yüzy›lda Haliç’e do¤-
ru,  bugün Haliç ile Eyüpsultan aras›nda yer
alan bölgede ve k›y› boyunca güneye do¤ru
genifllemifltir. 

18.yüzy›l ayn› zamanda geleneksel yap›-
da köklü de¤ifliklikler yaflanan bir dönem-
dir. Kurumsal ve teknolojik geliflmeler, ta-
r›msal yerleflmelerden güvenli ortam ve ge-
lecek vaadeden flehirlere göç, beraberinde
ortaya ç›kan nüfus art›fl› ile sosyo-ekonomik
ve kültürel yap›da de¤iflim  flehirlerin fizik-
sel dokusunda dönüflüme neden olmaya
bafllam›flt›r. 
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(3) H. ‹nalc›k (1998) Sunufl:
Eyüpsultan Tarihi Ön Araflt›r-
ma Projesi, 18.Yüzy›l Kad› Sicil-
leri Ifl›¤›nda Eyüp’te Sosyal Ya-
flam, T. Artan, ed., ‹stanbul:
Türkiye Ekonomik ve Toplum-
sal Tarih Vakf›, s.1, 2.
(4) Bak›n›z: Z. Yenen (1988) Va-
k›f Kurumu - ‹maret Sistemi
Ba¤lam›nda Osmanl› Dönemi
Türk Kentlerinin Kurulufl ve
Geliflme ‹lkeleri, yay›nlanma-
m›fl doktora tezi, ‹stanbul, ‹TÜ
Fen Bilimleri Enstitüsü.
(5) Bak›n›z: E. H. Ayverdi (1958)
Fatih Devri Sonlar›nda ‹stanbul
Mahalleleri, fiehrin ‹skân ve
Nüfusu, Ankara: Vak›flar
Umum Müdürlü¤ü.
(6) Örne¤in,  Eyüp Sultan Külli-
yesi cami, medrese ve imaretin
yan›s›ra vakfiyesinde akarlar›
olarak kaydedilen ve bir yerlefl-
menin gereksindi¤i,  -karfl›l›kl›
olarak-  belli bir yerleflme nüfu-
sunu gereksinen  dükkânlar, ev-
ler, salhane, f›r›n, hamamlar,
bostanlar ve Eyüp yerleflmesi
arazisinden oluflmaktad›r.  Bak›-
n›z: S. Bayram (1997) Fatih Sul-
tan Mehmed’in Eyüpsultan Kül-
liyesi Vakfiyesi, 1. Eyüpsultan
Sempozyumu - Tebli¤ler, ‹stan-
bul: Eyüp Belediyesi, ss. 33- 42.
(7) Bak›n›z: Z. Yenen (1993)
Türk Kentinde Aç›k Alan Olgu-
suna Analitik Bir Yaklafl›m, ya-
y›nlanmam›fl doçentlik tezi, ‹s-
tanbul, YTÜ Mimarl›k Fakülte-
si, bölüm 2.

Foto¤raf 3 - N i -
flanca Mahallesi’nden yap›
adas› ortas› görünümü; ön
bahçesiz düzende ve cum-
balarla soka¤› biçimlendi-
rirken kentsel ortamda bir-
birleriyle de yak›n iliflki ku-
ran konutlar arka tarafta
uzanan bahçelerinde hem
konut yaflam›n›n mahremi-
yetini sa¤lamakta hem de
a¤açlar, çiçekler, ekilen di-
¤er bitkilerle ve evcil hay-
van bar›naklar›yla do¤a ile
iliflkili bir yaflam çevresi
kurmaktad›rlar. Foto¤raf: E.
Faydal›, F. Y›lmaz.

Foto¤raf 4 - N i -
flanca Mahallesi’nden konut
- hazire yak›n iliflkisine ör-
nek; Foto¤raf: B. Karaca, H.
Kâhya.
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19. YÜZYIL  -  1950 :   
K‹ML‹KTE AfiINMA
Bilimde, sanatta ilerleyen, sömürgelefl-

me ve sanayileflme ile zenginleflen ve bunu
tüm dünyada hissettiren Bat›’n›n etkilerinin
Osmanl› ülkesinde de yaflanmaya bafllama-
s›, bu ba¤lamda 1839 Tanzimat Ferman› ve
yenileflme hareketleri  ‹stanbul’un biçimlen-
mesini  önemli ölçüde yönlendirmifltir.

Osmanl› ordusundaki yenilenme hare-
ketlerinin yans›malar›ndan olan ve Haliç’in
son buldu¤u noktada, Eyüpsultan Külliyesi
çevresinde konumlanan, yerleflmeyi kuzey-
bat› yönünde çevreleyen yeflil yamaçlardan
Rami Tepesi’nde konuflland›r›lan ve Haliç
siluetinde yer alan  Rami K›fllas›’n›n yap›m›
(1829)  Eyüp’ün bundan böyle su yüzeyin-
den ayr› (uzakta) olarak ve önceki dönem-
den (klâsik dönemden) farkl› etkenlerle be-
lirlenecek fiziksel biçimi aç›s›ndan  bir dö-
nüm noktas›d›r. 

19.yüzy›lda bafllayan ve ‹stanbul’un tüke-
tim yönünün a¤›r bast›¤› imparatorluk bafl-
kenti hüviyetinden,  sanayileflen ülkelerin ge-
reksinmeleri ve dönemin de¤iflen koflullar›
do¤rultusunda, altyap›s› gelifltirilen, kurum-
sal yap›s› de¤ifltirilen ve sanayi ürünleri ima-
lât› yap›lan, ayn› zamanda da büyüyen bir
kente dönüflümü  Eyüp’ün fiziksel yap›s›n› da
derinden etkilemifltir.  ‹plikhane (1828), Def-
terdar Yünlü Fabrikas› (1839 sonras›), Feshane
ve benzeri sanayi ve depolama yap›lar›n›n te-
sisi  ‹stanbul’un Stolpe taraf›ndan yap›lan ha-
ritas›na (1882) da Eyüp’te önemli oranda sana-
yi yo¤unlaflmas› fleklinde yans›m›flt›r; Silâhta-
ra¤a’da ülkenin ilk enerji santralinin (1913)
kurulmas› ile Haliç sanayi için gerekli önemli
altyap›dan birine daha kavuflmufltur.  Osman-
l› baflkentinde 19.yüzy›lda kurulan ve genel-
likle Haliç do¤al suyolu çevresinde yerseçen
altyap›, sanayi ve depolama tesislerinde çal›-
flan nüfusun bar›nma gereksinmesi aç›s›ndan
Rami K›fllas› çevresi  ve  Balkan Savafllar› ne-
deniyle buradan göçenlerin yerlefltirildi¤i Tafl-
l›tarla (Gaziosmanpafla ‹lçe’sinin flimdiki mer-
kezinin üzerinde geliflti¤i doku)  Eyüp yerlefl-
mesinin izleyen dönemdeki ilgi merkezidir.(8)

Bu döneme kadar yal›lar›, saraylar›, orman
alanlar› ve mesire yerleriyle üst sosyal s›n›fla-
r›n yaflam alan› olarak dikka-
t çeken  Eyüp  bu etkenlerin neden oldu¤u de-

¤iflimle sanayi ifllevinin ve dinsel kimli¤inin
yanyana geldi¤i, sanayide çal›flanlar›n tercih
etti¤i bir yerleflmeye dönüflmüfltür.

EYÜP YERLEfiME DOKUSUNDA 
DÖNÜfiÜM

Rami K›fllas› ve Tafll›tarla’da geliflen do-
kunun  yukar›da ‘eski doku’ bafll›¤› alt›nda
nitelikleri özetlenen klâsik dönem dokusun-
dan baflta gelen fark›  bu dönemde ç›kar›lan
yap› ve yollar ile ilgili yönetmelikler (9) ve
sanayileflmekte olan Bat› ülkelerinden yay›-
lan Neoklâsik ak›m›n yans›malar› ile sanayi
devrimi sonras› kent düzenleme yaklafl›mla-
r›n›n etkisinde (10) biçimlenmifl olmas›d›r. Bu
biçimlenme öncelikle yol dokusunun ›zgara
sistemde, sokak genifllikleri, do¤rultular› ve
yap› adas› ölçüleri ile tan›mlanmas›, araziye
uygulanmas›, parsel büyüklüklerinin tek ai-
lelik ya da az katl› yap›lar için tan›mlanmas›
fleklindedir.  Bugün Rami Cuma Mahalle-
si’ndeki düzgün dörtgen biçimli yap› adala-
r› ve bu yap› adalar›n› tan›mlayan yollar  -
genel hatlar›yla tan›mlanan-  bu dokunun
özgün yanlar›n› temsil etmektedir. Ancak
yap›lar›n yatay ve düfley boyutlar›, parselde
birden fazla yap›,  irtifak tesis edilerek
ve/veya ç›kmaz sokaklar arac›l›¤›yla yap›
adas› ortas›nda yap›laflma,  ifraz edilen par-
sellerde infla edilen yap›lar› yasallaflt›rmak
üzere yeni sokak aç›lmas›, böylelikle yol ala-
n›n›n fazlalaflt›r›lmas› ve küçük yap› adalar›
oluflturulmas› ..., bunlar›n sonucu ortaya ç›-
kan yo¤unluk ve ba¤l› olarak  sokak geniflli-
¤i - yap› yüksekli¤i uyumsuzlu¤u  yak›n
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(8) Bak›n›z: Z. Yenen, O. Ak›n,
H. Yakar, editörler (2000)
y.a.g.e., 3. bölüm; H. F. Kara
(1998) Eyüpsultan Yerleflme
Dokusunun Tarihsel Süreç
‹çinde Geliflimi - De¤iflimi, Ta-
rihi, Kültürü ve Sanat›yla II.
Eyüpsultan Sempozyumu -
Tebli¤ler, ‹stanbul: Eyüp Bele-
diyesi, ss. 278-293. 
(9) Bak›n›z: S. Denel (1982) Ba-
t›l›laflma Sürecinde ‹stan-
bul’da Tasar›m ve D›fl Mekan-
larda De¤iflim ve Nedenleri,
Ankara, ODTÜ Mimarl›k Fa-
kültesi.
(10) Bak›n›z: Z. Yenen (2000)
Sanayi Dönemi Öncesinde ve
Sonras›nda Kent, yay›nlanma-
m›fl profesörlük tezi, ‹stanbul,
YTÜ Mimarl›k Fakültesi.

Resim 1 - Merkez Mahalle-
si’nden eski doku örne¤i.
Çizim: Ü. Mutluay, S. Tek. 



geçmiflte gerçekleflen bir durumdur ve do-
kunun yal›n taraf›n›n anlafl›labilirli¤ini
olumsuz etkilemektedir.  (Bak›n›z: Resim 2)  

1950 SONRASI :   
SANAY‹ YERLEfiMES‹ K‹ML‹⁄‹ 

1950’li y›llara de¤in dinsel kimli¤in öne
ç›kt›¤› bir su kenar› yerleflmesi niteli¤ini sür-
düren Eyüp  ülke için dönüm noktas› olan
1950’ler sonras›nda  h›zl› bir dönüflüm süre-
ci içine girmifl, ‹stanbul’un geliflim sürecine
koflut olarak,  farkl› dinamiklerin etkisinde
biçimlenmeye bafllam›flt›r. Mekan› biçimlen-
diren bu dinamiklerden bir bölümü planl›,
bir bölümü de plans›z geliflmelerdir.

Sanayinin Haliç’te ve çevresinde yerse-
çimi  Cumhuriyet döneminde de devam et-
mifltir. Bu dönemde  ‘plana göre geliflen sa-
nayi alanlar›’  sözkonusudur. Cumhuriyet’in
ilk dönemlerinde ‹stanbul için öneriler çal›-
flan yabanc› uzmanlar,  sanayi devrimi s›ra-
s›nda Bat›l› ülkelerde sanayinin su k›y›lar›n-
da yerseçiminin sonucu ortaya ç›kan olum-
suz çevresel etkilerin ay›rd›nda olmayarak,
Haliç’i de bir sanayi alan› olarak de¤erlen-

dirmifllerdir. Önemli oranda uygulanm›fl
olan Prost Plan› (1936) Haliç k›y›lar›n›, 1950-
56 y›llar›nda Türk uzmanlardan oluflan Da-
n›flmanlar Heyeti taraf›ndan haz›rlanan sa-
nayi plan› Haliç ‘in iki yakas›n›  sanayi tesis-
lerine açm›fl, Topkap› ve Rami’yi sanayi böl-
geleri olarak ilân etmifltir;  Topkap› Sanayi
Bölgesi (1952-53), Keresteciler Sitesi ve Rami
- Topçular Sanayi ve Küçük Sanayi Alan› bu
planlar çerçevesinde oluflmufltur.  Bu durum
1950’lerden önce  Eyüp’ün Haliç k›y›lar›nda
yer alan sanayi  tesisleri yo¤unlu¤unun
1960’l› y›llar ve sonras›nda  iç k›s›mlara,
özellikle de Rami civar›na yönelmesi  fleklin-
de yorumlanabilir. Gerçekten de Rami - Top-
çular Sanayi Alan› Eyüp - Alibeyköy bölge-
sinin iç dinami¤ine ba¤l› olarak de¤il, ancak
Tarihi Yar›mada içinde yerleflmifl bulunan
sanayinin zaman içinde sur d›fl›ndaki bölge-
lere kaymas›yla oluflmufltur.

Sanayi tesislerinin yerseçimi kararlar›,
1950’li y›llarda belirginleflen Anadolu’dan
göçün Surd›fl›’nda sanayi tesisleri çevresine
yönelmesi ve Menderes döneminde Rami
K›flla Caddesi’nin Eyüpsultan Külliyesi’ne
do¤rudan ba¤lant› yolu olarak tesisinin etki-
si ile  Eyüp   -19.yüzy›lda ve 1947-48 y›llar›n-
da yerlefltirilen Balkan muhacirleri nüfusu
ile belli ölçüler sergileyen-   Rami yerleflme-
si ile birleflmifl, sanayi ile içiçe girerek kuzey-
bat›ya do¤ru büyümüfltür. 

SANAY‹ ÇALIfiANLARININ 
YERLEfiME DOKUSU

Gerek  ‘plana göre geliflen sanayi alanlar›’
gerekse  ‘plans›z geliflen sanayi alanlar›’   ba-
r›nma - çal›flma alanlar› iliflkisi dolays›z ola-
rak birlikte ve kent bütününde planlanmad›-
¤›ndan,  özellikle de 1940 öncesi planlar› ‹kin-
ci Dünya Savafl› sonras› geliflmeleri, kentlefl-
me / kentsel büyüme  konular›n› kestireme-
diklerinden  ‹stanbul’un geliflmesi / büyüme-
si / yay›lmas›  -genelde-  plans›z bir görünüm
sunmaktad›r.  Bu görünümde  -yukar›da yaz›-
lanlardan da anlafl›labilece¤i üzere-  sanayinin
yerseçimi  önemli belirleyicidir.

Eyüp, Rami, Gaziosmanpafla, Alibeyköy
ve Ka¤›thane’nin sanayi bölgeleri haline gel-
mesi sürecinde  sanayi alanlar›  endüstriyel
tesislerde ve inflaat sektöründe çal›flmak
üzere k›rdan kente göçenlerin  çal›flma alan-
lar›na yaya eriflme mesafesinde yerleflmesi
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Resim 2 -  Rami Cuma Ma-
hallesi’nden ›zgara doku ör-
ne¤i. Çizim: N. Gök, E. Ri-
fat.

Foto¤raf 5 (a) Eyüp Merkez
Mahallesi’nin kuzeyindeki
Haliç siluetine giren ve
imar plan›nda yeflil alan
olarak ayr›lan yamaçlarda
gecekondu dokusu,

Foto¤raf 5 (b) Eyüp Merkez
Mahallesi’nin kuzeyinde,
araçla ulafl›m›n olanaks›z
oldu¤u, yayalar›n basamak-
l› yollarla eriflebildi¤i, bu
nedenle de kentsel hizmet-
lerin ulaflmad›¤› alandan
görünüm. Foto¤raflar: S.
Do¤an, B. Özbiçer. 

5 a 5 b
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ve yeni yerleflme parçalar›n›n ortaya ç›kma-
s›  ile  konut alanlar›yla çevrelenmifl ve eski
yerleflmeye eklemlenmifltir. Bu konut alanla-
r›,  özellikle de kentsel büyümenin ilk dö-
nemlerinde,  kamunun ya da özel mülk sa-
hiplerinin arazileri üzerinde, planda kentsel
donat› alan› olarak belirlenen alanlarda
plans›z ve yasad›fl› olarak ortaya ç›kan ‘ge-
cekondu’ alanlar›d›r.           

Eyüp’teki gecekondu dokusunun özellik-
leri  baz› kesimlerde araçl› ulafl›m› olanaks›z
k›lan, hatta yaya eriflimi zorlayan dik e¤imli,
dolay›s›yla yerleflme için güvenli olmayan
alanlarda  parselasyon yap›lmadan, sokakla
do¤rudan ba¤lant› düflünülmeden  çevrilen
kullan›m alanlar›,  bu kullan›m alanlar›nda
yak›n çevredeki mevcut ve muhtemel di¤er
konut yap›lar› ile iliflkileri ve yap›n›n konum-
land›r›lmas› belirli kurallara göre tan›mlan-
madan  yerleflen konutlar  fleklindedir.  (Bak›-
n›z: Resim 3 a, b; Foto¤raflar 5 a, b)  

Önceleri bahçeli düzende, tek ya da e¤i-
me göre iki katl›, tek ailelik çat›lan gecekon-
du, kavramsal aç›dan, zaman içinde çok ai-
lelik betonarme apartman› da içerir olmufl-
tur. Silâhtara¤a Mahallesi’ndeki konut do-
kusu  ‘bahçeye aç›lan tek ailelik’, ‘asgari kul-

lan›m alan›nda tek ailelik’, kullan›m alan›-
n›n tümünde yap›laflm›fl ‘çok ailelik’  ve
herbiri farkl› kotlarda yerleflmifl, farkl› yük-
seklikteki yap›larla  son derece heterojen bir
görünümdedir.  Çevrelenen kullan›m alan›-
n›n tümünde aç›k alan b›rakmaks›z›n infla
edilen yap›lardaki konut birimleri,  e¤im
farkl› olanak sa¤lam›yorsa,  sadece tek cep-
hesinden soka¤a, günefl, ›fl›k ve havaya aç›-
labilen, dolay›s›yla sa¤l›ks›z bar›naklard›r.
(Bak›n›z: Resim 4; Foto¤raflar 6 a, b, c) 

Sanayileflmenin gereksindi¤i çal›flan nü-
fusun bar›nma talebi eski yerleflmeye yöneldi-
¤inde ortaya ç›kan durum ise  mevcut doku-
da yatayda ve düfleyde yo¤unlaflmad›r. Yo-
¤unlaflma  bir parselde birden fazla yap› infla
edilmesi  ya da  mevcut parsellerin bölünerek
yeni parsellerin oluflturulmas› - ‘ifraz’  ve/ve-
ya  parseldeki tek ailelik konut yap›s›n›n çok
ailelik yap›ya dönüflmesi - ‘apartmanlaflma’
fleklinde ortaya ç›kmaktad›r.

Eyüp’te eski doku üzerinde yeni yap›-
laflma hakk› tan›nm›fl tüm mahallelerde bu
karmafl›k durum izlenmektedir.  ‘Yap›laflma-
da yatayda yo¤unlaflma’  irtifak hakk› tesisi
ile do¤rudan sokaktan cephe almaks›z›n
vaktiyle varolan aç›k alanlar›n / bahçelerin

Resim 3 - (a) Eyüp yerleflme-
sinin kuzeye do¤ru gelifli-
minde Silâhtara¤a Mahalle-
si     komflulu¤unda gece-
kondu dokusu örne¤i,

Resim 3(b) Bu dokudan ay-
r›nt›. Çizim: S. Do¤an, B.
Özbiçer. 

Resim 4 - Silâhtara¤a Ma-
hallesi’nden gecekondu do-
kusu örne¤i. Çizim: S. Aka-
l›n, B. Munyar. 

Foto¤raf 6 - (a)Si-
lâhtara¤a Mahallesi’nde Ye-
ni Caddesi’nin güney tara-
f›nda e¤imi setlerle düzleye-
rek bahçelere dönüfltüren
tek ailelik konutlar. 

Foto¤raf 6 - (b)Si-
lâhtara¤a Mahallesi’nde
Bülbül Sokak’tan eriflilen
avlu çevresinde yo¤unlafl-
m›fl tek ailelik konut grubu-
na  komflu, kimisi çat›y› ört-
mek yerine zamanla daha
da yükselmek üzere ‘filiz b›-
rakm›fl’, dolgu alan› manza-
ral›, Haliç’in karfl› yakas›n-
daki benzerlerini seyreden
apartman tipi çok ailelik ge-
cekondular.   

Foto¤raf 6 - (c)Si-
lâhtara¤a Mahallesi’nde Or-
du Caddesi köflesinden Yurt
Sokak: metinde sözü edilen
heterojen görünüm. Foto¤-
raflar: S. Akal›n, B. Munyar. 
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yap›laflmas› fleklinde-
dir;  bu yap›laflma  tek
ailelik bahçeli evlerin
mikro-klimaya ba¤l›
konfor durumlar›n›n ve
aç›k / kapal› özel kulla-
n›m alanlar›nda mahre-
miyetin ortadan kalk-

mas› ile sonuçlanmaktad›r.  

‘Yap›laflmada düfleyde yo¤unlaflma’
özellikle de ifraz edilmemifl parsellerde, par-
selin boyutlar›n›n ve yap› ve imar düzenleri
ve/veya imar plan›n›n elverdi¤i yatay ve
düfley ölçülerde apartmanlaflma fleklindedir.
Apartman konut tipi yerleflmelerimizde Kat
Mülkiyeti Yasas› (1954) ile ortaya ç›km›flt›r.

Parselde düfleyde mülkiyet tesisi ile ifllerlik
kazanan ve küçük sermayeli giriflimcinin
mülk sahibinin r›zas› ile ‘y›k-yap-sat’ yönte-
mi ile gerçeklefltirdi¤i bu dönüflüm flekli
yerleflmenin farkl› kesimlerinde,  efl zamanl›
olmayan bir uygulama ile gerçekleflti¤inden,
özellikle de rant›n yüksek olmad›¤› kent
parçalar›nda,  zamana yay›lmaktad›r. Bu du-
rumda  tek ailelik, s›n›rl› yükseklikte hatta
bahçeli düzende yap›lar  çok ailelik, yüksek
ve yatay boyutlar›,  geleneksel dokudan
esinlenerek de¤il,  yönetmeliklerin elverdi¤i
oranda bask›n, ayn› zamanda farkl› gelir ve
prestij grubunu bar›nd›ran konutlarla bira-
rada  kentsel (!) çevreyi oluflturmaktad›r.
Ayn› yerleflme parças›nda, ayn› sokak üze-
rinde, ayn› yap› adas›n› oluflturan parseller-
de  bu tür karmafl›k yap›laflma  çevresel ‘öl-
çek’  kavram›n›  ve  yap›lar aras› etkileflimi
(yüksek kütlelerin gölgesinin aç›k alanlar›n
ve iç mekânlar›n günefllenmesini engelleme-
si, büyük ve a¤›r kütlelerin, özellikle de e¤i-
min iyi denetlenmedi¤i arazide, deprem ve
toprak kaymas› aç›s›ndan güvenlik sorunu
oluflturmas› ... gibi)  olumsuz etkilemektedir.
(Bak›n›z: Resim 5; Foto¤raflar 7, 8a, 8b)       
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Resim 5 - Dü¤meciler Ma-
hallesi’nden karmafl›k doku
örne¤i. Çizim: E. Engin, S.
Evinç.

Foto¤raf 7 - N i -
flanca Mahallesi’nden kar-
mafl›k doku örne¤i: genifl
bahçeli, bahçe ve yol kotlar›
farkl›l›¤›n› mekânsal zengin-
lik unsuru olarak de¤erlen-
diren konutun çevresi, ben-
zerleri yerine, bahçeyi görüfl
sahas› içinde aç›k alan olarak
paylaflan yo¤un çok ailelik
yap›larla çevrelendi¤inde es-
ki Eyüp yerleflmesinin bili-
nen sükûneti de tart›fl›lmaya,
özlemle an›lmaya bafllan›-
yor. Foto¤raf: E. Faydal›, F.
Y›lmaz. 

Foto¤raf 8 - 
(a)Dü¤meciler Mahalle-
si’nde Ümmi Sinan So-
kak’tan kuzeybat› yönünde
görünüm: ön planda bahçe
içinde ev, arka planda ayn›
yap› adas› içinde çok ailelik
bloklar. 

Foto¤raf 8 - (b) Dü¤meciler
Mahallesi’nde Ümmi Sinan
Sokak’tan do¤u yönünde gö-
rünüm: ön planda sebze
bahçesi, hazire ifllevleri ile
bahçeli konut dokusu, arka
planda farkl› yatay ve düfley
boyutlarda apartmanlar. Fo-
to¤raflar: E. Engin, S. Evinç.

1
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YASAL / PLANLI  DOKU

Eyüp’te  planla oluflmufl doku parçalar›
da mevcuttur.  Bunlar;  mevziî olarak haz›r-
lan›p onaylanan  veya  imar plan› hükümle-
rine göre yap› ve imar düzenleri yönetmeli-
¤i uyar›nca tan›mlanan  veya  koruma amaç-
l› imar plan› hükümleri çerçevesinde yap›-
laflm›fl alanlard›r. Belirlenen koflullarla orta-
ya ç›kan yeni yap›laflman›n ortak özelli¤i
eski doku ögelerinden  ölçek, yap› - parsel,
yap› - yol, yap› - yap›  iliflkileri ve tarz yö-
nünden  farkl›laflmas›ndad›r.  Örne¤in, dü-
flük gelir grubunun e¤imli bir alanda, birey-
sel olarak ve birbirinden farkl› görünümde
geliflmifl mütevazi ölçülerdeki konut doku-
sunun yan›bafl›nda  tek elden, birlikte tasar-
lanm›fl ve ayn› zaman diliminde infla edilmifl
tek ve çok ailelik konut gruplar›ndan müte-
flekkil bir konut grubu, komflulu¤unda bir
katta üç - dört daire bulunan, dolay›s›yla öl-
çüleri ve biçimleri  çevreden farkl›laflan
bloklar grubu  yer alabilmektedir. Bu konut-
lar›n birarada oluflturdu¤u doku ‘planl› /
yasal’ olarak nitelenmekle birlikte, planc›lar
taraf›ndan olumlu karfl›lanamamaktad›r.
Bunun aç›klamas› birkaç nedene dayanmak-
tad›r: yerleflmenin koruma bilinci içinde ge-
liflmesi ve geliflmenin sa¤l›kl› olmas›n›n sa¤-
lanmas›.

Eyüp’teki eski yerleflmenin ‘sit alan›’
olarak nitelenmesi ve kabulü (1979) bu ala-
n›n içinde ve çevresindeki her türlü yap›lafl-
man›n koruma bilinci ve yaklafl›m› ile karar-
laflt›r›lmas›n› gerektirmektedir; bu ise doku-
yu oluflturan tüm ögelerin ölçek, boyutlar,
ögeler aras› iliflkiler, mimari yaklafl›m ... gibi
belli bafll› özelliklerinin  korunmas› öngörü-
len dokuya sayg›l› ele al›nmas› demektir.
Bunun da ötesinde, sa¤l›kl› bir kentsel gelifl-
me  yerleflme parças›n›n  -sit alan› ile iliflkili
olmas›na bak›lmaks›z›n-  kentsel yaflam›n
gerektirdi¤i hizmet alanlar›n› (donat›)  içere-
cek flekilde planlanmas› ile olanakl›d›r.  

Eyüp’te Dü¤meciler Mahallesi’nde çal›fl›-
lan doku  donat› gereksinmesini d›fllayan, hat-
ta yap› adas› ortas›nda bahçe ya da oyun /
dinlenme alan› ... benzeri aç›k alanlar› ihmal
eden, bunun yerine yap› adas› içinde sokaklar
döfleyerek olabildi¤ince fazla say›da yap›ya
cephe sa¤layan, ba¤l› olarak yo¤unlu¤u artt›-
ran ve yol geniflli¤i - yap› yüksekli¤i iliflkileri-

ni sorgulamayan  bir örnektir. (Bak›n›z: Resim
6)   Eyüp’te Topçular Mahallesi’nden verilen
doku ise  konutlar›  otopark, buluflma noktas›
... gibi baz› donat›lar çevresinde gruplayan,
ancak sundu¤u hizmet alan› yetersiz kalan,
Dü¤meciler Mahallesi’nden verilen doku ör-
ne¤indeki gibi, komfluluk grubu donat›lar›n›
sa¤lamayan, bu donat›larda dahi yerleflme
bütününe ba¤›ml› kalan bir örnektir. (Bak›n›z:
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Resim 6 - Dü¤meciler Ma-
hallesi’nden karmafl›k doku
örne¤i zaman içinde gelifl-
mifl mütevazi konut dokusu
komflulu¤unda ‘planl›’ ko-
nut dokular›. Çizim: A. Gür-
leyen, E. Çavdar, S. Aydo-
¤an, S. Akkoç.

Resim 7 - Topçular Mahal-
lesi’nden orta-üst gelir gru-
bu konut dokusu: ‘komflu-
luk grubu’. Çizim:  H. Balc›,
E. Ya¤mur.

1



Resim 7) Bu durum ya yerleflmenin zaten ek-
sik olan donat›lar›ndan daha fazla kullan›c›-
n›n yararlanmaya çal›flmas› demektir  ya da
çevre konutlar›n sakinlerinden farkl› gelir
grubundaki bu ‘planl›’ (!) konut gruplar›n›n
sakinlerinin gereksinmelerini  çevredeki di-
¤er yerleflmelerden karfl›lamas› anlam›nda-
d›r ki bu durum flehir planlama ö¤retisinde
fiziksel doku  d›fl›ndaki tart›flmalar›n da  ko-
nusudur.    

Eyüp’te Koruma Amaçl› Uygulama ‹mar
Plan› (1993) kapsam›nda kalan yerleflme ala-
n›nda,  yukar›da örnekleri verilen,  eski doku,
gecekondu dokusu, apartmanlaflma, karma-
fl›k doku ... örnekleri yanyana izlenmektedir.
Bunlar›n yan›s›ra bu kesimde yap› adas› orta-
s›na do¤ru geniflleyen büyük parsellerde ‘A
lejand›’ uygulamas›na raslanmaktad›r. A le-
jand›n›n aç›klamas›; büyük parsellerde taban-
da %25 oran›nda, dört katl›, yatay ölçüleri bir
katta birden çok daireye olanak veren bloklar
yap›laflmas›  fleklindedir. Bu lejand ile  sit ala-
n›na önemli bir yo¤unluk yüklenmekte, ancak
eklenen nüfusun gereksinmesi olan hizmet
alanlar›n›n ayr›lmas› aranmamaktad›r, üstelik
tan›mlanan kütlelerin korunacak doku ile
uyuflmayan ölçüleri de önemsenmemifltir. Bu
durum kültür varl›klar›n›n görülmesi / göste-

rilmesi, geliflen koflullara göre özenle de¤er-
lendirilerek ifllevlendirilmesi ve korunmas›
aç›s›ndan olumsuzluklar içermektedir.  Ni-
flanca Mahallesi’nden verilen örnek  an›t yap›-
lar, sivil mimarl›k örnekleri ile geleneksel yol
ve mülkiyet dokusuyla bezeli sit alan›nda
‘koruma amaçl›’ (!) imar plan›  hükümlerine
göre oluflan yeni yap›laflmay› göstermektedir.
(Bak›n›z: Resim 8; Foto¤raflar 9 a, b, c)   

GELECEKTE EYÜP :
KÜLTÜREL K‹ML‹⁄‹ ÖNE 
ÇIKARILMIfi H‹ZMET YERLEfiMES‹

Bu saptama denemesi  Eyüp için varl›¤›
bilinen f›rsatlar›n (korunacak de¤erlerin var-
l›¤›, dönüflüm alanlar› ... gibi potansiyeller)
planlama için de¤erlendirilmesinde birinci
aflama olarak kabul edilmelidir. Fiziksel do-
kunun çok faktörlü çözümlemesi  sa¤l›kl› bir
planlama için ön kofluldur. Bu noktada çal›fl-
ma ile amaçlanan önem kazanmaktad›r:  bil-
dirinin sav›  mekânsal yap›s› özel ve farkl›
karakterler gösteren Eyüp’te  üçüncü boyu-
tu  ve  kimlik konusunu ihmal eden planla-
ma yaklafl›m›n›n çare olamayaca¤›d›r.

Planc›n›n görevi çözüm göstermektir.
Haliç ve çevresinde gerçeklefltirilen baz› uy-
gulamalar  -Haliç’in son noktas›nda ola¤an-
d›fl› bir ‹stanbul panoramas›na sahip olan
Eyüp için de-  ç›k›fl yollar›na iflaret etmekte-
dir. Haliç’in sanayiden ar›nd›r›lmas› yolun-
da 1980’li y›llar›n ikinci yar›s›nda bafllat›lan
uygulamalar, bunun 1993 ile 1995 tarihli,
1: 50000 ölçekli ‹stanbul Metropoliten Alan
Altbölge Naz›m planlar›nda ve altölçekli
planlarda benimsenen yaklafl›mlarla Eyüp
ile çevresindeki Bayrampafla ve Zeytinbur-
nu yerleflmelerinden sanayinin desantrali-
zasyonunun yasallaflt›r›lmas›  olumlu gelifl-
melerdir.  Haliç’te  evsel ve sanayi at›klar› ve
di¤er nedenlerle oluflan dip çamurunun ta-
ranmas› ve kolektörlerle bu ortamdan uzak-
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Resim 8 - Niflanca Mahal-
lesi’nden doku örne¤i: gele-
neksel dokuda ‘A lejand›’
uygulamas›. Çizim: N.
Özeyranl›, M. Ersoy.

Foto¤raf 9 - ( a )
Niflanca Mahallesi’nde sivil
mimarl›k örne¤i. 

Foto¤raf 9 -(b) Niflanca Ma-
hallesi’nde ‘A lejand›’ uygu-
lamas› sonucu ortaya ç›kan
çevre. Foto¤raflar: N. Özey-
ranl›, M. Ersoy.
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laflt›r›larak  temizleme - sa¤l›klaflt›rma çaba-
lar› ile Haliç’in suyolu ifllevini yeniden ka-
zand›rma ve k›y›lar›n› rekreasyon alan› ola-
rak canland›rma çal›flmalar›(11) ise  planlana-
n›n kal›c› flekilde yaflama geçirilmesi aç›s›n-
dan büyük önem tafl›maktad›r.  

Eyüp’ün gelece¤i aç›s›ndan dikkatle ele
al›nmas› gereken di¤er bir konu  1:50000
planlarda sözü edilen  ‘sanayiden dönüfle-
cek alanlar’ lejand› ile ilgilidir. Sanayinin de-
santralizasyonu yaklafl›m› koflutunda öne ç›-
kan ve e¤ilimleri de dikkate alan bu plan ka-
rar› ile tarihi yerleflme ile yak›n iliflkide olan
ve geliflme sürecinde kent içinde kalan sana-
yi alanlar›n›n ‘hizmet’ alanlar›na dönüflece¤i
öngörülmektedir. Bilindi¤i gibi, üst ölçekli
planlar ilke kararlar›n› aç›klar; bu ilkelerin
yaflama geçirilmesi altölçekli planlar›n ve bu
planlar› haz›rlamakla ve uygulamakla so-
rumlu mercîlerindir. Bu yaklafl›m›n Eyüp’ü
ilgilendiren yönü  Eyüp’ün ‘sanayi çal›flanla-
r›n›n yerleflmesi’ne dönüflmesinde önemli
pay› olan  Rami - Topçular Sanayi Yerleflme-
si’nin  de sanayinin desantralizasyonu kap-
sam›nda hizmet alan›na dönüflece¤inin ön-
görülmesidir. Bu ekonomik kaynakl› dönü-
flüm  Eyüp’teki fiziksel çevrenin sa¤l›klaflt›-
r›lmas›, sakinlerinin sosyal ve kültürel stan-
dard›n›n yükseltilebilmesi  aç›s›ndan  bir f›r-
sat olarak kabullenilmelidir. 

‘Sa¤l›klaflt›rma’ kavram›yla  -bu çal›flma-
n›n yaklafl›m› çerçevesinde-  iki ölçek sözko-
nusu edilmektedir:  ‘yap› ölçe¤inde sa¤l›klafl-
t›rma’,  ‘yerleflme ölçe¤inde sa¤l›klaflt›rma’.
Yap› ölçe¤indeki konular  -bir ölçüde-  yuka-
r›da doku incelemesi eflli¤inde tart›fl›lm›flt›r.
Yerleflme ölçe¤inde sa¤l›klaflt›rma ile kastedi-
len ise  bir yerleflmedeki sakinlerin her türlü
gereksinmelerini yaflad›klar› mahallede,
semtte ve yerleflme bütünlü¤ü içinde karfl›la-
yabilmeleri ile ilgilidir.  Eyüp’te yaflayanlar›n
temel tüketim maddeleri gereksinmelerini
mahallelerinden ya da semtlerinden temin
edebildikleri biliniyor. Ayn› zamanda, aç›k ve
yeflil alan, aç›k / kapal› spor alan›  ihtiyac›n›n,
sosyo-kültürel gereksinmelerin karfl›l›¤›n›n
Eyüp d›fl›nda arand›¤› da biliniyor.(12) Metro-
politen alan›n parças› olan bir yerleflmede bu
bir ölçüye kadar anlafl›labilir, ancak ça¤dafl bir
çevrede mahalle ölçe¤inde karfl›lanmas› gere-
ken bir donat› için ulafl›m araçlar› arac›l›¤›nda
aray›fl sözkonusu ise  bu durum  yerleflmenin

sosyal / kültürel  niteliklerinin iyilefltirilmesi
gere¤ine iflaret eder. Sanayiden boflalacak
alanlar›n bu eksi¤in giderilmesi aç›s›ndan da
de¤erlendirilmesi gündemde tutulmal›d›r. 

Sa¤l›klaflt›rma yaklafl›m›  Eyüp’ün  kül-
türel, sosyal ve ekonomik nedenlerle  konut
alan› olarak tercih edilmesini sürdürebilmek
bak›m›ndan önem kazanmaktad›r.  Sa¤l›kl›,
sakinlerinin gereksinmelerine yan›t veren fi-
ziksel çevre  kiflilerde  ‘benimseme’  duygu-
sunu uyand›r›r. Yerleflmeyi  geçmifli ve özel-
likleri ile tan›ma, farkl›l›klar› konusunda bi-
linçlenme  kiflilerde, ayn› zamanda,  ‘sahip-
lenme’ ve ‘aidiyet’  duygular›n› da ortaya ç›-
kar›r ki  bu  Eyüp’ün ‹stanbul Metropoliten
Alan› içinde  kültür ve hizmet oda¤›  kimli-
¤ini kazanabilmesi bak›m›ndan bir dönü-
flüm potansiyelidir.  Kültürel kimli¤in geri
kazan›larak ça¤dafl koflullarda tan›mlanmas›
için de f›rsat olabilecek bu ekonomik kay-
nakl› dönüflümde aktörler; yerel yönetim,
planc›lar - kentsel tasar›mc›lar ve ekono-
mistlerdir.
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(11) Bak›n›z: Haliç 2001 Sem-
pozyumu (2001), ‹. Öztürk
vd.,editörler, ‹stanbul: ‹stan-
bul Büyükflehir Belediyesi
‹SK‹, ss.1-63.
(12) Bak›n›z: Z. Yenen, O.
Ak›n, H. Yakar, editörler
(2000)  y.a.g.e., 4. bölüm. 

Foto¤raf 9 -(c)Niflanca Ma-
hallesi’nde an›t yap›: Baba
Haydar Tekkesi ve girifli.
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1945’de ‹stanbul’da do¤du. DGSA Mimarl›k Yüksek Okulunu 1969’da bitirdi.
Restorasyon Uzman› Yüksek Mimar olarak Devlet Mimarl›k Mühendislik

Akademisi’nden mezun oldu.“‹stanbul’un ‹skan›” konulu tezi ile ‹.Ü. Edebiyat
Fakültesinde Doktoras›n› verdi. TBMM Dolmabahçe ve Beylerbeyi Saraylar›nda

Mimar olarak çal›flt›. Topkap› Saray›, Aya ‹rini gibi yap›larda araflt›rma ve mimarl›k
yapt›. 30 y›ll›k mesleki çal›flmalar›nda, restorasyon a¤›rl›kl› çal›flmalar›n yan›s›ra

birçok yeni yap› projesinde de çal›flt›. Pek çok sergi düzenlemesi yapt›. Yay›nlanm›fl
makalelerinin yan› s›ra TV ve radyo konuflmalar› da vard›r. 1984 y›l›nda Ulusal

Mimarl›k Ödülleri Koruma Ödülüne lay›k görüldü. 1970 y›l›ndan günümüze s›ras›
ile DGSA Mimarl›k Yüksek Okulu, ‹. Ü. Edebiyat Fakültesi ve MSÜ Mimarl›k
Fakültelerinde Ö¤retim Görevlisi olarak bulundu. Taç Vakf›, Türk Kültürüne
Hizmet Vakf›, Sisav ve Türkiye E¤itim Gönüllüleri Vakf›n›n Kurucu Üyesidir.

1989-94 Befliktafl Belediyesi Meclis Üyesi, 1994-99 Befliktafl ve ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Meclis Üyeli¤i yapt›. Halen serbest Mimarl›k faaliyetlerinin

yan› s›ra, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fak. Ö¤retim Görevlisi,
Taç Vakf› Yönetim Kurulu Baflkan›, Befliktafl Belediye Meclisi Baflkan› olarak

çal›flmalar›na devam etmektedir.

EYÜP’DE 
B‹R EV RESTORASYONU



‹stanbul’un  fethinden hemen sonra Fa-
tih Sultan Mehmed’in Ebu Eyyub el-Ensa-
ri’nin mezar› olarak tespit edilen yere yapt›r-
d›¤› türbe, cami ve yap›lar toplulu¤u - ki bu
yap›lar toplulu¤u ‹stanbul’da yap›lan ilk
külliyedir - sonras› Eyüp iskan› k›sa sürede
bir müslüman mahallesi olarak h›zla geliflir.
Eyüp’ ün bu dönemde bafllayan dinsel mer-
kez ifllevi günümüzde de devam etmektedir.
XV. yüzy›ldan itibaren geliflen Eyüp iskan›
en parlak dönemini Lale Devri’nde yaflar;  bu
dönemde özellikle sahil kesiminde yap›lan
yap›lar önemli sivil mimarl›k örnekleri ola-
rak XX. yüzy›l›n bafl›na kadar ulafl›r. Daha
önceleri, XVI. yüzy›lda Mimar Sinan’›n
Eyüp’de iki saray yapt›¤›n› da  ( Ahmet Pafla
Saray› RTE. 31 ve Ali Pafla Saray› RTE. 32 )
bilmekteyiz.

XVIII. yüzy›lda suriçinde önemli tahri-
batlar yapan yang›nlar sonras›, bir k›s›m nü-
fusun Eyüp’e kayd›¤›n› ve bölgenin nüfus ve
yap› olarak yo¤unlaflt›¤›n› da görmekteyiz.
1835’de  yak›n çevrede Feshane ad› ile an›lan
ilk fabrika kurulur. Daha sonralar› özellikle
1939’da uygulamaya konulan Prost Plan› ile
Haliç k›y›lar› sanayiye aç›l›r, böylelikle gele-
neksel Eyüp yerleflmesi büyük ölçüde de¤ifl-
meye bafllar. 1950 sonras› yurt d›fl›ndan özel-
likle Balkan ülkelerinden gelen göçmenlerin
iskan edildi¤i Tafll›tarla ve giderek  Gazios-
manpafla yerleflmeleri Eyüp iskan›n› yamaç-
lara ve vadi içlerine do¤ru büyük h›zla dene-
timsiz olarak geniflletir. 

Günümüzde, Pier Loti kahvesinin bu-
lundu¤u küçük bir bölge ile, vadi taban›nda
iskele çevresinde ayakta kalan XIX. yüzy›l
sonu ile XX. yüzy›l bafl›na tarihlendirilebile-
cek birkaç yap› d›fl›nda geçmifl Eyüp’ü yans›-
tan sivil mimarl›k örne¤i bulmak zordur. 

Her ‹stanbul’lu çocuk gibi benim de
Eyüp ile ilgili çok erken an›lar›m vard›r. Sün-
net dü¤ünüm öncesi büyüklerin refakatinde
Eyüpsultan Hazretlerini ziyaret merasimi,
bizim çocuk adam olsun diye dua etme, da-
ha sonra yaflad›¤›m›z  Kuzguncuk’a dönüfl.
O narin, suda kayar gibi giden, sessiz ve sa-
kin  flehir hatlar› vapurlar› ile zevkli ve heye-
canl› bir Bo¤az ve Haliç yolculu¤u. Eyüp ay-
n› zamanda benim için çocukluktan erkekli-
¤e geçifli de an›msat›r. Nas›l oldu ise bir kere-
sinde Annem’in peflinden ben de Eyüp’de

kad›nlar hamam›na girdim. Birden bir telafl
ve yüksek sesli serzenifller bafllad›. Erkek gir-
di, erkek girdi seslenifllerini duydum ve geri-
ye dönüp erkek ararken, herkesin beni sey-
retti¤ini gördüm. Demek ki art›k erkek ben-
dim; çok utand›m hemen gerisi geriye d›flar›
ç›kt›m, o arada annemin erkek nerede diye
sordu¤unu ve cevaben benim gösterildi¤imi
de hayal meyal hat›rl›yorum. Kuzguncuk’ta
çocuk say›lmama karfl›n   Eyüp’te erkek say›-
l›yordum. Önemli bir mesafe alm›fl›m gibi
geldi bana. Eyüp’ü hiç unutmam mümkün
mü ? ‹lk defa orada beni erkek yerine koy-
mufllard›. 

Eyüp’e böylesi bir sevgi ile ba¤l› oldu-
¤um için zaman zaman onu yeniden izlemek
ve ziyaret etmek için u¤rard›m. ‹flte bu tür
bir u¤ray›fl s›ras›nda, foto¤raflar›n› daha ön-
ceden gördü¤üm ve çok sevdi¤im bir evin
sat›ld›¤›n› farkettim. ‹skeleye hemen hemen
yüz metre uzakl›kta Feshane Caddesi ile De-
¤irmen Soka¤›’n›n kesiflti¤i köflede yer alan
bu yap›y›* k›sa süre içinde sevgili dostum
Günda¤ Kayao¤lu ile birlikte 22 Eylül 1992
tarihinde sat›n ald›k.  

Amac›m›z yap›y› k›sa sürede restore et-
mek ve bir kitapl›k-enstitü olarak kullan-
makt›. Orhan fiaik Gökyay Hoca bizden arfliv
ve kitapl›¤›n› de¤erlendirmemizi istemiflti,
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Çizim 1; Rölöve Projesi
zemin kat plan›

Çizim 2; Rölöve Projesi bir-
inci kat plan›

Çizim 3; Rölöve Projesi ön
görünüfl

* Say›n Genim’in hem bilimsel
olarak ilgilendi¤i ve restoras-
yonunda dan›flmanl›¤› devam
etti¤i bu yap›yla alakal› bilgi-
lerin dosyalarda kalmas›na
gönlümüz raz› olmad›. Aynen
yay›nl›yoruz. (yay›nlayan›n
notu)



onun an›s›na bir araflt›rma enstitüsü kurmak
bizim için o y›llarda yap›lmas› gereken bir
görevdi. Hem do¤du¤umuz, büyüdü¤ümüz
ve yaflad›¤›m›z flehre bir katk› sa¤lamak hem
de sevdi¤imiz, çal›flmaktan vakit bulup ya-
pamad›¤›m›z arzu ve isteklerimizi gerçeklefl-
tirmek istiyorduk. Yap›n›n mülkiyeti veraset
yolu ile da¤›ld›¤›ndan kimse sahip ç›kmam›fl
ve harap olmas›na seyirci kal›nm›flt›. 

Her iki soka¤›n kesiflti¤i noktada yer
alan yap›, zemin katta düz çizgilerle oluflma-
s›na karfl›n, üst kat›nda çeflitli boyutlu ç›kma-
lar› ile çok estetik bir görüntü içeriyordu. Ge-
leneksel Türk Mimarisi’nin bu geç dönem
konutu bitiflik nizam bir düzen içinde yap›l-
mas›na ra¤men, geçmifl yüzy›llar›n mimari
anlay›fl›n› ç›kmalar› ile yans›t›yordu.  Eski fo-
to¤raf›ndan da anlafl›laca¤›  gibi yol kotunda
meydana gelen yükselme proporsiyon ola-
rak yap›y› etkilemiflse de, bu ölçekteki bitiflik
nizam bir yap› için muhteflem bir görüntü ve
plastik etki sergiliyordu. 

Özellikle belediyelerin yol kaplamas›
için asfalt› kullanmaya bafllamas› ile birlikte

flehirlerimiz devaml› yükselmeye, yap›lar›-
m›z ile sürekli gömülmeye bafllad›. Üstüne
üstlük hemen her seçim döneminde yükselti-
len yol ve kald›r›mlar bu olumsuz faaliyeti
teflvik etmektedir. Bu arada  olumsuz gidifle
ve al›flkanl›¤a kendi görev s›n›rlar› içinde
ak›lc› çözümler ile  son veren ve kald›r›m
yükseltilmesi olay›n›n vahim sonuçlar›n›n
fark›na varan dostum Eyüp Belediye Baflka-
n› Ahmet Genç’e teflekkür etmek isterim. ‹n-
flallah bu çabas› baflka yöneticilere de ders
olur.  fiehircilikte bir deyim vard›r. “Bir ülke-
nin kald›r›mlar›n›n yüksekli¤i ile kültürel
düzeyi ters orant›l›d›r”  denir.

Ayr›ca bu kald›r›m yükseltilmesi olay›n›
demokrasi anlay›fl› ile ba¤daflt›rmakta da
zorluk çekiyorum. Demokrasiye inanan  top-
lumlar, seçimle, iyiniyet kurallar› ile yöneti-
lir. Kaba güç kullan›m› tasvip edilmez ve edi-
lemez, halbuki araçlar park ediyor diye kal-
d›r›mlar› yükseltmek bir kaba güç gösterisi
olup, bu gösteriye daha güçlü araçlar alan
baz› kifliler de güç gösterisi ile karfl› koymak-
tad›rlar. Kaba güçe, kaba güç, k›sasa k›sas.
Güç gösterisi yerine tüm yaflayanlar›n› göze-
ten onlar›n boyut ve estetik kayg›lar›na ce-
vap veren çözümler üretmek varken, bir
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Çizim 4; Yenileme Projesi
zemin kat plan›

Çizim 5; Yenileme Projesi
birinci kat plan›

Çizim 6; Yenileme Projesi
kesit

Resim 1; Eski foto¤raf

Çizim 7;Yenileme Projesi ön
görünüfl



grup  kural dinlemez için tedbir almak ne de-
rece demokrasi sayg›s› ile telif edilebilir ?

Veraset da¤›l›m› problemi nedeni ile ya-
p›y› almak oldukça güç ve uzun sürdü. He-
men sonras› rölöve ve restorasyon projelerini
haz›rlayarak 22 Nisan 1993 tarihinde ‹stan-
bul I numaral› Koruma Kurulu’na baflvur-
duk. Art›k bürokrasi bafllam›flt›, iyiniyet ku-
rallar› ve k›s›tl› bir bütçe ile bafllad›¤›m›z ifl
bürokrasi duvar›na dayanm›flt› ve duvar› bir
zorlad›k, 16 Haziran 1993 tarihinde karar
geldi, rölövesini onaylad›k fakat uygulama
projesi belediye kanal› ile gelsin. Korunmas›
gerekli kültür varl›klar› üzerindeki her türlü
inflai ve fiziki müdahale yetkisi Koruma Ku-
rullar›’nda iken belediye ne diyecekti. Kat
ilavesi, kontur büyütmesi gibi ‹mar Plan› de-
¤iflikli¤i istemiyorduk. Bu ifl ne iflti, belediye-
ye müracaat ile  ö¤rendik. Bu sokak ve çevre-
si turistik alan olarak planlanm›fl olup, bu
yap›y› ancak pansiyon olarak kullanabilir-
dik. Gel de sinirlenme bu yafltan, bunca çaba
ve bilgi birikimden sonra mimarl›¤› b›rak
pansiyonculu¤a soyun. Ak›ll› bir adam›n ifli
de¤il dedik ve iste¤imizde ›srar ettik. Bizim
amac›m›z  farkl›, isteyen ne isterse yaps›n an-
cak biz bu yap›y› size sundu¤umuz amaç
için ald›k dedik. Gittik, geldik biraz da s›k›fl-
t›rd›k, Semavi Hocay›,  Turgut Övünç’ü ikna
ettik ve projemiz  3 Kas›m 1993 tarihinde
onayland›. Onayland› da ne oldu, iflte onu bi-
ze sorun... O dönemde ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi çok demokratik bir yönetim anla-
y›fl›na sahipti. Uzun u¤rafllar, toplant›lar son-
ras› sevgili dostum Prof.Dr. Mete Tapan’›n
yard›mlar›  Büyükflehir ve dolay›s› ile Eyüp
Belediyesi’ni ikna etmemize yeterli olmad›.
1994 seçimleri sonras› Sevgili Recep Tayyip
Erdo¤an ve Ahmet Genç bize destek oldular.
Ancak  muhterem hocam›z Orhan fiaik Gök-

yay vefat etmiflti, üstüne üstlük 94 krizi   he-
pimizi    olumsuz etkilemiflti ve  en önemlisi
heyecan›m›z ve giriflimci ruhumuz yok ol-
mufltu. 

Uzun bir süre yap› göçtü, bizde bakt›k.
Sat›n almak için çeflitli talipleri ç›kt›, ancak
hiçbirinin bu nitelikli yap›y› arzu etti¤imiz fle-
kilde restore edece¤i kanaatine varmad›k. Biz
bu yap›ya gönül ba¤› ile ba¤lanm›flt›k ve rezil
olmas›na üstelik bunun içinde bizim de tuzu-
muzun olmas›na raz› olam›yorduk.  1998 y›-
l›nda fierafettin Y›lmaz yap›m›za ‹fl Dünyas›
Vakf›’n›n talip oldu¤unu, istedi¤imiz ve arzu
etti¤imiz flekilde restore edeceklerini, yard›m
etmemizi rica etti. Yedi y›l sonra ald›¤›m›z fi-
attan afla¤› bir fiata, üstelik yapt›¤›m›z ve
uzun u¤rafllarla onaylatt›¤›m›z rölöve ve res-
torasyon projeleri ile birlikte satt›k. 

Ayn› tarihlerde Antalya’da Suna ve ‹nan
K›raç için  Akdeniz Medeniyetleri Araflt›rma
Enstitüsü yap›lar›n›  projelendirdim ve infla
ettim. Bizim de elimize bu tür bir imkan geç-
miflti, k›s›tl› bir bütçe ile de  olsa bu tür bir
yap›y› düflüncelerimiz ve bilgimiz do¤rultu-
sunda infla edip, öncü ve örnek bir restoras-
yonu baflarmak dile¤inde idik. Kötü örnekle-
ri gösterip bu ifl olmuyor diyenleri utand›r-
may› istiyorduk, düflüncelerimizi ve arzula-
r›m›z› gerçeklefltiremedik, üzüntülüyüz. 

Bugün burukta olsa sevinç duyuyoruz,
‹fl Dünyas› Vakf› bu yap›y› kurtar›p, toplu-
mumuz kullan›m›na sunmak için tüm güç-
lüklere ra¤men iyiniyet ile çaba gösteriyor.
K›s›tl› kaynaklar› ile do¤ruyu yapmaya u¤-
rafl›yor, örnek olman›n, öncü olman›n guru-
runu yaflayacaklar›na inan›yor ve kendilerini
sevgi ve sayg› ile kutluyorum. 

Dilerim bir an önce Eyüp’ün bu en güzel
sivil mimarl›k örne¤i hak etti¤i yeni yaflama
ve sonsuz kullan›ma kavuflur. Çevresine kül-
tür ve yaflam sevinci verir.
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Resim 2; Eski foto¤raf  ön
görünüfl

Resim 3,4; ‹nflaat hali
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1956’da do¤du. Y›ld›z Teknik Üniversitesi Restorasyon Anabilim Dal›
Araflt›rma Görevlisi. Ayn› Üniversitenin Rölöve-Restorasyon

Program›’nda 1985 y›l›nda lisanüstü, 1997 y›l›nda doktora e¤itimini
tamamlam›flt›r. Y›ld›z Saray› Çit Kasr› (1983) ile Ç›ra¤an Saray› (1987)

Rölöve ve Restorasyon Projelerinin haz›rlanmas›na ve uygulamalar›na,
Bursa-Osman Gazi (1989) ve Diyarbak›r- Kaleiçi (1990) Koruma ‹mar

Plan› çal›flmalar›na kat›lm›flt›r.



Efsanelere göre ‹stanbul'un ilk yerleflim
alan› olan Haliç'in yukar› k›sm›nda bulunan
Eyüp(1), V. yüzy›ldan itibaren manast›r ve ki-
liselerin bulundu¤u  dini bir merkez olarak
önem kazanm›flt›r. Bizans Dönemi'nde "Cos-
midion" olarak an›lan(2) ve hem ibadet hem
de dinlence bölgesi olan  yerleflmede kilise
ve manast›rlar›n yan›s›ra imparator köflkleri-
nin de bulundu¤u söylenmektedir(3). Bu de-
virde, ‹stanbul'a yap›lan Arap sald›r›lar›n-
dan birinde ‹slam Dünyas›'n›n sayg›n kiflisi
Eba Eyyubü'l Ensari'nin Eyüp'te flehit düfltü-
¤ü söylenmektedir(4).

Osmanl› Dönemi'nde, ‹stanbul'un fethin-
den hemen sonra Fatih Sultan Mehmet, Eba
Eyyubü'l Ensari'nin mezar› oldu¤u rivayet
edilen yere  cami, türbe, medrese, kütüpha-
ne, imaret ve çifte hamamdan ibaret bir kül-
liye yapt›rm›fl ve Bursa'dan getirtti¤i Türk
nüfusu bu çekirde¤in etraf›nda oluflan ma-
halleye yerlefltirmifltir. ‹stanbul surlar› d›fl›n-
da yap›lan bu ilk ‹slâm külliyesinin etraf›nda
geliflen yerleflme "Eyüp" ad›yla an›lm›flt›r(5).
Cami-i Kebir olarak da adland›r›lan ve bir zi-
yaret yeri olarak önem kazanan Eyüp Sultan
Camisi'nden sonra yap›lan Cezer-i Kas›m Pa-
fla (1515) ve Zal Mahmut Pafla (1551) camile-
rinin etraf›nda  içlerinde saraylar›n da bulun-
du¤u mahalleler oluflmufltur. Haliç k›y›s›nda
Yavedud, Zal Pafla, Defterdar, Eyüp ve Hoca
Efendi iskelelerinin bulunmas› yerleflmenin
kalabal›klaflt›¤›n› göstermektedir(6). 16. yüz-
y›lda fiah Sultan, Baba Haydar, Cafer Pafla ve
Karya¤d› Sultan gibi tarikat yap›lar›n›n  ya-
p›lmas›yla(7) s›n›rlar› büyüyen yerleflme,  Os-
manl› Hanedan›'n›n kad›n üyelerinin infla et-
tirdi¤i saraylar ve yal›larla mamur hale gel-
meye bafllam›flt›r(8). Eyüp bu dönemde kutsal
bir ziyaretgâh, tahta ç›kan sultanlar›n k›l›ç
kufland›klar› bir merasim yeri, toplumun ön-
de gelen kiflilerinin yatt›¤› türbe ve mezarl›k-
lar alan› oldu¤u gibi ayn› zamanda bir sayfi-
ye kenti, seramik, cam ve oyuncakç›l›kta ge-
liflmifl bir sanayi bölgesi olmufltur(9). 19. yüz-
y›ldan itibaren  Haliç Bölgesi'nde ve Eyüp'te
fabrikalar kurulmaya bafllam›flt›r(10).

Cumhuriyet Dönemi'nde Eyüp sayfi-
ye bölgesi ifllevini yitirmifl, sanayi bölgesi ve
iflçilerin oturdu¤u bir bar›nak kent haline
gelmifltir. Kültür Bakanl›¤›, Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan 15.1.
1977 gün ve 9591 say›l› kararla Eyüp yerlefl-

mesi "sit" olarak ilan edilmifl ve toplam 190
adeti aflan dini, idari ve sosyal amaçl› yap› ile
262 adet konut tescil edilmifltir(11). 1979 y›l›n-
da sit s›n›rlar› belirlenmifl ve 1/500 ölçekli
Eyüp Koruma Plan› haz›rlanm›flt›r.1987 y›-
l›nda 1/25000 ölçekli Eyüp Revizyonlu Çev-
re Düzeni Plan›,1993 y›l›nda 1/5000 Eyüp-
Alibeyköy Kentsel Naz›m Plan› ile 1/500 öl-
çekli Eyüp Camii ve Merkez Civar› Koruma
Amaçl› Uygulama ‹mar Plan›, 1994 y›l›nda
ise 1/1000 ölçekli Eyüp Sit Alan› Koruma
Amaçl› ‹mar Plan› yürürlü¤e girmifltir(12). 

AHfiAP KONUTLARIN 
GENEL ÖZELL‹KLER‹

Eyüp yerleflmesi engebeli bir topografik
yap›ya sahiptir. Eyüp Sultan Külliyesi ve ya-
k›n çevresini kapsayan merkez bölgesi ile Zal
Mahmut Pafla Külliyesi civar›  deniz seviye-
sine yak›n yükseltideki düz alanlar üzerine
oturmaktad›r. Denizden, dolay›s›yla merkez-
den uzaklaflt›kça yükseklik artmakta, vadile-
rin yamaçlar›na ve tepelere kurulan yerlefl-
mede de¤iflken topografyan›n sundu¤u ola-
naklar da ço¤almaktad›r. Genellikle bir cami
çevresinde geliflen mahallelerde arazinin do-
¤al e¤imine uyan sokaklar dar ve k›vr›ml›d›r.
Arazinin e¤imli oldu¤u bölgelerde e¤ime pa-
ralel olan yollar daha uzun, bunlar› birbirine
ba¤layan yollar daha k›sad›r.

Geleneksel konutlar›n oturduklar› par-
sellerin sokak kenarlar› genellikle soka¤›n bi-
çimine göre belirlenmifl olup, zemin katlar›n
sokak kenarlar› da her zaman sokak oluflum
hatt›na uygun olarak yap›lm›flt›r. Ancak üst
katlarda bu durum yap›y› gönyesine getire-
bilmek için de¤iflmekte ve üst katlar sokak
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1-Eyice, Semavi, "Tarihte Haliç",
Haliç Sempozyumu, ‹TÜ ‹nflaat
Fakültesi, 1975, s.263-307.
2-‹nalc›k,Halil, "Eyüp Projesi",
Eyüp: Dün/Bugün Sempozyu-
mu, 11-12 Aral›k 1993, Tarih Vak-
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y›nlar›, ‹stanbul,1999, s.40.
5-‹nalc›k,a.g.e., s.4.
6-Kuran, Aptullah, "Eyüp Külli-
yesi", Eyüp: Dün/Bugün Sem-
pozyumu, 11-12 Aral›k 1993, Ta-
rih Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹stanbul,
1994, s.129-135.
7-Yenen, Zekiye; Ak›n, Oya; Ya-
kar, Hülya, Eyüp Dönüflüm Süre-
cinde Sosyal-Ekonomik-Mekân-
sal Yap›, Eyüp Belediyesi, ‹stan-
bul, 2000, s.95.
8-Artan, Tülay, "Eyüp'ün bir Di-
¤er Çehresi: Sayfiye ve Sahilsa-
raylar", Eyüp: Dün/Bugün Sem-
pozyumu, 11-12 Aral›k 1993, Ta-
rih Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹stanbul,
1994, s.106-115.
9-‹nalc›k, a.g.e.,s.14-15.
10- fiahsuvaro¤lu, a.g.e.,s.43.
11-‹stanbul Kültür ve Tabiat Var-
l›klar›n› Koruma ‹stanbul Bölge
Kurulu arflivinde bulunan Eyüp
Tescil Dosyas› içinde bulunan
tescil listeleri 1/1000 ölçekli
Eyüp haritalar›n›n her paftas›
için ayr› ayr› oluflturulmufl olup,
112 L paftas› için de düzenlenmifl
olmas› gereken liste dosyada bu-
lunamam›flt›r. Eyüp Belediye-
si'nden al›nan kararda da sadece
tescilli konutlar›n listesi bulun-
du¤u için dini idari ve sosyal
amaçl› yap›lar›n kesin say›s› tam
olarak bilinememekte ancak da-
ha yüksek olaca¤› düflünülmek-
tedir.
12-Yenen, Zekiye; Ak›n, Oya; Ya-
kar, Hülya, a.g.e.,s.97.

Foto 1- Defterdar Caddesi, no.
20,18 (tescilli konutlar, 52 ada /
50 ve 49 parseller), Erdem 2001.



oluflum hatt›n›n parselin yan kenarlar›na dik
oldu¤u durumlarda dikdörtgen ç›kmalarla,
sokak oluflum hatt›n›n parselin yan kenarla-
r›na dik olmad›¤› durumlarda ise üçgen ç›k-
malarla soka¤a taflarak sokak perspektivini
zenginlefltirmektedir. Yine yap›y› gönyesine
getirmek amac›yla  üst katlar›n yap›n›n ze-
min kat d›fl konturundan biraz geriye çekil-
di¤i örneklere de rastlanmaktad›r.
Geleneksel yap›n›n kütlesi ço¤u zaman so-
kak ve komflu parsel konturuna kadar parse-
li kaplamakta ve arkada küçük bir bahçe b›-
rak›lmaktad›r. Genellikle küçük parsellerin
hakim oldu¤u yerleflmede, özellikle Niflanca
Bölgesi'nde büyük parsellere de rastlanmak-
ta ve bu parsellere oturan konutlar›n serbest
bir biçimde parsele yerlefltirilmifl oldu¤u gö-
rülmektedir.

Geleneksel konut dokusu içinde bitiflik
düzenli yap›laflma hakimdir (Foto.1,2,3,6,7,

14,20). Bu düzende iki yanlar› sa¤›r olan
geleneksel konutlar›n arkalar›nda küçük
bahçeler bulunmaktad›r. Yola bakan büyük

bahçelerin çok nadir olmas›ndan dolay› gele-
neksel dokuya yeflil bir görünüm hakim de-
¤ildir. Bitiflik düzenli konutlar içinde bir yan›
bitiflik, di¤er kenarlar› bahçeye bakan  ya da
köflede yer alan yap›lar›n olmas›, sokak cep-
helerini tek düzelikten kurtarmaktad›r (Fo-
to.5,7). Bu düzen d›fl›nda, say›lar› az olmakla
birlikte ayr›k düzende yap›lm›fl geleneksel
konutlar da vard›r (Foto. 8,10).

Geleneksel konutlar genellikle soka¤a
do¤ru yönlendirilmifltir. Yamaçlara oturan
ve parsel konumu uygun olan baz› gelenek-
sel konutlarda ise hem sokak hem de Haliç
manzaras› hakimdir.

Sit alan› içindeki geleneksel konut doku-
su iki kat ve iki kat›n çeflitlemelerinden ibaret
evlerden oluflmaktad›r. ‹ki katl›, iki kat +
bodrum katl›, iki kat + çat› katl› veya cihan-
nümal›, iki kat + bodrum kat + çat› katl› ko-
nutlara daha s›k rastlanmakla birlikte  üç
katl› ve üç kat + çat› katl› ve tek katl› gelenek-
sel konutlar›n varl›¤›ndan da söz etmek
mümkündür.

K›s›tl› araflt›rma süresi içinde geleneksel
konutlar›n içlerine girmek mümkün olmad›-
¤› için geleneksel konutlar›n plan düzenleri
ve katlar›n kullan›m biçimleri hakk›nda bilgi
verilemeyecektir. Cephe düzenleri hakk›nda-
ki  de¤erlendirme ise mevcut ya da de¤il bü-
tün tescilli konutlar›n tescil fifllerindeki fo-
to¤raflar› incelenerek yap›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
Bitiflik düzende yap›lan bütün konutlar do-
¤al olarak 2 bazen de 3 cepheli, ayr›k düzen-
de yap›lanlar ise 4 cepheli olarak tasarlanm›fl
ve genellikle girifl cephesi olan sokak cephe-
lerine daha çok önem verilmifltir. Cephelerde
simetri genellikle söz konusu olmamakla bir-
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Foto 2-K›z›l Mescit Soka-
¤›'nda tescilli konutlar (51
ada / 19,18 parseller), Er-
dem 2001.

Foto 3-Halit Pafla Cadde-
si'nden Zekai Dede Soka-
¤›'na bak›fl (tescilli konutlar,
57 ada /9,8,7 parseller) Er-
dem 2001.

Foto 4- Aflç›bafl› Ahmet A¤a
Soka¤›, no. 25 (tescilli,128
ada / 11 parsel), Erdem
2001.

3 4



likte simetrik bir flekilde düzenlenmifl yap›la-
ra da rastlamak mümkündür (Foto 18). Belir-
li bir subasman ya da bodrum kat seviyesin-
den sonra bafllayan zemin katlar soka¤a ka-
pal› de¤ildir. Bu kata girifl bir kaç basamakla
sa¤lanm›fl, girifl kap›lar› ya orta aksta ya da
kenarda yer alm›flt›r. Girifl kap›lar›n›n do¤ru-
dan sokak oluflum hatt› üzerinde oldu¤u ör-
nekler oldu¤u gibi (Bkz Foto.13,14) dikdört-
gen planl› küçük bir nifl içine al›nd›¤› örnek-
ler de yayg›nd›r ve zemin kat seviyesi ile so-
kak seviyesi aras›ndaki kot fark›n› çözümle-
yen merdivenler de bu niflin içinde yer al›r
(Bkz.Foto.2,12,26). Bitiflik düzende ama köfle-
de yer alan ya da ayr›k düzenli olan yap›lar-
da ise bu alternatiflerin d›fl›nda bahçeye aç›-
lan girifl kap›lar›na da rastlanmaktad›r (Foto
4). 

Geleneksel konutlar›n zemin kat ve üst
kat pencere düzeni aras›nda  ve pencere bo-

yutlar›nda belirgin bir fark yoktur. Genellik-
le dikdörtgen, düfley kay›tl›, sürme pencere-
ler kullan›lm›flt›r. Ancak pencere düzeni ben-
zer olmas›na ra¤men, üst katlar› zemin kat-
lardan ay›ran özellik, genellikle dikdörtgen
ya da üçgen ç›kmalarla veya küçük dikdört-
gen cumbalarla soka¤a taflacak biçimde dü-
zenlenmifl olmalar›d›r (Foto.1, 2,3,6). Ç›kma
ve cumbalar genellikle ahflap konsollarla na-
diren eli bö¤ründelerle desteklenmifl olmak-
la birlikte (Foto. 4,5,7,8,9,20) desteksiz örnek-
ler de mevcuttur. (Foto.1,2). Cumbal› konut-
larda çat› kat› var ise çat› kat›n›n önünde,
cumba üstünde bir balkon oluflturulmufltur
(1,22,27). Çat› kat›, sokak kenar› genifl parsel-
lerde cihannüma kat› fleklinde mevcut çat›-
n›n içinden yükselmekte (Foto 9), dar parsel-
lerde ise yap›n›n tümü üzerine oturmaktad›r
(Foto.22).

Geleneksel konutlar›n cepheleri genellik-
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Foto 7- Aflç›bafl› Ahmet A¤a
Sokak, no.15 (tescilli,128 ada
/15 parsel), Erdem 2001.

Foto 8- Balc› Yokuflu ile Ba-
ba Haydar Mektep Sokak
köflesi (tescilli,137 ada / 2
parsel), Erdem 2001.

Foto 9- Lokmac› ‹brahim So-
kak (tescilli, 61 ada / 21 par-
sel), Erdem 2001.

Foto 5- Nazperver Caddesi
no. 38, 36 (tescilli,130 ada /
28,27 parseller), Erdem
2001.

Foto 6- Zal Pafla Caddesi,
Semiz Ali Pafla Çeflmesi ya-
n›ndaki tescilli konut (68
ada /12 parsel), Erdem
2001.

5 6

7 8 9



le, belirli bir subasman seviyesinden sonra
20-25 cm geniflli¤indeki ahflap kaplama tah-
talar› ile kaplanm›flt›r. Bu tip konutlar›n d›-
fl›nda, bodrum ve zemin katlar› s›val› iken
üst kat ve çat› katlar› ahflap kaplamal› olan
ya da sac ile kaplanm›fl konutlar da mevcut-
tur. Baz› konutlarda zemin kat ile üst kat ara-
s›nda kat silmesine rastlan›rken baz›lar›nda
kat silmesinin kullan›lmad›¤› görülmektedir.

Çat›lar, ayr›k düzendeki konutlarda k›r-
ma çat›, bitiflik düzenli ve çat› kat› olmayan
konutlarda ise soka¤a ve bahçeye do¤ru
e¤imli olan beflik çat› biçiminde düzenlen-
mifltir. Ancak, bazen komflu parsellere do¤ru
e¤imli olan ve sokak cephelerinde üçgen
al›nl›k oluflturan beflik çat›lara da rastlan-
maktad›r. Ç›kmalar ya ana çat›ya saplanan
k›rma çat›larla ya da ana çat›n›n ç›kma 
do¤ru uzat›lmas› ile örtülmüfltür. Cihannü-
ma kat› ve balkonu mevcut olan konutlarda
ise komflu parsellere do¤ru e¤imli bir beflik

çat›n›n içinden yükselen cihannüma kat›, ya
alttaki çat›n›n e¤imine paralel olarak komflu
binalara do¤ru ya da soka¤a ve bahçeye do¤-
ru e¤imli olan beflik çat› ile kapat›lm›flt›r. Ça-
t› örtüsü olarak genellikle alaturka kiremit
kullan›lm›fl, genifl olmayan saçak altlar› ah-
flap tahtalarla kapat›lm›flt›r. Bazen profilli ah-
flap furufllarla desteklenen saçaklara da rast-
lanmaktad›r (Foto. 14)

Bitiflik düzenli geleneksel konutlar›n
komflu yap›lara bitiflik duvarlar› ile bodrum
kat duvarlar›, bazen de zemin kat duvarlar›
kârgir duvarlar olup, di¤er duvarlar› ahflap
çatk› düzeninde yap›lm›flt›r. Ayr›k düzenli
geleneksel konutlarda ise bodrum kat duvar-
lar› ile  bazen de zemin kat duvarlar› kârgir,
üst kat duvarlar› ise ahflap çatk›l›d›r. Tümüy-
le kârgir olan konutlara da rastlanmaktad›r.

GELENEKSEL DOKUNUN DE⁄‹-
fi‹M NEDENLER‹ VE AHfiAP KONUT-
LARIN KORUNMA SORUNLARI

Eyüp yerleflmesi'ndeki geleneksel doku-
nun de¤iflim nedenleri, ‹stanbul'un di¤er
bölgelerindeki veya küçük Anadolu kentle-
rindeki geleneksel dokunun de¤iflim neden-
lerinden farkl› de¤ildir. Cumhuriyet'in ila-
n›ndan sonra toplumsal yap›da meydana ge-
len h›zl› de¤iflimin kentsel ifllevlerde  farkl›-
laflmaya neden olmas›ndan dolay› kentlerin
mekânsal yap›s› da h›zla de¤iflmeye baflla-
m›fl, Eyüp'ün kültürel kimli¤i de ülke çap›n-
daki bu geliflim ve de¤iflim olgusundan do-
¤al olarak etkilenmifltir.

Geleneksel doku ilk yaray› 50'li y›llarda
"an›t eserlerin çevresinin aç›larak korunma-
s›" düflüncesinden hareketle Eyüp Sultan Ca-
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Foto 13-Çinili Çeflme Sokak,
no. 11 (tescilli, 130 ada / 34
parsel, Erdem 2001.

Foto 14- Baba Haydar Cad-
desi, no.42 (tescilli, 130 ada
/ 6 parsel), Erdem 2001.

Foto 10- Zahireci Sokak'da
terkedilmifl bir ev. (151 ada)
Erdem 2001.

Foto 11-Eyüp Hamam› So-
ka¤›, tescilli konutun zemin
kat duvar›nda  Sadrazam
Hüsrev Bey Çeflmesi (28
ada, Erdem 2001).

Foto 12-Takkeci Çeflme So-
kak  (tescilli, 68 ada / 70
parsel), Erdem 2001.

10 11 12

13 14



misi yan›ndaki meydan›n aç›lmas› ile alm›fl,
cami çevresindeki ahflap evler, a¤açlar ve do-
lay›s›yla bir yap› adas› ortadan kald›r›lm›flt›r.
Yine ayn› y›llarda, bu dönemin devlet politi-
kas› olan"genifl bulvarlar yapma" anlay›fl›n-
dan dolay› geleneksel dokunun içinden
Eyüp Bulvar› geçirilmifltir(13). Daha sonraki
y›llarda surlara paralel geçirilen ana arterler,
III. Haliç Köprüsü ile çevre yolu ba¤lant›s›,
Eyüp sahilinden geçirilen kaz›kl› yol ve ben-
zeri uygulamalar kentsel dokudaki tahribat›
artt›rm›flt›r(14). 

Haliç ve Topkap›'da oluflturulan sanayi
bölgeleri, Rami'de Balkan göçmenleri için
yerleflme alanlar› oluflturulmas›ndan dolay›
"bar›nak kent" haline gelen yerleflmede do¤al
olarak sosyal yap› da de¤iflmifl ve geleneksel
konutlar köylerden gelen "kentli bilinci"ne
sahip olmayan yoksul kifliler taraf›ndan kötü
bir flekilde kullan›lmaya bafllam›flt›r. Böylece
basit onar›mlarla korunmalar› mümkün iken
zamanla tahribatlar› daha da artm›flt›r.

Eyüp yerleflmesi yukar›da da de¤inildi¤i
gibi  1710 say›l› Eski Eserler Yasas›'n›n yürür-
lükte oldu¤u dönemde, 1977  y›l›nda "sit"
olarak ilan edilmifltir. Tescil tarihinden günü-
müze kadar olan  20 y›l› aflan süre içinde tes-
cilli konutlara tescil numaras› verilmemifl,
tescilli konutlar tescil numaralar› ile mevcut
durumu gösteren haritalara ifllenmemifl ve
bu konutlar için Avrupa Konseyi normlar›na
uygun biçimde envanter fiflleri haz›rlanma-
m›flt›r. Tescil listelerendeki tescilli konutlar
sadece ada ve parsel numaralar› ile belirlen-
mifl, sokak adlar›, kap› ve tescil numaralar›
belirtilmemifltir. Ayr›ca, o dönemdeki koru-
ma anlay›fl›na uygun olarak yerleflmenin bü-
tününün oluflumuna katk›da bulunan say›s›z

geleneksel konutun tescile de¤er bulunmad›-
¤› anlafl›lmaktad›r(15).

1979 y›l›nda haz›rlanan 1/500 ölçekli
Eyüp Koruma Plan›'nda sadece dini ve kül-
türel yap›lar belirtilmifltir. Korunmas› gerek-
li tescilli konutlar belirtilmedi¤i gibi  yok sa-
y›larak geleneksel dokunun oluflturdu¤u
k›vr›ml›, dar sokaklar›n geniflletilmesi öneril-
mifltir. Plan notunda geleneksel konutlar ara-
s›nda s›kça rastlanmas›na ra¤men "çat› kat›
ve çekme kat yap›lamaz" ibaresine yer veril-
mifltir. 1994 y›l›nda yap›lan 1/500 ölçekli
Eyüp Camii ve Merkez Civar› Koruma
Amaçl› Uygulama ‹mar Plan›'nda da tescilli
konutlar tam olarak ifllenmemifl, örne¤in tes-
cilli konutlar›n yo¤un oldu¤u 52 numaral›
ada  yeflil alan olarak belirtilmifltir. Yerleflme
için haz›rlanan "koruma amaçl› imar planla-
r›"n›n hepsinde tescilli yap›lar›n yan›s›ra, tes-
cil edilmemifl olmas›na ra¤men geleneksel
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Foto 17- Zal Mahmut Pafla
Caddesi, no. 52 (68 ada / 8
parsel), Kurul Arflivi, 1977.

Foto 18- Zal Mahmut Pafla
Caddesi, 52 numaral› tescilli
konutun günümüzde  2
cumbas› da kesilmifl, Erdem
2001.

Foto 15-Zal Mahmut Pafla
Caddesi, Salahi Mehmet Pa-
fla Camisi ile yan›ndaki tes-
cilli konut (64 ada, 2 parsel)
Kurul Arflivi,1997.

Foto 16- Salahi Mehmet Pa-
fla Camisi yan›ndaki tescilli
konutun cumbas› kesilmifl,
Erdem 2001.

13-Eldem, Nezih, "Eyüp Sul-
tan Camii ve Yak›n Çevresi",
II. Eyüpsultan Sempozyumu
Tebli¤ler, Eyüp Belediyesi
Kültür Yay›nlar›, ‹stan-
bul,1998, s.51-58.
14- Yenen, Zekiye; Ak›n, Oya;
Yakar, Hülya, a.g.e.,s.97.
15-Kara, Ensari Fahrünnisa, "
Eyüpsultan Tarihi Yerleflme
Dokusunda Planlama Süreci
ve Planlama-Uygulama ‹liflki-
leri", I. Eyüpsultan Sempoz-
yumu Tebli¤ler, Eyüp Sultan
Belediyesi Kültür Yay›nlar›,
‹stanbul,1997, s.121-139.
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dokudaki homojenli¤i sa¤layan "uyumlu ya-
p›lar" ya da "çevresel önemdeki yap›lar"  de-
¤erlendirilmemifltir. Belirtilen bu yap›larla
birlikte korunmas› gerekli sokaklar›, sokak
cephelerini, sokak kaplamalar›n›, setleri,
bahçeleri, bahçe duvarlar›n›, a¤açlar› ve
kentsel vistalar› içeren bir kentsel rölöve ha-
z›rlanmam›flt›r. Ayr›ca, sit alan› içindeki ya-
p›lar›n kat adetlerini, kullan›m biçimlerini,
stürüktür durumlar›n›, tescilli yap›lar›n ko-
runma durumlar›n› ve bu yap›lara müdaha-
le biçimlerini gösteren analiz ve sentez çal›fl-
malar›, tescilli konutlar›n plan ve cephe özel-
liklerini içeren tipolojik çal›flmalar ve önce-
likle müdahale edilecek karakteristik konut-
lar için rölöve çal›flmalar› yap›lmam›flt›r. Ge-
leneksel dokunun korunmas› için mutlak
olan bu çal›flmalar›n eksikli¤i, planlar› haz›r-
layanlar›n içinde restoratör mimarlar›n ol-
mamas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Eyüp sit alan› içinde en çok tahrip olan
yap›lar flüphesiz ahflap konutlard›r. Ahflap
konutlar›n yok olma nedenlerini yukar›da
belirtilenler d›fl›nda, önemlerine göre köhne-
meye terketmek, hatal› restorasyonlar, yan-
g›nlar, do¤al etkenler ve yap›lar›n kendi bün-
yelerinden kaynaklanan sorunlar fleklinde s›-
ralamak mümkündür. Eyüp merkezinden

uzak bölgelerdeki tescilli yap›lar ya terk edi-
lerek köhnemeye b›rak›lmakta (Foto.10) ve
mail-i inhidam karar› ile y›k›lmakta (Fo-
to.21,22) ya da cumbalar›n›n kesilmesi, pen-
cerelerinin de¤ifltirilmesi, ahflap kaplamala-
r›n›n yerine s›va yap›lmas› gibi tadilatlarla
cepheleri niteliksizlefltirilmektedir (Foto.
15,16,17,18,19,20). Restorasyon çal›flmalar›
ise rant›n fazla olmas› nedeniyle genellikle
merkez bölgesinde yo¤unlaflmaktad›r. fiim-
diye kadar Eyüp'te yap›lan bütün konut res-
torasyonlar›n›n tescilli konutlar›n y›k›l›p, be-
tonarme olarak yeniden yap›ld›¤› uygulama-
lar olduklar› görülmektedir (Foto.
2,25,26,27,28). Tümüyle y›k›lm›fl, yok olmufl
veya harap durumdaki yap›lara uygulanma-
s› gereken bu yöntem, ne yaz›k ki ülkemizde
çok yayg›n bir biçimde uygulanmakta, basit
onar›mlarla yap›n›n yaflam›n› sürdürebilme-
si sa¤lanabilecek iken, y›k›p-yapma tercih
edilmektedir. Bu tip uygulamalarda,  eski ya-
p›n›n plan flemas›, iç mekan  ve malzeme
özellikleri tümüyle de¤ifltirilmekte, sadece
cephe mimarisinin korunmas› amaçlanmak-
tad›r. Ancak kullan›lan ça¤dafl malzeme ile
özgün detaylar tam olarak gerçeklefltirileme-
mekte,  rant nedeniyle yap›n›n kütlesi, kat
adeti, zemin kat kullan›m›, pencere boyutlar›
ve say›s›, çat› biçimi de¤ifltirilmekte, ç›kma-
lar› destekleyen konsollar, balkon korkuluk-
lar›, kat silmeleri, köfle pervazlar› gibi ayr›n-
t›lar önemsiz say›larak göz ard› edilmekte-
dir. Bu nedenle ortaya ç›kan yeni  konutlar
her ne kadar halk gözünde be¤eni kazan›-
yorsa da tarihi belge de¤eri tafl›mamakta ve
kötü bir taklit olmaktan öteye gitmemekte-
dir.
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Foto 23- Zal Mahmut Pafla
Caddesi, 64 ada/1 parselde-
ki tescilli konut, Kurul Arfli-
vi,1977.

Foto 24- 64 ada 1 parseldeki
tescilli konut y›k›lm›fl, Er-
dem 2001.

Foto 19- Ala Çeflme So-
kak'taki tescilsiz evler, Ku-
rul Arflivi, 1976.

Foto. 20- Alaçeflme Sokak,
Erdem 2001.

Foto 21- Baba Haydar Cad-
desi  (63 ada/64 ve 63 par-
seller), Kurul Arflivi, 1977.

Foto 22-Baba Haydar Cad-
desi, 63 ada/64 parseldeki
tescilli konut y›k›lm›fl, Er-
dem 2001.
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SONUÇ

Bütün olumsuzluklara ra¤men 80'li y›l-
lara kadar mimari bütünlü¤ünü ve yerleflme
düzenini koruyabilmifl sokaklardan ve ma-
hallelerden oluflan bir kent olan "Eyüp Yer-
leflmesi"ni art›k, "kentsel sit" olarak de¤er-
lendirmek oldukça zordur. Yerleflmeyi "tari-
hi bir flehircilik belgesi olarak doku, kütle ve
mekân özellikleri ile koruyabilmek"(16) gere-
kirken, tespit ve tescil kararlar›na, koruma
imar planlar›na ra¤men bu sa¤lanamam›flt›r.
Eyüp için öncelikli olarak güncellefltirilmifl
ve numaraland›r›lm›fl "korunmas› gerekli
kültür varl›klar›" listesinin oluflturulmas›,
bu bilgilerin mevcut planlara aktar›lmas› ve
envanter fifllerinin gerekti¤i flekilde haz›r-
lanmas› gerekmektedir. Ayr›ca, Eyüp Beledi-
yesi içinde bir "arfliv ve dokümantasyon
merkezi" oluflturulmal›, kentin geliflim ve
de¤iflimini anlatan eski foto¤raflar, gravür-
ler, haritalarla birlikte kent ile ilgili her türlü
yay›n›n as›llar› ya da kopyalar› bu merkezde

bulundurulmal›d›r.

Bundan sonra yap›lacak olan ahflap ko-
nutlar›n onar›mlar›nda bir yenilemeden ve-
ya içinde oturanlar› d›fllayan bir restoras-
yondan ziyade daha az maliyetle geleneksel
konutlar› ve bölgeyi yaflanabilir duruma ge-
tirebilen rehabilitasyon çal›flmalar› tercih
edilmelidir. Sa¤l›k yönünden sak›ncal› du-
rumda olan geleneksel konutlar›n sa¤l›klafl-
t›r›lmas› ve içinde bulunduklar› çevrenin
iyilefltirilmesi ile semt sakinlerinin yaflam
kaliteleri de artacakt›r. Çok önemli stürüktür
sorunlar› olan konutlar›n onar›mlar›nda y›k-
madan "özgün" malzemeyi korumak amaç
olmal› ve teflvik edilmelidir. Bu çal›flmalar
için mutlaka uzman kiflilerin, restoratörlerin
yard›m›n› almak gereklidir. Daha da önemli-
si, koruma uygulamalar›n›n projelerine uy-
gun bir flekilde yap›l›p yap›lmad›¤› "Kültür
ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu"
taraf›ndan denetlenmelidir. 
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Foto 27- Zekâi Dede Soka¤›
(57 ada, 6 parsel) Kurul Ar-
flivi, 1977.

Foto 28- Zekâi Dede Soka-
¤›'ndaki tescilli konutun res-
torasyon sonras› durumu,
Erdem 2001.

Foto 25- K›z›l De¤irmen So-
ka¤›, (52 ada /51 parsel) Ku-
rul Arflivi, 1977.

Foto 26- K›z›l De¤irmen So-
ka¤›'ndaki tescilli konutun
restorasyon sonras› du-
rumu, Erdem 2001.

16-Ahunbay, Zeynep, Tarihi
Çevre Koruma ve Restoras-
yon, YEM Yay›nlar›, ‹stanbul,
1996, s.30.
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G‹R‹fi

‹stanbul’un fethinden beri müslüman
toplumunun en önemli nekropolü olan
Eyüp, tarih boyunca ilgi çeken bir ziyaret ye-
ri kabul edilmifltir. Osmanl› döneminde pa-
diflahlar d›fl›nda(1) , bütün devlet adamlar›-
n›n gömülmek istedikleri en makbul yer, yi-
ne Eyüp olmufl, veziriazam (daha sonra sad-
razam), vezir, pafla gibi, bir çok devlet ada-
m›, bestekâr, hattat, flair ve yazar burada gö-
mülmeyi arzu etmifllerdir. 

Eyüp’teki türbe mimarisinin en olgun
örnekleri Sinan döneminde gerçeklefltiril-
mifltir. Kaynaklara göre Sinan’›n Eyüp’te in-
flâ etti¤i türbelerin say›s› 8’dir. Bunlar alfabe-
tik olarak flöyle s›ralanabilir:

Ayas Pafla Türbesi
Dukaginzâde Ahmet Pafla Türbesi
Lala Hüseyin Pafla Türbesi
Pertev Pafla Türbesi
Semiz Ali Pafla Türbesi
Siyavufl Pafla Türbesi
Sokollu Mehmet Pafla Türbesi
Zal Mahmut Pafla Türbesi

S‹NAN TÜRBELER‹ ve 
BUGÜNKÜ DURUMLARI

Ayas Pafla Türbesi

Eyüp Sultan Camii’nin haziresinde bu-
lunan türbe bir baldakendir. Mimar Sinan’›n
mimarbafl› olur olmaz infla etti¤i bu türbe,
mezar tafl›nda yer alan kitabesine göre 1539
tarihini göstermektedir. Dört taraftan aç›k
olan türbenin üstü, dört mermer sütun tara-
f›ndan tafl›nan tek kubbe ile örtülüdür.(2)

1894 depreminde kubbesinin çatlamas›
üzerine, demir çemberle çevrildi¤i, yine bu
depremde sütun bafll›klar›na oturan üst örtü
sisteminin yerinden oynad›¤› tahmin edil-
mektedir. Sütunlar aras› flebekeler tafltand›r.
Bunlar›n üzerinde eskiden mevcut oldu¤u
san›lan demir flebekeler ve zaman içinde
kubbenin üzerindeki kurflunlar da yok ol-
mufltur. (Resim 1)

Dukaginzâde Türbesi

Sinan’a ait yazma Tuhfetü’l-Mimârîn’de
Dukaginzâde türbesinin Eyüp’te oldu¤u
kaydedilmifltir.(3) Kimi araflt›rmac›lara göre
Dukaginzâde Gazi Mehmet Pafla olarak bili-

nen ve Yavuz Sultan Selim’in damad› olan
bu kifli, Halep ve M›s›r Beylerbeyliklerinde
bulunduktan sonra 1556 y›l›nda ‹stanbul’da
ölmüfl, ancak Eyüp’teki türbesinin yeri tes-
pit edilememifltir.(4) Baz› araflt›rmac›lar ise,
Dukaginzâde Ahmet Pafla’ya ait bu türbe,
Defterdar caddesi üzerinde, fiah Sultan Tür-
besi’nin arkas›nda bulunmaktad›r.(5) Halen
üstü aç›k bir hazireden ibaret olan ve on ka-
birden oluflan buradaki lahit tafllar›n›n en es-
kisi, 1557 tarihli Ahmet Pafla’ya ait olan›d›r.
Bu hususta daha ayr›nt›l› incelemeye ihtiyaç
bulundu¤una iflaret etmek yerinde olacakt›r. 
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Resim 1: 1539 tarihli Ayas
Pafla Türbesi

Resim 2; Pertev Pafla Türbesi

1) Sadece son padiflahlardan
Sultan Mehmed Reflad
Eyüp’te gömülmüfltür.
2) S. Saatçi, Sinan’›n Mimarba-
fl› Olarak Eyüp’teki ‹lk Eseri,
Tarihi Kültürü ve Sanat›yla II.
Eyüpsultan Sempozyumu,
Tebli¤ler 8-10 May›s 1998,
Eyüp Belediyesi, ‹stanbul, Ka-
s›m 1998, s. 59-62. 
3) Mimar Sinan Hayat› Eseri I,
Mimar Sinan’›n Hayat›na,
Eserlerine Dair Metinler, R›fk›
Melûl Meriç (Haz›rlayan),
Türk Tarih Kurumu Bas›mevi,
Ankara, 1965, s. 25.
4) A. Kuran, Mimar Sinan,
Hürriyet Vakf› Yay›nlar›, ‹s-
tanbul, 1986, s. 321.
5) M. N. Haskan, Eyüpsultan
Tarihi, Eyüpsultan Vakf› Ya-
y›nlar›, ‹stanbul, 1996, s. 148.



Lala Hüseyin Pafla Türbesi

Otakc›lar civar›nda Fethi Çelebi Caddesi
ile Otakc›bafl› Soka¤›’n›n birleflti¤i yerdedir.
Günümüze, etraf› demir parmakl›kl› bir la-
hit olarak ulaflm›flt›r. Bafl flahidesinde ad› ge-
çen Hüseyin Pafla’n›n ölüm tarihi belirtilme-
mifltir. Mezar› günümüze gelmifl, ancak tür-
besi yok olmufltur. 

Pertev Pafla Türbesi

Beybaba soka¤› üzerinde bulunan türbe
dikdörtgen plana sahiptir. Evliya Çelebi ise,
türbenin süslü bir kubbe ile örtülü oldu¤unu
yazmaktad›r. Türbenin eski hâlini bilenlerin
ifadelerinden, ahflap tavan›n›n renkli ve süslü
oldu¤u anlafl›l›yor. Ancak ahflap çat›s›n›n
1920’li veya 1930’lu y›llarda y›k›ld›¤› ileri sü-
rülmektedir.(6) Tafl kemerli kap›s›n›n üzerinde
yer alan kitabeye göre Pertev Mehmet Pafla
hayatta iken türbesini yapt›rm›fl, 1572 y›l›nda
ölünce buraya gömülmüfltür. Onbir mezar›n
bulundu¤u türbe, 1942 y›l›nda geçirdi¤i ona-
r›mla bugünkü hâlini al›m›flt›r. Soka¤a bakan
pencerelerin üstündeki mermer flebekelerin
üzerleri kapat›lm›flt›r. (Resim 2)  

Semiz Ali Pafla Türbesi

Veziriazam Semiz Ali Pafla ad›na Sinan
taraf›ndan Eyüp’te bir türbe yap›ld›¤› kay›t-
larda geçmektedir. Ancak böyle bir türbenin
Eyüp’ün neresinde oldu¤u tespit edileme-
mifltir. Eyüp Sultan Türbesi’nin yan›nda yer

alan ve bafl tafl›nda
vezir kavu¤u bulunan
bir mermer lahdin Se-
miz Ali Pafla’ya ait ol-
du¤u ileri sürülmek-
tedir.(7) Bu hususta
belgeye dayan›lmad›-
¤› için, kesin bilgilere
sahip olunmad›¤›n›
düflünüyoruz.   

Siyavufl Pafla Türbesi

Siyavufl Pafla’n›n hayatta iken çocuklar›na
ve kendisine Sinan’a bir türbe yapt›rd›¤› bili-
niyor. Eyüp’te bulunan türbeye Siyavufl Pafla
1602 y›l›nda gömülmüfltür. Bu husus soka¤a
bakan kitabede de ifllenmifltir. D›flar›dan onal-
t›gen olan türbe, içeriden sekizgen plana sa-
hiptir. Dönemin çinileri olan içerideki pano-
lar, türbeye büyük bir de¤er katm›flt›r. Bak›m-
l› ve ziyarete aç›k olan türbenin, günümüzde
de ilgi ile gezildi¤i gözlemlenmektedir. 

Sinan ile ilgili geçen kaynaklarda Siya-
vufl Pafla evlad›na ait bir türbe daha geçmek-
tedir. Ancak Siyavufl Pafla bu türbeyi sa¤l›-
¤›nda yapt›rm›fl ve ölen çocuklar› buraya
gömülmüfltür. Kendisi de ölünce ayn› türbe-
ye gömülmüfltür. Bu bak›mdan  Pafla’ya ait
türbe ile çocuklar›na ait türbenin ayr› ayr›
olduklar› zannedilmifltir. Bu hususun bir ha-
ta sonucu kaynaklara geçirildi¤i tahmin
edilmektedir.(8) Büyük ve gösteriflli olan tür-
benin kap› kemerlerinde, pencere sövelerin-
de almafl›k anlay›flta de¤iflik renkli mermer-
ler kullan›lm›flt›r. Özellikle beyaz ve pembe
somaki mermerlerin kullan›ld›¤› dikkat çek-
mektedir. Bu malzemelerin d›fl etkilere karfl›
dayan›kl›l›k süreleri farkl› oldu¤u için, pem-
be mermerlerin kullan›ld›¤› d›fl pencere sö-
velerinin baz›lar›nda çözülmelerin meydana
geldi¤i görülmektedir. (Resim 3, 4 ve 5)   

Sokollu Mehmet Pafla Türbesi

Siyavufl Pafla Türbesi’nin karfl›s›nda yer
alan türbenin kitabesi, avlu kap›s›n›n üzerin-
de yer almaktad›r. Sokollu Mehmet Pafla tara-
f›ndan genç yaflta ölen çocuklar› için yapt›r›l-
d›¤›n› dile getiren kitabe, 1568 (H. 976) tarihi-
ni tafl›yor. Medrese ile planlanm›fl olan türbe
medresenin uzunlama ekseni üzerinde yer al-
m›fl, dershaneye bir revakla ba¤lanm›flt›r. D›fl-
tan sekizgen, içten onalt›gen planl› yap›, Siya-
vufl Pafla Türbesi ile birlikte Eyüp’teki türbe-
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Resim 3; Siyavufl Pafla Tür-
besi’nin çözülme¤e bafl-
layan pencere söveleri

Resim 4; Siyavufl Pafla Tür-
besi’nin kitabesi

Resim 5; Siyavufl Pafla Tür-
besi

Resim 6; Semiz Ali Pafla’ya
ait oldu¤u iddia edilen
mezar

6) Kuran, a.g.e., s.327;
Haskan, a.g.e., s. 201-203.
7) Kuran, a.g.e., s. 328.
8) Kuran, a.g.e., s. 329.

4 5



ler içinde en bak›ml› ve ilgi çekmifl olan›d›r.
Türbenin cadde taraf›ndaki yüzünde küçük
bir çeflme yer almaktad›r. Yol kodunun sürek-
li yükseltilmesi sonucu çeflme yala¤› altta kal-
m›flt›r. Çeflmenin sol üst taraf›nda tâlik yaz› ile
yaz›lm›fl 3 beyitten oluflan 1569 (H. 977) tarih-
li kitabe yer almaktad›r. 

Türbenin içindeki üst pencerelerin tepe-
sinde çinili yaz› kufla¤› vard›r. Türbenin içi-
ni dolanan kuflakta âyet yaz›lm›flt›r. Kaynak-
larda Sokollu Mehmet Pafla Türbesi’nden
baflka, Sokollu Mehmet Pafla evlad›na ait
baflka bir türbenin ad› daha geçmektedir.
Ancak daha önce Sinan’a yapt›r›lan türbeye
Sokollu’nun çocuklar› gömülmüfl, daha son-
ra ölen Sokollu da bu türbede topra¤a veril-
mifltir. Bu bak›mdan Siyavufl Pafla türbesi gi-
bi, Sokollu Mehmet Pafla Türbesi ile Sokollu
Mehmet Pafla Evlad› Türbesi’nin, ayr› ayr›
de¤il ayn› yap› olduklar›, kaynaklara yanl›fl-
l›kla iki ayr› yap› olarak girdikleri ihtimal
dahilindedir.(9) (Resim  7, 8,9 ve 10)      

Zal Mahmut Pafla Türbesi

Zal Mahmut Pafla Camisi’nin do¤usunda,
Defterdar caddesine aç›lan alt medresenin
karfl›s›nda bulunan türbe, d›fltan sekizgen,
içeriden haçvârî planl›d›r. Önü revakl›, cephe-
si çift s›ral›, kubbe ile örtülü olan yap›n›n ya-
p›l›fl tarihi kesin olarak bilinmiyor. Beden du-
varlar› küfeki tafl›ndan, söveler ve sütunlar
mermerdendir. Kubbenin göbe¤i ile eteklerin-
de, haç›n kollar› üzerindeki ayna tonozlar›n›n
yüzeylerinde kalem ifli nak›fllar görülür. Ba-
k›ml› olan türbe ziyarete kapal›d›r.

SONUÇ

Mimar Sinan taraf›ndan Eyüp’te infla
edilen türbelerin mimarl›k ve sanat tarihi
aç›s›ndan büyük de¤er tafl›d›klar› flüphesiz-
dir. Mimarî üslup, plan özelli¤i, baz›lar›n›n
içinde uygulanan ve dönemin büyük sanat
ve estetik de¤erini yans›tan ‹znik çinileri,
yap›larda görülen de¤erli kitabeler, bir ço¤u
daha sonraki dönemlerde yenilenen s›va üs-
tü nak›fllar ve kalem ifli bezemeleri, bu 16.
yüzy›l yap›lar›na ola¤an üstü de¤er kazan-
d›rm›flt›r. Kanunî Sultan Süleyman ve II. Se-
lim gibi, Sinan’›n özellikle padiflahlar için ta-
sarlad›¤› türbelerin d›fl›nda,  dö-
nemin büyük devlet adamlar›
için uygulad›¤› en önemli eserle-
rin, Eyüp’te bulundu¤u unutul-
mamal›d›r. 

Ne var ki Sinan’a ait türbele-
rin bulundu¤u hazirelerin ba-
k›ms›z olduklar›, baz›lar›n›n ora-
da ifl yapan esnaf ve di¤er görev-
liler taraf›ndan çöplük, at›k madde deposu
veya ardiye gibi hoyratça kullan›ld›klar›
gözlemlenmifltir. Bu bak›mdan Eyüp’te yer
alan Sinan türbelerinin yer ald›¤› çevrelerde-
ki zararl› etkinliklere son verilmelidir. Çev-
relerinin temiz ve bak›ml› tutulmas› için ge-
rekli önlemler al›nmal› ve çevre düzenleme-
lerine yönelik projeler haz›rlanmal›d›r. Böy-
lece  Türk mimarl›k tarihinin bu eflsiz yap›-
lar›n›n daha titiz biçimde korunmalar›,
temiz ve bak›ml› çevreleri ile birlikte ziyaret-
çilere sunulmalar› sa¤lanmal›d›r.
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Resim 7; Sokollu Mehmet
Pafla Türbesi  

Resim 8; Sokollu Mehmet
Pafla Türbesi’nde pencere
kuruluflu  

Resim 11; Zal Mahmut Pafla
Türbesi

Resim 9; Sokullu Mehmet
Pafla Türbesi’nin yola bakan
duvar›ndaki çeflmenin, yol
kodunun alt›nda kalan
yala¤›  

Resim 10; Sokollu Mehmet
Pafla Türbesi’nin duvar›n-
daki çeflmenin kitabesi 

9) Kuran, a.g.e., s. 329-330.

7 8

9

10

11



Dr. Y. Müh. Mimar Hatice Fahrünnisa (ENSAR‹) KARA

EYÜP’TE TAR‹H‹, SOSYAL,
KÜLTÜREL, REKREAT‹F

A⁄IRLIKLI  F‹Z‹KSEL DOKU
ODAKLARI
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olup, çeflitli sempozyum ve seminerlere bildirilerle kat›lm›flt›r.



... Birdenbire hiç beklemedi¤imiz bir yerde mer-

mer bir çeflme aynas› 

veya kap› çerçevesi, 

iyi yontulmufl tafltan bembeyaz bir duvar size

gülümser. 

‹ki servi, bir akasya veya asma, 

küçük ve üslûpsuz bir türbe

yahut küçük bir bahçe sanaca¤›n›z bir mezarl›k 

orada tatl› bir köfle yapar..       
Befl flehir (A.H.T.)

1. G‹R‹fi

‹stanbul’un fethi ile birlikte infla edilen,
Eyüp Sultan Camiî ve Türbesi’nin de içinde
yer ald›¤› Eyüp Sultan Külliyesi etraf›nda
oluflmaya bafllayan tarihî Eyüp semti, o dö-
nemden günümüze geliflerek ve de¤iflerek
yerleflme dokusunu oluflturmufltur.

‹stanbul’un fethi ile birlikte kurulan ve ilk
Osmanl›-Türk- ‹slam yerleflmesi olan Eyüp’te,
tarihsel süreç içinde oluflan sosyal ve kültürel
ortam›n sahiplendirdi¤i kimli¤in günümüze
kadar geliflimi ve de¤iflimi, o dönemlerden
günümüze oluflan yap›lar, yap› parçalar›, me-
kânlar, doku, doku parçalar› gibi fiziksel izler-
de okunmaktad›r.   

O nedenle geçmiflten günümüze ulaflan
bu referanslar, tarihsel kimli¤imizi ve de¤ifli-
mini bize anlatan son derece önemli izlerdir;
ve Eyüp’te her fleye ra¤men bize çok fley kal-
m›flt›r. 

Bizler geçmiflten günümüze ulaflan bu iz-
leri ça¤dafl yaflam›n içine katarken öz de¤erle-
rinden bir fley yitirmeden gelece¤e tafl›mak
konusunda önemli bir sorumluluk tafl›makta-
y›z. Bu noktada bu konularda ihtisaslaflm›fl
akademisyenler, yasa koyucular, yöneticiler,
teknisyenler, uygulay›c›lar, bu bölgede yafla-
yanlar ve di¤er insanlar, herkes bu anlay›fl›n
bilincinde ve inançl› olarak buna yard›mc› ol-
mal›d›r. 

Sonuçta "kaybettiklerimiz, kaybedecekle-
rimizin referans› olmamal›d›r". 

Eyüp’ün geçmiflte oluflan sosyal, kültürel
ortam›n›; bu ortamdan günümüze ulaflan fizi-
kî verileri inceleyerek büyük ölçüde anlamak
mümkündür. Eyüp’ün genel plan bütünlü¤ü
içinde; kentsel tasar›m ve çevre düzenleme ça-
l›flmalar› ile  yer yer detayl› bir biçimde ele al›-
nacak yeniden düzenlenebilecek seviyede bir

potansiyel tafl›yan bu eski kent mekan› parça-
lar›na ve karakteristik özelliklerine de¤inme-
den önce, semtin mekansal özelliklerine ve ta-
rihsel süreç içinde kimli¤i ile birlikte de¤iflen
fiziksel yap›s›na de¤inmekte fayda olaca¤› ka-
naatindeyim.

2. SEMT‹N MEKANSAL 
ÖZELL‹KLER‹

Eyüp Sultan Camii meydan› ve çevresin-
de yo¤un bir biçimde yer alan ve camii mey-
dan›ndan uzaklaflt›kça yo¤unlu¤u azalan;
geçmiflteki görkemli kültürel, sosyal yaflant›-
s›ndan günümüze ulaflm›fl camii, külliye ve
mescitleri, gösteriflli kitabeleri ile saray erka-
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fiekil: 1) Tarihi Sosyal-Kültürel-
Rekreatif a¤›rl›kl› fiziksel doku
odaklar› (10)

Foto¤raf: 1) Eyüpsultan Ca-
mi meydan› (11)



n›na ve devrin ileri gelenlerine ait an›tsal tür-
beleri, hat ve tafl sanat› ustal›¤›n›n essiz özel-
liklerini sergileyen hazireleri, selvilerin gölge-
ledi¤i mezarl›klar›, geçmiflin manevi, kültür,
sanat, sosyal, e¤itim müesseseleri olan tekke
ve zaviyeleri; bugün say›lar› çok azalm›fl bu-
lunan ve bir arada  birkaç yerde ve çok küçük
doku örne¤i oluflturan ahflap, saçakl›, cumba-
l›, en çok üç katta kalan bahçeli veya bitiflik ni-
zam konut yap›lar›; çok say›da ve her biri bi-
rer sanat eseri olan çeflmeleri, sebilleri, gele-
neksel eski sokaklar› kentin simgesel karakte-
rini oluflturur. 

Eyüp Sultan Camii meydan›ndan uzakla-
fl›ld›¤›nda, yerleflmenin organik dokusunun
bütünlü¤ü içinde yer yer bozulmalar›n ara-
s›nda, tarihsel süreç içindeki yaflam›n›n fiziki
belgeleri olarak bugüne kadar ulaflm›fl bulu-
nan; tekkesi, camii, türbe ve haziresi, çeflmesi,
ahflap evleri ile çevrili küçük meydan› ve bu
meydana aç›lan eski sokaklar› ile kendi içinde
bir bütünlük arz eden; "tarihi, kültürel, sosyal
doku odaklar›" diyebilece¤imiz çok say›da es-
ki kent mekan› parçalar› yer almaktad›r. 

Yerleflmenin bütününde ise tarihi doku ve
yap›lar, özellikle sivil mimari örnekleri; ‹stan-
bul ve di¤er tarihi; kentlerin genelinde oldu-
¤u üzere sanayileflme ve h›zl› kentleflme so-
nucu oluflan nüfus y›¤›lmas› gibi olgular ve
bask›lar ile, büyük ölçüde kaybolmufl; eski
tekke binalar›n›n genifl arazileri, bostanlar ve
bofl alanlar yap›lanmaya maruz kalarak yerle-
rini, bitiflik veya blok nizam, çok katl›, yönet-
melikler ile bir bütünlük ve kaliteden yoksun

planlar›n flekillendirdi¤i, belli bir karakteri
aksettirmeyen binalara b›rakm›flt›r. Organik
sokak dokusunun ölçü, flekil ve malzemesi gi-
bi karakteristik özellikleri, geniflleme ve bo-
zulmalara maruz kalm›flt›r. Engebeli bir to-
pografyaya sahip olan yörede yamaçlara yer-
leflen ve bahçelerindeki yeflil a¤açlar›n aras›n-
dan birbirinin manzaras›n›n kapatmadan, bir-
biri üzerinden Haliç’e bakan k›rm›z› çat›l› ah-
flap köflklerin yerini; Haliç’ten bak›ld›¤›nda si-
lueti, üst üste binen beton y›¤›n› görüntüsü ile
son derece kötü etkileyen, çok katl› binalar al-
m›flt›r. 

Tanzimat ile bafllayan ancak Cumhuriyet-
ten sonra daha kapsaml› çal›flmalar ile devam
ettirilen flehrin planl› geliflmesine iliflkin imar
faaliyetleri kapsam›nda (1, S. 41-48); 1936’lar-
da davet edilen Frans›z fiehircilik Enstitüsü
üyelerinden Prof. Henri Prost’un "Bakanl›¤a
sunulan Naz›m Plan›’nda" Haliç k›y›lar›, özel-
likle Atatürk Köprüsü ile Haliç memba›na ka-
dar uzanan sahalar sanayi faaliyetlerine tahsis
edilmifl ( 2, S. 31) ve Haliç k›y›lar›n›n planla
sanayiye aç›lmas›n›n da teflvikiyle tarihsel
geçmifli içinde sahilde yer alan ahflap yal›lar,
köflkler, saraylar ve  tekke binalar› zaman için-
de tamamen yok olmufltur. 

1984-1985’lerde ise k›y› çizgisi, k›y›ya dik
inen sokaklar ve çevresindeki yap›lar,(1) ‹skele
Meydan› ve çevresindeki yerleflme dokusu;
"Haliç k›y›lar›n›n sanayiden ar›nd›r›lmas› ve
sahilin yeniden düzenlenmesi" çal›flma prog-
ram› ve uygulamalar› kapsam›nda ortadan
kald›r›larak; k›y›ya paralel geçirilen sahil yolu
ile k›y› aras›ndaki alan kamulaflt›r›lm›fl ve
park haline getirilmifltir. 

1839’larda Sultan Abdülmecid taraf›ndan
Sultan III. Selim’in k›z kardefli Hatice Sultan
Saray›n›n bir bölümünde fes imali ile bafllat›-
lan ve giderek dokuma fabrikas›na dönüflen
"Sümerbank Defterdar Yünlü Mensucat Fabri-
kas›”n›n, ayn› çal›flma program› çerçevesinde,
tescilli olan üretim binas›n›n d›fl›ndaki tüm
yap›lar› y›k›lm›fl ve kamulaflt›r›larak park ha-
line getirilen arazisi içinde y›k›lmayan binas›
onar›larak içine bir dönem, "‹stanbul Kültür
Sanat Vakf›, Ça¤dafl Eserler Müzesi" kullan›-
m› getirilmifltir.

Alibey ve Ka¤›thane dereleri a¤z›nda
Türkiye’nin ve ‹stanbul’un ilk enerji santrali
olarak 1913’te kurulan "Silahtar A¤a Elektrik
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1) Surdibinden itibaren bugün
ortadan kalkan sokaklar; Ha-
mam ‹skelesi sokak. (Abdül-
vedüd yolu,) Ya Vedüd ‹skele-
si sok. Abdülvedüd Çeflmesi
sok., Kahveci Hasan sok., Ça-
mur ‹skelesi sok., Arkal›k sok.,
Abdülvedüd Arkal›k sok., Ab-
dülvedüd Fabrika sok., Ab-
dülvedüd Kay›khanesi sok.,
Defterdar Vapur ‹skelesi sok.
K›z›l Mescit sok. (Eyüp Vapur
‹skelesine ‹nen sokak), Türbe
Arkas› Ç›kmaz› sok. olarak
görülmektedir(3).
D. Kuban, eski doku ile ilgi-
li..... “...1934’te Eyüp, Zeyrek,
Koca Mustafa Pafla, Samatya,
Üsküdar ve Bo¤az’da bugün
hemen hemen yok olmufl eski
doku yafl›yordu...." demekte-
dir.  (4, S. 182).

Foto¤raf: 2) Eyüpsultan Cami
meydan›nda bir Kadir gecesi
ibadet(11)



Fabrikas›" da Haliç k›y›lar›nda sanayinin ge-
liflmesini teflvik etmifltir. 18.3.1983 tarihinden
itibaren hizmet d›fl› b›rak›lan tarihi santral ile
ilgili, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Tafl›nmaz
Kültür ve Tabiat Varl›klar› Yüksek Kurulu bir
koruma karar› alm›flt›r.

Bat›l›laflma hareketleri paralelinde, Yeni-
çeri teflkilat›n›n kald›r›lmas› ve Avrupa’daki
benzerleri gibi bir ordunun kurulmas› tefleb-
büsleri ile birlikte devri için çok yeni ve ileri
mükemmellikte infla edilen k›fllalardan olan
Rami K›fllas›, mimarl›k tarihi aç›s›ndan önem-
li askeri yap› örneklerindendir ve Sultan II.
Mahmut taraf›ndan Eyüpsultan’daki Rami
Çiftli¤in’de 1244 (1828/1829) y›llar›nda infla
edilmifltir. 

K›fllan›n 1960 tarihlerinde askeriye tara-
f›ndan hizmet d›fl› b›rak›larak terk edilmesin-
den sonra binas› giderek tahrip olmakta de-
vam etmifl ve henüz restore edilerek uygun
bir fonksiyon verilmek üzere bir çal›flma ya-
p›lmam›flt›r. 

Rami K›fllas›n›n yap›m›ndan sonra 19.
yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren, Sultan I.
Abdülhamid zaman›nda devlet erkan›n›n
yerlefltirilmesi ile Rami tepelerinden bafllayan
iskan; 1876-1877’li y›llarda Bulgaristan Cuma
mevkiinden gelen göçmenlerin, "Rami Çiftil-
¤inin, bugün Rami Cuma Mahallesi” olarak
isimlendirilen kesimine yerlefltirilmesi ile ge-
liflmifltir. 1940 ve 1950’li y›llarda bu alan›n ku-
zeyinde Tafll›tarla olarak bilinen tepede Bal-
kanlardan gelen göçmenlerin yerleflmesi ile
bafllayan, bugün “Rami Yeni Mahalle” olarak
isimlendirilen alanda ikinci Bulgar göçmen
kafilesinin yerlefltirilmesi ile geliflen ve yay›-
lan iskan; konut ihtiyac›n›n da bask›s› ile, bu
iki tepe aras›ndaki vadinin yamaçlar›nda yer
alan bofl alanlar›n gecekondular ile dolarak
düzensiz yap›lanmaya maruz kalmas›na ne-
den olmufltur. Sanayinin de destekledi¤i gece-
kondu yerleflmesi, ‹slambey Caddesinin ku-
zey yamaçlar›nda Gaziosmanpafla göçmen
mahallelerin devam› olarak yay›larak Piyer
Loti s›rtlar›na kadar uzanm›flt›r. 

Yine 1/25000 ölçekli 1966 onanl› ‹stanul
Sanayi Plan› genel kararar› çerçevesinde
1/5000 ölçekli 1966/1967 onanl› Rami Sanayi
Planlar› ile Rami-Topçular Caddesi çevresine
planla getirilen sanayi, çevresineki tarihi ma-
zarl›k ve konut alanlar›n› da yiyerek plans›z

olarak yay›lm›flt›r. Ayr›ca Rami -Topçular sa-
nayi alanlar›n›n gerisinde surlar›n d›fl›ndaki
tarihi mezal›k alanlar›, bu sanayinin çekti¤i
kaçak yap›lanma ile büyük ölçüde yok olmufl-
tur.

Bunlar›n yan›nda Cumhuriyet dönemin-
den bu yana zaman zaman getirilen mevzi
imar planlar› da bölgenin geleneksel tarihi, fi-
ziki yap›s›n›n büyük ölçüde bozulmas›na ne-
den olmufltur. 

Ancak her fleye ra¤men geçmiflten günü-
müze intikal eden camileri, külliyeleri, çeflme-
leri, tekkeleri, türbeleri, hazireleri, mezarl›kla-
r›, ulu ç›narlar›, yeflillikler aras›nda dar bir so-
ka¤›n köflesine bakan cumbal› ahflap evleri ile
Eyüp; sanatla kültürü, ölümle yaflam› ustaca
yo¤urmufl, günümüzün karmaflas› ve h›zl› ya-
flant›s› karfl›s›nda dingin bir huzur ortam›
sunmaktad›r. 

Yerleflme alan›n›n T.C. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› Gayrimenkul Eski Eserler ve An›tlar
Yüksek Kurulunun 15.1.1977 gün ve 9591 sa-
y›l› karar› ile sit alan› ilan edilmifltir. Ancak bu
alan içinde tescil edilen, özellikle sivil mimar-
l›k örne¤i yap›lardan birço¤u zaman içinde
ortadan kalkt›¤› gibi tescil edilmesi gerekir-
ken gözden kaçm›fl yap›lar da mevcuttur. Bu
aç›dan bölge yeniden gözden geçirilmelidir. 

Kültür ve Turizm Bakanl›¤› T.K. ve
T.V.Y.K. taraf›ndan getirilen 21.10.1988 gün ve
813 say›l› karar ile bugün sit alan› içinde kal-
ma özelli¤ini yitirmifl, yerleflme dokusu sit d›-
fl›nda tutularak, Eyüp sit s›n›r› yeniden belir-
lenmifltir. Ancak tabii ki  tarihi doku ve de¤er-
lerin önce yitirilip sonra da sit alan›n›n daral-
t›lmas›n›n bir çözüm olmad›¤› aç›kt›r. 

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

159

Foto¤raf: 3)Eyüpsultan Cami
meydan› ile bütünleflen tari-
hi dokudan bir örnek.(11)

Foto¤raf: 4)Eyüpsultan Cami
meydan› etraf›nda gelilflen
ve k›y› ile btünleflen tarihi
dokudan, k›y›dan bir ör-
nek.(11)

3 4



3- EYÜP YERLEfiME DOKUSUNDA
ÇEVRE DÜZENLEMES‹ YAPILACAK,
SOSYAL, KÜLTÜREL, REKREAT‹F F‹Z‹K-
SEL DOKU ODAKLARI (Bkz. fiekil 1) 

Eyüp’ü sahip oldu¤u öz de¤erlerinin öte-
sinde bugün için önemli k›lan olgu, yukar›da
da ifade etti¤imiz gibi, büyük bir k›sm› tahrip
ve yok olan eski ‹stanbul’un bir parças› olan
ve kuruluflu fethe kadar dayanan bu en eski
sur d›fl› yerleflmesinin yaklafl›k 600 y›ll›k do-
kusunun; yap›lar, sokaklar, ölçüler olarak ha-
la yaflamakta devam etmesidir.

Zaman içerisinde onar›m ve tadilatlar ile
de¤iflikli¤e u¤ram›fl olsa da ifllevini sürdüren
ve Fatih dönemine kadar inen yap›lar; imar
uygulamalar› ile yer yer bozulmalara, geniflle-
melere maruz kalmas›na ra¤men, eski sokak-
lar› ve kentsel mekan› halen biçimlendirmek-
tedir.

1975’lerden sonra ve özellikle yerel yöne-
timlerin yetkilerinin artt›r›ld›¤› 1980’lerden
sonraki dönemde bugün ortadan kalkan tek-
kelerin arazileri ile, bostanlar›n ve bofl alanla-
r›n imarl›, imars›z yap›lanmalara aç›lmas›, si-
vil mimarl›k örne¤i ahflap yap› dokusunun
büyük ölçüde ortadan kalkmas› ve tahrip ol-
mas›, Eyüp’ün özgün karakteristik görünü-
münü simgeleyen eski mezarl›k ve hazirelerin
tahrip ve yok olarak gecekondulaflmaya ma-
ruz kalmas›, önemli tarihi kentsel mekanlara
getirilen ayk›r› uygulamalar; Eyüp’ün geç-
miflten gelen fiziki dokusunu tamamen orta-
dan kald›ramam›flt›r. 

Eski Eyüp; doku içinde yer yer korun-
mufl eski kent mekan› parçalar›nda, eski so-
kaklar›n ve  yap›lar›n aras›nda dolafl›rken
karfl›lafl›lan sürpriz noktalar ve özgün pers-
pektiflerde, tarihi cami, tekke, türbe, mezar-
l›k ve hazireler aras›ndaki mistik atmosfe-

rinde hala yaflamaktad›r. 

Ulusal ve uluslar aras› düzeyde dini ve
kültürel bir ziyaret merkezi olan Eyüpsultan
külliyesi, cami ve türbe*  ve çevresinin d›fl›n-
da yörenin tamam›, mimarl›k tarihi aç›s›ndan
son derece de¤erli yap›lar› ile zengin bir kül-
tür miras›na sahiptir.

Organik kent dokusu içinde merkezde
daha yo¤un, uzaklaflt›kça seyrelerek yer alan
bu kültür miras› yap›lar ve  henüz tamamen
kaybolmam›fl eski kent mekan› parçalar›,
Eyüp yerleflme yöresi bir plan bütünlü¤ü için-
de yeniden ele al›narak de¤erlendirildi¤inde
önemli bir potansiyel teflkil edecektir. 

Bunun yan›nda, Haliç’e olan uzun k›y›s›
ve yine Haliç’e hâkim eflsiz panoramik man-
zara veren tepeleri ile Eyüp, sahip oldu¤u do-
¤al de¤erleri ile geçmiflte oldu¤u gibi bugün
de önemli bir potansiyel tafl›maktad›r.

Zaman›nda Osmanl› padiflahlar›n›n k›l›ç
kuflanma törenlerine ve ziyaretlerine sahne
olan; yetifltirdi¤i seçkin düflünce ve sanat
adamlar› ile Türk kültür yaflam›nda öneli bir
yer alan; sahillerinde kurulu sultan saraylar›
ve rical yal›lar› ile geçmiflinde zengin bir sos-
yal, kültürel ortam yaratan Eyüp, planlama
ve uygulama çal›flmalar›n›n bafllad›¤›  yak›n
zamana kadar kaderine terk edilmifl yap›lar›,
bozulan ve yok olan eski dokusu ve an›lar› ile
‹stanbul’un bir köflesinde unutulmufl köhne
bir semti sergiliyordu.

Bugün Eyüp’ün ‹stanbul ülke ve dünya
insanlar› taraf›ndan en fazla bilinen ve ziyaret
edilen iki  semti; Eyüp Sultan Külliyesi ve ya-
k›n çevresi ile Piyer Loti tepesidir. Bu semtler-
den külliye ve çevresi; Hz. Halid bin Zeyd
Ebu Eyyûb el-Ensari’nin kutsal de¤eri ve ma-
nevi an›s›na hürmeten, özellikle cuma, kandil
ve kadir günleri ziyaret ve ibadet amac›yla ge-
len insan ve araç trafi¤i ile afl›r› yüklenmekte-
dir. Bu tarihi merkez, yak›n zamana kadar ka-
liteli bir hizmet ve alt yap› fonksiyonlar› ile
donanm›fl bir düzenlemeden yoksundu.
1985’lerden itibaren belediyesi taraf›ndan bafl-
lat›lan planlama ve uygulama çal›flmalar›nda,
farkl› yönetim dönemlerinin yaklafl›mlar›n-
dan kaynaklanan zaman kayb›na ra¤men,
sa¤lanan süreklilik sonucunda bugün bu böl-
geye oldukça nitelikli, baz› gerekli ve önemli
hizmet fonksiyonlar› getirilebilmifl olmas›na
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Foto¤raf: 5) Eyüpsultan Cami
meydan› etraf›nda gelilflen tari-
hi dokudan bir örnek. Meydana
ç›kan bir sokak Camii Kebir
Caddesi (11)

*Hamam, medrese ve kütüp-
hane bugün mevcut de¤ildir



ra¤men, yine de tarihi merkezdeki bugünkü
kentsel yaflam kalitesi hak etti¤i noktaya ula-
flamam›flt›r. 

Dünyaca ünlü Piyer Loti tepesi ise, kah-
vesi ve eflsiz güzellikteki Haliç  manzaras› ile
yerli ve yabanc› turistler taraf›ndan sürekli zi-
yaret edilmesine ra¤men, yak›n zamana ka-
dar kendi haline b›rak›lm›flt›. Son zamanlarda
burada yap›lan düzenlemeler  ile, eski kuyu-
lar, kuyu bilezikleri ve mezarlar›n yer ald›¤›
arka bahçeler yok olmufl, geçmiflten gelen iz-
ler ortadan kalkm›flt›r. Kahve ve çevresi ise
hala ça¤dafl hizmet ve alt yap› anlay›fl›ndan
yoksun bir düzensizlik içindedir. 

Yörenin sahip oldu¤u di¤er önemli sos-
yal, kültürel ve do¤al de¤erler ise, bir kenarda
unutularak kaderine terk edilmifltir.  

Bunun bafll›ca nedeni; Eyüp’ün kaderini
de¤ifltirecek; yörenin bütünündeki bu uluslar
aras› düzeydeki kültür ve tabiat varl›klar›n›n
de¤erlendirilmesini, yaflat›lmas›n› ve tan›t›l-
mas›n›, ülkemiz ve dünya insanlar›n›n bu im-
kanlardan yararland›r›lmas›n› sa¤layacak; et-
kin, bilinçli, do¤ru ve tutarl› planlama ve uy-
gulama çal›flmalar› ve bu çal›flmalar› yönlendi-
rilecek koruma politikalar›n›n bugüne kadar
ortaya konulmam›fl olmas›d›r ve bu arada
Eyüp yöresinin, gerek co¤rafi ve topo¤rafik
özellikleri gerekse geçmiflte kazand›¤› öz de-
¤erleri, ile ‹stanbul  içinde oluflan kimli¤i, süreç
içinde çok fley yitirerek bugüne gelinmifltir.

Eyüp’ün genel plan bütünlü¤ü içinde;
kentsel tasar›m ve çevre düzenleme çal›flma-
lar› ile yer yer detayl› olarak ele al›narak flehir
mobilyalar› ve sokak kaplamalar›na kadar ye-
niden düzenlenebilecek seviyede bir potansi-
yel tafl›yan bu eski kent mekân› parçalar›n› ve
geçmiflten gelen kültürel- sosyal yaflam› ya-
n›nda rekreatif   potansiyel de tafl›yan alanla-
r›n› hemen belirlemek ve bu bölgelerin karak-
teristik özelliklerini tarif etmek mümkündür. 

Söz konusu bu yo¤un tarihî kültürel sos-
yal ve kültürel- rekreatif doku odaklar›n› afla-
¤›daki flekilde ay›rarak ele alabiliriz:

1. Sosyal ve kültürel de¤erleri çevre dü-
zenlemesi yap›lacak olanlar. 

2. Do¤al ve kültürel de¤erleri çevre dü-
zenlemesi yap›lacak olanlar. 

Bu alanlar› ve karakteristik özellikleri bu
çerçevede k›saca incelemeye çal›flal›m.

3.1 TAR‹H‹ SOSYAL VE KÜLTÜREL
DE⁄ERL‹R‹ ‹LE ÇEVRE DÜZENLEMES‹
YAPILACAK ALANLAR (Bkz. fiekil. 1).

Bu alanlar geleneksel Eyüp yerleflmesinin
bugün büyük ölçüde bozulan organik dokusu
içinde; meydan›, meydana aç›lan eski sokak-
lar› ve yine meydana bakan camiî, çeflmesi,
tekkesi, cumbal› birkaç ahflap evi gibi geçmifl-
ten bugüne ulaflan yap›lar›, yap› parçalar›, iz-
leri tafl›yan "tarihi, kültürel, sosyal,fiziksel do-
ku odaklar›” diyebilece¤imiz, kendi içinde bir
bütünlük sergileyen kent mekân› parçalar›d›r.

Bu mekânlar›n en önemlisi ve en büyü¤ü
kuflkusuz Eyüp Camiî- Türbesi (Külliyesi) et-
raf›nda geliflen ve k›y› ile bütünleflen mekân
parças›d›r. Bu alan birbiri ile iç içe geçmifl çok
say›da eski eser yap› ve elamanlar›n yo¤un
olarak bir arada bulundu¤u bir mekânsal do-
ku bütünlü¤ü teflkil etmektedir. (Bkz. Foto. 2,
3, 4, 5, 6, ) Bu çok özel ve önemli bölge ayr›ca
ele al›nm›fl, planlamas› ve özgün projelendi-
rilmesi yap›lm›fl, uygulamas› büyük ölçüde
gerçeklefltirilmifl bir aland›r. Bu konuda bun-
dan önceki Eyüp sempozyumlar›nda ben de
bildirilerim ile ve di¤er baz› kat›l›mc›lar da
bildirileri ile de¤inmifllerdir. Burada tekrar ele
alm›yorum.

Eyüp yerleflme dokusu içinde çok say›da
yer alan bu tarihi-kültürel-sosyal rekreatif do-
ku odaklar›; geçmiflten gelen tarihi yap›lar›,
özgün fonksiyonlar›na uygun kullan›mlar ge-
tirilerek restore  edilmek üzere; sokak kapla-
malar› ve flehir mobilyalar›na kadar düzenle-
meyi yönlendiren özgün projeler getirilecek
alanlard›r.

Afla¤›da bu alanlara k›saca de¤inilmifltir.
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Foto¤raf: 6)Eyüpsultan Cami
meydan› etraf›nda  geliflen
ve k›y› ile bütünleflen tarihi
dokudan bir örnek - Bostan
‹skelesi sokak(12).



1. Kaflgari Murtaza Tekkesi ve Çevresi:
Söz konusu tekke, ‹stanbul’un gözde me-

sire yerlerinden olan ve ‹dris Köflkü (Piyer Lo-
ti) tepesine ç›kan yamaç üzerinde infla edil-
mifltir ve söz konusu yamaçlar Haliç’e karfl›
son derece güzel panaromik manzara veren
konumu ve pitoresk havas› ile bütün bat›l›
seyyahlar›n dikkatini çekmifltir. Haziresinde
tekke fleyhlerine ve mensuplar›na ait geç de-
vir Osmanl› mezar tafllar›n›n çok güzel örnek-
leri yer almaktad›r. ( 5, s. 475-483)  (Bkz. Foto.
7,8). 

2. Evlice (Uluca ) Baba Mescidi ve 
Çevresi:

Söz konusu mescit ve çevresindeki yerlefl-
me Fatih dönemine kadar iner. ‹slam Bey cad-
desi üzerindeki Kas›m Çavufl Mescidi yan›n-
dan ayr›lan ve yukar› Bülbül Deresine do¤ru-
dan ç›kan sokak, ilerde tekrar çatallafl›r. Köfle-
lerinde birer hazneli çeflme olan eski sokakla-
r›n tarif etti¤i organik doku, ilerde soka¤›n de-
vam›nda yokuflun bitti¤i yerde bir meydanc›-
¤a aç›l›r. Uluca Baba Mescidi, meydan çeflme-

si, meydan› s›n›rlayan birkaç ahflap evi ve tek-
kesi ile bu meydan ve çevresi ayr›nt›l› bir bi-
çimde ele al›narak sokak kaplamas›na kadar
yeniden düzenlemeyi bekleyen tarihi, kültü-
rel doku odaklar›ndan biridir. Fatih dönemin-
de burada bu mescidin ad›n› alan bir mahalle
teflekkül etmiflti (6, s. 54)  (Bkz. Foto. 9).

3. Hatuniye Tekkesi ve Çevresi:

Eyüp’ün geçmiflte manzaras› ve havas› ile
ünlü mesire yeri ‹dris Köflkü tepesinden, bu-
nun bat›s›nda yer alan ve yine gözde mesire
yerlerinden olan Bülbül Deresine inen yamaç
üzerinde yer almaktad›r. 1950’lere kadar yer-
leflme karakterini mezarl›klar, servilikler, çi-
menlik sofalar ve bunlar aras›na s›k›flm›fl ah-
flap evler ve baz› sosyal hay›r yap›lar› belirli-
yor ve bu köfle ‹stanbul’un  en pitoresk köfle-
lerinden birini teflkil ediyordu. Bugün eski
doku tahrip ve yok olmufl tekke yap›s› tama-
men ortadan kalkm›flt›r. Ancak arazisi kaybol-
mam›fl, minaresi ve haziresi ayakta kalan bu
tekke yap›s› ve çevresi ele al›narak düzenlen-
mesi gereken mekânlardand›r. 
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Foto¤raf:9) Tarihi, Sosyal ve
Kültürel doku oda¤› - Evlice
(Uluca) Baba Mescidi ve çev-
resi.(12)
Foto¤raf:10) Tarihi, Sosyal ve
Kültürel doku oda¤› Hatuniye
Dergah› ve çevresi (Arsas›ndan
bir görünüm)(12)

Foto¤raf:11) Tarihi, Sosyal ve
Kültürel doku oda¤› Hatuniye
Dergah› ve çevresi (Haziresin-
den bir örnek)(12)

Foto¤raf:7) Tarihi, Sosyal ve
Kültürel bir doku oda¤› Kaflgari
Murtaza Tekkesi ve çevresi(12).

Foto¤raf:8) Tarihi, Sosyal ve
Kültürel doku oda¤› Kafl¤ari
Murtaza Tekkesi ve çevresi-
Haliç cephesi(12).

7 8

9 10 11



Söz konusu tekke ayr›ca ‹stanbul’un iflgal
alt›nda oldu¤u y›llarda Anadolu’ya silah ka-
ç›rma faaliyetlerinin merkezlerinden biri ol-
mufltur. (5, s. 223-227) (Bkz. Foto. 10, 11).

4. fieyh Murat Tekkesi 
(Niflanc› Meydan›) ve Çevresi:

Eyüp Niflanc›s›’n›n merkezinde infla edi-
len tekkenin yer ald›¤› semt; eski Eyüp’ün or-
ganik yerleflme dokusu içinde, çevreye hâkim
manzaral› konumu ve havas›n›n güzelli¤i ile,
ba¤lar bahçeler ve ahflap konut yap›lar›n›n
bulundu¤u, mesire karakterini de  içeren sey-
rek iskan nitelikli yerleflme alan› olmufltur.
Eyüp’ün bu semti bu tekkeden baflka birçok
mescid, tekke, çeflme, ahflap konut yap›lar›n›n
yer ald›¤›, geleneksel dokunun büyük ölçüler-
de bozulmas›na ra¤men yer yer korundu¤u
bir yöresidir. Söz konusu bu tekke ve civar›
da, geçmiflten gelen kültürel referanslar ola-
rak çevresi ile birlikte yeniden ele al›narak dü-
zenlenmesi gereken "Tarihi, kültürel doku
odaklar›" ndan biridir. (5, s. 833-845) (Bkz. Fo-
to. 12).

5. Selami Bey Tekkesi:

Eyüp’ün Defterdar Çömlekçiler semtin-
den Niflanc› tepesine do¤ru yükselen yamaç-
lar üzerinde infla edilen tekkenin çevresi ya-
k›n zamana kadar bahçeli ahflap evler, cami,
mescid ve tekkelerin yer ald›¤› geleneksel do-

kusunu korumufltur. Son y›llarda apartmanla-
flarak özgün dokusundan çok fley kaybeden
bu bölgede tekke ve yak›n çevresi yeniden de-
¤erlendirilmesi gereken alanlardand›r. (5, s.
678-685) (Bkz. Foto. 14, 15, 16).

6. fieyhülislam Tekkesi ve Çevresi: 

fieyhülislam Tekkesi civar›, Niflanc› semti-
nin alt›nda, 16. yüzy›ldan itibaren iskan edil-
mifl olan, Eyüp’ün eski semtlerinden biridir.
Zaman›nda ahflap konaklar, evler ile büyük
bahçeler aras›nda çok say›da tekke (Baba
Haydar, fieyh Murat, Selami Bey,  Tameflvar
Tekkeleri gibi), birkaç medrese ve mescid yer
almaktayd›. Bugün bu semt, yerleflme dokusu
karakterinden çok fley kaybetmekle birlikte
fieyhulislam tekkesi kompleksi bir külliye ni-
teli¤inde çok güzel bir yap›d›r. Ancak k›smi
restorasyon görmüfl, harap bir haldedir. Özel-
likle tekke yap›s› ele al›narak restore edilmeli-
dir ve çevresi de¤erlenmelidir.  ( 5, s. 72-81)
(Bkz. Foto. 13).

7. Ümmi Sinan Tekkesi ve Çevresi:

Söz konusu tekke kompleksi, Eyüp’ün en-
gebeli arazisinde, Haliç’e do¤ru inen, taban›
bostanlar, yamaçlar› ba¤lar ve bahçeli evlerin
yerleflti¤i Dü¤meciler  (Dökmeciler) deresi va-
disinde yer almaktad›r. Kuzey yamac› Oyuk-
lubay›r ad›n› alan bu vadi ve yamaçlar
1970’lerden sonra nüfus art›fl› paralelinde
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Foto¤raf:14-15-16)Tarihi, Sosyal
ve Kültürel doku oda¤› - Selami
Bey Tekkesi ve çevresi (‹ç avlu-
dan bir görünüm, tekkenin girifl
kap›s›  ve Tekkenin üzerinde
yer ald›¤› sokak)(11)(12)

Foto¤raf:13)Tarihi, Sosyal ve
Kültürel doku oda¤› - fieyhülis-
lam Tekkesi çevresi, (Tekkenin
girifl kap›s› önündeki doku)(11)

Foto¤raf:12)Tarihi, Sosyal ve
Kültürel doku oda¤› fieyh
Murat Tekkesi ve çevresi
(Niflanc› Meydan›)(11)

12 13

14 1615



yüksek katl› yo¤un yap›lanmaya maruz kala-
rak bostanlar ve aç›k alanlar yok olmufl, eski
ahflap konut yap›lar› yerlerini kaliteden yok-
sun apartman yap›lar›na terk etmifllerdir. An-
cak Ümmi Sinan Tekkesi ve çevresinde, ayak-
ta kalabilen birkaç ahflap evi ve çeflmesi ile  bu
nokta; Eyüp yerleflme alan› içinde geçmiflten
referans veren ve yeniden ele al›narak düzen-
lenmesi gereken " Tarihi, kültürel doku odak-
lar›”ndan biridir. (5, s. 484-493) (Bkz. Foto. 17).

8. Baba Haydar Camiî – Hac› Beflir A¤a
Medresesi Çevresi:

Eyüp’ün merkezinden uzakta ve eski or-
ganik yerleflme dokusunun içinde, Niflanc› te-
pesinden Haliç’e do¤ru inen yamaçlar üzerin-
de, yak›n zamana kadar bahçeli ahflap evler
ve bostanlar ile kapl› seyrek iskan alan› nite-
likli bir bölgede kurulan tekkenin çevresi tipik
eski bir ‹stanbul mahallesi iken son zamanlar-
da h›zla apartmanlaflarak bozulmas›na ra¤-
men, tekke ve yak›n çevresi bugüne ulaflabi-

len eski konutlar›, mescidi medrese, çeflme gi-
bi geleneksel kültür miras› yap›lar› ile yeni-
den ele al›narak de¤erlendirilmesi ve düzen-
lenmesi gereken kültürel doku odaklar›ndan-
d›r. (5, s. 111-136).

9. Arakiyeci Camiî, Arpac› Hayrettin
Camiî Meydan ve Yak›n Çevreleri:

Ortakç›larda yer alan  ve çevresinde za-
man›nda ayn› isimle bir mahalle oluflan Ara-
kiyeci mescidi ve çevresi ile bütünleflen Arpa-
c› Hayrettin Camiî ve çevresi, geçmiflten gelen
referanslar› ile yeniden düzenlenecek  alanlar-
dan olmal›d›r. (Bkz. Foto. 18,19).

10.  Vezir Tekke ve Çevresi:

19. yüzy›l›n 2.yar›s›nda infla edilen bu
tekke ve çevresi bu gün periflan bir durumda-
d›r. Çevresine kalite katacak bir düzenleme ve
özde¤erlerine sayg›l› bir fonksiyonland›rma
ile, bu tekke ve çevresi, de¤erlendirilmeyi
bekleyen önemli mekanlardand›r. (5, s. 549-
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Foto¤raf:20-21)Tarihi, Sosyal ve
Kültürel doku oda¤› - Vezir
Tekke bahçesi ve haziresinden
detay.(12)

Foto¤raf:17)Tarihi, Sosyal ve
Kültürel doku oda¤› - Ümmi
Sinan  Tekkesi ve çevresi. (12)

Foto¤raf:18)Tarihi, Sosyal ve
Kültürel doku oda¤› - Arakiyeci
Camii ve çevresi.(12)

Foto¤raf:19)Tarihi, Sosyal ve
Kültürel doku oda¤› - Arpac›
Hayrettin Camii. (12)

17 18

20 21

19



552) (Bkz. Foto. 20,21)

11.  Bahariye Mevlevîhanesi: 

Mevlevîhane, Haliç k›y› fleridinde, özel-
likle ilkbaharda bitki örtüsünün zenginli¤i ve
yo¤unlu¤u nedeni ile Bizans döneminde
"Kosmidon" ad› verilen; Osmanl› döneminde
ise "Bahariye" olarak an›lan bölgede kurul-
mufltur. Fetihten itibaren bu k›y›, sultanlar›n
sahil saraylar›, devlet ricali ve zenginlere ait
yal›lar ile dolmufltur. Burada yap›lan ve bir bi-
nifl kasr› mahiyetinde olan Bahariye Kasr›,
"Lale Devri"nde önem kazanm›flt›r. Sultan II.
Mahmud’un buradaki baz› mirî yal›lar› ve Ba-
hariye Kasr›n›, y›kt›r›p yerlerine Ristehane
K›fllas›n› yapt›rmas›na ra¤men bu semt, 19.
yy.’a kadar mesire yeri olma özelli¤ini sürdür-
müfltür. Bahariye Mevlevîhanesi’nin infla edil-
di¤i 1874-1877 y›llar›nda Mihriflah Sultan Kül-
liyesi’nden Mevlevîhanenin bulundu¤u yere
kadar olan k›y› fleridi; ‹plikhane K›fllas›, fiah
Sultan ve Lageri (Tafll›burun)  Tekkeleri hariç,
yal›lar ile kapl› idi. Bugün küçük mescidi ve
haziresinden çok az bir fley kalm›fl bulunan ve
Haliç k›y›s› kamulaflt›rma alan› içinde yer
alan, Eyüp’ün geçmiflteki düflünce ve sanat
hayat›na önemli katk›lar› bulunan bu çok de-
¤erli kültür miras› yap› çevresi ile birlikte ye-
niden ihya edilerek çevresi ile birlikte, semtin

sosyal ve kültürel yaflam›na kat›lmal›d›r. (5,
s.351-370) (Bkz. Foto. 22,23,24, 25)

12.  Rami K›fllas› ve Çevresi:

Bat›l›laflma hareketlerinde önemli bir ki-
lometre tafl› olan ve ordunun ›slahat›nda dev-
rim yaratan, "Yeniçeri teflkilat›n›n kald›r›lmas›
ve Bat›l› anlamda modern bir ordunun kurul-
mas›" giriflimleri ile birlikte, Sultan II. Mah-
mut taraf›ndan yapt›r›lan ve kendisinin de sa-
ray›n› bir y›l müddetle terk ederek askerlerle
bir arada yaflad›¤› (7, s. 388-389) tarihi k›flla bi-
nas›n›n tahribat› giderek artmaktad›r. Bu gün
kuru g›da toptanc›lar›n›n yer ald›¤› tarihi k›fl-
la binas› ve aç›k alanlar› ile  flehir ve bölge bü-
tününde sosyal, kültürel ve idari fonksiyonla-
r›n yerlefltirilebilece¤i bir potansiyel tafl›mak-
tad›r. (8, s. 230).

13.  Silahtara¤a Termik Santrali 
(Elektrik Fabrikas›) Alan›:

Ka¤›thane ve Alibeyköy dereleri a¤z›nda
kurulan, 1913 y›l›nda iflletmeye aç›lan, Türki-
ye ve ‹stanbul’un ilk elektrik santralidir. An-
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Foto¤raf:22Tarihi, Sosyal ve
Kültürel doku oda¤› - Bahariye
Mevlevihanesi’nin yok olma-
dan önceki Haliç’ten çekilmifl
bir foto¤raf›

Foto¤raf:25)Tarihi, Sosyal ve
Kültürel doku oda¤› - Bahariye
Mevlevihanesi - Arsas›n›n son
zamanlardaki durumu (Yazar
ve son postniflinlerden merhum
Selman TÜZÜN)

Foto¤raf:23,24)Tarihi, Sosyal ve
Kültürel doku oda¤› - Bahariye
Mevlevihanesi - Mevleviha-
ne’den kalan mescit binas› Yo-
lun karfl›s›na tafl›nan haziresi
bafl›nda son postniflinlerden
merhum Selman TÜZÜN.(12)

Foto¤raf:26)Tarihi, Sosyal ve
Kültürel doku oda¤› Silahtara¤a
Termik Santral› (Tarihi
Binalar)(12)

22

23 24



cak tesislerin çok eski-
mifl olmas› ve so¤ut-
ma suyunun temin
edilemez  hale gelmesi
nedeni ile santralin
üretimi  18.3.1983 tari-
hinde zorunlu olarak
durdurulmufltur. 

Santral ve arazisi; içindeki 1. Ulusal Mi-
mari üslubunda ve daha sonraki dönemlere
ait tarihi kültür miras› yap›lar› ve teknik do-
nan›m› korunarak, özgün kullan›m›n›n an›la-
r›n› yaflatan bir teknoloji müzesi  kurulabile-
cek ve ‹stanbul çap›nda sosyal, kültürel mer-
kez fonksiyonlar› getirilebilecek bir potansi-
yel tafl›maktad›r ve bu potansiyel en iyi bir bi-
çimde de¤erlendirilmelidir.* # (8,s.226-
228)(Bkz.Foto 26, 27,28)

14.   Di¤er Münferit Yap›, 
Yap› Parçalar› ve Mekanlar: 

Günümüze ulaflan eskiye iliflkin yo¤un
referanslar› ile ilk etapta derhal tesbit edebile-
ce¤imiz bu tarihi, kültürel, sosyal doku  odak-
lar›n›n d›fl›nda di¤er tekke, camiî, mescit, tür-
be, hazire, mezarl›k, ahflap ev, mektep, çeflme
vs. ile bu yap›lar veya yap› parçalar›, mekân-

lar ve bunlar›n çevrelerinden günümüze ka-
lan izlerini duyarl› bir flekilde tespitinin yap›-
larak; ilerde planlamas›, projelendirilmesi ve
uygulamas› yap›lacak çevre düzenlemeleri
çal›flmalar›nda bir öncelik s›ras› içinde yerini
almas› sa¤lanmal›d›r.

3.2- DOGAL VE KÜLTÜREL DE⁄ERLE-
R‹ ‹LE ÇEVRE DÜZENLEMES‹ YAPILA-
CAK ALANLAR (Bkz.fiekil. 1.) 

Bu alanlar, geçmiflin sosyal yaflam›nda
do¤al de¤erleri ile önemli bir yer tutan ve bu-
gün de bu potansiyeli tafl›yan alanlard›r. Bu
nedenle bu alanlar yeniden düzenlenerek
Eyüp’ün kentsel yaflam›nda yerini almal› ve
böylece geçmiflle olan ba¤lar› yeniden kurul-
mal›d›r.

Afla¤›da bu alanlara k›saca de¤inilmifltir:

1.Gümüflsuyu, ‹dris Köflkü Tepesi 
(Piyer Loti Kahvesi ve çevresi):

Eyüp’teki en tan›nm›fl kahvenin de üze-
rinde bulundu¤u ‹dris Köflkü Tepesi, Haliç ve
‹stanbul’un derinliklerine do¤ru verdi¤i son
derece güzel ve etkileyici manzaras› ile 19.
yy.da Piyer Loti dahil bütün yabanc› seyyah-
lar›, yazarlar› büyülemifl ve kahve, Loti’nin
ad›n› alm›flt›r. Bu tepe ‹stanbul’un ayn› za-
manda seçkin mesire yerlerinden biri idi. Bu-
ras› k›smen  servilerle kapl› mezarl›k alanlar›,
k›smen çay›rlarla kapl› olup, ‹stanbul’un fethi
s›ras›nda kurulan Karya¤d› Baba Tekkesi de
burada yer almaktad›r. Tekkenin yak›n›nda
‹dris-i Bitlisi ve efli Zeynep Hatun’un hay›r
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* Bu konuda 6.3.1991 günlü
bir T.K. ve TV. Karar› mevcut-
tur.
#  Türkiye Elektrik  Kuru-
mu’nu kullan›m›nda bulunan
santralin, Eyüp Belediyesi’nin
talep yaz›s›na ra¤men arazisi-
ne girilip, foto¤raf çekilme-
mifltir.
Not: Silahtara¤a Termik sant-
rali ile alakal› belediyemizin
yapt›¤› çal›;flmalar› kamuoyu-
na ve akademik çevrelere bil-
vesile duyuraca¤›z. (yay›n-
layan›n notu)

Foto¤raf:27-28)Tarihi, Sosyal ve
Kültürel doku oda¤›
Silahtara¤a Termik Santral›
(Tarihi binalar ve tarihi Teknik
Donan›m›)

Foto¤raf:29)Do¤al ve Kültürel
De¤erleri ile düzenlenecek
Alanlar Tarihi ‹dris Köflkü
Tepesi (Piyer Loti Kahvesi ve
çevresi ve düzenlenen alandan
bir görüntü)

27

28



eserleri (namazgah, kuyu, çeflme, s›byan mek-
tebi vs.) bulunmaktad›r. fieyhülislam Alaad-
din Ali Efendi’nin  türbesi  de bu tepede  yer
almaktad›r. Buradaki eski bahçelerin içinde
çok güzel ve de¤erli kuyu bilezikleri, bugün
örnekleri çok az kalm›fl yeniçeri mezarlar›
mevcuttur. Tepenin çevresi gecekondularla is-
tila edilmifltir ve bu süreç içinde tahrip ve yok
edilerek hemen hemen ortadan kalkan ve Os-
manl› sosyal yaflam›nda farkl› bir yeri olan,
yaz›s›z, insan boyunda kütlesel tafllar› ile Cel-
lat mezarl›¤› da burada bulunuyordu. Geç-
mifltin gelen bu son derece önemli izleri tafl›-
yan bu tepede adeta arkeolojik kaz› yapar gi-
bi son derece duyarl› ve özenli bir tespit yap›-
larak ve bu de¤erler korunarak gelece¤e tafl›-
nacak flekilde bu bölge yeniden düzenlenme-
li, ülke içi ve ülke d›fl›ndan gelen insanlara bu
kültürel de¤erleri tan›tan ve bu bölgeyi yafla-
tan ça¤dafl olanaklar sa¤lanmal›d›r. 

Yak›n zamanda burada genifl kapsaml› bir
düzenleme yap›lm›fl olmakla beraber geçmifl-
le olan kültürel ba¤lar›n kurulmas›nda eksik-
likler mevcuttur. Örne¤in, kuruluflu ‹stan-
bul’un fethine kadar inen ve ‹stanbul’un
önemli Bektafli Tekkelerinden olan Karya¤d›
Baba Tekkesi, düzenleme alan› d›fl›nda tutul-
mufltur. Ayr›ca yap›lan düzenleme esnas›nda
son derece de¤eli kuyu bilezikleri ve yeniçeri
mezarlar›n›n yer ald›¤› arka bahçeler kaybol-
mufl, geçmiflten gelen izler bu anlamda yok
olmufltur. (Bkz. Fot. 28,29).

2. Haliç Adalar›:
Haliç Adalar›n›n Bizans döneminde de

varl›¤›, o dönemin yazarlar› taraf›ndan da be-
lirtilmifltir. (9, s. I-264). 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde ise "Ka-
lam›fl Mesiresi" olarak geçen ve Melling’in bir
gravüründe de görüldü¤ü gibi bir zamanlar
çevresinde ördek avlanan sular›nda yüzülen
ve kerevit tutulan "Haliç Adalar›" batakl›k ol-
maktan ç›kar›larak k›y›yla iliflkisi kurulan
aç›k alan düzenlemeleri getirilmelidir.
(Bkz.Foto.30,31).

3. Amcazade Hüseyin Pafla 
Vak›f Arazisi:
Defterdar s›rtlar›nda yer alan bu arazi

üzerindeki köflk ve yal›lar yok olmufltur. Baz›
kal›nt›lar mevcuttur. Haliç’e karfl› güzel bir
manzaras› vard›r. Buraya, do¤al ve kültürel
de¤erlerinden istifade edilerek, içinde lokanta
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Foto¤raf:30)Do¤al ve Kültürel
De¤erleri ile düzenlenecek
Alanlar Haliç Adalar› - Piyer
Loti’den Haliç Adalar›’n›n
görünüflü.(11) 

Foto¤raf:31)Do¤al ve Kültürel
De¤erleri ile düzenlenecek
Alanlar Haliç Adalar› - Prof. Be-
salet Pamay taraf›ndan adalar-
da yetiflebilecek bitki örtüsü ile
ilgili araflt›rma- Prof. Dr. Besalet
Pamay, Vak›flar eski eser
uzman› merhum Kemal Elker,
Bir görevli ve yazar (12). 

Foto¤raf:32)Do¤al ve Kültürel
De¤erleri ile düzenlenecek
Alanlar Amcazade Hüseyin
Pafla Vak›f Arazisi 

30

31



vs. gibi turistik hizmet fonksiyonlar› ile birlik-
te bölge ölçe¤inde bir rekreatif olan kullan›m›
kazand›r›lmal›d›r. (Bkz. Foto.32).

4. Eski Mesire Alanlar›, Haliç’e Karfl›
Manzara Veren Tepe ve Noktalar:

Bu aç›k alanlar halk›n günübirlik dinlen-
me ve e¤lenme ihtiyac›na cevap verecek tarz-
da a¤açland›r›larak yeniden düzenlenmelidir. 

4-   SONUÇ VE ÖNER‹LER
Bu bildiriyi vermekteki ana amaç, tarihi

merkez d›fl›ndaki di¤er tarihi kent mekan›
parçalar›na dikkati çekmektir. Böylece
Eyüp’ün bütününün planlanmas› ve k›y› ile
bütünleflen tarihi merkez ve yak›n çevresi ile
di¤er "Tarihi, kültürel, doku odaklar›"n›n pro-
jelendirilmesi ve uygulamalar sonucu bu yö-
reye yeniden kazand›r›lacak kültürel ve sos-
yal kimlik ile;  Eyüp’te, günübirlik ziyaretle-
rin ötesinde konaklan›labilecek bir kültür-
e¤itim oda¤›, bir kültür merkezi oluflturula-
cak ve  Eyüp sonuçta hak etti¤i yaflam kalite-
sine kavuflacakt›r. Gerek burada oluflacak ge-
leneksel kültür ortam›n› yaflama ihtiyac›, ge-
rekse getirilecek e¤itim fonksiyonlar›; özellik-
le tarihi merkez ve k›y› ile bütünleflen yak›n
çevresindeki eski ahflap konutlardan bafllaya-
rak, pansiyon türü konaklama kullan›m›n›
teflvik edecektir. 

Zira Eyüpsultan, geleneksel ve ça¤dafl sa-
natlar›n üretimi, gelifltirilmesi, tan›t›m› ve
yayg›nlaflt›r›lmas› için yeterli potansiyele sa-
hiptir. 

Mülkiyetinin ço¤u Vak›flar›n elinde olan
ve bugüne kadar sistemli biri flekilde onar›m
programlar›na al›nmayan,** son derece kötü

kullan›mlar ile kederine terk edilmifl bulunan,
Mimarl›k Tarihi içinde önemli bir yer alan ya-
p›lar ve yap› kompleksleri; özellikle gelenek-
sel Türk sanatlar›n›n (Hat, Minyatür, Tezyin,
Musiki vs.) kültürünün e¤itimi, tan›t›m›, ya-
flat›lmas›, yayg›nlaflt›r›lmas› ve bunun yan›n-
da ça¤dafl sanatlar›n e¤itim ve üretimi için
önemli bir potansiyel tafl›maktad›r.*** 

Ço¤u geçmiflinde yetifltirdi¤i de¤erli dü-
flünce ve sanat adamlar› ile kültür hayat›m›z-
da önemli yer alan eski tekke binalar› olan bu
yap›lar›n, özgün kullan›mlar›n›n  bir parças›
olan e¤itim, sosyal, kültür faaliyetleri ile iflle-
ve kavuflturularak, çevreleri ile birlikte yeni-
den düzenlenmeleri ile bu potansiyel; gerek
yap›lar›n korunarak kullan›lmas› ve flehir ha-
yat›na kat›lmas›, gerek geleneksel sanat ve
kültürün yaflat›lmas›, gerekse Eyüp’te yeni-
den bir kültür ortam›n›n yarat›lmas› aç›s›n-
dan; rasyonel bir biçimde de¤erlendirilmifl
olacakt›r.

Geleneksel sanatlar›m›za yönelik e¤iti-
min, halk e¤itimi ile bütünlefltirilmesi; bu sa-
natlar›n yaflat›lmas›, yayg›nlaflt›r›lmas› ve ta-
n›t›lmas›n›n yan›nda bir kültür ortam›n›n ge-
liflmesini de kolaylaflt›racakt›r. 

Ayr›ca bu yap›lar; üniversitelerin, tarih,
sosyal ve sanata iliflkin bilim dallar› ile ilgili
araflt›rma enstitüleri gibi akademik birimleri-
nin kurulmas›, konferanslar vs. gibi e¤itimsel
ve kültürel toplant›lar›n yap›lmas› için uygun
birer plan flemas› ve atmosfere sahiptir.

Bu yap›lar özellikle sanat festivallerinde,
özgün ifllevleri ile uyumlu; tasavvuf musikisi
konserleri, Mevlevî ayinleri gibi gösterilerin
sergilenece¤i en uygun ortam› oluflturmakta-
d›r. 

Bunlar›n d›fl›nda bu yap›lar, kitapl›klar,
müzeler, kültür klüpleri gibi di¤er kültürel,
sosyal, e¤itimsel faaliyetlerin yer alaca¤› mer-
kezler olarak de¤erlendirilebilir. Tarihi mer-
kezde a¤›rl›kl› olmak üzere bu kültürel doku
odaklar›n›n projelendirilmesi esnas›nda;
Eyüp’te oluflturulacak bu kültür ortam›nda
üretilecek sanat ürünlerinin sergilenmesi ve
pazarlanmas›na iliflkin de¤erlendirmeler de
birlikte getirilmelidir.

Bunun d›fl›nda Haliç’in düzgün su özelli-
¤inin verdi¤i imkan›n de¤erlendirilerek Bü-
yükflehir Belediyesinin bafllatt›¤› kürek yar›fl-
lar›n›n****; uluslar aras› boyutta ça¤dafl im-
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**Selami Bey Tekkesi, fieyh
Murat Tekkesi gibi baz› tekke-
ler özel vak›flar taraf›ndan
tahsislerine al›narak onar›lm›fl
ve kullan›lmaktad›r.
*** Tunus’da bunun bir örne-
¤ini gördük. 1986 tarihi kent
merkezi Medinar’da, eski eser
bina onar›lm›fl, içinde Tunus-
lu çocuklara ve gençlere gele-
neksel el sanatlar› (amber ko-
kulu tesbih yapma, yemeni,
giysi vs.) üretme e¤itimi veri-
liyordu.

Foto¤raf:33)Do¤al ve Kültürel
De¤erleri ile düzenlenecek
Alanlar Tarihi ‹dris Köflkü
Tepesi (Piyer Loti Kahvesi ve
çevresi)



kanlarla gerçeklefltirilmesini sa¤lanacak su
sporlar› tesislerinin kurulmas›; tarihi merke-
zin projelendirilmesi kapsam›nda düflünüle-
cek konulardan olmal›d›r.

K›y›da Sultan Abdülaziz zaman›nda Sul-
tan III. Selim’in k›zkardefli Hatice Sultana ait
saray›n feriye dairesinde, fes yap›m›yla baflla-
yan ve zamanla y›k›lan saray›n arazisi üzerin-
de kurulan, Haliç k›y› düzenlemeleri s›ras›n-
da üretim binas› hariç di¤er yap›lar y›k›larak
ortadan kald›r›lan ve bugün ayakta kalan üre-
tim binas› restore edilerek içine bir dönem "‹s-
tanbul Kültür Sanat Vakf›, Ça¤dafl Eserler
Müzesi" fonksiyonu getirilen eski Defterdar
fabrikas›, tarihsel süreç içinde yüklendi¤i gö-
revleri ile Türkiye ve ‹stanbul’un tekstil sana-
yii ve teknolojisinin geliflmesinde önemli kilo-
metre tafl› olmufl bir fabrikad›r.

Bugün korunmas› gereken tescilli yap›lar›
ile birlikte eski teknolojiyi yans›tan donan›m›
ve makineleri Haliç y›k›mlar› esnas›nda orta-
dan kald›r›lan fabrikan›n arazisi üzerinde; öz-
gün kullan›mlar›n›, an›lar›n› yaflatan ve esa-
sen bu konuda "T.K. ve T.V.Y.K." karar› da bu-
lunan bir tekstil- teknoloji müzesi ile, bunun-
la bütünleflen kültür, hizmet gibi uygun fonk-
siyonlar›n projelendirildi¤i, ‹stanbul çap›nda
bir önemli merkez kurulmal›d›r ve bu konu
da tarihi merkezin projelendirilmesi kapsa-
m›nda ela al›nacak konulardand›r. 

Eyüp ilçe s›n›r› içinde ve surlar›n dibinde
yer alan ve 1984/1985 Haliç k›y› y›k›mlar› ile
ortadan kalkan Ayvansaray iskelesi ile ileri-
sindeki Defterdar iskelesi ve bir süre hizmet
d›fl› kalan Eyüp iskelesi; Haliç su yolunun ta-
fl›mac›l›kta yeniden önem kazanmas›n› ger-
çeklefltirecek planlama ve uygulama çal›flma-
lar› paralelinde, eski karakterleri ile uyumlu
olarak yeniden infla  edilmeli ve ifllev kazand›-
r›lmal›d›r.

Geleneksel Türk hat ve tafl ustal›¤›n›n en
güzel örneklerini sergileyen tarihi hazire ve
mezarl›klar›n çevresi ile birlikte düzenlenme-
si; bugün tafllar› k›r›lm›fl, yok olmufl veya gö-
mülmüfl bulunan tarihi, sosyal yaflam›n izleri-
ni tafl›yan, örne¤in "Cellat Mezarl›¤›" gibi çok
özel mezarlardan kalanlar›n titizlikle tespiti-
nin yap›lmas›; geçmiflin önemli flahsiyetleri-
nin mezarlar›n›n tan›t›m› için plaketlenmesi
gibi uygulama programlar›n›n gelifltirilmesi,
türbelerin çevresi ile birlikte düzenlenerek
restore edilmesinin gerçeklefltirilmesi sa¤lan-

mal›d›r.
Projelendirme alanlar›nda yukar›daki

benzer konular detayda de¤erlendirilerek
plan bütünlü¤ü içinde ele al›n›rken, gerekli ti-
caret, hizmet fonksiyonlar› yan›nda yeterli ka-
pasite ve kalitede alt yap› ve hizmet alanlar›
da birlikte düzenlenmelidir.

Sonuçta söz konusu alanlarda; belirli bir
program ve öncelik s›ras›na göre gerçeklefltiri-
lecek, Ancak Eyüp’ün bütünü ile entegre; bir
planlama, projelendirme ve uygulama bütün-
lü¤ü sa¤land›¤›nda; bu önemli yerleflmenin
sahip oldu¤u tarihi, kültürel, sosyal, do¤al ve
ekonomik potansiyel, özenli, duyarl› ve bi-
linçli bir biçimde tespit edilip, ça¤dafl bir anla-
y›flla yeniden de¤erlendirilerek flehir yaflam›-
na kat›l›rken; bu de¤erler korunarak yaflat›la-
cak ve gelifltirilecek; metropol, ülke ve dünya
insanlar›n›n da bu de¤erlerden yararlanmala-
r› sa¤lanacak ve böylece Eyüp; ‹stanbul’un
"kültür a¤›rl›kl› bir alt merkezi" kimli¤i kaza-
narak bugüne kadar hak etti¤i yaflam kalitesi-
ne kavuflacakt›r. 
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****Cambridge ve Oxford
Üniversiteleri aras›nda gele-
neksel kürek yar›fllar› 1986-?
Senesinde ‹stanbul Büyükfle-
hir Belediyesinin giriflimleri
ile Haliç’te gerçeklefltirilmifl-
tir.
Not: Art›k geleneksel hale ge-
len H›d›rellez flenlikleri çerçe-
vesinde her y›l Haliç’te kürek
yar›fllar› yap›lmakta bu giri-
flim Haliç’e endrekt te olsa
ciddi katk› sa¤lamakta.
(Yay›nlayan›n notu)



Prof. Dr. ‹smail L. ÇAKAN

EYÜP SULTAN HAZRETLER‹’N‹N 
R‹VAYETLER‹NDEN SEÇMELER 

VE B‹R "40 HAD‹S" PROJES‹
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Fakültesi ‹lâhiyat Meslek Yüksek Okulu kadrosunda ö¤retim üyesidir ve Hadis
Anabilim Dal› Baflkanl›¤›n› yürütmektedir.



Allah’a hamd, Peygamber Efendimize sa-
lât ü selâm ederek sözlerime bafllar›m. 

Geçmifl ulemâm›z›n ifadesiyle ecille-i as-
hâb ve ekâbir-i ensâr’dan mihmandâr-› Rasû-
lillah Ebû Eyyûb Hâlid b. Zeyd el-Ensârî
(52/672) rad›ye anhü’l-Bârî hazretlerinin riva-
yet etti¤i hadisler mükerrerleriyle birlikte 210
kadard›r. Onun rivâyetleri konusunda muhte-
lif kimseler taraf›ndan de¤iflik kapsam ve
muhtevâda eserler kaleme al›nm›flt›r(1) .

‹stanbul’un fethinin 548’nci y›l›n› yaflad›-
¤›m›z bir ortamda bu büyük fethi bizim için
daha da anlaml› k›lan unsurlar›n bafl›nda yer
alan Eyüp Sultan Hazretlerini, rivâyet etti¤i
hadislerden bir demet ile yâd etmek herhalde
özellikle bu sempozyum için yerinde bir dav-
ran›fl ve bereket vesilesi olacakt›r. Ayr›ca ben-
deniz, tebli¤imin ikinci k›sm›nda, gelecek y›l-
lara yönelik kal›c› bir güzellikten söz etmeye,
"40 Hattat›n Hatt›yla Eyüp Sultan'dan 40 Ha-
dis" haz›rlama teklifimi bilim, kültür, sanat ve
ekonomi çevrelerinin ilgi, bilgi, dikkat ve de-
¤erlendirmelerine sunmaya çal›flaca¤›m.

Hadisler
Sevgili Peygamberimizin mihmandâr› ve

‹stanbul’un azîz misafiri, Eyüp ilçemizin fleref
tâc› ve "Ashâb›m›n her biri, vefat etti¤i bel-
de halk› inananlar› için k›yâmet günü önder
ve nûr olarak diriltilecektir"(2) anlam›ndaki
Peygamber buyru¤u ve müjdesine göre de ‹s-
tanbullu müslümanlar›n âhirette k›lavuzu
olan büyük ve mücâhid sahâbî Ebû Eyyûb el-
Ensârî radiye anhü’l-bâri hazretlerinin rivayet
etti¤i hadislerden biri fludur. O diyor ki:

Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve
sellem’in huzuruna geldi ve flöyle dedi:

- Bana öyle bir ifl söyle ki onu iflledi¤imde
beni cennete yaklaflt›rs›n ve cehennemden
uzaklaflt›rs›n. Peygamber sallallahu aleyhi ve
sellem:

- "Hiç bir fleyi ortak tutmaks›z›n Allah’a
inan›p kulluk edersin, namaz› dosdo¤ru k›-
lar; zekat› verirsin; akraban ile de ilgilenir,
iliflkini kesmezsin." buyurdu.

Adam dönüp gittikten sonra ard›ndan
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

-"E¤er emrolundu¤u görevlere s›k› sar›-
l›rsa cennete girmeyi hak eder"(3) buyurdu.

Bu rivayet, bir çok sahâbînin oldu¤u gibi

Ebû Eyyûb hazretlerinin de âhiret hayat›na
yönelik merak ve düflünce yo¤unlu¤u içinde
bulundu¤unu göstermektedir.

Ayn› hassasiyetin göstergesi sayabilece¤i-
miz bir baflka rivayetinde Ebû Eyyûb rad›yal-
lahu anh, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sel-
lem’in flöyle buyurdu¤unu bildirmifltir: "Kim,
Allah’›n huzuruna, hiç bir fleyi ortak kofl-
maks›z›n O’nun birli¤ine inan›p kulluk
yapm›fl, namaz› dosdo¤ru k›lm›fl, zekât› ver-
mifl ve büyük günahlardan uzak kalm›fl ola-
rak ç›karsa, cennet onun için haz›rlanm›fl-
t›r."

Orada bulunanlar, nelerin büyük günah
oldu¤unu sordular. Bu defa Resûlullah sallal-
lahua leyhi ve sellem:

-"Allah’a flirk koflmak, haks›z yere bir
müslüman›n can›na k›ymak ve savafl›n k›-
z›flt›¤› an cepheden kaçmakt›r" buyurdu(4).

Yine Ebû Eyyûb’un nakletti¤ine göre Re-
sûlullah sallallahu aleyhi ve sellem flöyle bu-
yurmufltur:

"Düflmanla karfl›laflt›¤›nda, flehit düflün-
ceye veya gâlip gelinceye kadar kaçmay›p
direnen kimse, kabrinde imtihan olunmaz /
kabir azâb›ndan emin olur."(5)

Cihad› hayat›n›n as›l gâyesi bilen büyük
sahâbinin, harb esnas›nda gösterilmesi gere-
ken sabr› ve bunun sonuçlar›ndan oldukça
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1) Bu eserlerin k›sa tan›t›mlar›
için bk. ‹. L. Çakan, Eyüp Sul-
tan hazretlerinden K›rk Ha-
dis, S. 23-25, ‹stanbul, 1994
(Erkam yay›nlar›); a. mlf.,
"Hadis Kaynaklar›nda Ebû
Eyyûb Hâlid b. Zeyd el--Ensâ-
rî", I. Eyüpsultan Sempozyu-
mu, Tebli¤ler, s. 11-18; H. Al-
gül, "Ebû Eyyûb el-Ensârî",
D‹A (Diyânet ‹slam Ansiklo-
pedisi), X, 124-125
2) Tirmizî, Menâk›b 59; ‹bn

Asâkir, Tarihu Dumaflk II,
190-195
3) ‹bn Ebî fieybe’nin rivayetin-
de bu son cümle "e¤er bunlara
s›k› sar›l›rsa" diye bafllamakta-
d›r. Nevevî’nin kayd›na göre
Hâf›z Ebû Âmir el-Abderî bu
k›sm› "E¤er kendisine tavsiye
etti¤im fleylere s›k› sar›l›rsa"
diye nakletmifltir.
4) Nesâî, Tahrimü’d-dem, 3.
5) Hâkim, Müstedrek, II, 119
6) Müslim, ‹mâre 115 

Foto¤raf 1; Eyüp Camii
Haliç yönündeki kap›s›,
Kaz›m Zaim, Belediye
Arflivinden



önemli birini, yani kabir azab›ndan kurtuluflu
dile getiren bu hadis-i flerîfi bize nakletmifl ol-
mas›, her fleyden önce onun ruh yap›s›n› ve
mücahid kiflili¤ini besleyen ve dokuyan fikir
ve inanc›n ne oldu¤unu yans›tmakta olsa ge-
rektir.

Ebû Abdirrahman el-Hubulî diyor ki;
"Ben, Ebû Eyyûb’u Resûlullah sallallahu aley-
hi ve sellem flöyle buyurdu" derken duydum:

"Allah yolunda bir sabah veya bir akflam
yürüyüflü, güneflin üzerine do¤up batt›¤›
her fleyden daha hay›rl›d›r."(6)

Demek ki Allah yolunda geçirilecek ya-
r›m günlük bir süre, bütün dünya nimetlerin-
den daha hay›rl›d›r. Çünkü dünya ve dünya-
l›lar›n mutlulu¤u, Allah yoluna adanm›fl
emek ve gayretlere ba¤l›d›r.

Eslem b. Ebî ‹mrân anlat›yor: ‹stanbul ku-
flatmas›ndayd›k. Rumlar büyük gruplar ha-
linde üzerimize sald›rd›lar. Biz de kendilerine
karfl›l›k harekâta geçtik. Bu arada müslüman
mücahidlerden biri aç›ktan düflman saflar›na
sald›rd› ve içlerine dald›. Aram›zdan kimileri
"Süphânellah, Yaz›k! Kendi kendisini tehlike-
ye att›!" dedi. Bunun üzerine Resûllah sallalla-
hu aleyhi ve sellem’in yak›n dostu Ebû Eyyûb
el-Ensârî bize flunlar› söyledi:

- "Ey Müslümanlar! Siz (velâ tulgû bi ey-
dîküm ile’t-tehlüke: Kendinizi, kendi elleri-
nizle tehlikeye atmay›n›z!) âyetini böyle yo-
rumluyorsunuz. Halbuki o âyet biz Medineli
Müslümanlar hakk›nda inmifltir. Çünkü, Al-
lah Teâlâ ‹slâm’a izzet verip ‹slâm’a hizmet
edecekleri ço¤alt›nca, kimilerimiz gizlice bir-
birine "Mal›m›z mülkümüz bak›ms›zl›ktan

zâyi oldu. Oysa Allah ‹slâm’› muzaffer k›ld›.
Bu yolda çal›flacak kimseler de oldukça ço¤al-
d›. Biz art›k mal›m›z›n bafl›na dönsek, onlar›n
bak›m› ve verimiyle ilgilensek." demiflti. Bu-
nun üzerine Allah, bu âyeti göndererek bizim
düflüncemizi reddetmifl ve "Allah yolunda
bütün imkanlar›n›z› seferber edin ve (cihat-
tan geri durarak) kendinizi ellerinizle tehli-
keye atmay›n!" buyurmufltur. Binaenaleyh
gerçek tehlike, cihad etmek de¤il, mal›n-mül-
kün bak›m› gerekçesiyle yani ekonomik dü-
flüncelerle geride kalmak ve cihad› terk et-
mektir."(7)

Burada aç›kça görüyoruz ki Ebû Eyyûb,
bir ‹slâmî gerçe¤i "Tehlike, cihad› terk et-
mektir" diye ifade ediyor. Esasen kendisi de
hayat›n› cepheden cepheye koflarak geçirmifl
ve bir bak›ma o gün için en uzak flehir olan
Kostantiniyye’de flehid düflmüfl bulunuyor.
Yani Ebû Eyyûb el-Ensârî, rad›ye anhü’l-Bârî
bu görüflünü, fiilen ispat etmifl olman›n tutar-
l›l›¤› içindedir.

Bu mücâhid sahâbî bir rivayetinde Pey-
gamber Efendimizin flöyle buyurdu¤unu ha-
ber vermektedir:

"En makbûl sadaka, darg›n akrabaya ve-
rilendir."(8)

Birçok insânî ve ‹slâmî ba¤lar ve de¤erler
gibi akrabal›k ba¤lar›n›n da giderek zay›flad›-
¤› günümüzde, huzurlu bir sosyal hayat için,
hadîs-i flerîfte gösterilen bafllang›ç noktas›
gerçekten büyük bir önem arz etmektedir.

O, bir baflka rivayetinde flöyle diyor:
Bir kifli Resûlullah sallallahu aleyhi ve sel-

lem'e geldi ve:
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7) Tirmizî, Tesiru’l Kur’ân 3.
8) Ahmed  b. Hanbel, Müs-
ned, V, 416
9) Ahmed b. Hanbel, Müsned
V,412; ‹bn Mâce, Zühd 15

Foto¤raf 2; Hat:Ali Toy.

Metni; Yetiflmez mi bu
flehrin halk›na bu nimet-i
bârî

Habîbi Ekremin yârî Ebâ
Eyyûb el Ensârî 

Bu hatt›n orjinali
Eyüpsultan Camiine vak-
fedilmifltir.



- Bana ö¤üt ver, özlü olsun! dedi. Resûlul-
lah sallallahu aleyhi ve sellem de:

- "Namaza bafllad›¤›nda son namaz›n›
k›lan bir kifli gibi k›l. Özür beyan etmek zo-
runda kalaca¤›n sözü söyleme! ‹nsanlar›n el-
lerindeki imkanlardan ümidini tamamen
kes!"(9) buyurdu.

Tebli¤ ve irflad›n en etkili oldu¤u an, mu-
hatab›n ö¤üt istedi¤i and›r. Bu noktada nasi-
hat isteyenin ruhî ve sosyal durumunu do¤ru
teflhis edip ona birinci dereceden gerekli olan
tavsiyelerde bulunabilmek iflin ustal›k ve uz-
manl›k yönünü yani özünü teflkil eder. Bu
olayda Peygamber Efendimizin ortaya koy-
du¤u gerçekten özlü tavsiyeleri, herkes için
geçerli bir nitelik ve genellik içermektedir.

Zevkle yap›lan kulluk, özür beyan etmek
zorunda kalmayacak derecede söz ve yaz›ya
dikkat ve insanlar›n imkanlar›na göz dikme-
yecek bir isti¤na ve tenezzülsüzlük. Böylesi
yüksek ruhi disiplin ve gayret içinde bulun-
mak, san›r›m haysiyetli bir iman ve millet ha-
yat›n›n. oldu¤u kadar etkili bir dünya siyase-
tinin de temel flartlar›ndand›r.

40 Hadis Projesi
Nakletti¤i hadîs-i flerîflerden seçip sun-

du¤umuz bu hadisler ile bize vas›fl› ve tav›r-
l› müslüman olma gere¤ini hat›rlatan aziz mi-
safirimizi, nitelikli bir çal›flma ile gelecek ne-
sillere tan›tman›n bir yolu da, herhalde, kültü-
rel ve sanatsal çerçevede gerçeklefltirilecek ka-
l›c› mesâilerdir. Eyüpsultan Belediyesi’nin bu
sene beflincisini gerçeklefltirdi¤i sempozyum-
lar dolay›s›yla söz konusu alanda ciddî bir
ad›m atm›fl oldu¤u ortadad›r. Hem bu faaliye-
tin bir uzant›s› hem de yeni bir ad›m say›labi-
lecek projeyi flöylece özetlemem mümkündür.

Hicretin 15. asr›n› kutlama faaliyetlerinin
bafllat›ld›¤› günlerde (1979 y›l›) hicrette Hz.
Peygamber’in ev sahibi olarak yer alm›fl bulu-
nan Ebû Eyyûb el-Ensârî hazretlerini, rivayet-
lerinden bir k›rk hadis derleyerek anmaya ça-
l›flm›flt›m. Bu çal›flma daha sonra "Eyüp Sul-
tan Hazretlerinden K›rk Hadis" ad›yla kitap-
laflt›, günümüze de¤in üç bask› yapt›. Geçen
sene gerçeklefltirilen Eyüpsultan Sempozyu-
mu’nu takip eden günlerde, bu kitaptaki ha-
dis metinlerinin, her geçen gün say›lar›n›n
artt›¤›n› büyük bir memnuniyetle müflâhede
etti¤imiz hattatlar›m›zdan k›rk›n›n hatt›yla
levhalaflt›r›l›p, yorumlar›n›n da Türkçe-‹ngi-

lizce ve Arapça olarak verilmek suretiyle bir
k›rk hadis haz›rlama fikri gönlüme düfltü.

Böyle bir çal›flma,
1. Eyüp Sultan’›n rivayetlerinden seçilmifl

40 hadisi içerece¤i ,
2. 40 ayr› hattat›n hatt›n› bir arada merak-

l›lar›na sunaca¤›,
3. Eyüpsultan Belediyesi’nin, Eyüp Sul-

tan’a kültürel bir hizmeti olaca¤›,
4.  Sanatkârlar›m›z›n bir anlamda o büyük

sahâbiye bir teflekkür buketi sunmalar› an-
lam› tafl›yaca¤›,

5. Eyüp Sultan ziyaretçi ve dostlar›na
flahâne bir hediye haz›rlanm›fl olaca¤›,

6. Ülke içinde ve d›fl›nda gerek görülecek
kifli ve kurumlara büyük bir gönül rahatl›¤›
ile takdim edilebilece¤i, iyi bir tan›t›m arac›
olaca¤›,

7. Ve inflallah ahirette de onun önderli¤in-
de bir araya gelmemize vesile olaca¤› gibi
düflünce ve temennilerle gerekçelendirilerek
Eyüp Sultan Belediyesi’nin yetkililerine
taraf›mdan teklif edildi. Memnuniyetle kar-
fl›lad›lar.

Bu arada, hemen kaydedelim ki projeye
örnek teflkil eden ilk çal›flma, birkaç y›l önce
Kültür Bakanl›¤› taraf›ndan "40 Hadis" ad›yla
ortaya konulmufl bulunmaktad›r. Biz onu,
flekil, muhtevâ ve teknik aç›lardan aflacak bir
eser ile takip etmifl ve belki de daha mükem-
mellerinin yap›lmas›n› da böylece teflvik et-
mifl olaca¤›z.

‹flin teknik ve uygulamaya yönelik taraf-
lar›yla ilgili detaylar›na girmeyi zaid bul-
du¤um bu proje, eleman k›tl›¤›ndan de¤il,
finans s›k›nt›s›ndan halen düflünce safhas›nda
bulunmaktad›r. Eyüp Sultan muhibbi ve
sanatsever kifli ya da kiflilerin veya finans çev-
relerinin gösterece¤i ilgi ve verece¤i destekle
bu proje inflallah gerçekleflme imkan›na
kavuflmufl olacakt›r. Böyle bir çal›flma flayet
gerçekleflirse hiç kuflkusuz bu, Eyüpsultan
Sempozyumlar›n›n bir baflka mutlu sonucu
ve bereketi anlam›na gelecektir.* Bizimkisi
bilim, sanat, kültür, gönül ve -tabiî- finans
adamlar›na ve kurumlar›na bir duyuru, aç›k
bir ça¤r› yani bir tebli¤dir. Gösterilecek ilgiye
flimdiden teflekkür ederim.
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‹.L.Çakan hocam›z bizlere
Eyüp’teki bir çok çal›flmam›z-
da katk›da bulundu. K›rk Ha-
dis çal›flmas› özgün ve niteli-
kil bir proje. Projenin ön haz›r-
l›klar› tamamland›. ‹lan edile-
bilecek merhaleye ulaflt¤›m›z-
da ilgililere duyuraca¤›z.
(Yay›nlayan›n notu)



Aynur CAN

GÜNÜMÜZDE 
EYÜB SULTAN NASIL

ALGILANIYOR?
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Gözlemlerimizden hareketle biliyoruz ki
Eyüb Sultan, ‹stanbul’un en çok ziyaretçi a¤›r-
layan mekanlar›ndan bir tanesidir. Buraya ge-
len ziyaretçilerin yo¤unlu¤u, haftan›n çeflitli
günlerine ve de¤iflen mevsimlere ald›rmaks›-
z›n korunmaktad›r.

Bu inceleme yaz›s›nda yap›lmaya çal›fl›-
lan, söz konusu mekana ra¤betin sorgulanma-
s›d›r. Öncelikle belirtmek gerekir ki "Eyüb
Sultan mekan›" türbe sahibi zat, di¤er mezar-
lar, mimari yap›lanma, do¤a elemanlar›, kufl-
lar ve insan kalabal›¤› hepsi bir bütün olarak
alg›lanmaktad›r. ‹nsanlar niçin vakitlerini bu
mekanda geçirmeyi tercih ediyorlar? ‹stanbul
gibi çok boyutlu  bir kentte, insanlar› buraya
çeken sebeplerin sorgulanmas›, bu inceleme
yaz›s›n›n bafll›ca amac›d›r. 

Eyüb Sultan mekan›, estetik bir nesne ola-
rak kabul edildi¤inde, modern estetik teorisi
içinde gelifltirilen, estetik özne ve nesne iliflki-
si sonucunda oluflan  estetik haz sürecinin ya-
flanmas›, bu mekan için geçerli olmaktad›r.
Bundan dolay› öncelikle, Modern Estetik Te-
orisinde Estetik Nesnenin Alg›lanmas› bafll›k-
l› bölümde, estetik haz kavram›n›n tan›m›,
özellikleri ve estetik haz sürecinin aç›klanma-
s› ile inceleme yaz›s›na teorik temel oluflturul-
mufltur. 

‹kinci bölümde, yukar›da sözü edilen
amaca yönelik olarak,  Eyüb Sultan’da estetik
haz sürecinin yaflan›rl›l›¤›n›n sorguland›¤›,
bir alan araflt›rmas› yap›lm›flt›r. Bu alan arafl-
t›rmas›nda, kat›l›m yoluyla gözlem  ve birey-
sel görüflme yöntemi kullan›larak, toplam 50
kifli ile görüflülmüfltür. Deneklerin rastlant›sal
olarak  seçildi¤i bu araflt›rmada, elde edilen
veriler incelenerek ve sistematize  edilerek bir

bulgu çözümlemesine gidilmifltir.

I. MODERN ESTET‹K TEOR‹S‹NDE
OBJEN‹N ALGILANMASI

A. Estetik Haz Kavram›

1. Estetik Haz

‹nsan, sadece etraf›ndaki nesneleri kavra-
maz; iç gözlem yolu ile kendi varl›¤›n› da kav-
ramaktad›r. Söz konusu kavrama olay›nda,
kavrayan bilinç varl›¤›na ya da ben’e özne,
kavranan varl›¤a da nesne denilmektedir.
Kavrama olay› estetik alan›na tafl›nd›¤›nda,
estetik özne ile estetik nesne aras›ndaki etkin-
li¤e estetik haz ad› verilmektedir.(1)

Estetik hazz› ya da tavr› aç›klamay› ko-
laylaflt›rmas› amac›yla, nesneye yönelik farkl›
bak›fl aç›lar›ndan söz etmek yerinde olacakt›r.
Bu bak›fl aç›lar›;

•Bilgisel tav›r

•Pratik-ekonomik tav›r

•Estetik tav›r olarak s›ralanmaktad›r.(2)

Bir nesneye, -bir sanat yap›t›, bir do¤a
manzaras› ya da bir tiyatro sahnesi olabilir-
bilgi  veya do¤ru bilgiler edinmek amac›yla
bak›l›rsa bilgisel tav›r içine girilmifltir. Pratik
ya da ekonomik fayda sa¤lamak amac›n›n ta-
fl›nmas›, pragmatist tavra bir örnektir. Nesne-
ye bak›fltaki amaç, anlat›lan yaklafl›m ve he-
deflerden ar›nm›fl, salt hofllanmak ve haz al-
mak ise veya obje sadece seyretmek için sey-
rediliyorsa estetik bir tav›r al›nm›fl demektir.
Bu anlamda estetik tavr›n amac› kendine dö-
nük ya da kendinden ibarettir.

Estetik haz insan›n kiflili¤inin bütünlü¤ü-
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(1)‹smail Tunal›, Estetik, Rem-
zi Kitabevi. ‹stanbul, 1996,
s.23.
(2)Tunal›, a.g.e., s. 23-25.

Foto¤raf 1; Eyüpsultan Ca-
mii’nde cuma namaz, Ka-
z›m Zaim, Belediye Arflivin-
den



ne yönelmektedir. Böylece insan›, geçici kufl-
ku ve kayg›lardan uzaklaflt›rmakta ve insan›n
ruhunun ar›t›lmas›n› sa¤lamaktad›r. Estetik
haz süreci sonunda insan kendini evrensellefl-
mifl ve mutluluk kazanm›fl bir varl›k olarak
duyumsamaktad›r.(3)

Duyusal haz ve estetik haz ayr›m› irdele-
nirse; duyusal haz, ac› hissinin tezad› olarak
her zaman olumlu olan› göstermekte olup in-
san›n içinde bulundu¤u ruh durumuna, onun
ihtiyaç, ç›kar-fayda ve ilgilerine ba¤l›d›r. Este-
tik haz ise, her zaman ac›n›n tezad› olmayabi-
lir, zaman zaman ac› hissi ile örtüflebilmekte-
dir.  Örne¤in tragedya bir estetik haz do¤ur-
maktad›r. Estetik haz tüm ilgilerden ve ç›kar-
fayda iliflkisinden ba¤›ms›zd›r. " Çünkü, este-
tik haz, yal›n bir duyusal uyar›ma de¤il, tersi-
ne bilgi yetilerimizle olan duyarl›l›k ile zihin
aras›ndaki uyuma ve özgür oyuna dayan›r.
Bu uyum subjektif olmakla birlikte kiflisel, in-
sandan insana de¤iflen bir olay olmay›p, bü-
tün insanlar için geçerlili¤i olan bir fenomen-
dir".(4)

2. Estetik Hazz›n Bafll›ca Özellikleri

a. Estetik haz ya da tav›r temelde duyula-
ra dayanmakla birlikte, estetik haz denildi¤in-
de  duyular› aflan bir biçimde, kendine özgü
bir dünya olarak anlafl›lmaktad›r. Estetik tav›r
almada, öncelikle görme ve iflitme duyumlar›
rol oynamaktad›r. Bu duyumlar›n önceli¤i ya
da ayr›cal›¤›, insan›n düflünsel-bilgisel olu-
flunda en çok paya sahip olmalar›ndand›r.
Bunlara, "entellektüel duyular" da denilmek-
tedir. Görme ve iflitme duyumlar›n›n düflün-
sel-kültürel niteli¤i, bir neden olmay›p bir et-
kidir. As›l neden, onlar›n bedenin maddeselli-
¤i ile olan ilgilerinin zay›f olmas›d›r.(5)

b. Amac› tamamen kendine yöneliktir. Bu
nitelik modern estetik teorisinde, estetik tav-
r›n kontemplativ (salt seyir veya temafla) ol-
mas› ile aç›klanmaktad›r.(6) Yani, estetik tavr›n
bütün maddesel ilgilerden soyutlanarak, nes-
neye salt bir estetik haz almak için yönelmesi,
herhangi bir karfl›l›k, fayda beklemeksizin
onun seyretmek için seyredilmesidir.

c. Estetik tav›r, d›fl dünyadan süjenin ken-
disine yönelmifltir. Bu niteli¤i ile her tür d›flsal
ilgi uzak, ba¤›ms›zd›r.

d. Estetik obje üslup bak›m›ndan roman-
tik, realist, ideolojik, ve sosyal-realist vb. fark-

l› yaklafl›mlar› sergileyebilirlerse de estetik
tavr›n özü ve niteli¤i ayn›d›r.

e. Estetik tavr›n öz ve niteli¤i, onun hayal
ve kurgu olarak belirlenmesidir. O, hayale da-
yal›, kurgusal bir fenomen olmakla birlikte;
sadece bundan ibaret de¤ildir. Ayn› zamanda,
düflünsel ve duygusal karmafl›k bir olayd›r.
Estetik tavr›n konusu yaln›z bir estetik nesne
de¤il, ondan daha önce  bir bilgi nesnesidir.
Örne¤in, hofllan›larak bak›lan ahflap bir köfl-
kün, mimari bir yap› oldu¤unu bilinmekte ve
bilindi¤i için ondan hofllan›lmaktad›r.  Köfl-
kün  mimari bir yap› olmas›, duyusal de¤il;
bilgisel-düflünsel yap›lard›r. 

f. Estetik obje karfl›s›nda al›nan tav›r, süb-
jektif ve bireysel bir tav›rd›r. Kant’a göre, "es-
tetik bak›mdan önemli olan, obje’nin kendisi
de¤il, tersine onu estetik olarak alg›layan sü-
je’de uyand›rd›¤› duygunun maddeselli¤i ile
olan ilgilerinin zay›f olmas›d›r".(7)

g. Estetik haz, kendine özgülülü¤ü olan
bir ruhsal durumdur. Söz konusu ruhsal du-
rum, belli bir uyar›c›n›n duygusal bir tepkisi
olmay›p belli bir de¤ere dayal› olarak do¤an
ve ruhun bütün güçlerini uyum içine sokan
yüksek düzeyde bir ruhsal durumdur. Böyle-
ce bu ruh hali içinde insan kendini tatmin ol-
mufl, özgür ve mutlu hissetmektedir. Estetik
haz bu anlamda özneye insanl›¤›n› yaflatmak-
ta ve onu mutlu etmektedir.(8)

B. Estetik Hazz›n Kavranmas›  Süreci

Estetik haz süreci analiz edildi¤inde,
onun çok tabakal› (heterojen nitelikli) iki ayr›
yap›dan olufltu¤u; ancak, sözü edilen yap›la-
r›n ontolojik bir bütünlük içinde, ayn› anda ve
kendili¤inden alg›land›¤› ve kavrand›¤› gö-
rülmektedir.

1. Objektion – Objektivation

Objektion kavram›, birinci alg›lama, reel
varl›k alan› ya da ön yap›  olarak aç›mlanabi-
lir. Objektivation ise, ikinci alg›lama. irreel
varl›k alan› ya da arka yap›n›n alg›lanmas›d›r
Objektionda, duyular›n alg›s› ile nesneler öz-
nenin bilincine konu olurken; objektivation-
da, özne taraf›ndan oluflturulan anlamlar, nes-
neye yüklenmektedir. Estetik nesne, bu sub-
jektif karakter içinde do¤al ba¤l›l›k ve iliflki-
lerden kurtulup, irreel varl›k dünyas›na do¤-
ru uzanm›flt›r. Nesnede bu de¤ifliklikler olu-
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(3)Tunal›, a.g.e., s. 45.
(4)Tunal›, a.g.e., s. 46.

(5)Tunal›, a.g. e., s.32.
(6) Tunal›, a.g.e., s.28.
(7)Tunal›, a.g.e., s.27.
(8)Tunal›, a.g.e., s.46.



flurken, özne de d›flsal reel ba¤l›l›klardan ko-
par ve nesne ile bir bütünleflme içine girmek
ister. Böylece özne ile nesne aras›nda bir duy-
gusall›k ba¤› oluflur. Estetik haz, her iki yap›-
n›n bütünlü¤ü ile oluflan ve bütün estetik sü-
reç boyunca estetik yaflant›ya kat›lan hetero-
jen nitelikte bir duygudur.

Öznenin  nesneye yönelik alg›s› veya
duygular› (özne – nesne iliflkisi), J. Volkelt ta-
raf›ndan üç ayr› s›n›fta aç›klanmaktad›r.(9)

2. Özne ile Nesne ‹liflkisinin 
Duygusal Boyutu
a. Nesneye Ait Duygular 
(Objektif Duygular)
Estetik nesnenin oluflturulmas›nda ona

yüklenen duygular›n veya genifl anlam› ile
al›n›rsa,  objenin oluflumunu haz›rlayan zih-
niyet yap›s› ve de¤erler sisteminin, özne tara-
f›ndan alg›lanmas› ve yaflanmas›d›r. Örnek
olarak tiyatro, sinema veya bir tablo seyredi-
lirken, ilgili nesne konusu kahramanlar›n his-
lerinin, özne taraf›ndan yaflanmas›, paylafl›l-
mas› durumu verilebilir. Örnekler ço¤alt›labi-
lece¤i gibi, mimari yap›larda bunun aç›klan-
mas› nas›ld›r? Bir cami, katedral, kütüphane
veya  konutun özneye verece¤i mesajlar baflka
baflka olup bu mesajlar, ilgili yap›y› infla eden
tema ve anlamlar dünyas›na aittirler. Sözü
edilen mesajlar, okuyucunun kültürü ve bilgi-
lenme düzeyine ba¤l› olarak de¤iflmektedir.

b. Pay Alma veya Kat›lma Duygular›

Bu duygular özneye aittir. Özne nesneden
ald›¤› mesaj›, kendinde içsellefltirir, böylece
bu duygular›, o da hissedebilir ve onlara kat›-
labilir.

c. Durum Duygular› 

Nesneye ait duygular›n özne taraf›ndan
alg›lanmas› ve yaflanmas› sürecinden sonra,
objenin tümünün estetik olarak kavranmas›
ile yaflanan duygulard›r. Derin bir tatmin ola-
rak tarif edilebilecek bu duygular bütünü, öz-
nenin yaflam felsefesini de¤ifltirecek derecede
sars›c› bir etki yapabilmektedir. 

Nesneye ait duygular bafll›¤› ile anlat›lan
duygu türlerinin tümü, özne taraf›ndan ya-
flanmayabilir. Ancak estetik haz  denilen du-
rum duygular› her estetik nesnede -yo¤unlu-
¤u de¤iflmekle birlikte- bulunmak zorunda-
d›r. Yaln›zca büyük yap›tlar sözü edilen duy-

gular›n tümünü yaflatabilmektedir.

Baz› düflünür ve estetikçiler taraf›ndan
tek bir kategori olarak belirlenen bir duygu
türü daha vard›r. Buna özdeflleyim duygusu
denilmektedir.

d. Özdeflleyim Duygusu 

Öznenin, ruhsal-duygusal dünyas› ile
kendisi d›fl›ndaki objeler aras›nda bir ilgi kur-
mas› ve kendi duygular›n› (tevazu, yücelik,
coflku vb.) nesnelere aktarmas›, onlarla özdefl-
lefltirmesidir. 

Özne ile nesne iliflkisinin içeri¤i, ruhsal-
duygusal bir ortakl›k veya uyum olabilece¤i
gibi; boflluk, aç›kl›k ve uyumsuzluk biçiminde
de olabilir, Örne¤in, çiçek açm›fl bir a¤aç, öz-
neye yaflama sevinci verirken, kurumufl dal-
lar, hüzün duygusunu hissettirebilir. Bu duy-
gular subjektiftirler. Bunlardan sonra estetik
hazz› yeniden tan›mlamak gerekirse, estetik
haz; özne taraf›ndan nesneye aktar›lan, özne-
nin ruhsal ve tinsel etkinli¤idir. T. Lipps’e gö-
re "estetik haz, bir objede kendi kendimizden
duydu¤umuz hazd›r".(10) Böylece haz duygu-
sunun kayna¤›, öznedir. Öznenin kendi ken-
dinden haz duymas›, do¤ru olmakla birlikte
eksik  bir aç›klamad›r. Çünkü öznenin d›fl›n-
da, obje olmadan özdeflleyim olay› meydana
gelmemektedir.

II. EYÜB SULTAN’DA ESTET‹K 
ÖZNEYE YÖNEL‹K B‹R ALAN 
ARAfiTIRMASI

A. Estetik Nesne Olarak Eyüb Sultan

Eyüb Sultan mekan›, modern estetik te-
orisi ile gelifltirilen biçimiyle, bir estetik obje
olarak tan›mlanabilir.(11) Bu inceleme yaz›-
s›nda, "Eyüb Sultan mekan›" kavram› ile, yu-
kar›da sözü edilen estetik nesne karfl›lanmak-
tad›r. Eyüb Sultan mekan›, kendi içinde tutar-
l› bir bütünlük ve özgünlük ifade eden bir
kavramd›r. Bu mekandan söz edildi¤inde,
Eyüb Sultan’›n türbesi, cami, hazire, di¤er
mezarl›klar, iç avlu, d›fl avlu, cümle kap›s›,
Musalla ve Çarfl› kap›lar›, flad›rvan, a¤açlar,
kufllar ve insanlar bir bütün olarak anlafl›l-
makta ve alg›lanmaktad›r. Bu haliyle, bir reel
varl›k alan› olarak tan›mlanan Eyüb Sultan
mekan›, ayn› zamanda sonsuzlu¤a aç›lan bir
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(9)Tunal›, a.g.e., s. 39-40.
(10)Tunal›, a.g.e., s. 43.

(11)Sadettin Ökten ve Aynur
Can, "Estetik Objeden Hare-
ketle Bir Estetik Denemesi Es-
tetik Obje Olarak Eyüb Sul-
tan", Tarihi, Kültürü ve Sana-
t›yla IV. Eyüpsultan Sempoz-
yumu Tebli¤ler, 5-7 May›s
2000, Eyüp Belediyesi Kültür
ve Turizm Müdürlü¤ü Yay›n›,
‹stanbul, 2000, s.350-363.



anlamlar dünyas› ile, irrel alan› içinde tafl›-
maktad›r. Fiziksel mekan bir taraftan bu me-
kana gelen insanlar›n bilinçlerine konu olur-
ken, (objektion) di¤er bir yandan, gelen ziya-
retçiler taraf›ndan bu mekana anlamlar yük-
lenmektedir (objektivation). Böylece reel ve ir-
reel varl›k alan› birlikte alg›lanmaktad›r.

B. Eyüb Sultan’da Estetik Haz Süreci-
nin Yaflanmas›n›n Sorguland›¤› Alan
Araflt›rmas›

1.Alan Araflt›rmas›nda ‹zlenen Yön-
tem   

a. Gözlem Yoluyla Kat›l›m Yöntemi

Gözlem, belirli bir amaca yönelik olarak,
belirli bir zaman aral›¤› içinde mekan, insan,
nesneler, olaylar, ortam ve koflullar ile ilgili
olarak, bütün duyu organlar› ile veri toplama
süreci olarak tan›mlanabilir. Bu yöntemin en
önemli özelli¤i, gözlemlenenlerin kendi do¤al
ortam› içinde olmalar›d›r.(12)

Bu araflt›rmada gözlem yöntemi, kat›l›m
yoluyla yani, gözlemlenenlerle iç içe bulunul-
mas›yla uygulanm›flt›r. Söz konusu gözlem,
aral›kl› olarak yap›lm›flt›r.

b. Görüflme Yöntemi

‹nsan yaflam›nda, görüflmenin oldukça
eski ve önemli bir yeri vard›r. Görüflme ya da
mülakat, bireylerin çeflitli konulardaki bilgi,
düflünce, tutum, davran›fllar› ve bunlar›n kay-
na¤›n›n ö¤renilmesinde en uygun yol olarak
kullan›lagelmifl bir yöntemdir.(13) Takdir edile-
cektir ki, farkl› kültür ve sosyo-ekonomik
gruplardaki bireylerin, özel hayatlar›na gir-
mek, onlar›n his dünyalar›n› paylaflmak ve
özellikle, duyarl›l›¤›n yüksek oldu¤u konu-
larda tercihlerini içeren gerçek ve gerçekli¤e
yak›n bilgiler almak, pek çok güçlükleri içerir.
Sübjektif konularda veri toplaman›n s›n›rlar›-
n› zorlamak ve mümkün oldu¤unca do¤ru
bilgiye ulaflmak amac›yla seçilen yöntemin,
avantajlar› göz önünde bulundurulmal›d›r.

"Görüflmede, söylenenlerin, yüzeysel an-
lamlar› yan›nda "gerçek" ve derinli¤ine an-
lamlar› da ç›kart›labilir. Yapmac›k cevaplar›n
ay›klanabilme ve gerçekli¤in ortaya ç›kart›la-
bilme olas›l›¤› yüksektir".(14) Soru formuna
ba¤l› kal›nmadan, merak konusu ya da flüp-
hede kalm›fl konular, kaynak kifliye an›nda so-
ru olarak yönetilebilmektedir. Bunun yan›n-

da, araflt›rmaya gösterilen ilgi, ciddiyet  veya
tersi durumlar ses tonu, mimikler vb. yard›-
m›yla anlafl›lmaktad›r. Görüflme tekni¤i, yan-
l›fl anlamalar›n en aza indi¤i, geri besleme (fe-
ed back) mekanizmas›n›n iflletilebildi¤i, her
e¤itim düzeyinde insana uyabilen bir teknik
olup, deneklerden derinlemesine bilgi al›n-
mas›na elverifllidir.(15)

Görüflme yönteminin zay›f yönleri ise,
kaynak kiflilerin yönlendirilmesine aç›k ve za-
man al›c› olmas›d›r.

2. Alan Araflt›rmas›n›n Uygulanmas›

Görüflme yöntemi   uygulanmadan önce,
Eyüb Sultan mekan›na gidilerek, bir saat sü-
reyle mekan gözlemlenmifl ve rastlant›sal ola-
rak belirlenen 3 kifli ile bir ön görüflme yap›l-
m›flt›r. Bu ön görüflmeden elde edilen veriler-
den yararlan›larak, kiflilere yöneltilmek üzere,
15 tane soru haz›rlanm›flt›r. Soru formunda ilk
5 soru, kimlik bilgilerini (ad›-soyad›, yafl, e¤i-
tim durumu, meslek ve oturulan semt olmak
üzere) içermektedir. Devam eden 2 soru, Eyüb
Sultan’›n zat› ve mekan›n tarihçesi hakk›nda
bilgilenme ve mevcut bilgilerin do¤rulu¤u-
nun anlafl›lmas›na yönelik olarak düzenlen-
mifltir. Bunlar›n d›fl›ndaki di¤er sorular ise,
Eyüb Sultan mekan›na yönelik alg›laman›n
niteli¤ini tespit etmek ve estetik haz sürecinin
yaflanmas›n›n sorgulanmas›na yönelik olarak
haz›rlanm›fllard›r. 

Sözü edilen sorular›n, insanlara yöneltil-
di¤i bir alan araflt›rmas› yap›lm›flt›r. Eyüb Sul-
tan mekan›n› ziyaret etmeyi tercih eden insan-
lar ba¤›ml› de¤iflkeni üzerinde, estetik haz sü-
recinin yaflanma düzeyi ya da estetik haz ba-
¤›ms›z de¤iflkeni incelenmifltir. Böylece, bu
mekan›n, insanlar taraf›ndan bir estetik nesne
olarak kavranmas› geçici yarg›s› test edilmifl-
tir.

Görüflme yönteminin, bu mekana ziyare-
te gelen  toplam 50 kifli üzerinde uygulanma-
s›na karar verilmifl olup, toplam 5 hafta sürey-
le kiflilerle görüflülmüfltür. Görüflme süreci 12
fiubat 2001’de bafllat›lm›fl, 9 Nisan 2001’de ta-
mamlanm›flt›r.  Görüflmenin yap›ld›¤› günler,
haftan›n farkl› günlerine yay›lmaya çal›fl›lm›fl
olup, günlük toplam süreler, 3 saat ile 9 saat
aras›nda de¤iflmektedir. Görüflme yönteminin
uyguland›¤› ay, hafta, gün , süre ve kifli say›s›
afla¤›daki tabloda özetlenmifltir.
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(12)Niyazi Karasar, Bilimsel
Araflt›rma Yöntemi: Kavram-
lar, ‹lkeler, Teknikler, 6. B., 3A
Araflt›rma E¤itim Dan›flman-
l›k Ltd., Ankara, 1994, s. 156-
157. 

(13)Karasar, a.g.e., s. 166.
(14)Karasar, a.g.e., s.175.
(15)Ayn›.



Görüflme süresi 10 dakika ile 1,5 saat ara-
s›nda de¤iflebilmifltir. Görüflmenin yap›ld›¤›
günlerde öncelikle, yar›m saat süreyle, de¤ifl-
meli olarak Çarfl› Kap›s› ve Musalla Kap›s›n›n
karfl›s›ndan, ziyaretçilerin giriflleri ve genel
olarak Eyüb Sultan mekan› gözlemlenmifltir.
Bunun yan›nda ziyaretçilerle yap›lan görüfl-
me aralar›nda da, mekan›n ve insanlar›n göz-
lemlenmesine özen gösterilmifltir. Görüflülen
insanlar rastlant›sal olarak belirlenmifltir. An-
cak bu mekana gelen ziyaretçilerin tamam›na
iliflkin verilerin edinilmesi ve araflt›rman›n
güvenirlili¤inin sa¤lanmas› amac›yla, kiflile-
rin cinsiyet ve yafl gruplar›n›n farkl› olmas›na
dikkat edilmifltir. Belirlenen kiflilerin giyim
konusundaki ve di¤er biçimsel tercihlerinin
farkl›l›¤›, araflt›rmaya yans›t›lmam›flt›r. Arafl-
t›rman›n kapsad›¤› insan profilinin, heterojen
bir yap› arz etmesi istendi¤inden, turistler de
görüflmeye dahil edilmifltir. Görüflülen 50 ki-
fliden 3’ü Alman’d›r.

Araflt›rma bulgular›n› ayr›nt›l› bir flekil-
de tespit etmek amac›yla, ses kay›t cihaz› te-
min edilmiflse de, görüflülen kiflilerden sade-
ce 5 tanesi, bunun kullan›m›na izin vermifl-
lerdir. Yap›lan araflt›rmada, ses kay›t cihaz›
kullan›lmas›n›n amac›n›n titizlikle aç›klan-
mas›na ra¤men, özellikle han›mlar,  bunu
reddetmifllerdir. Görüflme metni kay›t siste-
mi ile muhafaza edilenlerin hepsi, erkek zi-
yaretçilerdir. Bunlardan 4 tanesi 60 yafl ve
üzerindedir. E¤itim düzeyi üniversite mezu-
nu olan 2 han›m, ses kay›t cihaz› kullan›lma-
s›na ikna etme konusundaki ›srar›, verilen
bilgilerin ak›lda tutulabilece¤i kanaatlerinin
vurgulanmas› ile reddetmifllerdir. Görüflme
talebinde bulunulan 3 han›m, ses kay›t ciha-
z› kullanma ricas› üzerine, görüflmeyi kabul
etmemifllerdir.  Yine 2 han›m ziyaretçi, soru-
lar› yan›tlamayacaklar›n›, çünkü, bu mekana
ziyaret adab›n›n taraf›mdan ö¤renilmesi ge-

rekti¤ini söylemifllerdir. 

Görüflme s›ras›nda genç insanlardan ce-
vap alman›n güçlü¤ü, buna karfl›n yafll› insan-
lar›n anlatacak çok fleylerinin olmas› dikkat
konusu olmufltur. Saat 16 00 itibariyle 60 yafl
üzeri bir beyle yap›lan görüflme 1,5 saat son-
ras›nda, ziyaretçi taraf›ndan, "havan›n çok so-
¤udu¤u art›k evime gitmem gerekti¤i"tavsi-
yesi ile sonland›r›lm›flt›r. 

a.  Görüflme Süresince Dikkat Edilen
Hususlar 

ii. Öncelikle kiflisel tan›t›m yap›lm›fl ve
yap›lan araflt›rma hakk›nda bilgi verilmifltir.
Kiflilerin görüflmeyi kabul ettikleri takdirde,
onlara ve topluma yans›yacak faydan›n aç›k-
lanmas›na özen gösterilmifltir. Konu ile ilgile-
nen ziyaretçiler,  sempozyuma davet edilmifl-
lerdir.

iii. Zaman zaman araflt›rman›n seyrinden
bahsedilmifltir. Kaç kifli ile görüflülmesi gerek-
ti¤i, o ana de¤in kaç kifli ile görüflülmüfl oldu-
¤u vb. bilgiler, görüflülen kiflilere aktar›lm›flt›r.

iv. Kiflilerin e¤itim düzeyi ve kültürel pa-
rametrelere göre de¤iflen bir dil kullan›m› ter-
cih edilmifltir. Onlar›n kelimeleri kullan›larak,
görüflme sürdürülmüfltür.

v. Görüflme sürelerinin, kiflilerin ruh hali
ve zaman k›s›tlar›n›n gözlemlenerek, belirlen-
mesine  özen gösterilmifltir.

vi. Soru formunda, izlenebilecek soru s›-
ralamas›na harfiyen uyulmam›fl olup, insan-
lar›n görüflmeye yaklafl›mlar›n› tespit etmek
ve yaklafl›mlar›n› olumlu yönde de¤ifltirmek
amac›yla, baz› kiflilere ad-soyad› sorulmam›fl,
han›m ve bey fleklinde notlar al›nm›flt›r. Yafl,
e¤itim durumu, meslek ve oturulan semt hak-
k›ndaki sorular, toplam görüflme süresine ya-
y›lm›fl, bu konuda sistematik bir takip yap›l-
mam›flt›r.

vii. Görüflme süresini uzatmak amac›yla
yeri geldi¤inde, kiflilerle birlikte yürünerek,
görüflmenin sürdürülmesinden kaç›n›lma-
m›flt›r.

b. Araflt›rman›n K›s›tlar› 

Sorular›n aç›k uçlu oluflu ve soru say›s›-
n›n azl›¤›, araflt›rman›n bir k›s›t› olarak de¤er-
lendirilebilirse de, görüflme yönteminin aç›k-
land›¤› metinde yer alan özelliklerle aç›klana-
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Ay Hafta Gün Süre (saat) Kifli 

fiubat I. P.tesi-Perfl. 9 11

fiubat I. P.tesi-Çarfl. 9 14

Mart II. Çarflamba 6 8

Mart V. Pazar 5 12

Nisan V. Sal› 3 5

Tpl. 5 Hafta 7 gün 32 saat 50 kifli



bilecek gerekçelerden dolay›, bu nicelik ve ni-
telik uygulamas› uygun görülmüfltür.

3. Elde Edilen Bulgular›n Çözümlen-
mesi ve Genel De¤erlendirmeler

a. Cinsiyet Da¤›l›m›

b. Yafl Gruplar›n›n Tesbiti

Eyüb Sultan’a gelen ziyaretçilere yönelik
olarak yap›lan en somut tespitler, cinsiyet ve
yafl itibariyle olanlard›r. Kad›n-erkek oran›n›
göz önüne al›nd›¤›nda, kad›nlar›n %60 ile ço-
¤unlu¤u temsil etti¤i ziyaretçi kitlesi, 12-25,
25-40, 40-60 ve 60 ve üzerinde olanlar olarak
belirlenen yafl gruplar›na ayr›lm›fllard›r. Böy-
lece bu mekana gelen 15 yafl ile 60 yafl ve üze-
rindeki insanlarla görüflülmüfltür.

Ziyaretçilerin cinsiyete göre da¤›l›m so-
nuçlar› de¤erlendirildi¤inde, ço¤unlu¤un ka-
d›n olmas›, bu mekan›n daha çok kad›nlar ta-
raf›ndan ziyaret edildi¤ini düflündürmekte-
dir. Ancak, yap›lan araflt›rmadaki görüflme
günlerinin hafta içi ve hafta sonu ayr›m› yap›-
larak ziyaretçi say›s›n›n de¤erlendirilmesine
gidildi¤inde, elde edilen oran de¤iflebilecek-
tir. Çünkü, hafta içi günlerde çal›flan erkekler,
buraya gelememektedirler. Bunun yan›nda
çal›flan kad›n oran›n›n, erkeklere oranla ol-
dukça düflük oldu¤u tahmin edilmektedir.
Böylece bu mekana gelen ziyaretçilere yönelik
olarak yap›lan cinsiyet da¤›l›m›n›n anlam›
tart›flmaya aç›kt›r.

c. Cinsiyet ve Yafla Göre Da¤›l›m

Kad›n ziyaretçilerin  yaklafl›k % 43’ü 25-
40 yafl grubuna dahildir. Yine yaklafl›k %70’i
25 ile 60 yafl aras›ndad›r. Erkek ziyaretçilerin
% 45’i 60 yafl ve üzerindedir. Erkek ziyaretçi-
lerin yüksek bir oranda 60 yafl ve üzerinde ol-
mas›n›n karfl›l›¤›, onlardan birinin "bizim ya-
fl›m›zdaki bir adam, ölümden gayri ne düflü-
nür. Bu mekanlar  ölümün so¤uklu¤unu al›r
ve bizi teselli eder" sözlerinde bulunabilir.

d. E¤itim Düzeyine Göre Da¤›l›m

1.Kad›n Ziyaretçilerin E¤itim Düzeyi

Kad›n ziyaretçilerin e¤itim düzeyleri ilko-
kul, lise ve üniversite ayr›m› ile birbirine çok
yak›n oranlarda tespit edilmifltir. Bu anlamda,
bu mekan› ziyaret eden insanlar, e¤itim düze-
yi itibariyle heterojen bir yap›y› sergilemekte-
dir. Lise ve üniversite düzeyleri birlikte ele
al›nd›¤›nda bu oran, %59’a ulaflmaktad›r.

2. Erkek Ziyaretçilerin E¤itim Düzeyi
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Cinsiyet Kifli say›s› %

Kad›n 30 60

Erkek 20 40

Toplam 50  100

15-25 - 1 - 4 2 7

25-40 2 1 - 2 3 8

40-60 - 6 - 3 3 12

60 ve + - 2 - 1 - 3

Toplam 2 10 - 10 8 30

% 13 33 - 33 26 100

Yafl
grb.

Okur
Yazar 
de¤il

‹lk
okul

Lise Üni.Orta Topl.

15-25 - 1 - 2 - 3

25-40 - 1 1 - 1 3

40-60 - 3 - 1 1 5

60 ve + - 7 - 1 2 9

Toplam - 12 1 3 4 20

% - 60 5 15 20 100

Yafl
grb.

Okur
Yazar 
de¤il

‹lk
okul

Lise Üni.Orta Topl.

Yafl grubu Kad›n Erkek %

15-25 5 4 18

25-40 13 3 32

40-60 8 4 24

60 ve üzeri 4 9 26

Toplam 30 20 %100

Foto¤raf 2; 1986’l› y›llarda
bir k›fl günü Eyüpsultan Ca-
mii’meydan›, Metin
Türkmeno¤lu, Beldiye
Arflivinden



Erkek ziyaretçiler %60’a ulaflan oranda il-
kokul mezunudurlar ve bunlardan 2’si dini
e¤itim ald›klar›n› belirtmifllerdir.

e. Eyüb Sultan’a Gelifl S›kl›¤› 

Ziyaretçilerin %56’s› gelifl s›kl›¤› itibariyle
sürekli, s›k s›k ve oldukça s›k de¤erlemeleri
içinde bulunmaktad›rlar. Bu mekana nadiren
geldi¤ini ifade eden %12 oran›ndaki kiflilerin
yar›s›, flehir d›fl›ndan gelmifllerdir. fiehir d›fl›n-
da ikamet ettikleri halde ‹stanbul’a her gelifl-
lerinde, mutlaka bu mekana geldiklerini ifade
etmifllerdir. Hatta bunlardan bir tanesi, Al-
manya’dan yeni geldi¤ini ve uça¤›ndan iner
inmez bu mekana kofltu¤unu söylemifltir. Bu-
nun yan› s›ra, %12’lik dilimin di¤er yar›s›n›
oluflturan kifliler, ‹stanbul’un bu mekana uzak
semtlerinde oturduklar›ndan ve "dünya mefl-
galesinden vakit bulamad›klar› için" buraya
nadiren gelebildikleri yönünde aç›klamalar
yapm›fllard›r.

g. Tarihi Bilgilenmenin (Eyüb Sul-
tan’›n Zat› ve Mekan Hakk›nda) Sorgulan-
mas›

Tarihi  bilgilenme konusu sorguland›¤›n-
da kad›n ziyaretçilerin eflit oranda bir da¤›l›-
ma sahip olduklar› izlenmektedir. Yani bunla-
r›n yar›s›, eksik veya ilgili konuda hiçbir bilgi-
ye sahip de¤illerdir. % 60’n›n ilkokul mezunu
oldu¤u bilinen erkek ziyaretçilerin %90’› ko-
nu hakk›nda do¤ru bilgi sahibidirler.  Bu an-
lamda, e¤itim düzeyi, bilgi edinmede çok
önemli bir ölçü olmakla birlikte, bilgilenme
konusu olan insan ve mekanlar ele al›nd›¤›n-

da, bu çok fazla bir anlam ifade etmeyebil-
mektedir. Bu veri çözümlemesinin di¤er bir
boyutu olarak, Türk toplumunda okuma kül-
türünün zay›fl›¤›na karfl›n, sohbet yoluyla ve-
ya flifahen bilgi aktar›lmas›n›n önemli bir ora-
na sahip oldu¤u sonucu ç›kar›labilecektir.

‹nsanlar Eyüb Sultan’a niçin geliyorlar?
Bu mekanda ne buluyorlar? Sorular› berabe-
rinde pek çok yan›tlar› getirmektedir. Bu ya-
n›tlar›, Eyüb Sultan’a ziyarete gelen insanlar›-
m›z›n a¤z›ndan flöyle s›ralayabiliriz.

• Ferahlamak
• manevi derece almak
• ölümü hat›rlamak   veya   ölümsüzlü¤ü

hat›rlamak
• huzur bulmak
• gönül muhabbeti
• al›flkanl›k(yapmas›)
• ibadet/ vazife
• vazife
• dua etmek
• flefaat dilemek
• kabir ziyareti
• tefekkür
• sonsuzlu¤u duyumsamak
• kendine çeki düzen vermek
• ölçüyü kaç›rmamak
• Allah’a yak›n olmak
• Deprem korkusu
• Manevi haz / tatmin
• Manevi baba ihtiyac›
• Tarihsel bilinci yaflamak
• Manevi ihtiyaç
• Gönül gözünün aç›lmas›
• Eyüb Sultan’›n daveti veya ça¤›rmas›
• Sünnet-i seniyye olmas›" olarak ifade

edilmiflse de, söz konusu ziyaretin, dar anla-
m› ile ele al›nd›¤›nda bir sünnet  olmad›¤› bi-
linmektedir. Sünnet genifl anlam› ile de¤erlen-
dirildi¤inde, farkl› yorumlara ulafl›labilmek-
tedir. ‹nsanlar›n Eyüb Sultan’a gelifl sebeple-
ri k›saca say›ld›ktan sonra, kiflilerle yap›lan
görüflme sonucunda, Eyüb Sultan mekan›n›n
alg›lanmas› konusunda flu tespitler s›ralanabi-
lir.

• Sonsuzluk mekan›
• Muhabbet mekan›
• Tefekkür-hakikat mekan›
• ‹yilikler (iyi niyet) mekan›
• Sayg›-sevgi (uyand›ran duygular) me-

kan›
• Huzur mekan›
• Teselli mekan›
• Sab›r mekan›
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Kad›n 15 15 30 50

Erkek 18 2 20 90

Cinsiyet
Bilgiler 
Do¤ru

Bilgi 
yok/eksik

Toplam 
Kifli %

Gelifl s›kl›¤› Kifli say›s› %

Sürekli (Her gün) 2 4

S›k s›k (Haftada 2-3) 12 24

Oldukça s›k (Ayda 2-3) 14 28

Ara s›ra (Y›lda 2-3) 10 20

Nadiren ( 4-5y›lda bir) 6 12

‹lk defa 6 12

Toplam 50 100



• Ölüm mekan›
• ‹bret mekan›
Modern estetik teorisine göre, "estetik

haz" konusunun aç›klanmas›nda, nesneye yö-
nelik olarak  üç farkl› tav›r bulunmakta idi.
Bunlar,

1. Bilgisel tav›r
2. Pragmatist tav›r ve
3. Estetik tav›r olarak s›ralanm›flt›.
Bu bölümde, araflt›rman›n amac›na uy-

gun olarak, görüflülen kiflilerin bu mekana
gelmelerinin sebepleri sorgulanarak, yukar›-
daki ayr›m çerçevesinde bir bulgu çözümle-
mesine gidilecektir.

1. Bilgisel Tavr›n Sorgulanmas›
Toplam 50 kifliden yaln›zca 6’s›n›n bilgi

ve do¤ru bilgiler edinmek amac›yla Eyüb Sul-
tan’a geldikleri tespit edilmifltir. Bu kiflilerden
4’ü kad›n,  2’si  erkektir. Kad›nlardan 2’si Al-
man uyruklu turistler olup di¤er 2’si, araflt›r-
ma amaçl› gelen üniversite ö¤rencileridir. Er-
keklerden biri yine Alman bir turisttir. Di¤er
erkek, bu mekana bilgilenme d›fl›nda, fetih
y›llar›n›n coflkusunu duyumsamak, "Akflem-
settin’in Eyüb Sultan’n›n kabrini bulmas› mu-
cizesini hissetmek" için geldi¤ini söylemifltir.
Bu, tarih bilincinin duyumsanmas› olarak yo-
rumlanm›fl ve bilgisel tav›r kategorisi içinde
düflünülmüfltür.  Bu tav›r içinde yer alan 6 ki-
fli ya da görüflülen toplam kifli say›s›n›n yak-
lafl›k %12’si, üniversite mezunu veya üniver-
site ö¤rencisidir.

Üniversite ö¤rencisi gençler, dönem
ödevi zorunlulu¤unun gere¤i bir alan araflt›r-
mas› yapmak üzere ilk defa geldikleri bu me-
kanda, en çok dikkatlerini çeken fleyin, bura-
ya gelen insanlar›n  hayatlar›nda, dinin bu ka-
dar önemli bir de¤er oldu¤unun fark edilme-
si oldu¤unu belirtmifllerdir.

Turistik amaçl› ziyaret yapan kifliler, bura-
ya, Osmanl› toplumunun hangi mekanlarda
yaflad›klar›n› merak ettiklerini ve Osmanl› in-
san› ve medeniyetini tan›mak istedikleri için
geldiklerini söylemifllerdir. Onlara göre, Os-
manl›’y› anlamadan, kendi medeniyetlerini
ya da medeniyet sorunsal›n› anlaman›n imka-
n› bulunmamaktad›r. Turistler bu mekan› çok
be¤endiklerini, çok etkileyici ve estetik bul-
duklar›n› ifade etmifllerdir. ‹stanbul’un bütün
tarihi dokusu, onlar için ayn› anlam› tafl›mak-
tad›r. Alman turistler, Türk insan›na yönelik,
a¤›r elefltirilerini de ifade etmekten sak›nma-

m›fllar ve Türklerin bu mekanlar›n önemini
anlamad›klar›n›, bunun onlar›n  hal ve hare-
ketlerinden anlafl›ld›¤›n› söylemifllerdir.

Eyüb Sultan mekan›na gelen  bir kifli, bu
mekan› saçma ve anlams›z buldu¤unu söyle-
mifl ve kendisinin  bir yak›n›n›n cenaze töreni
için zorunluluk gere¤i, burada bulundu¤unu
belirtmifltir.

2. Pragmatist Tav›r
Eyüb Sultan’a gelen ziyaretçilerin gelifl

amaçlar› ve bu mekanda yaflad›klar› duygular
kategorize edildi¤inde, pragmatist tav›r için-
de yer alan, üç farkl› grubun olufltu¤u söyle-
nebilir. 

a. ‹badet ve vazife zorunluluklar› içinde,
bir sorumluluk gere¤i veya sorumluluktan
kurtulman›n rahatl›¤›n› hissetmek

Bu mekana gelmeyi ibadet olarak alg›la-
yan kifliler, her ziyarete gelifllerinde ilk olarak
flükür namaz› k›ld›klar›n› söylemifllerdir. On-
lara göre namaz ibadeti, bu mekanda daha da
lezzetlenmektedir. ‹badetlerini yapt›klar›nda,
bir taraftan ibadetten daha fazla haz al›rken
di¤er taraftan, "bir külfetten veya borçtan kur-
tulman›n ferahl›¤›n› duyumsad›klar›n›" ifade
etmektedirler. Böylece iki yoldan huzura ulafl-
maktad›rlar.

b. Dünyevi s›k›nt›lardan kurtulmak, fe-
rahlamak, dua etmek

Dünyevi isteklerinin gerçekleflmesi veya
dünyevi s›k›nt›lardan kurtulmak için bu me-
kana gelen kifliler de, bu mekanda ferahlad›k-
lar›n› ifade etmifllerdir. Onlar›n dualar›, " Al-
lah’›m daraltma, bunaltma, bizi bofl çevirme"
sözleri ile karfl›l›¤›n› bulmaktad›r. Bu kifliler
Eyüb Sultan mekan›na "dünya ifllerinden f›r-
sat bulurlarsa" geldiklerini söylemektedirler.
Ziyaretleri s›ras›nda flayet bir cenaze ile karfl›-
lafl›rlarsa, "hey gidi yalan dünya" deyip, dün-
yan›n yalan ve bofl oldu¤unu düflündüklerini
vurgulam›fllard›r. Bu gruba girdi¤i düflünülen
ziyaretçiler içinde, cami avlusundaki suyun
flifal› oldu¤u inanc›n› tafl›yan ve flifa amaçl›
suyu içen ve evine götüren kifliler de bulun-
maktad›r.

c. Ahirete ait kayg›lara çözüm bulmak
amaçlar›n›n a¤›r basmas› ve  ferahlamak (fle-
faat dilemek ve manevi  derece almak vb.)Bu
ziyaretçilerde  Eyüb Sultan mekan›n›n bir say-
g›-sevgi mekan› olarak alg›lanmas›n›n yo¤un-
lukta oldu¤u düflünülmekte olup ziyaretçile-
rin hal ve hareketlerinde sayg› unsurunun  ön
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planda oldu¤u gözlemlenmifltir. Kendisine
türbe içindeki tezyinata iliflkin sualler sorulan
78 yafl›ndaki bey, hayat› boyunca türbenin içi-
ne hiç girmedi¤ini söylemifltir. Bu konuda
oluflan merak› ise, "ne bileyim, onlar büyük
zatlar... Girmekten haya ediyorum, duam›
ederim ve giderim" sözleriyle gidermifltir.

Pragmatist tav›r içinde bulunan ziya-
retçi say›s›, 38’dir. Yani, toplam kifli say›s›n›n
yaklafl›k %76’s›n› temsil eden oran içinde ol-
duklar› düflünülen bütün ziyaretçilerde, bu
mekanda ruh hallerinde bir de¤ifliklik, bir fe-
rahlama ve rahatlama duygular›n›n ortakl›¤›
dikkat çeken bir nitelik olarak belirlenmekte-
dir. Ayn› tav›r içinde kalmakla birlikte, üç ay-
r› gruba  ait kiflilerin bu mekana bak›fllar›nda-
ki önceliklerinin farkl› oldu¤u tespiti yap›labi-
lir. Ancak, bu ziyaretçilerin hepsi, bu mekan-
da, huzur duygusunu yaflad›klar›n› ifade et-
mektedirler. Ziyaretçilerin "ölçüyü kaç›rma-
mak", "kendine çeki düzen vermek" ve "dep-
rem korkusunu"aflmak ifadelerinden bu me-
kan›n, kendilerine pratik-ekonomik bir fayda
sa¤lad›¤› yorumu yap›lmaktad›r. Bu kifliler-
den baz›lar›, Eyüb Sultan mekan›n›n, aile, ifl,
akrabal›k, komfluluk iliflkilerinde baflar›l› ol-
malar›n› ve mümkün oldu¤unca az kalp k›r-
malar› pratik faydas›n› sa¤lad›¤›na inanmak-
tad›rlar. Onlar bu mekanda, iç gözlem yoluy-
la kendileri ile bir hesaplaflma içine girmekte
ve bu mekan›n kutsall›k ve yüceli¤i ile hayat-
ta karfl›lar›na ç›kan zorluklarla daha iyi müca-
dele ettiklerini düflünmektedirler.  Böylece, bu
mekanda adeta manevi enerji toplanmaktad›r.
Görüflülenlerden buraya s›k s›k gelen bir kifli,
burada yaflad›¤› duygular sayesinde, bu me-
kana ikinci bir ziyaretine kadar hiçbir kimse-
nin kalbinin k›rmad›¤›n› ifade etmifltir.

3. Estetik Tav›r  
Bafllang›çta aç›kland›¤› gibi, amac› ken-

dinden ibaret olan, kendine özgü bir dünya
olarak tan›mlanabilen ve gündelik kayg› ve
tutkulardan ar›nmak anlam›nda özetlenebile-
cek bu tav›r içinde yer ald›¤› düflünülen, 6 ki-
fli bulunmaktad›r. Toplam içinde yaklafl›k %12
oran›yla temsil edilen bu kiflilerin de, ikili bir
ayr›m içinde yer almalar›n›n do¤ru olaca¤›
düflünülmektedir.

Eyüb Sultan mekan›ndan, estetik haz du-
yarak ayr›ld›¤› düflünülen 6 kifliden bir k›sm›,
mekan›, bir estetik obje olarak alg›lay›p, ken-
dilerinde içsellefltirmifllerdir. Di¤erleri ise,
Eyüb Sultan’›n bizatihi zat›n›n huzurunda bu

hazza ulaflm›fllard›r. Eyüb Sultan’›n zat›n›n
karfl›s›nda, reel hayata yönelik bütün kayg› ve
tutkulardan uzaklaflarak, adeta zaman›n dur-
du¤unu hissetmifllerdir. Böylece, türbe sahibi
zatdan, ziyaretçiye ulaflan ya da ziyaretçinin
kendi dünyas›n›n  Eyüb Sultan’›n görünü-
münde ya da huzurunda içsellefltirilmesi ile
duyumsanmakta olan bir haz sürecinin ya-
fland›¤› düflünülmektedir.

Estetik haz, duyusal haz kavram›n›n aksi-
ne, yaln›zca ac›n›n tezad›ndan ibaret olan ve-
ya her zaman olumlu ve hofl olan duygular›n
ifadesi olmayan, daha kapsaml› bir kavramla
aç›klanm›flt›. Estetik haz içinde ac›, hüzün vb.
olumsuzluk ifadesi duygular› da bar›nd›r-
maktayd›. Amac›, kendini gerçeklefltirmekten
ibaret olan estetik haz kavram›, bütün madde-
sel ilgilerden soyutlanarak ve herhangi bir
karfl›l›k ve fayda  beklemeksizin, salt kendisi
için vard›r. Bir ziyaretçi yaflad›¤› duygu yo-
¤unlu¤unu, "çok büyük bir haz ve ruh huzu-
ru" olarak ifade ederken, bu ruh halinin aç›k-
lanmas› istendi¤inde, "içinde mutlulukta var
hüzün de, hayata dair bütün duygular bulu-
nabiliyor. Çok sevdi¤iniz bir dostla her fleyini
paylaflman›n verdi¤i rahatl›k ve huzur duy-
gusu" fleklinde sözlerini tamamlam›flt›r. Bu
duygular› paylaflan ziyaretçiler, bu duygu yo-
¤unlu¤unun, her zaman yaflanmayabildi¤ini
ve ruh hallerine göre de¤iflen bir süreç oldu-
¤unu ifade etmifllerdir. 

Estetik hazza Eyüb Sultan’›n zat›nda ula-
flan ziyaretçilerden bir han›m, "Eyüb Sultan
Hazretlerinin huzuruna ç›k›p kendimi vere-
rek, o an baflka hiçbir fley düflünmeksizin, ca-
nü gönülden, hüflu içinde onunla sohbet edi-
yorum ve onu arac› k›larak Allah’tan her fle-
yin hay›rl›s›n› vermesini istiyorum" demifltir.
Böylece estetik hazz›n tüm maddi ilgilerden
soyutlanmas› özelli¤i yan›nda, onun bir hayal
ve kurgudan ibaret oldu¤u özelli¤i de vurgu-
lu bir flekilde yaflanmaktad›r. Yine ziyaretçi-
lerden bir bey, "buraya geldi¤imde, sanki,
Eyüb Sultan hazretleri ve  Hz. Peygamber ile
görüflülerek ayarlanan bir buluflma saati için
gelmifl oldu¤umu hissediyorum" demifltir.
Böylece üçlü bir muhabbet kurgusu yaflan-
maktad›r. Bu hissiyat› yaflayan bey için, Hz.
Peygamberi, bizatihi gören; abdestini ald›ran;
sofras›n›  eliyle kuran ve kald›ran bu zata ya-
k›n olmak, onun adeta "baflka bir alemde" ya-
flamas›n› sa¤lamaktayd› ve sözü edilen alem,
salt mutluluk ve hazdan ibaret idi. Ziyaretçi
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yaflad›klar›n› ifade ederken göz yafllar›n› tuta-
mam›flt›r.

Estetik haz sürecinde, insan›n bedenin
maddeselli¤i ile olan ilgilerinin zay›flamas› ve
görme-iflitme duygular›n›n düflünsel-kültürel
niteli¤inin etkisi ile,  yaflanan estetik haz ora-
n›n›n artt›¤› bilinmektedir.  Bununla ilgili ola-
rak, Eyüb Sultan mekan› hakk›nda do¤ru bil-
gilere sahip olan insanlar›n yaflad›¤› duygula-
r›n çeflitlilik ve yo¤unlu¤unun artt›¤› düflü-
nülmektedir. Ön yap›y› bir bütün olarak alg›-
layan bu insanlar, mekan hakk›ndaki do¤ru
bilgileri ile arka yap›daki tabakalar›n say›lar›-
n› ve yaflanma yo¤unluklar›n› artt›rma flans›-
na sahip olmaktad›rlar. Bu anlamda, estetik
hazza ulaflt›¤› düflünülen ziyaretçi oran›,
Eyüb Sultan mekan›n›n ne kadar anlafl›ld›¤›-
n›n da bir göstergesidir. Yahya Kemal Beyatl›,
bu mekanda yaflad›¤› estetik haz duygusunu
flöyle anlatmaktad›r: "Eyüb, Türklerin ölüm
flehri Eyüb  Avrupa topra¤›n›n bitti¤i sahilde
‹slam cennetinin bir bahçesi gibi duruyor. Bu
ölüm flehrine bir defa girenler, kendilerini bir
servi ve çini rüyas› içinde kaybolmufl gibi his-
settikleri zaman biliyorlar m› ki hakikaten bir
rü’yada  bulunuyorlar?"(16) Beyatl›, estetik haz
duygusunun yaflanmas›nda entelektüel duy-
gular›n önemini vurgularcas›na sözlerine flöy-
le devam etmektedir. "... Eyüb’ün bu servi ve
çini rü’yas›ndan uyanan bir zair diyebilir ki:
"Neredeyim! ... bulundu¤um yer ‹slam cenne-
tinin yeflil bir bahçesini and›r›yor. Maamafih
ne kadar garip ki Rum kayserlerinin "Vlaher-
na" dedikleri meflhur saraylar›n›n harabesi
burada! ... Upuzun giden bu surlar o kayserle-
rin müdafaa siperleriydi. ...Bu toprakta Medi-
ne’de do¤mufl, Muhammed’le görüflmüfl ve
konuflmufl olan bir sahabe yat›yor ki ismi Eba
Eyyüb Halid! Medine nerede? Bizans saray›-
n›n burçlar› nerede? Bunlar›n aras›nda ne mü-
nasebet var? Bu topra¤a ‹slam yeflil nuru niçin
böyle bol ya¤m›fl?... Ben de  bu sualleri kendi
kendime sordum. Düflünmeye bafllad›¤›m za-
man Eyüb’ün maveras› gözlerime bir kat da-
ha nurlu göründü".(17)

Araflt›rma sonucunda elde edilen veri-
lerin de¤erlendirildi¤i estetik haz bölümünde
ikili bir ayr›m ortaya ç›km›flt›. Ancak bu ayr›-
m›n, estetik hazz›n kavranmas›nda, ön yap›
ve arka yap›n›n bütünselli¤i özelli¤i ile para-
lel olarak çok belirgin s›n›rlar içinde olmay›p;
baz› kiflilerin sözlerinden, iç  içe geçebildi¤i
sonucu ç›kar›lmaktad›r. Bu tespit de Eyüb

Sultan mekan›n›n anlafl›lmas›nda bir gösterge
olarak kabul edilebilecektir. 

Eyüb Sultan mekan› ile aras›nda bir
muhabbet ve sohbet ba¤› oldu¤unu söyleyen
bir han›m ziyaretçi, yaflad›¤› duygular› flöyle
anlatmaktad›r. "...Beni s›cak evimden ayr›l›p,
yollara düflüp buraya gelmeye kimse zorlam›-
yor. Zaman, para vs. harcayarak, can› gönül-
den, bir aflkla buraya kofluyorum. ...Buraya
akflam gün bat›m›nda gelmelisiniz. Günün
son ›fl›klar›, a¤açlar, güvercinler ve eski bina-
lar hepsi bir olup insana öyle büyük bir haz
veriyor ki! Ayn› duygular› baflka mekanlarda
da yaflayabiliyoruz ama Eyüb Sultan Hazret-
leri ile buras› insan›n gözünde bir baflka gü-
zellefliyor. Sadece seyredip dal›yorsunuz".

Eyüb Sultan mekan›, zamana meydan
okurcas›na ön yap› veya objektion olarak ad-
land›rabilece¤imiz görünümünü halen muha-
faza etmektedir. Bir flans ve tarihsel zenginlik
olan ön yap›n›n arkas›nda, say›lar› sonsuza
uzanan bilgi ve duygu tabakalar› bulunmak-
tad›r. Buraya kadar çeliflki yok. Çeliflki, ziya-
ret eden insanlarla birlikte bafll›yor. Eyüb Sul-
tan mekan›, sadece büyük eserler için geçerli
kriterleri sunma kapasitesine fazlas› ile sahip.
Ama insan›m›z bu mekanla ayn› dili konufl-
muyor, konuflam›yor. Eyüb Sultan mekan›n›n
amac› kendinden ibaret. Sadece anlafl›lmak,
varl›¤›n›n kendisine,  bu mekana gelenler ta-
raf›ndan hat›rlat›lmas›. Eyüb Sultan mekan›
bu amac›n› gerçeklefltirmek için zamana ald›r-
madan, var gücü ile açm›fl kuca¤›n› bekliyor!

SONUÇ
Eyüb Sultan mekan›n›n estetik bir nesne

olarak tan›mlanmas› ile, bu mekana gelen in-
sanlar›n gelifl amaçlar›n›n ve burada yaflad›k-
lar› duygular›n sorgulanmas›,   inceleme yaz›-
s›n›n temel amac›d›r.

Öncelikle, modern estetik teorisi içinde
belirlenen, estetik nesne ve estetik hazz›n ya-
flanmas› sürecine ait tan›m ve özellikler aç›k-
lanm›fl ve alan araflt›rmas›na teorik bir temel
oluflturulmufltur.

Söz konusu alan araflt›rmas›nda, Eyüb
Sultan mekan›n› ziyaret etmeyi tercih eden in-
sanlar ba¤›ml› de¤iflkeni üzerinde, estetik haz
sürecinin yaflanma düzeyi ya da estetik haz
ba¤›ms›z de¤iflkeni incelenmifltir. Böylece,
Eyüb Sultan mekan›n›n bir estetik nesne ola-
rak alg›lanmas› geçici yarg›s› denenmifltir. Ka-
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t›l›m yoluyla gözlem ve bireysel görüflme
yönteminin kullan›ld›¤› araflt›rmada, toplam
50 kifli ile görüflülmüfltür. 

Bu mekan› ziyarete gelen kiflilerden al›-
nan veriler cinsiyet, yafl grubu, e¤itim düzeyi,
gelifl s›kl›¤› ve bu mekana ait bilgilerin do¤ru-
lu¤u s›n›flamalar› ile toplam kitle içindeki da-
¤›l›m oranlar› tespit edilmifltir. Kiflilerden al›-
nan veriler de¤erlendirildi¤inde, estetik haz
sürecini yaflad›¤› düflünülen ziyaretçilerin
yaklafl›k %12 oran›nda oldu¤u bulgusuna ula-
fl›lm›flt›r. Bu oran, estetik nesne kavram›n› ön
yap› - arka yap› ayr›m› ve özellikleri ile bafla-
r›yla temsil eden Eyüb Sultan mekan› için, ol-
dukça düflük görülmekte ve sonuç itibariyle
bu mekan›n, yeterince anlafl›lmad›¤› ya da
çok düflük bir düzeyde anlafl›ld›¤› yorumuna
ulafl›labilmektedir. Eyüb Sultan’a nicelik ola-
rak çok fazla talep bulunmakta ancak, niteli-
¤in sorguland›¤› bu araflt›rma, niteli¤e iliflkin
talebin ciddi anlamda sorgulanmas› gere¤i
karfl›m›za bir çeliflki olarak ç›kmaktad›r. Prag-
matist tav›r bafll›¤› alt›nda bulgular›n çözüm-
lenmesinde, Eyüb Sultan mekan›n›n toplum-
sal ahlak normunun dinamik hale gelmesin-
de, etkili bir role sahip oldu¤u düflünülmekte-
dir. Bu mekanda, adeta manevi bir sosyallefl-
me süreci bafllat›lmaktad›r. Söz konusu sos-
yalleflme, asgari bir bilgilenme düzeyine ihti-
yaç duyabilece¤i gibi buna ihtiyaç duymadan
da, kiflinin kendini, çevresini ve di¤er insanla-
r› gözlemlemesi ve bu mekanda yaflanan
maddi ve manevi sohbetler ile, öncelikle kifli
kendisine yönelik olumlu elefltirilerde bulun-
makta, sonra ulaflt›¤› do¤rular› hayata geçir-
meye çal›flmakta ve bu olumlu dönüflümü,
çevresine yaymaktad›r. ‹nsanlar›n huzur bul-
du¤u, ferahlad›¤› bu mekandan al›nan mane-
vi enerjinin topluma, manevi bir dinamik ola-
rak yay›lma süreci yafland›¤› düflünülmekte-
dir.

Eyüb Sultan mekan›n›n, ‹stanbul’un dini
ve sosyo-kültürel hayat›nda çok önemli bir
yeri oldu¤u vak›ad›r. Ancak bu mekan›n hak
etti¤i flekli ile anlafl›lmad›¤› da karfl›m›zda bir
gerçeklik olarak durmaktad›r. ‹nsan flahsiyeti-
nin oluflum ve tamamlanmas›na benzer flekil-
de, bir medeniyetin çöküflünde veya yeniden
meydana getirilme çabalar›ndaki en büyük
zaaf, kan›m›zca çeliflki ve tutars›zl›kt›r. Yine
bir medeniyetin en üstün yan› iç tutarl›l›k ve
denge olabilir kan›s› ile, yeni medeniyet pro-
jemizi güçlü k›lmak ve bir aray›fl içinde olan

Türk insan›na hak etti¤i kimli¤i sunabilmek
için, her birimiz ortaya ç›kan bu çeliflkiyle
yüzleflmeliyiz.

GGÖÖRRÜÜfifiMMEEDDEE  
KULLANILAN SORULAR
1. Ad›n›z-Soyad›n›z:
2. Yafl›n›z:
3. E¤itim Durumunuz:
4. Mesle¤iniz:
5. Oturdu¤unuz semt hangisidir? Ne ka-

dar zamand›r oturuyorsunuz?
6. Eyüb Sultan’›n zat› hakk›ndaki bilgilen-

menin ve do¤rulu¤unun sorgulanmas›.
7. Mekan›n tarihçesi ya da mekan hakk›n-

da bilgilerin sorgulanmas›. (Türbe, cami vb.
ne zaman yap›lm›fl gibi vb.) 

8. Eyüb Sultan’a ne kadar s›kl›kla gelirsi-
niz? Sebepleri?

9. Geldi¤iniz gün  (hafta içi , cuma hafta
sonu, Ramazan veya kandil  olmas›) fark eder

10. Buraya gelmek için özel zaman
ay›r›yor musunuz? (Alternatiflerin s›rala-
narak çoktan seçmeli soru düzene¤i fleklinde
s›ralanmas›)

11. Eyüb Sultan’a niçin geliyorsunuz?
Burada ne buluyorsunuz?

12. Eyüb Sultan’a geldi¤inizde ilk olarak
ne yapars›n›z? (ziyaret, namaz, kabir ziyareti
vb. ço¤alt›larak çoktan seçmeli olabilir.)

13. Burada en çok veya yo¤un yaflad›¤›n›z
duygular hangileridir? ( duygular tezatlar› ile
birlikte s›ralanabilerek yard›mc› olunabilir.)
Buradan ayr›ld›ktan sonra etkisi devam ediy-
or mu?

14. Burada yaflad›¤›n›z duygular›n ben-
zerlerini baflka nerede yafl›yor sunuz?

15. Eyüb Sultan mekan›ndaki hatlar ve
çiniler sizi nas›l etkiliyor? Sizce bunlar›n
yap›lma amac› neler olabilir?
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‹skender PALA
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Ünivesitesi  Türk dili ve Edebiyat› bölüm baflkanl›¤› görevini yürütmekte.



Tarih araflt›rmalar›n›n laboratuvarlar›
aras›nda say›lan mezarl›klar›n günümüze
yönelik kültür malzemelerini de¤erlendir-
mek üzere yap›lmas› gereken çal›flmalar, iti-
raf etmeliyiz ki bugünün bilim dünyas›nca
›skalanm›fl araflt›rma sahalar›ndan biridir.
Bir mezar tafl› bize ne anlat›r, sorusu, tarih
ile ba¤›n› koparmayan milletler için yavan
ve anlams›zd›r, ama Türkiyemiz gibi yak›n
dönemde farkl› kültür havzas›nda var olma
mücadelesine girmifl bir ülke için çok derin-
likli bir sorudur. Çünki mezarl›klar› okurken
geçmifle ait pek çok ipucu yan›nda kültür ta-
rihinin yaz›m›na iliflkin pek çeflitli veriler de
elde edilebilir. 

Bir mezar tafl› bize ne anlat›r? 

Uygun disiplinler ile bakt›¤›m›zda bir
mezar tafl›n›n sanat ve edebiyat baflta olmak
üzere sosyoloji, felsefe, iktisat, antrapoloji ve
hatta t›p tarihiyle ilgili ipuçlar› vermesi
mümkündür. Söz gelimi sanat analizi yap›-
lan bir mezar tafl› bize, hat, nak›fl ve yontu-
culuk (tafl iflçili¤i) sanatlar›n›n geçmifliyle il-

gili okumalar› sa¤lar. Edebiyat okumalar›na
tabi tutulan bir tafl ise bize geçmifl zamanla-
ra ait fliir ve infla esteti¤i ile edebiyat tarihini
do¤ru tesbitte yard›mc› olur. fiehirlerin ge-
çirdi¤i evreler, tarihi bilinmeyen olaylar›n
tan›mlanmas›, atalar›m›z›n kimlik ve meslek
gruplar›n›n belirlenmesi, aile ve flecere bilgi-
sinin tesbiti, eski ça¤lar›n nüfus politikalar›,
geçmifl toplumlar›n sosyolojik e¤ilimleri, ge-
çirdikleri salg›n hastal›klar ile tabii âfetler,
t›p tarihine iliflkin veriler vs. hep mezarl›k-
larda dosyalanm›fl bilgilerdir ve bunlar tari-
hin sat›r aralar›n› doldurmak için bize kay-
nakl›k eder. Oysa bugün mezarl›klar›m›z ka-
pa¤› aç›lmamak üzere kapat›lm›fl eski bir ki-
tap gibi durmakta, pörsümekte, y›pranmak-
ta, eskimekte ve elden ç›kmaktad›r. Bir me-
zarl›k, ayn› zamanda bir tarih atlas›d›r; mil-
letlerin yaflad›klar› co¤rafî mekanlar› en faz-
la onlar belirler. Tarihî co¤rafyas›na sadakat
göstermeyen milletlerin topraklar›n›n ya¤-
malanmas› da er veya geç kaç›n›lmaz ola-
cakt›r. Mezarl›klar›m›zdan kaç›r›lan her fla-
hide, vatan topra¤›ndan bir parçan›n daha
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Foto¤raf 1; Ebussud haziresi
içinde yer alan Ebussud
kabri, Kaz›m Zaim, Belediye
Arflivinden



kaybedilmesi demektir. Çünki o yaln›zca bir
tafl›n de¤il, ayn› zamanda bir medeniyetin,
bir kültürün kaybolmas› anlam›na gelir.

Eyüpsultan, ‹stanbul'umuzun biraz da
mezarl›klar›yla birlikte an›lan bilâd-i selâse-
sinden biridir. "Mezarl›k" kelimesindeki so-
¤ukluk ve iticilik, bu semtte birdenbire munis
bir anlama bürünür nedense. Her yerde ürkü-
tücü buldu¤umuz mezarl›klar› biz Eyüpsul-
tan'da ulvî bir vecd ile ziyaret ediyor, bundan
haz duyuyoruz. Eyüpsultan'da mezarl›k bir
medeniyetin ta kendisidir. Ve Eyüpsultan bi-
raz da mezarl›k demektir. Burada hayat me-
zarl›¤›n çevresinde geliflir ve mezarl›k bir öte-
ki mahalle oluverir. Baflka hiç bir yerde, Eyüp-
sultan'daki kadar mezarl›k ile hayat içiçe de-
¤ildir. Burada ölüm ile hayat, ölü ile diri öyle-
sine yak›nd›r ki, ancak ince bir toprak tabaka-
s›yla  ayr›l›rlar birbirinden. 

Peki, o hâlde baflka bir soru soral›m:
Mezarl›klar›m›z nas›l kurtar›labilir? 

‹nsan›n yitirilmeye bafllad›¤› flu zamanda

ve ekonomik açmazlar›n ortas›nda böyle bir
soruyu sormak, baz›lar›m›za belki fazla üto-
pik gelebilir; ama burada söz konusu olan bir
kültür, bir tarihtir. Bugün, bütün zor flartlara
ra¤men onlar› kurtarmay› önemsemiyorsak
yar›n da tarih haf›zam›z› yitirmeyi fazla
önemsemeyece¤imize emin olunuz. 

Mezarl›klar›m›z nas›l kurtar›labilir, soru-
suna arad›¤›m›z cevap bu tebli¤in de konusu-
dur ve 1997 y›l›n›n ikinci yar›s›nda Eyüpsul-
tan'›n orta yerindeki bir hazire üzerine yapt›-
¤›m›z bir master uygulaman›n çözümlenme-
sine dayan›r. Maalesef bu çal›flma, baflta fi-
nans problemi olmak üzere elde olmayan
daha bir sürü nedenle akim kalm›flt›r.

Eyüp Belediyesi Kültür ve Turizm Mü-
dürlü¤ü bünyesinde baflta Kültür Müdürü Sa-
y›n ‹rfan Çal›flan'›n gayretleriyle bafllat›lan bu
çal›flmaya bizzat belediye baflkan› Say›n Ah-
met Genç destek veriyordu ve Büyükflehir Be-
lediyesi'nin himayesinde yürütülmesi düflü-
nülüyordu. Pilot bölge olarak Ebussuud Hazi-

resi seçilmiflti*. Burada 54 adet
mezar ve 13 de mezar yeri belli ol-
mayan flahide mevcuttu. Toplam
67 kiflinin gömülü oldu¤u hazire
her bak›mdan Eyüp mezarl›klar›-
n›n bir prototipini oluflturmaktay-
d›. Burada uygulanacak bir mas-
ter çal›flma ço¤alt›larak bütün
Eyüpsultan mezarl›klar›na ve bel-
ki di¤er tarihî mezarl›klara tatbik
edilebilsin istiyorduk. Bunun için
önce bir form oluflturduk. Buna
göre her hazire yahut paftan›n
kuflbak›fl› bir plan› ç›kart›larak za-
man içerisindeki muhtemel defor-
masyonun önünü almay› amaçla-
d›k (Plan 1).  Her mezara bir nu-
mara verilerek -çünki bugün tari-
hî mezarl›klar›n ana problemi ya-
z›lar›n›n Osmanl› Türkçesi ile olu-
fludur- hazire girifline as›lacak
böyle bir plan, alt k›s›mda yer ala-
cak ölü isimleriyle gerek ziyaretçi-
lerin arad›klar› kifliye ait mezar›
bulmalar›n›, gerekse merak ettik-
leri fanilerin kimler olduklar›n›
ö¤renmelerini sa¤layacak, ayr›ca
kötü niyetli kiflilere karfl› da hazi-
renin zabt u rabta al›nd›¤› fikrini
kuvvetlendirecekti. Bu tür bir pla-
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Say›n Pala’n›n çal›flmas› bu
türde yap›lan ilk örnekler-
den. Eski ‹st. Büyükflehir
Belediye Baflkan› Say›n R.T.
Erdo¤an’›n da destekleriye
pilot uygulama Ebussud ha-
ziresinde bafllat›ld› ve ‹sta-
nbul’un tüm tarihi mezar-
l›klar›nda yer alan mezar
tafllar› okundu. Bir k›sm›na
kitabeleri konuldu. Ama bu
çal›flma baflkan gidince ol-
du¤u gibi kald›.
(Yay›nlayan›n notu)



n›n bütün mezarl›k girifllerinde paftalar ve
adalar halinde ço¤alt›larak uygulama alan›na
konulmas› mümkündür. Envanter kay›tlar›n›
destekleyecek bu uygulama, muhtemelen me-
zarl›klarla ilgili kurum ve kurulufllar›n da ifli-
ni kolaylaflt›racakt›r.

Hazirenin içindeki her bir mezar için ayr›
bir tesbit formu oluflturmak ise ikinci ad›mda
yap›lmas› gereken bir çal›flma idi (Plan 2).
Saydamda gördü¤ünüz bu formdaki bafll›kla-
r› seçerken amac›m›z, mezar üzerine yap›la-
cak bu çal›flman›n kapsay›c› ve bir daha ka¤›t
üzerinde ifllem gerektirmeyecek ve bilim
adamlar›n›n tekrar tekrar ayn› çal›flma için
mesai harcamalar›n› önlemek idi. Tesbit for-
munda yer alacak bilgilere elbette baflkalar›
ilave olunabilir, yahut amaca göre de¤iflik hâ-
neler ilave edilebilir. Bizim bir sayfay› taflma-
yacak biçimde ve arflivlendi¤inde kullan›m
kolayl›¤› sa¤lamak üzere belirledi¤imiz soru-
lar flunlar idi:

TTeessbbiitt  ttaarriihhii:: Envanter kay›tlar›n›n hare-
ketini ve mezarda muhtemel deformasyonun
zaman›n› tesbit için önemlidir. Bunun mezar-
l›k sorumlular›n›n görev bilincin› att›r›c› bir
etken olaca¤› da tabiidir.

MMeezzaarr››nn  ççiizziimmii:: Do¤u-bat› istikametine
göre çizilecek bu plan, mezar›n kuflbak›fl›
görünümünü verecek ve mutlaka ölçek kul-
lan›lacakt›r. Böylece Mezar Tesbit For-

mu'ndaki bilgiler çizim ile de desteklenmifl
olacakt›r. Mezar›n yap›s›, lahit, aç›k mezar,
söve y›¤ma veya duvar örgü özellikleri  ile
tamir biçimleri, belki flahidelerin durum tes-
biti vs. mümkün olabilir.
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Plan 1; Ebussuud
Haziresinde bulunan
mezarlar›n yerleflim flemas›

Foto¤raf 2; Ebussud haziresi
ve Eyüpsultan Camii mey-
dan›, Belediye Arflivinden



KKaabbiirr  nnuummaarraass››:: Bu numara için iki yol iz-
lenecekti. Envantere kay›tl› mezarlar›n resmî
kay›tlardaki s›ra numaralar›, yahut yeni tes-
bitlerde verilecek numara ile kay›tlara geçir-
me. Ebussuud Haziresi'nde bu numaralar ta-
raf›m›zdan belli bir s›ra ile ve kap› giriflinden
itibaren kuzeyden güneye do¤ru hizalar esas
al›narak verilmifltir.

ÖÖlleenn  kkiiflfliinniinn  aadd››  vvee  mmeessllee¤¤ii:: Mezar kitabe-
sindeki isimlerin tesbiti birkaç yönden önem-
li görülümektedir. Envanter kay›tlar›na giren
isimlerin alfabetik tasnifi, daha sonra arana-
cak bir ismin kolayl›kla bulunmas›n› sa¤laya-
cakt›r. Dahas› e¤er bu kiflinin mesle¤i mezar
kitabesinde belirtilmifl ise de¤iflik bilimsel ça-
l›flmalar kolaylaflacakt›r. Böylece bütün me-
zarl›klar›n tesbiti sona erdi¤inde, söz gelimi
Eyüp'te medfun vezirler, hattatlar, hekimler,
flairler vs. ayr› ayr› etütlere konu olabilecek ve
alfabetik ulafl›m ile aranan her kifli hakk›nda
araflt›rmac›lara yol gösterici olunacakt›r. Soy
isimlerinden aile ba¤lar› ç›kart›labilecek, belki

arada kimli¤i belli olmayanlar›n meslekî veya
flecere aidiyeti ortaya konulabilecektir. Ölen
kiflinin kimli¤iyle ilgili olarak flahidelerdeki
serpufl, motif ve rölyefler de burada yard›mc›
unsur olarak anlam kazanmaktad›r.

KKaabbiirr  ttüürrüü  vvee  ttaann››mm››:: Daha evvel yap›lan
çizimin bu bölümde detayland›r›larak anlat›l-
mas› bizce önemli görülmektedir. Aranan me-
zar›n bulunmas›ndan, tamir, restore ve bak›m
gibi teknik hizmetlerin yürütülmesine kadar
pek çok aç›dan bu bilgilerin önemi vard›r.
Mermere yap›lacak restorasyon ile küfeki
malzemeye yap›lacak tamirin, yahut mezar›
çatlatmak üzere büyüyen bir a¤ac›n yahut bit-
kilerin hangi safhada budanmas› yahut temiz-
lenmesi gerekti¤ine bu tan›mlara bakarak ka-
rar verilebilecektir.

KKiittaabbeenniinn  yyaazz››  ttüürrüü  vvee  vvaarrssaa  hhaattttaatt››:: Hat-
tatl›k sanat›yla ilgili olarak bu bilginin tesbiti-
ni önemli bulduk.

KKiittaabbeenniinn  ssaatt››rr  aaddeeddii:: fiahidelerin defor-
me yahut k›r›lma tehlikesine kar-
fl› üzerlerindeki yaz›n›n kaç sat›r-
dan olufltu¤unu tesbit etmekte
yarar vard›r.

KKiittaabbeeddee  kkaayy››ttll››  ttaarriihh:: Bu ta-
rih, mezarda yatan kiflinin ölüm
y›l›n› gösteren rakam ile takvim
grubudur ve kronoloji cetvelleri
ile envanter kay›tlar›n›n olufltu-
rulmas›nda önemli görülür. Tarih
kayd›, bir mezar tafl›ndaki en
önemli bilgilerden biridir.

KKiittaabbeenniinn  ookkuunnuuflfluu  vvee  mmaann--
zzuumm  iissee  flflaaiirrii::  De¤iflik yaz› ve an-
lat›m üsluplar›n›n görüldü¤ü
mezar kitabelerini okumak bu-
gün ancak uzmanl›k isteyen bir
aland›r. Herhangi bir insan›n bu
kitabelerde neler yazd›¤›n› anla-
mas›n› sa¤lamak oldukça külfet-
li bir mesai gerektirir. Bu bir alfa-
be de¤iflikli¤inden öte bir dil de-
¤iflimini de içinde bar›nd›r›r. Ki-
tabeleri okumak biraz da eski
kültürü yak›ndan bilmekle
mümkündür. Lakaplar›, proto-
kolü, gelenekleri, folkloru vs. es-
ki toplumumuzun k›saca sosyal
hayat›n› yak›ndan tan›may› ge-
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rektirir. Manzum tarihler için ayr›ca aruz, di-
van fliiri esteti¤i, flairin kudret derecesi vs.
önemlidir. Gerekti¤inde yar›s› k›r›lm›fl, silin-
mifl, kopmufl, deforme olmufl bir dizenin as-
l›na ulaflabilecek fliir birikimine sahip olmak
gerekir. Bu noktada flairin mahlas› ve kimli¤i
önem kazan›r. Mezar kitabelerindeki manzu-
melere bakarak edebiyat tarihinin bir k›sm›
da ayd›nlat›labilir.

EEbbcceedd  hheessaabb››nn››nn  ssaa¤¤llaammaass››:: Manzum ki-
tabelerde fliirin son dizesi, flahidenin üzerinde
rakam ile gösterilen tarihin ebced karfl›l›¤›
olarak yer al›r. Burada flair söyledi¤i dize ile
orada medfun kiflinin ölüm y›l›n› (bazan ay
olarak da) bildirir. Rakamlar› silinmifl yahut
kaybolmufl flahidelerde bunu tesbit için ebced
hesab›n› dizeye uygulamak yeterlidir. Ancak
burada tarih düflürme ilminin incelikleri dev-
reye girer ve tarih dizesinin tam m›, cevher
mi, ta'miyeli yahut mühmel mi, lafzen yahut
ma'nen  mi, hatta lugazl› yahut dütâ m› söy-
lendi¤ini anlayabilmek önemlidir. Tarih
düflürme ilmi bilinmeden hesab edilecek bir
ebced, araflt›rmac›y› her zaman yan›ltmaya
haz›rd›r.

MMeezzaarr››  ttaann››tt››cc››  öözzeett  bbiillggii:: Bütün bu  bilgi-
lerin tek cümle ile ifadesinin yaz›laca¤› bir
özet bilgidir. Bu cümle,  araflt›rmac›lar› de¤il,
merakl›lar› ilgilendiren bilgilerden oluflur.
Çok gerekli de¤ilse buradaki bilgi ölenin yal-
n›zca kimli¤i ve ölüm tarihinden ibaret olma-
l›d›r. Aç›k hava flartlar›na dayan›kl› malzeme-
den küçük bir plaket üzerine yazd›rt›l›p me-
zar›n sanat ve tarihî de¤eri ile ömrüne halel
getirmeyecek, deformasyona neden olmaya-
cak, çirkin ve kaba durmayacak bir yerine uy-
gun usulle rabtedilecek olan bir tan›m bilgisi-
dir. Böylece hazirenin kap›s›ndan mezar pla-
n›n› inceleyerek giren bir kifli, planda yer alan
bilginin biraz daha fazlas›n› burada bulabil-
meli, gerekiyorsa manevî vazifesini yapmal›
ve tarih bilincini oluflturacak kültür  malze-
mesini edinmelidir.

Görüldü¤ü gibi bütün bu bilgi bafll›k-
lar›n›n do¤ru tesbiti için disiplinler aras› bir
iflbirli¤ine ihtiyaç vard›r. Ne yaln›zca sanat
tarihçisi, ne bir divan fliiri araflt›rmac›s›n›n; ne
bir hattat yahut dilcinin, ne de resmî yetkili
yahut sorumlunun tek bafl›na bir mezarl›¤›
korumaya gücü yetmeyecektir. Bu yüzden
mezarl›klar› korumak belki üniversite,

belediye, devlet iflbirli¤i gerektiren bir çal›fl-
ma alan›d›r. Hatta sanat ruhu tafl›yan iflçilere
ve estetik bak›fl sahibi ustalara da ihtiyaç var-
d›r. Mezarl›klar›m›z› bak›ms›z b›rakt›¤›m›z,
atalar›m›z›n hat›ralar›na hoyrat davran-
d›¤›m›z müddetçe bir kat daha sorumlu ol-
du¤umuzu ve buralar› belki baflkalar›n›n ya¤-
malamas›na izin verdi¤imizi unutmamal›y›z.
Mezarl›klar› ve mezarlar› ne kadar günümüze
yans›t›rsak o derece kendimizle yeniden kar-
fl›laflaca¤›m›z unutulmamal›d›r. Eklerde bu
etüdün uyguland›¤› 2 adet mezar tan›m› il-
gililere sunulmufltur. 

Umuyoruz ki zaten gecikti¤imiz bu çal›fl-
ma  ilgililerin  kulaklar›na da gider.

Tebli¤ ettim efendim.
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Foto¤raf 3; Ebussud haziresi
ve tarihi mezarl›klar,
Belediye Arflivinden



T. Nejat ERALP

DUKAK‹NZÂDE 
AHMED PAfiA HAZIRES‹ 

VE DUKAK‹NZÂDELER
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Sivas’ta do¤du. 1963 y›l›nda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya 
Fakültesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Çeflitli askeri okullarda tarih 

ö¤retmenli¤i yapt›. Askeri müzede çeflitli görevlerde bulundu. 1993’te 
askeri müzeden emekliye ayr›ld›. Halen Mimar Sinan Üniversitesi’nde 

müzecilik dersleri vermekte ve vekâleten ‹stanbul Resim ve Heykel Müzesi
Müdürlü¤ü görevini sürdürmektedir. Birçok d›fl ülkede müzecilik üzerine in-

celeme ve araflt›rmada bulundu. “Tarih Boyunca Türk Toplumunda Silah 
Kavram› ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda kullan›lan Silahlar” adl› 

yay›nlanm›fl bir eseri ile tarih ve müzecilik konular›nda çeflitli 
makaleleri bulunmaktad›r.



S›n›rlar› içerisine girildi¤i andan itiba-
ren insan›n çok de¤iflik duygularla dolup
taflt›¤›, manevi zevkin doruklar›na ulaflt›¤›
Eyüpsultan’› meflhur ‹talyan yazar Edmon-
do De Amicis ‹stanbul adl› eserinde flöyle ta-
rif ediyor: 

“Bu fevkalâde bir sessizli¤e gömülüfl
aristokratik bir mahalle gibi uhrevi bir hü-
zünle beraber, dünyevî bir hürmet hissini il-
ham eden bembeyaz, gölgeli ve flahane bir
güzelli¤e sahip bir mezar flehridir”.

Yazar›n bu düflüncesine kat›lmamak
mümkün de¤ildir. Ancak fluras› da muha-
kakki bu flirin ve kutsal belde ‹stanbul’un
fethinden itibaren Türk ‹stanbul’daki Türk
varl›¤›n› ve Türk kültürünü birçok yönleri
ile günümüze tafl›yan en önemli faktörler-
den birisidir. 

‹ki, üç as›r öncesinden bafllayarak, gra-
vürlere, kartpostallara, özel foto¤raflara ko-
nu olmufl olan Eyüpsultan’daki mezarlar,
türbeler, hazireler ve tarihi yap›lar büyük öl-
çülerde olmasa bile baz› kay›plara ra¤men
bugün araflt›r›lmas›, tan›t›lmas› gereken ko-
nular›n bafl›nda gelmektedir. Türk ‹stan-
bul’un tarihsel aç›dan tapu senetleri niteli¤i-
ni tafl›yan ‹stanbul Makbereleri içerisinde,
Eyüpsultan kabirlerinin di¤erlerine nazaran
ayr› bir özelli¤i ve kutsall›¤› vard›r. O da bi-
lindi¤i üzere Hz. Ebu Eyyûb El Ensarî’nin
kabrinin ve türbesinin de bu bölgede bulun-
mas›ndan ileri gelmektedir. 

Hz. Eyyûb’un kabrinin bulunmas›yla
birlikte; bölge bir yanda Türk yerleflimine
aç›l›rken, di¤er yandan da dinsel aç›dan Hz.
Eyyûb’a yak›n olmak, O’nun flefaatine s›¤›-
nabilmek düflüncesi, beldede gömülü olma-
y›, kabir sahibi olmay› ve bölgede eser b›rak-
may› bir ayr›cal›k haline getirmifltir.  Örne-
¤in XIX. Yüzy›l›n seçkin divan flairlerinden
say›lan ve “‹lhamî” mahlas› ile fliirler yazan
padiflah III. Sultan Selim, devrin büyük hat-
tatlar›ndan Yesârî Zade Mustafa ‹zzet Efen-
diye türbenin bir duvar›na flu fliirini yazd›r›-
yordu. 

Aledâr-› kerim flâh-› iklim-i risaltin
Muinim ol benim daim bil hakk-› Hazreti Bâri 
Selim-i ilhami her dem yüz sürer bu ravzâ-i pake
fiEFAATLE kerem k›l Ya Ebâ Eyyubi Ensarî

Toplu yerleflim noktalar›n›n, konaklar›n
çevresinde mermerin beyaz› ile yeflilin ku-

caklaflt›¤› türbeler, hazireler ve münferit me-
zarl›klar, insanlar›n ürperti ile bakt›klar› bi-
rer mekân olmaktan ç›km›fl, aksine sevecen-
likle bak›lan, onar›lan, korunan, a¤açlar›n›n
gölgesinde duvarlar›na, tafllar›na yaslan›la-
rak dinlenilen birer manevi huzur mekân›
haline gelmifllerdir. Yaflamakla ölmek aras›n-
daki korku s›n›r›n› kald›ran, alt› as›rl›k bir
tarihe ›fl›k tutan, Türk-‹slâm sanat›n›n birçok
özelliklerini ça¤›m›za tafl›yan, kendine has
mistik yap›s›n› her fleye ra¤men koruyan ve
bir müzeflehir olan Eyüpsultan’›n sanmam
ki dünyada baflka bir örne¤i bulunsun.

Konumuz, esas itibariyle Dukakinzâde
Ahmet Pafla Haziresi olmakla beraber, ne an-
lama geldi¤i ço¤u kere bilinmeyen (Duka-
kin) ad› ve Dukakinzâdeler hakk›nda da bil-
gi vermekte yarar görmekteyim. Zira Duka-
kinzâdeler XVI. Yüzy›ldan bafllayarak Os-
manl› hizmetine girmifller, bat›dan gelmekle
beraber, soylu bir aile olmalar› nedeniyle sa-
raya yak›n olarak sultanlarla evlenip Os-
manl› Hanedan›’na akraba olmufl ve XIX.
Yüzy›l bafllar›na kadar devletin üst düzey
görevlerinde bulunmufllard›r.

Dukakinzâde Ahmet Pafla Haziresi, Fes-
hane Caddesi üzerinde, ön cephesi alçak bir
duvarla çevrili, kuzeybat›da fiahsultan Mek-
tebi ile güneydo¤uda üzeri sonradan par-
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Resim 1,2; Dukaginzade’ye
ait oldu¤u söylenen mezar.
Kitabe:
“Merhum ve ma¤fur
Ahmad Pafla
Rahmetullahi aleyh
sane 964”



makl›k ilave edilmifl bir duvarla ve arka cep-
hesi di¤er bir hazire ile çevrilmifl durumda-
d›r. Feshane Caddesi’ne bakan ön cephede üç
adet hâcet penceresi ve bir kap›s› bulunmak-
tad›r. Hazirede güneydo¤u duvar›na çok ya-
k›n mesafede iki adet, ön cephe duvar›na pa-
ralel olarak iki s›ra halinde sekiz adet kabir
yer almaktad›r. Bunlardan  ön s›rda en solda
bulunan ile, arka s›rada iki tanesinin  kitabesi
bulunmamaktad›r. Haziredeki kitabesi bulu-
nan dört kabir, XVIII. Yüzy›l ve XIX. Yüzy›l›n
ilk yar›s›na ait olup bunlar›n Dükakinzâdeler-
le  iliflkileri tesbit edilememifltir. 

Hazirede, güneydo¤u duvar›na hemen
hemen bitiflik durumda olan ilk kabir Duka-
kinzade ‹skender Bey’e aittir. Silindirik ko-
numlu flahide üzerinde:

Sâhib 
Ül Hayrat 
‹skender Beg 
Sene 990 (1582)

yaz›lar› okunmaktad›r. Lâhit fleklindeki bu
kabirin hemen yan›ndaki kabir ise Dukakin-
zâde Ahmed Pafla’ya ait olup, muhtemelen
alt k›sm› onar›mlar esnas›nda k›r›lm›fl oldu-
¤undan yine silindirik konumlu ve ‹skender
Bey’in flahidesine göre daha k›sad›r. fiahi-
de’de:

Merhûm ve Ma¤fûr 
Ah›ned Pafla 
Rahmetullâh’ü aleyh 
Sene 964 (1557)

yaz›l›d›r. Buradan sa¤a do¤ru gelindi¤inde
ilk s›ran›n üçüncüsü ve ön cepheden ikinci
hacet penceresinin karfl›s›na rastlayan lâhit
fleklindeki kabir ise Sultan II. Bâyezid’in k›z›
Ayfle Sultan’›n torunlar›ndan Nesliflah Sul-
tan’›n kabridir. Bafl ve ayak taraf›nda ona-
r›mlar sonucu kabire betonla tesbit edilmifl
iki flahidesi vard›r. Her iki flahide de, görül-
dü¤ü kadar›yla ayn› formu tafl›makta olup
birbirlerinden konturlarla ayr›lan dörder bö-
lümden oluflmaktad›r. Ancak bafl taraf›nda
bulunan flahide k›r›lm›fl, ilk iki bölüm yaz›la-
r› ile üçüncü bölümün ilk sat›r yaz›s› okuna-
bilmektedir. Ancak Mehmet Nermi Haskan
bafl taraf flahidesindeki ifadeleri flöyle tesbit
etmifltir:

Hüve’1 Hallâk’ül Bâki
Hayf Gevher Mülûk’e ey dil hayf 
Hâk’e düfldü ol Gevher idrâk

Bundan sonras› halen mevcut olmamakla
birlikte Eyüp Tarihi’ne göre devam› flu flekil-
dedir:

Nesli Sultan Bâyezid idi ol 
Cümle âlem revâkle y›ka pâk 
Didi Ankâ vefat›na tarih 
Dald› deryây› rahmete ol pâk 
988 (1580)

Ayak taraf›nda bulunan flahidede ise
ilk iki bölümde:

Cennetmekân 
Sultan Bâyezid-i Velî Hân Hazretlerinin 
Sülâle-i Tâhirelerinden ‹smetlû Nesliflah Sultan 
Ruhuna Fatiha

yaz›lar› bulunmaktad›r. Yaz›lar› takip eden
üçüncü bölümde ise geleneksel hurma a¤ac›
motifi görülmektedir. Bu bölümün hemen
alt›ndaki çanak formundaki dördüncü bö-
lümde ise:

Sene H.988 (1580)

tarihi yer almaktad›r. Hazire içerisinde flahi-
desi bulunan di¤er kabirler; Ruflen Mehmed
Bey’in k›z kardefli Hac› Rukiye Han›ma ait
1178 (1764) tarihli, EIHâc Ali A¤a’ya ait 1148
(1734) tarihli, ‹brahim Halil’e ait 1264 (1847)
tarihli, Ruflen Mehmed Beyzâde Musa’ya ait
1128 (1716) tarihli kabirlerdir. Gerek Eyüp
Tarihi yazar›n›n belirttiklerine ve gerekse
bölgenin 50-60 y›l öncesini hat›rlayanlar›n
verdikleri bilgilere göre, 1940 ve 1950 sonra-
s›nda Eyüp mezarl›klar›nda baz› onar›mlara
gidilmifl ve kabirlerde restorasyonlar yap›l-
m›flt›r. Ancak bu restorasyon ve onar›mlar
muhtemelen genifl çapl› bir araflt›rma sonu-
cu yap›lmad›¤› için kabirsiz flahideler uy-
gunluklar› gözlemle tesbit edilerek, flahide-
siz kabirlere de konulabilmifltir. fiahsultan
Mektebi bölgesinde do¤up büyüyen epeyce
yafll› bir bayan, özellikle 1950 sonras› ona-
r›mlar›ndan yana yak›la flikâyetçi olmufltur.

Hazireye isim veren Dukakinzâdelere
gelince; Dukakinler, Arnavutluk’un en eski
ve soylu ailelerinden biridir. Baz› kaynaklar
orijinlerinin Frans›z veya Alman yahut Nor-
man olabilece¤ini yazarlar ise de, bu konuda
kesin bir bulgu yoktur.

Dukakin soyu, Duc Jan ad›nda bir soy-
lu taraf›ndan ‹flkodra’n›n bat›s›nda, Dirim
“Drin” ›rma¤›n›n kavsi içerisinde, bugün Ti-
ran’›n 300 km. kuzeyinde “Dukadz›n” ad› ile
kurulmufltur. Osmanl› ‹mparatorlu¤unun
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Balkanlar ve Arnavutluk üzerindeki harekâ-
t› esnas›nda aile ikiye bölünmüfl, bir k›sm›
eski dinleri H›ristiyanl›¤a ba¤l› kalarak ‹tal-
ya’ya geçmifller, bir k›sm› ise Müslümanl›¤›
kabul ederek Osmanl› hizmetine girmifller-
dir. Osmanl› hizmetine girenler Dukakin o¤-
lu Ahmed ve Mahmud beylerdir. ‹ki karde-
flin büyü¤ü olan Ahmed Beye bu hareketinin
karfl›l›¤› olarak Rumeli’de bir sancak beyli¤i
verilmifl, Netayic’ül Vukuat’a göre bu sancak
Dukakin Sanca¤› olarak adland›r›lm›flt›r. Ah-
med Bey daha sonra da II. Bâyezid’in torun-
lar›ndan ve Güvey Sinan Pafla ile Ayfle Sul-
tan’›n k›z› olan Mihrimah Han›m Sultan ile
evlenmifltir. Yavuz Sultan Selim’in saltanat›-
n›n ilk y›llar›nda ikinci vezirli¤e yükselerek
Pafla ünvan›n› alan Dukakinzâde Ahmed Pa-
fla, Çald›ran Seferi dönüflü Hersekzâde Ah-
med Pafla’n›n yerine Veziri Âzâm’l›k maka-
m›na geçmifltir.

Yavuz Sultan Selim’in yeni bir sefer için
Amasya’da k›fllakta bulundu¤u s›rada Yeni-
çeriler yorgunluk bahanesi ile baflkald›rm›fl-
lar, Dukakinzâde’nin ve Pîri Pafla’n›n evlerini
basarak ayaklanmay› geniflletmek istemifller
ise de bilindi¤i gibi ayaklanma bast›r›lm›flt›r.
Fakat Padiflah, olayda bir k›flk›rtma olabilece-
¤i flüphesi ile araflt›rma yapt›r›nca, ayaklan-
mada Dukakinzâde’nin rolü oldu¤u ve ayr›ca
Osmanl›ya karfl› olan Dulkadir Hükümdar›
Alâüddevle ile iliflkisinin bulundu¤unu orta-
ya ç›karm›flt›r. Bunun üzerinde hükümdar
Ahmed Pafla’y› bizzat kendisi hançeri ile a¤›r-
ca yaralam›fl, sonradan da Ak Had›m A¤alar›-
na boynunu vurdurtmufltur (1515). 

Ahmed Pafla’n›n kolundan gelen Du-
kakinzâde Mehmed Pafla, Halep ve M›s›r va-
liliklerinde bulunmufl ve II. Bâyezid’in k›zla-
r›ndan Gevhermülûk Sultan ile evlenmifltir.
Bu evlilikten hazirede kabri bulunan Nesli-
flah Sultan ile Amasya Valili¤i yapt›¤› s›rada
vefat eden Ahmed Pafla ve hazirede kabrine
rastlayamad›¤›m›z, Kazaskerlik yapm›fl olan
Osman Bey dünyaya gelmifllerdir. Yine ha-
nedandan Fatma Sultan ile evlenen Ahmed
Pafla, kabrinde yaz›l› oldu¤u üzere 964
(1557)’de vefat etmifltir. Nesliflah Sultan ise
yukar›da belirtti¤imiz Dukakinzâde Mah-
mud Bey kolundan ‹skender Bey ile evlen-
mifltir ki onun da kabri hazirededir.

Dukakinzâde soyu Cumhuriyet döne-
minde ailenin son iki erkek evlad› ile devam

etmifltir. Bunlar soyad› kanununu ç›k›fl›ndan
sonra Dirim Irma¤›na izafeten “Dirim” soya-
d›n› alan Burhan Bey ile “Dirimtekin” soya-
d›n› alan Feridun Bey’lerdir. Her ikisi de Si-
lahl› Kuvvetlere girmifller, Burhan Bey Deniz
Üste¤meni iken, Feridun Bey ise Kurmay
Yüzbafl› iken sa¤l›k nedeni ile Silahl› Kuv-
vetlerden ayr›lm›fllard›r. 

Soyad› kanunundan önce “Dukakinzâ-
de Feridun” ad›n› kullanan Feridun Bey
Cumhuriyet dönemi müzecilik alan›n›n ta-
n›nm›fl isimlerinden birisidir. 

1895 de ‹stanbul’da do¤an Feridun bey
Çanakkale ve Kafkas Cephelerindeki savafl-
lara kat›lm›fl, gösterdi¤i baflar›lar sonucu bir-
çok madalyaya sahip olmufltur. Ayn› flekilde
Kurtulufl Savafl›’m›zda da birçok baflar›larda
ad› geçen Feridun Bey 9 Eylülde süvari ko-
lordusunun ‹zmir’e giriflini müjdeleyen bel-
geyi Atatürk’e bizzat ulaflt›rm›flt›r. 1927 de
Kurmay Yüzbafl› rütesiyle ordudan ayr›l›r-
ken TBMM savafl takdirnamesi ve ‹stiklal
Madalyas› sahibidir. 

Silahl› Kuvvetlerden ayr›ld›ktan sonra
Tarih,  Asker Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi
üzerine say›s›z eser ve makale vermifl Türk
müzecili¤ine büyük hizmetleri geçmifl bir bi-
lim adam› niteli¤ine kavuflmufltur. Ayasofya
Müzesi Müdürlü¤ü, Türkiye Turing Otomo-
bil Kurumu Baflkanl›¤› ve Türk Tarih Kuru-
mu üyeliklerinde de bulunan Feridun Bey
bilimsel çal›flmalar› karfl›l›¤› olarak Fransa,
‹spanya, Yunan Devletleri taraf›ndan madal-
ya ve niflanlarla ödüllendirilmifltir. 

Feridun bey 1976 y›l›nda, kardefli Bur-
han Bey ise 1982 y›l›nda vefat edince
Dukakinzâdeler’den günümüze yaln›zca
Burhan Bey’in k›z› Canan (Tekman) Han›m
kalm›flt›r. Elimizde kalan belgelere göre
ailenin bu kanad›ndan erkek evlat olmad›¤›
için Dukakinzade soyu da bilindi¤i kadar›y-
la sona ermifl gibi görünmektedir.
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Yard. Doç. Dr. Recep USLU

ÇENGÍNAME’N‹N 
-EYÜP’TE MEDFUN ENDERUNLU FAZIL’IN  ESER‹- 

MÜZ‹K KAYNA⁄I OLMA 
BAKIMINDAN DE⁄ER‹

1958 Y›l›nda Ordu’da do¤du. Atatürk Üniversitesi Fen edebiyet Fakültesini
bitirdi TDV ‹slam Ansiklopedisi yazar  gurubu içinde yer ald›. Tarih alan›nda 

yüksek lisans ve doktora yapt›. Türk Miüzi¤i Tarihi hakk›nda kitap ve 
birçok bilimsel makale yay›nlad›. Müzikoloji bölümü için

Türk Müzi¤i kaynaklar›n› haz›rlad›



Y›llar boyunca Eyüp Sultan’›n bulundu-
¤u mekanda gömülmek bir çok kiflinin arzu-
su olmufltur. Baz›lar› burada gömülmek için
burada yaflama¤›, burada hayat sürme¤i, ve
hatta burada ölme¤i tercih etmifl, baz›lar›na
ise çok farkl› sebeplerle burada gömülmek
nasip olmufltur. Bu nedenle bir çok ünlü kifli
Eyüp’te gömülmüfltür.

Eyüp’te medfun bulunan meflhurlardan
biri de Enderunlu Faz›l’d›r. K›saca hayat›n›
özetlersek(1) as›l ad› Hüseyin olan Enderunlu
Faz›l, Akka’da 1756-57 (h. 1173) y›l›nda do¤-
du. Akka’dan on dokuz yafllar›nda iken ‹s-
tanbul’a getirilip 1775’te Enderun’a al›nd›.
Ancak çeflitli nedenlerden dolay› 1783’te En-
derun’dan ç›kar›ld›. ‹stanbul’da on iki y›l
kendi halinde yaflad›ktan sonra, III. Selim’e
ve devletin ileri gelenlerine özellikle Ende-
runlu Ratib Efendi’ye  Hubânnâme adl› ese-
rini 1796’dan önce bu zat için yazd›¤› bilin-
mektedir- yazd›¤› dokunakl› kasideleri dik-
kat çekmeyi baflard› ve ondan Rodos vak›f-
lar›yla ilgili bir görev ald›. Fakat ‹stan-
bul’dan uzakta yaflamak istemiyordu. Ora-
dan saray büyüklerine yazd›¤› kasidelerle
dikkat çekme¤e devam etti. 

Yazd›¤› yeni görev isteyen dilekçeleriyle
önce Halep, daha sonra Erzurum defterdar-
l›¤› görevlerinde bulundu. Fakat orada bar›-
namayarak geldi¤i ‹stanbul’da yap›lan flika-
yetler üzerine tekrar Rodos’a sürüldü (1799).
Bir y›l sonra Rodos’ta gözlerini kaybedince,
sürgün cezas› affedildi, ‹stanbul’a döndü ve
muhtemelen yerleflti¤i Eyüp semtinde on y›-
l›n› yatakta geçirerek 1810’da öldü. 

Hubânnâme’den baflka Divan, Defter-i
Aflk, Zenânnâme, Çengînâme adl› eserleri
vard›r. Eserlerinde mahalli hayat›n izleri gö-
rüldü¤ü için edebiyat yönünden daha çok
sosyal hayat aç›s›ndan dikkat çekicidir. Ze-
nânnâme ve Hubânnâme adl› eserler, yazar
hayatta iken minyatürlenmifltir. 1776 ve 1793
tarihli minyatürlü Zenânnâme ve Hubânnâ-
me nüshalar› British Museum (nr. Or. 7094)
ve ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanelerinde
(nr. T.5502) mevcuttur.

Enderunlu Faz›l’›n ele ald›¤›m›z Rak-
kasname ad›yla da bilinen Çenginame adl›
eseri, çeflitli yerlerde görülece¤i gibi ad›yla
Türk müzi¤i kayna¤› olarak dikkati çekmek-
le birlikte müzik aç›s›ndan flimdiye kadar in-

celenmemifltir. Bu makalede eserin bu yönü-
ne de¤inilecek ve bir de¤erlendirme yap›la-
cakt›r. Eser birçok defalar bas›lm›flt›r. 

Eserin ad›n› oluflturan çengi, bilindi¤i
üzere Osmanl› tarihinin bafllang›ç dönemle-
rinde müzik eflli¤inde oynayan kad›n ve er-
keklere denirdi. Nitekim Fatih dönemine ait
vesikalarda çengi erkeklerden bahsedilir.(2)

XVI. yy. Orta Asya müzisyenlerinden Dervifl
Ali de bir zamanlar çengi olmal› ki bu un-
vanla meflhur olmufltur.(3)

Çeflitli mecmualarda bestelerinden bah-
sedilen ‹stanbul Befliktafl Mevlevihane’si
fleyhi haf›z ve neyzen ayr›ca bir musiki
risalesi sahibi olan Yusuf Dede’nin (ö. 1669)
ad› da bazen Yusuf Çengî olarak kaydedil-
mifltir.(4) Ali Ufki, Kantemiro¤lu ve Kevse-
ri’nin nota mecmualar›nda A’ma Çengî,
Çengî Cafer, Çengî Mustafa gibi bestekarla-
r›n eserleri kaydedilmifltir.

Çeflitli kaynaklardan elde edilen bilgile-
re göre çengilerin k›yafetleri san›ld›¤› gibi
aç›k saç›k de¤ildi. Kollar› ve etekleri uzun
elbiseler giyerlerdi. Kollar›n yen k›sm› biraz
genifl, etekleri de parçal› olurdu. Bafllar›nda
fes bulunur, uzun saçlar› görünürdü. Çengi-
ler kol denilen guruplardan oluflurdu. Sar›
çizme giyen Kolbafl› ve yard›mc›s›n›n d›fl›n-
da üç veya on iki kifliden oluflan bir gurupta,
s›rac› denen dört kiflilik çalg› tak›m›, yardak-
ç›lar, aynac›lar bulunurdu. Çengi erkek veya
kad›nlara e¤lence yap›lacak yerde bir oda
düzenlenirdi. Buraya kad›nlar dahil d›flar-
dan hiç kimse giremezdi. Çengiler e¤lence
meydan›na gelince s›rac›lar›n keman, daire,
çalpara çalg›lar› efllî¤inde meydan› üç-dört
kere dolafl›rlar, kolbafl› ve yard›mc›s›n›n
meydana girip kendilerine uygun gördükle-
ri yere oturduktan sonra iflaret etmesi ile
müzik eflli¤inde dansa bafllarlard›. Genellik-
le çengiler oynarlarken göbek atma, topuk
vurma, omuz veya kalça titretme, gö¤üs sal-
lama, kendini geri atma gibi seksi dans hare-
ketleri yaparlard›.(5)

Enderunlu Faz›l’›n Çengînâme’yi yazd›-
¤› tarih tam olarak bilinmemektedir. Yazar›n
bu eseri en genifl zaman dilimi olarak 1783-
1810 y›llan aras›nda yazd›¤›n› varsayarsak,
III. Selim ile IV. Mustafa’n›n saltanat› zama-
n›na denk gelmektedir. Kald› ki son on y›lda
kör oldu¤u için böyle bir eseri daha erken
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yazm›fl olmal›d›r. Bu durumda eserin XVIII.
yy. sonunda yani Sultan III. Selim zaman›n-
da yaz›lm›fl oldu¤u kabul edilmelidir.

Çenginâme (veya Rakkasnâme), Allah’a
Hamd kelimesi ile bafllar. Mesnevi k›sa bir
giriflten sonra, yaz›l›fl sebebi ve çengilerin
özellikleri olmak üzere iki k›s›mdan ibaret-
tir.

Kasidenin "hamdele" giriflinde yazar ka-
inat›n sahibi insanlara aflk› veren, hikmetli
tecellilere sahip, felekleri donatan, pak insa-
n› yaratan cihan sahibine hamd eder. Allah
kainat› yarat›nca, insan›n Allah’›n yaratt›k-
lar› karfl›s›nda raksa bafllad›¤›n› belirtir. O,
hiç bir ay›r›m yapmadan bütün insanlara
güzellik verdi, alemi onun lütfu kaplad›.

Her güzelin farkl› bir gidifli vard›r. Allah in-
sanlara ayr›ca farkl› farkl› mizac vermifltir.
Kimisi nefret eder, kimisi afl›k olur. O, güzel-
lere güzellik verip afl›klar›n gönlüne aflk› be-
la eder. Ak›l al›c› güzellerin karfl›s›nda, en
ak›ll›lar›n bile yapaca¤› pek bir fley yoktur.
Çengilerin kimisi nazl› rakkas, kimisi bütün
hevesleri kendinde toplay›c› özelliklere sa-
hiptir. Ama bütün bunlarda Hak’k›n kudre-
tine iflaretler olmakla birlikte onlar yine de
birer tehlikedir ve ancak Allah, onlara duyu-
lan arzudan bizi kurtarabilir, sinemizi bu
tehlikeden temiz tutabilir.

Yazar Enderunlu Faz›l, Çenginame’nin
yaz›l›fl sebebini de flöyle anlat›r: Bir gün bir
mecliste kad›lar, mollalar, söz ehli kimseler,

bilginler ve eflraf›n bir araya
geldi¤ini, her birisinin tutul-
duklar› güzelleri övdüklerini
görür. Dile getirilen çengiler
içinde s›ras›yla Yorgaki, Mi-
flon, Yasemen, Gülziba, Dar-
ç›n, Çeflmiafet, Tavflan, Dilber,
Gamze-i Ahu, Mehtab, Fidan,
Afitab adl› birbirinden güzel
ve oynak çengiler an›l›r. fiairin
de orda olmas› sebebiyle flaire
güzel çengiler için bir kaside
yazmas›n› isterler. Fakat flairi-
miz onlar için farkl› bir oyun
oynar. Çengilerin özelliklerini
anlatt›¤› k›s›mda zaman za-
man çengileri övmekle birlik-
te onlar› ayn› zamanda yerer.

‹lk önce ad›n› and›¤› To-
dori’nin ellisekiz yafl›nda, gü-
zelli¤i kaybolmufl bir flarap f›-
ç›s› gibi görünümü olsan, çok
k›ll› fakat berberde k›llar›n›
ald›ran bir çengi oldu¤unu
anlat›r. Bu tür ifadelerle za-
man zaman müstehcen an-
lamlara iflaret eder. Bunu be-
¤enmedi¤ini gören davetçinin
elinde alt›-yedi kad›n ve k›z
kardefli ile annesinin oldu¤u-
nu flu beyitlerle ifade eder.

“Todori ellisekiz yafl›nda/ hem
ferinin zahmeti var bafl›nda,
Muy zannetme heman kafl›nda/
Deliorman› kadar k›llar› var,
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Enderun’lu Faz›l’›n ese-
rinden Ka¤›thane’de
e¤lenen kad›lar



Bir k›ranta Venedik elçisidir/ sanas›n Kuds-
i flerif hac›s›d›r,

Ten-i murdar› flarap f›ç›s›d›r/ Kafirin has›l›
kokmufl deri var,

Muy ile ruyi olur bir k›l elin/ ana c›nb›sla çe-
ker hayli emek,

San debba¤haneye girmifl o köpek/ an› o¤-
lanc›k eden berberi var.

..............
Buyurun haneye davetçi dedi / size yetmez

ise ol kahpe gidi,
‹flte evla dedi var alt› yedi / zen u hemfliresi

ve maderi var.”

Anlatt›¤› çengiler içinde Yorgaki güzel
edal›, tav›rl›, endaml›, burunlu ama H›rvat
as›ll›d›r. Anton nazik, eli a¤z› düzgün, nazl›
olmakla birlikte yafll› yüzüne sinekler üflüfl-
müfl benzetmesi ile yaflland›¤›n›, güzelli¤i-
nin kalmad›¤›n› anlat›r. Yasemen teni güzel
görünümlü ama yafll›, güzelli¤i olmayan,
boyu k›sad›r. Panayot tilki gibi biraz deli,
yürüyüflü dengesiz, esmer, ama çehresi hofl
görünümlü bir Yahudi’dir ve güvenilir de-
¤ildir. M›s›rl› fievki flark› sözlü ama güzelli-
¤i olmayan, Yahudi dönmesidir. Bafl› kel ol-
du¤u için devaml› fesle gezer. Alt›ntop arka-
s› büyükçe bir Ermenidir. Bunlar gibi Benli
Nergis, Zerniflan, Y›ld›z, Mehtab, K›z Meh-
med, Yeni Dünya,  F›st›k, Yasemen, Pandali,
Dildare, ‹stavri, Küçük Anton, Afitab, fiakir,
Dilbend, Küçük Afet, Zülfikar vb. k›rküç
meyhane çengi ve köçe¤inin ismini anar ve
özelliklerine de¤inir.

Enderunlu Faz›l manzumesinde:

“Erdi payane kalem ahengi/ ber taraf
eyledi yaran-› çengi,

Oldu manzumesi bir kavli çengi/ ‹flte
k›rküç say›l›r dilberi var,“

diyerek çengilerden 43 kiflinin ad›n› and›¤›-
n› belirtir.

Çengilerin Ka¤›thane’de oynad›klar›n›,
bir oyunlar›n›n Arap oyunu oldu¤unu, Kol-
bafl›lar›n›n bulundu¤unu ve zuna ile oyna-
maya bafllad›klar›n›, oyunlar s›ras›nda ma-
niler okundu¤u, seyredenlerin oyunlar› tak-
lit ederek efllik ettiklerini eserin sonlar›na
do¤ru yer alan beyitlerde belirtir.(6)

“Seyrine ç›kt› an›n penç havas / yine
meclisde terlateri var,

Oldu mezun k›lmak sumas› / bafllad›
raksa suhen manas›,

Bu Ka¤›dhane’de kevn-i sahras›l/ bir
acep arsa-i pehnaveri var,

Sar›l›r hameye hep maniler/ Sanki fitan
oyunu taklid eder,

Arab oyununa ç›km›fl güya/ taze maz-
mun gibi bir kaflmeri var.”

Sonuç olarak Enderunlu Faz›l kendi
yaflant›s›n›n da bir yans›mas›n› aktaran bu
eserinde çengilerin güzel ve çirkin buldu¤u
bir çok özelliklerini anar. Fakat bu özellikler
içinde hep çergîlerin fiziki ve ruhî özellik-
lerini anlat›l›p, müzik tarihine ›fl›k tutacak
bir oyun çeflidi anlat›m›na, makamlarla ilgili
terimlere, flark›lara veya enstrümanlara ait
hiç bir fley söylememektedir. Hatta o y›llarda
çengilerin kaç çeflit kol olduklar›n›, kaç kifli
olduklar›n›, hangi sazlar› çald›klar›n› belirt-
memektedir. Bütün bunlar eserinin yaz›ld›¤›
devirde ünlü baz› erkek çengilerin e¤lendir-
me¤e devam etti¤ini göstermekle birlikte
Çengînâme’nin iyi bir müzik kayna¤› ol-
maktan uzak oldu¤unu da göstermektedir.
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6) Enderunlu Faz›l, DDeefftteerr  ii
aaflflkk, s. 102-113; Koçu, TTaarriihhii--
mmiizzddee  GGaarriipp  VVaakkaallaarr, s. 76.



M. Cemal ÖZTÜRK

P‹YER LOT‹’NIN
“TÜRKLER VE ERMEN‹LER”
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1964 Y›l›nda ‹stanbul-Üsküdar’da do¤du. ‹lk- Orta ve Lise
tahsilini  ‹stanbul’da tamamlad›. 1987 y›l›nda M.Ü. ‹lahiyat 

Fakültesinden mezun oldu. 1999 y›l›nda M.Ü. S.B.E. Tasavvuf
bilim dal›nda master program›n› tamamlad›. 



Bu bilimsel, toplant›n›n konusu olan
Eyüp’le ilgili olarak sizlere "Kara gün dostu"
olarak tan›nan Pierre Loti’nin "Türkler ve
Ermeniler" isimli eserini tan›tmak istiyorum.

Say›n hocam›z Prof. Dr. Semâvî Eyi-
ce’nin geçen sene ki tebli¤inde yer alan; "Bi-
ze düflen O’nun Türkiye hakk›nda kitap ve
makâlelerini etrafl›ca inceleyerek ve taraya-
rak flurada burada unutulmufl mektuplar›n›
ve notlar›n› gözden geçirerek dedikodular-
dan ar›nm›fl bir çal›flma hâlinde ortaya ko-
nulmas›d›r." 

Direktiflerinden hareketle araflt›rmala-
r›m esnâs›nda karfl›laflt›¤›m bu eseri sunu-
yorum.

1918’de Paris’te "Ermeni Katliâmlar›"
bafll›¤›nda, "Türkler" ve "Ermeni Katliâmla-
r›" diye iki bölüm halinde bas›lm›flt›r.

Memleket Gazetesi’nde tefrîka edilen bu
eser 1919 y›l›nda "Türkler ve Ermeniler"
ad›yla tab’ edilmifltir.

Pierre Loti daha sonra "Bize Lüzumlu
Olan Müttefikler" ve "Sevgili Fransa’m›z›n
Do¤udaki Ölümü" isimli eserlerine bu kitap-
ç›¤›n› bâz› ilâvelerle dâhil etmifltir. 

Bu ilâveler flöyledir;

‹lk yaz›lar›nda Ermenileri daha az tan›-
d›¤›ndan onlara karfl› fazla kat› olmad›¤›n›,
ama geçen zaman içinde pek de masûm ol-
mad›klar›n› anlad›¤›n›; ‹llustrasyon mecmu-
as›na Ermenilerin, Türklerin cesetleriyle dol-
durduklar› çukurlara âid foto¤raflar› gön-
derdi¤ini (maâlesef, bunlar›n yay›nlan›p-ya-
y›nlanmad›¤›n› araflt›ramad›m), Türklerin
onlar kadar seslerini duyuramad›klar›n›, Er-
menilerin ileri sürdükleri ölü say›lar›n›n
toplam nüfuslar›n›n iki kat›n› aflt›¤›, bunlar›
yazd›¤› için de kendisine ahlâks›zca hakâret
ve tehdit ettiklerini, 1. Cihan Harbi esnas›n-
da binlerce Frans›z›n ‹stanbul’da emniyet
içinde yaflad›klar›n›, Galatasaray Lisesi’nin
Frans›zca ö¤renim yapt›¤›n›, ve Frans›z ö¤-
retmenlerin bulundu¤unu eklemifltir.

14 bölümlük "Bize Lüzumlu Olan Müt-
tefiklere yap›lan bu ilâveler, "Sevgili Fran-
sa’m›z›n Do¤u’daki ölümünde de¤iflmemifl-

tir. Son eser 53 bölüm hâlinde, çeflitli mek-
tuplar ve yeni bilgilerle geniflletilmifltir.

Türkler ve Ermenistan Katliâmlar›, adl›
makâleleri 1995’te "Bize Lüzumlu Olan Müt-
tefikler" içinde, bendeniz bu tebli¤i haz›rlar-
ken de "Sevgili Fransa’m›z›n Do¤udaki Ölü-
mü" isimli kitab›n içinde yay›nlanm›flt›r.

Bu son yay›nda "Samatya" kelimesi fran-
s›zcas›ndaki, "Psammatia" hâliyle yer al-
maktad›r. Yine Semâvî Eyice hocam›z›n be-
lirtti¤i mektuplar›ndan, Frans›z siyaset
adam›"Louis Barthou’ya" gönderdi¤i mek-
tuplar›n 525 kadar› Kültür Bakanl›¤›m›z ta-
raf›ndan sat›n al›narak yay›nlanm›flt›r.(*)

Bu arada Pierre Loti’nin bizzat kendisi
de haz›rlad›¤›m›z eserinde, Veliahd fiehzâde
Yusuf ‹zzeddîn Efendi’ye gönderdi¤i mek-
tuplar›n bir gün yay›nlanmas›n› temenni et-
ti¤ini ifâde etmektedir.

Ayr›ca flunu da ilâve etmek istiyorum;

Tebli¤imizi haz›rlarken gayr-› ihtiyârî
gördü¤ümüz Çelik Gülersoy’ ve M. Nermi
Haskan’›n haz›rlad›¤› "Bâb-› Âlî isimli eser-
de Bâb-› Âlî bask›n›nda öldürülenler bafll›-
¤›nda, Habiye Nâz›r› Nâz›m Pafla ve yâveri
K›br›sl›zâde Tevfîk Bey yer almaktad›r. Yah-
yâ Kemâl Beyatl›’n›n "Siyâsî ve Edebî Portre-
ler isimli eserinden nakledilen bilgilere göre,
Pierre Loti’yi biz Türklere tan›tan, bu K›b-
r›sl›zâde Tevfîk bey’dir.

Kazâen ölümü ve cesedinin nereye gö-
müldü¤ünün bilinmeyifli Yahyâ Kemâl’i
hayli üzer. Israrl› araflt›rmalar› ve Pierre Lo-
ti’nin yak›nda ‹stanbul’a geldi¤inde mezar›-
n› ziyâret etmek isteyece¤ini, gösterilemezse
hakk›m›zda hiç de iyi olmayaca¤›n› ifâde et-
mesî üzerine Selimiye Kumandan› olan ayn›
zamanda K›br›sl›zade’nin de Mekteb-i
Harbiye’den arkadafl› ‹smail Hakk› Bey ,Ka-
racaahmet’teki mezar›n› gösterir.(**)

Son olarak da, fiEHBÂL mecmûas›n›n,
1913’te yay›nlanan Pierre Loti özel say›s›nda
yer alan münevverlerimizin görüflleri, Top-
lumsal Târih dergisinin, Ocak-2000 say›s›n-
da çevrim yaz› olarak yer alm›flt›r.
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(*) Pierre Loti Türkiye ‹çin
Mektuplar/Lettres Por La
Turquie Ankara-2000
(**) Hükümet Kap›s› BAB-I
ÂL‹, M. Nermi Haskan- Çelik
Gülersoy. ‹stanbul- 2000 (sh.
244,245,246)
Siyasi ve Edebi Portreler,
Yahya Kemal Beyatl›, ‹stan-
bul. 1986 (sh. 100,111)



MEMLEKET GAZETES‹ 
KÜLL‹YTINDAN 
P‹ERRE LOT‹’N‹N SON K‹TABI 
TÜRKLER VE ERMEN‹LER

[2]Dreyfus isminde bir mazlûmu müdâ-
faa etti¤inden dolay› bütün cihânda ismi
hürmetle yâd olunan Frans›z üdebâs›ndan,
EM‹L ZOLA, do¤rusunu söylemek lâz›m ge-
lirse, nihâyet bir kiflinin hakk›n› müdâfaa et-
miflti. Fakat, Pierre Loti, bütün bir milletin
masûmiyetini müdâfaa etmekte oldu¤un-
dan, milyonlarca Dreyfus’lar›n hâmisi de-
mektir ve bu itibâr ile insâniyet nokta-i
nazar›ndan Emil Zola’dan pek büyüktür!

Sevgili ve millî dava vekilimizin son
müdâfaanâmesi "Ermenistan Katliâmlar›"
ünvan›yla yazd›¤› hacmen küçük ve rûhen
pek büyük bir kitap olarak Paris’te intiflâr et-
mifl, "Türkler ve Ermenistan Katliâmlar›"
serlevhalariyle iki k›sma ayr›lm›fl olan bu flâ-
heser harfiyen tercüme ve "Memleket" gaze-
tesinde neflretmifltik.

fiimdi kitap fleklinde enzâr-› kâriîne arz
etmekle müftehir oluyoruz.

‹stanbul 1335/1919

1-TÜRKLER

[3]Bizim bu muazzez ve her zamandan
fazla takdîre lây›k Fransa’m›z, öyle zanne-
derim ki komfluda olup biten fleylere karfl›
en müsterihine bir cehâlet içinde yaflan›lan
yegâne memlekettir.

Meselâ as›rlarca müttefikimiz olmufl bu-
lunan Türkiye bile, bizim için Afrikây› vustâ
(orta Afrika) veyâ küre-i kamer (ay) arazisi
kadar meçhul bir yerdir. K›fl mevsimi Pa-
ris’ten daha fliddetli olan ‹stanbul’a, bizim
seyyâhlardan bir çoklar›n›n Kânûn-› Evvel
(Aral›k) ay›nda yazl›k keten elbiselerle ç›k-
t›klar›n› kendi gözlerimle gördüm! Orada
gemim haftalarca kar f›rt›nalar›yla yalpala-
n›p dururken, Paris’in büyük gazetelerinde:

-"Mösyö Pierre Loti, ebedî bir bahar ikli-
mi olan Bo¤aziçi’nde kim bilir ne kadar bah-
tiyârd›r!" gibi sat›rlar okudum.

Bütün bu tarz telakkilerin sebebini, tabii
anlars›n›z. Türkiye’nin flarkta olmas›ndan
ibâretti. Halbuki, mütevass›t seviyeli Fran-
s›zlar›n ekserîsi için flark demek ,mâî semâ-
lar, günefller, hurmal›klar ve develer demek-
tir..... ve o tuhaf safiyetin alt›nda, Türk’ü,
Kürdîyle Osmanl›’y› tatl› su mahlûkât› ve
sâire ile kar›flt›r›yorlar, onlar›n nazar›nda,
k›rm›z› fes giyen bir kimse, her kim olursa
olsun, mutlakâ Türk’tür!

E¤er cesâretiniz varsa gidin de bir kere
bizim o babadan [4] o¤ula telkîn alt›nda ka-
larak ve hattâ kakavanlaflarak benim zavall›
Türk dostlar›m›n vahfletine i’tikâd eden bir
tak›m burjuvalar›m›z›n gözlerini açmaya te-
flebbüs edin!

Meselâ ben, Balkan Harbinin bidâyetle-
rinde (bafllang›çlar›nda), onlar› müdâfaa et-
ti¤imden ve Bulgarlar›n bilakis vahfli birta-
k›m canavarlar oldu¤unu söyledi¤imden ve
kad›nlar›m›z›n perestifl ederek bayra¤›n›n
renklerine büründükleri Ferdinand de Cu-
bourg’un(1) müstekreh (i¤renç) bir ucûbe-
den baflka bir fley olmad›¤›n› ifflâ etti¤imden
dolay›, ne kadar ta’rîzâta (sataflmalara), tah-
kîrâta (hakârete) hedef olup ne kadar tehdîd
alm›flt›m...

Ondan hiç olmazsa o Cubourg’dan ol-
sun bugün art›k intikâm›m al›nm›flt›r de-
mektir. Çünkü, dünkü do¤ru davam›n ne
kadar hakl› oldu¤unu bugün bizzât kendisi
lüzûmundan fazla isbât etmifltir:

On senede, befl kere hâin oldu¤u ve hiç
haber vermeksizin müttefiklerinin arkas›n-
dan atefl etti¤i meydana ç›kt›ktan sonra, ar-
t›k daha büyük bir delil ibrâz›na hâcet gör-
müyorum!
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1 (Von Coburg-Kohary-25 Ha-
ziran 1887’de Bulgar prensli-
¤ine seçildi. 3 Ekim 1908’de
Bulgaristan ba¤›ms›zl›¤›n›
ilân edince de Çar ünvân›n›
ald›. K›sa bir süre sonra da
S›rbistan, Yunanistan ve Kara-
da¤ ile ittifak kurarak Türkle-
re karfl› Balkan Harbini ilân
ettiler. !. Dünya Harbinde itti-
fak devletlerine kat›ld›. 3
Ekim 1918’de o¤lu 3. Boris’e
taht›n› b›rakt›. Bk. ML c.2, s.
632-633.

[2] Köfleli Parantezlerin içinde-
ki rakam metnin kitab›n
Osmanl›ca asl›ndaki sayfalara
iflaret etmektedir.



Hemen do¤rudan do¤ruya say›labilecek
bir teselsülle as›llar› Hunlardan ç›kan asker-
lerine gelince, bunlar›n da kendi gözlerimle
gördü¤üm vahfletlerini, mahallinde tedkikât
icrâs› için gönderilmifl beynelmilel komis-
yonlar›n o müthifl raporlar›n› bofl yere ilân
etmifl oldum, hiç bir dinleyen olmad›. Hay›r,
durmadan, dinlenmeden ithâm edilenler
hep Türkler, her zaman Türklerdi, ve serseri
Ferdinand’›n ikide bir tekrâr edip [5] durdu-
¤u flu:

"Türkler katliâma bafllad›lar, Türkler ci-
nâyetlerine ve en müthifl vahfletlerinin icrâ-
s›na vesâire vesâireye devam ediyorlar..."
nakarât›, memleketimizde muntazam Bul-
gar teblî¤-i resmîleri (resmî tebli¤leri) fleklin-
de giriyor ve kabul ediliyordu. Bulgar dost-
lar›m›z›n o zamanki müttefikleri taraf›ndan
irtikâb olunan tahrîkât› (ayakland›rmalar›),
bâz› esbâba mebnî (sebebler yüzünden), kâ-
le almayaca¤›m...

Bugünkü maksad›m, içimizden tahkika-
ta giriflmek zahmetini ihtiyâr etmifl olanlarca
herhalde ma’lûm olan flu hakikati bir kere
daha ilân etmektedir ki,

Türkler hiç bir zaman bize düflman ol-
mam›fllard›r. Ruslara düflmand›rlar, nas›l ol-
mas›nlar ki onlar›n o insafs›z o mütemâdî
tehdîdî alt›nda yafl›yorlar ve zâten Ruslar da
bunlar› mahvetmek azmi kat’îlerini (kesin
kararlar›n›) art›k saklamaya bile hâcet gör-
müyorlard›. Türkler bize de¤il, Ruslara ilân›
harb ettiler; acaba onlar›n yerinde kim olsa
böyle yapmazd›?

‹leride bu harbe pâdiflâh›n sanca¤›n› ta-
fl›yan birkaç gemiye binen bir tak›m Alman
vahflîlerinin, belki hâlâ tereddüt etmekte
olan Enver’in bile ma’lûmât› olmaks›z›n,
Rus sâhillerine atefl açarak nas›l bafllam›fl ol-
du¤unu târih anlatacakt›r.

Zâten Türkler, bize karfl› hangi lutfu-
muzdan dolay› medyûndular? K›r›m sefe-
rinden beri hiç bir dakika düflmanlar›yla be-
râber hareket etmekten geri kalmad›k, ve
son lütuf olarak da Balkan Harbi esnâs›nda
memleketlerinde öteden beri mazhar oldu-
¤umuz samîmî misafirperverli¤in [6] mukâ-
bele-i flükrân›n› edâ eder gibi, hemen bilâis-
tisnâ bütün gazetelerimizde zavall›lar› mü-
temâdiyen tahkîr edip durduk. Bu hâlin on-

larda ne derîn bir teessürle meyûs olarak,
Rusya’n›n çizmeleri âlt›nda ezilmemek için,
o nefret ettikleri Almanya’n›n kollar›na at›l-
d›lar, nefret ettikleri diyorum, çünkü pek
ehemmiyetsiz bir ekalliyet müstesnâ olmak
flart›yla hepsinin Almanya’dan nefret ettik-
lerine bizzât ben kefîlim, acaba nas›l olur da,
bugün bu kadar esbâb-› muhaffefe (hafifleti-
ci sebepler) ile muhât (çevrili) olan bir hâtâ-
y› mecbûrîden dolay›, itirâf› kusûra hâz›r ol-
duklar› halde, hiç affetmeyecek sûrette on-
lardan yüz çevirebiliriz?

Ah! E¤er o bütün kalbiyle bir Frans›z
flehri olan ve bize kendi memleketimiz hissi-
ni veren ‹stanbul’u, Ruslara vermek îcâb et-
seydi, Fransa’ya ne büyük zarar verilmifl
olurdu! Zâten emînim ki Ruslar, daha gelir
gelmez, bizi, oradan tedrîcen, muz›r tufeylî-
ler (zararl› asalaklar) gibi tard etme¤e baflla-
yacaklard›! ve fazla olarak, ‹stanbul’dan mâ-
ada Türk’ün vatan›ndan mehd-i vücûdunu,
ve fi’lhakika vaktiyle silâh kuvvetiyle fethe-
dilmifl olmakla berâber as›rlar geçtikçe hâlis
Türk’ün merkezleri hâlini alan Trabzon ve
Harput gibi, bütün Anadolu flehirlerini ko-
par›p, alarak gizlice imzâ edilmifl bir muâhe-
denin tatbîkine kalk›flmak bugün bütün mil-
letlerin sar›lm›fl oldu¤u milliyet düstûruna
karfl› ne büyük bir darbe [7] olurdu!

Fakat Bolfleviklerin geçenlerde neflrettik-
leri bu muzlim (Sazonof) (2) itilâfnâmesi,
Rus inhilâli (çarl›¤›n y›k›lmas›) üzerine
mer’iyyetden sukut etti, ve flimdi, müzâke-
rât› resmiye ayd›nl›¤› alt›nda Türk milleti
meselesi sulh konferans› azâs›na arz edile-
cek bir flekil ald›. Bu sebeple Türk’ün mu-
kadderât›n› iflkâl (zorlaflt›rmak) için bu ze-
vât›n bile i¤fâl edilmifl oldu¤undan emîn ol-
makla berâber benim zavall› Osmanl› dost-
lar›m için son ümîdimi onlara ba¤lad›m. Fa-
kat her fleye ra¤men konferans erkân›na i’ti-
mâd ediyorum, çünkü her iflte oldu¤u gibi
bunda da her türlü te’sîrin fevkinde âdil hâ-
kimler olacaklar›ndan emînim.

Bunca iftirâlar alt›nda kalan bu zavall›
Türklerin bize düflman olduklar›n› ve iste-
meye istemeye bizimle harb ettiklerini biraz
evvel söylemifltim. Bundan baflka, bütün
flark›n en sâlim en nâmuslu ve hattâ bilme-
yenler için müthifl bir darbe olaca¤›n› bilerek
iddiâ ederim ki, Ortodoks unsuruna nispet-
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2) Sazonow, Rus siyaset ada-
m›, 1906’dan beri çar›n Vati-
kan temsilcisiydi, 1910’da d›-
fliflleri bakan› oldu, 1912’de ‹n-
giltere ile anlaflma yaparak
Fransoz-Rus ittifak›n› genifl-
letti, 1917’de Fransa’ya çekil-
di. ML c. 11, s. 64.



le pek çok ve belki de en müsâafekâr (müsa-
mahakâr) ve taassuptan muarrâ (uzak) un-
surunun Türkler oldu¤unu söylemifl ve hat-
tâ bütün hayât›mda tekrâr etmifltim.

‹flte size bu iki noktay› teyît etmek üze-
re harb esnâs›na âit binlerce flahâdetler ki
her halde en anûd insânlar› bile iknâa kâfi-
dir. Oralardaki zavall› dostlar›ma karfl› bir
çok i’tikâdât› bât›la ile meflbû [yanl›fl fikirle-
re kanm›fl] olarak, beni muz›r bir hayâlpe-
rest ad ederek Fransa’dan hareket etmifl bir
çok generaller, her rütbeden zâbitler ve bir
çok [8]neferler, bir sevk-i vicdânîye ittibâ
ederek (vicdanlar›n›n sesini dinleyerek), s›rf
kendiliklerinden yek zebân (hep birlikte)
olarak bana flunlar› yaz›yorlard›:

"Ah! Siz bunlar›, esirlere, yaral›lara kar-
defl gözüyle bakan ve hep öyle tatl› muâme-
le eden bu mert adamlar› ne güzel biliyor-
muflsunuz! Avdetimizde hepimizin sizinle
teflrîk-i flahâdet edece¤imizden emîn olun."

Bu say›s›z, hesaps›z, samîmî ve müessir,
imzâl› mektuplar›n hepsini birer birer nefl-
retmek isterdim, fakat bir cilt teflkîl edecek
kadar çoktur!

Sözüme nihâyet vermezden evvel, iflte
size pek flâyân-› dikkat oldu¤undan dolay›
binlerce emsâli aras›ndan intihâb etti¤im bir
vak’a...

1916 senesinde, bir Frans›z deniz tay-
yâresi bir Türk mevkii askerîsinin yak›-
n›nda parçalanm›fl bir halde sukût etmiflti;
nokta kumandan› olan zâta ta’lîmât almak
üzere bir telgraf çekerler; ald›klar› cevap
aynen iflte fludur:

"Esirlere en yak›n akrabân›z ve en sa-
mîmî dostlar›n›z gibi muâmele edin."

Zâten cevâb›n bu mealde olaca¤› evvel-
den anlafl›lm›flt›; çünkü Türk zâbitleri se-
mâdan düflen bu arkadafllar›n› kardeflleri
gibi karfl›lam›fllard›. Bir kaç gün sonra da
Kudüs"e sevk etmek, emrini ald›klar› za-
man, tayyârecilerimizde para olmad›¤›n›
zan ederek kendilerine kemâl-i istirâhatle
seyâhat edecek kadar para ikrâz› için arala-
r›nda iâne toplam›fllard›. [9]

Hülâsa, orada harb etmifl muharipleri-
miz taraf›ndan tekzîp edilmek ihtimâlin-
den endîfle etmeden, Çanakkale’deki o ç›l-

g›n sergüzefltinden avdet eden sevgili as-
kerlerimizden ekserîsinin, e¤er gemilerine
avdet ederlerken Türkler büyük bir hüsn-i
niyet göstermemifl olsalard›, bugün o sâhil-
lere ekilmifl bulunacaklar›n› da iddiâ ede-
bilirim: 

Fakat Türkler, arkalar›nda Almanlar
olmad›kça umûmiyette Frans›z kay›klar›na
atefl etmiyorlard›. 

2-ERMEN‹STAN KATL‹MLARI

Bu risâleye bir isim vermekli¤im, bence
bir livâ-y› harb (harp sanca¤›) açmak de-
mektir, en çok kökleflmifl efkâr-› bât›laya
(yanl›fl fikirlere) karfl› bir livâ-y› harb açmak
demektir. Bir çok ta’rîzâta (hakâretlere) bir
kere daha ma’rûz olaca¤›m› flimdiden bili-
yorum. Fakat benim art›k hiç bir emelim kal-
mad› ve bu sebeple art›k hiç bir fleyden ihti-
râz etmiyorum (çekinmiyorum); bugün beni
vicdân›m›n emretti¤i fleyi söylemekten ve
var kuvvetimle tekrâr etmekten men’ edecek
hiç bir kuvvet yoktur. Bununla berâber, bu
fleâmetli (u¤ursuz) mevzûu kaleme almakta
senelerden beri tereddüt ediyordum; hatâla-
r›yla biraz fazla [10]nisbetsiz bir tak›m te’dî-
bâta hakikaten u¤ram›fl bulunan zavall› er-
menili¤e karfl› ne olursa olsun, yine hissetti-
¤im derin bir hiss-i merhamet beni bundan
men’ ediyordu...

Bir tak›m sû-i niyet erbâb›n›n benim bu
müthifl katliâmlar› inkâr edece¤imi zan et-
tikleri anlafl›l›yor ve hattâ bâz›lar› beni de
katliâma taraftar ad edecek kadar hüviye-
timden bî-haber davran›yor!

Âh! E¤er 1913’de sâb›k Osmanl› veliah-
dine, Almanlar›n öldürdükleri Yusuf ‹z-
zeddin’e, düflüncelerimi aç›kça söylemek-
li¤ime müsâade etmifl olan o Frans›z dostu
flehzâdeye gönderdi¤im mektuplar günün
birinde meydana ç›kacak olursa, benim bu
k›taller hakk›nda ne düflündüklerim elbet-
te anlafl›l›r!

Evvelâ Türklerden bahsetmekle söze
bafllamak isterim, fakat burada Türk’ten
maksad›m, memleketinde olsun hesaps›z bir
ekseriyet teflkîl eden eski zaman Türk’üdür.

"Bu ta’bîrin içinde, istisnâ teflkîl eden ye-
ni tabakâta mensûb olanlar›, atalar›n›n mâ-
zisini inkâr edenleri, muvâzenesizlikleri-
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mizle, yeniliklerimizde bizi bile geride b›-
rakmak isteyenleri murâd etmiyorum; hele
her cinsin kan›ndan ç›kan melez bir unsur
olan ve flark ifllerindeki hârikulâde cehâleti-
miz sâyesinde bizim için hakîki Osmanl›lar-
dan tefrîkî mümkün olmayan Levantenler-
den bahs etmek istemiyorum."

Onlar›, o öztürkleri bî-taraf bir nokta-i
nazardan muhâkeme ederken, ben de teslîm
ederim ki, bizden bir kaç as›r geri bir millet
telakkî etmelidir, bundan dolay› her halde
[11]kendilerini ta’yîb etmiyorum (ay›plam›-
yorum); belki bilakis ... Anadolu’nun içerile-
rindeki hareketsiz kasabalar, köyler, k›rlar,
de¤il yaln›z sulh u sükûnun, belki her gün
biraz daha bizim bu yeni dünyam›zdan si-
linmekte olan tekmil eski zaman fezâilinin:
lekesiz bir do¤rulukla nâmûsun, çocuklar
için art›k emsâline tesâdüf etmez oldu¤u-
muz bir ana baba hürmetinin; bitmez tüken-
mez bir misâfirperverlikle misafire karfl›
merdâne bir  riâyetin, en âdî adamlarda bile
zerâfet-i ahlâk›ye (ahlakî güzellik) ile nezâ-
ket-i irsiyenin (do¤ufltan inceli¤in), herkese
ve hatta hayvanlara karfl› hüsn-i muâmele-
nin, düflmanlar› olmayan herkese karfl› bî-
hudûd bir müsâaka-i diniyenin (dînî sâikle)
ve  temiz bir îmân ile ibâdetin son melceidir.
Bizim bu flüphe ve tereddüdü, bu gâile ve
demir gürültüsü içinde pûyân olup (koflup)
duran garb›m›zdan ç›k›p da onlar›n memle-
ketine gidilir gidilmez, bir nev’i sükûn ve
emniyet deryâs›na dal›nd›¤› hissedilir, cere-
yân-› âsâr› tâ kim bilir hangi bir devr-i ibhâ-
ma (bilinmeyen bir zamâna), belki târihin al-
t›n devrine kadar tay edip (geçip) ç›k›ld›¤›
zan olunur.

Bütün bu mesrûdât›m (bildirdiklerim),
ancak cehâletinde inâd edenler için kâbil-i
i’tirâz olabilir; fakat te’yidine hâz›r binlerce
flâhitler vard›r. Ve bu son muhârebedeki bü-
tün muhâriplerimiz, büyük insâniyet mah-
kemesi huzûrunda Türkün lehinde flahâdet
etmek istidâs›ndad›rlar.

Her gün Türk’leri Çanakkale’de yak›n-
dan tan›m›fl ve onlar› tam benim ta’rîf etti-
¤im gibi bulduklar›ndan dolay› hayret için-
de kalm›fl zâbitlerden, neferlerden ve hattâ
Katolik[12]  râhiplerinden mektuplar almak-
ta berdevâm›m.

Bunlar›n en müessirlerinden biri de

uzun müddet onlar›n esîri olmufl ve bir lutf-
› mahsûs olarak memleketine b›rak›lm›fl kü-
çük bir askerin, kendisini o kadar kardeflçe
tedâvi etmifl olan Türklere karfl› hissetti¤i
müflfikâne metni tekrar izhâr edebilmesi
için, ‹stanbul’la posta muâmelât› bafllad›¤›
zaman kendisini haberdâr etmekli¤imi ben-
den ricâ eden mektubuydu. Çok flükür, art›k
hiç bir ehemmiyeti kalmayan inatç›lara ra¤-
men, Türk’ün hakikati nihâyet memleketi-
mizde de yol bulup yürüme¤e bafllad›.

Zavall› Türkler! Yaln›z heyhât! Onlar›n
da meziyetlerinden mütevellit kusurlar› var!
Fezâil-i kadîmelerinin tâ yan›nda, ‹slâm’›n
do¤rudan do¤ruya bir tehdîd alt›nda kald›¤›
zamanlar, halîfenin yeflil sanca¤› ç›kar›p teh-
like i’lân etti¤i günlere âid taasublar› bafllar;
o zaman kükremifl arslanlar gibi, as›rlardan
beri vatanlar›n›n bütün felâketlerine sebeb
olmufl diye gösterilmekte olanlar›n üstüne
boflan›rlar. Cereyân-› ahvâle ne kadar az vâ-
k›f olurlarsa olsunlar her halde Avrupa'da
ne yapsalar yine mutlakâ kendilerinin hak-
s›z ç›kar›laca¤›ndan, yine mutlakâ her hesâ-
b› kendilerinin tesviyeye mecbûr olacakla-
r›ndan bî-haber olacak kadar câhil olmad›k-
lar›n› ve H›ristiyan denilen milletlerin zâhi-
ren i’tirâf edilmekte olan ittihâd›n›n hiç bir
zaman terk-i silâh etmeyece¤inden emîn ol-
duklar›n›[13] söyleme¤e tabîî hâcet yoktur.
Kezâ flunu da bilirler ki o zavall› Ermeniler,
en âsûde zamanlarda bile, kendilerine karfl›
mefl’um (u¤ursuz) ve mürâî bir tak›m müf-
terîler mevkiinde bulunmaktan hiç bir za-
man (vazgeçmeyeceklerdir) fâri¤ olmaya-
caklard›r. li bir vazife-i temeddîn  (yüksek
bir medenileflme vazifesi) ilemükellef oldu-
¤u kanâatinde bulunan Avrupa, iflte bu k›z›l
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s›tma zamanlar›nda, bu yollar›n› flafl›rm›fl
büyük çocuklar›n buhrân›n› izâleye tavassut
etmemekle pek fenâ bir harekette bulun-
makta idi; böyle davranmak flöyle dursun,
bilakis, bir tak›m H›ristiyan milletler, H›risti-
yan hükümdarlar, bilâhare bulan›k suda ba-
l›k avlamak maksad›yla, Türkiye’ye bir ta-
k›m tahrîkât memurlar› göndermekten ihti-
râz etmiyorlard›. ‹thâm etti¤im bu hüküm-
darlar içinde, ve tabîî en baflda, bir yara aç›l-
mak ihtimâli mevcûd olan her yerde parma-
¤› ve daha do¤rusu kanl› hortumu bulunma-
s› muhakkak olan o (i¤renç) müstekreh Kay-
ser’i zikretmek isterim; kemâl-i kat’iyyetle
bir kaç tanesinden daha bahsedebilirsem de,
her halde sansür isimlerini siler.

Heyhât! Evet Türkler de katliâm yapt›-
lar! Bununla berâber, iddiâ ederim ki onlar›n
bu taktîl (öldürme) efsâneleri her zaman de-
licesine i’zâm edilmifl ve tafsîlât ve teferruât›
da keyfe göre çirkinlefltirilmifltir; kezâ flunu
da iddiâ ederim, ve herhalde Türkiye’de hiç
bir kimse tekzîbe cür’et edemez ki irtikâb
olunan cinâyetlerin en a¤›r k›sm›, benim hiç
bir zaman müdâfaa etmemifl oldu¤um Kürt-
lere teveccüh eder.

Bilhassa flu noktay› da iddiâ ederim ki,
taktîl ve tenkîl[14] (ihtiraslar›) ihtirâsât› bü-
tün milletlerin, dînî ve gayr-› dînî, vatanî ve
sâde siyâsî herhangi bir taassubun taht-›
te’sîrinde (tesîri alt›nda) kalm›fl bütün cemâ-
atlerin rûhunda derinden derine vard›r. Fa-
kat iflte görüyorsunuz ki ancak Türklere ta-
alluk etti¤i zaman afvedilmez bir flekil al›r!

Biz Frans›zlar  beyhûde yere bir ma’ze-
ret bulup setredilme¤e çat›fl›lan  bir Sen Bar-
telmi(3), bir terror, bir komün(4) geçirdik. Ve
kim bilir, heyhât! Meflîme-i flebimizden (ka-
ranl›¤›m›zdan) daha neler do¤acak?

‹spanya’n›n da bir engizisyonu var Ya-
hudileri i’tisâfât (zulüm) içinde b›rakt› ve
hudûdunun hâricine att›; ayn› Yahudiler o
zaman Türkiye’ye ilticâ edip hiç bir fenâl›k
etmediklerinden en mutlak bir müsâafekâr-
l›kla karfl›lanm›fl ve hâlis Osmanl› vatanper-
verleri olmufltu.

Balkanlardaki H›ristiyanlarda ise mezâ-
lim ve katliâm usûlü as›rlardan beri had bir
halde devâm etmektedir. Ortodokslar Kato-
likler aleyhinde, Egzarhistler Unyatlarla

Müslümanlar aleyhindedir; komitac›lar da
hepsini çi¤neyip geçerler ve takdîm ve te’hi-
re bakmadan ya¤ma için katliâm ç›kar›rlar.

1912’de esâsen ‹talya ile hâli muhâsama-
da bulunan Türkiye’ye i’lân edilen harb es-
nâs›nda, katliâm yapanlar pek menfûr bir
sûrette H›ristiyan müttefikler taraf›nda zu-
hûr etti; bundan evvelki bir kitab›mda, im-
zâl› ve salâhiyettâr bir tak›m flahâdetlere ve
beynelmilel komisyonlar›n asl›na mutâb›k
raporlar›na istinâden, bu noktay›, reddi kâ-
bil olmayacak delâille isbât etmifltim zan
ederim. [15]

Meselâ Makedonya’da Müslümanlar›n
en flâyân› nefret bir sûrette taktîl edilmifl ol-
duklar›n› isbât etmemifl miydim? Fakat (ba-
t› düflüncesinde) garb efkâr-› umûmiyesi
için bunun hiç bir ehemmiyeti yoktur, bu ci-
nâyetler ancak Türkler taraf›ndan irtikâb
edildi¤i zaman kesb-i ehemmiyet eder
(ehemmiyet arzeder). Evet, Türkler, dâimâ
Türkler! Baflkalar› her ne yapsalar afvederiz.
Meselâ ettikleri h›yânetin büyüklü¤ünden,
Bolfleviklerin o kanl› fâciâlar›ndan dolay›
Ruslara kat’iyyen gocunmad›k.

Son zamanlarda Atina’da katledilmifl
olan sevgili bahriyelilerimizin u¤rad›klar›
âk›bet karfl›s›nda Yunanl›lar› kolayca afvet-
tik; acaba bütün tahkirât›m›za ra¤men yine
bizi sevmekten bir an fâri¤ olmayan zavall›
Türkler, müddet-i ömürlerinde hiç bize böy-
le bir fley yapm›fllar m›yd›? Hay›r, fakat ne
ehemmiyeti var, yine Türkler, yine Türk-
ler!...

fiimdi benim için Ermeni unsurundan
bahsetmek hiç kimsenin tahmîn edemeyece-
¤i kadar müflkil bir ifltir, zîrâ ma’rûz oldu¤u
felâketlerin büyüklü¤ü onu benim nazar›m-
da âdetâ kutsîlefltirmifl gibi bir fleydir; bu se-
beble ancak lüzûmundan pek fazla iftirâlar
içinde kalm›fl olan zavall› dostlar›m› müdâ-
faa edecek kadar Ermenilerden bahsedece-
¤im.

Türkiye’de ikâmet etmifl bütün Frans›z-
lar›n, ve hattâ râhiplerimizle râhibelerimiz
bile Türklere karfl› hürmet ve muhabbetle
mütehassis olmalar›na mukâbil, o zavall› Er-
menileri hay›r ile yâd edecek[16] ancak yüz-
de bir Frans›z bulunabilece¤ini temîn ede-
rim. Ermenilerle ticârî ve ictimâî,  ve bilhas-
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sa ticârî  herhangi bir münâsebette bulun-
mufl olanlar›n (hepsî) kâffesi, mutlakâ bir
müddet sonra kemâl-i teessüfle ayr›lmak
mecbûriyetinde kalm›fllard›r.....(buradan i’ti-
bâren kitab›n onyedi sat›r› Paris sansürü ta-
raf›ndan silinmifltir). .....en k›y›da, bucakta
köylere, ve en içerilere var›ncaya kadar bilâ-
istisnâ her yerde Türk’e fâhifl fâizli (borç) pa-
ra ikrâz eder bir tak›m Ermenilere tesâdüf
olunur; biraz sonra bu paralar iâde edilebil-
mek için, evvelâ öküzle sapan›, ondan sonra
çifti, çubu¤u ve en nihâyet tekmîl oca¤›n›
satmak îcâb eder. Bütün bunlar, tabîî söyle-
me¤e lüzûm yoktur ki, Ermenilere atfolunan
ve hakikatte de pek haks›z olmayan rolün,
yâni Ortodoks olsun Katolik olsun, bütün
H›ristiyanlar› ‹slâmiyet aleyhinde tahrîk
ederek bütün garb› Türk’ün vatan› aleyhin-
de galeyâna getirmek rolünü flübheden vâ-
reste bir flekle sokup, esâsen mevcûd olan kî-
nî tefldîd etmekten (fliddetlendirmekten)
baflka bir netîce  tevlîd etmez (do¤urmaz).

Bundan evvelki fas›lda, bir Türk vak’as›
nakletmifltim; burada da, bütün manas›yla
Ermenilere âid bir vak’a nakledece¤im.

1869 katliâmlar› esnâs›nda, Anadolu ka-
sabalar›ndan birindeki Frans›z konsolosu,
Frans›z bayra¤›n›n himâyesi alt›nda konso-
loshâneye mümkin oldu¤u kadar fazla mik-
tar Ermeni mültecîsî [17] doldurduktan son-
ra, binân›n etrâf›nda neler cereyân etmekte
oldu¤unu görmek için taraças›na ç›kar ç›k-
maz, birdenbire kulaklar›n›n dibinden arka
taraftan at›lm›fl iki kurflun v›zlay›p geçer;
bunun üzerine derhâl bafl›n› çeviren konso-
los, flimflek çakmas› kadar ânî bir an içinde,
komflu evlerden birinin penceresinden bir
Ermeninin kendisine do¤ru niflan ald›¤›n›
fark eder. Bu kahbe mu’teriz (âsî), yakalan›p
istintâk edilirken (sorgulan›rken) flöyle ce-
vâb vermifl:

“Ben bu teflebbüsü Türklerin ithâm edil-
mesi, konsoloslar›n›n katledildi¤ini gören
Frans›zlar›n da onlar aleyhinde galeyâna
gelmesi maksad›yla yapd›m."

Fakat acabâ bütün bu sebebler  ve daha
bir çok bunun gibiler  Ermenilerin imhâs›n›
îcâb edebilir mi? Böyle bir fikre taraftar ol-
maktan beni Allâh saklas›n!

Bilakis, e¤er bu sadâ-y› hakîrimin biraz

mesmûu olmak imkân› bulunsa idi, bugün
vazîfesinde lüzûmundan fazla te’hîr etmifl
olan Avrupa’dan ifle müdâhale etmesini, Er-
menilerin himâyesini ve hattâ (ayr›lmas›n›)
"tecrîd" edilmesini istirhâm ederdim. Mâ-
dem ki as›rlardan beri onlarla Türkler ara-
s›nda "mütekâbil" ve izâlesi gayr-› kâbil bir
hiss-i nefret vard›r, o halde Asya’n›n bir tara-
f›nda da onlar için bir Ermeni topra¤› tefrîk
edip esâret alt›nda peydâ etmifl olduklar› na-
kîselerin tashîhine ve hâlen muhâfaza ettik-
leri meziyetlerinin  tenmiyesine (art›r›lmas›-
na) imkân bulabilmelerini te’mîn etmek îcâb
eder,  çünkü onlarda da meziyet yok [18] de-
¤ildir; ben de teslîm ederim ki hakikaten ça-
l›flkan ve sebatkârd›rlar, hayât-› husûsîlerin-
deki bâz› sâfiyâne safhalar itibâr›yla flâyân-›
takdîr ad olunabilirler.

Velhâs›l, ikinci derecede bir ehemmiyeti
hâiz olmakla berâber, tahsîl-i ifrât› ta’b-› zih-
nî (zihin yorgunlu¤u) fabrika hayât›n›n o
mahreb-i te’sîrât› ve küûl ibtilâs› (alkol al›fl-
kanl›¤›) gibi bir tak›m müessirât alt›nda gar-
b›n gittikçe gâib etme¤e bafllad›¤› hüsn-i
maddî i’tibâr›yla de herhalde flâyân-› dikkat-
tirler; ekseriyetleri itibâr›yla hiç flüphesiz
pek mükemmel kadife gözlere mâlik olan o
zavall› maktûleleri (ölüleri) bir  te’sîr-i mah-
sûs ile (husûsi bir tesirle) hat›rlamamak
elimden gelmez...

Bir çok defâlar, Paris’te mükâlemeler es-
nâlar›nda, çektikleri ›zt›râbât (›zt›rablar)
içindeki hisse-i mes’ûliyetterini (sorumluluk
hislerini) Ermenilere tahmîl etti¤im zaman-
lar, t›pk› körlerin renklerden bahsetmesi gibi
flark ifllerinden dem vuran bir tak›m küçük
adamlar, güyâ bir cinâs yap›yorlarm›fl gibi,
bana:

"Demek ki iflin yafl› taz› de¤il, tavflan-
m›fl!" cevâb› vermifllerdi.  Yok! Art›k ... hiç ol-
mazsa en müthifllerini teflkil eden 1896 katli-
âm›nda olsun tavflan›n bafllad›¤› kabûl et-
melidir!..... Burada kendi eserimden kendi-
min delil arama¤a mecbûr oldu¤umdan do-
lay› i’tizâr etmekle berâber, 1913'de  "Muhta-
zar Türkiye" (Can Çekiflen Türkiye) ünva-
n›yla neflretti¤im bir kitab›n flu f›kras›n› isti-
sâh etmek (nakletmek) isterim: [19]

"1896 katliâmlar›n›n bütün bar› mes’ûli-
yetini Türk’e yükletebilmek için (Ermeni ‹h-
tilal F›rkas›)’n›n ne büyük bir fliddetle ta’rize
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bafllad›¤›n› unutmaktan baflka çare yoktur.
Utanmadan duvarlara yap›flt›r›lan îlânlarda
"Biraz sonra her hâlde bir kül y›¤›n›ndan
ibâret kalaca¤› "bildirilmifl olan flehri atefle
vermek karar›n› îlân ettikten sonra, bir ta-
k›m genç ihtilâlciler Osmanl› Bankas›’na hü-
cûm ederek berhava etmek istiyor, ve bir ta-
raftan da di¤er bir k›sm› Samatya cihetini
kana boyuyordu. Tam onsekiz sâat her tara-
f› dehflet kaplam›fl ve mütemâdiyen dina-
mitler patlam›flt›; hemen her tarafta Ermeni-
lerin pencerelerden att›klar› bombalar do¤-
ruca sokaklardaki askerlerin bafllar›na iniyor
ve cum’a selâml›¤›na ifltirâk için saraya git-
mekte olan Muzika-i Hümâyûn, bilhâssa ve
hepsinden fazla dûçâr-› ta’rîz oluyordu (sa-
taflmaya u¤ruyordu).

"Söyleyin flimdi, acabâ dünyada böyle
bir ta’rize ibret-i müessire (ibretli bir tesîr)
teflkîl edecek surette mukâbele etmeyecek
tek bir millet olsun var m›d›r? fiüphesiz bir
katliâm asla ma’zûr ad olunamaz; zâten ben
de Türk dostlar›m›n muâf olduklar›n› iddiâ
etmiyorum, ben yaln›z muktezâ-y› adâlet ol-
mak üzere hatâlar›n› tahfîf etmek istiyorum.
Tabîî zamanlarda, sâkin, son derece müsâ-
afekâr (müsamahakâr) ve hülyâc› çocuklar
kadar halîm olmakla berâber, en fliddetli fe-
verânlara müstaid olduklar›n› ve hattâ bâ-
zân da gözlerinden k›z›l bulutlar geçti¤ini,
maamâfih bunun da her def’as›nda hakl› ol-
du¤u tebeyyün eden eski bir kîn-i mevrûsun
yüreklerinde alevlendi¤i ve yâhûd halîfenin
sadâs›yla ‹slâmiyeti bir vartadan tahtîsa
(kurtarmaya) da’vet edildikleri zamana
münhas›r oldu¤unu bilmez de¤ilim .."

Zavall› Türkler! Vaktiyle silâh kuvvetiy-
le al›nm›fl olmakla berâber, as›rlar geçtikçe
hakiki vatanlar› hâlini alm›fl olan o zavall›
topra¤›n onlardan nez’ edilmesi (çekilip
al›nmas›) mazarrat› hepimize flâmil bir hatâ,
bir adâletsizlik, bugün bütün milletlerce bu
kadar istinâd edilen milletler prensibine kar-
fl› bir cinâyet olur.

Onlar her halde bundan [20] sonra da bi-
ze, bilhâssa biz Frans›zlara, Avrupa k›t’as›na
ayak bast›klar› günden beri bizi al›flt›rm›fl ol-
duklar› samîmî misafirperverli¤i ibzâl et-
mekte (sürdürmekte) devâm edeceklerdir.

Tassub-› dîniyyeden (dînî tassublardan)
ne kadar münezzeh olduklar›na gelince,

memleketimizin Türk’ü, bolca ithâm etmek-
le meflgul olan bütün Katoliklerine, orada
her gün onlarla temâs etmekte olan râhiple-
rimizle o temiz yürekli râhibelerimize sor-
malar›n› tavsiye ederim, bu sûretle anlarlar
ki Türkiye’de mezâhibin her türlü tezâhü-
rât-› hâriciyyeleri tamâm›yla mazhar-› himâ-
ye olur. Fransa’da memnû’ olan sancak ç›-
karmalar, ihtfâller, âyinler ‹stanbul sokakla-
r›ndan kemâl-i serbestiyle geçer ve hattâ
bunlara herkesten çok Türkler hürmet eder.

Haddiniz varsa bir de Ortodoks kilisesi-
ne veyâhûd ekzarhl›¤a tâbî memleketlerden
birinde sokaklarda böyle bir alay geçirme¤e
teflebbüs edin!...Acabâ flark›n muhtelif H›ris-
tiyân mezheplerinin o yekdi¤erinden nefret
eden mümessilleri gümüfl sâlibler ve alt›n
buhûrdânlarla birbirinin kafas›n›, gözünü
yar›p bo¤uflarak kiliseleri kana boyamaya
bafllad›klar› zaman, araya girip kavgay› dur-
duran o mübârek Türk art›k kamamenin
(süprüntülü¤ün) muhâf›zl›¤›ndan ç›kt›ktan
sonra, vaziyet ne hâle girecek?..

Ah! Evet, Türk ‹stanbul’da b›rak›lmal›-
d›r; bir tak›m kûtebîn  (basîretsiz) rûhiyâtu-
lemâs›n›n tenkidât›na ra¤men en büyük me-
ziyet-i hekîmânelerini teflkîl eden, hareket-
sizlik temâyülleriyle Türkler oraya do¤ru-
lukla sulh u sükûnun bir merkez-i müsterîhî
fleklinde ibkâ edecekleri,[21] ve bilhâssa va-
ziyetlerinden emîn olduklar› zaman, tatl› su
unsurundan biraz tahlîs edilmifl (kurtar›l-
m›fl) olacaklar› zaman, art›k Avrupa’n›n dâ-
imâ haks›z ç›kard›¤› ve en fliddetli ihtisârâ-
t›n bir hedef’i müflterek bildi¤i bir unsur-›
merdûd olmad›klar›n› hissetme¤e bafllaya-
caklar› zaman, bilhâssa kendilerine yan bak-
maktan ve her ziyâfetlerinin sonunda "art›k
Türkler hesâb›n› kesmelidir!... "demekten
bir türlü vazgeçmeyen  o say›s›z, hesaps›z
Moskof kütlelerinin tehdîd-i dâimîsi alt›nda
olmayacaklar› zaman, bu vazifeyi tüm ma-
nas›yla ifâ edeceklerdir...

Ruslar bize bu kadar h›yânet etmifl ol-
duklar› halde, hâlâ içimizden hiç biri kendi-
lerine karfl› bir hiss-i nefretle mütehassis ola-
mad›; fakat hiç olmazsa o hâinlerin hangi
hakka istinâden ‹stanbul’u istediklerini ol-
sun art›k anlayal›m.

Öyle bir fley için ne bir hakk-› târihiyye-
leri, ne bir hakk-› ›rk›yyeleri ve ne de her-
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hangi bir ma’zeretleri olamaz; dünyan›n bu
en mühim geçidinde onlar›n bulunmas›, Av-
rupa için dâimâ bir tehlike teflkîl edecektir.

Benim bu söylediklerim, vicdân›m›n
emrine ittibâ’ ederek devâm etmekte oldu-
¤um Türk hukûkunun müdafaas›yla kat’iy-
yen alâkadar olamaz. Tuttu¤um yolun do¤-
ru yol oldu¤undaki îmân› en çok takviye
eden fley, peflimden bir çok gürültüler ç›k-
mas›na, hakikatten bî-haber kimselerin flü-
tûm ve istihzâlar›na mukâbil en do¤ru flâ-
hidlerin, hakikati mahallinde görmüfl ve
flark anâs›r›n› yekdi¤eriyle mukâyeseye mu-
vaffak olmufl Frans›zlar›n benimle berâber
olmas›d›r.[22]

Nisbeten pek ehemmiyetsiz bir delîl ile
da’vâm› ikmâl edece¤imden dolay› mahâ-
retsizlik göstermifl olaca¤›m› bilmiyor de¤i-
lim. Bununla berâber, herhalde onu da söy-
lemek isterim.

Nev’i befler yaln›z sarrâflarla elektrikçi-
lerden mürekkeb de¤ildir, san’atkârlar, flâir-
ler, hayâlperestler de vard›r. Ve hamd olsun
gittikçe miktâr› ço¤almaktad›r; çirkinli¤in
her taraf› istîlâ etti¤ini görmekten mütevel-
lid, dehflet teammüm ettikçe, onlar›n da ade-
di tezâyüd ediyor.

Bunlar içinde hiç olmazsa Türkiye’nin
yeniliklerinden en az mutazarr›r olmufl bir
yer olan o küçük buca¤›, bir cennet fleklinde
b›rak›ls›n ve riâyet edilsin. Telakk›yât-› bedî-
iyyelerinin son bekâyâs›yla hâlâ gözlerimizi
mes'ûd ettiklerinden dolay› o bîçâre Türkle-
re karfl› minnettâr olmal›d›r.

‹stanbul’la Edirne’yi herkesin bildi¤i o
enfes beldeler flekline onlar soktular. E¤er
onlar olmasa idi; lâaletta’yîn bir bo¤azdan
ibâret kalaca¤› muhakkak olan Bo¤aziçini,
her iki sâhilince da¤›tt›klar› hârikulâde be-
dâyile: saraylar, camiiler ak›p giden sulara
yar› yar›ya batm›fl esrârengiz edâl› kâflâne-
lerle dünyada misli bulunmaz bir levha flek-
line onlar kalb ettiler; o sür’atli, gürültülü
sular›n›n üstüne o kadar mehâsini: o kay›k-
ç›lar›n parlak kisveleri, binlerce alt›n yald›z-
l› kay›klarla, k›çlar› flatolar gibi yükselen bü-
yük yelkenliler o tatt› zerâfetlerini hep onlar
ibdâ' ettiler.

Bütün bunlar›n bugün ecnebîden ve
Rum, Ermeni, Yahudi gibi[23]  Osmanl› re-

âyâs›ndan bir tak›m insanlar›n tahrîbât›yla
ne kadar berbâd olduklar›n› bilmez de¤ilim;
halbuki oraya gelip yerleflen ve anlafl›lmaz
bir garâbetle her biri kendi menfaatine çal›-
flarak yavafl, yavafl bütün bu letâfeti zevâle
erdiren bu anâs›r, bir taraftan da ayn› letâfet-
ten biraz bir fley anlar gibi olmufltular, çün-
kü kendileri de o cereyâna kap›lm›flt›lar.

Sak›n ‹slâm merâkizinin bu bitmez tüken-
mez câzibesi Türkler gittikten sonra da de-
vâm edecek zan olunmas›n; hay›r bütün bu
câzibeyi onlar geldikleri zaman getirmifllerdi
ve hiç flüphesiz ki tard edilecekleri fleâmetli
günde de yine berâber götüreceklerdir.

O küçük ve dolafl›k Müslüman sokakla-
r›nda ayn› gelip geçenlere, ayn› çarflafl› ka-
d›nlara, ayn› sar›kl›, cübbeli, mütefekkir ve
vakûr Osmanl›lara art›k tesâdüf edilmez ol-
maya; bütün o câzib ve güyâ ölüm fikrini
tatl›laflt›rmak için diriler içine da¤›lm›fl kü-
çük mezarl›klar›ndan art›k eser kalmamaya;
bilhâssa befl vakit namaz zamanlar›nda bü-
tün o sâkin ve sâmit duran eflyâ üzerinden
müezzinlerin nidâlar› ayyuka ç›k›p da¤›lma-
maya bafllad›¤› günden i’tibâren, bu mem-
leketin sihir ve füsûnu nihâyet bulmufl
olacakt›r.
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Yak›n ya da uzak geçmiflte yaflanan siya-
sî hadiseler yorumlan›rken, devrin kültürü,
medeniyeti ve teflkilat› gibi temel hususlar
dikkate al›n›rsa daha isabetli sonuçlara var-
mak mümkün olur. Osmanl› sultanlar›, ha-
n›m sultanlar, vâlideler ve idarecilerle ilgili
de¤erlendirmeler de bu husus tam olarak ay-
d›nlat›lmad›¤›ndan bir tak›m yanl›fl de¤er-
lendirmeler yap›lmaktad›r. Bilhassa vâlide
ve han›m sultanlar ele al›n›rken, ya siyasî ha-
diselere müdahaleleri ön plana ç›kar›lmakta,
ya da kimsenin bilemeyece¤i mahrem hayat-
lar› konu edilmekte, onlar›n vak›flar›, hay›r
eserleri ve sosyal faaliyetleri üzerinde fazla
durulmamaktad›r. Bu minval üzere afla¤›da
vak›flar›n› ele alaca¤›m›z fiahsultan ile Zal
Mahmud Pafla, yapt›klar› hay›r hizmetleri ile
temel gayelerinin millete hizmet oldu¤unu
göstermifllerdir.

Ele ald›¤›m›z vakf›n kurucular›ndan biri
olan fiahsultan(951-988/1544-1580) Sultan II.
Selim ile Nurbânû Sultan’›n k›zlar›d›r. Di¤er
kardeflleri Gevherhan ve ‹smihan sultanlar-
d›r. ‹lk olarak Çak›rc›bafl› Hasan Pafla ile ev-
lenen Sultan, ondan boflan›p ard›ndan Zal
Mahmud Pafla ile evlenmifl, bu evlilikten bir
k›z› ile Köse Hüsrev Pafla olmufltur .fiahsul-
tan’›n hayat›yla alâkal› zikredilmeyen di¤er
bir husus da onun 980/1572 senesinde hac
yapm›fl olmas›d›r. 4 Rebiulevvel 980/15 Tem-
muz 1572 tarihinde ‹stanbul’dan ayr›lan fiah-
sultan’›n yol güvenli¤inin sa¤lanmas› mak-
sad›yla Anadolu, Karaman, Ni¤de, Adana ve
Halep beylerine emir yaz›lm›flt›r . Ayr›ca
fiam Beylerbeyi ve Emir-i Hacc›ndan fiam-

Mekke aras›ndaki yolculu¤un güvenli¤i için
gerekli tedbirleri almalar› istenmifltir .

Di¤er vâk›f Zal Mahmud Pafla ise Bos-
na’l› olup Enderun’da yetiflmifl, Kanunî Sul-
tan Süleyman zaman›nda çeflitli seferlere ka-
t›lm›flt›r. 960/1552’deki Nahc›van seferi s›ra-
s›nda Sultan Mustafa’n›n Ere¤li’de bo¤ulma-
s› hadisesinde baflrol oynad›¤›ndan o tarih-
ten itibaren Zal nâm› ile an›lmaya bafllam›fl-
t›r. Ard›ndan Kap›c›bafl› olan Pafla, s›ras› ile
Halep ve Anadolu Beylerbeylikleri’nde bu-
lunmufltur. 975/1568’de vezirlik rütbesine
yükselmifl ve ayn› y›l fiahsultan ile evlenmifl-
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tir. 988/1580’de vefat eden Pafla’n›n en mü-
him eseri afla¤›da vakfiyesini zikredece¤imiz
camii ve medresesidir . 

Mimar Sinan taraf›ndan infla edilen Ca-
mii ve külliye halen varl›¤›n› sürdürmekte-
dir. Külliye s›n›rlar› içinde bulunan eserlerin
mimari özellikleri ve sanat yönleri önemli ol-
makla beraber  bu husus ayr› bir ihtisas› ge-
rektirdi¤inden, konuyu uzmanlar›na b›raka-
rak vakfiyenin ve vak›f flartlar›n izah›na geçi-
yoruz.

1-Vakfiyenin Girifl K›sm›
10 fiaban 985/23 Kas›m 1577’de tesis edi-

len vakf›n elimizde bulunan sureti, Evâhir-i
Muharrem 1009/A¤ustos 1600 tarihlidir . Ta-
mam› yirmi bir varaktan oluflan vakfiyenin
metni sülüs hatt› ile kaleme al›nm›flt›r. Dev-
rin vakfiye metinlerinin ço¤u Arapça yaz›l-
m›flken, ad› geçen vakfiye Türkçe kaleme
al›nm›flt›r ki, bu onun orijinal özelliklerinden
biridir. Ancak Osmanl› yaz› diline XVII.-XVI-
II. as›rlarda tamamen yerleflen Farisi kelime
ve tamlama a¤›rl›kl› metin anlay›fl› XVI. asr›n
sonlar›nda bu vakfiyede görülmektedir.

Vakfiyenin girizgah k›sm›nda vâk›flar›n
kimlikleri, önemli özellikleri ve vak›f eserle-
rinin tesis edildi¤i mekan tan›t›lm›flt›r. He-
men ard›ndan besmele, hamdele ve salvele
k›s›mlar› yer alm›flt›r. Gayet uzun olan Salve-
le k›sm› "kim bana duâs›nda salavat oku-
mazsa onun duâs›na Hz. Allah icabet etmez
ve ben de onun kabulü için flefaatçi olmam"
Hadis-i fierifi ile . delillendirilmifltir. Salava-
t›n arkas›ndan Türkler’in, Hz. Peygam-
ber(s.a.v) ve ashab›na olan muhabbetini gös-
teren ifadeler vard›r. Bu bölümde "benim es-
hab›m y›ld›zlar gibidir hangisine uyarsan›z
kurtulursunuz " hadisi, salvele k›sm›n›n so-
nunda ise Rasulüllah(s.a.v)’tan vâk›flar›n ya-
flad›¤› zamana kadar dini mübîne hizmet et-
mifl olan âlimlere dua yer alm›flt›r .

Dua ve tan›t›m k›sm›ndan sonra dünya
hayat›n›n fanili¤ine ve ölüm vaktinin biline-

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

212

Foto¤raf 2; Zal Mahmut
Pafla Camii ve
Medresesi üst
fiadrevanl› mekan,
Kazim Zaim, Belediye
Arflivinden

Vakfiyenin metni



meyece¤ine dair ayet zikredilerek  ölümün
her zaman insan›n kap›s›n› çalacak bir haki-
kat oldu¤u ve her zaman haz›rl›kl› olunmas›
gere¤i hat›rlat›lm›fl, insan›n sa¤l›kl› günlerin-
de ahirete yönelik iyi amelleri ifllemesinin lü-
zûmuna temas edilmifltir. Zal Mahmud Pa-
fla’n›n bu hakikati hiçbir zaman unutmad›¤›
ve ahiret hayat›n› kazanmak için mallar›n›n
nerede ise tamam›n› vakfetti¤i belirtilmifltir.

Vakfiyede dünya hayat›n›n fânili¤ine,
orada kazan›lan mal ve mülkün, ahirette hiç-
bir ifle yaramayaca¤›na, ancak onlar›n vak›f
gibi ulvî gayelerle kullan›ld›¤› takdirde kifli-
nin "senây› müslimin ve müslimat ve duâ-i
mü’minin ve mü’minata mucip olarak bun-
lar›n sebeb-i affu ¤ufranlar›na vesile olaca¤›"
na temas edilmifltir.

Girifl cümlelerinin ard›ndan vak›f ile alâ-
kal› temel bilgiler zikredilmektedir. Hicret-i
nebeviyyenin 985 senesi fiaban›n›n onunda
Zal Mahmud Pafla ile efli fiahsultan mallar›-
n›n üçte birini vakfetmeyi karar k›lm›fllar
ve"camii flerif-i dil guflâ ve medrese-i lâtife-i
nüzhet fezâ bina eylenmesi"ni murad etmifl-
lerdir. fiahsultan kendisine miras olarak kala-
cak mallar›n› da vakfetmeyi istemifl, ancak
bu iste¤inin kanuni flartlar›  henüz oluflmad›-
¤›ndan vasiyette bulunmufltur . Han›m Sul-
tan, kardefli III. Murad’dan "vasiyetlerinin
husn-i tenfiz ve itmam›n›" rica etmifltir. Mi-
ras ile alakal› meselelerde de Valide Sultan’›
kendisine vasî nasb eylemifltir .

a-Vakf›n ‹daresi
Vakfa tayin edilen ilk mütevelli Hüseyin

a¤a ibn Abdülmuin ’dir. Hüseyin A¤a ayn›
zamanda vakfa nâz›r olarak da nasb edilmifl-
tir. Onun vazifeleri flöyle ifade edilmektedir:
"Zal Pafla ve fiah Sultan taraf›ndan infla ve bi-
na olan evkâf-i huccet-i evsaf›n tesviye-i ah-
vâline ve husn-i intizâm›na ve ahsen-i vech
üzere ikmal ve itmam›na, her as›r ve her za-
man›n muktezas›na göre evkâf› mezbureye
lâz›m olan himayet ve nezârette ayn ve ina-
yete.., Zal Pafla’n›n sülüs-i mal›n›n kabz›na..,
vasiyet etti¤i hayrat›n binas›na ..,sülüs-i ma-
l›n›n vücuh-i hayrata sarf olunmas›na... 

Mütevelli Hüseyin A¤a, flart edilen vak›f
mallar›n›n tamam›n› tesbit etmifl ve vakf›n
para de¤erini flu flekilde kaydetmifltir:

Hüseyin A¤a’n›n, yapm›fl oldu¤u ilk ifl
ayn› gün vefat eden vâk›flar›n, techiz-tekfin
ve arkalar›ndan Kur’ân-› Kerim okuma iflleri
ile vefat ettikleri gün, yedinci ve k›rk›nc›
günlerde Müslüman fakirlere yemek veril-
mesi, "iskat› salat ve sair vacibat ve keffarat
savm ve yemin ve hacc-i Beytullahi’l-Harem
ve dahi telafisi mümkin olan baki vacibat›"
yerine getirmek olmufltur.

Zal Pafla ile fiahsultan’›n vak›flar›n›n ifl-
lemleri bafllang›çta ayr› ayr› yürütülürken
994/1586 senesinde bilhassa Zal Pafla vakf›-
n›n gelirlerinin zay›flamas› dikkate al›narak,
devrin Padiflah› III. Murad’›n ferman› ile iki
vakf›n idaresi birlefltirilmifltir. Dönemin va-
k›f uygulamalar›na bak›ld›¤›nda az rastlanan
bu tatbikat, ayn› gayeye ayr› vakflar›n tek
idare alt›nda toplanmas› noktas›ndan önem-
li bir merhaledir .

Mütevelli Hüseyin A¤a elinde bulunan
paralar› "istirbah(iflletme)"a verip her y›l
131.492 akçe tahsil etmifltir. Onun padiflah
ferman› ile baflka bir vazifeye tayin edilmesi
üzerine mütevellili¤e Mustafa Kethüda geti-
rilmifltir.

b-Vak›f Kanal›yla Yap›lan Eserler 
1-Türbe.
2-Filibe’de tam teflekküllü bir han.
3-Camii.
4-Haf›z, müezzin ve misafirlere tahsis

edilen befl oda. 
5-Camii yak›nlar›nda ve deniz sahilinde

yirmi dört oda, alt› dükkân ve bir mumhane 
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Elli sekiz kere yüz bin ve
58.655 (5.857.655) akçe

Otuz kere yüz bin ve 
18.008 (3.018.008) akçe

Toplam: 8.875.663 akçe

Şah Sultan               Zal Paşa

Foto¤raf 3; fiahsultan
Türbesi ve Mektebi, Ka-
zim Zaim, Belediye Ar-
flivinden



6--Caminin karfl›s›nda flad›rvan.
7-Medreseler: 
Camiinin etraf›na infla edilen ve her biri-

nin ayr› taç kap›lar› bulunan medreselerin
müfltemilat› ise flunlard›r: 

Üst Medrese(dahil):Kubbeli dershaneler,
on adet talebe odas›, bir mu‘id odas›, medre-
senin sa¤›nda bir tuvalet.

Alt medrese(haric): Bir umumi dershane,
on talebe odas›, çok say›da tuvalet, çeflme,
duvarla çevrili bahçe.

Toplam vak›f mal› 60 yük  ve 7155 ak-
çe(6.007.155) iken bu eserlerin inflas› için
5.979.199 akçe harcanm›flt›r. Ayr›ca mevcut
binalar›n tamiri ve Filibe’de infla edilen de-
¤irmenlere de1.252.563 akçe sarf edilmifl
olup, bu masraflar muhasebe defterine kay-
dedilmifltir.

2-Vakf›n Akarlar›
Vakfa gelir getirmesi maksad›yla vâk›flar

taraf›ndan tahsis edilen akarlar flunlard›r:
1-Camiinin k›ble taraf›nda altm›fl üç oda

ve alt› dükkandan oluflan bina.
2-Eyüp’te bir ekmek f›r›n›.
3-Filibe yak›nlar›ndaki ‹stanmaka’da üç

göz ve Pirs›taca Köyünde bir göz su de¤ir-
meni.

4-Filibe’nin Sutur Köyünde iki çuha dük-
kan›.

5-Filibe’de 12 köy .
Zal Mahmud Pafla’n›n Eyüp’te infla ettir-

di¤i külliye haricinde vakfiye metninde ge-
çen iki ayr› yerde daha vak›f eserleri vard›r;
bunlar:

1-Ankara Vakf›: Vâk›f, Ankara’da kendi
gelirleri ile sat›n ald›¤› ve yerleri ile adetleri
afla¤›daki tabloda görülen on üç dükkân› da
vakfederek, idaresini Eyüp’teki vakf›n›n ida-
resi ile birlefltirmifltir.

Dükkân›n bulundu¤u yer Adedi
Kazanc›lar Çarfl›s› Bafl› 4
Mat‘ablar çarfl›s› 3
Uzunçarfl› 3
Ye¤enbey Çarfl›s› 1
Koyun Pazar› 1
Kalealt› Yak›nlar› 1
Toplam 13

Dükkânlar›n kira gelirlerinden elde edi-
lecek mebla¤lar›n harcanmas› ile ilgili flartlar
ise flöyledir.

1-Görev yapan personelin maafllar›n›n
ödenmesi ve gerekli tamirlerin yap›lmas›.

2-Ankara’da Fe¤anî Çelebi Mahalle Mes-
cidi’nin imam›na günlük iki akçe ve müezzi-
nine birbuçuk akçe verilmesi.

3-Haffaflar bafl›nda infla ettirilen çeflme-
nin bak›m›na yevmi yar›m akçe harcanmas›.

4-Çeflmenin bekçisine üç akçe verilmesi.
5-Ankara vakf›n›n cibayet ifllerini yerine

getiren câbiye yevmi iki akçe verilmesi.
6-Câbinin, harcamalar› yapt›ktan sonra

kalan miktar›; gerekiyorsa eserlerin tamirine,
gerekmiyorsa ‹stanbul’a göndermesi.

2-Pirlipe Vakf›: Manast›r’a ba¤l› bir kasa-
ba olan Pirlepe’de Zal Pafla taraf›ndan infla
edilen çeflme ve hamam suyunun temini
maksad›yla kurulan vakf›n flartlar› flöyledir:

Vak›f eserlerine gerekli tamir ve bak›m›
yapacak olan câbiye yevmi dört akçe tayin
edilmifltir. Mütevelli Hüseyin A¤a, vâk›f›n
ihsan etti¤i 60.000 akçeyi iflletmeye vermifl,
birkaç y›l iflletilen paradan 26.000 akçe elde
edilmifltir.

3-Vakf›n fiartlar›
a-Medrese Görevlileri ve Yevmiyeleri
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Foto¤raf 4; Zal Mahmut
Pafla Camiinin k›fl görü-
nümü, Kazim Zaim, Be-
lediye Arflivinden



b-Caminin Görevlileri ve Yevmiyeleric-

Mütevelli ve Di¤er Görevliler

4-Baklaval›k tahsisi
Zal Mahmud Pafla, baz› görevlilere Ra-

mazan-› fierif’te baklaval›k ihsan›nda bulun-
mufl olup bu ihsan› flu flekilde tablolaflt›rabi-
liriz:

d-Mevlid okunmas›
Vâk›f, her y›l Rebiulevvel ay›nda camiin-

de bir mevlüthan heyetinin toplanarak Man-
zume-i Türkî ile mevlid okumalar›n›, ve kar-
fl›l›¤›nda 1000 akçe al›p aralar›nda paylaflma-
lar›n› flart etmifltir.

Vak›f ifllerinin yürütmesi maksad›yla ta-
yin edilen görevliler için senelik harcanacak
toplam para 187.167.5 akçe olup, vak›f görev-
lilerinin say›s› mütevelli ve câbiler de dahil
120 kiflidir.

e- Artan Paralar›n Kullan›lmas›
Vâk›f, toplanan paralardan arta kalan

k›sm›n rasgele harcanmayarak biriktirilmesi-
ni ve bunlar›n istirbah edilip zaman geçtikçe
darl›k olmas› durumunda kullan›lmas›n› is-
temifltir. Artan paralarla yap›lmas› flart edi-
len ifller ise flunlard›r:
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Görevli Adı

Mütevelli 1Mevcut mütevelliden
sonra

80

Muhasip Kâtip 1�şinin ehli ve
siyakat bilen

15

Câbi 1 5

Câbi 1Filibede olan han ve evkafa 6

Meremmetçi 1Cami medrese ve odaların
gerektiğinde tamiri 3

Görevi Adet Yevmiye

Görevli Adı

Hatip 1Cuma ve bayram 
günleri va’az etmek

15

�mam 2Cemaatle eda edilen
namazları kıldırmak 2x10

Vaiz 1Cuma namazı son-
rasında va’az etmek 15

Na’tçı 1El-Hac Seyh Abdurrahmanın 
Na’t-ı Şerifinin okunması

Muarref 1 3
Kayyım 2 4x2
Kandilci 2 2x2
Buhuri 1 6
Farraş 1Cami temizliğinde görevli 3

Mahzenci 1Caminin altındaki mühimmatı
muhafazadan sorumlu

3

Ehli Kur’an 30Öğle namazı sonrası vakıfların ve
ehli imanın ruhlarına hatim okumaları

30x2

Duahan 1Ehli Kur’anın içinden 1

Sandıkçı 1Ecza-ı Şerifeyi muhafaza eylemek 1

Noktacı 1Okunan ve okunmayan cüzlerin takibi 1
Kanalcı 1Su yollarının tamiri 4
Cüzhan 1Türbede vâkıfların ruhu için sabah

namazı sonrasında beş cüz okunması
1

Türbe Bekçisi 1Gece ve gündüz sırayla
hizmet

1

Türbedar 1 5
Hacib 1Türbedeki örtülerin bakımı 1.5

Farraş-ı
sani 1Şadırvan, kenef ve medreselerin

etrafının temizlenmesi
3

Muvakkit 1 4

Müezzin 1
Öğle ikindi ve yatsı ezanlarını

sırayla okumaları, her gece temcid
vermeleri, Cuma günlerinde Cuma

ezanında toplanmaları
15

Ehli Kuran 8Cuma namazı son-
rasında va’az etmek

7x2,
Sermahfel 5

Görevi Adet Yevmiye

21

22

�mam ve müezzine ikişer yüz akçe
Her müezzine yüzer akçe
�ki kayyuma ellişer akçeden yüz akçe
�ki serraciye yüz akçe verile
Toplam 1200 akçe

Görevi Payı

Görevli Adı

Müderris 2Dahil ve Hariç
Medreselerde görevli

50x2
=100

Mu’id 2Müderrislere yardımcı
olmak

8x2
=16

Danişmend 24Her müderrise 12
denişmend 48

Görevi Adet Yevmiye

Foto¤raf 5; Zal Mahmut
Pafla Türbesi ve hazire-
si, Kazim Zaim,
Belediye Arflivinden



1-Medreselerde lâz›m olabilecek kitapla-
r›n al›nmas› ve kitaplar›n muhafazas› maksa-
d›yla bir hâf›z-› kütüp tayin edilmesi.

2-Gelir getirecek uygun akarlar›n al›n-
mas›.

3-Görevlilerin maafllar›n›n art›r›lmas›.
4-Talebe akçelerinin art›r›lmas›.
5-‹lim talebinde çok istekli olup fakir

olan talebelere onar akçeye kadar ek ödeme
yap›lmas›.

6-Türbe-i fierife’de on befl cüz okunmas›.
7-Vak›f evlerde sakin olanlardan baz›lar›-

n›n iki-üç senede bir, yahut her y›l vâk›flara

vekaleten hac yapmalar›.
8-On befl kiflinin her gün camiide topla-

n›p tesbih ve tehlil eylemeleri.
9-Harcamalardan arta kalan 260.308 ak-

çeden, 86.000 akçenin Pirlipe’deki çeflmeleri-
nin su yolunun tamiri için harcanmas› ve ka-
lan 174.380 akçenin yeni mütevelli Mustafa
Kethüda’ya teslimi.

4-Hukukî Dayanak ve fiahidler
Vak›f, ‹mam Ebu Yusuf’un ictihad› esas

al›narak kurulmufltur.
Vakfiyenin son k›sm›nda vak›f flartlar›-

n›n de¤ifltirilemeyece¤ine ve vakfa son veri-
lemeyece¤ine dair "kim ki, onu iflittikten son-
ra de¤ifltirirse onun günah› de¤ifltiren üzeri-
nedir, muhakkak ki, Allah ifliten ve bilendir"
ayeti zikrolunmufltur .

fiahidler

Vakfiyenin sonuna eklenen flerh, vakfa
ayr› bir özellik kazand›rmaktad›r. Buna göre;
her sene vak›ftan, Eyyüb Sultan Camii ve kül-
liyesi vakf›na 320 akçe ödenmesi istenmekte
ve bu flart›n aksat›lmadan devam ettirilmesi-
ne kimsenin mani olmamas› istenmifltir. 

Sonraki y›llarda Evkaf Nezareti taraf›n-
dan tutulan muhasebe defterlerinden Zal
Mahmud Pafla ve fiahsultan vak›flar›n›n var-
l›¤›n› Osmanl› Devletini sonuna kadar sür-

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

216

Vezir �bn Abdullah

Vezir Mustafa �bn
Abdurrahman
Rumeli kadıaskeri Muhammed ibn Şeyh
Muhammed

Vezir Sinan �bn
Abdul’mennan

Vezir Ahmet �bn Abdullah

Foto¤raf 6; Zal Mahmut
Pafla Türbesinin kubbe
ve süslemeleri, Kazim
Zaim, Belediye Arflivin-
den

Foto¤raf 7; Zal Mahmut
Pafla Türbesi ve hazire-
si, Kazim Zaim,
Belediye Arflivinden



dürdü¤ünü ve her y›l yap›lan hesaplamalar-
da yukar›daki flartlara göre tahsislerde de¤i-
fliklikler oldu¤unu görüyoruz  Mesela 1117-
1119/1705-1707 y›llar›nda yap›lan muhase-
beye göre vakf›n toplam geliri 887.626 akçe
olup, bunun 843.375 akçesi masraflara har-
canm›flt›r. Bu mebla¤›n 576.760 akçesi vazife-
lilere, kalan 266.715 akçe ise tamiratlara sarf
edilmifltir . Vakf›n tesis edildi¤i tarihlerde va-
zifelilere yap›lan harcaman›n 187.167.5 akçe
oldu¤u nazar-› dikkate al›n›rsa yaklafl›k 150
y›lda gelirlerin üç kat kadar artt›¤› görülse
de akçenin de¤erini gün geçtikçe düfltü¤ü
hususu hat›rlan›rsa bu art›fl›n reel bir art›fl ol-
mad›¤› görülecektir.

Mezkur vak›f 1924 y›l›nda tasfiye edil-
mifl, medreseler ayn› tarihte ç›kar›lan Tev-
hid-i Tedrisat Kanunu ile kapat›lm›fl, camii
ise Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›na ba¤lanm›flt›r.
Eyüp’te vak›f akarlar› aras›nda yer alan bina-
lar zamanla y›k›lm›flt›r, Ankara’da bulunan
dükkanlar ise vak›flar›n tasfiye sürecinde sa-
t›lm›flt›r. Filibe ve Manast›r’da bulunan vak›f
tesisleriyle ilgili elimizde bilgi bulunmamak-
tad›r.
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Foto¤raf 8; Zal Mahmut
Pafla Medresesi kap›s›
ve çeflmesi, Kazim
Zaim, Belediye Arflivin-
den



Fadime GELEfi

EYÚP 
OYUNCAKÇILARI
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1963 Y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. 1990 y›l›nda Ege Üniversitesi Ed.
Fak .Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu. 1993’ten itibaren ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlü¤ü’nde Müze
Uzman› olarak çal›flmaktad›r. ‹ki y›l ‹tfaiye Müzesi yöneticili¤i yapt›. 

1998-2000 y›llar› aras›nda Münster, Westfãliche Wilhems
Universitãt’den ald›¤› Master daveti üzerine Almanya’ya gidip, burada

dil ö¤renip, mesleki araflt›rma ve incelemelerde bulunduktan sonra tekrar
görevine döndü. Çal›flmalar›n› a¤›rl›kl› olarak "Tekke - Tasavvuf Kültürü

ve Objeleri" üzerine sürdürmekte olup, Kütüphane ve Müzeleri
Gelifltirme Derne¤i ile Sanat Tarihi Derne¤i üyesidir.



"Eyüp Oyuncaklar›"denildi¤inde; bu
isim bir özele indirgeme ve yöresellik ça¤r›fl›-
m› yapmaktad›r. Fakat bununla Eyüp’te üreti-
lip sat›lan, tüm ‹stanbul ve taflraya da¤›t›m
yap›lan, bir merkez düflünülmelidir.

Baz› kaynaklarda 18.yüzy›l Eyüp Oyun-
caklar› için ilk imalat tarihi olarak verilmekte-
dir. II. Mahmut zaman›nda (1785-1839) mem-
leketinden ‹stanbul’a Nizam- › Cedid askeri
olarak gelmifl ve Rami K›fllas›’n›n aç›l›fl töre-
ninde dümbelek çalm›fl olan Dökmeci Hasan
A¤a, askerlikten ayr›ld›ktan sonra, Eyüp’ de
yerleflmifl, Ramazanlarda sahur  manicili¤i,
di¤er zamanlarda oyuncak yapar "Tükürüklü
Oyuncakç›" olarak tan›n›rm›fl(1) Yine bu dö-
nemde II. Mahmud’un türbe ziyareti nedeniy-
le oyuncakç› dükkanlar› önünden geçerken
bir çocu¤un a¤lamas› üzerine, dükkanlar›n
kald›r›lmas›n› istedi¤i ve sonra ikna edilerek
vazgeçirildi¤i hikayesi anlat›lmaktad›r.(2)

Dökmeci Hasan A¤a ilk olmamakla bir-
likte, tan›nm›fl bir oyuncakç› olmal›; fakat
18.yy Eyüp Oyuncakç›l›¤› için oldukça geç bir
tarihlendirmedir.

Evliya Çelebi, Seyahatname’de Eyüp
Oyuncakç›lar›n›n 100 dükkan ve 105 nefer,
mimarbafl›na ba¤l› bir esnaf gurubunu olufl-
turduklar›n›, Ba¤dat Seferi(1635)nedeniyle
düzenlenen esnaf alay›nda, arabalar üzerinde
oyuncaklar›n› sergileyip taklitler yapt›klar›n-
dan bahseder.(3) 17.yy ilk yar›s›nda 100 dük-
kan› olan bir esnaf gurubunun çal›flmalar›, ta-
rihlendirmeyi daha öncesine götürmelidir, fa-
kat böyle bir kesin bilgiye henüz ulafl›lama-
m›flt›r.

Eyüp Sultan Camii, Türbesi, mezarlar›, gi-
bi kutsal de¤erleri d›fl›nda, bal›kç›lar, süt pa
zar›, tespihçiler, yazmac›lar, gülya¤› sat›c›lar›,
kebapç›lar, çömlekçiler, oyuncakç›lar,  hayvan
pazar›, Cuma pazar› gibi al›flverifl taleplerini
de karfl›layan kayda de¤er çarfl›s› ile yo¤un zi-
yaretçi varl›¤›na iflaret eder.(4)

Eyüp bir Osmanl› yerleflimi ve çarfl›s› da
yo¤unlu¤unu cami çevresinde oluflturmakta,
dükkanlar›n bir ço¤u imalathane ve sat›fl yeri
olarak kullan›lmakta, ayn› tip mal› üreten ve
satan dükkanlar›n bulundu¤u sokaklar, aras-
talarda oldu¤u gibi, o mal›n ad›yla an›l›rd›.(5)

Eyüp Sultan Türbesine giden ‹skele Cad-
desi üzerinde Oyuncakç› dükkanlar› yer al›r-
d›.(Resim 1) Oyuncakç› Ç›kmaz› denilen bu

yerdeki dükkan say›s› 19.yüzy›l bafllar›nda
25-30’a düflmüfltür.(6) Yaklafl›k üç as›r,  oyun-
cak sektörümüzün tart›flmas›z merkezi olmufl
Eyüp’de üretim, teknolojiye direnemeyen ço-
¤u geleneksel sanatlar›m›z gibi tarihe malol-
mufltur. 

Bu son say›labilecek dükkanlar›n üretimi
olan "‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Eyüp
Oyuncaklar› Koleksiyonu" ›fl›¤›nda,  bu
oyuncaklar› ve özelliklerini, yine bu ilçemizin
düzenlemifl oldu¤u, böyle bir ortamda yak›n-
dan tan›mak isabetli olacakt›r.

28 parçadan oluflan eserler 1939 y›l›ndan
itibaren Beyaz›t’taki ‹nk›lap Müzesinde sergi-
lenmifl, 1945 y›l›nda Müzenin tafl›nmas›ndan
sonra, eser say›s›n›n artmas› ve mekan imkan-
s›zl›klar› nedeni ile sergiden kald›r›lm›fl,
1991’de  de geçici bir sergilemeden sonra tek-
rar depodaki yerlerine kald›r›lm›fllard›r. Mü-
ze Envanter Defterindeki kay›tlarda, örnekler
hakk›ndaki bilgiler k›s›tl› olmakla beraber, bir
ço¤unun harap durumda olduklar› yaz›l›d›r.
Fakat ad› geçen sergi öncesi yapt›r›lm›fl olan
bak›m-onar›m sonras›, bugün malzemenin ço-
¤unun daha iyi durumda olmalar›, günümü-
ze gelebilen nadir örneklerden olmalar› aç›-
s›ndan sevindiricidir.

Env.371/1-Araba
Ölçü:Uzunluk, 26 cm yük:26 cm gen:tekerlekli,

13,5 cm-tekerleksiz, 11,5 cm                                            

Tahta malzemeden, üstü kapal›, 4 direkli,
yanlar› önü ve arkas› aç›kt›r. Ön k›s›mdan ile-
ri ç›k›nt› yapan kavisli, üçgenimsi bir bölüm
dört tekerlekli araban›n formunu oluflturmak-
tad›r. ‹çi sar›, d›fl› k›rm›z›, beyaz, mavi, yad›z
boyama ve benek bezemeli olan araban›n üs-
tü aynal› tekerlekler ise boyas›z do¤al rengin-
dedir. (Resim.2)
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1-Ataman,S.Yaver:(Yay›na
Haz›rlayan:Süleyman fienel).
Türk ‹stanbul, ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi Kültür ‹fl-
leri Daire Baflkanl›¤› Yay›nla-
r›,1977,S.177
2-a.g.e,s.177
3- K›l›ç, Füsun:"Eyüp Oyun-
caklar›", ‹stanbul Ansiklopedi-
si, C.3,s.253                                
4- Yenen,Zekiye:"Planlamada
Veri Oluflturmak Üzere
Eyüp’te Korunacak De¤er-
ler",Tarihi Kültürü ve Sanat›y-
la IV. Eyüpsultan Sempozyu-
mu,(‹stanbul/5-7 May›s
2000),‹st.2000,s.170
5-Yeniflehirlio¤lu, Filiz:"Eyüp
Çarfl›s›",‹stanbul Ansiklopedi-
si,C.3,s.251 
6-"Eyüp Oyunca¤›":Ana Biri-
tannica Ansiklopedisi,C.8,An-
kara.1987,s.410

Resim 1-Eyüp"Oyuncakç›
Ç›kmaz›"(Atatürk Kitapl›¤›
Harita Koleksiyonu)

Resim 2-Env.371/2-Araba

2



Env.371/2-Araba
Ölçü:yük,15 cm uzun,21 cm  gen,11 cm

Üstü ve önü aç›k, yanlar yar› kapal› dört
tekerlekli, tekerlek ortas›nda teneke parçalar
görülmekte, önde ucu delikli ç›k›nt› bulun-
maktad›r. ‹çte sar›, d›flta k›rm›z›, ön ç›k›nt›
üzeri mavi zemine beyaz ve sar› yald›z beze-
me görülmektedir.

Env.371/3-Araba
Ölçü:yük,16 cm uzun,26 cm gen,15 cm

Tahta  malzemeli, yanl›zca önü aç›k, arka-
s› yukar› do¤ru hafif bombeli , dört tekerlekli,
önde iki uzant› kolu hayvan bafl› fleklinde ve
önde ç›k›nt› yapan delikli bir bölüm var-
d›r.Üstü aynal› bezemeli, pencereleri iç içe iki
s›ra, beyaz kontur boyama ile  oluflturulmufl,
di¤er k›s›mlarda yeflil zemine k›rm›z, mavi,
beyaz, siyah ve sar› yald›z, benekli bezeme,
tekerlekler boyas›z bezemesizdir.(Resim.3)

Env.371/4-Araba
Ölçü:yük,16,5 uzun,25,5 cm gen,17,5 cm

Malzeme tahta, silindirik köfle direkleri
çifter ç›ta ile birleflmekte ,yanlar ve üst  aç›k-

t›r. Ön k›s›m
yine di¤er ör-
neklerde oldu-
¤u gibi ip veya
tel tak›l›p çeki-
lebilmesi için
deliklidir. K›r-
m›z› zemine,
dalgal› beyaz
flerit ve benek
bezemeli, te-
kerlek kontur-
lar›  k›rm›z›.
(Resim.4)

Env.370-El Arabas›  
Ölçü:yük,14 cm uzun,63 cm gen,24,4

Tahta, iki yürütme sap› olan, önde tek te-
kerlekli, tekerlek yüzeyi nefti yeflil üzerine be-
yaz ve yald›z süslemelidir.(Resim.5)

Env.368/1-Çift Ç›nç›nl› Araba
Ölçü:yük,16 cm boy,61,5 cm en,14 cm

Uzun bir tahta ç›ta ucunda, te¤et iki teker-
lekli ç›k›nt›, üstlerinde tahtaya tellerle birleflti-
rilmifltir. Dönünce üzerindeki çan biçiminde,
sabitlenmifl olan teneke bantlar›yla ses ç›ka-
ran iki yuvarlak (ortalar› delik k›rm›z› boyal›
tahtalar) ve yeflile boyal› tekerleklerden olufl-
maktad›r.

Env.368/2-Tek Ç›nç›nl› Araba
Ölçü:yük,18 cm uzun,69 cm  çap,8,5 cm

Uzun bir tahta, ucunda çatall› ortas› te-
kerlekli tahta kola ba¤lant›l›d›r. Delikli yuvar-
lak tahta tekerlek üzerinde, üstte ise çan dü-
zenlemeli teneke bantlar bulunmakta. Döner
bölüm k›rm›z›, tekerlek yeflil boyal›d›r. (Re-
sim.6)

Env.369-Canbaz
Ölçü:yük,23,5 cm boy,63 cm tek.çap›,12 cm

Tutma  kolu ucunda  tekerle¤e yak›n k›-
s›mda , sopa üzerinde hareket edebilen bafl›

külahl› bir canbaz figürü kolundan teker-
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Resim 3 Env.371/2-Araba

Resim 4-Env.371/4-Araba

Resim 5-Env.370-El Arabas›

Resim 6-Env.368/2-Tek
Ç›nç›nl› Araba

Resim 7-Env.369-Canbaz

3

4

5

6
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le¤in hareketini sa¤layan bir parçayla tuttu-
rulmufltur. Canbaz›n  saç›, gözü, siyah ayak
ve bafll›k kesimi k›rm›z› boyal›, tekerlek ise
yeflil boyama ile dörde bölünmüfl, beyaz ze-
min üzerine, yald›z benek bezemelidir. (Re-
sim.7)

Env.367-fieytan Minaresi
Ölçü:uzun çubuk,56,5 cm k›sa çub,22,5 cm orta

boy dört çub,43 cm

Alt› parça ç›ta çubuk çivilerle monte edi-
lerek aç›l›p kapanabilen bir mekanizma olufl-
turulmufltur. Uzun ç›ta ucunda stilize bir hay-
van figürü yer almaktad›r.(371-3 deki araba-
n›n , uzant› kollar›ndaki hayvan bafllar›yla
benzerlik göstermektedir.) Ç›talar mavi ve
pembe , figür ise k›rm›z› ,sar› , yeflil , beyaz
boyanm›flt›r. (Resim.8)

Env.361-Dönme Dolap
Ölçü:boy,21 cm en,19 cm  direk yük,29,5  sal›n-

cakl› yük,32,5 cm Sal›ncaklar:yük,8,5 cm gen,3 cm      

Dikey dikdörtgen ,ortas›  bofl çerçeveli iki
direk aras›na , üstte her iki yandan çapraz iki

ç›ta aksa  tellerle tutturulmufl dört adet iki
s›ral› sal›ncaktan oluflturulmufltur. Dönüflü-
mü direkler aras›ndaki tahta silindir sa¤la-
maktad›r. Taban tahtalar› k›rm›z› ana dikey
çerçeve yeflil zemine beyaz dalgal› flerit ve be-

nek bezeme ayr›ca yald›z boyal›, sal›ncaklar-
da boyas›zd›r. (Resim.9)

Env.382-Tel Dolap
Ölçü:yük,18 cm gen,8 cm

Dikey dikdörtgen formda  ön ve yanlar›
tel kapl›, içte ortadan bir rafla iki bölmeye ay-
r›lm›fl olup ayakl›d›r. Kap› tokma¤› mavi bon-
cuktan , kapama sistemi mandall›d›r. Arka k›-
s›m çivilerle tutturulmufl, üste tel ask›s› vard›r
ve boyamas›zd›r. (Resim.10)

Env.376-Sandalye
Ölçü,yük,11 cm gen,5 cm

Tahtadan, arkal›¤› yukar› do¤ru geniflle-
yen iki dikey parça aras› üste ortada ve altta
paralel 3 ç›ta ile ba¤lant›l› önde ve yanlarda
da , alta üçgen birer ç›ta ile ortalar›ndan bir-
lefltirilmifl ve boyamas›zd›r.

Env.362-Beflik
Ölçü:yük,17 cm  uzun,34 cm  gen,17 cm

Tahtadan, uzunlamas›na oval içbükey
gövdeli, k›sa kenarlar yüksek , üstte yuvarla-
¤a yak›n kesitli, altlarda ise yay flekillidir. Üst-
ten bir tahta çubukla birlefltirilmifl, alttaki yay
biçimi genifl ayaklar sallant›y›  sa¤lamaktad›r-
lar. Gövde koyu zemin üzerine beyaz dal  mo-
tifli , üst çubuk yine koyu mavi boyal›, yanlar
k›rm›z› boyal› olup beyaz konturlu ve çizgili,
d›fl yüzey ortalar›nda  her iki yüzde turuncu
ve yald›zla aynal› bezeme bulunmaktad›r.
(Resim.11)

Env..363-Beflik Sal›ncak
Ölçü:yük,26 cm gen,28 cm sal›ncak:yük,9 cm

uzun,24,5   gen,11,5 cm

Tahta malzemeden yap›lm›flt›r. Yanlar-
dan dikdörtgen ve ayakl› çerçeve içine tuttu-
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Resim 8-Env.367-fieytan Mi-
naresi

Resim 9-Env.361-Dönme
Dolap

Resim 10-Env.382-Tel Dolap

Resim 11-Env.362-Beflik

8
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rulmufl, ince ç›talardan,sallan›r bir flekilde,ol-
dukça sade ve sadece çerçeve ayaklar›nda ye-
flil boyamal›d›r.

Env.374-Kaynana Z›r›lt›s›
Ölçü:sap uzun,16 cm  gövde uzun,17 cm gövde

gen,2,5 cm

Tahtadan , dikdörtgen kesitli ortas› üstte-
ki tutma koluna do¤ru aç›lan , paralel iki par-
ça tahta üzerine,  ortas›nda yuvarlak tahtadan
oluflturulmufl  diflli bir sistem kolunun hare-
keti ile ses ç›karmay› sa¤lamaktad›r.(Re-
sim.12)

Env.373/1-Davul
Ölçü:Yük,15,5 cm çap,6,5 cm

‹ki yüzü deri kaplanm›fl, ahflap çift kasna-
¤a çivilerle  tutturulmufltur. Ahflap kesimler
yeflil boyal›, ipi ise mordur.(Resim.13)

Env.373/2-Trampet
Ölçü:yük,14 cm  çap,15 cm

Silindirik formda ,genifl   çift  kasnak  iç-
te üstte deri ile kapl› ,gövdeye d›fltan birleflti-
rilen, üzeri yuvarlat›lm›fl tahta içinden ç›kan
çubuklar bir tel parças› ile hareket ettirilmek-
te çivilerle 

tutturulmufl  yeflil ve k›rm›z› boyama gö-
rülmektedir.(Resim.14)

Env.375/1-El Davul
Ölçü:boy,25 cm  çap,10,5 cm

Yass› formda, iki yüzü deri ile kaplanm›fl
ve  ince sap tutamakl›d›r. Saptan döndürül-

dükçe içinde ses ç›karmay› sa¤layan minik
parçac›klar bulunmaktad›r. Gövde ve sap k›s-
men k›rm›z›ya boyanm›flt›r. (Resim.15)

Env.375/2-El Davulu
Ölçü:boy,21 cm  çap,10,5 cm

Ahflap kasnak ,her iki yüzde ka¤›t kapl›
ve k›sa tahta sapl›d›r. Kasnak ve sapta k›rm›z›
boyama görülmektedir.

Env.375/3-El Davulu
Ölçü:boy,30,5 cm   çap,9,5 cm

Yass› formlu, iki yüzü deri kapl› ve uzun
sapl›d›r. Gövde üzerinde yanlarda tel halkala-
ra ba¤l› ipler ve bunlar›n üzerinde de beyaz
ve daha iri olmak üzere mavi birer boncukla
elde  döndürülüp, deriye çarpt›r›ld›kça ses ç›-
karan bir kullan›ma olanak sa¤lamaktad›r.
(Resim.16)

Env.372/1-Tef
Ölçü:kasnak gen,3,5 cm çap,21 cm

Tahta kasnakl› ve bir yüzü deri kaplan-
m›fl, kasnak aras›ndaki boflluklarda irili ufakl›
üç çift teneke zil yerlefltirilmifl. Kasnakta sar›
zemin k›rm›z› renkle konturlanm›flt›r.

Env.372/2-Tef
Ölçü:kasnak gen,5,3 cm   çap,24     

Tahta kasnakl›, bir yüzü deri kapl›,  kas-
naklar aras›nda üç çift teneke zil bulunmakta,
kasnak  k›rm›z› zemine yeflil, beyaz renklerle
bezelidir.(Resim.17)

Env.372/3-Tef
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Resim 12-Env.374-Kaynana
Z›r›lt›s›

Resim 13-Env.373/1-Davul

Resim 14-Env.373/2-Tram-
pet

Resim 15-Env.375/1-El Da-
vulu

Resim 16-Env.375/3-El Da-
vulu

Resim 17-Env.372/2-372/3-
Tef
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Ölçü:kasnak gen,4,5 cm çap,24,5 cm

Tahta kasnakl›, bir yüzü deri kapl›, çift
kasnak aras›nda dört çift metal zil yer almak-
tad›r.

Kasnaklar yeflil ve arada k›rm›z› boyama
görülmektedir.(Resim.17)

Env.365/1-Topaç
Ölçü:yük, 5,5 cm  gen,14 cm(çevre)

Tahta  armudi gövdeli ,tepesi ç›k›nt›l›,
ucu iri kabaral›, k›rm›z› sar›  beyaz boya izle-
ri fark edilebilmektedir.(Resim.18)

Env.365/2-Topaç
Ölçü:yük, 5 cm  gen,14 cm(çevre)

Tahta armudi gövdeli, üstü delik, ucu  ka-
baral›d›r.(Resim.18)

Env.366-Meflin Top
Ölçü:yaklafl›k 13-14 cm çap›nda (y›rt›k oldu-

¤undan dolay› net de¤ildir.)

Dört parça meflinin dikilerek birlefltiril-
mesiyle oluflturulmufl ve içi talaflla doldurul-
mufltur. Her  dört parça farkl› kahverengi ton-
lar›na boyal›d›r.

Env.1757/1-Toprak Testi
Ölçü:yük,18,5 cm  taban çap›,7 cm  a¤›z çap›,4,3 cm

K›rm›z› toprak malzemeden, armudi
formlu, boyun, a¤›z kesiminde hafif geniflle-

tilmifl ve kulpludur.  K›rm›z›ya boyal› olup
gövde üzerinde sar› yald›zla aynal› bezeme
oluflturulmufltur.(Resim.19)

Env.1757/2-Toprak Testi
Ölçü:yük,19 cm taban çap›,6,5 cm   a¤›z çap›,3,3 cm

K›rm›z› toprak malzemeden, armudi
formlu, boyun a¤›z kesiminde hafif geniflletil-
mifl ve kulpludur. K›rm›z›ya boyal› olup göv-
de üzerinde sar› yald›zla aynal› bezeme ile
kulbun yan k›sm›nda stilize bitkisel bezeme
görülmektedir. (Resim.20)

DEGERLEND‹RME VE SONUÇ

Bu örneklerden yola ç›karak bir genelle-
me yaparsak, ana malzeme olarak tahta ve
toprak, yan malzeme olarak deri, ka¤›t tene-
ke, çivi, boncuk kullan›ld›¤› görülmektedir.
Bezeme olarak toprak boyama ile ve sar› yal-
d›zla, yine çocuklara hitap edecek, dikkat çe-
kici renkler (k›rm›z›,mavi,yeflil, beyaz) kulla-
n›lm›fl olup, stilize, fazla karmafl›k olmayan,
yumuflak dalgal› fleritler, benek  bezemeler,
›fl›nsal ve basit çizgilerle yüzeylerin hareket-
lenmesi sa¤lanm›flt›r.

Her ne kadar günah say›lmas›ndan do-
lay›, insan ve hayvan figürü ifllenmedi¤i(7)

söylense de örneklerimizde görüldü¤ü (371-
3,369,367)üzere bu do¤ru de¤ildir."Resimli Ta-
rih" Mecmuas›nda "Dünkü ‹stanbul"sayfas›n-
da"Eyüp Oyuncaklar›"isimli bir makalede, bu
oyuncaklar yerilmifl, hiçbir e¤lendirici ve e¤i-
tici yan› olmayan iptidai fikir mahsulü olduk-
lar› yaz›lm›flt›r.(8) 

Oysa son y›llarda yap›lan bilimsel çal›fl-
malar göstermektedir ki "Eyüp Oyuncaklar›"
mekanik ve statik tasar›mlar›yla ,çocu¤un,bü-

yükleri taklit yetene¤ini
gelifltirmeleri, itilen ve çe-
kilen oyuncaklarla, yürü-
me ve kas gücüne katk›la-
r›, kontrol ve koordinas-
yon hissini gelifltirdikleri,
ses ç›karan oyuncaklar›n
ise dinleme, ritim duygu-
sunu gelifltirdikleri, topla-
r›n  atma, tutma hareketle-
ri ile çocuk-anne,baba ara-
s›nda yak›n iletiflimi sa¤la-
malar›(9) e¤lendiricilikleri-
nin yan› s›ra, e¤itici yönle-
rini vurgulamaktad›r
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Resim 18-Env.361/1-361/2-
Topaç

Resim 19-Env.1757/1-Top-
rak Testi

Resim 20-Env.1757/2-Top-
rak Testi

7-Alus S.Muhtar:"Eyüp Oyun-
caklar›",Tarih Hazine-
si,S.14,1951,s.701
8-a.g.y,"Eyüp Oyuncaklar›",‹s-
tanbul Ansiklopedisi. Koçu
Yay›nlar›,C.10,s.5461
9-Yalç›nkaya, Tosun:E¤itici
Oyun ve Oyuncak Yap›-
m›,Esin Yay›nevi I .Bask›,‹s-
tanbul.1996,s.48-52
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‹smail ORMAN

EYÜP SULTAN
TÜRBELER‹NDEK‹ Ç‹N‹

ENVANTER‹ ÇALIfiMALARI
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1971 y›l›nda Rize’de do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimini Üsküdar’da tamamlad›ktan
sonra 1992 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi

Bölümü’nde lisans e¤itimine bafllad›. 1994 ve 1995 y›llar›nda olmak üzere iki
dönem, ‹znik Çini F›r›nlar› Kaz›s›’na ifltirak etti. 1996 y›l›nda bu bölümden mezun
olarak, yine ayn› üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanat Tarihi Yüksek

Lisans Program›’na kabul edildi. Ayn› y›l, ‹stanbul Türbeler Müzesi
Müdürlü¤ü’nde söz konusu müdürlü¤ün bünyesinde bulunan türbelerdeki çini

süslemelerin tespitine yönelik projeyi gelifltirmek ve gerçeklefltirmek üzere göreve
bafllad›. Bu projede gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar ve elde etti¤i bulgular› da  “‹stan-
bul’daki XVI. Yüzy›l Türbelerinin Çini Süsleme Programlar›” adl› yüksek lisans

tezinde daha kapsaml› bir flekilde irdeleyerek biraraya getirdi. Bosnal› ‹brahim Pafla
Türbesi’ne ait olduklar› tespit edilen iki çini panoyu, Sanat Tarihi Araflt›rmalar›

Dergisi’nin 14. say›s›nda yay›nlad›.  Halen ayn› kurumda, Eyüp Sultan Türbesi’nin
çini süslemelerinin tespiti üzerinde çal›flmakta. 



‹stanbul Türbeler Müzesi Müdürlü¤ü
bünyesindeki türbelerde gerçeklefltirdi¤i-
miz, çini süslemelerin envanter tespitlerine
yönelik proje 1996 y›l›ndan bu yana sürmek-
teyse de, çeflitli nedenlerle bu çal›flmalar› ta-
n›tma flans› bulamay›fl›m›z, yap›lanlar›n ol-
dukça dar bir çevrenin bilgisi dahilinde kal-
mas›na neden olmufltur. Biraz geç sunuldu-
¤u malumumuz olan bu tebli¤de, yürüttü-
¤ümüz projeyi bilim çevrelerinin bilgilerine
sunup fikirlerini almaya ve sempozyumun
konusu dahilinde, Eyüp Sultan’da yer alan
çinili türbelerde yapt›¤›m›z ve yapmakta ol-
du¤umuz çal›flmalar hakk›nda bilgi verme-
ye ve bu ba¤lamda elde etti¤imiz baz› bul-
gular› paylaflmaya çal›flaca¤›z. 

‹stanbul Türbeler Müzesi Müdürlü¤ü’ne
ba¤l› türbelerdeki çini süslemelerin envan-
ter tespitlerine yönelik proje, söz konusu
müzenin müdürü Erman Güven’in iste¤i ve
deste¤i ile 1996’da, meslekdafl›m Yavuz Tir-
yaki taraf›ndan bafllat›lm›fl, ayn› y›l›n Ekim
ay›ndan itibaren de, çal›flma arkadafllar›m›-
z›n da esirgemedikleri yard›mlar› sayesinde
taraf›m›zdan sürdürülmüfltür.(1) Projenin
yöntemi konusunda da, bu konu üzerine ya-
p›lm›fl olan baz› çal›flmalar(2) de¤erlendiril-
mifl ve ayr›ca konunun uzman› çeflitli bilim
adamlar›n›n(3) görüflleri al›narak, kan›m›zca,
müzenin kendi flartlar› içinde en uygun yön-
tem ortaya ç›kar›lm›flt›r. 

Türbelerde yapt›¤›m›z çini envanteri ça-
l›flmalar›n›n dayanak noktas›n› her türbenin
çini süsleme program›n›n uygulama projesi-
ni yans›tan çini rölöveleridir. Titiz bir çal›fl-
ma ile yerinde al›nan ölçüler ofis ortam›nda
ayd›nger üzerine 1/10 ölçe¤inde tatbik edil-
mekte ve yerinde tekrar tekrar yap›lan ince-
lemelerle, çini kaplamalarda görülen k›r›k,
çatlak, eksiklikler gibi deformasyonlar ile s›r
yüzeyinde oluflan dökülme, bozulma gibi
hususiyetler yine ayn› titizlikle ayr› ayr› ta-
ranarak ifllenmektedir. Bu çal›flmalar›n so-
nucunda elde edilen çini rölövesi, çini süsle-
me program›n› çizgisel olarak canland›ran
bafll›bafl›na bir belge olarak ortaya ç›kmakta-
d›r. Bu rölöveler, çini süsleme program›n›n
resimlerde tam olarak tespit edilemeyen ba-
z› yönlerinin daha aç›k flekilde görülebilme-
sini sa¤lad›¤› gibi, sonraki süreçte oluflabile-
cek deformasyonlar›n tespit edilmesine de
olanak sa¤layaca¤› için, çal›flmalar tamam-

land›ktan sonra ‹stanbul Türbeler Müzesi
Müdürlü¤ü’nün arflivinde koruma alt›na
al›nmaktad›r. 

Rölövelerin haz›rlanmas› esnas›nda,
farkl› türde her karonun birebir mulaj› al›na-
rak, ayd›nger üzerine desen çizimleri yap›l-
makta, ayr›ca “yama” diye tabir etti¤imiz,
çini program›nda oluflan eksiklerin kapat›l-
mas› için sonradan eklenen çini parçalar›
için de ayn› desen çizimleri haz›rlanmakta-
d›r. Bunlardan baflka farkl› türden tüm pano
ve karolar ayr› ayr› foto¤raflanmaktad›r. An-
cak, foto¤raflama çal›flmas›nda mevcut tüm
çini karolar›n tespit edilmesi, büyük bir
maddi külfet getirece¤i için ayn› tür pano ve
karolardan sadece bir tanesinin detay foto¤-
raf› verilmekte, di¤erleri genel içinde ele
al›nmaktad›r. Yama çiniler ise ayr› ayr› de-
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Çizim:1. Yavuz Sultan
Selim Türbesi’nin çini
uygulama program›.

Çizim:2. Siyavufl Pafla Tür-
besi’nden tepelik çinisi de-
sen çizimi.

1 Bu hususta, baflta Yavuz
Tiryaki, Serhat Teksar› ve Fa-
tih Elcil olmak üzere, tüm
müze personeline teflekkür
ederim.
2 Bu konuda; J. Carswell-C. J.
F. Dowsett, Kütahya Tiles
and Pottery from the Arme-
nian Cathedral of St. James,
Jerusalem, Oxford 1972, Va-
k›flar Genel Müdürlü¤ü, ‹s-
tanbul Yeni Cami ve Hünkar
Kasr›, Ankara(tarihsiz), M. B.
Tanman-V. B. Demirsar-Arl›,
“‹stanbul/Eyüp’te Bulunan
Çinili Çeflme Hakk›nda”,
Prof. Dr. fierare Yetkin An›-
s›na Çini Yaz›lar›, ‹stanbul
1996, 167-178 gibi çal›flmalar
bulunmaktad›r.
3 Yöntemin oluflumunda de-
¤erli fikirleri ile bizi yönlen-
diren Prof. Dr. Ara Altun ve
Prof. Dr. Mim. M. Baha Tan-
man’a teflekkür ederiz.



¤erlendirilmektedir. 

Tüm bu çal›flmalar›n sonunda elde edi-
len materyaller bilgisayar ortam›na geçirile-
rek, çini pano ve karolar ile -varsa- yama çi-
nilerin ölçü, dönem-tarih, renk ve s›r ile de-
sen özelliklerini içeren tan›mlamalar› yap›l-
d›ktan sonra ç›k›fllar› al›nmakta, foto¤raflar›,
desen çizimleri ve çini rölöveleri dahil edil-
mek suretiyle gayr›matbu çal›flmalar halin-
de ciltlenmektedir. Bu arada, çal›flma yapt›-
¤›m›z türbelere ait baz› çinilerin ‹stanbul
Türbeler Müzesi Müdürlü¤ü’nün deposun-
da bulunuyor olmas› nedeniyle, baz› çal›fl-
malarda ayn› yönteme ba¤l› kal›nmak sure-
tiyle ayr› bir bafll›k alt›nda incelenmesi ge-
rekli olmufltur. Nitekim bu çal›flmalar esna-
s›nda, depoda bulunan ve iki ayr› pano olufl-
turan bir grup çininin özgün yerlerinin, Bos-
nal› ‹brahim Pafla Türbesi’nin revak›ndaki

kemerlerin içleri oldu¤u tespit edilmifltir.(4)

1996 y›l›ndan bu yana geçen süre zarf›n-
da, ‹stanbul Türbeler Müzesi Müdürlü¤ü’ne
ba¤l› olup çini süslemeye sahip bulunan yir-
miüç türbenin dokuzunda çal›flmalar›m›z
tamamlanm›flt›r. Çini envanterleri haz›rla-
nan bu yap›lar Yavuz Sultan Selim Türbesi,
fiehzadeler Türbesi, Kanunî Sultan Süley-
man Türbesi, Hürrem Sultan Türbesi, Sokol-
lu Mehmed Pafla Türbesi, Siyavufl Pafla Tür-
besi, Sultan I. Ahmed Türbesi, fiehzade
Mehmed Türbesi ve Destarî Mustafa Pafla
Türbesi’dir. Bunlardan Sokollu Mehmed Pa-
fla ve Siyavufl Pafla türbeleri bilindi¤i gibi
Eyüp Sultan’da bulunmaktad›r. Osmanl› çi-
nicili¤inin en yüksek devrine tekâbül eden
XVI. yüzy›l›n ikinci yar›s›na ait çini süsleme-
lerin kullan›ld›¤› bu iki yap›daki alan çal›fl-
malar› 1997 yaz›nda gerçeklefltirilmifltir. 

Sokollu Mehmed Pafla’n›n Eyüp’te yap-
t›rd›¤›, XVII. yüzy›lda çokça kullan›lan med-
rese merkezli külliye flemas›n›n ilk örne¤ini
teflkil eden külliyesinde bulunan türbesi,
1568 y›l›nda çocuklar› için yapt›r›lm›fl, ancak
ölümünü takiben kendisinin de buraya gö-
mülmesi ile onun ismi ile an›l›r olmufltur.(5)

Mimar Sinan’›n eseri olan türbede, sadece
içte kubbe ete¤inde, üst pencereler ile mu-
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4 Genifl bilgi için bak›n; ‹sma-
il Orman, “Bosnal› ‹brahim
Pafla Türbesi ve Bu Türbeye
Ait ‹ki Çini Pano Hakk›nda”,
Sanat Tarihi Araflt›rmalar›
Dergisi, 14, ‹stanbul 1998,
s.64-68. 
5 Bak›n; ‹. Günay Paksoy, ‹s-
tanbul Ricâl Türbeleri
(1471-1919), ‹. Ü. Ed. Fak. Sa-
nat Tarihi Bölümü Yay›nlan-
mam›fl Lisans Tezi, ‹stanbul
1979, s.44-47; Aptullah Ku-
ran, Mimar Sinan, ‹stanbul
1986, s.329-330. Tahsin Ö. Ta-
hao¤lu, ‹stanbul’da Osmanl›
Türbelerinin Tipolojisi,  ‹.
Ü. Sos. Bil. Ens. Sanat Tarihi
Bölümü Yay›nlanmam›fl
Doktora Tezi, ‹stanbul 1988,
s.136-139; Y›ld›z Demiriz,
Eyüp’de Türbeler, Ankara
1989, s.72-75; M. Nermi Has-
kan, Eyüpsultan Tarihi, 2.
Bask›, ‹stanbul 1996, s.211-
214. 

Resim: 1 Bosnal› ‹brahim
Pafla Türbesi‘ne ait pano-
lardan biri. 

Resim: 2 Sokollu Mehmed
Pafla Türbesi. 

Çizim:3. Sokollu Mehmed
Pafla Türbesi’nin çini uygu-
lama program›.



karnasl› silmenin aras›nda tüm duvarlar› çe-
peçevre kateden çini ayet kufla¤› kullan›l-
m›flt›r. Yap›n›n özgün süsleme program›
içinde bulundu¤u anlafl›lan ayet kufla¤› iki
s›ra çiniden müteflekkil olup beyaz astar
üzerine lacivert zemin at›lmas› suretiyle
oluflturulan celî sülüs hat ile Bakara Sûre-
si’nin Ayetü’l-kürsî’yi ihtiva eden 255. ayeti
ile Âl-î ‹mrân Sûresi’nin 17-18 ve 26. ayetleri
ile Afîv Ayetleri ifllenmifltir.(6) Kenarlar›ndan
yeflil renkli bantlarla s›n›rlanan kuflakta hat
istifinin oluflturdu¤u boflluklar da de¤iflik
büyüklüklerde gülçeler, hançer yapraklar›
ve hatayî çiçekleri ile dolgulanm›flt›r. 

Buradaki çini ayet kufla¤›n›n uygulama-
s›nda, köflelere tekâbül eden karolar›n 1/2
ya da 1/4 gibi oranlarda kesilmek suretiyle,
köflelerdeki boflluklara s›¤acak flekilde kü-
çültüldükleri dikkati çekmektedir. Özellikle
bu dönemin türbeler gibi çokgen strüktürle-
rinde duvarlar› kuflak halinde dolanan ayet
panolar›nda s›kl›kla karfl›m›za ç›kan bu uy-
gulamada, çinilerin hemen hiç bir tahribat
oluflturmadan, son derece temiz flekilde ke-
sildi¤i görülür. Bu durum, Osmanl› çinicili-
¤inde son örne¤ini 1474 tarihli Mahmud Pa-

fla Türbesi’nde gördü¤ümüz mozaik tekni-
¤indeki çini süslemeleri oluflturan kâflîtrâfl-
lar›n çal›flmalar›na iflaret ediyor olabilir.(7)

Nitekim fiehzade Mehmed Türbesi’nin renk-
li s›r tekni¤indeki çini süslemelerinde kâflît-
râfllar›n çal›flmalar›na iflaret eden verilerin
bulunmas›, bu meslek erbâb›n›n yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda çini üretiminden ziyade, çi-
ni karolar›n yerlefltirilmesinde çal›flt›klar›n›
göstermektedir.(8)

Sokollu Mehmed Pafla Türbesi’nin he-
men karfl›s›nda yer alan Siyavufl Pafla Türbe-
si’ndeki(9) alan çal›flmalar› yine ayn› dönem-
de gerçeklefltirilmifl olmakla birlikte, bu tür-
benin sahip oldu¤u çini süslemelerin di¤eri-
ne nazaran son derece gösteriflli olmas› ne-
deniyle oldukça uzun bir süreyi kaplam›flt›r.
Bu türbenin çini süslemeleri hakk›nda, so-
nuncusu yine bu sempozyumda sunulan bir
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6 Gönül Öney, Türk Çini Sa-
nat›, ‹stanbul 1976, s.102; Z.
Cihan Özsay›ner, Mimar Si-
nan’›n ‹stanbul’daki Cami
ve Türbelerindeki Yaz› Dü-
zeni ve Anlam›, ‹. Ü. Sos. Bil.
Ens. Sanat Tarihi Bölümü Ya-
y›nlanmam›fl Doktora Tezi,
‹stanbul 1993, s.203; a.y.,
“Eyüp’teki Mimar Sinan Tür-
belerinin Hat Sanat› Düzen-
leri”, IV. Eyüpsultan Sem-
pozyumu Tebli¤ler, ‹stanbul
Kas›m-2000, s.337. 

7 ‹smail Orman, ‹stanbul’da-
ki  XVI. Yüzy›l Türbelerinin
Çini Süsleme Programlar›, ‹.
Ü. Sos. Bil. Ens. Sanat Tarihi
Bölümü Yay›nlanmam›fl
Yüksek Lisans Tezi, ‹stanbul
1999, s.419. 

8 Filiz Yeniflehirlio¤lu, “fieh-
zade Mehmed Türbesi Çinile-
ri Üzerine Gözlemler”, Bed-
rettin Cömert’e Arma¤an, ‹s-
tanbul 1988, 451’de, türbenin
çinilerinde kesim iflleminin
uyguland›¤›na iflaret etmek-
tedir. 

Resim: 3 Sokollu Mehmed
Pafla Türbesi’nin çini ayet
kufla¤›. 

Resim: 5 Siyavufl Pafla Tür-
besi’nin pencere üzeri pa-
nolar›ndan biri.

Resim: 4  Siyavufl Pafla Tür-
besi’nin içinden bir
görünümü. 

Çizim:4. Siyavufl Pafla Tür-
besi çini uygulama prog-
ram›.

9 ‹. Günay Paksoy, age., s.68-
71; Aptullah Kuran, Mimar
Sinan, ‹stanbul 1986, s.329;
Y›ld›z Demiriz, age., s.68-71;
ay., “Siyavufl Pafla Türbesi”,
(Dünden Bugüne) ‹stanbul
Ansiklopedisi, c.7, ‹stanbul
1994, 21-22; M. Nermi Has-
kan, age., s.209-211.s.211-214. 



kaç çal›flma yap›lm›flt›r.(10) Ancak bu çal›flma-
larda, çini süslemelerinin sahip oldu¤u baz›
önemli özelliklere de¤inilmemifl olunmas›,
Türk süsleme sanatlar› içinde önemli bir ye-
ri oldu¤una inand›¤›m›z türbenin haketti¤i
de¤ere ulaflmas›n› engellemifltir. Nitekim
ilerde de¤inece¤imiz özellikler, türbenin çini
süslemelerinin Türk süsleme sanat› içindeki
önemini belirlememizi sa¤layacakt›r.

Oldukça düzeyli bir kullan›m sergileyen
çini süslemeler, her duvarda alt pencere üst-
lerinde tepelik kuflaklar›n›n taçland›rd›¤›
dikdörtgen çerçeveler içine ifllenmifl ayet pa-
nolar› ve bunlar›n üstünde, yap›n›n tüm du-
varlar›n› çepeçevre dolanan ikinci ayet kufla-
¤› ile kap›n›n iki yan›n› de¤erlendiren pano-
lardan oluflmaktad›r. Alt pencerelerin üstün-
deki panolarda beyaz astar üzerine lacivert
zemin at›lmas› suretiyle oluflturulan celî sü-
lüs hat ile Bakara Sûresi’nin Ayetü’l-kürsî’yi
ihtiva eden 255. ayeti ve Âl-î ‹mrân Sûre-
si’nin 8 ve 9. ayetleri ile bu panolar›n deva-

m› niteli¤indeki kap› üzeri panosunda da
Zümer Sûresi’nin 53. ayeti okunmaktad›r.(11)

Üst ayet kufla¤› ise ayn› tarz hat ile ifllenmifl
olarak Rahman Sûresi’nin tamam›n› ihtiva
eder. Bu kuflak, her duvarda payelerin s›n›r-
lad›¤› alana göre tasarlanm›fl olmakla birlik-
te, muhtemelen hat istifinin haz›rlanmas›n-
daki bir hesap hatas› neticesinde kufla¤›n
duvar yüzeylerinden daha uzun tutmas›,
son iki ayetin ayr› panolar halinde ifllenerek
payenin iç yüzeylerine kaplanmas›n› gerekli
k›lm›fl ve bu da süsleme program›nda ak-
sakl›¤a neden olmufltur. Nitekim, özellikle
türbelerde karfl›m›za ç›kan kuflak yaz›lar›n
istiflerindeki baflar› mimar-hattat-çini ustas›
koordinasyonunun baflar›s›na iflaret etmekte
iken, bu türbede görülen aksakl›k, bu iliflki-
nin bir noktas›ndaki kopuklu¤u ortaya koy-
maktad›r.(12)

Siyavufl Pafla Türbesi’ni süsleme sanat›
aç›s›ndan önemli k›lan özellikler ise kap›n›n
bulundu¤u duvarda yer alan çini panolarda
tespit edilmektedir. Kap›n›n iki yan›ndaki efl
panolar›n, asl›nda kap› üstündeki yaz› pa-
nosu ile ayn› seviyede nihayetlendikleri, an-
cak muhtemelen restorasyon esnas›nda bu-
günkü flekillerini ald›klar› anlafl›lmaktad›r.
Zira bugünkü durumda, alt k›s›mda iki s›ra
boflluk b›rak›lm›fl olmas›na ra¤men, bu k›-
s›mlardaki panolar› tamamlayan ve bugün
Çinili Köflk’te bulunan çinilerin tek s›ra olufl-
turuyor olmas›, bir restorasyon hatas›na ifla-
ret eder. Çinili Köflk’te bulunan çinilerden
yararlan›larak yap›lan desen restitüsyonu,
bu k›s›mlardaki panolar›n cilt kapaklar›n›
an›msatan bir kompozisyona sahip oldukla-
r›n› ve iki ayr› türde tafl izlenimi verilmifl de-
senlerle dekore edildiklerini göstermektedir.
Belgelerde “nakfl-› ebrû” ve “nakfl-› mer-
mer” olarak nitelendirilen(13) bu desenler, bu
dönem türbelerinde genellikle çini süsleme-
yi süpürgelik seviyesinde de¤erlendiren çi-
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Resim: 8 Kap› duvar›ndaki
çini panolar›n orta bölümü.

Çizim:6 Orta bölümdeki
vazo örgesinin desen çizi-
mi.

Resim: 9 Rüstem Pafla Tür-
besi’nden vazolu çini pano. 

Resim: 6 Kap› duvar›ndaki
çini panolar›n alt bölümü. 

Resim: 7 Ayn› panolara ait
olmakla birlikte bugün
Çinili Köflk’te bulunan çinil-
er. 

Çizim:5 Alt k›s›mdaki
panonun desen restitüsy-
onu.

13  Gülrû Necipo¤lu-Kafadar,
“From International Timurid
to Ottoman: A Change of Tas-
te in Sixteenth Century Cera-
mic Tiles”, Muqarnas, 7,
Leiden 1990, 165.

10 Ferize fien, “Eyüp’te Siya-
vufl Pafla Türbesi Çinilerinde
Renk ve Kompozisyon Özel-
likleri”, II. Eyüpsultan Sem-
pozyumu, Tebli¤ler, ‹stan-
bul 1998, s.328-335. Ayr›ca
bak›n; Tahsin Öz, Turkish
Ceramics, ‹stanbul 1957, s.33;
Dilek Haskök, ‹stanbul’da
Çinili Türbeler, ‹. Ü. Ed. Fak.
Sanat Tarihi Bölümü Yay›n-
lanmam›fl Lisans Tezi, ‹stan-
bul 1965, s.83-92; Gönül
Öney, Türk Çini Sanat›, ‹s-
tanbul 1976, s.103.
11 Z. Cihan Özsay›ner, age,
s.230; a.y., agm, s.338-339;
‹smail Orman, age, s.245.
12 ‹smail Orman, age, s.418.



nilerde porfir ve mermer izlenimi verilmifl
dekorlarla s›kl›kla karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Kullan›ld›¤› yerin gerçek malzemesinin ye-
rini tutarak mimari ile gerçekçi bir iliflki içi-
ne giren bu çinilerin, Hürrem Sultan Türbe-
si’nin revak›nda yer alan panolardaki kulla-
n›m›, Siyavufl Pafla Türbesi’ndeki kullan›m›
ile benzer özellikler tafl›r. Burada da üç bö-
lüm halinde düzenlenen panolar, altta ya-
lanc› tafl desenli bölüm, ortada daha yüksek
olan kemerli bir nifl kompozisyonu ve üstte
de yaz› kartufllar›ndan oluflmaktad›r. Bu dü-
zen, özellikle XVI. yüzy›l türbelerinde ka-
rakteristik bir özellik halindedir.(14) Yaz› kar-
tufllar› eksi¤iyle Siyavufl Pafla Türbesi’nde
de karfl›m›za ç›kan bu düzende üst bölümler
köflelikleri rumî istifleri ile dolgulanan deko-
ratif kemerlerin belirledi¤i nifller fleklinde
düzenlenmifl olup bu düzenleme de do¤ru-
dan mimari ile iliflkilidir. Zira, Kanunî Sul-
tan Süleyman Türbesi’nde kap›n›n her iki
yan›nda görülen dekoratif kemerli nifllerde
oldu¤u gibi, dönemin türbelerinde bu k›s›m-
lar›n genellikle nifl veya dolaplarla teflkilat-
land›r›ld›¤› görülmektedir. Siyavufl Pafla
Türbesi’nde bu tasar›m› desen olarak yans›-
tan çini panolar›n kullan›lm›fl olmas›, çini ile
mimari aras›nda görsel bir iliflki kurmaya
yönelik bir davran›fl olarak alg›lanmaktad›r.
fiehzade Mehmed Türbesi’nin içinde, kap›-
n›n iki yan›nda kullan›lan çini panolarda da
karfl›m›za ç›kan nifl düzenlemeleri, mimari-
nin çini süsleme üzerindeki belirleyicili¤ine

iflaret eden önemli bir veri olarak kabul edil-
melidir.(15)

Siyavufl Pafla Türbesi’nin çini panolar›
süsleme prensipleri aç›s›ndan de¤erlendiril-
di¤inde, ortaya çok daha ilginç baz› özellik-
ler ç›kar. Orta bölümdeki, biçim itibariyle ta-
n›d›k ancak bulut istifleri ile oluflturulmufl
olmas› ile çini sanat›ndaki yegâne örnek
olan vazo örgesinin, nakkafl›n hayal gücün-
den flekillendi¤i aç›kt›r. Ancak üst bölümde
yer alan kandilin, tezyinat› oluflturan rumî
istiflerini bir yana b›rakacak olursak, olduk-
ça gerçekçi flekilde çizildi¤ini görmek müm-
kündür. Öyleki, tüm detaylar› ile ifllenen
kandilin alt k›sm›nda görülen, tam da daha
afla¤› bir seviyeden bakan bir izleyicinin al-
g›layaca¤› flekilde resmedilmifl oldu¤una
iflaret eden oval k›s›m, nakkafl›n desenini
herhangi bir cami ya da türbede as›l› bulu-
nan gerçek bir kandili resmederek haz›rlad›-
¤›n› göstermektedir. Panolar›n göz seviye-
sinden daha yüksek bir yere yerlefltirilmifl
olmas› ise, örgenin gerçekçili¤ini daha da
vurgulamaktad›r. Ancak panonun gerçekçi
izlenimini vurgulayan as›l önemli özellik,
her iki panoda da zeminin bofl b›rak›lmas›
suretiyle elde edilen derinlik hissidir. Ara-
besk niteli¤i “boflluk korkusu”(16) ile nitele-
necek kadar yo¤un olan Türk süslemesinde
baflka hiç bir örne¤ine tan›k olmad›¤›m›z bu
uygulaman›n, örgelerin belli bir bofllukta,
daha do¤rusu gerçekten bir niflin içinde du-
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Resim: 10 Siyavufl Pafla
Türbesi’nin kap›
duvar›ndaki çini panolar›n
görünümü. 

Çizim: 7 Siyavufl Pafla Tür-
besi’nin kap› duvar› çini
panolar›n›n süsleme
düzeni. 

15  ‹smail Orman, age, s.417.
Ayr›ca bak›n; fierare Yetkin,
“Mimar Sinan’›n Eserlerinde
Çini Süsleme Düzeni” Mi-
marbafl› Koca Sinan; Yaflad›-
¤› Ça¤ ve Eserleri, ‹stanbul
1988, s.480-481, Filiz Yenifle-
hirlio¤lu, agm, s.449-456.

14  ‹smail Orman, age, s.412.

16  Selçuk Mülayim, Sanat
Tarihi Metodu, ‹stanbul
1983, s.108.



ruyormufl gibi alg›lanmas›n› sa¤lad›¤› dik-
kati çekmektedir. Oysa ki bu panolar›n, Türk
süslemesinin genel prensipleri içinde Rüs-
tem Pafla Türbesi’nde alt pencerelerin arala-
r›na yerlefltirilen çini panolar gibi dekore
edilmeleri gerekirdi. O zamana de¤in daha
çok soyut ve çizgisel bir nitelikle yan-
s›t›lan gerçekli¤in, burada belli bir
derinlikle resmedilmifl olmas›, ba-
t›l› anlamda olmasa da, Türk süs-
lemesinde tekni¤in elverdi¤i öl-
çüdeki ilk perspektif denemeleri
olarak nitelendirilebilir. Bu pano-
lar› resmeden nakkafl›n etnik kökeni
hakk›nda bir bilgimiz bulunmamakla
birlikte, Kara Memi’nin bafllatt›¤›, ilham›n›
do¤adan ve gerçeklikten alan desen anlay›-
fl›n› devam ettiren s›ra d›fl› bir sanatç› oldu-
¤u aç›kt›r. Belki de ayn› sanatç›n›n eseri olan
Topkap› Saray›’nda Sultan III. Murad Haso-

das›’n›n giriflinde yer alan çini panolar da,
Türk süsleme sanatlar›nda gerçeklikten il-
ham alan desenlerin önemli bir örne¤idir.
Buraya sonradan yerlefltirildi¤i bilinen bu
panolar›n, ilk kullan›ld›¤› yap›da, bulundu-
¤u yerin mimari kurgusuna resimsel bir ilifl-
kiyle ba¤land›¤› inkar edilemez. Siyavufl Pa-
fla Türbesi’nde ise bu iliflki sadece resimsel
nitelikte kalmamakta, alg›ya derinlik hissi
de kat›lmaktad›r. 

Ayr›ca, Siyavufl Pafla Türbesi’nde kub-
beye geçifli temin eden pandantif yüzeyleri
de, isimler ihtiva eden daire fleklinde madal-
yonlar halinde çini panolarla kaplanm›flt›r.
Bu uygulaman›n, ilk olarak Kanunî Sultan
Süleyman ve Sultan II. Selim türbeleri gibi,
içiçe iki ayr› tafl›y›c› sistem içeren çift kubbe-
li tasar›mlarda karfl›m›za ç›kmas› dikkat çe-
kicidir. Nitekim benzer örneklerin görüldü-
¤ü Sultan III. Murad Türbesi’nde de ayn› ta-
sar›m flemas› kullan›lm›flt›r. Siyavufl Pafla
Türbesi’nde çift kubbe kullan›lmam›fl olsa
da, her kenarda bulunan derin eyvanlar›n,
di¤erlerine benzer bir iç mekan ortaya ç›kar-
m›fl olmas›, pandantif yüzeylerinde çini kul-
lan›m›n›n yap›sal özelliklerle ba¤lant›l› ol-

du¤unu akla getirir. Siyavufl Pafla Türbe-
si’nin pandantif yüzeylerindeki pa-

nolar›n yerlerine tespit edilmesin-
de de farkl› bir yöntem uygulan-
d›¤› görülür. Nitekim, bu türde
panolar›n ilk olarak kullan›ld›¤›
Kanunî Sultan Süleyman Türbe-

si’nde, pandantifin flekline göre
düzenlenen panolar›n yerlefltirilme-

sinde çivilerin kullan›ld›¤› görülür. Bu ya-
p›dan k›sa bir süre önce infla edilen Rüstem
Pafla Camii’nde de uygulanan bu yöntemde,
karolar› pandantifin e¤imli yüzeyinde tuta-
bilmek için, özellikle üst kenarda ve bitiflme
yerlerinde çiviler kullan›lm›flt›r.(17) Kanunî
Sultan Süleyman Türbesi’nde bunlara ilave-
ten baz› karolar›n göbeklerinden çivilerle
tespit edildi¤i dikkati çeker. Ayn› flekilde çi-
ni panolara sahip olan Sultan II. Selim, Siya-
vufl Pafla ve Sultan III. Murad türbelerinde
ise, karolar›n tespitinde çivi kullan›lmam›fl-
t›r. Ayr›ca böyle oldu¤u halde çinilerin yerle-
rinden ç›k›p, düflmeleri sonucu oluflan her-
hangi bir eksiklik ya da k›r›lma da tespit edi-
lememektedir. Öyle anlafl›l›yor ki, bu pano-
lar ilk yerlefltirildikleri hallerini muhafaza
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17  Beyhan Erça¤, “Rüstem
Pafla Camisi Restorasyonun-
da Çinileri Koruma Yöntem-
leri”, Prof. Dr. fierare Yetkin
An›s›na Çini Yaz›lar›, ‹stan-
bul 1996, s.58.

Resim: 12 “Ebubekir” ismini
havi çini madalyon. 

Resim: 13 Kanunî Sultan Sü-
leyman Türbesi’nden “Hü-
seyin” ismini havi çini pano. 

Resim: 11 Kap› duvar›ndaki
çini panolar›n üst bölümü. 

Çizim:8 Orta bölümdeki
kandil örgesinin desen çizi-
mi.



etmektedir. Bu husus, dikey yüzeylerde kul-
lan›lan çinilerin bile bir süre sonra yerlerin-
den düflebildikleri göz önüne al›nd›¤›nda,
bu çinilerin tespitinde farkl› bir yöntem kul-
lan›ld›¤›na iflaret etmektedir. Bu yap›larda
gerçeklefltirilen restorasyonlar›n raporlar›n-
da bu hususu aç›klayacak bir veri elde edile-
memifl olmakla birlikte,
bu yöntem, muhtemelen
karolar›n arka yüzeyle-
rinde çivi gibi baz› ç›k›n-
t›lar›n oluflturulmas›, bel-
ki de gerçek çivilerin kul-
lan›lmas› fleklindeydi.(18)

Yerlefltirme esnas›nda
harc›n içine gömülen bu
ç›k›nt›lar ya da çivilerin,
çininin yüzeyden kopmas›na mani oldu¤u
düflünülebilir. 

Sokollu Mehmed Pafla ve Siyavufl Pafla
türbelerinde gerçeklefltirdi¤imiz alan çal›fl-
malar› esnas›nda, Eyüp Sultan Türbesi’nde
de bir tak›m çal›flmalar yap›lm›fl ve türbenin
iç avluya bakan cephesinin rölövesi ç›kar›l-
m›flt›. Öte yandan bu ön çal›flma, söz konu-
su türbenin, Osmanl› çinicili¤inin neredeyse
tüm öyküsünü yans›tan oldukça zengin çini

süslemelerinin son derece karmafl›k baz› so-
rular içerdi¤ini görmemizi de sa¤lam›flt›.(19)

Bununla birlikte, ‹stanbul’un en yo¤un ziya-
retçi kitlesine sahip olan bu mekanda çal›fl-
man›n zorlu¤u ve henüz yeterli deneyimi
kazanmad›¤›m›za olan inanc›m›z, bu yap›-
n›n envanterini tamamlama cesaretini ken-

dimizde bulmam›za engel
oldu¤u için, söz konusu
çal›flmay› daha sonraki bir
tarihe b›rakmaya karar
vermemize neden olmufl-
tu. Nitekim di¤er türbe-
lerde yapt›¤›m›z çal›flma-
lar, bunlarda karfl›laflt›¤›-
m›z sorunlara çözümler
bularak kazand›¤›m›z de-

neyim ve giderek daha vak›f oldu¤umuza
inand›¤›m›z çini süsleme konusu, bu türbe-
ye bak›fl›m›zda önemli de¤ifliklikler yaratt›¤›
gibi, karar›m›z›n da ne kadar yerinde oldu-
¤unu göstermifltir. Bununla birlikte, Eyüp
Sultan Türbesi’nin türbedar odas›n›n mü-
dürlü¤ümüz taraf›ndan, bu projenin yürü-
tülmesi amac›yla yeniden düzenlenerek bize
tahsis edilmesi, çal›flmalar›m›zda büyük ko-
layl›k sa¤layacak önemli bir geliflme olmufl-
tur.(20)
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Resim: 14 Eyüp Sultan
Türbesi’nin cami avlusuna
bakan cephesi. 

Resim: 15 Avlu duvar›ndaki
çini panolar›n bir bölümü. 

Resim: 16 Eyüp Sultan
Türbesi’nden bir bordür çin-
isi.

Çizim: 9 Eyüp Sultan
Türbesi avlu cephesinin çini
uygulama program›.

18  ‹smail Orman, age, s.420.
19 Bu yap›daki çinilerin içer-
di¤i sorunlar, daha önce yine
bu sempozyumda dile getiril-
miflti; Ferize fien, “Eyüp Sul-
tan Türbesi Çinileri”, 1.
Eyüpsultan Sempozyumu,
Tebli¤ler, ‹stanbul(tarihsiz),
s.74-78. Ayr›ca bak›n; Gönül
Öney, age., s.104-105, M. Ner-
mi Haskan, age., s.151-155,
M. Baha Tanman, “Eyüb Sul-
tan Külliyesi”, (Dünden Bu-
güne) ‹stanbul Ansiklopedi-
si, c.3, ‹stanbul 1994, 241-243,
Emel Balc›o¤lu, Eyüp Türbe-
si Çinileri, ‹. Ü. Edebiyat Fa-
kültesi Sanat Tarihi Bölümü
Yay›nlanmam›fl Lisans Tezi,
‹stanbul 1958.
20 Bu konudaki yard›mlar›
ve çal›flmalar›m›z›n bafl›ndan
bu yana hiç eksilmeyen des-
te¤i için de¤erli müdürümüz
Erman Güven’e ve bu meka-
n›n düzenlenmesindeki yar-
d›mlar› için müzemiz uz-
manlar›ndan Sevda Çetin’e
flükranlar›m› sunar›m.



Eyüp Sultan Türbesi’nin çini envanteri-
nin yap›labilmesi, flüphesiz, önemli bir eksi-
¤in kapanmas›n› sa¤layaca¤› gibi, olas› bir
deprem felaketinde oluflabilecek tahribat›n
tespitine de olanak sa¤layacakt›r. Zira çini
süslemeleri bak›m›ndan ad›, Topkap› Saray›,
Sultanahmet Camii ve Rüstem Pafla Ca-
mii’nden sonra an›lan bu yap›n›n, bugüne
de¤in böyle kapsaml› bir tespiti yap›lmam›fl-
t›r. Öte yandan, bildi¤imiz kadar›yla yo¤un
bir çini süsleme içeren di¤er yap›larda da bu
tür çal›flmalar yap›lmam›flt›r. Bu aç›dan ça-
l›flmalar›m›z›n bir örnek olaca¤›n› temenni
ediyoruz. 

Eyüp Sultan Türbesi’nde, ba¤l› kald›¤›-
m›z yöntem çerçevesinde gerçeklefltirece¤i-
miz çal›flmalarda, yap›da çini kaplaman›n
uyguland›¤› alanlar›n›n rölöveleri ç›kar›la-
rak, uygulama program›n›n detayl› bir tespi-
ti sa¤lanacakt›r. Daha sonra, tüm çiniler tek
tek de¤erlendirilerek tan›mlanacak, müm-
kün mertebe desen çizimleri ç›kar›larak fo-
to¤raf tespitleri yap›lacakt›r. Bu çiniler ara-
s›nda çok say›da bulunan, devflirme olarak
tabir etti¤imiz, daha önce bir baflka yap›da
kullan›ld›ktan sonra bir nedenle yerlerinden
sökülen ve bu yap›da gelifligüzel kullan›lan
çinilerden farkl› desenlere sahip olmakla bir-
likte birbirleri ile iliflkili olan çiniler belirle-
nerek mümkün oldu¤u takdirde desen resti-
tüsyonlar› yap›lacakt›r. 

Eyüp Sultan Türbesi’nin çini envanteri-
nin ç›kar›lmas›, yap›n›n farkl› dönemlerde
geçirdi¤i onar›m ve eklemelerin tarihlendi-
rilmesinde de önemli veriler sunaca¤› aç›k-
t›r. XVI. yüzy›l›n ilk yar›s›na ait renkli s›r
tekni¤inde çinilerden, bu yüzy›l›n ikinci ya-
r›s›na ait s›r alt› tekni¤inde oldukça kaliteli
‹znik çinilerine ve Tekfur Saray› imalat› çini-
lerden XX. yüzy›la tarihleyebilece¤imiz çini
taklidi fayanslara kadar,(21) çok de¤iflik türde
çinilerin bulundu¤u yap›da, bu çinilerin bir
ço¤unun son dönem onar›mlar›na ba¤l› ola-
rak gelifligüzel bir araya getirilmifl olmas›,
büyük bir sorun teflkil etmektedir. Bundan
baflka, ayn› tarz çinilerin ve ayn› panoya ait
çinilerin de gelifligüzel kullan›lm›fl olmas›
önemli bir sorundur. Bunlar›n tek tek tespit
edilmesi ve de¤erlendirilmesi flüphesiz çok
büyük bir eme¤i gerektirmektedir. Ancak bu
çal›flmada edinece¤imiz bulgular, arflivler-
den elde edilecek bilgilerle bir araya getiril-
di¤inde, türbenin geçirdi¤i aflamalar hak-
k›nda daha sa¤l›kl› bilgilere kavuflaca¤›m›z›
ümit ediyoruz. 

Muhtemelen, Sultan I. Ahmed’in türbede
bir dizi onar›m yapt›rd›¤› 1607 ve 1612-1613
y›llar›na(22) ait olan, esas türbe k›sm›ndaki çini
süslemeler ise, bu yap›da görülen en düzenli
çini program›na sahiptir. Yine ayn› dönemde
yapt›¤›m›z çal›flmalarda, bu k›s›mdaki çinile-
rin de uygulama program› ç›kar›lm›fl, etekte,
pencere kenarlar›nda ve pencere aralar›nda
kullan›lan ve belirli desenlerin tekrar› fleklin-
de dekore edilen çinilerin desen çizimleri ya-
p›lm›flt›r. Bu k›s›mda özellikle etekte yer alan
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Resim: 17 Sanduka mahal-
linde, süpürgelik seviyesin-
de kullan›lan çini bordür
kufla¤›.

Resim: 18 Sanduka mahal-
lindeki çini süslemeler. 

20 Bu konudaki yard›mlar›
ve çal›flmalar›m›z›n bafl›ndan
bu yana hiç eksilmeyen des-
te¤i için de¤erli müdürümüz
Erman Güven’e ve bu meka-
n›n düzenlenmesindeki yar-
d›mlar› için müzemiz uz-
manlar›ndan Sevda Çetin’e
flükranlar›m› sunar›m.
21 Gönül Öney, age, s.104, M.
Baha Tanman, agm, s.242,
Emel Balc›o¤lu, age, s.3-8.
22 Türbenin içindeki kuyu-
nun üzerinde bulunan kita-
bedeki 1016 (1607) tarihi ile
hacet penceresinin iç yüzün-
deki 1021 (1612) tarihli kitabe
ve Sultan 1. Ahmed’in 1022
(1613) y›l›nda yapt›rd›¤› se-
bil, bu k›s›mdaki çinilerin ta-
rihlendirilmesinde önemli
verilerdir.  



çinilerde oluflan büyük oranlardaki eksiklik-
ler, de¤iflik dönemlere ait çinilerin kaplanma-
s› suretiyle kapat›lm›flt›r. Burada yama olarak
kullan›lan en ilginç çinilerden biri, mavi-be-
yaz tekni¤inde olmas› ve oldukça büyük bo-
yutlu yekpâre bir pano olmas› ile Sünnet Oda-
s› cephesindeki panolara yaklafl›r. Ancak, son
derece y›pranm›fl durumda olan ve Kütahya
mamulat› oldu¤u izlenimi veren bu panonun
daha vasat bir nakkafl›n elinden ç›km›fl oldu-
¤u da gözden kaçmamaktad›r.

Eyüp Sultan Türbesi ile birlikte, envan-
ter çal›flmas› yapaca¤›m›z Eyüp’teki son tür-

be, sur d›fl›na infla edilen tek hünkar türbesi
olan Sultan Reflad Türbesi’dir. Mimar Kema-
leddin’in Ulusal Mimarl›k üslubunda infla
etti¤i yap›,(23) bu dönemin en faal ismi olan
Kütahyal› Haf›z Emin’in atölyesinde üreti-
len çini süslemelere sahiptir.(24) Osmanl› mi-
marl›k gelene¤ini yeniden canland›rmay›
amaçlayan Ulusal Mimarl›k Ak›m›’n›n ge-
reksinimlerine göre flekillenen bu çini süsle-
melerde, eski uygulamalar›n mimari ileya-
k›ndan iliflkili düzen ve dekor anlay›fl›n›n
çok uza¤›nda oldu¤u dikkatlerden kaçma-
maktad›r. Her ne kadar teknik ve artistik
yönden baflar›l› eserler ise de, ne yaz›kki,
XVI. yüzy›l örneklerinin s›radan kopyalar›
olmaktan öteye gidememektedir. 

Bu sempozyumun s›n›rlar› dahilinde, sa-
dece Eyüp’teki türbeler ba¤lam›nda tan›tma-
ya çal›flt›¤›m›z, ‹stanbul Türbeler Müzesi Mü-
dürlü¤ü’ne ba¤l› türbelerde, çini süslemelerin
tespitine yönelik olarak gerçeklefltirdi¤imiz
çal›flmalarda, çini süslemeler üzerine bugüne
kadar yap›lm›fl olan çal›flmalar›n bafll›ca ko-
nular›n› oluflturan teknik, desen ve renk gibi
özelliklerin d›fl›nda, kan›m›zca önemli olan
ancak daha önce fazla üzerinde durulmayan
baflka özelliklerini belirlememize olanak sa¤-
layan bir çok veriyi elde etmifl olmam›z, iyi
bir yolda oldu¤umuza olan inanc›m›z› güç-
lendirmektedir. Eyüp Belediyesi’nin art›k ge-
leneksel hale getirdi¤i bu sempozyumlar›n bir
sonraki halkas›nda da, Eyüp’teki di¤er türbe-
lerde yapaca¤›m›z çal›flmalarda elde etti¤imiz
bulgular› paylaflmay› ümit ediyoruz.
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Resim: 19 Sultan Mehmed
Reflad Türbesi’nin içinden
çini panolar. 

Resim: 20 Sultan Mehmed
Reflad Türbesi’nden çini
pano. 

23 Y›ld›z Demiriz, age, s.75-77,
ay., “Mehmed V Türbesi”,
(Dünden Bugüne) ‹stanbul
Ansiklopedisi, c.5, ‹stanbul
1994, 349; Y›ld›r›m Yavuz, Mi-
mar Kemalettin ve Birinci
Ulusal Mimarl›k Dönemi,
Ankara 1981, s.136-141, Hakk›
Önkal, Osmanl› Hanedan
Türbeleri, Ankara 1992, s.282-
284, M. Nermi Haskan, age,
s.214-216.
24 Dilek Haskök, age, Gönül
Öney, age, s.105, Hakan Arl›,
Kütahya’l› Mehmed Emin
Usta ve Eserlerinin Üslubu, ‹.
Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yay›nlanmam›fl Yüksek Lisans
Tezi, ‹stanbul 1989.
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kat›ld›. Yay›nlanm›fl kitaplar› ve makaleleri bulunmaktad›r. 

EYÜPSULTAN  TÜRBES‹
HAZ‹RES‹N‹N  ÖNEM‹NE DA‹R

B‹R ‹NCELEME



Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun payitaht› ‹s-
tanbul, sahip oldu¤u zengin kültürel miras›
korumakta ne yaz›k ki, geçmifl dönemlerde
uygulanan yanl›fl politikalar neticesinde bafla-
r›s›z olmufltur. Son derece büyük bir h›zla bü-
yüyen ‹stanbul, bunu her zaman kültürel do-
kunun aleyhine gelifltirmifl, bu esnada en bü-
yük zarar› da tarihi mezarl›klar›m›z görmüfl-
tür. Y›llar önce Karacaahmet Mezarl›¤›’nda
yapt›¤›m›z bir incelemede, mezar tafllar›nda
kullan›landan daha kaliteli bir tür beyaz mer-
merden ifllenen, kitabesinin alt›nda, ortas›nda
ve üstündeki kartufllara birer "maflallah" ibare-
si ifllenmifl bir mezar tafl› dikkatimizi çekmiflti.
fiimdi bu mezar tafl›n› yerinde bulabilmemiz
ne derece mümkün, bilinmez. Ancak, kitabeyi
iflleyen taflç› ustas›n›n nazara karfl› üç "maflal-
lah" ile korumay› amaçlad›¤› bu göz nuru
eserlerin ihmal edilmesi ve torunlar› olan biz-
lerin, ecdad›m›z›n mezar tafllar›na gösterdi¤i
ehemmiyeti ve hassasiyeti göstermememiz
üzücü bir durumdur. Zira, rivayet edildi¤i
üzere, Eyüplü bir taflç› ustas›n›n vefat eden ev-
lad›n›n ac›s›yla yonttu¤u mezar tafl›ndaki gül
bezemesini neredeyse canl› oldu¤u izlenimi
verecek kadar baflar›yla ifllemesi, onlar›n bu
ifle verdi¤i önemin bir göstergesidir. Zaman›n-
da çok ünlü olan ve hatta özel izleyicileri bu-
lunan bu tafl›n ak›beti hakk›nda bilgimiz bu-
lunmamaktad›r. Hemen hiçbir tespit çal›flmas›
yap›lmadan ortadan kald›r›lan mezarl›klar›-
m›z için art›k yap›lacak bir fley olmamakla bir-
likte, mevcut mezarl›klardaki tespit ve envan-
ter çal›flmalar› da ancak son y›llarda önem ka-
zanm›flt›r.  

Bu mezarl›klarda yeni gömü alanlar› olufl-
turabilmek için, eski mezarlar›n ortadan kald›-
r›lmas› ise, tüm tepkilere ra¤men ne yaz›k ki
halen devam etmektedir. Cami, mescit ve tek-
kelerin hazirelerindeki mezar tafllar› için yap›-
lan çal›flmalar ise mevcudun ancak küçük bir
oran›n› oluflturur.  Bununla birlikte, yeni gömü
yap›lmas›n›n ancak özel izinlere ba¤l› oldu¤u
söz konusu yerlerdeki mezarlar›n nispeten da-
ha korunakl› durumda bulunmalar›, çal›flmala-
r›n ivedi flekilde gerçeklefltirilmesini flimdilik
gerektirmemektedir. Bununla birlikte, Osmanl›
tarihinde çok önemli ifllere imza atm›fl de¤erli
devlet adamlar›n›n gömülü oldu¤u bu hazire-
lerde, zaman zaman ecdad›n›n izlerini süren ki-
flilerin baflvurular› ile yapt›¤›m›z araflt›rmalar,
bu çal›flmalar›n da ivedilik içinde gerçeklefltiril-
mesini zorunlu k›lmaktad›r. 

Ancak do¤al koflullar nedeniyle her ge-
çen gün biraz daha y›pranan mezar tafllar›n›n
bir an önce tespit edilerek envanterlerinin ya-
p›lmas›, kültür ve sanat tarihimiz aç›s›ndan
büyük önem tafl›d›¤› gibi, bu eserlerin gelece-
¤e intikal etmelerine de olanak sa¤layacak gi-
riflimler olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu bi-
linçle, müdürlü¤ümüze ba¤l› türbelerin bu-
lundu¤u hazirelerdeki mezar tafllar›n›n tespi-
tine yönelik bir proje gelifltirilmifl ve Eminö-
nü bölgesindeki Hatice Turhan Valide Sultan
Türbesi, Sultan 1. Abdülhamid Türbesi, Sul-
tan II. Mahmud Türbesi, Sinan Pafla Külliyesi
ve Bayezid Camii hazirelerinde envanter ça-
l›flmalar› yap›lm›flt›r. 

Mezar yap›lar› aç›s›ndan son derece zen-
gin bir birikime sahip olan, ancak gece gün-
düz her yönden kap›lar› aç›k oldu¤u için ko-
rumas›z durumda bulunan Eyüp’teki mezar
tafllar› üzerine yap›lan çal›flmalar ise daha
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Foto¤raf 2-a; Ayfle Bahri
Kad›n Türbesi.

Foto¤raf 2-b; Hazirenin
Boyac› Soka¤›’ndan
görünüflü: Ön planda Ayfle
Bahri Kad›n ve Hançerli
Sultan türbeleri.

Foto¤raf 1; Eyüp Sultan
Türbesi haziresinden bir
görünüm.

2-a 2-b



çok monografiler fleklinde  ve ço¤u bu sem-
pozyumda sunulan münferit konulara iliflkin
makaleler halindedir.  Bu eksikli¤i görmemiz,
çal›flmalar›m›z› hala genel bir tespit çal›flmas›
yap›lmam›fl olan Eyüp’e kayd›rmam›za ne-
den olmufl ve caminin çevresinden, Piyer Lo-
ti’ye kadar uzanan çok genifl bir alana yay›lan
Eyüp Mezarl›¤›’ndan ziyade, öncelikle mü-
dürlü¤ümüzün sorumluluk sahas›na giren
türbelerin çevresindeki hazirelerde bulunan
mezarlar›n tespitine yönelik çal›flmalar baflla-
t›lm›flt›r. Önceli¤i de, ilçeye ismini veren
Eyüp Sultan’›n gömülü oldu¤u türbenin ar-
kas›nda yer alan hazireye verdik.

Eyüp Sultan’›n manevi ehemmiyetinin ve
onun yan›nda gömülü olman›n kabir azab›n-
dan kurtar›p, flefaate ulaflt›raca¤›na olan
inanc›n, ona yak›n olma iste¤ini pekifltirmesi
ile hemen her dönemde tercih edilen hazire-
de, külliyenin ve türbenin infla edildi¤i dö-
nemden 1930’lara de¤in gömü yap›lm›fl ve bu
nedenle son derece büyük bir yo¤unlu¤a
ulaflm›flt›r. Buras›n›n önemi nedeniyle, gömü-
lenlerin de Osmanl› tarihinin önemli isimleri-
ni teflkil etmesi ola¤an bir durumdur. Nite-
kim, sadrazam, vezir, pafla rütbelerine haiz
bir çok önemli devlet adam›, askerler, fleyhü-
lislam ve kazasker gibi din bilginleri ile cami
ve türbede görev yapan insanlar ve ayr›ca
bunlar›n akrabalar› da buraya gömüldü¤ü gi-
bi Ali Kuflçu(Resim-6,7) gibi bir bilim adam›
da burada medfundur. Ancak hazirenin en il-
gi çekici simas›, Sultan Genç Osman’›n anne-
si olan Mahfiruze Valide Sultan’d›r(Resim-
22). Zira, efllerinin türbesinde ya da kendi
yapt›rd›klar› müstakil türbelerde gömülü
olan di¤er valide sultanlar›n aksine o, efli Sul-
tan I. Ahmed’in yan›na gömülmesi gerekir-

ken gelene¤e karfl› ç›karak buraya gömülme-
yi istemifltir. Mahfiruze Valide Sultan’dan
baflka buraya gömülmeyi isteyen di¤er bir sa-
ray mensubu ise, Sultan III. Ahmed’in kad›n-
lar›ndan olan Ayfle Bahri Kad›n(Resim-2)
olup Boyac› Soka¤›’na aç›lan avlu kap›s› ya-
n›ndaki aç›k türbede gömülüdür. Bununla
birlikte, çal›flmam›z burada gömülü olan da-
ha baflka saray mensuplar›n›n varl›¤›n› da or-
taya ç›karabilecektir. 

Buras›n›n her dönemde tercih edilen bir
gömü alan› olmas›, zamanla eski mezarlar›n
kald›r›larak yerlerine yeni gömülerin yap›l-
mas›n› gerektirmifltir. Nitekim incelemeleri-
mizde, Fatih Sultan Mehmed ve Sultan II. Ba-
yezid devirlerinden kalan bir çok mezar›n
üzerine, özellikle 19. yüzy›la ait mezarlar›n
yerlefltirildi¤i, eski mezar tafllar›n›n da ser-
best olarak hazirenin çeflitli k›s›mlar›nda, me-
zarlar›n aras›na dik olarak konulmak suretiy-
le korunmaya çal›fl›ld›¤› görülmüfltür(Resim-
15). Ayr›ca yeni mezarlar›n kaidelerinde de
eski mezarlara ait oldu¤u anlafl›lan malzeme-
lerin kullan›lm›fl oldu¤u tespit edilmifltir. Di-
¤er hazirelerde de tespit edilen bu uygulama-
n›n, bu hazirede oldu¤u gibi özellikle 19. yüz-
y›ldan itibaren h›z kazand›¤›  görülmektedir.
Ayr›ca birçok mezara iki veya üç kiflinin bir-
den gömülmüfl olmas› da buras›n›n önemi ile
ilgili bir uygulamad›r. Nitekim, hazirede gö-
mülü olduklar› mezar tafllar› ile tespit edilen-
lerin say›s› 700 civar›nda olmakla birlikte, ha-
ziredeki mezar say›s› daha azd›r. Bu mezar
tafllar›n›n yan› s›ra, kimi hazire duvarlar›nda-
ki pencerelerin üzerine yerlefltirilmifl, kimisi
de hazirede serbest halde bulunan baz› kita-
beler de bulunmaktad›r. Haziredeki mezar-
larla ilgili olduklar› anlafl›lan bu kitabelerin
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Foto.3;Muhsinzade Meh-
med Pafla’n›n 1188/1774 ta-
rihli mezar›.

Foto.4; 16. yüzy›la ait bir
mezar tafl›.

Foto. 5; Sultan Mehmed’in
dayesi Fatma Hatun’un me-
zar›.

Foto. 6; Ali Kuflçu’nun
mezar›.
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okunarak, ilgili olduklar› mezarlar› yan›na
konulmalar› gerekmektedir. Çal›flmam›z›n
sonunda bu yönde bilgilere eriflece¤imizi
ummaktay›z.

Mezarlar›n malzeme, biçim ve süsleme
özellikleri ise, ait olduklar› kiflilerin önemleri-
ne ve maddi güçlerine ba¤l› olarak büyük bir
zenginlik göstermektedir. Kullan›lan bafll›ca
malzeme, muhtemelen tamam› Marmara
Adas› menfleli olan mermerdir. Ancak özel-
likle yak›n tarihli mezarlarda görülen bozul-
malar, son dönemde düflük kaliteli  mermer
malzemenin kullan›ld›¤›na iflaret etmektedir.
Yer yer küfeki tafl› ile oluflturulmufl, oldukça
y›pranm›fl, kitabesi okunmaz hale gelmifl me-
zar tafllar› da mevcuttur. Osmanl› mezarlar›-
n›n olmazsa olmaz ö¤esi, bafl ve ayak tafllar›-
d›r. Medfunun künyesini ya da ölümü ile ilgi-
li beyitleri içeren kitabe bafl tafl›na ifllenmekte,
bazen ayetlerin de yaz›l› oldu¤unu gördü¤ü-
müz ayak tafllar› ise ço¤u zaman çiçek desen-
leri, vazo içinde servi a¤ac›, hac›l›k alameti
olarak kullan›lan hurma a¤ac›, kandil gibi
motiflerle bezenmektedir. Bu tafllar, üst k›-
s›mlar› üçgen al›nl›klarla taçlanan düz tafllar
fleklinde oldu¤u gibi, yuvarlak, kare, sekiz-
gen planl› olanlara da rastlan›r. Bafl tafllar› he-
men her zaman, erkek için görevi ve mevki-
ine ya da ba¤l› bulundu¤u tarikata iflaret
eden bir serpufl, kad›n için ise çiçekli bir taç
fleklinde düzenlenmekteydi. Bununla birlikte
oldukça sade görünümlü, serpuflsuz erkek
mezar tafllar› ile taçs›z kad›n mezar tafllar›na
da rastlanmaktad›r. Mezar k›sm› ise kenarlar›
profilli, ortas›nda büyükçe bir oyuk bulunan
dikdörtgen flekilli bir kapak tafl› ya da kimi
örneklerde son derece zarif süslemeler içeren
lahitlerle de¤erlendirilmektedir. Eyüp Sultan

Türbesi haziresindeki en güzel mezarlardan
olan ve oldukça y›pranm›fl durumda bulunan
kitabesinde ad› "Siyavufl" olarak okunan bir
han›msultana ait oldu¤u anlafl›lan, çift meyil-
li s›rt› Kabe örtüleri, kemer ve ayetlerle sem-
bolik sanduka fleklindeki mezar, türbelerde
görülen ahflap sandukalara benzemekte-
dir(Resim-8). Süslemeleri ile, zaman›nda üst-
lerine kaftan, kemer, Kabe örtüleri örtülen ah-
flap sandukalara benzetilen bu sanduka, özel-
likle 16. ve 17. yüzy›llarda çokça kullan›lan
bir biçime iflaret etmektedir. 

Süsleme özellikleri ise dönemin be¤enisi-
ne ve üslup özelliklerine ba¤l› olarak de¤iflik-
likler gösterir. 15. yüzy›l örnekleri kaba bir ifl-
çilik gösteren iri rumî istiflerinden oluflan
süslemeleri ile ayr›l›r(Resim-17). 16. yüzy›lda
geliflim gösteren natüralist üsluba ba¤l› ola-
rak lale, karanfil, sümbül gibi çiçeklerden
oluflan süslemeler, mezar tafllar›nda görülme-
ye bafllar(Resim-4,5). Mimari unsurlar›n da
s›kça kullan›ld›¤› lahitlerde karfl›m›za ç›kan
önemli bir süsleme unsuru da rozetler ve ka-
baralard›r. 18. yüzy›l›n ortalar›na kadar olan
dönemde, özellikle Lale Devri’nde klasik üs-
lubun geliflmifl, ancak biraz abart›ya kaçan
uygulamalar›na tan›k olmaktay›z. Bu tarih-
ten itibaren, özellikle Saliha Sultan’›n muhte-
flem lahdinde görülen(Resim-11) Bat›l› etkile-
rin mezar tafllar›n›n süslemelerinde önemli
bir yere sahip olmaya bafllad›¤› ve 19. yüzy›l
ile birlikte, tümüyle geleneksel süsleme un-
surlar›n›n yerini ald›¤› görülür(Resim-
13,14,19). Bugün tespit edilememekle birlikte,
yer yer görülen kal›nt›lar mezarlar›n bezeme
ve kitabelerinin, ço¤unlu¤u alt›n yald›z olan
çeflitli boyalarla renklendirildi¤ini göster-
mektedir. Ancak bunlar›n hemen tamam› do-
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Foto¤raf 7; Ali Kuflçu’nun
mezar tafl›.

Foto¤raf 8; Siyavufl
Han›msultan’a ait mezar.

Foto¤raf 9; Hac› Abdullah
Pafla’n›n kallavili mezar
tafl›.

Foto¤raf 10; Eyüp Sultan
Camii’nin ilk imam› ve ilk
türbedar› Baba Yusuf’un
mezar tafl›.
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¤al nedenlerle günümüze ulaflmam›flt›r.

Mezar tafllar›nda süsleme özellikleri aç›-
s›ndan tespit etti¤imiz de¤ifliklikleri kullan›-
lan yaz› türlerinde de izleyebilmekteyiz. Me-
zar tafllar›nda kullan›lan yaz› türleri içinde
a¤›rl›¤› sülüs yaz› oluflturur(Resim-7,9). 15.
yüzy›ldan 17. yüzy›la kadar hemen tüm ör-
neklerde karfl›m›za ç›kan sülüs, bu tarihten
sonra önderli¤ini talik yaz›ya b›rak›r(Resim-
16,19,20). Talik yaz›n›n herekesiz olmas› ne-
deniyle sülüs yaz›ya oranla daha kolay yaz›-
l›yor olmas› ve muhtemelen tafl ustalar› için
de pratik olan ve göze güzel görünen bu ya-
z›n›n, estetik olarak da be¤eni kazanmas› bu
de¤iflimin en önemli nedenlerinden biridir.
Yaz›n›n ifllendi¤i k›s›mlar ise kartufl olarak
adland›rabilece¤imiz paftalard›r. Klasik dö-
nemde düz cetvellerin s›n›rlad›¤› bu paftalar,
Bat›l› etkilerin geliflmesi ile daha dekoratif
görünümler sunmaya bafllar. 

Genel özelliklerini k›saca belirtmeye ça-
l›flt›¤›m›z bu mezar tafllar›n› daha kapsaml›
olarak bir bir ele almay› tasarlad›¤›m›z bu ça-
l›flmada, öncelikle hazirenin bir plan› ç›kar›-
lacak ve bütün mezarlar ifllenerek her mezar
tafl›na plan üzerinde, envantere de esas teflkil
edecek bir numara verilmek sureti ile her bi-

rinin yeri belirlenecektir. Birden fazla mezar
tafl› içeren mezarlarda ise, mezar›n envanter
numaras› esas al›nmak suretiyle di¤er mezar
tafllar› da incelenecektir. Bu arada mezarlarla
ilgili olan ve mezar› yollarla irtibatland›ran
pencerelerin üzerine yerlefltirilmifl durumda
bulunan kitabeler de ayn› bafll›k alt›nda ince-
lenecektir. Bu çal›flmada karfl›laflt›¤›m›z zor-
luklar›n bafl›nda, zaman›n ve do¤al flartlar›n
mezarlar üzerinde yaratt›¤› tahribat gelmek-
tedir. Öyle ki, çal›flmaya bafllad›¤›m›z günden
itibaren devrik, k›r›k ve serbest durumda bu-
lunan mezar tafllar›n›n düzenlenmesi son de-
rece müflkülatl› olmufltur. Sa¤lam durumda
bulunan kitabelerin tebeflirlenip foto¤raflana-
rak, kitabe çevirilerinin ofis ortam›nda yap›l-
mas› mümkün olmakla birlikte, afl›nma ve
yosunlanma neticesinde neredeyse okuna-
maz hale gelen kitabeleri okuma çal›flmalar›-
n› da, yerinde yapmam›z› gerektirmektedir. 

Bundan sonra her mezar tafl› için biçim,
süsleme, yaz› ve malzeme özellikleri ile kita-
be çevirilerini içeren bir bilgi fifli haz›rlanacak
ve mezar›n genel görünümü ile kitabelerini
içeren foto¤raflar çekilecektir. Bu kapsaml›
inceleme, mezarlar›n sa¤l›kl› bir dökümünü
yapmam›z› sa¤layaca¤› gibi, dönem özellik-
lerinin ve statülerin mezar tasar›m›ndaki et-
kilerini belirlememizi de sa¤layacakt›r. Öte
yandan, harap durumda olan mezarlar›n tes-
piti de yap›larak, acil müdahaleye ihtiyac›
olan mezar tafllar›n›n ço¤u Türbeleri Koruma
ve Yaflatma Derne¤i’nin maddi katk›s›yla res-
tore edilmifllerdir. Bizim kendi bünyemizde
gerçeklefltirdi¤imiz bu çal›flman›n ‹stan-
bul’daki tüm mezarl›klar baz›nda gerçekleflti-
rilmesi gerekmekte olup bu proje, üniversite-
lerin bünyesinde oluflturulacak gruplarla,
Kültür Bakanl›¤› veya Büyükflehir Belediye-
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Foto¤raf 11; Saliha Sultan’›n
muhteflem mezar›.

Foto¤raf 12; Dervifl Fatma
Dilber Han›m’›n 1310/1892
tarihli mezar›.

Foto¤raf 13; Hassa Ordu-yu
Hümayun miralaylar›ndan
Hasan Bey’in 1290/1873 tar-
ihli mezar tafl›.

Foto¤raf 14; 19. yüzy›ldan
bir mezar.

Foto¤raf 15; Erken döneme
ait, k›r›k ve serbest durum-
daki baz› mezartafllar›.
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si’nin maddi katk›lar›yla oluflturulmas› uy-
gun olacakt›r.

Eyüp Sultan Türbesi haziresinde gerçek-
lefltirece¤imiz bu çal›flmay›, daha sonra so-
rumluluk saham›zda bulunan tüm mezarlar›
kapsayacak flekilde geniflletebilmek en büyük
amac›m›zd›r. Ceddimizin yadigar› olan bu
de¤erli eserleri gelecek kuflaklara ulaflt›rmay›
amaçlayan bizlerin en büyük destekçisi, hiç
flüphesiz, bu sayg›n sempozyumu art›k
geleneksel hale getiren, takdire de¤er bir
duyarl›l›kla hizmet eden de¤erli belediye
baflkan›m›z say›n Ahmet Genç ve kültür
müdürü ‹rfan Çal›flan’d›r. Bu vesile ile ken-
dilerine sonsuz teflekkürlerimi sunmak is-
tiyorum. ‹nflallah bir sonraki sempozyumda,
burada gömülü olan flahsiyetleri tan›tmay›
amaçlad›¤›m›z çal›flmam›z› tamamlam›fl
olarak karfl›n›za ç›kmay› umuyoruz. 
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Foto¤raf 16; Eyüp Camii
birinci ‹mam› ve Fatih
Camii imam hatibi
Mehmed ‹zzet Efendi’nin
1272/1855 tarihli mezar
tafl›.

Foto¤raf 17; Erken
döneme ait bir ayak
tafl›ndaki rumî
süslemeleri.

Foto¤raf 18; Hazinedar
Hadice Usta’n›n
1161/1749 tarihli mezar
tafl›.

Foto¤raf 19; Tarikat-›
Mevleviyye’den Mehmed
Niyazi Bey’in 1304/1886
tarihli, Mevlevi sikkeli
mezar tafl›.

Foto¤raf 20; Sultan II. Ab-
dülhamid’in hal’ine fetva
vermeyen Fetva Emini Hac›
Nuri Efendi’nin mezar tafl›.

Foto¤raf 21; Eyüp Sultan
Türbesi ve hazirenin görü-
nümü.

Foto¤raf 22; Sultan Genç Os-
man’›n annesi Mahfiruze
Valide Sultan›n mezar›.
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‹stanbul’da do¤du. ‹stanbul Güzel Sanatlar Akademisi Heykel dal›ndan
1963’de mezun oldu. Turan Emeksiz 24 Devlet Resim ve Heykel Sergisi

yar›flmas›nda birincilik ödülünü ald›. Atatürk heykeli, Gazi Ahmet Muhtar Pafla ve
Kâz›m Karabekir (Erzurum), Pierre Loti (Eyüp) büstlerini yapt›. ‹stanbul’da

muhtelif karma sergilere kat›ld›. 1971-1982 y›llar›nda Uygulamal› Endüstri Sanatlar›
Yüksek Okulu’nda ö¤retim görevlili¤i yapt›.  1982-1995 y›llar› aras›nda MSÜ Resim
ve Heykel Müzesi’nde Heykel Seksiyonunu yönetti. Müze salonlar›n› düzenledi ve

d›fl ülke sanatç›lar›n›n karma ve kiflisel sergilerini kurdu.  1995’de ‹stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Ana Bilim Dal›n’da

Doktoras›n› yapt›. Halen heykel çal›flmalar› ve Osmanl› Mezartafllar› ile ilgili bildiri
ve makaleleriyle etkinliklerini sürdürmektedir.

Dr. Al›m KARAMÜRSEL

EYÜP’TEN ‹K‹ ZEYN‹
MEZARTAfiI
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‹stanbul’da kitabeli ve bezemeli mezar
tafllar› fetih nedeniyle ancak 15. yüzy›l›n
üçüncü çeyre¤inden itibaren görülmektedir.
Günümüzde Fatih ve II. Bayezid devirlerine
ait mezartafllar›na daha çok cami, mescid,
türbe hazirelerinde ve Eyüp Sultan Türbesi
civar›ndaki mezarl›klarda rastlad›k. Üzüle-
rek belirtelim ki... bu örneklerin say›s› par-
makla say›lacak kadar azd›r. Bunlar genel-
likle bânilere ait olup o sayede korunmufl,
onar›m görerek ayakta kalm›flt›r. Ço¤unun
mezarlar› ise, yeniden düzenlemeler sonu-
cunda orijinalli¤ini tamamen yitirmifltir.

‹stanbul’da Bursa üslûbunun devam›
olan taç k›s›mlar› sivri, palmet fleklinde di-
limli, yass› dikdörtgen prizmatik mezartafl-
lar›n›n yan› s›ra, de¤iflik biçimde yap›lm›fl
Zeyni mezartafllar› görülmektedir. Bunlar,
daha çok örnekleri Bursa’da’da görülen,
Zeyniye Tarikat›’na mensup kiflilere özel
mezartafllard›r. Hepsi beyaz mermerden
yekpare oyulmufl bu tafllar, üç köflelikli bir
tepelik ile yan kenarlar› içe do¤ru kavisle-
nen bir gövde ve bazen mezar çevçevesinin
bafl ve ayak taraf›n› oluflturan, dikdörtgen
bir k›s›mdan ibarettir. K›saca baklava biçi-
minde bo¤umlu diyebilece¤imiz bu me-

zartafllar›n›n Zeyniye Tarikat›’n›n hangi dü-
flüncesinden ortaya ç›kt›¤›n› gösteren bir bil-
giye rastlamad›k.

Zeyniye Tarikat› 14. yüzy›l›n sonlar›nda
Herat’ta Zeyneddin Ebu Bekr Muhammed
bin Muhammed taraf›ndan kurulmufl, yine
bu dönem Bursa’da bir kolu do¤mufltur. Bu
tarikat Sühreverdi Tarikat›’n›n kollar›ndan
biridir. Kur’an ve Hadise dayand›¤›ndan fle-
riat›n tüm koflullar›na uyar. Kuruluflunun
temelini, törenlerinde toplu olarak Allah’›n
adlar›n› an›fl oluflturur. Tarikat›n getirdi¤i
yenilik ise, törenlerde okunan fliirlerdir. bu
kuruluflun içinden yetiflmifl fiahabeddin Ah-
met Sivasi, fieyh Hamdullah, Vefa Müslihid-
din Mustafa gibi, tan›nm›fl yazar, düflünür,
flair ve hattatlar vard›r.(1)

Zeyniye Tarikat›, özellikle Y›ld›r›m Ba-
yezid, Çelebi Sultan Mehmet’in bu kuruma
girmesiyle Anadolu’da büyük etkinlik ka-
zanm›fl, Fatih ve II.Bayezid devirlerinde ‹s-
tanbul’da h›zla yay›lm›flt›r. fieyh Vefa önder-
li¤inde Zeyniye Tarikat›, ‹stanbul’da olgun
dönemini yaflam›flt›r. Zeyni mezarlar›n›n
üçü de, bu fleyhin türbesi civar›ndad›r. 

Hepsi Bayezid Devri’nden kalan bu ör-

Foto¤raf 1; Mevlânâ Yakub
o¤lu Mevlânâ Muslihiddîn
mezar›n›n genel görünüflü.

Foto¤raf 2; Mevlânâ Yakub
o¤lu Mevlânâ Muslihiddîn,
bafltafl› iç yüzü.

1) ‹.Z. Eyupo¤lu, Günün lfl›-
¤›nda Tasavvuf Tarikatlar
Mezhepler Tarihi, ‹st.
1987,s.280-283.
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neklerin en eskisi, Eyüp Sultan Türbesi arka-
s›ndaki hazirede bulunan Mevlana Ya’kub
o¤lu Mevlana Muslihuddin’e ait 894/1488
tarihli mezartafllar›d›r. ‹çi toprakla doldurul-
mufl mezar›n, baklava biçiminde bo¤umlu
mezartafllar› ve kabir çerçevesi mermerdir.
Tafllar›n iflçili¤i basit ve kabad›r (res.1) Me-
zar tafllar› ve yanl›klar› Vak›flar ‹daresi tara-
f›ndan onar›lm›flt›r. Bafl ve ayaktafllar›n›n öl-
çüleri ayn›d›r.(2)

Bafl ve ayaktafllar›n›n iç yüzlerinde üçer
sat›r, d›fl yüzlerinde ikifler ve altta dikdört-
gen çerçeve içine al›nm›fl birer sat›rl›k kita-
beler yer al›r. Yaz›n›n istif boflluklar› yer, yer
yaprak motifleriyle dolguludur (res.2,4).

Cleî sülüs ile arapca olarak yaz›lm›fl ki-
tabelerde:

Müminler yok olmazlar. Ancak geçici dünyadan
kal›c› âhirete naklolurlar.

Allah’›n rahmetine muhtaç, rahmetli Mevlânâ
Ya’kub o¤lu Mevlânâ Muslihiddin.l
Rebiu’l-âhir ortalar›nda, târih yaz›ld›, 894 H. 

Yaz›l›d›r.

Oldukça sa¤lam olarak günümüze gele-
bilen ve Zeyni Tarikat› mensuplar›na özel
di¤er örnek ‹brahim Pafla o¤lu Mustafa Çe-
lebi’nin 898 H/1492 M. tarihli mezartafllar›-
d›r. Eyüp Sultan Türbesi’nin bat›s›nda ve zi-
yaret yerinin ç›k›fl kap›s› yan›ndaki küçük
hazirenin duvar› dibindedir. Bu Zeyni Me-

zar›, biçimi, yaz›s› ve bezemesiyle örne¤ine
az rastlan›r güzelliktedir. (res.5) Beyaz mer-
merden yap›lm›fl mezar›n bafl ve ayaktaflla-
r›n›n ölçüleri ayn›d›r.(3) ‹çi toprakla doldu-
rulmufl mezar çerçevesinin geniflli¤ine göre
yaklafl›k dört misli uzun bezemeli mermer
yanl›klar›, görüflüne ayr›ca bir zarafet kat-
m›flt›r. 

Yerden 24 cm. yükseklikteki bir kaide
üzerindeki kabrin yanl›k tafllar› (u) demirle-
riyle kenetlendirilerek onar›lm›flt›r (res.5).

Mezartafllar›n›n bezemesinde yer, yer
afl›nmalar ve dökülmeler vard›r. Bafl tafl›n›n
d›fl yüzünün resmi, tafl›n hazire duvar›na
yak›nl›¤› nedeniyle çekilememifltir. 

Bafl ve ayak tafllar›nda konturlar› belirle-
yen baklava fleklindeki bir zencirek, her iki
yüzün ön ve arkalar›nda yer al›r. Tafllar›n iç
yüzlerinde güzel bir istifle yaz›lm›fl dörder
sat›rl›k kitabeler (res.6,8) d›fl yüzlerinde ise,
aynen tekrarlanan rûmi, palmet ve hatayi-
lerden oluflan bitkisel bezeme kompozisyon-
lar› yer al›r (res. 9). Burada altta bir merkez-
den ç›kan simetrik rumilerin üzerinde hata-
yilerin yan yüzeyleri dolgulad›¤› çok zarif
bir bezeme kompozisyonu vard›r. Bezeme-
ler düz yüzeyli kabartma olarak ifllenmifltir. 

Yanl›k tafllar›n›n ortas›nda cilt kapaklar›-
n› ve kalem ifllerini hat›rlatan, iç yüzeyleri
rumilerden oluflan palmet ve hatayilerle dol-
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2) Mezartafllar›n›n yükseklik-
leri 1.27 m.., Baklava geniflhli-
¤i 0.51 m.., Bo¤um geniflli¤i
0.21 m.., Alt kenar geniflli¤i
0.55m.., kal›nl›¤› 0.11 m.
3) Mezartafllar›n› yüksekli¤i
1.27 m.., Baklava geniflli¤i
0.34.., Bo¤um geniflli¤i 0.23..,
Alt kenar geniflli¤i 0.43.., Ka-
l›nl›¤› 0.09 m.dir. Yanl›klar›n
uzunlu¤u 2.41 m.., yüksekli¤i
0.35 m.., mezar›n geniflli¤i
0.62 m..,

Foto¤raf 1; Mevlânâ Yakub
o¤lu Mevlânâ Muslihiddîn,
ayaktafl› iç yüzü.

Foto¤raf 2; Mevlânâ Yakub
o¤lu Mevlânâ Muslihiddîn,
bafltafl› d›fl yüzü.
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gulu ve uçlar›ndan palmetlerin ç›kt›¤› sal-
bekli bir flemse vard›r. (Resim 7) 

Mezar tafllar›n›n alt k›sm›ndaki dikdört-
gen çerçeve yüzeylerindeki süslemede, çe-
nek ve taç yapraklar›yla nar ve rumili dalla-
r›n uçlar›ndaki gül goncalar› naturalist bir
anlay›flla yorumlanm›flt›r. (Resim 9)

Burada görülen naturalist üsluptaki nar
motifinin yorumu, 16. yüzy›l naturalist üslu-
bunu haz›rlayan öncü örneklerden biri ola-

rak de¤erlendirilebilir. 

Kitabeler arapcad›r ve celî sülüsle yaz›l-
m›flt›r.

Anlam›:

Allah’›n aff›na u¤ram›fl rahmetli ‹bra-
him Pafla o¤lu Mustafa Çelebi,(4) yerin ve gö-
¤ün yarat›c›s›n›n emriyle geçici dünyadan
kal›ca dünyaya göçtü. Allah kabrini nurlan-
d›rs›n Muharrem’in bafllar›nda, sene 898
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4) Ayano¤lu, F.‹., “Fatih Devri
Ricali Mezartafllar› ve Kitabe-
leri”, Vak›flar Dergisi, S.4 An-
kara 1958. z 197-198. “Mustafa
Çelebi’nin babas› ‹brahim Pa-
fla’d›r. 905 (1499 senesinde
ölen Çandarl› Halil Pafla’n›n
o¤lu vezir-i azam ‹brahim Pa-
fla’n›n o¤lu olmas› muhtemel-
dir” demektedir. Ancak,
Uzunçarfl›l›’n›n “Çandarl› Ve-
zir Ailesi” isimli kitab›nda,
katlan›r sayfas›nda yürütülen
secerede 905/1499’da vefat
eden ‹brahim Pafla’n›n Meh-
met, Süleyman, ‹sa ve ‹shak
bey olmak üzere dört o¤lu ve
iki k›z› vard›r. Bu bilgiye göre,
Mustafa Çelebi’nin Çandarl›
Ailesiyle akrabal›¤› yoktur.

Foto¤raf 5; Mustafa Çelebi
mezar›n›n genel görünüflü.

Foto¤raf 6; Mustafa Çelebi,
bafltafl› iç yüzü.

Foto¤raf 7; Mustafa Çelebi
mezar›n›n güney yan›.

Foto¤raf 8; Mustafa Çelebi,
ayaktafl›n›n iç yüzü.

Foto¤raf 9; Mustafa Çelebi,
ayaktafl›n›n d›fl yüzü.
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Ahmet Sacit AÇIKGÖZO⁄LU

EYÜP SULTAN 
S‹LUET‹N‹N MANEV‹ 

DIfi AM‹LLER‹
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Sakarya Üniversitiesi ‹lahiyat Fakültesi ‹slam Tarihi ve Sanatlar› bölümü
araflt›rma görevlisi. 1992 Marmara Ünivesitesi ‹lahiyat Fakültesi

mezunu. 1995 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Türk
‹slam Sanatlar› Master mezunu. Doktra çal›flmas› yap›yor.
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Hz. Halid b. Zeyd Eyyûb el Ensâri’nin
ad›n› verdi¤i semtin kurulmas›na etkisinden
daha önemlisi, ‹stanbul’un fethine olan tesi-
ridir. Muhasaran›n çeflitli sebeplerle uzad›¤›,
Bizans’›n yard›m ald›¤› günlerde, Sultan Fa-
tih’in hocas› Akflemseddin’in, Ebû Eyyûb’un
mezar›n› keflfetmesi, Osmanl› ordusuna bü-
yük moral verdi. Bir anda askerin sevinçle
cofltu¤u, yeni bir iman gücü ile tazelendi¤i
ve bu sayede, vadedilen fethin müyesser ol-
du¤u bilinmektedir.

Osmanl› halk›n›n inanc›na göre, fethedi-
len flehirlerin esas sahipleri flühedâ ve evli-
yâd›r. Bu din büyüklerinin, Allah dostlar›n›n
kabirleri bile o flehrin halk›na maneviyat ve
kuvvet verir. Her  f›rsatta, her merasimde bu
büyük zevât dualarla an›l›r. Osmanl› ülkesi-
nin kalbi ‹stanbul’un manevi fatihi Ebu Ey-
yûb (r. a.) olmufltur.

Osmanl›’n›n Eyüp Sultan’› Hz. Peygam-
ber’in müjdesine as›rlar sonra "ni’me’l-
ceyfl"’in önünde ulaflm›flt›r. Tabi bu inanc›
Hz. Peygamber’in flu sözü ›fl›¤›nda de¤erlen-
dirmek do¤ru olur. "Eshab›mdan birisi, bir
beldede vefat ederse, k›yamet günü o belde
halk›n›n önderi ve rehberi olarak hasrolu-
nur(1). Müslüman Türk’ün Ebû Eyyûb’u Sul-
tan ismiyle tavsif etmesi bu düflüncelerin te-
zahürü olmal›d›r. ‹slâm flehirlerinin en
önemli ve belirgin organ› camidir. Müslü-
manlar›n ikamet etti¤i bölgelerde caminin
konumu merkezdir. Her çapta meskun ma-
haller ço¤unlukla cami veya mescidin etra-
f›nda halkalanm›fl durumdad›r. Mescid-i
Nebevî ve Kâbe’nin merkez durumda gö-
züktü¤ü ilk ‹slâm flehirlerinden sonra yeni-
leri de hep bu flekilde büyümüfllerdir(2). Sel-
çuklu ve Osmanl› flehirlerinde de cami ve
külliyeyi merkez alan bir geliflme görülür.
Yeni ça¤›n ilk semti Eyüp Sultan, Osmanl›
mimarîsin ‹stanbul’daki ilk ad›mlar›; türbe,
cami ve medrese yap›lar›yla filizlenmifl ve
hiçten kurulmufltur. Saf ve tamam›yla Os-
manl› kimli¤i tafl›yan Eyüp Sultan’›n bu yö-
nü tarihî ve manevî k›ymetini artt›rmakta-
d›r. Koca ‹stanbul’un surlar› dibine Osmanl›
flehir prototipi oturtturulmufltur.

Ebu Eyyûb kabri ve cami etraf›nda yap›-
lanan, Osmanl› flehircili¤inin klasik örne¤i
Eyüp Sultan baz› yönleriyle Hicaz’a benze-
mektedir. Halk›n bu semti, o mübarek belde-

lerin bir flûbesi gibi görmesinin en önemli
sebebi; tabii ki Ebû Eyyûb  (r. a.)’un burada
bulunmas›d›r. Zira Hz. Muhammed’i hicret-
ten sonra bir müddet misafir eden k›ymetli
sahabî, bu semtte k›yamete kadar ‹stan-
bul’un misafiridir.

Medine’de Hz. Peygamber’in kabri ile
Ebû Eyyûb türbesi aras›ndaki benzerlikler,
Osmanl›lar›n bu hususta dikkat etti¤ini gös-
terir. Bilhassa hâcet penceresi ve flebekeler-
de, iki türbe aras›ndaki alâka ilk bak›flta se-
zilir. Eyüp Sultan türbesi içinde bulunan ku-
yunun, halk aras›nda zemzem suyu ile ayn›
kaynaktan geldi¤ine inan›l›rd›. Bu su kuyu-
sunun ilk defa Ebû Eyyûb el-Ensârî’yi bura-
ya defneden arkadafllar› taraf›ndan aç›ld›¤›,
Bizans zaman›nda korundu¤u ve baz› hasta-
l›klara flifa oldu¤u bilinmektedir(3). Eyüp
Sultan türbesi hazîresi en yüksek devlet rica-
linin gömülmeyi arzulad›¤› yerdir. ‹nsanlar
büyük sahabînin yan›nda olmay›, fleref say-
m›fllar ve bir rahmet vesîlesi olabilece¤ini
düflünmüfllerdir. Medine mezarl›¤› Cenne-
tü’l-Bakî ve ahalîsinin buraya ra¤beti ile
benzerlik arz eden bir durum vard›r. 

Bir baflka benzerli¤i 19. yüzy›lda Eyüp
Sultan’› yazan bir  yabanc›dan ö¤reniyoruz.
Ebû Eyyûb türbesi ve  camii çok kutsal ad-
dedilir, muhaf›zlar asla bir gayrimüslimi bu-
ralara sokmazlard›. Türbede Kâbe örtüsün-
den nak›fll› örtüler, Hz. Peygamber’in san-
cak-› flerifini simgeleyen yeflil bir bayrak ve
iddiaya göre yer alt› yollar›yla zemzem ku-
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yusu ile ba¤lant›l› bir su kayna¤› bulunuyor-
du(4). Tarihî kaynaklarda Mekke’den gönde-
rilen yenisi ile de¤ifltirilmifl eski Kabe örtü-
sünün önce Eyüp Sultan’a getirildi¤i ve
Hazretin üstüne konduruldu¤u, daha sonra
buradan Bab-› Hümâyun’a iletildi¤i bildiri-
lir(5).

Gayrimüslimlerin Haremeyn’e yaklaflt›-
r›lmama kural›n›n Eyüp Sultan’da da söz
konusu oldu¤unu görüyoruz. Sultanlar›n k›-
l›ç kuflanma merasimleri, özel günlerde bafl
ziyaretgâh olmas›, birçok tarikat›n tekkele-
rin yo¤unlu¤u, mezarl›klar›na ra¤bet ve bu
beldedeki manevî iklim Hz. Peygamber’e ve
onun mihmandar› Ebû Eyyûb (r. a.)’a hür-
metten tezahür eder. Osmanl› insan› bu sem-
ti Hicaz’a benzetme¤e gayret etmifl, o müba-
rek beldelerde  zaten büyük sahabînin türbe-
si ile  olan irtibat fleklen ve sembolik olarak
da hep düflünülmüfl ve vurgulanm›flt›r. Bu
gayret asla yene bir harem ihdas etme  de¤il,
bilakis Haremeyn’e ve Hz. Peygamber’e
olan arzu, hürmet ve muhabbet ile izah edi-
lebilir.

Maneviyat, sanat, ziyaret ve buna ba¤l›
olarak sanayi ve e¤lence merkezi durumun-
daki Eyüp Sultan’›n en öneli parças›, huzur
bahçeleri mezarl›klard›r. Eyüp Sultan denin-
ce; türbe ve camiden sonra ilk akla gelen,
uhrevî âlemin kap›s› kabristanlard›r. Os-
manl› Türkünün bütün yönleriyle tan›yabi-
lece¤imiz mezarl›klar›m›z ve mezar tafllar›n-
da; tarih, sanat, edebiyat, sosyal hayat, dü-

flünce vb. konularda birçok malzeme bulabi-
liriz. Fakat bütün bunlardan evvel üzerinde
durulmas› gereken konu; özellikle Eyüp Sul-
tan’da ad›m bafl› karfl›m›za kabristan ve
ölüm ile ilgili dinî alt yap›d›r. Türbe ve cami-
nin uzant›lar›, kollar› gibi, Eyüp Sultan’› sa-
ran ve her köflesine maneviyat ve huzur ta-
fl›yan mezarl›klar›n tesisinde yatan incelikle-
ri, iyi düflünmemiz gerekir.

Ahirete göçmüfl bir insan›n bu dünyada
ebedî  kalma arzusunu, mezar tafl› ile yans›t-
t›¤›n› düflünmek ve geride kalan yak›nlar›-
n›n bu tafl› yapt›rmak suretiyle gereksiz bir
israfla tatmin buldu¤unu düflünmek; incelik
ve estetikten yoksun, s›¤ bir ak›l yürütmedir.
Osmanl› flehircilik anlay›fl›nda mezarl›klar›n
toplumla iç içe olmalar›n›n sebep ve sonuç-
lar›n›, belli yerlerde mezar tafllar› ile göz gö-
ze gelen insanlar›n ald›klar› tesiri iyi tarat-
mak lâz›md›r.

Müesseseleri, yaflant›s›, adetleri, k›yafet-
leri ve her fleyi ile ‹slâm’›n inceliklerini, gü-
zelliklerini iyi kavrad›¤›n› belli eden Os-
manl› insan› mezarl›klara da ayn› mikyas ile
çok ehemmiyet vermifltir. Osmanl› sanat
eserlerinin fonksiyonel olmas›, bir ihtiyac›
karfl›lamas› en önemli özelliklerindendir. Ec-
dad›m›z bir ifli yaparken en güzel flekliyle
yapmay› fliar edinmifltir. Osmanl›dan kalan
ço¤u fleye hayranl›kla bak›lmas›n›n sebebi
bu düflüncedir. Mezar tafllar› da türlü vazife-
ler ifa eden, Her gün baflka inceliklerini kefl-
fetti¤imiz çok k›ymetli sanat eserleridir. Bir
niflan olmaktan öte ulvî görevleri sürekli ic-
râ etmektedir.

Eyüp Sultan hazîrelerinde dolafl›rken
manevî iklimi hemen hissedersiniz. Tafllar
sanki canl› gibidir. Sur üflenmifl sanki ruhlar
dirilmifltir. Mezar tafllar› adeta Rablerinin
önünde k›yamdaki kullard›r. Hatta zahiren
dimdik tafllar, kitabelerindeki son derece
mütevaz› ifadelerle size rükuda veya secde-
de gözükürler. ‹nsanlara fanili¤i hat›rlatan,
ölümden sonra mahfleri temsil eden tafllar.
Rableri karfl›s›nda kullar›n aczini belirten
ifadeler, o insanlar›n tevazuunu yans›tt›klar›
gibi sonrakilere de  as›rlar boyu nasihat ve-
rirler.

Hz. Peygamber (s.a.v.)’in "Ölüm size vâ-
iz olarak yeter"(6) hadisinin ›fl›¤›nda ecdad›-
m›z mezar tafllar› ile ölümü hat›rlat›p, çarfl›,
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Pazar, medrese, tekke, cami ve her türlü biri-
min yan›nda insanlara en güzel ifadeler ile
en dikkatli ve sanatl› çal›flmalar ile bu dünya
için duyulan h›rs› dizginlemifltir. Mezar tafl-
lar›; Allah’› tesbih edip, âyet ve hadisler ile
söze bafllayan bazen fliirle bazen çarp›c› mi-
sallerle, b›kmadan, , usanmadan  nasihat
eden mükemmel vâizlerdir. Sanat bütün in-
celi¤i ve zarafetiyle insanl›¤›n hizmetinde-
dir.

Mezarl›klar›n önemini ve hayat›n için-
deki baflka fonksiyonlar›n›  Efendimiz
(s.a.v)’in kabirleri ziyaret edip ölümü hat›r-
lamam›z yolundaki tavsiyelerinden(7) anl›-
yoruz. Cebrail (a.s.)’in bir gece Hz. Peygam-
ber’den Cennetü’l-Bakî mezarl›¤›ndakiler
için dua edip ma¤firet dilemesini istemesi
üzerine, onun gece Hz. Aifle’nin yan›ndan
ayr›larak mezarl›¤a gitmesi(8) de bize bu ko-
nuda önemli örnektir. 

Kaynak hadis kitaplar›nda ölüler için
dua, onlar› hay›rla yâdetme, iyiliklerini an-
latma konular›nda çeflitli ifadeler yer al›r.
Birçok ‹slâm büyü¤ünün ölümü hat›rlamak,
dünyaya meyletmek, hesaba çekilmeden
nefis muhasebesi yapmak vb. nasihatlar›n›
hat›rlarsak kabristanlar›n bu aç›dan fay-
das›n› da anlar›z. Halife Ömer el-Faruk
(r.a.)’›n kendisine ölümü hat›rlatmas› için,
birini vazifelendirdi¤ini ve sakal›na ak
düflene dek ona ücret ödedi¤ini biliyoruz(9).
Mezarl›klar›n toplumsal huzuru müspet
yönde derinden etkiledi¤i aç›kt›r. Eyüp Sul-
tan’da dolaflan, yaflayan çal›flan herkes her
dem buradaki mezar tafllar› ile ölümü tefek-
kür edip bu sayede baki lezzetlere ulaflabilir.

Mezar tafllar› yine Efendimiz (s.a.v.)’in
vurgulad›¤› ölülerimizin iyiliklerini an›p,
hatalar›n› b›rakma prensiplerini(10) hiç dur-
mamacas›na yerine getirirler. Bu sayede
hem geride kalan yak›nlar› huzur bulur,
hem de kitabeyi okuyan her kifli Allah
(c.c.)’›n bizlere Kur’an’da ö¤retti¤i dua üzere
mevta için ma¤firet ister(11). Kitabeler ifrat-
tefrit s›n›r›n aflmazlar. Kur’an’›n yasaklad›¤›
günahs›z gösterme, övünme, temize ç›kar-
ma konular›nda(12) haddi aflma görülmez.
‹fadelerde daima ümit ve dua hakimdir.

‹slâm dininin temel kaynaklar›ndaki bu
düsturlar çerçevesinde konuya bak›l›rsa;
baflka milletlerde korkulan, yaklafl›lmayan

mezarl›klar, özellikle Türk-‹slâm toplumun-
da gufran bahçeleri olmufltur. Halis Osman-
l› diyar› Eyüp Sultan’›n her köflesinde bu
hassas düflünceler sezilir. Bizlere miras
kalan Eyüp Sultan manzaras›nda dini has-
sasiyet derin düflünce ince zevk olarak tarif
edebilece¤imiz bir manevi boyut hakimdir.
Eyüp Sultan hazireleri de bu ruhani bel-
denin, sanat, tevazu, edep, maneviyat, kül-
tür ve her türlü inceli¤in buram buram
teneffüs edildi¤i huzur bahçeleridir.
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haziresi, Kaz›m Zaim,
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Kentler,  tarihlerinin   bafllang›c›ndaki efsa-
nelerle  k›dem  ve  soyluluk  kazan›rlar.  fiehir-
leri meydana getiren an›tlar›n birlikte var olma-
lar›, yaflant›lar›n, an›lar›n,  geleneklerin,iliflkile-
rin ba¤lant›lar›n, bir  öncekine  sayg›n›n  ,  etki-
leflimlerin ,   var  olmalar›  daha  da  önemlisi
birlikte  var  olmalar›n›n    birer  tan›kl›¤›ndan
baflka  bir  fley  de¤ildir.  fiehrin     ne  kadar  çok
öyküsü  varsa  o  flehir   kadar  eskidir,  o  flehir-
de  o  kadar  yaflanm›fll›k  söz  konusudur.  Öy-
küsünü,  geçmiflini  bilmedi¤in  flehre  adapte
olamazs›n,  o  flehirde  yabanc›s›nd›r.  Biz  öykü-
sünü  paylaflt›¤›m›z  oranda  o  flehrin  hemfleh-
risiyiz.  Yürüdü¤ümüz   sokaklarda,  önünden
geçti¤imiz  binalarda  yaflanan  öyküler  bizleri
oraya  daha  çok  ba¤lar  ve  daha  çok  sayg›
duymam›za  sebep  olur.

Burada  Eyüp’ün  öyküsünü  anlatmaya  ça-
l›flaca¤›m  size.  Bu  öykü,  umar›m   bu gün  ya-
flad›¤›m›z  Eyüp’e  karfl›  duydu¤umuz   ilginin,
sayg›n›n  ve  sevginin  artmas›na  sebep  olur. 

Eyüp  öyküleri  dedi¤imizde  akla  ilk  ge-
len  do¤al  olarak  Eyüp  Sultan’a  ait  öykülerdir.   

Eyüp Sultan  flehit  olufluyla  ilgili  bir öykü
ile bafllayal›m  ifle;  

Emevi  halifelerinden  Ebu  Süfyan  Muavi-
ye  zaman›nda  (H.50 veya  52)  Muaviye’nin
o¤lu  Yezit’in  kumandas›  alt›nda  büyük  bir
Arap  ordusu  ‹stanbul  önlerinde  göründü.  Bu
orduda  Abbas  o¤lu  Abdullah,  Yezit  o¤lu  Ab-
dullah,  ‹bni Zübeyr,  Eba  Eyyup  Zeyd  o¤lu
Halit  gibi  sahabeler  de  vard›.  Arap ordusu  el-
li  bin  kadar  askerden  ibaretti.  Bunlar  iki  yüz
bin  parça  kay›kla önce  Rodos  liman›na  ora-
dan  da  ‹stanbul’a  geldiler.  Arap  ordusu  fleh-
ri  sard›, savafl  alt›  ay  sürdü,  Halit  bin  Zeyd
iflte  bu  alt›  ay  içinde  kaza  okuyla   flehit  düfl-
tü.

Bir  baflka  öykü  ise;   Arap  ordusunda  bu-
lunan  Eba  Eyyup  savafl  s›ras›nda  ishale  tu-
tuldu,  hastal›¤›  gittikçe  fliddetlendi.  Ölece¤ini
anlayan  bu  büyük  adam,  ordu  kumandan›
Muaviye’nin  o¤lu  Yezit’i  ve  ordunun  belli
bafll›  rükünlerini  yan›na  ça¤›rd›,  öldü¤ü  za-
man  kendisinin  ‹stanbul  surlar›na  pek  yak›n
bir  yere  gömülmesini  vasiyet  etti.  Eba  Eyyup
vefat  edince  vasiyetine  uyularak  cesedi  sur-
lar›n  yak›n›nda  haz›rlanan  mezara  konuldu.
Bizansl›lar  gece  Zeyd  o¤lu  Halit’in  kabrinden
bir  nur  yükseldi¤ini  görünce  flaflalad›lar,  sa-
bah  olunca  imparator  Arap  ordusuna  hususi
bir  elçi  gönderdi.  Surlar›n  yak›n›nda    görü-
nen  nurun  ne  oldu¤unu  sordurdu.  Araplar

hâdiseyi  çekinmeden  anlatt›lar.  Bunun  üzeri-
ne  imparator  Eba  Eyyub’a   bir  türbe  yap›l-
mas›n›  ve  kabrin  baflucunda  dört  kandil  ya-
k›lmas›n›  emretti.  Bundan  sonra  Bizansl›lar,
her  s›k›ld›klar›  zaman  Eba  Eyyub’un  ruhun-
dan  yard›m  istediler,  hatta   kabrin  ayak
ucundan  ç›kan  suyu  ak›l  hastal›¤›n›n  tedavi-
si  için  kulland›lar.            

Bu  konudaki  bir  baflka  öykü;  Arap  ordu-
su  baflar›  gösterip  flehri  düflüremedi. O y›l  k›fl
da fliddetli oldu. Asker aras›nda dedikodu  ço-
¤ald›. Ordudaki  herkes  "Fetihten  vazgeçelim,
haraç  alal›m"  diyor  ve  bu  düflünce  de  ›srar
ediyordu.  Ordunun  bafl›nda  olanlar,  aralar›n-
da  uzun  uzad›ya  konufltular.  Fetihten  vazgeç-
me¤i  ve  haraç  alma¤›  kararlaflt›rd›lar.  ‹stan-
bul  imparatoru  da  güç  vaziyette  oldu¤undan
haraç  vermeyi  sevinçle  kabul  etti.  Arap  or-
dusu  savafl›  b›rakt›.  Bu  münasebetle  orduda-
ki  sahabeler  "Buraya  kadar  gelmiflken  ‹stan-
bul’a  girip iki  rekât  namaz  k›lal›m"  dediler.
Bunun  için  imparatordan  izin  ald›lar. Eba  Ey-
yup  bin  kadar  askerle  kalenin  alt›na  geldi.
Bizansl›lardan  rehin  almaks›z›n,  korkusuzca
ve  tereddütsüz  flehre  girdi.  Gerek  kendisi,

gerekse  askerleri  Ayasofya’da  ikifler  rekât  na-
maz  k›ld›lar.  Ayasofya’n›n  ‹slâmlar  için  iba-
det  yeri  olmas›n›  Allah’tan  dilediler.  Ayasof-
ya’dan  ç›k›p  civarda  dolafl›rken  papazlar›n
tahrikiyle Bizansl›lar,  misafirlerini  öldürmek
karar›  verdiler.  Askeri  aldatmak  maksadiyle
ziyafetler  tertip  ettiler,  "fiehri   görünüz"  diye
Edirnekap›s›’na  do¤ru  götürürlerken   onlara
sald›rd›lar.  Bizansl›lar›n  sald›r›fl›n›  Arap  aske-
ri  cesaretle   karfl›lad›.  Onlar  da  k›l›çlariyle
Bizansl›lar›n  üzerine  at›ld›lar.  Göz  aç›p  kapa-
y›ncaya  kadar  Bizansl›lar›n  birço¤u  yere  se-
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rildi.  Ne  çare  ki  Arap  askeri  pek  azd›,  bu-
nunla  beraber  çarp›flma  üç   saatten  fazla  sür-
dü.  Damlardan,  bacalardan,  pencerelerden  Bi-
zansl›  kad›nlar   ve   çocuklar  Müslümanlara
atefl  ya¤d›r›yorlard›.  Araplar  vurufla  vurufla
E¤rikap›’ya  geldiler.  Kap›c›lar›  ve  bekçileri
öldürdüler.  Eba  Eyyup  E¤rikap›’dan  ç›karken
at›lan  bir  taflla  yaraland›.  Ötedenberi   biraz
da rahats›z  oldu¤undan   bu  vesile  ile  hasta-
l›¤›  fliddetlendi.  Nihayet   flehit  düfltü.

Araplar,  Eba  Eyyup’u  E¤rikap›n›n  yak›-
n›nda  bir  meflelikte  haz›rlad›klar›  kabre  b›-
rakt›lar.  Kabrin  üzerine  ölüm  tarihini  göste-
ren  bir  tafl  koydular.  Ondan  sonra  ‹stan-
bul’dan  ayr›ld›lar.  

Eyüp Sultan’›n  kabrinin  bulunuflu  ile  il-
gili  öykülere  gelince;  

Fatih,  1453  tarihinde    büyük  ordusiyle
‹stanbul  önüne  geldi¤i  zaman   bütün  bu  ri-
vayetleri  biliyor,  Eba  Eyyub’un  kabrini  bul-
mak  istiyordu.  ‹stanbul  fetholunduktan  son-
ra   bir  gün  Ak-fiemsettin  ,  hakana:

- "Müjde  olsun be¤im,  Eba  Eyyup   bura-
da  gömülüdür,"  diyerek  bir  ormanl›¤a  girdi,
bir  seccade   üzerinde  iki  rekât  namaz  k›ld›,
namazdan  sonra  tekrar  secde  edip  uykuya
dalm›fl  göründü.  Bu  s›rada  birçok  kimseler
"Efendi  Eyyup’un  kabrini  bulamad›¤›  için
utanmas›ndan  uykuya  vard›"  dediler.  Bir  sa-
at  sonra  Ak-fiemsettin  secdeden  bafl›n›  kald›r-
d›,  gözleri  kan  çana¤›n›  and›r›r  bir  halde,  Fa-
tih’e:

- Be¤im,  hikmeti  hüda   seccademizi
Eba  Eyyup’un  kabri  üzerine  döflemifller,  he-
men  buray›  kazs›nlar," dedi.

Üç  kifli  Fatih’le    beraber  Ak-fiem-
settin’in   seccadesinin  alt›n›  kazma¤a  bafllad›-
lar.  Kaz›lan  yer  iki,  üç  kulaç  kadar  derinle-
flince    üstünde  Kûfi  yaz›  ile  "Haza  kabri  Ha-
lit  ibni  Zeyd"  ibaresi yaz›l›  bir mermer  görül-
dü. Tafl  kald›r›larak  Eba  Eyyup’un  safranla
boyanm›fl,  cesedin  hiç  bozulmadan  yatt›¤›
anlafl›ld›.  Cesedin  sa¤  elinde  bir  tunç  mühür
vard›.  Tafl  tekrar  yerine  konuldu.  Bunu  gö-
ren  Fatih’in  askerleri,  Eba  Eyyup’un  kabrini
sayg›yla  örttüler.

Eyüp  Sultan’›n  kabrinin  yerinin  bulun-
mas›  ile  ilgili  bir  baflka  öykü  ise; 

Kabrin  bulunmas›n›  isteyen  Fatih,  ‹s-
tanbul  fethedildikten  sonra  bir  gece  Ak-fiem-
settin’in  Okmeydan›  s›rt›nda  kurulmufl  olan
çad›r›na  gitti.Arzusunu  fleyhe  anlatt›.  Ak-

fiemsettin  hakanla  beraber   çad›r›n  d›fl›na  ç›-
karak   Haliç  k›y›s›nda  ve  ‹stanbul  surlar›na
yak›n  bir  yerde  gecenin  kesif  karanl›¤›  için-
de  parl›yan  bir  noktay›  gösterdi  ve  aran›lan
merkadin    bu  noktada  oldu¤unu  söyledi.

Ertesi  gün  Fatih,  Ak-fiemsettin’le  beraber
gece  uzaktan  gördükleri   yere  gittiler.  Ak-
fiemsettin  eline  iki  ç›nar  dal›  ald›,  bu  dalla-
r›  aral›kla  topra¤a  dikti:

-"‹flte  Zeyd  o¤lu  Halit’in  kabri  buras›d›r."
dedi.    

fieyhin  merkadin  bulundu¤u  yeri  kolay-
ca  tayin  edivermesinden  Fatih  flüphelendi.
Gece  olunca  silâhtar›n›  ça¤›rarak  Ak-fiemset-
tin’in  gündüz  dikmifl  oldu¤u  ç›nar  dallar›n›n
yirmi  ad›m  k›ble  taraf›na  nakledilmesini  em-
retti.  Silâhtar  padiflah›n  emrini  hemen  yerine
getirdi.  Ertesi  sabah,  merkadi  yeni  bafltan
aramak  üzere   gelmesini  Fatih  Ak-fiemset-
tin’den   rica  etti.  Hakan Ak-fiemsettin’le   be-
raber  tekrar  kabrin  bulundu¤u  yere  gittiler.
fieyh,  ç›nar  dallar›n›n  yerinden   kald›r›ld›¤›n›
söyliyerek  bir  gün  önce  iflaret  etti¤i  yerin
Eba  Eyyup’un  kabri  oldu¤unu,  gösterilen  yer
bir  iki  arfl›n  kadar  kaz›l›nca  bir  beyaz  mer-
mer  ç›kaca¤›n›  anlatt›.  Oras›  kaz›ld›,  Ak-fiem-
settin’in  dedi¤i  gibi  beyaz  mermer   meydana
ç›kt›,  mermerin  üzerinde  "Haza  kabri  Halit
‹bni  Zeyd"  ibaresi  yaz›l›yd›. 

Kabir   bu  suretle  belli  olunca  silâhtar,
padiflah›n  emriyle  kendisi  taraf›ndan  yerleri
de¤ifltirilen  ç›nar  dallar›n›n   ne  yap›laca¤›n›
Ak-fiemsettin,  dallar›n  sonradan  dikildi¤i  ye-
rin  Eba  Eyyup’un  y›kand›¤›  mevki  oldu¤unu
ifade  etti  ki,  flimdi  Eyyup  türbesinin  hacet
penceresi  karfl›s›nda  etraf›  demir  parmakl›kla
çevrilmifl  olan  yer  bu  mevkidir.

Eyüp  Sultan’›n  kabrinin  bulunmas›ndan
sonra  burada  flehrin  ilk  külliyesi  oluflturuldu
ve  Osmanl›  Padiflahlar›  as›rlar  boyunca  Eyüp
Sultan  Türbesi’nde  k›l›ç  kuflanarak  Eyüp  Sul-
tan’a  verdikleri  önemi  göstermifllerdir.

‹stanbul’da  ölen  devlet  adamlar›n-
dan,  saray  mensuplar›ndan,  hatta  zengin  fle-
hirlilerden  ço¤u cenazelerinin  Eyüp  Sultan
Türbesi  civar›na  gömülmesini  istemifllerdir.
Çünkü  Eyüp  Sultan  Camii  minarelerinde
okunan  ezan  sesinin  iflitildi¤i  yerlerde  gömü-
lü  olan  Müslümanlar›n   kabir  azab›ndan  kur-
tulacaklar›  inanc›  halk  aras›nda  yerleflmifl  bir
inan›flt›r.

‹stanbul’da  yaflayan  veya  ‹stanbul’a  bir
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müddet  için  gelen  herkes  mutlaka  Eyüp  Sul-
tan  Türbesini  ziyaret  etmifltir.  Türbeler  kapa-
t›ld›ktan  sonra  bile  hacet  penceresi  önünde
dua  etmek  suretiyle  Eyüp  Sultan’›  d›flar›dan
ziyaret  edenlerin  say›s›  pek  çoktur.Ziyaret  et-
mek  için  belirli  gün  ve  saati  bulunmayan
Eyüp  Sultan’›  isteyen  istedi¤i  zaman  ziyaret
edebilir.  Ancak,  Cuma  günleri,  kadir  ve  ari-
fe  gün  ve  geceleri  ziyaretçiler  artar.

Cuma  salâs›  verilirken  caminin  iç  avlu-
sundaki  büyük  ç›narlar›  çevreleyen   demir
parmakl›¤›n  dört  köflesindeki  musluklar›,  ifl-
ler,i  ters  gidenler  ve  k›smeti  ba¤l›  k›zlar  açar-
ve  suyu  akar  b›rakarak  geçer, arkadan  gelen
kimse  muslu¤u  önce  kapar  sonra  yeniden
tekrar  açarak   suyu  akar  bir  halde  b›rak›r.

Eyüp  Sultan›n  çocuklar›  çok  sevdi¤ine
inan›l›r.  Onun  için  anne  ve  babalar   senede
birkaç  defa   çocuklar›yla  beraber  Eyüp  Sul-
tan’›  ziyaret  ederler.  Sünnet  ettirilecek,  okula
bafllat›lacak  çocuklar hattâ  yeni  ifle  girecek
delikanl›lar  Eyüp  sultan  türbesini  ziyaret
ederler.

‹stanbul  Camileri  isimli  eserinde  Tahsin
Öz, "Eyüp  Türbesi  as›rlar  boyu  bütün  ‹slâm
âleminin  ziyaretgâh›d›r.  Hâlâ  da bu  ba¤l›l›k
devam  etmektedir.  Eyüp  Türbesi,  Fatih  Vak-
fiyesi  gere¤ince,   Cuma  geceleri  aç›k  bulunur
ve  Kur’an  okunurdu.  Di¤er  hay›r  sahipleri  de
Pazartesi  ve  Kadir  geceleri  aç›k  bulundura-
rak   Kur’an  okutulmas›  hakk›nda  tesisler  yap-
t›rm›flt›r  ki,  10  türbedar  ve  72  Kur’an  okuyu-
cusu  olmak  üzere  117’ye  bali¤  vazife  sahibi
bulunmakta  idi.  ‹flte  bu  yüzdendir  ki  muhit
bir  çok  kabirler  ve  türbelerle  çevrilmifl  ve  bu
husus  bütün  Eyüb’a  sirayet  etmifltir. Eyüp
beldesi  uhrevi  bir  flehir  halini  alm›flt›r.  Bu  su-
retle  nice  mimari  eserler  vücut  bulmufl,  ne-
fis  san’at  eserleri,  lâhitler,  mezar  tafllar›,  ha-
zireler   yarat›lm›flt›r.  Muazzam  bir  tarih  ca-
mias›d›r."  demektedir.   

Eyüp  Sultan›n  flehit  oluflu  ve  Eyüp  Sul-
tan  Camiine  ait  öykülerle    ile  ilgili  olarak  ta
Eyyüb  Sultan  ve  Kutsal   Emanetler  ilimli  ese-
rinde   Recep   Akakufl’a  kulak  verelim:

"Halid  bin  Zeyd,  Müslümanlar›  cihada
teflvik  etmekle  kalmam›fl,  sekseni  aflk›n bir
ça¤da  ‹stanbul   muhasaras›na  kat›lm›fl  ve  bu
yolda  kendi  hayat›n›  feda  etmifltir.

‹slâm›n   dinamizmini  muhafaza  edebil-
mek  için  çöller,  vadiler,  da¤lar,  uçsuz  bucak-
s›z  ovalar  aflarak  ‹stanbul  surlar›n›n  önüne
gelen  Halid  bin  Zeyd,  muhasara  esnas›nda

hastalanm›fl,  isal  veya  ast›m  hastal›¤›na  yaka-
lanarak   yata¤a  düflmüfltür.  Vasiyetinin  olup
olmad›¤›n›  soran   baflkumandan  Yezid’e  ceva-
ben : "Sizler  için  ehemniyet  arzeden  hususla-
r›n  art›k  benim  için  hiçbir  de¤eri  yoktur;  flu
kadar  var k,  Resul-ü  Ekrem’den,  ‹stanbul  sur-
lar›n›n  yak›n›na  salih  bir kimsenin  defn  olu-
naca¤›n›  iflitmifltim;  umar›m  ki,  o  salih  kim-
se  ben  olay›m;  bu  sebeple  öldükten  sonra  be-
ni  gaslediniz;  nâfl›m›  da  ‹slâm  ordusunun
ilerleyebilece¤i  en  ileri  noktaya  götürüp  def-
nediniz.

Gerçekten  o  emsalsiz  mücahit,  ideali  ve
iman›  u¤runa  savaflmak  üzere  geldi¤i  Bizans
surlar›n›n  yak›n›nda  düçar  oldu¤u  hastal›k-
tan  kurtulam›yarak  Hakka  yürümüfltür.

Vasiyeti  aynen  yerine  getirilmifl,  gasledil-
dikten  sonra  nâfl›,  bugün  kendi  ad›  ile  yâd
edilen  türbesinin  bulundu¤u  yere  defnedil-
mifltir.  Bir  rivayete  göre yine  vasiyeti  icab›,
mezar›n›n  üzerinde  süvari atlar›  dolaflt›r›lmak
suretiyle  kabri, gizlenmifltir.

Baz›  tarihi  kaynaklara  akseden  bilgilere
göre,  Hazreti  Halid  bin  Zeyd’in,  defin  mera-
simini  E¤rikap›  civar›ndaki  Tekfur  Saray›n-
dan  Bizans  ‹mparatoru  Konstantin,  gönderdi-
¤i  bir  elçi  vas›ta  ile  durum  hakk›nda  bilgi  is-
temifl,  gördü¤ü  fevkalâdeli¤in  sebebini  sor-
mufltu.  Edindi¤i  istihbarattan  sonra,  s›rf  Müs-
lümanlar›n  kumandan›  Yezid’i  tahrik  etmek
üzere  flu  haberi  gönderir:  "-  Ben  ‹slâm  Hali-
fesi  Muaviye’nin  ak›ll›  bir  adam  oldu¤unu
zannederdim.  Bu  kadar  ak›ll›  bir  adam›n  bu
derece  ahmak  bir  o¤lu  olaca¤›n›  hiç  düflün-
memifltim.  Hiç   insan,  ulular›ndan  biri  vefât
eder  de  nâfl›n›  düflman  topra¤›na  gömer mi?
Onlar  çekilir  çekilmez  ben  topra¤›ma  defnet-
tikleri  büyüklerinin  cesedini  ç›kart›r,  vahfli
hayvanlara  yediririm."

Bizans ‹mparatorunun  bu  tahrik  ve  teh-
dit  edici  bu  haberi  üzerine  Yezid,  cevaben  flu
haberi  göndermifltir:  "fiüphesiz,  defnetti¤imiz
zat,  Müslüman  ulular›ndand›r.  Vasiyeti  muci-
bince  buraya  defnedilmifltir.  Yoksa  o’nu  yâd
ellerde  b›rakmazd›m..." ve  hemen  ilâve  eder:
"  Bizler  buradan  çekildikten  sonra  ‹slâm  ulu-
lar›ndan  Halid  bin  Zeyd’in  kabri  aç›l›rsa  nâ-
fl›,  vahfli  hayvanlar›n  önüne  at›l›r  ve  bunun
haberi   bana  ulafl›rsa   ‹slâm  diyar›ndaki  kili-
seleri  y›kar,  tafl tafl  üstüne  b›rakmam.  H›risti-
yanlar›  da  k›l›çtan  geçiririm."

Müslüman  ordu  komutan›  Yezid  taraf›n-
dan  gönderilen  bu  cevabi  haber  üzerine   Bi-
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zans  ‹mparatoru  tutumunu  de¤ifltirir,  Müslü-
man   ordu  komutan›  ile  antlaflma  cihetine gi-
dilir.  ‹mparator,  tahrip  ve  imha etmek  istedi-
¤i  Hazreti  Halid’e  ait  kabri  korumay›,  muha-
faza  etmeyi  taahhüt  eder.  Hatta üstüne  dört
sütun  üzerine   aç›k  bir  kubbe  infla  ettirir.  Ge-
celeri  de  burada  kandil  yakt›r›r.  Buhari  fla-
rihlerinden  Ayni,  eserinde,  yaflad›¤›  devirde
Halid  bin  Zeyd’e  ait  kabrin  Bizansl›larca  mu-
hafaza  edilmekte  oldu¤unu  haber  vermekte-
dir.

Di¤er  taraftan  yine  tarihi  kaynaklar›n
verdi¤i  malûmata   nazaran,  Hazreti  Halid  bin
Zeyd’e  ait   mezar  ve  türbe  yüzy›llarca   Bi-
zansl›lar  taraf›ndan  korunmufl,  ziyaret  mahal-
li  olarak  kullan›lm›fl,  hâlen  türbede  bulunan
ve  k›smet  kuyusu   olarak  an›lan  kuyunun  su-
yu,ak›l  ve  ast›m  hastal›klar›na  flifa  niyeti  ile
da¤›t›lm›flt›r.

Lâtinlerin  ‹stanbul’u  istilâ  edip  tahrip
edifllerine  kadar  Halid  bin  Zeyd’in  türbe  ve
mezar›  Bizansl›larca  korunmufl,  ziyaret  edil-
mifl,  k›tl›k  ve  darl›k  zamanlar›nda  kutsal  bir
mahal  olmufltur.  Ancak  Lâtinler,  ‹stanbul’u
istila  edince,   H›ristiyanlara  ait  bir  çok  kilise
ve  benzeri  kutsal  yerleri  y›kt›klar›  gibi  Haz-
reti  Halid  bin  Zeyd’in  mezar›n›  ve türbesini
de  tahrip  etmifller,  ortadan  kald›rm›fllar.

Hazreti  Halid  Türbesinin  içinde  ve  san-
dukan›n  ayak  ucuna  rastlayan    duvar›n  ke-
nar›nda  yer  alan  kuyunun  öyküsünü  de
mermerden  yap›lm›fl  bilezik  tafl›ndan  ö¤reni-
yoruz:

Bu  kuyu   kim  ol  nezir  suyu  âlem  içre zemzemân
Alemdâr›  Râsulûn  aya¤›na  yüz  sürer  Zühreyan
Çün  defn  ittiler  ashab›n  guzat›  bunda  bu  flâh›
Bu  cahi,  aya¤›  ucuna  kazub  eylediler  inflâi
fiu  dem  kim  türbenin  içini  d›fl›n›  k›ld›  Ahmed

Han
Yap›p  mermerleri  ile  eyledi  ihyâ  ol  flükür  güftâr
Nola,  ol  padiflaha  Haf›za  cümle  umûrunda 

‹lâhi!  Emr  eyle...  yâver  ola...  bu  server-i  Ensar
Vekaat  tecdid  ve  ta’mir  fi  sene  sitte-aflere  ve  elf.

(1016)

Kuyunun  kitabesi  incelendi¤inde,  kuyu-
nun  suyunun  zemzem  suyu  olarak  nitelendi-
¤i  ve  zühre  y›ld›z›n›n  p›nar  suyuna  aksede-
rek  Halid  bin  Zeyd’in  aya¤›na  temas  etti¤i
ileri  sürülmekte  ve  nihayet  ilk  olarak  Halid
bin  Zeyd  Hazretlerini  buraya  defneden  gazi
Müslümanlar›n  bu  kuyuyu  kazd›klar›n›n  ifa-

de  edildi¤i  görülür.

K›smet  kuyusunu  ilk  defa  Hazreti  Ha-
lid’i  buraya  defneden   arkadafllar›  p›nar  ha-
linde  kazm›fllar,  daha  sonra  ise  Bizansl›larca
ihya  edilmifl  ve  korunmufltur.  

Kuyu  ile  ilgili  bir  baflka  öykü  ise  flöyle-
dir:           

Hafakan  hastal›¤›na  yakalanan  Bizans
‹mparatorlar›ndan  birinin  k›z›na  rüyas›nda,
ad›  geçen  p›nar  suyu  ile  y›kand›¤›  taktirde
müptelâ  oldu¤u  hastal›ktan  kurtulabilece¤i
söylenmifltir.  Bunun  üzerine  imparatorun  k›-
z›  Eyüp  sultan  civar›na  gelmifl  ve  p›nar  ya-
k›n›na  kurdurdu¤u  çad›rda,  p›nardan  ald›¤›
su  ile  y›kanm›fl,  sonunda  duçar  oldu¤u  has-
tal›ktan  kurtulmufltur.

Yine  bir  k›s›m  kaynaklara  göre  bu  p›nar
Bizansl›larca  ihya  edilerek  ayazma  haline  ge-
tirilmifl,  yüzlerce  sene  suyu  hastalara  flifa  ni-
yetine  da¤›t›lm›flt›r.

Fatih  Sultan  Mehmed  zaman›n›n  mena-
k›bname  yazarlar›ndan  En›si kuyunun  asl›
olan  p›nara  iflaret  etmektedir.

Fatih  Sultan  Mehmed’in  infla  ettirdi¤i
Hazreti  Halid  Türbesini  do¤u  ve  kuzey  tara-
f›ndan  kuflatan  bir  dehliz  mevcuttur.  ‹flte  bu
dehlizin  öyküsü:

Zemini  mermer  olan  dehlizin  yüksekli¤i
takriben  1.25  metre  civar›ndad›r.  Geniflli¤i
ise,  2  ila  5  metre  aras›nda  de¤iflmektedir.

Büyük  bir  ihtimalle   zamanla  yükselen
zemin  suyunun  tahliyesi  için  yap›lan  bu
dehlizin  kimin  taraf›ndan  yapt›r›ld›¤›na  dair
yaz›l›  kaynaklarda  bir  bilgiye  rastlanmamak-
la  beraber  Recep  Akakufl: II.Mahmud  devrin-
de  Hz.  Halid  Bafltürbedâr› olarak  vazife  gö-
ren,  1875  y›l›nda  vefat  eden  Hattat  Raflid
Efendi’nin  o¤lu Ahmet  Arslanlara  dayanarak
verdi¤i  bilgilere  göre; 

"fiaml›  hattat  Raflid   Efendi’nin  o¤lu  Ah-
med  Efendi   de  pederinden   sonra  uzun  sü-
re  Eyüp  Sultan  türbedârl›¤›  yapm›fl  ve  Eyüp
Sultan  Bafl  ‹mam›  ve Hatibi  Ahmed  Arslan-
lar  da  bu  zat  ile  bizzat   görüflmüfltür.  Hattat
Raflid  Efendi’nin  verdi¤i  mal›mata  göre  deh-
lizin  inflas›nda  Sultan  II.  Mahmud  bizzat  bu-
lunmufl  ve  yap›lan  inflaata  nezaret  etmifltir.  

Dehlizin  infla  edilifli ile  ilgili  olarak  anla-
t›lan  öykü  fludur:

Sultan  II. Mahmud  bir  gece  rüyas›nda
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Halid  bin  Zeyd  Hazretlerini  görür  ve  müfla-
rünileyh   hazretleri,  Sultan  II.  Mahmud’a  hi-
taben:

" Mahmud  kalk!  Ben   su  içinde  kald›m;
bunun   bir  çaresine  bak!"  der.

Sultan  II.  Mahmud  korku  içinde  uyku-
sundan  uyan›r.  Hemen  lalas›n›  ça¤›r›r;  Eyüp
Hz.  Halid   türbesine  gitmesini  ve  türbede
herhangi  bir  fevkaladeli¤in  bulunup  bulun-
mad›¤›n›  tesbitini  ister.  Lalas›  sabah  karanl›-
¤›nda  hemen   Eyüp  Sultan’a  gelir;türbedar›
uykysundan  uyand›r›r  ve  türbeyi  açt›rarak
içeriye  girer;    türbe  içinde  yapt›¤›  inceleme
sonunda  Halid  bin  Zeyd  Hazretlerinin  san-
dukas›n›n   ayak  ucunda  hal›lar›n  ›sland›¤›  ve
hatta  rutubetin  kisvei  flerifeye  kadar  sirayet
etti¤ini  görür;  döner  neticeyi  Sultan  II.  Mah-
mud’a  arz  eder.  ‹flte  bunun  üzerine  Sultan  II.
Mahmud  bu  dehlizin  inflas›n›  ferman  buyu-
rur.

Dehlizin  içine  girildi¤inde  tam  orta  yer-
den  bir  ucu  Bostan  ‹skelesinde  denize  ulaflan
bir   kanal›n  a¤z›  görülmektedir." demektedir.
Bu  dehlizin;  zemin  suyunun  artmas›  ve  k›s-
met  kuyusunun  bilezik  tafl›ndan   taflmas›  so-
nucunda  meydana  ç›kan  fazla  sular›n  tahliye
edilmesi  maksad›yla  yap›ld›¤›  aç›kça  anlafl›l-
maktad›r.     

Celâl  Esad  Arseven,  Eski  ‹stanbul  (bidât
ve  Mebânisi)  isimli  eserinde;  Bizans  döne-
minde  bugünkü  Eyüp’ün  yerinde, "Blakhar-
nae saray›  cihetinde  ve  Haliç  sahilinde  Cos-
midion  isminde  bir  köy  vard›.  fiimdiki
Eyüb’ün  oldu¤u  yeri  iflgâl  eden  bu  köyde
büyük  bir  kilise  ile  çeflmeler  ve  flatolar  var
idi.  Bu  flehirle   saray   aras›nda  ahflâbdan  bir
sirk  (Canbâzhâne)  var  idi.  Ahflâbdan  oldu¤u
cihetle  Xylecerkos  tesmiye  olunan  bu  canbâz-
hâne   Saint  Cosme  ve  Damien  Manast›r›  ya-
n›nda  imifl.  Bu  köye  Cosmidion  ta’biride  ih-
timalki  bu  manast›r›n  isminden    olsa gerek-
tir.  

Osmânl›lar  flehri  zabt  ettikten  sonra  Ak-
flemseddin  Hazretlerinin  keflf-i  rûhâniyyesiy-
le  Peygamberimiz Efendimiz  Hazretlerinin
alemdâr›  olub   Arablar›n  ‹stanbul’u  ilk  istilâ-
s› esnâs›nda  yani  672  sene-i  milâdiyyesinde
vefat  eden  Ebu  Eyyüb  El-Ensâri  Hazretleri-
nin  merkâd-i  fleriflerini  bulmufllard›r.  Ve  o
vakitten  beri  buras›  ‹slâmlarca   bir  fleref-i
kudsiyyete  mazhar  add  edilmifltir"   demekte-
dir.

Evliya  Çelebi  ünlü  Seyahatnamesi’nde  ‹s-

tanbul’un  fethi  ile  ilgili  çeflitli  efsaneler  anla-
t›r. Bunlardan  biri  Yâvedut  Sultan  ile  ilgilidir.

"Fatih,  ordusiyla  ‹stanbul’u  sar›p  savafl
bafllam›fl,  Bizansl›lar  da  Türklere  fliddetle
karfl›  koymaktan  geri  durmam›flt›.  Günler  ge-
çiyor,  fetih  askerleri  durmadan  çarp›fl›yor,  fa-
kat  düflmanda  bütün  kuvvetiyle  dayan›yor,
surlar  bir  türlü  zay›flam›yordu. Bunun  sebe-
bi,  kalede bulunan ‘Yâvedut  Sultan’  ad›ndaki
meczubun  ‘fetih  olmas›n’  diye  Allah’tan  rica-
da  bulunmas›  ve  duas›n›n  kabul  edilmesiydi.
Bu  hal,  Fatih’in  dikkatini  çekti,  kendi  kendi-
ne  bir  hayli  düflündü,  nihayet  savafl›n  onun-
cu  günü  ordusundaki  fleyhleri  huzuruna  ça-
¤›rarak, onlara:

-"Kale  gittikçe  kuvvetleniyor,  fetih  ihti-
mali  zay›fl›yor,  bunun  neticesi  ne  olacak?"
dedi.  

Fatih’in  sorusuna  Ak-fiemsettin  cevap
verdi:

-"Hiç  elem  çekmeyin,  bu  kalenin  fatihi
siz  olacaks›n›z,  kalenin   içinde  fleyh  Maksut
halifelerinden  Yâvedut  ölmeyince  ‹stanbul
fethedilemez,  o  da  elli  günde  ölecektir".

Ak-fiemsettin,  bu  sözleriyle  hem  Fatih’i
gayrete  getiriyor,  hem  de  fethin  gününü  ve
saatini  bildirmifl  oluyordu.  Nihayet  Türk  or-
dusu  zaferi  kazand›,  flehrin  kap›lar›   aç›ld›.
Fatih,  askerinin  önünde  ‹stanbul’a  girip  do¤-
ru  Ayasofya’ya  geldi,  peygamberin  sanca¤›n›
eliyle  mihraba  dikerek  ezan  okudu,  iki  rekât
hacet  namaz›  k›ld›ktan  sonra  dolafl›rken  Ter-
ler  Direk  denilen  yerde  bir  ayd›nl›k  gözüne
çarpt›.  O  tarafa  gidince  nur  içinde  parl›yan
beyaz  bir  vücudun  k›bleye dönmüfl  bir  vazi-
yette  yatt›¤›n›,  gö¤sünde  de  k›rm›z›  su  ile
Yâvedut  yaz›l›  oldu¤unu  gördü.  Hemen  Ak-
fiemsettin  ve  di¤er  veliler:

-"‹flte"  padiflah›m,  ‹stanbul’un  elli  günde
fethedilmesinin  sebebi  bu  zatt›r.  Çünkü Al-
lah’›n  hikmetiyle  fethin  ellinci  günde  olmas›-
n›  rica  ediyordu,  duas›  kabul  olundu,  kendi-
si  de  fetih  günü  ruhunu  teslim  etti.  Daha  ön-
ce  padiflah›m›za  bu  keyfiyeti  bildirmifltik,"
dediler.

Bunun  üzerine  orada  bulunanlar,  Yâve-
dut  Sultan›n  cesedini  y›kamak  istediler.  O za-
man  Terler  Direkten  "Merhum  y›kanm›flt›r,
defnedin"  diye  bir  ses  geldi.  Bu  sesi  ifliten-
ler  hayrette  kald›lar.  fieyhler,  Yâvedut  sulta-
n›n  cesedini   tabuta  koyup  fiehit  kap›s›nda
gömme¤i  düflündülerse  de,  götürenler  kendi-
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ni  Eminönü  iskelesinde  buldular,  oradan  bir
kay›¤a  bindiler,  kay›k  kürek  çekmeden  ve
yelken  açmadan  yürüdü,  Eyüp  yak›n›nda
durdu¤u  zaman  tabut  kay›ktan  ç›kt›;  orada
kaz›lm›fl  bir  mezar›n  bafl›nda  durdu.  Gaziler
ve  fleyhler  tabutun  arkas›nda  yürüdüler,  me-
zardan  Yâvedut  ad›n›  iflittiler,  Yâvedut  Sulta-
n›n  cesedini  gömerek  oradan  ayr›ld›lar."

Mehmet  Halit  Bayr›,  ‹stanbul  Folkloru
isimli  kitab›nda  Yavedut  Sultan  hakk›nda  bil-
gi  verirken;  "Yavedût  Sultan-  Ayvansaray’da
kendisine  mahsus  türbede  gömülüdür. As›l
ismi,  Abdülvedut  olup   Buharal›d›r.  Buhara
erenleriyle  birlikte  ‹stanbul  muhasaras›nda
bulunmufl ve  Fatih’in  ordusu  flehre  girdikten
sonra  Ayasofya’da  oturmufltur.  Bir  müddet
geçince  Ayvansaray’da  bir  mescit  ve  tekke
yapt›rm›fl  ve  öldü¤ü  zaman  bu  tekkeye  ya-
k›n  bir  yere  gömülmüfltür.  Halk›n  inan›fl›na
göre  Abdûlvedut  Ayvansaray’daki  tekkesinde
her  gece  ibadet  ve  ‘Ya  Vedûda’  diye  zikre-
dermifl.  Kendisine  Yavedût  Sultan  denilmesi-
nin    sebebi  bu  imifl.  Yavedût  Sultan’›n  yap-
t›rd›¤›  mescit  zaman  geçtikçe  harap  bir  hale
geldi¤inden  Dördüncü  Mehmed’in  k›z›  Hati-
ce  bunu  yeniden  infla  ettirmifltir.    Bu  cihetle
Yavedût  Camiine  diyenlerde  vard›r.  Yavedût
türbesi  ‹stanbul  halk›  için  çok  tan›nm›fl  bir
ziyaret yeridir.  Bu  türbeyi  ziyaret  için  yaln›z
civardan  de¤il,  ‹stanbul’un  uzak  semtlerin-
den de  gelenler  çoktur."   demektedir. 

Baha  TANMAN,  K›l›ç  Kuflanma  Törenle-
rinin  Eyüp  Sultan  Külliyesi  ile  Yak›n  Çevre-
sine    Yans›mas›  isimli  tebli¤inde;   Osmanl›
Saltanat  gelenekleri  içinde,  padiflahlar›n  tah-
ta  oturduktan  sonra  Eyüp  Sultan  Türbesi’nde
K›l›ç  Kuflanmas›  ve  bu  vesileyle  düzenlenen
k›l›ç  alay›  önemli  bir  yer  tutar.  Osmanl›  kay-
naklar›nda  "taklid-i  seyf"  olarak  an›lan   k›l›ç
kuflanma  uygulamas›n›n,  ‹stanbul’un  fethini
müteakip  Fatih  Sultan  Mehmed  taraf›ndan
Eyüp  Sultan  Türbesi’nin  ve  Külliyesi’nin  in-
fla  ettirilmesiyle   (1453-1459)  bafllat›ld›¤›,  Fa-
tih’e   fieyh  Akflemseddin   taraf›ndan  bu  tür-
bede  k›l›ç  kuflat›ld›¤›  yayg›n  bir  kanaattir.....

... Fatih’ten  itibaren  Osmanl›  padiflahlar›-
n›n  çeflitli  vesilelerle  Eyüp  Sultan’›   ziyaret
ettikleri  bilinmektedir.  Özellikle  sefere  ç›kma-
dan  önce  Eyüp  Sultan’›n  "rûh-›  pür-fütûhla-
r›ndan   istimdat  eylemek"  önemli   bir  vesile
oluflturmaktayd›..."demektedir.                

M. Mesut  Koman,  Eyüp  Sultan  Loti  Kah-
vesi  ve çevresi  isimli  eserinde  Miss  Par-

doe’nin  Haliç  hakk›ndaki   flu   sözlerini  akta-
r›r;  "(...)  Eyüp  Sultan;  surlar›n  d›fl›nda  ve  li-
man›n  bitti¤i  yerde  kurulmufl  olan  bu  kasa-
baya,  Türklerin  gözünde  bir  ruhaniyet  sin-
mifltir.  Azametli  caminin,  pitoresk  mezarl›¤›-
n›n,  tarihi  ve  k›ymeti  vard›r.  Fakat  Bo¤az  ka-
dar  bütün  Haliç’i  ayak  alt›nda  tutan  Eyüp’ün
mevkii  eflsizdir.  Türlü  a¤açlarla  bezenmifl,  ar-
kas›ndaki  yass›  tepeler  bu  kasabaya,  önünde-
ki  lâtif  manzara  ile  denk  bir  fon  teflkil  eder.
Levend  akça  a¤açlar,  gür  yaprakl›  ç›narlar,
t›¤  gibi  serpilmifl  serviler,  yanyana  büyümüfl-
ler,  mezarl›klar›n ,  kasvetli  yeflilliklerinden
süzülen  gölgeleri  silmifllerdir.     

Kasaba,  hakikaten  güzel  binalarla  bezen-
mifltir.  Haliç  k›y›s›nda   gösteriflli,  zarif  yal›lar
vard›r.  Has  beyaz  mermerden yap›lm›fl  olan
Caminin  yine  mermer  döflemeli  avlusunda,
as›r  görmüfl  ulu  a¤açlar  vard›r.

Caminin  karfl›s›ndaki  müzeyyen  ve  zen-
gin  türbede,  Hz.  Muhammed’in  silah  arkada-
fl›  ve  sancaktar›  yatmakt›r.  Ad›n›  kasabaya
vermifl  olan  bu  büyük  adam,  milad›n  668.
Y›l›nda  bir  Arap  ordusu  ile  ‹stanbul  muha-
saras›na   gelmifl,  flehit  olmufl.  Sekiz  as›r  son-
ra,  Müslüman  Türkler  ‹stanbul’u  zaptettikle-
ri  s›rada,  Fatih  Sultan  Mehmed,  onun  hât›ra-
s›n›  tâziz  için  bu  camiin  temellerini  att›rm›fl
ve  keflfedilen  mezar›n  üzerine  de  türbeyi
yapt›rm›flt›r.

Fatih’ten  sonra,  as›rlar  boyunca  tahta
oturan  her yeni  padiflah,  saltanat  alâmetlerin-
den  olan  k›l›c›n›,  tantanal›  bir  merasimle
Eyüp  Camiinde  kuflanm›flt›r.

Eyüp  sahilinin  en  büyük  yap›s›,  talihsiz
III.  Sultan  Selim’in  yapt›rd›¤›  Sahil  Saray›’d›r.
‹stanbul’da  bulundu¤um  s›ralarda  bu  muhte-
flem  sarayda  zaman›n  Padiflah›  II. Sultan
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Mahmud’un  ablas›  Esma  Sultan  oturmakta
idi.  

Eyüp’ün  tepelerinden  ‹stanbul’un  pano-
ramas›na  doyum  olmaz,  günefl  alt›nda  par›l-
dayan  cami  kubbelerinin  alt›n  alemleri  ve
gökyüzüne  boy  atm›fl  beyaz  minareleri  ile
muazzam  flehir,  Sarayburnu’na  do¤ru,  dalga
dalga  uzan›r.  Uzakta  Asya  topra¤›nda,  Bul-
gurlu  tepeleri,  flimali  flarkiye  do¤ru  Bo¤aziçi
s›rtlar›  görülür.

Beri  tarafta  Haliç’in  gerisinde,  Ka¤›thâne
Deresi,  gümüfl  bir  flerit  halinde  sessizce  lima-
na  dökülür."  

Nejat  B‹R‹NC‹,  Ruflen  Eflref   Ünayd›n’›n
Yaz›lar›nda  ‹stanbul  isimli  makalesinde; Ru-
flen  Eflref   Ünayd›n’›n  bir  yaz›s›nda,  "Ve  ak-
flamleyin  bir  kay›¤a  binerdim. Gurubûn  renk-
lerini  tekrar  eden  sular  üstünde  a¤›r   a¤›r  ‹s-
tanbul’u  bir  bafltan  bir  bafla  seyrederdim.  Bir
ucunda  Peygamber  emanetleri  ve  eski  cihan-
girler  penah›  Topkap›,  bir  ucunda  yar›m  hac
kutsiyyetinde  Eyüb  Türbesi!..  ‹stanbul,  bu
din  ve  milliyet  umdesinden  çerçeve  ortas›n-
da  sulardan  göklere  do¤ru  incelerek,  rûhâni-
leflerek    yükselen  bir  mukaddes  tasvirdi.
Onu,  halifesinden  rençberine    her  Türk,   her
Müslüman  özene  özene  as›rlarca  süsledi.  Ve
bu  mimari,  kanlar  ve  alevler  içinde  yana  bo-
¤ula    nesiller  nesillere  emanet  b›rakt›...."

Ruflen  Eflref  bir  Ramazan  gecesi  ‹stan-
bul’un  görünüflünü  flöyle  çizer;  "Eyüb’den
Sultanahmed’e    kadar  yüzlerce  minare  ve
birçok  mahya... Bütün  sefalet  manzaralar›n›,
içindeki  bütün  ac›lar›,  yabanc›    varl›klar›  ör-
ten;   yaln›z  Türk  ve  ‹slam  yan›n›,  zaferini ka-
ranl›klarda  ›fl›tan    bir  da¤  hey’etinde  gökle-
re  do¤ru  ilân  eden  ‹stanbul!  Türklerin,  bir
ufuktan  öbür  ufka  kadar  kendileri   için  nur-
larda  çizdi¤i  lâmeyût   ‹stanbul..."

Eyüp  Ruflen  Eflref’in    s›k  s›k  ziyaret  et-
ti¤i  bir  semttir.  Yazar,  bu  ziyaretlerinden  bi-
risini  de,    iflgal  alt›nda  geçirilen  ilk  Ramazan
içinde  gerçeklefltirir  ve  bu  ziyareti    anlatt›¤›
yaz›s›nda  "Camilerde  ahreti,  sokaklar›nda  ec-
dad›m›z›  hat›rlatan  eski Ramazan›n  kutsiyeti-
ni  dün gece  Eyüp  Sultan’da  buldum"  der,  de-
mektedir.             

Bahariye Mevlevihanesi; Befliktafl Mevlevi-
hanesi  Bo¤aziçinde Ç›ra¤an  Saray›  yap›l›rken
y›kt›r›ld›ktan  sonra bir  kaç defa yer de¤ifltirir
ve  son  olarak  Eyüp’te  Haliç  k›y›s›na  nakle-
dilir. Bahariye  Mevlevihanesi  18  Rebiülevvel
1294   (M.1877)   günü  okunan  bir  mevlid   ve

ard›ndan  yap›lan  mevlevi  ayini  ile  aç›lm›flt›r.
Sultan  II. Abdülhamid   Mevlevihaneye  yirmi
sekiz  odal›  bir  harem  dairesi  eklenmifltir.  De-
niz  kenar›nda  bulunan  Mevlevihane  zaman
içinde  rutubetten  oldukça  zarar  görmüfl,  o  s›-
rada   tekkenin  bafl›nda  bulunan  bestekâr  ve
neyzen  Hüseyin  Fahreddin  Dede  Mevleviha-

neyi onaracak maddi  güçten  yoksun  olmas›
nedeniyle  ahflap  yap›lar  harap  olmaya  baflla-
m›flt›.

Bu  s›rada  Sultan  Reflad’›n  tahta  geçmesi
dergâh  için  hay›rl›  olmufl,  padiflah  tekkeyi
kendi  kesesinden  tamir  ettirmifltir. (H.1328-
M.1910)

Bahariye  Mevlevihanesi,  tekkelerin  kapa-
t›lmas›  üzerine  bak›ms›z  kalm›fl,  semahanesi
1935’te  Evkaf’ça  y›kt›r›lm›fl,  1938-1939’da  da
harem  dairesi  yanm›flt›r.  Mescit  uzun  y›llar
depo  olarak  kullan›lm›fl,  türbesi  çökmüfl  ve
son  olarak  mevlevihane varisler  taraf›ndan
bir fabrikaya  sat›lm›flt›r.

Bir  zamanlar  ünlü  Bestekâr  Zekai  De-
de’nin  en  güzel  eserlerini  besteledi¤i  Bahariye
Mevlevihanesinden  geriye  mescit  ve  bir  kaç
mezardan  baflka  bir fley  kalmam›flt›r.

Cezeri  Kas›m  Pafla  Camii: Baz›  kaynakla-
ra  göre  Mimar  Ali’nin  eseri  oldu¤u  belirtilen
cami,  Cezeri Kas›m pafla  taraf›ndan  yapt›r›l-
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m›flt›r.  Mukaddime  sahibi  ‹bn-i  Cezeri,  onu
o¤lu  gibi  yetifltirdi¤i  ve  kendisine  tabi  olan-
lardan  oldu¤u  için  Cezeri  Kas›m  Pafla  diye
flöhret  bulmufltur.Cezeri Kas›m Pafla  Sâfi  mah-
las›yla  fliirlerde  yazm›flt›r.  

1515 tarihinde  yapt›r›lm›fl  olan  Cezeri Ka-
s›m Pafla  Camiinde  mihrab›n  sa¤  taraf›ndaki
Ka’be  tasvirli  çini  panonun  alt›nda  1138
(M.1726)  tarihi ve  ‹znikli Mehmet  o¤lu Osman
ismi  yaz›l›d›r.  Bu  çiniler, Nevflehirli Damat  ‹b-
rahim pafla’n›n  sadrazaml›¤›  s›ras›nda  ‹znik’te
veya  Tekfur  Saray›’nda  Türk  Çinicili¤inin  ye-
niden  canland›r›lmas›na  çal›fl›ld›¤›  s›ralarda
yap›lm›fl  olmal›d›r.  ‹mzal›  ve  tarihli  çini  ola-
rakta  ayr›ca  de¤erli  bir  vesikad›r.

Cafer  Pafla  Tekkesi  banisi  Cafer  Pafla  ile
ilgili  bir  öykü: Tekkenin  banisi  Cafer  Pafla,
Kanuni  Sultan  Süleyman’›n  son  savafl›na   (Zi-
getvar)  silahtar  olarak  kat›lm›flt›.  Sefer  s›ra-
s›nda,  yaz›s›   padiflah›n  yaz›s›na  çok  benze-
di¤inden,  Kanuni Sultan Sülayman’›n  hastal›-
¤›nda  ve  vefat›ndan  sonra   ordunun  da¤›lma-
mas›,  moralinin  bozulmamas›  için  gizli ola-
rak,  sadrazam›n  emri ile gereken  yaz›lar› ya-

zarm›fl.    Vezir-i Azam›   hoflnut  etti¤inden  ön-
ce  kap›c›bafl›,  sonra  Yeniçeri A¤as›  ve  onun
damad›  olmufltur.  III. Selim  zaman›nda  ‹stan-
bul’daki  büyük  yang›nda,  yeniçeri  tayfas›n›n
çaba  göstermemeleri  sebebiyle  görevinden
al›nm›fl,  sonra  yine  kay›npederi  fiehit  Meh-
met  Pafla’n›n  çabalar›yla  Rumeli  Mirimiran›,
arkas›ndan  vezir  olmufltur. 

Ebussuud  Efendi  Mektebi:  Mektebin  ba-
nisi  Osmanl›  ‹mparatorlu¤u’nun  14.  fleyhülis-
lam›  Ebussuud   Efendidir.  Ebussuud  Efendi,
H. 896  (1490)  tarihinde  Çorum’un  ‹skilip  ilçe-
sinde  do¤mufltur.  Babas›  zaman›n  ünlü  bil-
ginlerinden  fieyh  Yavsi  san›yla   an›lan  ‹skilip-
li  fieyh  Muhyiddin  Mehmed  Mustafa  Efen-
di’dir.  Annesi  Sultan  Hatun  ise,  ünlü  bilgin
Ali  Kuflçu’nun  k›z›d›r.  Ekim  1545’de  bafllad›-
¤›  fieyhülislaml›k  görevini  Kanuni  dönemin-

de  21  y›l  ve  II.  Selim  döneminde  de  7  y›l
11  ay  olmak  üzere  toplam,  28  y›l  11  ay  ara-
l›ks›z  sürdürmüfl  ve  23  A¤ustos  1574  tarihin-
de  ‹stanbul’da  84  yafl›nda  ölmüfltür.

Ebussuud  Efendi   zaman›n›n  en  önemli
hukukçusu  ve din  bilginidir.   Kanuni  Sultan
Süleyman  üzerinde  büyük  etkisi  vard›.  Padi-
flah,  elinin  u¤urlu  oldu¤u  düflüncesiyle,  Sü-
leymaniye  Camii’nin  temeline  ilk  harc›,  ona
att›rm›flt›r.  Kanuni  Sultan  Süleyman  kendisi-
ne,  "Hâlda   yoldafl›m,  sinde  kardafl›m,  âhiret
kar›ndafl›m,  tar’ik_i  hakta  yoldafl›m"  gibi  bafl-
l›klarla  yazar  ve  hitab  ederdi.

T›mar,  zeâmet,  arazi  ve  toprak  hukuku-
na  dair  fler’i  hükümler   Ebussuud  Efendi’nin
fetvalar›yla  yerleflmifl  ve  geliflmifltir.  Osmanl›
ülkesindeki  H›ristiyanlar›n  zorla  Müslüman-
laflt›r›lmas›na  iliflkin  teklife  itiraz    etmifl  ve
fetva  vermemifltir. 

‹rflâdü’l-Aklü’s  Sâlim  isimli  Kur’ân’›n
Arapça  tefsiri,  ‹slam  dünyas›nda  hakl›  bir  ün
b›rakm›flt›r.   Arapça  ve  Farsça’y›  edebiyatlar›-
na  da  vak›f  olacak  kadar  iyi  biliyordu.  Ka-
nuni  hakk›ndaki  ünlü  Arapça  Mersiyesi   fliir-
leri  içerisinde  en  tan›nm›fl›d›r.   

Alman  flairi  Göte,  Ebussuud  Efendi  ad›-
na  bir  fliir yazarak  ithaf  etmifltir.  1574  tarihin-
de  öldü¤ü  zaman  Mekke  ve  Medine’de  ken-
disi  için  g›yab›nda  cenaze  namaz›  k›l›nm›flt›r.
Mektebinin  yan›ndaki  hazirede  Ebussuud
Efendi’nin  ahfad›ndan  da  bir  çok  kimse  bu-
lunmaktad›r.

Emin  Baba  Tekkesi:  Valide Sultan  Tekke-
si  veya  Kuyubafl›  Tekkesi  adlar›yla  da  tan›-
n›r.  ‹flte tekke  ile  ilgili  öykümüz;  

Sultan  Abdülaziz, tahta  ç›k›fl›n›n  birinci
senesinde  1284  senesi  seferinin  18. Cuma  gü-
nü  (21 Haziran  1867)  Avrupa  gezisine  ç›kt›k-
tan  sonra,  Valide  Sultan  ,  o¤lunun  gezisinin
uzamas›ndan  endifleye  düflmüfl   ve  o  s›rada
gördü¤ü   rüyalardan  o¤lunun  geri  dönmeye-
ce¤ine  hükmederek  merak  etmeye  bafllam›fl-
t›r.  Bu  derdini  Tiryal  Han›ma  açm›fl,  o  da
Edirnekap›  d›fl›nda  ve  mezarl›k  içinde  mün-
zevi  bir  hayat  süren    Laz  Emin  Baba’ya   son
derece  itimat  ve  itikad›  bulundu¤undan  ona
baflvurulmas›n›  tavsiye  eder.

Evi  küçük  bir  kulübeden,  döflemesi  de
iki  k›r›k  has›r  iskemleden,  eflyas›  da  bir  cez-
ve  ile  bir  fincandan  ibadet  olan  Emin  Baba
ziyaret  edilir  ve  padiflah›n  ne  zaman  ‹stan-
bul’a  dönece¤i  sorulur,  o  da;
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Önümüzdeki  çarflamba  de¤il,  öbür  Çar-
flamba  der.

Sultan   Aziz  de  Emin  Baba’n›n  söyledi¤i
günde ve  gezisinin  41.  günü  yani  1284  tari-
hinde  (M.  7 A¤ustos  1867)  ‹stanbul’a  avdet
eder.  Valide  Sultan’›n  Emin  Baba’ya   itimad›
artar  ve  Hassa  Hazinesi  Naz›r›  Ferid  Pafla’ya
Emin  Baba’n›n  ev,  eflya  ve  para   gibi  ne  is-
terse  yap›lmas›n›  emreder. 

Emin  Baba  ise,  her  fleyden  önce  kendi
mürflidi  olup;  olan  Salih  Baba’ya  bir  mezar
tafl›  konulmas›n›  ve  bir  de  o  civarda  Kuyu-
lu-kahve  denilen  yerde  gayet  küçük  bir  ev
yap›lmas›n›  ister,  bu  arzular›  derhal  yerine
getirilir.  

Hatuniye  Dergâh›:  Milli  mücadeleye  ka-
t›lan  tekkelerden  olan  Hatuniye  dergâh›,  kur-
tulufl  savafl›  y›llar›nda  Anadolu’ya  silah  sev-
kiyat›nda  önemli  bir  rol  oynam›flt›r. Ne  yaz›k
ki,  Kurtulufl  Savafl›nda büyük  hizmet  ve  fe-
dakârl›klara  sahne  olan   bu  dergâh   bak›m-
s›zl›k  yüzünden  bir  çok  örne¤i  gibi  harap  ol-
mufl   ve  tekke  arazisi  varisler  taraf›ndan  par-
ça  parça  sat›lm›flt›r.  

Hatuniye  Tekkesinin  son  fleyhi  fieyh  Sa-
dettin  Ceylan  Efendidir,  o¤lu  Nazmi Cey-
lan’›n  verdi¤i  bilgiye  göre;  Sultan  III. Selim
devrinde  Hatuniye  tekkesinin  fleyhli¤ini  yap-
m›fl olan  Selim  Efendi,  musikiye  gayet  aflina
oldu¤u  için  Sultan  da  oraya  gelir  ve  musiki
alemleri yap›l›rm›fl.   Orada  gayet  berrak  ve
iyi kaliteli bir su  vard›r.  fieyh Efendi   bu  su-
yun  bafl›nda  semaveri  kurar  Sultan Selim-i
Salis  de    haz›r  bulundu¤u  halde  tasavvuf
musikisi  parçalar›  icra  edilirmifl. 

‹dris-i  Bitlisi  S›yan  Mektebi:  Piyerloti
Kahvesininde  bulundu¤u  yap›  adas›nda,  Ço-
lak  fieyh  Hasan  Tekkesinin  s›ras›ndaki  tafl  bi-
na  s›byan  mektebidir.  Bay›nd›r  Devlet  Rica-

linden  olan  ancak,   fiah  ‹smail  Safavi’nin  is-
tilas›  üzerine  Osmanl›  ‹mparatorlu¤u’na  s›¤›-
nan  II.  Sultan  Bayez›d  ile  Yavuz  Sultan  Se-
lim  devirlerinde,  Devlet  büyüklerinden  olan
ve  önemli  bir  Osmanl›  Tarihi  yazar›  ‹dris-i
Bitlisi  taraf›ndan  yapt›r›lm›fl  olan  bu  s›byan
mektebinin  arkas›ndaki  bahçede  bir  namaz-
gâhla  hazire  yer  almaktad›r.Bu  sahada  eski-
den  güzel  ç›nar ve  selvi  a¤açlar› ile  çiçekler,
çimenler  aras›nda  bir  namazgâh,  tekke,  bü-
yük  havuz,  kuyu,  çeflme  vard›. ‹lerisindeki
s›rtlar›n  üzerinde  ‹dris-i  Bitlisi  bir  de  köflk
yapt›rm›flt›.  Buras›,  ‹dris  Köflkü  Mesiresi
ad›yla ünlüydü.

fiah  ‹smail’den  kaçan  ‹dris-i  Bitlisi,  hak-
k›nda  bir  çok  dedikodular  yap›lan  Melami-i
Bayramiye   büyüklerinden  fieyh  ‹dris  Muhte-
fi  ile  kar›flt›r›larak,  Sultan  I.  Mustafa  zama-
n›nda  tekkenin  vak›flar›  zaptedilmifltir.  Sultan
IV. Murat  zaman›nda  da  tesisler  y›kt›r›lm›flt›r.

Y›llar  sonra  Sultan  III.  Osman’›n  üçüncü
efli  Zevki  Kad›n  taraf›ndan  namazgâh  ihya
edilmiflse  de  eski  güzelli¤i  iade  edilememifl-
tir.   S›byan  Mektebinin  arkas›ndaki  hazirede
yer  alan  ‹skender  Dede   kabrinin   ön  taraf›n-
dan  yer  alan  kuyu  meflhur  niyet  kuyusudur.
Evliya  Çelebi  Seyahatnamesinde  " Kuyuya
bakanlar›n,  gönüllerinden  geçirdikleri  istekle-
rini,  kuyunun  içinde  gördüklerini"  yazar.         

Kara   Süleyman  Tekkesi;  Dönemindeki
muteber  dergâhlardan   oldu¤unu  anlad›¤›m›z
Oluklubay›r  Tekkesi’ne  bir gün  Sultan  III.
Mustafa  gelip  fieyh  Ali  Efendi  ile  görüflmek
istemifl,  ancak  fieyh  Ali  Efendi  o  s›rada  tek-
kede  bulunmad›¤›ndan  onun  babas›  Ma¤ribi
Abdürrahim  Efendi  ile  görüflmüfltür.  Az  ön-
ce  de  belirtti¤imiz  gibi  devrin  kâmil  kiflile-
rinden  oldu¤u  için  onun  saraya  gelmesini  is-
temifltir.  Ancak  Ma¤ribi    bunu  kabul  etme-
diyse  de   onu  almaya  gelen   iki  askerin  ara-
s›nda  zorla  saraya  götürülürken  vefat  etmifl-
tir.

Bu  öykünün  yafland›¤›  Oluklubay›r  Tek-
kesi  veya  Kara  Süleyman   Tekkesi’nden  gü-
nümüze  ne  yaz›k ki,  sadece  haziresi  ve  iha-
ta  duvar›nda  bir  çeflme  kalm›flt›r.     

Molla Çelebi  Tekkesi:  16.  yüzy›l›n  kad›n
flairlerinden  olan  Ayfle  Hubbâ  Hatun’un  tür-
besinin  yan›ndaki  türbe ve   haziresi  ulaflm›fl
olan  tekkeye  ait  ahflap  yap›  ise  oldukça  ha-
rap durumdad›r.  Hubbâ  Mollas›,  Molla  Çele-
bi  isimleri  ile  de  tan›nan  Mehmet  Vusuli;  Di-
van  flairi,  bilgin,  Anadolu Kazaskeri,  ‹stanbul
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Kad›s›  ve  II. Selim’in  ö¤retmenidir.  fiemsi Çe-
lebi  ile Ayfle  Hubbâ  Hatun’un  damad›d›r.
H.998  Recebinde   vefat  eden  Mehmet  Vusuli
Efendi,  F›nd›kl›’daki  Sinan  eseri  Camiinin  ha-
ziresine  gömülmek  yerine  Hazreti  Halid’in
yatt›¤›  kutsal  topraklar›  tercih  etmifl,  büyük
bir  ihtimalle  banisi  oldu¤u  ve  ad›yla  an›lan
tekkenin  haziresindeki  türbeye  defnolunmufl-
tur.   

Molla  Lütfi  Türbesi: Feshane   içinde  kal-
d›¤›  için  uzun  y›llar  varl›¤›  unutulmufl  olan
Molla  Lütfi  Efendi’nin  mezar›n›n  da  bulun-
du¤u  hazire,  Feshanenin   ilave  binalar›n›n  y›-
k›lmas›ndan  sonra  ortaya  ç›km›flt›r.  Yapt›¤›-
m›z  araflt›rma   neticesinde  bu hazirede  yer
alan  mezarlardan  birinin  Sultan  Beyazid  dö-
nemi  ulemas›ndan olan  Molla  Lütfi’ye  ait  ol-

du¤u  tespit  edilmifltir.  Arapça  ve  Farsça’ya
oldukça  hakim  olan  Molla  Lütfi  ayn›  zaman-
da,  Bat›  felsefesini  orijinalinden  okuyup  tar-
t›flacak  kadar  iyi  derece  de  Latince  de     bil-
mekteydi.  Her  dönem  oldu¤u  gibi  o  zaman-
da  farkl›  olan›  d›fllayanlar,  Molla  Lütfi’yi  çe-
kemeyenler,  Bursa’da  Muradiye  Medresesin-
de  müderris  iken  onu  dinsizlikle  suçlad›lar
ve  Kazasker  Hatib-Zâde  Efendi’nin   onay›yla
katledildi  ve  Eyüp’te  Balç›k  Tekkesi  yak›n›na
defnedildi.    

fieyh  Murad  Efendi  Tekkesi: Eyüp,  Ni-
flanca’da   Niflanca  Mustafa  Pafla  caddesi  ile
Davuta¤a  caddesi’nin  kesifltikleri  yerde  bulu-
nan  yap›  kompleksi,  fieyhülislâm  M›nkariza-
de  Yahya  Efendi’nin  damad›  Kang›r›l›  Mus-
tafa  Efendi  (ölm.  H.1090-M.1680)  taraf›ndan
Buharal›  fieyh  Murad  Efendi  ad›na  medrese
olarak yapt›r›lm›fl.  Lâle  devri  yap›s›  olan  kül-
liye,  flimdi  yerinde  olmayan  kitabesine  göre
H.1127  (M.1715)  tarihlidir. 

Reisü’l-meflayih  Hâf›z  Feyzullah  Efendi

(ölm:H.1284-M.1867)  zaman›nda  di¤er  tekke
ve  zaviyelere   fieyh  tayin  eden "meflihat  ma-
kam›"  vazifesi  görmüfl,  zaman›n›n  bir  nevi
"ihtisas  üniversitesi"  olmufltur.  

Bu  dergâh  senenin  365  günü  her  meflreb-
den  insana  gece  ve  gündüz  aç›k  olup; genifl
ve  ufki  bir  tefekkür  sistemine  sahipti  ve  za-
man›n›n  yeniliklerine  de  öncülük  ederdi.  Ta-
assubun   fleytan  arabas›  diye  tepki  gösterdi-
¤i – Türkiye’ye  ilk  defa  gelen-  üç  bisikletten
birisi  dergâha  al›nm›flt›r.  Selâml›k  ve  harem
binalar›  aras›nda  löklanfle   piliyle  çal›flan  bir
irtibat  sistemi  kurulmufltur.    Bahçesi  ise,
bambaflka  bir  alemdir...

Avluyu  cennet  misali  tezyin  eden  gülle-
rin,  karanfillerin,  menekflelerin  ve  çeflit  çeflit
a¤açlara  mahsus  çiçeklerin  hafif  hafif  esen
rüzgârla  etrafa  yayd›klar›     güzel ve lâtif  ko-
kular,  di¤er  taraftan  selsebli-i  cinan’›  and›ran
flad›rvandan  dökülen  rahmet  misali  sular›n
ç›kard›¤›  sesler  art›k  mazide  kalm›fl,  bugün
bahçede  ne  flad›rvan kalm›fl  ne  de  güller...

fieyhülislam Çelebi  Alâûddin El-Arabi
Efendi Türbesi: Osmanl›  ‹mparatorlu¤u’nun
16.  fleyhülislam›d›r.  Halep’te  do¤mufltur.  Ha-
lep’te  e¤itimini  tamamlad›ktan  sonra,  II.  Mu-
rad  devrinde  Anadolu’ya  geçmifltir.  

‹stanbul’a  gelince,  Molla  Gürani’nin  hiz-
metine  girmifl  ve  kad›  Mevlâna  H›z›r Bey’den
dersler  alm›flt›r.  Çeflitli görevlerde  bulunduk-
tan  sonra,  Fatih’in  son  zamanlar›nda    kad›-
l›k ve kazaskerlik  görevlerini  yapan    Çelebi
Alâûddin El-Arabi Efendi,  II. Bayezid  taraf›n-
dan  901  (M.1495)’de  fleyhülislaml›¤a  getiril-
mifl,  bir  sene  sonra  da  vefat  etmifltir.

99  çocu¤u  bulunan  Alâûddin El-Arabi
Efendi   çocuklar›na  Esmai  Hüsna  adedince
isim koymufltur. Eyüp’te  ‹dris  Köflkü  tepesin-
de  Piyerloti  kahvesi  yak›n›nda  bulunan  ol-
dukça  harap  durumdaki  türbesi   nedense
halk  aras›nda,  Fatih’in  ‹stanbul’u  ald›¤›  gün,
üzerine  binmifl oldu¤u  beyaz  at›n  mezar›  ola-
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rak  meflhurdur.

Ümmi  Sinan  Tekkesi:  Halvetiye  tarikat›-
n›n,  Sinaniye  Koluna  ba¤l›  bir  dergâht›r.  Si-
nanilik  fieyh  ‹brahim  Sinan  Ümmi  taraf›ndan
kurulmufltur.  Bursa’da  do¤an  Sinan  Ümmi,
1551  y›l›nda   ‹stanbul’da  öldü.  Düflüncelerini
içeren  fliirleri  vard›r.  ‹stanbul’da  üç  tekkesi
vard›r.  Bunlardan  birisi  de  Dü¤meciler  Cad-
desi’nden  Ümmi  Sinan  soka¤a  ç›karken  sol-
da  kalmakta  olan  dergâht›r.  Bu  dergâh  fieyh
Nasuh  Dergâh›  olarakta   tan›nmaktad›r. Üm-
mi  Sinan  Türbesi’nin  Eyüp’te  yap›lmas›n›n
efsanevi  bir  geçmifli  vard›r.  Ümmi  Sinan
Topkap›’da  Kanuni  Sultan  Süleyman’›n  ken-
disi  için  infla  ettirdi¤i  dergâhta  fleyhlik  göre-
vini  yürütürken  1551  y›l›nda  ölür.  Cenazesi
Topkap›  Pazar  Tekkesine  götürülürken  cena-
zesinin  bafl›    "manevi  iflaret"  üzerine  Eyüp’e
götürülüp  fieyh  Nasuh  Dergâh›na  gömülür.
Daha  sonra  burada  türbe  yapt›r›l›r.  Ümmi  Si-
nan  çok  sevilen    ve  say›lan  bir  kifli  oldu¤un-
dan  hemen  her  tarikattan  din  adamlar›,  fley-
hülislâmlar,  paflalar   ve  askerler  ona  yak›n  ol-
mak  için  tekkenin  haziresine  gömülür.    Tek-
kenin  fieyhlerinden  Yahya  Galip  KARGI  Bey
Ümmi  Sinan  soyundan   fieyh  Ali  R›za  Efen-
di’nin  o¤ludur.  

Atatürk’ün  "Hakan"  dedi¤i  Galip  Bey,
1291  (1874)  y›l›nda  bu  tekkede  dünyaya  gel-
di  ve  Ocak  1940  tarihinde  Ankara  Milletve-
kili  iken  vefat  etti.   

Zal  Mahmud  Pafla  Külliyesi: Bosnal›  olan
Zâl  Mahmud  Pafla taraf›ndan  Mimar  Sinan’a
yapt›r›lm›fl  olan  külliye  engebeli  arazide  Si-
nan’›n  güzel  bir  denemesidir.  Mahmud  Pafla,
Enderun-›  Hümayunda  iken Kanuni Sultan
Süleyman’a yapt›¤› büyük bir  hizmet  karfl›l›-
¤›nda  kendisine Zâl  nam›,  rütbe  ve  atiyye
(para)  verilmifltir.  Sonra  Kap›c›bafl›l›kla  Ende-
run’dan  ç›kar›lm›fl  ve Halep  Beylerbeyi  ve
H.972   (M.1564)  de  Anadolu  Beylerbeyi  olup
H.975  (M.1567) de  vezaret  verilip  pafla  ol-
mufltur. Zal  Mahmud  Pafla  1580  y›l›nda  efliy-
le  ayn›  saatte   vefat  etmifltir.

Zal  Mahmud  Pafla’n›n  Kanuni  Sultan
Süleyman’a  yapt›¤›  büyük  hizmet  ise,  27
fievval 960 (6 Kas›m 1553)  y›l›nda  Konya  Ere¤-
lisi’nde   Kanuni’nin  o¤lu  fiehzade  Mustafa
kendi  elleriyle  bo¤mas›d›r.  Bu  olaydan  dola-
y›  kendisine  Zâl (Pehlivan)  lakab›  verilmifl  ve
Kanuni’nin  torunu  ve  II.Selim’in  k›z›  fiah
Sultan’la  evlendirilmifltir.       

Rak›m  Ziyao¤lu,  Yorumlu  ‹stanbul  Kü-

tü¤ü  isimli  eserinde;  "1900’lü  y›llarda  sular›
tertemizdi.  Rüzgâr  esti¤inde  küçük  dalgalar
beyaz,  gemi  gitti¤inde  pervanelerin  köpükle-
ri  beyazd›.

Eyüp  ‹skelesinden  kalkan  flirket  vapur-
lar›  Kâ¤›thane  ‹skelesine  yanafl›rlard›.  Yaz
mevsiminde  Kâ¤›thane  Köprüden  sefere  bafl-
layan  vapurlar›n  son  iskeleleriydi.  Ayr›ca  ça-
tana  denilen  küçük  teknelerde  ifllerdi.  Fakat
halk,  sefal›  olsun  diye  tenteli   sandallar›,  ka-
y›klar›,  çifteleri,  aç›k  Pazar  kay›klar›n›  ye¤ler-
lerdi.

Eyüp  ‹skelesi  terminal  görümünde  idi.
‹ki  yan›nda  Defterdar, Akarçeflme,  Tabakhane
öteki  yan›nda   Bahariye,  Gümüflsuyu,  karfl›da
Sütlüce,  Karaa¤aç  s›rtlar› da  yemyeflildi.

1915’lerde  Bahariye  ve  Bostan  ‹skelesi  k›-
y›lar›nda da  K›y›  Piyasas›  yap›l›rd›.

Eyüp-  Tersane -  Defterdar  aras›nda  Cad-
de  Piyasas›  yap›l›rken  eski  k›fllan›n  bulundu-
¤u  ‹plikhane  Meydan›nda  gezilir,  kofluflulur,
k›z  çocuklar›  ip  atlard›.

Eyüp  ve  Bostan  ‹skelesi  saçaklar›  ahflap,
tabanlar›  tahta  döflemeli  gazinolar›nda  kuzey-
den  küfür  küfür  esen  rüzgâra  karfl›   kahve
içilirdi.    Vapurla  köprüden  gelen  ve  vapura
binerek    Eyüp’ten  köprüye  gidecek  yolcular
seyredilirdi.  Vapurdan  k›y›lar›n  hangi  nokta-
s›ndan  bak›l›rsa  bal›klar›  yüzerken  görürdü-
nüz.

Sular  o  kadar  temizdi  ki  yüzme  ve  ya¤-
l›  direk  yar›fllar›  yap›l›p,  teknenin  ya¤l›  dire-
¤inden  denize  düflenler  heyecan  yarat›rd›.

1920’li  y›llarda  Refladiye  ‹lkokulu  r›ht›m-
lar›ndan  Haliç  sular›na  bal›klama  dald›¤›m›z
gözümün  önündedir.

Burada  Eyüp  Oyuncaklar›  ilgili  olarak
Halit  Bayr›’ya  kulak  verelim.  yazar ‹stanbul
Folkloru  isimli  esrinde; "Eyüp’te  ne  zaman
oyuncak  yap›ld›¤›n›  belirtmek  bugün  imkân-
s›zd›r.  Yaln›z  Eyüp  çarfl›s›n›  vaktiyle  bafl›n-
dan  sonuna  oyuncakç›  dükkânlar›n›n  doldur-
mufl  oldu¤u  muhakkakt›r.  Eyüp  oyuncakç›la-
r›  iptidai  malzeme  olarak  tahta,  deri,  teneke,
çamur  ile  her  renkte  sulu,  ya¤l›  ve  her  çeflit
boyadan  baflka  bir  fley  kullanmazlard›.  Yap-
t›klar›  oyuncaklar  araba,  beflik,   dümbelek,
darbuka, davul,  tef,  düdük,  kemençe,  havan,
yay›k,  hac›yatmaz,  kaynana  z›r›lt›s›,  kursak
düdük,  sal›ncak,  flakflak,  topaç  gibi  fleylerdi.
Eyüp  oyuncakç›lar›n›n  çeflitleri  art›p  eksilme-
di¤i  gibi,  flekilleri  de   hemen  hiç  de¤iflmez-
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di.  Her  oyuncakç›  taraf›ndan  ayn›  çeflit   ve
flekilde  oyuncak  yap›l›r,   bunlar  dükkânlar›n
önünde  küme  küme,  renk  renk,  salk›m  sal-
k›m  teflhir  olunurdu.  Eyüp  oyuncakç›lar›  can-
l›  yarat›k  fleklinde  oyuncak  yapmay›  günah
sayarlard›.  Eyüp  oyuncaklar›n›  mahalle  arala-
r›nda  satan  esnaf  vard›.  Bu  gezici  esnaf  kur-
sakl›  düdük,  kemençe,  kaval,  darbuka,  tef,
kaynana  z›r›lt›s›  çalarak  sokaklarda  dolafl›r,
çocuklar›  heyecana  düflürürdü.  Eyüp  oyun-
cakç›lar›,  Avrupa’dan  getirilen  oyuncaklar
karfl›s›nda  ra¤betten  düflmüfltür.  Bugün
Eyüp’te  iki  dükkândan  baflka   oyuncakç›  kal-
mam›flt›r."  demektedir.    

Reflat  Ekrem  Koçu,  ‹stanbul  ansiklopedi-
si’nin   Eyyubsultan   Oyuncaklar›  maddesinde
Eyüp  Oyuncaklar›  için  bize  flu  bilgileri  aktar-
maktad›r;  "Merhum  muallim  Ahmet  A¤›n’da
bize  verdi¤i  notta  flunlar›   yaz›yor:  "Hâlen
Câmii  Kebir  Caddesi  denilen  yolun  eski   ad›
Oyuncakç›lar  Çarfl›s›d›r;  oyuncakç›lar  bu  çar-
fl›da  25-30  dükkân  idi.Eyyub  oyuncaklar›n›n
bafll›ca  çeflidleri   flunlard›r:  Küçücük  çocuk
destileri,  desti  fleklinde  sulu  düdükler,  fliflir-
me  kursak  düdükler,  küçücük  davullar,  ço-
cuk  trampetleri,  tahtadan  arabalar,  tahtadan
beflikler,  küçük  defler  ve  darbukalar,  kayna-
na  z›r›lt›s›,  f›r›ldak,  dönme  dolap,  topaç,  ha-
c› yatmaz,  çocuklar  için  yap›lm›fl  Hacivat  ve
Karagöz  tasvirleri."          

Hüseyin  Yorulmaz   Eyüp  Oyuncaklar›
için;  "Eyüp  Oyuncakç›lar›,  100  dükkân,  105
neferdi.  Son  zamanlarda  milli  oyuncaklar›m›-
z›n  yerini  Avrupa  Oyuncaklar›  tutunca  bu
esnaf  birer  birer  iflas  etmifltir." demektedir.     

Sadi  Yaver  Ataman,Türk  ‹stanbul  isimli
eserinde,   Esnâf  Kurulufllar›,  Çeflitli  ‹fl  ve  Ze-
naat  Kollar›,  Loncalar  ve  Esnâf  Ahlâk›   bölü-
münde  Oyuncakç›lar›  anlat›rken;

"Çocukluk  ça¤lar›n›n  en  güzel  hat›ralar›-
n›  yaflatan  oyuncaklard›r.

‹stanbul’da  ilk  oyuncak  Eyüp’de  yap›l-
m›fl  ve  Eyüp’de  sürdürülmüfltür.  Bugün  tür-
beye giden  cadde üzerinde,  eski canl›l›¤›n›  yi-
tirmifl,  sönmek  üzere  olan  bu  san’at›n   en
canl›  devirlerinde,  buradaki s›ra  s›ra  dükkan-
larda  neler  sat›lmazd›  ki:  Düdüklü  testiler,
üstleri  aynal›,  renk  renk  minyatür  testiler,  sü-
rahiler, bardaklar, zilli-zilsiz  tefler,  sapl›  ya  da
yanlar›  boncuk  t›ng›rdakl›  küçük  davullar,
arabalar,  beflikler,  sal›ncaklar,  kaynana  z›r›lt›-
lar›,  kursakl›  düdükler,  hac›  yatmazlar,  flak-
flaklar,  f›r›ldaklar,  cambazlar,  sipsi  düdükler,

kam›fl  zurnalar,  mizmar  (m›zm›z)  kam›fl  dü-
dükler,  minyatür  mangallar..."

"‹lk  defa  oyuncak,  Eyüp’de  Dökmeci
Hasan  A¤a  taraf›ndan  yap›lm›fl  (XVIII. Yüz-
y›l).  Hasan  A¤a,  II.Mahmut  zaman›nda  mem-
leketinden  ‹stanbul’a  Nizam-›  Cedit  askeri
olarak  gelmifl  ve  Rami  K›fllas›’n›n  aç›l›ifl  tö-
reninde  "Dümbelek"  çalm›flt›r.

Askerlikten  ayr›ld›ktan  sonra,  Eyüp’de
yerleflen  Hasan  A¤a,  Ramazanlarda  sahur
manicili¤i,  di¤er   zamanlarda  oyuncak  yapar-
m›fl. "Tükrüklü  Oyuncakç›"  ad›  ile  an›lan  Ha-
san  A¤a’dan  sonra,  Gümüflsuyu’lu   Darbuka-
c›  Halil  Efendi,  Küçük  ‹smail  Efendi,  oyun-
cakç›  dükkanlar›  açarak,  bu  san’at›n  yay›lma-
s›na  hizmet  etmifllerdir",  dedikten  sonra;  Nu-
rullah  Tilgen’den  Eyüp  Oyuncakç›lar›  ile  il-
gili  bir  öykü  nakletmektedir:

"Sultan  II.  Mahmut,  bir  gün  musahibi
Sait  Efendi  ve  maiyetiyle  birlikte,  Cuma  na-
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maz›n›  k›lmak  ve  türbeyi  ziyâret  için  Eyüb’e
gider.  Tam  oyuncakç›   dükkanlar›n›n  önün-
den  geçerken,   küçük  bir  çocu¤un  kulaklar›
t›rmalarcas›na   a¤lad›¤›n›  görür,  sebebini  so-
rar.  Çocu¤un  oyuncak  istedi¤ini  ve  annesinin
almak  istemedi¤ini  söylerler.  Bunun  üzerine
II.  Mahmut,  Cami  civar›ndaki  bu  oyuncakç›-
lar›n  derhal  kald›r›lmas›n›  emreder.

Bir  müddet  süre  sonra  tekrar  Eyüb’e  ge-
len  pâdiflâh,  oyuncakç›  dükkanlar›n›n  yine
faaliyette  bulunduklar›n›  görünce,  fena  halde
hiddetlenir  ve:

-Ben  size  bu  dükkanlar›  cami  civar›ndan
kald›rman›z›  söylemedim  mi?  der.  Bunun
üzerine   musahip  Sait  Efendi,  Sultan’›n  yan›-
na  sokularak:

-Devletlüm,  her  halde  biz  emrinizi  yan-
l›fl  anlam›fl›z,  ama  sözlerinizi  bu  günkü  gibi
hat›rl›yorum.  Siz  oyuncakç›lar›  de¤il,  mezar-
c›lar›  kald›r›n›z  buyurmufltunuz.

Padiflah  flafl›rarak:

-Bu  da  ne  demek.  Ben  mezarc›lar›n  kal-
d›r›lmas›n›  m›   emretmifltim?

-Evet  Sultan›m,  siz  her halde  oyuncakç›-
lar›n  kald›r›lmas›n›  istemezsiniz. Zira  onlar,
dünyaya  gelenleri,  mezarc›lar  ise  öbür  dün-
yaya  gidenleri  beklerler".

‹flte  Eyüp,  o  zamandan   beri  çocuklar›

sevindirmeye  devam  ediyor.                       

Semavi  Eyice,  "Bir  ‹stanbul  Tarihçisi  ‹hti-
falci  Mehmed  Ziya  Bey"  isimli  makalesinde;
"Tarih-i  S›nayi  bafll›kl›  kitapla  (‹stanbul-1309-
1891/92)  tarihçili¤e  bafllayan   Mehmed  Ziya
Bey,  içinde  bulundu¤umuz  yüzy›l›n  ilk  çey-
re¤inde  ‹stanbul’da  Türk  tarihinin  önemli
olaylar›n›n   oldu¤u  günlerin  y›l  dönümlerin-
de  veya  yine  Türk  tarihinin  önemli  kiflileri-
nin  ölüm  y›l  dönümlerinde  anma  törenleri
düzenlemesi  ve  bunlarda  konuflmalar  yapma-
s›yla  tan›nm›flt›r.  Bu  yüzden  kendisine  ‘ihti-
falci’  lakab›  tak›lm›flt›r.  Üst  üste  gelen  fela-
ketlerin  çökertti¤i  maneviyat›   aya¤a  kald›r-
mak,  halk›n  birazda  olsa  kendine  güvenini
art›rmak  için  bu  milli  tarihin  çeflitli  konula-
r›n›  anma  törenleri  bir  dereceye  kadar  fayda
sa¤l›yordu.  Barbaros  Hayreddin  Pafla’n›n,  So-
kollu  Mehmed  Pafla’n›n, Mimar  Sinan’›n
ölüm  y›l dönümlerinde,  ‹stanbul’un  fethi,  hat-
tâ  ‹stanbul’un  kurtuluflu  y›ldönümlerinde  an-
ma  törenleri  düzenleyen  Mehmed  Ziya Bey
içinde  ölümünden  sonra  Eyüp’teki  mezar›
bafl›nda  birkaç  defa  anma  konuflmalar› yap›l-
d›  ve  sonra  herfley  unutuldu  gitti.  ‹stanbul
hakk›nda  3  eseri  bulunan  Mehmed  Ziya  Bey
27  Mart  1930   tarihinde  hayata  gözlerini
yummufl  ve  cenazesi,  Eyüp’te  Dedeler  Me-
zarl›¤›  ad›  verilen  yerdeki  aile  sofas›na  gö-
mülmüfltür.  Bu  mezarl›k,  Sultan  Aziz  taraf›n-
dan  Maçka’daki  Mevlevihane  kald›r›ld›¤›nda,
Eyüp’ün  ilerisinde  Silahtara¤a  yönünde  Ha-
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liç  k›y›s›nda  yeniden  kurulan  Bahariye  Mev-
levihanesinin  tam  karfl›s›nda  tam  karfl›s›nda
idi.  Burada  tekkeye  mensup  Mevlevilerin
mezar  tafllar›  aras›nda,  Mehmed  Ziya  Bey  ai-
lesinin demir  parmakl›k  ile  çevrili  aile  sofas›
bulunuyordu."   demektedir.                  

Sadi  Yaver  Ataman,Türk  ‹stanbul  isimli
eserinde,  Eyüp’te  Edirnekap›  d›fl›nda  Eyüp’e
giden  yolda,  mezarc›  kulübesi  yak›n›nda
medfun  olan,  meflhur  Haf›z  Sami  ile  ilgili,
Haf›z  Sami’nin  çok  yak›n  arkadafllar›ndan
Yavru  Mehmet’den  dinledi¤i  bir  öykü  anlat-
maktad›r: 

"Eyüp’de   bir  eve  mevlid  okumufl,  gece
yar›s›  Fatih’e  eve  dönecek,  kalmas›  için  rica
etmifller,  yollar›n  gece  tehlikeli  oldu¤unu,
mezarl›klarda  yol  kesicilerin  bulundu¤unu
söylemifller,  bir  türlü  vazgeçirememifller.  "Bâ-
ri  yan›na  birisini  katal›m",  demifller.  Yolda,
adam   yan›nda  silah›  oldu¤unu,  her  hangi
bir  tehlike  karfl›s›nda  silah›n›  kullanabilece¤i-
ni,  endifleye  mahal  olmad›¤›n›  söyler  durur-
mufl.  Haf›z  Sami’nin   bunlar›  dinledi¤i  yok.
Tam  mezarlar›n  içine  girmifller,  gürleyen  bir
ses:

-Davranmay›n,  oldu¤unuz  yerde  du-
run!...

Mezarlar›n  aras›ndan   iki  soyguncu  ön-
lerini  kesip,  ikisinin de   üstlerinde  bafllar›nda
ne  varsa soyup,  iç  donu  gömlek  b›rakm›fllar.
Haf›z  Sami  bir  mezar tafl›n›n  üstüne  oturmufl,
oldu  olacak,  elini  flaka¤›na  at›p,  Sabâ’dan   bir
gazel  okumaya  bafllar.  O  güzel  ses  mezarl›k-
ta  dalga  dalga   yay›ladursun,   u¤rular  bu  se-
si  duyunca  hemen  dönüp  gelmifller,  Haf›z
Sami’nin  ellerine  var›p:

-Aman  Haf›z  amca,  seni  tan›yamad›k,
bizim  kusurumuza  bakma,  diye  ald›klar›  ne
varsa  geri  vermifller.  Bu  arada  silah›  ile  ö¤ü-
nen   arkadafl›n›n  da  tabancas›n›  iade  ederek: 

-Al  bunu,  demifller,  Haf›z  amcaya  dua
et".            

Ahmet  Râsim  "Muharrir  Bu  Ya"  isimli
eserinde; ortaoyununun  art›k  yeterince  ra¤bet
görmedi¤i  y›llarda  Eyüp’e  kadar  gidip  Ka-
vuklu  Hamdi  ile  görüfltü¤ünü  belirtir.  Bu  ya-
z›   "Meflhûr  Kavuklu  Hamdi  Efendi’yi  pek
sever,  onunla  samimi  görüflür  idim"   cümle-
siyle  bafllar,  aralar›ndaki  yak›nl›¤›n  derecesi-
ni  ifâde   eder  ve  Hamdi  Efendi’yi  baz›  cihet-
leriyle  tan›tan  sat›rlarla  devam  eder.  Kavuk-
lu  Hamdi  Efendi’nin  ortaoyununa  nas›l   bafl-
lad›¤›n›  bu  yaz›dan  takip  edelim; "-  Benim
böyle  ustam  yok....  Biz  mahallede  birkaç  ar-
kadafl,  nereden  görmüfl  isek  görmüflüz.  Ya-
hut  kendili¤imizden  ö¤renmifliz...  Bir  raya
gelir  oynar  idik...  Kimi  evinden  eski  bir  fe-
race  giyer,  yaflmaklan›r,  kimi  manava  yalva-
r›r  pefltamal›n›  al›r  ba¤lar,  kimi  oyuncakc›lar-
dan  bir  havan  ister,  dö¤e  dö¤e   gelirdi,  me-
selâ   ben  amcam›n  kavuklu¤undan  kavu¤u-
nu  afl›r›r,  giyer  idim...  Biz  oynarken  flu,  bu
da  etraf›m›za  toplan›rd›...  ‹fli  biz  böyle  böyle
az›tt›k...  Bir  gün  önümüze   bir  düfltü,  dedi
ki:  Gelin  flu  tahta  havaleli  yerde  oynay›n...
ben  kap›s›nda  duray›m... girenlerden  befler
onar  para  al›rsak  pay  ederiz...  olur  mu  de-
di!..  Biz  tahta   havaleden  içeri  girdik...  Hâlâ
o  girifl...   

Yaz›n›n  devam›nda,  bir gün  Silâhdâra-
¤a’da   a¤açlar  aras›nda  Kavuklu  Hamdi’nin
arkadafllar›yla  birlikte   sanatlar›n›  icrâ  eder-
ken  padiflah  Abdülaziz  taraf›ndan  seyredil-
dikleri;  Ihlamur  köflkü  taraf›na  götürüldükle-
ri  orada  da  oynad›klar›,  netice  de  Hamdi
Efendi’ye  Padiflah’›n  ferman  verdi¤i,  Kavuk-
lu  Hamdi’nin  sözleriyle  nakledilmektedir.        

Salâh  B‹RSEL,  Kahveler  Kitab›’nda;
"Eyüp’teki  Bostan  ‹skelesi  de  serapa  kahve-
dir.

Buran›n  en  büyük   kahvesi  de  iskelenin
sa¤›nda  deniz  k›y›s›nda  büyükten   büyük  bir
yerdir..... Bostan  ‹skelesi’ndeki  kahvelerin  to-
pu   III. Sultan  Selim’in   anas›  Mihriflah  Sul-
tan’›n  yapt›rd›¤›  binalard›r.  Yaz  günleri  Bü-
yük  Dede  Efendi   ile  Eyubi   Mehmed  Bey,
hemen  hemen   her  gün,  bu  kahvelerden  bi-
rinde  buluflurlar,   akflamlara  de¤in meflkle  va-
kit  geçirirler.  Zekâi  Dede  de  (1825-1897)  bun-
lardan  burada  ders  alm›flt›r.  Sazende  ve  ha-
nendeler,  laf  aram›zda,  XX.  Yüzy›l›n  bafllar›-
na  de¤in  bu  kahvelerin  efliklerini  afl›nd›r›rlar.
Buraya  son  dadanan,  meflk  alemlerine  kat›-
lanlardan  biri  de  Ahmet  Rasim’dir.  Yazar›-
m›z,  gençli¤inde,   dört  befl  günde  bir  buraya
gelir,  Zekâi  Dede’nin  sayesinde  abecesini   ö¤-
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rendi¤i  musikimizin  kimi  pas  tutmaz  parça-
lar›n›  belle¤ine  çeker.....

....Son  yüzy›l›n  Eyüp  kahveleri  ara-
s›nda  Eyüp  ‹skele  Gazinosu  önde  gelir.   Gün-
düz  kahve,  gece  gazino  olan  bu  yerde   ra-
mazan  geceleri  karagöz  de  oynat›l›r. K›z›lmes-
cit  Soka¤›n›n  bitiminde  sa¤  kolda,  deniz  k›-
y›s›ndaki  bu  gazino  Birinci  Dünya  Savafl›
günlerinde  ‹bifl  A¤a  Gazinosu  diye  de  tan›-
n›r....

....‹stanbul’un  en  ünlü  tulumbac›
kahvelerinden  Defterdar’daki  Kâhya  ‹smail’in
Kahvehanesidir.  Haliç’te  Defterdar  vapur  is-
kelesinden  ç›k›p  de  keresteciler-Eyüp  cadde-
sine  kavuflmak  üzere  yürüdü¤ümüz  vakit  sol
kolda  iki  katl›,  büyük  mü  büyük,  tahta  bir
binad›r.  Kahvenin  yukar›  kat›nda  18   tane  be-
kâr  odas›  da  vard›r.  Semai  ve  divan   oku-
makta  ‹stanbul’da  bir  tane  olan  Çiroz  Ali  de
bu  odalardan  birinde  kal›r.  Kâhya  ‹smail’in
Kahvesi  ramazanlarda  en  önde  gelen  çalg›l›
kahvelerden  biridir...."demektedir.

Yahya  Kemal 10  May›s 1922  y›l›nda  Tev-
hid-i  Efkâr  gazetesinde  yazd›¤›  bir  yaz›da (ki,
bu  yaz›  daha  sonra,  Aziz  ‹stanbul  isimli  ki-
tab›nda  Saatler  ve  Manzaralar  bölümün-
de,Defterdar’da  Semâ’i  kahvesi  bafll›¤›  alt›nda
yay›nlanm›flt›r): Defterdar’da  Semâ’i  kahvesi-
ne  gittik. Caddeden  denize  giden  büyük mey-
dan  saz  ve  sesle  dolu.  A¤açlardan  al  al  bay-
raklar  sark›yor.  Semai  kahvesi  bu  muhitin
göbe¤inde.  Kahvenin  önünde,  a¤açlar  alt›nda
bir  masan›n  etraf›na  oturduk.  Eski  ‹stan-
bul’un  lehçesinden  fletaretine  kadar  bütün
ruhuna  tâbiler  sesleriyle  ortal›¤›  ç›nlat›yorlar.
Çay›,  kahveyi,  nargileyi  a¤açlar  alt›nda  kah-
ve  oca¤›na  sürekli  bir  na¤meyle  ›smarl›yor-
lar,  bir  tulumbac›  çalakl›¤›yle  etrafta  dönü-
yorlar.  Sekiz  on  çay  kadehini  bir  tepside,  iki
parmak  üstünde  getiriyorlar.     Burada  eski  ‹s-
tanbul  canl›  bir  levha  gibi.  

Klarnet  tiz  ve  yan›k  sesiyle  bir  taksim
tutturdu.  Ka¤›thane   400  senelik  hat›ralar›yla
hava  halinde  esiyor.  ‹nsan  dinledikçe  maziye
kar›fl›yor,  ruh  bir  çocuk  sevinciyle  ürperiyor,
çiftenara    ve  darbuka  ile  art›k  Türk  flevki
içinde  kayboluyor.

Divan  okunma¤a   bafllad›¤›  zaman  vecdi-
mi  zaptedemedim.  ‹ki  genç  arkadaflla  kahve-
nin  içine  girip,   orada  herkesle  beraber  kü-
çük  iskemlelere  oturarak  dinlemek  hevesine
kap›ld›k,  girdik  kap›  yan›na  oturduk.  Kül-
hanbeyi,  b›çk›n,  çapk›n,  tulumbac›,   kabaday›

has›l›  Türk  ‹stanbul’unun  bütün  bu  flen  un-
suru  burada.’  demektedir.

Osman  Cemal  Kayg›l›’n›n  Semai  Kahve-
leri  adl›  kitab›nda  1308  senelerinin  meflhur
meydan  flair  ve  afl›klar›ndan  olan  Çiroz
Ali’nin  ölümüne  dair  anlatt›¤›  öykü  bir  dö-
nemin  itfaiye  teflkilat›  olarak  faaliyet  gösteren
tulumbac›lar›  bize  en  iyi  flekilde  anlat›r.  

"Çiroz  Ali  verem  imifl.  Hastal›k  a¤›rla-
fl›nca  Bak›rköy’deki  day›s›n›n  evine  tebdili
havaya  gönderilmifl.  Bittabii   bütün  tulumba-
c›  ko¤ufllar›  bu  meflhur  arkadafl›n  s›hhatiyle
meflgulmüfl.  Ölece¤i  günün  gecesi  Defterdar
burnu  tulumbac›  ko¤uflu  reisi  ‹smail  Kâhya
bir  fley  olursa  haber  versin  diye   Bak›rköy’e
bir  adam  gönderir.  Çiroz  Ali  sabaha  karfl›
ölür.  Haberci  de  bir  kira  beygirine  atlayarak
Defterdar  burnuna   gelir  ve  Kâhya  ‹smail’e
"Sizlere  Ömür"  der.  O  zaman  Defterdar  bur-
nu’ndan    iki yüze  yak›n  tulumbac›  Bak›rköy’e
hareket  eder  ve  oradan  da  bir  o  kadar  ara-
lar›nda  H›ristiyan  ve  Yahudilerde  bulunan  bu
tulumbac›lar  cenazeyi,  bir  saat  on  dakika  gi-
bi  imkâns›z  bir  zamanda  aç›k  ayak  denen
koflu  flekliyle  Bak›rköy’den  Eyüp  Camii’ne
indirirler."

Ahmet  Hamdi  Tanp›nar,  Befl  fiehir  isim-
li  eserinde  bu  öykü  ile  ilgili  olarak  flöyle  de-
mektedir;  "Bu  hikâyeyi  okudu¤um  günden
beri  Çiroz  Ali’nin  bütün  flehri  flafl›rtan  bir  sü-
ratle  arkadafl  omuzlar›ndan  uçan  tabutu,  be-
nim  için,  Beyazid  yang›n  kulesinde  her  gece
‹stanbul’a  u¤rad›¤›  felâketleri   haber  veren  o
renkli  fenerler  ve  köflklü  gibi  çeflit  sembol  ol-
du.  Gerçekte,  tulumbac›,  mitolojinin  ateflten
semenderine  benzeyen  bir  mahlûktu."               

‹stanbul  Ansiklopedisi’nde Eyüp Sultanda
Piyer Loti Kahvehanesi  maddesini  yazan  Hâ-
lid  Eraktan  "- Kuruluflundaki ad› ile "Rag›b
A¤an›n Kahvehanesi", eski ‹plikhane K›fllas›n›n
gerisindeki Karya¤d› Bay›r›n›n üstünde Ha-
liç’in bitimine hâkim bir mevkidedir; bütün Ha-
liç, Liman ayak alt›nda uzan›r; beri yanda ‹stan-
bul’un ve karfl› tarafta Galata ve Beyo¤lu’nun
yelpaze gibi aç›lm›fl emsalsiz bir görünüflü var-
d›r. Zaman›m›zda bilhassa Frans›zlar taraf›n-
dan ziyaret edilen turistik kahvehanelerden bi-
ridir.

Rag›b A¤a taraf›ndan kuruluflu 1880 y›l›n-
dad›r; ayn› zamanda semtin bekçisi olan Rag›b
A¤a o tarihlerde k›rk›n› aflk›n, bafl›nda a¤abâni
sar›kl› fes, beyaz ve kollu bir yelek giyer,beyaz
flalvar üstünde beyaz sak›z kufla¤› sarar,ayakla-

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

263



r›nda beyaz çorap,kat›r kundura,1876 Bulgaris-
tan muhacirlerinden,hofl sohbet,nekre,ehli
dil,kalender,geçen asr›n büyük Frans›z edibi ve
ünlü Türk dostu Pierre Loti’nin gönlünü alma-
s›n› bilmifl bir adamd›.

Rag›b A¤a’n›n Seyfullah ad›nda zeberdest
fetâ,civelek,flehlevend bir ç›ra¤› vard› ki o genç
de ustas› gibi beyazlar giyinir, flu fark ile ki, ba-
fl›ndaki dal fesin kenar›ndaki f›rdolay› kâkülle-
ri, ense saçlar› taflm›fl, zaman›n›n tabiri ile "Fes-
le¤en Saks›s›", ve ç›plak ayaklar›nda takunya-
larla dolafl›r,hizmet ederdi; Pierre Loti’yi bu
kahvehaneye ba¤layan iflte bu eflbeh gencin üs-
tada canla baflla hizmeti olmufltur.

Kahvehane Rag›b A¤a’dan Seyfullaha, on-
dan Kanbur Halid’e, ondan Yakub’a,Yakub’dan
da Haflim Da¤deviren’e kald›.Haflime geçifli
1926 y›l›ndad›r. ‹stanbul Ansiklopedisi ad›na bu
kahvehaneyi ilk ziyaretimiz 1947 dedir ki Hâ-
flim eliyle iflletile gelmekte idi. Kahvehanenin
pek fakirhane bir hali vard›, fakat içinde Loti
pek âlâ tahayyül edilebiliyordu. Mülk sahibi de
Feshane Fabrikas› iflletme müdürlü¤ünden
emekli Binbafl› S›dk› Bey idi.

Pierre Loti’nin kulland›¤› söylenen mavi
s›rçadan kulpsuz bir kahve fincan› muhafaza
edilmekte idi. Duvarlar›na birinci Napoleonun
Moskova Seferi ile Waterloo’da yenilip ‹ngiliz-
lere teslim olduktan sonra bir ‹ngiliz harb gemi-
si ile Sainte-Héléne Adas›na gidiflini gösteren
iki tablonun matbu kopyalar› ve Loti hakk›nda
Hikmet Münir Ebcio¤lu taraf›ndan yaz›lm›fl
Türkçe bir makalenin gazete kesi¤i as›lm›flt›.

R.E.Koçu 1951 de Milliyet Gazetesinde bu
kahvehane hakk›nda iki yaz› yazm›flt›r;afla¤›da-
ki sat›rlar› o yaz›lardan al›yoruz.

"Eyyub’de Karya¤d› bay›r›nda mesle¤inde
titiz Hâflim Da¤devirenin elinden bir fincan
kahveyi içerken ‹stanbulun muhteflem panora-
mas›n› seyreden kaç ‹stanbullu vard›r?.. Bir bü-
yük flehrin kendi halk›, içinde yaflad›¤› beldenin
güzelliklerini bilmezse, o flehir nas›l bir turist
flehri olur?.. Yar›m as›r kadar evvel bu kahveha-
neyi biz de¤il, bir dostumuz, müteveffa Piyer
Loti keflfetmiflti.

"‹flitti¤ime göre Turing Kulüb Baflkan› muh-
terem dostum Reflid Safvet Atabinen, bu kahve-
haneyi, Loti’nin aziz hat›ras›na lây›k bir flekle
koymak tasavvurunda imifl. Burada ‹stanbul
Belediyesine ait bir arsada küçük ç›t› p›t› bir es-
ki Türk kahvesi kurmak istiyorlarm›fl. Hay›r,ye-
ni bir kahvehane kurmak de¤il,köhnemifl kah-
vehaneyi ihya etmek, onu hakk› olan flöhrete

kavuflturmak lâz›md›r; ve bir büyük hak göze-
tilerek.

Bu kahvehaneyi yirmi befl y›ld›r bir türbe-
dar gibi bekliyen ve onu yok olmaktan kurtaran
kahveci Hâflimin hakk›.

"Bugün için bana gelince,k›rm›z› toprak
destinin içinde Gümüfl Suyu,kallâvi fincanda
tarç›n köpüklü kahve, dost Hâflimin candan
hizmeti ve o¤lu Kadrinin temiz ve mistik yüzü..
Ve karfl›da,atlas bir yelpaze gibi  aç›lm›fl ‹stan-
bul panoramas›... kâfi zevkdir.

"Has›r üstünde yat›p padiflâh rüyas› gör-
mek ,isteyenler bir yaz gecesini Pierre Loti Kah-
vehanesinin önündeki sundurmada geçirmeli-
dir. Ay ›fl›¤› olmayan bir gece 

"Bir yâri gaar ile, evet,has›r üstünde ba¤dafl
kurup oturacaks›n›z.

"Gece yar›s›n›n geçti¤ini,uzaktaki flehrin iki
kanad›n›n p›r›lt›lar› üstüne çöken sessizlikten
anlars›n›z.

"Haliç’in yüzünde zaman zaman ve çatal
çatal aç›lan yakamozlar,bal›kç›, belki de liman
korsan› sandallar›d›r.

"Uzaktan ve derinden derinden bir ses ge-
lir: Ahmed!.. Ahmed!..

"Kimdir koca ‹stanbulun en derin uykusun-
daki bu saatlerde aranan Ahmed?

"Halka halka,nokta nokta yakamozlar gö-
rürsünüz denizin yüzünde; kimdir milyona ya-
k›n insan›n uyudu¤u bu saatlerde denize girip
yüzen?.. Ahmed mi?"

Bu kahvehaneyi yirmi dokuz y›l iflleten Hâ-
flim Da¤deviren mülk sahibi ile anlaflamayarak
1955 de Piyer Loti Kahvehanesini terk ile yine o
civarda baflka bir kahvehane açm›fl, Pierre Loti
Kahvehanesini de Ali ad›nda biri tutmufltur.
Dokuz y›l da bu yeni kirac›n›n elinde kalan
meflhur kahvehane öylesine kötü bak›lm›flt›r ki,
ancak yal›n ayak yar› ç›plak hâneberdufllar›n
oturabilece¤i seviyeye düflmüfl ve bina da nere-
de ise çökecek hâle gelmifltir.1964 de hedim ka-
rar› ç›karak kapat›lmak üzere iken bir tesadüf
eseri kurtar›c› bir mele¤e kavuflmufltur. Turistik
tesislerin ne oldu¤unu çok iyi bilen genç bir
Türk kad›n›, Sabiha Tansu¤, bu periflan,ha-
zin,feci manzara karfl›s›nda duydu¤u teessürle
kahveci Ali’ye önemli bir hava paras› vererek
kahvehaneyi 8 y›ll›k bir kontrat ile kiralam›fl, Pi-
erre Loti Kahvehanesini dört duvar üstünde
köhne bir çat›dan ibaret tesellüm etmifl, y›kma
karar› durdurulmufl, kahvehane befl ay süren
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bir tamirden ve eski bir Türk kahvehanesinin
çok dikkatli ihyâs› yolunda yüz elli bin liray›
aflan bir masraftan sonra 11 Eylül 1964 de tekrar
aç›lm›flt›r. O tarihten bu yana Pierre Loti Kahve-
hanesinin tezyin ve teflrifi iflleri Sabiha Tansu¤
için zevkli fakat yorucu ve masrafl› bir ifl olmufl-
tur.(B.:Tansu¤, Sabiha)

Ça¤dafl kalender halk flairi Kahveci Bit-
lisli Ali Çamiç A¤a Piyer Loti Kahvehanesinin
Bayan Sabiha Tansu¤ eliyle ihyas›na ebced he-
sâb› ile ve milâdi takvimle flu mücevher tarihi
söylemifltir.(B.:Çamiç A¤a,cild 7,sayfa 3700)

Dikkat edince hayret içinde gördü Çamiç
Hüner benim de¤ildir tesadüf mürüvveti
Sekiz y›ll›k konturat ile mücevher tarih
"Bayan Sabiha Tansu¤"ismiyle "Piyer Loti"

1534 422

1534+422+8 = 1964 

"Önünden bir küçük sandurma-ba¤çe bu-
lunmaktad›r. Kahvehanenin befl penceresinden
ikisi,kap›n›n iki yan›nda, buraya bakar,üçü de
Haliç’e naz›rd›r.

"Bu ba¤çe-sundurmaya Pierre Loti’nin bir
büstü konmufltur.; sol tarafta muhdes olarak ya-
p›lm›fl bir ek yap›da "Anadolu Köylü Sanat›
Müzesi" diye bir Türk el iflleri teflhir bulunmak-
tad›r. Turistler bu eserlerle hayli ilgilenmekte-
dir.  Kahve oca¤›na da bu bahçeden girilir. Kah-
ve oca¤›ndaki tak›mlar tamamen eski,antikac›-
lardan toplanm›fl tak›mlard›r. Kap›dan girildi¤i-

ne göre sa¤ ve karfl› duvarlar boyu ile sol duva-
r›n bir k›sm› boydan boya alçak peykedir ki Lo-
ti zaman›nda yaln›z sa¤ duvar boyunda bir
peyke vard›. Ortaya bir divanhâne mangal›
konmufltur, Say›n Sabiha Tansu¤’un eski eflya
merak› fantezisidir. Ayn› merak eseri sol tarafa
da küçük bir f›skiyeli havuz yerlefltirilmifltir.
Mangal da havuz da muhdes olmakla beraber
Pierre Loti’nin dekor zevkine uygundur. Solda
bir vitrin içinde Pierre Loti’ye ait oldu¤u rivaye-
ti ile baz› eflya toplanm›flt›r. Bir nargile,fin-
can,hokka tak›m› gibi ki hepsi yak›flt›rmad›r. Yi-
ne ayn› vitrine Türk dostu edibin romanlar›
konmufltur, bilhassa Aziade.

"Bu as›l kahvehanenin karfl› taraf›na da ha-
s›r iskemleli bir eski Türk k›r kahvehanesi yap›l-
m›flt›r.

"Kahvehanede üç delikanl› ve 1 k›z hizmet
etmektedir. Eski Türk k›yafetlerine sokulmufl-
lard›r. Tahsilli gençlerdir. Hepsi yabanc› dil, bil-
hassa frans›zca bilirler. K›z hizmetkâr bugünün
turistini ilgilendiren uydurma,yak›flt›rma bir fi-
gürand›r. Delikanl›lara gelince onlar›n da k›ya-
fetleri kahvehanenin kurulufl tarihi olan 1880
y›l› ve etraf›n›n kahveci ç›ra¤›,kahvehane ufla¤›
k›yafeti de¤ildir. Bu delikanl›lar hizmet nöbetle-
rinde Seyfullah ad›n› alm›fl olsalar idi, k›yafetle-
ri benzemese de Loti’nin ruhu flâd olurdu.

Bizce yaz›n sabaha kadar aç›k bulundurul-
mas› ve hatta turistin geceyi orada geçirme im-
kân›n›n sa¤lanmas› yerinde olurdu.

"Bu meflhur kahvehanenin tarifesi de 1969
da flöyle idi: Çay 150, Kahve ve sâir meflrubat
250 kurufl" demektedir.

Nedim  Gürsel,  Bir  Do¤u  Büyüsü   isimli
makalesinde;  "Loti  flehrin  içinde  flehirle  bir-
likte  yaflar,  k›l›k  de¤ifltirir  ve  Türk  olmak  is-
ter   ve tabii  ki  Müslüman  flehri  Eyüp’ü  Av-
rupal›  Pera’ya  tercih  eder.  ‘Üç  ay  boyunca
onunla  birlikte  Haliç’in  öteki  k›y›s›nda  Müs-
lüman  hayat›  yaflamay›  hayal  edip  bu  imkan-
s›z  projeyi  gelifltirmeye  çal›flarak  Pera’da  kal-
d›m.’  diye  yaz›yordu.  Bunun  ötesinde  ‘Pera
beni  s›k›yordu  ve  tafl›nd›m,  eski  ‹stanbul’da
hattâ  ‹stanbul’un  da  ötesinde  Aziz  Eyüp  ma-
hallesinde  yaflayaca¤›m’  diyordu.    Tam  bir
baflkalaflmad›r   söz  konusu  olan,  orada  Arif
Efendi  diye  tan›n›yordu,  bir  evi  vard›  ve  teb-
dil-i  k›yafetle   kalabal›¤a  kar›flm›flt›.  Loti  için
art›k   ‹stanbul,  mezarl›klar›yla,  tahta  evlerin
çevreledi¤i  dar  sokaklar›yla,  Hz.  Muham-
med’in  Sancaktar›  ve  sahabisinin  mezar›yla
Eyüp’tü.  Böylece  Loti’nin  egzotizminin  kalbi
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ve  kentsel  aç›dan  kenar  bir  kasaba  olan
Eyüp,  dini  aç›dansa  bir  baflkente  dönüflmüfl-
tü."   demektedir.

Selim  Somça¤,  ‹stanbul’da  Hayvanlar
isimli  yaz›s›nda;  "...Bununla  birlikte  ‹stan-
bul’un  as›l  hayvanc›l›k  merkezi Eyüp’tü.
Eyüp’ten  Tafll›tarla’ya  uzanan  çay›rl›k  arazide
çok  say›da  a¤›l  bulunuyor,  buralarda  koyun,
s›¤›r  ve  manda  besleniyordu.  Bu  sebeple
Eyüp’ün   kaymakç›  dükkânlar›   ve  kasaplar›
meflhurdu.  Bahar  ve  yaz  aylar›nda  ‹stanbul
halk›  Eyüp’e   giderek  kaaymakç›  dükkânla-
r›nda  kaymak,  kasap  dükkânlar›nda  da  yere
serili  has›rlar›n  üzerinde  kuzu  eti  yerdi...."

"....‹stanbul  hayvanlar›  aras›nda   flehri
yaln›zca  bahar  ve  yaz  aylar›nda  ziyaret  eden
leyleklerden  de  söz  etmek gerekir.19.  yüzy›l-
dan  çok  yak›n  geçmifle  kadar  leyleklerin  ‹s-
tanbul’da  Bo¤az  köyleri  d›fl›nda  yaln›zca
eyüp’te  yuva  yapy›klar›n›  biliyoruz.  Bu  du-
rumun  klâsik  devirde  de  böyle  oldu¤unu  Ev-
liya  Çelebi’nin  anlatt›¤›  ‹stanbul’un  alt›nc›  t›l-
s›m›ndan  ö¤reniyoruz.  Evliya  Çelebi’ye  göre
Alt›mermer’deki   bir  sütunun  üzerinde  ‘Ha-
kim  Bukrat’,  yani  Hipokrat  taraf›ndan  yap›-
lan bir leylek  tasviri  olup  bu  tasvir  her  y›l  bir
gün  gagas›n›  t›k›rdat›r;  bunun  üzerine  bütün
leylekler  helak olurmufl.  Bu  yüzden  leylekler
Eyüp’te  bol  bulunmalar›na  ra¤men  ‹stanbul
içine  yuva  yapmazlarm›fl.  Tabii  leyleklerin
yuva  yapmak  için  Eyüp’ü  tercih  etmelerinin
asl›nda  Ka¤›thane  ve  Alibey  derelerinin  Ha-
liç’e  kar›flt›¤›  bu  bölgede  kurba¤a  ve  su  y›-
lan›  gibi  sevdikleri  besinleri  bulabilmeleri;
çevrede  yuva  yapmalar›na  uygun  a¤açlar›n
bulunmas›,  ayr›ca  zaman  içinde Eyüp  Sultan
ziyaretine  gelenlerin  leylekleri,  özellikle  has-
ta  ve  sakat  leylekleri  beslemelerinin  âdet  ha-
line  gelmesi  gibi  sebepleri  vard›.  Leyleklerin
ço¤u  A¤ustos  ay›nda  Eyüp’ü  terk  edip  gü-

neye  do¤ru  yola  ç›karlar,  ancak  kanad›  k›r›k,
hasta  kufllar mecburen  geride  kal›r,  hay›rse-
verler  cami  avlusunda  bu  kufllara  bakarlard›.
fiehrin  baflka  bir  taraf›nda   da  sakatlanm›fl  bir
leylek  bulan,  burada  bak›laca¤›n›  bildi¤i  için
kuflu  Eyüp  Camii’nin  avlusuna  getirip  b›ra-
k›rd›."  demektedir.    

‹stanbul  Ansiklopedisi’nde  Eyüp  Sul-
tan’›n  Kayma¤›  ve  Kaymakç›  Dükkanlar›
hakk›nda;  Eyyubun  kayma¤›  ve  kaymakç›
dükkanlar› kadimden  beri  bu  kasaban›n  flöh-
retlerinden  birini teflkil  ederdi; zaman›m›zda
Eyyubun  ne  kayma¤›  ne de  kaymakç›  dükka-
n›  kalm›flt›r.  

Civarda  pek çok  mand›ra  bulunmas›  ve
kayma¤›n  buralardan  temin  edilen hâlis   süt
ile  yap›lmas›   Eyyubun  kayma¤›na  flöhret
sa¤lam›fld›;  kaymakç›  dükkânlar›  da  Câmii
Kebir  yan›ndaki  çarfl›  boyunda,  yine  pek
meflhur  olan  Eyyub  kebabc›lar›n›n  yan›  s›ra
dizilmifllerdi.  Türbe  ziyaretine  gelenler  bu
kaymakc›  dükkânlar›na  muhakkak  u¤rad›k-
dan  baflka  Eyyuba  sûreti  mahsûsada  kaymak
almaya,  kaymak  yeme¤e  gelenler  olurdu.     

Son  kalan  iki  kaymakc›  dükkân›  da  1958-
1960  aras›ndaki  istimlâkde  y›kd›r›lm›flt›r.  

Evliya  Çelebi’de  Eyüp’ü  anlat›rken;  " ...
yo¤urdu  ve  kayma¤›  pek  lezzetlidir;  erbâb›
safâ   kaymakç›  dükkânlar›n›n   flahniflinlerinde
oturarak  kaymak  yerler,  hâlis  süt  içerler,  bal
yerler...."  diyor.  

Eyüp Sultan›n  meflhur  Kebapç›lar›  hak-
k›nda  ise kaynaklarda  rastlad›¤›m›z  baz›  bil-
giler;  Yak›n  y›llara  kadar  Eyüp’ün  kebab›  ve
kebapç›  dükkânlar›  ‹stanbul’un  büyük  flöhret-
lerindendi.  Kebapç›  dükkânlar›  bilhassa  Ca-
mii  Kebir  yan›ndaki  çarfl›  boyunda  s›ralan-
m›fllard›. Eyüp  Kebab›n›n  bafll›ca  sebebi; Eyüp
kebapç›lar›n›n,  bir  aflç›l›k  oca¤›  halinde ,  ke-
bab›  terbiye  etmesini  bilmeleriydi.  

Müflteriye  kebaplar  tabak  ile  de¤il,  bir
gelenek  olarak,  kapakl›  yuvarlak  bak›r  kebap
lengerleri  ile  sunulurdu. 

Tanzimattan  önceki  devirde  bütün  ‹stan-
bul  kebapç›lar›nda  oldu¤u  gibi  Eyüp  kebap-
ç›lar›nda  da özellikle  emsalsiz  olan   Tand›r
kebab›  terazi  ile  tart›larak  okka  hesab›  ile,  flifl
kebab›  da  ‘Büyük  lokma  bir  zira  boyunda
bir  flifl  dolusu’  olarak  uzun  ölçüsü  ile  sat›l›r-
d›.          

Ahmet  Râsim   mesire  yerlerini  anlatt›¤›
yaz›s›nda; ‘‹lkbaharda  büründü¤ü  tabii güzel-
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likler  ile     Ka¤›thâne  flehir  halk›n›  tenezzühe
davet  eder.  Kay›k  ile  Sadâbâd’a   gidifl  "hem
ucuz  hem  de  fl›k"t›r.  Haliç’te  kay›k  ve  san-
dallarla  yolculuk  etmek  ayr›  bir  zevktir.  Ba-
hariye  önlerinde  fulya  tarlalar›ndan  esen  rüz-
gâr  tafl›d›¤›  kokularla  bahar›n  geldi¤ini   müj-
deler. ‹lerledikçe  ço¤alan   kay›k ve  sandallar›n
sebep  olduklar› izdihâm  artar’,  demektedir.

Eyüp Sultan’da  yer  alan  fulya  tarlalar›
hakk›nda  ise  kaynaklarda  rastlad›¤›m›z  bilgi-
leri  özetlersek;  Eyüp’te  Gümüflsuyu’nun bu-
lundu¤u  vadi  etraf›ndaki  tepeler  tarlalar  ha-
linde  çiçek  bahçeleri  idi.    Gül,  sünbül,  lâle,
zerrin  ve  fulya  yetifltirilir. Cuma  günleri  de,
Eyüp’ün   Oyuncakç›lar  Çarfl›s›nda   büyük  bir
çiçek  pazar›  kurulurdu.

Sadi  Yaver  Ataman  ise;  "O  ça¤lar  da
Eyüp’te  Türbe  Bahçesi  ve  Fulya  Tarlas›  ad›n-
da  iki  e¤lence  yeri  vard›.  Halk,  Eyüp’ün
meflhur  yo¤urtlu  kebab›n›,  Alibeyköy’nün  ha-
lis  kayma¤›n›  yemek  için,  kebabç›  dükkânla-
r›nda  s›ra beklerdi.  Halk›n  bir  ço¤u,  evlerin-
den  getirdikleri   dolmalar, helvalar,  çeflit  çeflit
yemeklerle,  selvilerin  alt›na  yay›larak,  o  za-
manki  Haliç’in  lâtif  manzaras›  karfl›s›nda  yer-
ler,  içerler,  urganlarla  a¤açlara  kurulmufl  sa-
l›ncaklarda,  nefl’e  içinde  kolan  vururlard›.

Cuma  günleri,  ço¤u  erkekler,  bostan  is-
kelesindeki  kahvede  otururlar,  büyük   çarda-
¤›n  gölgesinde,  Kâ¤›thane’ye  giden  renk  renk
kay›klar›  seyrederler,  her  birinden  gelen  flar-
k›  ve  gazel  seslerini  dinlerlerdi.

Osman  Cemal  Kayg›l›’da; "...1800-1905
aras›  ‹stanbul’da  Kalenderâne  alâkalar›n  en
yayg›n  oldu¤u  devirlerdendir;  Eyyubda  Ful-
ya  Tarlas›  yahut  Fulya  Ba¤›  denilen  mesire
ise  yâr  ve  a¤yar gözlerinden  gizli  buluflma
yeri  olarak  bilhassa  tercih  edilirdi."  demekte-
dir.                         

Haluk  fiEHSUVARO⁄LU.   As›rlar  boyun-
ca  ‹STANBUL saraylar›, Camileri,  Abideleri,
Çeflmeleri, isimli  eserinde    Ahmed  Rasim’den
nakletti¤i  Eski  ‹stanbul  Ziyaretleri  bafll›kl›  ya-
z›da;   

"....Biz  merkeb  süvaran  çarfl›n›n  kebabç›,
yo¤urtçu,  kaymakç›,  dükkânlar›na    bakmaz,
onlar›n  karfl›s›ndaki   s›ra  oyuncakç›  dükkân-
lar›na  dalar,  kendimizi  kapt›r›rd›k.

Kâ¤›thane  tepesindeki  kanarya  sar›s›  ka-
t›rt›rna¤›  yonca  demeti  tak›l›  saz  külâhlar›
var  ise  buran›nda  renk  renk  kanatl›  f›r›ldak-
lar›  vard›.  Onlardan  birer  tane  al›n›p  merkeb-

lerin  bafll›klar›na   tak›l›r,  ellerde  elvan  kâ¤›d
flemsiyeler  alt›nda  dudaklarda  gülkurusu  fli-
flirtmeler,  elde  k›l›çlar  yürür  giderdik.

(Fulya)  tarlalar›  hâlâ  gözümün  önünde-
dir.  O  muattar,  o  parlak  sar›  sahan›n  kenar-
lar›  ne  dilniflin  neflimengâhlar  idi;  buralarda
oturulur,  yemekler  yenir,  (Niyet)  kuyusuna
gidilir,herkes  kayb›n›  arard›.   Avdette  o  ser-
vüzar›  kadimin  gölgeliklerinde  gunude,  erva-
b›  eslafâ   fatihalar  yollan›r,  yollarda  bekleyen
fukaraya  sadakalar  verilir,  meczibi  ümmetten
olanlara  sualler  sorulur,  türbei  flerifeye  gidi-
lir,  fatihalar,  sureler  okunur,  küçük  çocuklar
koltuklar›ndan  kald›r›l›p  türbe  penceresinden
bakt›r›l›r.  Çocu¤u  olm›yanlar  türbedar›n  ter-
tip  gerdess  olan  mühürlü  kâ¤›tlardan  al›rlar,
tövbeler,  isti¤farlardan,   güvercinlere  dar›lar
serptikten   türbedâra,  hademeye  bahflifller
verdikten,  (flad›rvandan),  afiyettir  diye  sular
içtikten,  mahud(leylek)i  sevip,  okflad›ktan
sonra  a¤›r  a¤›r  avdet  ederlerdi.      

Bir  zamanlar  Haliç  K›y›lar›n›  süsleyen
birbirinden  güzel  sahil  saraylar›na  ait  bir  kaç
öykü:

Abdullah  Pafla  Yal›s›:Bahariye  sahilinde,
fiah  Sultan  Camiinden  sonra  gelen ‹brahim-
Hân – Zâde  Halil  Beyin  yal›s›n›n  yan›nda
idi.  Abdullah  Paflan›n  torunlar›ndan  olan
Damat  Fethi  Pafla’da  bu  yal›da  dünyaya
gelmifltir.  Haluk  fiehsuvaro¤lu  bu  yal›  için;
"Eyüp’ün  son  büyük  binas›    Damat  Fethi
Pafla’n›n  oturdu¤u  sarayd›. Bu  ahflap  saray
havai  mavi   boyal›yd›.  Gayet  enli  tahtalar
döflenmifl  müteaddid  büyük salonlar›  vard›.
K›r›m  Harbi’nden  evvel  ‹stanbul’a  gelen
Prens  Mençikof’la  bur   sarayda  da  müzake-
reler  yap›lm›flt›."  demektedir.  

Valide  Sultan  Yal›s›: Zal  Mahmud  Pafla
Camii  avlu  kap›s›  karfl›s›nda  ve  Feshane
caddesi  üzerinde  bulunan  bu  muhteflem  res-
mi  E.  Flandin’in  ‹stanbul  An›lar›  adl›  eserin-
de  görülmektedir.   Feshâne  binas›n›n  1.5  ka-
t›  büyüklü¤ünde  olan  saray›n  sahil  boyun-
daki  r›ht›m›  300  metreyi  bulmaktayd›.  IV.
Mehmed’in  annesi  Turhan  Hatice  Sultan  ta-
raf›ndan  yapt›r›lm›flt›r.  Valide  Sultan  Yal›s›
son  olarak  Esma  Sultan’›n  mülkiyetine  geç-
mifltir.

Beyhan  sultan  Yal›s›:  Defterdar  ‹skele-
si’nden  sonra  gelen  ilk  yal›  idi. Bunun  ya-
n›nda  ise   Esma  Sultan  Saray›  bulunuyordu.
1835’te  arsas›na  Feshane  Fabrikas›  yap›lm›fl-
t›r.  
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Esma  Sultan  saray›:  Defterdar  ‹skelesin-
den  sonra  gelen  ikinci  yal›d›r.  Birinci  yal›
Beyhan  Sultana  aitti. 1835 senesinde  ‹stan-
bul’a gelen  Miss.  Pardoe,   Esma  Sultan›n  ya-
l›s›  hakk›nda;  "Eyüp sahilinin  en  büyük  ya-
p›s›   talihsiz  III.   Selim’in  yapt›rd›¤›  sahilsa-
ray›d›r.    Benim  ‹stanbul’da  bulundu¤um  s›-
rada,   bu  muhteflem  sarayda   zaman›n  pa-
diflah›    II.  Mahmud’un  ablas›  Esma  Sultan
oturmakta  idi."  demektedir.

Hatice  Sultan  Yal›s›:  Yal›,  Mihriflah  sul-
tan  ‹mareti  haziresinden  sonra  gelen  Hibe-
tullah  Sultan  Sahilsaray›  yan›nda  idi. Hatice
Sultan  Yal›s›,  vefat›ndan  sonra  y›kt›r›lm›fl  ve
arsas›  ‹plikhâne  Fabrikas›na  kat›lm›flt›r.

Hibetullah  Sultan  Sahilsaray›: Bahariye
sahilinde Mihriflah  sultan  ‹mareti  haziresin-
den  sonra  gelen  ilk  bina  idi.  Hibetullah
Sultan,   I. Abdülhamid’in  k›z›d›r. Hibetullah
Sultan   sahilsaray› da  y›kt›r›larak  arsas›  1827
y›l›nda  kurulan  ve  donanman›n  yelken  bez-
leri  ve  sâkir-i  Muhammediye’nin  elbise,
don  ve  gömlek  ihtiyaçlar›n›n  karfl›land›¤›
‹plikhâne  Fabrikas›na  kat›lm›flt›r.

Her gün  önünden  geçti¤imiz  ama  öykü-
lerini  bilmedi¤imiz  yap›lar›n  öykülerinden
örnekler: 

‹stanbul  Ansiklopedisi’nde  Reflat  Ekrem
KOÇU,  Eyüp  Sultan  Askeri  Rüfltiyesi’ni  an-
lat›rken;  Hicri  1292 – 1302  (M. 1875 –1884)
ilk  aç›lan  dokuz  askeri  rüfldiyeden  biridir
(Di¤erleri: Gülhâne,  So¤ukçeflme,  Kocamus-
tafapafla,  Fâtih,  Kas›mpafla,  Befliktafl,  Üskü-
dar  Paflakapusu,  Üsküdar  Toptafl›  askeri
rüfltiyeleridir;  Defterdar  Caddesindeki  binâ-
s›nda  hâlen  Ebüssüud  ‹lkokulu  bulunmak-
tad›r.)  demektedir.  Okul  daha  sonra   ‹mam
Hatip  Okulu olarak  kullan›l›rken,  17  A¤us-
tos  depreminde  hasar  gördü¤ü  için  boflalt›l-
m›flt›r. Daha sonra yeniden ö¤retime

aç›lm›flt›r.

Eyüp  Sultan  Refladiye  Numune  Mekte-
bi:  Beflinci  Sultan  mehmed  Reflat  Eyüp  Sul-
tan’daki  Mimar  Kemalettin’e  yapt›rd›¤›  tür-
besinin  hemen  yan›na  bir  de  okul  yapt›r-
m›flt›r.  Bu  padiflah’›n  "son  uykumu  masum
çocuk  sesleri  aras›nda  uyumak  isterim"  de-
di¤ini  aktaran  Hakk› Göktürk  daha  sonra
flöyle  devam  etmektedir:  "Zaman›m›zda  Ey-
yub  ‹skele  Caddesinde  Eyyub  Lisesinin  bu-
lundu¤u  iki  katl›   kâgir  binâd›r;  yap›s›na
türbe  ile  birlikte  1911  y›l›nda  bafllanm›fl  ve
bir  y›lda  tamamlanarak  1912-1913  y›l›nda
Eyyub  Reflâdiye  Nümûne  Mektebi  ad›  ile
tedrisâta   aç›lm›flt›.  Bizzat  devrin  padiflah›-
n›n  himâyesinde  hakikaten  bir  örnek  okul-
du.  Hükümdar   taraf›ndan  her  y›l  talebele-
rine  yazl›k  ve  k›fll›k  iki  kat  üniforma  yap-
t›r›l›r,  buna  bir  pelerin,  bir  fes,  bir  çift
ayakkab›  ve  bir  kat  çamafl›r  ilâve  edilirdi.
Türkiye’nin  ilk  izci  teflkilât›  da  bu  mekteb-
de  kurulmufltur.

Binan›n  ikinci  kat›nda  ortadaki   kubbe-
li  oda,  binâ  numûne  mektebi  iken  mekteb
mescidi  idi.   

Eyüp  Sultan  Askeri  Baytar  Rüfldiyesi:
Bahariye  caddesi  üzerinde  yer  alan  ‹plikha-
ne  K›fllas›nda aç›lm›fl  olan  Topçu  Mekte-
bi’nin  Hal›c›o¤lu’na  nakledilmesinden  sonra
yerinde  bir  Askeri  Rüfldiye  aç›ld›.  Bir  süre
sonra  Askeri  Rüfldiye  Askeri  Dikimevinin
de  bulundu¤u  yeni  binas›na  nakledilince
yerinde  bir  Askeri  Baytar  Rüfldiyesi  aç›ld›.
‹stiklâl  Marfl›m›z›  yazan  büyük  flair  Meh-
med  Akif’de  bu  Baytar  Rüfltiyesi’nde  yetifl-
mifltir.

Eyüp Sultan  Askeri Rüfldiyesi: Önce  ‹p-
likhâne  K›fllas›nda  kurulmufl  olan  Eyüp
Sultan  Askeri  Rüfldiyesi  oradan  daha  sonra
Askeri  Dikimevi  olarak  kullan›lan yeni  bi-
nas›na  nakledildi.  San’at  okulu  olarak  hiz-
met  veren  okul  Tophane’deki  Askeri  San’at
okuluna  nakledilince,  yeri  atl›  tramvaylar›n
ayg›rlar›n›n  ah›r›  oldu. Atl›  tramvaylar  kalk-
t›¤›nda  oras›  da  dikimevine  kat›ld›  ve  bir
k›sm›  krefl,  bir  k›sm›  da  dikimevi    hizme-
tindeki neferlerin  ko¤uflu  oldu. Günümüzde
Askeri  Dikimevi,  Eyüp  Belediyesi  Baflkanl›k
Binas›  olarak  kullan›lmaktad›r.             

Silahtara¤a  Termik  Elektrik  Santrali: ‹s-
tanbul  flehrinin  elektrik  ihtiyac›n›  temin  et-
mek  için  tesis  edilmifl  olan  santral  sadece
‹stanbul’un  de¤il  Türkiye’ninde  ilk  termik
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Elektrik  Santrali  olma  özelli¤ine  sahiptir.
118.000  m2 lik  bir  alana  üzerine  kurulmufl
olan  santralin  inflas›na   1911  y›l›nda  bafllan-
m›fl  olup;  11  fiubat  1914  tarihinde    tram-
vaylara,  14 fiubat  1914  tarihinde  de  flebeke-
lere  ve  abonelere  elektrik  verilmesi  suretiy-
le  faaliyete  geçmifltir.  Macar  Ganz  Firmas›
taraf›ndan  infla  edilen  santral  1914’te  Soci-
eti  Financiare  de  Transports  et  d’Lutrepries
Insdustrielles  a  Bruxelles  (Sofina)  flirketine
devrolmufltur.   Bu  flirket   Societe    Anonyme
Turgue  d’Electricite   (Osmanl›  Türk  Anonim
fiirketi)  ad›  alt›nda   1937  y›l›na  kadar  satra-
li  iflletmifltir.

1937  y›l›ndan  itibaren  Naf›a  Vekaleti’ne
(Bay›nd›rl›k  Bakanl›¤›)  ve  1  y›l  sonra  da  ‹s-
tanbul   Belediyesi’ne  devredilerek  ‹.E.T.T.  ‹fl-
letmeleri  Umum  Müdürlü¤ü’ne  ba¤lanm›fl
olan  santral,  1970 y›l›nda  T.E.K.’e  devrolun-
mufltur.   1982   y›l›na  kadar  faaliyetini  sür-
düren    santral  de  so¤utma  suyunun  temin
edilememesi  nedeniyle  18.3.1983  tarihinde
üretim  tamamen  durdurulmufltur.

Türkiye’nin  ilk  termik  santrali  olma
özelli¤i  tafl›yan  santral,  1.  Ulusal  Mimarl›k
dönemine  ait  üslup  tafl›yan  yap›lar›n›n
(Santral  yap›lar›- lojman  yap›lar›- cami  ve
1913  y›l›na  ait  makineleri)  korunarak,  tari-
hi  santral  yap›lar›n›n  yerinde  ve  bu  yap›lar
içinde  ilk  santralin  an›lar›n›  ve  enerji  tekni-
¤inin  geliflimini  gelecek  kuflaklara  aktarmak
amac›  ile  bir  Enerji  Müzesine  dönüfltürül-
meyi  beklemektedir.       

Son  olarak  kendisi  de  Eyüplü  olan  ve
Eyüp’e  gönül  verenlerden  olan  Say›n  Nezih
ELDEM’den  dinledi¤im   Neyzen  TEVF‹K ile
ilgili  bir  öyküyü  nakletmek  istiyorum;

Neyzen Tevfik,  senede  bir  veya  iki  kez
fiifa  yokuflunda  yer  alan  bir  tekke  fleyhinin
evine  misafir  gelir.  Onun  geldi¤i  gün  tek-
ke  fleyhinin  han›m›  tan›d›¤›,  çok  iyi  görüfl-
tü¤ü  komflular›na  Neyzen Tevfik’in  geldi¤i-
ni  haber  verir.  Mahalleyi  bir  heyecan  sarar,
herkes  sab›rs›zl›kla  akflam  olmas›n›  bekle-
mektedir. Her  evden  "K›zlar  akflam  yeme¤i-
ni  erken  yiyelim  de  Neyzen’i  dinlemek  için
bir  an  önce  ç›kal›m"  sesleri  yükselmektedir.
Hava   karar›r   kararmaz   akflam  yeme¤ini
yiyip  sofray›  toplayan; ellerinde  minderleri,
akflam  karanl›¤›nda  bahçe  duvarlar›n›n  göl-
gelerine  s›¤›narak  tekkenin  yak›nlar›nda  yer
alan  yol  kenarlar›nda,  bahçeler de,  evlerde
yerini  al›p  sessizce  beklemeye  bafllar.  Niha-

yet  beklenen  an  gelmifltir,  gecenin  ilerleyen
bir  saatinde  Neyzen  evin  bahçesine  ç›kar  ve
bafllar  ney  çalmaya.  Bu  muhteflem  ziyafet
kimi  zaman   sabaha  kadar  sürer.  Neyzen
çald›¤›  sürece  kimse  sesini  ç›karmaz  çünkü
bilirler  ki;  Neyzen  fark  ederse;  çalmay›  der-
hal  kesecektir.
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1950 Y›l›nda Keban’da do¤du. Üç y›l köy
ö¤retmenli¤inden sonra, Ankara Gazi
E¤itim Enstitüsü  Resimifl bölümünden
1974 y›l›nda mezun oldu. Yurdun de¤iflik
e¤itim kurumlar›nda ö¤retmenlik yapt›.
Emeklilikten sonra sanat yaflam›n› serbest
olarak sürdürmektedir. Eyüp’te ikamet
etmektedir.

SEMPOZYUMDAN
SERGÍLER

EYÜP’LÜ
RESSAMLARIN Ç‹ZG‹LER‹NDE 
EYÜP SERG‹S‹

Ahmet BAYINDIR

Ahmet Bay›nd›r       M.Enis fiensever       Emel Akbay

Eyüpsultan Camii, Ya¤l›boya, Ahmet Bay›nd›r
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Eyüpsultan
Sempozyumu

Portreler Sergisi’nden
kesitler

Çizgiler: Ahmet Bay›nd›r



Eyüp’le ilgili pekçok konu, Tarihi
Kültürü ve Sanat›yla Eyüpsultan
Sempozyum’lar›nda konuflmac›lar
taraf›ndan anlat›lm›fl ve Eyüp Belediyesi
taraf›ndan da baflar›l› bir biçimde kita-
plaflt›r›lm›flt›r. Kitaplar incelendi¤inde çok
ayr›nt›l› bilgilere ulaflmak mümkündür. 

Bugünün Eyüp’ünü foto¤raf
kareleriyle yans›tabilmek için kuflkusuz
farkl› zamanlarda Eyüp sokaklar›nda birçok kez araflt›rma yap›lmas› gerekiyordu .
Zaman zaman çok de¤il yirmi y›l öncesine özlem duyarak zaman zaman da “buras› ne
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Firdevs Say›lan 

‹stanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Sanat Tarihi bölümü mezu-
nudur. Akbank reklam ve tan›tma
bölümünde yönetici olarak çal›flm›fl-
t›r. 1988 y›l›ndan bu yana ‹FSAK üye-
sidir. Sanat tarihi derne¤i kurulufl ça-
l›flmalar›na kat›lm›fl her iki derne¤in
yönetiminde görevler üslenmifltir.
Ayr›ca Türkiye Tarihi Evleri Koruma
Derne¤i ve Aturjet’in üyeleri aras›n-
dad›r. Anadolu’da arkeolojik kaz›lar-
da foto¤raf çal›flmalar›nda bulun-
mufltur. Ulusal yar›flmalarda ödüller
kazanm›flt›r. Üyesi bulundu¤u der-
neklerin açt›klar› karma foto¤raf ser-
gilerine kat›lm›fl, kiflisel olarak biçok
sergi açm›flt›r. 

Foto¤raf çal›flmalar› e¤itimi ile
ilgili olup uygarl›k tarihi aç›s›ndan
dünyada çok özel bir konuma sahip
olan Anadolu’yu dolaflarak, foto¤raf-
larla belgelemenin kamuoyunu;
tarihsel kentlerimizi, an›tlar›m›z›
(korumaya) yöneltmek için etken bir
yol oldu¤una inanmakta ve bu alan-
larda çal›flmalar›na devam etmek-
tedir.

Eyüp’ten
Kareler



kadar kötüydü, ne güzel olmufl “ diye
düflünerek gözümüze çarpanlar› belgelem-
eye çal›flt›k. Deniz taraf›ndan bak›ld›¤›nda
Eyüpsultan  Camii ve yamaçlar›n›n
görünümü, eski belgelerdeki görüntü-
lerinden çok az farkl› gibi ise de, sahilin
doldurulmas› ile tamamen de¤iflen k›y›
dokusu, sokaklara girildikçe çokkatl›
yap›lanman›n yo¤unlu¤u Eyüp’ün tarihi
dokusunu fazlas›yla kaybetti¤ini gösteriyor.
Buna ra¤men bozulmayan birkaç eski sokak
dokusu ile ahflap yap›larla iç içe yaflayan
hazireleri, foto¤raf çal›flmalar› için oldukça
zengin malzeme oluflturdu. 

‹stanbul’a gelen yerli yabanc› herkesin

mutlaka u¤rad›¤› bir yer olan Eyüp yüzy›llar önce
de pekçok yabanc›y› etkilemifl, türbeleri ve
mezarl›klar› dolays›yla yaflayanlar›ndan çok ölen-
leriyle ilgilenilmifl yabanc› seyyahlar›n yapt›klar›
gravürlerdeki pitoresk görünüm; Eyüp camii ve
hazirelerinde hala var. As›rl›k selvi a¤açlar› ile
aç›k hava müzesi görünümündeki mezarl›k ‹stan-
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bul’un belki de Anadolu’nun içinde cami
mescit imaret çeflme sebil gibi dini ve sosyal
yap›lar› bar›nd›ran en genifl ‹slam mezarl›¤›.
Eski gravürlerde mezar tafllar› aras›nda otu-
rarak Haliç’i seyredenlerin görüntüsü
bugün de pek de¤iflmemifl. Eyüp mezarl›¤›
yaflamla ölümün iç içe oldu¤u baflka hiç bir
yerde rastlanmayan mistik bir havaya sahip.
Bu mekanda foto¤raf çal›fl›rken özellikle
mezar tafllar›ndaki günün her saatinde
de¤iflen ›fl›k oyunlar› inan›lmaz bir heyecan
yarat›yor. Mimarideki devir usluplar›n›n

bezeme biçimlerine yans›mas›yla birbirine
asla benzemeyen mükemmel tafl iflçili¤ini
sergileyen mezar tafllar›n›n her biri farkl› bir
sanat eseri. Bu da insana sonu olmayan bir
foto¤raf çal›flma iste¤ini veriyor. 

Haz›rlayaca¤›m›z gösteri yaln›zca
ölülerle ilgili olmamal›yd›. Bu mekanlarda
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yaflayanlara ait etkinlikler  (Zal Mahmut
Pafla  Medresesi avlusuna musiki çal›flmas›
yapan gençler) de hofl görüntüler olufltur-
dular. 

Geçti¤imiz y›llarda oyuncakç›lar› çöm-
lekçileri halka f›r›nlar› ile de ün yapan
Eyüp’te bu gün onlar› bulmak neredeyse
imkans›z. Eyüp Camii karfl›s›ndaki modern
halka f›r›n› ile oyuncakç›lar soka¤›ndaki
plastik oyuncaklarla birlikte tezgahta yer
alan birkaç düdüklü küçük testiden baflka
eski gelenekleri yan›stan görüntülere rast-
lanm›yor. Bunlar›n turistik aç›dan da olsa
yaflat›labilmesi foto¤raf karelerinde daha
çok Eyüp’ün yer almas›n› sa¤layacakt›r
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