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10.YIL
Bar›fl›n de¤il savafl›n konufluldu¤u, havan›n kurflun gibi a¤›r

oldu¤u bir atmosferde insanl›¤a ve gelece¤ine iliflkin "güzel"
sözler sarf edebilmek ne kadar güç...

Evrensel insanl›k de¤erlerinin dünyan›n her bir
köflesinde "vazgeçilmezler" olarak kabul edildi¤i bir gelecek
ütopyas›" flimdilik zor görünse de, insana ve insan› eflref-i
mahlûkat olarak Yaradan’a olan sars›lmaz inanc›m›zla diy-
oruz ki: 

"Buda geçer yâ hû" ...
Tarih boyuca çok önemli olaylar›n cereyan etti¤i bir

co¤rafyada, herhangi bir yerde yafl›yormuflças›na tav›r almam›z ve
gelifltirmemiz mümkün de¤il. Devletimizin, bu iklimde var olmas›,
onun dünya devletler arenas›nda güçlü, kendinden emin ve merkez olma
sorumlulu¤unu da yüklemekte. Dolay›s› ile bizim bugün herhangi bir üçüncü
dünya ülkesi gibi bilime / sanata / kültüre yaklaflmam›z bizlere yak›flan bir tav›r olmasa gerek.

Bizler bu tespitten hareketle tarihimizin ve co¤rafyam›z›n bizlere yükledi¤i a¤›r sorumluluk
bilinci ile bilimsel, sanatsal, kültürel faaliyetlerimizi gerçeklefltiriyoruz. Her ad›m at›fl›m›zda,
her bir tu¤lay› üst üste koyuflumuzda, herhangi bir projeyi hayata geçiriflimizde flu soruyu
kendimize soruyoruz: "Bugün insanl›k için, aziz milletimiz için ne yapt›k?" 10. y›lda (hamdol-
sun ) bu sorunun cevab›’n›n çok müspet oldu¤unu, gönül rahatl›¤› ile Eyüp’ümüze, ‹stanbul’u-
muza, Ülkemize, insan›m›za dolay›s› ile tüm insanl›¤a iyi fleyler sundu¤umuzu müflahede ediy-
oruz. Dolay›s› ile insan›m›z›n ve insanl›¤›n huzuruna sundu¤umuz her hay›rl› hizmetin Hak
kat›nda da zayii olmayaca¤›na inan›yoruz.

Yaflanan a¤›r ekonomi koflullar, hükümetlerin bir türlü dikifl tutturamayan hedefleri,
yap›lan genel seçimler ve seçimlerle yaflanan siyasi tasfiye, yeni kurulan hükümetle belirgin-
leflmeye bafllayan toplumsal bir uzlaflma temayülleri ve ard›ndan patlak veren savafl senary-
olar›...

Elbette günceli göz ard› ediyor de¤iliz. Zira bu memlekette, bu yöneticilerle bu yönetim
biçimi ile ve bu insanlarla birlikteyiz. ‹flin bu k›sm› bize hüzün vermiyor. Bizi ye’se düflüren
husus; fertten topluma toplumdan devlete veya tersinden devletten topluma oradan ferde
uzanan sinerjinin bir türlü oluflamamas›. Tek tek her birimizin kayg›da, tasada, sevinçte, k›vanç-
ta "Milli birlik idealinin" bir türlü müesses hale gelmemesi bizi üzüyor. ‹stiyoruz ki Eyüp’te on
y›ld›r yakalad›¤›m›z heyecan›, yurdumuz’un bütün köflesinde görebileyim, görebilelim. Bunu
göremiyor olmak bizi üzüyor.

Hani ne derler sevinçler paylafl›ld›kça ço¤al›r, üzüntüler paylafl›ld›kça azal›r. Üzüntümü
sizlerle paylafl›yorum. Tabii ki  sevincimi de. ‹flte bu kitap ve bu kitaba haz›rlad›¤›m›z bu yaz›
sevincimizi sizlerle paylafl›lmas›na vesile teflkil etti¤i içinde ayr›ca memnunum. Zîra sizlerle,
“yaz› dili” ile de olsa hasb›hal edebilmek yüre¤imizdeki a¤›r havay› azda  olsa  hafifletiyor.

Yaz›ya geçirilmemifl bilgi zamanla unutuluyor, kayboluyor gidiyor. Bugün teknik imkanlar
la (Bilgisayar, Mikro film, Video v.s) her türlü faaliyet kayda geçiriliyor depolan›yor, arflivleniy-
or ve insanl›¤›n hizmetine sunuluyor. Dünyan›n say›l› kültür merkezlerine bir tuflla ulafl›l›yor,
say›s›z bilgileri edinebiliyorsunuz.

Biz bugün Eyüp’e ait bilinmesi gereken ne varsa hepsi kayda geçsin istiyoruz.Yaz›l› ve
görsel olarak. Bu meyanda Eyüp Sempozyumlar›’n›n münderecat›nda bulunan Eyüp’e ait bil-
giler, tarihe bir kay›t düflmek oldu¤u gibi, insanl›¤›n ortak kullan›m›na sundu¤umuz bilgi
numuneleridir diye de düflünüyoruz. ‹nflallah hem internet ortam›nda hem de tan›nm›fl belli
bafll› (Ulusal/Uluslararas›) Kültür Merkezlerinde Eyüp Sempozyum kitaplar›m›z›n bulunmas›
için çabalar›m›z sürmekte. ‹stiyoruz ki sahip oldu¤umuz bu güzellikler tüm insanl›¤›n olsun.

Güzeller güzeli yurdumuzun mutena bir köflesinden yakt›¤›m›z bu ›fl›¤›n, yurdumuzun
di¤er köflelerinden yak›lan ›fl›klarla birleflip kocaman bir ayd›nl›¤a dönüflmemesi için hiçbir
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neden yok. Yeter ki o malûm sinerjiyi yakalam›fl olal›m. Sizlerden istedi¤imiz bu kitab› (ve di¤er
kitaplar›) karanl›¤a karfl› yak›lm›fl bir ›fl›k olarak kabul etmenizdir. Bu kabul sizleri ve bizleri
bugünlerde (yani kat› kasvetin yo¤un oldu¤u) ayakta tutacak en güzel bir umut kayna¤›  olaca¤›
kanaatindeyiz. 

Yine bu meyanda öteden beri bizim dile getirdi¤imiz bu kanaatlerimizi teyit eden cümleler-
le devam edelim;

“Türkiye’nin ayd›nlar›, ne idü¤ü belirsiz projelerle ‹slâm’› bu ülkenin ve toplumun
hayat›ndan uzaklaflt›rma aymazl›¤›n›n son vermedikleri yani ‹slâm bu ülkede en esasl›, en
köklü, en güçlü siyasi, toplumsal ve kültürel realite olarak görünmek yerine, meflrûiyeti olmayan

sadece halk›n vicdanlar›na hapsedilen ölü, ruhsuz, anlams›z bir din olarak
alg›land›¤› sürece; Türkiye asla belini do¤rultamaz ve bizi periflan eden

belirsizlikleri, istikrars›zl›klar› asla aflamaz ve hatta flu Anadolu
co¤rafyas›ndaki varl›¤›n› sürdürmeyi bile asla garanti alt›na ala-

maz.”
“Toplumsal mutabakat veya sözleflme üzerine kurul-

mayan aksine böyle bir mutabakat›n, sözleflmenin veya
ortak akl›n dayanmas› gereken bu topluma kimli¤ini,
haf›zas›n›, varl›k nedenini veren bu toplumun anlam hari-
talar›n› oluflturan toplumsal, kültürel ve siyasi dinamik-
lerinin sürekli olarak yok say›lmaya ve hatta zaman zaman
yok edilmeye çal›fl›ld›¤› bir ülkedeki sistemin

meflruiyetinin sorunlu olaca¤› ve bu sorun halledilmedi¤i
sürece de siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel iktidar

ayg›tlar› arac›l›¤›yla kullan›lan iktidar biçimlerinin her zaman
sorun üretece¤i aç›kt›r.”
“Küresel sistem, küreselleflme ayn› anda iki uygarl›¤›n var

olmas›na imkan veremiyor, vermeyecekte. O anlamda bölgesel kazan›mlar
imkan dahilinde de¤il. Biz bugün gerçekten velut  bir düflünce alan› üretemedi¤imiz

müddetçe, yaflama modeli gelifltiremedi¤imiz sürece, varl›k alan› üretemedi¤imiz sürece, dünya-
da varolamay›z. Varolabilmek için böyle bir ihtiyac›n üretilebilmesi, var edilebilmesi laz›m. Bu
anlamda medeniyet de¤erlerimizi tahrip edilmemifl aslî kimli¤iyle, biçimiyle örneklenmeye
ihtiyac› vard›r. Bu ortaya ç›kar›lmad›¤› müddetçe bizim ad›m›za  bizim mukaddeslerimizi,
de¤erlerimizi, tarihimizi baflkalar› bize ö¤retmeye kalk›fl›r. Neticede biz onlar›n ö¤rencileri
olaca¤›z, ayd›nlar›m›z halk›n önderleri olamayacak, sadece "bir fleyin" aktar›c›lar› haline gele-
ceklerdir.”

“Türkiye’deki anakronik (zaman ve tarih d›fl›na düflen) statükocu retorik ve uygulamas›,
Türkiye’nin yaflad›¤› travmalar› kat be kat artt›rmakta, Türkiye’de yapay sorunlar ihdas
ettirmekte, Türkiye’nin zengin tarihsel, kültürel, toplumsal dinamiklerini dinamitlemekte,
ülkemizin gelece¤i güvenle yürüyebilmesini handiyse imkans›zlaflt›rmakta, tarih yapm›fl bir mil-
letin varl›¤›n› sürdürebilmesini bile tehlikeye sokmakta ve bu durum Türkiye’nin iç ve d›fl poli-
tikada büyük zaaflar göstermesine yol açmakta ve Türkiye’nin imkânlar›n›, dinamiklerini
yarat›c› flekillerde kullanabilmesini muhal k›lmaktad›r.”

“Nihai olarak devlet ve toplum aras›ndaki gerilimin yat›flt›r›lmas›, toplumsal ve kültürel
dinamikleri eksene alan bir toplumsal mutabakat›n gerçeklefltirilmesi, Türkiye’nin kimlik krizin-
den kaynaklanan travman›n ve özgüven yitiminin afl›lmas› ve Türkiye’nin orta ve uzun vadede
yeni bir yörünge oluflturarak yeniden tarihi misyonunu üstlenmesi ile mümkün olabilir.”

Bizler bugün böyle bir anlay›flla yola koyulduk. Bu yol biliyoruz ki uzun ve çileli yol. Öyle
umut ediyoruz ki sonu ayd›nl›k. Yani tünelin ucunda ›fl›k görünüyor.

Bu umutlarla tebli¤ sahibi de¤erli hocalar›ma ve araflt›rmac›lara kitab›n yay›n›nda eme¤i
geçen herkese flükranlar›m› sunuyorum.

2003 y›l›nda "Fethin 550. Y›l›" bafll›kl› Sempozyum VII.’de buluflabilmek umudu ile sayg›lar
sunuyorum

Ahmet GENÇ
Belediye Baflkan›
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ALTINCI K‹TAP
Kapsam› itibariyle hayli hacimli olabilecek bir konuyu seçtik

bu y›l; Meflhurlar. adeta umman. Dald›k içine, ç›k ç›kabilirsen.
Hamd olsun, iyi fleyler ç›kt› ortaya. Bafllang›ç olmas›na karfl›n,
istikbal için müspet say›labilecek " verimler " toparlad›k. ‹lerle-
yen sayfalarda bunlar› olanca zenginli¤i ile okuyacaks›n›z. Ama
ilk etapta flu hususu yinelemeliyim; "bu meyanda yapacak daha
çok fley var.! 

May›s 2002’de (10-12 May›s) gerçeklefltirdi¤imiz "Tarihi, Kül-
türü ve Sanat›yla Eyüpsultan Sempozyumu VI" ön haz›rl›klar› itiba-
riyle di¤er befl toplant›lara göre bizi en fazla yoran çal›flma oldu. fiöy-
le ki;

Merhum Mehmet Mermi Haskan’›n "Eyüpsultan Tarihi" baflta olmak üzere Eyüp
üzerine yaz›l› (bizim ulaflabildi¤imiz) bütün çal›flmalara müracaat ettik. ‹simler ç›kard›k. Listele-
dik. 600’e yak›n ismi bilgisayara yükledik.

Bununla yetinmedik 1997’de ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin “‹stanbul Mezarl›klar› En-
vanter” çal›flmas› ba¤lam›nda Eyüp’te bulunan mezarl›klar listesinden istifade ettik. Kocaman iki
klasörü bulan bu çal›flma iki aflamal› idi. ‹lk bölümü okuma, ikinci bölümü ise okunanlar› mezar-
tafl›na ve hazireye (veya mezarl›¤a) yerlefltirme. Bu iyi niyetli çal›flma maalesef ikinci aflamadaki
baz› eksiklikler nedeni ile akamete u¤rad›.

Meflhurlar listesini üç dört ay süren ön incelemeler neticesinde 100 isme indirdik. Bu listeyi
ilan ettik. ‹lan edilen liste VI. Sempozyumda baz al›nan liste oldu. Tabi son anda revize edilen bir-
kaç ismi istisna tutarak söylüyoruz bunlar›. Meselâ Abdullah Eyyubi (Mehmet Efendio¤lu), Ab-
dullah K›r›mi (fiinasi Acar), Musahip Sait Efendi (Talip Mert). Bu isimleri konuflan tebli¤cilerin
kendi talepleri üzerine toplant› listesine dahil ettik.

Bu çal›flmalar duyurulduktan sonra flöyle bir netice ortaya ç›kt›; 100 isimden 51 tanesini ko-
nufltuk 49 tanesi kald›. Ayr›ca 600 isimlik ana listede daha birçok konuflulacak isimler konuflulma-
y› beklemede... O zaman "ne yapabiliriz" diye düflündük. Çözümü flöylece bulduk; Sempozyum
VII’yi tart›flmas›z "Fetih" yapal›m dedik. Çünkü y›l›n gündemi baflka bir seçene¤e tercih imkan›
b›rakm›yor. O halde Sempozyum VIII’i (2004) yine "meflhurlar" yapal›m dedik. ‹nflallah (yine du-
yuraca¤›z tabiki) 2004’teki ana temam›z böylelikle belirlendi¤i için, flimdiden duyurumuzu yap-
m›fl olal›m ve bekleyelim.

Tekrar konumuzun bafl›na dönecek olursak; 
Tespit etti¤imiz isimleri (Meflhurlar›) bize anlatacak de¤erli zevat› birebir muhaberatla bilgi-

lendirdik. Sorduk, soruflturduk. Araflt›rd›k. “Kimin bu isimlerle ilgili özel çal›flmas› var?” diye.
Hamdolsun ço¤unda isabet kaydettik. Belki tamam›nda olmasa bile kahir ekseriyeti tebli¤cilerin
birebir ilgilendikleri kifliler/meflhur’lar olduklar› için gayet zengin verimlere ulaflt›k. Zaten bunun
böyle oldu¤unu 3 gün süren befl oturumda hep birlikte gördük. H. Hatemi, ‹lber Ortayl›, ‹sken-
der Pala, Bekir Karl›¤a, Semavi Eyice, Orhan Okay, M. Nur Do¤an, Atilla Çetin ve di¤er hocalar›-
m›z›n büyük bir vukufiyet ve içtenlikle sunduklar› tebli¤ler, izleyicilerin ufkuna yepyeni projek-
siyonlar sundu. Üç gün ve 51 konuflmac› (birkaç istisnas› var tabi) her ne kadar yo¤unluk arz eden
bir program gibi görünse de, kat›l›mc›lar›n  bilime/ sanata/ kültüre olan sayg›s› zorluk ve yo¤un-
lu¤u katlan›labilir bir zevk haline getirdi.

Anlat›lan meflhurlar› okuyucular kimi yerlerde okumufl veya dinlemifl olabilirler. Bâkî’yi, So-
kullu’yu, Sultan Reflad’› Mehmet Âkif’i, Avni Lifij’i farkl› kaynaklardan ö¤renmifl olabilirler. Biz
bu tespiti kabul hanesine kaydettikten sonra flunu hedefledik; medeniyetimiz ba¤lam›nda dün-
den bugüne gelen süreç içinde bu isimler bugün bize ne söylüyor? Bunun sa¤lamas›n› bir defa da-
ha yapal›m dedik. Ça¤›l ça¤›l akan bir nehir gibi düflünürsek medeniyeti, bu ak›fl›n kesintisiz bu
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güne geldi¤ini (veya gelmesi gerekti¤ini) varsayarak, bu ak›flta nelerin yitip gitti¤ini, nelerin kal-
d›¤›n› hep birlikte görelim istedik.

Bâkî gibi fliir dehas›n› dünya fliir tarihinden silip atmak mümkün mü? Ay-
vansarayî’nin bugün hemen hemen bütün araflt›rmac›lar›n birinci dere-

cede kaynak kabul edildi¤ini herkes biliyor. Ali Kuflçu’nun dünya
bilim tarihindeki yeri tart›flmas›z kabul ediliyor. ‹bn-i Kemâl’in

‹slam Hukuk alan›ndaki dirayeti ciltler dolusu eserlerle nakle-
diliyor. ‹lah...

Örnekleri ço¤altmak mümkün. Biz küçük ve mütevazi
bir örnek ortaya koyduk. Eyüp, medeniyetimizin tüm niren-
gi noktalar›n›n bulufltu¤u bir yer. Tarih, sanat, kültür, bilim,

Hepsinin en görkemli örnekleri burada. Biz bir örnekleme ya-
p›yoruz. Eksikleri ve hatalar› elbette olabilir. Ama dikkatleri

çekmek istiyoruz. Diyoruz ki "düfltü¤ümüz yerden kalkar›z". Kal-
kaca¤›m›z yere iflaret ediyoruz. Somut ve anlafl›l›r bir dille.

Medine’den gelip Eyüpsultan’da defn olunan ve bu beldeye kendisi-
ne duyulan sayg›ya izafeten Eyüpsultan denilen zattan bafllay›p tarihi seyri için-

de bir kopuklu¤a meydan vermeden bugüne getiriyoruz. Bugün derken Vedat Tek’i, Avni Lifij’i,
Necip Faz›l’›, Feyhaman Duran’›, Süheyl Ünver’i, ‹.Hakk› Uzunçarfl›l›’y›, Gönenli Mehmet Efen-
di’yi kastediyorum. Bütün bu isimler bu topraklar üzerinde, bu co¤rafyan›n bu iklimin olanca
zenginli¤ini özümseyerek bir fleyler ortaya koydular. Bizler "bugünü özümseyebilmemiz ve ya-
r›nlara uzanabilmemiz için bu gerçe¤i idrak etme mecburiyetimiz vard›r" diye düflünüyoruz. Ve
bu düflüncemizi de geçmiflin ve bugünün en önde gelen isimlerini harmanlayarak yap›yoruz. Bu
anlay›flla alt› y›d›r toplant›lar yapt›k ve yapmaya da devam ediyoruz. 

Devam edelim.....
Sahas›nda otorite say›lan isimlere meflhurlar›m›z› teklif etti¤imizde çok yak›n ilgi ve destek

gördük. H.Hatemi hocaya Molla Lütfi’yi teklif ederken, düflüncelerimiz fluydu; Hocam›z Molla
Lütfi’nin kabrinin bulunmas› ve restorasyonunda öncülük etti. ‹stedik ki bu kadirbilirlik bir teb-
li¤le taçland›r›ls›n. Ve öylede yapt›k. ‹lber Ortayl› hocam›z Osmanl›n›n son dönemleri üzerinde
yo¤unlaflan mümtaz bir sima. Kendisine Sultan Reflad’› söyledi¤imizde tereddütsüz kabul etti.
Tam isabet kaydetti¤imizi anlad›k. Süheyl Ünver hocam›z›n k›z› Gülbin Mesara han›mefendiye
önerdi¤imizde büyük bir nezaketle Ahmet Güner Sayar’› iflaret etti. Güzelde oldu. Ünver hoca-
n›n Eyüp’le ilgili bir çok çal›flmas›n›n varl›¤› böylece gün yüzüne ç›kt›.

51 ismi ve tebli¤cileri teker teker anlatmak mümkün ama bu birkaç örnek bile bizim isimlen-
dirmede ne denli titiz oldu¤umuzu göstermede yeterli oldu¤u kanaatindeyiz.

Bu aflamada  biz hummal› bir flekilde çal›fl›rken Eyüp üzerine çok büyük çal›flmalar› olan Eyüp
Tarihi ( ve daha bir çok çal›flman›n da sahibi ) yazar› Mehmet Nermi Haskan’›n vefat› ile sars›ld›k.
Yeri doldurulmas› çok güç olan bir flehir tarihçisini kaybettik. ‹stanbul’un son çelebilerinden de olan

Haskan’a rahmetler diliyoruz. Mer-
hum Haskan’la ilgili Belediye ve
di¤er kurulufllar nezdinde çal›flma-
lar›n›n gün yüzüne ç›kmas› için gö-
rüflmelerimizin sürdü¤ünü belirte-
lim.

Toplant›m›z›n her y›l oldu¤u
gibi bu y›lda iki güzel sergi ile aç-
t›k. "Eyüp Kartpostallar›" Sergisi.
Murat Hazinedaro¤lu, Osman Sak
ve Belediye arflivinden derledi¤i-
miz 60’a yak›n Eyüp Kartpostalla-
r› izleyicilere dünden bu güne bir
“tarihî seyir” lezzeti sundu. 

‹lber Ortayl›,Örcün Bar›flta
Halit Pafla Kona¤›’nda hara-
retli bir sohbet esnas›da

Eyüp’lü Bestekar’lar Konse-
rinde, Solist Alp Aslan,
Eyüp Musiki Derne¤i Bafl-
kan› Nihat ‹ncekara fas›l es-
nas›nda
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‹kinci sergimiz ise ülkemizin tan›nm›fl karikatüristlerinden Ferit
Öngören’in "Haliç" konulu sergisi idi. Bu sergideki yer alan Galata Ku-
lesi, Bal›kç›lar, Galata köprüsü, ‹skeleler, Perflembe Pazar› v.s çizimleri
âdeta Haliç’in dününe ve bugününe ait belge niteli¤inde idi. Bu iki ser-
gi dolay›s›yla sergilerin haz›rlanmas›nda eme¤i geçen ressam Ahmet
Bay›nd›r’a ve yine katk›lar› münasebet ile Murat Hazinedaro¤lu’na, Os-
man Sak’a, Ferit Öngören’e flükranlar›m›z› sunar›z.

Sergilerin aç›l›fl›n› müteakiben Sempozyum aç›l›fl›n› ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediye baflkan› Ali Müfit Gürtuna, Prof. Dr. Örcün Bar›flta ve
Baflkan›m›z Ahmet GENÇ’in konuflmalar› ile yapt›k. Eyüp’e yak›fl›r hiz-
metlerin yap›ld›¤› bu mübarek beldede bu beldeye yak›fl›r kal›c› kültür
eserler ortaya koyman›n ne kadar övgüye de¤er oldu¤u aç›l›fltaki konuflmalarda öne ç›kan tema
idi.

Aç›l›fl töreninde Eyüp Mus›ki Derne¤i korosunun Eyüplü Mus›kiflinas Ebu Bekir A¤a, Hac›
Ârif Bey’lerin eserlerinden oluflan mini konser büyük be¤eni ile dinlendi. Bu münasebetle derne-
¤e, koroya solist Alpaslan’a ve say›n Baflkan› Nihat ‹ncekara beye flükranlar›m›z› sunuyoruz.   

‹lk gün aç›l›fltan sonraki ilk oturumumuza Prof.Dr. Hüseyin Algül, Doç.Dr. Raflit Küçük, Er-
dem Yücel, Prof.Dr. Refik Turan, Müfid Yüksel, Prof.Dr.Ahmet Turan Aslan, Gündegül Parlar,
Prof.Dr. Erendiz Özabayo¤lu  kat›ld›lar. ‹lk oturuma kat›lamayan Dr. F. Nisa Kara,  Doç. Dr. Az-
mi Bilgin, Prof.Dr. Günay Kut tebli¤lerini daha sonra verdiler.

‹kinci gün ikinci oturuma Prof.Dr. ‹lber  Ortayl›, Prof.Dr. Hüseyin Hatemi, Prof.Dr. Bekir Kar-
l›¤a, Prof.Dr. Atilla Çetin, Doç.Dr. Mehmet ‹brahimgil, Dr. Nazif Öztürk, Dr. Mustafa K›l›ç,
Yrd.Doç.Dr. Tülin Çoruhlu ve Prof. Dr. Belkis Gürsoy kat›ld›lar. Oturuma kat›lamayan Mustafa
Arma¤an tebli¤ini daha sonra bize verdiler. 11 May›s Cumartesi günü üçünçü oturuma Prof.Dr.
Semavi Eyice, Prof.Dr. Gönül Cantay, Prof.Dr. Ahmet Güner Sayar, Prof.Dr. Orhan Okay, D.Meh-
met Do¤an, Prof.Dr. Mustafa Uzun, Dr. ‹smail Kara, Sezai Gülflen, Selçuk Seçgün, fiükrü Sönme-
zer kat›ld›lar. Oturuma kat›lamayan Nejat Eralp tebl¤ini daha sonra verdiler.

12 May›s Pazar günü, üçüncü gün dördüncü oturuma Prof. Dr. M.Nur Do¤an, Yrd.Doç.Dr.
Nuri Özcan, Prof. Dr. Ayla Ersoy, Yrd. Doç.Dr. Nermin Özcan Özer, Burçak Evren, Mehmet Gün-
tekin, Yrd.Doç.Dr. Ahsen Turan, Doç.Dr. Ayfle Özel kat›ld›lar. Doç. Dr.
Filiz K›l›ç toplant›ya kat›lmad›, daha sonra tebli¤ini verdi. Prof.Dr. ‹s-
kender Pala ise beflinci oturumda konufltu. 

Pazar günü son oturuma, beflinci oturuma Dr. Mehmet Efendio¤-
lu, fiinasi Acar, Prof. Dr. ‹skender Pala, Dr. Talip Mert, Dr. Süleyman
Berk, Dr. Z. Cihan Özsay›ner, Recep Akakufl, Prof.Dr. Ali Osman Öz-
can, Dr. A. Kamil Gören, Esma ‹güz Parmaks›z, Haflim fiahin kat›ld›lar.

Dolay›s› ile Cuma günü bafllay›p Pazar günü akflam›n geç saatle-
rinde biten 51 ismin yer ald›¤› VI. Sempozyum, hamd olsun büyük bir
aksilik olmadan tamamland›.

Prof. Dr. Örcün Bar›flta Hocam›z›n çok güzel bir vukufiyetle yapt›-
¤› de¤erlendirmesinden sonra benim biraz da nükte ile kar›fl›k " Eyüp,
Eyüp olal› böyle zulüm görmedi, ne öyle yahu üç gün befl oturum 51
konuflmac›" diye dile getirdi¤im yo¤unluk ve yorguluk vurgusu, misa-
firlerimizde tatl› bir tebessüme sebep oldu.

Bu arada hafif yollu sitemlerde olmad› de¤il. ‹lber Ortayl› hocam›z
hem kendi konuflmas› için geldi, hem de di¤er konuflmac›lar için. Ama
dördüncü oturumda ismi oldu¤u halde ‹skender Pala hocan›n konufl-
mamas›n› elefltirdi. " Ne ilan edildi ise o olmal›" demesine tek cümle ile
"hakl›s›n›z hocam" dedik.

May›sta yap›lan toplant›da sunulan metinleri tebli¤ sahiplerinden
üzerinde "çal›fl›ld›ktan" iki-üç ay sonra taleb ettik.Tüm kat›l›mc›lar›n
bu süreye pek uydu¤u söylenemez. Günü gününe titizlenip verenler

Eyüp Kartpostallar› Sergi-
sinden eski bir Eyüp kesiti

Ferit Öngören’in Haliç’te
Bir Gezinti sergisinden
Eyüp’ü betimleyen çizgiler
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oldu. Bunun için tekraren teflekkürler ediyoruz.
Her telefon ediflimizde, aray›fl›m›zda bize ziyâ-
desiyle yard›mc› olan ve  bundan yüksünme-
yen de¤erli kat›l›mc› ve müelliflerimize elbette
Hem belediyemiz, hem de bilim  camias› ad›na
minnet borçluyuz. Zira bu çal›flmalar onlar›n
sabr› ve onlar›n özeni sayesinde  gerçekleflti. Bu
meyanda F. Nisa Kara, Günay Kut, Müfit Yük-
sel,  Bekir Karl›¤a, Belk›s Gürsoy, ‹smail Kara,
Mustafa Uzun, ‹skender Pala, Nuri Özcan, Filiz
K›l›ç, Mehmet Efendio¤lu, Süleyman Berk, Ci-

han Özsay›ner, E. ‹güz Parmaks›z ve Haflim fiahin’i ne zaman rahats›z ettikse hep müsbet katk›-
lar ald›k. Sa¤ olsunlar, var olsunlar. 

Ama bizi çok bekleten ve u¤raflt›ran yaz›larda oldu. Kitab›n bask›s›n›n Mart’a kalmas›n›n
bir yerde sebebi de bu türden gecikmelerdi.

Ayr›ca bizim alt› kitapta yapt›¤›m›z (bizce çok önemli olan) bir uygulama vard›;
"Metni görsel malzeme ile desteklemek."Afla¤› yukar› her kitapta 1000’e yak›n malzeme kul-

lan›ld›. Bunlardan bir k›sm› ilk defa yay›nlanan dokümanlard›. F. Nisa Kara, Erdem Yücel, Günay
Kut, Müfit Yüksel, Erendiz Özbayo¤lu, Bekir Karl›¤a, Atilla Çetin, Mehmet ‹brahimgil, Semâvi
Eyice, Gönül Cantay, ‹smail Kara, Nejat Eralp, Selçuk Seçkin- fiükrü Sönmezer, M. Nur Do¤an,
Ayla Ersoy, N. Özcan Özer, Burçak Evren, Ayfle Özel, fiinasi Acar, Süleyman Berk, Cihan Özsay›-
ner, Recep Akakufl, A. Osman Özcan, A. Kamil Gören, E. ‹güz Parmaks›z ve Haflim fiahin’in teb-
li¤inde yay›nlad›¤›m›z görsel malzemeler (birkaç› istisna tutulacak olursa) müellifler’e (kat›lma-
c›lara) ait olup, bu malzemelerin ço¤u özgün, ilk defa yay›nlan›yor. Bu vesile ile tekraren flükran-
lar›m›z› sunuyoruz de¤erli araflt›rmac›lar›m›za ve hocalar›m›za. 

Baz› yaz›larda kendi imkânlar›m›z oran›nda yaz›y› destekleyici malzemeler kulland›k. Bu tür
bizim olan malzemelerin alt›na, "Belediye arflivinden" notu ekledik. Tebli¤ sahibine ait olanlar› ise
oldu¤u gibi verdik. Bizim Eyüp’te önceledi¤imiz en önemli hususlardan birisi de Eyüp Arfliv ve
kitapl›¤›n› oluflturup bunu Eyüp Araflt›rmalâr merkezine dönüfltürmek, ileride bir üniversite kur-
makt›. ‹flte bu minval üzere oluflturdu¤umuz arflivimizden (alt› y›ld›r) dökümanlar› kitaplar›m›z-
da kullan›yoruz, daha da kullanaca¤›z. Lâf›n bu k›sm›nda dememiz o ki; inflallah niyetlerimiz
gerçekleflir ve bu çal›flmalar›m›z baz›lar›n›n himmetine dokunur. Kimbilir. 

Çok istememize karfl›n yetifltiremedi¤imiz bir çal›flmada fluydu: Toplant›larda anlat›lan 51
(art› 4) meflhurun kabrine sempozyum vesîlesi ile tan›t›c› k›sa öz bir “kitabe” koyal›m dedik. Bu-
nun için kat›l›mc›lardan k›sa metin istedik.Ancak bir k›sm› verdi. Tamamlayamad›k. E¤er tamam-
layabilseydik VII. Sempozyum kat›l›mc›lar›n› bu kitabeleri ve meflhurlar› yerinde ziyaret için da-
vet edecektik, olmad›. Nasipse, kitap telaflesi bitince kitabe ifline devam edece¤iz.

Her ne kadar, “kitabe” iflini yetifltiremesek de Baflkan›m›z Ahmet Genç beyin özel gayretleri
ile “Ebedî Eyüpsultanl›lar” çeflmesi inflaas› büyük bir oranda tamamland›. Öteden beri istedi¤i-

miz “Ebedi Eyüpsultanl›lar An›t›”n›n farkl›
bir uygulamas› sayabilece¤imiz çeflme, bi-
zim VI. Sempozyumda anlatt›¤›m›z mefl-
hurlardan yola ç›karak 120’e ulaflan meflhur
sîmay› kapsamakta.‹ki yüzlü olan çeflmenin
cephelerinde meflhurlar›n isimleri, unvanla-
r›, do¤um tarihleri bulunmakta. Bu çeflme
Eyüpsultan Camii ve türbesinin kuzey bat›
taraf›nda, Piyer Loti tepesine ç›kan yol a¤-
z›nda, Kanuni çeflmesinin az berisinde yer
almakta. Bu vesile ile çeflmeyi “aile hayrat›”
kabilinden yapt›r›p, insanl›¤›n hizmetine
sunan Baflkan›m›za iki kez teflekkürler edi-
yoruz. Hem hayrat› için, hem de bu isimle-

Ebedi Eyüpsultanl›lar
Çeflmesi

Sempozyum aç›l›fl›ndan bir
enstantane
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rin ebedîleflmesine vesile oldu¤u için.
Oturumlar aras›nda verdi¤imiz molalarda

kat›l›mc›lar›n birbirleri ile ve dinleyiciler aras›n-
daki diyalog görülmeye de¤erdi. Hem bilgi al›fl-
veriflinde bulunup, hem de flahsi kanaatlerini
belirtenlere, de¤erli tebli¤cilerin cevap yetifltir-
meye çal›flmalar›, “bilim adamlar›n›n ifli de zor
be kardeflim” dedirtecek kadar ilginçti.

Konuflmalar esnas›nda ald›¤›m notlar›, top-
lant› bitiminde yo¤unluktan dile getiremedim.
fiimdi de (yaz›da) s›ra geldi ama köflem doldu.
51 (+4) tebli¤e iliflkin teker teker söyleyecekle-
rim var. Ben ertelemeyerek bu meyanda sadece
flu hususu belirtmeliyim. Her tebli¤den yeni ve ufuk aç›c› bir fley ö¤rendim. Eyüp üzerine kendi-
mi bir ö¤renci yerine koydu¤umda, her yeni bilgi, beni daha ö¤renilecek, (dolay›s› ile yap›lacak)
fley oldu¤u gerçe¤ine ulaflt›rd›. En az›ndan bunu ö¤retmesi bile önemli. 

Anlat›lan meflhurlar›, kat›l›mc›lar›n bir k›sm›na biz önerdik. Bir k›sm› da “flu isim olsa nas›l
olur” dedi. Dolay›s› ile mutabakatla yapt›k tüm iflleri. Bütün bu mutabakata ra¤men eksik kalan
hususlar var ise (ki olacakt›r) bizden kaynakland›¤›n›n bilinmesini isteriz. Dolay›s› ile bu meyan-
da var olan ve eksiklerimiz için  baflta müelliflerimizden, sonra okuyucular›m›zdan kocaman bir
affola talep ediyoruz. 

Anlat›lan meflhurlar›n kimliklerine bak›ld›¤›nda Sahâbeler, Âlimler, Bilginler, Tarihçiler, Pafla-
lar, Devlet Adamlar›, Han›m Sultanlar, Sanatç›lar, Hattatlar, Musikiflinaslar, Halk Adamlar›, Nük-
tedanlar, Pehlivanlar, fiekerciler, ilâh... Hem isim, hem de tafl›d›klar› kimlikleri dolay›s› ile, üzerin-
de yaflad›¤›m›z co¤rafyaya rengini veren ‹slâmiyeti anlat›lan bu meflhurlarda bütün zenginli¤i ile
görebilmek mümkün. Eyüp Âdeta bir laboratuar... ‹flte biz bu laboratuarda, Eyüp deneyinde, tüm
ülkemizde gerçeklefltirilecek bu tür çal›flmalara mütevazi katk›da bulunuyoruz diye de düflünü-
yoruz.      

Hülasa olarak; Kapan›fl konuflmas›ndan sonra her y›l oldu¤u gibi bu y›l da akflam befl çay›-
m›z› içmek üzere Piyer Loti’ye gittik. Tepeden Eyüp’ü, Haliç’i ve ‹stanbul’u seyrettik. Daha son-
ra da vedâ yeme¤inde misafirlerimizle bir araya geldik. Sn. Baflkan ve kat›l›mc›lar, "gelecek y›lda
(2003’te) buluflmak üzere" diyerek, iyi niyetlerle vedâlaflt›lar.

Bizler misafirlerimizi yolcu ettikten sonra hummal› bir flekilde tebli¤lerin kitaplaflt›rma ifline
bafllad›k. Haz›rl›klar› yedi ay süren çal›flmalar›n akabinde sizlerin huzurunuza ç›kabilecek hale
geldik.

Bu ba¤lamda alt›nc› kitap sizlere ulaflt›¤›nda her y›l oldu¤u gibi bu y›l da "teflekkür fasl›"m›-
z› unutmadan zikretmeliyim.  Hem toplant›lar›n gerçekleflmesinde, hem de yay›n aflamas›nda zi-
yadesi ile katk›da bulunan Prof. Dr. Örcün Bar›flta ve Gündegül Parlar han›mefendilere flükranla-
r›m›z› sunuyorum. Onlar sadece Eyüp’te de¤il Ülkemizin her köflesinde bilimsel/kültürel/sanat-
sal aktivitelerde yer ald›lar. Dolay›s› ile bu iki ismi bu özellikleri ile bir kez daha tebrik ediyoruz.

Yine sekreteryada görev alan Mithat Ademo¤lu ve Mehmet Ünal’ada teflekkür ediyorum.
Arflivinden istifade imkan› veren Seyfettin Ünlü’ye ve kitab›n teknik olarak kotar›lmas›nda alt›
yedi ay bizimle sab›rla çal›flan ilgi ajans yöneticisi Ahmet Geçer’e de teflekkür ederim. 

Son olarak da sadece bu toplant›lar ve yay›nlar vesilesi ile de¤il, Eyüp’ü yeni bafltan ihya ve
infla projesinin bafl mimar› olarak Baflkan›m›z Ahmet GENÇ bey’e de flükranlar›m›z› arz ediyoruz.

May›s 2003’te ‹stanbul’un Fethi’nin 550. Y›l› bafll›kl› VII. Toplant›da buluflabilmek ümidi ile...
Gayret bizden, baflar› Allah’tand›r.  

‹rfan ÇALIfiAN
Kültür ve Turizm Müdürü

Eyüp Kartpostallar› ve
Eyüp’te Bir Gezinti Sergi-
sinin aç›l›fl›
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1945 Y›landa Konya’da do¤du, 1996 y›l›nda profesör oldu. ‹slam Tarihi I-III,
Alemlere Rahmet Muhammed; Hala Sultan ve Eyyûb Sultan, Bursa’da medfun
Osmanl› Sultanlar› ve Emir Sultan, ‹stanbul’un Fethi ve Fatih, Büyük Fetih ve

Sonras› adl› eserleri yay›nlanm›fl olup ayr›ca ilmi dergilerde yay›nlanm›fl makaleleri
bulunmakta. Yurtiçi ve yurtd›fl›nda çeflitli ulusal ve uluslararas› düzeyde çeflitli ilmi
toplant›lara kat›lm›fl ve bildiriler sunmufltur. Halen Uluda¤ Üniversitesi’nde ‹slam

Tarihi ve Sanatlar› Bölümü Baflkan› olarak görev yapmaktad›r.

HAL‹D B‹N ZEYD 

(EBÛ EYYÛB EL-ENSÂRÎ)



Soyu, Ailesi

Halid b. Zeyd (Ebû Eyyûb el-Ensarî), Me-
dineli olup, Hazrec kabilesinin Benî Neccar
kolundand›r.(1)

Babas› Zeyd b. Küleyb, annesi Hind bint-
i Said'dir.(2)

Ebû Eyyûb el-Ensarî Hazretleri, Hazrec
kabilesine mensup olmas› itibariyle "el-Haz-
recî", Hazrec'in Neccâr kolundan olmas› sebe-
biyle "en-Neccârî", ikinci Akabe biat›na kat›l-
d›¤› için "el-Akabî", hicretten sonra Medineli-
ler "Ensar" diye isimlendirildi¤i için "el-Ensa-
rî"(3) bir süre Hz. Peygamber'i evinde misafir
etti¤i için de "Mîhmandâr-› Nebi" diye an›l-
m›flt›r. Büyük o¤lu Eyyûb'dan dolay› da "Ebû
Eyyûb" diye künyelenmifltir. Ayr›ca, Rasûl-i
Ekrem'in hayat›nda ve ‹slâm'›n yay›lmas›nda
çok önemli geliflmelerin içinde bulundu¤un-
dan dolay›, ismi bunlarla ba¤lant›l› olarak da
zikredilmifltir. Buna göre, mesela o, "Bedir Eh-
li"ndendir, "R›dvan Ashâb›"›ndand›r. "Mekke
Fethi Ehli"indendir ve nihayet Hz. Peygam-
ber'in vahiy katipleri aras›nda yer al›r. ‹stan-
bul'un Osmanl›lar taraf›ndan fethinden sonra
Türkler aras›nda "Eyyûb Sultan"diye tan›n›r.
Bunun sebebinin kendisine beslenen derin
muhabbet ve padiflahlar›n k›l›ç kuflanma me-
rasimlerini türbesi önünde yap›lmalar›
nedeniyle oldu¤u söylenir. 

Hz Peygamber'e dedesi Abdülmuttalib'in
annesi taraf›ndan karabeti vard›r. Haflim
(Amr), ticarî amaçl› bir seyahatinde Medi-
ne'de Benû Neccâr'dan Selmâ binti Amr ile
evlenmifl, o öldükten sonra fieybe (Abdülmut-
talib) dünyaya gelmiflti. Dolay›s›yla Benû
Neccâr, Rasûl-i Ekrem'in day›lar› say›l›r-
d›. fieybe, yedi sene Medine'de kald›ktan
sonra amcas› Muttalib taraf›ndan Mek-
ke'ye getirilmiflti. Amine de o¤lunu, day›-
lar›n› ziyaret için Medine'ye götürmüfltü.
Esasen Hz. Peygamber'in babas› Abdul-
lah'›n mezar› da oradayd›. Abdullah, Hz.
Peygamber henüz do¤madan ç›kt›¤› tica-
rî amaçl› bir yolculuktan dönüflte hastala-
n›p ölmüfl ve Medine'de day›lar›ndan Na-
bi¤a'n›n evinin bahçesinde topra¤a veril-
mifltir. Hülasa; Benû Neccar, Hazrec'in bir
kolu oldu¤undan Haflimîlerle Hazrecîler
aras›nda akrabal›k kurulmufltu.

‹slâm'a Girifli, Medine'de 
Hz. Peygamber'i Misafir Edifli

Ebû Eyyûb el-Ensârî, hicretten yaklafl›k
iki y›l önce zevcesiyle birlikte Müslüman ol-
du. ‹kinci Akabe biat›nda bulundu. Buna göre
"Sâbikûn-i Evvelîn-i Ensâr"dan, yani ensar
aras›nda ilk Müslümanlardan say›l›r. Mekkeli
Müslümanlara göre Hz. Ebû Bekir, Hz. Ali,
Zeyd b. Harise, Hz. Hatice, Hz. Sa'd b. Ebî
Vakkas, Hz. Abdurrahman b. Avf, Hz. Talha b.
Ubeydullah, Hz. Zübeyr b. el-Avvam'›n mev-
kii ne ise Medineli Müslümanlara göre Ebû
Eyyûb'un mevkii odur.

Bilindi¤i gibi Rasûl-i Ekrem (sav). Birinci
Akabe (Nübüvvetin 12. y›l›/M-621) ve ‹kinci
Akabe (Nübüvvetin 13. y›l›/M.622) biatlar›n-
dan sonra Mekke'den Medine'ye hicret etti.
fiehirde büyük bir coflku ve sevinçle karfl›lan-
d›. Medineli Müslümanlardan her biri Hz.
Peygamber'i kendi evinde misafir etmek isti-
yordu. Hangisi tercih edilse di¤erleri mahzun
olacakt›. Halbuki deve serbest b›rak›l›r da
çöktü¤ü yere en yak›n evde misafir kal›n›rsa
herhangi bir mesele olmayacakt›. Nihayet de-
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(1) ‹bn Hiflam, es-Sîre, II, 100,
140; Zehebî, A'lâm, II, 402; ‹bn
Sa'd, Tabakât, III, 484; ‹bnü'l-
Esîr, Üsdü’l Gâbe, II, 94; ‹bn
Hacer, el-‹sâbe. II, 234 vd.; el-
Belâzurî, Fütühu'l-Büldan,
s.20; ayn› eser (çev. Mustafa
Fayda), s.5 vd.; ez-Zehebî, Si-
yer-i A'lâmi'n-Nübelâ, 1, 402-
413.
(2) îbn Sa'd, Tabakât, III, 484.
‹bn Sa'd, annesinin ad›n›n
"Zehrâ" oldu¤unu kaydeder.
(3)Enes b. Mâlik Hazretlerinin
ifadesine göre Medinelilere
"Ensar" ad›n› Cenâb-› Hakk
vermifltir.

Resim 1; Eski taflbask› bir
grevürde Eyyüb Sultan Ca-
mii’nin görünümü (Eyüp
Belediye Arflivinden)

Resim 2; Eyyüb Sultan Ca-
mii’ ve meydan› (Eyüp
Belediye Arflivinden)



venin, Sehl ve Süheyl ad›nda iki yetime ait
hurma kurutma yerine çöktü¤ü görüldü. Ra-
sûl-i Ekrem de üzerindeydi. Deve tekrar kal-
k›p birkaç ad›m att›ktan sonra ilk çöktü¤ü ye-
rin civar›na dönüp tekrar çöktü ve bir daha
kalkmad›, ilk çöktü¤ü yerin, ileride yap›lacak
olan Mescid-i Nebi'nin kap›s›na, ikinci çöktü-
¤ü yerin de minberine tesadüf etti¤i san›l-
maktad›r. Hz. Peygamber deveden indi, bura-
ya en yak›n evi sordu. En yak›n ev Ebû Eyyûb
el-Ensârî (Halid b. Zeyd)'ye aitti. Ebû Eyyûb
el-Ensârî (ra), Zeyd b. Harise ile birlikte Ra-
sûl-i Ekrem'in eflyas›n› tafl›d›. Bu esnada en-
sardan baz›lar› "Ey Allah'›n Rasûlü! Ebû Ey-
yûb, eflyan›z› kendi evine tafl›makla hissesini
alm›fl oldu, siz de bir baflka eve fleref verseniz
olmaz m›?" deyince Hz. Peygamber: "Kifli efl-
yas›yla beraber olmal›!" buyurdu. Böylece Ra-
sûl-i Ekrem (sav) Mescid-i Nebî'nin bitifli¤in-
deki hücreler (Hücre-i Saadet) yap›l›ncaya ka-
dar yedi ay süresince bu zat›n evinde misafir
oldu.(4)

Bu ev Benû Neccâr mahallesinin ortas›n-
da olup, iki katl› idi. Hz. Peygamber’e üst kat-
ta kalmas› teklif edildiyse de ziyaretçilerin ge-
lip gitmesinde kolayl›k sa¤layaca¤› için alt kat
tercih edildi.

Ancak bir gece üst kattaki su kab› devrilip
içindeki su ak›nca Hz. Ebû Eyyûb ve zevcesi
Hz. Ümmü Eyyûb kadife yorganlar› ‹le sil-
mifllerse de alt kata damlayarak Hz. Peygam-
ber'in rahats›z olaca¤› endiflesiyle uyuyama-
m›fllard›. Ertesi gün Ebû Eyyûb (ra): "Anam
babam sana feda olsun ya Rasûlallah! Sen alt
katta iken bizim üst katta bulunmam›z do¤ru

olmaz!" diye istirhamda bulundular. Rasûl-i
Ekrem (sav) de onlar› k›rmamak için üste ta-
fl›nd›.(5)

Hicretten sonraki ilk aylarda Hz. Ebû Ey-
yûb'un evi adeta bir okul ve dershane vazife-
si görüyordu. Gerek ensâr, gerek muhacirler,
orada, Rasülullah'› s›k s›k ziyaret ederek ‹slâ-
mî bir ö¤retim ve e¤itimden geçiyorlard›. Hz.
Peygamber, yer yer, muhâcirleri ça¤›rarak ye-
mekleri onlarla birlikte yiyor, kendisine tak-
dim olunan hediyeleri de onlar›n yoksullar›na
da¤›t›yordu. ‹slâm tarihine bir feyz kayna¤›
olarak geçecek olan bu evin sahipleri için Ra-
sûl-i Ekrem (sav):"Allah size hay›r ve bereket
ihsan eylesin! Saadet içinde bollu¤a kavuflas›-
n›z, huzur ve afiyette olas›n›z" diye dua edi-
yordu.(6)

Ebû Eyyûb (ra) ve zevcesi Ümmü Eyyûb
(r.anha), haz›rlay›p Hz.Peygamber'e ikram et-
tikleri yeme¤in az geri kalan›n› teberrüken ye-
mek itiyad›nda idiler. Bir keresinde sar›msak-
l› bir yemek haz›rlay›p göndermifllerdi de ye-
me¤e el sürülmeden kap geri gelmiflti. Hz.
Ebû Eyyûb, derin bir endifle ile sebebini ö¤-
renmeye çal›flt›. Hz. Peygamber, yeme¤i, sa-
r›msak kokusundan dolay› yememiflti. Çün-
kü, sürekli niyaz ve ibadetle meflgul idi. Bu-
lundu¤u yer, meleklerin de sürekli girip ç›k-
t›klar› bir yerdi. Üstelik ‹nsanlar onu ziyaret
ederek ‹slâm'› ö¤renmeye çal›fl›yordu. Dolay›-
s›yla sar›msak kokusu ile gerek manevî çevre-
ye gerekse beflerî çevreye rahats›zl›k vermek
istemiyordu, iflte bundan dolay› kendisi yemi-
yordu, ancak di¤erlerine yasaklam›yordu.

Bu olaydan sonra Hz. Ebû Eyyûb ve zev-
cesi, Rasûl-i Ekrem (sav)'e ikram ettikleri ye-
meklerde hiçbir zaman sar›msak kullanmad›-
lar.(7) Bu iki hadise, yani su dökülmesi ve sa-
r›msak konusunda titizlenmeleri, Ebû Eyyûb
ailesinin Rasûl-i Ekrem'e olan muhabbet ve
sayg›s›n› göstermektedir.

Hz. Peygamber'e Ba¤l›l›¤›, Onun ve
Ehl-i Beyt'in Hukukunu Korumadaki Ti-
tizli¤i

Hz. Ebû Eyyûb'un, Rasûl-i Ekrem (sav)'e
olan ba¤l›l›¤› ve ona herhangi bir zarar gelme-
mesi hususunda tafl›d›¤› derin hassasiyete de-
lil olarak nakledilen ilginç bir olay flöyledir:
Hayber seferi sona ermifl, Müslümanlar bü-
yük bir galibiyet sa¤lam›flt›. Hz. Peygamber,
Hayber'den ayr›lmadan (veya Medine'ye dö-
nülürken yolda bir yerde) mola vermiflti. Be-
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(4)‹bn Hiflâm, es-Sîre. II, 140-
144; Semhûdî, Vefâ, I, 180-190;
el-Belâzurî, Fütûhu'l-Büldân,
s-20; el-Belâzurî, Fütühu'l-
Büldân, (çev. Mustafa Fayda),
s.5-6; Mustafa el-A'zamî, Küt-
tâbü'n-Nebî (sav), s.32.
(5)Ahmed b. Hanbel, Müsned,
V, 415; Semhûdî, Vefâ, I, 185;
‹bnü'1-Esîr, Üsdü'1-Gâbe, II,
95; Zehebî, A'lâmü'n-Nübelâ,
II, 406; et-Tabâtabâi, Ricâlü's-
Seyyid Bahru'l-'Ulûm (nflr. M.
Sad›k ve ark.), II, s.318-323;
Mustafa el-A'zamî, Küttâ-
bü'n-Nebî (sav), s.32; Nedvî,
Asr-› Saadet Ashâb-› Kiram
(nflr. Eflref Edib), IV, 268-285;
Ebu'l-Hasan en-Nedvî, es-Sî-
retü'n-Nebeviyye, s.165; M.
Esad, Tarîh-i Dîn-i ‹slam, (hzr.
A.L.Kazanc›-O.Kazanc›) s.543.
(6) ‹bnü'1-Esîr, Üsdü'1-Gâbe,
II, 95; ‹bn Hacer, el-‹sâbe, II,
234 vd; Zehebî, A'lâmü'n-Nü-
belâ, II, 406; Semhûdî, Vefâ, I,
185; et-Tabâtabâi, Ricâlü's-
Seyyid Bahru'l-'Ulûm II, s.
318-323; M, el-A'zamî, Küttâ-
bü'n-Nebî (sav), s.32.
(7)Ahmed b. Hanbel, Müsned,
V, 416; ‹bn Hacer, el-‹sâbe, II,
234-235; et-Tabâtabâî, age, II,
318-323.

Resim 3; Eyüpsultan Cami
Cümle kap›s› giriflindeki ki-
tabe. (Eyüp Belediye Ar-
flivinden)



nû Nadir baflkan› olup vaktiyle Hayber'e git-
mifl olan Huyey b. Ahtab'›n k›z› Safiyye müs-
lüman olmufl ve Hz. Peygamber'le nikâhlan-
m›flt›. Hz. Ebû Eyyûb da Rasûlullah'tan ha-
bersiz sabaha kadar çad›r›n etraf›nda muha-
f›zl›k yapm›flt›. Sabahleyin onu bu vaziyette
gören Rasûl-i Ekrem (sav) sebebini sorunca:
"O kad›n›n kocas›, babas› ve kavminden baz›-
lar› öldürüldügünden size bir kötülük yap-
mas›ndan korktum." cevab›n› verdi. Bunun
üzerine Hz. Peygamber'in, onun hakk›nda flu
duay› yapt›¤› duyuldu: "Allah’›m! (Bana bir
zarar gelmemesi için sabaha kadar çad›r›m›n
çevresinde) o nas›l muhaf›zl›k yapt› ise sen de
onu muhafaza et."(8)

Gerçekten de gerek Ebû Eyyûb (ra), ge-
rekse zevcesi, Rasûl-i Ekrem (sav)'e yapt›klar›
üstün hizmet  sebebiyle onun r›zas›n› kazan-
m›fllar ve hay›r duas›na mazhar olmufllard›r.

Hz. Ebû Eyyûb'un Rasûl-i Ekrem'e ve
Ehl-i Beyt'e sevgisini ve onlar›n hukukunu sa-
vunmadaki titizli¤ini gösteren ilginç bir olay
ifk hadisesinde geçer. Müreysî (Benû Musta-
lik) gazas›ndan (5/627) dönüflte Hz. Aifle, mü-
naf›klar›n iftiras›na maruz kalm›fl, baz› kimse-
ler de bu iftiray› çeflitli saiklerle rastgele ora-
dan oraya yaym›fllar, bundan da hem Hz.
Peygamber, hem de Hz. Aifle çok rahats›z ol-
mufllard›. Dedikodunun Medine'de iyice ya-
y›ld›¤› s›rada Ümmû Eyyûb, kocas›na: “Aifle
hakk›nda neler söylendi¤ini duydun mu?" de-
yince: "Evet, duydum. Fakat hepsi yaland›r,
iftirad›r, uydurma fleylerdir! Ey Ümmû Ey-
yûb! Sen kendin böyle bir fley yapar m›s›n?"
cevab›n› verdi. Ümmû Eyyûb (r.anha): "Hay›r!
Vallahi yapmad›m ve yapamam!" deyince
Ebû Eyyûb (ra): "Aifle senden daha hay›rl›d›r;
o halde, o hiç yapmaz!" diye mukabele etti.
Böylece Hz. Ebû Eyyûb, Hz. Aifle'nin iffetin-
den flüphe etmemekle ve g›yab›nda hukuku-
nu savunmakla, "Onu iflitti¤iniz zaman erkek
ve kad›n mü'minlerin, kendi vicdanlar› önün-
de iyi bir zanda bulunup da bu, apaç›k bir if-
tirad›r demeleri gerekmez miydi?" (Nûr/12)
ayetinin iflaret etti¤i manay› fiilen yaflam›fl
oluyordu. Çünkü, gerçekten de o, dedikodu-
yu ilk iflitti¤inde, t›pk› ayette geçti¤i gibi "O,
apaç›k bir iftirad›r." demiflti.(9)

Hz. Peygamber'in, Kendi Evine Tafl›n-
d›ktan Sonra da Baz› Sahabîleriyle Onun
Evine Misafir Oluflu

Hz. Ebû Eyyûb fedakar, cesur, vakur, mü-
tevazi ve feragat sahibi bir zat olup Allah'› ve

Rasûlünü çok severdi. Rasûl-i Ekrem (sav) de
onu severdi. ‹htiyârî fakr› tercih eden, bu yüz-
den de mevcut yiyecekleri yoksul Müslüman-
lara da¤›tan ve zaman zaman açl›¤a maruz
kalan Hz. Peygamber bir gün, dostu Hz. Ebû
Bekir ve Hz. Ömer'le birlikte Hz. Ebû Ey-
yûb'un evine misafir oldu. Zevcesi: "Hoflgel-
diniz" diyerek meserretini belirtti, az sonra da
Hz. Ebû Eyyûb geldi, çok memnun olarak he-
men bir hurma dal› getirdi. Üstünde, olgun-
laflmam›fl ve olgunlaflmaya yüz tutmufl hur-
malar vard›. Hz. Peygamber: "Keflke dal› ko-
parmasayd›n da olgunlar›ndan toplasayd›n."
buyuranca Ebû Eyyûb (ra): "Her türlüsünden
tadas›n›z diye böyle yapt›m, ya Rasûlallah!"
dedi ve hemen bir o¤lak (veya) koyun kesti,
yar›s›n› piflirdi, di¤er yar›s›n› kebap yapt›, mi-
safirlerine ikram etti. Hz. Peygamber (sav) ke-
baptan biraz ald›, bir yufkaya koyarak: "Bunu
k›z›m Fat›ma 'ya yetifltir, zira günlerden beri
o, böylesini tatmad›." buyurdu. Hz. Ebû Ey-
yûb, derhal onu Hz. Fat›ma'ya teslim edip
geldi. Misafirler yiyip doyduktan sonra Hz.
Peygamber gözleri yaflararak: "Ekmek, et,
hurma, bütün bunlar k›yamet günü sorulaca-
¤›n›z nimetlerdendir." buyurdu ve böyle hal-
lerde, "Bizi doyuran, bize in'âm ve fazl›yla ih-
san buyuran Allah'a hamdolsun!" denilmesini
tavsiye etti.(10)

Rasûl-i Ekrem (sav)'in bir eve misafir olu-
flu, oray› ve ahalisini flereflendirmesi demekti.
Bu, o insanlar› ziyadesiyle sevdi¤ine delalet
ediyordu.
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(8)‹bn Hiflâm, es-Sîre, III, 354
vd.; ‹bn Hâcer, el-‹sâbe, II, 234
vd.; Zehebî, A'lâmü'n-Nübelâ,
II, 408; M. Esad, Tarîh-i Dîn-i
‹slam, s.748.
(9)Bk. ‹bn Hiflâm, es-Sîre, III,
315; Bu konuda nâzil olan
(Nûr/11-19) ayetlerinin güzel
bir yorumu için bk. Elmal›l›
M.Hamdi Yaz›r, Hak Dini
Kur'ân Dili, V, 3485-3490.
(10) Bu olay Tekasür sûresinin
8. ayetinin nüzul sebepleri
aras›nda zikredilir. Bk. El-
mal›l›, age, IX, 6040-6065.

Resim 4; Eyüp Sultan Camii
ve Külliyesinin kuzey ceph-
esinden bir k›fl görüntüsü.
(Eyüp Belediye Arflivinden)



Vahiy Katipli¤i, Mus'ab b. Ümeyr ile
Kardefl K›l›nmas› ve Ashab Aras›ndaki
Seçkin Yeri

Hz. Ebû Eyyûb, vahiy kâtiplerinden olup
Ubâde b. Sâmit (ra), Ubeyy b. Ka'b (ra), Ebu'd-
Derdâ (ra) gibi Hz. Peygamber zaman›nda
Kur'an-› Kerîm'i cem edenlerdendi.

Hz. Peygamber, hicretten sonra Medi-
ne'de muhacirun ile ensar aras›nda uhuvvet
(kardefllik) tesis etti¤inde Hz. Ebû Eyyûb'u,
mümtaz sahâbîlerden Mus'ab b. Umeyr (ra)
ile kardefl k›lm›flt›.

Ashab ve tâbiûn, Ebû Eyyûb (ra)'un mezi-
yetlerini takdir ederek ondan feyz almak is-
terler, içinden ç›kamad›klar› dini meseleleri
ona götürürlerdi. Çünkü o, ilim ve fazl›yla as-
hab›n müftîleri aras›ndayd›. Hz. Peygam-
ber'in vefat›ndan sonra Hz. Ebû Bekir, Hz.
Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali devirlerinde de
herkesin feyz ald›¤› ve dini meselelerin iç yü-
zünü ö¤renmek üzere baflvurdu¤u bir flahsi-
yet olarak yaflad›. Arzu eden herkesi, ilmin-
den hasbî olarak yararland›r›rd›.

Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Rââflidîn
Devrindeki Askerî Seferlere ‹fltiraki

Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretleri, Hz. Mu-
hammed (sav) ile birlikte Bedir, Uhud, Hen-
dek, Hudeybiye, Hayber, Mekke fethi, Hu-
neyn dahil bütün gazvelere kat›ld›.(11) Bedir'e
ifltirak edenler hakk›nda bildirilen ilahi müj-
delere eriflenler aras›na girdi. Harplerde Ra-
sûl-i Ekrem'e yak›nl›¤›yla tan›n›r, genellikle
onun çad›r› etraf›nda nöbet tutar, ona gelebi-
lecek sald›r›lara karfl› her an haz›r vaziyette

olurdu. Bu flekilde nöbet tutma ifli: "Allah seni
insanlardan korur." (Maide/67) ayeti nazil
oluncaya kadar sürdü.

Ebû Eyyûb (Halid b. Zeyd) Hazretleri,
Hz. Ebû Bekir ve bilhassa Hz. Ömer devrinde
cereyan eden Suriye, Filistin ve M›s›r seferle-
rine kat›ld›. Hz. Osman devrinde vukû bulan
K›br›s seferinde (28/648-649) Ebû Zerr-i G›fa-
rî (ra), Ebu'd-Derdâ (ra), Umeyr b. Sa'd (ra).
Vâs›le b. el-Eska (ra), Mikdad b. el-Esved (ra),
Ubade b. Sâmit (ra) ve Ümmü Haram binti
Milhan (r.anha) ile beraber bulundu.(12)

Medine'nin asiler taraf›ndan istila edildi¤i
günlerde (Zilhicce 35/Haziran 656) Hz. Os-
man imametten engellenince Ebu Eyyûb el-
Ensârî Hazretleri, Hz. Ali'nin tavsiyesiyle bir
süre imaml›k yapt›. Bunun sebebi onun
imaml›¤›na hiç kimsenin itiraz edemeyece¤i
idi. Çünkü Rasûl-i Ekrem'i evinde misafir etti-
¤i günlerden bugüne kadar herkes yan›nda
sevilen say›lan bir flahsiyetti.

Di¤er taraftan Hz. Ali'nin halifeli¤i es-
nas›nda Irak'a giderken Ebû Eyyûb’ (Halid b.
Zeyd)u flehirde vekil b›rakt›¤› rivayeti vard›r.
Ayr›ca haricilerle yapt›¤› Nehrevan muhare-
besinde onun kumandanlar› aras›nda idi.
fiaml›lara karfl› yapt›¤› muharebelerde de
onun ordusunda önemli bir yere sahipti.(13)

Hz. Ali'nin halifeli¤i s›ras›nda Basra vali-
si ‹bn Abbas (ra)'›n Ebû Eyyûb (ra)'a gösterdi-
¤i izzet ü ikram da fevkalâde anlaml›d›r. Ebû
Eyyûb el-Ensârî Hazretleri bir vesile ile Bas-
ra'ya u¤rad›¤›nda ‹bn Abbas (ra): "Bugün se-
na, vaktiyle senin Hz. Peygamber'e yapt›¤›n
hizmete karfl›l›k bir hizmet sunmak istiyo-
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(11)‹bn Sa'd, Tabakât, III, 484;
Zehebî, A'lâmü'n-Nübelâ, II,
402-413; ‹bn Hâcer, el-‹sâbe, II,
234-235; ‹bnü'l-Esîr, Üsdü'l-
Gâbe, II, 94-96.
(12)Taberî, Tarihu'l-Ümem
ve'1-Mülûk (thk. M. Ebu'1-
Fadl ‹brahîm), IV, 258; ‹bnû'l-
Esîr, el-Kâmil, III, 95; Üsdü'l-
Gâbe, VII, 317 vd; ‹bn Kesîr,
el-Bidaye ve'n-Nihâye, VII,
153; Belâzurî, Fütûhu'l-Bül-
dân, s.158-159; Ayn› eser (çev.
Mustafa Fayda), s.220 vd.;
Karaçelebizâde Abdülaziz,
Ravzatü'l-Ebrâr, s.450-451;
Mevlânâ Atâullah b. Fadlul-
lah eI-Hüseynî, Ravzatü'l-Ah-
bâb, (çev. Mahmud el-Mag-
nisavî), III, 290; Diyarbekirli
Said Pafla, Mir'âtü'l-‹ber, VI,
165 vd; Mehmed Halid.
Mufassal Târîh-i ‹slam. I, 247;
A.Cevdet Pafla, K›sâs-› Enbiyâ
ve Tevârih-i Hulefâ, I, 623;
Ömer Ferruh, Târîhu Sadri'l-
‹slâm ve'd-Devleti'l-Emeviy-
ye, s.114; Osman Turan, Sel-
çuklular ve ‹slamiyet, s. 129.
(13) ‹bn Hâcer, el-‹sâbe, II,
234; Mustafa el-A'zamî, Küt-
tâbü'n-Nebî (sav), s.32.

Resim 5; Eyüp Sultan Camii
ve meydan›. (Eyüp Belediye
Arflivinden)

Resim 6; Haliç ve Eyüp’ten
genel görünüfl. (Eyüp Bele-
diye Arflivinden)



rum." diyerek kona¤›n› bütünüyle ona terk et-
mifl, veda ederken de k›rk bin dirhem at›yye-
de bulunmufl ve k›ymetli hediyelerle u¤urla-
m›flt›.(14) Bu durum gerçekten Hz. Ebû Ey-
yûb'un Rasûl-i Ekrem (sav)'den yeterince feyz
ald›¤›n› ve hayat›n›n her safhas›nda bu feyzi
korudu¤unu, yaflay›p yans›tt›¤›n› gösteriyor.
Öyle ki, onun ruhunda par›ldayan bu feyz,
‹bn Abbas (ra) gibi zevatta bile ona hizmet afl-
k› uyand›r›yordu. Ve daha genç sahabîler da-
ha yafll› olanlara Rasûlullah'a hizmette seb-
katlerinden (önceki hizmetlerinden) dolay›
hususi bir sayg› besliyorlard›.

Dini Konularda ‹darecilere Gerçe¤i
Söylemesi

Hz. Ebû Eyyûb tab'an cesur bir zat olup,
Sünnet-i Nebevî’ye muhalif uygulamalar›n-
dan dolay› Ümeyyeo¤ullar›'na mensup üme-
rây› aç›kça tenkit etmesiyle tan›n›r. Nitekim,
namazlar› müstehab olan vakitlerini geçirerek
k›ld›rd›¤› için Emevîler devrinde Medine vali-
si Mervan b. el-Hakem'e muhalefet etmektey-
di. Bunu fark eden Mervan, niçin böyle yapt›-
¤›n› sorunca Hz. Ebû Eyyûb flu cevab› verdi:
"Rasûlullah'› namaz k›ld›r›rken gördüm. Ona
uyarsan biz de sana uyar›z. Muhalefet eder-
sen biz de sana muhalefet ederiz."(15) Böylece,
sünnete uymayan icraat›ndan dolay› Medine
valisine fiilen muhalefetini ortaya koymufl
oluyordu.

Rasûl-i Ekrem'in vefat›ndan sonra bir gün
onun kabrini ziyaret eden Hz. Ebû Eyyûb (ra),
bafl›n› merkad-i Nebevî'ye koymufl a¤l›yordu.
Benû Ümeyye ileri gelenlerinden Mervan,
onun bu yapt›¤›n›n sünnete aykr› oldu¤unu
telmih edince ona flöyle dedi: "Ben bu mezar
tafl›na gelmifl de¤ilim. Ben asl›nda Rasûl-i Ek-
rem 'e geldim. Zira sa¤l›¤›nda onu flöyle söy-
lerken iflittim: (Dîn ifllerini ehil olanlar üstlen-
di mi kayg›lanmay›n›z! Ancak dîn ifllerini ehil
olmayanlar tedvîre bafllarsa ne kadar kayg›-
lan›p a¤lasan›z yeridir.)"(16)

Bir defas›nda Hz. Ebû Eyyûb fiam'a u¤ra-
m›fl ve Muaviye'nin huzuruna girmiflti. Nak-
ledildi¤ine göre, orada -fiaml›lar›n hiddetine
maruz kalsa da- hakikatleri söylemekten çe-
kinmemifl, buna karfl›l›k Muaviye onu so¤uk-
kanl›l›kla teskine çal›flm›flt›. Keza, Muavi-
ye'nin huzuruna girince gördüklerinden hay-
rete düflerek: "Allah Allah! Rasûlullah do¤ru
söylemifl! Ben onun flöyle buyurdu¤unu iflit-
tim: (Ey ensar cemaati! Benden sonra sizler

yak›nda baflkalar›n›n size tercih edildi¤i za-
mana kavuflacaks›n›z. Bununla birlikte sizler
sabrediniz.)" dedi¤i rivayet edilir.(17) Bir baflka
nakle göre, huzuruna girdi¤i zaman Hz. Ebû
Eyyûb'un tepkisine oldukça flafl›ran Muaviye:
"Ne var? fier'-i flerîfe tecavüz edilmifl bir hal
mi gördün?" deyince Ebû Eyyûb: "Evet, Sün-
net'i Muhammediyye'nin yerini bid'atlerin
tutmufl oldu¤unu gördüm. Sana yaln›z takva
ile tavsiye ederim. " demifl ve hiç çekinmeden:
"Senin meclisine bir daha gelmem." diyerek
Muaviye ile ülfet ve ünsiyeti kesmifl ve derhal
fiam'› terk etmiflti.(18)

Yine Muaviye devrinde bir defas›nda Ebû
Eyyûb (Halid b. Zeyd) Hazretleri hadis tahki-
ki (veya cihad) gayesiyle M›s›r'a gitmiflti. O s›-
ralarda M›s›r valisi Ukbe b. Amir idi. Valinin
akflam namaz›n› geciktirerek k›ld›¤›n› gören
Ebû Eyyûb, bunun sebebini sormaktan kendi-
ni alamad›. Vali, meflguliyeti sebebiyle gecik-
ti¤ini söyleyince Hz. Ebû Eyyûb: "Bu yapt›-
¤›n› gören halk›n, Rasûl-i Ekrem de böyle ya-
pard› demesinden endifle ederim!" diyerek
valiyi uyarmak mecburiyetini hissetti. Peflin-
den de Hz.Peygamber (sav)'in: "Akflam nama-
z›n›n gökyüzünde y›ld›zlar›n görünece¤i ana
kadar tehir etmeden k›l›nmas›" tarz›nda üm-
metine yapt›¤› tavsiyeyi hat›rlatt›.(19) Böylece,
Rasûl-i Ekrem'i gören bir sahabi olmas› itiba-
riyle ona ‹slâm'› oldu¤u gibi yaflamada titiz
davranmas› gerekti¤ini hat›rlat›yordu. Zira
Ukbe b. Âmir de bir sahâbî idi.(20)

Cihad Anlay›fl›

Müslümanlar, Abdullah b. Kays el-Fezarî
komutas›nda bir deniz seferine ç›km›fllard›.
Hz. Ebû Eyyûb da sefere kat›lanlar aras›nday-
d›. Bir ara, ganimetleri taksimle vazifeli kifli-
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(14)Zehebî, A'lâmü'n-Nübelâ,
II, 404 vd; ‹bnü'l-Esîr, Üsdü'1-
Gâbe, II, 96; Rafî A. Fidaî,
Companions of the Holy
Prophet (SAW), II,10; Mecel-
letü'l-Ezher, c.26/1, s.38-43,
(15)Zehebî, age, II, 409; Rafi
Ahmed Fidâî, age, II, 16.
(16)Müsned, V, 422; Nedvî,
Asr-› Saadet-Ashâb-› Kirâm,
IV, 268-285.
(17)Zehebî, age, II, 41]; Buharî,
Menâk›bu'l-Ensâr, Hadis no:
1256; Müslim, ‹mâre, 48.
(18)Alasonyal› Hac› Cemal
Ö¤üt, Eyyûb Sultan, I, 90-91.
(19)Müsned, V, 417,422; Rafi
Ahmed Fidâî, age, II, 15; Ned-
vî, Asr-› Saadet-Ashâb-›
Kirâm, IV, 268-285.
(20) Bk. ‹bn Hâcer, el-‹sâbe, II,
489 vd. (I-IV, M›s›r, 1328); ‹bn
Sa'd, Tabâkât IV, 343.

Resim 7; Eyyüb Külliye-
si’nin üstten görünüflü.
(Eyüp Belediye Arflivinden)



nin yan›na u¤rad›klar›nda esirler aras›nda bir
kad›n›n feryad ü figan ile a¤lad›¤› dikkati çek-
miflti. Hz. Ebû Eyyûb, kad›n›n a¤lay›fl›ndan
müteessir oldu. Kad›n›n a¤lay›fl›n›n sebebi,
çocu¤unu kendisinden ay›rmalar›yd›. Hz.
Ebû Eyyûb, meseleye derhal el koydu, hemen
araflt›rarak çocu¤u buldu ve annesine teslim
etti. Vaziyet komutana iletilip o da niçin böy-
le davrand›¤›n› sorunca, Ebû Eyyûb (ra) flu ce-
vab› verdi: "Ben Rasûl-î Ekrem 'den flu hadis-
î flerifi duymufltum: (Bir anne ile çocu¤unu
birbirinden ay›ranlar› Cen�b-› Hakk, k›yamet
gününde bütün sevdiklerinden ay›r›r.)(21)

Bu mesele etraf›ndaki tavr›, onun, Hz.
Peygamber’den ö¤rendi¤i esaslar› her ortam
ve flartta tavizsiz olarak tatbik etti¤ini göster-
mektedir.

Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin cihad ve ga-
za konusunda flöyle dedi¤i naklolunur:

"Hakk Teâlâ: (Ey mü 'minler! Gerek ha-
fif/süvari, gerekse a¤›rl›kl›/piyade olarak se-
ferber olun ve mallar›n›zla, canlar›n›zla Allah
yolunda muhârebe edin.) [Tevbe/4I] buyuru-
yor. Bu durumda ben kendimi muhârebeye
gideceklerden ya hafif/süvari veya a¤›rl›k-
l›/piyade kategorilerinin d›fl›nda görmüyo-
rum."(22)

Tevbe sûresinin 41. ayetini, s›hhatli oldu-
¤u sürece her halûkarda Allah yolunda muha-
rebeye kat›lmaya mecbur oldu¤u tarz›nda yo-
rumlayan Hz. Ebû Eyyûb, Hz. Peygamber'in
sa¤l›¤›ndaki muharebelere kat›ld›¤› gibi, ölü-
münden sonraki muharebelere de kat›lm›fl ve
ihtiyarl›k döneminde her y›l bir sefere ifltiraki
prensip edinmifl, bunun tabii bir neticesi ola-
rak da "Kostantiniyye 'ye ilk gaza edeceklere
Hz. Peygamber 'in diliyle vadedilen ecre nâil
olmak için". Muâviye devrinde vukû bulan ilk

‹stanbul kuflatmas›na da ifltirak etmiflti.

Nakledildi¤ine göre, her y›l bir sefere ka-
t›lmaktan geri durmayan Ebû Eyyûb (ra) ‹s-
tanbul seferine haz›rlanan orduya tecrübesiz
genç bir adam (Yezid b. Muaviye) komutan
tayin edildi¤i için bir y›l cihaddan uzak kal-
m›flt›. Fakat bundan son derece rahats›z oldu
ve: "Onun benim üzerime komutan k›l›nmas›
ile benim ne iflim var? Ben Allah için cihad
edecek de¤il miyim? " dedi ve ertesi y›l sefere
kat›ld›.(23)

Müslümanlarca gerçeklefltirilen ilk ‹stan-
bul kuflatmas›nda ordu komutan› olarak Ye-
zid b. Muaviye ile beraber Busr b. Ertad ve
Süfyan b. Avf›n adlar› da geçmektedir, ‹htimal
ki, ordunun baflkomutan› Yezid idi. Süfyan b.
Avf ise, rivayete göre, ya öncü birlikleri sevk
ve idare ile görevlendirilmifl veya takviye bir-
liklerine komutan k›l›nm›flt›. Çünkü bu sefer
dört y›l sürmüfltü. (48-52/668-672) Ancak Hz.
Ebû Eyyûb'u daha ziyade bu sefere Süfyan b.
Avf ile sevk eden rivayetler, onun Yezid'le bir-
likte gitmemifl olmas›n› tercihte ›srarl› dav-
ranmaktan kaynaklan›yor gibidir. Halbuki
yukar›da nakletti¤imiz ve tarihî bir anekdot
olarak anlat›lan Hz. Ebû Eyyûb'un: "Filan ki-
flinin komutan olmas› mühim de¤il; mühim
olan Allah için yapaca¤›m cihadd›r," sözü ka-
naatimizce meseleyi ayd›nlat›yor, Buna göre
o, Yezid'in komutas›nda sefere ifltirakten dola-
y› gocunmuyordu. Çünkü o, düflmanla Yezid
için de¤il, Allah için savaflacakt›.

Hz. Ebû Eyyûb'un sefer esnas›nda: "Allah
yolunda sarf edin. Kendinizi kendi elinizle
tehlikeye atmay›n. ‹fllerinizi iyi yap›n. fiüphe-
siz Allah iyi ifl yapanlar› sever " (Bakara/195)
ayetini tefsiri de sahabede mevcut cihad dina-
mizminin ilginç bir örne¤i olarak tarihe geç-
mifltir. Kuflatman›n bir safhas›nda Rumlar,
surlar üzerinde flehri savunurken o s›rada
‹slâm askerlerinden biri kaledekilere aç›ktan
hücuma geçince, di¤erleri Bakara suresinin
195. ayetini okuyarak: "Kendi kendisini tehli-
keye at›yor." diye ç›rp›nm›fllard›. Bunun üze-
rine Hz. Ebû Eyyûb el-Ensârî flöyle bir izahta
bulundu:

"Ey Müslümanlar! Bu ayet biz ensar top-
lulu¤u hakk›nda nazil oldu. Cenâb-› Hakk'›n
yard›m›yla Rasûl-î Ekrem ‹slâm'› her tarafa
yaymaya muvaffak olunca o zaman biz: (Ar-
t›k, mallar›m›z›n bafl›nda durup onlar›n ›slah›
ile meflgul olal›m) demifltik. Bunun üzerine
Allah Teâlâ: (Allah yolunda sarf edin. Kendi-
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(21)Müsned, V, 413; Tirmizî,
Siyer, 17/1566; Nedvî, age, IV,
268-284.
(22)‹bn Sa'd, Tabakat, III, 485;
Ebû Abdullah ‹bn Hudeyde
el-Ensârî, el-M›sbâhu'1-
Mud›yy, I, 88-90.
(23)Bk.‹bn Sa'd, Tabakât, IV,
485. Farkl›  rivayetler için bk.
Muhammed es-Senûsî, er-
Rihletü'1-Hicâziyye, s.63-64.

Resim 8; Eyyüb Camii için-
den bir görüntü. (Kaz›m
Zaim)



nizi kendi elinizle tehlikeye atmay›n...) [Baka-
ra/195] ayetini inzal etti. Binaenaleyh, kendi-
ni tehlikeye atmak demek, mallar›m›z›n ba-
fl›nda oturup münhas›ran onlar› ›slah ile mefl-
gul olarak cihad› bütünüyle terk etmemiz-
dir."(24)

Hz. Ebû Eyyûb böylece; "Tehlikeye atmak
demek, fi sebîlillah cihad› terk etmek" oldu¤u-
nu ve ayetin bu hususta nazil olmufl bulundu-
¤unu belirtmifl oluyordu.(25)

Vefat› ve Kabri

Hemen hemen bütün umumî ‹slâm tarihi
kaynaklar›nda, tabakât ve teracüm-i ahval ki-
taplar›nda ittifakla belirtildi¤ine göre, Ebû
Eyyûb (ra.) ‹stanbul kuflatmas› esnas›nda,
hastalanarak 49/669 y›l›nda flehiden vefat et-
mifl ve sur d›fl›nda defnedilmifltir.

Bununla beraber, vefat›n›n 50-51/670-671
de  cereyan  etti¤ini söyleyen araflt›rmac› da
vard›r.(26)

Nakledildi¤ine göre, hastal›¤› a¤›rlafl›nca
Yezid ziyaretine gelip, bir dile¤i olup olmad›-
¤›n› sordu. O da cevaben: "Sizin dünyan›z›n
bana hiç lüzumu yok. Lakin beni elinizden
geldi¤i kadar düflman beldesinde gidebilece-
¤iniz en ileri noktaya kadar götürüp orada
defnedin. Zira Rasûlullah”tan: (Kostantiniyye
surlar›n›n dibinde salih bir kimse defnolacak-
t›r.) dedi¤ini iflittim. Umar›m ki o salih kimse
ben olay›m!" dedi.

Öldü¤ünde cenazesi haz›rlan›p kefenlen-
di, sedir üzerine konuldu, namaz› k›l›nd›,
sonra askerî müfrezeler onu omuzlar›na al›p
harp ede ede sur istikametinde ilerlediler. Bi-
zans imparatoru bir cenaze çevresinde muha-
rebenin yo¤unlaflt›¤›n›, fark edince ‹slâm or-
dular› komutan›ndan ertesi gün sordurmufl,
Hz. Peygamber'in seçkin arkadafllar›ndan biri
oldu¤u ve kendi vasiyeti üzerine buraya def-
nolundu¤u cevab› verilmiflti. Bunun üzerine
Bizans ‹mparatorunun: "Ordunun kuflatmay›
terk etmesini müteakip o kifliyi kabrinden ç›-
kar›p vahfli hayvanlara yedirmekle" tehdit et-
ti¤i, buna mukabil ‹slâm s›n›rlar› içindeki
Hristiyan mezarlar›n›n ve kiliselerinin zarar
görece¤i haberlerinin yolland›¤›, bunun üze-
rine Bizans'tan, bu kabre asla dokunulmaya-
ca¤›na dair teminat haberi geldi¤i naklolunur.

Kezâ, kaynaklarda cenazenin haz›rlan›p,
namaz›n›n Yezid taraf›ndan k›ld›r›ld›¤›, sonra
omuzlarda gerekirse savafl›larak sur istikame-
tinde gidilebilen en uzak noktaya var›ld›ktan

sonra defnolundu¤u ve vasiyeti gere¤i, çi¤ne-
nerek belirsiz hale getirildi¤i rivayeti de var-
d›r.(27)

Rivayetler aras›nda zamanla sur d›fl›nda
kabrin bir bina içine al›nd›¤›, tavan›na orta-
s›nda kandil bulunan bir zincirin as›ld›¤›, k›t-
l›k zamanlar›nda Bizansl›larca kabre geline-
rek ya¤mur için vesile ittihaz edinildi¤i, dola-
y›s›yla as›rlar boyunca ahalinin bu kabrin
imar›na itina gösterdi¤i tarz›nda bilgilere de
tesadüf olunmaktad›r.(28)

Bu tür bilgilerin, baz› seyyahlar›n seya-
hatnameleriyle de kuvvetlendi¤i görülmekte-
dir. Mesela, mîladî 13. as›rda yaflam›fl ve pek
çok müslim ve gayr-i müslim beldeleri gezmifl
olan meflhur seyyah Herevî, gezi notlar›n› an-
latan "Kitâbü'z-Ziyârât"›nda. Kostantiniy-
ye'ye u¤rad›¤›ndan bahisle orada Mesleme b.
Abdülmelik'in yapt›rd›¤› cami ve surlar›n az
d›fl›nda Ebû Eyyûb el-Ensârî'nin kabrini gö-
rüp ziyaret etti¤ini söyler. Herevî, miladî 1214
y›l›nda vefat etti¤ine göre Hz. Ebû Eyyûb'un
vefat›ndan yaklafl›k befl as›r sonra kabrinin bi-
lindi¤i ve tan›nd›¤› anlafl›lmaktad›r.(29)

'Aynî, flerhinin birinci cildinde, kendi za-
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(24)Elmal›l› Hamdi Yaz›r, age,
II, 701-703.
(25)Elmal›l›, age, II, 701-703;
(‹bn Abbas, Huzeyfe, Katade,
Hasan, Dahhak da böyle
rivayet etmifltir.)
(26)Bk.er-Rihletü'l-Hicaz›'yye,
s.63-64; et-Tabatabaî, eI-
Fevâidü'r-Ricâliyye, s-319.
(27)Zehebî, A'lâmü'n-Nübelâ,
II, 411; ‹bn Hâcer, el-‹sâbe, II,
234 vd.; ‹bnü'1-Esîr, Üsdü'1-
Gâbe, II, 94-96; Tecrîd-i Sarîh,
1,135 vd; ‹bn Hudeyde, el-
M›sbahu'1-Mud›yy; I, 89; er-
Rihletü'1-Hicaziyye, s.64; ‹bn
Sa'd, Tabakat, III, 485. 
(28)Zehebî, A'lâmü'n-Nübelâ,
II, 402-413; ‹bnü'1-Esîr, Üs-
dü'1-Gâbe. II, 94-96; ‹bn
Hâcer, el-‹sâbe, II, 234 vd.; ‹bn
Sa'd, Tabakât, III, 484 vd; et-
Tabâtabâî, el-Fevâidü'r-
Ricâliyye, s.320; ‹bn Hudeyde,
el-M›sbâhu'1-Mud›yy; I, s.89;
Nedvî, Ashâb-› Kirâm, IV, 268-
285.
(29)Herevî, Ziyârât, vr.51 a.

Resim 9; Eyüpsultan Ca-
mii’nin Haliç taraf›ndan gi-
rifl kap›s›, (Eyüp Belediye
Arflivinden)



man›nda kabrin bilindi¤ini söylüyor. Kabre
hürmet edildi¤ini ve k›tl›k dönemlerinde ya¤-
mur için vesile edinildi¤ini ilave ediyor. Ama
bu bilgi, müflahedeye dayal› bir bilgi midir?
Yoksa önceki kitaplardan aktarma m›d›r? Ay-
nî'nin vefat› 855/1450 oldu¤una göre flayet
önceki eserlerden mücerret bir nakilden ibaret
de¤ilse ‹stanbul fethine yak›n bir zamana ka-
dar kabrin yerinin kay›p olmad›¤› anlafl›l›-
yor.(30) Bununla beraber bu tür kaynaklardaki
bilgiler mezar›n bugünkü yerini mi gösteri-
yordu? Yoksa meçhul baz› mezarlardan biri
mi tahmini olarak ifade ediliyordu? Bu husus
pek net görünmemektedir. Ayr›ca, Bizans
kaynaklar› da fetihten önce Hz. Ebu Eyyûb'un
kabrinin bilindi¤i iddias›n› teyit ve tevsik et-
memektedir.

‹stanbul'un Fethinden Sonra Kabrin
Keflfi Meselesinin ‹çyüzü

Hz. Ebû Eyyûb'un, as›rlar içinde kabri
muhafaza olunmufl ise; Osmanl› tarih kay-
naklar›nda, fetihten sonra, Akflemseddin'in
keflfiyle kabrin bulundu¤u haberlerine genifl
olarak niçin yer verilmifl olabilir? Bu mesele-
nin izah› sadedinde flunlar söylenebilir:

‹stanbul fethedildi¤inde kabrin yeri
mahfuz idi. Ancak malum ve muayyen de-
¤ildi. ‹stanbul'a giren Osmanl› padiflah›, ku-
mandan ve alimleri kabrin yerini bilmiyor-
lard›. Çünkü ‹stanbul'un içinde birçok kilise
ve manast›r bulundu¤u gibi sur d›fl›nda da
çok say›da manast›rlar, kiliseler, ayazmalar,
Bizansl›lar›n kutsal say›p mübarek nazar›yla
bakt›klar› mezarlar, çeflme ve p›narlar vard›.
Ebû Eyyûb'un kabri de o civarda olup, hangi

kabir idi¤inin bilinmeme ihtimali
vard›; bilinse bile kimin kabri oldu¤u
tayin edilemezdi. Çünkü oran›n Ebû
Eyyûb'un kabri oldu¤una dair görü-
nürde bir alamet yoklu. Ordu, fetih-
ten sonra hakimiyetin tesisi ile ifltigal
etti¤inden, bafllang›çta kabirle ince-
den inceye ilgilenmeye imkan yoktu.
Ne zaman ki, flehre girildi ve flehirde
‹slâm hakimiyeti tesis edildi iflte o
zaman Hz. Ebû Eyyûb'un kabrinin
araflt›r›lmas›na s›ra geldi. Fatih Sul-
tan Mehmed bir defas›nda gece yar›-
s› Akflemseddin'i çad›r›na davet et-
miflti. Sabaha kadar sohbet ettiler.
Akflemseddin imam oldu, sabah na-
maz›n› k›ld›lar, evrâd-ezkâr tamam

olunca Fatih Sultan Mehmed: "Ey benim
mürflidim! Peygamberimizin mihmandâr›
Ebû Eyyûb el-Ensâri'nin kabrinin ‹stanbul
surlar›n›n d›fl›nda yak›n bir yerde oldu¤u ta-
rih kitaplar›nda yaz›l›d›r. Himmetinizle kab-
rin yerini bulmak ve bilmek arzusunday›m."
dedi. Akflemseddin her gece sur d›fl›nda bir
yere nur indi¤ini görüyordu. Bu nurun indi-
¤i yerin Ebû Eyyûb'un kabri olabilece¤ini
tahmin etti. Nitekim devlet erkan› ile birlik-
te Fatih Sultan Mehmed, fleyhin iflaret etti¤i
yere vard›lar. Fatih: "Kabrin yerini tayin edi-
niz ki, üzerine türbe yapal›m." dedi. Akflem-
seddin, flimdiki türbenin oldu¤u yerde bir
süre teveccüh ve murakabede bulunduktan
sonra mezar›n bafl taraf›ndan bir yeri göste-
rerek buran›n kaz›lmas›n› iflaret etti. Kaz›l›n-
ca bir tafl (veya mermer) buldular ki, üzerin-
de "Hâzâ kabru Ebâ Eyyûb el-Ensârî" ibaresi
yaz›l› idi. Bu ibarenin hicri birinci as›rda
Araplarca kullan›lan kûfî hatt›yla yaz›lm›fl
olmas› en kuvvetli ihtimaldir. Bunun ‹brânî-
ce ile karfl›laflt›r›lmamas› gerekir. Sadece es-
ki kûfî yaz›s› Nabatça'dan, Nabatça Aram-
ca'dan, Aramca ise ‹branice yaz›s›n›n gelifl-
mesinden ortaya ç›kt›¤› için bu ibaredeki kû-
fî hatt›n ‹brânîce hatta benzeyebilece¤i söy-
lenebilir.

Kabrin Akflemseddin taraf›ndan keflif
yolu ile bulundu¤u haberinin di¤er bir yoru-
mu flöyle olabilir: Bilindi¤i gibi mîladî 1204
y›l›nda Latinler, flehir içindeki Franklar›n ka-
p›lar› açmas› ile ‹stanbul'u istila ettiler, flehir
üç gün ya¤ma edildi. Yang›nlar her taraf› ha-
rabeye çevirdi. Ayasofya dahil, kiliselerdeki
k›ymetli eflya ya¤maland›. Hristiyanlarca
kutsal say›lan yerlere sald›r›ld›. Bu meyanda
Hz. Ebû Eyyûb'un kabri de sur d›fl›nda Hris-
tiyanlarca kutsal kabul edilen di¤er ziyaret
yerleriyle birlikte tahrip edilmifl olabilir. Bir
baflka izah tarz› da, kabrin fethe tekaddüm
eden y›llara kadar malum oldu¤u halde, Bi-
zans'›n çöküfl ve y›k›l›fl y›llar›nda belirsiz
hale gelmifl olabilece¤idir.

‹htimal ki en makul olan›, fetih günlerin-
de kabir mahfuz olsa da, yerinin fethedenler-
ce malum olmamas› ve Akflemseddin'in belir-
lemesine ihtiyaç duyulmas›d›r ki, bu olay,
Enîsî'nin "Menâk›b"›nda flöyle nakledilir:

"Pes, Kostantiniyye fetholdu. Sultan
Muhammed Han, Ebû Eyyûb'un kabri flerif-
lerin Akflemseddin 'den iltimâs eyledi. fieyh
dahi ol kabri flerifi orman aras›ndan bulup
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(30)Sahîh-i Buhârî Muhtasar›
Tecrîd-i Sarîh Tercemesi, 1,136
vd.d.

Resim 10; Hz. Halid türbesi
karfl›s›ndaki ç›nar ve çeflme-
ler.(Firdevs Saylan)



âsâs›n rast Ebû Eyyûb 'un göbe¤i beraberin-
ce dikti. Baz› kimseler âsây› giderüp âsân›n
yerine niflan idüp ol niflan› gizleyup fleyhe
varup: (Ol niflan belirsiz oldu, bir defa dahi
tayin eylen.) dediler. fieyh yine geldi, âsâs›n
dikti. Pes kazd›lar, ol gizledikleri üzerine di-
kilmifl. Pes Akflemseddîn buyurdu: (Kabri
flerif budur.)"(31) Netice itibariyle Hz. Pey-
gamber'in duas› hürmetine Hz. Ebû Ey-
yûb'un kabri muhafaza olunmufltur. Fetih-
ten sonra ulema, ümera ve evliya oran›n Hz.
Ebû Eyyûb'un kabri oldu¤unda ittifak et-
mifllerdir. Daha sonra, üzerine bir türbe, ya-
n›na bir cami yap›larak k›sa zamanda sur d›-
fl›nda bir Müslüman-Türk mahallesi teflek-
kül etmifltir.

SONUÇ
Ebû Eyyûb (Halid b. Zeyd) Hazretleri,

Allah'a iman›nda kavî, Rasûlulah'a muhab-
betinde samimi idi. ‹slâmî hakikatlerin neflr
ve tebli¤inde azimli, Allah yolunda cihatta
gayretli ve sab›rl› idi. ‹slâm'›n izzetini her fle-
yin üstünde tutan bir zihniyete sahipti. Hz.
Muhammed (sav)'den ald›¤› feyzi ölünceye
kadar hakk›yla temsil etti ve tafl›d›. Bu yüz-
den bilhassa Rasûl-i Ekrem (sav)'in vefat›n-
dan sonraki dönemde insanlar›n ‹slâm'›n iç-
yüzünü ö¤renmek için baflvurdu¤u canl›
kaynaklardan biri oldu. De¤iflik siyaset rüz-
garlar›n›n esti¤i Emevîler devrinde bile siya-
silere ve ümeraya ‹slâmî do¤rular› tebli¤den
çekinmemesi, onun bu, canl› baflvuru kayna-
¤› olma özelli¤ine daha bir anlam kazand›r-
d›. Ve nihayet ömrü boyunca aziz bildi¤i ‹s-
lâm'›, çok uzak diyarlara tafl›mak gayesiyle
kat›ld›¤› bir seferde ‹stanbul önlerinde
Hakk'›n rahmetine kavufltu.
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(31)Enîsî, Menâk›b-› Akflem-
seddin, vr.llb. 12a.
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1947 senesinde Antalya-Akseki’de do¤du. Antalya ‹mam-Hatip
Lisesi ve Konya Yüksek ‹slâm Enstitüsü’nden mezun oldu. 4 sene
Erzurum ‹mam-Hatip Lisesi’nde, 7 sene Erzurum Yüksek ‹slâm
Enstitüsü’nde görev yapt›. Doktora ve doçentli¤ini Hadis ilmi

alan›nda yapt›. Yay›nlanan eserleri; Sevgi Medeniyeti, Abdullah ‹bnü’l
Mübarek Hadisçili¤i, Siyer(‹smail Yi¤itle), ‹slâm Ahlak› (Komisyün),

Riyazü’s-Salihin Tercüme ve fierhi, Peygamberimizden Hayat ölçüleri
(M.Y. Kandemir ve ‹.L. Çakan’la) isimli yay›nlanm›fl eserleri yan›nda

çeflitli  araflt›rma yaz›lar› ve Ansiklopedi maddeleri yay›nland›.  21
senedir Marmara Üniversitesi ‹lahiyât Fakültesi Hadis

Anabilimdal›’nda ö¤retim üyeli¤ini sürdürmekte.

‹STANBUL’DA MEDFÛN OLDU⁄U
SÖYLEN‹LEN SAHÂB‹LERDEN

EBU’D-DERDÂ

Doç. Dr. Raflit Küçük



11..  ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa  SSaahhââbbee  KKaabbiirrlleerrii  VVeeyyaa
MMaakkaammllaarr››  HHaakkkk››nnddaa  BBaazz››  MMüüllââhhaazzaallaarr

‹stanbul’un, Fâtih Sultan Mehmet taraf›ndan
fethinden önce, as›rlar boyu Müslümanlarca bir-
çok defa muhasara olundu¤u veya buraya seferler
düzenlendi¤i bilinen târihî gerçeklerdir. Erken dö-
nem fetih ordular›ndan baz›lar›na Peygamberi-
miz’in sahâbîlerinin de ifltirak etti¤i sâbittir. ‹stan-
bul’da medfûn oldu¤u söylenilen, kabirlerinin bu-
rada bulundu¤u iddia edilen baz› sahâbîlerin ke-
sin ölüm tarihleri ve hemen her birinin ölüm yer-
leri bilinmektedir. Bu flöhretli sahâbîlerin kabirle-
rinin ‹satnbul’da olmas› mümkün görünmemek-
tedir. ‹stanbul’un fethi için yap›lan ilk seferlerin
birinde gerçekten ‹stanbul surlar› önünde flehid
oldu¤u ve burada medfûn bulundu¤u kesin olan
Ebu Eyyub el-Ensârî’nin yan›nda, adlar› ve kabir-
lerinin yeri bilinmeyen daha baflka flehid sahâbîler
muhakkak olabilir. Çünkü çat›flmalar›n yafland›¤›
savafllarda onlarca, yüzlerce, baz› kere  binlerce
flehid verildi¤i olabilmekte idi. Acaba flehrimizde
kabirleri oldu¤u ifade edilen bu sahâbîler , bilinen
meflhurlarla ayn› ismi tafl›yan baflkalar› olamaz
m›, sorusu akla gelebilir. Sahâbe ricâli ile ilgili
kaynaklar bize böyle bir bilgi sunmamaktad›r. O
halde meseleye nas›l bak›lmas› uygun olur? K›sa-
ca bunu yorumlayabiliriz.

‹slâm gelene¤inde insan k›sm›n›n vefât›ndan
sonra defin olundu¤u yere kabir denir. Dilimizde
mezar ve sîn diye de adland›r›l›r. Yunus Emre,
“Sana ibret gerek ise / Gel göresin bu sînleri” der.
Bu anlamda kullan›lan bir baflka kelime de yata-
cak, uyuyacak yer anlam›na gelen merkadd›r. Me-
zarl›¤a da makbere denilir. Mezara mutlaka cesed
defnedilmifl olur; yani böye bir yer kaz›lsa gömü-
lenin cesedi veya cesedinden arta kalan parçalara
rastlan›r. fiayet bir kabir yerinden kald›r›l›p baflka
bir mekâna nakledilecek olursa (nakl-i kubûr), o
kiflinin kabri son nakledili¤i yer olur. ‹lk gömülü
oldu¤u yer ise makam› kabul edilir. Makam, bir
büyük zât›n, velîlili¤ine inan›lan bir kimsenin ce-
sedi gömülü olmad›¤› halde ad›na tahsis olunmufl
ve ruhâniyetinin orada bulundu¤una inan›lan
mahal ve mekâna verilen add›r. Bu yerlerden o
kiflilerin ruhaniyetleri ile irtibat kurulabilece¤ine
inan›l›r. Bu sebeple makamlar birden çok olabi-
lir(1). fiu halde buralar kabir demek de¤ildir; dola-
y›s›yla nakledilmezler. Makamlar da kabirler gibi
önemi haizdir; kabirlere gösterilen hürmet burala-
ra da gösterilir Osmanl› kabir mîmârisinde gerçek
kabirlerle makamlar›n birbirinden ayr›lmalar› için
farkl› inflâ tarzlar› kullan›lm›flt›r. Bunun gaye ve
maksad›, ziyâretçinin bakar bakmaz kabirle ma-
kam› ay›rd edebilmesini temindir. Normal kabir-
ler bafltafl› (flahide) ve ayaktafl› ile düzenlenmifl,

flâhidede kitâbe ile ölüm tarihi de belirtilmifltir.
Makamlarda ise sadece flâhide dikilmifl, ayaktafl›
konulmam›fl ve kitabelerine ölüm tarihi yaz›lma-
m›flt›r(2).

Bu k›sa aç›klamalardan sonra bir gerçe¤e da-
ha iflaret etmemiz gerekmektedir. Müslüman Türk
milletinin Allah Resûlü Efendimiz’e olan hürmet
ve sayg›s›, muhabbet ve sevgisi, baflka toplumlar-
la k›yas edilemeyecek kadar derinlikli, gönülden
ve samimidir. Bu sevgi, fliir baflta olmak üzere ede-
biyat›n her alan›nda, mîmârî baflta olmak üzere
güzel sanatlar›n çeflitli dallar›nda kendini gösterir.
O’nun yak›n arkadafllar› ve ümmetin en faziletli
kesimi olan sahâbe sevgisi de milletimizin gön-
lünde apayr› bir yer iflgal eder. Anadolunun bir-
çok yerinde onlara tahsis edilmifl makam-kabirler
oldu¤unu hepimiz biliriz. Baz› m›nt›kalarda, ora-
da medfûn oldu¤una inan›lan veya makam› bulu-
nan birtak›m sahâbî isimlerini çocuklara vermek
u¤ur ve bereket say›l›r. Bu yönde en nasipli flehir-
lerimizden birinin istanbul olmas› tabiîdir. Bu se-
beple ‹stanbul’daki sahâbe kabirlerinin birço¤u-
nun makam niteli¤i tafl›d›¤› bilinmektedir. ‹stan-
bul’daki bu makam- kabirlerin say›s› 26’d›r. Sizle-
re k›saca hayat hikâyesinden bahsedece¤im
Ebu’d-Derdâ da ‹stanbul’da makam› olan, hem de
iki ayr› yerde, hem Anadolu hem Rumeli yakas›n-
da makam› olan sahâbîlerden biridir. Bu özelli¤iy-
le de yegânedir.

22..  EEbbuu’’dd--DDeerrddââ  MMaakkaamm››  vvee  TTüürrbbeessii  
Ebu’d-Derdâ’n›n, Ebu’d-Dürdâ fleklinde an›l-

mas› yanl›fl okumadan kaynaklanan bir galat olsa
gerektir.

Ebu’d-Derdâ makamlar›ndan biri Eyüp Sul-
tan ‹lçesinde bulunmaktad›r. Cezerî Kâs›m Pafla
Mahallesi, Zâl Mahmud Pafla Caddesi, 19 pafta, 65
ada, 32 parselde, 41 m2 lik bir alan› bulunan türbe-
si, birçok defa tamir edilerek orjinal mîmârî niteli-
¤ini kaybetmifltir. Türbenin kap›s› üzerinde
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(1) Necdet ‹flli, ‹stanbul’da
Sahabe kabir ve makamlar›,
Ankara, bty. s. 11
(2) Necdet ‹flli, a.y.

Resim 1; Eyüpsultan’da
Ebu’d-Derdâ türbesi (Eyüp
Belediye Arflivinden)



Hâflim ketebeli Sultan II. Mahmud’a ait tu¤ra ve
Sahaflar fieyhizâde Kütüphane sahibi, Vak’a-nü-
vis Es’ad Efendi taraf›ndan söylenmifl ve Hattât
Yasârîzâde Mustafa ‹zzet Efendi taraf›ndan yaz›l-
m›fl ta’lik hatl› mermer kitâbe yer al›r. Yap›m tari-
hi 1251 (1835)’dir. Befl beyitten oluflan kitâbenin
son beyti flöyledir:

K›ld› mîmâr-› kalem târihin inflâ Es’adâ
Yapd› fieh Mahmûd Ebu’d-Derdâ için rânâ ma-

kâm

Sahâbîler levhas›nda da Ebu’d-Derdâ hak-
k›nda flu k›t’a söylenmifltir:

Züvvarlar›n flâh ü gedâ 
fiefâatden etme cüdâ
Yâ  Hazret-i Ebu’d-Derdâ
fiefâate ir-gör bizi

Ebu’d-Derdâ makamlar›ndan bir di¤eri de
Üsküdar’da Karacaahmet mezarl›¤›nda 10. adad›r.
5.86 m2’lik bir mezar alan›d›r. Kitabeli olan iki tafl›
mevcuttur. Bunlardan birinin kitâbesinde:

“Yâ Hû Hazret-i Ebu’d-Derdâ radiyallahu
anh merkad-i flerîfidir”

Ayaktafl› gibi dikilmifl olan di¤erinde ve
mermer levhaya lâtin harfleriyle yaz›lan›nda
ise flöyledir:

“Yâ Hû Ebu’d-Derdâ radiyallahu anh sa-
hâbedendir”

Hem Eyüp hem de Üskadar’da bulunan bu
makam ve türbelerin  ikisinin de ayn› zâta ait ol-
mas› kuvvetle muhtemeldir (3).

Anadolu’nun baz› yerlerinde de Ebu’d-Der-
dâ’ya nisbet edilen makamlar vard›r. Meselâ Bar-
t›n’da da bir Ebu’d-Derdâ türbesi bulunmaktad›r.

Bu k›sa bilgiden sonra Ebu’d-Derdâ’n›n ger-
çek hayat hikâyesini verebiliriz. Çünkü onun ha-
yat hikâyesi, kendisine nisbet edilen bu yerlerin
bir kabir de¤il makam oldu¤una delil teflkil eder.

33..  EEbbuu’’dd--DDeerrddââ  vvee  HHaayyaatt››
Ad›n›n Uveymir veya Âmir oldu¤u söylenir.

Uveymir’in onun lakab› oldu¤unu söyleyenler
ad›n›n Âmir oldu¤unu belirtirler. Âmir, babas›n›n
ad›d›r diyen de vard›r. Babas›n›n ad›n›n Mâlik,
Sa’lebe, Abdullah, Zeyd, Kays oldu¤una dair riva-
yeter vard›r(4). Kelbî onu Âmir b. Zeyd b. Kays di-
ye tan›t›r. Künyesiyle daha meflhur ise de ismiyle
de tan›nan sahâbîlerdendir. Annesinin ad› Mehab-
be bint. Vâkid’dir. Ensârdan olup, Hazrec kabîlesi-
ne mensuptur.

Ebu’d-Derdâ, ‹slâm’la flereflenmesi gecikti¤i

için Bedir’de bulunamam›fl fakat Hz. Pegamber’in
daha sonraki bütün gazvelerine kat›lm›flt›r. Hattâ
o Bedir harbi günlerinde müslüman olmufltur da
denilir. Ensardan ‹slâm’› en son kabul eden kifli ol-
du¤u söylenir. Âile fertleri aras›nda da en son
müslüman oland›r. Hem Câhiliye hem ‹slâm dö-
neminde kendisini kardefl edinen Abdullah b. Ra-
vâha onun evine gelerek eline bir keser al›p
Ebu’d-Derdâ’n›n putunu o evde yokken k›r›p par-
çalar, eve dönünce han›m› Ümmü’d-Derdâ duru-
mu kocas›na haber verir, kendi kendine durup dü-
flündükten sonra: fiayet bunun nezdinde bir hay›r
bulunsayd› kendini savunurdu, der. Sonra Abdul-
lah b. Ravâha ile birlikte yola koyulup Resûl-i Ek-
rem’e gelir ve müslüman olur. Peygamberimiz’in
onu Selmân el-Fârisî ile kardefl k›ld›¤› nakledilir.
Sahâbenin fazîletçe önde gelen, fakîh ve hakîm
olarak bilinip an›lanlar› ar›s›nda yer al›r.

Ebu’d-Derdâ, Resûl-i Ekrem’den, Zeyd b. Sâ-
bit, Hz. Aifle, Ebû Ümâme ve Fadâle b. Ubeyd’den
hadis nakletti, Enes b. Mâlik, Fadâle b. Ubeyd,
Ebû Ümâme, Abdullah b. Ömer, Abdulah b. Ab-
bâs gibi ashâb›n ileri gelenleri de ondan hadis ri-
vâyet etmifltir. O¤lu Bilâl, efli Ümmü’d–Derdâ,
Ebû ‹drîs el-Havlânî, Süveyd b. Gafele, Cübeyr b.
Nüfeyr, Zeyd b. Vehb, Alkame b. Kays, Saîd b. El-
Müseyyeb ve daha baflkalar› da ondan rivayette
bulundular.

Ebu’d-Derdâ’dan rivayet edilen hadis say›s›
179’dur. Buhârî ve Müslim eserlerinde ittifakla on-
dan iki hadis naklederler. Buhârî münferiden üç
hadis, Müslim de tek bafl›na sekiz hadis nakle-
der(5).

Hz. Peygamber Uhud harbinde Ebu’d-Derdâ
için: “Uveymir ne hofl binici!” diye onu övmüfl, bir
baflka keresinde:” Ebu’d-Derdâ ümmetimin hakî-
midir” demifltir.

Ebu’d-Derdâ der ki: “‹slâm öncesi tüccarl›k
yap›yordum; ‹slâm gelince ticaretle ibadeti cem et-
tim, fakat ikisi bir arada yürümedi, ticareti b›rak›p
ibadeti iltizam ettim”(6)

Ebu’d-Derdâ, Hz. Ebû Bekir’in hilâfetinin son
y›llar›nda ordu kad›s›  (kâdi’l-cünd) olmufl ve bu
göreve getirilen ilk kifli olmakla ün yapm›flt›r.

Hz. Ömer, hilafeti döneminde ‹slâm’›n esasla-
r›n› ve Kur’ân-› Kerîm’i ö¤retmek üzere Suriye
bölgesine sahâbenin önde gelenlerinden bir k›sm›-
n› göndermiflti. Onlardan biri olan Ebu’d-Derdâ’y›
da D›maflk’a gönderdi. ‹bn H›bbân’›n belirtti¤ine
göre, o s›rada D›maflk vâlisi olan Muâviye, ayn›
zamanda Hz. Ömer’in izni ve emri ile Ebu’d-Der-
dâ’y›  D›maflk flehri kad›l›¤›na getirdi. Zehebî, Hz.
Osman’›n hilâfetinde de onun D›maflk kad›l›¤›na
devam etti¤ini ve bu flehrin kad›s› olarak ismi an›-
lan ilk kifli oldu¤unu belirtir(7).
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(3) Bilgi için bkz. Ahmet Sü-
heyl Ünver, ‹stanbul’da Sahâ-
be Kabirleri, ‹stanbul 1953,
s.25; ‹smail Giray, ‹stanbul’da
Sahâbe Kabirleri, ‹stanbul
1975, s.79-83; Has›rc›zâde, ‹s-
tanbul’da Sahâbe ve Evliyâ
Kabirleri, ‹stanbul 1987, s.73;
Necdet ‹flli, a.g.e., s. 33-34,
102-105.
(4) ‹bnu’l-Esîr, Üsdü’l-gâbe,
M›s›r, bty., IV, 318; ‹bn Hacer,
‹sâbe, Beyrut 1412/1992, IV,
747; ‹bn Abdilberr, ‹stîâb, Bey-
rut, bty., no: 1277
(5) Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-
nübelâ, Beyrut 1405/1985, II,
337
(6) Zehebî, Siyer, II, 337-8; ‹bn
Sa’d, et-Tabakâtü’l-kübrâ,
Beyrut, bty., VII, 391, Heyte-
mî,. Mecmau’z-zevâid, Bey-
rut, bty., IX, 367



Ebu’d-Derdâ’n›n Bilâl ve Yezîd adlar›nda iki
o¤lu, Derdâ ve Nesîbe adl› iki de k›z› vard›r. O¤lu
Bilâl de Emevîler döneminde D›maflk kad›l›¤›
yapm›flt›r. Ebu’d-Derdâ, zühd ve takvâs›yla flöhret
bulan sahâbîlerin önde gelenlerindendir. K›z› Der-
dâ’y›, onunla evlenmek isteyen Yezîd b. Muâvi-
ye’ye vermemifl, fakir bir müslümanla evlendir-
mifltir.

Ebu’d-Derdâ, kemerli k›vr›k burunlu, elâ göz-
lü idi; saç› ve sakal›n› sar›ya boyard›. Bafl›na takke
giyer ve üzerine sar›k sarar, sar›¤›n›n ucunu iki
omzu aras›na sark›t›rd›.(8)

Sahâbe aras›nda Ebu’d-Derdâ künyesiyle an›-
lan bir baflka sahâbî bulundu¤u bilinmemektedir.
Ancak ‹bn Hacer(9), baz›lar›n›n sahâbe aras›nda
zikretti¤i Ebu’d-Derdâ er-Rahâvî ad›nda birinden
bahsetmektedir ki, Zehebî: “Bu Ebu’d-Derdâ kim-
dir, bilmiyoruz onun haberleri münker olup asl›
yoktur”diyor(10). 

Ebu’d-Derdâ, D›maflk’›n seyyidü’l-kurrâs›
idi, Hz. Pegamber’in huzurunda Kur’an tilâvet
eden ashab aras›nda olup ondan baflka kimsenin
huzurunda oturup k›râat etmemifltir. Yine o Pey-
gamber Efendimiz hayatta iken Kur’an’› cem eden
(tamam›n› ezberleyen)lerden biridir. Enes b. Mâlik
der ki: “Nebî s.a. vefât etmiflti; flu dört kifli d›fl›nda
Kur’an’› cem eden yoktu: Ebu’d-Derdâ, Muâz b.
Cebel, Zeyd b. Sâbit ve Ebû Zeyd”(11). Ebu’d-Der-
dâ diyor ki: “fiayet bana bir âyet unutturulsa da
ben o ayeti bana hat›rlatacak kifliyi Berkülg›-
mâd’da bulacak olsam, oraya yolculuk yapa-
r›m”(12).

Kad›l›k görevinde, k›râat ve tilâvet ö¤retimin-
de oldu¤u gibi hadis rivayetinde de son derece ti-
tiz davran›rd›. Bir hüküm verdikten sonra baz› ke-
re daval› ve davac›y› tekrar ça¤›r›p dinledi¤i olur-
du.

Sahâbe-i kirâmdan pek ço¤u Ebu’d-Der-
dâ’n›n ilmini medh etmifl ve onu bütün sahâbenin
ilminin kendisinde topland›¤› kiflilerden biri say-
m›flt›r.

Ebu’d-Derdâ, bir gün ilim meclisine gelenleri
sayd›rm›flt›. Bin alt›yüz küsur kifliyi sayd›lar.
Kur’an k›râat ve tilâvetini ö¤renmek maksad›yla
gelen bu insanlar› onarl› gruplara ay›r›r, her bir
grubun bafl›na bir ö¤retici tayin ederdi. Belli bir
seviye kazanan talebeler ona k›râatlerini arzeder-
lerdi. Ebu’d-Derdâ sabah namaz›n› k›lar ve ö¤re-
tim faaliyetine bafllard›. Mihrapta cemaate yönelir
ve bir cüz okurdu; cemaat onun etraaf›n› çevirir
telaffuzlar›na iyice kulak verir dikkatlice dinler-
lerdi. Meflhur yedi k›râat imam›ndan biri olan ‹bn
Âmir onun talebeleri aras›nda öncü idi(13). Ebu’d-
Derdâ’n›n, k›râat için halka oluflturma ç›¤›r›n›
açan ilk kifli oldu¤u nakledilir.

Ebu’d-Derdâ’n›n ölüm tarihi hakk›nda ihtilaf
vard›r. Hz. Osman’›n hilâfetinden iki sene önce öl-
dü¤ü yönündeki bilgi do¤ru olamaz, çünkü D›-
maflk kad›l›¤› görevi onun hilâfetinin ilk y›llar›n-
da da devam etmekte idi. H. 32 senesinde öldü¤ü,
S›ffîn’den sonra öldü¤ü söylenirse de, hadis ehli
aras›nda yayg›n ve sahih görüfl Hz. Osman’›n hi-
lâfeti döneminde öldü¤üdür. Hz. Osman’›n flehid
edilmesinden önce ölmüfltür(14). Ebu’d-Derdâ’n›n
D›maflk’da vefat etti¤i konusunda kaynaklar müt-
tefiktir. Orada Bâbü’s-sagîr kabristan›na defnedil-
mifltir. 1938 senesinde yap›lan araflt›rmalar sonucu
kendisine ve han›m›na ait mezar tafllar›, üzer-
lerinde kûfî hatla isimleri yaz›l› olarak bulunmufl
ve yaz›lar›n IV. (X.) veya V. (XI.) yüzy›la ait oldu-
¤u tesbit edilmiflti. Bu tafllar, D›maflk’da el-Metha-
fü’l-vatanî (Milli Müze)de korunmaktad›r.

Ebu’d-Derdâ, Nebî s.a.’den hadis rivayet etti-
¤i zaman : Allah bilir, aynen böyle de¤ilse, bunun
gibi veya benzer flekildedir, derdi.  Yine flöyle der-
di: Bana ne oluyor ki âlimlerinizin göçüp gitti¤ini,
câhillerinizin ö¤renmedi¤ini görüyorum. ‹lim ö¤-
reniniz, flüphesiz ö¤reten ve ö¤renen ecirde ortak-
t›rlar.

Ebu’d-Derdâ vech-i mürselle flöyle der:
Ö¤renen olmay›nca âlim olamazs›n, bildi¤inle
amel etmeyince ö¤renici olamazs›n, korktu-
¤um fleylerin en korkutucu olan›, hesaba çekil-
mek üzere (Allah’›n huzuruna) durduruldu-
¤um zaman bana: Bildi¤in konuda amel ettin
mi, denilmesidir.

“Bilmeyene bir kere, bildi¤i halde amel et-
meyene yedi kere yaz›klar olsun”(15) sözü de
ona aittir.

Efli Ümmü’d-Derdâ’ya, Ebu’d-Derdâ’n›n han-
gi ibâdeti çok yapt›¤› sorulunca, tefekkür ve i’ti-
bâr(16) der.

Ebu’d-Derdâ: “Bir saat tefekkür, bütün bir
gece nâfile ibâdetten daha hay›rl›d›r” derdi.
“Kul ‹bâdetle meflgul olunca Allan o kulu se-
ver ve mahlûkât›na da sevdirir”(17) tesbiti de
ona aittir.

“Rabbime tevâzuu ifade etti¤i için fakr›,
Allah’›ma ifltiyâk oldu¤u
için ölümü, hatalar›ma
kefâret oldu¤u için hasta-
l›¤› seviyorum”(18), dedi¤i
nakledilir.

Ebu’d-Derdâ’n›n hayat
hikâyesinden bahseden
kaynaklar, onun önemli
sözlerini, düflüncelererini,
yaflay›fl tarz› ve hayat felse-
fesini yans›tan bilgiler ihti-
va eder
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(7) Zehebî, Siyer, II, 336
(8) ‹bnu’l-Esîr, Üsdü’l-gâbe,
IV,319-320; VI, 97-98
(9) ‹bn Hacer, ‹sâbe, VII, 123
(10) Zehebî, Mîzânü’l-i’tidâl,
Beyrut, bty., IV, 522
(11) Buhârî, Sahîh, Beyrut,
bty., Fezâilü’l-Kur’ân 8
(12) Zehebî, Siyer, II, 342. Ber-
külg›mâd: Yemen’in uzak bir
nahiyesi
(13) Zehebî, Siyer, II, 346.
(14) Zehebî, Siyer, II, 335-353;
‹bn Hacer, ‹sâbe, IV, 747-748;
VII,121.
(15) Zehebî, Siyer, II, 347.
(16) Ebû Nuaym, Hilyetü’l-ev-
liyâ, Beyrut 1418/1997, I, 267.
‹’tibâr: Allah’a ulaflmaya vesi-
le olan hallerdir. Bk., Âs›m
Efendi, Kâmûs, II, 516.
(17) Abdullah Ayd›nl›, Ebu’d-
Derdâ, D‹A, X, 310-311.
(18) ‹bn Sa’d, et-Tabakâtü’l-
kübrâ, VII 391-393. fiuayb el-
Arnavût isnad›n›n zayif oldu-
¤unu söyler ve Hz. Peygam-
ber’in yolunun en mükemmel,
en üstün ve uyulmas› vâcib
olan bir yol oldu¤unu, onun
fakirlikten Allah’a s›¤›nd›¤›n›,
ölümü temenniyi yasak-
lad›¤›n›, Allah’tan âfiyet is-
tedi¤ini söyler. Zehebî, Siyer,
II, 349 (Dipnot, 3)

Resim 1; Dr. Süheyl
Ünver’in çizgisiyle Ebu’d-
Derdâ türbesi (Süheyl
Ünver, ‹stanbul’da Sahabe
Kabirleri ‹st. 1953



Dr. Fahrünnisa ENSAR‹ KARA
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‹stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir Planlama Müdürlü¤ü’nden emeklidir. ‹stan-
bul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik (Fizik) bölümü ve  ‹.D.G.S.A. Mimarl›k
Y.O.’den ve ‹.T.Ü. Mimarl›k Fakültesi’nden mezundur. ‹.T.Ü. Mimarl›k Fakültesi,
Mimarl›k Ana Bilim Dal›, Mimarl›k Tarihi Program›nda doktora yapm›fl, ‹mar ve

‹skan Bakanl›¤› Büyük ‹stanbul Naz›m Plan Bürosu’nda araflt›rmac›, planc›, teknik
yönetici, ‹stanbul Büyükflehir belediyesi Bo¤aziçi ‹mar Müdürlü¤ü’nde planc›, Eyüp

Belediyesi Planlama Müdürlü¤ü’nde planc›, müdür yard›mc›s›, müdür, ‹stanbul
Belediyesi fiehir Planlama Müdürlü¤ünde müdür yard›mc›s›, müdür olarak çal›flm›fl,
ayn› müdürlükten 1997 y›l›nda emekli olmufltur. Yay›nlanm›fl yaz›lar› bulunmakta

olup, çeflitli sempozyum ve seminerlere bildirilerle kat›lm›flt›r.

SAHABE, ENSAR 

VE EYÜP’TE YATAN SAHABELER



Sahabe, Ensar, Muhacirûn

Sahabe: Ansiklopedik sözlükte; “Hz. Mu-
hammed’i görmüfl, onun konuflmalar›n› dinle-
mifl olanlar” aç›klamas› ile geçer. “Arkadafl”an-
lam›ndaki sahip sözcü¤ünün ço¤ulu olan “saha-
be” yerine “ashab” sözcü¤ü de kullan›l›r. Müs-
lümanlar›n ilk kufla¤› olan sahabenin önemli bir
bölümünü “muhacirun” (Mekke’den Medine’ye
göçenler) ve “ensar” (Medine’li ilk müslüman-
lar) oluflturur.

Sahabe’nin ‹slam tarihinde özel ve önemli
bir yeri vard›r. Hz. Muhammed’e içtenlikle ina-
nan ve ba¤lanan bu insanlar ‹slam dininin tutu-
lup yay›lmas› için tam bir özveri ile çal›flt›lar.
Çok say›da güçlü¤ü ve engeli sahabenin deste¤i
ile aflan Hz. Muhammed (s.a.s.) de ümmetin en
hay›rl›s›n›n kendi sahabesi oldu¤unu belirtir,
kendisini sevenlerin, sahabeyi de sevmelerini is-
ter. (1, S. 10059-10060). 

Abdullah b. Ömer (r.a.)’den naklen bir ha-
dîs-i flerîf’de, Hz. Peygamber: “Kim herhangi bir
kimsenin izinden gitmek isterse, ölüp gidenlerin
izinden gitsin ki; bunlar, Muhammed (s.a.s.)’in
ashâb›d›r. Onlar bu ümmetin en iyileriydiler. Bu
ümmetin kalbi en temiz, ilmi en derin, tekellüfü
en az olanlar onlard›. Allah onlar› kendi Pey-
gamberi’ne arkadafl yapm›fl ve dini sonrakilere
nakletmek için onlar› seçmifltir. Onlar, Muham-
med (s.a.s.)’in arkadafllar› idiler. Kâbe’nin Rabbi
olan Allah’a yemin ederim ki, onlar do¤ru yolda
idiler. Öyle ise onlar›n ahlâk› ile ahlâklan›n ve
onlar›n yolundan gidin.” demektedir(2,C.1,S. 35)

Bu nedenle bütün ehl-i sünnet ba¤l›lar›, Hz.
Muhammed’in (s.a.s.) ölümünden sonra (632)
sahabe aras›nda ç›kan anlaflmazl›klar›, dönemin
siyasal ve toplumsal koflullar›n›n sürükledi¤i ac›
olaylar olarak görür, ay›r›m yapmaks›z›n bütün
sahabeyi sayg›yla anarlar. Sahabeden birinin ad›
geçti¤inde “radiyallahü anhü” (Allah ondan
hoflnut olsun) demek ehl-i sünnet aras›nda bir
gelenektir.

Sahabe’nin ‹slâm dinine yapt›¤› en önemli

hizmetlerden biri de Kuran’›n de¤ifltirilmeden,
sonraki kuflaklara aktar›lmas› ve Hz. Muham-
med (s.a.s.)’in hadislerinin derlenmesi yolunda
yapt›klar› çal›flmalard›r.

Sahabenin hepsi de sayg› de¤er olmakla bir-
likte, yapt›klar› hizmetler bak›m›ndan aralar›n-
da bir derecelendirmeye gidilmifltir. Bunlar ara-
s›nda en yayg›n ve en çok benimsenmifl olan›,
Hakim en-Nisaburi’nin yapt›¤› flu s›ralamad›r
(1, S. 10060). 

- Mekke’de müslümanl›¤› kabul edenler:
Dört halife’nin içinde bulundu¤u aflere-i mübefl-
flere [1]; ilk Müslüman kad›n olan Hz. Hatice [2];
ilk müslüman erkek olan Hz. Ebubekir [3];  ilk
müslüman çocuk olan Hz. Ali [4] ve ilk müslü-
man köle olan Zeyt bin Harise’nin [5], bu kesim
içinde özel bir yeri vard›r.

- Dar-un Nedve üyeleri [6] 
- Habeflistan’a hicret edenler [7].
- Akabe biat›nda bulunan Medine’li 12 kifli [8].
- ‹kinci Akabe biat›nda bulunan Medine’li

70 erkek, 2 kad›n [9].
- Hicret (M.S. 622) s›ras›nda Hz. Muhammed

(s.a.s.) Kuba’da iken Medine’ye ulaflanlar[10]. 
-Bedir Savafl›’na kat›lan 300’ün üzerinde

Müslüman.
- Bedir Savafl› ile Hudeybiye antlaflmas› ara-

s›nda Müslüman olanlar.
- Hudeybiye’de Secer-i R›dvan diye an›lan bir

a¤ac›n alt›nda Hz. Muhammed’e biat edenler [11]. 
- Hudeybiye Antlaflmas› ile Mekke’nin al›n-

mas› aras›nda müslüman olanlar.
- Mekke’nin al›n›fl› s›ras›nda Müslüman

olanlar.
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Müslümanl›kta birinci dereceyi kazanan
muhacirler ve ensar ile, 
onlara güzellikte tabi olanlar yok mu? 
Allah onlardan raz› olmufltur. 
Onlar da Allah’dan raz› olmufllard›r. 
Allah, onlar için, içinde ebedi kalmak
üzere, alt›ndan ›rmaklar akan cennetler
haz›rlam›flt›r. 
‹flte bu en büyük bahtiyarl›kt›r.

Kur’an-› Kerîm
Tevbe  Suresi, Ayet:100

Resim 1; Hz Eyyûb El Ensa-
ri’ni ad›n› verdi¤i semt Eyüp



- Mekke’nin al›n›fl› ile “Veda Hacc›” aras›n-
da Hz. Muhammed’i gören çocuklar.

Sahabe’nin ‹slam anlay›fl› ve ‹slamîyet’e
yaklafl›m›na bir örnek teflkil etmesi ve sahabe
içersinde özgün ve sayg›n bir yeri olan Hz.
Ali’nin kiflili¤i hakk›nda bir fikir vermesi aç›s›n-
dan, Ebû Salih’den al›nan bir menk›beyi burada
nakletmekte yarar görülmüfltür.

“D›râr b. Dumra el Kinârî, Muaviye’nin ya-
n›nda idi, Muaviye ona:

“-Bana Ali’nin vas›flar›n› anlat.” dedi.
D›râr: “- Ya Emir al-muminin; beni bundan

mazur gör”. dedi,
Muaviye: “- Seni mazur göremem, anlata-

caks›n.” deyince,
D›râr: “-Madem ki anlatmam gerekiyor, öy-

le ise beni dinle de anlatay›m: Ali üstün gayeli
ve çok kudretli bir insand›. Her sözü bir çözüm
ve hikmet, her hükmü bir adl ve hakkaniyyet
idi. ‹lim onun her taraf›ndan ak›yor, hikmet
onun dilinden dökülüyordu. Dünyadan ve dün-
ya zînetinden nefret ediyor, geceden ve gecenin
karanl›¤›ndan hofllan›yordu. Allah’a yemîn ede-
rim ki, gözleri hep yafll› idi,  her zaman kederli
ve düflünceli idi. Elini döndürüp kendine hitap
ederdi. Yemeklerin en basitini seviyor, en kaba
ve âdi elbiseden hofllan›yordu. Vallâhi o da bi-
zim gibi bir kimse idi. O’na gitti¤imizde bizi
kendine yaklaflt›r›yor ve her istedi¤imizi yap›-
yordu. Bize bu kadar yak›n oldu¤u ve yak›nl›k
gösterdi¤i halde heybetinden onunla konufla-
mazd›k. Gülümsedi¤i zaman diflleri dizilmifl in-
ci danelerinin manzaras›n› and›r›yordu. Dindar-
lara ve din ehline sayg› gösteriyor, yoksul ve
düflkünleri seviyordu. Güçlüler O’ndan haks›z-
l›k ve tarafgirlik umamazlard›. Güçsüzler de
O’nun dürüstlük ve hakkaniyetinden ümidsizli-
¤e düflmezlerdi. Allah için flahidlik ederim ki;
bir gece, karanl›k perdesini indirmifl ve y›ld›zlar
kaybolmufltu. Kendisi mihrâba çekilmifl sallan›p
duruyor, sakal›ndan tutup y›lan sokmufl kimse-
nin ›st›rab› gibi inliyor ve baykuflun ötüflü gibi
a¤l›yordu. Hâlâ O‘nun sesi kula¤›m›zdad›r: “-
Ey Rabbim ! Ey Rabbim!”  deyip Allah’a yak›n›-
yor ve ondan sonra : “Ey dünya, sen beni mi al-
dat›yorsun, beni mi aldatmak istiyorsun? Hey-
hât! Heyhât! Git baflkas›n› aldat. Ben seni kesin
olarak boflad›m. Senin ömrün k›sad›r, senin
meclisin hor’dur, senin büyük fleylerin küçüktür.
Ah! Ah! Az›¤›n azl›¤›ndan, yolculu¤un uzunlu-
¤undan ve yolun karanl›¤›ndan yüz defa âh!…”
diyordu.”

Bunun üzerine Muaviye hüngür hüngür
a¤lamaya bafllad› ve sakal›n› ›slatan gözyafllar›-

n› tutamaz oldu. Oradakiler de a¤lamaktan bo-
¤uluyorlard›.

Muaviye: “- Evet, vallahi Ebü’l Hasan -Al-
lah rahmet etsin- öyle idi. Ey Dirâr! Senin O’nu
kaybetmekten duydu¤un ac› nas›ld›r?” dedi.

Dirâr:“- Benim ac›m, tek bir çocu¤u olan ve
o çocu¤u da önünde kesilen ve bu yüzden göz-
yafl› hiç dinmeyen kederli bir anan›n ac›s› kadar
büyüktür.” dedi ve bundan sonra kalk›p gitti.”
(2, C.I, S.37-38)

Ve yine Ebu Erâke’den al›nan Hz. Ali ile il-
gili di¤er bir menk›be de: “- Bir gün sabah na-
maz›n› Ali (r.a.) ile k›ld›m. Ali namazdan sonra
sa¤ taraf›na dönüp durdu. Üzgün ve benzi sol-
gundu. Günefl , mescidin duvar›nda bir m›zrak
boyu kadar yükselince kalk›p iki rekat namaz
k›ld›. Sonra ellerini döndürüp: “- Vallahî ben
Muhammed (s.a.s.)’in ashâb›n› gördüm. Bugün
hiç bir fley onlara benzemiyor. Onlar sabahlar›
kalkarken renkleri sar›, saçlar› darmada¤›n›k ve
elbiseleri tozlu idi. Kafllar›n›n aras› keçilerin diz-
leri gibi idi. Geceleri, sabaha kadar secde ve k›-
yâmlarda geçiriyor ve Allah’›n kitab›n› okuyor-
lard›. Sabah olunca da, Allah’› zikretmeye baflla-
y›p, rüzgarl› havada sallanan a¤açlar gibi salla-
n›yorlard›. Gözyafllar›ndan elbiseleri ›slan›rd›.”
dedikten sonda kalk›p gitti. O günden sonra fa-
s›k, Allah’›n düflman› olan ‹bn-i Mülcem taraf›n-
dan öldürülünceye kadar yüzünün güldü¤ünü
kimse görmedi.” diye aktar›lmaktad›r. (2.C.I,
S.36-37)

Sahabenin say›s› kesin olarak bilinmemekle
birlikte, 100.000’›n üzerinde de¤iflik rakkamlar
verilmektedir.  Bir çok tarihçi Hz. Muham-
med’in  veda hutbesini 100.000’in üzerinde sa-
habenin dinledi¤ini belirtir (1, S.10059,-10060).

Ensar ise ansiklopedik sözlükte; “ Hz. Mu-
hammed’e yard›m eden ve ‹slamiyetin yay›lma-
s›na hizmet eden kimseler olarak geçer. Bunlara
“Ensar ün-nebî” de denir. Sözcü¤e, nas›r (yar-
d›m eden) sözcü¤ünün ço¤ulu olarak bak›ld›¤›
gibi, yard›m etmek anlam›na gelen ve ayn› za-
manda nasara (Hristiyanlar) ad› ile de ilgili gö-
rülen nasara mastar›ndan türedi¤i de öne sürü-
lür. Ensar da, muhacirun (göçmenler) gibi halk›
‹slamiyeti kabule yöneltenler aras›nda yer al-
m›flt›r. (1, S.3726).

Muhacirun da; Hz. Huhammed ile birlikte
Mekke’den Medine’ye hicret (göç) edenlere de-
nilmektedir. Tarihçiler bu hadiseyi flöyle anlat-
maktad›r:

Hz. Muhammed; bir Hac mevsiminde Aka-
be’de Yesribliler (Medine’liler) ile görüfltü. Me-
dinelilerden önce alt›, sonra da on iki kifli müs-
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lüman oldu [8]. Ertesi y›l ayn› yerde yetmifl Me-
dineli Hz. Peygamber’e Medine’ye gelip bu ken-
te yerleflirse kendisini koruyacaklar›na söz ver-
diler [9]. Bu anlaflma Mekke’de ö¤renilince Müs-
lümanlara bask› ve zulüm daha da artt›  ve Müs-
lümanlar büyüklü küçüklü topluluklar halinde
Medine’ye göç etmeye bafllad›lar. Medine’nin
Mekke ticaret yolu üzerinde bulunmas› ve bura-
da Müslümanlar›n giderek ço¤almas› Mekkeli-
lerin ç›karlar›na ayk›r› düfltü. Bu nedenle Müs-
lümanlar›n Medine’ye göç etmelerine engel ol-
maya çal›flt›lar. Sonunda Hz. Peygamber de Hz.
Ebubekir ile birlikte Mekke’den ayr›ld›. Kendi-
lerini yakalamak için arkadan gelen Mekkeliler
bunu baflaramad›lar.

Hz. Muhammed ve Hz. Ebubekir, 20 Eylül
622’de Medine yak›nlar›ndaki Kuba’ya ulaflt›lar.
Hz. Muhammed burada ilk ifl olarak bir mescit
yapt›rd› ve Kulsüm bin Hedm’e konuk oldu. On
gün sonra da yola ç›karak Medine’ye ulaflt›, bu-
rada Beni Salim mahallesinde Cuma namaz›n›
k›ld› ve ilk hutbesini verdi. 

Medine’de Ebu Eyyub el- Ensari’nin konu-
¤u oldu. Buraya gelmeden önce devesininin ilk
çöktü¤ü yerde bir mescid ve kendi ailesinin kal-
mas› için mescide bitiflik odalar yapt›rd›. Mesci-
din bir yan›na bar›naks›z kiflilerin kalabilmeleri
için “suffe” ad› verilen bir yer yap›ld›. Ayn› za-
manda ‹slam dünyas›n›n ilk “yat›l› okulu” say›-
lan bu yurtta kalanlara “Eshab us-suffe” denildi.

Medine halk›; dinleri u¤runa göçenler-
“muhacirun”, bunlara yard›mc› olduklar›ndan
dolay› “ensar” ad›n› alan yerli halk (Evs ve Haz-
reç Kabileleri) ile Yahudiler’den olufluyordu.
Bunlar aras›nda birlik sa¤lamak çok güçtü. Me-
dine s›n›rlar› yak›nlar›nda Hayber vb. yerlerde
yaflayan Yahudiler, varl›kl› kifliler olduklar›n-
dan, çevre üzerinde etkiliydiler. Evs ve Hazreç
kabileleri aras›ndaki geleneksel düflmanl›¤›n ye-
niden alevlenme olas›l›¤› vard›. Ayr›ca ensar ile
muhacirunu kaynaflt›rmak, çözülmesi gereken
bir sorundu. Hz. Muhammed bütün bu kesimle-
ri birlefltirip  ba¤daflt›rmak amac›ndayd›. Ancak
her fleyden önce çok yoksul olan göçmenlerin
durumlar›n›n düzeltilmesi gerekiyordu. Hz.
Peygamber muhacirleri ensar ile kardefl ilan
ederek, ensar›n onlara yard›m etmesini sa¤lad›.
Yahudiler ile aç›lan  aralar›n› düzeltmek için bu
kavim ile, Hristiyan ve müflrikleri de Müslü-
manlar ile birlikte içine alan Medine kent devle-
tini kurdu. Bu kesimlerin hak ve yükümlülükle-
rini saptayan 47 maddelik bir tür anayasa be-
nimsendi: 10 Muharrem, oruç ve bar›fl günü;
Kudüs de “k›ble” olarak kabul edildi. Daha ön-

ce farz k›l›nan, ancak Hz. Peygamber’in aç›kça
uygulayamad›¤› Cuma namaz›n›n bundan böy-
le toplu olarak k›l›nmas› emredildi. Hicretin
ikinci y›l›nda (M.S.624) Kudüs yerine Mekke
k›ble olarak kabul edildi. Müslümanlar hac fari-
zas›n› yerine getiremediklerinden, kurban, mu-
salla denilen aç›k alanda kesildi, ertesi y›l ise Ra-
mazan ay› oruç ay› olarak kabul edildi ve hac
farz k›l›nd›. Hz. Peygamber’in bu dönemdeki
bütün amac›, ‹brahim Peygamber’in saf dinini
diriltmek ve Mekke’de müflrikler taraf›ndan kir-
letilen kutsal Kabe’yi putlardan temizleyip eski
durumuna getirmekti (1,S.8352). 

Hz. Muhammed, ‹slamiyet’in bir Hak dini
(semavi bir din) olarak kabul ettirilmesi ve ya-
y›lmas› için verdi¤i mücadele s›ras›nda, yukar›-
da aç›klanan nedenlerle, ensar ile muhacirunu
birbiriyle ba¤daflt›rmaya çal›flt› ise de, bu iki
grup aras›ndaki ayr›l›¤› tam olarak ortadan kal-
d›ramad› (1, S.3726).

Hz. Peygamber’in “ensar” ile “muhacirun”
(Medine’ye hicret edenler) aras›nda kardefllik
kurdu¤una iliflkin birçok “Hadîs” vard›r. Örne-
¤in; Buharî ‹bn-i Abbas (r.a.)’dan;

“Muhacirler Medine’ye geldikleri zaman,
Resulallah (s.a.s.) onlarla Ensariler aras›nda kar-
defllik kurdu¤u için, bir Ensari öldü¤ü zaman
onun mal› h›s›mlar›na degil, kendisi ile kardefl-
lik kuran muhacire kal›yordu. Ancak; “Erkek ve
kad›nlardan her birine, anne ve babalarla yak›n
h›s›mlar›n b›rakt›klar› terekeden hisse alan bir
tak›m h›s›mlar›n› varis k›ld›k” mealindeki Nisa
Suresinin 33. ayetinin nazil olmas› üzerine bu
hüküm kalkt›.” hadisi nakledilmektedir.

Di¤er bir rivayete göre ise bu hüküm, Enfal
suresinin; “H›s›mlar Allah’›n kitab›nca birbirine
daha yak›nd›rlar.” mealindeki 75. ayetinin in-
mesi üzerine kald›r›lm›flt›r.

Haf›z ‹bnü’l-Münzir; -”‹kinci rivayet daha
kuvvetlidir. Bununla beraber neshin iki defa vaki
olmas› muhtemeldir.  Zira önce h›s›mlara hiç bir
fley verilmiyor ve terekenin hepsi anlaflmal› kar-
defle kal›yordu. Nisa suresinin ayeti ile, h›s›mla-
ra da hisse verilmesi hükmü vazedilmifl olabilir
ki; o zaman ‹bn-i Abbas’›n hadisini buna hamlet-
mek gerekir. Enfâl suresinin ayeti nazil olunca da
anlaflmal› kardeflin varisli¤i büsbütün  kald›r›l-
m›fl ve ona sadece yard›m ve benzeri fleyleri yap-
mak mecburiyeti kalm›flt›r ki, ikinci rivayet de
böyle yorumlan›r” demektedir. (2, S.479-480).

Bunal›ml› y›llar atlat›ld›ktan sonra, ensar ra-
hat yaflama olana¤›n› buldu. Hz. Peygamber’in
ölümünden sonra da halife seçimi gibi ifllere ka-
r›flmay›p  Hz. Huhammed’in yaflam›, söz ve dav-
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ran›fllar›n› araflt›rmaya koyuldular. Ensar ad›n›
her türlü kabile ad›na ye¤ tutular (1, S.3726).

Ensar’›n ‹slam dünyas›ndaki yeri ve önemi
ile ilgili Arap kaynaklar›ndan birçok hadis ve
menk›be günümüze kadar ulaflm›flt›r. Aifle (r.a.)
taraf›ndan nakledilen bir hadis, buna bir örnek
teflkil eder:

“Resulullah (s.a.s.), her y›l Arap kabilelerine
baflvurarak kendisine yer vermelerini ve Al-
lah’›n kelam ve emirlerini halka tebli¤ edinceye
kadar onu destekleyip korumalar›n› teklif edi-
yor ve bunun karfl›l›¤›nda onlara ahirette “Cen-
net”i vadediyordu. Fakat hiçbiri ona olumlu ce-
vap verip teklifini kabul etmiyordu. Nihayet Ce-
nab-› Hak, dinini üstün k›lmak ve Peygamberi-
ne yard›m edip O’na vaadini yerine getirmek di-
ledi de, “Ensar” olan bu kabileyi Peygam-
ber’inin önüne sürdü. Bu kabile, O’nun teklifini
kabul ederek Medine’yi kendisine hicret yurdu
yapt›lar” (2,C.I., S.475).

Hz. Ebu Eyyub el-Ensari’nin de mensubu
oldu¤u Evs ve Hazreç kabilelerinin ‹slama dave-
ti ile ilgili; ‹shak b. Habbab’dan, o da Yahya b.
Ali’den nakledilen afla¤›daki  menk›be ise;  En-
sar’›n islam dünyas› içindeki yerine bir baflka ör-
nek teflkil eder:

“Bir gün Ali (r.a.), Ensar’dan, onlar›n üstün-
lük ve herkesten önce ‹slamiyet’e olan hizmetle-
rinden bahsederken flöyle dedi:

-”fiüphe yok ki Ensar’› sevmeyen ve onlar›n
hukukunu tan›mayan kimse mümin de¤ildir.
Ensar  Vallahi -tay nas›l itina ile beslenip büyü-
tülürse- ‹slamiyeti öylece kendi mal ve k›l›nçla-
r›yla, güzel dil ve cömertlikleriyle  besleyip bü-
yüttüler. Resulallah (s.a.s.) hac ve panay›r za-
manlar›nda Arap kabilelerine bafl vurup onlar›
‹slamiyet’e davet ediyor ve hiç bir kimse onu
dinleyip davetini kabul etmiyordu. Resulallah
(s.a.s.) ; Mecenne, Ukkaz va Mina panay›rlar›n-
da kabilelere birer birer gidiyor ve herkese bunu
tekrarl›yordu. Hatta o duruma geldi ki, bu  ka-
bilelerden kimisi kendisine:

- “Sen hala bizden ümidini kesmedin mi?”
demeye bafllad›.

Tâ ki, celâl ve cemal sahibi Allah, Ensar’dan
bu iki kabile   hakk›nda diledi¤ini diledi de Re-
sulallah (s.a.s.) onlara gidip Müslümanl›¤› teklif
etti. Onlar da onu dinleyip hemen teklifini kabul
ettiler ve Müslümanlara yer verip onlara can ve
mallar› ile yard›m ettiler. Allah onlara iyi bir kar-
fl›l›k versin. Biz onlara gittik ve evlerinde kald›k.
Yemin ederim ki, onlar bizim için birbirleri ile
rekabet ediyor ve aralar›nda kura çekiyorlard›

[11]. Sonra onlar›n mallar›nda, onlardan daha
çok hak sahibi olduk. Onlar bunu yaparlarken
içlerinde hiçbir s›k›nt› duymuyor ve içten gelen
bir istekle yap›yorlard›. Sonra Peygamberlerinin
yolunda canlar›n› feda ettiler. Allah, Peygambe-
ri ile birlikte onlar›n hepsi üzerine salat ve sela-
m›n› indirsin.” (2,C.I.S.115-116).

Ensar’›n vas›flar›na iliflkin Enes (r.a.)’den;
Peygamber Efendimizin, Ebu Talha’ya:”- Ben-
den kavmine selam söyle ve tan›yal›beri onlar›
hep onurlu ve sab›rl› gördü¤ümü onlara bildir”
dedi¤i nakledilmifltir (2, C.I.,S506).

Ensar’›n din yüceli¤i ile nas›l övündü¤üne
dair Enes (r.a.)’dan nakledilen bir menk›be, En-
sar’›n ‹slam dinine yapt›klar› hizmet ve karfl›l›-
¤›nda gördükleri mükafaata da bir örnek teflkil
eder: “ Evs ve Hazreç kabilelerinden her biri
kendi adamlar› ile övündüler. Evs kabilesi:

“- Melekler taraf›ndan y›kanan Hanzala b.
Rahib bizdendir. Kendisi için Allah’›n yüce arfl›
titreyen Sa’d b. Muâz bizdendir. Ar›lar kitlesinin
korudu¤u Asem b. Sâbit b. Eflâh bizdendir. fia-
hitli¤i iki flahidin yerine geçen Huzeyme b. Sabit
bizdendir.” dediler. 

Hazreç Kabilesi de:

“-Peygamber Efendimizin hayat›nda
Kur’an-› Kerim’i toplayan Zeyd b. Sabit, Ubey b.
Ka’b, Mûaz B. Cebel ve Ebu Zeyd bizdendir.”
dediler (2,C.I.,S.497-498).

- ‹stanbul’un Müslüman-Arap Ku-
flatmalar›:

I. Constantinus’un (324-337) Hristiyanl›¤›
kabulü ile, Konstantinopolis, o dönemde; Ku-
düs, Ankara, Efesos gibi en büyük Hristiyan
merkezlerden biri olmufltur. Giderek Hristiyan-
l›k tarihinin  en büyük ‹mparatorlu¤u olan Do-
¤u Roma - Bizans ‹mparatorlu¤u’nun baflkenti
bu kentte ; Pagan dünyan›n etkileri ve Latin di-
li, I. lustinianos dönemine (527-565) kadar yafla-
m›fl ve Hristiyanl›k da ilk büyük politik örgüt-
lenmesini burada yapm›flt›r.

4. yy. sonunda kent nüfusu çok artm›fl, Ha-
liç ve Marmara k›y›lar›nda baz› yeni mahalleler
oluflmufltur. Fakat ayn› dönemde ‹mparatorluk,
bat›da ve do¤uda Gotlar›n ve Hunlar›n sürekli
ak›nlar› ve Konstantinopolis de giderek artan
Hun tehdidi ile karfl› karfl›ya kalm›flt›r.

II. Teodosios döneminde (408-450), kentin
Constantinus  suru d›fl›ndaki yeni yerleflme
alanlar›n›n ve özellikle Blahernai’yi içine alan ve
bugüne kadar gelen surlar›n›n inflas›na 413’te
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bafllanm›flt›r. ‹ç surlar süratle tamamlanm›fl, Ha-
liç ve Marmara surlar› 439’da tamamlanm›fl,
Atilla’n›n Roma’y› haraç alacak kadar s›k›flt›rd›-
¤› s›rada 447’de, kara surlar› önüne daha alçak
bir ikinci sur duvar› ve hendek yap›lm›flt›r. Böy-
lece yeni surlar savunma çizgisini daha elveriflli
bir topo¤rafyaya oturtmak amac›n› tafl›m›flt›r. 

Di¤er taraftan Konstantinopolis; kuruluflu
ile I. lustinianos aras›ndaki, toplumun henüz
Romal› niteliklerini korudu¤u 200 y›ll›k bir dö-
nemde biçimlenmifl ve en görkemli an›tlar›na
sahip olmufltur. Ayasofya, an›tsal sütunlar, di¤er
an›tsal kal›nt›lardan da anlafl›ld›¤› üzere, böyle-
ce, Do¤u Roma baflkentinin siyasal, ekonomik,
kültürel aç›dan en geliflmifl dönemi, 4. ve 5.
yy.lar ile I. Iustinianos’un ‹mparatorluk döne-
minde oluflmufltur.

Fakat 7. yy.’da ‹mparatorlu¤un do¤u ve gü-
ney bölgeleri Araplar›n eline geçip Arap donan-
malar›n›n Konstantinopolis’i tehdit edecek ka-
dar güçlendikleri dönemde,  “ikonaklast figür
düflmanl›¤›” kentin antik görüntüsünü ortadan
kald›rm›flt›r.

Konstantinopolis’in geç Roma görkemini
yitirdi¤i dönem ise; Heraklioios’un (610-641)
Do¤u’daki yenilgisi ve özellikle Arap’lar›n Ya-
k›ndo¤u’da Bizans ve Sasani ‹ran’› gibi antik
devletleri yenerek k›sa bir sürede bölgeye ege-
men olmalar›yla bafllar. Bizans’›n küçülmesiyle,
Konsantinopolis’in küçülmeye bafllamas› efl za-
manl›d›r.

Araplar 7. yy.’›n sonunda ve 8. yy.’›n ilk çey-
re¤inde, Bizans baflkentini denizden ele geçirme
teflebbüsüne giriflecek kadar cesaretlenmifllerdir
(3, S.529-530). 

Sasani ‹mparatorlu¤u’nu k›sa zamanda or-
tadan kald›ran Arap ordular›n›n karfl›s›nda; ‹s-
lamiyetin karfl›s›nda kuvvetli bir rakip ve Hris-
tiyan bir devlet olarak varl›¤›n› sürdüren Bizans
‹mparatorlu¤u, M›s›r ve Suriye’yi kaybederek
Anadolu’ya çekilmek zorunda kalmas›na ra¤-
men, Müslümanlar›n ilerlemesini engelleyecek
bir güce sahip  olmakta devam ediyordu.

Do¤u Hristiyan dünyas›n›n en önemli mer-
kezi olan Bizans ‹mparatorlu¤u ve onun baflken-
ti olan Konstantinopolis’in varl›¤› daha Hz. Pey-
gaber zaman›ndan beri; ‹slamiyet’in ilerlemesi-
nin önünde en önemli engel olarak görülüyordu
(4, S.1173), Hz. Peygamber’in:

“Le tef tehennel Kostantiniyyete vela ni¤-
mel emiru emiruha vela ni¤mel ceyfl zalikel
ceyfl”, mealen ‘Kostantiniyye elbette ve elbette
feth olunacakt›r. Onu feth eden emir ne güzel

emir, onu feth eden asker ne güzel askerdir.’ Ha-
disi flerifi de bunun ‹slam dünyas› için ne kadar
önem tafld›¤›n› ifade eder (5, S.14), [12].

‹slamiyete yap›lacak en büyük hizmet ola-
rak görülen bu amaç; kuvvetli bir donanmaya
sahip olan Halife Osman zaman›nda Müslü-
manlar› derhal harekete geçirmifltir. O s›rada Su-
riye valisi bulunan Muaviye; K›br›s seferinin ar-
kas›ndan Bizans’a karfl› ‹stanbul’u hedef alan ilk
seferi tertiplemifltir. Abdallah b. Abi Sarh ku-
mandas›ndaki ‹slam donanmas› ile Bizans deniz
kuvvetleri aras›nda Phoenix (Fenike) k›y›lar›nda
655 y›l›nda cereyan eden Zat al- Savari (direkler)
savafl›nda ‹mparator Konstans a¤›r ma¤lubiyete
u¤ram›fl ve Müslümanlara ‹stanbul deniz yolu
aç›lm›flt›r.

Muaviye’nin halifeli¤i s›ras›nda, o¤lu Yezid
taraf›ndan idare edilen ve ileri gelen sahabeler
ile birlikte ‹slam dünyas›nda sahabe ve ensar›n
en sayg› de¤er kiflilerinden olan, Hz. Peygam-
ber’in mihmandar› Ebu Eyyub El-Ensari (Halid
b. Zeyd)’nin de kat›ld›¤› sefer, ‹stanbul’un mu-
hasaras› ile neticelenen ilk islam teflebbüsüdür.

‹mparator Konstans’a isyan eden Ermenia
valisi Sabazios’a yard›m etmek için Muavi-
ye’nin, 668 y›l›nda Fazala b. ubeyd el-ensari ku-
mandas›nda gönderdi¤i kuvvetler asi valinin at-
tan düflerek ölmesi üzerine, Bizans’ta ihtilâf›n
yat›flmas› ve Konstantinos IV. Pogonatos’un im-
parator ilan edilmesi dolay›s›yle bir netice ala-
mam›fl, bunun üzerine Muaviye; o¤lu Yezid’i o
zaman Kad›köy’de k›fllamakta olan Fazala’ya
yard›ma göndermifl idi. 669 bahar›nda flehre
karfl› devam eden kuflatmada bir baflar› elde
edemeyince, Arap ordular›, halife taraf›ndan ge-
ri ça¤r›ld›.

Muaviye, hilafetinin sonlar›na do¤ru ‹stan-
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bul’a karfl› bir sefer daha açt›. 673’de harekete
geçen ‹slam donanmas›, 674 senesinin Nisan-
Eylül aylar› aras›nda ‹stanbul’a hücum etti ise
de geri çekildi ve Cyzicus(Kapuzda¤›) ‘ta yerle-
flen Arap kuvvetleri hücumlar›na devam ettiler.
Mevsimin uygun oldu¤u dönemlerde icra edi-
len bu hücumlar 7 y›l sürdü. Ancak Araplar, Bi-
zansl›lar›n kulland›¤› rum atefli yüzünden bafla-
r›l› olamad›.

Tarihte; Muaviye’den sonra, Halife Süley-
man b. Abd el- Malik zaman›na  kadar ‹stan-
bul’a karfl› büyük çapta bir harekete rastlanma-
maktad›r. Süleyman Selefi Valid, 713-714 y›l›n-
da, ‹stanbul’u karadan ve denizden kuflatmak
için genifl ölçüde haz›rl›k yaparak, kardefli Mas-
lama b. Ad el-Malik’i  ‹stanbul üzerine gönder-
mifltir. Kara ve deniz ordular›n›n bafl kumanda-
n› s›fat› ile Eylül 715’de yola ç›kan, Haleb civa-
r›nda Dabik çay›r›nda ordusunu mevzilendir-
dikten sonra, Marafl üzerinden Amorium
(Amorrion)’e do¤ru yürüyen Maslama’n›n ileri
hareketini engellemek üzere ‹stanbul’dan gön-
derilen Theodosios; ‹mparator Anastasios II.’ye
isyan etmifl, ‹mparator ilan edilerek yerine geç-
mifl idi. Ancak Amorium’un Anadolu kumanda-
n› Leon, ‹mparator’a itaat atmeyi red edince,
onu desteklemeyi menfaaatlerine uygun gören
Maslama, emirlerinden Süleyman b.  Mu’az ve
Bahtari b. el- Hasan vas›tas› ile dostane müzake-
relerde bulunmufltu. As›l maksad›, meflru impa-
rator olarak tan›maya haz›rland›¤› Leon’u ve
ayn› zamanda daha  ziyade ‹stanbul’daki ‹mpa-
ratora ba¤l› görünen Amorion flehrini eline ge-
çirmekti.

Fakat Leon bu tuza¤a düflmedi¤i gibi, Amo-
rion halk› da Araplara karfl› cephe ald›. ve flid-
detli kuflatma da sonuçsuz kald›. Bundan sonra
Maslama, bütün gayretlerine ra¤men Leon ile
‹stanbul’da Arap hakimiyeti konusunda hakiki
bir iflbirli¤i kurmay› baflaramad›.

Ayr›ca Arap ordusunun iyi niyetlerini istis-
mar eden Leon, kendi kuvveleri ile ‹zmit üzerin-
den ‹stanbul’a yürüdü ve Theodosios’un yerine
‹mparator ilan edildi.

Bunun üzerine Maslama, Bizans baflkentini
kesin olarak kuflatma karar› ile bugünkü Ça-
nakkale mevkiine geldi ve Abydos (Nara)’dan
Omar kumandas›ndaki ‹slam donanmas›n›n yar-
d›m› ile Trakya’ya geçti ve ‹stanbul’u kuflatt›
(A¤ustos 716). Donanma da Eylül ay›nda, Mar-
mara’ya girdi, Haliç’in önündeki zincire kadar
sokuldu ve denizden s›k›flt›rmaya bafllad›, ancak
Rum ateflinden büyük zarar görüp çekildi. O se-
ne fliddetli geçen k›fl  aylar›nda a¤›r kay›p veren

Arap kara kuvvetleri çok s›k›nt› çekti. Kendileri-
ne M›s›r’dan ve Afrika’dan yard›m amac› ile gön-
derilen donanmalar, Leon’un bask›n›na u¤raya-
rak yak›ld› ve Anadolu’dan geçerek ‹zmit’e kadar
ilerlemifl olan kara yard›m kuvvetleri de Bizansl›-
lar taraf›ndan pusuya düflürülerek da¤›t›ld›.

Maslama’n›n ordusu; ‹stanbul surlar› önün-
de hiçbir takviye alamadan hücumlara devam
etmekten, hastal›ktan ve açl›ktan takats›z düfltü-
¤ü s›ralarda, Balkanlardan gelen Bulgar’lar›n da
taarruzlar›na maruz kalm›fl, hayli zayiat  vermifl
idi (Eylül 717).

‹stanbul’u zaptedinceye kadar, Masla-
ma’n›n orada kalmas›n› emreden halife Süley-
man’›n ölümü üzerine; halefi Ömer b. Abd al-
Aziz, kuflatman›n bu zorlay›c› flartlar› alt›nda
bunalm›fl ve ‹mparator Leon’un hileleri karfl›-
s›nda saflk›na dönmüfl olan Maslama’n›n  derhal
geri dönmesini bildirdi. Dönüfl   esnas›nda da,
Arap deniz kuvvetleri, yollarda üst üste  Bizans-
l›lar›n taarruzlar›na u¤rad›¤›ndan, bütün sefer
büyük bir felaket halini ald›.

Bu sefer ile ilgili bir çok söylenti vard›r. Örne-
¤in ‹mparator Leon’un izni ile, Maslama’n›n ma-
iyeti ile birlikte Bizans baflkentinde, 3 gün ikamet
etti¤i rivayet edilmektedir. Bir di¤eri de, Masla-
man›n iste¤i üzerine, ‹stanbul’da, saray›n yak›n-
lar›nda Müslümanlar için Dar-el Balat ad› ile ve
içinde bir camiin de bulundu¤u tahmin edilen bir
konak yapt›r›ld›¤›na dair olan rivayettir. 

Beflinci ve son sefer, Abbâsiler döneminde
tertiplenmifltir. Halife el-Mehdî (775-785)’nin,
o¤lu ve veliahd› Harun’un kumandas›nda gön-
derdi¤i ordu, ‹zmit’te Bizans kuvvetlerini yen-
dikten sonra Üsküdar’a kadar sokulmufl idi. ‹m-
paratorlu¤u Konstantinos VI ad›na yöneten Ei-
rene; y›ll›k ödenecek vergi mukabilinde, Harun
ile sulh yapt›; di¤er bir kayna¤a göre ise; Anado-
lu’daki Bizans kuvvetlerinin ‹slam ordusunun
ric’at hatt›n› kesmek üzere olmalar› dolay›siyle,
Harun, ‹mparatoriçe ile anlaflma¤a mecbur kal-
m›flt›r.

Bundan sonra ‹mparator Nikphoros zama-
n›nda (811-812), Orta Anadolu’ya do¤ru bir
Arap ilerlemesi olmuflsa da art›k bir ‹stanbul se-
ferinden söz edilemez(4, S.1173-1174).

--  SSaahhaabbee  MMeezzaarrllaarr››-- GGeenneell..
‹stanbul üzerine, bilindi¤i gibi, fetihden ön-

ce birçok devlet taraf›ndan seferler tertiplenmifl
ve flehir müteaddid defa kuflat›lm›flt›r. Bu arada,
yukar›da bahsedildi¤i üzere, Müslüman Arap-
lar taraf›ndan da befl sefer tertiplenmifl ve bu se-
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ferlerin ancak ikisinde flehir kuflat›labilmifltir. Bu
kuflatmalar esnas›nda Arap ordular› ile gelip fle-
hit düflerek kalan sahabelere ait mezarlar; flehi-
rin hemen d›fl›ndaki mahallerde yer alm›flt›r. Bu
mezarlar, daha sonra Osmanl› döneminde olu-
flacak en eski ‹slam mezarl›k alanlar›n›n da çe-
kirde¤ini teflkil etmifltir [13]. Ancak bu mezarl›k
alanlar›n›n oluflmas›nda ve geliflmesinde,  bu
yörelerin flehrin d›fl›nda kalmas›n›n da bir etkisi
olmal›d›r. Örne¤in, di¤er birçok Roma ve Bizans
flehirlerinde oldu¤u gibi, ‹stanbul’da da flehir
surlar›n›n hemen d›fl›n›n Bizans baflkentinin
nekropol bölgesi oldu¤u, Türk-‹slam dönemin-
de de bu özelli¤ini korudu¤u araflt›rmac›lar ta-
raf›ndan ifade edilmektedir (6, S.1). Yine araflt›r-
mac›lar ve tarihçiler, Topkap› civar›nda Maltepe
ad›n› tafl›yan semt için; 1453 öncesi kuflatmalar
esnas›nda defnedilmifl ‹slam flehitlerinin cesetle-
rinin bu semte gömülmesi nedeni ile buraya
Mâl-tepe ad›n›n verildi¤ini, ismin arkaik ve
Arapça oluflunun da bunu teyid etti¤ini belirt-
mektedirler (7,S.10).

Ancak bu noktada, say›n hocam›z merhum
Prof. Dr. Süheyl Ünver’in hassasiyetle üzerinde
durdu¤u bir konuya de¤inmeden geçmek müm-
kün de¤ildir. Hz. Peygamber, daha önce bahset-
ti¤imiz hadisi flerifi ile ‹stanbul’u alacak emir’i
“mutlu emir”, askeri “mutlu asker”anlam›nda
“nîm-el-emir”, “nîm-el-ceyfl” diyerek methet-
mifltir. Bu nedenle gerek ‹stanbul’un kuflatmala-
r›nda gerekse ‹stanbul’un fethinde bulunanlar›n
bu fedakarl›klar›n› Türk milleti asla unutmam›fl,
onlar›n hepsini bu ünvanla anm›fl, ruhaniyetle-
rinden istimdad talep etmifl, bulunduklar› semt-
lerin adeta birer muhaf›z› ve u¤uru saym›fl, ge-
nellikle isimlerinin sonuna bir de “dede” lakab›
ekleyerek onlar› birer evliya mertebesinde tut-
mufltur. Her ne kadar sahabe Fatih’in nîm-el-
ceyfl’inden say›lmazsa da onlar da ‹stanbul mu-
hasar›s›na Peygamberimizin bu tebflirine maz-
har olmak için koflmufllard›r, bu flerefe  ereme-
mekle birlikte, Türk milleti onlar› bu flereften
mahrum b›rakmam›fl, onlar› nîm-el-ceyfl meya-
n›nda tekvir etmifltir. ‹stanbul’un fethinden son-
ra, onlar›n mukaddes hat›ralar›na hürmeten, ad-
lar›na birer türbe, mezar yapt›r›lm›flt›r(8,S.4,5).

Yine, say›n Hocam›z, “...bu kabirler vaktiyle
‹stanbul’da polis karakollar›ndan daha çok ifl
görmüfller ve bunlar esasen da¤›n›k yerlerde
oldu¤undan, civar›nda olanlar›n uygunsuz
harekette bulunmay› akl›ndan geçirebilecekler
üzerinde manevi bir korku yaratm›fllard›r...”
ifadesi ile, ayr›ca, bu kabirlerin, toplumun ahla-
ki davran›fllar› üzerindeki olumlu manevi etki-
sine de iflaret etmektedir (8, S.10).

fiehirin kuflat›lmalar› esnas›nda, vuruflmala-
r›n sur etraf›nda olmas› nedeni ile, flehit düflen
sahabelere ait mezarlar›n ço¤u flehrin sur duvar-
lar›n›n dibinde yer alm›flt›r. Dolay›siyle ‹stanbul
içinde ve sur civar›nda birçok sahabe mezar› ve
türbesi yer almaktad›r. Bu türbelerden alt› tane-
si sur dibine bitiflik olarak infla edilmifltir. Bu al-
t› türbenin bir duvar›, sur beden duvar›d›r
(7,S.16).

Sahabe mezarlar›n›n bir k›sm› cesedin gö-
mülü oldu¤u mezar, bir k›sm› ise cesedin gömü-
lü olmad›¤›, ancak o zat›n manevi varl›¤›na tah-
sis edilmifl ve mezar gibi kurulmufl, ruhaniyeti-
nin orada bulundu¤una inan›lan, “makam” ta-
bir edilen mahallerdir. Makamlar da ruhani irti-
bat›n odak noktalar› olduklar›ndan, ‹slam dinin-
de, mezar derecesinde önem verilmesi ve hür-
met gösterilmesi makbul addedilmifltir. Mezar-
larla, makamlar›n biçimsel farkl›l›klar› ayak ta-
fl›ndad›r. Mezarlar flahide (bafltafl›) ve ayaktafl›
ile düzenlenmifl ve flahidede kitabesi ile isim ve
ölüm tarihi belirtilmifltir. Makamlarda ise yal-
n›zca bafltafl› dikilmifl, ayaktafl› konulmam›fl ve
flahidelerindeki kitabelere tarih konulmam›flt›r
(7, S.11).

‹stanbul içi ve civar›ndaki sahabe mezar ve
türbelerinin büyük bir k›sm› Sultan II. Mahmud
taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r ve manzum kitabeleri-
nin alt›nda genellikle 1251 (1835-1836) tarihi
okunmaktad›r. Bunu Sultan II. Mahmud’un “Ye-
niçerilik”’i kanl› bir flekilde ortadan kald›rma-
s›ndan sonra halk›n gönlünü kazanmak için, bu
türbeleri ihya ettirdi¤ine ba¤layan iddialar var-
d›r (7,S.15). 

Mimarî üslûplar› ampir uslûbun sade çizgi-
lerini tafl›yan bu yap›lar ekseriya dikdörtgen
planl›, tafl söveli, dikdörtgen pencereli ve pence-
relerinde baklava biçiminde demir parmakl›klar
bulunan yap›lard›r. Sahabe türbelerinin büyük
bir k›sm› sur civar›nda Ayvansaray ile Edirneka-
p› aras›nda yer al›r ve bu bölge ‹stanbul’un ku-
flatmalar›nda önemli tarihsel bir nitelik kazan-
m›flt›r.

Sahabe türbelerinin esas say›s› 26’d›r. Ancak
Ahmed ül-Ensari, Cabir o¤lu Muhammed el-En-
sari ve Abdurrauf Samadanî  isimleri halk inan-
c› ve yanl›fl okumadan dolay› sahabeden say›la-
rak 29 say›s› kabul edildi¤inde , bunlar›n 7’si
Eyüp ilçesi, 18 adedi Sur içinde Fatih ve Eminö-
nü’nde, 3 adedi Beyo¤lu ilçesinde Yeralt› Camii
içinde, biri Üsküdar’da yer almaktad›r (7, S.16).

Sahabe türbelerinden iki adedi aç›k mezar-
d›r. 18 adet türbe orijinal mimarisine göre üzeri
kapal› türbedir. 11 tanesi, iki mezar dahil, aç›k
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türbedir. Kapal› türbelerden yedi tanesinde ka-
lem ifli mevcuttur. 13 adet türbede kabir tafl› var-
d›r. Bu kabir tafllar›n›n hepsi de sonradan yap›l-
m›fl olup, orijinal sahabe devrine ait de¤ildir. ‹ki
türbe müstakil olup Sümbül Efendi Camii avlu-
sunda yer alm›flt›r. Bu iki türbe d›fl›nda 7 türbe
(makam) cami parsellerinde yer almaktad›r. Sa-
habe makamlar›ndan 9 adedinin üzerinde Hat-
tat Haflim Efendi’nin çekti¤i, Sultan ››. Mah-
mud’a ait tu¤ra ve Yesârizâde Mustafa ‹zzet
Efendi’nin ta’lik hatla yazd›¤›, Vak’a-nüvîs
Es’ad Efendi’nin sözlerini içeren H. 1251 tarihli
kitabeler bulunmaktad›r. Sahabe türbelerinde
d›fltan bak›ld›¤›nda, üzerinde H. 1251 senesi ya-
z›l› Ampir mimarî üslûpta yap›lm›fl türbe say›s›
14’dür ve bunlar›n 13’ünde kitabe mevcuttur.
Gerek mezartafllar› ve gerekse kitabelere bak›l-
d›¤›nda, dokuz türbede merkad [14], iki türbe
kitabesinde meflhed [15], üçünde kabir, ikisinde
de makam ifadesi geçmektedir (7, S.15).

Günümüzde, Evliya Çelebi taraf›ndan da
varl›¤›ndan bahsedilen sahabe mezarlar›na ait
kûfi hatla yaz›l› mezar tafl› ve kitabelerinden
hiçbir iz kalmam›flt›r.

--  EEyyüüpp  SSuullttaann’’ddaa  YYaattaann  SSaahhaabbeelleerr::

Fatih Sultan Mehmed’in, fetihden hemen
sonra; Hristiyan dünyas›n›n bu önemli merkezi-
ni ‹slam dünyas›na katmak üzere Müslüman
Arap ordular› ile birlikte gelerek sur d›fl›nda fle-
hit olup kalan, ‹slam dünyas›nda ve sahabeler
aras›nda ayr› kutsal bir yeri olan, Hz. Peygam-
ber’in mihmandar› Halid bin Zeyd, Ebu Eyyub
el Ensari’nin mezar› oldu¤u rivayet edilen yerde
türbesini yapt›rmas› ve 1458-1459’da bu türbe-
nin yan›na flehrin ilk selât›n camiini infla ettir-
mesi; dünya tarihinde Ortaça¤ ile Yeniça¤ ara-
s›nda bir geçit olarak kabul edilen “eski dünya-
n›n bu en gözde  ve en büyük kentinin, Türk ön-
cesi ‹slam dünyas›n›n gücüne kafa tutmufl bu
güç ve kültür oda¤›n›n el de¤ifltirmesi”nin poli-
tik oldu¤u kadar dini ve sembolik bir anlam ta-
fl›d›¤›n› da göstermekte ve simgesel biçimini bu
yap›tlarda bulmaktad›r. Fatih’in bu giriflimi, ay-
n› zamanda, ‹stanbul’un; bir Türk-‹slam kenti ve

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun merkezi olarak ha-
z›rlanmas› için uygulad›¤› “imar ve iskan politi-
kas›” ‘n›n da bir parças›d›r.

Fatih; camiin yan›na daha sonra ilave edilen
medrese ve aflhane ile bu noktada oluflturulan,
Türk ça¤›n›n bu ilk külliyesinin etraf›n› mamur
etmeye çal›flm›flt›r. Böylece sur d›fl›n›n bu ilk
Türk-‹slam yerleflmesi Eyüp Sultan semtinin
nüvesi, fetihle birlikte Fatih Sultan Mehmed ta-

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

36

Resim 2: Eyüp’teki sahbe türbe-
lerini gösteren harita paftas›

1. Hz. Halid bin Zeyd Ebu Ey-
yub el Ensari

2. Hz. Cabir bin Muhammad el-
Ensari

3. Hz. Ebu’d-Derda el-Ensari
4. Hz. Edhem
5. Hz. Ka’b
6. Hz. Abdü’s Sad›k Amir ‹bn-i

Same
7. Hz. Hafir

11

22

44

33

55

66

77



raf›ndan kurulmufltur(Bkz. Resim 1).
Bizans flehri surlar›n›n d›fl›nda, ‹slam dün-

yas› için kutsal bir hat›ra ve simgesel bir de¤erin
etraf›nda kurulan bu seçkin yerleflme bölgesi,
sahabe mezar ve türbeleri aç›s›ndan da zengin
bir yöredir. Hz. Halid’in türbesi dahil 7 sahabe
türbesi bu bölgede yer almaktad›r. Burada yer
alan türbe ve mezarlara afla¤›da k›saca  da¤inil-
mifltir.(Bkz. Resim 2)

11..  HHzz..  HHaalliidd  bbiinn  ZZeeyydd  EEbbuu  EEyyyyuubb  eell
EEnnssaarrii  TTüürrbbeessii::

Alasonya’l› Müftü, H. Cemal Ö¤üt, “Mefl-
hur Eyyup Sultan” isimli kitab›nda Hz. Halid’i
afla¤›daki flekilde anlatmaktad›r.

Ebu Eyyub el Ensari, as›l ad› Halid olup
Medine’lidir. Arap’lar ailenin (k›z veya erkek)
en büyük ilk evlad›n›n ismini aileye künye ola-
rak verirlerdi. Hz. Halid’in en büyük evlad› Ey-
yub olup  “Eyyub’un babas›” nam› ile yani “Ebu
Eyyub el-Ensari” künyesi ile lakaplanm›flt›r.

“Ensar” kelimesi ise Arapça “yard›mc›lar”
demektir. Sonradan bu kelime ‹slami bir isim ol-
mufl, Medine’de yerleflmifl bulunan “Evs ve
Hazrec” kabilelerine, Hicrette Hz. Peygamber
ve ‹slam mücahitlerine yard›mc› olduklar› için
bu isim verilmifltir[16]. Hz. Halid ise Hazreç ka-
bilesinin önemli kollar›ndan olan “Neccaro¤ul-
lar›” hanedan›n›n reisidir ve Hz. Peygamber’e
anne ve baba taraf›ndan akraba olup, Medine’li-
ler aras›ndan ilk önce Mekke’ye gelip ‹slam
olanlardand›r. Ayn› zamanda Hz. Peygamber’in
vahiy katipleri aras›nda yer alm›flt›r. 

Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye
hicreti; ‹slamiyet ve Müslümanl›¤›n Medine’de
kuvvetlenmesi ve yay›lmas›yla ilgili olmak üze-
re, ‹slam tarihinin önemli bir hadisesidir (622).
Hz. Muhammed Mekke’den Medine’ye göç etti-
¤inde devesi Hz. Halid’in evinin önünde çök-
müfl ve Hz. Halid, Hz. Peygamber’i 7 ay evinde
misafir etmifltir. Bu ev sahipli¤inden dolay›
Müslüman toplumunda mevkii ve itibar› artm›fl,
“Mihmandar-› Nebi” (Peygamberin ev sahibi)
lakab›n› alm›flt›r. Kendisi ayr›ca 150 Hadis-i fie-
rif nakletmifltir.

Hz. Halid’e duyulan sevgi ve sayg› ona
“alemdarl›k” unvan›n›n da yak›flt›r›lmas›na ne-
den olmufltur. O’nun alemdarl›¤›; “ahirette her
sahabenin eline nurdan bir bayrak ihsan buyu-
rulacakt›r ki bi izni’l-Hudâ flefaatiyle bayra¤›n
alt›nda bulunan kimseleri cehennem ateflinden
âzâd edecektir.” hadîsine göredir. Hz. Eyyub,
Peygamberimizin sanca¤›n› tafl›m›fl de¤ildir.
Peygamberimizin sancaktar› Halid bin Velid’dir.

Kabri ise Suriye’de Hama’ya yak›n Humus ka-
sabas›ndad›r.

‹stanbul Araplar taraf›ndan befl defa, befli
de Abbasi’ler zaman›nda olmak üzere kuflat›l-
m›flt›r. Ebu Eyyub-el Ensari, Arap kuflatmalar›n-
da ordu ile iki defa ‹stanbul’a gelmifl, H.
48/49(M. 618-619) tarihli kuflatma s›ras›nda ve-
fat etmifl, vasiyeti üzerine nafl› mücahitler tara-
f›ndan savafl›l›rken kente mümkün oldu¤u ka-
dar yaklaflt›r›l›p kale dibine yak›n bir yere def-
nedilmifltir[17]. Yezid bin Muaviye taraf›ndan
mezar› üzerindeki toprak çi¤netilerek kaybedil-
mek istenmifltir. Ancak Romal›lar taraf›ndan
Arap ordusuna ait önemli bir zat›n vefat› hisse-
dilmifl, Roma ‹mparatoru taraf›ndan cenazenin
defnine müsaade edildi¤ine dair haber gönde-
rilmifl, ‹stanbul’un fethine kadar Romal›lar, dini
inançlar›na göre ölülere gösterilen tazim anlay›-
fl› içinde, mezar›n› ziyaret ederek k›tl›k gibi fela-
ket anlar›nda ruhaniyetinden istifade etmek is-
temifllerdir.

Vefat›ndan yaklafl›k 807 sene sonra, istan-
bul’un fethine (H.857/M.1453) kadar Romal›lar
taraf›ndan korunan mezar, Fatih Sultan Meh-
med’in hocas› Akflemseddin taraf›ndan buluna-
rak en eski Arapça kûfi yaz› türü ile ismine iza-
feten “Hüvel Kabrü Ebu Eyyüb el Ensari” ibare-
si yaz›l› tafl ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bahse konu ta-
fl›n, fetihden sonra Fatih Sultan Mehmed taraf›n-
dan yapt›r›lan türbenin duvar›nda as›rlarca dur-
du¤u bilinmektedir. Hicazl› fieyh Abdülhaf›z
bin Osmanilkari Ettaifi, “Gilaül Kulüb ve Keflfül
Kurub” isimli eserinde (H.1298/M.1894)’de ‹s-
tanbul’u ziyaretinde bu tafl› türbenin duvar›nda
gördü¤ünü ifade etmektedir (9, S. 107-188).

Eyüp Sultan Külliyesi’nin bir parças› olan
türbe yap›s›na gelince:

‹stanbul’un ve sur d›fl›n›n ilk külliyesi olan
Eyup Sultan Külliyesi; fetih’den hemen sonra
Fatih’in Hz. Halid’in makam› üzerine türbesini
ve 1458/1459 da ise türbenin yan›na bir cami in-
fla ettirmesi, daha sonra bunlara ilaveten 10 hüc-
reli bir medrese, imaret ve bir çifte hamam›n in-
fla edilmesi ile meydana gelmifltir.

Evliya Çelebi’ye göre Fatih’in yapt›rd›¤› ilk
cami, bugünkü camiin yerinde olmakla birlikte,
çap› 1400 mt. olan merkezi tek kubbeli bir cami
idi. Haremin iki taraf› medrese odalar› ile çevri-
li olup, ortas›nda Evliya Çelebi’nin “cemaat
maksuresi” dedi¤i, alt›nda flad›rvan› bulunan
Sinan Pafla Kasr› mevcuttu. Bu maksure ile
Eyüp Türbesi’nin bulundu¤u karfl› avlu duvar›
aras›nda iki büyük ç›nar a¤ac› vard›. Türbe,
cümle kap›s›n›n önünde sütunlara oturan ve
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üzeri küçük kubbecikler ile örtülü , yanlar› aç›k
dar bir koridor ile avluya ba¤lanm›flt›.

Sultan II. Beyaz›t zaman›nda meydana ge-
len fliddetli bir zelzelede cami tamamen harab
olmufl, akabinde yeniden infla edilmifltir. Hadi-
katülcevami’ye göre 1591’de bu ilk cami Sultan
III. Murad taraf›ndan geniflletilmifltir. 1723 sene-
sinde Sultan III. Ahmed taraf›ndan minareleri,
mahya kurulmas›na imkan vermeyecek kadar
k›sa olmas› nedeni ile y›kt›r›larak, yerlerine
Nevflehirli Damat ‹brahim Pafla’n›n emri ile bu-
gün mevcut olan ikifler flerefeli yüksek minare-
ler infla ettirilmifltir.

1798 senesinde ise Sultan III. Selim taraf›n-
dan çok harab bulunan cami minareleri hariç te-
mellerine kadar sökülerek, d›fl görünüflü klasik
üslupta olmakla birlikte, plan flemas› ve baz› mi-
mari elemanlar› ile devrinin karakterine özgü,
barok üslupta, yeniden infla edilmifltir (1798-
1800) (10, S.13-14).

Y. Önge ayn› makalede, caminin mimari ya-
p›s› ile ilgili afla¤›daki bilgileri vermektedir: Es-
ki flad›rvan›n üstündeki Sinan Pafla Kasr› ile Be-
sir A¤a’n›n cami önünde yapt›rd›¤› iki tarafl›
yan mahfiller ve befler medrese odas› y›kt›r›lm›fl,
cami; temelleri 6 arfl›n derine inilmek, k›ble du-
var›n›n yeri ve minareleri sabit kalmak kaydiyle
geniflletilmifltir. Harem’in yanlara do¤ru genifl-
lemesi sonucunda eski minareler, bugün d›fl du-
vardan yaklafl›k 10.50 mt. içerde kalm›flt›r (10,
S.13-14).

Tamamen elden geçmifl ve yeniden çok
renkli kalem iflleri ile süslenmifl olan camide hiç
çini kullan›lmam›flt›r.  Bu son infla edilen camide
medrese odalar›n›n bulundu¤u yer ile türbenin
girifl cephesi revakl› bir avlu flekline sokulmufl-
tur ve gerek türbeye, gerekse caminin iç hacmi-

ne buradan geçilmektedir. Bu iç avluyu, Evliya
Çelebi’nin seyahatnamesinde bahsetti¤i iki ç›-
nardan biri,  hala gölgesi alt›nda korumaktad›r.
Mermer döfleli avlu zemininden yüksekte, etraf›
demir parmakl›kla çevrili, dört köflesinde çeflme
bulunan bir iç bahçe fleklinde muhafaza edilen
ç›nar›n oldu¤u yerde Hz. Halid’in gasledildi¤i
rivayet edilir.

Türbenin iç avluya bakan çinili d›fl duvar›-
n›n; avluyu çevreleyen ve onüç kubbesi olan re-
vakl› di¤er üç duvar ile birleflti¤i köflelerde, biri,
mihrap aks›n›n sol taraf›nda yer alan Bostan is-
kelesi Soka¤›’n›n devam›na ç›k›lan, di¤eri sa¤
taraf›nda yer alan Ekmekçizade Ahmed Pa-
fla’n›n türbeye ilave ettirdi¤i d›fl flad›rvan avlu-
suna aç›lan barok iki kap› mevcuttur. fiad›rvan
avlusunun ise caminin bat› duvar›na yak›n, k›b-
le yönünde iskele yoluna aç›lan barok uslüpta
bir cümle kap›s› ie Eyüp çarfl›s›na aç›lan ikinci
bir büyük barok kap›s› vard›r. Cümle kap›s›n›n
sa¤›nda muvakkithane, hünkar mahfeline ba¤-
lanan ve mermer kolonlara oturan fevkan› geçit,
hademeler, imam ve müezzinlere ait odalar, d›fl
avlunun bat› yönünde abdest musluklar› yer al-
maktad›r.

Ziyaretçileri, görevlileri, güvercinleri ile
canl› mistik bir ortam sunan avlunun ortas›nda
yine barok bafll›kl›, mermer sütunlara oturan
kurflun örtülü bir kubbe ile gölgelenen flad›rva-
n›n ilk yap›s› Sultan II. Beyaz›d dönemi vezirle-
rinden Çandarl› ‹brahim Pafla taraf›ndan yapt›-
r›lm›flt›r (1494). Bu d›fl avlunun çarfl› meydan›na
bakan bat› duvar›n›n kuzey köflesinin d›fl›na bir
duvar çeflmesi yap›lm›flt›r. Söz konusu bu çefl-
me, son zamanlarda yeniden suyu ak›t›l›ncaya
kadar ‹stanbul ve Eyüp’ün di¤er tarihi çeflmele-
ri gibi y›llarca zaman›n tahribine b›rak›lm›fl, iflle-
vi unutulmufl idi. D›fl avlunun kuzeyinde muh-
telif mezar ve aç›k türbeler; türbeye geçit veren
bir  ahflap methal ile buna aç›lan bir türbedar
odas›, iki adet cüzhane yer al›r. Bu cüzhaneler-
den birini Kanuni Sultan Süleyman’›n vezirle-
rinden Semiz Ali Pafla (ölümü 1564), di¤erini
Sultan II. Osman’›n annesi Mahfiruze Hatice
Sultan (ölümü 1621) yapt›rm›flt›r. Mahfiruze Ha-
tice Sultan ve Sadrazam Gürcü Mehmed Pafla
(1575-1623) büyük kap› yan›ndaki cüzhanede
gömülüdür.

Cami, 1819’da Sultan II. Mahmud taraf›n-
dan türbe ile beraber tamir ettirilmifltir. 1823’de
ise deniz taraf›ndaki minarenin y›ld›r›m düflme-
si nedeni ile tahrip olan üst flerefeden yukar›s›
onar›lm›flt›r.

Türbe büyük tadillere u¤rayarak günümü-
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Resim 3; Hz Eyyûb El Ensa-
ri’nin türbesi (13) (Eyüp
Belediye Arflivinden)



ze ulaflm›flt›r. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde:
“Türbe bir kubbe içinde kalm›flt›r. Kabr-i flerif
dehlizinin pencereleri caminin haremine naz›r-
d›r. Ravza-i Kabr-i münevveri çepeçevre halis
gümüflten flebeke ile infla olunmufltur... Ayak
ucunda bir su sarn›c› vard›r ki ziyaretçiler bu su-
dan içerler, hafakan illetine ruhani bir deva-
d›r...” diye anlat›r. Burada bahsedilen kuyu, eski
Bizans manast›r›n›n ayazmas› olup Akflemsed-
din’in, kabrin tespitinde yararland›¤› rivayet
edilir.

Fatih Sultan Mehmed taraf›ndan infla ettiri-
len türbe, sekiz köfleli bir plan üzerine köfeki
kesme tafltan infla edilmifl beden duvarlar›n›n
tafl›d›¤› kasnaks›z bir kubbeden meydana gel-
mifltir. Türbenin her yüzünde ise bir profille çer-
çevelenmifl, altta dikdörtgen üstte sivri kemerli
olmak üzere ikifler pencere bulunur (10, S14).

Türbenin revakl› iç avluya bakan d›fl yüzü,
içi, türbeye göre alçak olan ve türbeye geçit ve-
ren methal salonunun duvarlar›, cüzhane geçidi
15. yy’›n sonu, 16., 17., 18. ve hatta italyan 19.
yy’a ait çiniler ile kaplanm›flt›r (10, S.14). 18. yy
Tekfur Saray› atölyesi çinileri ço¤unlu¤u olufltu-
rur (11, S.98-100). Daha eski çiniler di¤er binalar-
dan kalan, saray›n deposunda bulunan çiniler-
dir. Geometrik desenli çiniler 18. yy Kütahya ifli-
dir.

Türbenin girifl sofas› yan›nda Sultan I. Ah-
med taraf›ndan infla ettirilen, sebilin içinde yer
alan ve yine Sultan I. Ahmed taraf›ndan yapt›r›l-
d›¤› kitabesinden anlafl›lan bahsi geçen kuyu ve
bir set üzerinde Mustafa A¤a’n›n mezar› bulu-
maktad›r. Bu mekanda, Do¤u ve Kuzey taraf›n›
kuflatan 1.25 mt. kadar yükseklikte bir dehliz
mevcuttur. Bu dehlizin üzeri eyvan fleklinde ve
zemini mermerdir. Bu dehlize caminin harem
avlusuna bakan ve türbe giriflinin sa¤›nda yer
alan sebilden girilir ve zemine alt› merdivenle
inilir. Bostan ‹skelesi’nden denize ulaflan bir ka-
nal vas›tas› ile dehlizdeki fazla sular d›flar› at›l›r.

Ziyaretçilerin türbeye girmeden, avludan
içerdeki sandukay› görebilmeleri için, Sultan I.
Ahmed taraf›ndan alt›n yald›zl› tunçtan hacet
penceresi yapt›r›lm›flt›r. Türbe kap›s› ile hacet
penceresi üzerine yerlefltirilmifl bulunan yald›z-
l› mermer kitabeden, en önemli onar›m›n Sultan
III. Ahmed zaman›nda caminin minarelerinin
inflas› s›ras›nda yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Sul-
tan III. Selim zaman›nda türbenin baz› yerleri
yeniden tamir olmufl, cümle kap›s› üzerindeki
direkli ahflap saçak ile pencerelere pirinç flebeke-
ler yap›lm›fl, sandukan›n etraf›na bugün de
mevcut olan gümüfl kafes konulmufl. kubbeye

yeni avizeler as›lm›flt›r.
Türbenin ahflap cümle kap›lar›n› Fatih Sul-

tan Mehmed yapt›rm›fl, ancak Sultan II. Abdül-
hamid döneminde meydana gelen bir h›rs›zl›k
olay› nedeni ile bu ahflap kap›lar al›nm›fl, yerle-
rine bugünkü tunç kap›lar tak›lm›flt›r. Fatih dö-
nemine ait kap›lar da muhafaza edilmek üzere
girifl ile türbe ç›k›fl› aras›na konulmufltur. Sultan
Ahmed Camii’nin banisi Sultan I. Ahmed tara-
f›ndan infla ettirilmifl bulunan sebilin arka k›s-
m›nda yer alan ve türbe girifline aç›lan, yaklafl›k
3 mt.x3 mt. ölçütlerinde küçük bir oda bulun-
maktad›r. Bu odaya “ Kad›nlar Mescidi” ad› ve-
rilmektedir. 

Türbe 1819’da Sultan II. Mahmud taraf›n-
dan yeniden onar›lm›fl, Padiflah, hattat Rakim
ile kendisinin yaz›lar›n› yazd›¤› s›rma ifllemeli
bir sanduka örtüsü hediye etmifl,  iradesiyle He-
reke’de yenilerini dokutturdu¤u hal›lar  ile ca-
minin ve türbenin eskimifl hal›lar›n› de¤ifltirmifl-
tir.

1925’de tekke, zaviye ve türbelerin kapat›l-
mas› ve baz› ünvanlar›n kald›r›lmas›na iliflkin
kanunun yürürlü¤e girmesi ile, teberruken hü-
kümdarlar›n koydu¤u bir k›s›m k›ymetli eflya,
önce Evkaf, sonra Türk ‹slam Eserleri ad›n› alan
müzeye tafl›narak burada sergilenmifltr.

Fatih Sultan Mehmed taraf›ndan yapt›r›lan
türbenin sekiz köfleli asli yap›s› sonradan
yap›lan ilaveler ile, kuzey ve kuzeybat› k›s›mla-
r› hariç tamamen kapanm›fl ve bugün türbenin
kitlesel mimarisi avlu taraf›ndan görünmez ol-
mufltur. 

Külliyenin imaret binas› ise, caminin güney-
do¤u köflesinde, soka¤›n karfl› tar›f›nda iki bü-
yük kubbeli bir bina olarak yer alm›flken zaman-
la harab olmufl, bugün izi dahi kalmam›flt›r (10,
S.14).

Caminin flad›rvanl› avlusunun bat› d›fl du-
var›n›n kuzey karfl› köflesinde yer alan çifte ha-
mam›n so¤ukluk k›sm›n›n asli flekli, bozularak
hüviyetini kaybetmifl ise de yak›n zamana kadar
hamam olarak kullan›lmaktayd›. Evliya Çele-
bi’ye göre; Fatih Sultan Mehmed’in ‹stanbul’da
yapt›rd›¤› befl büyük hamamdan dördüncü ha-
mam olan yap›, Eyüp Sultan Külliye’sinin ku-
zeybat› ucunda Yusuf Muhlis Pafla caddesi ile
Eyüp Hamam› Soka¤›’n›n köflesinde yer al›r.
Ad› Tezkiretülenbiye’de geçen bu çifte hamam
15. yy yap›s›d›r. Dolayisiyle Mimar Sinan’›n bir
tarihte bu hamam› onarm›fl olmas› düflünülebi-
lir. Ancak 16. yy’dan sonra geçirdi¤i çeflitli ona-
r›mlar sonucu yap›n›n klasik karakteri oldukça
de¤iflmifltir. cephesi muhdes bir yap›laflma ile
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gizlenmifl olan hamam yak›n zamana kadar kul-
lan›lmakta idi (12, S.128), (Bkz. Resim 3).

2. Hz. Cabir bin Muhammed 
el-Ensari Türbesi
Söz konusu türbe, Dü¤meciler (Dökmeciler)

Mahallesi, Dökmeciler Caddesi üzerinde Dök-
meci Mescidi avlusunda yer almaktad›r. Küfeki
imitasyon bir duvarla sonradan çevrilen aç›k
türbede üç adet mezar bulunmaktad›r ve orta-
daki mezar›n sahabeye ait oldu¤u rivayet edil-
mektedir. Söz konusu mezar Kazasker Mehmed
Bak›r Efendi taraf›ndan infla ettirilmifl, 1313 H.
senesinde zelzeleden y›k›l›nca Emine  ve Fatma
isminde iki hay›rsever han›m araf›ndan onar›l-
m›flt›r. Onar›m kitabesinde sahabeden bahis ol-
mad›¤› gibi, fiahide kitabesinde de “Çavufl laka-
b› kullan›lmas›, sahabe olmas› ihtimalini uzak-
laflt›rmaktad›r (7, S. 31-32), (Bkz. Resim 4).

3. Ebu’d - Derda (Hz. Ebu’d-Derda
el-ensari) Türbesi

Hz. Ebu’d- Derda, sahabeden bir zat olup ,
türbesi Zal Mahmud Pafla Caddesi üzerinde, Zal
Mahmud Pafla Camii ile Cezeri Kas›m Pafla Ca-
mii aras›rda yer al›r. Ebu’d-Derda’n›n ‹stan-
bul’da Karacaahmed Mezarl›¤›’nda bir ikinci
makam› daha vard›r.

Dikdörtgen planl› türbenin üstü bugün aç›k
olmakla beraber, Prof. Dr. Süheyl Ünver taraf›n-
dan yay›nlanan resimde üstünün kapal› oldu¤u
görülmektedir. Onar›mlarla hayli de¤iflmifl olan
yap›n›n üslubunun ampir oldu¤u anlafl›lmakta-
d›r.

Türbe kap›s›n›n üzerindeki Sultan II. Mah-
mud tu¤ras›nda Hattat Haflim’in kitabesi vard›r
ve üzerindeki Adli mahlas› soradan kaz›nm›flt›r.
Vak’anüvis Esad Efendi’nin H. 1251 (1835) tari-
hini veren mermer kitabesi, hattat Yesarizade
Mustafa ‹zzet efendi taraf›ndan talik hat ile ya-
z›lm›flt›r.

Türbe içinde iki mezar mevcuttur. yap›lan
onar›mlarla karakterini kaybeden türbe 1907 y›-

l›nda bir onar›m görmüfltür. Bugün sadece pen-
cere demirleri ampir üslupta bir karakter yans›t-
maktad›r (6, S.30-31; 7, S.33-34).Türbedarl›¤›
mevcuttur. (Bkz. Resim 5).

4.Edhem (Hz. Edhem) Türbesi

Fetih ricalinden olan Hz. Edhem’in türbesi ,
Cezeri Kas›m Pafla Mahallesi’nde, Abdurrah-
man fieref Bey Caddesi üzerinde ve Arpac› Hay-
reddin Mescidi karfl›s›nda yer al›r.  Türbedeki
mevcut üç ahflap sandukadan sa¤da bulunan›
bu zata aittir. Di¤er ikisi. Haf›z Abdullah Efendi
ile Eyüp Camii ‹mam› Abdurrahman Efendi’ye
aittir. Sahabeden ve Hz. Halid’in sakas› oldu¤u-
nu bildiren levhan›n çok geç tarihli oldu¤u tah-
min edilmektedir. “Hadika”da ise, ‹stanbul’un
Akflemseddin ile birlikte fethinde bulunanlar-
dan fieyho¤lu Edhem’in türbesi oldu¤u ifade
edilmektedir ki bu durumda yap› bir “saha-
be”türbesi de¤ildir.

Kare planl› ve üstü kubbe ile örtülü basit bir
yap› olan türbenin cephesinde bulunan büyük
hacet penceresinin sivri kemeri oldukça erken
tarihlere ait olmal›d›r, ancak parmakl›k ve cephe
düzeni 19.yy sonlar›n›n üslubunu aksettirmek-
tedir. Türbe belki de sahabe kabri olarak kabul
edilmesinin etkisiyle oldukça bak›ml› tutulmak-
tad›r (6, S.31-32; 7,S.35-36), (Bkz. Resim 7),

5. Ka’b (Hz. Ka’b) türbesi

Sahabeden Hz. Ka’b’a ait dikdörtgen planl›
basit aç›k makam türbesi,  Ayvansaray’da, sur
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Reim 4: Hz. Cabir bin Mu-
hammed el-Ensari’nin    türbe-
sinden bir görünüfl
(13).(Eyüp Belediye Arflivin-
den)
Resim 5; Hz. Ebu’d-Derda
Türbesi (Eyüp Belediye Ar-
flivinden)

Resim 6; Edhem (Hz. Edhem)
Türbesi (13)(Eyüp Belediye
Arflivinden)



dibinde Haliç k›y›s›na yak›n Savaklar Caddesi
üzerinde yer almaktayd›. 1972-1974 y›llar›nda
çevresindeki bütün yap›lar çevre yolu yap›m›
için istimlak edilmifl ve türbe, çevresindeki yap›-
lanma içindeki konumuyla eski atmosferinden
uzak ve yaln›z kalm›flt›r. Kitabesi olmayan tür-
benin eski resimlerinden, üzerinin asl›nda ahflap
bir çat›yla örtülü oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Son
zamanlarda restore edilirken üzeri yeniden
ahflap çat› ile örtülmüfltür. Pencereleri lokmal›
demir parmakl›kl›d›r. Türbe orijinal görüntü-
sünden çok fley kaybetmifltir.(6, S.48-49; 7, S. 37-
38), (Bkz. Resim 8).

6. Amir (Hz. Abdü’s-Sad›k Amir
‹bn-i Same) Türbesi

Abdülvedud Mahallesi, E¤rikap› D›flar›s›
Soka¤›’nda, sur kap›s›n›n d›fl›ndaki mezarl›k
içinde yer alan türbe bir aç›k türbedir. Makam
olmay›p bir mezar olmas› kuvvetle muhtemel
olan bu türbenin sahabe mezar› oldu¤una iliflkin
bir delil yoktur. Türbenin ayak ucunda meflhur
Reisü’l-Hattat›n E¤rikap›l› Rasim Efendi’nin fla-
hideli mezar› vard›r. Türbenin etraf›; alçak pro-
filli küfeki tafl duvar ile çevrilidir ve üstü ampir
üslupta demir parmakl›k ile kapat›lm›flt›r. Mer-
mer sandukal› türbe orijinaldir ve flahide kitabe-
sinden 1205 (1790/1791)’de onar›m gördü¤ü an-
lafl›lmaktad›r (7, S.39-40), (Bkz. Resim 9).

7. Hz. Hafir Türbesi

E¤rikap› D›flar›s› Soka¤›’nda sura bitiflik in-
fla edilen üçgen planl› türbenin bir duvar› sur

beden duvar›d›r. Bugün üzeri aç›k olan türbenin
evvelce çat›s›n›n oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Türbe-
nin E¤rikap›’ya bitiflik kap›s› üzerinde en üstte
Haflim Ketebeli Sultan Mahmud-› Adli (Sultan
II. Mahmud) tu¤ras› ve bunun alt›nda Yesariza-
de Mustafa ‹zzet Efendi’ye ait talik hatl› 1251 ta-
rihli kitabe vard›r. Manzum kitabenin yazar› Sa-
haflar fieyhizade Es’ad Efendi’ye aittir.

Bu makam›n Sultan I. Mahmud zaman›nda
Darüssaade a¤as› olan Beflir A¤a taraf›ndan kefl-
fedildi¤i ve Hafir’in Eyyub Sultan’›n hemfleriza-
desi say›ld›¤› rivayet edilmektedir. Pencereler-
deki ampir parmakl›k orijinaldir (6, S. 39; 7, S.
41-42), (Bkz. Resim 9).
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Resim 7; Ka’b (Hz. Ka’b) tür-
besi (13)(Eyüp Belediye
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Amir ‹bn-i Same) Türbesi
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Resim 9; Hz. Hafir Türbesi
(Eyüp Belediye Arflivinden)



DD‹‹PPNNOOTTLLAARR::

[1]. Aflere-i mübeflflere; Cennete gidecekleri Hz. Muhammed
taraf›ndan  daha sa¤l›klar›nda müjdelenen on islam büyü¤üdür.
Bunlara “El-afleret-ül-mübeflflerun” veya El- mübeflflerun bi’l-cen-
neti denilir. Aflere-i Mübeflflere’den oldu¤u bildirilenler: Ebubekir
(öl. 634), Ömer(öl. 643), Osman (öl.655), Ali (öl.660), Abdurrah-
man b. Avf (öl.652), Ebu Ubeyde bin el-Cerrah (öl. 639), Talha bin
Ubeydullah (öl. 656), Said b. Ebi Vakkas (öl.674), Sa’d bin Zeyd
(öl671)’dir. Bunlar›n faziletlerini anlatan baz› eserler vard›r. Ha-
kim en-Neysaburi ‘nin (öl 1009) Fedail-ül Aflere’si (On Kiflinin Fa-
ziletleri) ile ‹brahim el- Fazari’nin (öl. 1328) Fedail - ül- Afleret-il
Mübeflfleresi (Cennetle Müjdelenmifl On kifli’nin Faziletleri)
önemlilerindendir(14, S. 776).

[2]. Hz. Hatice; Hz. Muhammed’in ilk efli, Müslüman olan ilk
kad›nd›r. Esed kabilesinden Hüveylid’in k›z›d›r. Hz. Muhammed
ile evlenmeden önce Temim kabilesinden Ebu Hâlâ ile, onun ölü-
münden sonra Mahzum kabilesinden Atik bin Aiz ile evlenmiflti.
Bir süre sonra ikinci kocas› da öldü. Hatice’nin bu evlilikten ço-
cuklar› vard›. ‹kinci kocas›n›n ölümünden sonra bir süre dul ola-
rak hayat›n› sürdürdü. Mekkeli soylu kiflilerin evlenme teklifleri-
ni her defas›nda reddetti. Çok zengindi, ticaretle u¤rafl›yor, Ara-
bistan’›n çeflitli bölgelerine kervanlarla mal gönderiyordu. Bu s›-
rada kervanlar›ndan birine baflkanl›k eden Hz. Muhammed ile
tan›flt›. Do¤rulu¤una ve dürüstlü¤üne hayran kald›. Bir süre son-
ra da Hz. Muhammed ile evlendi.(595) Evlendiklerinde Hatice
40, Hz. Muhammed 25 yafllar›ndayd›,. Hatice’nin babas› Ficar
harplerinde ölmüfl oldu¤undan, nikah merasiminde velili¤ini
amcas› Amr ‹bn-i Esed yapt›. Bu evlili¤in gerçekleflmesinde Hati-
ce’nin ye¤eni Varaka bin Nevfel’in de büyük yard›mlar› dokun-
du.

Hz. Muhammed vahiy gelip de peygamber olunca kendisine
ilk inanan Hatice oldu. Daha sonraki y›llarda Hz. Muhammed’in
en müflkil anlar›nda onu destekledi, teselli etti. Hz. Muham-
med’in Hatice’den ikisi erkek, dördü k›z alt› çocu¤u oldu. Erkek
çocuklar küçük yaflta öldüler. K›zlar› Zeynep , Rukiye , Ümmü
Gülsüm ve Fat›ma, Hz. Muhammed’in yak›n akrabalar› ile evlen-
diler. Hz. Muhammed’in nesli, Halife Ali ile evlenen Fat›ma’n›n
çocuklar› ile devam etti. Hatice hicretten üç y›l önce öldü. Mek-
ke’de Hacun’daki mezar› bugün ziyaret yeridir (14, S. 676). 

[3]. Hz. Ebubekir’in as›l ad› Abdülkâbe’dir. S›ddik, Atik de
denir. Dört halifenin (Hulefa-i Raflidin) ilkidir (571- Medine 634).
Kureyfl kabilesinin Benü Teym boyundand›r. Babas› Ebu Kuhafe
Osman, annesi ise Ümmül Hayr Selma’d›r. ‹slamiyeti kabulün-
den sonra ad› Hz. Peygamber taraf›ndan Abdullah’a çevrildi. Hz.
Muhammed’in söyledi¤i herfleye tereddüdsüz inanarak ba¤l› kal-
d›¤›ndan “S›dd›k” diye an›l›r.

Müslüman olmadan önce ticaretle u¤raflan Ebubekir, Mek-
ke’nin sevilen ve say›lan kiflilerindendi. Hz. Muhammed ile ara-
lar›ndaki dostluk Müslümanl›ktan önceye dayan›r. Erkekler ara-
s›nda ilk Müslüman olan Ebubekir’dir. Bu yeni dine yürekten
ba¤lanarak Hz. Muhammed’in en yak›n yard›mc›s› oldu ve bü-
tün servetini Müslümanl›k u¤runa kulland›. Müslüman olan kö-
leleri zulümden kurtarmak için fidyelerini verip kurtard›.

Hz. Peygamber Medine’ye hicret ederken Ebubekir yan›nda
bulundu. Mekke’li müflriklerin takibinden kurtulmak için üç gün
Sevr ma¤aras›nda kald›lar. Hicret olay› dolay›siyle de Kur’an’da
an›ld› ve Tevbe Suresinin 40. ayeti indi. O¤lu Abdurrahman d›-
fl›nda bütün ailesi Müslüman oldu, o¤lu da Bedir savafl›nda Müs-
lümanlara karfl› savaflt›, daha sonra Müslümanl›¤› kabul edip
Medine’ye gitti.

Medine yak›nlar›ndaki es-Sunh’a  yerleflen Ebubekir, k›z› Ai-
fle’yi Hz. Muhammed ile evlendirerek, yak›nl›¤›n› , akrabal›k ba¤-
lar›yla da pekifltirdi. Hz. Peygamber’in Aifle ile evlili¤i daha Mek-
ke’de iken kararlaflt›r›lm›fl ve nikah k›y›lm›flt›.

Daha sonra Ebubekir, Hz. Muhammed ile savafllara kat›ld›,
Tebük seferinde sanca¤› tafl›d›. 631’de Hac kafilesine baflkanl›k
yap›p, Mekke’li müflriklerle yap›lan anlaflman›n bozuldu¤unu
aç›klayan bildiriyi okudu. Hz. Muhammed hastalan›nca, Ebube-
kir’in imam olarak namaz k›ld›rmas›n› emretti. Hz. Muhammed
mesciddeki konuflmas›nda Ebubekir’i övdü ve arkadafllar›na tav-
siyelerde bulundu.  Hz. Peygamber’in ölümünden sonra (632) ar-
kadafllar› aras›ndaki flaflk›nl›¤›, “Ali ‹mran” suresinin 144. ayetini
okuyarak giderdi. Hz. Peygamber’in “her Peygamber can verdi¤i

yerde defnolunur” sözünü hat›rlatarak öldü¤ü yeri kazd›rd› ve
oraya gömdürdü. K›sa süreli bir anlaflmazl›ktan sonra Medine’li
Müslümanlar halifeli¤e Ebubekir’i getirdi.

Halife seçildikten sonra ‹slamiyet u¤runa savafl ve mücadele-
lere devam etti. Bu savafllarda Kur’an’› ezberlemifl olan haf›zlar-
dan büyük bir k›sm›n›n flehit olmas› üzerine , Kur’an’›n çeflitli
kimselerde bulunan parçalar›n› toplatt›rarak kesin fleklini haz›r-
lamak için kurul teflkil ettirdi, bafl›na Hz. Peygamberin katiplerin-
den Zeyd bin Sabit’i getirdi.

Devletin bütünlü¤ünü sa¤lad›ktan sonra Halid b. Velid ve
tecrübeli kumandanlar ile Arap ordular›n›, Müslümanl›¤› yay-
mak için Bizans ve ‹ran içlerine gönderdi. Elde etti¤i zaferlerden
k›sa süre önce hastalanan Ebubekir, Ömer’i yerine vekil b›rakt›,
ölünce de yerine onu halife seçmelerini tavsiye etti. Ölünce vasi-
yeti üzerine Hz. Muhammed’in kabrinin yan›na gömüldü(634).

Ebubekir son derece dürüst, iffetli, merhametli, cömert ve
dindard›. Hz. Peygamber, serveti ile yapt›¤› fedakarl›¤›, “Dünya-
da hiçbir kimsenin mal› benim için Ebubekir’in mal› kadar fayda-
l› olmam›flt›r.” diye belirtir ve fikirlerine çok önem verirdi(14,
S.36-37)

(4) Hz. Ali’nin as›l ad› Ali bin Ebu Talip olup Hz. Pegamber’in
damad› ve amcas›n›n o¤ludur (598-661). Küçük yafltan itibaren
Hz. Muhammed’in yan›nda bulundu ve Müslümanl›¤› ilk kabul
eden dört kifliden biri oldu. Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret
edece¤i gece onun yata¤›nda yatarak hem Mekke’lileri aldatt›,
hem de Hz. Peygamber’e emanet edilen mallar› sahiplerine iade
ederek k›sa süre sonra Medine’ye gitti. Hz. Ali, Bedir, Uhud, Hen-
dek ve hemen bütün gazvelere Hz. Peygamber’le beraber ifltirak
etti ve kahramanl›¤› ile kendini gösterdi. Hz. Muhammed’in ölü-
münden sonra askerî seferlere kat›lmad›. Halife Osman’›n flehit
edilmesi üzerine dördüncü halife oldu (24 Haziran 656).

Hz. Ali’nin halife olmas› ile ‹slam camias›nda iç mücadeleler
bafllad›. Tarih’te Cemel Vakas› diye bilinen savafl› (4 Aral›k 656)
kazand› ve bütün Irak Ali’ye biat etti. Bundan sonra karfl›s›na Su-
riye Valisi Muaviye bin Ebu Süfyan ç›kt›. Hilafet mücadeleleri so-
nucunda, ‹slam tarihinde Hariciler diye bilinen asîlerden Abdur-
rahman bin Mülcem taraf›ndan 24 Ocak 661’de flehit edildi.

Hz. Ali ‹slam büyükleri aras›nda mümtaz bir yer iflgal etmek-
tedir. Kendilerine Cennet vaat edilen on kifliden biridir. Harplerde
gösterdi¤i kahramanl›k kendisine “Allah’›n Arslan›” ünvan›n›n
verilmesini sa¤lam›flt›r. Hz. Peygamber’in k›z› Fat›ma ile evlen-
mifl, bu evlilikten Hasan ile Hüseyin dünyaya gelmifltir. fiiiler son-
ralar› Hz. Ali hakk›nda bir çok menkîbe ortaya atm›fl ve onun ulu-
hiyyetine inanm›fllard›r. ‹ran halk›n›n siyasî ve mezhep inan›flla-
r›nda  Hz. Ali’nin önemli bir yeri vard›r.

Hz. Ali’nin ‹slam tarihinde oldu¤u gibi tasavvuf ve edebiyat-
ta da özel bir yeri vard›r. Söz ve hutbeleri toplanarak Nech’ul Be-
la¤a (Güzel Söz Söyleme Yolu) ve Divan-› Ali gibi çok önemli ki-
taplar meydana getirilmifltir.

Hz. Ali’nin Türk edebiyat›ndaki yeri Fars edebiyat›ndan da-
ha fazlad›r. Divan edebiyat›nda, divanlar›n bafl›ndaki naatlardan
sonra yer alan “Der medh-i Cehar Yâr-i Güzin” (Dört Seçimifl
Dost Hakk›nda) k›sm›nda di¤er üç halifeden sonra say›l›r, övülür.
Buradaki övgülerde Ali’nin büyüklü¤üne, Pegamber’e olan ya-
k›nl›¤›na , kahramanl›¤›na, “Zülfikâr”denilen k›l›c›na, “Düldül”
ad›ndaki at›na, kölesi “Kamber”e, künye ve lakaplar›na yer veri-
lir. Bu hususlara kasîde ve gazellerde çok s›k rastlan›r. Mürteza,
Ebu Turab (Topra¤›n babas›), Esed (Arslan), Esedullah (Allah’›n
Arslan›), Haydar (Arslan), Haydar-› Kerrar (Düflman›n Üzerine
Döne Döne Sald›ran Arslan), fiir-i Yezdan (Allah’›n Arslan›), fiah-
› Merdan (Yi¤itlerin fiah›), fiah-› Velâyet (Evliyal›k fiah›) edebiya-
t›m›z›n her bölümünde yer alan künye ve lâkaplar›d›r. (14, S.314)

[5]. Zeyd bin Harise; sahabeden ve ilk müslümanlardand›r
(574?-639). Hakim bin Hizâr taraf›ndan Suriye’de sat›n al›narak
Hatice’ye sat›ld›. Hz. Muhammed ‹slâm dinini yaymaya bafllad›-
¤› zaman Zeyd hemen bu dini kabul etti. Babas› Suriye’den gele-
rek Zeyd’i götürmek istediyse de Zeyd dönmedi. Hicretten sonra
Hz. Muhammed’in Mekke’de kalan çocuklar›n› Medine’ye götür-
dü. Bedir, Uhud, Hendek ve Hudeybiye savafllar›na kat›ld›. Hz.
Muhmammed, Medine’den ay›ld›¤› s›ralarda birkaç defa onun
vekili olarak Medine’de kald›. 629’da Mu’te seferine kumandan
olmas› itirazlara yol açt›; Hz. Muhammed onun kumandanl›¤›n-
da ›srar etti. Ayn› seferde öldürüldü. Hz. Muhammed’in manevî
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evlad› olan Zeyd’in hadis ravileri aras›ndaki yeri önemlidir (14,
S.928).

[6]. Dar-un Nedve Üyeleri: Mekke müflriklerinin dan›flma
meclisi olan Dar-un Nedve, Halife Ömer Müslümanl›¤a girdikten
sonra, Müslümanlar›n da kat›ld›klar› bir meclis durumuna gel-
mifltir ve bu Müslümanlara Dar-un Nedve ashab› denilmifltir. Bu-
ras› Kureyfl kabilesi için flûrâ meclisi anlam›ndayd› (2,C.I, S.88).

[7]. Habeflistan’a hicret edenler: ‹bn-i Mendeh ile ‹bn-i Asâ-
kir’den bu konu ile ilgili afla¤›daki menkîbe aktar›lm›flt›r:

Kardefli Amr ile birlikte Habeflistan’a hicret eden Hâlid b. Sa-
id b. Âs ile arkadafllar› Habeflistan’dan dönüp; Medine’ye geldik-
lerinde Bedir Savafl› olup bitmiflti. Bunun için üzüldüler ve: - “Bu
savaflta bulunman›n sevâb›ndan mahrum kald›k” dediler. Resû-
lullah (sa.v.) onlara; - “Niçin üzülüyorsunuz? Herkes bir defa hic-
ret etmiflken, siz -bir defa Habeflistan’a, bir defa da Medine’ye ol-
mak üzere- iki defa hicret ettiniz” buyurdu (2,C.I. S.455)

[8]. Akabe biat›nda bulunan Medine ‘li 12 Kifli: Sa’d b. Re-
bi’k›z› Ümmü Sa’d (ra)dan: “Resûlullah (s.a.v.) Mekke’de kald›¤›
kadarki müddet içinde kabileleri Allah yonuna davet etmekten
geri durmad›. Fakat kimlere baflvuruyor idiyse, O’na iflkence edi-
yor ve sövüyorlard›. Tâ ki Cenab-› Allah Ensâr’dan bu iki kabile-
ye (Evs ve Hazreç) iyilik ve üstünlük diledi de onlardan birkaç ki-
fli Akabe (Mina’da bir yerin ad›) denilen yerde bafllar›n› trafl eder-
lerken Resulallah (sa.v.) onlara gitti. Ümmü Sa’d: “-Anneme o bir-
kaç kifli kimlerdi?” diye sordum. Bana: “- Ya alt› ya yedi kiflilerdi,
içlerinde Es’ad b. Zürâre, Afrâ’n›n iki o¤lu olmak üzere, Benu
Neccar kabilesiden üç kifli vard›” dediyse de di¤erlerinin ad›n›
vermedi,” demifltir. Resûlullah (s.a.v.) onlar›n yan›nda oturup on-
lar› Allah’›n yoluna davet etti, Kur’an ayetlerini okudu. (“O za-
man› hat›rla ki, ‹brahim: Rabbim, bu flehri emniyetli k›l. Beni de,
o¤ullar›m› da putlara tapmaktan uzak tut” mealindeki ‹brahim
suresinin 35. ayetinden bafllayarak sonuna kadar okudu. Onlar
bunu iflitince çok duyguland›lar ve bafllar›n› e¤ip dinledikten
sonra  Allah’a ve O’nun Resûlune icâbet ettiler ki bu, birinci Aka-
be’dir (2, C.I S.116-117).

[9]. ‹kinci Akabe biat›nda bulunan Medine’li 70 erkek, 2 kad›n:

Câbir’ (ra)den naklen: Resûlullah (s.a.v.), Mekke’de on sene
kald›. Ukâz , Mecenne ve di¤er panay›rlarda halk› takip ederek,
onlara: - Kim bana yan›nda yer verir ve Rabbimin emrini tebli¤
edene kadar bana yard›m eder de Cenneti sat›n al›r?” diyor, ken-
disine bu hususta söz veren bulam›yordu.

Hattâ bir kifli Yemen’den yahut Mudar’dan Mekke’ye gelmek
üzere yola ç›kmak istedi¤i zaman, h›s›m ve akrabalar› kendisine:

“- Kureyfllilerin ufla¤› sak›n seni yoldan ç›karmas›n?” diyor-
lard› ve Peygamber (s.a.s.)  aralar›nda dolafl›rken onu birbirlerine
parmaklar› ile gösteriyorlard›.

Nihayet Cenâb-› Allah bizi Medine’den O’na gönderdi de,
O’nu al›p memleketimize getirdik ve O’na iman ettik. Bizden
adamlar O’na iman ediyor, Kur’an ö¤reniyor ve akflam evine dön-
dü¤ü zaman -kendisi Müslüman oldu¤u için-bütün ev halk› da
Müslüman oluyordu. Tâ ki, Medine’de içinde üç befl kifli Müslü-
man bulunmayan ev kalmad›.

Sonra toplan›p kendi aram›zda müflavere edip ; “Allah’›n
Peygamberi ne vakte kadar Mekke da¤lar›nda korka korka dola-
flacak ve yerden yere ko¤ulacakt›r?” dedik. Bunun üzerine bizden
yetmifl kifli yola ç›k›p Mekke’ye gittiler ve Hac mevsiminde O’nu
bulup kendisine:

“-fii’bül Akabe’de buluflal›m.” dediler.

Sonra birer, ikifler kifli gelip fii’bül Akabe’de topland›k ve
Ona: “-Ya Resûlallah! ne üzerine sana bey’at edelim.” dedik.
‹mam Ahmed Câbir’in bu hadîsini “Hâkim”de (C. II. S.625) kay-
detmekte ve : “Senedi sahihtir.” demektedir (2,C.IS.476-477).

[10]. Mekke’den Medine’ye ilk hicret edenler ile ilgili kaynak-
larda yer alan Bera b. Azib’  (ra)den al›nan bir menkîbede: 

“Peygamber Efendimizin ashâb› içinde ilk olarak bize , Mûsa
b. Ümeyr ile ‹bn-i Ümmi Mektum geldiler ve gelir gelmez bize
Kur’an-› Kerîm’i okutmaya bafllad›lar. Sonra Ammar, Bilal ve Sâ’d
geldiler. Sonra Ömer b. Hattab yirmi kifli ile birlikte geldi. Sonra
Peygamber Efendimiz geldi. O’nun gelmesinden Medîne halk›-
n›n duyduklar› sevinci hiçbir fleyden duyduklar›n› görmemifltim.
Nebî (s.a.s.) daha Medine’ye gelmeden El-A’lâ suresi ile di¤er ba-
z› k›sa sûreleri ben okumufltum” denilmektedir (2,C.I, S.44).

[11]. Hudeybiye; Mekke dolaylar›nda bulunan kuyusu ve
kutsal a¤ac›yla tan›nm›fl, bir vadide kurulu orta büyüklükte bir
köyün ad›d›r. Bu ismi, Peygamber Efendimizin, alt›nda ashâb›n-
dan bey’at ald›¤› a¤ac›n yan›nda bulunan bir kuyudan alm›flt›r ki,
orada hala bir mescid bulunmaktad›r. Hz. Muhmammed’in Ku-
reyflliler ile 628 y›l›nda burada yapt›¤› ve “Hudeybiye antlaflma-
s›” olarak tarihe geçen antlaflma, Kureyflliler’in ‹slâmiyeti tan›ma-
lar›na iliflkin ilk belge olmas› nedeniyle önemlidir (1,S.5410; 2,C.I.,
S.178).

[12]. Bu konuda bilinen bir hikaye afla¤›daki gibidir:

“Uhud galibi olmayan bir savafl olarak nihayetlenmiflti. Ara-
dan iki y›l geçtikten sonra, Hicrî 5, Miladi 627 y›l›nda Kureyflliler
civar kabilelerden kat›lan birlikler ile kalabal›k bir ordu teflkil
edip Medine üzerine yürümeye karar alm›fllard›. Hz. Peygamber,
yine istiflareye bafl vurdu. Selmân Fârisi (ra), Medine’nin etraf›na
hendek aç›lmas›n› önerdi, Hz. Peygamber bu fikri be¤endi. Hz.
Peygamber de omuzlar›nda toprak dolu sepetlerle iflçi gibi çal›fl›-
yordu. Kaz› s›ras›nda büyük bir tafla rastlan›ld›. Tafl çok sertti ve
k›r›lm›yordu. Hz. Muhammed’e(s.a.s.) durumu bildirdiler. Hz.
Peygamber demir küsküyü ald›, “Ya Allah” diyerek bir vurdu, ta-
fl›n üçte biri parçalan›rken ç›kan k›v›lc›mda fiam’›n kendisine ve-
rildi¤ini gördü¤ünü söyledi. Aleti ikinci kez vurdu¤unda tafl›n
bir bölümü daha parçalan›rken ç›kan k›v›lc›mda: “‹ran ülkesinin
anahtarlar› flimdi elime verildi. Medayin flehrinin beyaz köflkleri-
ni görüyorum” diye buyurdu. Aleti üçüncü kez kalan parçaya
vurdu¤unda: “Yemen illerinin anahtarlar› verildi, San’an›n kap›-
lar›n› görüyorum”dedi. Ve nihayet son kez: “Konstantiniyye el-
bette ve elbette feth olunacakt›r. Onu feth eden emir ne güzel
emir, onu fetheden asker ne güzel askerdir” hadisi flerifini bildir-
di. Rivayet edenin; sahabe’den Biflr’ül Genevi (ra) oldu¤u, Ah-
med ibn-i Hanbel’in “Müsned” adl› eserinde yer ald¤› bildiril-
mektedir (5, S.13-15).

[13]. ‹stanbul’un kara surlar› d›fl›, deniz surlar› karfl›s› Üskü-
dar s›rtlar› (Karacaahmet), Beyo¤lu (Kuledibi, Çürüklük, Ayazpa-
fla), Kas›mpafla (Doymazdere, Kulaks›z) [7,S.103].

[14]. Merkad; mezar anlam›nda kullan›lm›flt›r (14, S.635).

[15]. Meflhed; bir kimsenin flehit oldu¤u veya bir flehidin gö-
müldü¤ü yer (14, S.666).

[16]. 1975 y›l› Hac mevsiminde yaflad›¤›m bir hadiseyi bura-
da nakletmeyi bir borç olarak görüyorum. Diyanetin organizas-
yonundan önceki y›llarda, karayolu ile hacca, çeflitli firmalar ara-
c›l›¤› ile, kafileler halinde gidiliyor ve yol güzergâh› üzerindeki
baz› flehirlere; buralarda yatan meflhur evliya ve Tanr› kat›nda
kutsal kiflileri , ruhaniyetlerinden istifade etmek için ziyaret et-
mek üzere; u¤ran›yordu. Bu arada Peygamberler diyar› Urfa’da
mutlak u¤ran›lan flehirlerdendi. Kafilemiz gece yar›s› Urfa’ya in-
di¤inde gözlerimize inanamad›k. Bütün Urfa halk›, bafllar›nda
Belediye reisleri oldu¤u halde ayaktayd›. Hepsi birkaç hac› ada-
y›n› evinde misafir etmek ve bir tas çorbas›n› onunla paylaflmak
için âdeta ç›rp›n›yordu. Belediye reisinin organizasyonunda ger-
çekleflen bu paylafl›mda; Urfa’da yatan ve halk› ile bütünleflmifl,
bereket ve cömertli¤in sembolü Halil ‹brahim (Peygamber) Haz-
retlerinin varl›¤› ile gelenek haline gelmifl bir misafirperverlik
sergilenmesinin yan›nda; kutsal topraklara giden hac›adaylar›na
Hazreti Ensar’›n yard›m sever inanç ve davran›fl biçimini gör-
memenin mümkünü yoktu. 

[17]. Ebû Zaybân’dan:“Ebû Eyyûb (ra), Yezîd b. Muâviye ile
birlikte sefere ç›kt›. Arkadafllar›na: “- Öldü¤üm zaman beni düfl-
man topra¤›na sokup düflmanla karfl›laflt›¤›n›z yerde ayak-
lar›n›z›n alt›na gömün. Allah’›n Peygamberi’nden: “Kim Allah’a
ortak koflmadan ölürse Cennete gider.” diye buyurdu¤unu iflit-
tim.” dedi (2, C.I. S.574).
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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›. ‹stanbul Ansiklopedisi,

Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi, Türkiye 1923-1973, Görsel Genel Kültür, Büyük
Larousse ve Diyanet Vakf› ‹slâm Ansiklopedisinin mimari, arkeoloji, 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, The Great Palace, Blue Mosque,

Objektiften Seçmeler, Acaba Ne Yazmal›, Türkiye’de Müzecilik, ‹slâm Öncesi Türk Sanat›
yay›nlanm›fl belli bafll› eserleridir. Trakya Üniversitesi 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 kurucusu oldu¤u Piramit Bas›m Yay›n ve
Organizasyon flirketinin Genel Yay›n Yönetmeni, Ortado¤u Gazetesi’nin köfle yazar›d›r.

YÂ VEDÛD SULTAN



Tarih boyunca mitoloji araflt›rmalar› yal-
n›zca kahramanl›k destanlar›n› içermez. Ef-
sanenin, inan›fl›n ve baflka bir deyiflle
mythosun pek çok aç›klamas› yap›lm›flt›r.
Bunlar›n içerisinde en güzel tan›mlama E.
Gardner’indir; «Tabiat varl›klar› olaylar›na
kiflilik verme sureti ile ayd›nlatma flekli-
dir.»(1) Kuflkusuz, mythoslar, inan›fllar, efsa-
neler bir milletin mitologyas›n›n canl› ve ya-
flayan ögeleridir.

‹stanbul’un hemen her köflesinin, tarihi
an›tlar›n›n mythoslar›, onlarla ilgili öyküler
ve insanlar›n kabul etti¤i baz› inan›fllar var-
d›r. Bunlar aras›nda Yâ Vedûd Sultan ile ilgi-
li olanlar Eyüp semti ile Ayasofya’y› ayr›l-
maz biçinde birbirine kaynaflt›rm›flt›r. 

Günümüze kadar ulaflm›fl baz› söylenti-
lere göre Yâ Vedûd Sultan’›n gerçek isminin
Abdülvedûd  oldu¤u, ‹stanbul’un fethihden
önce Buhara’dan gelmifl, Bizans ‹mparatoru-
nun izniyle Ayasofya yak›n›na yerleflmifltir.
‹slam ve fetih ile ilgili kaynaklar da ismine
çok s›k rastlanm›flt›r. Ne varki, onunla ilgili
söylentiler birbirlerinden oldukça farkl›d›r.
Baz›lar›na göre yüce bir veli; Yâ Vedûd’un
‹stanbul’un fethine kat›lmas›n› istemifltir.
Bunun üzerine müritleriyle birlikte Fatih
Sultan Mehmet’in ordusuna girmifltir. Fatih
Sultan Mehmet’in askerleri surlardan içeriye
girerken nereden geldi¤i belli olmayan bir
gülle ile flehit düflmüfltür. Kuflatma boyunca
hergün dua ederek “Allah’›m ‹stanbul’un ‹s-
lam›n eline geçti¤ini bana göster ve o gün
benim can›m› al” dedi¤ine inan›lm›flt›r.

Yâ Vedûd Sultan ile ilgili bir baflka söy-
lentiye göre fetihten bir süre sonra Ayasofya
semtinde kalm›fl sonrada ad›na yapt›r›lan
Ayvansaray’daki mescit ve tekkeye yerlefl-
mifl ve orada ölmüfltür. Yâ Vedûd Sultan
ile ilgili bir söylenti bunlardan oldukça fark-
l›d›r. Kuflatman›n ilk günlerinde Bizansl›lar
Osmanl›ya tüm güçleri ile karfl› koymufllar-
d›r. Fatih Sultan Mehmet umudunu yitirmi-
yor, her sabah günefl do¤arken “Bugün bi-
zim zafer günümüz olacak” diyormufl. Oysa
her geçen gün bir öncekinden farkl› olmu-
yor, istenilen bir türlü gerçekleflemiyormufl.
Bu s›ralarda asker aras›nda bir tak›m söylen-
tiler de dolafl›p duruyormufl. Bunlardan biri-
sine göre Bizans surlar› içesirinde “Yâ Ve-
dûd Sultan” isimli, Allah’›n çok sevdi¤i bir

kiflinin sabahtan akflama kadar “Fetih olma-
s›n, Fetih olmas›n” diye dua etti¤i söyleni-
yormufl, Yâ Vedûd’un bu duas›ndan ötürü
‹stanbul  ele geçirilemiyormufl. Bu söylenti-
ler Fatih Sultan Mehmmet’in kula¤›na kadar
gelmifl, hocas› Akflemseddin baflta olmak
üzere bütün ulemay› toplam›fl... Padiflah son
derece üzüntülü bir flekilde durumun hiç de
iç aç›c› olmad›¤›n›, surlar›n geçit vermedi¤i-
ni söylemifl ve sözü Yâ Vedûd Sultan’a getir-
mifltir. Akflemseddin: “Gam yemem Sulta-
n›m, Fetih müyesser olacakt›r. Ancak bu Yâ
Vedûd Sultan’un ölümüne ba¤l›d›r. O da ya-
k›n gözükmektedir” deyince Fatih Sultan
Mehmet biraz olzun rahatlam›flt›r(2). Akflem-
siddin sözlerini sürdürmüfl; “Onun yüzü su-
yu hürmetine elimize geçemiyen flehir için
daha k›rk gün dayanaca¤›z. Tanr›n›n sevgili
kulu Yâ Vedûd k›rk günün sonunda Tanr›s›-
na kavuflacakt›r”. Gerçekten de Akflemsid-
din bu sözünde yan›lmam›fl, kuflatman›n el-
linci günü Fatih Sultan Mehmet’in askerleri
surlardan içeriye girerken O da Tanr›s›na ka-
vuflmufltur.

Evliya Çelebi’ye göre Yâ Vedûd Sultan
‹stanbul’un kuflat›ld›¤› s›rada flehir içerisin-
de bulunuyor ve kuflatman›n 53 gün uzama-
s›na neden oluyormufl. Fatih Sultan Mehmet
onun ölümünden sonra flehri ele geçirebil-
mifltir.

Reflat Ekrem Koçu bu söylentiyi “Bizans
mukavemetini de meczup bur müslüman
dervifle maletmek isteyen mutaass›p bir he-
yecan›n mahsulü olarak tan›mlam›flt›r(3).
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(1) E. A. Gardner, Eneyclopa e
dia of Religion and Ethies, IX,
s.117.
(2) Bkz. ‹stanbul Yat›rlar›, Yâ
Vedut Sultan, Akflam Gazetesi
(11 kas›m 1971); Erdem Yücel,
“‹stanbul’un Manevi Köfleleri,
Ya Vedut Sultan Bizim Anado-
lu Gazetesi (1971)
(3) AbdülVedûd (fleyh) mad.
‹stanbul ansiklopedisi, ‹stan-
bul 1958, C.I, s.14.

Resim 1; Yâ Vedûd Sultan
Türbesi’nin içeriden
görünümü (Eyüp Belediye
Arflivinden)

Resim 2; Ayasofya Terler
Direkte dilek köflesi 



YÂ VEDÛD SULTAN’IN 
AYASOFYA ‹LE BA⁄LANTISI
Ayasofya tarih boyunca çeflitli inan›flla-

r›n efsanelerin odak noktas› olmufl, hemen
her köflesine bazen anlaml›, bazen anlams›z
bir y›¤›n mythos yak›flt›r›lm›flt›r(4).

‹stanbul’un fethinden bir kaç gün sonra
Fatih Sultan Mehmet ilk cuma namaz›n›
Ayasofya’da k›lmak istemifltir. Akflemsed-
din baflta olmak üzere yan›na ulemay› ve or-
dunun önde gelen kumandanlar›n› alarak
Ayasofya’ya gelmifl, k›l›nan namazdan son-
ra bu muhteflem yap›y› dolaflmaya bafllam›fl-
t›r. Bu  s›rada bir ›fl›k demetinin Ayasof-
ya’n›n karanl›kta kalan kuzey- bat› köflesini,
Terler Dire¤in oldu¤u yeri ayd›nlatt›¤›n›
görmüfltür. Fatih Sultan Memet Ifl›k demeti-
ne yönelmifl ve Terler Dire¤in(5) önünde nur-
lar içerisinde yatan bir  ihtiyar›n cesedini
görmüfltür. Akflemseddin baflta olam üzere
Pahiflah›n yan›ndaki ulemada bu olay› deh-
fletle izlemifltir. Tertemiz yüzlü, vücudu k›b-
leye dönük kiflinin üzerindeki k›rm›z› yaz›
ile “Yâ Vedûd” ismini orada bulunanlar
okumufltur.

Evliya Çelebi bu olay› flöyle anlatm›flt›r:

“Sultan Mehmed Ayasofya’y› seyir ve

temafla edip dolafl›rken Terler Direk denilen
yerde bir ilahi nur parlar. Görüp üzerine
vard›lar. Gördüler ki,  nurlu gö¤sünde k›r-
m›z› su ile Yâ Vedûd ismi yaz›lm›fl. Hemen
Akflemseddin, Sivasi Kara fiemseddin ve
yetmifl adet evliyalar›n büyükleri buyurdu-
lar ki:

‹flte Padiflah›m, ‹stanbul’un elli gönde
fetholunmas›na sebeb bunlar idi ki, Allah’›n
hikmeti ile ‹stanbul’un fethini ellinci günü
rica edip o gün ruhunu teslim eden bu mec-
zuptur ki evvvelce Padiflah›m›za bildirmifl-
tik. 

Hemen bütün bilginler, salihler ve fad›l-
lar mübarek cesedini y›kamak istedikleri va-
kit Ayasofya’n›n Terler Direk köflesinden bir
ses duyarlar:

Merhum ma¤süldür (y›kanm›flt›r) gasle-
dilmifltir. Hemen gömünüz.(6) Tabuta koya-
rak flehitler Kap›s› denilen yere gömmek is-
temifller . Ne varki, Yâ Vedûd Sultan’›n tabu-
du Ayasofya’dan ç›karlarken bir garip rüz-
gar esmifl, bilinmez bir kuvvet cenazeye ka-
t›lanlar› Eminönü ‹skelesinin oldu¤u yere
getirmifltir, Orada haz›r bekleyen, önceden
kimin haz›rlatt›¤› bilinmeyen küre¤i, yelke-
ni olmayan bir tekne ulu yolcusunu bekli-
yormufl. Cenazeye kat›lanlar hiç bir fley dü-
flünmeden tekneye yönelmifller ve tabudu
içerinine koyar koymaz küreksiz, yelkensiz
tekne yola koyulmufl ve süratle bir süre git-
tikten sonra Eyüp yak›nlar›nda durmufl. Ne
zaman kaz›ld›¤› bilinmeyen bir mezardan
”Yâ Vedûd, Yâ Vedûd”sözleri iflitilmeye bafl-
lam›flt›r. Bunun üzerine bütün ulema adeta
kendilerini yonlendiren tabutun peflinden
giderek Yâ Vedûd’un mübarek nafl›n› orada-
ki mezara b›rakm›fl, dini vecibeleri yerine
getirmifltir. 

‹stanbul Kad›s› H›z›r Bey de bu olay› kü-
tük ve sicil defterine kaydetmifltir. 

‹stanbul’un fethini izleyen günlerde Ay-
vansaray’daki bir dergahtan gece gündüz
“Yâ Vedûd, Yâ Vedûd” sesleri iflitilir ve bu
sesler gelip geçenin dikkatini çekermifl, Me-
rak edip sorup soruflturanlar bu seslerin Sul-
tan›n müritlenin zikr sesleri oldu¤unu ö¤-
renmifllerdir, Yâ Vedûd Sultan’›n müritleri
böylece ‹stanbul’un fethinden ötürü tanr›ya
flükrediyorlarm›fl.
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(4) Bkz. Erdem Yücel, “Aya-
sofya’n›n ‹slam ‹nan›fllar›
“Türk Dünyas› Tarih Dergisi,
‹stanbul 1978, S.5, s.9-14; Er-
dem Yücel ‘Ayasofya Efsane-
leri” Art Deoer AD, ‹stanbul
2001, S.96, s.56-62; Stefanos
Yerasimos, Konstantiniye ve
Ayasofya Efsaneleri, ‹letiflim
Yay›nlar›, ‹stanbul 1993.
(5) Yüzy›llar boyunca Terler
Direk ismi ile an›lagelen bu
sütun “U¤urlu Direk”, “A¤la-
yan Direk”, “H›z›r’›n Parma-
¤›n› Soktu¤u Direk” gibi isim-
lerle tan›nm›flt›r. Ayr›ca bura-
s›n› ziyaret eden hastalar›n
hemen flifa buldu¤una da ina-
n›lm›flt›r. Yaklafl›k insan boyu-
na yak›n olan sütunun bir ye-
ri bronz levhalarla kapl›d›r ve
ortas›nda milyonlarca parma-
¤›n de¤mesiyle genifllemifl ko-
caman bir delik vard›r. Bilim-
sel yönden incelendi¤inde bu
sutun gözenekli bir tafltan ya-
p›ld›¤›, zemindeki rutubeti
kolayca emdi¤i ve sonra da
d›flar›ya tafl›rd›¤› bilinmekte-
di. Bu özelli¤inden ötürü yüz-
lerce y›l boyunca hem Hristi-
yanlar›n hem de Müslüman-
lar bu mermer sütunun kut-
sall›¤›na inanm›fllard›r. Yâ
Vedûd Sultan’›n yürekleri ya-
kan ah›n›n ateflinden sütunun
sürekli terledi¤i  ve yüzy›llar
boyunca anlat›lm›flt›r. Ayasof-
ya da bu tür inan›fllar›n odak
noktas› olan Terler Direk’in
önü günün her saatinde in-
sanlar›n kümeleflti¤i bir yer
olmufltur. Tafl›y›c› görevide
üstlenen köfleli mermer sütun
üzerindeki bronz levha mil-
yonlarca parma¤›n de¤mesiy-
le cilalanm›flcas›na parlam›fl
ve görkemli bir flekil alm›flt›r.
Sütunun önündeki önce bir
dilek tutulur, sonra da deli¤e
parmak sokulur, parmak ›sla-
n›rsa dilek yerine gelir, ›slan-
mazsa da umut yok olur. Tür-
kiye’yi ziyaret eden devlet mi-
safirleri Ayasofya’ya geldikle-
rinde mutlak surette Terler
Direk önünde durur, parmak-
lar›n› bu deli¤e sokar ve dilek-
te bulunur. Bunlar aras›nda
ABD Baflkan› George Busch,
ABD Baflkan› Nixon, TC
Cumhurbaflkan› Turgut Özal,
Arjantin Cumhurbaflkan› Car-
leos Menem, Hindistan Cum-
hurbaflkan› Dr. Shanker Dayal
Sharkar, Pakistan Cumhur-
baflkan› Parody Ahmad Khan,
Polonya Cumhurbaflkan› Wa-
lesa, ‹spanya Kral› Juan Car-
leos, Fransa Cumhurbaflkan›
Mitterand, ABD D›fliflleri Ba-
kan› H. K›ssanger öncelikle
akla gelen birkaç ünlü isimdir.
(6) Evliya Çelebi Seyyahatna-
mesi, ‹stanbul 1971, s. 137.

Resim 3; Ayasofya’n›n genel
görünümü



YÂ VEDÛD SULTAN’IN TÜRBES‹
Ayvansaray’dan Defterdar’a kadar uza-

nan alan Abdül- Vedûd Camii Mahallesi is-
miyle tan›nmaktad›r(7). Bu mahalle de Yâ Ve-
dûd Sultan’›n camisi ile türbesi bulunmakta-
d›r. Tarihi kaynaklardan ö¤renildi¤ine göre
çevre de Hatice Sultan Yal›s›- sebili, hamam›,
çeflmesi ve mektebi vard›. Yâ Vedûd Sultan’›n
halifesi Tokmak Dede de ölümünden sonra
türbenin yak›n›na gömülmüfl. Ancak mezar›
zamanla kaybolmufltur. Bu nedenle Abdül-
Vedûd Mahallesinin Edirnekap›’ya kadar
uzanan s›rta Tokmak Dede denilmifltir.

Türbe, Yâ Vedûd Camisi’nin karfl›s›nda,
eski Ayvansaray Karakolu’un yan›nda bulu-
nuyordu. Çevre yollar›n›n yap›m› s›ras›nda
bugünkü yerine nakledilen türbenin yan›nda-
ki mezarl›¤›n bir k›sm› K›r›mi Çeflme Soka¤›-
na kald›r›lm›flt›r. Türbenin ilk yap›m›yla ilgili
bilgiler oldukça s›n›rl› kalm›flt›r. Sultan Abdü-
laziz’in  son y›llar›nda annesi Pertevniyal Val-
de Sultan taraf›ndan kesme tafl bir seddin üze-
rine yeniden yap›lmam›flt›r. Seddin solundaki
üç basamakl› bir merdivenle sofaya ç›k›l›yor-
du. Merdivenin sonunda küçük ayna tafll›
1324 (1906) tarihli Hazinedar fiemsi Cemal
Usta’n›n çeflmesi bulunuyordu.

Kesme tafltan kare planl› ahflap çat›l› tür-
be dokuz pencere ile ayd›nlan›yordu. Demir
k›p›s› üzerinde onar›m kitabesi vard›r:

Cennet mekan Sultan Abdülaziz Han
Hazretleninin Ruh-u fierifleri için Valide-i
muhteremeleri itman ve mamur eyledi. 1292
(1875)

Türbenin iki penceresi aras›ndaki kitabe:
Fatih Sultan Mehmet Han-› Gazi ile bera-

ber 
Teflrif eden Ayasofya Camii fierifinde 
Kerameti zuhur eden Efl-fieyh Abd’ül Ve-

dûd
Türbenin ön cephesindeki pencere üze-

rinde:
Merkad-i Münevver-i Hazret-i Abd’ül

Vedûd. 1272 (1855)

Ya-Vedûd Tünbesi içerisinde dört mezar
bulunmaktad›r. Ortadaki büyük ahflap san-
duka Yâ Vedûd’a aittir. Arkas›ndaki mermer
lahtin flahideleri yok olmufltur. Sol taraftaki
iki mezar›n flahideleri üzerinde:

“R›hlet itdi dar-› dünyadan flehidet ile o
Pir’ yaz›s› bafllad›ktan sonra ‘Elde flahid olan
fiah Çavufl Mustafa Bin Ali” 960 (1552) ola-
rak sona ermektedir.

Yâ Vedûd Türbesinin haziresinde Sikke-
li Dervifl ‹brahim Efendi’nin 1197 (1782),
Efahim’i Dical-i Devlet-i Aliyyi’din Suriye
Vilayeti Defterdar› Salim Efendi 1314 (1896),
Dersaadet ‹stinaf Mahmemesi azas› Naz›m
Bey 1319 (1901), Haliç Dersaadet vapurlar›
katibi ‹lhac ‹smail Hakk› Efendi’in 1323
(1905) mezarlar› bulunmaktad›r(8). 

ABDÜLVEDÛD CAM‹S‹

Defterdar Yâ Vedûd Caddesinde, Ay-
vansaray kap›s› d›fl›ndaki Abdülvedûd Ca-
misi; Sultan Camisi, Yavedûd Camisi, Vedûd
Camisi ve Hatice Sultan Camisi isimleriyle
tan›nm›flt›r. fieyh Abdülvedûd’un Ayasof-
ya’da yaflad›¤› s›rada yapt›rm›fl oldu¤u söy-
menen cami Fatih Sultan Mehmet dönemine
aittir. Ancak Sultan IV. Mehmet’in k›z› Mu-
sahip Kulo¤lu Mustafa Pafla’n›n efli Hatice
Sultan taraf›ndan yenilenmifl, 1738 de cami-
yi bir de minber eklenmifltir. Ard›ndan 1219
(1804) de onar›lm›flt›r. Bu yüzden de Sultan
Camisi ismiyle tan›nm›flt›r. Mimari olarak
fevkâni, ka¤ir duvarl›, ahflap çat›l›, tu¤la mi-
nareli bir yap›d›r.(9) Küp dilimleri üzerinde
küçük kitabeler dikkati çekmektedir

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

47

(7) Ekrem Hakk› Ayverdi, Fa-
tih Devri Sonlar›nda istanbul
Mahalleleri, fiehrin ‹skan› ve
Nüfusu, Vak›flar Umum Mü-
dürlü¤ü Neflriyat›, Ankara
1958, s.53.
(8) Türbe için bkz: Mehmet
Nermi Haskan, Eyüp Sultan
Tarihi , Eyüp Sultan Vakf›, ‹s-
tanbul 1996, s. 240-241; Meh-
met Nermi Haskan, Eyüp Ta-
rihi I, ‹stanbul 1993, s.295-296.
(9) Tahsin Öz, ‹stanbul Cami-
leri, ‹stanbul 1962, s.120; Hü-
seyin Ayvansarayi, Hadikat-ül
Cevami, Matbaai Amire 1281.
s. 267; Ekrem Hakk› Ayverdi,
Osmanl› Mimarisinde Fatih
Devri, ‹stanbul 1973,s. 533-
534.

Resim 4; Yâ Vedûd Sultan
Türbesi (Eyüp Belediye Ar-
flivinden)

Resim 5; Abdulvedût Câmisi
(Eyüp Belediye Arflivinden)



Doç. Dr. Azmi B‹LG‹N
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1961 y›l›nda Karaman’›n Sar›veliler kazas›nda do¤du. ‹lk orta ve lise ö¤renimini
Konya’da tamamlad›. 1982’de ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili

ve Edebiyat Bölümü’nü bitirdi. 1984’de ‹.Ü. edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
Edebiyat›  Bölümü Eski Türk Edebiyat› Anabilim dal›nda araflt›rma görevlisi

oldu.  Azmi Bilgin’in  Türk Tasavvuf Edebiyat› ve Eski Türk Edebiyat› ile ilgili
çeflitli makalelerinin yan›nda yay›mlanm›fl bafll›ca eserleri flunlard›r. Nazmü’l

hilafiyyat Tercümesi  1996, Terceme-i Pendname-i Attar 1998, Ümmî Sinan
Divan› 2000, Gülsuyu (Gülistan Tercümesi 2000 (M. Çiçekler ile birlikte). 1999

y›lnda bu yana ayn› anabilm dal›nda doçent olarak görev yapmaktad›r.
Evli ve iki çocuk babas›d›r. 

ÜMMÎ S‹NAN

(?-‹stanbul 976/1568-69)



Halvetîli¤in  ‹stanbul’da  kurulan kolla-
r›ndan olan Sinânîlik'in kurucusu olan Üm-
mî Sinan 15. yüzy›l›n sonlar› ile 16. yüzy›lda
yaflayan mutasavv›f-flairlerimizdendir.

Hüseyin Vassaf kesin olmamakla birlik-
te 1488 y›l›nda do¤du¤unu söyler. As›l ad›
‹brahimdir. Aslen Bursal›, Karamanl› veya
Prizrenli oldu¤una dair çeflitli rivayetler bu-
lunsa da Bursal› Mehmet Tahir, bir icazetna-
mede Bursal› oldu¤unu gördü¤ünü belirtir.
Ayvansarayî onun Arnavutluk’tan ‹stan-
bul’a geldi¤ini bildirir. Bu da onun Prizrenli
olabilece¤i ihtimalini kuvvetlendirmektedir.

‹brahim Sinan belli bir süre ‹stanbul'da
medrese tahsili ald›ktan sonra, Karaman’a
gitti; "Yi¤itbafl›" diye tan›nan Ahmed fiem-
seddin Marmaravî'nin (ö. 1504) halifelerin-
den ‹zzeddin Karamânî'ye ba¤land›; kendi-
sinden hilâfet ald›ktan sonra ‹stanbul'a dö-
nerek Fatih’te Topkap›-fiehremini aras›nda
Arpa Emini Mahallesi, Kanl› Bostan Soka-
¤›'›nda l55l'de kurdu¤u tekkede irflat faali-
yetlerini yürüttü. Baz› kaynaklarda bu tek-
kenin Kanunî Sultan Süleyman taraf›ndan
yapt›r›ld›¤› söylenmektedir. Bugün haziresi
d›fl›nda tamamen tarihe kar›flm›fl olan bu
tekkede Ümmî Sinan’dan sonra fierif Meh-
med Efendi (ö.1614), Cedid Hasan Efendi (ö.
1677) gibi flahsiyetlerin halife olarak görev
yapt›¤› bilinmektedir. Cedid Hasan Efendi
musiki üstatlar›ndan olup DDiivvaann’›ndan bafl-
ka MMeeccââlliiss--ii  SSiinnâânniiyyyyee, KKüünnûûzzüü’’ll--hhaakkââyy››kk,
FFeezzââiillüü’’flfl--flflüühhuurr gibi eserleri de bulunmakta-
d›r. Sinanîlik’ten baflka Gülflenî ve fiabanî
halifeleri de burada görev yapm›fllard›r.
Cumhuriyetten sonra bu tekkenin haziresin-
de "Oruç Baba" ad› verilen fiabanî fleyh-
lerinden Mustafa Zekâî Efendi’nin kabrinin
çevresinde toplan›larak burada iftar etme
adeti yayg›n hale gelmifltir.

Manevî iflaret
içeren bir rüya gö-
ren ‹brahim Si-
nan’›n Hz.Muham-
med'in de "en-Ne-
biyyü'l-Ümmî" di-
ye methedilmesi
dolay›s›yla, "Üm-
mî" mahlas›n› ald›-
¤› menk›beleriyle
ilgili bilgilerin yer

ald›¤› kaynaklarda belirtilmektedir. Onun
Hz. Peygamber’i örnek alarak ömür boyu
kimseyi incitmedi¤i de yine ayn› kaynaklar-
da bildirilmektedir.

Hüseyin Vassaf, onun 300'den fazla
halifesi oldu¤unu ve bunlar›n çeflitli yerlere
da¤›ld›klar›n› bildirir. Kanunî Sultan Süley-
man'›n da hürmetini kazanan Ümmî Si-
nan’›n zahirî ilimleri de iyi bildi¤i, özellikle
"münazara ilmi"nde tam bir ihtisas sahibi ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r. Döneminde Hz. Mu-
hammed'in anne ve babas› hakk›nda yap›lan
tart›flmalar›, incitmeyecek bir flekilde netice-
lendirdi¤i de belirtilmektedir. 

976 (l568-69)’da vefat eden  Ümmî Si-
nan, halifelerinden Nasuh Efendi'nin
Eyüp'te Dü¤meciler Mahallesi'nde yapt›rd›-
¤› dergâh›n türbesine defnedilmifltir. Ölümü
baz› kaynaklarda 958 (1551) olarak verilse
de Sûfî mahlasl› bir flairin bir k›tas›ndan,
Ümmî Sinan’›n  976’da vefat etti¤i anlafl›l-
maktad›r:
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Resim 1; Ümmî Sinan
Tekkesi ve çeflmesi
(Foto¤raf: Eyüp Belediye
Arflivinden)

Resim 2; Ümmî
SinanTekkesi Semahanesi
(Foto¤raf: Eyüp Belediye
Arflivinden) 



Elli sekizde r›hleti yaz›ld› lâkin s›hhati

Allahu a’lem hâliyâ gûfl it bu beyt eder ayân

Ol fleyh-i hakkanî cemâl buldu visâl-i Zü’l-
celâl

Târîhi eyle Sûfiyâ bu lafz "fleyhullâh" beyân

Ümmî Sinan’›n kabrinin burada bulun-
mas› nedeniyle bu tarikat›n "pir makam›"
kabul edilen bu tekke 1826-1839 y›llar› ara-
s›nda mevcut yap› korunarak yenilenmifl,
baz› küçük bölümler ilave edilmifltir. 19.
Yüzy›l›n son çeyere¤inde de esasl› bir ona-
r›m görmüfltür. 1925’ten sonra Yahya Galip
Efedi (Karg›, ö. 1942) taraf›ndan ikametgâh
olarak kullan›ld›¤› için harap olmaktan kur-
tulmufltur. 1980’de müfltemilat eski biçimine
uygun olarak onar›lm›flt›r.

Süleyman Sâdeddin Müstakimzâde'nin,
Seyyid Nizamzâde Seyfullâh'›n CCââmmiiuu''ll--

‘‘aavvâârriiff'inden nakletti¤ine göre, fieyhülislâm
Ebüssuud Efendi ile bir tart›flma esnas›nda,
Ümmî Sinan, cenazesini kendisinin k›ld›ra-
ca¤›n› söylemifl, vefat etti¤inde cenazesi bir
han›m sultan›n cenazesiyle ayn› vakitte Fa-
tih Camii'nde  bulundu¤u için bunun cenaze
namaz›n› da fieyhülislâm Ebüssuud Efendi
k›ld›rm›flt›r. Türbesinin niyaz penceresinde
flu beyit yaz›l›d›r:

Mürîd-i râh-› Hakk'a k›blegâh-› âfl›kând›r bu

Edeble gir gözün aç türbe-i Ümmî Sinând›r bu

Ümmî Sinan, Türk tasavvuf edebiyat›n-
da Yunus Emre tarz› fliirleriyle tan›nan flair-
ler; aras›nda yer al›r. Meselâ Ümmî Sinan’›n
flu ilâhisi Yunus edas›n› and›ran fliirlerinden-
dir:

Erenlerün sohbeti ele giresi degül

‹krâr ile gelenler mahrum kalas› degül

‹krâr gerek bir ere göz açup dîdâr göre

Sarrâf gerek cevhere nâdân bilesi degül

Bir peykârun  bafl›na bir destiyi  koysalar

K›rk  y›l anda turursa  gendü tolas› degül

Degme kifli er olmaz bu yolda ihtiyâr olmaz

Amelsiz dîdâr olmaz Hakkun r›zâs› degül

Ümmî Sinan yol ayân olupdur bellü beyân

Derviflün  yol› hemân tâc u h›rkas› degül
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Resim 3; Ümmî Sinan Tek-
kesi türbe ve iç mekan san-
dukalar›  (Foto¤raf: Eyüp
Belediye Arflivinden) 

Resim 4; Ümmî Sinan
Tekkesi türbe ve meflrutas›
(Foto¤raf: Eyüp Belediye
Arflivinden) 



Bu fliiri Çalakzade taraf›ndan evç maka-
m›nda bestelenmifltir. ‹lâhî aflk neflesiyle ve
sade bir Türkçe  ile fliir yazd›¤› için olsa ge-
rek, fliirleri çok sevilmifl ve dilden dile dola-
flarak ezberlenmifltir. Ümmî Sinan’›n baflka
bestelenen fliirleri de vard›r. Bunlardan biri-
si de "güldür gül" redifli fliiridir. Ümmî Si-
nan’›n belki de en çok tan›nan ve be¤enilen
fliiri de bu olsa gerektir:

Seyrümde bir flehre vard›m gördüm saray› güldür gül

Bafl›ndaki  tâc› taht› bâ¤› dîvâr› güldür gül

Gül alurlar gül satarlar gülden terâzî tutarlar

Gül ile bile biterler  çârflû bâzâr› güldür gül

Kurusu güldür yafl› gül topra¤› güldür tafl› gül

Ba¤çesi vü içindeki servi ç›nar› güldür gül

Gülden kurulmufl bir çad›r içinde nimeti hâz›r

Kapuc›s› ‹lyâs H›z›r nân u flarâb› güldür gül

Gülden de¤irmeni döner yine gülden gül ögitür

Akar suyu döner çarh› bend ü p›nar› güldür gül

Sinân Ümmî gel vasf eyle gül ile bülbül derdini

Ben bu fleydâ bülbülün âh u figân› güldür gül

Uflflak makam›nda bestenlen bu fliirde 

Türk edebiyat›nda "gül" ile sembolize  edi-
len Hz. Peygamber ve ona duyulan aflk ve
özlem anlat›lm›flt›r.

Ümmî Sinan'›n fliirleri müstakil bir di-
van halinde de¤ildir. Çeflitli fliir mecmuala-
r›nda, güfte ve beste mecmualar›nda da¤›-
n›k haldedir. Ayr›ca Bursal› Mehmed Tahir
Risâle-i fierîfe-i Ümmî Sinan  adl› bir eserini
gördü¤ünü bilirtir. Türkçe Yazma Divanlar
Katalo¤u'da Ümmî Sinan ad›na kaydedilen
divan nüshalar› Elmal›l› Ümmî Sinan'a (ö.
l657) aittir. Pir Ümmi Sinan Hazretleri Diva-
n› ad›yla yay›mlanan (‹stanbul 2001) kitapta
yer alan fliirlerin de büyük ço¤unlu¤u Elma-
l› Ümmî Sinan’a aittir. Ümmi Sinan’›n fliirle-
ri henüz tam olarak tespit edilip yay›nlan-
mam›flt›r.
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Resim 5; Ümmî Sinan
Tekkesi Semahane iç mekân
(Foto¤raf: Kâz›m Zaim) 
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1939’da Bayburt’ta do¤du. 1956
y›l›nda bafllad›¤› ‹.Ü. Türk Dili ve
Edebiyat› Bölümünü 1961 y›l›nda

bitirdi. Ali fiir Neva’i ile ilgili doktora
çal›flmas›n› ayn› üniversitede 1965

y›l›nda tamamlad›. Heflt Bihiflt
incelemesi ile doçent oldu. (1982).

De¤iflik üniversitelerde sürdürdü¤ü
bilimsel çal›flmalar›n›n yan›nda,

bilimsel dernekler ve bilimsel
dergilere üye olarak katk›larda

bulundu. Yay›nlanm›fl çeflitli kitaplar›
yan›nda, birçok dergide bilimsel

makale ve araflt›rmalar›, ansiklopedi-
lerde madde çal›flmalar› yay›nland›.

Halen Bo¤aziçi Üniversitesi Türk Dili
ve Edebiyat›’nda  ö¤retim üyesi

olarak çal›flmalar›n› sürdürmektedir. 

‹lk ve orta ö¤retimi (St. Benoit)
‹stanbul’da bitirdi. ‹stanbul Üniver-
sitesi Fen Fakültesi; ‹ktisat Fakültesi,

Bas›n-Yay›n Bölümü’nü bitirdi
(1965). Daha sonra Chicago Üniver-

sitesi’nde Bas›m Tarihi okudu.
Regeinstein Kütüphanesi Orta Do¤u

Dölümü’nde (assistant bibliographer)
olarak çal›flt› (1970-1975). Atatürk
Kitapl›¤› Müdürlü¤ü yapt› (1980-

1982). Çeflitli ansiklopedilerde
(Meydan Larousse 1964-1969; Geliflim
Larousse 1982-1985) metin yazarl›¤›

ve editörlük yapt›. Bafll›ca
çal›flmalar›: "Türkçe Yazma Eserler
Kataloglar› Repertuvar›" Türk Dili

Araflt›rma Y›ll›¤›-Belleten 1972
(Ankara, 1973): 183-240.

AYVANSARAYÎ  
HAFIZ HÜSEY‹N B. ‹SMA‹L

(?- 15 Ramazan 1201/1 Temmuz 1787) 

VE ESERLER‹*



‹stanbul'un çeflitli tarihî mimarî yap›lar›
için eflsiz bir kaynak, yine çeflitli sivil ve dinî
yap›lar›n kitabe örneklerini toplayan bir mec-
mua, biyografi (vefayat) alan›nda k›ymetli iki
eser b›rakan Ayvansarayî’nin do¤um tarihi ve
hayat› hakk›nda bilgi yok denecek kadar az-
d›r. 

Elimizde bulunan baz› bas›l› kaynaklar
da birbirinin tekrar›ndan baflka bir fley de¤il-
dir(1). Hayat› ile ilgili bilgileri kendi eserlerin-
den ç›karabiliyoruz. 

Müstakimzade Süleyman Sadeddin Efen-
di'nin (1719-1788) Ayvansarayî'nin babas›n›n
ölümüne düflürdü¤ü bir tarihten anlafl›ld›¤›na
göre(2): 

øad¬ce n®m Sul”®n ibnetü's-Sul”®n MeΩemmed ø®n
Ki oldur ehl-i Ωayr®t-ı sel®t¬n-i sa’®det-c¬l
Anıñ ya‘n¬ teberd®r®nına bu ket¿ud® olup
Çer®∫-ı ¿®◊◊ı olan fa¿r-ı a∆r®n º®cı √sm®‘¬l

Edince irtiΩ®li a∆rab®sın eyledi pür-∫am
Vel¬ hem-s®yesi bu fieybetü'l-øudr¬ zih¬ tebc¬l
Ziy®ret eyleyen böyle du‘® edip desin t®r¬¿
“av®f-ı beyt-i firdevs ede c®n-ı º®cı √sm®‘¬l

8 fia‘b®n 1165   (21 Haziran 1752)

Babas› Hac› ‹smail A¤a(3), Sultan IV. Meh-
med'in k›z› (ve sadr-› azam Damad Hasan Pa-
fla'n›n kar›s›) Hatice Sultan'›n(4) teberdarlar›-
n›n kethudas›d›r(5). 8 fiaban 1165/21 Haziran
1752'de vefat edip Ayvansaray'da Tokludede
Mescidi(6) civar›nda Ebu fieybetü'l-Hudrî tür-
besi(7) haziresine defn edilmifltir. 

Haf›z Hüseyin'in "Ayvansarayî" mahlas›-
n› do¤du¤u semtten ald›¤› aflikârd›r. Dergâh-›
âli Yeniçeri sekbanlar›n›n 15. ortas›ndan oldu-
¤unu da çeflitli eserlerinde özel olarak belirtir.
"◊®Ωib ve m®lik º®fı˙ ºüseyin bin el-º®c √sma‘¬l

Ayv®nsar®y¬ be-maΩalle-i “o∆ludede yeniçeriy®n-ı
derg®h-ı ‘®l¬ onbefl sekb®nlar" (Örnekler için bak
res: 1, 2, 3). 

Ayvansarayî kendinden haf›z olarak bah-
setti¤ine göre haf›zl›¤› belki de kendisine üs-
tad›m(8) dedi¤i Tokludede imam› fleyhü'l-kur-
ra Halil Efendi'ye ba¤lanabilir ve Halil Efen-
di'den Kur’an› h›fz etti¤i düflünülebilir. 

ºad¬∆a'n›n, özeti say›labilecek di¤er bir
kaynakta(9) ise Ayvansara-yî'nin vefat› flöyle
anlat›lmaktad›r: 

"—®Ωib-i ºad¬∆atü'l-cev®mi‘ Ayv®nsar®y¬ º®fı˙
ºüseyin Efendi √stanbul d®¿il¬ ve ¿®ric¬ ve Eyüb ve

civ®rı, ƒasımpafla, R‚meli∆ava∆Ωi◊®rına varınca ve
ƒa¥ı ∆aryesinden Üsküdar civ®rıyla Anado-
lu∆ava∆Ωi◊®rına varınca cem‘an 851 cev®mi‘ ve
mes®cidin her birinde ed®-i ◊al®t ile teks¬r-i fluh‚d
ve fa˝¬lete ma'¬l olup ®¿ir-i ömründe 1201 Ra-
ma˝®n-ı fler¬fi nı◊fında a∆rab®sından ƒızıl Mescid
im®mı efendinin ¿®nesine mis®fir gidip Z®l Pafla
C®mi‘i'nde bad’e’l-ed®-i ter®v¬Ω ¿®ne-i mek‚reye
du¿‚l ve sedd-i b®b eyledigi va∆it fücceten irtiΩ®l-i
d®r-ı be∆® eylemifl." 

15 Ramazan 1201/1 Temmuz 1787 pazar
günü vefat etti¤i anlafl›lan Ayvansarayî Ay-
vansaray'a yak›n olan Zal Mahmud Pafla Ca-
mii haziresine defn edilmifltir (10). Biz o civar-
da yapt›¤›m›z süreli araflt›rmalarda Ayvansa-
rayî'nin mezar tafl›na tesadüf edemedik**. 

Eserleri ve Müellif hatt› meselesi

Yukar›da belirtti¤imiz gibi Ayvansara-
yî'nin hayat› hakk›nda pek bir fley bilmiyoruz.
Tahsili, yetiflme tarz› karanl›kt›r. Bildi¤imiz
tek fley, haf›zl›¤› ve Yeniçeri sekbanlar›ndan
oldu¤udur. Buna ra¤men bize k›ymetli eserler
b›rakm›flt›r. ºad¬∆a's› ‹stanbul'un camileri, eski
eserleri ve tarihî yap›lar›yla u¤raflanlar›n elin-
den düflmeyen bir kaynakt›r. Biyografi ile de
hayli u¤raflm›flt›r. Terceme-i mefl®yi¿ ve Vefey®t-

› sel®”¬n ad› alt›ndaki eserleri fleyhlerin, devlet rica-
linin ve di¤er bir hayli flahs›n biyografilerini, gömü-
lü bulunduklar› yerleri belirtmesi bak›m›ndan önem-
lidir. Mecm‚‘a-i tev®r¬¿'i ise çeflme, hamam, tek-
ke, cami, mescid, medrese vs. yap›lar›n kita-
belerini vermesi bak›m›ndan k›ymetli bir
eserdir. Buradan ç›kan sonuca göre Ayvansa-
rayî, ‹stanbul'u iyi tan›yan, gezen, dolaflan ve
gördüklerini, okuduklar›n› kaydeden gözlem-
ci bir kiflili¤e sahiptir. 

Bunlar›n yan› s›ra fliire de özel bir merak›
oldu¤u toplad›¤› Efl‘®r-n®me-i Müstez®d¬ ve

‘§flı∆ ‘Ömer D¬v®nı'ndan anlafl›lmaktad›r. 

Birkaç esere birden bafllad›¤› ve bunlar›
biribirine paralel yürüttü¤ü görülüyor. Mec-
mua's›na 1179/1765-66'da bafllarken di¤er
yandan Efl‘®r-n®me-i Müstez®d¬’yi 1181/1767-
68'de toplamaya bafllam›flt›r. 1182/1768-69 y›-
l›nda da ünlü ºad¬∆a's›na giriflmifltir. 

Ayvansarayî'nin göze çarpan di¤er bir
özelli¤i de eserini nerede yazd›¤›n› veya istin-
sah›n› nerede yapt›¤›n› belirtmesidir. Meselâ ilk
19 yapra¤› kendi hatt›yla olan Süleymaniye Kü-

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

53

(1)  SO, II, s. 215; OM., III, s. 48-49;
GOW., s. 315-316; Agâh S›rr› Levend,
Türk Edebiyat› Tarihi I, Ankara 1973,
s. 423. 
(2) Mecmua, 55b; Hadika, I, s. 144. 
(3) SO., I, s. 364. 
(4) Hatice Sultan ikinci vezir Musa-
hip Mustafa Pafla'dan dul kal›nca
(1680), a¤abeyi Sultan II. Mustafa ta-
raf›ndan Moral› Hasan Pafla ile evlen-
dirildi. Bu tarihten sonra "Damad",
"Eniflte" diye ça¤r›ld›. Daha sonra
sadr-› azam oldu. Ça¤atay Uluçay,
Padiflahlar›n Kad›nlar› ve K›zlar›,
Ankara 1980, s. 68-69. Damad Hasan
Pafla'n›n azli ve kar›s›yla beraber, ‹z-
mit'e sürgünü için bak., Osmanl› Ta-
rihi Kronolojisi, ‹stanbul 1971, c. V, s.
51, No. 127. 
(5) Hac› ‹smail A¤a'n›n Hatice Sul-
tan'›n teberdarlar kethudas› oldu¤u
Müstakimzade'nin vefat›na düflürdü-
¤ü tarihten ve de ayr›ca Ayvansara-
yî'nin "pederim ve sebeb-i vücûdum
el-Hâc ‹sma’il Efendi ki Hadîce
Sultân bint-i Mehmed Hân’›n
teberdârlar kethudâs› idi.." (Hadika,
I, s. 144) kayd›ndan anlafl›lmaktad›r.
Halbuki, SO., II, s. 215'de Damad Ha-
san Pafla'n›n odac›s› olarak gösteril-
mifltir. Buradan naklen Vefeyât-› Selâ-
tîn ve Meflâhîr-i Ricâl, Haz. Fahri Ç.
Derin, ‹stanbul 1978, s. XIII. Haz›rla-
y›c› a.g.y. de ayr›ca Ayvansarayî'nin
yeniçeri zümresinde "Baltac›lar Ket-
hudal›¤›nda" (?) bulundu¤unu kay-
nak vermeden belirtmifltir. SO., II, s.
146-147. Damad Hasan Pafla'dan bah-
sederken "... Kethudas› ‹zmirli (‹sma-
il A¤a) sefih olmakla padiflah›n vefa-
t›nda Sinop'ta kalebend olup
1127/1715 Muharreminde katl olun-
du" denmekte ise de Ayvansarayî'nin
babas› ‹smail A¤a ile bir ilgisi yoktur. 
(6) Hadika, I, s. 143-146. 
(7) Ebu fieybe için bak: Süheyl Ünver,
‹stanbul'da Sahâbe Kabirleri, ‹stan-
bul 1953. Burada naklen ‹smail Giray
(ad› alt›nda Nezih Uzel), ‹stanbul'da
Sahâbe Kabirleri, ‹stanbul 1975, s. 45-
49. Tokludede haziresinin eski hali ve
Bizans devrindeki durumu için bak:
Mehmed Ziya, ‹stanbul ve Bo¤aziçi,
‹stanbul 1336, c. I, s. 55-56. Ayr›ca o
y›llardaki resimleri s. 248 ve 252. 
(8)  Hadika, I, s. 144. Mustakimza-
de'nin Halil Efendi için düflürdü¤ü
vefat tarihi için Mecmua, 55b ve Ha-
dika, I, s. 144. 
(9) fieyhü'l-islam S›tk›zade Ahmed Re-
flid Efendi, Tuhfetü’r-râg›bîn, Millet
Kütüphanesi, Ali Emiri Tarih Bölümü
No. 928, 7a ve Süleymaniye Kütüpha-
nesi Esad Efendi No. 2411, 10b-11a.
(10) OM, III, s. 48.

* Ayn›  addaki makalemiz 1982 y›-
l›nda ‹stanbul Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Tarih Dergisi  s.XXXI-
II’te bas›lm›flt›r. Bu tebli¤ büyük öl-
çüde ayni makaleye dayanmakta
olup literatür aç›s›ndan güncelleflti-
rilmifltir.
Makalede s›k s›k geçen baz› kay-
naklar›n k›saltmalar›
GGOOWW: Franz Babinger, Die Gesc-
hichtsschreiber der osmanen und
Ihre Werke. Leipzig, 1927. 
HHaaddiikkaa: Ayvansarayî Haf›z Hüse-
yin b. ‹smail, Hadikatü'l-Cevami’. 2
Cilt ‹stanbul, 1281. 
MMeeccmmuuaa: Ayvansarayî Haf›z Hü-
seyin b. ‹smail, Mecmua-i Tevarih.
Topkap› Saray› Müzesi Kütüphane-
si, Hazine 1565. 
OM: Bursal› Tahir Bey, Osmanl› Mü-
ellifleri, Cilt 3, ‹stanbul 1342 [1923-
24]. 
SO: Mehmed Süreyya, Sicill-i Osma-
ni, Cilt 1-2, ‹stanbul 1308-1311 [1890-
94].
**Araflt›rmalar›n›z sonunda Ayvan-
sarayî’nin mezar tafl›n› bizler  de bu-
lamad›k (yay›nlayan›n notu)



tüphanesi Esad Efendi No. 3569 nolu mecmu-
ada hatime ve ketebe kayd›ndan sonra (19a):

"Bu kit®b Üsküdar'da R‚m MeΩmed Pafla
C®mi‘-i (metinde C®mii fleklinde) fler¬finin ∆arflında
Çu∆ur Sar®y demekle ma‘r‚f fiems¬ AΩmed Pa-
flaz®de Bey'in ∆ona∫ında yazılmıfltır..." (Bak resim
2). Keza Efl‘®r-n®me-i Müstez®d¬'nin(144a-144b)
ketebe kayd› k›sm›nda: "...Piy®le Pafla ºamm®mınıñ
∆arflısında ∆ahveci Derv¬fl AΩmed'iñ ∆ahvesinde ya-
zıldı..." (Bak resim 4 ve 5)

Afla¤›da Ayvansarayî'nin eserlerini s›ra-
s›yla belirttikten sonra herbirinin tavsifi ayr›
ayr› yap›l›rken gereken yerlerde ayr›nt›lar da
verilecektir. 

1. ººad¬∆atü'l-cev®mi‘(11)

1. ‹. Ü. Merkez Kütüphanesi T. 202
2. ‹. Ü. Merkez Kütüphanesi T. 2434
3. ‹. Ü. Merkez Kütüphanesi T. 8868
4. ‹. Ü. Merkez Kütüphanesi T. 8870
5. ‹. Ü. Merkez Kütüphanesi T. 8871
6. ‹. Ü. Merkez Kütüphanesi T. 8872
7. ‹. Ü. Merkez Kütüphanesi T. 9593
8. ‹. Ü. ‹bnü'l Emin M. Kemal ‹nal B. No. 2613. 
9. ‹. Ü. T›p Fakültesi T›p Tarihi ve Deontoloji Kür-

süsü Kütüphanesi Q. 2609. 
10. ‹l Halk (Millet Kütüp.) Ali Emiri K›sm› Tarih 925
11. ‹l Halk (Millet Kütüp.) Ali Emiri K›sm› Tarih 926
12. Süleymaniye Kütüphanesi Ba¤dadl› Vehbi 1318
13. Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 2247
14. Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 2248
15. Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 4320
16. Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Ba¤›fllar 241
17. Topkap› Saray› Müzesi Kütüphane Hazine 1568
18. Ankara Türk Tarih K. Kütüphanesi No. 418
19. Marburg Devlet Kütüphanesi Hs. or. quart 1107
20. Tübinger Devlet Kütüphanesi Ms. or. quart 1047
21. Paris Millî Kütüphane Suppl. Turc. 1084
22.Uppsala Üniversite Kütüphanesi No.

673
23.Viyana Millî Kütüphane No. 1284

II. MMecm‚‘a-i TTev®r¬¿

1. Topkap› Saray› Müzesi Kütüphanesi
Hazine 1565

2. ‹stanbul Deniz Müzesi Kütüphanesi
No. 55

IIIIII..  Vefey®t-ı SSel®”¬n vve MMefl®h¬r-i RRic®l

1. ‹. Ü. Merkez Kütüphanesi T. 2539

IIVV..  VVeeffeeyy®®tt--ıı MMeeflfl®®yyii¿¿ vveeyyaa TTeekkiirree--ii AAyyvv®®nnssaarr®®yy¬¬

1. ‹.Ü. Merkez Kütüphanesi TY. 2464(12)

2. Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi
1375

3. Süleymaniye Kütüphanesi Uflflakî Tek-
kesi 365/1

4. ‹stanbul Arkeoloji Kütüphanesi Müze-
si No. 1107

VV..    Efl‘®r-n®me-i MMüstez®d¬

1. ‹. Ü. Merkez Kütüphanesi T. 5466

VVII..  ‘§flı∆ ‘‘Ömer DD¬v®nı ((TTeerrttiipp  eeddeenn  AAyyvvaann--
ssaarraayyîî))

1. Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi
No. 99

2. Süleymaniye Kütüphanesi Uflflakî Tek-
kesi 67

3. Süleymaniye Kütüphanesi Uflflakî Tek-
kesi 69

Fehmi Edhem Karatay, Ayvansarayî'nin
Mecm‚‘a-i tev®r¬¿ adl› eserinden bahseder-
ken(13) bu eserin müellif hatt› olmas› ihtimali-
ni ileri sürmüfltür. Bir y›l sonra ayn› esere da-
yanarak Tahsin Öz de bu nüshan›n müellif
hatt› oldu¤unu kaydetmifltir(14). Ne var ki,
Tahsin Öz'ün müellif hatt› oldu¤una delil ola-
rak verdi¤i örnek yapraktan(15) biz böyle bir
sonuç ç›karamad›k. Zira bu örnekte eserin
müellif hatt› oldu¤una dair hiç bir delil yok-
tur. Ama fluras›n› da belirtelim ki biz de Feh-
mi E. Karatay ve Tahsin Öz gibi düflünerek bu
nüshan›n müellif hatt›yla yaz›ld›¤› kanaatin-
deyiz. Fakat bizi bu sonuca iten elimizdeki
as›l delil Ayvansarayî'nin el yaz›s› oldu¤unu
kesinlikle ispatlayan iki yazma eserle
Mecm‚‘a-i tev®r¬¿'in yaz›s›n›n ayn› karakterde
olufludur. 

Ayvansarayî kendisi için kopya etti¤i flah-
sî nüshalar›n bafl›na hep ayn› temellük kayd›-
n› koymufltur. "◊®Ωib ve m®lik º®fı˙ ºüseyin bin

el-º®c √sma‘¬l Ayv®nsar®y¬ be-maΩalle-i “o∆ludede
yeniçeriy®n-ı derg®h-ı ‘®l¬ onbefl sekb®nlar".  Bu te-
mellük kayd› kendi yazd›¤› her eserde ayn›-
d›r. De¤iflen yaln›zca tarihtir. Elimize geçen
Ayvansarayî'nin el yaz›s› ile yazd›¤›n› iddia
etti¤imiz bütün nüshalarda eser bafllamadan
evvel bu ibare vard›r. Ve hepsinde de yaz› ka-
rakteri ayn›d›r (Bak resim 1 ve 3). 

‹kinci delil, Efl‘®r-n®me-i Müstez®d¬’nin kete-
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(11)  Bizim tespit edebildi¤imiz
23 Hadikatü'l-cevami nüshas›n-
dan baflka nüshalar da ileride
ç›kabilir. Bir de meçhul olan ba-
z› nüshalar vard›r. Ali Sât›' Efen-
di'nin Hadika'ya yazd›¤› girifl
k›sm›nda "...iflbu kitab› as›l nüs-
has›ndan tahrir etti¤imizde..."
fleklinde belirtti¤i as›l nüshay›
biz bulup göremedik. GOW,
yazma Hadika nüshalar›n› ve-
rirken (s. 316) Süleymaniye Kü-
tüphanesi Hamidiye 835'i yaz-
ma göstermifltir ki, yanl›flt›r. Bu
nüsha basmad›r. Yine ayn› yer-
de Müze-i Hümayun (Arkeoloji
Müzesi) haf›z-› kütüplerinden
‘Ali Bey'de bir Hadika nüshas›
oldu¤u yaz›l›d›r. Bu nüshan›n
bugün nerede oldu¤u meçhul-
dür. 1971 y›l›nda ‹stanbul Hakk›
Tar›k Us Kütüphanesinde yapt›-
¤›m›z çal›flma s›ras›nda o y›lla-
r›n kütüphane yöneticisi Ha-
n›m, bize ikiye katlanm›fl dosya
kâ¤›tlar›na kimin taraf›ndan ha-
z›rland›¤› bilinmeyen ve eski ol-
mayan baz› Hadika müsvettele-
ri göstermiflti. Bugünkü kütüp-
hane yöneticileri böyle bir yaz-
ma Hadika müsvetteleri bilmi-
yorlar. Belki ileride tasnif ilerle-
dikçe ortaya ç›kabilir. Rahmetli
Faz›l Ayano¤lu da (ölm. 1975)
kendinde Hadikatü'l-cevami
ad›nda bir yazma Hadika nüs-
has› oldu¤unu söylemiflti, fakat
nüshay› görüp inceleyemedik.
Ölümünden sonra talana u¤ra-
yan arflivinden geriye kalan ba-
z› k›r›nt›lar Üsküdar'da ‹brahim
Hakk› Konyal› Kütüphanesi'ne
verilmifltir. 

(12) Daha önce kartotekste fifli
duran  fakat kay›p olan bu nüs-
han›n bulundu¤unu bana haber
veren  Doç.Dr. Mustafa Kaça-
lin’e ve o zaman›n Üniversite
Kütüphanesi  çal›flanlar›ndan
Hatice Çeflmeci’ye  burada te-
flekkür etmeyi bir borç bilirim.
Bu nüsha ile ilgili bilgi ve Süley-
maniye Kütüphanesi , Uflflaki
Tekkesi  365/1’in t›pk› bas›m›
için bak›n›z:  Günay Kut, Vefe-
yât-› Ayvansarayî ve Nüshalar›
veya Tezkire-i Ayvansarayî, Jo-
urnal  of Turkish Studies=Türk-
lük Bilgisi Araflt›rmalar›, In Me-
moriam Agâh S›rr› Levend Hâ-
t›ra Say›s›, cilt 24/3 (2000): 151-
227. 

(13) Fehmi Edhem Karatay, Top-
kap› Saray› Müzesi Kütüphane-
si Türkçe Yazmalar Katalo¤u,
‹stanbul 1961, c. I, s. 418. 

(14) Tahsin Öz, ‹stanbul Camile-
ri, Ankara 1962, c. I, s. XIII. 

(15) Tahsin Öz, a.g.e., s. XIII'de
verdi¤i kliflenin alt yaz›s›nda:
"Mecmua-i tevarih adile kay›tl›
ve müellif Ayvansarayî Hüseyin
Efendi yaz›s› ile olan eserin son
sayfas›" der ki, yanl›flt›r. Klifle
son sayfan›n de¤il tam tersine
bafl taraf›n yani eserin 2b sayfa-
s›na aittir. 



be kayd›d›r ki, Mecm‚‘a-i tev®r¬¿'in yaz›s› ile ayn›
karakterdedir ve aynen flöyledir: "∆ad temme Efl‘®r-
n®me-i Müstez®d¬ an yedi’˝-˝a’¬f º®fı˙ ºüseyin ibn
el-º®c √sma‘¬l ket¿ud®z®de øad¬ce Sul”®n..." (Bak
resim 4-5 ve ayr›ca karfl. res. 1 ve 3). Bu ibare-
den aç›kça bu nüshan›n müellif hatt› oldu¤u-
nu anl›yoruz. Bu nüshan›n da bafl›nda, yuka-
r›da sözünü etti¤imiz temellük kayd›na rast-
lanmaktad›r. 

Üçüncü delil ise Ayvansarayî'nin kendisi
için istinsah etti¤i Süleymaniye Kütüphanesi
Esad Efendi 3569 numarada kay›tl› eserdir.
Eserin bafl›nda ayn› temellük kayd› ile karfl›la-
fl›r›z. Eserin yaz›s› ile temellük kayd›n›n yaz›-
s› ayn›d›r (Bak res. 1 ve 2). Bu eserdeki yaz› ile
flimdiye kadar tart›flt›¤›m›z nüshalar›n yaz›la-
r› da ayn›d›r. ‹flte buna dayanarak Topkap› Sa-
ray› Kütüphanesi H. 1565 numaral› Mecm‚‘a-i

tev®r¬¿'in, Efl‘®r-n®me-i Müstez®d¬'nin; Konya
Mevlana Müzesi Kütüphanesi No. 99'da ka-
y›tl› ‘§flı∆ ‘Ömer D¬v®nı'n›n Ayvansarayî'nin el-
yaz›s›yla oldu¤unu söyleyebiliriz. 

II.. ºad¬∆atü'l-cev®mi‘‘  nnüüsshhaallaarrıı(16)

‹stanbul'un camileri, mescitleri ve di¤er
çeflitli mimarî yap›lar› için ºad¬∆a k›ymetli bir
eserdir. Ayvansarayî gerek yazma nüshalar›n-
da gerekse matbu ºad¬∆a'n›n giriflinde kendi
ifadesine göre 1182/1768-69 y›l›na gelinceye
kadar ‹stanbul sur içi ve d›fl› Galata, Eyüp,
Üsküdar ve Bo¤aziçi'nin her iki yakas›ndan
Kad›köy içlerine kadar olan cami ve mescitle-
ri yazm›fl, eserini 1193/1779 tarihinde temize
çekmeye bafllam›fl ve 1195/1780-81'de bitir-
mifltir(17). Eserin bitimine "AΩsenü'l-¿idem®t" ve
"øidmetü'l-cev®mi‘" tarih olarak düflürülmüfl-
tür. 

Bu eseri meydana getirmek için kaydetti-
¤i her cami ve mescitte birer vakit veya daha
s›k namaz k›larak o cami hakk›ndaki gözlem-
lerini kaydetmifltir. Bununla da yetinmeyerek
binalardaki kitabeleri, banilerinin isimlerini,
ikinci banilerini yer yer bulabildikçe bunlar›n
mezarlar›n› da belirtmifltir. 

Bunlara ilâveten camiye ba¤l› türbe, med-
rese, imaret, bimarhane, mektep, çeflme, tekke
vs. gibi müfltemilat hakk›nda bilgiler eklemifl,
mahallesi olup olmad›¤›n› bildirmifltir. 

ºad¬∆a'ya, Sultan I. Mahmud'un imam› Zi-
leli el-Hac Seyyid Osman Efendi'nin (ölm.

1196/1781-82) torunu ve Medine kad›lar›ndan
Mahmud Efendi'nin (ölm. 1288/1871-72) o¤lu
Ali Sât›’ Efendi(18) (ölm. 1258/1842-43),
1253/1837-38 y›l› sonuna kadar yürüterek bir
zeyl yazm›flt›r. Sât›’ Efendi bu zeyli yazarken
kendine göre lüzumsuz gördü¤ü baz› cami
veya mescitleri esas ºad¬∆a'dan ç›karm›flt›r(19).
Bu suretle meydana gelen eser, iki cilt olarak
‹stanbul'da Matbaa-i Amirede 7 Zilhicce
1231/29 Ekim 1816'da bas›lm›flt›r. 

I. cildinde selâtîn camileri yazd›ktan son-
ra (s. 3-24) huruf-› heca s›ras›na göre her bir
cami ve mescide bir s›ra numaras› vererek ön-
ce sur içi (Der ikr-i cev®mi‘-i s®'ire-i √stanbul, s.
24-227) sonra sur harici (Bundan sonra √stan-

bul'un e”r®fı ¿®ric-i s‚runda v®∆i‘ cev®mi‘ ve
mes®cidin bey®nına flur‚‘ olundu, s. 227-310) anla-
t›l›r. II. ciltte ise (πala”a nev®Ω¬sinden ƒozlucade-

re n®m maΩalde ƒasımpafla denmekle ma‘r‚f ∆asa-
ba d®¿ilinde ◊a∫¬r ve keb¬r maΩallesi olup olmayan
bi'l-cümle cev®mi‘ ve mes®cid bey®n olunur, s. 1-
37), Galata surlar›n›n kap›lar›n› sayd›ktan
sonra Tophane'den bafllayarak Rumelikava-
¤›'na kadar olanlar› (s. 37-114) verir. Buradan
Anadolukava¤›'na geçer. Anadolu yakas› sa-
hilini takiben Üsküdar, Kad›köy, Fenerbahçe,
Bulgurlu ve Alemda¤›, Sar›kad›köyü Camii
ile son bulur (s. 114-263). Cami ve mescitler
huruf-› heca ve s›ra numaras›n› takip ederken
bazen bu s›ra numaralar› çift bas›l›p s›ralar
de¤iflmifltir (Cilt I s. 269'da Abdullatif Efendi
mescidi No. 19 iken yine Cilt I s. 278'de K›z›l
Mescit 19 No.yu alm›flt›r). 

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

55

(16)Ayvansarâyî Hüseyin Efen-
di, Alî  Sâtı‘ Efendi, Süleymân
Besîm Efendi, Hadîkatü'l-Cevâ-
mî ‘: ‹stanbul Camileri ve Di¤er
Dînî-Sivil Mi‘mârî Yap›lar, Haz.
Ahmed Nezih Galitekin, ‹stan-
bul: ‹flaret, 2001

(17)Ba¤dadl› ‹smail Pafla, He-
diyyetü'l-‘arifin esmai’l-müel-
lifin ve asarü’l-musannifin,
‹stanbul 1951, c. I, s. 328'de
eserin 1192'de bitti¤ini yazar
ki, do¤ru de¤ildir. 
(18) Sât›’ Bey  ailesi hakk›nda
genifl bilgi için bak. Hadika II,
s. 242-46.
(19) Meselâ "Süleymâniye
câmi’inin tevâbi’inden olan
tâb-hâne’nin derûnnundaki
Tâbhâne mescîdi" bu makala-
deki Ayvansarayî  nüshalar›  9
(37a),  19 (24a),  20 (29a-29b)
ve 23 (26a) varaklar›nda bu-
lundu¤u halde matbu Hadi-
ka'da yoktur.

Resim 1; Ayvansarayî’nin el
yaz›s›. Temellük kayd› (Sü-
leymaniye-Es’ad Efendi Kü-
tüphanesi, No. 3569, 2b.)



‹stanbul'un topografisi üzerine tertip edi-
len ºad¬∆a'da cami ve mescit say›s› 874 adettir. 

Sât›’ Efendi matbu ºad¬∆a'n›n bafl›na yaz-
d›¤› bir notta Ayvansarayî'nin bu eserini,
Müstakimzade Süleyman Sadeddin Efen-
di'nin teflvik ve ›srar›yla yazd›¤›n› kaydeder.
Kendisi de ºad¬∆a'n›n as›l nüshas›ndan tahrir
ederken ad›n› vermedi¤i birtak›m kaynaklar-
dan yararland›¤›n› bildirir ve ºad¬∆a'ya yar›s›
kadar ilâve yapt›¤›n› ileri sürer ki, do¤rudur. 

Sât›’ Efendi'nin 1253/1837-38 y›l› sonuna
kadar yapt›¤› zeyle Süleyman Besim(20) adl›
bir dostu ayr›ca 1276/1859-60 y›l›na kadar ay-
r› bir zeyl yapm›flt›r. Böylelikle ºad¬∆a'n›n zey-
linin zeyli meydana gelmifltir. 

Joseph von Hammer ºad¬∆a'y› k›smen Al-
mancaya çevirerek ünlü Osmanl› tarihine ek
olarak yay›nlam›flt›r(21). Hammer'in vak›f
mührünü tafl›d›¤› yazmadan yararland›¤› dü-
flünülebilir (Tavsifi için bak. No. 23). 

Tahsin Öz de matbu ºad¬∆a'n›n mevcudu
kalmad›¤›n›, bugünkü neslin okumas›n›n ve
hatta anlamas›n›n zor oldu¤unu ifade ettikten
sonra; aradan geçen bir as›r zarf›nda deprem,
yang›n ve çeflitli baflka sebeplerle yok olan ca-
mi ve mescitlerin son durumlar›n› belirtip iki
cilt halinde ‹stanbul Camileri ad› alt›nda bir
eser yay›nlam›flt›r(22). Cami ve mescitlerin
nam-› di¤erlerininin belirtilip 60 plan ve 116
resim ve ºad¬∆a'da olmayan baz› camilerin ilâ-
vesiyle meydana gelen eserde baz› yanl›fl de-
¤erlendirmeler ve yanl›fll›klar gözden kaçma-
maktad›r. 

Selim Nüzhet Gerçek de (ölm. 1945) mat-

bu  ºad¬∆a için ºad¬∆atü'l-cev®mi‘ n®m e–eriñ elif

b®-i fihristi ad› alt›nda 16 sayfal›k bir fihristi
1928 y›l›nda bast›rm›flt›r(23). Bas›l›rken dal har-
findeki isimler kendinden sonra gelen harfle-
re kar›flm›flt›r (Bak. s. 7-9). 

Yazma ºad¬∆a'dan kaynaklanarak ve baz›
ilâvelerle, fieyhü'l-‹slam S›tki-zade Ahmed
Reflid Efendi (ölm. 1835-36) TuΩfe-i R®∫ıb¬n ad›
alt›nda bir eser meydana getirmifltir. Eserin
bitimine düflürülen tarih t®m t®r¬¿ oldu mer∫‚b

tuΩfeye (1248/1832-33), eserin TuΩfe-i mer∫‚be
diye bilinmesine de sebeb olmufltur(24). 

‹nceledi¤imiz ve afla¤›da tavsifini verdi¤i-
miz 23 adet ºad¬∆atü'l-cev®mi‘ nüshas›nda mü-
ellif hatt›na rastlayamad›k. Biz burada ancak
nüshalar›n fizikî tavsiflerini yapt›k. Nüshalar
aras›ndaki özelliklere ve benzerliklere de¤in-
medik. Bu nüshalar› üçe ay›rmak mümkün-
dür. fiöyle ki: 1) Ayvansarayî'nin nüshalar›, 2)
Sat›’ Bey'in zeyli olan nüshalar, 3) Süleyman
Besim'in zeylin zeyli olan nüsha. 

Özel kütüphanemizde Türkiye haricinde-
ki nüshalar›n fotokopileri mevcuttur. ºad¬∆a
üzerinde ilmî bir çal›flma yap›p metnin yay›n-
lanmas› için bütün nüshalar›n görülmesinde
fayda vard›r. Zira her nüshan›n kendine göre
bir özelli¤i olup, di¤er bir nüshay› tamamla-
maktad›r. 

‹nceledi¤imiz nüshalar aras›nda Abdü'l-
hamid Haflmet bin Mehmed Salim el-Üsküda-
rî ad›nda âdeta ºad¬∆a'y› istinsah etmeyi bir
meslek edinmifl bir müstensihe rastlad›k.
Kendi için yapt›¤› nüsha 19, di¤erleri 3, 13,
15'tedir. 

11  ——  ‹‹ssttaannbbuull  ÜÜnniivveerrssiitteessii  MMeerrkkeezz  KKüüttüüpp--
hhaanneessii,,  TTYY..  220022  

245x160 (184x95) mm. 712 s. 29 st. R›k’a.
Bafl›nda fihrist vard›r. Kimi hallerde kenarlar-
da ç›kmalar görülmektedir. Bafll›klar, rakam-
lar ve tarih kelimesi k›rm›z› mürekkeple ya-
z›lm›flt›r. Kâ¤›t az aharl›, orta kal›n, nohudî
renkte olup, filigranl›d›r. Viflne renkli deri cilt.
Kapaklarda iç içe iki zencirek bulunmaktad›r.
Ortada flemse, kenarlarda çiçeklerle süslen-
mifltir. Sertap ve miklepte de ayn› çiçeklerden
bask› vard›r. fiirazelidir. 326-327. sahifeler cilt
dikiflinden ç›kmak üzredir.

s.1(Bafl›): el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬......amm® ba‘d
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(20) Hayat› hakk›nda flimdilik
bir bilgiye sahip de¤iliz. Yal-
n›z Eyüp'te Seyyid Nizam
Dergâh› Caddesinin sol tara-
f›nda medfun oldu¤u OM., II
s. 48'de kay›tl›d›r. GOW., ise
yanl›fl olarak ismini Selim Be-
sim olarak verir s. 316. 
(21) Joseph von Hammer,
Geschichte des osmanischen
Reiches, Pest 1833, cilt IX, s.
47-144 aras›nda Verzeichniss
der Moscheen Constantino-
pel's ad› alt›nda. Yine ayn›
eserin Frans›zca J. J. Hellen
tercümesi olan Histoire de
l’Empire Ottoman, Paris 1841,
cilt 13, s. 1-109. 
(22) Tahsin Öz, ‹stanbul Cami-
leri, Ankara 1962-65, 2 cilt. 
(23) Hadika'n›n indeksi ‹. Ü.
Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü-
münde tez olarak yap›lm›flt›r.
Hayati Gürbüz, Hüseyin Ay-
vansarayî'nin Hadikatü'l-ce-
vami adl› eserinin indeksi I.
cilt, Bas›lmam›fl tez 1965 ve
Mustafa Alatafl, Hadikatü'l-
cevami (cild 2) indeks, Bas›l-
mam›fl Tez 1965. 
(24) Nüshalar› için bak, ‹stan-
bul Kütüphaneleri Tarih-Co¤-
rafya Yazmalar› Katalo¤u, ‹s-
tanbul 1943, s. 632-33. Ayr›ca
bak. OM, III, s. 49.

Resim 2; Ayvansarayî’nin el
yaz›s›. Ketebe kayd› (Süley-
maniye-Es’ad Efendi Kü-
tüphanesi, No. 3569, 18b-
19a)



º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c √sm®’¬l el-Ayv®nsar®y¬
(metinde: el-Ayv®nsar®n) bu g‚ne ‘ar˝-ı mer®m ve
ta∆r¬r-i kel®m ider ki iflbu biñ yüz t®r¬¿ine gelince...

s.712 (Sonu): ...ve herbir ¿u◊‚◊ı künhi ve

Ωa∆¬∆ati üzre olındı hem®n nüs¿anıñ bir mi–li ∆adar
vu∆‚‘®t bey®nıyla la”¬f oldı ki v®∆i‘de mi–li n®-
y®bdır. Temmet sene 1276 

Süleyman Besim'in zeyli olan bu nüshada
istinsah ve müstensih kayd› yoktur. Zeylin bi-
tim tarihi olan 1276/1859-60 tarihi vard›r.
Toplam›fl oldu¤umuz nüshalar içinde de Sü-
leyman Besim'e ait di¤er bir nüshaya rastgel-
medik. Bu nüshan›n Süleyman Besim'in elin-
den ç›kma oldu¤u ihtimalini de düflünebiliriz. 

22  ——  ‹‹ssttaannbbuull  ÜÜnniivveerrssiitteessii,,  MMeerrkkeezz  KKüü--
ttüüpphhaanneessii  TTYY..  22443344

243x170 (165x95) mm. 288 yk. (289a-294b
aras›nda yapraklar yanl›fl ciltlenmifltir. Onun
için ‹stanbul k›sm› olan metin 51b'ye eklene-
cektir. Huruf-› ha k›sm›n›n ilk camii olarak ge-
çen H›rka-i fierif'in devam›d›r), 21 st., Nesih
k›rmas›. Bafll›klar ve rakamlar k›rm›z› mürek-
keple yaz›lm›flt›r. Kâ¤›t aharl›, orta ve ince ol-
mak üzre iki cinstir. S›rt› siyah deri, kapaklar
viflne renkli bez cilt. Eser sondan eksiktir. 

1b (Bafl›): el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬.......amm®

ba‘d º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c √sm®’¬l el-
Ayv®nsar®y¬ (metinde: el-Ayv®nsar®n) bu g‚ne
‘ar˝-ı mer®m ve ta∆r¬r-i kel®m ider ki iflbu biñ yüz
t®r¬¿ine gelince...

288b (Sonu): .....Ana”olı muΩ®sebeciligine

tenz¬l ve bir m®h mür‚runda cizye muΩ®sebeciligine
tenz¬l olunup 1060 ( t®r¬¿inde: reddadesi)

Bu nüshan›n 202 numaral› nüshadan kop-
ye edilmifl olma ihtimali oldukça yüksektir.
Ne yaz›k ki, sonu eksiktir. Bu k›s›m matbu ºa-

d¬∆a s. 203'den bafllamaktad›r. Bu nüshada ay-
r›ca yanl›fl ciltleme de vard›r. 

33  ——  ‹‹ssttaannbbuull  ÜÜnniivveerrssiitteessii,,  MMeerrkkeezz  KKüü--
ttüüpphhaanneessii  TTYY..  88886688

215x155 (173x95) mm. 190 yk. 21 st. Nes-
talik. 1b-2a'da cetveller alt›n yald›zl›, di¤erleri
k›rm›z› mürekkeplidir. Ayr›ca bafll›klar, du-
raklar ve rakamlar da k›rm›z› mürekkeple ya-
z›larak belirlenmifltir. 1a'da bu nüshay› Mü-
tercim As›m'›n tashih etti¤ine dair As›mzade
Hamid'in bir notu bulunmaktad›r. Zaten kita-

b›n 1a yüzünde üstte es-
Seyyid Ahmed As›m'a ait
bir temellük kayd› da aç›k-
ca görünmektedir. Eserin
kâ¤›d› aharl›, orta kal›n,
krem, nohudî ve sar›mtrak
renklerde olup, filigranl›-
d›r. Cildi k›rm›z› deridir.
Kapaklar alt›n yald›z cet-
velli ve zencireklidir. fiira-
zelidir. Eser, 1233/1817-18
y›l›nda Abdülhamid Hafl-
met bin Mehmed Salim el-
Üsküdarî taraf›ndan istin-
sah edilmifltir.

1b (Bafl›): bism.... el-Ωam-

dü li’ll®hi’lle¬.....amm® ba‘d
º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c
√sm®’¬l el-Ayv®nsar®y¬.... (Ay-
ni)

190b (Sonu): ...ba‘dehu Üsküdar ∆a˝asından

mezb‚r ƒava∆ ∆al‘asına dek ta∆r¬r ve nih®yet bul-
mufldur..... va∆t u Ω¬n.

4 — ‹stanbul Üniversitesi, Merkez
Kütüphanesi, TY. 8870

232x140 (162x72) mm. 190 yk. 25 st. Nes-
talik. Bafll›klar ve rakamlar k›rm›z› mürek-
keple yaz›lm›fl. Kâ¤›t gül kurusu renkte olup
aharl›, orta kal›n ve filigranl›d›r. Cildi k›rm›z›
deridir. Kapaklar alt›n yald›z zencirekli ve
zencire¤i d›fltan ve içten çevreleyen alt›n yal-
d›z cetvellidir. fiirazeli ve mikleplidir. Evahir-
i Cemaziye’l-evvel 1245/18-27 Kas›m 1829 y›-
l›nda es-Seyyid Mehmed Es’ad el-H›fzî tara-
f›ndan istinsah edilmifltir. 

1b (Bafl›): bism.... el-Ωamdü

li’ll®hi’lle¬......amm® ba‘d º®fı˙ ºüseyin ibn el-
º®c √sm®’¬l el-Ayv®nsar®y¬ bu g‚ne ‘ar˝-ı mer®m
ta∆r¬r-i kel®m ider ki iflbu biñ yüz seksen (iki) t®r¬-
¿ine gelince...

190b (Sonu): ....Ωa∆ subΩ®nehu ve te‘®l® bu

¿idmet-i n®ç¬zi bi-Ωürmeti’r-res‚l ∆ar¬n ∆ab‚l idüp
ümmet-i MuΩammed ‘aleyhi’s-sel®mdan na˙ar u in-
tif®‘ iden i¿v®ndan du‘®-yı ¿ayr vu◊‚l bulma∆
me’m‚ldur. Cen®b-ı Rabb-ı Ker¬m cümlesinden r®˝ı
olsun ®min.... va∆t u Ω¬n. temme.

5 — ‹stanbul Üniversitesi, Merkez
Kütüphanesi, TY. 8871
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210x125 (145x75) mm. 211 yk. 19 st. Talik.
Cetveller alt›n yald›zl›. 1b-2a ve 7b-8a cetvel-
ler kal›n alt›n yald›zl›, 1b-6b aras›ndaki du-
raklar ve sözbafllar› alt›n yald›zl›d›r. 7b'den
itibaren (ki ºad¬∆a bafllar) bunlar k›rm›z› mü-
rekkeple belirlenmifltir. 1b ve 7b'de olmak
üzere iki ser-levha vard›r ve alt›n yald›z safi-
ha üzerine renkli çiçeklerle süslenmifltir. 1b-6b
aras›ndaki kâ¤›t aharl›, kal›n ve samanî renk-
tedir. 7b'den itibaren aharl›, daha ince ve sa-
manî bir kâ¤›t kullan›lm›fl olup, filigranl›d›r.
Koyu viflne renkli zilbahar cilttir. Kenarlarda-
ki zencirek ve cetveller alt›n yald›zlad›r. M›k-
lep de zilbahard›r. Burada da zencirek ve cet-
veller alt›n yald›zlad›r. 1b-4a aras›nda Farsça
bir giriflten sonra Sultan I. Abdülhamit'e ait
mensur bir methiye gelir. 4a'da Sultan Fatih'in
cami-i flerifi önündeki türbe-i flerifede medfun
flehzadegân ve selâtîn-i aliyyetü'fl-flan'›n isim-
leri vard›r. 5b-6b bofltur.ºad¬∆a 7b'den itibaren
bafllamaktad›r. Eser 1248, 25 Safer'inde (24
Temmuz 1832) es-Seyyid Abdullah Hulusî ta-
raf›ndan istinsah edilmifltir. 205a-210b aras›n-
daki yk.lar cilt dikiflinden ç›km›flt›r. 

1b (Bafl›): sip®s u flükr-i l®-yu‘add ol ¿®li∆-ı

ferd u ◊amed ....

4a : ‘Abdu’ll®h/1245 Sul”®n AΩmed/1235 Sul”®n

Süleym®n/1235  Sul”®n MeΩmed/1238 Sul”®n AΩmed
1238

7b (Hadika-Bafl›): el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬

......amm® ba‘d º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c √sm®’¬l el-
Ayv®nsar®y¬ .... (Ayni)

211a (Sonu): ....ba‘d

Üsküdar ∆a˝®sından mezb‚r
ƒava∆ ∆al‘asına dek ta∆r¬r
ve nih®yet bulmufldur .....
va∆t u Ω¬n.

6 — ‹stanbul Üni-
versitesi, Merkez Kü-
tüphanesi, TY. 8872
(Müzede)

205x135 (150x85)
mm. 231 yk. 21 st. Nesih.
Cetveller ve duraklar al-
t›n yald›zl›. Manzum
parçalar genellikle hare-
keli ve harekeler k›rm›z›
mürekkeple. Baflta alt›n
yald›z kareler içine yaz›l-

m›fl XIV yaprakl›k (kitapta yanl›fl olarak XIII)
bir fihrist vard›r. 1b bafllang›c› fevkalâde Edir-
nekâri bir iflle süslenmifltir, 1a yüzünde hataî
ve rumî çiçeklerden oluflan alt›n yald›z çerçe-
ve içinde süsler vard›r. Bu süslemelerde ayr›-
ca k›rm›z› ve aç›k yeflil renkler de kullan›lm›fl-
t›r. Ne yaz›k ki bu bafllang›ç yapra¤› cilt diki-
flinden ç›km›fl durumdad›r. 1b-2a yüzündeki
bofl k›s›mlar yine alt›n yald›z, k›rm›z›-yeflil çi-
çek ve dallarla süslü. Serlevha da ayn› flekilde
süslenmifl. Sona kadar itina ile yaz›lm›fl bu
nüshan›n hattat› Mustafa Rak›m Efendi'dir.
Hattat›n ismi 230b'de alt›n yald›z zemin üze-
rine rumî çiçeklerle süslü ve alt›n yald›z çerçe-
veli k›s›mda yaz›l›d›r. Bu k›s›m da yine renkli
gül ve çiçeklerle süslenmifltir. Eser 1231/1815-
16'da istinsah edilmifltir. 231a'da alt›n yald›z
zemin üzerine bir vazo içinde bir demet renk-
li çiçek ve her iki kenarda da ucundan kurde-
la ile ba¤l› iki üç çiçek görünmektedir. Eser as-
l›nda 226a'da sona ermektedir. Sonradan ‹zzet
M. Pafla, Kalyoncular K›fllas› ve Baruthane
Cami'i eklenmifltir. 227a'da valide sultanlar›n
medfun oldu¤u yerler verilmifl, 228b'den iti-
baren de Osmanl› sultanlar›n›n velâdet, cülus,
saltanat, vefat ve müddet-i ömürleri düzenli
bir biçimde kareler içine yaz›lm›flt›r. Cildi
kahverengi deridir. Kapaklar çift zencirekli-
dir. Arada çift cetveller alt›n yald›zl›d›r. Arala-
r›nda çiçekler bulunmaktad›r. Ortas› dall› çi-
çeklerle süslüdür. Kapa¤›n içi k›rm›z› zemin
üzerine alt›n yald›z zilbahard›r. Mikleplidir. 

1b (Bafl›): el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬......amm® ba‘d

º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c √sm®’¬l el-Ayv®nsar®y¬ ....
(Ayni)

227a (Sonu): ol maΩalde ba‘de’fl-flühed® ser-

ma∆”‚‘ı b®b-ı hüm®y‚na va˝‘ u ref‘ olundu∆da Üs-
küdarda v®∆i‘ mez®rist®n-ı mu‘ayyende defn ü
seng-i nifl®n va˝‘ olunmıfldur. RaΩmetu’ll®hi ‘aleyhi
temme’l-kit®b.

(230b) : ... sul”®n Mu◊”af® ø®n-ı r®bi‘.  

vel®det cül‚s sinni müddet-i ‘ömr
1193fi 1222 30                
®m¬n ®m¬n y® Rabbe’l-‘®lem¬n

7 — ‹stanbul Üniversitesi, Merkez
Kütüphanesi, TY. 9593

283x172 (220x81) mm. 156 yk. 92 st. Talik.
Sözbafllar›, rakamlar ve cetveller k›rm›z› mü-
rekkeple. Cetveller çift çizgi. Kâ¤›t aharl›, ka-
l›n, nohudî renkte ve filigranl›. 4-7. yapraklar

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

58

Resim 4; Ayvansarayî’nin el
yaz›s›. Ketebe kayd› (‹.Ü.
Merkez Kütüphanesi, T.Y.,
No: 4566, 144 a)



cilt dikiflinden ç›km›fl durumda. Cihar-gûfle
ebru cilt. Deri k›s›mlar koyu viflne renkte. fii-
razeli ve miklepli. Sertab› alttan y›pranm›flt›r.
Ketebe k›sm› siliktir. Yaln›z sene (yaz› ile) ra-
kam olarak 1235/1819-20 y›l› rahatl›kla oku-
nuyor. 

1b (Bafl›): bism... el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬

....amm® ba‘d º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c √sm®’¬l el-
Ayv®nsar®y¬.... (Ayni)

155b-156a (Sonu): ...ba‘d Üsküdar ∆a˝®sın-

dan mezb‚r ƒava∆ ∆al‘asına dek ta∆r¬r ve nih®yet
bulmufldur..... va∆t u Ω¬n.

8 — ‹stanbul Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi, ‹bnü'l-Emin Mahmud Ke-
mal ‹nal Bölümü, TY. 2613

240x175 (190x100) mm. 120 yk. 27 st. Ta-
lik. Cetvelsiz. Rakamlar ve genellikle kenara
yaz›l› bafll›klar k›rm›z› mürekkeple yaz›lm›fl.
Kâ¤›t aharl›, orta kal›n, koyu krem renkte ve
filigranl›d›r. 117b'de sona eren eserin sonuna
‹zzet Mehmet Pafla, Tersanede Kalyoncular ve
Baruthane Camii eklenmifltir. 118a-119a'ya ka-
dar validelerin medfun oldu¤u yerler ve ta-
rihleri vard›r. 119a, 6. sat›rdan bafllayarak
120b'ye kadar Osmanl› padiflahlar›n›n (Os-
man'dan 2. Mahmud'a kadar) velâdeti, cülu-
su, yafl›, saltanat y›l›, vefat› ve müddet-i
ömürleri kay›tl›d›r. Eser evail-i Muharrem
1267/6-15 Kas›m 1850  bafllar›nda Haf›z Sü-
leyman es-Sami el-Çandarî taraf›ndan istin-
sah edilmifltir (120b). S›rt› siyah meflin, kapak-
lar süslü kâ¤›t kapl›d›r. Miklepli ve flirazelidir.
Sertap da siyah deridir. 1a da ‹bnü'l Emin
Mahmud Kemal Kütüphanesi mührü ile sol
baflta kendi mührü bulunmaktad›r. 1b-2a ara-
s›nda eserin fihristi yer almaktad›r. 

2b (Bafl›): el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬......amm® ba‘d

º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c √sm®’¬l el-Ayv®nsar®y¬....
(Ayni)

117b (Sonu): ...ba‘dehu Üsküdar ∆a˝®sından

mezb‚r ƒava∆ ∆al‘asına dek taΩr¬r ve nih®yet bul-
mufldur..... va∆t u Ω¬n. temmete’l-kit®b.

9 — ‹stanbul Üniversitesi, T›p Fa-
kültesi T›p Tarihi ve Deontoloji Kürsü-
sü Kütüphanesi, Q. 2609

236x158 (170x95) mm. 232 yk. 19 st. R›k’a.
Sözbafllar› ve rakamlar k›rm›z› mürekkeple.
Kimi kelime ve cümleler belirlenmek maksad›

ile k›rm›z› mürekkeple çizilmifl. Kâ¤›t aharl›,
orta kal›n, nohudî renkte ve filigranl›d›r. Ci-
har-gûfle ebru cilt. S›rt ve kenarlardaki deri
kahverengi. 

1b (Bafl›):bism.... el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬

...amm® ba‘d º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c √sm®’¬l el-
Ayv®nsar®y¬.... (Ayni)

232a-232b (Sonu): ....ba‘d Üsküdar ∆a˝®sın-

dan mezb‚r (232b) ƒava∆ ∆al‘asına dek taΩr¬r ve
nih®yet bulmufldur..... va∆t u Ω¬n.

10 — ‹l Halk (Millet) Kütüphanesi,
Ali Emiri-Tarih, 925

229x125 (201x95) mm. 127 yk. 25 st. Nesih.
Sözbafllar› ve rakamlar k›rm›z› mürekkeple.
Kâ¤›t aharl›, orta kal›n ve koyu krem renkte.
Cilt sonradan yap›lm›fl, s›rt› siyah meflin, ka-
paklar siyah bez. Üzeri bordo kâ¤›tla kaplana-
rak korunmakta. 1a'da Ali Emiri Efendi'nin
vak›f mührü, kenarda solda "es-Seyyid Dâ-
vûd Ramiz mahdum-› Mehmed (...)Nazif
Efendizade"nin ismi ve imzas› vard›r. Temel-
lük kayd› olabilir. Eser sondan eksiktir. Eser,
Kandilli Camii'nde son bulur.

1b (Bafl›): bism.... el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬

....amm® ba‘d º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c √sm®’¬l el-
Ayv®nsar®y¬.... (Ayni)

127a (Sonu): .....ve Sul”®n-ı müfl®rün-ileyhüñ

vef®tı dört sene mür‚runda ve s®’ir aΩv®li R‚mili-
Ωi◊®rında.....

11 — ‹l Halk (Millet) Kütüphanesi,
Ali Emiri-Tarih, 926

237x157 (167x95) mm.
209 yk. (211b-212b aras›n-
da valide ünvaniyle Os-
manl› taht›nda padiflah›n
cülusundan sonra hayatta
bulunan valide sultanla-
r›n isimleri kay›tl›d›r), 19
st. R›k’a. Cetveller yald›z-
l› ve sözbafllar› k›rm›z›
mürekkepledir. Kâ¤›t
aharl›, orta kal›n ve aç›k
krem renktedir, filigranl›-
d›r. Cildin s›rt› tamirli
olup, koyu viflne deridir.
Kapaklar koyu kahveren-
gi deri olup, alt›n yald›zl›
flemseli, zencirekli ve flira-
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zelidir. 209b' nin sonunda Ali Emiri Efendi'nin
vak›f mührü vard›r. ºad¬∆a 9b'den itibaren
bafllar. 1b-5a aras›nda Osmanl› sultanlar›n›n
do¤umlar›, cülus ve saltanat süreleri, vefat ta-
rihleri ve müddet-i ömürleri kay›tl›d›r. 6-7.
yapraklar bofltur. Sa¤da Ali Emiri Efendi'nin
vak›f mührü vard›r. 8b serlevha alt›n yald›z
mihrabiyelidir. 8b-9a'da ºad¬∆a'n›n fihristi bu-
lunmaktad›r. Eser 19 Receb 1231/16 Haziran
1816'da istinsah edilmifltir. Müstensihin ad›na
rastlanmam›flt›r. Eserin bitiminden sonra ‹z-
zet Pafla Camii, Kalyoncular K›fllas› Camii,
Baruthane Camii, Zeynep Sultan Camii ve
Mehmet Murat Efendi Mescidi eklenmifltir. 

9b (Bafl›): el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬......amm® ba‘d

º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c √sm®’¬l el-Ayv®nsar®y¬....
(Ayni)

207b-209b (Sonu): ....MaΩallesi yo∆dur. Der

∆urb-ı FetΩiyye C®mi‘i raΩmetu’ll®hi te‘®l® ‘aley-
him ecma‘¬n ve s®’irü’l-enbiy® ve’l-mürsel¬n ve’l-
Ωamdü’li’ll®h rabbi’l-‘®lem¬n. F¬ 19 b 1231

12 — Süleymaniye Kütüphanesi,
Ba¤datl› Vehbi 1318

210x125 (146x80) mm. 168 yk. Talik. Söz-
bafllar› k›rm›z› mürekkeple. Aharl›, ince, filig-
ranl› ve krem renkte kâ¤›t. Cilt yeni, cihar-gû-
fle ebru cilt. Deri k›s›mlar koyu viflne renkte.

167a bofltur. 167b-168a a◊Ω®b-ı kir®mıñ tür-

be-i fler¬fleri ve ziy®retg®h-ı mü’min¬n olarak ma-
halleri kay›tl›d›r (14 tane). Eser 15 Muharrem
1246/1830 Temmuzunda es-Seyyid Abdi tara-
f›ndan istinsah edilmifltir. 

1b (Bafl›): bism.... el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬

....amm® ba‘d º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c √sm®’¬l el-
Ayv®nsar®y¬.... (Ayni)

166b (Sonu): .....ba‘dehu Üsküdar ∆a˝®sından

mezb‚r ƒava∆ ∆al‘asına dek..... va∆t u Ω¬n.

13 — Süleymaniye Kütüphanesi,
Esad Efendi 2247

239x143 (189x87) mm. 229 yk. 21 st. Nesih.
Serlevha müzehhep. Alt›n yald›zl› cetvelli, ra-
kamlar k›rm›z› mürekkeple. Cami ve mescit
adlar›n›n üzerleri k›rm›z› mürekkeple çizile-
rek belirlenmifl. Kenarlarda notlar var. ‹ki tür
kâ¤›t kullan›lm›fl: Aharl›, orta kal›n, krem ve
filigranl›; aharl›, orta kal›n, koyu krem ve fi-
ligranl›. Cihar-gûfle ebru cilt. Deri k›s›mlar
viflne renklidir. Mikleplidir. Eser 22 Recep

1236/25 Nisan 1821'de Abdülhamid Haflmet
bin Mehmed Salim el-Üsküdarî taraf›ndan is-
tinsah edilmifltir. 1a'da Esad Efendi taraf›ndan
ºad¬∆a'n›n yaz›lmas›ndan sonra yap›lanlar›n
yaz›l›p tab’› yap›laca¤›na dair bir not bulun-
maktad›r. Altta flöyle bir not vard›r: "º®l® b®b-

ı  der‚nında ket¿ud® bey d®'iresi ta¿tında olan ‘Ay-
n¬ fi®h øanım Sul”®n ƒ®sım Pafla ker¬mesidir." Bu
notun alt›nda Esad Efendi'nin vak›f mührü
bulunmaktad›r.

1b (Bafl›): el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬ ......amm®

ba‘d º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c √sm®’¬l el-
Ayv®nsar®y¬.... (Ayni)

229a (Sonu): ...ba‘dehu Üsküdar ∆a˝®sın-

dan mezb‚r ƒava∆ ∆al‘asına dek..... va∆t u Ω¬n.

14 — Süleymaniye Kütüphanesi,
Esad Efendi 2248

231x158 (183x90) mm. 117 yk. 23 st. Küçük
nesih. Cami ve mescit isimleri ile rakamlar ve
duraklar k›rm›z› mürekkeple yaz›lm›fl. Kenar-
larda da yine cami ve mescit isimleri yaz›larak
dikkat çekilmek istenmifl. Kimi yapraklarda
ilâveler de göze çarpmaktad›r. Kâ¤›t aharl›,
orta kal›n ve krem renktedir. Eser, 15 Rebi-
ülevvel 1230/ 25 fiubat 1815 el-Hac Seyyid
Ahmed Said bin Seyyid el-Hac Feyzullah bin
Seyyid Mustafa bin Abdullah taraf›ndan istin-
sah edilmifltir. ‹ç kapakta Seyyid Said ad›na
bir temellük kayd› vard›r. Bu temellük kayd›-
n›n tarihi 1245/1829-30'dur. 1a'da ise kitab›n
Seyyid Mehmed Efendi (Dahiliye Nezareti
mektupçular›ndan) kitaplar›ndan oldu¤u ka-
y›tl›d›r. 1b'de üstte Esad Efendi'nin vak›f
mührü bulunmaktad›r. Kitab›n s›rt› biraz y›p-
ranm›fl olup, ebru kapl›d›r. Üzerine beyaz ka-
l›n bir kâ¤›t kaplanarak korunmaktad›r. Mik-
leplidir. 

1b (Bafl›): el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬ ......amm®

ba‘d º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c √sm®’¬l el-
Ayv®nsar®y¬.... (Ayni)

117b (Sonu): ...ba‘dehu Üsküdar ∆a˝®sından

mezb‚r ƒava∆ ∆al‘asına dek..... va∆t u Ω¬n

15 — Süleymaniye Kütüphanesi, Fa-
tih 4320 

212x153 (165x90) mm. 192 yk. de¤iflik st.
Nestalik. Tarihler k›rm›z› mürekkeplidir. fia-
h›s isimleri üzerleri k›rm›z› mürekkeple çizi-
lerek belirlenmifltir. Kâ¤›t aharl›, orta kal›n,
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nohudî renkte olup filigranl›d›r. Cilt yenidir.
Cihar-gûfle ebru miklepli bir cilttir. Deri k›-
s›mlar› viflne renktedir. 1a'n›n üzerine ‹stan-
bul'da kiliseden bozma cami ve mescit isimle-
ri kay›tl›d›r (6 tane). Altta Reisü'l-etibba Mus-
tafa Behçet'e ait bir temellük kayd› ve mührü
bulunmaktad›r. 193a'da ise kiliseden bozma
15 adet cami ve mescidin isimlerinin kayd›
vard›r. 

Bu nüsha, Abdülhamid Haflmet bin Meh-
med Salim el-Üsküdarî taraf›ndan istinsah
edilmifltir. 

1b (Bafl›): el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬ ......amm®

ba‘d º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c √sm®’¬l el-
Ayv®nsar®y¬.... (Ayni)

192b  (Sonu): ......ba‘dehu Üsküdar ∆a˝®sın-

dan mezb‚r ƒava∆ ∆al‘asına dek ..... va∆t u Ω¬n.

16 — Süleymaniye Kütüphanesi,
Yazma Ba¤›fllar 241 

225x146 (171x102) mm. 76 yk. 27 st. R›k’a.
Cetveller ve sözbafllar› k›rm›z› mürekkeple
yaz›lm›fl. Kimi önemli isimlerin üzeri k›rm›z›
mürekkeple çizgi çekilerek belirlenmifl. 2a ta-
mirli ve boyutlar› genel boyutlardan daha
ufakt›r. Serlevha k›rm›z› mürekkeple, çiçek ve
yapraklarla süslüdür. Kitap Muhlis Gök tara-
f›ndan 1941 y›l›nda Fatih Kütüphanesi’ne he-
diye edilmifltir. Kitapta Fatih Kütüphanesi’nin
mührü görülmektedir. Eser, sadece ‹stanbul
cihetini havidir. Kâ¤›t aharl›, orta kal›n, krem
renkte ve filigranl›d›r. Cilt cihar-gûfle ebrudur.
76b'de Osmanl› Müellifleri'nden al›nan bilgi
kay›tl›d›r. Bu bilgi, Muhlis Gök'ün yaz›s› ile-
dir. 

1b (Bafl›): bism.... el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬

......amm® ba‘d º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c √sm®’¬l el-
Ayv®nsar®y¬.... (Ayni)

76a (Sonu): ...Vidoz C®mi‘i b®n¬si Sult®n

‘O–m®n ø®n-ı –®n¬dir. Sar®y da¿i beraber bin® olup
minber da¿i va˝‘ idüp va˙¬feleri ceyb-i hüm®y‚ndan
virilüp AΩmed ø®n-ı evvel türbesinde.....

17 — Topkap› Saray› Müzesi Kütüp-
hanesi, Hazine 1568

250x158 (182x92) mm. 176 yk. 19 st. Nesih.
Alt›n yald›z cetvelli. Bafll›klar ve rakamlar k›r-
m›z› mürekkeple. Serlevha mavi zemin üzeri-
ne çiçek ve yapraklarla süslü. Kâ¤›t aharl›, in-
ceye yak›n, krem renkte ve filigranl›d›r. Viflne

renkli deri cilt. Alt›n yald›z zencirekli ve mik-
lepli. 176b'deki cetvel içindeki bofl k›s›mlar
âdi yald›zla süslenmifltir. Eserin normal bitim
yerinden sonra ‹zzet Mehmed Pafla Camii,
Kalyoncular K›fllas› Camii ve Baruthane Ca-
mii eklenmifltir (176b). 

1b (Bafl›): el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬ ......amm®

ba‘d º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c √sm®’¬l el-
Ayv®nsar®y¬.... (Ayni)

175a-175b (Sonu): ...ba‘dehu Üsküdar

∆a˝®sından mezb‚r ƒava∆ ∆al‘asına dek ....va∆t u
Ω¬n.

176b (Ekin Sonu): .....Dülger-z®de Eb‚bekir-i

—ad¬∆ efendi rama˝®nıñ yedisi 1198 tekr®r Mudan-
yalı efendi ib∆® olındı. 1199 f¬ 23 fi

18 — Ankara, Türk Tarih Kurumu
Kütüphanesi 418

275x200 (95x79) mm. 298 yk. 29 st. R›k’a.
Meflin ciltli. Sonunda Ali Sât›’ Efendi'nin ze-
yilleri var. Yazma, Türk Tarih Kurumu Kütüp-
hanesi'nde bulunmad›¤› için inceleme imkâ-
n›m›z olmad›.(25)

19 — Marburg Devlet Kütüphanesi
Hs. or. quart 1107

300x150 (215x80) mm. 145 yk. 29 st. Nes-
talik. Serlevha müzehhepli, 1b-2a cetveller al-
t›n yald›zl›. Bu eser 13 Recep 1237/ 5 Nisan
1822'de Abdülhamid Haflmet bin Mehmed Sa-
lim el-Üsküdarî taraf›ndan istinsah edilmifltir.
Eserin 1a yüzünde Abdülhamid Haflmet bin
Mehmed Salim el-Üsküdarî ad›na bir temel-
lük kayd› ile küçük bir mühür bulunmaktad›r.
Bu yazma Süsseheim'in yazmalar›ndand›r(26). 

1b (Bafl›): bism.... el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬

......amm® ba‘d º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c √sm®’¬l el-
Ayv®nsar®y¬.... (Ayni)

145a (Sonu): ...ba‘dehu Üsküdar ∆a˝®sından

mezb‚r ƒava∆ ∆al‘asına dek ta∆r¬r ve nih®yet ol-
mufldur....va∆t u Ω¬n.

20 — Tübinger Devlet Kütüphanesi
Ms. or quart 1047

230x165 (180x105) mm. 105 yk. 15 st. Kaba
Nesih. Sözbafllar› k›rm›z› mürekkeple. Genel-
likle kolay görünsün diye cami ve mescit
isimleri tekrar k›rm›z› mürekkeple kenarlara
yaz›lm›fl. Cihar-gûfle ebru cilt. Eserin bitimin-
den hemen sonra tarih olarak 1245/1829-30
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(25) Bu yazma için verdi¤imiz
bilgi kurumun yazma kay›t
defterinden al›nm›flt›r.
31.31.1981 tarihinde bu yazma
kütüphanede yoktu. Bir arafl-
t›r›c› yazmay› evine götürmüfl
oldu¤undan, görmek imkân›
bulunamad›. Yazmalar›n kü-
tüphane d›fl›na ç›kar›lmas›n›n
sak›ncal› oldu¤unu unutma-
mak gerektir. 
(26) Ayr›ca bak. Barbara Flem-
ming, Türkische Handschrif-
ten I, Wiesbaden, s. 261 No.
328. 



görülmektedir(27). 

1b (Bafl›): el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬ .....amm® ba‘d

º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c √sm®’¬l el-Ayv®nsar®y¬....
(Ayni)

104b-105a (Sonu): ... ¿ayır du‘®ları (105a)

mü’ellifine ve k®tibü’l-Ωur‚fına ‘at® buyurmaları
ric® olunur Cen®b-ı ºa∆ cümlemizden ve cümlesin-
den r®˝¬ olsun ®m¬n bi-Ωürmeti’s-seyyidi’l-mürsel¬n
ve ‘al® ®lihi ve ◊aΩbihi ecma‘¬n.

21 — Paris, Millî Kütüphane. Suppl.
Turc. 1084

250x160 (170x83) mm. 198 yk. 19 st. Nesih.
Numaras›z yapraklar›n birinde "cümle-i

cev®mi‘ ve zev®y®" kayd› var. Bu nüsha Charles
Schefer'e ait yazmalardand›r(28). 

1b (Bafl›): ‘Arab C®mi‘¬. B®n¬si devlet-i Eme-

viyeden Mesleme n®m em¬rdir. Mer∆adi fi®mdadır.
Vef®tı ......

193b (Sonu): .... Bo∫aziçinde olan cev®mi‘ ve

mes®cidleriñ taΩr¬ri tam®m olup bi-nimetihi te®l® √s-
tanbulda v®∆i‘ mes®cid ve tekyeleriñ taΩr¬rinde
ba‘˝en ¿a”ırdan i¿r®c olunan ve ba∆®y®ya ∆alan
cev®mi‘ ve mes®cidler taΩr¬r olunur.

Bundan sonra ‹zzet Mehmed Pafla Camii,
Zeynep Sultan Camii, Mehmed Murad Efendi
Mescidi, Tersane Camii, Baruthane Camii, Ka-
dem Tekyesi, fierbetdar Tekyesi, Beflikçi-zade
Tekyesi, F›nd›k-zade Tekyesi, Samanc›-zade
Tekyesi, Paflmakç› Tekyesi, Hakiki-zade Tek-
yesi, Murad Molla Tekyesi, Rak›m Efendi Tek-
yesi, Alaca Mescidi Tekyesi vard›r. Bu k›s›m-
lar 193b-198b aras›ndad›r. 

198b (Bu bölümün sonu): .... o fl®huñ bende-

si yüz çevirmez t¬∫den flev∆le ejder gibi

22 — Uppsala, Üniversite Kütüpha-
nesi 673

255x165 (185x90) mm. 320 yk. 25 st. ‹nce
R›k’a. Eser 1 Muharrem 1279/29 Haziran
1862'de Hasan bin Abdü'l-Cemil el-K›rımî es-
Sahhaf eliyle yaz›lm›flt›r.(29)

1b (Bafl›): el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬.......(ayni)

320b (Sonu): ...ikr olunan c®mi‘  ve mescid

ve tekye ve s®’ir mev®d eyllerinde vu∆‚‘®t-ı ke–¬re
bey®n eyledim. ... Vu∆‚‘®t bey®nıyla bir t®r¬¿-i la”¬f
oldı ki v®∆ı‘® mi–li n®-y®bdır. Temme bi-‘in®ye-
till®hi te‘®l®.

23 — Viyana Millî Kütüphane 1284

200x120 (150x75) mm. 167 yk. 21 st. Talik.
Dikkati çekmesi gereken isimlerin üzerine k›r-
m›z› mürekkeple çizgi çekilmifl. En sonda
(167a), istinsah kayd› olarak 5 Cemaziyelev-
vel 1245/2 Kas›m 1829 verilmektedir(30). Yaz-
man›n bafl›nda Hammer'in mührü bulunmak-
tad›r. 

1b (Bafl›): el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬.......(ayni)

167a (Sonu): ...ba‘dehu Üsküdar ∆a˝asından

mezb‚r ƒava∆ ∆al‘asına dek....va∆t u Ω¬n.

II. MMeeccmm‚‚‘‘aa--ii tteevv®®rr¬¬¿¿

1 — Topkap› Saray› Müzesi Kütüp-
hanesi Hazine Bölümü 1565

245x165 (214x135) mm. 148 yk. 22 st. Ne-
sih. Bafll›klar ve duraklar k›rm›z› mürekkeple.
Önemli kelimelerin üzerine k›rm›z› mürek-
keple çizgi çekilerek belirlenmifl. Kâ¤›t aharl›,
orta kal›n, krem renkli kartal ve harf (P-G) fi-
ligranl›. S›rt› harap, fliraze ortadan ikiye ayr›l-
m›fl (79. yapraktan itibaren). Aç›k kahve deri
cilt. Alt›n yald›z üzerine hataî ve rumî çiçekli
flemse. Yald›z bordür, etraf›nda birer cetvel
vard›r. 1b'de üstte: "—®Ωib ve m®lik º®fı˙ ºüse-

yin bin el-º®c √sma‘¬l Ayv®nsar®y¬ be-maΩalle-i
“o∆ludede yeniçeriy®n-ı derg®h-ı ‘®l¬ onbefl
sekb®nlar. Sene 1179/1765-66  kayd› vard›r.
Daha önce de münakaflas›n› yapm›fl oldu¤u-
muz bu mecmua yazar›n el yaz›s› iledir. Kara-
tay'›n vermifl oldu¤u yaprak say›s› yanl›fl-
t›r.(31)

2b (Bafl›): el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬ yek‚ru’n-

neh®r....anlardan v®◊ıl olup inti¿®b eyledigim tev®r¬-
¿i taΩr¬re .......

147b (Sonu): .... ümmet-i MuΩammediñ dery®

∫®z¬lerine l®zım olan bu emriñ suh‚letle vüc‚da gel-
mesi ¿ayr-ı maΩ˝ oldu∫ı ‘ay®ndur.... temmet.

(148a)  ...onuñ te’–¬ri sebeb-i ma‘m‚riyyeti ol-

mıfldur.

2. Deniz Müzesi Kütüphanesi No. 55

210x160 (210x140) mm. 164 yk. (155a-164a
fihrist). de¤iflik st. Nesih. Aharl›, kal›n beyaz
kâ¤›t. Kahverengi milkepli deri cilt. fiemseli
kenarlarda çift cetvellidir. Bu nüsha sonunda-
ki kay›ttan anlafl›ld›¤›na göre fieref Ergenekon
taraf›ndan 1379/1959-60  y›l›nda, Topkap› Sa-
ray› Müzesi Kütüphanesi, Hazine 1565 numa-
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(27) Ayr›ca bak. Barbara Flem-
ming, a.g.e., s. 261-62 No. 329. 
(28) Her ne kadar yazmaya
cümle-i cevami ve zevaya is-
mi verilmiflse de, yazma Ha-
dikatü'l-cevami'den baflka bir
fley de¤ildir. Yaln›z camilerin
baz›lar› huruf-› heca'ya göre
tertip edilmemifltir. Genelde
tertip edildi¤i gibi Selatin ca-
miler gelecek yerde Arap ca-
mii ile bafll›yor, hemen Toklu-
dede mescidine geçiyor (3b).
Ve buradan itibaren di¤er yaz-
malarda bulunan kay›tlara t›-
pa t›p uyuyor. Yazmay› kata-
loglayan›n daha evvel hiç bir
Hadika nüshas›n› görmedi¤i
anlafl›l›yor. Edgar Blochet, Ca-
talogue des manuscrits Turcs,
Paris 1933, c. II, s. 158-59. Di-
¤er bir yaz›da da "ad› bilinme-
yen bir derleyici taraf›ndan
y›llarca emek verilip haz›rlan-
d›¤›" söylenerek yazman›n
Ayvansarayî'ye ait oldu¤u an-
lafl›lmam›flt›r. Bak. Mehmet
Önder, "Bibliotheque Nati-
onale'deki Türkçe Yazmalar
ve ‹ki Mevlevihane", Türk
Folklor Araflt›rmalar›, Y›l 14,
c. 8, No. 168 (Temmuz 1963) s.
3105-3106. 
(29) Ayr›ca bak. Karl V. Zetters-
téen, Die arabischen, p  ersisc-
hen und türkischen Handsch-
riften der Universitatsbibliot-
hek zu Upsala, Upsala, 1935,
c. II, s. 54-55, No. 673. 
(30) Ayr›ca bak, Gustav Flügel,
Die arabischen, persischen
und türkischen Handschriften
des Kaiserlich-königlichen
Hofbibliothek zu Wien, Wien
1866, c. II, s. 436, no. 1284. 
(31) Fehmi E. Karatay, ...Türk-
çe Yazmalar Katalo¤u, ‹stan-
bul 1961, c. I, s. 418'de 296
yaprak buradan naklen Tah-
sin Öz, ‹stanbul Camileri, ‹s-
tanbul 1962, c. I, s. XIII'de 296
yaprak oldu¤unu tekrar eder.
Di¤er bir kaynak ise, Vefeyât-i
Selâtîn... Haz. Fahri Ç. Derin,
‹stanbul 1978, s. XIII'de 204
sahife oldu¤unu bildirir. As-
l›nda yazma 148 varakt›r. Yaz-
ma Vahid Çabuk taraf›ndan,
Hüseyin Ayvansarâyî ve Mec-
muâ-i Tevârihi, ‹. Ü. Edebiyat
Fakültesi, Tarih Bölümü Bas›l-
mam›fl Tez, tez olarak haz›r-
lanm›flt›r. 



rada kay›tl› eserden kopya edilmifltir. Müsten-
sih ayr›ca bir de indeks haz›rlam›fl ve eserin
sonuna (155a-164a) eklemifltir. 

2b (Baflı): el-Ωamdü li’ll®hi’lle¬ yek‚ru’n-

neh®r.... (ayni)

154b (Sonu): ....(ayni) ....onuñ te’–¬ri sebeb-i

ma‘m‚riyyeti olmufldur

IIIIII..  Vefey®t-ı SSel®”¬n vve MMefl®h¬r-i RRic®l

1 — ‹stanbul Üniversitesi Merkez
Kütüphanesi TY. 2539

215x158 (160x100) mm. 109 yk. (110 yk. ol-
mas› lâz›m. Numaralama yanl›fl). Bofl yaprak-
lar›n da kimi say›lm›fl, kimi say›lmam›flt›r. De-
¤iflik st. Nesih. Dikkati çekmesi gerekli görü-
len yerler k›rm›z› mürekkeple üzeri çizilerek
belirlenmifltir. Kâ¤›t aharl›, orta kal›n, krem
renkte ve filigranl›d›r. Kimi yapraklar cilt di-
kiflinden ç›km›fl durumdad›r. Cildi cihar-gûfle
ebrudur. Deri k›s›mlar koyu viflne renkte
olup, alt›n yald›z zencireklidir. Zencire¤in her
iki taraf›nda çift cetvel vard›r. Öndeki ilk nu-
maras›z yaprakta üstte es-Seyyid Mehmed
Halid Efendi'ye ait oldu¤unu bildiren bir te-
mellük kayd› vard›r. Bu temellük kayd›
1239/1823-1824 tarihlidir. 1b-4a aras›nda Os-
manl› Padiflahlar›n›n velâdet, cülus ve vefat
tarihleri kay›tl›d›r.(32)

1b (Bafl›): m®like’l-mül‚k te‘®l®....t®r¬¿leri

vel®det ve rıΩletleri ∆ayd-ı tas”¬r ve hediye-i erb®b-ı

ma‘®rif ¿ul‚◊ ve taΩr¬r ∆ılındı∫ı bir du‘®-i ¿ayr

ric®sıdır....

4a (Sonu): ... Sult®n ‘Abdu’l-Ωam¬d vel®detine

‘√zzet ‘Al¬ Pafla t®r¬¿ demifl: 

Geldi vüc‚da ◊ulb-i AΩmed ø®ndan ‘Abdü’l-

Ωam¬d sene 1137, 3 R 

Cül‚sına t®r¬¿dür:  

¯ıll-ı Rabb-ı muc¬b sene 1187 ® 8 Cum‘a

5b (Ba¤ı): Ωamd-i (metinde Ωamd ü) b¬-Ωadd ve

flükr-i b¬-‘add ol ¿®lı∆....ve herbiri ne maΩalde vef®t

ve ne maΩalle defn oldu∫u di∆∆at ve ¬r®d olunup....

108b-109a (Sonu): ..ƒurd AΩmed Pafla arna-

budiyyü’l-a◊ldur ...yine ∆a◊aba-i mezb‚rda defn

olınmıfldur.

IIVV..  Vefey®t-ı MMefl®yi¿ vveya TTekire-i

Ayv®nsar®y¬

11  ——  ‹‹ssttaannbbuull  ÜÜnniivveerrssiitteessii  KKüüttüüpphhaanneessii
TTYY..  22446644  

244 x 168 (187 x 105) mm., 185 s. 13 sa-
t›r, talik yaz› ile, bafll›klar k›rm›z› mürekkeple-
dir. Kal›n, aharl›, krem renkli, filigranl› bir kâ-
¤›da yaz›lm›flt›r. K›rm›z› deri üzerine alt›n
yald›z süslemeli Avrupa cildi vard›r. Eser es-
Seyyid Ahmed Tebrizî taraf›ndan 10 Muhar-
rem 1334'te (18 Kas›m 1915) istinsah edilmifl-
tir.

Eser s. 12'de bafllamakla birlikte s. 2-10
aras›nda mükerrer bir k›s›m bulunmaktad›r.
S. 11'de eserin ismi Tekire-i Ayv®nsar®y¬ olarak
geçer. Bu nüshada 297 fleyh, flair ve bilginin
k›sa hayatlar› verilmifl, daha sonra da gömülü
olduklar› yerler kaydedilmifltir. S›ralama alfa-
betik olarak düzenlenmifltir. fiairlerin içinde
I.ve III. Ahmet, II. Mustafa, III. Mehmed ol-
mak üzere dört padiflah yer almaktad›r.

12 s. (Bafl›): bism... el-Ωamdü li’ll®hi f¬ ni‘me-

ti’l-b®”›nihi ve’˙-˙®hirihi ......amm® ba‘d ....bu d¬n-i
müb¬niñ ˙uh‚rıyla.....

185 s. (Sonu): ...Man◊ıb-ı c®hını c®hil baflına

çalsun müd®m

Bize ‘irf®n man◊ıbı bes Ωizb-i cühh®l olmazuz...

22  ——  SSüülleeyymmaanniiyyee  KKüüttüüpphhaanneessii  ,,  EEssaadd
EEffeennddii  11337755

226x136 (145x54) mm. 104 yk. 17 st. Talik.
1b-2a yald›z, di¤erleri k›rm›z› mürekkeple
cetvelli. Serlevha müzehhep. Kâ¤›t aharl›, in-
ceye yak›n, kirli beyaz renkte olup, filigranl›-
d›r. Cihar-gûfle ebru cilt (l âle). Eser 19 Zilka-
de 1231/11 Ekim 1816'da Yeniflehir hakimi
Ebubekir fiefik Beyefendi tabiinden Mehmed
Said taraf›ndan istinsah edilmifltir (104b).
1a'da 1231 tarihli, fiefik el-Hasanî  taraf›ndan
bu kitab›n yazd›rt›ld›¤›n› gösteren bir kay›tla
"istektebehu el-fa∆¬r fief¬∆ el-ºasan¬ ", altta Esad
Efendi'nin vak›f mührü görülmektedir. 1b'de
kenarda Arkeoloji 1107 numarada gördü¤ü-
müz Ayvansaray ile ilgili fliir yer almaktad›r.
Daha sonra da tarikatlerle ilgili 4 beyitlik bir
manzume vard›r. Ayvansarayî'nin eseri
104b'de sona erer. 105b-107a aras›nda kimi
önemli tarihler yer almaktad›r: Yedikule Kaz-
l›çeflme tarihi (953), Çeflme-i Afl›k Pafla (987),
Eyüp'te Kas›m Pafla fiad›rvan› (1188), bina-y›
Mehmed Efendi Kethuda-y› Hadice Sultan
(550?) tarih üzerine aç›klama vard›r.(33)
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(32) Eser, ‹. Ü. Edebiyat Fakül-
tesi yay›nlar› aras›nda ç›km›fl-
t›r. Vefeyât-› Selâtîn ve Meflâ-
hîr-i Ricâl, Haz.: Fahri Ç. De-
rin, ‹stanbul 1978. 



1b (Bafl›): bism... el-Ωamdü

li‘ll®h¬ f¬ ni‘meti’l- b®”›nihi ve’˙-˙®hi-
rihi....(2a) ....bu fa∆¬r-i pür-ta∆◊¬r
º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c √sma‘¬l el-
Ayv®nsar®y¬ d®‘¬leri da¿i.....

104b (Sonu): ....Man◊ıb-ı c®hını

c®hil baflına çalsun müd®m 

Bize ‘irf®n man◊ıbı bes Ωizb-i
cühh®l olmazuz....

33  ——SSüülleeyymmaanniiyyee  KKüüttüüpphhaa--
nneessii,,  UUflflflflaakkîî  TTeekkkkeessii  336655//11

221x135 (165x76) mm. 10+1b-
90b yk. Fihristten sonraki iki yap-
rak ve 1a fihrist için haz›rlanm›fl
fakat bofl kalm›flt›r. 19 st. Nesih.

Sözbafllar›, cetveller ve rakamlar k›rm›z› mü-
rekkeple yaz›lm›flt›r. Kâ¤›t aharl› orta kal›n,
aç›k krem renkte ve filigranl›d›r. Ebru cilt.
Miklepli ve flirazelidir. Sertap ve s›rt› koyu
viflne renktedir. Bafla konulan fihrist karelerin
içine k›rm›z› mürekkeple yaz›lm›flt›r. 91a-120a
aras›nda tahmisler vard›r.

1b (Bafl›): min te’l¬f®t-ı º®fı˙ ºüseyin ibn el-

º®c √sma‘¬l el-Ayv®nsar®y¬. º®cı Bayram Vel¬
An∆arada —olfa◊ol dimekle ma‘r‚f ∆aryedendir ki
Çubu∆ ◊uyına ∆ar¬bdir.....

90b (Sonu): ...Man◊ıb-ı c®hını c®hil baflına çal-

sun müd®m 

Bize ‘irf®n man◊ıbı bes Ωizb-i cühh®l olma-

zuz...

44  ——  ‹‹ssttaannbbuull  AArrkkeeoolloojjii  MMüüzzeessii  KKüüttüüpp--
hhaanneessii  11110077

193x130 (174x110) mm. 42 yk. 29 st. Nesih.
Kâ¤›t aharl›, orta kal›n olup, krem renktedir
ve filigranl›d›r. Viflne renkli deri cilt. So¤uk
damga cetvelli. Kütüphanenin mührü 1a'da-
d›r. Eser, 3b'de bafll›yor(34). 3a'da Ayvansaray
hakk›nda flu manzume ile karfl›lafl›r›z: 

L®yı∆-ı medΩ ü –en®dur ‘®flı∆a Ayv®nsar®y
—aΩn-ı a◊Ω®b oldı c®y-ı evliy® Ayv®nsar®y
Dergeh-i b®b-ı Ebi Eyy‚b-i En◊®r¬ dinür
Açılur dery®ya n®˙ır ¿ofl-nüm® Ayv®nsar®y
Gel ziy®ret eyle u¿r-ı ®¿iretdür mü’mine
Çeflm-i ∆albi ide pür-n‚r u ˝iy® Ayv®nsar®y

Bu fliirin bafl›nda da 1209/1794-1795 tari-
hi görünmektedir. 42b-52a aras› ve 54a beyaza
bofltur. 52b-54b aras›nda fliirler vard›r. En son

üç yaprak bofltur.

Eser, Hac› Bayram'la bafllar, Mehmed
Mustakim Efendi ile biter. 

3b (Bafl›): el-Ωamdü li‘ll®h¬ f¬ ni‘meti..... ....bu

fa∆¬r-i pür-ta∆◊¬r º®fı˙ ºüseyin ibn el-º®c √sma‘¬l
el-Ayv®nsar®y¬ d®‘¬leri da¿i.....

42a (Sonu): ..Man◊ıb-ı c®hını c®hil baflına çal-

sun müd®m.

Bize ‘irf®n man◊ıbı bes Ωizb-i cühh®l olmazuz...

V.  EEfl’®r-n®me-i MMüstez®d¬(35)

11  ——  ‹‹ssttaannbbuull  ÜÜnniivveerrssiitteessii  MMeerrkkeezz  KKüüttüüpp--
hhaanneessii  55446666  ((MMüüzzeeddee))

280x184 (185x125) mm. 150 yk. 15 st. Ne-
sih. Sözbafllar› ve cetveller k›rm›z› mürekkep-
le. Dikkati çekmesi gereken kelimeler üzeri
k›rm›z› mürekkeple çizilerek belirlenmifl. Ge-
nellikle iki sütun halinde yaz›lm›flt›r. Kâ¤›t
aharl›, orta kal›n olup, çok uçuk pembemsi ve
sar› renktedir. Cilt, koyu viflne renkli deridir.
Yald›zl› gömme salbek flemseli, zencirekli ve
cetvellidir. Sertapla alt›n yald›z yuvarlaklar
vard›r. Bu nüsha Ayvansarayî'nin el yaz›s› ile-
dir. Esere 1181/1767-68 bafllayan Ayvansarayî
1194/1780 y›l›nda bitirmifltir. 1b yüzünde: ""—

®Ωib ve m®lik º®fı˙ ºüseyin bin el-º®c √sma‘¬l
Ayv®nsar®y¬ be-maΩalle-i “o∆ludede yeniçeriy®n-ı
derg®h-ı ‘®l¬ onbefl sekb®nlar. 1194" ibaresini gö-
rürüz. Yani bu nüsha ayn› zamanda Ayvansa-
rayî'nin kendisi için haz›rlad›¤› nüshad›r.
1b'deki bu ibareden sonra beyt-i müstezad, iki
k›t’a ve beyt-i Nabi (Müstezad-› Rag›b Pafla)
vard›r. 2a'da sadece "Haza D¬v®n-ı Efl’®r-n®me-i

Müstez®d¬" kayd› görülüyor. 2b'de serlevha al-
t›n yald›z zemine pembe çiçek ve mavi dallar-
la süslü bir halde. Etraf›nda t›¤lar var. 2b-
3a'da cetveller alt›n yald›zl›. Ayr›ca 2b'de du-
raklar da alt›n yald›zl›d›r. Ayvansarayî bu ese-
rinde be¤endi¤i müstezadlar› bir araya topla-
m›flt›r, biz burada bir örnek verdikten sonra
eserin bafl› ve sonunu verece¤iz: 

Müstez®d-ı NNec®t¬ 
(80b) ƒapunda beni istemeyen der-be-der olsun

olsun beyim olsun
Biñ z®r oluban derdile benden beter olsun ol-

sun beyim olsun
.................................
Ger ∆anlu yaflum çihre-i zerdümi ∆ıla sur¿ 

incinmezem andan
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(33) Defter-i Kütüphane-i Esad
Efendi (‹stanbul, ts.)’de  eserin
ad› Terceme-i Meflayih olarak
geçmektedir. Ayr›ca bak. ‹s-
tanbul Kütüphaneleri, Tarih-
Co¤rafya Yazmalar› Katalo¤u,
‹stanbul 1943, s. 662. Tez ola-
rak da haz›rlanm›flt›r. Kemal
Ar›ca, Ayvansarayl› Hâf›z
Hüseyin, Vefeyât I, ‹. Ü. Ede-
biyat Fakültesi, Tarih Bölümü,
Bas›lmam›fl Tez 1974 ve Gülay
Güney, Ayvansarayl› Hâf›z
Hüseyin, Vefeyât II, ‹. Ü. Ede-
biyat Fakültesi Tarih Bölümü,
Bas›lmam›fl Tez, 1974. Tek
nüsha oldu¤u ve bas›ma ha-
z›rland›¤› bildirilen, (Bak.
Fahri Ç. Derin, a.g.e., s. XIV)
bu yazmaya benzer di¤er iki
yazma daha vard›r. Tavsifleri
yukar›da verilmifltir. 
(34) Yanl›fll›kla kütüphane nu-
maras› 110 olarak belirtilen bu
nüsha ilk kez  Süheyl Ünver,
("Kütüphane çal›flmalar›ndan
edindi¤im yeni intibalara bir-
kaç misal", Türk Yurdu, Y›l 54,
say› 314 (A¤ustos 1965) s. 19-
20) taraf›ndan tan›t›lm›flt›r. 
(35) Bilinen tek nüshad›r. OM,
III, s. 48; ...Tarih-Co¤rafya
Yazmalar› Katalo¤u, s. 662 ve
Agâh S›rr› Levend, Türk Ede-
biyat› Tarihi I, Ankara 1973, s.
173 ve not 2'de eser tan›t›ld›¤›
halde karfl. Fahri Ç. Derin,
a.g.e., s. XVI.

Resim 6; ‹flaret yay›nlar› ta-
raf›ndan 2001 y›l›nda yay›n-
lanan Hadikat’l-Cevami ki-
tab›n›n kapa¤›



Çeflm-i siyehüñden yaña tek bir na˙ar olsun
olsun beyim olsun

ƒo fitnelerüñ ∆aflları t®r®cuma gelsün
dil mülkini alsun

Hem ∫amzelerün o∆ına s¬nem siper olsun
olsun beyim olsun

(81a) Dür gibi Nec®t¬ sözini a◊ ∆ula∫ına 
ger fi®hı seversen

Cehd eyleye ¿®li ◊adefün pür-güher olsun
olsun beyim olsun

2b (Bafl›): el-Ωamdü li‘ll®h¬  ve’◊-◊al®ti ‘al®

res‚li’ll®h ve ‘al® ®lihi ve ◊aΩbihi . . . . . ted®rik olu-
nan müstez®dlar cümlesi bir maΩale taΩr¬r ve bir
mecm‚‘a olma∫la.  . . . .

144a-b (Sonu): . . . .∆arflısında ∆ahveci Derv¬fl

(144b) AΩmediñ ∆ahvesinde yazıldı. Benüm
sa‘®detmendüm ric®m oldur ki her kim m®lik olursa
du‘®-i ¿ayrdan fer®m‚fl itmeyeler.

(150a): ....MaΩfler günü lu”fuñla aña eyle

flef®‘at - T® görmeye ¿ızl®n

VVII..‘‘§flı∆ ‘‘Ömer DD¬v®nı. (Tertip eden Ayvan-
sarayî)

11--KKoonnyyaa,,  MMeevvllâânnââ  MMüüzzeessii  YYaazzmmaallaarr››  9999(36) 

267x178 (200x138) mm. 335 yk. 19 st. Ne-
sih. Cetveller k›rm›z› mürekkeple. Kâ¤›d› ka-
l›n ve aç›k samanî renkte. S›rt k›sm› meflin, üs-
tü kâ¤›t kapl› kal›n mukavva cilt. Miklepli ve
flirazeli. 1a'da fihrist vard›r. 1b'de divan›n sa-
hibi ve ayn› zamanda yazan›n ad› yaz›l›d›r ki,
bu müstensihin yine Ayvansarayî oldu¤unu
görüyoruz. 

1b:"—®Ωib ve m®lik º®fı˙ ºüseyin bin el-º®c
√sma‘¬l Ayv®nsar®y¬ be-maΩalle-i “o∆ludede yeni-
çeriy®n-ı derg®h-ı ‘®l¬ onbefl sekb®nlar sene
1195(1780-81)". Hemen alt›nda Afl›k Ömer'in
vefat›na bir tarih vard›r: 

√flidüp ben de vef®tın aña didüm t®r¬¿ (metinde:
t®r¬¿ini)

Ola ‘§flı∆ ‘Ömeriñ cilvegehi ‘adn-ı cel¬l. sene
1119. 

325b'de Ayvansarayî divan›n tertibine ne-
ticetü'l-efkâr ibaresini tarih düflürmüfltür ki,
1196/1781-82'dir. Ayr›ca birkaç yapra¤› ileride
zeyl olunabilir düflüncesiyle bofl b›rakt›¤›n›
belirtmektedir. 

2b (Bafl›): Y® ilah¬ ne günehk®rum ki yüz ”utup
saña 

º®lümi i‘l®m idüp y® ¿od ∆ılam ∆a◊d-i ‘a”®

335b (Sonu): M i n -

neti altında ∆alma kimse-
niñ ‘§flı∆ ‘Ömer  

Sür yüzüñ yire vurup
derg®h-ı ºa∆∆a minnet it

22  ——  SSüülleeyymmaanniiyyee
KKüüttüüpphhaanneessii,,  UUflflflflaakkîî
TTeekkkkeessii  6677

250x182 (180x115)
mm. 220 yk. 18 st. Ne-
sih. Divan kenarlarda
da devam etmekte ve
kenardan sonraki red-
dade karfl› yapra¤› ver-
mektedir. Kâ¤›t topla-
mad›r. Kirli beyaz, ko-
yu krem, orta kal›n ve-
ya daha ince kâ¤›t kul-
lan›lm›flt›r. Aharl›d›r.
Karton üzerine kâ¤›t
kapl›d›r. S›rt›, üst ve alt köfleler koyu viflne
renkte deridir. Çeflitli yapraklarda vak›f müh-
rüne rastlan›r. 

1b (Bafl›): Y® ilah¬ ne günehk®rum ki yüz ”utup

saña 

º®lümi i‘l®m idüp y® ¿od ∆ılam ∆a◊d-i ‘a”®

219b (Sonu): ...Bu ‘Ömer fikr-i ser-i k‚yında

c®n tesl¬m ider 

Hem görenler didiler ‘inn® ileyhi r®ci‘‚n’

3 — Süleymaniye Kütüphanesi, Ufl-
flakî Tekkesi 69

240x170 (187x112) mm. 273 yk. 19 st. Nes-
talik. Mahlas üzerine k›rm›z› mürekkeple çiz-
gi çekilerek belirlenmifl. Kâ¤›t az aharl›, orta
kal›n ve koyu krem renktedir. S›rt› y›pranm›fl,
koyu kahve rengi deridir. Kapaklar ebrudur.
Eser, 23 fiaban 1307/14 Nisan 1890'de ‹stan-
bullu Mehmed Emin Tevfik taraf›ndan istin-
sah edilmifltir. 

1b (Bafl›): Bism.... Y® ilah¬ ne günehk®rum ki

yüz ”utup saña 

º®lümi i‘l®m idüp y® ¿od ∆ılam ∆a◊d-i ‘a”® . 

273b (Sonu):  . . Bu ‘Ömer fikr-i ser-i k‚yında

c®n tesl¬m ider 

Hem görenler didiler ‘inn® ileyhi r®ci‘‚n’*
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(36) Biz bu yazmay› görüp in-
celeyemedik. Burada verilen
tavsif Say›n Hocam Abdülba-
ki Gölp›narl›'n›n bas›lacak
olan Mevlânâ Müzesi Yazma-
lar Katalo¤u IV'ün müsvedde-
lerinden al›nm›flt›r (s. 186-
187), kendisine burada teflek-
kür etmeyi bir borç biliriz. Ho-
can›n ölümünden y›llar sonra
ad› geçen katalo¤un IV. cildi
bas›lm›flsa da Afl›k Ömer Di-
van›bu cilde girmemifl, V. cil-
de kalm›flt›r. Burada Afl›k
Ömer Divan›'ndan bahsetmek
ve nüshalar›n›n tavsifini ver-
mek yersiz görünebilir. Fakat
bu divan›n toplay›c›s› (camii
ve tertip eden) Ayvansarayî
oldu¤u için ve Mevlâna Mü-
zesi  Kütüphanesindeki yaz-
man›n kendi el yaz›s› ile oluflu
bizi bu görebildi¤imiz nüsha-
lar›n tavsifine itti. Bu görüflü-
müz Efl’arname-i müstezad
için de geçerlidir. 
Divan Sadettin Nüzhet Ergün
taraf›ndan genifl bir önsözle
yay›nlanm›flt›r. Afl›k Ömer
Hayat› ve fiiirleri, ‹stanbul,
Semih Lütfi Kitapevi, ts. 

*Sn, Günay Kut’a “Ayvansara-
yi’siz bu kitap olmaz, sizden
katk› bekliyoruz” ricam›z üze-
rine bizi k›rmad›lar, zaten var
olan çal›flmalar›n› “güncellefl-
tirerek” takdim ettiler. Sa¤ol-
sunlar›. (Yay›nlayan›n notu)

Resim 7; Ayvansarayî’nin
Tahsin Öz taraf›ndan latin
harflerle yay›nlanan 1. cil-
dinin kapa¤›.



Prof. Dr. Refik TURAN
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1956’da Keçiborlu/Isparta’da do¤du. 1978’de Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih Co¤rafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Ayn›

Fakültenin Tarih Bölümünde Genel Türk Tarihi Bilim Dal›nda 1980’de
Yüksek lisanans, 1983’de doktoras›n› bitirdi. 1984’te Gazi Üniversitesi
Gazi E¤itim Fakültesi Tarih E¤itimi Anabilim Dal›na yard›mc› doçent

olarak geçti. 1989’da doçent 1995’de profesiör ö¤retim üyesi olarak
çal›flmalar›na devam eden Refik Turan evli v iki çocuk babas›d›r. 

XVI. YÜZYILDA B‹R TÜRK ATABEY‹:
HOCA SA’DEDD‹N EFEND‹



Bilinen yönleriyle 2300 y›ll›k Türk tarihinde
baz› yüzy›llar di¤er Türk as›rlar›na göre siyaset,
sosyal hayat, iktisat, bilim ve sanat yükselmesi
aç›s›ndan di¤er zamanlar›n fevkinde  yer almak-
tad›r. Bu müstesna yüzy›llardan birisi de XVI.
Yüzy›ld›r. Dünya tarihi içinde "XVI.yüzy›l" de-
nilince akla Osmanl› Devleti ile özdeflleflmifl bir
zaman dilimi akla gelmektedir. Bu yüzy›l Os-
manl› Devleti, içinde çok gürbüz a¤açlar› olan,
çeflit çeflit meyve veren, renk renk çiçekleri olan,
dünyan›n her yan›ndan görülebilen siyaset bah-
çesi hüviyetindedir. Balkanlar, Anadolu ve K›-
r›m’dan müteflekkil Osmanl› yurduna, Do¤u
Anadolu, Suriye ve M›s›r’› da ilhak edip adeta
Ortado¤u’nun siyaset kutbu yapan Yavuz Selim
ad›ndaki Sultanla bafllayan yüzy›l›n dünyaca ta-
n›nan emsalsiz çehreleri oldular, hem de Os-
manl› ülkesinin de simge zirveleri olarak tarihe
geçtiler. Yavuz Selim’in o¤lu Sultan Süleyman,
"Kanuni" ve "Muhteflem" unvanlar›yla dünya
evrensel flahsiyetleri aras›nda yerini ald›.

Büyük devlet adama olarak, Sokullu Meh-
met Pafla, Tiryaki Hasan Pafla, Sinan Paflalar; çok
yönlü denizciler olarak Barbaros Hayreddin Pa-
fla, Turgut Reis, Piri Reis, Uluç Ali Reis, Seyid Ali
Reis gibi amiraller; Fuzuli, Baki ve  Mimar Sinan
gibi sanat sultanlar›; Zembilli Ali, Ebu’s Suud,
Gelibolulu Ali, Selânikli Mustafa ve konu olarak
ald›¤›m›z Hoca Sa’deddin söz konusu yüzy›l›n
sönmeyen y›ld›zlar›, zamana meydarn okuyan
yüce kiflilikler olarak tarihe intikal ettiler. Elbet-
te ak›p giden zamana söz, davran›fl, bulufl ve
eserlerle yer al›p anlam kazand›ran insanlar ol-
dular. ‹nsan›n hayat olarak yer almad›¤› milyar-
larca y›ll›k evrenin ömrünün, bizim için de¤eri,
sadece bir "‹stanbul’un Fethi" hadisesinin kaçta
kaç›d›r acaba?

‹nsanl›¤a, tarihe, münhas›ran Osmanl› dö-
nemi Türk tarihine tesiri ve misyonuyla fevkala-
de anlam kazand›ran flahsiyetlerden birisi de
Hoca Sa’deddin Efendi’dir. HOCA SA’DEDD‹N,
Yavuz Sultan Selim’in fiah ‹smail’e karfl› kazan-
d›¤› Çald›ran Zaferi’nden sonra ‹ran’dan getir-
di¤i faz›l, âlim ve sanatkârlardan biri olan Haf›z
Mehmed’in torunudur. Babas›, Yavuz Sultan Se-
lim’in çok sevdi¤i dostu, dan›flman› ve nedimi
Hasan Can’d›r.(1) Hasan Can, uzun y›llar Os-
manl› saray›nda hizmet etmifl, sultana yak›n ol-
mufl, tarihî hâdiseleri yaflam›fl, ölüm döfle¤inde
Yavuz Sultan Selim’in baflucunda bulunmufl bir
flahsiyettir. Sa¤l›¤›nda kamuoyunda büyük iti-
bar görmüfl bu seçkin kifli. Uzun y›llar yaflad›k-
tan sonra ölümünde Bursa’ya gömülmüfltür.(2)

Ordinaryüs Profesör ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
Hoca Sa’deddin Efendi ailesinin ‹ran Azeri

Türklerinden oldu¤unu belirtmektedir(3).
Hoca Sa’deddin Efendi, Kanuni Sultan Sü-

leyman devrinde ‹stanbul’da dünyaya geldi
(H.943-M.1536). Babas›n›n saray çevresinde olan
yüksek itibar› sebebiyle daha çocuklu¤undan
itibaren çok iyi bir tahsil gördü. Baflta Sahn Mü-
derrisi Karamanî Mehmet Efendi olmak üzere
devrin ileri gelen âlimlerinden dersler ald›(4).
Daha sonra ise Müft’ül Enam Ebussuud Efen-
di’ye intisap etti. Daha yirmi yafl›nda iken dev-
rin en büyük âlimlerinin aras›na girdi.(5) Sa’ded-
din Efendi’nin bundan sonraki hayat› Osmanl›
Saray›nda devletin en zirve noktalar›nda Türk
ve Dünya tarihini etkileyecek geliflmelerle de-
vam etti. Kazand›¤› ilim ve kültürün kendisine
verdi¤i güç ve prestij dolay›s›yla, aç›lan yüksek
kap›lar›n arkas›nda büyük itibar buldu. Hayat›,
saltanat, saray, din, bilim ve siyaset aras›nda da-
ima aran›lan birisi olarak geçti. Osmanl› Tarihi
içinde sadece bir yönüyle de¤il, a¤›rl›kl› dört befl
yönüyle müessir oldu ve tarihe mal oldu. Türk
tarihinin bu çok yönlü flahsiyetini baz› nitelikle-
riyle incelemek, günümüz devlet olgusuna kat-
k› sa¤layacak bir faaliyet olacakt›r.

Babas›n›n Osmanl› hanedan›na olan hizme-
ti ve yak›nl›¤› Sa’deddin Efendi’nin h›zla yük-
selmesini sa¤lad›. Önce 30 akçe ile ‹stanbul’da
Murat Pafla Medresesi müderrisli¤ine tayin edil-
di (H.971-M.1564). Arkas›ndan Bursa Y›ld›r›m
Bayezid Medresesi’ne gönderildi. Bir y›l içinde
‘haric’ rütbesine yükseltilerek yevmiyesi 50 ak-
çeye ç›kar›ld›. 1570’de Bursa Sultani Medresesi
Müderrisli¤i payesini alan HOCA SA’DEDD‹N,
ertesi y›l "Sahn Müderrisli¤i" rütbesine terfî et-
ti.(6) Bu Osmanl› Medresesi sisteminde en yük-
sek ilim rütbesiydi. HOCA SA’DEDD‹N bu rüt-
beye 36 yafl›nda eriflmiflti.

0fiehzade Hocal›¤›, Sultan Dan›flmanl›¤›,
Hace-i Sultanilik Ya da Atabeylik Türk hüküm-
dar›, Türk devlet teflkilât›n› ve toplumun siyasî,
sosyal, ekonomik, kültürel hayat›n› düzenleyip
yönlendirmede en baflta gelen; yetki bak›m›n-
dan di¤er hiçbir yöneticiyle mukayese edileme-
yen yönetim noktas›yd›. Türk hükümdarlar›n›n
adlar› bazen kurdu¤u devlete isim oldu. Türk
insan›n›n hayat›n› mutlak surette etkileyen ve
flekillendiren hükümdar›n tahta ç›kaca¤› zaman
için e¤itilmesi devletin en önemli görevleri ara-
s›ndayd›. Dolay›s›yla daha Orta Asya Türk dev-
letlerinden itibaren hükümdar olmas› muhtemel
hanedan üyesi aday›n e¤itilmesi için "ata" ad›n-
da bir müessesenin varl›¤› Orhun Kitabeleri’nde
geçmekteydi. "Yollug Tigin", "Kül Tigin"in
"ata"s› olarak geçiyordu. Bu Selçuklularda teka-
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mül etmifl flekliyle görülen "Atabeylik" müesse-
sesinin Göktürkler dönemindeki bafllang›ç flek-
liydi. Selçuklular döneminde "Ata" ve "bey" ke-
limelerinin terekkübünden meydana gelen bu
unvan ilk olarak meflhur Selçuklu veziri Niza-
mu’l Mülk’e verilmiflti. Selçuklu devlet siste-
minde çeflitli idarî birimlere tayin edilen küçük
yafltaki flehzadelerin yan›na genelde askerî kay-
naktan bilgili, tecrübeli ve yetenekli beylerden
"atabey" tayin ediliyordu. Atabeyler idarî biri-
min yönetimine bazen do¤rudan bazen de do-
layl› katk› sa¤l›yorlard›. Böylece iflin prati¤ini ön
planda tutarak gelece¤in hükümdar aday› fleh-
zadeye yönetim e¤itimi verilmifl oluyordu.(7)

Selçuklu dönemi atabeyleri aras›nda hü-
kümdarl›¤a kadar yükselip kendi devletini ku-
ranlar olmufltu. "Atabeylik" müessesesi ve gele-
ne¤i baflta Türkiye Selçuklular› olmak üzere,
Harezmliler, Eyyûbiler, Memlûklular,gibi Müs-
lüman-Türk devletlerinde görüldü¤ü gibi ‹znik
Bizans ‹mparatorlu¤u ve Gürcü Krall›¤›’nda da
görülmektedir. Bu da, kurumun ne derece fonk-
siyonel oldu¤unun göstergesidir. Selçuklu dö-
neminde alp, inanç, bilge, tu¤rul tigin unvanlar›
atabeyli¤in müteradif unvanlar› olarak kullan›l-
m›flt›r.(8)

Osmanl› döneminde flehzade hocal›¤› mü-
essesesi, "Lala" veya "hace-i sultani" unvanlar›
olarak devam etti. Yine sancaklarda gelece¤in
hükümdar namzetleri olarak bulunan hanedan
üyesi flehzadelerin yan›nda tecrübeli, bilgili, seç-
kin devlet adamlar›ndan hocalar bulunuyordu.
II. Selim’in taht aday› fiehzade Murad’›n Manisa
Sanca¤›’na tayin edildi¤i efl zamanda "Sahn Mü-
derrisi" olan Hoca Sa’deddin de bilgisi ve yete-
ne¤iyle etraf›nda büyük be¤eni ve takdir topla-
m›flt›. XVI. Yüzy›l›n bu genç, bilge kiflisinin Os-
manl› Saray› taraf›ndan, fiehzade Murad’a hoca
olarak tayin edilmesi gecikmedi. Zira bu arada
fiehzade Murad’›n hocas› ‹brahim Efendi de ha-
yata veda etmiflti (H.981-M.1573). ‹sminin sonu-
na Efendi unvan›n› da ekletecek olan bu olay,
Hoca Sa’deddin için bir dönüm noktas› oldu.
Manisa Saray›’nda bütün bilgisi ve tecrübesini
fiehzade Murad’a aktarmaya çal›flan, onu tahta
haz›rlayan Hoca Sa’deddin’in gayretleri bofluna
gitmedi. 1574’te II. Selim’in ölümüyle Osmanl›
Saray› culus için kap›lar›n› fiehzade Murad’a aç-
t›. Art›k yeni Osmanl› Sultan› III. Murad, saray›n
"hace-i sultani"si ise, Hoca Sa’deddin Efendi
oluyordu.(9)

Reis-i Ulema ve Serdar-› Ulema
"Hace-i Sultani" veya "Muallim-i Sultani"

unvan›yla Osmanl› Saray›’na yerleflen Hoca

Sa’deddin, Padiflah›n en önemli dan›flman›yd›.
Çeflitli mes’elelere yönelik devlet kararlar›nda,
idarî tasarruflarda etkisi oldukça fazla idi. Os-
manl› devlet teflkilat›nda fieyhülislâm uleman›n
reisi addediliyordu. Ayn› paralelde Muallim-i
Sultani de uleman›n serdar› kabul ediliyor, fiey-
hülislâmla eflde¤er telâkki ediliyordu. Her ikisi
de protokolde itibarî olarak vezirden daha üst
makamda kabul ediliyorlard›.(10)

Hoca Sa’deddin Efendi, saraydaki görevi
esnas›nda son derece büyük itibar sahibi olmufl,
âlimlerin önde geleni, dünya ifllerinin de müste-
flar›yd›.. Nam›n› yükseltmek için ad›na kasideler
tertip edilir, devrin önemli eserleri ona ithaf edi-
lirdi. Sultan II. Murad, hocas›na büyük sayg› ve
itibar gösteriyordu. Önemli devlet ifllerini, dev-
let adamlar›n›n tayinlerini ona dan›flarak yap›-
yordu. Hoca Sa’deddin’in ilim ve irfandaki flöh-
reti yan›s›ra padiflaha olan yak›nl›¤› halk naza-
r›ndaki itibar›n› kat be kat art›r›yordu.(11) Hoca
Sa’deddin devrin deyimiyle uleman›n kutbuy-
du. Sa’deddin Efendi’nin irfan halkas›ndan yeti-
flen, onun ilim birikiminden istifade eden âlim-
ler "Muallim-i Sultani"ye intisap etmekle ö¤ü-
nürlerdi. Mevlana Ali, Molla Ali, Seyid Kas›m,
Azmizade ve daha pek çok âlim Hoca Sa’deddin
Efendi’den icazet al›p müderris olmufllard›.(12)

Meflhur Osmanl› ayd›n› ve devlet adaml› Geli-
bolulu Mustafa Ali’ye kol kanat gerip, devlet ha-
yat›na kazand›ran da yine Hoca Sa’deddin ol-
mufltu.(13)

III. Murad’›n 1595 tarihindeki ölümü, Hoca
Sa’deddin’in saray ve devlet kademesindeki ye-
rini sarsmad›. Padiflah olan III. Mehmed nezdin-
de de yerinde kald›. Yeni Sultan "Hace-i Sultani"
unvan›n› yene Efendi’de b›rakt›.(14) Arkas›ndan
III. Mehmed, vezirliklere ve ilmiye rütbelerine
tayin edilecek kifliler için Hoca Sa’deddin ile
meflveret edilmesi emrini verince mevkii iyice
sa¤lamlaflt›. Sinan Pafla, Damat ‹brahim Pafla gi-
bi veziriazaml›¤a gelen devlet adamlar› bile
kendilerini onunla iflbirli¤i yapma mecburiye-
tinde hissettiler.(15)

Hoca Sa’deddin’in ilim ve devlet ifllerinde
sa¤lad›¤› baflar›ya ra¤men sarayda yaflanan iç
rekabet dolay›s›yla bir ara durumu sars›ld›. 10
Ay gibi kenarda kalma döneminden sonra III.
Mehmed, onu bu defa en üst fetva ve ilim maka-
m› olan Meflihat (fieyhülislâml›k) makam›na
atad›. Bu makamda bir y›l sekiz ay kald›. Haya-
ta da bu makamda iken veda etti (H.1008-
M.1599).(16) Eyüp’te medfundur.

Siyaset ve Savafl Meydan›nda Hoca Sa’ded-
din
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Hoca Sa’deddin, sarayda kitap sayfalar›
aras›nda ilmî çal›flmalar yapan, kendisine sunu-
lan dinî ve ilmî problemlere cevap veren, sade
bir dan›flman olarak kalmad›. Zirve dönemini
yaflayan Osmanl› Devletini etkileyen içte ve d›fl-
ta yaflanan siyasî olaylarda, olaylar›n flekillen-
mesinde müdahil ve müessir bir flahsiyet oldu.

Biraz önce üzerinde durdu¤umuz, devlet
adamlar›n›n tayini konusundaki etkisinden bafl-
ka d›fl iliflkilere de girerek baz› olaylarda ve ka-
rarlarda önemli rol oynad›. Bu do¤rultuda onun
d›fl siyasete yönelik ilk etkisi ‹ngiltere ile olan
iliflkilerde kendisini gösterdi. ‹ngiltere Kraliçesi
Elizabeth’in, 1578’den itibaren ‹stanbul’a gön-
derdi¤i elçi ve temsilcileri, Osmanl› Devletiyle
gerçekleflecek münasebetlerde en önemli arac›
olarak Hoca Sa’deddin’i gördüler. 1582 ve 1593
Tarihlerinde ‹stanbul’a gönderilen ‹ngiliz elçile-
ri William Harebon ile Edward Barton, ald›klar›
görev icab› Osmanl› ve ‹ngiliz devletleri aras›n-
daki siyasî ve ticarî iliflkilerin geliflmesi için ça-
l›flt›lar.(17) Bu iki elçi, ülkelerine gönderdikleri ra-
porlarda Hoca Sa’deddin’in kendilerine göster-
di¤i kolayl›ktan söz ettiler. ‹ngiltere, bu arada
Osmanl› Devleti ile bir taraftan ticarî iliflkilerin
geliflmesini hedeflerken, bir taraftan da deniz-
lerde mücadele etti¤i ‹spanya’ya karfl› Osmanl›-
‹ngiliz müflterekli¤i için u¤rafl›yordu. Hoca
Sa’deddin Efendi bu siyasî mes’ele için de Padi-
flah’a bir arz-› hal takdim etmiflti. Sonuçta ‹ngi-
lizlerle siyasî alanda tam bir iflbirli¤i sa¤lanama-
sa da bir ticaret antlaflmas› gerçekleflmiflti. Bu ta-
rihî geliflmede Hoca Sa’deddin Efendi’nin
önemli rol oynad›¤› anlafl›lmaktad›r.(18)

Hoca Sa’deddin’in Osmanl› Tarihi, Genel
Türk Tarihi, hatta Dünya Tarihi için de çok
önemli say›labilecek bir olayda yer almas› ve
mühim rol oynamas›, temel Osmanl› kaynakla-
r›n›n ve araflt›rmalar›n›n tamam›nda yer ald›. Bu
tarihî olay, 1596 y›l›nda gerçeklefltirilen E¤ri Se-
feri ve Haçova Meydan Muharebesi zaferidir.
Bu Sefer, Avusturya ‹mparatorlu¤u’nun Erdel
ve Macaristan egemenli¤i üzerinde hak iddia et-
mesi ve bunun için baz› siyasî ve askerî faaliyet-
lerde bulunmas›yd›. Nitekim, bafllang›çta Os-
manl› tabili¤ine uyan Erdel yönetimi, Batori Si-
gismund zaman›nda taraf de¤ifltirip, Avusturya
egemenli¤ine geçmiflti (1596).(19) Bu da XVI.
Yüzy›l sonunda dünya siyaset ve bar›fl dengesi-
ni elinde tutan Osmanl› Devleti için kabul edile-
mez bir geliflmeydi. Bu do¤rultuda Devlet-i
Aliyye-i Osmaniyye’ye düflen en yüksek seviye-
de gerçekleflecek askerî bir seferdi. Ancak
1576’da ölen Kanuni Sultan Süleyman’dan bu
tarafa Osmanl› sultanlar›n›n bizzat asker bafl›n-

da sefere ç›kmalar›na bir ara verildi¤i gözlen-
mektedir. Bunun sebepleri, cephelerin ‹stan-
bul’dan çok uzaklarda olmas›, Osmanl› devlet
mekani¤inin çok güzel çal›flmas›, daha padiflaha
gerek olmadan hudutlara yak›n olan kuman-
danlar›n görevleri ifa etmeleri, son 150 y›lda si-
yasî ve askerî alanda görülen büyük Osmanl›
baflar›lar›n›n getirdi¤i prestij, fleklinde say›labi-
lir. Bununla beraber her halûkârda sultanlar›n
sefere kat›lmay›fllar›n› bir za’fiyet olarak gören,
devlet adam›, düflünür ve yazarlar›n say›s› hiç
de az de¤ildir. Nitekim, XVI. yüzy›l›n bu son y›l-
lar›nda padiflah III. Mehmed’in askerin bafl›nda
sefere ç›kmas› gerekti¤i konusunda ikna edilme-
si için epey çaba sarfedilmiflti. Bu durum Os-
manl› devlet yap›s›n›n tepesinde, henüz ana
gövdeye ve uçlara sirayet etmemifl bir çürüme-
nin bafllang›ç iflareti olarak da telâkki edilebilir.
‹flte bu tarihin bu kavisli k›sm›nda Hoca Sa’ded-
din Efendi’nin bilim ve din adam› olman›n yan›-
s›ra önemli fonksiyon icra ederek büyük devlet
adamlar› s›ras›na da geçti¤ini görmekteyiz. Ho-
ca Sa’deddin’in öncelikle sultanlar›n ordunun
bafl›nda sefere kat›lma gelene¤inin ne kadar
önemli oldu¤unu, baz› gayeler için yap›lan sa-
vafl›n faziletlerini III. Mehmed’e ilmî bir tarzda
ifade ederek onu sefere kat›lma konusunda ikna
etti. Nihayet Sefer 21 Haziran 1596’da ‹stan-
bul’dan hareketle bafllad›.(20)

Avusturya Arflidükü Maximilian ile Erdel
hakimi Batori Sigismund’un ordular› bir arada
idi. Ayr›ca etraftan da yard›m alm›fllard›. Bu bir
haçl› ordusu hüviyetinde idi. Sultan II. Meh-
med, bu Haçl› ordusuna karfl› Vezir Ca’fer Pafla
ve Rumeli Beylerbeyi Veli Pafla’y› öncü kuvvet
olarak göndermiflti. Fakat Osmanl› öncüleri ye-
nilmiflti. Bu da Osmanl› Ota¤-› Humayun’da
son derece menfî bir tesir uyand›rm›flt›. Derhal
Sultan’›n baflkanl›¤›nda bir meflveret meclisi
topland› ve durum müzakere edildi. Devlet er-
kan›n›n ekserisinin kanaati sefere devam edil-
memesi gerekti¤i fleklindeydi. Muhtemelen Pa-
diflah’›n tehlikeye at›lmamas› düflünülüyordu.
‹flte bu noktada Hoca Sa’deddin yeniden ortaya
ç›kt›. "Muharebeyi kabul etmeyip baflka tarafa
teveccüh edilirse, bunun düflman kuvvetlerinin
takibine yol açaca¤›n›, ordunun tuza¤a bile dü-
flebilece¤ini, ayr›ca hiçbir Osmanl› padiflah›n›n
mücbir sebep olmadan savafltan dönmedi¤ini,
flu anda flehit oluncaya kadar savaflman›n vaz-
geçilmez bir görev oldu¤unu" ifade etti. Sonuçta
ç›kan karar sefere devamd›. Nihayet seferin dü-
¤üm noktas› Haçova’ya var›lm›flt›r. 26 Teflrin-i
Evvel 1596’da savafl bafllad›.(21) Osmanl› ordusu-
nun merkezinde Sultan, Sadrazam Damat ‹bra-
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17- Uzunçarfl›l›, a.g.e., s. 226-
227
18- Akdes Nimet Kurat: Hoca
Sa’deddin Efendi’nin Türk-‹n-
giliz Münasebetlerinin Tesisi
ve Geliflmesindeki Rolü, Fuat
Köprülü Arma¤an›, ‹stanbul
1953, s.305-316.
19- ‹. Hakk› Uzunçarfl›l›,
a.g.e., s.47-48.
20- fierafettin Turan: ‹.A.,
Sa’deddin Mad., s.28, A. Re-
fik: a.g.e., s.77.
21- Kâtip Çelebi: Fezleke, I,
83.



him pafla ve Hoca Sa’deddin bulunuyordu. Yani
Hoca Sa’deddin kumanda merkezinde etkili bir
noktadayd›. Savafl üç gün boyunca çok kanl› bir
surette devam etti. Savafl›n ikinci günü menfî bir
geliflme oldu. Osmanl› ordusunun saflar›ndan
bir bölümü bozulunca, düflman ordusu hazine
sand›klar›na kadar gelip, bayrak dikecek kadar
Ota¤-› Humayun’a yaklaflt›. Bunun bir ötesi Pa-
diflah’›n dahi esir al›n›p, Türk askeri gücünün
beynini meflûç hale getirip, savafl› bitirmekti. Bu
da Osmanl› devleti aç›s›ndan sonu nereye kadar
varaca¤› belli olmayan bir felâket demekti. Öyle
ki, Osmanl› kumanda merkezi büyük bir felâ-
ketle büyük bir zafer aras›nda ince bir zaman ve
mekân çizgisinde bulunuyordu. Al›nacak sani-
yelik karar ve anl›k uygulama Türk ordusunu
ya zafere ya da hezimete götürecekti. Savafl›n
so¤uk yüzünü hemen karfl›s›nda gören Sultan
III. Mehmed, seferin bafl›ndan beri çok güvendi-
¤i ve yan›ndan hiç ay›rmad›¤› Hoca Sa’deddin’e
döndü, "Efendi, flimdiden sonra ne çare etmek
gerek?" diye sordu. Hoca Sa’deddin son derece
metanetli, azimli ve iradeli bir tav›rla "Cenk ah-
vali budur, evvelki padiflahlar da böyle durum-
lara düflmüfltür. Padiflah›m lâz›m olan; yeriniz-
de sabit ve berkarar olmakt›r." fieklinde cevap
verdi. Bundan sonra Sultan H›rka-i Saadet’i
(Peygamberin H›rkas›) giymifl bir vaziyette ye-
rinde sabit kald›. Arkas›ndan, Padiflah’›n, kendi-
sine çok yak›n olan hademe-i hassa ile savafl›n
ortas›nda ak›llara durgunluk veren bir "nefs-i
müdafaa"  hareketine giriflece¤i gözlenecek-
tir.(22)

Bafltaki sultanlar›n›n ve yan›ndaki Hoca
Sa’deddin’in savafl›n bütün dehfletine ra¤men
bir santim bile k›p›rdamadan, sars›lmadan dur-
malar› ota¤›n has görevlilerine müthifl bir moti-
vasyon verdi. Görevliler o anda ellerinde bulu-
nan balta, sopa, kepçe vb. malzemeyi birer silâ-

ha dönüfltürüp düflmana mükabele etti-
ler. Haçova Savafl›’n›n zafere dönüfltü-
¤ü an, o and›. Bir anda galibiyete çok
yaklaflm›fl Haçl› ordusu ummad›¤› bir
karfl› darbeyle karfl›laflm›fl, Ota¤-› Hu-
mayun’un önünden yüzgeri etmiflti.(23)

Haçl› ordusunun baflar›ya ramak kalan
askeri teflebbüsü k›sa zamanda Osman-
l› zaferine dönüflmüfltü. 

Haçova zaferinin yank›lar› çok bü-
yük olmufltu. Bir kere Orta Avrupa’da
bafllayacak bir Haçl› taarruzu k›r›lm›fl,
E¤ri kalesi fethedilmifl, Osmanl› savun-
ma sistemi yeniden muhkem bir hale
getirilmiflti. Seferde ve savaflta gösteri-
len za’fiyetler, Osmanl› sistemindeki in-

k›raz›n iflaretleriydi. Bununla birlikte sistem hâ-
lâ Hoca Sa’deddin gibi kendini ayakta tutacak
flahsiyetleri az da olsa yetifltirmeye devam edi-
yordu. Her fleye ra¤men kendisini koruyordu.
Ancak, E¤ri Seferi ve Haçova Savafl› Osmanl›
devlet sisteminin sahiplerinin devlet iflleyifli ve
gidiflat› konusunda kendileriyle büyük bir he-
saplaflmaya girme zaman›n›n geldi¤ini bütün
ç›plakl›¤› ile aç›¤a vurmufltu. Elbette zafer bü-
yük bir tarihî baflar›yd›. Fakat yüz y›l sonra Vi-
yana önlerinde yaflanacak olan felâketin ve bü-
yük dönüflün habercisiydi. Pek çok a’raz ve
za’fiyetlerle kazan›lan zafer, Viyana’da yaflanan
bozgunu yüz y›l geciktirmiflti denilebilir. E¤er
tarihten ders alma, geçmifli de¤erlendirme gibi,
Haçova Savafl› gerekti¤i flekilde tahlil edilebil-
seydi, 1683 y›l›nda yaflanan a¤›r ma¤lûbiyet ol-
mayabilirdi, kanaatindeyiz.

Tarihi zaferin, Osmanl› Devleti, Osmanl›
Sultan› ve nihayet bafl›ndan sonuna sefere dam-
gas›n› vuran Hoca Sa’deddin’e büyük itibar sa¤-
lad›¤› muhakkakt›r. Müverrih Peçevi, Hoca
Sa’deddin için "E¤ri’de yap›lan savafltaki hiz-
metleri tasvir edilemeyecek kadar büyük ve ya-
z›lamayacak kadar çoktur. Nitekim kendisi, ba-
bas› rahmetli Hasan Can’›n Sultan Selim’in ölü-
mündeki hizmetlerini anlatm›flt›r. Kendisinin
yaln›z E¤ri’deki hizmetlerinin bile babas›n›nkin-
den yüzlerce defa üstün oldu¤una flüphe yok-
tur. Onun faziletlerini yazabilmek, benim gibi
kalemle kâ¤›t karalayanlar›n gücünün d›fl›nda-
d›r" demektedir.(24)

Hoca Sa’deddin’in Haçova Savafl›’ndaki
fonksiyonu yabanc›lar›n nazar›ndan da kaçma-
m›flt›r. Savafl›n sonunda Avusturya-Macaristan
‹mparatorlu¤unda da flöhreti yay›lm›flt›. Avus-
turyal› bir ressam, Hoca Sa’deddin’in savaflta ic-
ra etti¤i görevi bir tablo ile tasvir etmiflti. Resim-
de at üzerinde endifleli bir surette duran Padi-
flah’a karfl› Hoca Sa’deddin, iki eli dua vaziye-
tinde durmaktad›r. Tablonun alt›nda "Hoca
Efendi’nin duas› kabul oldu" mahiyetinde bir
aç›klama bulunmaktad›r.(25)

Hoca Sa’deddin’in içerde ve d›flar›da kazan-
d›¤› bu yüksek itibar, saray erkan›ndan baz›lar›-
n›n k›skançl›k ve hasedini çekecektir. Hatta Sul-
tan’a etki eden bu grup, onun devlet ifllerinden
el etek çekmesine sebep olacaklard›r. Fakat Sul-
tan III. Mehmed, bu mümtaz flahsiyetin itibar›n›
iade etmekte gecikmedi. ‹lmiye teflkilât›n›n en
yüksek mertebesi olan fieyhülislâml›¤a yükselt-
ti. Hayat›n›n sonuna kadar bu makamda kald›.

Müverrih Hoca Sa’deddin
Hoca Sa’deddin devrin kaynaklar›na göre
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22- Kâtip Çelebi: a.g.e., s.83-93;
Peçevi Tarihi II, s.187.
23- Ahmet Refik: a.g.e., s.78-79.
24- Peçevi Tarihi II, s.272.
25- a.g.e., s.187-188.
26- Ahmed Refik: a.g.e., s.74.
27- Hoca Sa’deddin’in eseri ‹s-
met Parmaks›zo¤lu’nun sade-
lefltirmesiyle 1979’da Kültür
Bakanl›¤› Yay›nlar› aras›nda
befl cilt halinde yay›mlanm›fl-
t›r.
28- Eser, Prof. Dr. Ahmet U¤ur
taraf›ndan A.Ü. ‹lâhiyat Fakül-
tesi, ‹slâm ‹limleri Enstitüsü
Dergisi. S.IV, s.225-224,
1980’de neflredilmifltir.

Eyüp Belediyesince düzenle-
nen Hoca Sa’deddin’in anma
toplant›s›n› duyuran afifl
(Eyüp Belediye Arsiflivinden) 



Türkçe, Arapça ve Farsça’ya vak›f, dini kültürü
yüksek bir bilim adam›d›r. Görevi gere¤i çok
güçlü fetvalar ç›karm›flt›r. Ça¤dafllar› kendisini
Ebussuud ayar›nda tutmufllard›r.(26) Hoca
Sa’deddin standart bir hükümdar hocas› ve fetva
üreten bir fleyhülislâm olarak kalmam›flt›r. Onu
tarih içindeki siyasî fonksiyonunun yan› s›ra, ta-
rih yazan bir müverrih olarak da görmekteyiz.
Ona bu alanda flöhret kazand›ran en önemli ese-
ri "Tacu’t-Tevarih"tir. Osmanl› Devleti’nin kuru-
luflundan Yavuz Sultan Selim döneminin sonuna
kadar olan tarihî hadiseleri anlatmaktad›r. A¤da-
l› bir dille yaz›lan eserde devrin devlet adamlar›
ve sanatkârlar›na dair de bilgiler verilmektedir.
Ayr›ca Hoca Sa’deddin eserinde istifade etti¤i ta-
rih kaynaklar›ndan da ayr›nt›l› denilebilecek de-
recede bahsetmifltir.(27) Tacu’t-Tevarih, o zamana
kadar yaz›lan Türk tarih eserlerinin hepsinin
önüne geçmifltir. Kitaba ait çok say›da zeyl yaz›l-
d›¤› gibi, yabanc› dile çok erken y›llarda tercüme
edilen eserler aras›ndad›r.

Müellifin babas› Hasan Can’›n verdi¤i bilgi-
lere dayanarak yazd›¤› Selimname ad›nda bir
eseri bulunmaktad›r. On iki hikâyeden oluflan
kitap, Yavuz Sultan Selim’e ait menk›belerden
oluflmaktad›r.(28)

Hoca Sa’deddin’in bu telif eserlerinden bafl-
ka tercüme eserleri de bulunmaktad›r. Bunlar;
Kufleyri’nin Er-Risale’si, fiettannufi’nin Beh-
çet’ül Esrar’›, Musl›h›ddin-i Lari’nin Mir’atu’l-
Edvar’›, Ufli’nin Maturidiye akaidine dair El-
Amali’sidir.

Yazma halindeki bu eserler çeflitli kütüpha-
nelerde mahfuz halde bulunmaktad›r.

Tarihe Damgas›n› Vuran Kimlik: Hoca
Sa’deddin.

Hoca Sa’deddin, Türk tarihinde bir zaman
y›ld›z› olarak parlayan, XVI. Yüzy›l›n üçte iki-
sinde ömür sürmüfl, Kanuni Sultan Süleyman,
II. Selim, III. Murad, III. Mehmed gibi
dört hükümdar dönemini yaflayarak id-
rak etmifl bir flahsiyettir. Onun Osmanl›
tarihine intikali flehzade hocal›¤› ve Sa-
rayda Hace-i Sultani’lik görevine yük-
selmesiyle olmufltur. Dinî ve dünyevî
ilimlerde çok iyi yetiflti¤i aflikârd›r. Bu-
nun yan› s›ra siyaset, hukuk, ticaret ve
askerlik bilgisine de bihakk›n vâk›f ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r. O sarayda sulta-
n›n her daim dan›flmanl›¤›n› yaparken,
‹ngiltere gibi güçlü bir devletle yap›lan
ticaret anlaflmas›nda yer alm›flt›r. Yak›n
oldu¤u sultanlar baflta sadrazam tayin-
leri Hoca Sa’deddin’e dan›flm›fllard›r.

Üstelik Hoca Sa’deddin’in bu yüksek etkisi Os-
manl› saray›nda han›m sultanlar›n devlet idare-
sindeki müessiriyetlerinin görüldü¤ü bir dö-
nemde gerçekleflmifltir.

Hoca Sa’deddin Türk tarihine damgas›n›
E¤ri Seferi ve Haçova Savafl› s›ras›nda vurmufl-
tur. Onun seferin bafl›ndan sonuna gösterdi¤i
genifl görüfl ufku, metaneti, iradesi, savafl› idare
eden iradeye do¤rudan yans›m›flt›r. O bu savafl-
ta çok yetenekli bir kurmay rolü oynam›flt›r.
Hakl› prestij ve flöhretini bu sefer ve zafer s›ra-
s›nda kazanm›flt›r. Hoca Sa’deddin hakk›nda ba-
z› devrin müellifleri ve yazarlar› taraf›ndan, ma-
kama ve mevkiye ve paraya olan düflkünlü¤ün-
den dem vurmaktad›r. Hoca Sa’deddin E¤ri Se-
ferine giderken humma gibi kötü bir hastal›¤a
yakalanm›fl, seferin bafl›ndan sonuna kadar bu
hastal›¤› çekmifl, savafl s›ras›nda ölümle burun
buruna gelmifl, bir an bile cesaretini kaybetme-
mifl, kendisini adeta vatan› ve toplumuyla bü-
tünlefltirdi¤ini herkese göstermifltir. Hayat›nda
bu derece yüksek de¤erleri yaflayan ve tezahür
ettiren bir flahsiyetinin "bir tak›m dünya de¤er-
lerine afl›r› bir flekilde ba¤l›yd› demek" çok basit
bir isnat de¤erlendirmesinden öte bir fley de¤il-
dir. Hoca Sa’deddin’in ilim adaml›¤› ve yazarl›-
¤›ndan daha çok tarih içinde de¤er bulan siyaset
adaml›¤›na daha çok yer verdik. Zira onun ola-
¤an flahsiyetine göre as›l orijinal olan bu yönü
idi.

Hoca Sa’deddin, ilmin sadece tek bir branfl
çerçevesinde kalmayan çeflitli branfl kantonlar›-
na aç›lan ve baflar›l› olan, bilimi sultan›n flahs›n-
da prati¤e uygulay›p, devlete hayatiyet kazan-
d›ran birisiydi. Tarih yazan oldu¤u kadar tarih
yapan bir flahsiyetti. T›pk› bir müzik korosunda
birkaç enstrüman› hakk›yla çalan sanatkâr gibi
ilim alan›nda birkaç ana branfl› hakk›yla haz-
metmifl bilge bir atabeydi.
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Hoca Sa’deddin’in Saçl› Ab-
dülkadir Mescidi haziresi için-
deki kabri (Foto¤raf: Eyüp Be-
lediye Arsiflivinden) 



Müfid YÜKSEL

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

72

Bitlisli bir ailenin çocu¤u olarak Mufl’ta do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimini
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Tarihte bir çok flahsiyet vard›r ki, tarihin
ak›fl›nda flekillenmesinde önemli rolleri olmufl-
tur. Tarihin her devrinde bu tür flahsiyetler hep
bulunmufltur. Osmanl› tarihinde de, böyle flah-
siyetler bir hayli boldur. Eldeki bu tebli¤ met-
ninde bunlardan birini konu edece¤iz. 

Onalt›nc› yüzy›l›n bafllar›nda, Osmanl›
devletinde, o dönem tarihinde önemli bir
mevki iflgal eden, Eyüp Sultan civar›nda med-
fun flahsiyetlerden ‹dris-i Bitlisî’yi tan›tmaya
çal›flaca¤›z. ‹dris-i bitlisî, tam da Osmanl›-Sa-
fevî çat›flmas›n›n bafllad›¤› dönemde Osmanl›
Devleti’nden yana tavr› ve faaliyetleri ile ön
plana ç›km›flt›r. Ancak, idris-i Bitlisî , o dö-
nemdeki birçok âlim flahsiyet gibi çok yönlü
bir kimseydi.‹lmî, Tasavvufi ve siyasi yönle-
riyle bir çok eser ve etki b›rakm›flt›r. ‹dris-i
Bitlisî’nin hemflehrisi olmak hasebiyle böyle
bir tarihi flahsiyet üzerine çal›flmak benim için
bir bahtiyarl›kt›r.

‹dris-i Bitlisî’nin Hayat›

Mevlânâ Hakimuddin ‹dris El-Bitlisî, Mu-
tasavv›flardan ve Nurbahfliyye tarikat›n›n ön-
de gelenlerinden Hüsamuddin Ali El-Bitli-
sî’nin o¤ludur. ‹dris-i Bitlisî’nin babas› Hüsa-
muddin Ali el-Bitlisî Nurbahfliyye’nin kuru-
cusu Seyyid Muhammed Nurbahflî’nin (vefa-
t›:869/1465) halifelerindendir. Di¤er taraftan
ise silsilesi Yasir Ammar El-Bitlisî’ye ulaflmak-
tad›r. Yasir Ammar El-Bitlisî, Ebu Necîb Es-
Sühreverdî’nin (Vefat›:583) halifelerinden
olup, ayn› zamanda Harezmli Necmuddin-i
Kübra’n›n fleyhidir (Vefat›:618). Hüsamuddin
Ali El-Bitlisî 900/1495 tarihinde Bitlis’te vefat
etmifl olup, Zeydan (Kosor) Mahallesindeki
fieyh Ebu Tahir-i Kürdî türbesine defnedilmifl-
tir.(1) Çeflitli eserleri mevcut olan Hüsamud-
din Ali El-Bitlisî’nin en önemli eserleri, "‹rflâ-
du Menzilu’l-Küttab" adl› iki büyük ciltten
oluflan tefsiri, Kitâbu’n-Nusûs, Abdürrezzak
Kâflânî’nin " ‹st›lahâtu’s-Sufiyye" sine yazd›¤›
flerh ile, fiebüsteri’nin Gülflen-i Râz’›na yapt›-
¤› flerhtir. Bunlar›n birer nüshalar›, Edirne Sul-
tan Selim Kütüphanesi, Manisa Muradiye Kü-
tüphanesi, Süleymaniye (fiehid Ali Pafla) kü-
tüphanesi" ve Üsküdar Selimiye Kütüphane-
sindedir. Tasavvufi görüfllerini daha çok Kitâ-
bu’n-Nusûs’ta ifade etmifltir.(Lami’î Çelebî,
Nefehatu’l-Üns Tercümesi, 1275:474-475; fie-
refhan, fierefnâme, 1860:1/342; Hulvî,Leme-
zât-› Hulviyye, 1993:259-265; Bursal› Mehmed

Tahir efendi, Osmanl› Müellifleri, 1342:1/105-
106; ‹dris-i Bitlisî, Selim-fiahnâme, Terc. Hica-
bî K›lang›ç, 2001:5., Bitlis il y›ll›¤›, 1971:106;
Türkiyede Vak›f Abideler Ve eserler,
1977:2/191, Müstakîmzâde, Süleyman Sa-
aduddin, Mecelletu’n-Nisâb,1210/2000:  ypr.
133, Çakmako¤lu, 2001:253-266)   

‹dris-i Bitlisî’nin do¤um tarihi tam olarak
bilinmemekle birlikte, ‹dris-i Bitlisî’nin "Hak-
ku’l-Mübîn Fi fiarhi Hakki’l-Yakîn"(2) adl› ese-
rinde, gençli¤inin ilk dönemlerinde 876/1472-
3 y›l›nda, aralar›nda Mevlâna Abdurrahman
Câmî’nin de bulundu¤u Hacc kafilesinin Teb-
rîz’e geldi¤ini haber ald›¤›n› belirtmektedir.
(Bayrakdar, 1991:4; k›rlang›ç: 2001:7-8) O s›ra-
da ‹dris-i Bitlîsî’nin 20 yafl›na yak›n oldu¤unu
farzedersek, 850’li y›llarda do¤mufl olabilece-
¤i tahmin edilir. 

Soy olarak Kürt olan, ilk tahsilini ve Ta-
savvuf terbiyesini pederinden alan ‹dris-i Bit-
lîsî, çok kuvvetli bir medrese e¤itimi al›r. Di-
yarbak›r, tebrîz ve fiam’da tahsilini sürdürür.
Arapça ve Farsça’n›n d›fl›nda Türkçe’yi de iyi
bir flekilde ö¤renir. Nakli ve âlet ilimlerinde
tebahhur kesbeder. ‹dris-i Bitlisî’nin mevcut
eserleri de bunu teyid eder niteliktedir.  

‹dris-i Bitlisî, medrese tahsili sonras›nda
genç yafl›nda, Akkoyunlu devleti’nin saray›na
girer ve Sultan Yakup zaman›nda (1478-
1490)sarayda, münflîlik ve muvakki’lik görev-
lerini deruhde eder. Hatta sarayda flehzadele-
rin ta’lim ve terbiyesi ile de vazifelendirilir.
Sultan Yakub’un vefat›ndan sonra da, Akko-
yunlu saray›ndaki görevlerine devam eden ,
‹dris-i Bitlisî, Akkoyunlu Devleti’nin fiah ‹s-
mail taraf›ndan y›k›ld›¤› tarih olan 1501’e ka-
dar bunu sürdürür. Sultan Yakup’tan sonra
gelen hükümdarlara da ba¤l›l›¤›n› devam et-
tirir. (Ayvansarâyî, Hadîka, 1281: 1/  263; Tafl-
köprülüzâde, fiekâik, 1985: 314; Hoca saaded-
din, Tâcu’t-Tevârih, 992: V/238; Babinger,
1992: 51-52)

Safevî(3) ailesinin o günkü temsilcisi olup,
fiiilik iddias›yla, akkoyunlular› ma¤lup edip
Tebriz’e girerek Safevî devletini kuran fiah ‹s-
mail’e karfl› bu yüzden, ‹dris-i Bitlisî Mezheb-i
Nâ Hakk (906/1501) tarihini cifr hesab›yla söy-
lemifltir. Bu konu fierefnâme’de flöyle anlat›l›r:

" fiah ‹smail ortaya ç›kt›¤›nda, Raf›zilerin
mezhebi revaç buldu, Mevlâna ‹dris de onla-
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(1)Baflka kaynaklarda Tebriz’de
vefat edip orada medfun oldu-
¤u kaydedilse de bu do¤ru de-
¤ildir. (Bayrakdar, 1991:4; K›r-
lang›ç, 2001: 5). Zira türbedeki
kitâbesi bunu do¤rulamamak-
tad›r.
(2)Hakku’l-Yakîn adl› eser, Gü-
flen-i Râz sahibi fieyh Mahmud
fiebüsterî’nindir.
(3) Safevî ailesi, Sühreverdiyye
ve Ebheriyye tarikat›n›n fleyhle-
rinden fieyh ‹brahim Zahid Gî-
lânî’nin halifelerinden fieyh Sa-
fiyuddin Ebu ‹shak El-Erdebîli
(Vefat›: 735/1334) taraf›ndan
kurulmufltur. Safiyuddin’in is-
mine nisbeten, bu aileye ve bu
sülaleden gelen hanedana Safe-
vîler ad› verilmifltir. Ailede
fleyhlik babadan o¤ula geçmifl,
fieyh Safiyuddinden sonra yeri-
ne o¤lu fieyh fieyh Sadreddin
Musa fleyh olmufl, onun ard›n-
dan ise Hâce Alaeddin Ali,
onun vefat›yla da fieyh ‹brahim
Erdebilî posta geçmifl, bu baba-
dan o¤ula geçifl döneminde aile,
siyasal ve toplumsal güç kaza-
narak hanedan haline gelmifltir.
fieyh ‹brahim’den sonra ise, ye-
rine kardefli fieyh Ca’fer posta
geçmifl. Ancak bu dönemde,
fieyh ‹brahim’in o¤ullar›ndan
fieyh Cüneyd, amcas›n› tan›ma-
yarak ona karfl› ç›km›fl, Erdebil’i
terk ederek Anadolu’ya gelip,
saltanat kurmaya heveslenmifl
bafl›na askerler toplam›flt›r. Bu
flekilde Safevî ailesi ikiye bölün-
müfltür. Asl›nda sünnî olan Sa-
fevî ailesi içerisinde fiiî ve Raf›zî
görüfllere ilk meyleden, fieyh
Cüneyd olmufltur. Akkoyunlu
hükümdar› Uzun Hasan’›n k›z
kardefli ile evli olan fieyh Cü-
neyd Akkoyunlularla giriflti¤i
bir çat›flmda 1460 y›l›nda öldü-
rülmüfltür . Yerine müritleri ta-
raf›ndan geçirilen o¤lu Haydar
ise, delikanl›l›k ça¤›na gelince
babas› gibi saltanat hevesine ka-
p›larak bafl›na müritlerinden
büyük bir ordu toplam›flt›r. Ak-
koyunlular›n fiirvan hakimi
Ferruh Yesar’›n ordusu ile karfl›
karfl›ya gelmifl, tam savafltan za-
ferle ç›kacakken, fieyh Haydar
bafl›na isabet eden bir okla öl-
dürülmüfl, ordusu pani¤e kap›-
l›p da¤›lm›fl ve ço¤u k›l›çtan ge-
çirilmifltir. Hayatta kalabilmeyi
baflaran tek o¤lu ‹smail ise mü-
ritlerince gizlenmifl, delikanl›l›k
yafl›na gelince müritlerinde or-
du toplamaya bafllam›fl özellik-
le Anadolu’dan bir sürü mürit
ona kat›lm›fl büyük bir dervifller
ordusu ile babas› ve dedesinin
intikam›n› almaya koyulmufl.
Önce fiirvanflah olan Ferruh Ye-
sar’› ortadan kald›rm›fl ard›n-
dan Askkoyunlu hükümdar› El-
vend Bey’le savaflm›flt›r. Sonun-
da Elvend’e karfl› zafer kazanan
‹smail, 906/1501 tarihinde Ak-
koyunlular’›n payitaht› Tebriz’e
girerek flahl›¤›n› ilan etmifl, böy-
lece Safevî Devleti kurulmufltur.
(‹bn Bezzaz, Tevekkülî, Safve-
tu’s-Safa, 896; Afl›kpaflazâde,
Tevârih, Ali Be¤ neflri, 1332;
Hinz,1992 , Yüksel,1995)



r›n tarihini Mezheb-i Nâ Hakk olarak buldu ,
bu k›ssa fiah taraf›ndan duyuldu¤unda, fiah
musahibi ve meclisinin has nedimi Kemâled-
din Tabîb flîrâzî’ye Mevlâna ‹dris’e bir mektup
yaz›p, bu tarihi onun söyleyip söylremedi¤ini
sormas›n› emretti. Mevlâna Kemaleddin de
bu emre uyarak, bir çok zerafet ve letafetle
dolu bir mektup yaz›p, Mevlâna ‹dris’e yolla-
d› mektubun muhtevas›na muttali olan Mev-
lâna ‹dris, bunu inkar etmedi ve cevâben flun-
lar› söyledi: " Evet! Bu tarihi ben buldum, an-
cak bu terkib Arapçad›r ve ben Mezhebuna
Hakk dedim"(4) Mevlâna ‹dris’in bu tavr› fiah
‹smail’in hofluna gider ve Mevlana ‹dris’i ken-
disinin yan›na gelip, maiyyeti aras›na girmesi
için davet eder. Mevlâna idris ise, bu ça¤r›ya
ra¤bet etmeyip, mazeretini belirten Farsça bir
manzumeyi fiah’a yollar. " (fierefhan, fierefnâ-
me, 1860:1/342-343)(5)

fiah ‹smail’in maiyyetine kat›lmayan ‹d-
ris-i Bitlisî, bir nakle göre, Safevilerin eline
geçmifl olan Tebriz’i terk ederek Hicaz’a gider.
Di¤er bir nakle göreyse, önce ‹stanbul’a gelir,
sonra buradan Hicaz’a gider. Ancak, Kaynak-
lara bak›ld›¤›nda Tebriz’den Hicaz’a gitmifl
olmas› daha muhtemel gözükmektedir. Daha
sonra ‹stanbul’a gelen ‹dris-i Bitlisi Sultan II.
Bayezîd’in iltifat›na mazhar olur. Bitlisî’nin
daha önce de II. Bayezid’le iliflkisi olmufl, 1485
y›l›nda, akkoyunlu hükümdar› Sultan Yakup
ad›na II. Bayezid’e tebriknâme göndermifltir.
‹stanbul’da saraya iltihak eden, Mevlâna ‹d-
ris, II. Beyazid’in de muvakki’ ve münfli’i

(Mühürleri basan özel kâtib) olur.(6) Bir ara
saray erkân› ile aras› aç›lan ‹dris-i Bitlisî baz›
s›k›nt›lara maruz kal›r. Ancak, Sadrazam Ha-
d›m Atik Ali Pafla’n›n ölümüyle rahata kavu-
flur. ‹dris-i Bitlis-i sarayda vak’anüvîslik vazi-
fesini de deruhde eder ve padiflah›n iste¤iyle,
ünlü tarih kitab› Heflt Behiflt’i kaleme al›r ve
bunu otuz ay zarf›nda nihayete erdirir. Farsça
olarak kaleme al›nan bu tarih kitab›, II. Beya-
zid dahil sekiz Osmanl› padiflah›n›n tarihini
içermektedir. 908/1503 ile 911/1505 tarihleri
aras›nda yazd›¤› tarihini II. Bayezid’e sunar.
Ancak ‹dris-i Bitlis-i‘de bunun karfl›l¤›n› ala-
mad›¤› kanaati has›l olur. Zira, saray erkâ›
kendisine cephe al›r ve heflt Behiflt’e tenkitler
yöneltirler. (Bayrakdar,1991:6-9; k›rlang›ç,
001:8-9; Bursal› Mehmed Tahir, 1342:6-7; Ba-
binger,1992:51-52; Muhyî-yi Gülflenî, 1982:77-
79)  

Daha önce Hacca gitmek isteyen Mevlâna
‹dris’e bu konuda bir türlü izn-i hümâyun ç›k-
maz. Ancak Sadrazam Had›m Ali Pafla’n›n ve-
fat› ile Rebi’u’l-Ahir 917/1511 tarihinde izn-i
sultânî ç›kar. Bunun üzerine 1511 tarihinde,
‹dris-i Bitlisî amcas›n›n o¤lu olan Hacc emiri
ile birlikte, Deniz yolu ile Hacca gider. Önce
M›s›r’›n ‹skenderiye liman flehrine u¤rar, ar-
d›ndan Kahire’ye geçer. Orada Memlüklü Sul-
tan› Kansu Gavri ile görüflür. Ayr›ca yine Ka-
hirede ünlü mutasavv›f ve Gülfleniyye tarika-
t›n›n kurucusu fieyh ‹brahim Gülflenî ile gö-
rüflmeleri, sohbetleri olur. Hatta onun iste¤i
ile Farsça gazeller tertib eder. (Muhyî-yi Gül-

flenî, 1982:81-82)

Amcas›n›n o¤lu ile birlikte Hi-
caz’a geçen ‹dris-i Bitlisî Hacc vazife-
sini yerine getirdikten sonra, hakk›
takdir edilmedi¤i için ‹stanbul’a dön-
meyip burada kalmaya karar verir,
hatta bu konuda saraya bir mektupta
gönderir. Ancak, bir süre sonra ‹dris-i
Bitlisî mekke’de mücavir olarak bulu-
nuyorken, 918/1512’de ‹stanbul’da
saltanat de¤iflikli¤i olur. II. Bayed’in
o¤lu Trabzon valisi olan Yavuz Selim
Han, babas›n› zorla tahttan indirerek,
yerine tahta geçer. Yavuz Sultan Selim
tahta geçmesinin ard›ndan ‹dris-i Bit-
lisî’ye hediyeler yollayarak ‹stanbul’a
davet eder. Bunun üzerine Mevlâna
‹dris fiam ve Halep üzerinden ‹sken-
derun’a gelir fiam ve Halep’te bir
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(4) ‹dris-i Bitlîs-i asl›nda terkibi
Farsça, Mezheb-i Nâ Hakk –
Hakk olmayan Mezhep- fleklinde
söylemesine karfl›n ince bir
zerafetle, terkibin Arapça, Mez-
hebuna Hakk – Hakk Mez-
hebimiz – oldu¤unu söyleyerek,
fiah ‹smail’in gazab›ndan kendini
korumaya çal›flm›flt›r. 
(5) Bu olay Hadîkatu’l-Cevâmi’de
Ayvansarâyî taraf›ndan da nak-
ledilmifltir. (Ayvansarâyî, Hadîka,
1281:1/263)
(6) " Mevlâna ‹dris ki, Sultan’›n
muvakki’i idi" (Muhyî Gülflenî,
1982:79) 

Resim 1; ‹dris-i Bitlisî’nin
kendi hatt›yla “Heflt Behiflt”
adl› eserinin iki sayfas› (Sü-
leymaniye  Es’ad Efendi Kü-
tüphanesi No: 2197)



müddet kalarak oradaki ulema ve mutasav-
v›flarla muarefelerde bulunur. Ard›ndan, ‹s-
kenderun’dan Deniz yolu ile ‹stanbul’a gelir.
‹dris-i Bitlisî bu kere saray’da büyük iltifatlar-
la karfl›lan›r, Padiflah›n özel müflaviri olur.
Bundan sonra Mevlâna ‹dris önemli roller
üstlenir. Koyu bir sünnî olan ‹dris-i Bitlisî, Ya-
vuz Sultan Selim’in fiah ‹smail’e karfl› büyük
birsefer düzenlemesini temin eder. (Bursal›
Mehmed Tahir, 1342:6-7; Ayvansarayî,
1281:263; Bayrakdar,1991:8-9; Hoca saaded-
din, 1992)

906/1501 tarihinde Akkoyunlular›n payi-
taht› olan Tebriz’i zabt eden fiah ‹smail, Ana-
dolu’da babas› ve delerine ba¤l› birçok mürit
afliret ve oymaklar› da bafl›na toplar, Anado-
lu’da Erzincan ve Malatya’ya kadar bölgeleri
zabt eder. Di¤er yandan da Ba¤dat’a kadar
ulafl›r. Tekeli ve Karaman bölgesindeki birçok
afliret ve oymak Safevi devletine taraftar hale
gelir. Do¤uda ise Özbek Han’› fieybânî Han’la
çarp›flan fiah ‹smail onu da tasfiye edip, bü-
yük iflkencelerle öldürtür. Böylece fiah ‹smail
k›sa zamanda Herat’tan Sivasa kadar olan bir
bölgede hakim olup rakipsiz kal›r. Safevîlerin
bu kadar güçlenip yay›lmas›nda bafllang›çta,
tüm geliflmelere göz yuman Sultan II. Baye-
zid’in büyük sorumlulu¤u vard›r.
(Hinz,1992;Allouche,1983;HocaSaaded-
din ,1992 ;Afl›kpaflazâde,1332 ;Solakzâ-
de,1297;Sümer 1992; fierefhan,1860)

‹dris-i Bitlisî 1514’te Çald›ran seferine pa-
diflahla birlikte ç›kar. Çald›ran seferi öncesin-
de, fiah ‹smail Do¤u Anadolu’da zabtetti¤i
bölgelerdeki Kürt afliret beylerini hapse att›r-
m›flt›. Bu durumla birlikte Kürt afliretlerinin
sünnî olmalar› ve güçlü bir sünnî ulema gele-
ne¤inin, Abbasî hilâfet gelene¤ine köklü bir
ba¤l›l›¤›n kürtler aras›nda yer edinmifl olmas›
kürt afliretlerini Osmanl›ya yöneltti. Bir k›s›m
Kürt beyleri sefer yolculu¤unda Yavuz Sultan
Selim’in huzuruna ç›karak memleketlerinin
tümünün fiah ‹smail taraf›ndan zabtedildi¤ini
bildirerek bu konuda fiah ‹smail’e karfl› yar-
d›m talep ederler.  Bu yüzden birçok kürt afli-
reti Çald›ran savafl›nda Yavuz Sultan Selim’in
saf›nda savafla kat›ld›. 2 Recep 920 tarihinde
Çald›ran’da vukubulan savafl, bir hayli kay›p
verilmesine ra¤men kazan›l›r. fiah ‹smail bü-
yük bir bozguna u¤rayarak ordusuyla kaçar,
zevcelerinden biri ve birçok komutan› esir dü-
fler. Çald›ran’da durmayan Yavuz Sultan Se-

lim ordusuyla Safevî ordusunu takip eder ve
sonunda Tebriz flehrine girilir. fiah ‹smail ise
fiiraz taraflar›na kaçar. Daha önce fiah ‹sma-
il’in zulmüne maruz kalan Tebriz halk› Os-
manl›lar› sevinçle karfl›larlar. Yavuz sultan Se-
lim Tebriz’de dokuz gün kal›r ondan sonra
burada kal›n›p kal›nmayaca¤› hususu istiflare
edilir. Yavuz Sultan Selim, Tebriz ya da Kara-
ba¤’da k›fllay›p, baharda tekrar fiah ‹smail
üzerine yürümeyi ve onu tümüyle kökten or-
tadan kald›rmay› hedefler. ‹dris-i Bitlisî bura-
da k›fllanmas›n›, daha sonra tekrar sefere de-
vam edilmesi yönünde ›srar eder. Ancak vü-
zera ve yeniçeriler ise ‹stanbul’a geri dönmek
konusunda ›srarl› olurlar. Hatta, neredeyse
ayaklanmaya bile teflebbüs olunur. Yavuz Se-
lim kargaflay› önlemek için geri dönmeyi ka-
bul etmek zorunda kal›r. Tebrizli bir k›s›m
san’at ve ma’rifet erbab›n›da yanlar›na alarak
, geri dönüfl yolculu¤una ç›k›l›r. Bayburt ,
Niksar ve Amasya üzerinden ‹stanbul’a dö-
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Resim 2; ‹dris-i Bitlisî
Çeflmesi (Foto¤raf: Aras
Neftçi)

Resim 3; ‹dris-i Bitlisî Mek-
tebi’nin arka taraftan görü-
nüflü (Foto¤raf: Aras Neftçi)



nülür. Bu dönüfl s›ras›nda, Kürt beylerinin tü-
münün Osmanl› saf›na çekilmesi için ‹dris-i
Bitlisî bölgeye gönderilir. (Celâl-Zâde Musta-
fa, Selîm-Nâme,1990; Müneccimbafl› Tarihi,
1975:2/456-474;Solakzâde,1297:365-376;
U¤ur, 1984:88-110; Hoca saadeddin, 1992:
IV/195-225; fierefhan,1860;Allouche,1983) 

Yavuz Sultan Selim’in emriyle Kürt beyle-
riyle temasa geçen ‹dris-i Bitlisî, bu konuda
büyük baflar› elde eder. Kürt beyleri bir bir Ya-
vuz Sultan Selim’e itaatlerini arzederler. So-
nunda 25 kürt beyinden 24’ü itaatlerini arze-
dip, Osmanl› hükümdar›na ba¤l›l›k›lar›n› bil-
dirirler.(7) Karfl› safta sadece Erdelan Beyi Ha-
lid Bey’in çocuklar› kal›r. Kürd beylerinin Os-
manl›lara ba¤land›¤›n› ö¤renen fiah ‹smail
Mardin ve Diyarbekir’e tekrar ordu gönderir.
Türkmen beylerinden Ustaclu O¤lu Mehmed
Bey’i Diyarbekir’e, onun kardefli Karahan’› da
Mardine yollar. Bu iki flehir bunlar taraf›ndan
zabtedilir. Bunlar›n üzerine bir ordu ile B›y›k-
l› Mehmed Pafla ile fiâdî Pafla gönderilir. ‹dris-
i Bitlisî’yi de yan›na alan Mehmed Pafla asker-
leriyle Diyarbak›r’a ulafl›r. Osmanl›’ya itaatini
bildiren Kürt beyleri de afliret mensuplar›yla
bunlara kat›l›r. Diyarbak›r (Amid) halk› da sa-
fevilere karfl› direndi¤inden, Diyarbekir k›sa
zamanda Safevilerden temizlenir. Buradan
kaçan Safevi taraftarlar› Mardin’e kaçarlar.
Bunun üzerine ‹dris-i Bitlisî yan›ndaki kürt
bey ve askerleriyle birlikte bizzat Mardin üze-
rine yürür. Ve flehrin kuflat›lmas›n› idare eder.
Mardin halk›na va’z u nasihat eden ‹dris-i Bit-
lisî halk› flehri teslim etmeye ikna eder ve fle-
hir teslim al›n›r. fiehrin teslim al›nd›¤›n› gören
Karahan, taraftarlar›yle Sincar taraf›nda bir
kaleye kaçarak buray› tahassun eder. Yavuz
Sultan Selim de ‹dris-i Bitlisî ve kürt beyleri-
ne, hil’at ve büyük hediyeler gönderir. (Hoca
Saadeddin, Tâcu’t-evârih, 1992:IV; Solakzâ-
de,1297:365-374;Müneccimbafl›, 1975:2/456-
474) 

O s›ralarda B›y›kl› Mehmed Pafla ile fiâdî
Pafla’n›n aras› aç›l›r. fiâdî, Padiflahtan,
Amid’den öteye geçme konusunda emir al-
mad›klar›n› bildirerek eyâlet askerlerini ala-
rak Amasya’ya geri döner. Durumdan haber-
dar olan ‹dris-i Bitlîsî, Amid’e dönüp k›fllama-
ya karar verir. B›y›kl› Mehmed Pafla ve Kürt
beyleriyle birlikte Amid’e dönüp, kaleyi müs-
tahkem hale getirirler. (Müneccimbafl›,
1975:2/474-475; Solakzâde,1297:380-381)

fiah ‹smail’in bölgedeki eyâlet valisi olan
Karahan Osmanl› askerleri ile Kürt afliret as-
kerlerinin çekildi¤ini duyunca, yan›ndaki as-
kerlerle Mardin’e dönüp flehri zorla tekrar ele
geçirir. Bunun üzerine fiah ‹smail de, Heme-
dan hakimi Yegân ile Kelhor hakimini asker-
leriyle birlikte Kerkük yoluyla Karahan’›n
yard›m›na gönderir. Zira, di¤er yollar kürt
beyleri taraf›ndan tutulmufltu. (Müneccimba-
fl›, 1975:2/475)    

B›y›kl› Mehmed Pafla durumu Sultan’a
arzeder, Sultan da fiâdî Pafla’ya k›z›p tüm va-
zifelerinden al›r. Karaman Valisi Boflnak Hüs-
rev Pafla’y› yard›m için gönderir. Ayr›ca kap›-
kulu askerlerinden bir miktar yeniçeri de gön-
derilir. Yeniçeriler Amid yolunda iken, Kemah
hakimi Ahmed Bey’in teflvikiyle, Harput ve
Ergani’yi de fiah ‹smail taraftarlar›n›n elinden
al›rlar.(Solakzâde, 374-375) 

B›y›kl› Mehmed Pafla Karahan’›n üzerine
öncü kuvvetler gönderir, ancak taktik hatas›
yüzünden Karahan’›n askerlerinin pususuna
düflüp flehid olurlar. Bunun üzerine gelen yar-
d›m› bekleyen Mehmed Pafla, yard›m gelince
Karahan’›n üzerine yürüdü. ‹ki ordu Eski koç-
hisar yak›nlar›nda karfl› karfl›ya gelir. Osman-
l› askerleri aras›nda toplara sahip ikibin civa-
r›nda yeniçeri bulunmaktayd›. Ordunun sa¤
kanad›nda ise Karaman ve Anadolu beyleriy-
le yard›ma gelen Boflnak Hüsrev Pafla alt›bin
süvarisiyle bulunmaktayd›. Sol kanatta ise
Kürt afliret bey ve a¤alar›yla birlikte k›rk bin
civar›nda Kürt savaflç›s› durmaktayd›. Bu
kürt savaflç›lar bizzat ‹dris-i Bitlisî taraf›ndan
komuta edilmekteydi. Karahan’›n ordusunda
ise fiah ismail’in yard›ma gönderdi¤i Türk-
men-K›z›lbafl beyleri ve savaflç›lar› ile Gürcü
savaflç›lar yer almaktayd›. Çarp›flmada ilkin
Karahan’›n ordusu, Boflnak Hüsrev Pafla’n›n
askerlerini bozup ikiye yard›, bunun üzerine
Zülkadirli askerleri ric’ate yüz tuttu. Ancak,
idris-i Bitlisî Kürt savaflç›larla yeniçerilere Ka-
rahan’›n ordusu üzerine son bir hamle yapt›r-
d›. Bu s›rada Karahan yeniçerilerin tüfengin-
den ç›kan bir kurflunla can verir. Safevî asker-
leri bozgunla karfl›lafl›r. Karahan’›n askerleri-
nin büyük ço¤unlu¤u savafl meydan›nda telef
olur. Kurtulabilenler Mardin taraf›na kaçar,
bunlar›n Sincar taraf›na kaçanlar›, yeniçeri ve
kürt savaflç›larca takip edilerek telef edilir. Ka-
rahan’›n fiah ‹smail’in k›zkardefli olan efli, ba-
z›lar›yla kurtularak Tela’fer ve Musul yolu ile
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(7) Bunlar, Bradost beyleri, So-
ran Meliki fiah Ali o¤lu Emir
Seyyid, ‹madiye Meliki Emir
Seyfeddin, Buhtî beyleri, Bitlis
hakimi Emir fieref, Hizan beyi
Emir Davud, Sason Hakimi
Ali bey, Nemrah Hakimi Ab-
dal Bey, Emir Melik Bin ‹z-
zuddin, H›sn-› keyfa (Hasan-
keyf) Hakimi Eyyubî sülâle-
sinden Halil El-Eyyubî ve di-
¤erleriydi.
Bu olay Solakzâde tarihinde
flu flekilde anlat›l›r: "‹tâat Ker-
den-i Ekrâd Ve Feth-i Kal’a-i
‹flân Tâife-i Ekrâd’›n memle-
ketleri K›z›lbafl tasarrufunda
olan Azerbaycan ve Ba¤dâd
ve Diyârbekr mabeyninde vâ-
ki’ olma¤›n, zümre-i mezbûre
Surh-Ser ile mukavemete ikti-
darlar› olmad›¤› ecilden hah
ne hah fleyâtîn ve câh-› fiâh-›
gümrâh itaatine bafl e¤mifller
idi. Pâdiflah-› bülend-makâm
flehr-i Tebriz-i teflrif buyur-
duklar› eyyâmda ümerâ-y›
Ekrâd’›n ekseri esnâ-y› râhda
fiehriyâr-› bâ ikbâl Hazretleri-
ni istikbal idüb her birine
mertebelu mertebesince riâyet
ve iltifât olunmufl idi. Teb-
riz’de taraf-› Rûm’a müracaat
buyurduklar› hînde manzûr-›
nazar-› pâdiflâhî ve Hânedân-›
l-i ‘Osmân’›n hay›r-hah› olan
Müerrih Mevlâna ‹dris-i Bidli-
sî duâ-gu-yi kadîmleri ve ol
sefer-i zafer-rehberde ma’an
bulunma¤la nisbet-i terâbiye
takrîbi ile ümerâ-y› Ekrâd Pâ-
diflah-› ‘lî-Nijâd Hazretlerine
itâat ve ink›yâd maslahat›
içun hüsn-i tedbir ile teshîr k›-
lub muti’ etme¤e Mardin kur-
bunda Bilâd-› Kürdistan’a re-
vâne etmifller idi. Mevlâna-y›
mezbûr bihasebi’l-Me’mûr bu
emrin husûlüne sarf-› makdûr
idüb Urmî ve Üfltî ve Soran ve
Sason ve Bidlîs ve ‘‹mâdiye ve
H›snkeyf hakimlerin ve bil-
cümle yirmi befl nefer ülke sa-
hibi ümerâ-y› nâmdarlar›n
gönüllerin ele alub tatl› dil ile
pâdiflah-› bâ ‘adl-dâd taraf›na
muti’ ve münkâd eyledi. Ve
bu eyyâmda ahâli-yi Diyar-
bekr Mevlâna-y› müflaruni-
leyhin nasihati ile derûn-› hi-
sardan Tâife-i K›z›lbafl’› ihrac
ve esbâb-› iskâllerini dahi tâ-
râc eylediler. Ve bu fütuhât-›
celîle Sultan-› Cihan Amas-
ya’da k›fllad›¤› zamanda vâki’
oldu. (Solakzâde, 1297: 378) 



Tebriz’e kaçmay› baflar›r. Hüsrev Pafla, ‹dris-i
Bitlisî ile birlikte Mardin üzerine yürür ve tek-
rar Safevîler’in eline geçmifl olan flehri tekrar
kuflat›rlar. fiehir halk›, Mevlâna ‹dris’le daha
önce yapm›fl olduklar› ahde uyarak flehri tes-
lim ederler. Ancak Karahan’›n kardefli olan
Süleyman Bey adamlar›yla kaçarak flehrin ka-
lesine s›¤›n›p bu kaleyi kapat›rlar. Kaleyi can-
la baflla savunarak teslim etmezler. Kuflatma
bir y›ldan fazla sürer. Bu s›rada ise Osmanl›-
Memlüklü çat›flmas› bafl gösterir. Acem diya-
r›na yeni bir büyük sefer için Ordu haz›rlayan
Yavuz Sultan Selim, fiah ‹smail ile anlaflan
Memlüklülerin engellemeleriyle karfl›lafl›r.
Bunun üzerine Bunun üzerine Yavuz Sultan
Selim Memlük ülkesine sefer düzenlemeye
kara verir. 1516 tarihinde büyük bir ordu ile
gidilir. Antep, ‹skenderun ve Halep yöreleri
zabtedilir. Osmanl› Ordusu Memlüklü Çerkes
hükümdar› Kansu Gavri’nin ordusu ile Merc-
i Dâb›k yak›nlar›nda karfl›lafl›r. Savaflta, Mem-
lük-Çerkes ordusu bozulur bu savafl s›ras›n-
da, hükümdar Kansu Gavrî namaz k›larken
secde üzerinde, bir Osmanl› askeri taraf›ndan
flehid edilir. Ard›ndan Yavuz Sultan Selim,
fiam’a girer tüm Suriye ve Filistin zabtedilir.
(Solakzâde, 375-396; Hoca Saadeddin, Tâcu’t-
Tevârih, 1992:IV/231-308)

Bu s›rada, Mardin kalesinin henüz zabte-
dilmedi¤ini ve Karahan›n kardefli Süleyman
Bey’in burada direndi¤ini ö¤renen Yavuz Sul-
tan Selim yeniden top ve tüfengli askerler
gönderir nihayet kale fethedilir. Boflnak Hüs-
rev Pafla Kalede dirnenleri Süleyman Bey bafl-
ta olmak üzere tamamen k›l›çtan geçirtir. Us-
tacluo¤lu Muhammed’le Karahan’›n kardefli
olan Süleyman Bey’in kesik bafl›n› Padiflah’›n
kat›na gönderir. Ayn› zamanda Diyarbekir ci-
var›nda bulunan di¤er Savefilerin elinde bu-
lunan kalelerde, o y›l içerisinde bir bir al›n›r.
O s›ralarda, memleketi Safevilerce elinden al›-
n›p, fiah ‹smail taraf›ndan zindan’a at›lm›fl
olan Hasankeyf Emiri Melik halil El-Eyyubî,
zindandan kurtulduktan sonra memleketine
gelerek önce Siirt’i Safevilerden kurtar›r. Ar-
d›ndan, ‹dris-i Bitlisî ve B›y›kl› Mehmed Pa-
fla’n›n tüm seferlerinde yanlar›nda bulunur.
Mardin kalesinin zabt›ndan sonra, H›sn-
keyf’in tekrar zabt› için yard›m ister. Bunun
üzerine ‹dris-i Bitlisî, Osmanl› askerleri ve
Kürt savaflç›lardan oluflan büyük bir ordu ile
H›snkeyf’e yönelir. Yavuz Selim’in emriyle,

kuflatmay› bizzat komuta eder. Sonunda zafer
elde edilir ve flehir kalesiyle birlikte zabtedilir.
‹dris-i Bitlisî, Melik Halil’i bizzat kendisi bey-
lik makam›na oturtur. Ve buran›n ifllerini dü-
zene koyana kadar burada kal›r. (Hoca Sa-
adeddin, âcu’t-Tevârih, 1992:IV/248-258; Mü-
neccimbafl›, 1975:2/ 477-479; Solakzâ-
de,1297:382-383; U¤ur, 1984; Selim fiah-Nâme,
2001; Göyünç,1991:15-34)

Mevlâna ‹dris, Kürt yo¤unluklu bölgeleri
Osmanl›lara iyice ba¤lad›ktan(8) sonra, 1517’de
Yavuz Sultan Selim’in M›s›r seferine kat›l›r.
Padiflah’›n Merc-i Dâb›k Seferi s›ras›nda B›y›k-
l› Mehmed Pafla Padiflah’›n emriyle Diyarbe-
kir’den gelerek bu sefere kat›lmas› istenir. B›-
y›kl› Mehmed Pafla’n›n sefere ifltirakiyle Di-
yarbekir ve çevresinin idaresi vekaleten ‹dris-i
Bitlisî’ye verilir. Merc-i dâb›k zaferinin ard›n-
dan B›y›kl› Mehmed Pafla Padiflah’tan izin is-
teyerek Diyarbekir’e avdet eder. Burada ‹dris-i
Bitlisî’nin gördü¤ü teveccühü hazmedemeyen
Mehmed Pafla, I. Selim’e bir mektup yazarak
ya kendisinin ya da Mevlâna ‹dris’in Diyarbe-
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(8) ‹dris-i Bitlisî’nin en önemli
siyasi rolü, kürt afliretlerini ve
Kürdistan havâlisini Osmanl›-
lara ba¤lamak olmufltur. Daha
önce akkoyunlular’›n hakimi-
yet sahalar› içinde bulunan
bölge halk›, Safevî Devleti ku-
rulunca bu yeni fiiî devletin
bask›s›na maruz kal›rlar. Ab-
basî devrinin bafllar›ndan beri
sünnî akideye ba¤l› bulunan
ve güçlü bir ulema gelene¤ine
sahip olan kürtler, safevîlere
karfl›n direnmek durumunda
kal›rlar. Bu suretle ‹dris-i Bitli-
sî’nin dirayetli siyaseti ve ta-
vassutu ile Osmanl›’y› tercih
ederler. Böylece, bölge halk›
Tebriz yerine ‹stanbul’u payi-
taht olarak görmeyi tercih
ederler. Çünkü, Yavuz Sultan
Selim bölgedeki, beylerin hak-
lar›n› muhafaza etmifl memle-
ketlerini, fiah ‹smail’in aksine
beylere iade ederek muhtari-
yet tan›m›fl. Sonuçta Bölge
halk› safevî sald›r› ve bask›la-
r›ndan korunmufl olur, ayn›
zamanda da, Safevî ak›nlar›na
karfl› tampon görevini icra
ederler. Böylelikle safevîlerin
Anadolu’nun içlerine ve bat›
bölgelerine s›zmalar› ve nüfuz
göstermelerinin de yolu kapa-
t›lm›flt›r.

Resim 4; ‹dris-i Bitlisî’nin
Yavuz Sultan Selim’e gön-
derdi¤i mektub



kir’den al›nmas›n› talep eder.(9) Bunun üzerine
padiflah, ‹dris-i Bitlisî’ye kendi maiyyetine ka-
t›lmas› konusunda emirnâme gönderir. Padi-
flah M›s›r seferi s›ras›nda fiam’da iken ‹dris-i
Bitlisî,  burada padiflah’a mülâki olur. (K›rlan-
g›ç, 2001:1011; Bayrakdar,1991:10) Bu sefer s›-
ras›nda da, padiflah’a müflavirlik yapar, M›-
s›r’›n zabt›ndan sonra bura idaresinin yeniden
inflas›nda fikirlerine baflvurulur. Hatta M›s›r’›n
ne surette idare olunabilece¤ine dair Padiflah’a
bir layiha arzeder. Kahire’de bulundu¤u s›ra-
da baflta ‹brahim Gülflenî olmak üzere birçok
mutasavv›f ve alim ile mülâki olur. (Muhyî-yi
Gülflenî, 1982:166,352-355)

‹dris-i Bitlisî M›s›r’›n fethinin akabinde
M›s›r’da kal›r ve burada Hayâtu’l-Hayavân
tercümesini tamamlayarak padiflaha sunar.
Bunun yan›s›ra, Padiflah’›n emriyle , M›s›r›n
fethini konu alan bir Fetihnâme kasidesi kale-
me al›r. Bu Fetihnâme Selîm fiah-nâme adl›
eserinde mevcuttur. (K›rlang›ç, 2001: 11; ‹dris-
i Bitlisî, Selîm fiah-Nâme, 2001:354-365)

M›s›r’da kald¤› dönemda itibarl› bir mev-
kide olan Mevlâna ‹dris, M›s›rdaki Osmanl›
idarecileri ve Rumeli kazaskeri Zeyrekzâ-
de’nin baz› haks›z uygulamalar›ndan rahats›z
olan halk›n flikâyet yeri olur. Kendisine pek
çok flikâyet ulaflan ‹dris-i Bitlisî, sonunda da-
yanamayarak sitem dolu bir kasideyi padi-
flah’a sunar. Bu kaside karfl›s›nda onun bir câ-
ize beklentisi içine girdi¤i zehab›na kap›lan
Sultan Selim ona bin alt›n flori ba¤›fllar. Bu
ödüle hiddetlenen, Mevlâna ‹dris bunu vezir-
ler arac›l›¤›yle padiflah’a iade eder. Padiflah’a
bu iletilince, ‹dris-i Bitlisî’nin ‹stanbul’a gide-
cek donanmayla, geri dönmesini emreder. Bu-
nun üzerine ‹dris-i bitlisî de donamayla ‹stan-
bul’a döner. (Hicabi K›rlang›ç, 2001: 11-12)
O¤lu Ebu’l-Fazl Mehmed Efendi, Selim fiah-
Nâme’nin zeylinde bunu flöyle anlat›r:

" Bu gemiler M›s›r’dan yükledikleri eflya
ve mallarla tekrar as›l mekânlar› olan ‹stan-
bul’a yönelip ilâhî inâyet rüzgâr›yla güven ve
selâmet diyar›na vard›lar. Nazm:

Denizler ve karalar emriyle zabt edilince
denizden ve karadan fler yok oldu.

M›s›r ve Resid mallar›yla dolu selâmet
yükü Mersa’ya ulaflt›

‹stanbul M›s›r mallar›yla doldu, duru-
mu anlatmaktan kâlem aciz kald›

Kutlu donanmayla gönderilmifl olan mer-
hum babam , ikbâl sahibi Sultan’›n birlikleri-
nin M›s›r ve fiam seferinin ard›ndan saltanat
diyar› ‹stanbul’a gelifline kadar günden güne
artan devletin devam› için dua etmekle mefl-
gul oldu. Sultan’›n hilafet diyar›na geliflinden
sonraysa türlü türlü iltifat ve flereflendirme-
lerle taltif edildi. (Selim fiah-Nâme, 2001:367)

‹stanbul’a döndükten sonra kendini bir
yandan ibadete veren di¤er yandan, Hepflt
Behiflt’e ilâve olarak Selim fiah-Nâme’yi yaz-
makla meflgul olan ‹dris-i Bitlisî bu kitab›n›
tamamlayamadan Sultan I. Selim’in vefat›n-
dan yaklafl›k iki ay sonra vefat eder. Sultan I.
Selim, 9 fievval 926 tarihinde Cumartesi gece-
si (22 Eylül 1520) flirpençe hastal›¤›ndan vefat
eder. (Müneccimbafl›, Erünsal Tercümesi,
1975:2/502; Selim fiah-Nâme, 2001: 61; Hoca
saadeddin, Tâcu’t-Tevârih, 1992:IV/358-359;
Solakzâde, 1297:424;). ‹dris-i Bitlisî ise, o¤lu
Ebu’l-Fazl’›n Selim fiah-Nâme’nin mukaddi-
mesindeki kayda göre, 7 Zilhicce 926 (18 ka-
s›m 1520) tarihinde vefat etmifltir. (Selim fiah-
Nâme, 2001:61). ‹dris-i Bitlisî, Eyüp Gümüfl-
suyu Bülbülderesi taraf›nda, kendi ad›yla an›-
lan ‹dris Köflkü nâm mevkide, kendi hayr›
olan mektep ve çeflmenin karfl›s›nda yer alan,
zevcesi Zeynep Hatun’un hayr› olan Camiin
yak›n›nda set üstünde defnedilmifltir. (Ayvan-
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(9) B›y›kl› Mehmed Pafla vefat ta-
rihi olan, 928 tarihine kadar, Di-
yarbak›r Beylerbeyi olarak kal›r.
24 Muharrem 928/24 Aral›k 1521
tarihinde Sal› gecesi vefat eder ve
Diyarbak›r’da kendi nâm›na yap-
t›rd›¤› Camiin do¤u taraf›ndaki
hazireye defnedilir. B›y›kl› Meh-
med Pafla’n›n halen mevcut olan
mezar flahidelerinde Arapça flu ki-
tâbe vard›r:
BBaaflfluuccuu  TTaaflfl››::
‹ntekale min Dâri’l-Fenâ ila Dâri’l-
Bekâ
Sahibu’l-Seyf Ve’l-Cûdi Ve’l-‘Atâ
El-Merhûm El-Ma¤fûr Muham-
med Pafla
Nevverellahu Merkadehu nûren
ila’l-Haflri Ve’l-Cezâ
AAyyaakkuuccuu  TTaaflfl››::
El-Emîru’l-Umera Bivilâyeti Di-
yarbekr
Haresehellahu Ta’âla ‘ani’t-Telbîsi
Ve’l-Mekr
Fi Leyleti’s-Selâsa’ Er-Râbi’ Ve’l-
‘‹flrîn flehri Muharremi’l-Harâm
Min fluhûri seneti semân ve ‘iflrîn
ve tis’amiet
TTeerrccüümmeessii:: Sahib-i seyf, cömertlik
ve iyilik sahibi olan, Diyarbekir
vilâyeti – Yüce Allah oray› hile ve
desiseden korusun - beylerbeyi,
Merhum ve ma¤fur Mehmed Pafla
– Allah onun kabrini Haflir ve He-
sap gününe kadar nur ile nurlan-
d›rs›n – 928 Muharrem ay›n›n 24.
Sal› gecesi Dâr-› Fenâ’dan Dâr-›
Bekâ’ya intikal etmifltir. 
B›y›kl› Mehmed Pafla’dan sonra,
Diyarbak›r beylerbeyli¤ine yuka-
r›da sözkonusu edilen Karaman
beylerbeyi Boflnak Hüsrev Pafla
tayin edilmifltir. Aslen Bosnal›, So-
kollu ailesinden  olan Hüsrev Pa-
fla, 935/1528 tarihine kadar Diyar-
bekir beylerbeyli¤i vazifesini de-
ruhde etmifltir. Hüsrev Pafla
938’de Halep beylerbeyi, 941’de
M›s›r vâlisi, 943’te ise Kanûnî’nin
ikinci kubbe veziri olur. 952/1545
tarihinde vefat etmifl olup, ‹stan-
bul’da, Fatih-Bâlî Pafla’da, Mimar
Sinan eseri olan cesîm türbesinde
defnedilmifltir. Halen ayakta olan
türbe kap›s›n›n üzerinde flu kitâbe
okunmaktad›r:
Mezar-› Husrev Pafla Rahmetulla-
hi ‘Aleyh
Hakk K›yâmetde ‘inâyet eylesun
Mustafa âna flefa’at eylesun
‹flidenler dediler tarîhini
Dâim Allah âna rahmet eylesun
952
Hüsrev Pafla türbenin oldu¤u ma-
halde mektep ve çeflme de yapt›r-
m›fl ancak bunlar günümüze gele-
memifltir. Halen mevcut olmayan
mektebin 947 tarihli kitâbesi kay-
naklarda flu flekilde zabtedilmifltir:
‘‹zz u ikbâliyle Husrev Pafla
Mektebi yapd› ede Hakk bâkî
Dedi bir kâmil o dem tarîhini
Dâr-› tahsîl kelâm-› bâkî 947
Hüsrev Pafla’n›n hayrat›ndan, Di-
yarbak›r’da bir Cami, Medrese ve
han›, Halep’te de bir camii vard›r.
(Ayvansarâyî, Hadîka, 1281:
1/64;Ayvansarâyî, Mecmu’a,
1985: 115-116; Ayverdi, 1955: 31-
38; Sözen,1971; Beysano¤lu,
1996:2/528-531; Tuncer, 1996: 107-
126; Ülgen,1989:202) 

Resim 5-6; ‹dris-i Bitlisî’nin
Kabri ve flahidesi (Foto¤raf:
Aras Neftçi)



sarâyî, Hadîka, 1281:1/263; Bursal› Mehmed
Tahir, 1342:3/7) (10) Bilahare yenilendi¤i anlafl›-
lan silindir fleklindeki muahhar mezar flahide-
sinde flu kitâbe mevcuttur:

Kutbu’l-‘Ârifîn
Merhûm ve ma¤fûr leh
‹dris Efendi 
Ruhiyçun El-Fatiha

(Kitâbede tarih yaz›lmam›flt›r) 

Bunlar›n yan›s›ra ‹dris-i Bitlisî ayn› za-
manda üstün nitelikli bir hattat olup,Dîvânî,
sülüs, nesih ve ta’lik yaz›lar›nda mahir idi.
Hatta, Koca Mustafa Pafla-Sünbül Efendi Ca-
miinin ana kap›s›n›n sol taraf kitabesini yaz-
m›flt›r. Yan›s›ra, yine bafl kap›da yaz›l› Arapça
tarihi söylemifltir. (Ayvansarâyî, Hadîka,
1281:1/162, 263; Bursal› Mehmed Tahir,
1342:3/8; Bayrakdar, 1991:57,98)

‹dris-i Bitlisî’inin birden fazla çocu¤unun
oldu¤u bilinmesine ra¤men sadece biri tan›n-
m›flt›r. Defterdar olan o¤lu Ebu’l-Fazl Meh-
med Efendi, Do¤um tarihi bilinmeyen bu zât
da babas› gibi âlim olup flöhret bulmufltur.
Genç yaflta ilmiye s›n›f›na dahil olan Ebu’l-
Fazl Efendi 912 tarihinde Bursa Sultaniye
Medresesi müderrisi Kâdî-yi Ba¤dâdî’ye
mu’îd olur.  Kanunî Sultan Süleyman devrin-
de dîvân azâl›¤› ve Semendire, T›rhala, Yeni-
flehir, Manisa ve Trablusuflflam’da kad›l›k
yapm›flt›r.  nihayetinde de, 949/1542 tarihin-
de, ‹stanbul Rumeli defterdarl›¤›na tayin
olunmufltur. 974/1566-67 tarihinde de bafl
defterdar olur.(11) Üç y›l sonra Padiflah’›n bir
hükmüne karfl› ç›karak istifa eder. Ömrünün
geri kalan›n› denize nâz›r evinde ilim ve ibâ-
detle geçiren Ebu’l-Fazl Mehmed Efendi
982/1574-75 tarihinde vefat edip Tophane
s›rtlar›nda kendi nâm›na yapt›rd›¤› Camiin
haziresine defn olunmufltur. (Peçevî, Tarih-i
peçevî,1283:1/42; Bursal› Mehmed Tahir,
1342:3/8-9; Bayrakdar, 1991:12; K›rlang›ç,
2001:24; Ayvansarâyî, Hadîka,1281:2/65;fie-
refhan, fierefnâme,1860:1/344; Öz)

Çeflitli Kaynaklarda Ebu’l-Fazl’›n vefat ta-
rihi ve defnedildi¤i yer konusunda çeliflkili
bilgiler yer almaktad›r. Hadîkatu’l-Cevâmi’
vefat tarihini 971 olarak belirtmekte ve meza-
r›n›n Tophane’deki camiinin ön taraf›nda yola
nâz›r oldu¤unu kaydetmektedir. (Ayvansarâ-
yî, Hadîka,1281:2/65). fiekâik Zeyli ‘Atâî’de

onun Cami ve türbesini bina ettikten sonra
gördü¤ü rüya üzerine Hacc’a azîmeti esnas›n-
da 982 tarihinde fiam’da irtihal eyledi¤i yaz›l-
m›flt›r. (Bursal› Mehmed Tahir,1342:3/8)

Ebu’l-Fazl Mehmed efendi de Babas›, ‹d-
ris-i Bitlisî gibi, Kürtçe ve Türkçe d›fl›nda
Arapça ve Farsça’ya da tam bir vukufiyeti ol-
du¤undan, bu yönde eserler vermifltir. Çeflitli
kaynaklarda 9 kadar eserinin ismi zikredil-
mifltir. Eserleri büyük bir bölümü tercüme ol-
mak üzere Tefsir, Kelâm, Tarih, Tasavvuf, fiiir
ve siyasetle ilgilidir.

Ebu’l-fazl Efendi babas›n›n eksik kalan
Selîm fiah-Nâme’sini 974/1567 senesinde ta-
mamlam›fl, Farsça Osmanl› Tarihi olan 12 fas›l
üzere Tarih-i Ebu’l-Fazl’› yazm›flt›r. Hüseyin
Vâiz El-Kâflifî’nin tefsirini Türkçeye tercüme
etmifltir. Bunun bir nüshas› Süleymaniye
(Es’ad Efendi) kütüphanesindedir.(Ayvansa-
râyî, Hadîka,1281:2/65; Bursal› Mehmed Ta-
hir, 1342:9;Bayrakdar,1991:12-14; K›rlan-
g›ç,2001:24-25) 

Ebu’l-Fazl Efendi, Tophane s›rtlar›nda
kendi nâm›na bir de cami yapt›rm›flt›r. Cami
961/1553 tarihinde Mimar Sinan’a yapt›r›l-
m›flt›r.Kesme tafl duvarl›, Fevkânî, Ahflap çat›-
l› ve ‹ç kubbeli, Dikdörtgen planl›, son cema-
at yeri ve tek flerefeli minareye sahip olan Ca-
mi 1912 y›l›nda yang›n geçirmifl. 1916’da y›-
k›lm›fl. 1950’li y›llarda tamamen arsa haline
gelen camiin haziresindeki mezarlar bu tarih-
lerde, sahilde yer alan K›l›ç Ali Pafla Camiinin
haziresine nakledilmifltir. Ebu’l-Fazl Efen-
di’nin tarihten hâli olan mezar flahidesi de bu-
rada bulunmaktad›r. (Ayvansarâyî, Hadî-
ka,1281:2/65;Mehmed Raif, Mir’ât,1314:367-
368; Öz,1997:2/19;Önefl,1998:376;Ülgen,
1989:46,160). Defterdar yokuflu, ‹talyan Has-
tahanesi karfl›s›nda yer alan cami, son y›llar-
da, yeniden, ancak betonarme olarak ihya edi-
lip ibâdete aç›lm›flt›r.     

Ebu’l-Fazl Efendi’nin iki yetiflkin çocu¤u,
kendisi henüz hayatta iken denizde ak›nt›ya
kap›larak bo¤ulur. fierefnâme’ye göre, Ebu’l-
Fazl’›n  bu iki çcu¤u F›rt›nal› bir günde, ‹stan-
bul yakas›na geçmek için Galatadan gemiye
binerler, ancak geminin batmas› sonucu, bo-
¤ularak hayatlar›n› kaybederler. Bunu edebî
bir dille ifade eden fierefnâme’de bunlar hak-
k›nda manzum bir mersiye de yer al›r. fieref-
nâme’ye göre, Ebu’l-Fazl›n baflkaca erkek ço-
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(10) Edirneli Mecdî Efendi fie-
kâik-i Nu’maniye tercümesin-
de, fiekâik metnine flu ilaveyi
yapar: 
Eba Eyyub-i Ensârî’de ‹dris
Köflkü dedikleri mahalde defn
olunup ol mahal onlara inti-
ma’la meflhur oldu. (Shf. 328)
Hadîka’da da flu kay›t yer al-
maktad›r:
"Mumaileyh ‹dris Efendi hâla
‹dris Köflkü denmekle ma’ruf
nâm mahalde binâ-kerdeleri
olan çeflme-i âb-› lezîze karîb
Bülbülderesi taraf›nda bir sed
üzerinde medfundur. Vefatlar›
Cennet-Mekân Sultan Süley-
man Hân Hazretlerinin za-
mân-› saltanatlar› evâilinde-
dir." (Ayvansarâyî, Hadîka,
1281:1/264) 
(11) " Ebu’l-Fazl Efendi, Mun-
la ‹dris-i Bitlisî o¤ludur. Baba-
s› gibi sahib-i fazilettir. Kad›
iken Karaman Vilâyetini tahrîr
idüb sonra, orta defterdarl›k-
tan Bafl defterdar olmufltur. "
(Peçevî,Tarih-i Peçevî,
1283:1/42)

Resim 7; ‹dris-i Bitlisî’nin
kitabesi (Foto¤raf: Aras
Neftçi)



cu¤u bulunmad›¤›ndan nesli kesilir (fieref-
han, fierefnâme, 1860:1/344)

‹dris-i Bitlisî’nin Eserleri

Mevlâna Hakimuddin ‹dris El-Bidlîsî, ha-
yat› boyunca Arapça ve Farsça bir çok eser ka-
leme alm›flt›r. Bu eserler, T›p, Felekiyat, Ke-
lam, Tasavvuf, fier’î ilimler, Tarih ve Siyasetle
ilgili eserler olmufltur. Bugün 25 adedi mevcut
oldu¤u bilinen 27 eserinin varl›¤› tesbit edile-
bilmifltir.(Bayrakdar, 1991:50-52; K›rlang›ç,
2001:15-21; Bursal› Mehmed Tahir,1342:3/7-8)
Bu eserlerin listesini flu flekilde verebiliriz:

1- Kenzu’l-Hafî Fi Beyan-i Makâmâti’s-
Sûfî (Arapça, bilinen tek nüshas›, Siirt Tillo’da
Molla Burhan’›n özel kitapl›¤›ndad›r.)

2- Mir’atu’l-‘uflflak, Yavuz Sultan Selim’e
ithaf edilmifltir. Farsça,Bir nüshas› Süleymani-
ye (Es’ad Efendi) kütüphanesi No:1888/4’te-
dir.

3- Tuhfe-i Dergâh-› ‘lî, Eserin varl›¤› bilin-
memektedir.

4- fierhu Fusûsi’l-Hikem, Muhyiddin-i
‘Arabî’nin Fusûsi’l-Hikem’i üzerine yaz›lm›fl
bir flerhtir. Arapça, bilinen tek nüshas›, Yine
Tillo’da ayn› flahs›n kitapl›¤›ndad›r.

5- fierhu’l-Hamriyye, Arapça, ünlü ‹bn
Far›z’›n El-Kasidetu’l-Hamriyyesine yaz›lm›fl
bir flerhtir. Bilinen yegâne nüshas›, Bitlis-Nor-
flin (Güroymak)’de, Nureddin Mutlu’nun özel
kitapl›¤›ndad›r. 

6- Hakku’l-Mubîn Fi fiarhi Hakki’l-Yakîn,
Farsça, fieyh Mahmud fiebüsterî’nin Hakku’l-
Yakîn adl› eserinin flerhidir. Bilinen tek nüsha-
s›, Süleymaniye (Ayasofya) kütüp. No:
2338’dedir.

7- Münazaratu’s-Savm Ve’l-‘iyd, Farsça,
Oruç ve Ramazan bayram› ile ilgili f›khi bir
eserdir. Yar› nesir yar› manzum haldedir. Ese-
rin bir nüshas›, Süleymaniye (Es’ad Efendi)
Kütüphanesi, No: 1888/5’tedir. Di¤er bir nüs-
has› ise, Bitlis-Norflin (Güroymak)’ta Nured-
din Mutlu’nun özel kitapl›¤›ndad›r.

8- fierhu Esrari’s-Savm min fiarhi Esrari’l-
‘‹badîn, Arapça,Mekke’de oldu¤u y›llarda
yazm›fl olup, M›s›r Çerkes Sultan› Kansu Gav-
rî’ye sunmufltur. Bir nüshas› Süleymaniye
(Ayasofya) Kütüp. No: 1994’te kay›tl›d›r.

9- Tercüme ve Tefsir-i hadis-i Erba’în,

Farsça, K›rk hadis tercümesidir. Bilinen tek
nüshas›, Süleymaniye (Fatih) Kütüp. No:
791/1’de kay›tl›d›r. 

10- Tercüme ve Nazm-› Hadis-i Erba’în,
Farsça, ‹dris-i Btlisî’nin ikinci K›rk hadis kita-
b›d›r. ‹stanbul Üniversitesi Farsça Yazmalar
Bölümü No:823Te ve Süleymaniye (Lala ‹sma-
il) Kütüp. No:30’da birer nüshas› mevcuttur. 

11-  Hâfliye ‘Ala Tefsiri Beyzâvî, Arapça,
Kad› Beyzâvî’nin ünlü Tefsiri üzerine yazd›¤›
bir hafliyedir. Eser II. Bayezid’e ithaf edilmifl-
tir. Bir nüshas› Süleymaniye Kütüphanesi
Ayasofya bölümü, No: 303’tedir.

12- Risâle Fi’n-Nefs,Arapça, Nefs ve ruh
konusunda yaz›lm›fl kelâma dair bir eserdir.
Eserin bir nüshas›, ‹ngiltere Manchester’da
John Rylands kütüphanesi No:385’te kay›tl›-
d›r. Di¤er bir nüshas› ise, Bitlis-Mutki, Ohin
(Yukar› Koyunlu) köyünde, fieyh Alaadin
Efendi özel kütüphanesindedir.

13- fierhu Hafliyeti’t-Tecrîd, Arapça, Sey-
yid fierîf-i Cürcânî’nin tecrîd Hafliyesi’ne ya-
p›lm›fl bir flerhtir. Bilinen tek nüshas›, Bitlis,
Norflin (Güroymak)’de, Nureddin Mutlu özel
kitapl›¤›ndad›r.

14- Münazara-i ‘Iflk Ba ‘Akl, Farsça, Ke-
lam-Tasavvuf konusunda bir eserdir. Bilinen
tek nüshas›, Beyaz›d Devlet kütüphanesi,
No:5863’tedir. 

15-  Seyfu’fl-fier’i’l-Meflhûr ‘Ala fiahi Ah-
meri’r-Reisi’z-Zendîki’l-Meflhûr, Raf›zîlere
Reddiye, Arapça, Ahmed Rif’at Efendi, Lügât-
› Tarihiyye ve Co¤rafiyye’de "Mezheb-i Revâ-
f›z› red z›mn›nda güzel bir kitâb te’lif eylemifl
ki " diye ifade etmekte ve bugüne kadar bir
nüshas›na tesadüf edilmemiflti. Ancak son y›l-
larda, Konya Yusuf a¤a kütüphanesi, No:
6730’daki bir mecmua içinde bir nüshas›na
rastlanm›flt›r. Risale 12 yapraktan oluflmakta
ve ta’lik olarak yaz›lm›flt›r. (Cilâc›, 1994:163-
170)

16- Mir’atu’l-Cemâl, Farsça, Ahlak ve si-
yasetle alakal› olup, veciz sözlerle doludur.
Eserin bir nüshas›, Süleymaniye (Es’ad Efen-
di) kütüphanesi, No:1888/1’de bulunmakta-
d›r.

17- Kânûn-i fiehinflâhî, Farsça, Mir’atu’l-
Cemal gibi, siyaset ve ahlak konular›n› içer-
mektedir. Kanunî Sultan Süleyman’a ithaf
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edildi¤inden, hayat›n›n son aylar›nda bitti¤i
anlafl›lmaktad›r. Eserin bir nüshas› Es’ad
Efendi Kütüp. No:1888/2’de di¤er bir nüsha-
s› da, Türk-‹slam Eserleri müzesi, No:2087’de
bulunmaktad›r. ‹ranl› araflt›rmac›, Hasan Te-
vekkülî’nin bu kitap üzerine bir doktora çal›fl-
mas› mevcuttur. Bu çal›flmada, Kitab›n Fars-
ças› ile birlikte, Türkçe tercümesi de derc edil-
mifltir.

18- Risâle Der ‹bâhat-› E¤ânî, Farsça, ‹d-
ris-i Bitlisî, Kanûn-i fiehinflâhî adl› eserinde,
bu kitab›na at›flarda bulunmakta ve burada,
ûd, ney  gibi çalg›larla güzel seslerin mübah
oldu¤unu savundu¤unu belirtmektedir. Bu
eserin herhangi bir nüshas›na rastlanmam›fl-
t›r.

19- El-‹bâ’ ‘an Mevâki’i’l-Vebâ’ Di¤er
ad›yla Risale fi’t-Tâ’ûn Ve Cevâzi’l-Firâr,
Arapça, 1511 ya da 12 y›l›nda yaz›ld›¤› anlafl›-
lan eser, ad›nda da görüldü¤ü gibi Veba has-
tal¤› ile ilgilidir. Eserin bir nüshas›, Selim a¤a
Kütüp. No: 12-72’de di¤er bir nüshas› da, Sü-
leymaniye (fiehid Ali Pafla) kütüphanesi, No:
2033/2’dedir. 

20- Tercüme-i Hayâtu’l-Hayavan, Farsça,
Hayvan ilimleri ile alakal› bu eser, M›s›rl› Ke-
mâluddin Muhammed Bin Musa (Vefat›:
808/1406) ‘n›n " Hayâtu’l-Hayavân" kitab›n›n
Farsça tercümesidir. Müellif hatt› olan nüsha
Topkap› saray› (Revan) Kütüphanesindedir.
Di¤er bir nüshas› da, Süleymaniye (Ayasofya)
kütüphanesi, No:2912’dedir.

21-  Risâle-i Bahâriye, Farsça, Kozmoloji
ile alakal› bir eseridir. Akkoyunlu Sultan› Sul-
tan Yakub’un son zamanlar›nda yaz›lm›fl
olup, ona sunulmufltur. Eserin bilinen tek
nüshas›, Süleymaniye (Es’ad Efendi) kütüp-
hanesi No: 1888/6’da kay›tl›d›r.

22- Risâle-i Hazaniye, Farsça, Akkounlu
sultan› Yakub ile birlikte, Azerbaycan’dan Er-
ran’a yapt›¤› yolculu¤u anlatan bir nevi seya-
hatnâme kitab›d›r. Eserin bir nüshas›, Süley-
maniye (Es’ad Efendi) kütüp. No:1888/7’de
kay›tl›d›r.

23- Heflt Behiflt, Farsça, ‹dris-i Bitlisî’nin
tarile ilgili yazd›¤› en önemli en mufassal
eserdir. Sultan ‹kinci Bayezid devrine kadarki
Osmanl› sultanlar›n›n ve dönemlerinin tarihi
anlat›l›r. Heflt Behiflt, Farsça’da sekiz Cennet
anlam›na gelmektedir ki, II. Bayezid’e gelin-

ceye kadar sekiz Osmanl› padiflah›na iflaret
eder. Eserin mukaddimesinde 908/1502 tari-
hinde, II. Bayezid’in kendisine, Osmanl› ha-
nedan›n›n ortaya ç›k›fl›ndan o güne gelinceye
kadar tarihlerini yazmay› emretti¤ini bildirir.
Eser, her padiflah için bir kitap olmak üzere
sekiz Ketibeye ayr›lm›flt›r. ‹dris-i Bitlisî eseri
911/ 1505 tarihinde tamamlayarak Sultan
‹kinci Bayezid’e sunar. Ancak, sonradan ilave-
lerle eserin yaz›m›n› sürdürür. Esere son ilave
II. Bayezid’in taht› o¤lu Selim Han’a b›rakma-
s› olay› ile yap›lm›flt›r. Eserin Türkiye ve yurt
d›fl›nda bir çok nüshas› bulunmaktad›r. Müel-
lif hatt›yla olan bir nüshas› Süleymaniye
(Es’ad Efendi) kütüphanesi, No. 2197’de bu-
lunmaktad›r. Eserin sonunda ketebe kayd›n-
da, ‹dris-i Bitlisî kendi imza ve mührünü bas-
m›flt›r. Eser Sultan I. Mahmud döneminde
Sadrazam Hekimo¤lu Ali Pafla’n›n iste¤i ile
Hâcegân-› Dîvândan, Vanl› Abdülbâki Sa’dî
Bin Ebibekr Vehbî Efendi taraf›ndan Osmanl›
Türkçesine çevrilmifl olup, bir nüshas›, Süley-
maniye (Hamidiye) kütüp. No:928’dedir. Di-
¤er bir nüshas› da, Süleymaniye (Ayasofya)
kütüp. No:3544’tedir. 

24- Selim fiah-Nâme, Farsça, ‹dris-i Bitlisî
bunu Heflt Behiflt’e zeyl olarak kaleme alm›fl,
Sultan I. Selim devri anlat›lm›flt›r. Ancak, ‹d-
ris-i Bitlisî Yavuz Sultan Selim’in çok k›sa bir
süre ard›ndan vefat etti¤inden bu eserini biti-
rememifl, eser eksik ve müsveddeler halinde
kalm›flt›r. Daha sonra o¤lu Defterdar Ebu’l-
Fazl Mehmed Efendi eseri derleyip ilavelerle
tamamlam›flt›r. Ayr›ca, Heflt Behiflt’e ve buna,
" Süleyman-Nâme" diye bir zeyl yazm›flt›r. Bu
zeylin çeflitli kütüphanelerde nüshalar› bu-
lunmaktad›r. Selim fiah-Nâme’nin bir nüshas›
Topkap› Saray› (Revan) kütüphanesi No:
1540’ta, di¤er bir nüshas› da, Süleymaniye
(Lala ‹smail) kütüp. No:348/2’dedir.

25- Kasâid Münfleât ve Müraselât, Farsça,
‹dris-i Bitlisî’nin Sultanlar ve di¤er devlet
adamlar› hakk›nda yazd›¤› kasideler ve mek-
tuplar›n› içerir. Eserin bir nüshas› Süleymani-
ye (Es’ad Efendi) kütüp. No:1888/3’te kay›tl›-
d›r.

26- Mecmua-i Münfleât, Farsça, ‹dris-i Bit-
lisî’nin döneminin , Akkoyunlu, Karakoyun-
lu, Timurlu ve Osmanl› sultanlar›na di¤er
devlet adamlar›na yazd›¤› mektuplar› içer-
mektedir. Mektuplar›n ço¤u Mevlâna ‹dris’e
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ait olmas›na ra¤men baz›lar› da o¤-
lu Ebu’l-Fazl’a aittir. Bu mecmua,
‹stanbul Üniversitesi kütüphanesi,
Farsça yazmalar bölümü No: 906’da
kay›tl›d›r.

27- El-Münfleât, Türkçe, ‹drisî
Bitlisî’nin bilinen tek Türkçe eseri-
dir. Eser ayr›ca ‹dris-i Bitlisî’nin
Türkçe mektuplar›n› da içerir. Ese-
rin son bölümündeki mektuplar ise,
o¤lu Ebu’l-Fazl’a aittir. Eserin bili-
nen tek nüshas›, Süleymaniye Kü-
tüphanesi, No:3879’dad›r. (Bayrak-
dar; 1991:31-52; K›rlang›ç, 2001:15-
31; Babinger, 1992:51-55; Bursal›
Mehmed Tahir,1342:3/7-8) Bunlar-
dan baflka, ‹dris-i Bitlisî’nin Topka-
p› saray› arflivinde baz› mektuplar›
mevcuttur.   

‹dris-i Bitlisî’nin Eyüp’teki Eserleri

‹drisi-i Bitlisî ile ilgili birçok kaynakta,
Eyüp civar›ndaki, ‹dris köflkünden söz edil-
mekte ve bu köflkün, ‹dris Köflkü caddesinde
bugün halen mevcut olan mektebine bitiflik
oldu¤u tahmin olunmaktad›r. Ancak köflkün
niteli¤i, büyüklü¤ü konusunda elimizde bir
bilgi bulunmamakta, sadece arkas›nda yer
alan niyet kuyusundan söz edilmektedir. Evli-
ya Çelebî bu köflkün, mesireyeri ve namaz-
gâh’›n fieyh ‹dris adl› bir Bayramî fieyhi tara-
f›ndan yapt›r›ld›¤›n› kaydetmektedir:

"Bânisi, Bayramiyye Tarîkati fleyhlerinden
fieyh ‹dris adl› azizdir. Güzel bir tekke yapt›r-
m›fl idi ki, tarîkat yârân› ve dervifller orada
toplan›p safâ ederlerdi. Fakat, Sultan Mustafa
Hân’›n tahata culûsu ile bu fleyhi dinsiz, Al-
lahs›z deyu ittiham ederek tekke ve otâ¤›n›
harâb etdiler. Hâla birkaç güzel ç›nar a¤açlar›,
çimenlikleri, Namazgâh seddi, tatl› su çeflme-
si, büyük havuzu durur. ‹dris köflkü derler,
güzel bir mesîre yeridir. " (Evliyâ Çelebî, Seya-
hatnâme, Cilt 1.)

Ancak Evliyâ Çelebî’ burada ‹dris-i Bitli-
sî’yi  Bayramî-Melâmili¤in önde gelenlerin-
den ünlü ‹dris-i Muhtefî ile kar›flt›rm›flt›r. Me-
lâmiyye’nin ikinci devresinin en önemli fleyh-
lerinden olan ‹dris-i Muhtefî aslen T›rhala’l›
olup, as›l ad› Hac› Ali Bey’dir. fieyh Hüsa-
muddin-i Ankarâvî’nin halifelerindendir.
Sonradan ‹stanbul’a gelip Yavuz Selim Cami-

inin yak›n›nda bir kona¤a yerleflmifltir. Bura-
da ‹dris ad›n› alm›flt›r. Melâmet meflrebli¤i
dolay›s› ile kimli¤ini gizlemeyi baflarm›fl. Hat-
ta vefat edinceye Kadar tabilerinden baflka
kimse, ‹dris’in, Hac› Ali Bey oldu¤unu ö¤re-
nememifltir. Bu yüzden ona gizli, gizlenmifl
anlam›na gelen Muhtefî s›fat› verilmifltir. Tari-
kattaki, Melâmî meflrebi dolay›s›yle, yine Sul-
tan Selim semtinde fieyh Yavsî Tekke’sinin
fleyhi ünlü Abdülmecid Sivasî ile mücadelele-
ri olmufl. fieyh Abdülmecid Sivasî, onu ve
müridlerini z›nd›k olmakla suçlam›flt›r. Çeflit-
li eserlerinde onu yermifltir. (Gündo¤-
du,2000:123-134).  Melâmilikte, T›flî Ahmed
Çelebî, Sar› Abdullah Efendi gibi ünlü kimse-
leri yetifltiren, ‹dris-i Muhtefî, 1024/ 1615 tari-
hinde vefat etmifl olup, kabri Kas›mpafla ter-
sane arkas›nda Kulaks›z’a ç›kan yokuflun bafl-
lar›nda sa¤ tartafta müstakil sofa üzerindedir.
Ayn› zamanda okçulukla da flöhret bulan ‹d-
ris-i Muhtefî’nin Okmeydan›’nda bir niflan ta-
fl› da vard›r. (Gölp›narl›, 1931/1992:123-
137;Mehmed Raif,1314:543-544;Bursal› Meh-
med tahir, 1342: cil 1; Sâd›k Vicdânî, 1995:41-44)

M. Nermi Haskan ise, Köflkün, Sibyân
mektebinin sol taraf›nda yer alan ‹dris-i Bitli-
sî’ çeflmesinin arkas›nda imifl. (Haskan,
1996:356) Bugün bu yerde, Sultan III. Os-
man’›n kad›nlar›ndan Zevkî kad›n’›n
1182/1768’de yapt›rd›¤› bir namazgah,
997/1588 tarihli Mevlevî ‹skender Dede’nin
Mevlevî sikkeli mezar flahidesi,(12) IV. Mu-
rad’›n Mirahur-› evveli Ali A¤a ve aile efrad›-
n›n mezarlar› bulunmaktad›r. ‹dris Köflkü
caddesi üzerinde, Mektebin sa¤ ilerisinde ise,
Nahilbend Hasan a¤a türbesi ve Çolak Hasan
a¤a tekkesi mevcuttur. Türbe, çeflitli yerlerde
hayrat› olan, Sultan Ahmed civar›ndaki Na-
kilbend camiinin de bânisi olan Hasan A¤a’ya
aittir. Muntazam kesme tafltan yap›lm›fl olan
Türbe, iki bölümden oluflur. Sa¤ taraf›nda fla-
hidesiz kabir, sol taraf›nda ise küçük bir mes-
cid-çilehane yer almaktad›r. Türbe’nin kabir
taraf›ndaki hacet penceresi üstünde flu kitâbe
mevcuttur:

Türbe-i Nahilbend Merhûm Ve Ma¤fûr
El-Hacc Hasan Ta’mîr Tarih(i) Sene

1186/1772

Bitifli¤inde ise, Sultan III. Mustafa zama-
n›nda yapt›r›lm›fl olan Halvetî fieyh Çolak
Hasan Efendi tekkesi vard›r. Çolak Hasan
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Resim 8; Mevlevi ‹skender
Dede’nin kabri ve flahidesi
(Foto¤raf: Aras Neftçi)

(12) ‹skender dede’nin
mevlevî Tâcl› mezar
flahidesinde flu kitâbe vard›r:
Merhûm Kutbu
El-‘Arifîn ‹skender
Dede Ruhiyçun
El-Fatiha
Sene 997



Efendi Ruslarla olan bir savaflta parmaklar›n›
yitirdi¤inden bu lakapla an›lm›flt›r. Sultan I.
Abdülhamid devrinin bafllar›nda, 1185
/1771’te  vefat etmifl olup, Kaflgarî tekkesinin
yukar›s›nda medfundur. Kendi zaman›nda
tekke binas› yang›n geçirmifl olup, yeniden in-
fla edilmifltir. Yerine o¤lu fieyh Haf›z Mehmed
R›za Efendi postniflîn olmufltur. R›za Efendi
1213/1798 Cemaziyelahirinde vefat etmifl
olup babas›n›n yan›na defnedilmifltir. Bundan
sonra tekke’de, 1925’e kadar dört postniflîn
daha gelmifl, tekke bilahare Nakflibendî tekke-
si olmufl. Son fleyh’in ad› ise Hasan Efendi-
dir.(Ayvansarâyî, Hadîka, 1281:1/264; Zâkir
fiükrî, 1980:51; Özdamar, 1994:26-27; Has-
kan,1996: 103,199). Tekke’nin selaml›k k›sm›,
son tadilatlarda y›kt›r›lm›fl olup, sadece türbe-
nin arkas›nda yer alan harem dairesi ayakta
kalm›flt›r.

Çolak Hasan Efendi tekkesinin arkas›nda
1230/1815 tarihinde, Mevlevî Dolanc› Dervifl
Mehmed Efendî taraf›ndan bir Mevlevîhane
infla ettirildi¤i sonra ise y›k›ld›¤› Hadîkatu’l-
Cevâmi’de kitab› neflreden Ali Sât›’ Efendi ta-
raf›ndan kay›t düflülmüfltür:

" Ve bunu tekyesine karîb mahalde, Tarîk-
i Mevleviyye’den Dolanc› Dervîfl Mehmed
1230 tarihinde bir Mevlevîhâne binâ etmifl ve
kendine Konya’dan fleyhlik getirtmifl idi. Lâ-
kin, sitâne-i ‘Aliyye’de olan fleyhler mu’araza
ettiklerinden bir vechile semâ’ ve âyîn-i Mev-
leviyyeden bir nesneye kâdir olamay›p hâli
üzerine terk etmekle tedrîcle münhedim oldu.
fieyh-i mezbûr 1240 tarihinde vefat edip Ka-
s›mpafla Mevlevîhânesi mezaristan›nda med-
fundur. " (Ayvansarâyî, Hadîka, 1281: 1/265) .
Ancak, Burada 997 tarihli Mevlevî ‹skender
dede’nin kabrinin bulunmas›, ayr›ca, 4 Cema-
ziyelevvel 1207 tarihli bir istidanâmeye bak›-
l›rsa burada bir mevlevîhane’nin çok eskiden
beri varoldu¤u tesbit edilmektedir. (Haskan,
1996:104) 

‹dris-i  Bitlisî, burada köflk d›fl›nda, Sib-
yân mektebi ve bir çeflme de yapt›rm›flt›r. 

Mektep, kitâbesi bulunmad›¤›ndan infla
tarihi tesbit edilememifltir. Ancak, ‹dris-i Bitli-
sî’nin vefat tarihi olan 7 Zilhicce 926/18 Ka-
s›m 1520 tarihinden önce yap›lm›fl olmas› ge-
rekir. Ancak bu mektep, Sultan IV. Murad’›n
mirâhur-› evveli olup, 25 Zilhicce 1035/17 ey-
lül 1626 tarihinde attan düflerek vefat eden Ali

A¤a taraf›ndan müceddeden tamir edildi¤i
için, Attan Düflen Ali A¤a Mektebi olarak da
an›lm›flt›r.(13) 

Fevkânî olan mekteb binas›, muntazam
kesme tafltan yap›lm›flt›r. Saçaklar› kesmetafl
silmelidir. Mektebin avlusuna, cadde üzerin-
de yer alan kemerli bir kap›dan girilir, bura-
dan merdivenle üst kattaki dershâneye ç›k›l›r.
Alt pencereleri mermer sövelidir. (Has-
kan,1996:313-314; Kut, 1997:3/353). Mektep
binas› son düzenlemelerde belediyece restore
edilmifl, ‹dris Köflkü’nün bulundu¤u mahalde
de, Köflk tarz›nda, ahflap kaplamal› binalar in-
fla edilmifltir. 

Mektebin sol taraf›nda ise ‹dris-i Bitli-
sî’nin çeflmesi bulunmaktad›r. Çeflmenin sol
taraf›nda ise Çeflme Üstü ç›kmaz soka¤› yer
almaktad›r. Çeflmenin yine sa¤ taraf›nda eski
ulu bir ç›nar, sol bitifli¤inde ise bir çoban çefl-
mesi bulunmaktad›r. Kesme tafltan ve klasik
Osmanl› mimarisinde yap›lm›fl olan çeflmenin
haznesi büyük olup, kitabesi kaybolmufl ol-
du¤undan yeri bofltur. Zamanla harap olan
çeflme, 1285/1868 tarihinde Sultan Abdüla-
ziz’in cariyelerinden Rayet Keflan Kalfa tara-
f›ndan onar›lm›fl ve onun ismiyle an›lmaya
bafllam›flt›r. Çeflme, 1958’de Türkiye An›t Çev-
re Turizm De¤erlerini Koruma Vakf› taraf›n-
dan yeniden onar›lm›fl, son olarak da 1996’da
belediyece onar›lm›flt›r. (Haskan, 1996:404; Ta-
n›fl›k,1943:1/272)

Bu mektebin ve çeflmenin karfl› taraf›nda
ise Kerim A¤a sokakta, Gümüflsuyu caddesi-
ne yak›n , ‹dris-i Bitlisî’nin zevcesi Zeynep
Hatun’un yapt›rd›¤› cami bulunmaktad›r.
Tahsin Öz’ün kayd›na göre cami, 945/1538 ta-
rihinde Zeynep Hatun taraf›ndan yapt›r›lm›fl-
t›r. (Öz, 1997:1/158).  Hadîkatu’l-Cevâmi’e
göre: "Mescid-i mezbûrun minberini Ey-
yub’de vâki’ Arpac› Mescidi’nin imam› bulu-
nan fieyh Abdullah Efendi vaz’eylemifltir."
(Ayvansarâyî, Hadîka, 1281:1/264)
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(13) 1923 tarihli, mektep cet-
vellerinde,
"Attan Düflen Ali A¤a Mektebi,
Eyüp, Gümüflsuyu. Harap du-
varlar› mevcut" fleklinde kay-
dedilmifltir.
Bu cetveli yay›nlayan A. Tur-
gut Kut’un düfltü¤ü notta da
flu ifade yer almaktad›r:
"17. yy. mirahurlar›ndan olan
Ali A¤a’n›n mektebi Eyüp Gü-
müflsuyu’nda ‹skender dede
Tekkesi’nin civar›ndad›r. Tafl
bir bina olup halen mesken
olarak kullan›lmaktad›r. Mek-
tebin bahçesindeki mezar
tafl›nda hem mirahurlu¤u hem
de attan düfltü¤ü yaz›l›d›r.
(Kut, 1997:3/353)

Resim 8; Nakilbend Hac›
Hasan A¤a’n›n Türbe  kita-
besi (Foto¤raf: Aras Neftçi) 



Cami, 1203/1788 ve 1258/1842 tarihlerin-
de tamir geçirmifl ve bu tamirlere dair man-
zum kitabeler konulmufltur. Bu kitâbeler, son
cemaat mahalli duvar›nda bulunmaktad›r. 

1. Kitabe
Barekallah Zehî mescid-i ser -tak-› behin
Kasr-› ‹drîs’de olmufl ne güzel âmâde

fieref-i ehl- Salâh o ne zühd u takvâ
Bir giren sahn-› ibâdetgehine ûkbâda

Olur elbette ucûrat cüz’iye eyler beâb
Has›l› ân›n içun olu necât âmâde

Banisi evveli Zeyneb Kad›n’› Rabb-› Kadîr
Menn- Nebî s›rr›na mazhar idüben ukbâda

Kethüdây› Hürrem fiah› Cihan defi gamm› 
ide dilsad an› ulada ve hem uhrada

Etdi bu mescidi tamir ile beyti mamur
Hefi ferefl olma¤içun almuflken amade

Harc idüb Hakk yoluna su yerine nekd-i himem
Hiç kusur eyelemedi himmetini icrada

Oldu bu hayra muvaffak ana da ahir hakk
Nurdan kasr ile ikram ide mevada
1203(1788)

2. Kitabe
Cihan durdukça var olsun heman Abdülmecit Han
Zaman›nda ola alem bütün mamur ve abadan

Harab olmufl idi bu cami’i Zeynep Kad›n çokdan
Olup tamire muhtaç bunca y›l kalm›fl idi viran

‹düp atiyye Sultan inayetkara ç›k hizmet
Hazinedar usta eyledi ihya an› elan

Efendisine ald›rd› duay› flüphesiz zira
Bu etraf›n ahalisi yeniden oldular fladan

Kabul etsin bu hayrat› Cenab› Hazreti Bari
Virup Cennet saray›n› Cemalin eylesün ihsan

Mübarek flehri Gufranda kemale erdi hayrat›
Vire tevfikimi daim ol Hazreti Mennan

Düflerse bir düfler tarihi tamiri Emin böyle
Ne ziba oldu tamir Camii zeyneb Kad›n ey can
Sene 1258 (1842)

Son olarak 1985’te yap›lan restorasyonda
cami duvarlarlar› ve kesme tafll› minare beton
ile s›vanm›fl olup yeflile boyanm›flt›r. Cami
kesme tafltan yap›lm›fl olup kare planl›d›r. Ka-
d›nlar mahfeli, minber ve  tavan› ahflapt›r. Sa-
de olan mihrab› d›fla ç›k›nt›l›d›r. Dar yolda yo-
lun flekline uyulmas› için minare mihrap yö-
nünde camiden ayr› olarak yap›lm›flt›r.
1985’teki restorasyonda, son cemaat mahalli-
nin önüne beton bir bölüm daha ilave edil-
mifltir. Camiin ön taraf›ndaki küçük hazire bu
restorasyon s›ras›nda cemaat taraf›ndan yok
edilmifltir. 

Camiin afla¤› taraf›nda ise, Türbe soka¤›-
n›n sol bafl›nda set üstünde, Zeynep Hatun’un
demir parmakl›kla çevrili harap halde duran
aç›k türbesi bulunmaktad›r. Zeynep Hatun’un
kabir flahidesi kaybolmufl oldu¤undan, kitabe
ve tarih bulunamamakta ,bu yüzden vefat ta-
rihi tesbit olunamamaktad›r.Zeynep Ha-
tun’un kabri yan›nda ise, ikisi flahideli olmak
üzere üç kiflinin daha kabri bulunmaktad›r.
Yine ayn› yerde kitabesiz bir kuyu bilezi¤i de

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

84

Resim 10; Zeyneb Hatun
Camii ve minaresi (Foto¤-
raf: Aras Neftçi)

Resim 11; ‹dris-i Bitlisî’nin
Zevcesi Zeyneb Hatun’un
flahidesi kaybolmufl kabri
(Foto¤raf: Aras Neftçi)

Resim 12; ‹dris-i Bitlisî’nin
Zevcesi Zeyneb Hatun’un
Kabri’nin bulundu¤u küçük
hazire (Foto¤raf: Aras Neft-
çi)

Resim 13; Zeyneb Hatun
Camii’nin Tecdid kitâbeleri
(Foto¤raf: Aras Neftçi)

11 12



mevcuttur. Bunun ilerisinde ise set üstünde,
yukar›da sözkonusu etti¤imiz ‹dris-i Bitli-
sî’nin harap haldeki kabri mevcuttur. Harap
halde duran bu kabirlerin mutlaka onar›l›p
korumaya al›nmas› gerekmektedir. 

Bu kabrin ilerisinde sekiz yolun birleflti¤i
yerde, Gümüflsuyu Deresi soka¤› karfl›s›ndaki
meydanl›k alanda, 63. pafta, 319. ada, 5. par-
selde yer alan,yine Zeynep Hatun taraf›ndan
yapt›r›lan çeflme ve Namazgâh vard›r. Çeflme
muntazam kesme tafltan yap›lm›fl olup, tekne-
si topra¤a gömülmüfltür.Kitâbe mevcut de¤il-
dir. Üzerinde yer alan iki tafl konsol burada
tafl bir balkonunun bulundu¤unu belirtmek-
tedir. Gümüflsuyunun akt›¤› bu çeflmeden
çinko kaplara su doldurulup mühürlenerek
Topkap› Saray›’na gönderilirmifl. Çeflmenin
arkas›ndaki düz ve a¤açl› saha namazgâh me-
siresi olup, namazgâh tafl› kaybolmufltur.
(Haskan,1996:417;Özdamar,1988:226)  
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Enstitüsün’e Arap Dili ve Edebiyat› as›stan› olarak atand›. 1981 de doktor

ünvan› ald›. 1983 y›l› yaz aylar›nda Tunus’ta branfl›yla ilgili bir kursa kat›ld›;
Kahire’de mesleki araflt›rmalar yapt›. 1984 ‘de Yar. Doçent oldu. 1992 y›l›nda
yabanc› dilini gelifltirmek amac›yla üç ay Londra’da bulundu. 1993-95 y›llar›
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Singapur, Cohor (Malezya) ve Tringano’da (Malezya) konferanslar verdi. 1993’te
doçent, 1999’da Profesör ünvan›n› ald› Halen M.Ü. ‹lahiyat Fakültesi Arap Dili

ve Blagat› Anabilim Dal› Baflkanl›¤› görevine devam etmektedir.

EYÜP SULTAN HAKKINDA 

B‹R B‹BL‹YOGRAFYA DENEMES‹

-ARAPÇA/OSAMANLICA-



Bilindi¤i gibi bu belde de, kabrini sayg›yla
ziyaret etti¤imiz zât, Peygamber - aleyhisselâm’›
evinde misâfir etme flerefine kavuflmufl yüce bir
sahâbîdir. ‹stanbul’un fethi ile ilgili olarak vârid
olan mukaddes müjdeye ve yüce mânâya erifl-
me u¤runada, bir hayli ilerlemifl yafl›na ra¤men,
bu flehrin fethi için yola ç›kan bir orduya kat›l-
m›fl ve surlara yak›n denebilecek bir yerde flehit
düflmüfl; hem murâd›na hem de Mevlâ’s›na ka-
vuflmufltur. Türk tarihinde de oldu¤u kadar
dünya tarihinde de çok önemli bir yeri olan ‹s-
tanbul fethini gerçeklefltiren, yani aziz ‹stan-
bul’u bizlere hediye eden, bir tarih devresini ka-
payarak insanl›¤a ayd›nl›k bir devrin müjdesini
getiren Fatih Sultan Mehmed, hocas› Akflemsed-
din Hazretleri’nin delâletiyle bu zât›n yani Eyüp
Sultan’›n kabrinin yerini tespit edip üzerine bir
türbe ve yan›na bir cami yapt›rm›flt›r. Bundan
sonra O’nun kabri, ‹stanbul halk›n›n en çok zi-
yaret etti¤i bir makam olmufltur. Bu semt de
Eyüp Sultan veya k›saca Eyüp diye meflhur ol-
mufltur. Burada bir hususa da iflâret etmenin
faydal› olaca¤›n› düflünüyorum: Zira - bilenler
beni ba¤›fllas›n- yeni nesillerin kültür de¤erleri-
mizle ba¤lar› bir hayli zay›flam›fl durumdad›r.
Bilindi¤i gibi bizim bugün Eyüp Sultan diye an-
d›¤›m›z zât›n as›l ad› Eyüp de¤ildir; Eyüp o¤lu-
nun ad›d›r. As›l ad› Hâlid b. Zeyd el-Ensârî’dir.
Hâlid b. Zeyd terkibi, tabii olarak, Arapça’d›r ve
Zeyd’in o¤lu Hâlid demektir. Ebû Eyyûb ise Ey-
yûb’un babas› demektir; yani Ebû Eyyûb Hz.
Hâlid’in künyesidir. Yine erbâb›nca malumdur
ki, künye Araplarda, “el-Eb” (:baba), “el-Ümm”
(:anne), “el-‹bn” (:o¤ul) ve “bint” (:k›z) laf›zla-
r›yla bafllar. Araplarda bir kimsenin büyük o¤lu-
nun ad›yla künyelenmesi genellikle sayg› ifade-
si oldu¤u gibi bir kifliyi tan›tmak için kullan›l›r
ve bu gelenek günümüzde de devam etmekte-
dir. Ebû Ali (Ali’nin babas›) gibi. 

“Hâlid b. Zeyd Ebû Eyyûb” fleklindeki
Arapça söyleyifl, tabii olarak, Türk hançeresine
a¤›r geldi ve “Eyüp” flekline dönüflerek yumu-
flad› ve Türkçeleflti. Türkler, ‹stanbul’u kendile-
rine vatan yapan ve bir m›srâ›nda:

“‹mtisâl-i ‘câhidû fi’llâh’ olupdur niyye-
tüm”(1)

diyen hükümdar Mehmed’e “Fâtih Sultan”
dedikleri gibi, canlar›ndan aziz bildikleri Pey-
gamberlerine ev sâhipli¤i yapm›fl olan (Mih-
mendâr-› Resûl) Hâlid b. Zeyd Ebû Eyyûb’u da
vefâkârl›k ve kadirflinasl›klar› gere¤i, gönül sa-
raylar›ndaki tahta oturtmufllar ve “Eyüp Sul-
tan” diye anm›fllard›r. 

fiimdi size iflte bu Eyüp Sultan’dan ve Eyüp

semtinden herhangi bir flekilde bahseden -ve bu
k›sa süre içinde ulaflabildi¤im- Arapça ve Arap
harfleriyle yaz›lm›fl Türkçe (Osmanl›ca) kitap ve
makalelerin bir listesini arz edece¤im. Tabîîdir
ki, -bafll›kta ifade edildi¤i flekilde- bu bir dene-
me mahiyetindedir; her bir kayna¤›n muhtevâ-
s›n› tan›tacak tarzda genifl anlat›ml› bir bibliyog-
rafya hâlini almas› için zamana ihtiyaç vard›r.

Bu denemeyi takdim ederken çeflitli teknik
zaruretlerin gere¤i olarak eser ad› esas al›nd›; al-
fabetik s›ralamaya riayet edilmeye çal›fl›ld›.
Okuyucunun rahat ulaflabilmesi için kaynakla-
r›n bask› tarihinden sonra cilt ve sayfa numara-
lar› da kaydedilmeye çal›fl›ld›.

Bir Teklif:
Bu çal›flmay› yaparken gördüm ki, Eyüp

Sultan’dan husûsi olarak bahseden Türkçe bir-
kaç eser kaleme al›nm›flt›r, ancak O’nun hakk›n-
da özel olarak ve ilmî bir üslûb ile kaleme al›n-
m›fl Arapça bir esere - bir küçük risâle d›fl›nda-
rastlamad›m. Gerçekten böyle bir eser mevcut
de¤ilse bunun gerçeklefltirilmesi ilim adamlar›na
bir görev olarak durmakta demektir. Bunun ta-
kip edilmesi de herhalde, en iyi, “Halk’a hizmeti
Hakk’a ibâdet” düflüncesiyle çal›flarak k›vanç
verici hizmetlerini  müflahede etti¤imiz Eyüp Be-
lediyesi’ne yak›fl›r.* Ayr›ca ifade etmeliyim ki,
böyle bir eser yaln›zca Arapça de¤il baflka bir ya-
banc› dilde de -yayg›nl›¤› dolay›s›yla meselâ ‹n-
gilizce- yaz›lmal›d›r. Zira, küreselleflmenin hü-
küm sürmeye bafllad›¤› bir dünyada yafl›yoruz.
Teknik geliflmeler dünyay› küçültmüfl, uzaklar›
yak›n etmifltir. Turizmi art›rma çabalar› yan›nda
ülkemize özellikle müslüman ülkelerden gelen-
ler Eyüp Sultan’› ziyaret iste¤i duymakta ve
O’nun hakk›nda bildikleri dilde bir kitap/broflür
bulma ihtiyac› hissetmektedirler.
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(1) Benim niyetim “Allah yo-
lunda cihâd ediniz” emrine
uymakt›r.
* Say›n A.T. Arslan’›n bahset-
tin¤i minval üzere çal›flmalar›-
m›z devam etmekte. (Yay›n-
layan›n notu)
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Eyüpsultan Camii ve meydan›
(Eyüp Belediye Arflivinden)
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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 bil-

imsel  makalesi mevcut olan Parlar,  çeflitli sempozyumlara 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.
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‹ndeksin sonunda veya bafl›nda çal›ma-
n›n flekli hakk›nda k›sa bir bilgi vermenin
uygun olaca¤› kan›s›nday›m.

Bu indekste Eyüp  Sultan ile igili kültür
ve sanat konular›nda yap›lm›fl Türkçe ya-
y›mlar›n listesi ç›kar›lmaya çal›fl›lm›flt›r. ‹n-
dekse flu ana kadar yap›lm›fl sempozyum
bildirileri ile birlikte faydalan›lm›fl kaynak-
ça yay›mlar da dahil edilmifltir. Ayr›ca  her-
nekadar 6. sempozyum bildiri bafll›klar›,

Eyüp Sultan ile ilgili görünmese de, bu  fla-
h›slar›n Eyüp’te gömülü olmalar› nedeniy-
le verilen tebli¤ler de indekse  girmifl bu-
lunmaktad›r. Bunun d›fl›nda, Yay›nevleri
ile ansiklopediler taranm›fl, Türkiye dahi-
lindeki Üniversite,  Araflt›rma Enstitüleriy-
le  temasa geçilerek yüksek lisans ve dokto-
ra tezleri de tesbit edilerek indekse dahil
edilmifltir. Ancak bütün bu titiz çal›flmalara
ra¤men hala ulafl›lam›yan  kaynaklar olabi-
lece¤i tahmin edilmektedir.

XX. yüzy›l bafllar›nda Eyüp
Kartpostal› (Eyüp Belediye
Arflivinden)
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‹stanbul’un ilkça¤da bilinen ilk kurulufl
yeri, do¤al ve toplumsal yap›n›n belirledi¤i
söylencelerden oluflan bir ortamda, Haliç’in
bitimindeki Eyüp’e yerlefltirilir.

Az say›daki yazarda yer alan bu söylen-
celer, tarihi kaynaklardan çok, "soy yazarla-
r›na, anekdotos’lara, kökbilgisel benzerlik-
lere" dayal›d›r ve bunlar da, "sözlük yazar-
lar›yla seçkilere" konu olur(1).  

‹lk olarak Byzantionlu Dionysios, Deniz
Yoluyla Bo¤az(2) adl› eserinde, Kent’in ilk
kuruldu¤u yeri, Haliç’in ucunu flöyle anla-
t›r: "Denizin sonu Hypalodes, ‘batakl›k, bal-
ç›k’ ad›n› tafl›r. Çünkü derelerin tafl›d›¤› bal-
ç›kl› ve çamurlu kal›nt› burada dibe çöker.
Nitekim, kumsal› ne sert kayal›k ne de
kumluktur; tafl›nan birikinti yüzünden ora-
da sadece çok küçük tekneler yol alabilir.
Ayr› ayr› ak›p gelen iki derenin balç›kl› su-
yu, derelerin a¤z›na kadar ulafl›r ama son ç›-
k›flta her iki dere de birleflir, tek bir a¤›z bo-
yunca körfeze dökülürler. Ortada, güzel ot-
laklar› olan balç›klar, sürülerin otlad›¤› ve-
rimli çay›rlar vard›r. Tanr›, kehanet dan›flan
koloni kurucular›n› yüreklendirirken bu
enikleri (=dereleri) gösterdi, flöyle dedi:

Ne mutluo kutsal kente yerlefleceklere,
Trakya ülkesi k›y›s›na ve Karadeniz’in girifline 

yak›n,
Eniklerin ikiz ›s›r›flla boz renkli sular› yakalad›¤›
(=iki derenin boz renkli denizle birleflti¤i), 
Bal›kla geyi¤in ayn› otlaktan beslendi¤i yere.

Bu sözler gerçekten var olan fleyler için
söylendi. Nitekim, geyikler, k›fl›n ormanlar-
dan inerek batakl›k sazda otlarlar. Öte yan-
dan bal›klar, denizi ve dereleri paylaflarak
Keras Körfezi’nin dinginli¤inde saklan›rlar;
rehavet içinde ve besili bedenlerinin tem-
belli¤iyle s›¤laktaki kökleri yutarlar. Kyda-
ros Deresi bat›dan, Barbyzes kuzeyden akar.
Kimi, Barbyzes’in, Byzas’›n e¤iticisi oldu-
¤unu söyler, kimi Iason ve onun Minyai(3)

yoldafllar›n›n deniz yolculu¤unun k›lavuzu;
kimine göreyse Byzas bir yerli kahramand›r.
‹ki derenin bir araya gelip karfl› burna tafl›-
narak yo¤un denize akt›¤› yerde Semyst-
ra’n›n suna¤› vard›r, yer ad›n› ondan al›r.
Semystra, Nais nympha’s›, Keroessa’n›n da-
d›s›yd›. Io, Zeus’un becerisi ama Hera’n›n
öfkesiyle ine¤e dönüflüp bir s›¤›r sine¤i ta-

raf›ndan dürtülerek birçok yeri aflt›ktan
sonra iflte bu yere z›plad›, do¤um sanc›s›yla
k›vrand› –çünkü tanr›sal tohumla yüklüy-
dü-, bir k›z çocu¤u do¤urdu. Semystra ço-
cu¤a bakt›, onu emzirdi, besledi, büyüttü.
Çocuk, annesinin dönüflümünün izini tafl›-
yordu: aln›nda, her iki yanda boynuz biçi-
minde ç›k›nt›lar vard›, bu nedenle Keroessa,
‘boynuzlu’ ad›n› ald›. Keroessa ve Pose-
idon’dan Byzas do¤du, tanr› gibi onurland›-
r›lan Byzas. Byzantion onun taraf›ndan ku-
ruldu. Semystra adl› yer az kals›n bir kent
oluyordu, koloni kurucular› kenti buraya
kurmaya karar vermifllerdi ancak kurban
atefli yand›¤›nda bir karga alevlerin aras›n-
dan kurban›n bir parças›n› kap›p yüksele-
rek onu Bosporos Burnu’na götürdü. Di¤er
Hellenler bunu Apollon’un bir iflareti olarak
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Resim 1; Alibeyköy’de bulu-
nan bir askos (N. F›ratl›, op.
cit. flek. 13)

Harita 1; Eyüp s›rtlar›nda
birleflen iki dereyi gösteren
harita, 1803 (‹stanbul    

Haritalar›, Türkiye S›nai
Kalk›nma Bankas› 1990)

(1) G. Dagron, Constantinople
imaginaire, Paris 1984 25. 
(2) Anaplous Bosporou (Per
Bosporum Navigatio); II-IV.
yüzy›llar aras›nda yaz›ld›¤›
san›l›yor. Çal›flmam›zda, C.
Wescher, Dionysii Byzantii de
Bospori Navigatione, Paris
1874 metni temel al›nm›flt›r.
Eserin günümüze
ulaflmas›nda katk›s› olan P.
Gyllius, De Bosporo Thracio,
Lyon 1565 içinde yer alan
metin için bkz. P. Gyllius,
‹stanbul Bo¤az›, Latinceden
çev. E. Özbayo¤lu, Eren
Yay›nc›l›k, ‹stanbul 2000.
(3) Orkhomenos kenti kahra-
man soyundan halk; ancak,
argonautai, ‘Argo gemicileri’
yerine de kullan›l›r.



alg›lad›lar, kargay›, yüksek bir yerden göz-
lemleyen bir çoban›n yönlendirmesiyle ve-
rilen iflaretin gösterdi¤i yere gittiler".

Keras Körfezi’ne (Haliç) akan iki dere-
nin, Kydaros (Alibey Deresi) ve Barbyzes’in
(Kâ¤›thane Deresi) oluflturdu¤u, Haliç’in de
and›rd›¤›, boynuz biçimiyle kent kurmak
üzere Trakya k›y›lar›na gelen koloni kuru-
cular›n›n tar›ma ve bal›kç›l›¤a uygun, sa-
vunmas› elveriflli koflullar içeren bir kentin
kurulufluyla ilgili söylenceyi Dionysios bu
sözlerle dile getirir. 

Onun ard›ndan, Yaflanan Dünyan›n
Co¤rafyas›(4) yazar› Dionysios da Keroes-
sa’n›n o¤lu, Megaral›lar›n k›lavuz-komuta-
n› Byzas nedeniyle Byzantion ad›n› alan
kenti anlat›rken yukar›da al›nt›lad›¤›m›z
kehaneti, üçüncü dize eksi¤iyle, yineler. 

Uluslar’›n(5) yazar›, Byzantionlu Stepha-
nos, söz konusu kehaneti, Megaral›lar›n
Delphoi’dan ald›klar›n› belirtir ve ikinci di-
ze d›fl›nda, yukar›daki dizeleri yineler, ayr›-
ca, baflka metinlerde bulunmayan yeni bir
dize ekler.

Roma ‹mparatorlu¤u Tarihi’nde(6) söy-
lenceye yer veren Hesykhios’un kayg›s›

"okura inan›labilir bir öykü anlatmak"t›r.
Hesykhios, Argoslular›n Pytiha’dan ald›kla-
r› kehaneti ilettikten –dizeler Dionysios’un-
kilerle ayn›d›r-, bir kargan›n kurban›n par-
ças›n› Bosporos Burnu’na tafl›d›¤›n› ve bunu
gören bir boukolos, ‘çoban’dan dolay› yerin
Boukolia(7) ad›n› ald›¤›n› anlatt›ktan sonra,
söylencenin farkl› anlat›mlar›n› dile getirir:
kimine göre, "Nisos’un soyundan olan Me-
garal›lar bu yere Byzas’›n k›lavuzlu¤unda
deniz yoluyla" gelmifl, "kente onun ad› ve-
rilmifltir; kimine göreyse Byzas yerli bir
nympha olan Semystra’n›n o¤ludur".
Hesykhios, baflka kimselerin baflka öyküler
anlatt›¤›n› söyledikten sonra, "ama biz, oku-
ra inan›labilir bir öykü anlatmak istiyoruz,
kökeni, Io’ya, Argoslular›n kral› Inakhos’un
k›z›na ba¤lad›¤›m›z bir öykü" der. Hesykhi-
os’un anlat›m› flöyledir: "Çok say›da gözü
oldu¤u söylenen Argos, Io’nun bekâretine
bekçilik eder ama Zeus k›za âfl›k olunca
Hermes’in bekçiyi yan›ltarak öldürmesini
sa¤lar, tan›nmamas› için k›z› ine¤e dönüfltü-
rür". Hesykhios, buna öfkelenen Hera’n›n
ine¤in pefline bir s›¤›r sine¤i sald›¤›n›,
Io’nun böylece birçok ülkeyi aflarak ard›n-
dan Bosporos, "inek geçidi; Bo¤az"a ad›n›
verdi¤ini anlatt›ktan sonra flöyle der: "Io,
daha sonra iki derenin birleflti¤i yere geldi,
bu yerde oturanlara gelecekle ilgili çok fley
söyledi ve Keroessa’y› do¤urdu; ondan do-
lay› yer Keras, ‘boynuz’ ad›n› ald›. Kimine
göre bu ad yerin ürünlerinin bollu¤u nede-
niyle keçi Amaltheia’n›n bolluk boynuzun-
dan kaynaklan›r". Keroessa’n›n güzellikte
Trakya k›zlar›n› aflt›¤›n›, Poseidon’un ona
âfl›k oldu¤unu, bu aflktan do¤an erkek çocu-
¤un Trakyal› nympha Bizye taraf›ndan bü-
yütüldü¤ü için Byzas ad›n› ald›¤›n› anlatan
Hesykhios, "Bizye, bu gün de yurttafllar›m›-
za su sa¤lar"(8) der.

Hesykhios, öyküsünün devam›nda,
"Byzas, yetiflkin yafla geldi, Trakya da¤lar›n-
da yaban›l hayvanlar ve barbarlar aras›nda
kald›¤›ndan elçiler arac›l›¤›yla yerel liderler
taraf›ndan dostlu¤a ve ba¤laflmaya davet
edildi. Trakya Kral› Melias onu yaban›l bir
hayvanla yar›flmaya gönderdi. Orada üs-
tünlük kazan›p döndü¤ünde, sözünü etti-
¤im o iki derenin birleflti¤i yerde devirdi¤i
bo¤ay› tanr›lara kurban ederken ans›z›n bir
kartal gözüktü, kurban›n kalbini kapt›, uça-
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Resim 2; Köpekli Artemis,
Silâhtara¤a (‹st. Arke. Müz)

Resim 3; Selene, Silâhtara¤a
(‹stanbul Arkeoloji
Müzeleri)

(4) Periegesis tes Oikoumenes; I-
II. yüzy›l aras›na tarihlenir. G.
Bernherdy, Dionysios Periegetes
(cum commentariis Eusthatii),
New York 1974 bas›m› temel
al›nm›flt›r.
(5) Ethnika; yer adlar› ve onlar-
dan türeyen s›fatlar› içeren
–Stephanos gramer yazar›d›r-
eserin, kurulufl söylenceleri,
kökbilgisel veriler vb konu alan,
daha önce yaz›lm›fl bir eserin
epitome, ‘k›sa özet’i olarak, VI-
X. yüzy›llar aras›nda yaz›ld›¤›
san›l›yor.  
(6) Historia Rhomaike te kai
pantodape ya da Khronike His-
toria; Asur Bel krall›¤›ndan
Anastasios’un ölümüne (518)
kadar olan evrensel tarih eseri;
Th. Preger, Scriptores Origines
Constantinopolitanarum, Leip-
zig 1901-1907 içinde yer al›r.
(7) Günümüzde Ah›rkap› yak›n-
lar›nda, Boukoleon Saray› kal›n-
t›lar›n›n bulundu¤u yer; burada,
bir aslan›n bir bo¤ay› par-
çalamas›n› betimleyen bir hey-
kel vard›.
(8) Günümüzde Vize; suyolu,
Hadrianus (117-138) döneminde
yap›lm›fl, Kent’e bol su sa¤la-
m›flt›r, krfl. Khronikon Paskhale,
Bonn, I 619.



rak Bo¤az’›n, Khrysopolis’in karfl›s›ndaki
burnunun k›y›s›na kondu" der.

Khrysopolis, günümüzdeki Üskü-
dar’d›r. Yazar, bu yerle ilgili bilgi verdikten
sonra Byzas’›n, kuraca¤› kentin planlar›n›
yapt›¤›n›, Poseidon ve Apollon’un yard›-
m›yla, üstün bir kusursuzlukla kentin yedi
kuleli surunu infla etti¤ini anlat›r: kuleler,
öyle yerlefltirilmifllerdir ki sanki aralar›nda
konuflurlar ve yank›lan›rlar(9).

Kentin kurulufluna iliflkin söylence, Di-
onysios Byzantios’ta kurulufl yerinin biçi-
mine göre, -boynuz biçimi söz konusudur-
kurguland›ktan sonra Hesykhios’ta, yeni
adlar›n kat›lmas›yla zenginleflir. Yine
Hesykhios’ta geçen, kartal›n, kurban›n kal-
bini kap›p Bosporos Burnu’na getirifli de,
kentin Constantinus taraf›ndan kuruluflu s›-
ras›nda kurgulanan söylencelerde karfl›l›k
bulacakt›r(10). 

Hesykhios’un metni de, hemen hiç de-
¤ifltirilmeksizin –kehanetin son iki dizesi
al›nm›flt›r- Georgios Kodinos’un 1400’lü y›l-
larda yazd›¤› ‹stanbullular›n Kökenlerine
‹liflkin Y›ll›k Kitab›ndan Seçilmifl Metin-
ler’inde yer alacakt›r (Bonn 3-6).  

Kökbilgisel veriler de Byzantion’un ilk
kuruldu¤u yer hakk›nda bize ›fl›k tutar: Pli-
nius (4, 46), bu kentin eski ad›n›n Lygos ol-
du¤unu söyler. Bu ada Lygii, Ligii, Ligures
gibi ulus adlar›yla, Lugdunum gibi (sözgeli-
mi Lyon’un Latince ad› böyledir) kent adla-
r›na, sonuçta batakl›k bölgeye iflaret eder.
Byzantion, Homeros’ta geçen (Ilias, 24, 80)
byssos, ‘deniz derinli¤i’ni ça¤r›flt›r›r, -antion
da kentin "denizin giriflindeki bekçi" ifllevi-
ne iflaret eder(11).
Plinius, bu kentin
konumunu anlat-
t›¤› bölümde,
k a y n a k l a r d a n
edindi¤i bilgiyi,
sözgelimi Palu-
des, ‘batakl›klar’
ad›n›, bir flekilde
harmanlam›fl ola-
bilir.

Arkeoloji ve-
rilerinin, söylen-
celeri do¤rular

gözüken yanlar› da
yok de¤ildir: ‹stanbul
kent merkezinin ku-
zeybat›s›nda, Davut-
pafla Deresi sekileri,
Paflaalan› ve Kotamen-
çe s›rt› gibi buluntu
yerlerinde Paleolitik
(100.000 y›l) ve Orta
Paleolitik (50-60.000
y›l) yontma tafl aletler
gibi, Alibey ve Kâ¤›t-
hane derelerinin havzas› yak›nlar›nda zen-
gin buluntular›n bar›nd›¤›n› gösteren izler
olmakla(12) ve Alibeyköy’de bulunan arkaik
bir askos(13), bu dönemden sonraki bir yerle-
flime iflaret etmekle birlikte, derelerin neden
oldu¤u erozyon tabakalar›n›n oluflumu, bu
iki derenin denize döküldü¤ü, söylenceler-
de Semystra’n›n suna¤› olarak geçen yerde-
ki  araflt›rmalar› güçlefltirir. Oluflumu, M.
Özdo¤an’a göre ‹Ö 6.000-5.000 aras›na ta-
rihlenen(14) Bo¤az ve dolay›s›yla Haliç, böy-
le bir tabakalaflma sonucu en eski buluntu-
lar› içine gömdüyse de, özellikle ‹Ö III-II.
binden bafllayarak yo¤unlaflan göç hareket-
leri, bilindi¤i gibi, ‹Ö 658’de, günümüzde
Topkap› Saray›’n›n kapsad›¤› alanda, yani
kargan›n, Byzas’›n kurban›n›n bir parças›n›
kap›p getirdi¤i yerde, Byzantion kentinin
kurulmas›yla sonuçlan›r. Kurban›n kesildi-
¤i, iki derenin birleflti¤i yerin yak›n›ndaki
Silâhtara¤a’daysa, 1949 y›l›nda, bir inflaat
s›ras›nda ortaya ç›kan buluntular bir Byzan-
tion iflli¤i ürünü olan köpekli Artemis, uçu-
flan eflarpl› Selene (kimine göre Nike) ve
Apollon gibi iyi korunmufl Prokonnesos
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Resim 4; Apollon, Silâh-
tara¤a (‹stanbul arkeoloji
Müzeleri)

Harita 2; Eyüp s›rtlar›nda
birleflen iki dereyi gösteren
harita, J. von Hammer,
Constantinopolis und der
Bosporos, I, Pesth 1882

Harita 3; Eyüp s›rtlar›nda
birleflen iki dereyi gösteren
harita, P. A. Dethier, Der
Posphor und Constan-
tinopel, Kerpen 1873.

(9) Dio Cassius (75, 5-6), kule-
leri flöyle anlat›r: "Thrakion
Kap›s›’ndan (olas›l›kla günü-
müzdeki Ayasofya Meydan›
dolay›) denize (Haliç) kadar
s›ralanm›fl yedi kule vard›. Bir
kimse...ilk kuleye yaklafl›p
ona do¤ru ba¤›r›r ya da bir tafl
atarsa kule yank›lan›r, ‘konufl-
makla’ kalmaz ikinci kulenin
de ayn› sesi ç›karmas›na ne-
den olur. Yedi kule, s›rayla,
ayn› fleyi yapar".
(10) Constantinus kendine ye-
ni bir baflkent ararken Khalke-
don’a (Kad›köy) gelip inflaata
bafllay›nca kartallar›n uçarak
iflçilerin ellerinden halatlar›
(kimine göre tafllar›) kapt›klar›
ve bo¤az› aflt›ktan sonra ya-
k›ndaki Byzantion’a tafl›d›kla-
r› görülür. Bu birkaç kez tek-
rarlan›nca olanlar imparatora
bildirilir. Constantinus bizzat
Byzantion’a gelir, yeri inceler,
onaylar, fikrini de¤ifltirir ve
tanr›sal iflarete uyarak iflçileri
buraya nakleder ve büyük bir
çabayla ad›n› verdi¤i kenti ku-
rar (Kedrenos, Bonn, I 496; Zo-
naras, Bonn, III 13-14).
(11) G. Semerano, Le Origini
della Cultura Europea, Dizi-
onari Etimologici, II, Firenze
1994, sv Byzantion. Byzantion
ad›n›n Byzas ya da byzia’dan
kaynaklanmad›¤›n› söyleyen
Semerano, byssos’un Akadca
ve Sümerce kökenine kadar
ulafl›r.
(12)TAY, Türkiye Arkeolojik
Yerleflmeleri, I, Ege Yay›nlar›,
‹stanbul 1996, "Kemerburgaz
Yöresi".
(13) N. F›ratl›, "New Dis-
coveries Concerning the First
Settlement of Ancient ‹stan-
bul-Byzantion", Proceedings
of the Xth International Cong-
ress of Classical Archeology,
572. 
(14) Bkz. E. Özbayo¤lu, The
Princely Islands Survey, Late
Antiquity Research Group,
London 2001, 1.



(Marmara Adas›) mermeri heykellerle alt-
m›fl kadar parça yan›nda Bo¤az kökenli (ki-
mine göre Bak›rköy köfeki) gri siyah kalker-
den y›lan bacakl› dev heykellerinden olu-
flur. Bütün halinde gigantomakhia, ‘devler
savafl›’ olarak yorumlanan yap›tlar, buluntu
yeri olan yap›dan farkl› tarihlere aittir –ta-
rihlendirme Marcus Aurelius döneminden
(120-180) III. yüzy›l›n ikinci yar›s›na uzan›r-
ve Semystra’nin kutsal suna¤›na gönderme
yapan bir nymphaion, ‘an›t çeflme’ olarak
da yorumlan›r(15). 

Eyüp, ilkça¤›n son dönemlerinde de di-
ni yap›lar›yla sivrilir. Sur d›fl›nda olan semt,
bu dönemde, ‘Kosmas’ patronymikos’un-
dan(16) kaynaklanan ‘Kosmidion’ ad›yla
an›ld›. Roma’da, III. yüzy›l sonunda din fle-
hidi olan iki hekim, Kosmas’la Damianos,
hastalar›n› karfl›l›k almadan tedavi ettikle-
rinden anargyroi, ‘paras›z’ azizler olarak ta-
n›nm›fllard› ve onlara adanan alt› kilise için-
de en ünlüsü Eyüp’te, Theodosius döne-
minde, V. yüzy›l›n ortas›nda yap›lan kilisey-
di. Avar ak›n›nda zarar gören dini yap›, XI.
yüzy›lda, Psellos’un anlatt›¤› flekilde (IV 31)
yenilenip büyütülmüfltü: "(IV. Mikhael), di-
ni yap›lar için olan iflgücü ve masrafta ken-
dinden önceki imparatorlar› aflarak, yap›n›n
çevresini geniflletti, duvarla çevirdi, yeni bi-
nalar ekledi, kutsal bir asketerion, ‘manas-
t›r’ ortaya ç›kard›. Ölçülerindeki uyum, ya-
p›y› k›yaslanmaz bir güzelli¤e erifltirdi: ze-
mini ve duvarlar› en de¤erli mermerlerle

kaplad›, tüm kiliseyi alt›n yald›z mozaik ve
fresklerle parlatt›, hieron’u canl›ym›fl gibi
gözüken tasvirlerle donatt›. Yine, bu kilise-
ye güzel banyolar, bol su, görkemli çimen-
likler ve göze hofl görünen ne varsa ekledi". 

H›ristiyan hac›lar›n ziyaret yeri olan ki-
liseye gelen Rus hac›lardan kimi, Kosmas ve
Damianos’un baz› kutsal kal›nt›lar›n›n kili-
sede, kafataslar›n›n Danyal Peygamber ma-
nast›r›nda bulundu¤unu; kimi de kafatasla-
r›n› alt›n kapl› olarak kilisede gördü¤ünü
anlat›r.  Ziyaret tarihlerinden –1350 ve 1434-
kilisenin ‹stanbul’un al›n›fl›na yak›n bir ta-
rihte, yerinde oldu¤u anlafl›l›r(17).

Çevresiyle birlikte tarih sahnesine kut-
sal-dinsel bir merkez olarak ç›kan Eyüp, Fa-
tih Sultan Mehmet’in Kent’i al›fl›ndan bu
yana da, Eyüpsultan Türbesi ve k›l›ç kuflan-
ma törenleri nedeniyle, "en kutsal mekân",
"en önemli ziyaret mahalli" olur, "tören-me-
rasim-ziyaret takviminde ve haritas›nda" en
kutsal rolü üstlenir(18).

P.A. Dethier, sultanlar›n tahta ç›k›fl töre-
ni olan k›l›ç kuflanmas›, ard›ndan tören ala-
y› eflli¤inde halk›n alk›fllar› aras›nda Saray’a
gelmesinin, eski bir gelenekten, Roma le-
gio’lar›n›n Eyüp s›rtlar›nda yer alan genifl
düzlükte imperator’u kalkanlar üstünde
yükseltme töreninden esinlendi¤ini söyler
ve Hebdomon ad›yla an›lan saray›n impa-
ratorlar›n taç giyme salonu oldu¤unu anla-
t›r(19). Dethier, kuflkusuz, Hebdomon’un,
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Resim 5; Y›lan bafllar›, Silâh-
tara¤a (‹stanbul Arkeoloji
Müzeleri)

Resim 6; Dev bafl›, Silâh-
tara¤a (‹stanbul Arkeoloji
Müzeleri)

(15) N. De Chaisemartin-E.
Örgen, Les documents sculp-
tés de Silahtara¤a, Paris 1984.
S.Eyice, "Eyüpsultan Semtin-
de Tarih ve Sanat Tarihi", II.
Eyüpsultan Sempozyumu,
Tebli¤ler, 8-10 May›s 1998,
Eyüp Belediyesi, 14. Eyice,
ilkça¤ buluntular›n› anlat›r-
ken "Silâhtara¤a elektrik fab-
rikas›n›n arkas›ndaki Silivri
tepesinin zirvesinde 1941-42
y›llar›nda baz› eski yap› kal›n-
t›lar›na rastlad›¤›m› hat›rl›yo-
rum" der.  
(16) Baba –bu durumda kilise
büyü¤ü- ad›ndan türeyen ad
ya da soyad›.
(17) Itinéraries Russes en
Orient, Frans›zca çev. de Khit-
rowo, Genevre 1889, 163; 233.
(18) C. Kafadar, "Eyüp’te K›l›ç
Kuflanma Törenleri", Eyüp:
Dün/Bugün, Tarih Vakf› Yurt
Yay›nlar›, ‹stanbul 1994, 51.
(19) Der Bosphor und Cons-
tantinopel, Kerpen 1873, V.



Blakhernai semtine hâkim
bir tepede, yani Eyüp ya-
k›nlar›nda bulundu¤unu
söyleyen P. Gyllius’un(20)

saptamas›ndan yola ç›k-
m›flt›. Asl›nda, Gyllius’tan
1800’lerin sonuna kadar
yaklafl›k üç yüz y›l, yani
Al. van Millingen’in(21),
"yedinci" anlam›ndaki
Hebdomon’u, Kent’ten ye-
di mil uzaktaki Makriköy
(Bak›rköy) olarak tan›mla-
mas›na kadar, saptama ge-
çerlili¤ini korumufltu.
Hebdomon’daki düzlük
olan Kampos’ta –Roma’da-
ki Campus Martius karfl›l›-
¤›d›r-, Roma gelene¤ine
uyarak kalkanlar üstünde
yükseltilen imperator’lar
için törenler yap›lm›flt›: Valens (364)(22), Ar-
cadius (383), Honorius (393), II. Theodosius
(402), Marcianus (450), I. Leon (457), Zenon
(474), Basiliskos (475), Maurikios (582),
Phokas (602), Isaurial› Leon (717), Ermeni
Leon (813), Nikephoros Phokas (963)(23). 

Kampos (günümüzde Veliefendi Hi-
podromu’nun bulundu¤u düzlük), Trakya
birlikleriyle, seçme birlikler olan Theodosi-
anos’lar›n topland›¤› ve talim yapt›¤› aske-
ri alan olmas› yan›nda, imperator’lar için
düzenlenen tören alaylar›n›n da bafllang›ç
noktas›yd›. Alay, buradan yola ç›karak Al-
t›n Kap›’dan Kent’e girer, alk›fllar aras›nda
senatoya, sonraki y›llarda da Ayasofya’ya
gelirdi. 

Bir Roma zafer alay› töreni Zonaras
(Annales, ‘Y›ll›klar’, 7, 22) taraf›ndan flöyle
anlat›l›r: "Triumphum, ‘zafer’ olarak nite-
lendirilebilecek bir baflar› kazan›ld›¤›nda
komutan askerleri taraf›ndan hemen tri-
umphator olarak selâmlan›r ve fasces, ‘bal-
taya sar›l› k›rbaç demeti’ üstüne defne dal-
lar› ba¤layarak kente bildirmek üzere onla-
r› habercilere teslim eder... Zafer giysilerini
kufland›ktan sonra kolça¤›n› –bir tür nazar-
l›kt›r- takar, bafl›nda defne dal›ndan tac›,
sa¤ elinde yine defne dal›ndan çelengiyle
halk› toplar, onlara birliklerini över, ödül ve
niflan da¤›t›r...Bu törenlerden sonra gelip
arabas›na biner. Bu, yar›fllarda ya da savafl-

larda kullan›lan arabalardan de¤ildir, yu-
varlak kule biçimindedir. Varsa, çocuklar›n-
dan baz›lar›n› yan›na al›r... Arabaya, elin-
deki süslemeli de¤erli tac› triumphator’un
bafl›n›n üstünde tutan resmi bir köle de bi-
ner ve s›k s›k "Arkana bak!" der. Bu da,
"ölümlü oldu¤unu unutma, geri kalan y›l-
lar›na bak, flimdiki iyi talihine kan›p kibir-
lenme" anlam›na gelir...Arabaya bir ç›ng›-
rakla bir de kamç› ba¤lanm›flt›r. Bunlar da
bir gün talihin ona yüz çevirebilece¤ine ve
kamç›lan›p ölüme gidebilece¤ine iflaret
ederler...Böylece kente girilir. Alay›n önün-
de ganimetler, fethedilen kale, kent, da¤, ›r-
mak, göl, deniz gibi herfleyin simgeleri tafl›-
n›r".   

Hebdomon (Bak›rköy), baz›s› taç giyme
salonu olan saraylar›yla ve tören alay›n›n
haz›rlanarak yola ç›kt›¤› Kampos’uyla, im-
paratorlar›n ikinci konutlar›n›n bulundu¤u
yerdi. Balkanlardan gelen ak›nlardan zarar
görüp zamanla bu ifllevini yitirdi. Eyüp -k›-
l›ç kuflanan ilk sultan›n kim oldu¤u tart›fl›l-
sa da -son sultan›n 3 Temmuz 1918’de
Eyüp’te tahta ç›kan Vahdettin oldu¤u bili-
niyor- bir dönem böyle bir ifllev üstlendi;
Semystra’n›n kutsal suna¤›, Kosmas ve Da-
mianos’un ayazmal› kilisesi ve Eyüp Ensa-
ri’nin, flifal› suyuyla birlikte türbesinin bu-
lundu¤u yer olarak tarihinin her dönemin-
de en önemli ziyaret yeri olmay› baflard›.
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Resim 7; Silâhtara¤a bulun-
tular› toplu halde (‹stanbul
Arkeoloji Müzeleri)

20 P. Gyllius, ‹stanbul’un Tari-
hi Eserleri, Latinceden çev. E.
Özbayo¤lu, Eren Yay›nc›l›k,
‹stanbul 1997, IV 4. 
21 Byzantine Constantinople,
The Walls, Londra 1899, 316-
341. Bkz. R. Janin, Constanti-
nople Byzantine, Paris 1964,
447.
22 Krfl. Ammianus Marcelli-
nus (26, 4, 3): "(Valentinianus,
kardefli) Valens’i, d›fl mahalle-
de (=Hebdomon), herkesin
onay›yla, imparator ilân etti".
23 Janin, ibid.; R. Demangel,
Contribution a la topographie
de l’Hebdomon, Paris 1945, 5-
7. G. Ostrogorsky, Bizans Dev-
leti Tarihi, Almancadan çev. F.
Ifl›ltan, TTK Ankara 1981,
56’da,  "I. Leon, her halde tac›
‹stanbul patri¤inin eliyle gi-
yen ilk imparatordur. Onun o
kadar mutaass›p h›ristiyan
olan saleflerinin hepsi de, eski
Roma gelene¤ine uyarak tac›
yüksek bir askerî veya sivil
memurun elinden giymek,
kalkan üstünde yükseltilmek,
ordu, halk ve senato taraf›n-
dan alk›fllanmakla yetinmifl-
lerdi" der. 



Prof. Dr. ‹lber ORTAYLI
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1947 y›l›nda do¤du. Siyasal Bilgiler Fakültesi (1969) ile Dil Tarih Co¤rafya
Fakültesi Tarih bölümünü bitirdi. Master çal›flmas›n› Chicago Üniversitesi’nde Prof.

Halil ‹nalc›k ile yapt›. ”Tanzimat Sonras› Malli ‹dareler” adl› tezi ile doktor, “Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nda Alman Nüfuzu” adl› çal›flmas›yla da dozent oldu. Viyana, Berlin,
Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih Strasbourg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge,

Oxfort ve Tunus ünivesitelerinde misafir ö¤retim üyeli¤i yapt›, seminer ve konfer-
anslar verdi.  Türkiye ‹dare Tarihi (1979), Hukuk ve ‹dare Adam› Olarak Kad› (1994),

‹mparatorlu¤un En Uzun Yüzy›l› (1983), ‹satanbul’dan Sayfalar (1986), Studies On
Osttoman Transformation (1994), Türkiye’de Belediyecili¤in Evrimi (‹lhan Tekeli ile

birlikte 1978), Tanzimattan Sonra Malhalli ‹dareler (1974) Türkiye ‹dare Tarihine Girifl
(1996) Alman Nüfuzunda Osmanl› ‹mparatorlugu (1980) gibi pekçok yay›nlanm›fl

kitaplar› vard›r. Yerli ve Yabanc› bilimsel dergilerde Osmanl› tarihinin 16. 19. yüzy›l›
ve Rusya tarihi ile ilgili makaleler yay›nlad›. Siyasal Bilgiler Fakültesin’nde ‹dare
Tarihi Bilim Dal› Baflkan› olarak görev yapt›. Halen Galatasaray Üniversitesi’nde
ö¤retim üyesi olarak görev yapmakta olan ‹lber Ortayl›, Uluslar Aras› Osmanl›
Etütleri Komitesi yönetim kurul üyesi ve Avrupa ‹ronoloji Cemiyeti üyesidir.

EYÜBDE B‹R TÜRBE; 

SULTAN V. MEHMED REfiAD



Sultan V. Mehmed Reflad dokuz y›l Os-
manl› taht›nda kald›; daha çok Avrupal› mefl-
rutî bir monark, bunlar›n içinde de idareye en
uzak ve sembolik yetkili birisi olarak  de¤er-
lendirilmelidir. Kendinden önceki kudretli
hakan›n karalt›s› alt›nda bir güçlü kiflilik çize-
meyece¤i gibi; ‹ttihad Tedakki ricalinin dev-
lek hayat›ndaki tecrübesizli¤i ve fakat haka-
na karfl› tahfif edici nazar ve komiteci tav›rla-
r› onu zor bir yola sokmufltur. Harbin s›k›nt›-
lar›n› gören ve paylaflmak zorunda kalan bir
hükümdard›r.  Her fleyden önemlisi tahta
yafll› ve hasta bir padiflah olarak cülus etmifl-
tir. Cülusu ecdad› gibi Topkap›’da Babüs’sa-
ade önündeki alt›n tahta de¤il, Harbiye Ne-
zareti’nde oldu. Bu da bir ananesizlik ve
skandald›. V. Mehmed saltanat›na tats›z bir
biçinde bafllam›flt›. Universal Roma ‹mpara-
torluklar›n›n sonuncusu olan Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u bu dönemi ve son imparator kiflili-
¤ini II. Abdülhamid’le kapatm›flt›r. Demokra-
tik olmayan bir ortamda V. Mehmed Reflad
son meflrutî imparator olarak, saltanat›n y›k›-
m›na haz›rlanmaktad›r. Padiflah tahta geçtik-
ten sonra ‹mparatorluk Rumeli’de Balkan
Harbi facias›n› yaflayacakt›r. Edirne dahi zor
elde kalacakt›r. Akdeniz adalar› elden ç›ka-
cakt›r. ve Trablusgarb Savafl›’yla Afrika’daki
hakimiyet sona ermifltir. V. Mehmed Reflad
bu facialar› yaflayan ve darbeyi atlatamayan
bir Türk milletinin bafl›ndad›r ve flemdi Birin-
ci Büyük Harb’e girerken kimse ne ona, ne de
di¤er devlet organlar›na da›flmam›flt›r. On-
dan istenen halife olarak “sancak-› flerif’in
aç›lmas› ve Müslümanlar› cihada davettir.
Müslümanlar›n ço¤u gelmemiflti. Bu sükût-u
hayali de milletle yaflayacakt›r. Ama vatan›n
savunuldu¤u Çanakkale’de, Kafkas’ta o da
herkes gibi vatanseverlik düzeyine ulaflan bir
milletin ferdi ve temsilcisi olmakla gurur du-
yacakt›r. Muhtemelen kendi karakterine uy-
mamakla beraber, Çanakkale’deki askerler
için kalene al›nan bir fliire bu nedenle imza at-
m›flt›r. Tabii y›k›m› ve Arabistandaki çökün-
tüyü de gözlemifltir ve kalbi dayanmam›flt›r.
Büyük biraderi Hakan-›Sab›k II. Abdülha-
mid’in ard›ndan dünyay› terk etmifltir. Küçük
biraderi VI. Mehmed Vahdeddin uçaklarla
bombalanan bir payitahtta k›l›ç kuflanm›flt›r.
‹ngilizler bu törenin hat›r›na  o gün bombar-
d›man› kesmifltir. Hakan da bunu öngörmüfl
ve Almanlar› protesto eder, ve ingilizlere bir
sempati ifade ededcesine “Bugün bombard›-

man› keseceklerdir.” demiflti.

Dünya kar›flm›flt›. Cihan Harbi’nin prova
mekanlar›ndan biri Osmanl› memaliki, hatta
Türk anavat›n›yd›. Dönemin politik çekiflme-
leri ihanete kadar uzanabilirdi. uzand› da.
Devlet teflkilat› modernlefliyordu, ama parti-
zanl›k, usulsüzlük, anane düflmanl›¤›yla bir-
likte yap›l›yordu. Sorgusuz sualsiz paflalar›n
rütbeleri yüzbafl›l›¤a kadar indiriliyor, subay-
lar kadro d›fl› b›rak›l›yordu. Alayl› diye cahil-
lerin yan›nda baz› tecrübeli ola¤anüstü kabi-
liyete eski komutanlarda at›l›yordu. Unutma-
yal›m Yunan muharebelerinin flehidi Abdüle-
zel paflam›z da alayl› tak›m›ndand›. Gülünç
ve hazin olan taraf; rütbesi indirilen bu zabit-
ler iyi yetiflti¤inden baz›lar› yine pafla oldular.
Cevat Pafla gibi baz› tensikata yeniden pafla
olacak ve u¤rayanlar Cihan harbi felaketinde
yeniden  hizmete ça¤r›lacakt›. Bütün bu or-
tamda padiflah hiçbir fleye müdühele etmedi,
edemedi. Oysa bu afl›r› infiradc›l›k ve çekin-
me meflrutî rejimle de ba¤daflmazd›. Her fleyi
idare eden büyük biraderin devrinden, sara-
ya gelen kararnameyi imzalamak için telaflla
sofradan kalk›p kofluflan küçük biraderin pa-
diflahl›¤› gelmiflti. Küçük birader II. Meflruti-
yet’in ilan›ndan sonraki son veliahdl›k y›l›n-
da dahi olmayacak fleylere alk›fl tutmufltu.
Niyazi Bey’in
hürriyet geyi-
¤ini çoluk ço-
cuk ve iflsiz ta-
k›m›yla gidip
ziyaret eden
veliahd-› salta-
nat›, padiflah
hayli hüzünle
sözde istihza
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Resim 1; Sultan Reflat’›n k›-
l›ç kuflanma merasimi.
(Eyüp Belediye arflivinden)

Resim 2; Sultan V. Mehmed
Reflad (Türk Meflhurlar›
Ansk., ‹. A. Gövsa, s. 243)

Resim 3; Sultan Reflat’›n tür-
besi ve yan›nda yapt›rd›¤›
kendi ad›n› tafl›yan ‹lkokul
(Eyüp Belediye arflivinden)



etmifl olmal›d›r. Bu
kadar itaatkar karak-
ter ve tavra ra¤men;
ittihatç›lar onu “bu-
nak” diye istihza etti-
ler, de¤ildi. Cahil di-
ye tan›tt›lar, bildi¤i-
nin fark›na bile vara-
mad›lar. Halk onu
sevdi, ama bu sayg›-
dan çok salt sevgiydi.
Osmanl› padiflah› gi-
bi cihanflumul impa-
rator tipi bu milletin
ufuklar›ndan silin-
mifl, tarihe gömül-
müfltü...

Padiflah Haziran
1916’da Rumeli seya-
hatine bafllad›. Ayak-
lanan Arnavutluk,

padiflah› s›cak bir muhabbet ve hürmetle kar-
fl›lad›. Meflrutiyet sarhofllu¤u çabuk geçti:
Kompartmanlar halinde universal bir impa-
ratorlu¤u teflkil eden Osmanl› milletlerinin
vatandafll›k toplumunu meydana getirmesi
mümkün de¤ildi. Hiçbir yerde  hiçbir toplum
böyle ortak bir ideal ve kimlik etraf›nda top-
lanamazd› ve toplanmam›flt›r. Nitekim 29 ey-
lül 1911’de ‹talya Trablusganb’a ve Bingazi’ye
sald›rd›. Donanmalar›n› durduracak bir do-
nanmam›z yoktu ama k›y›dan içeri bir ad›m
atamad›lar. Libya halk›n›n genç, fakat harb
sanat›n› bilir subaylar öncülü¤ünde (Fethi
Enver, Mustafa Kemal) bu sald›r›y› durdur-
du¤u anlafl›l›yor. gerçekte ‹talya da 1930’lara
kadar Libya’ya rahatça yerleflemedi. 1912’de
Rodos’u ‹talya rahatça iflgal etti. 15 Ekim
1912’de Ufli Antlaflmas› ile ‹talya Trablus-
garb’› (Libya) ald› ve adalar› ise terketmedi;
bafllayan Balkan Harbi bu boflalma projesini
geciktirdi ve maalesef Oniki Adalar bir daha
yurda dönemedi.

Devrin sadrazamlar›ndan Hakk› Pafla
idare hukuku profesörüdür. 3 Temmuz 1910
tarihli  “Kiliseler kanunu” ile adeta ittifak›
mümkün olmayan Balkan halklar›n›n ilk ve
son defa bir araya gelmelerine sebeb oldu de-
nebilir. II. Abdülhamid’in “divide et impe-
re”ile hep birbirine düflürdü¤ü Balkan dev-
letçikleri karfl› karfl›ya de¤il biraraya geldiler.
Libya da oldu¤u gibi burada da gaflet vard›.

Balkanlardan tecrübeli birlikler çekilmiflti.
Bütün bu ifllemleri V. Mehmed Reflad önle-
mek, itiraz etmek durumunda de¤ildir.
1909’un feci hal’olay› onu ihtiyata sevkedi-
yordu. Balkan Savafl’›nda Mahmud fievket
Pafla komuta etmesi gereken mevkii be¤en-
medi reddetti, Selanik Kolordu Komutan›
Tahsin Pafla flehri  silah atmadan teslim etti.
Ordu da halâskaran ittihadc›, kavgac›, tecrü-
besiz, küçük rütbeli zabitler, assubaylar ve
yeni neferler ile yaflanmamas› gereken bir ye-
nilgi silsilesi bafllad›. Bununla beraber iskod-
ra Komutan› R›za Pafla, Yanya Komutan› ve
Edirne komutan› fiükrü Pafla gibileri eski bir
ordunun kahraman ve bilgili komutanlar› ol-
du¤unu göstererek bu faciada yüz a¤artt›lar.
Balkan bozgunu alt› ay içinde Rumeli’deki
anavatan›n kayb›d›r. Menfî etkileri flu ana ka-
dar devam etmektedir. Rumeli’nin kayb›
az›nl›k türk sorunuyla bafl bafla kalan ve bu-
nu çözemeyen bat› devletleri  ile etkisini sür-
dürüyor. Rumeli’deki vatan›n kayb› Türkçü-
lük, ‹slamc›l›k yan›nda, kabahati ‹slami geri-
cilikte(!) arayan ideoloji ve görüflleri de orta-
ya ç›kard›. Millet tarihine ve kendine güveni-
ni kaybetti ve kimlik bunal›m› bafllad›. Bal-
kan savafl›’nda ihanet ve politika rol oynad›.
Sonunda Bâb-› Âli bask›n›yla diktatorya dö-
nemi de bafllad›, daha do¤rusu yo¤unlaflt›.

Mahmud fievket Pafla yeni dönemin sad-
razam› ve Harbiye Naz›r›yd›. Hat›rat› yay›n-
lanm›flt›r. Aç›kça görülüyor ki ‹ttihat Terak-
ki’nin entrikalar›ndan o da flikayet ediyordu.
Daha fecii paflaya yap›lacak suikasti, ‹stanbul
muhaf›z› Cemal (Pafla) duymufltu, biliyordu,
ses ç›karmad›. Sokullu Mehmed Pafla’dan
sonra bir sadrazam suikastle ortadan kalkt›.
Yeni idam ve masumlar›n cezaland›n›lmas›
ve sürgünü için vesiyle oldu. Meflum Cihan
Savafl›’na girildi, meleksima padiflah›n haberi
olmad›. Sultan Reflad ad›, yap›lan istikraz ve
Y›ld›z mevcut alt›n›n meskükata çevrilmesin-
den dolay› bugüne kadar en çok yaflayan
isimdir. Her okul, al›nan z›rhl›, yeni kurulan
Balkan göçmeni köyleri Refladiye ad›n› tafl›-
yor. Hukuk ve vekar›n› zedeledikleri sevimli
padiflah›n ad›n› bu flekilde flereflendiriyorlar-
d›. Osmanl› sadrazam›n›n yalan söylemesi si-
yaset cezas›n›n gere¤iydi. Oysa meflrutî  dev-
letde dahi olmayacak fleyi padiflahtan baz›
umuru gizleme emrini Mahmud fievket Pafla
vermifltir. Bu bir skandald›. 11 Haziran 1913

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

114

Resim 4; Sultan Reflat
Türbesi (Eyüp Belediye
arflivinden)



suikast›n›n  arkas›nda ‹ngiltere  oldu¤u anla-
fl›lm›flt›r. “‹tiraf etmeli ki Mahmud fievket Pa-
fla sadarette kalsa  I. Cihan Savafl›’na palas
pand›ras girmezdik ve Arablarla da daha ça-
t›flmas›z bir politika güdülebilirdi” hükmüne
kat›l›yoruz. (Öztuna Cilt 1 sh. 646). Bu dö-
nemde bürokrasi modernleflti, ordu modern-
lefltirildi. E¤itim  derecesi artt›. Bunlarda
olumlu geliflmelerdir.

Sultan II. Abdülhamid bilinçli  ve tahtda
kald›kça Türkçü a¤›rl›kl› bir islamc› politika
gütmüfltü. Bu politika Cava’da, Hind’de ve
Rusya’da oldu¤undan güçlü görünüyordu.
Sultan V. Mehmed Reflad’›n böyle bir politi-
kay› yönetecek gücü yoktu. ‹ttihatc›lar onun
ad›na Türkçü bir politika güttüler. Padiflah›n
babacan sima› alemin dört bir yan›ndaki ko-
loni müslümanlar›na huzur ve ümit verdi.
Felaketi harbler milletin birlik bilincini, Türk-
lü¤ü biledi. Dahilde ananeyi y›kan ‹ttihadc›-
lar, haricde Türklük fluurunu artt›rd›, padifla-
h›n ismi de yüceldi. ‹ttihad Terakki’nin türk-
çülü¤ü, beceriksizlikleri ve öngörülen itti-
had-› anas›r politikas›n›n iflas› k›smen bizim
hatam›z, k›smen Türkiye’yi bölmek isteyen
kuvvetlerin tezgahlad›klar› savaflta artm›flt›r.
Sonunda Birinci Cihan Savafl›’nda cephelerde
flehit düflen, 1920-22’de anavatan› savunulan
Anadolu ve Rumeli’nin çilekefl Türkleri ol-
mufltur.

Sultan Reflad gençli¤inde sar›fl›n yak›fl›k-
l› bir flehzadeydi. Yaflland›kça kilo ald›. Müz-
min hastal›klar› artt›. Bacaklar› k›sayd›, zor
yürür oldu. D›flardan hekimler getirilerek te-
davi ediliyordu. ‹ttihat Terakki ve soltas›n-
dan utan›lacak derecede çekindi. O  y›l Da-
mat Salih Pafla’y› ‹ttihatc›lar Mahmud fievket
Pafla davas›nda suikast ile itham ettiler. Kur-
tarmaya cesaret edemedi. Ye¤eni sultan›n
beddualar›n›  ald›. Dokuz y›l iki ayl›k saltana-
t›nda babas› Abdülmecid Han hiç idam ceza-
s›n› tasdik etmedi¤i halde, o istemedi¤i idam
cezalar›n› tasdik etti.  Devrinde harb s›k›nt›y-
la devam ederken kendisinden biraz önce ve-
fat eden II. Abdülhamid Han’›n cenazisini
u¤urayan halk; bilhassa kad›nlar “bizi doyu-
rup, gönendiren padiflah›m›z, bizi b›rak›p ne-
reye nereye gidiyorsun” diye feryadla u¤ur-
lad›lar. ‹ttihatc›lar son zamanlarda hakan-›
sab›k› karalanmaktan vazgeçtiler, hâtta Bey-
lerbeyi Saray›’nda d›fl politika müflaveresine
gittikleri biliniyor. Hiçbiri tahtdaki padiflaha

hiçbir fley sormazd› oysa...

Befl vakit namaz ve ibadetindeydi. Ha-
remde a¤alar›n protokol derecesini azaltt›;
Saraya ait hat›ratdan anlafl›lan o ki harem
halk›n›n e¤itimine de önem veriyordu. Tasar-
rufa riayet ederdi. Rumeli gezisinden önce
veliaht dairesini tefrifl ve tamirat talebini “pa-
ram›z yok flimdi” diye reddetmiflti. Harb için-
de sarayl›lar bulgur pilav›yla doyarlard›; fli-
kayet etsede buna riayet ederdi. Ama ülkede
harp zenginlerinin vurgunu bu görünümle
tezat teflkil ediyordu. Ananeye riayet ederdi.
Ali Fuat Bey (Türkgeldi), Damat Enver Pafla
ile yedi¤i yemekten sonra; “flu Enver Pafla de-
diklerine bak›n, bamya ile su içti”diye istihza
etti¤ini kaydeder.

Sultan Mehmed Reflad Han’›n cahil oldu-
¤u propagandas› yay›lm›flt›r. De¤ildir. Güzel
hatt› vard›. Bohepal maharanas› kendisini zi-
yaret etti¤inde Farsça konuflmufltur. Ömür
boyu baz› Farsça metinleri okumufl, Mesnevî
üstadlar›n› dinlemifl, güzel dili ilk defa bu fle-
kilde kullanmak nasib olmufltu. 4 Temmuz
1917’de bozgunu görüyordu. Ama feci sonuç
henüz ortada yoktu. Görmeden bu dünyadan
ayr›ld›. Eyüb’de (bu bedelde tek padiflah tür-
besidir) daha önce türbesi yap›lm›flt›. Vasiy-
yeti gere¤i yan›na bir ilkokul da yap›ld›. Ve
Zenbilli Ali Efendi’nin Zeyrek’teki türbesi gi-
bi o da çocuk sesleri aras›nda son uykusunu
uyuyor.
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Resim 5; Sultan Reflattürbe-
sinin haziresinde bulunan
hanedan mensuplar›na ait
mezarlar (Eyüp Belediye
arflivinden)
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12 Aral›k 1938’de ‹stanul’da do¤du. ‹lk, orta ve yüksek ö¤renimini ‹stanbul’da
tamamlad›. 1960’da ‹stanbul Hukuk Fakültesini bitirdi.  Ayn› fakülteye Medeni

Hukuk asistan› olarak girdi. Doktoras›n› ve doçentli¤ini ayn› fakültede’de tamamla-
yarak 1981 ‘de Prof. ünvan› ald›. Doktora tezi vak›flar konusundad›r. Profesörlük

çal›flmas›nda da Medeni Hukuk tüzel kiflilerinin tarihi geliflimi kapsam›nda vak›lar ile
meflgul oldu. Ayr›ca vak›flar konusunda çeflitli makaleleri ve koflmalar› vard›r.
Doçentlik tezi özellikle Borçlar Hukuku ve Medeni Hukuk alan›nda Hukuka ve

Ahlaka ayk›r›l›k konusuna iliflkindir. 
Halen ayn› Fakülte’de Medeni Hukuk Anabilim dal› içinde bir seksüyon

baflkan›d›r. ‹ki y›l kadar ‹slam Hukuku Seçimlik derini de üstlenmifltir. (1993-1995) 
Akedemik çal›flmalar›ndan baflka mesleki alanda çeflitli kitaplar› vard›r. Ayr›ca

‹slam Düflüncesi’ne iliflkin de çeviri ve telif olarak çok say›da eser ve makalelleri
yay›nlanm›flt›r. Çeviri ve telif olarak yay›nlanan kitaplar›n›n say›s› 30’un üzerindedir. 

MOLLA LÜTF‹



Defterdar’da Feshane Binas›’n›n karfl›s›nda,
1994 sonlar›nda Eyüp Belediye Baflkan› Say›n
Ahmet Genç ile o s›rada ‹stanbul Büyükflehir Be-
lediye Baflkan› olan Say›n R. Tayyip Erdo¤an’›n
himmetleri ile infla edilen Molla Lûtfî’nin türbesi
yer almaktad›r.

Molla Lûtfî öteden beri çok sevdi¤im bir zat
idi. Türbesinin veya hiç de¤ilse kabrinin nerede
oldu¤unu bilemiyordum. Rahmetli fierefeddin
Yatkaya; kitaplar›n söyledi¤i üzere Defterdar’da,
Defterdar Nazl› Mahmud Çelebi Camii civar›n-
da arad›¤›n›, fakat bulamad›¤›n› bilertmekte
idi.(1) Ben de arad›m, bulamad›m. “Yol geçmesi
ve kamulaflt›rma dolay›s› ile kabir acaba kay›p
m› oldu?” diye düflündüm. Belki de yine Defter-
darl›k yapm›fl olan, sevmedi¤im, Kanuni’nin o¤-
lu fiehzade Mustafa Han’›n “ecel celâlisi” Zal
Mahmud Pafla’n›n Eyüp’teki Cami’i ile Defter-
dar Mahmud Çelebi Cami’inin kar›flt›r›lm›fl ola-
bilece¤ini düflünerek Zal Mahmud Pafla Cami’i
haziresini dolaflt›m. Orada gördü¤üm yaz›s›z ve
eski bir büyük mezar tafl›n›n, Molla Lûtfî flehid
olarak idam edildi¤i için ona ait olabilece¤ini dü-
flündüm, fakat bunu aç›kça yazmad›m. Fakat,
Zaman Gazetesi’nin ilk neflir y›l›nda da Say›n
Nazif Öztürk at›f yapm›fl idi. “1402’lik” idim ve
Molla Lûtfî’yi de “Osmanl› Medrese Tarihi’nin
ilk 1402’li¤i olarak düflünüyordum. 1990’da Üni-
versite’ye döndüm. Bu tarihden sonraki rektör
seçiminde oyumu “Tokatl› Müderris Sar› Lût-
fî”ye verdim. Bu oyun benden sad›r oldu¤u flayi’
oldu ve Nokta Dergisi’nde bu konuda benden
görüfl al›nd›¤›n› hat›rl›yorum. Say›n M. N. Has-
kan’›n Eyüp Tarihi elime geçince, içinde Molla
Lûtfî’ye ait bir fley bulamayaca¤›m› düflünerek,
fakat yine de aramaktan kendimi alamayarak ki-
tab› kar›flt›rd›m. (1993) Kitab›n 1. Cildinin 232.
sahifesinde “Molla Lûtfî Türbesi” hakk›ndaki
aç›klamay› görünce çok sevindim ve heyecan-
land›m. Burada “türbe, zamanla büyüyen Def-
terdar Mensucat Fabrikas› içide kalm›flt›r. fiimdi-
ki cadde yap›m› s›ras›nda ilave binalar›n Nisan-
May›s 1987 tarihinde y›kt›r›lmas› üzerine mey-
dana ç›km›flt›r. Bu türbenin varl›¤›ndan yönetici-
lerin dahi haberi yoktu” denmekte idi (s.232).
Oysa ben bu tarihden biraz önce Mahmud Çele-
bi Cami’i civar›nda kabri aram›fl idim. Muhteme-
len bu tarihden sonra da arasa idim, kimse bana
yol seviyesinden afla¤›da kalm›fl olan bu kabirle-
ri gösteremeyecek idi. Nitekim, Eyüp Tarihi’ni
okudu¤um s›rada da “Yeni Asya”da haftal›k ya-
z›lar›m ç›kmakta idi ve bu kabri ziyaret için - Ye-
ni Asya’da hikaye etti¤im üzere- fakülte’den yo-
la ç›kt›¤›m da yine kabri bulamayacakt›m ki, an-
s›nz›n benimle birlikte gelen Asistan Ferhad

Bey’in keskin nazar› ile kabri bulduk. Bulduktan
sonra yan›m›za toplanan semt sakinlerinden bir
zat, kendisinin mensucat fabrikas›ndan emekli
oldu¤unu, bu türbenin fabrika içinde bilindi¤ini,
fakat kime ait oldu¤unu kimsenin bilmedi¤ini
söyledi. 

1494 y›l›; benim kanaatimce Molla Lûtfî’nin
fiehadet y›l› idi ve bu y›l›n çok yaklaflt›¤› bir s›ra-
da türbenin ortaya ç›kmas›nda bir “iflaret” vard›.
Türbenin onar›lmas› ve Molla Lûtî’nin “itibar›-
n›n iadesi”gerekiyordu. bunun için baflvurdu-
¤um ebna-i zamanda ya “dirhem”, yahut “ke-
rem” yoktu. [Kerîman-râ der in donyâ direm nist
/ Direm-dârân-i âlem–râ kerem nist.” (Bu dün-
yada, kerimlerin dirhemi, paras› pulu yok, servet
sahiplerinde ise kerem yok- fieyh Sa’di)]

Hukukçular Derne¤i bana o y›l  (1494) “Y›l›n
Hukukçusu” plaketi verince, “Y›l›n Hukukçusu
ben de¤ilim, bu y›l›n flehadetinin beflyüzüncü y›-
l› demek olan Tokatl› Molla Lûtfî’dir, plaketi ona
vekaleten al›yorum” dedim. Haz›r bulunanlar
aras›nda o zamana kadar tan›mamad›¤›m, fakat
bana birçok zevat›n yapm›fl oldu¤u gibi müsteâr
isimle çok haks›z tarizlerde bulunm›fl olan  Resul
Tosun Bey de varm›fl. Tokatl› oldu¤u ve o ana ka-
dar fiehid hemflehrisini duymam›fl oldu¤u için
eve döner dönmez kitap kar›flt›rm›fl, Molla Lût-
fî’ye flehadet flerefine istihkak kesbetmesi için ya-
p›lm›fl olan “Z›nd›kl›k ve ‹lhâd” isnad› dolay›s›
ile tereddüde düflmüfl, fakat sonunda o da Molla
Lûtfî muhibbân›na kat›larak Say›n Ahmed
Genç’e, o da Say›n Tayyip Erdo¤an’a baflvurmufl.
Bu arada ben de haberdar edildim ve Say›n Ah-
med Genç  ile davet üzerine görüfltüm. Nihayet,
düzenlenen programda, Molla Lûtfî Merhumun
türbesi aç›ld› ve Tayyip Bey kurdeleyi benim
kesmem için ›srar etti. Onun himmeti ile türbe
onar›ld›¤› için kabul edemedim, sadece Molla
Lûtfî’yi rahmetle and›¤›m ve bu aç›l›fl dolay›s› ile
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(1) fierefeddin Yatkaya’n›n in-
celenmesini bizzat okumufl
idim. fiu anda elimin alt›nda
olmad›¤› için, merhum O. fi.
Gökyay’›n eserinden naklen
at›f yap›yorum: Molla Lûtfî,
Kültür ve Turizm bakanl›¤›
Yay›n›, 1987, s.14,dn.52

Resim 1; Molla Lûtfî Türbesi
(Eyüp Belediye arflivinden)



sevinç ve teflekkürleri-
mi ifade etti¤im bir ko-
nuflma ile yetindim.

Molla Lûtfî Mer-
hum’un hayat› ve fleha-
deti hakk›nda bilgi ve-
ren kaynaklar: Merhum
Orhan fiaik Gökyay’›n
yukar›da zikretti¤im
eserinden ve say›n Ah-
met Yaflar Ocak’›n “Os-

manl› Toplumunda Z›nd›klar ve Mülhidler, 15-
17. Yüzy›llar”, Tarih Vakf› Yurt yay›nlar› 60, 1998
bafll›kl› eserinden araflt›r›p bulabilirsiniz. Zaman
çok s›n›rl› oldu¤u için ayr›nt›lara giremiyorum.
Sadece flunu belirtmekle yetiniyorum: Molla
Lûtfî, “Z›nd›k ve mülhid” olmak flöyle dursun,
‹man-› Kâmil sahibi bir zat ve devrinin en önem-
li bilgini idi. Tazarru’name sahibi Sinan Pafla
Merhum’un ö¤rencisi idi ve onun taraf›ndan Fa-
tih’e takdim edildi. Fatih Sultan Mehmed fe-
tihden sonra, bugün maalesef hazin bir durum-
da olan ‹stanbul Üniversitesi’ni ümid  verici bir
konumda kurdu. Henüz çok iyi bilmedi¤imiz se-
bepler ile, bir süre sonra Fatih Sultan Mehmed
ile- fieyh Ebülvefâ ba¤l›s›- Sinan Pafla’n›n aras›
aç›l›nca ve Sinan Pafla da “1402’lik” olup hatta
“tedavi amac›” ile dövdürülmek istenince, o dö-
nemin ilim adamlar›n›n baz›lar›n›n “kerem” se-
viyesine, “vefa” seviyesine bak›n›z ki, Fatih; tep-
kiler üzerine Sinan Pafla’y› ‹stanbul’dan uzaklafl-
t›rmakla yetindi ve Moll Lûtfî de - Sinan Pa-
fla’n›n  kardefli Yakup Pafla’n›n k›z› Hasnâ Ha-
n›m ile evlendi¤ine göre(2) aralar›nda bir de s›h-
riyet kurulmufl olan - Sinan Pafla ile birlikte gitti.
Her ikisi de devrin büyük erlerinden, Vefa sem-
tine ad›n› veren fieyh Ebül-Vefa’ya ba¤l› idiler.
Bayezid döneminde Sinan Pafla ile birikte ‹stan-
bul’a dönen Molla Lûtfî, Sinan Pafla’n›n ve fieyh
Ebül-Vefa’n›n irtihalinden sonra, ileride Pertev
Pafla’n›n vefat›ndan sonra yaln›z kalacak ve fle-
hid edilecek Hamza Bali Merhum gibi, hased ve
garaz erbab› karfl›s›nda yaln›z kald›. Fatih’in
kurdu¤u “Üniversite” Bayezid döneminde “ri-
ya” ve “gösterifl” havas› içinde kendisinden bek-
lenen ümetleri bofla ç›karmak üzere idi. Gerçek
ilim; Seyyid fierih-i Cürcanî’nin bir as›r öncesin-
den söyledi¤i gibi, “Rûm” ülkesinde gurûb edi-
yor, Molla Lûtfî’de bu çöküfle tahammül edeme-
yip dilini de tutam›yor, büyük alim geçinen ça¤-
dafllar›n› ac› bir dil ile elefltiriyordu. Onlar›n “il-
min izzeti” diye kap›ld›klar› zahirî gösterifl ve te-
kellüflere de önem vermiyor, bir merkepce¤ize
biniyor ve yemini de kendi veriyor (bugünün
flartlar› ile: Volkswagene biniyor ve floför kulla-

nam›yor), bu derviflane hareketleri de ulema-i
rüsûmu k›zd›r›yordu. Nihayet onu yaln›z kald›-
¤› ve yaflland›¤› bir s›rada flehid etmenin yolunu
buldular. Sinan Pafla’n›n- seciyesi Sinan Pafla’ya
benzemeyip Habil’e karfl› Kabil özelli¤i gösteren
- Kardefli Anmed Pafla’n›n, herhalde Sinan Pa-
fla’n›n kütüphanesini ele geçirememenin verdi¤i
k›zg›nl›k ile padiflah ikinci Bayezid’e yazd›¤› tez-
vir mektubundan anlafl›ld›¤›na göre,(3) eflinin
amcas› dahi maddi bir menfaat u¤runa ona kin
besliyor ve idam edilmesi için u¤rafl›yordu. Ni-
hayet; Sinan Pafla’n›n vefat›ndan dokuz y›la yak-
laflan bir süre geçtikten sonra f›rsat› ele geçirdi-
ler? Molla Lûtfî Merhum’un ders halkas›na dahil
edilmifl ve “casusluk” yapma görevi verilmifl ah-
laks›z bir ö¤rencinin, “Molla Lûtfî, ders anlat›r-
ken: namaz›n kuru kuruya e¤ilip do¤rulmak de-
mek oldu¤unu söyledi” tarz›ndaki tezvirini ba-
hane eden ve - Hatibzade gibi- “fierîr- un-
nâs”dan olan sözde ulemâ, Molla Lûtfî’yi yarg›-
lamak için ola¤anüstü bir enkizisyon mahkeme-
si teflkilini baflard›lar. Devrin fieyhulislâm› Efdal-
zade Merhum da bu “mahkemenin hükmüne:
adalet” deyip tasdik etse idi, baflka bir iftiraya
gerek kalmayacak idi. Oysa Molla Lûtfî dersde
böyle bir fley de söylememifl, Emir ül-mü’minin
Ali’nin baca¤›nda kalan ok temreninin ancak na-
maz s›ras›nda kendisinden geçip ac›s›n› duyma-
d›¤› için cerrah taraf›ndan ç›kar›labildi¤ini anla-
t›rken a¤lam›fl ve “iflte namaz budur, bizimki ku-
ru kuruya yat›p kalmad›r” demifl idi. Herhalde
fieriat’den Sultan’›n da tasdik edece¤i bir fetva
alamayacaklar›n› anlayan fetvac›lar, büyük bir
ihtimal ile, o s›rada sultan’›n zihnini çok meflgul
eden Cem Sultan meselesine Molla Lûtfî’yi de
kar›flt›rm›fl olacaklard›r ki, Latif’i Tezkiresinde
bir “aflere-i muhabbese” imas› yer almaktad›r.
Fakat ben nas›l “1402”lik olman›n anlam›n› bu
konuflmamda belirtmeyip herkesin anlad›¤›n› ve
bildi¤ini düflündü isem, Latifi de herhalde böyle
düflünmüfl ve bu “aflere-i muhabbese” sorununu
aç›klamam›flt›r. ‹flin tuhaf›, yan›lm›yorsam, “afle-
re-i muhabbese” terimi kimsenin ilgisini de çek-
memifltir. Muhtemelen fieriat’den ümidi kesen
insafs›zlar bu kez de Molla Lûtfî ve baz› ona tabi
olan kimselirin Cem Sultan’› tahta ç›karma niye-
tinde olduklar›n› Bayezid’e f›s›ldam›fl ve Baye-
zid’in fieyhül-islam’›n imza etmedi¤i fieriat fet-
vas›n› tasdik etmesini sa¤lam›fl olabilirler. Böyle
bir siyasi tezvir iflin içine girmemifl olsa idi her-
halde Molla Lûtfî’nin “zindan”dan manzum di-
lekçe gönderdi¤i sadr-› a’zam veya di¤er ilgililer;
onu “fieriat” hükmünden (!) kurtarabilirlerdi.
Oysa onlar da çok iyi tan›d›klar› Molla Lûtfî’nin
“imdad!” ça¤r›s›na kulaklar›n› t›kad›lar. Bu ha-
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(2) bkz: O. fi. Gökyay, age, s.2
ve bu esere de kaynak olan:
‹.E. Erünsal, ‹ÜEF Tarih Der-
gisi, ‹stanbul 1982, s.74
(3) ‹smail E. Srünsal, agm, s.74

Resim 2; Molla Lütfi’nin Tür-
besinin  Eyüp Belediye Baflka-
n› ve yetkililer taraf›ndan ona-
r›lmas› s›ras›nda bir görüntü.
(Eyüp Belediye arflivinden)



zin imdad ça¤r›lar›n› okumak isteyenler, Mer-
hum Orhan fiaik Gökyay’›n ve Merhum fierefed-
din Yaltkaya’n›n incelemelerine bakabilirler. Gü-
nümüzde oldu¤u gibi, adalete siyaset kar›fl›nca,
dostlardan hiçbirisi kendisini tehlikeye atmak is-
temedi. Molla Lûtfî, At Meydan›nda ve büyük
ihtimal ile k›rk y›l kadar sonra yine büyük ve
mazlum flehidlerden ‹smail-i Ma’flukî’nin flehid
edildi¤i yerde, Örme Sütun’un ve Y›lanl› Sü-
tun’un, Dikili Tafl’›n karfl›s›ndaki “çukur çefl-
me”önünde idam edildi. ‹dam edilece¤i yere ka-
dar, art›k manzum dilekçelerinin sonucundan
ümidini kesmifl olarak ve kelime-i flahadeti tek-
rarlayarak gitti “Zindan”› nerede idi? Topkap›
Saray› içinde mi? Bilmiyorum. Bafl› topra¤a düfl-
tükten sonrada dilinden yine kelime-i tevhid du-
yuldu ve bu son sözü oldu.

Hangi tarihte? Bu dahi ihtilafl›d›r. Kana-
atimce 25 Rebi’ul evvel 900 Hicri tarihi; Rebiul-
âh›r fleklinde yanl›fl okunarak Molla Lûtfî’nin fle-
hadet tarihi “1495 y›l› 24 Ocak” san›lm›flt›r. Oysa
do¤ru tarih; “1494 y›l›n›n 24 Aral›k günü’ olacak-
t›r. Nitekim Richard F. Kreutel bu tarihi vermek-
tedir.(4)

Kreutel gerçekten dürüst ve de¤erli bir bilim
adam› oldu¤unu flu cümlesi ile gösterir? “Bu
...enkizisyon karar› gerçekten de Osmanl› mane-
vi hayat› tarihinde bir utanç lekesidir.” (s.166)
Oysa Oruç (Gazi) Vekayi’namesinde Lûtfî-i Di-
vane (Deli Lûtfî)nin Padiflah ferman› ve fier’-i fie-
rif gere¤ince idam edildi¤i ve ‘fieriat duvar›ndan
tafl ç›karan›n, o gedi¤e bafl›n› koymas› gerekti-
¤i”söylenir. (Age, s.79)

Molla Lûtfî’nin flehadet tarihi 24 Aral›k
1494’dür.

Bize al›fl›lageldi¤i üzere- zulmen flehid edi-
len bir kimsenin kurtulmas› için hiç kimse bir fley
yapmaya teflebbüs etmemifl, üstelik baz›lar› bu
idam› sultan’›n adaleti ve dine ba¤l›l›¤› sonucu
olarak gösterebilmifllerdir. Ne var ki dürüst ve
hareketsiz kalanlar, Molla Lûtfî’nin flehadetin-
den sonra kendisine övgülü tarihler düflürmüfl-
ler, art›k nas›l olsa “tehlikesi ortadan kalkan biri-
sinin “flehid” say›lmas›n›n suç almad›¤›n› dü-
flünmüfllerdir. Onu flehit etmekle zafer kazand›k-
lar› kanaatini tafl›yan ve sevinen has›mlar› ise ço-
¤unlukla bayramlar›n›n y›l dönümünü dahi kut-
layamam›fllar, fani dünyay› Molla Lûtfî’nin ar-
d›ndan terketmifllerdir. Sultan Bayezid de yirmi
y›l› doldurmadan tahttan indirilmifl ve rivayete
göre o¤lu Sultan Selim taraf›ndan zehirletilerek
vefat etmifltir.

Molla Lûtfî’yi rahmet ve sevgiyle anal›m,
fiehid oldu¤unu bilelim. Bu olay›n do¤ru bilinci-

ne varmad›¤›m›z ve muhasebesini yapamad›¤›-
m›z için de “ Yüksek Ö¤retim Tarihi’miz bir iler-
lemenin tarihi olamad›.(5) Molla Lûtfî’nin vefat›
tarihini tesbit edebiliyoruz, fakat do¤um tarihini
tesbit edemiyoruz. Sinan Pafla’n›n ve fieyh Ebül-
Vefa’n›n vefal› ö¤rencisi ve müridi olup Fatih ta-
raf›ndan takdir edilen, Sinan Pafla gözden dü-
flünce Sinan Pafla’y› ikbal imkanlar›na tercih
eden, ömrünün son y›llar›nda aflk› iyice artm›fl
olan fiehid Mevlânâ Lütfullah (Deli, Tokatl› , Sa-
r›, Maktul Molla Lûtfî)’› bilenler bilir. ‹lim adam›
yönü ile de, müellifini çok onurland›r›c› eserlerin
sahibidir. (taz”if-ul-Mezbah’›n frans›zca çevirisi,
s.3) Bu yönü için frans›zca çevirinin “Girifl” bölü-
müne baflvurulmal›d›r. A. Yaflar Ocak’›n “Z›n-
d›klar ve Mülhidler” bafll›kl› ve yukarda an›lan
eserinden ö¤rendi¤imize göre “felsefi ve kelami
görüflleri” hakk›nda Anakara Üniversitesi ‹lahi-
yat Fakültesi ‹slam Felsefesi dal›nda haz›rlanm›fl
ve bas›lmam›fl bir yüksek lisans tezi vard›r. (‹bra-
him Marafl) Bir tarih tezi ile de “aflere,i muhabbe-
se” meselesi ve Molla Lûtfî’nin adaletsiz ve in-
safs›zca idam›nda bir “Sultan Cem tarafdar› ol-
ma” itham›n›n yat›p yatmad›¤› araflt›r›lmal›d›r.

Molla Lûtfî’nin; hocas› Sinan Pafla’ya göster-
di¤i vefay›, Edirne’de henüz asker iken Molla
Lûtfî’yi görüp ilmiyyeyi tercih eden hemflehrisi
ve ö¤rencisi ‹bni kemal gösterememifltir. Ne var-
ki hiç de¤ilse “aflere-i muhabbese”den say›lma
tehlikesi geçtikten sonra, Yavuz sultan Selim’in
sorusu üzerine Molla Lûtfî do¤ru inançl› oldu-
¤unu, ‘gayret-i akran belas›na u¤ray›p” meslek-
dafllar›n›n k›skançl›¤› üzerine flehid edildi¤ini
söylemifltir. Molla Lûtfî’yi de insafs›z ve hasetçi
rakipleri ile ayn› kumafldan görmeye yol açacak
yarg›lar, Osmanl› ulemas›n› temize ç›karmaya
yaramaz, bütünü ile kötüleme anlam›na gelir.
(Krfltrz: A.Y. Ocak, age, s.227) A.Y. Ocak’›n “Ha-
kim Ishak””› meçhul bir kiflilik olarak görmesi
(s.238) dolay›s› ile de, bu ‹shak’›n, Molla Lût-
fî’nin h›ristiyan ö¤rencisi olmas› gerekti¤ine
(O.fi. Gökyay, s.40) Yaltkaya’dan naklen de¤in-
mekle yetiniyorum.

Molla Lûtfî’nin o¤lu; Kanunî Sultan Süley-
man’›n hocas› m›d›r?(6) Molla Lûtfî türbesinde
yer alan kabirlerden birisi onun mudur? Bir di-
¤eri de Yakup Pafla k›z› ve Molla Lûtfî zevcesi
Hasna Han›m’›n m›d›r? Molla Lûtfî soyu devam
etmekte midir? Bilenler bilmeyenlere ö¤retsinler!
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(4) Der Fromme sultan baye-
zid, übersetzt, eingeleitet und
erklärt von R.F. Kreutel, Ver-
lag Styria, Graz- Wien-Köln,
1978,s.166
(5) Franz Babinger de fiehid
Molla Lûtfî hakk›nda verilen
idam hükmünü adaletsiz bu-
lur ve Molla Lûtfî’yi Osmanl›
Düflünce Hayat›’n›n en nûkte-
dan ve özgün beyinlerinden
birisi olarak niteler. (Mehmed
Oqder Eroberer und seine Ze-
it, F. Bruckmann- München
1959, s.538) Babinger’in verdi-
¤i 28 Aral›k tarihi (1494) Bir
hasaplama yanl›fl› olacakt›r. 24
Aral›k tarihi (1494) 25 Re-
bi’ulevvel 900 tarihine uy-
maktad›r. (Çarflamba günü).
(bkz. Y. Da¤l› / C. Üçer, tarih
Çevirme k›lavuzu, 3.Cilt TTK.
Ankara 1997, s.632- ‹stanbul
Frans›z Arkeoloji Arafl›rmalar›
Enstitüsü’nün yay›nlad›¤›,
Molla Lûtfî’nin, La Duplicati-
on de l’Anutel (Taz’îf–ul Mez-
bah) risalesinin arapça metni-
ni yay›ma haz›rlayan fierefed-
din Yaltkaya (‹stanbul Ü. Ede-
biyat Fakültesi Profesörü ve
Eski Diyanet ‹flleri Baflkanla-
r›ndan), frans›zcaya çevirenler
de A. Adnan (Ad›var) ve
Nenry Corbin’dir. (Paris1940)
Bu eserde 25 Rebiulevvel yeri-
ne 29 Rebi’ulevvel dendi¤i
için Babinger de 28 Aral›k tar-
ihini vermifl olmal›d›r.
(6) Bkz: O.fi. Gökyay, age, s.35



Prof. Dr. Bekir KARLI⁄A
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a ‹stanbul Yüksek ‹slam Enstitüsü’nü bitirdi. Ayr›ca ‹stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden mezun oldu ve burada haz›rlad›¤› “‹slam

Kaynaklar›yla ve Filozoflar› Ifl›¤›nda Pythagoras ve Pre -Sokratik Filozoflar” bafll›kl›
teziyle Felsefe Doktoru ünvan›n› ald›. 

1983 y›l›nda Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi ‹slam Felsefesi Anabilim
dal› ö¤retim üyesi olan Bekir Karl›¤a, 1993 y›l›ndan beri Fesefe ve Din Bilimleri

Bölümü baflkan›d›r. Telif tercüme k›rk›n üzerinde eseri bulunan Bekir Karl›¤a bir y›l
süreyle Paris’te ‹slam Düflüncesinin Bat› Düflüncesine Etkileri konusunda araflt›rmalar

yapm›fl, muhtelif Avrupa ve ‹slam ülkelerinde konferanslar ve dersler vermifltir.
Avrupa Birli¤i taraf›ndan düzenlenen bir çok akedemik toplant›ya Türkiyeyi temsilen

davet edilmifl kendisi de de¤iflik uluslar aras› toplant›lar düzenlemifltir. 

AL‹  KUfiÇU

(Mevlânâ Alâeddîn ibn Alî ibn Muhammed Kuflcî, öl.1470)



Ulu¤ Bey’in do¤anc›s› Mehmed’in o¤lu
oldu¤u için kendisine "Kuflçu" lakab› veril-
mifl olan ve k›saca "Ali Kuflçu" diye an›lan
büyük Türk düflünür ve bilgini, Semer-
kand’da dünyaya gelmifltir. Do¤um tarihi
tam olarak bilinmemektedir. Devrin seçkin
bilim adamlar›ndan ders alm›fl, Kâd› zâde-i
Rûmî, Ulu¤ Bey ve ⁄›yâsüddîn Çemflîd’in
hem ö¤rencisi, hem de mesai arkadafl› ol-
mufltur. Ulu¤ Bey’in çevresinde bulundu¤u
s›rada, ona ve Kâd› zâde’ye haber vermeden
gizlice  Kirmân’a gitmifl, burada Nasîreddîn
et-Tûsî’nin ö¤rencilerinden ders alm›flt›r.
Tûsî’nin ünlü "Tecrîdü’l-Kelâm" isimli eseri-
ne flerhini burada kaleme alarak yörenin va-
lisi Ebu Saîd Hân’a takdim etmifltir. Bir süre
sonra yeniden Semerkand’e dönen Ali Kufl-
çu, Ulu¤ Bey’in önderli¤inde yap›lan rasad
faaliyetlerinde önemli görevler alm›fl, Kâd›
zâde-i Rûmî’nin vefat› üzerine rasadhânenin
yönetimini üstlenmifl  ve "Zîc-i  Gürgânî", ya
da "Zîc-i Ulu¤ Beg" diye flöhret bulmufl olan
ünlü Zîc’i tamamlam›flt›r. 

Kâtip Çelebî bu Zîc’in haz›rlan›fl› ile ilgi-
li flu bilgileri vermektedir: "fiahrûh’un o¤lu
Muhammed (Ulu¤ Bey), milletin iflini üst-
lenmenin zihnini da¤›tt›¤›ndan ve çal›flmaya
az zaman ay›rmak durumunda kald›¤›ndan
dolay› mazur say›l›rsa da, gücünü; daha çok
kemâl yolunun konaklar›nda yol almaya ve
fazîlet eserlerini derleyip toparlamaya has-
retti. Çal›flmas›n›; ilmî gerçekleri, felsefî in-
celikleri elde etme ve gök cisimlerini gözet-
lemekle s›n›rlad›. Böylece Tanr›’n›n yard›m›
ona yoldafl oldu da bilimlerin zorluklar› zih-
ninde nak›flland› ve gözlem yolunu seçti.

Bu konuda kendisine, Kad›-zâde er-Rû-
mî diye meflhur olmufl bulunan hocas› Selâ-
haddîn Mûsâ ile ⁄›yâsüddîn Çemflîd yar-
d›m etti. Bu ifle ilk bafllad›¤› günlerde ⁄›yâ-
süddîn Çemflîd vefat etti. ‹fl tamamlanma-
dan önce de Kad›-zâde er-Rûmî dünyadan
göçtü. Bunun üzerine ⁄›yâsüddîn’in o¤lu-
nun da yard›mlar›yla genç yaflta bilimlerin
ço¤unu elde etmifl bulunan Mevlânâ Ali
Kuflçu ifli tamamlad›. Onun ayd›nl›k y›ld›z-
larla ilgili gözlemlerinin hepsini Ulu¤ Bey
eserine kaydetti ve kitab›n› dört makâle ola-
rak tanzîm etti: Tarihlerin bilinmesi konusu-
na ayr›lm›fl olan birinci makâle, bir girifl ile 5
bâptan ibârettir. Vakitlerin bilinmesi ve her
vakitte do¤an y›ld›zlara ayr›lm›fl olan ikinci

makâle, 22 bâpt›r. Y›ld›zlar›n konumu ve yö-
rüngelerine tahsis edilmifl olan üçüncü ma-
kâle 13 bâpt›r. Dördüncü makâle ise y›ld›z-
larla ilgili di¤er konulara ayr›lm›fl olup 2
bâpt›r. Bu, zîçlerin en  güzeli ve do¤ruya en
yak›n olan›d›r. Mîrim diye meflhur olan
Mevlânâ Mahmûd ibn Muhammed, 904 y›l›
Recep ay›nda "Düstûrü’l-Amel fi Tashîhi’l-
Cedvel" ad›yla bu esere yazd›¤› Farsça flerhi
Sultan (II.) Bâyezîd’e takdîm etmifltir. Ayr›ca
Mevlânâ Ali Kuflçu da bu esere Farsça bir
flerh yazm›flt›r."  

⁄›yâsüddîn Çemflîd el-Kâflî’nin bildirdi-
¤ine göre o günlerde Semerkand’da Ulu¤
Bey’in çevresinde 60-70 civar›nda bilim ada-
m› Astronomi ve Matematik alan›nda  çal›fl-
malar yapmakta idi.  ‹slam bilim ve düflün-
cesinin yeniden çiçek açmas›n› sa¤layacak
bu çok önemli bilimsel faaliyet ne yaz›k ki
Ulu¤ Bey’in feci biçimde öldürülmesi üzeri-
ne son bulmufltur. Bu olay sonunda Ali Kufl-
çu hacca gitme-
ye karar vererek
1450 y›l›nda Se-
merkand’dan
ayr›l›r. Tebrîz’e
geldi¤inde Ak-
koyunlu hü-
kümdâr› Uzun
Hasan bu de-
¤erli  bilim ada-
m›na büyük iti-
bar göstererek
yan›nda kalma-
s›n› ve burada
derslerini de-
vam ettirmesini
rica eder. Bu
teklifi kabul
eden Ali Kuflçu,
Tebrîz’e yerle-
flir. Bir müddet
sonra Uzun Ha-
san, onun ‹slam
dünyas›n› ku-
flatm›fl olan
ününden yarar-
lanarak Fatih
Sultan Mehmed
ile aralar›ndaki
ihtilaf› çözmek
ister ve bu

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

121

Resim 1; Ali Kuflçu Hesap-
tan (Muhammediye) eserini
Fatih’e takdim ederken.
(Renkli asl Topkap› Saray›
Müzesi Hazine Kütüphane-
si N. 1263 de kay›tl› Numa-
niyenin Türkçe resimli nüs-
has›ndad›r.)



amaçla onu, ‹stanbul’a elçi olarak gönderir.
Bilim adamlar›na hürmeti adet haline getir-
mifl olan Fatih Sultan Mehmed, Ali Kufl-
çu’yu, büyük bir sayg› ile karfl›lar ve derin
bilgisine hayran kal›r. Yeni fethetti¤i impara-
torlu¤un baflkentini ‹slam dünyas›n›n bilim
merkezi haline getirmeyi planlayan bu bü-
yük hükümdâr, ona ‹stanbul’da kalmas›n›
teklif eder. Ancak Ali Kuflçu bunun o an için
uygun olmayaca¤›n›, elçilik hizmetini ta-
mamlad›ktan sonra, dönüp gelebilece¤ini
belirterek ‹stanbul’dan ayr›l›r. Tebrîz’e gider
ve Uzun Hasan’dan izin alarak ‹stanbul’a
dönmek üzere yola koyulur. Bu durumdan
haberdâr olan Fatih Sultan Mehmed, Ali
Kuflçu’nun imparatorluk topraklar›na girdi-
¤i andan itibaren  yol boyunca büyük bir il-
tifatla karfl›lanmas›n› ve gitti¤i her yerde de-
¤erli hediyelerle taltif edilmesini ister. Mec-
dî’nin ifadesiyle: "Mevlânâ Ali Kuflçu, ken-
dü kalem-i rûyine dâhil oldu¤u günden, me-
karr-i asîl-i cezîl-i saltanat ve müstekarr-i ka-
dîm-i kavîm-i hilâfete gelinceye degin her
konakda bin akçe sarf olunsun deyû fermân
eyledi."  Üsküdar’a geldi¤inde, devrin ünlü
bilgini Hocazâde ile birlikte kalabal›k bir
ulemâ heyeti taraf›ndan karfl›lanarak do¤ru-
dan huzûra kabul edilir. 

Fatih, Uzun Hasan’la yapt›¤› savafla Ali
Kuflçu’yu da beraberinde götürür, dönüflün-
de onu imparatorlu¤un üst düzeyde ilmi
mevkii say›lan Ayasofya Medresesi müder-
risli¤ine tayin ederek o güne göre son dere-
ce yüksek olan yevmiye 2000 akçe maafl tah-
sis eder. Onun burada verdi¤i dersleri, Med-
rese ö¤rencilerinin yan› s›ra hocalar›n da ta-
kip etti¤i söylenir. Hatta Ali Kuflçu’nun,
Molla Husrev ile birlikte Fâtih’in kurdu¤u
Sahn-› Semân medreselerinin program›n›
haz›rlad›¤› san›lmaktad›r. Ayr›ca yapt›¤› öl-

çümler sonucunda ‹stanbul için önceden be-
lirlenmifl olan 60 derecelik Boylam’›n do¤ru
olmad›¤›n› tespit etmifl, gerçek boylam›n 59
derece, enlemin de 41 derece 14 dakika de-
¤erinde oldu¤unu belirlemifltir.

Astronomi, Matematik, Felsefe, Kelâm,
Usûl-ü F›k›h, dil ve gramer konular›nda
15’in üzerinde eseri bulunan Ali Kuflçu’ya,
bunlardan ayr› olarak pek çok eser nispet
edilmiflse de bunlar›n gerçekli¤i tespit edile-
memifltir. 

Onun yazd›¤› kesin olan eserleri ve
konular›n› flöylece s›ralayabiliriz:

1- Risâle fi’l-Hey’e. Astronomi ile ilgili
olarak Farsça kaleme ald›¤› eser. Molla Per-
vîz taraf›ndan "Mirkâtü’s-Semâ" ad›yla
Türkçe’ye çevrilmifl olan bu esere,  Molla
Muslihuddin el-Lârî Farsça bir flerh yazm›fl-
t›r. 

2- er-Risâletü’l-Fethiyye. Akkoyunlu hü-
kümdâr› Uzun Hasan’› Otlukbeli’nde yen-
mesi üzerine Fatih Sultan Mehmed’e ithaf
etmifl oldu¤u Astronomi ile ilgili Arapça
eser. Bu eseri, torunu Mîrim Çelebî ile ö¤ren-
cisi Sinân Pafla ayr› ayr› flerh etmifllerdir. Ka-
nûnî Sultân Süleymân’›n emri üzerine eser,
1548 y›l›nda Ali ‹bn Hüseyin taraf›ndan
Türkçe’ye çevrilmifltir. 1824 y›l›nda Mühen-
dishâne-i Hümâyûn Bafl müderrisi Seyyid
Ali Pafla da bu eseri "Mir’âtü’l-âlem" ad›yla
yeniden Türkçe’ye tercüme etmifltir. 

3- fierh-i Tuhfetü’fl-fiâhiyye. Yine Astro-
nomi konusunda Kutbedîn efl-fiîrâzî’nin
"Tuhfetü’fl-fiâhiyye" isimli eserine yazd›¤›
flerh. Her ne kadar kaynaklarda onun böyle
bir eserinden söz edilmezse de, baz› el yaz-
ma nüshalarda ona ait oldu¤u kaydedilmek-
tedir.

4- fierh-i Zîc-i Ulu¤ Beg. Ulu¤ Bey’in ün-
lü Astronomik zîçlerine Farsça kaleme ald›¤›
flerh.

5- Risâle fi’l-Hisâb. Aritmetik ile ilgili
olarak Farsça kaleme ald›¤› bir eser.

6- er-Risâletü’l-Muhammediyye. Bir ön-
ceki eserini biraz daha geniflleterek Arapça
kaleme ald›¤› ve Fatih Sultan Mehmed’e it-
haf etti¤i bu eser de Aritmetik konusunda-
d›r.
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Resim 2-3; Ali Kuflçu’nun
Fatih’e el yaz›s›yla takdim
etti¤i Muhammedye adl›
eserin bafl sahifesi  ile Son
sahifesi (mülellifin el yaz›-
s›yla imzas ve 877/1472 de
bitrdi¤i kay›tl›d›r) Ayasofya
K. N. 2733)



7- efl-fierhu’l-Cedîd ale’t-Tecrîd. Ünlü
bilgin ve filozof Nasîreddîn et-Tûsî’nin "Tec-
rîdü’l-Kelâm" isimli eserine yazm›fl oldu¤u
flerh.

8- Hâfliye ale’t-Telvîh. Ünlü Hanefî F›k›h
bilgini Sadrü’fl-fierîa’n›n Usûlü F›kh’a dair
"Tenkîhu’l-Usûl" isimli eserine ünlü bilgin
Sa’deddîn et-Teftâzânî’nin yazm›fl oldu¤u
flerhin hâfliyesi.

Bunlardan ayr› olarak Adududdîn el-
‹cî’nin "Vad’iyye" isimli eserine yazd›¤› flerh
ile ‹bn Hâcib’in "efl-fiâfiye" isimli eserine
yazd›¤› flerh,  "Risîle fi Vad’i’l-Müfredât",
"Unkûdü’z-Zevâhir", "Fâide li-Tahkîki Lâ-
mi’t-Ta’rîf", "Risâle ma ene Kultü", "Risîle
fi’l-Hamd" bafll›¤›n› tafl›yan eserleri bulun-
maktad›r.  

Menkibeye göre ‹stanbul’a gelirken yol-
da Hocazâde ile rekabet içerisinde bulunan
ve küserek Mâverâü’n-Nehir’e geri dönmek-
te olan ünlü bilgin Ali Tûsî ile karfl›laflan Ali
Kuflçu’ya,  bu tecrübeli bilim adam› ‹stan-
bul’da "Köse" lakab›yla tan›nan Hocazâde
ile iyi geçinmesini tavsiye eder. Nitekim Üs-
küdar’da onu karfl›layan Hocazâde ile birlik-
te Rumeli yakas›na geçerken, kad›rgada
med ve cezir olay›n› tart›flt›klar› gibi,  Ti-
mur’un huzurunda Seyyid fierîf el-Cürcânî
ile Sa’deddîn et-Teftâzânî aras›nda cereyan
eden ünlü tart›flmay› konuflurlar ve bu tar-
t›flmada, Hocazâde Cürcânî’yi, Ali Kuflçu da
Teftâzânî’yi hakl› bulur. Birbirilerine çok ›s›-
nan bu iki bilim adam› el ele vererek bir yan-
dan Osmanl› bilim ve düflünce gelene¤ini te-
sis etmeye çal›fl›rken di¤er yandan da birbi-
rileriyle akrabal›k iliflkisi içine girerler. Nite-
kim Ali Kuflçu, k›z›n› Hocazâde’nin o¤luna
verir. Kad›zâde-i Rûmî’nin o¤lu fiemseddîn
ile evlenmifl bulunan k›z›n›n o¤lu (torunu)
Kutbeddîn de, Hocazâde’nin k›z› ile evlenir
ve bu izdivaçtan ünlü bilgin Mîrim Çelebi
dünyaya gelir.  

Uzun süre Sahn-› Semân Medresesinde
derslerinin sürdüren Ali Kuflçu, 1473’de bu
görevinden emekliye ayr›lm›fl ve 15 fiaban
879 (15 Aral›k 1474) tarihinde ‹stanbul’da
vefat etmifltir. Kabri Eyup Sultan’da bulun-
maktad›r.

Torunu Mîrim Çelebî onun için Farsça

yazd›¤› bir dörtlükte flöyle tarih düflürmüfl-
tür:

"Rehnümây-› ilm Mevlânâ Alî, çün be-
sûy-i Ravza-i R›dvân be-reft,

Ez Hicret, heflt sad-u heftâd-u nuh, rûz-i
fienbih, hefltüm-i fia’bân be-reft."

"Bilimin yol göstericisi Mevlânâ Alî,
R›dvan cennetinin bahçelerine do¤ru yol al-
d›,

Hicret’in sekiz yüz yetmifl dokuzuncu
y›l› fia’bân ay›n›n sekizinci pazartesi günü
u¤urland›." 

Ali Kuflçu, Astronomi ve Matematik ala-
n›ndaki çal›flmalar›n›n yan› s›ra ‹slâm Felse-
fesi ile de ilgilenmifltir. Onun felsefi yönü,
özellikle büyük bilgin ve filozof Nasîreddîn
et-Tûsî’nin "Tecrîdü’l-Kelâm" isimli eserine
yazm›fl oldu¤u flerhte aç›¤a ç›kmaktad›r. Al-
t› bölümden oluflan bu eserin birinci bölümü
genel felsefe konular›na ayr›lm›flt›r. ‹kinci
bölümde cevher ve araz konusu incelen-
mekte, üçüncü bölümde Tanr›’n›n varl›¤› ve
s›fatlar›, dördüncü bölümde peygamberlik,
beflinci bölümde imamet, alt›nc› bölümde de
âhiret konusu ele al›nmaktad›r. 

Bu bölümlemeden eserin, bir Felsefe ki-
tab› olmaktan çok Kelam kitab› oldu¤u anla-
fl›lmakta ise de içeri¤ine bak›ld›¤›nda felsefe
konular›n›n a¤›rl›kta oldu¤u görülmektedir.
Nitekim büyük boy 290 sayfa halinde bas›l-
m›fl olan eserin, felsefî konular› inceleyen ilk
iki bölümünün, tüm eserin üçte ikisini kap-
sad›¤›n› (209 sayfa) görüyoruz.  
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Resim 4; Ali Kuflçunun
Fatih’e hediye etti¤i bizzat
kendi hatt›yla yazd›¤›
hey’etten Fethiye eserinin
bafl sayfas›. 487/1473
(Ayasofya H. N. 2733)



Ali Kuflçu, Osmanl› bilim gelene¤inin
önemli isimlerinden birisidir. O, ‹bn Sînâ ve
Gazzâlî gelene¤inin bir temsilcisi olarak Os-
manl› medreselerinde büyük itibar görmüfl
ve onun gelifltirdi¤i  akli ilimler modeli uzun
y›llar bu medreselerde takip edilmeye çal›-
fl›lm›flt›r. Ne var ki bu model özde yeni ol-
maktan ziyade, XIII. yüzy›lda oluflmufl bulu-
nan paradigman›n küçük de¤iflikliklerle tek-
rar›ndan ibaretti. 

Bilindi¤i gibi ‹slam bilim ve düflünce ge-
lene¤i, XIII. Yüzy›ldan itibaren yeni bir içe-
rik kazanarak ‹bn Sînâ-Gazzâlî ve Sührever-
dî düflünceleri do¤rultusunda ve bunlar›n
kar›fl›m›ndan meydana gelen bir bileflim
(sentez) halinde flekillenip geliflmifltir. Daha

aç›k bir ifadeyle, Felsefe, Kelâm ve Tasav-
vuf’un kar›fl›m›ndan meydana gelen bu sen-
tez, ‹bn Sînâ-Gazzâlî-Fahreddîn er-Râzî ara-
c›l›¤›yla yeni bir paradigma haline dönüfle-
rek "Müteahhirûn ilm-i Kelam’›" ad›yla yay-
g›nl›k kazanm›flt›r. Osmanl› düflüncesi, iflte
bu paradigma üzerine bina edilmifltir. ‹bn Sî-
nâ-Gazzâlî- Nasîreddîn et-Tûsî arac›l›¤›yla
geliflen ayn› paradigma, biraz daha farkl› fle-
kilde ‹ran ve Mâverâü’n-Nehir bölgesinde
egemen olmufl buradan da özellikle Fâtih
döneminde ‹stanbul medreselerine tafl›n-
m›flt›r.  Ayn› paradigman›n üçüncü bir versi-
yonu da ‹bn Sînâ-Sühreverdî-fiehrezûrî ara-
c›l›¤›yla ‹ran ve Mâverâü’n-Nehir bölgesin-
de egemen olmufl, buradan da Kutbeddîn
efl-fiîrâzî ve daha sonra Celâleddîn ed-Dev-
vânî arac›l›¤›yla Osmanl› co¤rafyas›na tafl›n-
m›flt›r. Bir süre sonra bu paradigmaya Muh-
yiddîn ‹bnu’l-Arabî, Sadreddîn el-Konevî ve
Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî  kanal›yla geli-
flen vahdet-i vucutçu irfan anlay›fl› de eklen-
mifltir. 

fiimdi bu paradigman›n birinci ve ikinci
versiyonlar›n›n Ali Kuflçu’ya kadar olan ge-
liflimlerini izlemeye çal›flal›m: 

‹bn Sînâ'n›n, gerçekten Ortaça¤ bilim ve
düflüncesinin hulâsas› say›lan eserlerinin ve
fikirlerinin zengin kapsam›, onun çevresin-
de  genifl bir ö¤renci kitlesinin halkalanmas›-
na sebep olmufltur. Onun ö¤rencileri aras›n-
da, kendisini aflan, ya da onun düzeyinde
insanlar bulmak  mümkün de¤ildir. Fakat
çeflitli flekillerde onun fikirlerinden yarar-
lanm›fl olan düflünürlerin daha sonraki yüz-
y›llarda ‹slâm bilim ve düflüncesini gelifltirip
yayg›nlaflt›rd›klar› da bir gerçektir.   

‹bn Sînâ'n›n; vefâkâr yard›mc›s› ve arka-
dafl›  Ebu Ubeyd el-Cüzcânî  (öl. ?) baflta ol-
mak üzere, Isfahân'l› Ebu Mansûr Huseyn
ibn Tâhir ibn Zeyle (öl, 1048)  "Eflatun için
Aristo ne ise benim için de o, ayn›d›r" dedi-
¤i ve kendisi ad›na "Risâle fî'l-Iflk" isimli ese-
rini yazd›¤› fakîh Ebu Abdullah Muham-
med ibn Ahmed el-Ma'sûmî (öl. ?) ve  Ebu
Muhammed efl-fiîrâzî (öl. ?)  gibi birçok ün-
lü ö¤rencisi bulunmakta ise de onun fikirle-
rini kendinden sonraki nesillere ulaflt›ran en
bilgili ö¤renicisi flüphesiz ki  Ebu'l-Hasan
Behmenyâr ‹bn Merzubân'd›r (öl. 1158). ‹bn
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Reim 5; Ali Kuflçu’nun
Risalei Mugniye fil Hey’e
eserinde (V.114) dünya har-
itas› (Ayasoya K.N.2670)-

Reim 6; Ali Kuflçu’nun Fa-
tih’e takdim etti¤i Arapça-
Farsça eserinde (V.15.b) biz-
zat yapt›¤› bir flema (Ayasoya
K.N.2733)

Reim 7; Ayn› eserin son
sahifesi. Fatih’in hususi
kütüphansinden ç›kma olan
bu eserin 878/1473 tarihinde
yaz›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.



Sînâ'n›n fikirleri, daha çok Behmenyâr vas›-
tas›yla devam eden ö¤renci silsilesi ile ‹slâm
dünyas›na da¤›lm›flt›r. Bunlardan birisi ve
en önemlisi Ebu'l-Abbâs el-Fadl ibn Mu-
hammed el-Lukerî veya el-Levkerî’dir. (öl.
1123) Horasân bölgesinde ‹bn Sînâ felsefesi-
ni yaym›fl olan bu zât'›n en önemli eseri, Fâ-
râbî ve ‹bn Sînâ'n›n eserlerinden özetleyerek
kaleme ald›¤›, Mant›k, Tabîiyyât ve ilâhiyyât
bölümlerinden oluflan "Beyânu'l-Hakk bi-
Damâni's-S›dk"d›r.  

el-Lukerî'nin yetifltirdi¤i ö¤rencilerden
birisi, Fahreddîn er-Râzî'nin "el-Muhassal"
isimli eserinde kendisini "imâm" olarak ta-
n›tt›¤›, Merv'deki N›zâmiye Medresesi'nde
ders vermekte olan ve âlemin sonradan
meydana geldi¤ini anlatan "Risâle fî  hudû-
si'l-âlem" isimli eserin müellifi Afdaluddîn
el-G›ylânî (öl. 1128'den sonra), bir di¤eri de
Abdürrezzâk et-Türkî'dir (öl. ?). Beyhakî, fi-
lozof ve mühendis olarak tan›mlad›¤› et-
Türkî'nin ‹bn Sînâ'n›n eserlerinin büyük bir
bölümünü muhâfaza etti¤ini, fierefu'z-Za-
mân Muhammed el-‹lâkî ile tart›flmalarda
bulundu¤unu, ancak onun karfl›s›nda pek
sa¤lam delillere dayanmad›¤›n› ve onunla
yapt›¤› yaz›flmalar› "Arâisu'n-Nefâis" isimli
eserinde nakletti¤ini bildirmektedir.  

‹bn Sînâ felsefesini Merv'de devam etti-
ren Lukerî'nin iki ö¤rencisi Ebu Ali el-Hasan
ibn Kattân el-Mervezî (öl.1153) ile Muham-
med ibn Ebu Tâhir el-Mervezî'dir (öl. 1144).
Bu sonuncusu ünlü biyo¤rafi yazar› Beyha-
kî'nin de hocas›d›r. Beyhakî, 1135'de Se-
rahs'da ondan felsefe dersi alm›fl ve kendi-
siyle birlikte Niflâbur'a gitmifltir.   

Lukerî'nin bir diger ö¤rencisi Es'ad el-
Meyhenî (ya da Mehenî) de 1132 y›llar›nda
Ba¤dâd N›zâmiyye Medresesi'nde ders ver-
mekte idi.  Lukerî ile birlikte ünlü flâir Ömer
Hayyâm'dan da ders alm›fl olan Muham-
med ibn Yûsuf el-‹lâkî (Öl. 1139), "el-Besâ-
iru'n-Nasîriyye" isimli eserin müellifi, ünlü
bilgin Kad› Ömer ibn Sehlân es-Sâvî'nin ho-
cas›d›r. ‹stinsâhlar›yla meflhûr olan bu zât›n
‹bn Sînâ'n›n "efl-fiifâ" isimli eserini 100 dînâ-
ra istinsâh edip satt›¤›n› ünlü felsefe tarihçi-
si fiehrezûrî bildirmektedir.   

‹bn Sînâ gelene¤i özellikle el-Lukerî'nin
ö¤rencisi Afdaluddîn el-G›ylânî'nin ö¤renci-

si, olan ve ‹bn Sînâ'n›n "en-Necât" isimli ese-
rine yazd›¤› flerh ile meflhûr  Ebu Alî Mu-
hammed ibn Hârisân es-Serahsî (öl. 1150) ile
devam eder. Nitekim onun ö¤rencilerinden
Ferîdüddîn Dâmâd en-Nîsâbûrî (öl. ?), ünlü
bilgin ve filozof Nasîreddîn et-Tûsî'nin ho-
cas›d›r.   

Nûrullah el-Mer‘aflî'nin de belirtti¤i gibi,
bu silsile flu flekilde Nasîreddîn et-Tûsî'ye
ulaflmaktad›r: "Aklî ilimlerde o (et-Tûsî), Fe-
rîdüddîn Dâmâd en-Nîsâbûrî'nin, o Sadred-
dîn es-Serahsî'nin, o Afdaluddîn el-G›ylâ-
nî'nin, o Ebu'l-Abbâs el-Lükerî'nin, o Beh-
menyâr'›n ö¤rencisidir. Benhmenyâr ise efl-
fieyh er-Reîs Ebu Alî ‹bn Sînâ'n›n ö¤recisi-
dir".   

Nasîreddîn et-Tûsî'nin iki ünlü ö¤renci-
si; Necmeddîn el-Kâtibî el-Kazvînî (öl.1267)
ile Kutbaddîn efl-fiîrâzî
(öl.1311) ise, yukarda sözü
edilen iki paralel çizginin
(Gazzâlî-Fahreddîn er-Râzî)
birbiriyle kesiflti¤i noktada
yer alarak yeni oluflan bu
paradigman›n gerek fiîî ‹ran
bölgesine ve gerekse Sünnî
Memlûk ve Osmanl› sahas›-
na tafl›nmas›n› sa¤larlar.   

fiöyle ki: XI yüzy›l›n
sonlar›yla XII. yüzy›l›n bafl-
lar›nda ‹slâm dünyas›n›n
her taraf›nda etkili oldu¤u
görülen ‹bn Sînâ felsefesinin
tesirini azaltmak isteyen
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Resim 8-9; Ali Kuflçu’nun
Farsça Hey’etten eserinin ha-
yat›nda nefis bir suratte talik-
le haz›rlanm›fl ve tezhiplen-
mifl bir nüshas›zahriyesi ve
bu eserin bafllang›c› (Ayasof-
ya K.N.2639)

Resim 10; Fatih Camii sa¤ mi-
naresi pete¤i alt›nda tafl üze-
rine hakkedilmifl günefl saati.



ünlü düflünür Gazzâ-
lî, önce Felsefe ö¤ren-
meye çal›flm›fl ve bu
amaçla Fârâbî ve ‹bn
Sînâ'n›n görüfllerini
inceleyerek ilkin, mefl-
hûr "Makâs›du'l-Felâ-
sife" isimli eserini yaz-
m›fl, daha sonra da bu
fikirleri çürütmek
amac›yla ünlü "Tehâ-
fütü'l-Felâsife" isimli
eserini kaleme alm›flt›.
Burada Gazzâlî, Aris-
to felsefesinin ‹bn Sînâ
taraf›ndan sistemlefl-
tirlip bölümlenmifl
olan ana disiplinlerini
birer birer ele alarak
de¤erlendirmifl ve
bunlar›n ‹slâm dini ve
düflüncesi bak›m›n-
dan konumunu belir-

lemeye çal›flm›flt›. 
Ne var ki Gazzâlî, ‹bn Sînâ'n›n görüflleri-

ni çürütmeyi amaçlarken, büyük çapta onun
görüfllerinin etkisi alt›nda kalm›fl, hattâ elefl-
tirdi¤i konular›n d›fl›ndaki  görüfllerinin bir
k›sm›n› ayn›yla alarak benimsemifltir. Söz
gelimi Gazzâlî'nin "Makâs›du'l-Felâsife"
isimli eseri hemen hemen ‹bn Sînâ'n›n "Dâ-
niflnâme-i Alâî" isimli eserinin k›sa baz› aç›k-
lamalar yap›lm›fl Arapça çevirisi gibidir.   

Keza "Mi'yâru'l-‹lm" isimli eserinde ismini
hiç zikr etmeksizin  ‹bn Sînâ'n›n "en-Necât"
isimli eserinden önemli al›nt›lar yapmakta-
d›r. Nitekim bu eserin mant›kla ilgili tan›m-
lar bahsi  çok küçük yer de¤ifltirmeleriyle
‹bn Sînâ'n›n "Risâle fî'l-Hudûd" isimli ese-
rinden iktibâs edilmifltir. "Mîzânu'l-Amel"
isimli esirinin ahlâkî erdemlerden bahseden
çok uzun bir bölümü de yine baz› paragraf-
lar›n yer de¤ifltirilmesi ve  çok küçük ifâde
de¤ifliklikleri ile ‹bn Sînâ'n›n Ahlâk risâle-
sinden iktibâs edilmifltir. Bu bölüm özet ha-
linde ünlü "‹hyâu Ulûmi'd-Dîn" isimli ese-
rinde de yeralmaktad›r.  Ayn› flekilde "Me-
âricu'l-Kuds" isimli eserinde de ‹bn Sînâ'n›n
Nefs ile ilgili görüflleri büyük bölümüyle ik-
tibâs edilmektedir.  Genellikle bu al›nt›lar
yap›l›rken ne ‹bn Sînâ'n›n ad›ndan söz edil-
mekte, ne de al›nan eserinin ismi kaydedil-
mektedir.

Gazzâlî'ninTehâfutu'l-Felâsife'deki elefl-
tirileriyle, ‹bn Rüfld'ün Tehâfutu't-Tehâ-
fut'teki elefltirileri sonunda oldukça törpü-
lenmifl olan ‹bn Sînâ felsefesi, XIII. as›rda
Sünnî, ‹slâm dünyâs›nda Fahreddîn er-Râzî,
fiîî ‹slâm dünyâs›nda ise Nasîreddîn et-Tûsî
önderli¤inde Sünnî ve fiîî kelâm› içerisinde
yeniden flekillenerek modern döneme kadar
‹slâm dünyas›n›n her iki kesiminde de hâ-
kim fikir sistemi (paradigma) haline gelmifl-
tir. 

Bu oluflum, bir yandan ‹slâm düflüncesi-
nin yaklafl›k sekiz as›rl›k seyrini belirlerken,
di¤er yandan da bu dünyadaki geliflmelerin
yönünü tayin etmifltir. Bu oluflumun tarihî
seyrini izlerken biz ayn› zamanda böyle bir
flekil de¤iflikli¤ine u¤ram›fl olan ‹bn Sînâ fel-
sefesinin tesîrlerini de izleyebiliriz.

fiimdi de bu ikinci paralelin Osmanl›'n›n
kurulufl günlerine kadar uzanan seyrini izle-
meye çal›flal›m: 

Gazzâlî'nin ö¤rencilerinden; Muham-
med ibn Yahyâ (öl. ?), Ebu'l-Kâs›m es-Süley-
mân'›n (öl. ?) hocas›d›r. O, Mecdüddîn el-Cî-
lî'nin (öl. ?), o da Fahreddîn er-Râzî'nin ba-
bas› Rey flehrinin ünlü hatîbi Ziyâeddîn
Ömer'in (öl. ?) hocas›d›r.  Fahreddîn Ömer
er-Râzî (öl. 1210) ise dinî ö¤renimini baba-
s›ndan alm›flt›r. Fahreddîn er-Râzî'nin ö¤-
rencilerinden Esîrüddîn el-Ebherî (öl. 1265)
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Resim 11; Ali Kuflçunun ha-
yat› ve eserlerini anlatan Sü-
heyl Ünver taraf›ndan ha-
z›rlanan 1948 tarihli kitab›n
kapa¤›. Eserdeki görsel mal-
zemeler Süheyl Ünver’in or-
jinal›na bakarak yapt›¤› çi-
zimleridir. Bu tebli¤deki
görsel malzemelirin kayna-
¤› da bu kitapd›r. (Eyüp
Belediye arflivinden)

Resim 12; Fatih Medresesi
Muvakkithanesinin yerini
gösterir harita detay› (Asl›
Türk ‹slam Eserleri
Müzesindedir. N.3338-3339)



Râzî'nin afla¤›da tan›mlayaca¤›m›z modelini
sistemlefltiren kiflidir. 

Bu iki paralel çizgi, hem Ebherî'nin, hem
de Nasîreddîn et-Tûsî'nin ö¤rencisi olan
Necmeddîn el-Kâtibî el-Kazvînî (öl.1267) ile
ayn› noktada birleflir ve dü¤ümlenir. Nite-
kim bir yandan onun iki ö¤rencisi; Kutbed-
dîn efl-fiîrâzî (öl.1311) ve Kutbeddîn er-Râzî
(1366) bu düflünceyi Mâverâu'n-nehir, ‹ran
ve Anadolu'da yayg›nlaflt›r›rken, öte yandan
el-Kazvînî'nin bir diger ö¤rencisi fiemseddîn
Muhammed ibn Abdurrahmân el-‹sfahânî
(öl. 1349) ile Kutbeddîn er-Râzî'nin ö¤renci-
lerinden Muhammed ‹bn Mübârekflâh el-
Buhârî (öl.1403 civ.)  de ayn› fikirleri  M›s›r
Memlûk Devleti bölgesine tafl›rlar. 

Bu paradigmay›, Mübârekflâh el-Buhâ-
rî'nin ö¤rencilerinden, Seyyid fierîf el-Cürcâ-
nî (öl. 413) ile   birlikte Kâhire'de Muham-
med ibn Mübârekflâh'tan  ders alm›fl olan
ünlü flâir Ahmedî (öl. 1413), meflhûr hekîm
Hac› Pafla (öl. 1417), Simavne kad›s› o¤lu
fieyh Bedreddîn (öl. 1420) ve Molla Fenârî
(öl. 1430) Osmanl› ülkesine getirirler.  Hekim
Hâci Pafla'dan ders al›p Hoca Pafla ünvân›y-
la meflhûr olan  Sinân Pafla (öl. 1486) Tokad'l›
Molla Lutfî'nin (öl. 1494) hocas›d›r. Ayr›ca
ö¤rencisi Molla Lutfî arac›l›¤›yla Ali Kufl-
çu’dan Astronomi ve Matematik ö¤renmifl-
tir.  Torunu Mîrim Çelebî de onun ö¤rencile-
rindendir. Molla Lutfî ise fieyhu'l-‹slâm Ke-
mâl Pafla-zâde'nin (öl. 1534) hocas›d›r. As-
kerlik mesle¤inden ilmiyye s›n›f›na geçmifl
olan Kemâl Pafla-zâde  Edirne'de Molla Lut-
fî'den Urmevî'nin "fierhu'l-Matâli" isimli ese-
riyle bunun hâfliyelerini okumufltur.  Kemâl
Pafla-zâde ise baflta fieyhu’l-‹slâm Ebüssuûd
efendi (öl.1574) ve Hasan ibn Muhammed
fiâh el-Fenârî’nin (öl.1566) hocas›d›r.

Kezâ Seyyid fierîf el-Cürcânî (öl. 413);
Kâdî-zâde-i Rûmî'nin (öl. 1413), o da ünlü
hükümdâr ve bilgin Ulu¤ Bey'in(öl. 1449)
hocas›d›r. Yukarda gördü¤ümüz gibi Kâdî-
zâde-i Rûmî  ve Ulu¤ Bey de Ali Kuflçu’nun
hocas›d›r.

K›saca Fahreddîn er-Râzî, Gazzâlî'nin
elefltirdi¤i baz› metafizik konular› d›flta b›ra-
karak ‹bn Sînâ felsefesi ile Gazzâlî düflünce-
sinin birlefliminden oluflan ve Efl'arî akâidiy-
le uzlaflan yeni bir sentezi gerçeklefltirmiflti.

Böylece Aristoteles felsefesine dayal› ‹slâm
Meflflâî düflüncesinin temel problemleri
"Müteahhirûn" ad› verilen son dönem Efl'arî
kelâmc›lar›n›n ana konular› haline gelmiflti.
Fahreddîn er-Râzî de Gazzâlî gibi tasavvufa
s›cak bakt›¤› için bu entellektüel modelde ta-
savvuf önemli bir yer iflgal ediyordu. Özel-
likle Selçuklu ve Osmanl› co¤rafyas›nda
Muhyiddîn ‹bnu’l-Arabî, Sadreddîn el-Ko-
nevî ve Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî  kana-
l›yla geliflen vahdet-i vucutçu irfan anlay›fl›,
On yedinci yüzy›lda ‹ran’da h›zl› geliflen fiîî
irfan anlay›fl›yla da örtüflecektir.

Bu paradigman›n do¤uraca¤› s›k›nt›lara
daha bafllang›ç halinde iken dikkat çeken
ünlü düflünür ‹bn Rüfld’ün görüflleri halefle-
ri taraf›ndan kâle al›nmam›flt›r. Daha sonra
farkl› düzeylerde olmak üzere meflhur Selefî
düflünür ‹bn Teymiyye ile büyük tarih felse-
fecisi ‹bn Haldûn da bu s›k›nt›lara dikkat
çekmifllerdir.
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Resim 13-14; Ali Kuflçunun
Eyüp’teki mezar›n›n  baflu-
cu ve ayakucu tafllar›. (Eyüp
Belediye arflivinden) 



Prof. Dr. Atilla Çetin
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bulundu (1970-1981). 1972-1973 y›llar› aras›nda devlet taraf›ndan Fransa’ya (Paris) arflivcilik
ihtisas› için gönderildi.  Dünya ve Tercüman gazetelerinde çal›flt›. 1987’de ‹stanbul Üniver-
sitesi Edebiyat Fakültesi’nde "Tarih Doktoru" unvan›n› alan Çetin, 1988’de Yak›nça¤ Tarihi
Doçenti, 1996’da Temmuz ay›nda ayn› ana bilim dal›nda profesör oldu. 1990’da Tunus’ta

araflt›rmalar yapt›. Halen Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde ö¤retim üyesidir.
Yay›nlanm›fl birçok kitab› bulunan Çetin’in çeflitli yerli ve yabanc› ilmi dergilerde tarih, ar-
flivcilik, kütüphanecilik ve kültür konular›nda birçok makaleleri, çevirileri yay›nland›. Baz›

gazetelerde yaz›lar› neflredildi. Ansiklopedilere maddeler yazd›.

TUNUSLU HAYREDD‹N PAfiA



29 Ocak 1890 günü ‹stanbul’da vefat eden
Tunuslu Hayreddin Pafla XIX. yüzy›l Türk ve ‹s-
lâm dünyas›n›n önemli flahsiyetlerinden birisi-
dir. Tunus’un ve Osmanl› Devleti’nin birinci de-
recede yüksek devlet görevlisi, Tunus’ta vezir-i
ekberlik, ‹stanbul’da sadrazaml›k yapm›fl bir
flahsiyettir. Ayn› zamanda de¤erli bir mütefek-
kir ve düflünce adam› olup, XIX. yüzy›lda ‹slâm
dünyas›n›n ça¤dafllaflmas›, ilerlemesi, modern-
leflmesi için kafa yoran ve eser yazan bir kiflidir.
Düflünce ve fikirlerini, icra adam› olarak uygu-
lam›fl bir reformcudur. Tunus’ta "reformcu nâ-
z›r" olarak flöhret bulmufltur. Sultan II. Abdül-
hamid, saltanat›n›n ikinci y›l›nda 1878’de Hay-
reddin Pafla’y› Tunus’tan ‹stanbul’a getirterek
onu sadrazam yapm›fl, düflünce ve önerilerin-
den daima istifade etmifltir. Ömrünün son 12 y›-
l› (1878-1890) Türkiye’de geçmifltir. XIX. yüzy›l
"‹slâm meflhurlar›" aras›nda an›lan bu flahsiyet
maalesef ülkemizde yeterince tan›nmam›flt›r.
Vefat›n›n 112. y›ldönümü münasebetiyle kendi-
sini rahmet ve hay›rla an›yoruz.

HHAAYYAATTII  VVEE  HH‹‹ZZMMEETTLLEERR‹‹

Tunuslu Hayreddin Pafla’n›n hayat› t›pk›
bir roman gibidir. "Tunuslu" olarak an›lmas›na
ra¤men aslen Tunuslu de¤ildir. Kafkasyal›d›r.
Çerkez veya Abaza oldu¤u hakk›nda rivayetler
mevcuttur. Muhtemelen Çerkez as›ll›d›r. Kendi
ifadesi de bu yoldad›r. Çerkezlerin "Lafl" kabile-
sindendir. Do¤umu 1822-1826 y›llar› aras›nda
olmal›d›r. Tahminimiz 1825 y›l›d›r. Bir Rus taar-
ruzu esnas›nda ailesini kaybetmifl ve bugün için
bilmedi¤imiz bir hâminin sayesinde – bu bir ak-
raba veya hemflehri olabilir – küçük Hayreddin
kendisini ‹stanbul’da bulmufltur. Nakibüleflrâf
ve Anadolu Kazaskeri K›br›sl› Tahsin Bey tara-
f›ndan sat›n al›n›p Kanl›ca’daki yal›s›nda yetifl-
tirildi. Çocukluk an›lar› aras›nda di¤er çocuk-
larla birlikte Çubuklu’yu hat›rlamaktad›r. Kar-
deflinin veya kendisi gibi bir baflka çocu¤un M›-
s›rl› bir yüksek flahsiyete sat›ld›¤› rivayet olun-
maktad›r. Tahsin Bey’in kona¤›nda ilk ‹slâmî
bilgileri ve Türkçe’yi ö¤renmeye bafllad›.

1839’da Tunus Valisi Ahmet Pafla’n›n ‹s-
tanbul’a gelen bir görevlisine sat›ld› veya dev-
redildi. Tahsin Bey’in neden küçük Hayred-
din’den vazgeçti¤ini de kesin olarak bilmiyo-
ruz. Bir rivayet, Tahsin Bey’in Hayreddin’e ben-
zeyen bir o¤lu oldu¤u, onun vefat› üzerine
Hayreddin’i gördükçe dayanamad›¤› ve elin-
den ç›kard›¤› yolundad›r. Gerçek hangi tarzda
olursa olsun, küçük Hayreddin Tunus valilik 

saray›nda "memlük-köle"
olarak yetifltirilme¤e bafllan-
d›. Tunus, o s›rada Osmanl›
Devleti’ne ba¤l› bir eyaletti.
Eyaletin bafl›nda babadan
o¤ula geçen ve 1705’ten beri
Tunus’u yöneten "Hüseynî"
ailesi bulunuyordu. Ahmet
Pafla bu ailedendi. 1837’de
Tunus valisi olmufltu. Mem-
lükler, genellikle Kafkasya
ve Akdeniz adalar›ndan ge-
tirilen küçük yafltaki köleler
olup, sarayda e¤itim ve ö¤-
retimden geçirilerek yetiflti-
rilir, Tunus saray gelenekle-
rini ö¤renir, sad›k birer ben-
de olarak sivil ve askeri hiz-
metlerde kullan›l›rd›. Hay-
reddin’in 13 yafl›nda Tunus’a
götürüldü¤ü kimi kaynak ve
belgelerde yaz›l›d›r. Küçük Hayreddin Tunus
saray›nda bir memlük olarak, benzerleri gibi
yetifltirildi. Arapça, ‹slâmî ilimler, Kuran-› Ke-
rim vs. ö¤rendi. Ahmet Pafla’dan ve Baflvezir
Mustafa Haznedar’dan (Pafla) ilgi ve teflvik gör-
dü, güvenlerini kazand›.

Hayreddin’in Kafkasyal› endam›, boyu bo-
su ve gösterifli ile askerlik mesle¤inde ilerleme-
si uygun görüldü¤ünden, küçük yaflta Tunus
asker oca¤›na kaydedildi. Maafl ve tayinat veril-
di. Süvari s›n›f›nda istihdam olundu. Askeri
rütbelerde süratle yükselen asker Hayreddin
1846’da miralay (albay), 1850’de mirliva (tu¤ge-
neral) ve Süvari Askerleri Kumandan› tayin
olundu. Böylece Hayreddin Pafla olarak Tunus
yönetiminin en üst görevlilerinden birisi haline
geldi. Asker olarak Ahmet Pafla’n›n 1840’da mo-
dern bir Tunus ordusu kurmak için teflkil etti¤i
"Bardo Harp Okulu"nda görevlendirilmifl, Fran-
s›z subaylar ve müflavirlerle temaslar› olmufl,
ilk olarak Avrupal›lar› görmüfl ve Frans›zca’y›
ö¤renmiflti. Süvari Askerleri Kumandan› olunca
kendisine bir Frans›z hoca tutuldu. ‹lk yenilikçi
fikirlerini Tunuslu ulemadan ve harp okulu ho-
calar›ndan Mahmud Kabadu ve ‹brahim er-Ri-
yâhî gibi flahsiyetlerden kazand›.

Avrupa’y› ilk görüflü ve ilk temaslar›, 1846
y›l›nda Ahmet Pafla’n›n, Frans›z ‹mparator’u
Louis Philippe’in resmi davetlisi olarak Fran-
sa’y› ziyareti esnas›ndad›r. Ahmet Pafla’n›n ya-
veri unvan›yla özel harcamalar›n› da yapm›flt›r.
Frans›z kültür ve uygarl›¤› ile daha yak›n tema-
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Resim 1; Sadrazam Hayret-
tin Pafla (1879) (Tunuslu
Hayrettin Pafla, Atilla Çetin,
Kültür Bak. Yay. s 546)



s› 1853-1857 y›llar› aras›nda sürekli
olarak görevle gönderildi¤i Paris’te
oldu. Eski bir Tunuslu görevli olan
ve Frans›z tabiiyetine geçmifl bulu-
nan Tunuslu Mahmud bin Ayyâd
Pafla’n›n Tunus hükümeti aleyhine
açt›¤› davada Tunus’un haklar›n›
savunmak için seçildi. Frans›zcas›n›
ilerletti, kültürünü artt›rd›. Davay›
bir Frans›z avukat›n yard›m›yla Tu-
nus’un menfaatleri do¤rultusunda
çözmeye çal›flt›. Âli Pafla gibi baz›
Osmanl› üst yöneticileriyle de Pa-
ris’te tan›flt› ve ahbap oldu. Bu ara-
da Ahmet Pafla’n›n ölümü üzerine
yeni Tunus Valisi Muhammed Pa-
fla’y› tebrik için 1855’te Tunus’a gel-
di¤i gibi ayn› y›l kendisine Feriklik
(Generallik) rütbesi tevcih olundu.
Paris’teki baflar›s›na mükâfat olarak

Ocak 1857’de Bahriye Nâz›r› (Osmanl› kaynak-
lar›nda Bahriye Müdürü) tayin olundu. Bu gö-
reve Tunus’a dönünce 8 May›s 1857’de bafllaya-
bildi.

TTUUNNUUSS’’TTAA  RREEFFOORRMMLLAARR  DDÖÖNNEE--
MM‹‹  VVEE  HHAAYYRREEDDDD‹‹NN  PPAAfifiAA

Tunus’ta 10 Eylül 1857’de neflredilen "ah-
dü’l-emân" (pacte fondamental) adl› tarihi belge
ile, t›pk› Osmanl› Tanzimat ve Islahat fermanla-
r› gibi, yeni bir reformlar devri bafllad›. Bu ak-
din ilan›nda yabanc› konsoloslar›n bask›s› mev-
cuttu. Bu belgeyle Tunus halk›na dil, din, ka-
nun, vergi eflitli¤i veriliyordu. Vadedilen re-
formlar›n gerçekleflmesi için bir anayasa haz›rl›-
¤›na giriflildi ve birçok reform komisyonlar› ku-
ruldu. Tunus’un ve ‹slâm dünyas›n›n ilk anaya-
sas› (Kanun el-Davla) 20 Ocak 1861’de Tunus’ta
yürürlü¤e girdi. Ayr›ca askerlik kanunlar›, ma-
liye, adalet vs. alanlar›nda komisyonlar çal›fl-
malar›n› sürdürdüler. Yeni mahkemeler kurul-
du.

‹flte bu dönemde Hayreddin Pafla hem Bah-
riye Nâz›r› olarak çal›flt›, hem de bu komisyon-
larda üye veya baflkan olarak hizmetler yapt›.
Fransa’dan dönüflünden beri, en Bat›c›, aç›k fi-
kirli ve yenilikçi nâz›r olarak tan›n›yordu. Gü-
zel ö¤rendi¤i Frans›zca ile de yabanc›lar› da et-
kiliyordu. Tunus beylerinin ve paflalar›n›n res-
mi ikametgah› olan "Bardo Saray›"nda itibarl›
bir flahsiyetti. Hatta 1837’den beri Vezir-i Ekber
(Baflvezir) olan Mustafa Haznedar (Hazinedar
Mustafa Pafla) bu de¤erli paflaya k›z› Cenina

(Lellâ Kebira) y› vererek, kendisine damat edin-
miflti. (Haziran 1862). 1859’da biraderinin ölü-
mü üzerine valili¤e geçen Muhammed Sad›k
Pafla’n›n da güvenini kazand›.

Hayreddin Pafla Bahriye Nâz›r› olarak baz›
yenilikler ve ›slahatlar yapt›. Tunus’ta uygulan-
maya bafllayan bütçede bahriyeye de tahsisat
ayr›ld›. Gemilerin bak›m›, onar›m›, limanlar, ka-
rantinahane konular›nda metin ve cesur ad›m-
lar att›. Bürokrasiyi modernlefltirdi. 13 Kas›m
1862’ye kadar alt› y›la yak›n bu görevde kald›.
Ayn› zamanda anayasan›n haz›rlanmas› komis-
yonunda üye, askerlik kanunu haz›rlama ko-
misyonunda baflkan idi. Tunus meclisi gibi çal›-
flan "Meclis-i Ekber"in önce üyesi, sonra baflka-
n› oldu. Ayr›ca Tunus valisinin emrindeki istifla-
ri 40 üyelik "Meclis-i Has"s›n üyesi bulunuyor-
du. Bütün bu yo¤un ifllerde baflar›yla çal›flt›.
Bütçenin kabulü ve tatbiki için Meclis-i Ekber’in
çal›flmalar›nda etkili oldu.

Özellikle hukuki reformlarda ve mahkeme-
ler konusunda etkin faydalar› oldu. Bu dönem-
de Tunus reformcular›n›n sanki baflkan› gibiydi.
Fakat zamanla, reformlar›n arzu etti¤i düzeyde
olmad›¤›n› anlad›. Kay›npederi ve Vezir-i Ekber
Hazinedar Mustafa Pafla’n›n ve Vali Muham-
med Sad›k Pafla’n›n siyasetini be¤enmedi¤in-
den, onlarla aç›ktan bir çat›flmaya girmeden, is-
tifa etmeyi ve geriye çekilmeyi  daha faydal›
mütalaa etti. ‹stifas›nda d›fl istikraz konusu da
etkili olmal›d›r. 23 Kas›m 1862’de Bahriye Nâz›-
r› ve Meclis-i Ekber Baflkanl›¤› görevlerinden
ayr›ld›. Yaln›z Meclis-i Has üyesi olarak kald›.

GGÖÖRREEVVDDEENN  KKIISSMM‹‹  ÇÇEEKK‹‹LLMMEE

Ancak bu istifa ile Hayreddin Pafla büsbü-
tün resmi görevlerden çekilmifl de¤ildi. Kendi-
sine itimat edilen bir flahsiyet olarak, ‹stanbul’a
ve de¤iflik Avrupa baflkentlerine geçici misyon-
larla vazifelendirildi. 1859’da ilk defa olarak ‹s-
tanbul’a gönderildi ve Tunus valili¤inin Mu-
hammed Sad›k Pafla’ya tevcih ferman›n› getirdi.
1861’de "Te’kid-i müvâlat ve memuriyetiyle"
baz› bat› ve kuzey Avrupa ülkelerine yolland›.
Fransa, ‹sveç, Hollanda, Belçika gibi ülkeler
baflkentlerinde kral ve yöneticilere Tunus nifla-
n›n› takdim etti, dostlu¤u güçlendirmeye çal›fl-
t›. Benzer bir görevi 1863’te Prusya ve Avustur-
ya baflkentlerine yani Viyana ve Berlin’e yapt›,
ayr›ca Fransa’ya da dönüflte u¤rad›.

1857’den beri Tunus’ta yap›lan reformlar,
halka a¤›r vergiler ve yükler getirdi¤inden, sos-
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Resim 2; Hayreddin Pafla
Bahriye Naz›r› (1857-1862)
(Tunuslu Hayrettin Pafla,
Atilla Çetin, Kültür Bak.
Yay. s 548)



yal bir patlama ile sonuçland›. Tunus halk›
1864’te Ali bin Gadahum’un (G›zahum) önder-
li¤inde ayakland›. Tunus beylik hükümeti güç
anlar yaflad›. Anayasa ve Meclis-i Ekber kald›-
r›ld›. Baz› mahkemeler ilga edildi. ‹syana yol
açan a¤›r vergi kald›r›ld›. ‹syan olay›na Fransa,
‹ngiltere ve ‹talya donanmalar› ve konsoloslar›
ile kar›flt›klar›ndan, Osmanl› Devleti de Haydar
Efendi’yi fevkalade bir komiser olarak bir he-
yetle Tunus’a yollad›. Sükun ve düzen tesis
edildikten sonra, Tunus hem Osmanl› Sulta-
n›’na teflekkür etmek ve hem de Osmanl›-Tunus
iliflkilerini bir statüye ba¤lamak için Hayreddin
Pafla’y› ikinci defa 1864’te ‹stanbul’a gönderdi.
Bâb›âli yetkilileri ile uzun görüflmeler yapan
Hayreddin Pafla hüsn-ü kabul gördü. Sonunda
bir "Emr-i sami" (Sadrazam buyru¤u) haz›rlan-
d›. Tunus’un Osmanl› idaresinde muhtariyeti,
Hüseynî ailesinin veraset hukuku, ülkenin Tan-
zimat Ferman› esaslar›na göre yönetilece¤i, Os-
manl› Padiflah›’n›n hükümranl›k haklar› belir-
tildi. Hayreddin Pafla’ya ve di¤er Tunus idareci-
lerine Osmanl› niflanlar› verildi.

""‹‹SSLLAAMM  DDEEVVLLEETTLLEERR‹‹  ‹‹ÇÇ‹‹NN  LLÜÜ--
ZZUUMMLLUU  RREEFFOORRMMLLAARR""

Hayreddin Pafla, 1862-1869 y›llar› aras›nda-
ki zaman›n›, yukar›da zikredilen baz› geçici d›fl
görevleri haricinde okuma, düflünme ve tefek-
kür ile geçirdi. Düflüncesinin temeli Avrupa’n›n
ilerlemesi, zenginleflmesi, modernleflmesi ve ‹s-
lâm dünyas›n›n gerili¤i, ilim ve teknolojiden
yoksunlu¤u idi. Halbuki ‹slâm dünyas› geçmifl-
te Avrupa’ya örnek olmufltu. Hilafeti elinde bu-
lunduran Osmanl› Sultan›’na ve devletine son-
suz ba¤l›yd›. Okuma, düflünce, tefekkür ve Tu-
nus’un yenilik taraftar› ayd›n din ulemas›, asker
ve bürokratlar›yla mübahese ve münakaflalar›
sonucunda ana düflünce ve görüflleri tebellür et-
me¤e bafllad›. Bunlar› kaleme dökerek, Tunus
reformculuk hareketinin sanki ilk bildirgesi ma-
hiyetindeki eserini herkesin gözleri önüne ser-
di: Akvemü’l-Mesâlik fi Ma’rifet-i Ahvâl-i’l-Me-
mâlik (Ülkelerin Durumunu Tan›mak ‹çin En
Emin Yol). 1868’de Tunus Devlet Matbaas›’nda
bas›lan bu kitab›n, Frans›zca özeti ayn› y›l Pa-
ris’te daha çarp›c› bir bafll›kla Avrupa kamu-
oyuna ve ayd›nlar›na sunuldu: Réformes néces-
saires aux Etats Musulmans (‹slâm Devletleri
‹çin Lüzumlu Reformlar). 1875’te Frans›zca
ikinci bask›s› yap›lm›flt›r. Bu eser 1876 y›l›nda
‹stanbul’da, 1881-82’de ‹skenderiye’de, 1974’te
Tunus’ta (girifl ve notlarla) ve 1985’te Beyrut’ta

bas›lm›flt›r. Türkçe tercümesi Abdurrahman Sü-
reyya Efendi taraf›ndan yap›lm›fl ve ‹stanbul’da
1879’da bas›lm›flt›r. ‹ngilizce’si ise önce Ati-
na’da 1874’te, daha sonra da Cambridge’te ya-
y›mlanm›flt›r. 

Akvemü’l-Mesâlik, Arapça yaz›lm›fl, ol-
dukça hacimli bir kitapt›. 90 sayfa kadar önem-
li bir "Mukaddime" (Girifl), sonra birinci kitapta,
say›lar› 20 civar›nda Avrupa devletlerinin karfl›-
laflt›r›lmas›, ikinci kitapta, dünyan›n co¤rafi
bölgeleri, hicri ve miladi tarihler ve kitap hak-
k›nda 20 kadar flahsiyetin takrizleri yer almak-
tad›r. Kitap 467 + 50 sayfad›r. 

Hayreddin Pafla hakiki bir müslümand›. ‹s-
lâm’› iyi biliyordu. ‹slâm halifesine ba¤l›yd›.
Avrupa’y› bir müslüman olarak iyi tan›yordu.
Eseri, ruh ve flekil bak›m›ndan tamamen ‹slâmî
bir nitelikte idi.

Kitab›nda ‹slâm ümmetinin çöküfl sebeple-
rini araflt›rd›. ‹slâm ümmeti Avrupa’y› yüksel-
ten nedenleri ö¤renir ve benimserse, yeniden
eski kuvvetine kavuflabilirdi. Maddi kudret e¤i-
time, e¤itim de siyasi müesseselere dayan›rd›.
Avrupa’n›n kudret ve refah›n›n esas›, adalet ve
hürriyete dayanan siyasi kurumlard›r. Halka
güven ve itimat telkin eden iyi bir hükümetin
esas amac›, halk›n refah ve saadeti olmal›d›r.
Modern Avrupa’n›n karakteristik müesseseleri;
sorumlulu¤u olan nâz›rlar, parlamento ve bas›n
hürriyetidir. Bunlar olmadan maddi refah
mümkün de¤ildir. Parlamento ve bas›n, ‹s-
lâm’›n "meflveret" fikrine
benzemektedir. Parla-
mento sistemi, ‹slâm
devletlerinde "ehl-i hal
ve’l akd" denilen ve da-
n›flma niteli¤indeki ule-
ma ve âyân›n yerini tut-
maktad›r. Bugünkü Av-
rupa’y› modernlefltiren
müesseselerin benzerleri
eskiden ‹slâm ümmetin-
de mevcuttu. Avru-
pa’dan müesseseler al-
mak ‹slâm’a ayk›r› de¤il-
di. Yeter ki fleriata ayk›r›
olmas›n. Hayreddin Pa-
fla’ya göre, Avrupa dev-
letlerinin bugünkü kud-
retli durumlar› toprakla-
r›, iklimleri veya dinleri
sayesinde olmam›flt›r. 
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Resim 3; Hayreddin Pafla
Tunus Valisi Yaveri (1846)
(Tunuslu Hayrettin Pafla,
Atilla Çetin, Kültür Bak.
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Avru pa’n›n
servet ve terakkisi-
nin temelini ku-
rumlar›nda arama-
l›d›r. ‹slâm dünyas›-
n›n, Bat›’n›n teknik
bulufllar› ve siyasi
müesseselerini al-
mas›nda ve benim-
semesinde bir sa-
k›nca yoktur. Hz.
Muhammed dev-
rinde bile Selman-›
Farisi’nin teklifin-
den istifade edil-
miflti.

Meflrutiyet ni-
zam› takdire flayand›r. Ancak, mesuliyeti belir-
lenmifl nâz›rlar›n varl›¤› elzemdir. Siyasi otori-
teyi tek kifli iradesine vermenin türlü sak›ncala-
r› oldu¤u örneklerle görülmüfltür.

‹slâm ümmeti için elzem olan reformlar, po-
litik, idari, sosyal ve ekonomik bak›mdan olma-
l›d›r. "Mukaddime" de Pafla, bunlar›n nas›l ger-
çekleflebilece¤inin Avrupa örne¤i ile karfl›laflt›r-
mas›n› yaparak bir program›n› tesbit eder. Hü-
kümdar›n yetkilerinin bir k›sm›n› devretti¤i,
mesuliyeti belirlenmifl vekillerin bulundu¤u bir
hükümet kurulmal›d›r. Hürriyet ve adaletin tat-
biki flartt›r.

fieriat›n menflei ilahi olup, de¤iflmez ve sa-
bit de¤ildir. De¤iflen flartlar ve sosyal zaruretle-
re uygun olarak, kesin yasak edilmeyen her fle-
ye müsaade edilmifltir. ‹slâm tarihinde bunun
örnekleri vard›r. S›hhatli bir reformun ilk flart›,
ulema ve devlet adamlar› aras›ndaki uzlaflma
olmal›d›r. Ulema yaflad›¤› ça¤› tan›mal›, politi-
kac›lara yol göstermelidir. ‹slâm dünyas› için
yeknesak bir ‹slâm hukukuna ihtiyaç vard›r.
Ulema-devlet adam› iflbirli¤i konusunda Pafla
›srarl›d›r. Bunda 1857-1864 y›llar› aras›nda Tu-
nus’un reformlar devrinde uleman›n tak›nd›¤›
çekingen politikay› yerici bir tezahür vard›r.

Pafla, e¤itim ve kültür kurumlar›na büyük
önem atfeder. Her seviyede e¤itim ve ö¤retim
müesseselerini, kütüphaneleri anlat›r. Fransa
örne¤ini misal olarak verir.

‹ktisadi yönden devletin temel görevi, teba-
an›n can güvenli¤ini sa¤lamak, adalet ve hürri-
yeti temin etmektir. Bundan sonra iktisadi refah
kendili¤inden gelir. Halk hür teflebbüs sahibi ol-
mal›d›r. Serbest iktisadi kurulufllar önemli bir

rol oynar. Devletin iktisadi hayata müdahalesi-
ne lüzum yoktur. ‹slâm ülkeleri Avrupa için
hammadde ihracatç›s› durumundad›r, bu ise
kendileri için zararl›d›r. Verdikleri hammaddeyi
mamul madde olarak çok daha pahal›ya almak-
tad›rlar. Anonim flirketler, bankalar, ucuz kredi
müesseseleri kurulmal›, yollar, demiryollar› ya-
p›lmal›d›r. Devlet, iktisadi faaliyetleri köstekle-
yen engelleri ortadan kald›rmal›d›r. Yerli sana-
yiyi korumak için tarife usulüne geçilmelidir.

Hayreddin Pafla, reform program›n› bütün
‹slâm ümmeti için yapar. Belli bir ‹slâm ülkesi-
nin müflahhas olarak ad›n› vermez. Fakat Os-
manl› Devleti’ne özel olarak önem atfeder. ‹nce-
ledi¤i Avrupa devletler tablosunun birinci dev-
leti Osmanl› ‹mparatorlu¤u'dur. Osmanl› Dev-
leti'ni, ‹slâm hilafetinin merkezi olmas› ve o de-
virde en güçlü ‹slâm hükümeti olmas› bak›m›n-
dan över. ‹slâm'a yapt›¤› hizmetleri uzun sayfa-
lar içinde anlat›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun
bütün tebaaya siyasi haklar ve hürriyetler ver-
mesine bünyesinin engel oldu¤u fikrindedir.
Müslüman olmayan tebaa ayr›lmak arzusunda-
d›r. Zamans›z aç›lacak bir millet meclisinin – O
s›rada Jön Türklerin Avrupa'da meflruti bir re-
jim için faaliyetleri vard› – tehlikeleri düflünül-
melidir. Sorumlulu¤u iyi belirlenmifl nâz›rlar-
dan hükümet kurulmal›, vilayet idari düzenle-
meleri yap›lmal›, idari reformlar gerçeklefltiril-
melidir. 

Hayreddin Pafla'n›n kitab›nda as›l amac›,
XIX. yüzy›l›n di¤er baz› ‹slâm reformcular› gibi,
"müslüman kalarak modernleflmek"ti. Avru-
pa'n›n yay›lmac› ve emperyalist ilerlemelerine
karfl›, her zaman flüpheci ve ürkek idi. Fakat Av-
rupa uygarl›¤›n›n müessese, teknik ve ilmi ile
gelmesini ve ‹slâm dünyas›n›n eski gücünü ka-
zanmas›n› arzu ediyordu. Böylece fikirleri ve
1869'dan sonra uygulamalar› ile modern Tu-
nus'un kurucular›ndan birisi oldu. Bilhassa re-
form çal›flmalar› ve ›slahatlar› ile Tunus milli-
yetçilerinin ve rönesans›n›n önderlerinden ad-
dedildi. 

TTEEKKRRAARR  SS‹‹YYAASS‹‹  
GGÖÖRREEVVLLEERR  AALLMMAASSII

1869 y›l›ndan itibaren Hayreddin Pafla’n›n
Tunus’un siyasi ifllerinde tekrar aktif olarak rol
oynad›¤›n› görüyoruz. 1863 ve 1865 y›llar›nda
yap›lan istikrazlar, Vali Muhammed Sad›k Pa-
fla’n›n afl›r› harcamalar› ile tükenmifl ve ülke
maliyesi iflasa sürüklenmiflti. Tunus borçlar›n›
birlefltirmek ve düzenlemek için 6 Temmuz
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1869’da kurulan "Milletleraras› Maliye Komis-
yonu" baflkanl›¤›na 7 Eylül 1869’da atand›. Ko-
misyonda Frans›zlar, ‹ngilizler ve ‹talyanlar
vard›. Bu komisyonda bilhassa baflkan yard›m-
c›s› Frans›z maliyeci Villet ile önemli çal›flmalar
yapt›. Sad›k Pafla’n›n güvenini daha çok kaza-
narak "Vezir-i Mübaflir" unvan› kendisine 18
Ocak 1870’de verildi. Onore edildi. 7 Eylül
1871’de üçüncü defa olarak ‹stanbul’a misyonla
gönderildi. Tunus eyaletinin irsen Muhammed
Sad›k Pafla’ya tevcihini ve Osmanl›-Tunus ilifl-
kilerini düzenleyen 22 Ekim 1871 (9 fiaban 1288)
tarihli ferman› getirdi. Bilhassa Fransa ve ‹tal-
ya’n›n hiç ifline gelmeyen bu ferman›n Tunus’a
ulaflmas› sevinci mucib oldu. Di¤er taraftan,
Hayreddin Pafla’n›n eski kay›npederi – çünkü
efli Lellâ Kebira 1870’de, birkaç çocu¤u olduk-
tan sonra vefat etmiflti – Vezir-i Ekber Hazine-
dar Mustafa Pafla ile siyasi rekabet ve çat›flmala-
r› giderek artmakta idi. Tunus idaresinin ve ma-
liyesinin kötü durumundan tek sorumlu olarak
onu görmekteydi. 36 y›ldan beri aral›ks›z Vezir-
i Ekber olan, Rum as›ll›, zeki, kurnaz ve beyle-
rin iradesini her fleyin üstünde tutan Hazinedar
Mustafa Pafla’y› devirmek pek de kolay de¤ildi.
Hayreddin Pafla’n›n Tunus valisinin gözdesi
Mustafa bin ‹smail (Osmanl› kaynaklar›nda
Genç Mustafa Pafla) ile iflbirli¤i ve Bey nezdin-
deki giriflimleri sonuç verdi. Mustafa Hazne-
dar’›n bir h›rs›zl›¤›n› delilleriyle ortaya koydu-
¤undan, art›k iflbafl›nda kalamazd›. Mustafa
Haznedar’›n azli üzerine Hayreddin Pafla, vali-
den sonra en yüksek makam olan ve bir anlam-
da Tunus sadrazam› mahiyetindeki Vezir-i Ek-
berli¤e (Osmanl› kaynaklar›nda Reis-i Müdi-
rân) 21 Ekim 1873 tarihinde tayin olundu. "Ve-
zir-i Mübaflir" unvan› kald›r›l›p, Maliye Komis-
yonu Baflkanl›¤› ve Hariciye Naz›rl›¤› da uhde-
sinde topland›. Hayreddin Pafla ve Tunus tarihi
için yeni bir dönem bafllam›fl oldu. Mustafa bin
‹smail ise, mükâfat olarak Bahriye Nâz›r› tayin
edildi. Ancak Hayreddin Pafla hükümetinde da-
ima tehlikeli ve kaypak bir unsur olarak kald›.

VVEEZZ‹‹RR--‹‹  EEKKBBEERRLL‹‹⁄⁄‹‹  VVEE
RREEFFOORRMMLLAARRII

21 Ekim 1873’ten, azil tarihi olan 21 Tem-
muz 1877’ye kadar olan dönem Tunus tarihi
için tam bir reformlar ve yenilikler dönemi ol-
du. Tunuslu meflhur tarihçi Mongi Smida’n›n,
Khéréddine, Ministre Réformateur 1873-1877
(Hayreddin Reformcu Nâz›r) isimli pek mü-
kemmel doktora tezi 1970’de Tunus’ta bas›lm›fl

olup, bu dönemde yap›lm›fl yenilikleri pek gü-
zel ve veciz tarzda sunmaktad›r. Pafla, sanki Ak-
vemü'l-Mesâlik’te ortaya koydu¤u görüfllerinin
büyük bölümünü uygulama f›rsat›n› elde et-
mifltir.

Say›lar› az, fakat reformlara inanm›fl ve
birleflmifl bir ayd›nlar ve reformcu ulema saye-
sinde Hayreddin Pafla, Tunus idaresinin ›slah›,
merkezi yönetimin yeniden teflkilatlanmas›,
mahalli idarelerin yeniden tanzimi, flehirlerin
›slah›, ekonomik ve mali tedbirler, Zeytûne
Medresesi’nde e¤itimin ›slah›, devlet bas›mevi-
nin ›slah›, genel kütüphanenin kurulmas›, ihra-
cat›n artt›r›lmas›, loncalar›n düzenlenmesi, ev-
kaf›n tanzimi, mahkemelerin reformu, tar›m re-
formu, modern anlamda – Galatasaray gibi –
ö¤retim yapan Sad›ki Koleji’nin aç›l›fl› (1875) vs.
gibi hemen her alanda birçok çal›flma ve yeni-
likleri gerçeklefltirdi. Yabanc› ülkelerin Tunus
üzerindeki ihtiras ve rekabetlerini dengeli bir
tarzda dikkatle yürüttü. Ancak mali durumun
yaratt›¤› güçlükler, kafas›nda olan köklü reform
program›n› uygulamas›na engel oldu. Afl›r› ver-
gilerden b›kan halk sükûna ve adil bir idareye
muhtaçt›. Anayasay› tekrar yürürlü¤e koyma
ve bir meclis açma düflüncesi Tunus Bey’i nez-
dinde ra¤bet görmedi. Ancak, yine de yapt›kla-
r› büyük ifllerdi. Pafla’n›n de¤erli çal›flma arka-
dafllar› aras›nda Hüseyin Pafla, Rüstem Pafla gi-
bi memlük menfleliler, Muhammed Bayram Hâ-
mis, Larbi Zarruk, Muhammed fierif vs. gibi
ulema ve bürokratlar bulunuyordu.

Hayreddin Pafla, Avrupa devletlerinin bas-
k›lar›na karfl› Osmanl› Devleti ile s›k› iflbirli¤i ve
ba¤l›l›k siyasetine taraftard›. Zira ancak Os-
manl› Devleti var oldu¤u sürece Tunus Emâreti
muhtariyetini, özel statüsünü koruyabilirdi. Av-
rupa’n›n yay›lma politikas› karfl›s›nda Osmanl›
Devleti ile yak›nlaflman›n hayati önem tafl›d›¤›-
na inanan Pafla, 93 Harbi esnas›nda Osmanl›
Devleti’ne önemli yard›mlarda bulundu.

Hazinedar Pafla ve baz› düflmanlar› Bat› ba-
s›n›nda aleyhinde
birçok menfi propa-
gandalar yapt›rd›-
lar. Bunlar aras›nda,
bir Osmanl› ajan› ol-
du¤u iftiras› bile
vard›. Ancak Hay-
reddin Pafla’n›n
emeli Tunus halk›-
n›n güvenli¤ini, re-
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fah›n› ve saadetini sa¤lamakt›. 
‹ç ve d›fl bask›lar ve bilhassa Bey nezdinde

çok etkili Mustafa bin ‹smail ve Frans›z konso-
losunun faaliyetleri sonucu 21 Temmuz 1877’de
görevinden istifa etti. ‹stifa sebepleri aras›nda;
son iki y›lda iyi ürün al›namamas›, hazinenin
borçlanmas›, borçlar›n ödenmesinde karfl›lafl›-
lan güçlükler, Bâb›âli’ye yard›m›n›n konsoloslar
taraf›ndan iyi karfl›lanmamas›, konsoloslar›n
entrikalar›, Jenduba-Tunus demiryolu hatt› im-
tiyaz›n› Fransa’ya vermemesi yüzünden bu ül-
kenin deste¤ini kaybetmesi gibi hususlar mev-
cuttu. Gözden düfltü ve mülklerinin müsadere
edilece¤inden korkmaya bafllad›. Adeta top-
lumdan tecrit edildi. Bir süre Fransa’ya gitti.
Baflka bir ‹slâm ülkesine, M›s›r’a veya ‹stanbul’a
gitmek düflüncesi kafas›nda yer etme¤e bafllad›.

OOSSMMAANNLLII  BBAAfifiKKEENNTT‹‹NNEE  DDOO⁄⁄RRUU......

Bu s›k›nt›l› ve umutsuz durumdan Hayred-
din Pafla’y› Sultan II. Abdülhamid’in ‹stanbul’a
daveti kurtard›. Daha önceden tan›d›¤› Mede-
niyye tarikat› fleyhi olup, Sultan II. Abdülha-
mid’in yak›nlar›ndan olan Muhammed Zâfir
Efendi, Hayreddin Pafla’n›n kitab›n›, ‹slâm an-
lay›fl›n›, ‹slâm hilafetine ve Osmanl› Sultan›’na
ba¤l›l›¤›n› anlatt›. Saltanat›n›n ikinci y›l›nda
olan ve mevcut vekillerden, meclis uygulamala-
r›ndan memnun kalmayan Abdülhamid için, bu
yeni isim ve flöhret, yap›lan iyi tan›t›m bir ümit
oldu. Hayreddin Pafla, A¤ustos 1878’de ‹stan-
bul’a davet edildi. K›sa süre sonra ‹stanbul’a ge-
tirildi. Vezaret rütbesi verildi. Âyân üyesi yap›l-
d›. Daha sonra yeni kurulan Maliye Komisyonu
Baflkanl›¤›’na tayin edildi. ‹ki ay kadar zaman
içinde Osmanl› bürokrasisini ö¤renmesi istendi.
9 Zilhicce 1295 / 4 Aral›k 1878’de sadrazam ta-
yin olundu. ‹stanbul’daki yabanc› büyükelçiler
üzerinde Hayreddin Pafla bildi¤i mükemmel
Frans›zca ve siyasi k›yâseti ile oldukça olumlu
etkiler yaratt›. Ancak Türkçe’si yoktu ve yaz› di-
line de hakim de¤ildi. Yaz›lar›n› Arapça yaz›-

yordu veya yazd›r›yordu. Mabeyn’de iki med-
reseli Arapça mütercim istihdam edildi. Çocuk-
lar›n› ve ailesini de k›sa zaman sonra ‹stanbul’a
getirtti.

SSAADDAARREETT‹‹NNDDEE  HH‹‹ZZMMEETTLLEERR‹‹

Hayreddin Pafla arzu etmemesine ve birçok
defa özürler dilemesine ra¤men, kendisini çok
k›sa zamanda imparatorlu¤un en yüksek maka-
m›nda bulmufltu. ‹fllere büyük bir vecd ile girifl-
ti. Çok yo¤un çal›flt›. Devletin bafl›nda büyük
gaileler vard›. 1877-78 Osmanl›-Rus Savafl›’n›n
ve Berlin Antlaflmas›’n›n ask›da kalm›fl baz› ko-
nular›n› çözümlemeye çal›flt›. Yunan, Karada¤
hudut sorunlar›, M›s›r Hidivi’nin azli, mali
problemler, Kotur’un ‹ran’a terki, Rusya ile hu-
susi muahede akdi, K›br›s’ta emlâk-i hümâyuna
dair ‹ngiltere ile itilâfnâme, Ermeni Katolik ce-
maatinin eski bir ihtilaf›n›n halledilmesi, idare-
de, adliyede ve maliyede yenilikler vs.

Bunlardan daha önemlisi ve acili, Mabeyn
ileri gelenleri ve vükelan›n tak›nd›¤› tav›rlard›.
Bu dürüst, sözü özü bir ve namuslu devlet ada-
m› aleyhinde hemen bir menfi kampanya baflla-
t›ld›. Arzlar› yeterince etkili olam›yordu. Bürok-
rasi ve Mabeyn erkân›n›n da di¤er memurlar gi-
bi bir sisteme girmesi teklifleri ortada kald›.
Cevdet Pafla gibi bir âlim bile, Padiflah’›n neden
böyle Arap diyar›ndan getirtilmifl bir zat› iflba-
fl›nda tuttu¤unu k›zarak dile getiriyordu. Na-
m›k Kemal de Pafla’y› ve kitab›n› hafife al›yor-
du.

Hayreddin Pafla’n›n Kanun-i Esasi’nin tek-
rar yürürlü¤e konulmas›, Meclis-i Mebusan’›n
tekrar toplant›ya ça¤›r›lmas›, nâz›rlar›n salâhi-
yet ve sorumlulu¤a ba¤lanmas›, sadrazama kar-
fl› sorumlu olmalar› hususundaki teklifleri hofl
karfl›lanmad›. Saltanat hukukuna tecavüz edil-
di¤ini iddia eden fieyhülislâm Üryânîzâde Ah-
met Esat Efendi, nâz›rlar toplant›s›nda kendisi-
ne afl›r› hücumlarda bulundu. Pafla, yal›s›na çe-
kildi ve istifas›n› verdi. K›sa süre sonra 9 fiaban
1296 / 29 Temmuz 1879’da azledildi. 8 ay süren
sadaretinde, çok s›k›nt›l› bir zaman geçirdi. Ba-
z› devlet ve Mabeyn ricali kendisini anlamam›fl-
lard›. Padiflah yeni bir meclis denemesine tekrar
bafllamak istemiyordu. Osmanl› Devlet düzeni-
ne ve diline egemen de¤ildi. Onun varl›¤› men-
faatçi baz› çevrelerin ifline de gelmemiflti.

SSAADDAARREETT‹‹NNDDEENN  SSOONNRRAA

Sultan II. Abdülhamid’in kendisine tevec-
cüh ve güveni sadaretinden sonra da devam et-
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ti. Baz› mazûl sadrazamlar gibi taflraya veya d›fl
ülkelere elçi olarak gönderilmedi. Sultan, yara-
tabilece¤i baz› mahzurlar› düflündü. ‹lk ‹stan-
bul’a geldi¤inde Kuruçeflme’de Hazine-i Has-
sa’dan sat›n al›p hediye etti¤i yal›dan sonra, Ni-
flantafl›’nda da bir konak ihsan etti. Niflanlar ba-
¤›fllad›, maafl›n› artt›rd›. Kendisine baz› ›slahat
layihalar› haz›rlatt›. Kimi önemli komisyonlar-
da "Devlet Ricali"nden olarak bulundurdu. 1882
y›l›nda yazd›¤› önemli bir ›slahat layihas› hofla
gitti¤inden, tekrar sadaret teklif edildi, ancak
kabul etmedi. Zira Padiflah’›n siyasi mesle¤i ile
kendi görüfllerinin zor ba¤daflaca¤›na inanm›fl-
t›. Prensiplerinden, birçok ihsanlar›n› görmesi-
ne ra¤men, Sultan karfl›s›nda taviz vermek iste-
meyecek kadar da ideal sahibiydi.

Denilebilir ki, Hayreddin Pafla’n›n Osmanl›
Devleti’ne en büyük hizmetleri sadaretinden
sonra Sultan II. Abdülhamid’e sundu¤u "›slahat
layihalar›" ile olmufltur. Bilhassa 1880-1882 y›l-
lar› aras›nda haz›rlam›fl oldu¤u layihalar çok
say›dad›r. 

Hayreddin Pafla, azlinden sonra Sultan II.
Abdülhamid’e sundu¤u ›slahat layiha ve arîza-
lar›nda ortaya koydu¤u görüfllerini bir program
haline getirdi. Bu programdaki düflünceleri
aç›k, kesin ve samimi, fikirlerinde ›srarl› idi. Pa-
fla, Osmanl› idare sisteminde köklü bir de¤iflik-
li¤e taraftard›. En çok önem verdi¤i husus dev-
let, millet ve fert hayat› için temel unsur sayd›¤›
adalet ve hukukun üstünlü¤ü idi. Kanun hü-
kümlerinin istisnas›z herkese eflit uygulanmas›-
n› savunan Hayreddin Pafla’ya göre adalet bü-
tün ›slahatlar›n temelidir. Anayasan›n uygulan-
maya konulmas›n› ›slahatlar›n birinci flart› say›-
yordu. Mebuslar ve âyân meclislerinin toplan-
mas›n›, fikir birli¤i olan, yetkisi ve sorumlulu¤u
belirlenmifl bir nâz›rlar heyetinin kurulmas›n›,
tam yetkili nâz›rlar›n görevlerinde sadrazama
karfl› sorumlu olmalar›n› istiyordu. Devlet yö-
netiminde icra vas›tas› olan memurlar›n iyi se-
çilmesini, kabiliyet ve liyakatlerine göre tayin
edilmelerini, azil endiflesi tafl›madan güvenlik
içinde görev yapmalar›n›n sa¤lanmas›n›, ceza
ve mükâfat sisteminin gelifltirilmesini gerekli
görüyordu. Osmanl› tebaas› gayri müslimlerin,
e¤itim ve servet bak›m›ndan ileri olduklar›n›,
imparatorluktan ayr›l›p istiklallerini kazanmak
istediklerini belirterek onlara mutlak hürriyet
yerine s›n›rl› bir hürriyet verilmesinin uygun
olaca¤›n›, aksi takdirde devletin parçalanmas›-
n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu söylüyordu.

Avrupa’y› iyi tan›yan Hayreddin Pafla, bü-
tün güçlü devletlerin kuvvetli bir bürokratik
sisteme dayand›klar›n› bildi¤inden bürokratik
reformlarda ›srarl› idi. Adalet sistemi, mahke-
meler, meflihat mahkemeleri için yeni bir idari
yap›lanman›n ve meflihatte ilmi bir meclis teflkil
edilmesinin lüzumlu oldu¤unu savunuyordu.
Taflra idaresinin yeni düzenlemelerle ›slah›, vi-
layet meclislerinin kurulmas› ve bunlar›n millet
meclisi için temel olmas› da Pafla’n›n progra-
m›nda genifl yer tutuyordu. Ona göre genel em-
niyetin sa¤lanmas› için zab›ta ve jandarma kuv-
vetlerinin ›slah› kaç›n›lmazd›.

Yabanc› müdahale ve bask›lar›na karfl› Ber-
lin Antlaflmas›’n›n çözülmemifl meselelerinin
halledilmesi, d›fl borçlar›n düzenli flekilde öden-
mesi, Avrupa devletlerinin tebaalar›n›n hukuk-
lar›n›n korunmas›, memurlar›n denetlenmesi,
yabanc› elçiliklerle menfaatleri icab› münase-
betlerinin önlenmesi gerekiyordu. Prensip ola-
rak yabanc› bir devletle ittifak yap›lmas›n› fay-
dal› bulan Hayreddin Pafla, Araplar›n devlet
hizmetlerinde daha fazla çal›flt›r›lmas›n› da
önerdi. Islahat layihalar›n› önce Arapça kaleme
alm›fl, sonra da Türkçe’ye tercüme ettirmifltir.      

Bu ›slahat tekliflerinden baz›lar›n› Sultan II.
Abdülhamid, Said Pafla’n›n sadaretlerinde uy-
gulatm›flt›r. 

Tunus’un 1881’de Fransa taraf›ndan iflgalin-
den sonra, Osmanl› Devleti’nin Tunus ve Kuzey
Afrika siyasetinde Hayreddin Pafla bir uzman
olarak etkin bir unsur olmufltur. Tunus hakk›nda
da ilginç layihalar yazm›fl ve sunmufltur.

29 Ocak 1890’da ‹stanbul’da Niflantafl›’nda-
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Resim 7;  Tunuslu Hayrettin
Pafla Tunus Valisi ad›na gel-
di¤i ‹stanbul’da Sultan Ab-
dulmecit Han’›n huzuranda
(1859) (Tunuslu Hayrettin
Pafla, Atilla Çetin, Kültür
Bak. Yay. s 547)



ki kona¤›nda ölen Hayreddin Pafla, Eyüp’te
Bostan ‹skelesinde fiah Sultan imareti bahçesin-
de ailesi için yap›lan yüksek mezarl›¤a gömül-
dü. Kemikleri 1968’de Tunus’a götürüldü. Ayn›
mezarl›kta efli Kamer Han›m’›n, k›z› Henna-
ni’nin ve o¤lu Salih Pafla’n›n kabirleri bulun-
maktad›r. Mezarl›k yüksekçe olup, birkaç basa-
mak merdivenle ç›k›l›r ve etraf› demir parmak-
l›kl›d›r. 

EEVVLLAATTLLAARRII

Hayreddin Pafla ilk evlili¤ini 1862-70 y›llar›
aras›nda Cenina Han›m ile yapt›. Bir o¤lu, iki
k›z› oldu. O¤lu küçük yaflta öldü. K›zlar› Mah-
bube (do¤. 1864), Hennani (do¤. 1866) idiler.
K›zlar›n› küçük yaflta Tunus ileri gelenlerine ni-
kahlayarak akrabal›k tesis etti. 1870’de üç cariye
ile tekrar evlendi: Bedr-i Cihan, Hüsn-i Melek,
Kamer. ‹lk ikisini birer çocuk sahibi olduktan
sonra boflad› (1873). Vefat›na kadar Kamer Ha-
n›mla yaflad›. Bedr-i Cihan’dan o¤lu Mahmud
Nuri (do¤. 1872), Hüsn-i Melek’ten o¤lu Mu-
hammed Hadi (do¤. 1872) dünyaya geldiler.
Kamer Han›m’dan birisi k›z, ikisi erkek üç evla-
d› oldu: K›z› Behiye, o¤ullar› Muhammed
(Mehmet) Tahir (Pafla) (do¤. 1876) ve Muham-
med (Mehmet) Salih (Pafla) (do¤. 1876)’d›r. ‹s-
tanbul’a gelirken alt› çocu¤unu da getirmiflti.
K›z› Behiye, Keçeci-zade Fuat Pafla ailesinden,
diplomat, fiûray-› Devlet üyesi, antikalar› ile ün
yapm›fl Reflat Fuat Bey ile evlendi. Mehmet Ta-
hir, "Tahir Hayreddin" ad›yla II. Meflrutiyette
meflhur gazeteci, mebus ve mütarekede nâz›r
oldu. 1921-1934 y›llar› aras›nda Tunus Adliye
Bakan› Muhammed Tahir Pafla’yd›. Salih Pafla,
Sultan Abdülmecid’in o¤lu fiehzade Kemaled-
din Efendi’nin k›z› Münire Sultan’la evlendi.
1913’te idam edildi. Mahmut fievket Pafla’n›n
katli olay›nda suçlu bulundu veya hanedana
gözda¤› verilmek için kurban gitti. Tek o¤lu Ke-

maleddin Keredin (do¤. 1908) 1987
y›l›nda vefat etmifltir.

KK‹‹fifi‹‹LL‹‹⁄⁄‹‹  VVEE  
ÖÖZZEELLLL‹‹KKLLEERR‹‹

Tunuslu Hayreddin Pafla, menfle
itibar›yla kölelikten yetiflmekle bera-
ber, mizaç ve terbiyesi bak›m›ndan,
yüksek karakter sahibi, faziletli, dü-
rüst, namuslu, haysiyetli, yüksek
ideallere sahip bir kimseydi. Do¤ru
sözlü, kimseden korkmaz, sözünü
esirgemez, riyakârl›k ve iki yüzlü-

lükten nefret eden bir adamd›. Biraz gururlu ta-
v›rlar›na ra¤men, herkes taraf›ndan namuslu
olarak tan›n›rd›. Devlet ve millet menfaatlerini
her fleyin üstünde tutard›. ‹stibdat ve istibdad›n
kölelefltirdi¤i memur zihniyetinden nefret eder,
buna alet olmufl menfaatçi insanlara zavall› gö-
züyle bakard›. Haysiyetinden ve fikirlerinden
fedakarl›k yapmaz, taviz vermezdi. Düflmanla-
r›na, kötülük gördü¤ü kimselere bile, düflkün
zamanlar›nda yard›m elini uzatmaktan kaç›n-
mazd›. Yüksek insanl›k idealleri gönlünde yer
etmiflti. Mevki ve makam h›rs› da yoktu. Pren-
siplerinden vazgeçmezdi.

Hakiki bir müslümand›. Vefat›ndan birkaç
y›l önce tamamen ‹slâmî esaslar içinde adak, ne-
zir ve sadakalar›n› da¤›tm›flt›. Kimsesiz ve yok-
sullar› korurdu.  Eyüp’te çeflme yapt›rm›flt›. ‹s-
lâm halifesi olan Osmanl› sultanlar›na gönül-
den ba¤l›yd›. 

Hayreddin Pafla’n›n karakterini ve kiflili¤i-
ni daha iyi anlayabilmek için, onun baz› sözleri-
ni ve olaylar karfl›s›nda davran›fllar›n› belirtme-
nin daha müflahhas olaca¤›na inan›yoruz:

1934-40 y›llar› aras›nda Tunus’ta parça par-
ça yay›nlanan ve 1888’de haz›rlanm›fl an›lar›n›n
(me’moires) bafllang›c›nda ilk zamanlar› hak-
k›nda flunlar› yaz›yordu;

"Çerkez oldu¤umu kesin olarak bilmeme
ra¤men, memleketim ve ebeveynlerim hakk›n-
da hiçbir fley hat›rlam›yorum. Birkaç savafl veya
göç sonucunda, izini ebediyen kaybetti¤im ai-
lemden çok küçük yaflta kopar›lm›fl olmal›y›m.
O zamandan beri, ailemi tekrar bulmak için bir-
çok defalar yapm›fl oldu¤um araflt›rmalar da-
ima sonuçsuz kalm›flt›..."

‹stanbul’a ilk geldi¤i zamanlarda Safvet
Pafla’n›n sadaretinde Bakanlar Kurulu’na davet
edilir. Mevcut bozukluklar uzun uzad›ya tenkit
edilir. Hayreddin Pafla sadece dinlemeyi ye¤ler.
Niçin sustu¤u soruldu¤unda verdi¤i cevap pek
vecizdir;

"‹stanbul’a geldi¤im çok olmad›¤›ndan
söylenilen görüflleri dinlemekle yetinece¤im.
Mademki konuflmam isteniyor, flöyle diyece-
¤im: Avrupa’da çok dolaflt›m. Devletlerin idare
flekillerini inceledim. Hükümet idaresinde bu-
lunan vükelâ yapm›fl olduklar› iflin iyi oldu¤u-
nu daima savunurlar. Vükelâ d›fl›ndakiler parti
muhalifleri olup, bunlar da yap›lan iflleri tenkit
ederler. Bas›n da ba¤l› oldu¤u partinin fikirleri-
ne göre, halka makaleler neflriyle kendi f›rkas›-
n› takviyeye çal›fl›r. Hal böyle iken, flimdi bu
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Resim 8; Tunuslu Hayrettin
Pafla’n›n arflivlerde yer alan
biyografisinin orjinal metni



mecliste iflitti¤im sözler, sanki hükümeti baflka-
lar› idare ediyormufl gibi tenkit yolunda söylen-
di¤inden hayretler içinde kald›¤›m için susuyo-
rum. Benim fikrime göre, heyet-i vükelâ e¤ri ifl-
leri do¤ru yola getirmeli veya çekilmelidir."

‹stanbul’da iken bir ara kendisine Abaza
denildi¤ini iflitmifl ve buna karfl›l›k:

"Benim kabilem bir cihangîrâne hicret so-
nunda fethedilen bir diyara gelmifltir. Esir ola-
rak elden ele geçmem ise, cemiyet-i befleriyenin
bir tecellisidir. Milliyeti ve dini ile müftehir bir
Osmanl›y›m" demifltir.

Kimsesiz çocuklar› tahsil ve terbiye ettirme-
yi, "insan-› kâmil olman›n ilk flart›" olarak de-
¤erlendirirdi. Sadrazam Said Pafla gibi bir flahsi-
yet kendisini "müstakim ve namuslu bir zat"
olarak vas›fland›rm›flt›r. 

Azli için ›srar etti¤i R›za Bey’in "Ben Efen-
dimizin kulu köpe¤iyim. ‹ster nasp, ister azl bu-
yururlar. Ba¤l›l›¤›ma asla halel gelmez" demesi
üzerine: "Kendini köpek derecesine kadar m›
indiriyorsun? Bir insan için ne büyük tenezzül"
sözlerini söylemifltir.

"Ben Allah’tan ve tarihten korkar›m" deyip,
millet ve memleket sorumlulu¤unun a¤›rl›¤›n›
anlatm›flt›r.

1882 y›l›nda kendisine yap›lan sadaret tek-
lifini kabul etmemifl ve: "Hizmet-i Padiflâhî
bâ’is-i mefharettir. Ancak dilhâh-› tâcdârî ile be-
nim mesle¤imde mukârenet kabil olamayaca¤›
takdirde bir ihtilafa mahal kalmamak üzere sa-
dareti der-uhte etmeye çekinirim" mazeretini
söylemifltir. Padiflah’›n program›n›n  muhteva-
s›n› tedricen icra edece¤i vaadine karfl›l›k ise:
"Va’âdin icras›n› görebilmek için ömr-i Nuh
sabr-› Eyyüb laz›md›r. Ben de ise her ikisi de
yoktur" demifltir.

Hayreddin Pafla k›z ve erkek çocuklar›n› iyi
yetifltirmifl, devlet ve millete faydal› olmufllar-
d›r.  Sultan II. Abdülhamid,
Hayreddin Pafla’dan bir ko-
nuda bahsederken, "hatta
Tunuslu Hayreddin Pafla
gibi sözünü esirgemez bir
vezir bile..." demifltir.

SSOONNSSÖÖZZ

Musevi as›ll› bir Os-
manl› ayd›n› olan Robert
Mizrahi, günlü¤ünün 30
Ocak 1890 tarihli sayfas›n-
da flunlar› yazm›flt›:

"‹slâm dünyas› büyük adamla-
r›ndan birisini kaybetti. Tunuslu
Hayreddin Pafla dün akflam Niflan-
tafl›’ndaki kona¤›nda vefat etti. "‹s-
lâm Ülkeleri ‹çin Gerekli Reform-
lar" adl› kitab› Frans›zca, ‹ngilizce
ve Türkçe’ye tercüme edilmiflti."
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Resim 9; Prof. Dr. Atilla Çe-
tin’in Tunuslu Hayrettin Pa-
fla isimli kitab›n›n kapa¤›

Resim 10-11; Tunuslu Hay-
rettin Pafla’n›n Aile Haziresi
ve Kabri (Eyüp Belediye Ar-
flivinden)
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Sanat Tarihi Bölümü’nde ö¤retim üyesi olarak çal›flmaktad›r. Balkanlarda Türk eserleri
üzerine çal›flmalar› vard›r. Uluslararas› birçok kongre ve seminerlere kat›lm›flt›r.

SOKULLU

MEHMED PAfiA’NIN OSMANLI
TAR‹H‹NDEK‹YER‹VE ÖNEM‹



SSookkuulllluu’’nnuunn  aayyaatt››,,  EE¤¤iittiimmii  vvee  
SSaaddrraazzaammll››kk  MMaakkaamm››nnaa  YYüükksseelliiflflii
Günümüze gelinceye kadar Sokullu

Mehmet Pafla hakk›nda gerek kiflili¤i, gerek-
se siyasî, askeri ve icraatlar› ile ilgili bir çok
yerli-yabanc› tarihçi ve siyaset bilimci tara-
f›ndan hakk›nda elefltiri yaz›lar›, makaleler
ve hatta kitaplar yaz›lm›flt›r.  Hepsinin bir-
leflti¤i ortak bir nokta vard›r, o da Sokullu
Mehmed Pafla’n›n ola¤an üstü bir kiflili¤e ve
idarecili¤e sahip olmas›d›r. Osmanl›n›n en
ihtiflaml› ve parlak döneminde sadarette bu-
lunmas›, kendisinde mevcut olan meziyetle-
rin ön plana ç›kmas›na vesile oldu¤u kana-
atindeyim. Bu bildirimizde, Sokullu’nun ha-
yat›n›, siyasî ve askerî icraatlar›n› detayl› bir
flekilde anlatmak amac›nda de¤iliz. Burada,
Sokullu Mehmed Pafla ile ilgili önemli gör-
dü¤ümüz bilgileri vermeye çal›flaca¤›z.

Sokullu Mehmed Pafla, 1505 tarihinde,
bugünkü Bosna-Hersek s›n›rlar› dahilinde
Viflegrad kazas›n›n Rudo nahiyesine ba¤l›
Sokol köyünde do¤mufltur(1) . Y›lmaz Öztu-
na ise, Sokullu’nun  do¤um tarihini 1511 ola-
rak vermektedir(2) . Ancak, S›rp,  H›rvat ve
Boflnak kaynaklar›nda do¤um tarihi sadece
1505 olarak verilmifltir. Sokullu’nun devflir-
me olmadan önceki ad› "Bayo" veya "Bayiça"
idi. Köyünde itibarl› bir aile olan "Sokoloviç"
veya fiahino¤ullar› sülalesindendir. Babas›-
n›n Müslüman olduktan sonraki ismi, Ce-
maleddin Sinan Beydir(3). Çocuklu¤unda bir
müddet Milefleva manast›r›nda rahiplik ya-
pan day›s›n›n yan›nda çal›flt›. Sokullu’nun
15-16 yafllar›nda oldu¤u s›rada 1520’de, Ka-
nunî  Sultan Süleyman’›n devflirme memur-
lar›ndan Yeflilce Mehmed Bey taraf›ndan ai-
lesi ikna edilmek suretiyle Edirne’ye getiril-
di.  Edirne Saray›nda orta okul tahsilini ta-
mamlad›ktan sonra, yüksek tahsilini gör-
mek için ‹stanbul’da Enderun okuluna al›n-
d›. Bu okuldan mezun olduktan sonra, Os-
manl› idari  sisteminde Sadrazaml›k maka-
m›na kadar yükselen, h›zl› bir ilerleme gös-
terdi. Sokullu’nun hocas› Müderris Bedred-
din Mahmud Efendi, fleyhi  ise Filibeli Nu-
reddin-zâde fieyh Muslihuddin Efendi, mü-
ridi oldu¤u kifli de Sofyal› Bâlî Efendi ’dir.     

Sokullu Mehmed Pafla, Enderun’dan
mezun olduktan sonra Saray-› Amîre’ ye

al›nd›, iç hazinede çal›flt›, silahtar ve Büyük
Kap›c›bafl› görevlerinde bulundu. Barabaros
Hayrettin Pafla’n›n ölümü üzerine 1546’da
Sancakbeyli¤i payesiyle Kaptan-› Derya ol-
du. 1549’da Rumeli Beylerbeyli¤ine getirildi.
Bu arada, Kanunî’nin o¤ullar›ndan fiehzâde
Bayezit ve fiehzâde II.Selim çekiflmesinde,
Sokullu  Amasya’ya II.Selim’in yan›na gön-
derildi. Bu s›rada, fiehzâde II.Selim’in k›z›
‹smihan Sultan ile evlenerek saraya damat
oldu. Sokullu’nun kendisinden önce vefat
eden Kurt Bey, Hasan Bey ve ‹brahim Han
ad›nda üç o¤lu vard›. 1554’te üçüncü vezirli-
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(1) "Sokol" flahin anlam›na
gelmektedir.   
(2) Y›lmaz Öztuna, DDeevvlleettlleerr
vvee  HHaanneeddaannllaarr, Türkiye, C.II,
Kültür Bakanl›¤› Yay›n›,
Ankara,1989, s. 834-835.
(3) "Sokullu Mehmet Pafla
Maddesi",  MMeeyyddaann  LLaarroouussssee,,
BBüüyyüükk  LLüüggaatt  AAnnssiikkllooppeeddiissii,
C.18,  Sabah Gazetesi, ‹stan-
bul, 1992, s. 181-182;
Abdurrahman fierif, «Sokullu
Mehmed Pafla’n›n Evail-i
Ahval› ve Ailesi Hakk›nda»,
TTOOEEMM, C. XXIX, ‹stanbul,
1220(1914), s.257-265.

Resim 2; Eyüpsultan Sokul-
lu Mehmed Pafla Türbesi iç
mekan görünüflü (Eyüp Be-
lediye Arflivinden)

Resim 1; Sokullu Mehmed
Pafla (Reflat Ekrem Koçu,
Türk Tarihinin 50 Büyük
Adam›, ‹stanbul 1953)



¤e, 1561’de ikinci vezirli¤e ve 1565’te Sadra-
zaml›¤a yükselmifltir. Sadrazaml›k görevini
ölüm tarihi olan 12 Eylül 1579’a kadar sür-
dürmüfltür(4). 1579’da Sadrazam görevinde
iken III.Murad’›n düzenledi¤i bir suikast ne-
ticesi dervifl k›l›¤›nda biri taraf›ndan öldü-
rüldü¤ü söylenmektedir. Eyüp’te Oyuncak-
ç›lar’da Mimar Sinan yap›s› olan türbesine
gömüldü. 

Sokullu Mehmed Pafla,  Kanunî Sultan
Süleyman’›n son Sadrazam›, o¤lu II.Selim’in
tek Sadrazam› ve bunu›n o¤lu III.Murad’›n
ilk Sadrazam› oldu. Sokullu, üç nesilden üç
padiflah devrinde birkaç defa sadrazaml›k
yapan tek kiflidir.

Tarihçiler; Sokullu’yu, uzun boylu, sa¤-
lam bünyeli, beyaz sakall›, iflinde ciddi, haf›-
zas› çok güçlü, hareketleri nazik ve kibar, ya-
banc› misyon fleflerine karfl› büyük bir usta-
l›kla konuflan, her birine lây›k oldu¤u mu-
ameleyi gösteren bir devlet adam› olarak ta-
n›mlamaktad›rlar.    

Sokullu’nun Askerî ve Siyasî Alan-
lardaki Baflar›lar›

1. Askerî Alandaki Baflar›lar›:
- Avusturyal›larla 1547’den devam eden

vergi anlaflmazl›¤›n› gidermek için 1551’de
Macaristan Erdel Seferi’ne kat›ld›.  Bu sefer
s›ras›nda 12 önemli kale, Osmanl› idaresine
geçti. 

- 1551 ‘de Tuna ve Tisa nehirlerini geçe-
rek büyük  bir muharebeden sonra Petrova-
radin kalesini ald›.

- Ard›ndan Peç Kalesini kuflatarak teslim
ald›.

- Banat bölgesinde Beçkerek Kalesi tes-
lim oldu.

- Raç Kalesi teslim al›nd›.

- Lipova Kalesi teslim al›nd›.

- Alt› ayl›k  bir kuflatmadan sonra Timefl-
var Kalesi teslim oldu. 

- Osyek Kalesi teslim oldu.

- Macaristan Viflegrad Kalesi al›nd›.

- 1552’de Macaristan E¤ri (Eger) Kalesi
35 gün süren bir muhasaradan sonra teslim
oldu.

Bu seferden sonra Sokullu, Rumeli Or-
dusu ile birlikte k›fl› geçirmek için Belgrad’a
çekildi.

1553’te Kanunî Sultan Süleyman, ‹ran
Seferine kat›lmak üzere Rumeli  askeri ile
birlikte Anadolu’ya gelmesini emretti. Bu
ferman üzerine Sokullu Mehmed Pafla, Ru-
meli  askeriyle birlikte Gelibolu’dan geçip,
k›fl› geçirmek için Tokat’a yerleflti. 

- 1554’te Erzurum üzerinden Nahçivan
fethedildi.

- Gürcistan’›n bir bölümü al›nd›.
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(4) "Sokullu Mehmet Pafla
Maddesi”, ‹‹ssllââmm  AAnnssiikkllooppeeddii--
ssii,, Milli E¤itim Bas›mevi, ‹s-
tanbul, 1959, s.596.

Resim 4; Zigetvar flehri gra-
vürü

Resim 5; Belgrad kalesinin
genel görünüflü

Resim 6; Timeflvar flehri
gravürü

Resim 7; Viflegrad Sokullu
Mehmed Pafla Köprüsü
genel görünüflü.

Resim 8; Budin flehri gravü-
rü

Resim 3; Sokullu Mehmed
Pafla (‹brahim Alaeddin
Gövsa, Türk Meflhurlar› An-
siklopedisi, Yedigün Nefl-
riyat›)



- Halep fethedildi.

- 1559’da Konya ovas›nda fiehzâde II.Se-
lim ve fiehzâde Bayezit ordular› aras›nda ç›-
kan çat›flmada, Sokullu fiehzâde II.Selim’in
taraf›nda yer ald›. Bu savaflta fiehzâde II.Se-
lim’in kazanmas›nda Sokullu’nun pay› ol-
dukça büyüktür.   

- 1562’de Malta Seferi 

- 1566’da Avusturya seferi ilan edildi.

‹lerlemifl yafl›na ra¤men Kanunî Sultan
Süleyman’›n da kat›ld›¤› Avusturya Seferini
bafltan sonuna kadar Sokullu Mehmed Pafla
idare etti.

- 1566’da uzun bir askerî kuflatmadan
sonra Szigetvar Kalesi teslim al›nd›. Kalenin
düflmesinden bir gün önce yafll› olan Padi-
flah vefat etti. Ancak Kanunî’nin ölümü, as-
kerde moral k›r›kl›¤›  yaratmamak için üç
hafta bir s›r gibi sakland›. Sokullu Mehmed
Pafla; Padiflah hayattaym›fl gibi Kanunî  ad›-
na fermanlar gönderdi, yabanc› elçilerle gö-
rüfltü. Hatta Kanunî ad›na anlaflmalar imza-
lad›. Büyük bir titizlik içinde yapt›¤› bu ifller,
Kanunî’nin  o¤lu fiehzâde II.Selim’in Amas-
ya’dan Belgrad’a gelip tahta ç›kmas›n› sa¤-
lay›ncaya kadar devam etti.  II.Selim’in Belg-
rad’a geldi¤i haberini  al›nca, Belgrad yak›n-
lar›nda Rumeli askeriyle birlikte konufllan-
d›¤› yerde iki gün Kur’an okutarak askere
Kanunî’nin ölüm haberini verdi. Böylece
hiçbir kargaflal›¤a meyil vermeden II.Se-
lim’in tahta ç›kmas›n› sa¤lad›. Bu olay, So-
kullu’nun askerî  komutas›nda ne kadar
kuvvetli ve güçlü bir el oldu¤unun aç›k bir
ifadesidir. 

- 1566’da Kanunî’nin nâfl› ile birlikte Ru-
meli ordusu ‹stanbul’a döndü.

- 1567’de Yemen ve Basra’daki isyanlar
bast›r›ld›.

- 1570’te K›br›s Seferi ilan edildi. 

Sokullu, bafllang›çta bu sefere karfl› ol-
mas›na ra¤men Padiflah’a söz dinletememifl-
ti. Sokullu Mehmed Pafla; K›br›s seferiyle
Avrupal› düflmanlar›n ittifak kurmalar›n›
engellemeyi amaçl›yordu. K›br›s seferinin
ilan edilmesine sebep olan olay,  M›s›r’dan
‹stanbul’a pirinç ve fleker getiren geminin
K›br›s liman›nda demirledi¤i s›rada, Vene-
dik korsanlar› taraf›ndan  gasp edilmesi ola-

y›d›r. K›br›s Seferi s›ras›nda Venedikliler ta-
raf›ndan Osmanl› donanmas›n›n  bat›r›lm›fl
olmas›, Osmanl›ya karfl› müttefik hâlinde
olan Avrupal›lar aras›nda büyük bir sevinç
ve ümit uyand›rd›.  Çünkü Osmanl›ya karfl›
ilk defa bir baflar› elde ettiler. Fakat, sonuçta
K›br›s yine fethedildi.  K›br›s fethinde Vene-
diklilerle yap›lan bir müzakerede Sokullu
Mehmed Pafla’n›n meflhur bir sözü vard›r: 

"Sizden K›br›s’› almakla bir kolunuzu
kestik, siz ise donanmam›z› ma¤lup etmekle
sadece sakal›m›z› t›rafl etmifl oldunuz. Kesil-
mifl bir kol yeniden meydana gelmez, fakat
kesilmifl bir sakal daha gür ç›kar" sözü mefl-
hurdur.           

- 1574’te Tunus Seferi.

- 1574’te II.Sultan Selim’in ölümü  habe-
rini, ayn› Kanunî’de oldu¤u gibi, fiehzade
III.Murat’›n Manisa’dan gelip tahta ç›k›nca-
ya kadar gizledi. 

- 1579’da da yine bir Boflnak dervifli olan
fieyh Hamza Bâlî taraf›ndan makam›nda
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Resim 9; Eyüpsultan Sokul-
lu Mehmed Pafla Türbesi
pencere detay görünüflü
(Eyüp Belediye Arflivinden)

Resim 10; Eyüpsultan
Sokullu Mehmed Pafla
Türbesi kubbe görünüflü
(Eyüp Blediye Arflivinden)



katledilerek  flehit
oldu.(5)

Sokullu Mehmed Pafla, sadrazaml›k ve
salahiyet vazifesini flu dört cümle ile aç›kla-
maktad›r: 

- Allah’›n r›zas›n› almak. 

- fieriat›n emir  ve yasaklar›na uymak
(kanunlara riayet etmek).

- Halife ve Padiflah’›n ilime teslimiyeti
olmas›. 

- Kanunlar› adaletli olarak uygulamak
(adaleti eflit da¤›tmak). 

Siyasî Alandaki Baflar›lar›: 
Sokullu Mehmed Pafla, Orta Asya’daki

Türk devletleriyle iyi iliflkiler kurmak istedi.
Bu devletlerle Osmanl› Devleti aras›nda en
k›sa yol olan Don ve Volga Nehirleri aras›n-
da kanal açarak Hazar Denizi’ni Karade-
niz’e ba¤lamak istedi(6). Fakat ömrü buna
yetmedi. 

- Szigetvar seferinde Kanunî’nin ölümü-
nü gizleyerek Osmanl› ordusundaki da¤›l-
may› önledi.

- III. Murad’›n tahta ç›k›fl›n›, flehzâdeler
aras›ndaki kavgaya meyil vermeden  büyük
bir ustal›kla gerçeklefltirdi. 

- Avrupa devletlerinin Osmanl›ya karfl›
ittifak›n› önlemek için K›br›s Seferine karfl›
ç›kt›. Nitekim bu savaflta Osmanl› ilk yenil-
gisini ald›. Osmanl› donanmas›n›n bat›r›l-
mas›ndan sonra bir gerileme bafllad›.(7)

- Yabanc› elçilerle görüflmelerinde sulta-
n›n azim ve gücünü belirtmesi çok önemli
bir husustur. 

- Devletin iç ve d›fl siyasetini mükemmel
bir flekilde yürütüp, Osmanl›’n›n d›fl dünya-
ya karfl› itibar›n› artt›rm›flt›r.(8)

Sokullu’nun Yapt›rd›¤› Hayratlar:
Sokullu Mehmed Pafla’n›n hayrat›n›

Türkiye’de ve Türkiye d›fl›nda olmak üzere
iki ana grupta toplamak mümkündür:

1). Sokullu’nun Türkiye’de Hayrat
ve Emlak›:(9)

- Edirne’de; 360 oda, 2 hamam, havuz,
flad›rvan, saray

- ‹stanbul’da;

- Kad›rga’da,  Sahil -Saray, Alay Köflkü
yak›n›nda saray(10)

- Kad›rga’da, cami ve tekke

- Azapkap›s›’nda, Sinan yap›s› cami
(1577)

- Ayasofya’da Sinan yap›s› çifte hamam
(1571)

- Ayasofya’da, Sinan yap›s› saray

- Galata’da, Sinan yap›s› hamam

- Eyüp’te, medrese ve türbesi  

- Eyüp, Sütlüce’de o¤lu ‹brahim Han’a
geçen yal›

- Halkal›’da, Saray

- Üsküdar’da, Sinan yap›s› saray 

- Küçükçekmece ve Büyükçekmece’de
birer mescit

- K›rklareli Hafsa’da, Sinan yap›s› külli-
ye ( cami, çifte han, fetvahane, hamam, köp-
rü vb.)

- Burgaz’da, Sinan yap›s› külliye ( cami,
kervansaray, hamam, medrese, mektep,
imaret)

- Burgaz’da saray

- K›rklareli Ergene’de Sinan Köprüsü

- Edirne’de, çeflme, han çifte hamam
(1579)

- Ni¤de Uluk›flla’da, vak›flar, han ve 2
tabakhane

- Konya Ere¤li’de, Sinan yap›s› cami

- ‹skenderun- Payas’da, Sinan yap›s›
külliye ( kale, han, imaret, mescit, çarfl›, be-
desten, hamam),(11)

- Adana- Missis yak›nlar›nda, Kurtkula-
¤›’nda cami ve han  

- Ni¤de Bor’da, külliye ( cami, bedesten-
arasta, hamam, mektep)(12)
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(5) Saffet Baflagiç, ZZnnaammeenniittii
HH››rrvvaattii  BBooflflnnaaccii  uu  TTuurrsskkooyy  CCaa--
rreevviinnii, Zagreb, 1931, s.48.
(6) Halil ‹nalc›k, «Osmanl›
Rus Rekabetinin Menflei ve
Don Volga Kanal› Teflebbüsü,
1569», BBeelllleetteenn, C.XII, Say›:46,
Ankara, 1948, s.349-402. 
(7) Meydan Larousse, agm,
s.182.
(8) "Mehmet Pafla Sokoloviç",
EEnncciikkllooppeeddiijjaa  JJuuggoossllaavviijjee, C.7,
‹zdanje i Naklada, Jugoslo-
venskog Leksikografskog Za-
voda, Zagreb, 1968, s.242.
(9) Tayyib Gökbilgin, "XV-
XVI. As›rlarda Edirne ve Pafla
Livas›", VVaakk››ffllaarr--MMüüllkklleerr  MMuu--
kkaattaaaallaarr››, ‹stanbul, 1952, s.511-
515.
(10) Tülay Artan, "The Kad›r-
ga Palace Shrouded By The
Mists Of Time", TTuurrcciiccaa,
Tome: XXVI, Paris, 1994, s.54-
124.
(11) Fatih Müderriso¤lu, " Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’nun Do-
¤u Akdeniz’deki ‹skelesi, Pa-
yas ve Sokullu Mehmet Pafla
Menzil Külliyesi", 99..  MMiilllleettllee--
rraarraass››  TTüürrkk  SSaannaattllaarr››  KKoonnggrreessii
((2233--2277  EEyyllüüll  11999911--‹‹ssttaannbbuull))
BBiillddiirriilleerrii, C.2, Ankara, 1995,
s.513-524. 

Resim 11; Büyükçekmece
Sokullu Mehmed Pafla Mes-
cidi Harimi görünüflü

Resim 12; ‹stanbul Kad›rga
Sokullu Mehmed Pafla
Camii kubbesi görünüflü



2). Sokullu’nun Türkiye D›fl›nda
Hayrat ve Emlak›

- Halep’te, cami (1574),

- Medine’de, medrese ve hamam

- Mekke’de, Sinan eseri hamam ve çeflme

- S. Arabistan  Süveyfl’te, kervansaray

- S. Arabistan’da Cellum’da, mescit, han
ve çeflme  

- Selanik, Kayap›nar köyünde cami ve
mektep

- Eski Za¤ra’da, köyler

- Belgrad’ta, iki çeflme ve sebil 

- Bosna-Hersek’te Viflegrad’ta, külliye
(cami, medrese, kervansaray, çarfl›, hamam,
çeflme) ve meflhur Drina Köprüsü

- Saraybosna’da, imaret

- Mostar yak›nlar›nda, fiapolyo’da mescit

- Macaristan’da Seged yak›n›nda Beçke-
rek’te, külliye ( cami, medrese, daru’l-kurra,
han,çeflme köprü)

- Erdel’de, Cami

- Sancak Bölgesinde Novi Pazar veya Ye-
ni Pazar’da, köprü

- Sokullu’nun do¤du¤u Sokol köyüne
yak›n Rudo kasabas›nda, külliye ( cami, ima-
ret, su kemeri, çarfl›, medrese, kervansaray
ve Lim nehri üzerinde köprü).

- Viflegrad ile Saraybosna aras›nda, Ker-
vansaray (13)

Sokullu Mehmed Pafla’n›n ölümünde b›-
rakt›¤› servet; 18 milyon alt›n olarak aç›klan-
maktad›r .(14)

Sonuç ve De¤erlendirme
Meflhur S›rp tarihçisi Radovan Samarciç,

Sokullu’yu tarif ederken "Dünyay› Avuçla-
r›nda Tutan Adam"  olarak tan›mlamakta-
d›r.(15) Osmanl›n›n en güçlü zaman›nda So-
kullu Mehmed Pafla’n›n sadrazaml›k vazife-
sinde bulunmas›, bir aç›dan kolay, di¤er bir
aç›dan zor oldu¤u düflünülebilir. Ancak; ‘Bü-
yük devletlerin büyük problemleri vard›r’
esas›ndan hareketle, Sokullu’nun bu zorluk-
lar› aflt›¤›ndan, üç padiflaha sadrazaml›k
yapma imkan› verilmifltir. Sokullu’yu da Os-
manl› tarihinde meflhur yapan bu özelli¤idir.
Nitekim Mimar Sinan’›da Dünya çap›nda bir

mimar yapan, Osmanl›n›n bu dönemdeki
gücü ve azametidir. Osmanl› padiflah›, sade-
ce bu dönemde, d›fl ülke krallar›na gönderdi-
¤i mektuplarda kendisi için; "Asr›n Kayserle-
rine emir veren, dünya hükümdarlar›na taç
ba¤›fllayan" ünvanlar›n› kullanm›flt›r. 

Osmanl›, bu dönemde ‘dünya düzenini
sa¤layan devlet’ konumundayd›. Tarihçiler,
Osmanl› Devleti’nin yükselme devrini, ge-
nellikle de Sokullu Mehmed Pafla’n›n ölüm
tarihi ile nihayetlendirirler.
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(12) Mehmet Özkarc›., "Ni¤-
de-Bor Sokullu Mehmet Pafla
Külliyesi", Belleten, Cilt: LXI-
II, Say›:236, Ankara, 1999,
s.95-122. 
(13) Andrej Andrejeviç, "So-
kullu Mehmed Pasha’s Const-
ribution To the Building of the
City of Belgrade", VIII.Türk
Tarih Kongresi, Cilt:III (11
Ekim 1976), Ankara, 1983,
s.1627-1636.
(14) Milenko Vukiçeviç., Zna-
meniti S›rbi Muhameddanci,
Belgrad, 1901, s.75.
(15) Radovan Samarciç., Dün-
yay› Avuçlar›nda Tutan
Adam, Sokollu Mehmet Pafla,
‹stanbul, 1995.

Resim 13; Sokullu Türbesi
(Eyüp Belediye Arflivinden) 

Resim 14; Sokullu Türbesi ‹ç
mekan görünüflü (Eyüp Be-
lediye Arflivinden) 



Dr.Nazif ÖZTÜRK
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1948’de K.Marafl’ta do¤du. ‹lk, orta ve liseyi do¤du¤u ilde,
lisans e¤itimini ‹zmir’de, yüksek lisans›n› Gazi Üniversitesi’nde,
doktoras›n› Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde

tamamlad›. Türkiye Yazarlar Birli¤i Genel Baflkan›’d›r. Yay›nlanm›fl
birçok kitap ve makaleleri bulunmaktad›r. Ulusal ve uluslararas›

birçok sempozyum ve seminerlere kat›ld›, tebli¤ler sundu.

fiÂH SULTAN 

VEYA

fiÂH SULTANLAR



"fiâh" kelimesi, flark dili ve kültüründe
çok s›k kullan›lan bir tabirdir. Bafl, reis, birin-
ci manas›na gelmektedir. Daha genel bir ifa-
deyle bulundu¤u ortam›n en önde geleni ve
en yücesi için, bazen isim bazen da s›fat ola-
rak kullan›lmaktad›r. Padiflâhlar, melikler,
hükümdarlar ve devlet yöneticileri için s›kça
unvan olarak telaffuz edilmifltir, ‹ran devlet
baflkanlar›, fiâh ‹smail'den beri bu s›fatla an›l-
maktad›r. Bu s›fat zaman zaman, büyük kah-
ramanl›klar gösteren anlam›nda "fiâh Yi¤it"
ve dünya hükümdar› manas›nda "fiâh-›
Âlem" ve "fiâh-› Cihan" terkipleriyle Osmanl›
padiflahlar› için de kullan›lm›flt›r.

Peygamberimiz (sa) için, "fiâh-› Enbi-
ya","fiâh-› kevneyn", "fiâh-› Risalet"; Hz. Ali
(ra) için, "fiâh-› Kerbela", "fiâh-› Merdan";
Nakflibendi Tarikat›'n›n kurucusu için ise
"fiâh-› 'Nakflibend" tamlamalar› s›fat olarak
dillendirilmifl ve kitaplarda yer alm›flt›r.

Türk mûsikisinde bir çeflit ney, santranç-
da en büyük tafl ve bir fliirin en güzel beyti de
bu kelime ile ifade edilmektedir.(1)

Bu kültür ve medeniyet havzas› içerisin-
de yer alan Osmanl› Hanedan› da dünyaya
gelen k›z çocuklar› için "fiâh" kelimesini isim
olarak kullanm›fllard›r. fiu ana kadar ulaflabil-
di¤im kaynaklardan edindi¤im bilgilere göre;
Osmanl› padiflahlar›ndan dördü, k›z çocukla-
r›na "fiâh Sultan" ismini vermifllerdir. Sicill-i
Osmanî kay›tlar›na göre bunlar; Yavuz Sultan
Selim (1512-1520), II. Selim/Sar› Selim(1566-
1574), III. Mustafa(1757-1774) ve II. Mahmud
(1808-1839) dur. Bunlardan II. Mahmud'un
k›z› olan fiâh Sultan, 10 Cemaziyelevvel
1227/22 May›s 1812'de do¤mufl ve çocuk yafl-
ta vefat etmifltir(2). Tebli¤imizin esas›n›, Yavuz
Sultan Selim'in K›z› Devlet- fiâhî Sultan, k›sa-
ca fiâh Sultan oluflturacakt›r. Ancak öbürleri-
nin de Eyüp'te metfun bulunmalar› sebebiyle
sondan geriye do¤ru s›ralanmak üzere, di¤er
iki fiâh Sultan hakk›nda da k›saca bilgi verile-
cektir.

11--  IIIIII..  MMuussttaaffaa''nn››nn  KK››zz››  fifiââhh  SSuullttaann

Padiflah III. Mustafa'n›n k›z› olan bu fiâh
Sultan 15 Ramazan 1174 / 21.04.1761'de do¤-
mufltur. III. Selim'in ablas›d›r. Üç yafl›nda
iken 1177/1764'de Köse Bâhir Mustafa Pa-
fla'ya niflanlanm›flt›r. Pafla'n›n 55 yafl›nda
29.04.1765 tarihinde idam edilmesi üzerine;

Ya¤l›kç›zâde Niflanc› Hac› Mehmed Emin Pa-
fla ile 01.01.1768'de nikahlânm›flt›r. fiâh Sul-
tan'›n yine çocuk yaflta olmas› ve Pafla'n›n
Edirne'de Aral›k 1769'da 46 yafl›nda idam
edilmesi sebebiyle zifaf olmam›flt›r.(3)

Çocuk yaflta vuku' bulan bu iki niflanlan-
ma maceras›ndan sonra, 06.11.1778 tarihinde
Kara Vezir Mehmet Pafla'n›n kardefli Niflânc›
Seyyid Mustafa Pafla ile evlenmifltir. Evlen-
diklerinde fiâh Sultan 18, Mustafa Pafla ise 54
yafl›nda idi. 24 y›l 4 ay 5 gün süren bu evlilik-
ten fierife Havvâ ve Â'liye sultanlar dünyaya
gelmifl ise de, her iki çocuk da alt› ayl›k iken
vefat etmifltir.(4)

Evliliklerinin ‹lk döneminde Divanyo-
lu'ndaki sarayda oturmufllard›r. fiâh Sultan'›n
rahats›zlamnas› üzerine, birçok valiliklerde
bulunmufl olan Mustafa Pafla devlet görevin-
den ayr›lm›fl, âsude bir yer olan Rami Çiftli¤i-
ne yerleflmifllerdir.

fiâh Sultan; ibadete düflkün, fakirlere yar-
d›mc› ve hay›rsever bir kimse idi. Harap olan
‹skender Bey Mektebi'nin yerine, çevresinde
bulunan Nafiz Feyzullah Efendizâde Hamid
Molla Efendi Kona¤›'n› da sat›n alarak, her
ikisini de y›kt›rm›fl ve birlefltirilen bu arsa
üzerine; 1800'lerde kendi ad›na mektep, tür-
be, sebil infla ettirmifl, çevresinde bir hazire
meydana getirmifltir. Ayr›ca, bugün mevcut
olmayan Yeflildirek'te, Kas›m Gönani Camii
karfl›s›nda bir de çeflmesinin oldu¤u bilin-
mektedir.

Türbenin yap›lmas› s›ras›nda 1214 /
1799' da vefat eden fiâh Sultan'›n annesi ve
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(1) fiemseddin Sami, Kâmûs-›
Türkî, ‹stanbul 1987, s.767;
Do¤an. D. Mehmet, Da¤an
Büyük Türkçe Sözlük, Ankara
2001, s. 1220.
(2) Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmanî (Eski yaz›dan aktaran
Seyit Ali Kahraman, Yay›na
haz›rlayan Nuri Akbayar), is-
tanbul 1996, s.42-43.
(3) Mehmed Süreyya, Sicil-i
Osmanî, s.43; Öztuna, Y›lmaz,
Devletler ve Hânedanlar, Tür-
kiye(1074-1990),
Ankara 1996, C.II, s-240-241.
(4) Öztuna, Y›lmaz, bu iki k›z
çocu¤un varl›¤›ndan bahset-
mektedir (age, s.241). Sicill-i
Osmanî'de "Â'liye isminde bir
k›z› olup 6 ayl›kken vefat eyle-
mifltir" (Age, s.43) derken;
Eyüp Sultan Tarthi'nin Yazar›
Mehmet Nermi Haskan,
"l195/1778'de fierife Havva
Han›m Sultan'› do¤urdu ise
de, alt› ay sonra vefat etti.
Bundan sonra çocu¤u olma-
m›flt›r" demektedir. fierife
Havva Han›m Sultan dedesi
III. Mustafa'n›n türbesine def-
nedilmifltir (Haskan, Mehmet
Mermi, Eyüp Sultan Tarihi, ‹s-
tanbul 1996, s.219).

Resim 1; fiah Sultan Türbesi
(Eyüp Belediye Arflivinden)



III. Mustafa'n›n ikinci efli olan Mihriflah kad›n
efendi(5) türbeye defnedilen ilk flah›s olmufl-
tur. 42 yafl›nda 11.03.1803 'te vefat eden fiâh
Sultan türbeye defnedilen ikinci kiflidir. Daha
sonra fiâh Sultan'dan 10 y›l sonra 1228/1813
tarihinde vefat eden Mustafa Pafla de bu tür-
beye defnedilmifltir.

fiâh Sultan Türbesi Defterdar Caddesi
üzerindedir. Sa¤ taraf›nda Zal Mahmud Pafla
Külliyesi, sol taraf›nda ise flimdi Eyüp Evlen-
dirme Dairesi olan Askeri Dikim Evi binalar›
bulunmaktad›r. Türbe, mektep, sebil, çeflme
ve hazireden oluflan güzel bir manzumedir.

Caddeye aç›lan muhteflem avlu kap›s›n›n
iki yan›nda pirinç flebekeli birer avlu pencere-
si bulunmaktad›r. Kap›n›n sa¤ taraf›nda fev-
kani mektep ve sebil, sol taraf›nda ise türbe
mevcuttur. Kap›n›n aln›nda Mustafa ‹zzet
hatt› ile yaz›lm›fl dört bölüm ve her bölümde
alt› s›ra halinde haz›rlanm›fl kitabe bulun-
maktad›r. Kitabede fiâh Sultan ve annesi Mih-
riflah Kad›n›n isimlerinin geçti¤i bölümler
flöyledir:

Cevher-i ser-tâc-› zib ü ferr saltanat
Reynak ‹smet-sarây devlet-i din-i mübin 
fiâh Selim saltanat-› pirâyenin hemfliresi
fiâh Sultan bint-i merhum Mustafa Han-›

güzin

Mihriflah Kad›n ki oldur mader-i pür flev-
kati 

ismeti nûr ile bulmufldu ziyâ rûz-› zemin 
Ân› Sultan Mustafa ikinci Kad›n eyleyüb
Devletinde görmüfl idi ra¤beti ol Nâzenin (6)

22--  IIII..  SSeelliimm''iinn  KK››zz››  fifiââhh  SSuullttaann

II. Selim'in üçüncü k›z›d›r. Annesi Nurba-
nu Valide Sultand›r. Y›lmaz Öztuna'ya göre
1544'de Konya'da dünyaya gelmifltir.(7) Meh-
met Mermi Haskan, Manisa'da do¤du¤unu
yazmaktad›r(8) 18 yafl›na geldi¤inde Çak›rc›-
bafl› Hasan Pafla ile Zilhicce 969 / 01.08.1562
tarihinde evlenmifltir. Bu evlilik Hasan Pa-
fla'n›n ölüm tarihi olan 13.01.1574'e kadar sür-
müfltür. Evlilik müddetleri 11 y›l, 5 ay 13 gün-
dür. Hasan Pafla'n›n vefat›ndan bir müddet
sonra Zal Mahmud Pafla ile  1575'de yeniden
dünya evine girmifltir. Bu evlilikten ismi bili-
nemedi¤ için Fülâne Han›m Sultan ve Adilce-
vaz'da Safeviler'e karfl› yap›lan savaflta flehit
düflen Sultanzâde Köse Hüsrev Pafla ad›nda
iki çocuklar› olmufltur. Evlilik müddeti 5 y›l-
d›r. Sicill-i Osmanî'de verilen bilgilere göre,
fiâh Sultan, fiaban 988/ Eylül 1580 tarihinde
efli Zal Mahmud Pafla ile birlikte gece vaktin-
de vefat etmifltir.(8)

Bosnal› bir Boflnak olan Mahmud Pa-
fla'ya, 27 fievval 960/ 6 Kas›m 1553 tarihinde
Konya Ere¤li'sinde Kanuni’nin o¤lu flehzâde
Mustafa'y› yere yat›rarak elleriyle bo¤du¤u
için, kendisine pehlivan anlam›na gelen "Zal"
lakab› verilmifltir. Daha sonra Kap›c› bafl›l›kla
Enderundan ç›kart›lm›fl, önce Halep, arkas›n-
dan 972/1564 tarihinde Anadolu Beylerbeyi
olmufl. 975/1567'de vezâret verilip paflal›¤a
yükseltilmifltir.(9)

Damat Zal Mahmud Pafla'n›n, ‹stan-
bul/Eyüp'te Sinan'›n eseri olan Camii, türbe,
imaret, medrese ve di¤er müfltemilattan mey-
dana gelen külliyesi; Nahcivan'da hamam›,
Filibe'de han›, Mizistre'de camii, Adilce-
vaz'da camii, hamam›, bahçesi ve Ahlat'da
kulesi vard›r.(10)

Eyüp'te, Zal Mahmud Pafla ve Efli fiâh
Sultan'›n birlikte metfun bulundu¤u türbe,
cami avlusunda ve ikinci medresenin karfl›-
s›ndad›r. Defterdar Caddesi'ne aç›lan avlu
kap›s›ndan girildi¤inde sol tarafta kalmakta-
d›r ve üç taraf haziredir.

Y›lmaz Öztuna, Eyüp'te, fiâh Sultan'›n
bugün yerinde olmayan Sinan'›n yap›s› ca-
mii, çeflme, tekke vb. hayrat›n›n oldu¤unu,
Filibe'de bulunan 12 köyü bu eserler için vak-
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(5) III. Mustafa'n›n Mihriflah
Sultan adl› iki kad›n› vard›r.
Baflkad›n olan valide Sultan
olmufl ve Eyüp'te, imâreti ya-
n›ndaki türbesine gömülmüfl-
tür. Vefat tarihi 1220/1805'tir.
fiâh Sultan'›n annesi olan Mih-
riflah Sultan ise, III. Musta-
fa'n›n ikinci kad›n›d›r (Has-
kan, Mehmet Nermi, Age,
s.222).
(6) Kitabenin tamam› ve ebcet
hesab› ile tarih düflürme be-
yitleri hakk›nda genifl bilgi
için bkz. (Haskan, Mehmet
Nermi,/Age, s.218-219).
(7) Öztuna, Y›lmaz, Age, s.
173.
(8) Haskan, Mehmet Nermi,,
Age, s.242.
(8) Mehmed Süreyya, Age,
s.43.
(9) Haskan, Mehmet Nermi,
Age, s. 241.
(10) Öztuna, Y›lmaz, Age, s-
174. u Öztuna, 
(11) Y›lmaz, Age, s. 173.

Resim 2; fiah Sultan Türbesi
ve mektebi. (Eyüp Belediye
Arflivinden)



fetti¤ini söylemekte ise de,(11) Vak›flar Arfli-
vinde bu bilgileri do¤rulayan herhangi bir
kay›t bulunmamaktad›r. Bu konuda Mehmet
Nermi Haskan'›n nakletti¤i "Babas›n›n kendi-
sine verdi¤i 12 köyün gelirini, Zal Mahmud
Pafla Külliyesine vakfetti"(12) görüflü daha ak-
la yak›n görülmektedir.

33--YYaavvuuzz  SSuullttaann  SSeelliimm''iinn  KK››zz››  
fifiââhh  SSuullttaann

Yavuz Sultan Selim'in k›z›, Kanuni Sultan
Süleyman'›n kardeflidir. Eski kaynaklarda ad›
Devlet-fiâhî Sultan olarak geçmektedir. Ço-
cuklu¤u a¤abeyi   Kanuni ile birlikte Mani-
sa'da geçmifltir. Muhtemelen annesi, Mani-
sa'da camii, ‹maret, zaviye, bimarhane gibi
yap›lar manzumesinden oluflan bir külliye
yapt›ran Ayfle Hafiza(Hafsa) Sultand›r. Arna-
vut devflirme olan ve Enderun'da yetiflen,
Çald›ran ve M›s›r seferlerine kat›lan Lütfi Pa-
fla ile Sancakbeyi iken 929/1523'Ierde evlen-
mifltir.(13) Fakat bu evlilikten fiâh Sultan me-
sut ve mutlu olamam›flt›r.

fiâh Sultan gönül dünyas› zengin, tasav-
vufa ve maneviyata ilgi duyan, ismetli ve if-
fetli bir sultand›. Buna karfl›l›k Lütfi Pafla, çok
sert ve kat› yürekli bir adamd›. Anlat›lan bir
rivayete göre, Lütfî Pafla bir fahifleyi kad›nl›k
uzvundan ameliyat ettirdi. fiâh Sultan buna
çok üzüldü. Kocas›na ihtarda bulundu. fiâh
Sultan’a k›zan Pafla, hançerin› çekti, imdada
yetiflen a¤alar ve cariyeler, Lütfî Pafla'y› yaka
paça ederek saraydan d›flar› att›lar. Kanuni
Sultan Süleyman, k›z kardefline yap›lan bu
muameleye çok üzüldü. Lütfî Pafla'y› damat-
l›ktan ve vezir-i 'azaml›ktan att› ve 27.04.1541
tarihinde fiâh Sultan ile boflanmalar›n› sa¤la-
d›.(14) Evlilik müddetleri takriben 19 y›l kadar
sürmüfltür. Bu evlilikten ‹smihan ve Neslihan
ad›nda iki k›z çocuklar› dünyaya gelmifltir.
Bu k›zlardan baflka Lütfî Pafla'n›n Ahmet Bey,
Abdi Bey ve Mahmud Bey adl› o¤ullar› varsa
da; bu çocuklar›n fiâh Sultan'dan oldu¤una
dair herhangi bir kan›t bulunmamaktad›r.
Y›lmaz Öztuna'ya göre, bu çocuklar Pafla'n›n
ilk eflinden olmal›d›r. Nitekim Pafla'n›n birin-
ci han›m›ndan Mustafa Bey ve Üveys Çelebi
adlar›nda iki erkek çocu¤unun bulundu¤u
kitaplarda kay›tl›d›r.(15)

fiâh Sultan'›n buraya kadar anlat›lan ha-
yat›, s›radan ve teamüllere uygun bir yaflam

biçimidir. Fakat gerek tabakat kitaplar›nda ve
gerekse vakfiyelerde yer alan baz› bilgiler.
fiâh Sultan'›n hayat›nda baz› s›rlar›n bulun-
du¤unu ortaya koymaktad›r.

fiâh Sultan'›n Halveti/Sümbülî Tarika-
t›'na mensup oldu¤u ve Kocamustafapafla
Sümbüliyye Zaviyesi fieyhi Merkez Musa
Muslihüddin el-Germiyanî (ö.959/1551)'ye
intisap etti¤i(16) bilinmektedir. Kimi kaynak-
larda, O'nun hem Mevlevi, hem de Merkez
Efendi'nin müridesi oldu¤u söylenmekte-
dir.(17) Baz› yazarlar ise, fiâh Sultan'›n Merkez
Efendi'den izin alarak derviflleri aras›na ka-
r›flt›¤›n› yazmaktad›rlar.(18)

Tezkire-i Halvetiyye yazar›, Sümbüliyye
Dergâh› dördüncü fieyhi Yakub-i Germiyâ-
ni'nin o¤lu ve dergâh›n beflinci fieyhi Yusuf
Sinaneddin (ö.987/1579 veya 989/Î581) fiâh
Sultan'›n Halvetilik ile ‹lgisini flöyle anlat-
maktad›r:

Yakub-i  Germiyâni (ö. 979/1571)'nin
Yanya'da  Timar  sahibi  Mehmet  A¤a Zavi-
yesi’nde fieyh olarak görev yapt›¤› dönemde,
Lütfî Pafla da Yanya Beylerbeyi idi. fiâh Sul-
tan tarikata burada ‹lgi duymufl, bir rivayete
göre fieyh Yakup Efendi'ye bîat etmifltir.(19)

Fakat Lütfî Pafla'n›n 940/1533'de Karaman
Beylerbeyli¤ine tayini ç›km›fl ve efli fiâh Sul-
tan ile birlikte Yanya'dan ayr›lm›fllard›r. Daha
sonra Lütfî Pafla 946/1539'da Sadr-› 'azam ol-
mufltur,(20) ‹stanbul’da bulundu¤u s›rada da
Merkez Efendi ile görüflen fiâh Sultan,(21)

Eyüp Bahariye'de bulunan yal›s›n›n bahçe-
sinden ay›rd›¤› arsa üzerine bir cami ve zavi-
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(12) Haskan, Mehmet Nermi,
Age, s.242.
(13) Mehmed Süreyya, Age,
s.42; Öztuna, Y›lmaz, Age,
s.159-160
(14) Mehmed Süreyya, Age,
s.42; Öztuna, Y›lmaz, Age, s.
160; Uluçay, Ça¤atay, Padiflah-
lar›n Kad›nlar› ve K›zlar›, An-
kara 1980, s.32.
(15) Öztuna, Y›lmaz, Age, s.
160; Haskan, Mehmet Nermi,
Age, s. 217.
(16) Yusuf Sinaneddin, Tezki-
re-i Halvetiyye.Süleymaniye
Kütüphanesi, Yazmalar Bölü-
mü Es'at Efendi Koleksiyonu,
Nr. 1372, s,33/a-33/b.
(17) Öztuna, Y›lmaz, Age,
s.159.
(18) Haskan, Mehmet Nermi,
Age, s-217.
(19) Yusuf Sinaneddin, Tezki-
re-i Halvetiyye, s. 33/a.
(20) Atâî, Nev'izâde, fiakaik-I
Numaniye ve ZeyiIIeri (Hada-
iku’l-Hakay›k fî Tekmileti’fl-
fiakaîk) Yay›na Haz›rlayan:
Abdulkadir Özcan), ‹stanbul
1989, s.205; Esin Emel, "Mer-
kez Efendi (H.870/1465 s›rala-
r›  959/1551) ile fial› Sultan
Hakk›nda Bir Hafliye", Türki-
yat Mecmuas›, istanbul 1980,
C. XIX, s.78.
(21) Yusuf Sinaneddin, Tezki-
re-i Halvetiyye, s. 33/a; Emel
Esin, Agm, s. 78.
(22) Hulvi, Mahmud Cema-
leddin, Lemezât-› Hulviyye
ez-Leme'at-› Ulviyye (Büyük
Velilerin Tatl› Halleri) Yay›na
haz›rlayan: Mehmet Serhan
Tayfli),‹stanbul 1993, s. 479.
(23) Yusuf Sinaneddin, Tezki-
re-i Halvetiyye, s. 33/b

Resim 3; fiah Sultan Sebili
(Eyüp Belediye Arflivinden)



ye,(22) ayr›ca Davutpafla Mahallesi'nde de yi-
ne cami ve hanigâh yapt›rm›flt›r.(23) fiâh Sul-
tan'›n arzusu üzerine, Yakub-i Germiyânî
Yanya'dan getirtilerek Davutpafla'daki zavi-
yeye, Gömleksiz Mehmet Efendi de yal›n›n
bahçesine infla edilen Eyüp'teki dergaha fleyh
olarak tayin edilmifllerdir.(24)

Bu olaylar›n meydana geldi¤i s›rada ço-
cuk yaflta olan Yusuf Sinaneddin, Tezkire-i
Halvetiyye'de flu bilgileri vermektedir: "fiâh
Sultan Davutpafla Mahallesi'nde bir camii ve
bir hanigâh bina edüb, validim merhuma hü-
küm gönderüb Yanya'dan getürtdü. Bu hakir,
o zaman 4 yafl›nda idim. Gelüb, Davutpa-
fla'da 18 y›l sakin olub, fiâh Sultan'›n nimetiy-
le perverde olmufluz".(25)

fiâh Sultan Vakfiyesi'nde geçen flu ifade-
ler, Tezkire-i Halvetiyye'de bahsedilen husus-
lar› tamamen do¤rulamakta ve Sultan'›n
Merkez Efendi'ye   karfl› olan sayg› ve ba¤l›l›-
¤›n› aç›kça göstermektedir:

"...flart buyurdular ki, zikrolunan iki zavi-
yede fleyh olacak azizler, Merhum fieyh Mer-
kez Efendi Hazretleri hülefâs›ndan ve hülefâ-
s› hülefâs›ndan flerîat›n bat›n›n› ve zahirini
bilen, Peygamber nuru île nurlanm›fl, tarikat-
ta kemâl-› bahîr, erbâb-› sülûkü her veçhile ir-
flâda kâdir kimesnelerden olalar. Ve e¤er Mer-
hum-u müflârun ileyh, Rahmetullahi aleyh
hülefâs›ndan ve hülefâs› hülefâs›ndan zikr
olunan evsaf ile muttas›f kimesne bulunmaz
ise, Tarikat-› Halveti'den salih ve mütedey-
yin, bu göreve lay›k olduklar› zahir olan ki-
mesneler fleyh olalar. fiöyle ki, irflâda kâdir,
tarik-i takvaya sâlik ve mürflidi kâmil olma-

yup, akidelerinde fesat ve zahir-i flerîattan te-
cavüz ve ilhat flâibesi olanlar azlolunup yer-
lerine, birer nâsih ve namdar, zahit ve perhiz-
kâr kimesneler nasbolunalar"(26)

Yakup Efendi Davutpafla'da, Merkez
Efendi Kocamustafapafla'da ‹rflad görevi ya-
p›yordu. 959/1551'de Merkez Efendi vefat et-
ti(27). O¤lu Ahmet Çelebi babas›n›n postuna
oturup iki y›l kadar Kocamustafapafla Hani-
gâh›'nda fleyhlik yapt›ktan sonra kendi iste¤i
ile bu görevden ve ‹stanbul'dan ayr›larak,
memleketleri olan Denizli'ye gitti.(28) Bu bo-
flalma üzerine Kocamustafapafla Hanigâh›
postniflinli¤ine Yakup Efendi getirildi. Bu ge-
liflme üzerine, fiâh Sultan "benim zaviyemi
be¤enmeyüp terk etti" diyerek, Davutpa-
fla'daki tekkesini medreseye çevirdi. Bu ka-
rardan sonra, söz konusu bina ellilik fiâh Sul-
tan Medresesi olarak hizmetini sürdürdü.(29)

Bilindi¤i gibi Merkez Efendi, Ayfle Hafsa
Sultan'›n daveti üzerine gitti¤i ve orada 41 çe-
flit baharattan yapt›¤› mesir macunu ile hasta-
lar› tedavi etti¤i Manisa'dan, 936/1529 tari-
hinde ‹stanbul'a dönerek Sümbül Sinan'dan
boflalan Kocamustafapafla Hanigâh› postuna
oturur.(30) Merkez Efendi fleyhlik görevinin
yan›nda Ayasofya ve Fatih camilerinde vaaz-
lara bafllar, hatta Sultan Selim Camii kürsü
fleyhli¤ine getirilir.(31)

Bu arada Yenikap› semtinde Merkez
Efendi'nin türbesinin de bulundu¤u yere ca-
mi, hamam ve zaviye infla ettirilir.(32) Ancak
mevcut cami üzerinde, infla tarihini gösterir
bir kitabe olmad›¤› için, bu camiin hangi ta-
rihte ve kim taraf›ndan yap›ld›¤› sarih olarak
belli de¤ildir. Ayvansarayî, bu camiden bah-
sederken banisinin Merkez Efendi oldu¤unu
kaydetmektedir.(33) Merkez Efendi Külliye-
si'ne vak›flar yapan ve baflta cami olmak üze-
re, bu külliyenin birimlerinde vazife gören
hizmet personeline ve temizlik ayd›nlatma...
vs gibi ‹flletme giderlerine tahsisat ay›ran fiâh
Sultan›n 15 fiaban 977/1569 tarihli vakfiye-
sinde;(34) "Mahmiye-i Kostantiniyye ebvâb›n-
dan Yenikap› haricinde Merhum Merkez
Efendi mezar› civar›nda bina buyurduklar›
cami-i flerif." denilmek suretiyle, sözkonusu
camiin fiâh Sultan taraf›ndan yapt›r›ld›¤›
aç›kça belirtmektedir. Esasen, 959/1551 tari-
hini tafl›yan Merkez Efendi'nin kendi vakfi-
yesinde, zaten camiden hiç söz edilmemekte-
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(24)Yusuf Sinaneddin, Tezki-
re-i Halvetiyye, s. 33/b
(25) Yusuf Sinaneddin, Tezki-
re-i Halvetiyye, s. 33/b; Emel
Esin, Age, s. 77.
(26) Yusuf Sinaneddin, Tezki-
re-i Halvetiyye, s. 33/b. 
(26/1) VGMA, fiâh Sultan
Vakfiyesi 977: 1993/5.
(27) Yusuf Sinaneddin, Tezki-
re-i Halvetiyye, s. 33/b.
28 Hulvi, Mahmud Cemaled-
din. Lemâzat-› Hulviyye,
s.469,479.
(29) Yusuf Sinaneddin, Tezki-
re-i Halvetiyye, s. 33/b, 34/a;
Hulvi, Mahmud Cemaleddin,
Lemazât-› Hulviyye, s. 479.
(30) Yaz›c›, Tahsin, "Fetih'ten
Sonra ‹stanbul'da ‹lk Halveti
fieyhleri: Celebi Muhammed
Cemaleddin. Sünbül Sinan ve
Merkez Efendi", ‹stanbul Ens-
titüsü Dergisi,  ‹stanbul 1956,
S.II, s. 108.
(31) Vassaf Hüseyin, Sefine-
tü'l-Evliya 1341 (Süleymaniye
Kütüphanesi yazma ba¤›fllar
bölümü, befl cilt, Nr.2305-
2309), s-271.
(32) Yusuf Sinaneddin, Tezki-
re-i Halvetîyye,  s.30/a.
(33) Ayvansarayî, H. Hüseyin,
Hadikatü-l Cevâmi, istanbul
1281, s230-231.
(34) VGMA, fiâh Sultan Vakfi-
yesi 977: 1993/11-17.

Resim 4; fiah Sultan Türbe
ve mektebi. (Eyüp Belediye
Arflivinden)



dir. Vakfiyede, sadece hamam ve bahçeden
bahsedilmektedir.(35) Fakat fiâh Sultan Vakfi-
yesinde yer alan bilgilerin(36) aksine, sözko-
nusu camiin Merkez Efendi'ye ait oldu¤una
dair bilgiler,"Hadikatü'l- Cevâmi"(37) ve "Le-
mazât"(38) da tekrarlanmaktad›r. Belki de
Merkez Efendi Camii'nin ilk flekli, basit ola-
rak fieyhimiz taraf›ndan yapt›r›lm›fl(39) , fakat
bugünkü haliyle fiâh Sultan taraf›ndan yeni-
den infla ettirilmifltir.

En temel kaynaklardan olan vakfiyeler-
de, karfl›l›kl› birbirlerinin ruhu için hatim
okutulmas›n› isteyen fiâh Sultan ile Merkez
Efendi'nin ikinci kaynaklarda evlili¤inden
bahsedilmektedir. fiimdi de, mevcut bilgiler
do¤rultusunda, bu konuya aç›kl›k getirmeye
çal›flal›m:

fiâh Sultan ile Merkez Efendi'nin evlili¤i
konusunda, zamanlama ve s›hhat itibariyle
üç ayr› rivayet mevcuttur. Bunlardan birinci-
sine göre bu evlilik Merkez Efendi'nin Mani-
sa'da bulundu¤u  dönemde gerçekleflmifl ve
bu beraberlikten Ahmet Çelebi dünyaya gel-
mifltir. Fakat o dönemin siyasi teamülleri ve
intaç etti¤i kayg›lar sebebiyle gizli tutulmufl-
tur.(40) ‹kinci rivayete göre, bu izdivaç Lütfi
Pafla'nm ölümünden sonra gerçekleflmifltir.(41)

Üçüncü rivayete göre ise. Merkez Efendi'nin
fiâh Sultan ‹le evlili¤ine dair verilen malu-
mat, bir hakikati ifade etmekten çok uzak-
t›r.(42)

Merkez Efendi 959/1551 tarihinde 94 ya-
fl›nda vefat etmifltir.(43) Demek ki Lütfî Pafla
ile fiâh Sultan’›n boflanma tarihi olan
948/1541'de 83 yafllannda ihtiyar bir fleyh-
tir.(44) Bu yafltan sonra bir kimsenin yeni bir
evlili¤e ad›m atmas›, maddeten mümkün de-
¤ildir. Kald› ki, Merkez Efendi'nin vakfîyesin-
de, "...o¤lum Ahmet Bey'in validesi fiâh Sul-
tan ‹bnetü Sultan Selim Han"(45) denilmekte-
dir. Bursal› Mehmet Tahir "Osmanl› Müellif-
leri"nde Ahmet Çelebi'den bahsederken, 'Va-
lidesi, Yavuz Sultan Selim'in kerimesi fiâh
Sultan'd›r'(46) demek suretiyle vakfiyede ge-
çen bu bilgileri do¤rulamaktad›r. Vakfiyede
ve Osmanl› Müellifleri'nde ad› geçen Ahmet
Çelebi, fiâh Sultan'›n Lütfî Pafla’dan ayr›ld›¤›
948/1541 tarihinde 30 yafl›n üzerinde, 85 cüz
lügat yazm›fl olgun bir kimsedir. Nitekim
951/1544'den önce hilafet alm›fl, 959/1551' de
babas›n›n yerine fleyh olmufl ve 970/1562'de

vefat etmifltir(47)- Görülüyor ki, Lütfî Pafla'dan
ayr›ld›ktan sonra yap›lacak bir evlilikten Ah-
met Çelebi'nin do¤mas› mümkün de¤ildir.
''Lütfî Pafla'nm ölümünden sonra evlenmifl
olabilirler"(48) rivayeti ise tarihen mümkün
de¤ildir. Çünkü Merkez Efendi 959/1551'de,
Lütfî Pafla ‹se, Merkez Efendi'den 11 y›l sonra
970/1562 tarihinde vefat etmifltir. Bu durum-
da, geriye tek seçenek kalmaktad›r. O da.
Emel Esin'in "Merkez Efendi ile fiâh Sultan
Hakk›nda Bir Hafliye" isimli, vakfiye ve di¤er
kaynaklar› tarayarak haz›rlad›¤› makalede
ortaya koydu¤u gibi. Merkez Efendi ile fiâh
Sultan'›n Manisa'da evlenmifl olduklar›n› ka-
bul etmektir(49).

Vakfiyeler dikkatlice tahlil edildi¤inde,
bu iki flah›s aras›nda ciddi bir yak›nl›¤›n var-
l›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Nitekim 959/1551 ta-
rihli Merkez Efendi Vakfiyesi'nde, Ahmet Çe-
lebi’nin fiah Sultan’dan do¤ma öz o¤lu oldu-
¤unun aç›kça ifade edilmesinin(50) yan›nda;
15 fiaban 977/1569 tarihli fiâh Sultan Vakfiye-
si’nde, Merkez Efendi camii ve zaviyesinde
görev yapan personele günlük ücret tahsis
edilmesi, dervifller, misafirler ve yoksullar
için haz›rlanan yemek masraf›n›n ka›fl›lan-
mas›n›n öngörülmesi, cami ve minarelerinde
kandil yak›lmas›n›n istenmesi, bunlardan da-
ha önemli olarak, Merkez Efendi’nin k›z›
Ümmî Hatun’a ve o¤lu merhum Ahmet Çe-
bebi’nin k›z› Selîme Hatun’a hayatta oldukla-
r› müddetçe, yevmî ikifler akçe para tahsis
edilmesi;(51) karfl›l›kl› birbirilerinin arkas›n-
dan sandukalar› bafl›nda hergün bir cüz
Ku’an-› Kerim okunmas› için vakfiyelerine
flart koymufl olmalar›, bu yak›nl›¤› tamamen
do¤rulamaktad›r.
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(35) VGMA, Merkez Efendi
Vakfiyesi 959; 623/329-156.
(36) VGMA. fiâh Sultan Vakfi-
yesi 977; 1993/13.
(37) Ayvansarayî, H. Hüseyin,
Age, s.230.
(38) Hulvi, Mahmud Cema-
leddin, Lemazât-› Hulviyye, s-
467. 
(39) Atâî Nev'izâde, fiakaik,
s.523,
(40) Emel Esin, Agm, s.73.
(41) Vassaf, Hüseyin, Sefîne-
tü'l-Evliya, s.271; Çal›ko¤lu,
M. As›m-K›l›ç Nurullah, Süm-
bül Efendi ve Merkez Efendi-
nin Resimli Hayat ve Hüviye-
ti, ‹stanbul 1968, s.45; Eren,
Ali, ‹stanbul Evliyalar›ndan
Sümbül Efendi ve Merkez
Efendi Hazretleri, ‹stanbul
1993, s. l32.
(42) Yaz›c›, Tahsin, "Merkez
Efendi" maddesi. ‹slam Ansik-
lopedisi, ‹stanbul 1979, C. VII,
s. 709.
(43) Hulvi, Mahmud Cema-
leddin, Lemazât-› Hulviyye,
s.467.
(44) Emel Esin, Agm, s. 78.
(45) VGMA, Merkez Efendi
Vakfiyesi 959: 623/329-156.
(46) Bursal› Mehmet Tahir, Os-
manl› Müellifleri, istanbul
1333,s-23.
(47) Hulvi, Mahmud Cema-
leddin, Lemazât-t Hulviyye,
s.470.
(48) Vassaf, Hüseyin, Sefne-
tü'l-Evliya, s.271.
(49) Emel Esin, Agm, s. 73.
(50) VGMA, Merkez Efendi
Vakfiyesi 959: 623/329-156.
(51) VGMA, fiâh Sultan Vak-
fiyesi 977:1993/13.

Resim 5; fiah Sultan Türbesi
haziresi. (Eyüp Belediye Ar-
flivinden)



Merkez Efendi vakfiyesinde, “...hamam-›
merkum icâresinden has›l olan akçenin 1’i,
beher yevm Hz. Resul-i Ekrem’in ruhu içün,
1 akçesi benim ruhum içün, 1 akçesi dahi o¤-
lum Dervifl Çelebi ve Ali Çelebi ruhlar› içün
beher yevm bir cüz-i flerif tilavet eden kimes-
neye verile. Ve o¤lum Anmet Bey’in validesi
fiah Sultan ibnetü Sultan Selim Hân aleyhi’r
rahmeti ve’l-gufrân rûhu içün beher yevm
Kur’an-› Azim’den ‘alâ vechi’t-tertil, bir cüz-i
flerif tilavet eden kimesneye dahi yevmî 1 ak-
çe verile...”(52). Merez Efendi’nin vefat›ndan
18 y›l sonraya ait Evasit-› fiaban 977/1569 ta-
rihli fiâh Sultan vakfiyesinde ise flunlar yaz›-
l›d›r: “...Hergün sabah vaktinde Merkez Efen-
di türbesinde, ehl-i Kur’an kimseler taraf›n-
dan birisi Peygamber (sa) Efendimizin, ikin-
cisi Merhum fieyh Merkez Efendi’nin, üçün-
cüsü de halvetiyye Tarikat› fleyhlerinin ruhu
için olmak üzere 3 cüz okunacakt›r. Cüzleri
okuyan haf›zlardan her birine 2’fler akçe veri-
lecektir”.

fieyh Merkez Efendi’nin k›z› Ümmî Ha-
tun’a ve o¤lu Merhum fieyh Ahmet Çele-
bi’nin k›z› Selîme Hatun’a hayatta oluklar›
sürece, yani ömür boyu 2’fler akçe tahsisat ay-
r›lmaktad›r.

Vakfiyenin bundan sonraki bölümünde,
fiâh Sultan’›n Eyüp’te yapt›rd›¤› cami ile bir-
likte Merkez Efendi camiinde mübarek gece-
lerde ve Ramazanlarda yap›lacak dinî faali-
yetler say›lmakta, bu günlerde fukarâ, sülahâ
ve derviflâna ziyafet çekilmesi için yemekler
haz›rlanmas›, cami minarelerinde kandiller
yak›lmas›, bu hizmetlerin yerine getirilmesi
için gerekli olan harcamalar›n yap›lmas› is-
tenmekte ve ayr›lan tahsisat›n miktar› teker
teker zikredilmektedir. 

“Cami-i flerifin imam›na günlük 5, hatibi-
ne 4 akçe, vakit müezzinine 5, sela müezzini-
ne 1, sermahfile 2,  üç haf›za 1’er akçe verile-
cektir. Cami-i merkumun kurbinde bulunan
zaviyenin fleyhine yevmiye 15, odalar›nda sa-
kin olan 15 adet derviflten her birine 1’er akçe,
evrathane hücresi (zikir odas›) akçesinden ay-
r› olarak zâkirbafl›na da her gün 1 akçe ödene-
cektir. Günlük 25 akçe mutfak gideri ayr›la-
cak, bu para ile al›nan erzak fleyhin mutfa¤›n-
da piflirilecektir. Haz›rlanan yemek dervifller
ve fleyhin ailesi taraf›ndan yenilecektir”.

Bu sayd›¤›m›z tahsisattan ayr› olarak, ca-
miin imam›na 3 oda ve 1 çeflmesi bulunan bir
ev ile biitifli¤inde tûlen 20 zira’, arzen 16 zira’
geniflli¤inde bir üzüm bahçesi vakfedilmek-
tedir.. Ayn› vas›fta birer ev de müezzin ve
kayy›ma vakfedilmifltir. ‹çerisinde 4, d›flar›-
s›nda 1 oday›, 1 ah›r›, 1 çeflmeyi müfltemil bir
baflka evi ve bu evin bitifli¤inde bulunan
20x20  zira’ geniflli¤indeki ba¤›, Merkez Efen-
di Zaviyesi’nde kim fleyh olursa ona vakfet-
mektedir.(53)

En sa¤lam yaz›l› kaynak olan vakfiyeler-
den bu bilgileri aktard›ktan sonra, bu evlili-
¤in varl›¤›n› kabul etmek ve zaman›n› da,
Merkez Efendi’nin Manisa’da bulundu¤u dö-
neme ba¤lamak gerekir. Di¤er taraftan Hul-
vi’nin Lemazât’›nda, ‹stanbul öncesinde Mer-
kez Efendi’nin fiâh Sultan’› tan›d›¤›na iflaret
eden bir menk›be anlat›lmaktad›r. Bu menk›-
beye göre, Lütfî Pafla ile fiâh Sultan Yan-
ya’dan ‹stanbul’a dönerken yollar›n› harami-
ler kesmifl ve Merkez Efendi manen orada gö-
rünerek eflk›yan›n elinden Pafla ile eflini kur-
tarm›flt›r.(54)

Emel Esin, darda kalan fiâh Sultan’› Mer-
kez Efendi’nin mana aleminde gelerek eflk›-
yalar›n elinden kurtarmas›n› ve fiâh Sultan’›n
bu durumu müflahede etmesini, daha önce-
den birbirlerini tan›d›klar›n›n delili saymakta
ve bu menk›benin Merkez Efendi ile fiâh Sul-
tan aras›ndaki Ahmet Çelebi’nin do¤umuna
sebep olan izdivâc›n, fiâh Sultan-Lütfî Pafla
evlili¤inden önece oldu¤u görüflünü kuvvet-
lendirdi¤ini söylemektedir.(55)

Bütün bu izahattan sonra san›r›m, Mer-
kez Efendi ile fiah Sultan evlili¤ine getirilecek
en makul yorum, Lütfî Pafla ile olan izivâçtan
önce Manisa’de evlenip sonra ayr›ld›klar›n›
söylemektir.(56)

Bu bilgilerden bir sonuç daha ç›kmakta-
d›r. O da, fiâh Sultan’›n Merkez Efendi’de tek-
ke yapt›rd›¤›na dair ileriye sürülen görüflle-
rin(57) do¤ru olmad›¤›d›r. Buradaki zaviyeyi
fiâh Sultan yapt›rmam›fl, sadece iflletme gi-
derleri ve personel ücretleri için kendi vakf›n-
dan tahsisat ay›rm›flt›r.

Vakfiyeye göre fiâh Sultan, Davutpafla’da
cami,(58) Tekke/Medrese,(59) mektep; Yenikap›
haricinde, Merkez Efendi türbesi yan›nda ca-
mi;(60) Yenibahçe’de çifte hamam(61) Eyüp’te
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(52) VGMA, Merkez Efendi Vak-
fiyesi 959: 623/329-156.
(53) VGMA, fiâh Sultan Vak-
fiyesi 977: 1993/11-17.
(54) Hulvi, Mahmud Cemaled-
din, Lemazât-› Hulviyye, s.467.
(55) Emel Esin, Agm, s.77.
(56) Gerek Merkez Efendi’nin
hayat› ve gerekse fiâh Sultan ve
Merkez Efendi vak›flar› hakk›n-
da genifl bilgi için bkz. Velikâh-
yao¤lu, Nazif, Sümbüliyye
Tarikat› ve Kocamustafapafla
Külliyesi, ‹stanbul 1999, s.180-
189, 192-196.
(57) Öztuna, Y›lmaz, Age, s.159;
Haskan, Mehmet Mermi, Age, s.
217.
(58) fiâh Sultan’›n 935/1528’de
Davutpafla’da yapt›rd›¤› bu
camii, bugün Cerrappafla T›p
Fakültesi sahas› içerisinde kal-
m›flt›r. Camiin duvarlar› kesme
tafltan, minaresi tu¤ladan, min-
beri ise ahflaptan yap›lm›flt›r.
Bak›ml› ve ibadete aç›kt›r (Fâtih
Câmileri, ‹stanbul 1991, s. 207-
208)
(59) fiâh Sultan Tekkesi, Davut-
pafla fiahsultan Mahallesinde,
fieyh Hüseyîn-i Lâmekanî
civar›ndad›r (Fâtih Câmileri, is-
tanbul 1991, s. 294.
(60) VGMA, fiâh Sultan Vak-
fiyesi 977: 1993/4.
(61) Lütfî Pafla hamam› olarak
da bilinen bu hamam bugün
mevcut de¤ildir. Vakfiyede geç-
mesine  ve kay›tlarda banisinin
fiâh Sultan olarak zikredil-
mesine ra¤men (Fâtih Câmileri,
s.308); F›nd›kzâde, Ördek Kasap
Mahallesinde bulunan hamam
ve Çeflmesi gibi bu hamam›n da
Lütfî Pafla taraf›ndan yapt›r›m›fl
olmas› gerekmektedir. Hatta Y›l-
maz Öztuna, Edirne, Tire, ve
Dimetoka’da bulunan vak›f-
lar›n› sayd›ktan sonra, Lütfî
Pafla’n›n Eyüp /Bahariye’de
mescid, tekke, yal› ve türbe yap-
t›rd›¤›ndan bahsetmekteir (Öz-
tüna Y›lmaz, Age, s.160)
Lütfî Pafla’n›n Tire’de yapt›rd›¤›
camii, han› ve hamam› için
düzenledi¤i vakfiyesi (VGMA,
Lüfî Pafla Vakfiyesi 950:582/1, s.
215, S›ra 188) ve Dimetoka’daki
mescid, mektep, çeflme ve
malikhane için düzenledi¤i vak-
fiyesi (VGMA, Lütfî Pafla Vak-
fiyesi 950: 582/1, s.96, S›ra 69)
olmak üzere Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü Arflivi’nde iki vak-
fiyesi bulunmaktad›r. Bu vak-
fiyeler içinde ‹stanbul’da bulu-
nan hayrat›na ait herhangi bir
bilgi bulunmamaktad›r. Muh-
temeldir ki ‹stanbul’da da vak›f
yapmak üzere baz› haz›rl›klar
yapm›flt›r, fakat beklenmedik bir
anda 948/1541 tarihinde damat-
l›ktan ve sadr-›’azaml›ktan az-
ledilmesi üzerine bu mallar›
vakfetmeye f›rsat bulamam›flt›r.
Bunladan bir k›sm›n› eski efli
olan fiâh Sultan vakfetmifl ol-
mal›d›r. Zannediyorum isim
kar›fl›kl›¤› buradan kaynaklan-
maktad›r. 
(62) Vafiyede ve Hadikatü’l-
Cevâmi’de bahsedilen bu türbe
bugün mevcut de¤ildir (Hasan,
Mehmet Mermi, Age, s. 217).



bir hamam, Eyüp/Bahariye- Silahtar Caddesi
üzerinde cami, zaviye, mektep, türbe(62) ve
bir sahilhane (saray/köflk) yapt›rm›flt›r.
Burada bulunan yal›s›n›n ölümünden sonra
mualimhane yap›lmas›n›, vakfiyede flart et-
mifltir.(63)

Gerek ‹stanbul içerisinde vafetti¤i tafl›n-
mazlardan elde edilen gelirleri ve gerekse
A¤abeyi Kanuni Sultan Süleyman’›n ken-
disine temlik etti¤i Dimetoka’daki mülkleri,
annesinin silivrikap›’da infla ettirdi¤i
mualimhane ile yukar›da bahsedilen hay-
rat›n, hizmette süreklili¤ini sa¤lamak
amac›yla giderlerini karfl›lamak ve per-
sonelin ücretlerini ödemek üzere vakfetmifl-
tir. Vakfiyenin ilk flekli, Ramazan 973 Hicri
tarihinde Rumeli Kad›askeri Hamit Çelebi
taraf›ndan tescil edilmifl; daha sonra sat›n
al›nan tafl›nmazlarla vakf›n mal varl›¤› genifl-
letilmifltir. Sonradan edinilen mülklerin vak-
f›n mal varl›¤›na ilavesiyle fiâh Sultan vak-
fiyesi Evâs›t-› fiaban (15 fiaban) 977/1569)
tarihinde son fleklini alm›flt›r.

Vak›flar›na ve vakfiyesine son fleklini
verdikten üç y›l s›nda 980/1572 tarihinde
vefat eden fiâh Sultan, Eyüp/Bahariye’de
yapt›rd›¤› türbeye defnedilmifltir. Kaynak-

lar›n bildirdi¤ine göre, bugün y›k›lm›fl olan
bu türbeye fiâh Sultan’›n yan›nda annesi, k›z-
lar› ‹smihân Sultan ve Neslihân Sultan ile
Kanuni’nin o¤lu fiehzâde Bayez›d’›n k›z› Ay-
fle Sultan da defnedilmifltir. Befli bir arada
yatmaktad›r(64) Türbe y›k›ld›¤› için bu yer
bugün hazire haline gelmifltir.

SSOONNUUÇÇ

Birincisi Yavuz Sultan Selim’in, ikincisi
Kanuni’nin o¤lu II. Selim’in, üçüncüsü III.
Mustafa’n›n ve dördüncüsü de II. Mah-
mud’un olmak üzere Osmanl› padiflahlar›n-
dan dördünün fiâh Sultan ad›nda k›zlar›
bulunmaktad›r. Bunlardan II Mahmud’un
k›z› olan fiâh Sultan çocuk yaflta vefat etmifltir,
Di¤er üç fiâh Sultan evlenmifller, en az›ndan
ömürlerinin bir bölümünü Eyüp’te geçirmifl-
ler ve vefatlar›nda buraya defnedilmifllerdir.

Bu özellikleri bak›m›ndan her üç fiâh Sul-
tan da VI. Eyüp Sempozyumu’nun kaps›m›
içinde bulunmaktad›r. II. Selim ve III. Musta-
fa’n›n k›zlar› olan fiâh Sultanlar hakk›nda muh-
tasar bilgi verilmifltir. Hayat›nda saklad›¤› gi-
zem sebebiyle Yavuz Sultan Selim’in k›z› olan
fiâh Sultan Hakk›nda detaya girilmifl; flimdiye
kadar yeterince tart›fl›lmayan Merkez Efendi ile
evlili¤i konusuna aç›kl›k getirilmifltir.
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(64) Ayvansarayî, H. Hüseyin,
Age, s.132, 257; vassaf, Hüseyin,
Age, s.271; Emel Esin, Agm, s.81;
Haskan, Mehmet Mermi, Age,
s.218. 

Resim 6; fiah Sultan Cami iç
kap› kitabesi.(Eyüp Be-
lediye Arflivinden)

Resim 7;fiah Sultan Cami d›fl
kap› kitabesi.(Eyüp Be-
lediye Arflivinden)

Resim 8; fiah Sultan Cami
tepeden görünüm (Eyüp Be-
lediye Arflivinden)

Resim 9;fiah Sultan Cami
genel görünüm (Eyüp Bele-
diye Arflivinden)



Dr. Mustafa KILIÇ
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1941’de Kayseri, Develi, fi›hl› köyünde do¤du. ‹lkokulu köyünde, orta ö¤renimini
Adana ‹mam Hatip Lisesinde , Yüksek ö¤renimimi ise ‹stanbul Yüksek ‹slam Enstitüsünde

1964 de birincilikle tamamlad›.1964 de bafllad›¤› ö¤retmenli¤i 30 sene boyunca zevkle ve
baflar› ile yürüttü. Kayseri, Düzce ve Ankara’da de¤iflik okullarda çal›flt›.

1982’de Erzurum ‹slami Bilimler Fakültesinden tefsir dal›nda Doktora diplomas› ald›.
Dördü uluslararas› yedi sempozyumda bildiri sundu. Bir y›l ‹ngiltere, bir y›l M›s›rda

dil ö¤renimi ve araflt›rma yapt›. Almanya, Hollanda, Kanada, ve Avusturalya’da konfrans ve
panellere kat›ld›.  Doçentlik dil muafiyetini ald›, Ankara ‹lahiyat Fakültesinde Ö¤retim

Görevlisi olarak alt› buçuk sene çal›flt›.  fiu anda Milli Kütüphanede el yazma eserler
bölümünde görev yapmakta. ‹ngilizce, Arapça ve Osmanl›ca bilen K›l›ç’›n neflredilmifl ve

edilecek yaz› ve makaleleri, fiiirleri ve besteleri var. Amatörce Tasavvuf mûsikisi ile ilgilen-
mektedir. K›l›ç evli ve üç çocuk babas›d›r.

‹BN’‹-KEMAL PAfiA

(H. 873-940 / M. 1468-69-1534)



As›l ad› fiemsettin Ahmed olan, babas› Sü-
leyman, dedesi Kemâl Pafla’d›r. Dedesine izafetle
Kemal Pafla-zâde, ‹bn’i Kemal Pafla ve ‹bn’i Ke-
mal künyeleriyle an›l›r. Ayr›ca Ahmed fiâh Çele-
bi, Müfti’l-enâm, Müfti’s-sakaleyn, ‹bn’i Sînâ’y›
Rûm vs. lakaplar›ylada tan›nm›flt›r. Do¤um yeri
olarak Edirne, Tokat, Amasya ve Topkap› zikre-
dilmektedir. Edirne bilgileri de kayda de¤er ol-
makla beraber Tokat sempozyumuyla Tokat’a
nisbeti pekifltirilmifltir. Ana taraf›ndan alim baba
taraf›ndan yüksek bürokraside görev yapm›fl bir
aileden gelmektedir. Annesi ‹bn’i küpeli’nin k›z
kardefli, teyzesi Molla Sinan Pafla’n›n eflidir.

Büyük babas› Kemal Pafla Fatih devri ümera-
s›ndand›r. Vezirlik yapt›¤› söylenir. ‹bn’i Ke-
mâl’in babas› Süleyman Çelebi için: Vezir bin ve-
zîrân sözü kullan›l›r. Süleyman Çelebi h.879/m.
1474 ve h. 883/m. 1478 y›llar›nda Amasya ve To-
kat sancak beyliklerinden sonra ‹stanbul’a gelmifl
ve orada vefat etmifltir. (1)

TAHS‹L‹
Haf›zl›kla beraber kuvvetli bir tahsil gör-

müfltür. Delikanl›l›k ça¤›nda ailesinin töresine
uyarak askerli¤e intisab etmifltir. Ancak ‹kinci Be-
yaz›d zaman›nda Çandarl› Halil Pafla’n›n o¤lu ‹b-
rahim Pafla’n›n mahiyetinde bir sefere kat›l›r. An-
cak ‹brahim Pafla’n›n huzurandaki bir toplant›ya
otuz akçeli kadroda Filibe müderrisi Molla Lutfi
de kat›l›r. Molla Lutfi pek görkemli olmayan k›-
yafetiyle Paflalar›n ve Beylerin sayg› gösterileri
aras›nda flöhretli kumandan Evranos-zade Ali
Bey’in üst taraf›na geçip oturur. 

‹bn’i Kemal bu olaydan ciddi bir biçimde et-
kilenir. Ne kadar gayret sarf ederse etsin Evra-
nos-zâde’nin flöhretine ulaflamayaca¤›n› fakat ça-
l›fl›rsa ikinci bir Molla Lutfi olarak öne geçebilece-
¤ini düflünür.

Ordunun dönüflü s›ras›nda edirne’ye gelin-
ce, Edirne Dar’ül-Hadisinde müderris olan Molla
Lutfi’ye intisab edip h›zl› bir flekilde derslere bafl-
lad›. K›sa sürede arkadafllar›ndan daha üstün ba-
flar› gösterdi. 

Molla Lutfi’den baflka devrin alimlerinden
Muslihitdin Mehmet Efendi (H. 901/M. 1495-96)
ve Muarrif zâde Sinaneddin Yusuf Efendi bilinen
üstadlard›r.(2) ‹bn’i Kemâl tarihçilerin ço¤unlukla
kabul ettikleri h. fievval 940/m. 16 Nisan 1534
Cuma günü vefat etmifltir. Büyük bir merasimle
Fatih Camiinde k›l›nan cenaze namaz›ndan sonra
Edirne kap› d›fl›nda Mahmûd Çelebi zâviyesinde
defnedilmifltir.

Vefât› Mekke’de duyulunca gâib namaz› k›-
l›nm›flt›r. Talebelerinden M›s›r kad›s› Mehmet
Bey kabri etraf›na tafltan parmakl›k yapt›rm›flt›r.

Vasiyet üzere yontulmad›k tafl dikil-
mifltir. fiimdilerde Haliç’teki E-5
köprüsünün (3. Haliç Köprüsü) yo-
lun Edirne kap› tünelinden girerken,
sol kafl›n üzerinde, köflesi ç›km›fl, tafl
parmakl›klarla çevrili avlumsu yap›-
nan içindedir. ‹çerdeki üç mezardan
k›ble cihetindeki bafl ve ayak tarafla-
r›nda iki metre kadar heybetli tafl-
lar›n oldu¤u kabir ‹bn’i Kemal’indir.

Kitâbesi eskimifltir. Eyüb beledi-
yesi’nin kitâbe’yi yenilemesi önemli
bir kadirflinasl›kt›r.

‹LMÎ fiAHS‹YET‹:
25-26 yafllar›nda askerlikten ay-

r›l›p medreseye intisap etmifltir.
Kendisini ilmiyeye cezbeden kifli
hemde ilk hocas› Molla Lutfi
(H.900/m.1494) efendidir. On sene
kadar yo¤un medrese ö¤renimi gör-
müfltür.

‹lk müderrisli¤e 5 Temmuz 1503 tarihinde
Edirne Tafll›k medresesinde bafllam›flt›r. 

Dînî ve edebî ilimlerin her dal›nda yazm›flt›r.
‹lmî münazaralar›, makâle ve risâleleri ile devri-
nin ilim ve fikir hayat›nda önemli hizmetler üst-
lenmifltir.

Her konuda sorulan suallere fetvâlar› mefl-
hurdur. Müfti’l-enâm ve Müfti’s sakaleyn ünvan-
lar›yla an›lm›flt›r.(3)

Evliya Çelebi: Kemal Pafla-zâde denen bir ye-
gâne-i devrân›n evsaf›n› yazsak bir mücellet ki-
tab olur demifltir. Türkçe, Arapça ve Farsçay› çok
iyi bilmektedir. 

Haf›zd›r. Tefsir baflta olmak üzere dînî ilimle-
rin her dal›nda eser vermifltir. F›k›h, Hadis, Ke-
lâm, Sarf nahiv, Mant›k ve Lügat konular›nda
eser vermifl, tenkitler, flerhler, hâfliyeler yazm›flt›r. 

Yazd›¤› Osmanl› tarihiyle Osmanl›’da tarih-
çili¤i bafllatm›flt›r.(4) Dîvân sahibi flairdir. Bütün
bu ilimlerde mütehass›s bir imam idi. Mersiye,
Hiciv, Hikmet, kelam-› kibar türü fliirleri vard›r.
Bütün bu ilimlerde mütehass›s bir imam idi. 

fiakây›ktaki not fludur:
Gece gündüz akl›na geleni yazard›. Öyleki

gece gündüz biter onun kalemi bitmezdi.  kendi-
sini f›k›hta ashâb-› tercihten saym›fllard›r. ‹lmi ci-
firde ferid’üd-dehir idi. 

Osmanl› devrinin hatta ‹slam aleminin bü-
yük alimlerindendir. 

Ahlak› güzel, edepli, tercih yapabilen, talim,
tahrir sahibi bir kimsedir. ‹lmin flerefini yükseltti,
ilim ehlini üstün tuttu, ilim mahfellerinde ad›
hürmetle an›ld›.
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1- Dr. Mustafa K›l›ç, ‹bn’i Ke-
mal... Tefsirindeki Metodu,
Erzurum, 1981, bas›lmam›fl
doktora tezi, s.14,(bu kaynak
tez ad›yla devam edecektir.)
2- Tez, s.4 vd.  
3- Tez, s.48
4- fieyh’ül-‹slam ‹bn’i Kemal,
sempozyum kitab›, Ankara,
1986, s. 152 (bu kaynak semp.
k›saltmas›yla an›lacakt›r. Sem-
pozyum 26-29 haziran 1985’de
Tokat’da yap›lm›flt›r.)

Resim 1; ‹bni Kemal (minya-
tür, Meydan Larousse c. 6
s.161)



Bilhassa Yavuz Sultan selim, ‹bn’i Kemal’in
ilmine son derece sayg› gösterip onu onurland›r-
m›flt›r. Zaman zaman ‹bn’i Kemal’le beraber ol-
du¤unda fiehzâde Süleyman (Kanuni)’›da ça¤›r-
d›¤› ve ‹bn’i Kemal’e baz› vasiyetlerde bulundu-
¤u kaydedilir. 

‹bn’i Kemal’in fetvas› ile padiflah Yavuz Sul-
tan Selim fiam’daki Muhyiddin ‹bn’il Arabi’nin
türbesini yap›t›r›r.

Tan›flt›¤› M›s›r’l› alimlerin hayranl›¤›n› ka-
zanm›flt›r.

Baz› k›yaslamalar:
Kemal Pafla-zade’yi tan›yan ilim adamlar›

onu Sadeddin Teftazâni (h.793/1389) ve Seyyid
fierif Curcâni (h.740-816/m.1339 /1413) ile k›yas-
lam›fl, hatta “Bunlar sa¤ olsayd› ‹bn’i Kemal’den
ders takip edeceklerine inanm›fllard›.”

Ayn› flekilde Süyûti ile k›yaslanm›flt›r. Her
ilimde yed’i tûlâ sahibi olup bir veya müteaddid
kitab› bulunmayan hiçbir fem olmad›¤› söylen-
mifltir. “M›s›r’›n Süyûti’si, diyar› Rum’un da ‹bn’i
Kemâl’i var”. Denmifltir. Dirâyette müsâvi iseler
de rivayette Süyûti’yi geçemeyece¤i kanâatide
ifade edilmifltir. Dirâyet ve ilmî tenkit konusunda
Süyûti’den üstün oldu¤uda nakledilmifltir. ‹kisi-
de yar›fl›rcas›na eser vermifltir. ‹bn’i Kemal’in gö-
rüfllerindeki isabet ve incelik, anlay›fl›ndaki  gü-
zellik ve muhâkeme, fikri tasarruflar›ndaki çok-
luk ve dirâyetten sonuç elde etme bak›m›ndan
Süyûti’den önde oldu¤u söylenmifltir.(5)

Ebussuûd Efendi (h. 951/m. 1544) ile de k›-
yaslanm›flt›r. F›k›h, kelam ve usulde ikiside mü-
tebahhirdir. Tasavvuf, hikmet, tarih, Türkçe fliir-
de ‹bn’i Kemâl’in edebiyât, üslûp azameti, beyân
ahengi ve Arapça fliirde Ebussuûd’un üstünlü¤ü-
ne kail olanlar vard›r. Hatta Prof. Dr. Orhan Kar-
m›fl ‹bn’i Kemal’i Osmanl› müfessirlerinin en bü-
yü¤ü saym›flt›r.(6) Din ve ahlak› da içine alan sos-
yo ekonomik, siyasi ve idari konularda hep yaz-
m›fl ve dönemini ayd›nlatm›flt›r.

Risalelerinde metod olarak önce meseleyi
takdim eder, sonra fler’î ve aklî delilleri istidlâl
metodlar› içinde maharetle kullan›r.

‹lmi flahsiyetinde tenkitlere de rastl›yoruz.
a) Abd’ül-Hayy-el’Leknevi’ül el-Fevaid’ül

Behiyye’de ‹bn’i Kemâl’in Sadr’› fierîa’n›n Vi-
kâyesini tenkidi ne Vikayenin flöhretini azaltm›fl
ne de ‹bn’i Kemâl’i Vikâye’nin flöhretine ç›kart-
m›flt›r.

b) Birgivî, ‹bn’i Kemâl’in tenkidlerini tefrika
sebebi kabul ederek okunmas›n›n haram oldu¤u-
nu söyler.

c) Katip Çelebi ise ‹bn’i Kemal’in flerhinin üs-
tünlü¤üne ra¤men terk edildi¤ini, eskilerin eser-
lerini tenkit edenlerin kitablar› hakk›nda Allah’›n

sünnetinin böyle oldu¤unu ifade eder.
d) Türkçe kullanma konusunda tenkit alm›fl-

t›r, flöyleki: Arap dil ve gramerine ait 21, Fars gra-
merine ait 6 eser yazd›¤› halde Türkçe neflriyat›n-
da Arapça ve Farsça kullanm›flt›r.

Farsçan›n meziyetlerini anlatan bir risale
yazm›flt›r. 

Bursal› ‹smail Hakk› tefsirinde yer verdi¤i
“Cennet ehlinin dili Arapça, Farsçad›r.” sözünü
‹bn’i Kemal’e dayand›r›r.(7)

“Yazd›¤› tarih Farsça tenkitlerle doludur.”
diyenlere karfl› tarihini “Ça¤atayca tarih” diye
itenler olmufltur.(8)

‹ktibaslar yaparken bazen ayn›n› al›r bazen
tenkitini bildirir.(9) Gerek yaflad›¤› gerekse daha
sonraki Osmanl› dönemlerinde Kelami meselele-
ri onun seviyesinde ele alana rastlamak zor-
dur.(10)

Molla Kâb›z olay› ‹bn’i Kemal’in gücünü an-
latan bir olayd›r: 

Molla Kâb›z ‹ran as›ll› flüpheli bir adamd›r.
Gitti¤i her yerde Hz. ‹sa’n›n Hz. Muhammed’den
daha üstün oldu¤u iddias› baflta olmak üzere bir-
çok konuda toplumu fesada sokacak fikirler orta-
ya atmaktad›r.

Osmanl› yönetimi o dönem Roma katolikli¤i
ve ‹ran fliili¤i aras›ndad›r. Molla Kâb›z günümüz-
deki misyonerlik fesâd› gibi bir görevi sürdür-
mektedir. Ayet ve Hadislerleri yanl›fl yorumlu-
yor, Hem “müslüman›m” diyor, hem Hristiyanl›-
¤› ‹slam’dan üstün tutuyor.

Alimler olay› saraya ve hükümete aksettirir-
ler. Molla Kab›z divana al›n›r. Padiflah Kanuni
Sultan Süleyman kafes arkas›ndan dinlemekte-
dir.

Kâb›z›n karfl›s›nda iki kazasker vard›r. Kâb›z
iddias›n› serdeder. Kazaskerler esbab’› mucibesiz
Kâb›z’›n katline hükmederler. Asla uygun olsada
ilmi delillerle çürütülmedi¤i için divan azas› iti-
raz eder. Kâb›z serbest b›rak›l›r. Tarihçi Peçe-
vi’nin tabiriyle “mülhid mülzem olmaz” çeker gi-
der. “Fikir fikirle çürütülür” esas›nca Kanuni’nin
iste¤i üzere  yeni bir celse akdedilir. Bu defa Kâ-
b›z’a ‹bn’i Kemâl ve Saadeddin Çelebi davet edi-
lir. ‹bn’i Kemâl sükunetle dinler, ilmi delillerle
uzun münazaradan sonra Kâb›z bafl›n› öne e¤er
ve teslim olur Hatas›ndan dönerse serbest b›rak›-
laca¤› kendisine söylenmesine ra¤men Molla Kâ-
b›z teklifi reddeder ve böylece idam› haketmifl
olur.

ESERLER‹
‹bn’i kemal gece gündüz akl›na geleni yazar-

d›. Öyleki, gece ile gündüz biter, fakat onun kale-
mi bitmezdi. Yazd›¤› eserler ömrüyle k›yas edi-
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5-Tez, s.26 vd.
6- Semp. s.171
7- Tez, s.29-30
8- Turan, fierafettin, Prof. Dr.
tez, s.147
9-Gölcük, fierafettin Prof. Dr.
semp. s. 178
10- Yaz›c›o¤lu, M. Sait, Prof.
Dr. semp. s. 187
10/a- Tez, s.23, semp. s.59 vd.



lince hergüne bir cüz düfltü¤ü rivayet edilir.
Her mevzuda yazd›. Türkçe, Arapça ve Fars-

ça dillerinde dînî ilimler baflta olmak üzere edebi-
yat, dil, tarih ve felsefe sahalar›nda eserler verdi.

Türkçe ve Latinceye çevrilen eserleri vard›r.
Eserlerin say›s› hakk›nda net bir rakam yoktur.
Çünkü bütün eserleri incelenip, listesi yap›lma-
m›flt›r. Ayn› eserin de¤iflik isimlerle kay›tland›¤›
vard›r, Nihal Ats›z de¤iflik konularda büyüklü
küçüklü ikiyüz dokuz eser ad› vermiflsede bizim
tahminimize göre üçyüz elli  civar›ndad›r. (10/a)
Tefsirinin üzerinde yapt›¤›m›z doktora tezinden
ayr› olarak Ürdün’de bas›ma haz›rland›¤› duyul-
maktad›r.

EDEBÎ fiAHS‹YET‹
‹bn’i Kemâl her konuda çok yazan biri olma-

s›yla, farkl› ve önemli bir edebi flahsiyet arzet-
mektedir:

Hakk›nda fiakây›k’› Numâniye’de flu ifade
vard›r: “Uslûb, te’lif ve tasnifde eslâfü eflrâf ona
halef olamad›. Her mevzuda yazd›. Dili serî’ul
beyân, kalemi bedî’ul bünyân idi. (11)

Mant›k konular›n› derinlemesine nüfuz et-
mifl, en çetin konular› en veciz ve aç›k  bir dille
ifade etmeye muaffak olan nadir mant›kç›d›r.(12)

‹bn’i Kemâl Pafla, eski filozof ve alimlerin ayakla-
r›n›n kayd›¤› noktalar› ele alm›fl ve bu noktalar›n
derinli¤ine inmifltir.(13)

Ömer Nasuhi Bilmen flöyle demifltir:
“‹bn’i Kemal büyük bir alim olmakla beraber

muktedir  bir müverrih, de¤erli bir edip, kuvvet-
li bir flairdir. Mensûr yaz›lar› aç›k ve munakkah-
d›r. Manzûmeleride kendine has sade bir uslûbu
hâizdir.”(14) ‹slâm ansiklopedisinde ise  flu görüfl
yer alm›flt›r:

“O gerek fliir ve gerek nesirde gayet a¤›r ve
tumturakl› bir ifade tarz› kulland›¤›ndan, kendi-
sinden sonra gelen münflilere, Türkçe bak›m›n-
dan iyi bir misal olmam›fl ve Türk yaz› dilinin
halk dilinden tecerrüd etmesinde tesiri görülen
bafll›ca müelliflerden biri olmufltur.” Kendisine
aç›k ve temiz bir ifade kullanmas› tembih edildi-
¤i halde yaz› dilinde mu’lak ve müsecca’ bir ifa-
de kullanmaktan kurtulamam›flt›r.

Anadolu Kazesker’i Müeyyed-zâde Abdur-
rahman Efendi’nin önerisi ile Yavuz Selim tara-
f›ndan Türkçe bir Osmanl› tarihi yaz›lmas›n› em-
retmifl ve bunun için de Kemâl Pafla zâde’ye
otuzbin akçe alt›n verilmifltir.(15)

Nesir sanatlar›ndan biri olan muamma tarih
fleklini Türkçe’de ilk defa Kemâl Pafla zade kul-
lanm›flt›r.(16) ‹bn’i Kemâl’in ifade ve üslubunu
aç›k ve sade bulanlar oldu¤u gibi mu’lak ve mü-
secca’ bulanlarda olmufltur. Konunun mahiyeti

okuyucudan okuyucuya  de¤iflmektedir. fiu ka-
dar ki yükselme devrinde co¤rafi, siyasi ve idari
büyüklü¤e efl kültürel büyüklük de yakalanm›fl
oldu¤undan Arapça ve Farsça dilleri de Osmanl›
kültür adamlar›nca kolayca benimsenmifltir.
Türkçe’nin aleyhine bir geliflme oldu¤u düflünü-
lebilirse de ‹bn’i Kemal gene de onalt›nc› yüzy›l›n
en büyük kültür mümessili olarak flöhret bul-
mufltur. Türkçe’nin yaz› dili olmas›nda Kemal
Pafla zade’nin büyüklü¤ü ifade edilmifltir.(17) 

fiÂ‹R ‹BN’‹ KEMAL
fiiirlerinde mahlas kullanmad›. Mutasavvifâ-

ne, âlimâne, hakimâne, beli¤ fliirler yazm›flt›r. fii-
irleri Ahmet Pafla (h. 903/ m.1597) ve Necâti
(h.915/ m.1509) tarz›ndad›r. ‹fadesi sa¤lam, sade
ve düzgündür.

Yavuza mersiyesi bütün fliirlerini gölgede b›-
rakan bir üstünlü¤e ve flöhrete sahiptir. Bu ifade-
sine ra¤men Vasfi Mahir Kocatürk bir yerde: “Bü-
yük alim ‹bn’i Kemal büyük flair de¤ildir.” der-
ken bir baflka yerde de yine metheder.

Konular› veya özellikleri itibariyle yazd›¤›
fliir türlerini flöyle s›ralayabiliriz:

a- Mersiye türü,
b- Divan tarz›,
c- Tercüme fliirleri,
d- Farsça fliirleri,
e- Tafllama türü,
f- Cinas türü,
g- ‹ktibas türü,
h- Manzûm darb-› me-

sel türü.(18)

‹LMÎ VE EDEBÎ
KARAKTER‹:

‹bn’i Kemal münekkid
ve cidalci bir karaktere sa-
hiptir. Ömer Nasûhî’ye göre:

“Fikrini her an faliyete
geçiren latif heyecanl› bir
ilim ve irfan temevvücât›, bu
zekâ harikas›n› pek tenkit-
kâr bir hale getirmifltir. En
büyük ve meflhur alimlerin
eserlerine hâfliyeler yazar,
onlar› intibâha ça¤›r›r ve hiç
kimsenin hat›r›na gelmeye-
cek nice nükte ve faydalar›
keflfeder.”(19)

Baflta hânedan ve vezir-
ler olmak üzere ümerây› in-
ce bir flekilde tenkit etmifltir.
Rumeli kazaskeri Fenâri
Mehmet Efendiyi  bürokrasi
bilgisizli¤i ile afla¤›lar.
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11- Tez, s.30
12- Bolay, Naci Prof. Dr. semp.
s. 256
13- Atay, Hüseyin Prof. Dr.
semp. s. 281
14- Tez, s.31
15- Tez, s.30 vd.
16- ‹.A., 6,563
17- Tez, s.32; fiarkiyat Mecmu-
as›, 6,1966, s.90
18- Tez, s.33 vd.
19- Tez, s.39, Bilmen, Ö. Nasu-
hi, büyük tefsir tarihi, 636
20- Tez, s.41, Ads›z, Nihal, Ke-
malpafla-o¤lu’nun eserleri
s.110

Resim 2; ‹bni Kemal Türk
Meflhurlar› Ansk., ‹.A. Göv-
sa s. 183)



fiiî tehlikesi Molla Kâb›z fitnesine karfl› bafla-
r›l› bir ilmî mücadele vermifltir. ‹bn’i Arabî’yi sa-
vunmak için özel risâle yazm›flt›r. Mollâ Hüs-
rev’in hutbe konusundaki görüflünü reddeder.(20)

BÜROKRAS‹DE ‹BN’‹ KEMAL:
Dönemin idârî ve ictimâî hayat›nda ‹bn’i Ke-

mâl’in farkl› yeri ve tesiri olmufltur. Mensup ol-
du¤u aile yüksek bürokrasiye mensuptur. Dedesi
Kemal Pafla Fatih devrinde defterdarl›k ve vezir-
lik görevinde bulunmufltur.

Babas› Süleyman Çelebi sancak beyli¤i rüt-
besinde iken vefat etmifltir. Kendisi tahminen yir-
mibefl yafl›na kadar askeri görevde bulunmufl,
sonra ilmiyyeye intisab etmifltir. ‹lmîye bürokra-
sisinde de en yüksek derece olan fieyh’ül ‹s-
lam’l›k mertebesine ulaflm›flt›r.

Çeflitli medreselerde e¤itim ö¤retim hizmet-
lerini Sahn-› semân müderrisli¤inde de sürdür-
müfltür.

Edirne kad›l›¤›, 1516‘daki M›s›r seferi s›ra-
s›nda Anadolu kazaskerli¤i ve Kânûnî dönemin-
de de Zembilli Ali Cemâli Efendinin
(h.932/m.1526) yerine fieyh’ül ‹slâm olarak atan-
m›flt›r. 

Kendisini sadece Türkler de¤il bütün impa-
ratorlu¤un her taraf›ndaki vatandafllar yak›ndan
tan›m›fl, idari ve ilmi hizmetleriyle milletinin
hakl› sevgisine mazhar olmufltur.

Kanunlar›n tanziminde di¤er hukukçular
aras›nda ‹bn’i Kemâl ve Ebu suûd efendiler fark-
l› ve üstün bir yer iflgal etmifllerdir.

Kânûnî Mohaç seferine (m.1528) ç›karken ‹s-
tanbul’un muhafaza ve yönetim ifllerini Kas›m
Pafla (Güzelce) ile fieyh-ül ‹slâm Kemâl Pafla-
zâde’ye teslim etmifltir.(21)

Beraber çal›flt›¤› padi-
flahlar yan›nda herzaman
sayg›nl›k kazanm›flt›r. Bir
dü¤ün merasiminde padi-
flah›n sa¤›ndaki veziri azam
‹brahim Pafla kalk›p yerini
fieyh-ül ‹slâm ‹bn’i Kemâl’e
b›rakm›flt›r.

M›s›r seferi dönüflünde
konuflarak ilerler iken at›n›n
aya¤›ndan padiflah Yavuz
Sultan Selim’in üzerine ça-
mur s›çramas›yla  irkilmifl,
fakat Yavuz’un kendisine
olan sevgi ve sayg› ifadesi
günümüze kadar olan yö-
netim ve ilmiyeli diyalo-
¤undaki ahengin en güzel
ifadesi olarak gelmifltir. Ya-

vuz’un sözü fludur: “Bir alimin at›n›n aya¤›ndan
s›çrayan çamur benim için flereftir. Öldü¤üm za-
man bu çamurlu kaftan› böylece sandukan›n üs-
tüne koysunlar.”

‹bn’i Kemâl bu övgüyü çoktan hak etmifl,
çapl› bir kifliydi. 

Hizmetleri flöyle özetlenebilir:
Askerlik, on ayr› medresede müderreslik,

Edinne ve Varna kad›l›klar›, M›s›r seferi öncesi
Anadolu, dönüflte Rumeli Kazeskerli¤i, M›s›r va-
lili¤i ve M›s›r’›n Osmanl› kanunlar›na göre ted-
vir-i ümûr görevi. fieyh-ül ‹slaml›¤› en son ve il-
mi bak›mdan en verimli dönemidir.

Baflar›s›ndan dolay› hakl› olarak müfti’l-
enâm (alemin müftüsü) ve Müfti’s- sakleyn ( ‹n-
sanlar›n ve Cinlerin müftüsü) ünvan›yla an›lm›fl-
t›r.(22)

‹bn’i Kemal hay›r sever bir kimsedir. Babas›
ve dedesinin medfûn bulundu¤u Ahmet bey
medresesine bir vakfiye ile vak›f kurmufltur. 

‹lim ve idarecili¤i maharetle götürmüfl, asla
acze düflmemifl nadir kiflilerdendir. Kad›l›k, Ka-
zaskerlik ve fieyh-ül ‹slaml›k gibi ilmi dirâyet ve
idâre kabiliyet isteyen görevlerde bugün bile
hayranl›¤›m›z› gerektiren baflar›lar göstermifltir.

KARAKTER VE SEC‹YYES‹:
Husûsî ahvalinde zarif, nüktedân hofl soh-

bet, mizaha meyyâl, gönlü bol, dervifl meflrep,
mütevâzi, âlicenâp, gidiflât› düzgün, güzel huylu
birisidir.

Öte yandan Kazeskerler, Beylerbeyi Vezirler,
Defterdar ve Niflanc›lar›n kabul ettikleri bir hüc-
cete, gayr-› kanuni oldu¤undan tek bafl›na dire-
necek kadar cesur biridir. Selef alimleri için; “isa-
betsiz, de¤iflik noktalardan yan›lm›fl, iki kere ha-
ta etmifltir” diyerek vurgulu, cesur ve tok sözlü,
hat›ra gönüle bakmadan yazan ve yapan biri ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r.

Taftazânî için bir yerde “el’fâd›l’ül gâfil” der-
ken baflka bir yerde Taftazâni ve Cürcânî için
“efl’flârihân el’fâd›lan lem yus›bâ” (=bu iki fazilet-
li flarih isabetsizdirler.) diyerek tenkidini takdir-
kar ifadelerle belirtmifltir.

Kendisinin aç›k tenkitçilili¤ine ra¤men ken-
disini tenkit eden Çivi-zâde için çok öfkelenmifl-
tir. Çici-zâde ya gayr-› ilmi ya da çok a¤›r tenkit
etmifl olmal› ki padiflah›n Çivi-zâde’yi hapsetme-
siylede yetinmeyerek ölümünü istemifl ise de, da-
ha sonda Çivi-zâde’ye aya¤›n› öptürerek h›rs ve
kinini susturmufltur.(23)

Onun bu h›rs› ikinci bir Molla Lutfi olma ar-
zusandan kaynaklanm›fl olabilir. Zira k›l›k ve k›-
yafeti görkemsiz bir müderris olan Molla Lutfi’ye
bütün ümerâ ve eflrâf›n ayakta hürmet ve itibar›-
n› gördü¤ünde askerli¤i b›rak›p ilmiyyeye intisa-
ba karar vermiflti.

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

156

21- Aksu, Zahid Prof. Dr.
semp. s.206
22- Tez, s.42 vd.
23- Tez, s.72 vd.

Resim 3;  ‹bni Kemal’in Kab-
ri’nin genel görünümü (‹s-
tanbul’da Gömülü Meflhur
Adamlar)



ARAfiTIRMACILARIN 
‹BN’‹ KEMAL ‹LE ‹LG‹L‹
TESP‹TLER‹NDEN SEÇMELER:
‹bn’i Kemal’in flahsiyeti ve hakk›ndaki birta-

k›m tespitler bugünkü aktüalitemizde de de¤er
ifade edecek özelliktedir.

‹bn’i Kemal geleneksel ‹slam ve Osmanl› eh-
li sünnet bilgini ve müdafidir. Nakle önem verdi-
¤i kadar aklada önem verir.

Mezhepler aç›s›ndan Maturidi-Hanefi görüfl-
lerini savunurker, ehli bid’at ved’dalâle dedi¤i
bât›l f›rkalar› sert bir dille d›fllar. Küfür ve dalâlet
ehli olduklar›n› söyler.

‹slam kültürü aç›s›ndan çok derin, dinine,
mezhebine, devletine, sultan›na, vatan ve milleti-
ne afl›r› denecek derecede ba¤l›d›r.

Subjektivite ile objektivite aras›nda tutarl›, 
Ak›l ve vicdan aras›nda tutarl›,(24) 

Tarihte kopye telif de¤il kendine özgü yeni
metin yerine getirmeye çal›flm›flt›r, sentezcidir.(25)

Devletin sürekli olmas›n›n temel flart› para
ve askerdir. Ancak devletin zenginli¤i halka zulm
edilerek toplanan parlara dayanmamal›d›r.

Yönetimde aristokrasiyi engelleyece¤inden
ötürü devflirme sisteminin faydalar›n› savunur.

Lepenizme benzemeyen bir Türk ve türkçü-
lük kavram›n› benimsemifl olup yazd›¤› “Osman-
l› Tarih”inde, ithamlar›n aksine, bol bol öztürkçe
kelimeler kullanm›flt›r. Hatta bu konuda tarihini
“Ça¤atayca bir tarih olmufl” diye netilindirip iten
muhalifleri olmufltur.

Osmanl› tarihçili¤ini ‹bn’i Kemal bafllatm›fl-
t›r. 

‹bn’i Kemal’e göre insan bedeniyle ( kesif ci-
sim) hayvan, ruhuyla (latif cisim) melek, nefsiy-
le (nazif cevher) insand›r.(26)

Ona göre kaza ve kaderi kabul etmekle bera-
ber insan, seçme ve yapma hürriyetine sahiptir. 

‹slam ne cebrilik, nede kaderiliktir.
‹bn’i Kemal felsefeyi kelamlaflt›r›p de¤iflik

yorum ve izah getirmifltir.
‹bn’i Kemal’e göre ruhlar›n tenasuhu (be-

denden bedene geçifli) yoktur.(27)

Ona göre Muhyiddin bin Arabi müctehit ve
mürflittir.

‹bn’i Arabi hakk›nda-
ki fetvas›n› de¤erlendiren
Prof. Dr. Hüseyin Atay
‹bn’i Kemal’in görüfllerini
flöyle özetler:

‹nsan anlamad›¤› bir
fikir ve söz duyarsa onu
anlamadan kabul veya
red etmemelidir.

Bir alimin yanl›fl›n›
onun aleyhinde kullan-
mamal›d›r.

Bir alimin herkes taraf›ndan kolayca anlafl›l-
mas› mümkün de¤ildir. Anlafl›lmayan sözleri
anlayanlara b›rakmal›d›r. 

‹nsan ard›na gidece¤i, uyup uymayaca¤› fle-
yi iyi bilmelidir.(28)

‹nsan s›rlarla dolu bir hazinedir. Zahiri gö-
rünüflü veya bedeni itibariyle eksik ve karanl›k
bir cisimdir. ‹ç hayat› itibariyle latif, nurani ve
kemal s›fatlar›n› tafl›yan bir varl›kt›r. Cismiyle
fani ruhuyla bakidir.

Ak›l bir sultand›r ve Allah’›n yeryüzünde
bir ölçüsüdür. Sekr halinde akl›n hakimiyeti or-
tadan kalkar.

Muabbetin bafllang›c› “Onlar› seviyorum”
sözü, sonuda “Onu seviyorum”dur. Buna göre
“ben”diyen ispat lisan›yla “mahv” vadisinde O
diyen ise “baka” lisan›yla fena vadisinde kofl-
maktad›r.

Mutasavv›flardan bir k›sm›n›n yapt›¤› raks
ve semâa karfl› ç›karken, flark›n›n helal ve haram
oluflunu flartlara ba¤lar. 

Akidesi bozuk insanlar›n kesti¤i yenmez.(29)

‹bn’i Kemal’e göre Osmanl› sultanlar› di¤er
sultanlardan üstündür. Çünkü onlar Allah ad›na
nizam kurup, cihad etmifllerdir.

Fitne, fesad ve isyan galip gelince Allah’›n
r›zas›n› koruma yeri olan vücud ve devlet bina-
s› viran olur. 

Fitnecilerin def’i ref’i farz-› ay›nd›r. 
Tekamülcü bir tarihçidir. Alem devaml› bir

de¤iflme içindedir. Devlette de de¤iflme , gelifl-
me ve yenilenme olmal›d›r. Öte yandan kayna-
¤›n› Kur’an‘dan alan bütüncü vahdetçi bir tarih
anlay›fl›nada sahiptir.

Hz. Adem’den bafllayan evrensel tarih anla-
y›fl› içerisinde Osmanl›y› hem türk hem ‹slam
hemde dünya tarihi içerisinde sa¤lam bir flekil-
de yerlefltirmifltir.

Din ve nizam› alem ad›nda padiflah o¤ul ve
damatlar›da kurallara uymal›d›r.(30)

Ücret karfl›l›¤› Kur’an ö¤retiminde istihsa-
nen cevaz görüflünü benimsemifltir.(31) “Ö¤renci
velisi ö¤retmeni memnun etmelidir” diyerek iki
taraf içinde konunun önemini vurgular
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semp. s.138
25- Turan, fierafettin, Prof.
Dr. semp. s. 144 vd.
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Dr. semp. s.245 vd.
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Resim 4-5 ; Eyüp/Edirneka-
p›’da bulunan ‹bni Kemal’in
Kabri ve Kabrinin bulun-
du¤u hazire (Eyüp Belediye
Arflivinden)



Yrd. Doç. Dr. Tülin ÇORUHLU

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

158

1961’de Arifiye’de do¤du. 1985 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirdi. 11 y›l askeri müzede çal›flt›. Doktoras›n› ‹stanbul

Üniversitesi’nde yapt›. Halen Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk El Sanatlar› Bölümü ö¤retim üyesidir. Yay›nlanm›fl kitap ve

makaleleri mevcuttur. Ulusal ve uluslararas› birçok bilimsel toplant›lara kat›lm›flt›r.

HAL‹L RIFAT PAfiA



Halil Pafla Gürcü as›ll›d›r. Hüsrev Pa-
fla’n›n (ölüm.1855) yetifltirdi¤i kölesidir ve
Hüsrev Pafla kona¤›nda e¤itim görmüfltür.
Mühürdarl›k ve haznedarl›k gibi görevlerde
bulunmufltur. Arapça ve Farsça ö¤renmifl,
Frans›zca ve ‹talyanca dersler alm›flt›r.
1829’da Rusya’ya elçi olarak gönderilmifl, bu
görevden dönüflünde Hüsrev Pafla donan-
mas›nda görev alm›fl I¤sara adas›n›n al›n-
mas›nda çeflitli yararl›l›klar göstermifltir. Bu
baflar›s›ndan dolay› kendisine Kaptan-› Der-
ya rütbesi verilmifltir. Daha sonra dört defa
Kaptan-› Derya olmufltur. 2 May›s 1834’de
Tophane Müfliri oldu¤u s›rada, Sultan III.
Mahmud’un (1808-1839) k›z› Saliha Sultan
ile evlendirilmifl ve Osmanl› saray›na damat
olmufltur. Bu evlilikten olan o¤lu Hamit Bey
1252 (1836) tarihinde vefat etmifltir. Halil R›-
fat Pafla’n›n di¤er efllerinden evlatlar› Mah-
mud Celaleddin Pafla ve Ayfle Han›m (ölüm
1886)d›r. Halil R›fat Pafla’n›n ilk eflinden
olan k›z› Ayfle han›m›n efli Server Paflad›r ve
Server Pafla  Sultan II. Mahmud Türbesinin
bahçesinde yatmaktad›r. Ayfle Han›m›n Ser-
ver Pafla’dan üç k›z› olmufl ve Saffet Pafla,
Fehim Bey ve As›m Paflazade Suat bey ile
evlenmifllerdir. Halil R›fat Pafla’n›n 1853 y›-
l›nda ‹stanbul’da do¤an o¤lu Mahmud Cela-
leddin Pafla Sultan Abdülmecid’in (1839-
1861) k›z› ve Sultan II. Abdülhamid’in k›z
kardefli Seniha Sultan ile evlenmifl ve babas›
gibi o da saraya damad olmufltur. Bu evlilik-
ten Prens Sebahattin ve Lütfullah Bey’ler
do¤mufltur.

Mahmud Celaleddin Pafla 1877 y›l›nda
Adliye Naz›r› olmufltur. Jön Türklerin ileri
gelenlerindendir. Adliye naz›rl›¤› görevin-
den al›nd›ktan sonra o¤ullar›n› yan›na ala-
rak 1899 y›l›nda Marsilya’ya gitmifltir.
1903’de Bürüksel’de vefat etmifl, cenazesi
Fransa’ya götürülerek oraya defnedilmifltir.
Daha sonra o¤lu Prens Sebahattin taraf›n-
dan cenazesi ‹stanbul’a getirilmifl ve babas›
Halil R›fat Pafla’n›n türbesinin önündeki gi-
rifl mekan›na defnedilmifltir (1908). Halil R›-
fat Pafla’n›n torunu Prens sebahattin 1877 y›-
l›nda ‹stanbul’da do¤mufltur. meflrutiyet dö-
neminden sonra siyasi ve sosyal fikirleri ile
ön plana ç›km›fl bir flahsiyettir. 3 Haziran
1948’de ‹sviçre’de vefat etmifl ve cesedi 1951
y›l›nda ‹stanbul’a getirilerek, dedesi Halil

R›fat Pafla’n›n Türbesinin önündeki odaya
ve babas› Mahmud Celaleddin Pafla’n›n ya-
n›na defnedilmifltir.

Halil R›fat Pafla Osmanl› donanmas›nda
bulundu¤u süre içinde Avrupa Bahriyelerin-
de  oldu¤u gibi muntazam k›yafetli bir k›t’a
haz›rlanm›flt›r. Disiplinli ve çevik hareketli
olan bu k›t’a Sultan Mahmud’un takdirini
kazanm›fl ve kendisine de paflal›k yolunu aç-
m›flt›r. Çal›flkan ve k›ymetli bir devlet adam›
olarak bilinen Halil R›fat Pafla 1876 y›l›nda
vefat etmifltir(1).

Türbesi Eyüp’de Bostan iskelesi Soka¤›
ile Boyac› soka¤›n›n birleflti¤i köflededir.
Türbe girifli Boyac› Soka¤a bakan cephede
bulunan çift kanatl› demir kap›dan sa¤lan›r.
Kap›dan girilen dar koridorun sa¤ taraf›nda
ortadaki mutfak olmak üzede, lojman olarak
kullan›ld›¤› ifade edilen üç odal› bölüm bu-
lunur. Bu günkü hali ile demir kap›dan içeri-
ye girildikten sonra hemen soldaki ilk aç›k-
l›k ile türbe içine geçifl sa¤lan›r. Halil R›fat
Pafla’n›n oldu¤u kabul edilen sanduka ile
birlikte söz konusu mekanda toplam dört
sanduka vard›r. Üzerlerinde hiçbir tarih ve
kitabe  bulunmayan ahflap sandukalardan
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Resim 2; Halil R›fat Pafla
türbesinin Boyac› Soka¤a
bakan cephesi.

Resim 1; Halil R›fat Pafla
(Türk Meflhurlar› ‹.A.Gövsa,
s.165)

(1) Mehmed Nermi Haskan,
Eyüp Sultan Tarihi, ‹stanbul
1998, s.172



birinin Halil R›fat Pafla’n›n ilk eflinden olan
k›z› Ayfle Han›ma ait oldu¤u kabul edilmek-
te ve di¤er sandukalar›n kimlere ait oldu¤u
bilinmemektedir. D›fltan ölçüleri yaklafl›k
660x660 cm. olan türbenin üzeri pandantif-
lerle geçilen kubbe ile örtülüdür. Türbenin
do¤u ve kuzey duvarlar›nda yuvarlak ke-
merli ve demir flebekeli üçer penceresi bu-
lunmaktad›r. Kubbe içinde bulunan kalem
iflleri yak›n tarihlerde yenilenmifltir. Türbe-
nin Haliç taraf›nda kalan bat› duvar›n›n gü-
ney-bat› köfleye yak›n yerinden yuvarlak ke-
merli bir aç›kl›k ile Mahmud Celaleddin Pa-
fla’n›n kabrinin bulundu¤u bölüme geçilir.
Bu bölümde  de biri Prens Sebahattin’e, di-
¤eri kime ait oldu¤u bilinmeyen üç ahflap
sanduka vard›r. Halil R›fat Pafla türbesinde

oldu¤u gibi  bu bölümde de hiçbir kitabe ve
tarih belirtir yaz› ile  karfl›lafl›lmam›flt›r. Bu
bölümün Bostan ‹skelesi soka¤›na bakan d›fl
cephesinin uzunlu¤u yaklafl›k 5 metredir.
Söz konusu türbe Bostan iskelesi soka¤›na
bakan cephesindeki demir flebekeli ve yu-
varlak kemerli üç pencere ile ayd›nlat›lmak-
tad›r. Aynal› çapraz tonoz ile örtülü olan bu
odan›n iç duvarlar› ve kubbesi Halil R›fat
Pafla türbesinde oldu¤u gibi yenilenmifl ka-
lemifli bezemelidir. Mekan›n Güney duva-
r›nda mermer söveli çift kanatl› büyük bir
kap› bulunmaktad›r. Kap› bu gün demir ger-
gi ile kapat›lm›fl ve kullan›lmamaktad›r. Ha-
lil R›fat Pafla türbesinin as›l girifl kap›s› muh-
temelen bu kap› olmal›d›r. Mahmud Cela-
leddin Pafla ve Prens Sebahattin’in yatt›¤›
mekan boyut itibari ile Halil R›fat Pafla’n›n
yatt›¤› mekandan daha küçük olmas›, kap›-
s›n›n daha an›tsal boyutta olmas› , örtü siste-
minin di¤er mekandan daha alçak ve tonoz
fleklinde olmas›, Mahmuud Celaleddin Pafla
türbesinin bitifli¤inde de Hüsrev Pafla’n›n
türbesinin bulunmas› bu fikri desteklemek-
tedir. Dolay›s› ile bu mekan Hüsrev Pafla
(1855) ile Halil R›fat Pafla (1876) türbeleri
aras›nda kalan bir geçifl mekan› gibidir ve
daha sonra (1908) türbe haline getirilmifltir.
Mahmud Celaleddin Pafla türbesinin bat›
duvar›nda ve Hail R›fat Pafla türbesindeki
ile ayn› aks üzerinde bir aç›kl›k ile Hüsrev
Pafla türbesine geçilmektedir. Her üç türbe-
nin de çok periflan halde iken Eylül 1987 y›-
l›nda öylesine bir restorasyona tabi tutuldu-
¤u belirtilmekle birlikte(2) türbelerdeki resto-
rasyonun hala devam etmekte oldu¤u göz-
lemlenmifltir.

Kap›s› Boyac› soka¤a bakan türbe kubbe
ile örtülü ve yap›n›n d›fl cepheleri tamamen
mermer kapl›d›r. Boyac› sokak ile Bostan is-
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Resim 3; Halil R›fat Pafla
türbesinin Pencere flebekesi

Resim 4; Halil R›fat Pafla
türbesinin Boyac› sokaktan
Bostan iskelesi soka¤›na dö-
nen köflesi

Resim 5; Bostan ‹skelesi so-
ka¤›na bakan Mahmud
Celaleddin Pafla türbesi
saçak ve örtü k›sm›.

Resim 6; Halil R›fat Pafla
türbesi içinden Mahmud
Celaleddin pafla ve Hüsrev
pafla türbelerine bak›fl

(2) Mehmed Nermi Haskan,
Eyüp Sultan Tarihi, ‹stanbul
1998, s.172



kelesi soka¤›n›n kesiflti¤i yerde ve haliç tara-
f›ndaki köflede yer alan türbenin köflesi so-
ka¤›n konumundan dolay› pahlanarak yu-
muflak bir dönüfl oluflturulmufltur. Yap› d›fl
cephesindeki yo¤un tafl kabartma plastik
görünümü ile ampir üslup yans›tmaktad›r.
Soka¤a bakan her iki cephede de dar ve yük-
sek tasarlanm›fl üçer pencere bulunur. Pen-
cereler yuvarlak kemerlidir ve demir döküm
flebekeleri vard›r. Çift kanatl› demir kap› du-
var› cepheden içe kaym›flt›r. Kap› kanatlar›
üzerinde dörtgen panolar içerisinde  Çelenk,
rozed bitkisel köfle dolgu motifleri bulunur,
Ayr›ca kap›s›n›n sa¤ taraf›nda pencerisi
örülmüfl türbedar(?) odas› vard›r. Yap›n›n alt
kenarlar›n› her iki cephede dolanan mermer
levhalar üzerinde sitilize edilmifl istiridye
kabu¤u fleklinde kabartmalar bulunur. Pen-
cere aral›klar›nda oluflan ikiz dikmelerin
üzerinde barok k›vr›mlardan oluflan madal-
yonlar ile bafll›k k›s›mlar›nda istiridye kabu-
¤u, girland, fyonk ve akant yapraklar›ndan
oluflan motifler vad›r. Kemerlerde yumurta
firizleri, kilit tafllar›nda ise plastr  fleklinde

barok kartufllar bulunur. Kemer köfleleri iç-
bükey üçgenler fleklinde silmelerle belirle-
nip içleri bitkisellerle  doldurulmufltur. Pen-
cere kemerlerinin üst seviyesinde ise, yap›
cephesi eflit aral›klarla dizilmifl konsol dizisi
ile hareketlendirilmifltir. Konsollar üzerinde
yine istiridye kabuklar› ile stilize edilmifl bit-
kisel motifler  vard›r. Saçak bordürünü olufl-
turan konsollar›n  aras›nda kalan kare bölü-
lerde köfleleri istiridye fleklinde rozetler yer
almaktad›r. Konsollar profilli silmeler flek-
linde öne do¤ru taflan saça¤a ba¤lanmakta-
d›r. Yap›n›n üstü kubbe ile örtülüdür.

Halil R›fat Pafla türbesi ve bununla ba¤-
lant››l› di¤er türbe ve mekanlarda yap›n›n
infla tarihine iflaret  eden her hangi bir yaz›
yoktur. Plan aç›s›ndan geleneksel Osmanl›
türbe mimarisi gelene¤inin devamc›s› gibi
görünen yap› , mimari süsleme aç›s›ndan 19.
yüzy›l ikinci yar›s›na ait bat›l›laflma devri
yap›lar› aras›nda farkl› bir örmek olarak
de¤erlendirilebilir.
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Resim 7; Halil R›fat Pafla’n›n
Türbe içindeki kabri (san-
dukas›) (Eyüp Belediye
Arflivinden)

Resim 8; Halil R›fat Pafla
Türbesi kalem iflleri (iç me-
kan detay›- kemer al›nl›klar›
ve pandantifler)

Resim 9; Halil R›fat Payfla
Türbesi kalem iflleri (iç
mekan detay›- kubbe içi)



Mustafa Arma¤an
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1961 Cizre do¤umlu. ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi’nden (1985) mezun oldu.
Araflt›rmac›l›¤› ve yazarl›¤› yan›nda çeflit yay›nlarda editör olarak katk›da bulundu.
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(2000). Halen DA (Diyalog Avrasya) dergisi yay›n yönetmenli¤ini sürdürüyor. 

ZAL MAHMUD PAfiA

(1530-1580).



Hayat› ve –ismini tafl›yan külliye haricin-
de- yapt›klar› hakk›nda çok az fley bilinen Zal
Mahmud Pafla ile ilgili bilgiler flu flekilde to-
parlanabilir:

Boflnak oldu¤u ve devflirilerek Enderun’a
girdi¤i anlafl›lan Mahmud A¤a, kap›c›bafl›l›k,
dördüncü ve beflinci vezirlik(1) (1568) ve Ha-
lep ve Anadolu Beylerbeyili¤i (1569) gibi
önemli görevlerde bulunmufltur.

Fakat as›l ikbalini parlatan y›ld›z, 1553 y›-
l›nda do¤mufltur Mahmud A¤a’ya bu s›rada
(23 yafl›ndad›r henüz). Bu tarihte, Rüstem Pa-
fla Hürrem Sultan ikilisinin tahrikleriyle ken-
di o¤lu flehzade Mustafa’y› bo¤durmaya ka-
rar verir Kanuni Sultan Süleyman. Bu s›rada
fiehzade Mustafa henüz 38 yafl›ndad›r. T›pk›
babas› Kanuni’ye benzedi¤i rivayet edilen bu
çok iyi yetiflmifl veliahd, Konya Ere¤lisi yak›-
n›nda Aktepe yahut Aköyük denilen yerde
ota¤›n› kurmufl olan Kanuni’nin huzuruna
davet edilir. (fiehzade Mustafa’ya yöneltilen
suçlama, düflmanlarla gizli gizli yaz›flt›¤› ve
iflbirli¤i yapt›¤› yönündedir.)

Bu suçlaman›n, bir saray içi çekiflmeden
do¤du¤u ve Kanuni’nin eflleri aras›ndaki sür-
tüflmeden kaynakland›¤› anlafl›lmaktad›r.
Gözden düflmüfl bulunan Mâh›devrân Sul-
tan’›n o¤lu Mustafa ile Hürrem Sultan’›n o¤-
lu Bayezid aras›nda kimin Kanuni’nin halefi
olaca¤› meselesi üzerinde odaklanan çekifl-
me, Kanuni’nin ölümünden 13 y›l önce kritik
bir safhaya ulaflm›fl olmal›d›r. Kanuni’den
sonra padiflah olaca¤›na neredeyse kesin gö-
züyle bak›lan flehzade Mustafa’n›n (bu yüz-
den sa¤l›¤›nda "Mustafa Han" veya "Sultan
Mustafa" diye an›lmas› manidard›r) böyle bir
komplo sonucunda bertaraf edilmesi çok zor
olmam›flt›r.

Kanuni Sultan Süleyman, o¤luna, kendi-

sini çad›r›nda kabul edece¤ini haber vermifl-
tir. fiehzade Mustafa, uzun süredir görüflme-
di¤i babas›n›n huzuruna ç›kmak ümidiyle
girdi¤i çad›rda, yedi tane dilsiz cellad›n sald›-
r›s›na u¤ray›nca flaflk›nl›k içinde kendisini sa-
vunmaya çal›flm›flt›r. Hanedan›n kan›, bildi-
¤iniz gibi kutsal kabul edilir Osmanl›larda.
Bu yüzden hanedan mensuplar› silahla öldü-
rülmez; ancak bo¤ulabilirdi. Bo¤mak için
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(1) 1568 tarihli bir kayda göre
II. Selim’in vezirleri flöyle
s›ralan›yordu: Veziriazam
Sokullu Mehmed Pafla; ikinci
Vezir Pertev Pafla; üçüncü
vezir, eski Kapdan-› Derya
Piyale Pafla; dördüncü vezir,
Ahmed Pafla; beflinci vezir, Zal
Mahmud Pafla; ve alt›nc›
vezir, sonradan K›br›s fatihi
ünvan›n› alacak olan Lala
Mustafa Pafla’d›r. Bkz. ‹smail
Hami Daniflmend, ‹zahl›
Osmanl› Tarihi Kronolojisi, c.
II,‹stanbul 19??, s. 378. Zal
Mahmud Pafla’n›n dördüncü
vezirli¤e kadar ç›kt›¤›na
iliflkin bilgi için afla¤›da 4 nolu
dipnota bak›n›z.

Resim 1; Zal Mahmud Pafla
Camisi (Eyüp Belediye Ar-
flivinden)

Resim 2; Zal Mahmud Pafla
Camisinin Haliçten
görünüflü (Eyüp Belediye
Arflivinden)



üzerine sald›ran dilsizlere e¤itimli bedeniyle
karfl› koymay› baflaran fiehzade Mustafa, bir
taraftan da babas›n› imdada ça¤›rmaya baflla-
m›flt›r. Bu, kendisinin, o anda bile babas›ndan
flüphelenmedi¤ini göstermektedir.

Nihayet güreflçili¤i ile tan›nan Kap›c›bafl›
Mahmud A¤a içeriye girmifl ve o s›rada dil-
sizlerle mücadele halinde olan fiehzade’yi ar-
kas›ndan kavrayarak boyunduruk vurmufl
ve dilsizler taraf›ndan kement at›larak bo¤ul-
mas›na yard›m etmifltir.

Tarihçi Peçevî, bu hadiseyi flu flekilde ak-
tarmaktad›r:

"fiehzade-i derd-mend, pençe-i celladân-
dan rehâ bulup cânib-i Padiflahiye girizân
iken merkum [Mahmud A¤a] iriflüp küflt-gi-
ride bi-nazir pehlevân olma¤la y›kup altuna
alup ol sebeb ile ol lâkaba ["Zal"] sezâ-var gö-
rülür."(2) 

Müneccimbafl› Tarihi’nde ise ayn› sahne
flu flekilde anlat›lmaktad›r:

Sultan Süleyman Hazretleri flehzade
Mustafa’y› katl içün huzur-i Hümayunlar›na
izhar ettiklerinde flehzade Sultan Mustafa,
kaz›yyeden haberdar olup fiehriyar Hazretle-
rinin [Kanuni’nin] üzerine hücum eyledikde
mevcud bulunan huddâm, müteferrik ve pe-
riflan oldular. Mahmud A¤a ol vakt güreflçilik
fenninde mahir olma¤la Sultan Mustafa’n›n
üzerine pertâb idüp y›kd› ve ba¤lad›; pes
fiehriyar Hazretleri müflarünileyhi [Mahmud
A¤a’y›] "Zâl" diyü telkib buyurdular.(3) 

Müneccimbafl›’n›n anlat›m›na bak›l›rsa
baba Kanuni ile o¤ul Mustafa, ayn› çad›r›n
içinde karfl› karfl›yad›r. Cellatlar› atlat›p baba-
s›na "hücum etmek" (bunu "s›¤›nmak" olarak
m› yoksa "sald›rmak" olarak m› anlamak la-
z›m, bilmiyorum) isteyen Mustafa,
Kanuni’nin Kap›c›bafl›s› Mahmud A¤a tara-
f›ndan durdurulmufl ve yere çökertilerek
boynuna geçirilen kementle ba¤lanarak dil-
sizlerce bo¤ulmufltur. Yine bu rivayete naza-
ran Mahmud A¤a’ya "Zâl" lakab›n› ba¤›flla-
yan da bu sahne, gözlerinin önünde cereyan
etmifl olan Kanuni’dir.

Nitekim Mahmud A¤a’n›n bu kritik rolü,
fiehzade Mustafa’n›n öldürülmesine karfl› en
a¤›r tenkitleri bizzat Kanuni’ye karfl› yazm›fl
olan Tafll›cal› Yahya Bey’in mersiyesinde de
zikredilmektedir:

Getürdi arkas›n› yire Zâl-i devr-i zamân
Vücuduna sitem-i Rüstem ile irdi ziyân.
Dikkat edilirse Yahya Bey’in, bu beyitte

"Zâl" ve "Rüstem" adlar›n› bilinçli olarak bir-
likte and›¤› görülür. Hem “Zal” adl› efsanevî
kahraman ile onun o¤lu Rüstem’i, hem de
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(2) Aktaran: Daniflmend, aaggee, s.
284-5 (parantez içindeki ekleme-
ler taraf›ma aittir- M. A.). Zal,
pehlivanl›¤› ile ünlü ‹ranl› bir
kahramand›r ve onun o¤lu da
kahramanl›¤› ve pehlivanl›¤› ile
tan›nan Rüstem’dir ki, Zalo¤lu
Rüstem ad›yla meflhurdur. fieh-
zade Mustafa’n›n karfl›s›nda ay-
n› kampta beraberce yer ald›kla-
r› Mihrimah Sultan’›n kocas› Da-
mad Rüstem Pafla ile yak›n ilifl-
kilerinin bu lakab› almas›nda bir
pay› var m›d›r, bilmiyoruz! 
(3) Aktaran: Daniflmend, aaggee, s.
285 (parantez içindeki aç›klama
taraf›m›zdan eklendi. M. A.).

Resim 3-4; Zal Mahmud Pa-
fla Camii üst medreseleri ve
Caminin içi (Eyüp Belediye
Arflivinden)

Resim 5-6; Zal Mahmud Pa-
fla Camii ana kubbesi ve ba-
t›dan görünümü (Eyüp Be-
lediye Arflivinden)



Zal Malmud Pafla ile Rüstem Pafla’y› kastet-
mifltir.

Zal Mahmud Pafla’n›n 1567’de vezir ya-
p›ld›¤› biliniyor. Buna göre Kanuni’nin
sa¤l›¤›nda, onun vezirleri aras›na girememifl-
tir. 1566’da babas›n›n ölümü üzerine tahta ç›-
kan II. Selim, zaman›nda kendisine yapt›¤›
iyili¤i karfl›l›ks›z b›rakmayarak Mahmud
A¤a’y› Pafla yapm›fl ve vezirli¤e getirmifltir.
II. Selim öldü¤ünde Zal Mahmud Pafla’n›n
Sokullu Mehmed Pafla (Veziriazam), Pertev
Pafla ve Ahmed Pafla’dan sonra dördüncü ve-
zirli¤e kadar yükselmifl oldu¤u anlafl›lmakta-
d›r.(4) 

Kanuni Sultan Süleyman’›n son seferi
olan Zigetvar seferinde onun yan›nda Ana-
dolu Beylerbeyi olarak bulundu¤u ve muha-
sara s›ras›nda üçüncü vezir Ferhat Pafla ile
birlikte "sol kol"a kumanda etti¤i biliniyor.(5) 

Ayn› türbede beraberce yatt›klar› efli fiah
Sultan ise II. Selim ve Nurbanu Sultan’dan
Manisa’da (veya Konya’da) dünyaya gelmifl-
tir (1544). Kanuni Sultan Süleyman, 1562’de
üç torununu (Gevherhan Sultan, fiah Sultan
ve ‹smihan Sultan) evlendirmek istemifl ve
fiah Sultan’› Çak›rc›bafl› Hasan A¤a’yla (son-
radan Pafla) evlendirmifltir (1 A¤ustos 1562).
Bu dü¤ünün masraflar›n› karfl›lamalar› için
Hasan Pafla ile Sokullu Mehmed Pafla’ya
15’er bin filori verilmifltir. Rumeli Valisi Ça-
k›rc› Hasan Pafla’n›n 13 Ocak 1574’de ölmesi
üzerine, k›z›n› bir y›l sonra kendisine vezir
yapt›¤› Zal Mahmud Pafla ile evlendiren II.
Selim, böylece Pafla’ya karfl› vefa borcunu
tam olarak ödemifl olmal›d›r!(6) 

Bugün Eyüpsultan Köprüsü’nden bak›l-
d›¤›nda Eyüp Sultan Camii’nin önünde iri ve
yüksek gövdesi ve kal›n minaresiyle yük-
selen camii ve medresesi ile ‹stanbul’un
haf›zas›na ifllemifl bulunan Zal Mahmud
Pafla, karmafl›k iliflkilerle dolu velveleli bir

hayat›n sonunda, Eylül 1580’de 50 yafl›nday-
ken ölmüfl ve ayn› y›l ölen efli fiah Sultan’la
birlikte önceden Mimar Sinan’a yapt›rd›klar›
zarif türbeye gömülmüfltür. Evliliklerinden
ismi tesbit edilemeyen bir k›z› ile flehit Köse
Hüsrev Pafla dünyaya gelmifltir. Türbelerinde
yatan ve ismi tesbit edilemeyen üçüncü
kiflinin k›zlar› olmas› ihtimal dahilindedir.

Külliye ile ilgili çok yay›n yap›ld›¤› için
burada sadece Zal Mahmud Pafla ve efli fiah
Sultan’dan bahsedilmifl ve mevcut bilgilerin
bir araya getirilmesiyle yetinilmifltir. ‹slâm
Ansiklopedisi ve Sicill-i Osmânî gibi iki
mühim kaynakta hakk›nda bilgi bulunmayan
Zal Mahmud Pafla’n›n kiflili¤inin ve
hayat›n›n daha ayr›nt›l› çal›flmalarla ortaya
ç›kart›lmas› bir borç olarak omuzumuzda
durmaktad›r.(7)
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(4) Haz›rlayan: Dr. Vahid Ça-
buk, SSoollaakk--ZZaaddee  TTaarriihhii, c. II,
Ankara 1989, s. 330 ("Dördün-
cü vezir Zal Mahmud Pafla,
vezir oldu¤u için yerinde ka-
rar k›ld›").
(5) Daniflmend, aaggee. Fakat So-
lak-zade, onun Ferhad Pafla ile
birlikte "sa¤ kola" kumanda
etti¤ini söylemektedir: Haz›r-
layan: Dr. Vahid Çabuk, SSoo--
llaakk--ZZaaddee  TTaarriihhii, c. II, Ankara
1989, s. 299.
(6) Ça¤atay Uluçay, PPaaddiiflflaahh--
llaarr››nn  KKaadd››nnllaarr››  vvee  KK››zzllaarr››,
Ankara 1980, Türk Tarih Ku-
rumu Yay›nlar›, s. 41. Ayr›ca
fiah Sultan’›n 1572 y›l›nda
hacca gitti¤ini de biliyoruz
(bkz. bir sonraki dipnotta (7)
belirtilen kaynak, s. 211). 
(7) Mesela geçen y›l yap›lan
Eyüpsultan sempozyumlar›-
n›n beflincisinde Dr. Mustafa
Güler, fiah Sultan ve Zal Mah-
mud Pafla’n›n Vakfiyesini ya-
y›nlayarak bu konuda önemli
bir bilgi bofllu¤unu doldur-
mufltur. Bkz. Dr. Mustafa Gü-
ler, "fiahsultan ve Zal Mahmut
Pafla Vakfiyesi", TTaarriihhii,,  KKüüll--
ttüürrüü  vvee  SSaannaatt››yyllaa  VV..  EEyyüüppssuull--
ttaann  SSeemmppoozzyyuummuu,,  TTeebbllii¤¤lleerr,,
1111--1133  MMaayy››ss  22000011, ‹stanbul
2002, Eyüp Belediyesi Kültür
ve Turizm Müdürlü¤ü Yay›n-
lar›, s. 210-17.  

Resim 7-8; Zal Mahmud Pa-
fla’n›n sandukas› ve Türbe-
nin haziresi (Eyüp Belediye
Arflivinden)

Resim 9; Zal Mahmud Pafla
Türbesi (Eyüp Belediye Ar-
flivinden)



Prof. Dr. Belk›s ALTUN‹fi-GÜRSOY
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PRENS SABAHATT‹N

1954 y›l›nda Erzurum’da do¤du. 1965 y›l›nda Ömer Duygun ‹lkoklundan,
1968’de Erzurum K›z Ortaokulu’ndan, 1971’de Erzurum K›z Lisesinden birincilikle

ve 1975’te Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü’nden birincilikle
mezun oldu. Mezuniyet tezleri, “Ahmet Ca¤nero¤lu’nun Derlemelerinin Sistematik

‹ndeksi” ve “Hüseyin Rahmi Gürp›nar’da Fantastik Unsurlar” olmak üzere iki
tanedir. Erzurum Nenehatun K›z Ö¤retmen Lisesi’nde dokuz ay  süren bir

ö¤etmenlik devresinden sonra mezun oldu. Üniversitenin ilgili bölümüne asistan
tayin edildi. 1976 y›l›n›n Temmuz ay›nda “Cenab fiehâbeddin’in Fünûn’da Ç›kan

Mensur Eserleri” konulu yüksek lisans tezini verdi. 1982 y›l›nda “Abdülhak Hâmid
Tarhan’›n Tiyatro Eserlerinden kad›n” adl› teziyle doktor ünvan›n› ald›. 1985 y›l›nda
âilevî sebeplerle Erzurum’daki vazifesinden istifa ederek ayr›ld› ve Ankara’ya geldi.

1986 y›l›ndan itibaren Gazi Üniversitesi’nin çeflitli fakülte ve yüksek okullar›nda
Türk Dili Okutman› olarak çal›flt›. 1989 y›l›nda ayn› Üniversitenin Fen-Edebiyat

Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü’nde; Yeni Türk Edebiyat› sahas›nda Yrd.
Doç. Dr. olarak çal›flmaya bafllad›. 1996’da Doçent oldu. 2002’de Profesör kadrosuna

atand›. Halen ayn› bölümde görev yapmaktad›r.



Prens Sabahattin hakk›nda k›saca bilgi
vermekle söze bafllamak istiyorum. Prens
Sabahattin’in babas› Mahmut Celaleddin
Pafla; Kaptan-› derya (= deniz kuvvetleri
komutan›), serasker, damat Halil R›fat Pa-
fla ile III. Mustafa’n›nk›z› ve II. Mahmut’un
ye¤eni Saliha Sultan’›n o¤ludur. Annesi ise
Abdülmecit Han’›n k›z› Seniha Sultan’d›r.
Seniha Sultan, II. Abdülhamit padiflah ol-
duktan sonra ‹talyan as›ll› Kleanti Skaliye-
ri ile iflbirli¤i yaparak Murad Han’› tahta
ç›karmay› hedefler. Bu durumu ö¤renen II.
Abdülhamit, bu konunun d›fl›nda olan
Mahmut Celaleddin Pafla’y› azleder. Yir-
midört yafl›nda vezir, yirmibefl yafl›nda ad-
liye naz›r› olan pafla, azledilince inzivaya
çekilir; fakat çeflitli konulardaki fikirlerini
ifade eden yaz›lar›yla padiflaha ulafl›r. Pa-
fla, istibdatla daha etkili bir biçimde müca-
dele etmek maksad›yla 14 Aral›k 1899’da
iki o¤lunu da yan›na alarak Fransa’ya ka-
çar. Bu kaçma hadisesi s›ras›nda yirmi iki
yafl›nda bulunan Prens Sabahattin, özel
e¤itim alarak yetifltirilmifl, lisan bilen, bi-
yoloji ve astronomiye genifl vukufu olan
bir gençtir. Genç prens, Paris’te kendileri-
ne jön Türk ad› verilen siyasî gruplarla ifl-
birli¤i içine girer ve istibdatla mücadele
davas›n› Bat› dünyas›na tan›tmaya çal›fl›r.
4-9 fiubat 1902’da Paris’te toplanan 1. Jön
Türk Kongresi’nin teflekkülüne ön ayak
olur. Kongre, Frans›z âyân azas› tan›nm›fl
Türk dostu Mösyö Lafeuvre Contalis’in La
Fayette soka¤›ndaki konak yavrusu evin-
de toplan›r. Romanya, Bulgaristan, M›s›r,
K›br›s gibi ülkelerden ve farkl› Osmanl›
unsurlar›ndan pek çok insan›n (kaynaklar
47 ila 60-70 aras›nda farkl› say›lar veriyor-
lar) kat›ld›¤› bu kongrenin aç›l›fl konuflma-
s›n› Prens Sabahattin yapar. Kongrede bafl-
l›ca iki husus ele al›n›r:

1-Yaln›z propoganda ve neflriyat ile in-
k›lâp yap›lamaz. Askerî kuvvetlerin de ih-
tilâl harekât›na ifltiraklerini temine çal›fl-
mak, 

2-Ecnebî hükümetlerin müdahalesini
davet suretiyle memlekette ›slahat icras›na
tevessül etmek.

Prens Sabahattin ve Ahmet R›za etra-
f›nda ortaya ç›kan fikir ayr›l›klar› sebebiy-
le arzu edilen sonuca ulafl›lamayan kong-

re, da¤›lm›flt›r. Jön Türkler aras›nda ç›kan
ihtilâf, Teflebbüs-i flahsî ve Adem-i Merke-
ziyet Cemiyeti ile Terakki ve ‹ttihat Cemi-
yeti ad›yla iki farkl› teflekkülün kurulma-
s›yla sonuçlan›r. 1906-1908’de Terakki
ad›yla ayl›k bir dergi ç›karan (K›r›ml› Ah-
met Agayef, A. Reflad Mehdiyaf, A. Emir
Hüseyinof ile birlikte) Prens Sabahattin,
havadis vermenin yan›s›ra cemiyetin fikir-
lerini de bu yolla yayma imkân› bulur. Bu
gazetenin ilk say›s›nda cemiyetin tüzü¤ü
yay›mlan›r. Buna göre her milliyetin say›s›
nisbetine  göre vilayet genel meclisleri
oluflturulacakt›r. Bu meclisler, ba¤l› olduk-
lar› vilayetin maliye, kanun ve nizam›na
âit konularda tam ve genifl yetkilerle dona-
t›lacakt›r. Ayr›ca milletvekilleri vilayet
meclisi üyeleri aras›ndan seçilecektir. Bu
milletvekillerini kimlerin seçece¤i hususu
ise belirtilmemifltir. Bu teflkilat fleklinin fe-
derasyondan da öte bir nitelik tafl›d›¤›
aç›kt›r. Prens, bu dergide ve "Times", "La
Revue" gibi çeflitli bas›n organlar›nda yaz›-
lar yay›mlayarak, Avrupal› fikir ve devlet
adamlar›na bu suretle cevap verme yoluna
gider. Yine ayn› gazetenin sütunlar›nda,
fiark ve ‹slam dünyas› ile ilgili olumsuz
yaz›lara cevap verir. Bu yolla Avrupal›lar›
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Resim 1; 1908 de Meflrutiyetin
ilan› tarihindeki Prens Saba-
haddin’in foto¤raf›. (Cengiz
Kahraman koleksiyonu)

Resim 2; Cavit Orhan Tüten-
gil’in Prens Sabahattin’i anla-
tan kitab›n›n kapa¤› (1954)
(Eyüp Belediye Arflivinden)



fiark’la ilgili fikir ve fiillerinde daha insafl›
olmaya ve insan haysiyetine karfl› daha
hürmetkâr davranmaya davet eder. ‹ç ve
d›fl siyaset konular›yla ilgili, ikaz ve fikir
verme mahiyetini tafl›yan yaz›lar kaleme
alarak, Osmanl› Devlet büyüklerine ulafl-
maya çal›fl›r. Bu arada 27-29 Aral›k 1907’de
II. Jön Türk Kongresi toplan›r. Bu kongre-
de de bir beyanname yay›mlan›r. Bu be-
yannamede  II. Abdülhamit’i tahttan  in-
dirme ve meflrutiyetin tesisi esas al›n›r. 2
Eylül 1908’de ‹stanbul’a dönen Prens Sa-
bahattin, çeflitli konferanslar verir ve ‹k-
dam gibi baz› gazetelerde yaz›lar yay›m-
lar. 14 Eylül 1908’de ‹stanbul’da teflkil edi-
len Ahrar F›rkas› mensuplar›n›n Sabahat-
tin Bey’e olan yak›nl›¤› sebebiyle bu parti,
Prens’e atfedilir. Bu arada 31 Mart vak’as›
ortaya ç›kar. Meflrutiyet’in tehlikeye girdi-
¤ini gören Sabahattin Bey, bu harekete kar-
fl› tedbir almak teflebbüsüne girer. Netice-
de Ahrar F›rkas›n›n bu ayaklanmay› dü-
zenledi¤i yolunda görüfller ortaya ç›kar.
Prens 2-3 gün tutuklu kald›ktan sonra
özür dilenerek serbest b›rak›l›r ve Paris’e
döner. Bu arada ‹stanbul’da Prens Saba-
hattin’in temsil etti¤i teflebbüs-i flahsî ve
adem-i merkeziyet fikirleri etraf›nda top-
lanan gençler, "Nesl-i Cedîd kulübü" ad›
alt›nda bir topluluk oluflturarak, yay›n,
konferans gibi faaliyetlerde bulunurlar.
1911’de ‹ttihat ve Terakki taraf›ndan bu
kulüp kapat›l›r. Bu ikinci Paris döneminde
‹ttihat ve Terakki’nin ileri gelenleriyle an-
laflmazl›¤a düflen prens, bu teflekkülü ve
devlet idarecilerini ikaz eder ve yol göste-
rir mahiyette mektup ve makaleler kaleme
al›r. 9 Aral›k 1919’da Türkiye’ye dönen Sa-
bahattin Bey, 1920’de tekrar yurtd›fl›na ç›-

kar. Millet Meclisi
taraf›ndan al›nan bir
kararla hanedan
mensuplar› 5 Mart
1924’de s›n›rd›fl› edi-
lir. Bu sebeble Prens
yeniden Türkiye’ye
dönme flans›n› kay-
beder. 30 Haziran
1948’de ‹sviçre’nin
Neuchatel adl› kö-
yünde hayata gözle-
rini yumar. Nafl›, da-
ha sonra Türkiye’ye

getirilerek babas› ve dedesinin de medfun
bulundu¤u Eyüpsultan’daki aile kabrista-
n›na defnedilir.

"Ey Fazilet!.. Bütün varl›¤›m›zla varl›-
¤›na ömrümüzü vakfetmek istiyoruz"
cümlesini hayat prensibi olarak kabul
eden Prens Sabahattin’in bu k›sa ve ana
hatlar›yla verilmeye çal›fl›lan hayat hikâ-
yesinden sonra, onun bir sosyolog ve bir
terbiyeci olarak fikirleri üzerinde durabili-
riz:

Sosyoloji, bilindi¤i üzere bütün dünya
için yeni bir ilimdir. Fransa’da 1830-50 y›l-
lar› aras›nda Auguste Comte ve Le Play
vas›tas›yla do¤mufltur. Bunal›ml› Fransa
toplumunu iyilefltirme çareleri arayan ve
bir fizikçi olan Comte, sosyoloji ilmini fizik
örne¤ine göre kurarken, bir maden mü-
hendisi olan Le Play ise jeoloji örne¤ine
göre kurar. Emile Durkheim ile devaml›l›k
kazanan Comte sosyolojisi; istatistik, tarih,
etnografya gibi metodlardan yararlan›r. Le
Play’in "science sociale"i de Henri de Tour-
ville, Demolins, Paul Descamps gibi isim-
ler taraf›ndan gelifltirilir. Bu anlay›fl›n te-
meli, monografiler yoluyla memleketi ta-
n›mak, tan›tmak ve bu yolla ihtiyaca cevap
verebilecek, fikir ile aksiyonu ba¤daflt›ra-
cak çözüm faaliyetlerine giriflmektir. Bu-
nun için de cemiyetin bünyesini inceleme-
ye, çeflitli tahliller yapmaya ve sosyal te-
flekkülleri araflt›rmaya ihtiyaç vard›r. Saba-
hattin Bey’in "Türkiye Nas›l Kurtulur", "‹t-
tihat ve Terakki Partisi’ne Aç›k Mektuplar
(Üç ‹zah)" ile çeflitli makalelerinde iflledi¤i
fikirler "teflebbüs-i flahsî ve adem-i merke-
ziyet" terkipleri etraf›nda toplan›r. Prens’e
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Resim 3; Prens Sabahaddin ve
Prens Lûtfullah’›n çocukluk
resimleri. (C. O. Tütengil,
Prens Sabahattin, 1954)

Resim 4; Prens Sabahaddin
1899 senesinde Avrupa’ya ilk
gidiflinde (C. O. Tütengil,
Prens Sabahattin, 1954)



göre, 1839 Tanzimat Ferman›, 1856 Islahat
Ferman›, 1876 I. Meflrutiyet, 1908 II. Mefl-
rutiyet gibi yenileflme hareketleri, dar bir
kadro içinde yürütüldü¤ünden bir yöneti-
ciler devrimi olmaktan kurtulamam›flt›r.
Prens, problemin bir yönetim meselesi de-
¤il, bir yap› meselesi oldu¤unu belirterek,
toplum yap›s›n› incelemek gerekti¤ini söy-
ler. Bizim yap›m›zda yönetim flekli mutla-
kiyet, meflrutiyet, cumhuriyet de olsa so-
nuç de¤iflmez der. Cemiyetimizin önünü
her hususta t›kayan iki sebepten bahsede-
rek, teflebbüs-i flahsî ve adem-i merkeziyet
konular›ndaki eksi¤imize iflaret eder. ‹n-
san topluluklar›n› ferdiyetçi ve cemaatçi
olmak üzere ikiye ay›ran Prens, ‹ngiltere,
Kuzey Amerika gibi ülkelerde ferdin top-
lum için de¤il, toplumun fert için oldu¤u-
nu söyler. Devlet, ferdi mutlu etmek, va-
tandafllar›n› sa¤lam, e¤itimli ve ehil k›l-
makla yükümlüdür. Ferdin, âile, klan, ce-
maat gibi gruplara feda edilerek yafland›¤›
cemaatçi toplumlarda ise Osmanl› Devleti,
Afrika ve Asya ülkeleri örne¤inde oldu¤u
gibi memleketin geliflemedi¤ini belirtir. Bu
sebepten ifle fertten bafllamal›d›r. Görene-
¤e dayanan ve kiflili¤i öldüren e¤itim siste-
mine karfl› ç›kan prens, ferdin âile, cemaat,
klana  ba¤lan›p kalmamas› ve kendisinden
baflka hiçbir güce dayanmamas› gerekti¤i-
ni vurgular. Cemiyetler ancak kendi ken-
disine yeten, teflebbüs kabiliyete geliflmifl
insanlar›n varl›¤› sayesinde kalk›nabilir.
Prens, ferdin tek bafl›na kalk›nmas›n› sa-
vunurken âileyi de ihmal etmez. Bir cemi-
yetin medenî seviyesinin ölçüsünün fert
de¤il, âile oldu¤unu belirtir. Âile hayat›n›
sa¤lam bir denge ve bir âhenk içinde gelifl-
tirebilmek için de k›zlar›m›z› iyi yetifltir-
mek ve evin d›fl›nda da üretken bir
hale getirmek gerekti¤ini belirtir. ‹n-
san için kad›n erkek çal›flman›n d›-
fl›nda hiçbir fazilet, geliflme ve kur-
tulufl ümidi olmad›¤›n› söyler. "Mü-
terakkî memleketlerdeki insanlar is-
tikballerini çal›flmalar›n›n terakkisi
nisbetinde temin edip dururken, biz
kendi vatandafllar›m›z›n yar›s›n› ya-
ni kad›nlar›m›z› ev ifllerinden baflka
hiçbir müterakki iflle alâkadar ede-
mezsek, dünyadaki umumî rekabet
sahas›nda harbe dahi giriflmeden

kat’î bir ma¤lubiyet fecî
bir makhuriyete mah-
kûm olmaz m›y›z."(1) 

K›zlar›n iyi bir aile
ve iyi bir cemiyetin tefl-
kili için e¤itilip, çal›flma
hayat›na at›lmalar› hu-
susunu ›srarl› bir flekil-
de ele alan Sabahattin
Bey, okul, âile gibi bü-
tün sosyal müessesele-
rin tek bir terbiye siste-
mi etraf›nda flekillenip
cemiyetin kalk›nmas›
için seferber olmas› ge-
rekti¤ini dile getirir.
Fertlerin tek tek müte-
flebbis olmalar›, hayatta
kendilerine güvenir bir
vas›f kazanmalar› top-
lulu¤un bütün müesseselerini de¤ifltirir.
En büyük ink›lâb›n her Türk’ün ruhunda
bir Robenson ideali yaflatmak oldu¤unu
ifade ederken; bu olmadan hukukî ve siya-
sî anlamdaki her türlü de¤iflmenin sadece
flekilde kalaca¤›ndan zararl› olaca¤›n› sa-
vunur.

Türkiye’nin yar›nlar›n›n millî terbiye-
nin ›slah›na ba¤l› oldu¤unu söyleyen
Prens, âile ile okulun vazifesini yapmad›¤›
kanaatindedir. Okullardaki nazarî e¤iti-
min karfl›s›nda olup, ‹ngilizlerin teoriye
de¤il, prati¤e ve hayatta lâz›m olana yöne-
lik "public school"lar›n› örnek olarak gös-
terir. Teoriye yönelik Frans›z okullar›n›
tenkit ederken, Anglo-sakson terbiye tarz›-
n› yüceltir. Gençlerimizi bu muhitlere biz-
zat göndererek, faydaland›rmak gerekti¤i-
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Resim 6; Prens Sabahaddin
bir törende masada sa¤da

Resim 5; Prens Sabahaddin II.
Meflrutiyet y›llar›nda (C. O.
Tütengil, Prens Sabahattin,
1954)

(1) Ege, Nezahat Nurettin,
PPrreennss  SSaabbaahhaattttiinn,,  HHaayyaatt››  vvee
‹‹llmmîî  MMüüddaaffaaaallaarr››, Fakülteler
Matbaas›, ‹st. 1977.



ni düflünür. Bu e¤itim ferd; ahlâken, vicda-
nen de yükseltecek bir nitelik arzeder. Ce-
maatçi yap›n›n yüksek ahlâk ve yüksek
vicdanl› insanlar yetifltiremeyece¤ini flu
cümlelerle ifade eder: Ferdin dayanak
noktas›n› kendisinde bulmamas›n›n onu
her türlü haks›zl›¤a, her çeflit baya¤›l›¤a
katlanmak zorunda b›rakaca¤›n› ve ahlâ-
ken çökertece¤ini belirtir. Dayanak nokta-
s›n› kendinde bulan fertlerin kiflilikleri ge-
liflece¤inden vicdanen de yükselmifl olur-
lar.

Memleketimizdeki Bat›l›laflma çabala-
r›n› da beyhude bulan prens, en geliflmifl
ülkelerdeki liman, fabrika, okul, kütüpha-
ne, banka gibi müesseselerin bir benzerini
infla edersek bu medeniyeti yakalayabiliriz

fikrine inanmak yanl›flt›r
der. Bat›, bu oluflumlar› yok-
tan var etmifltir, var etmekte
de devam etmektedir. Geri-
lemeyi ve geliflmeyi yaratan
aslî sebep, aslî unsur insan-
d›r. Önemli olan bu tekni¤i,
bu kabiliyeti yaratan kud-
retli insana sahip bulun-
makt›r. Burada sözü, bütün
fiark›, cemaatçi ruhundan
dolay› tenkit eden ve her
türlü noksan› bu ruha ba¤la-
yan Prens’e verelim:

"Her fleyden evvel bü-
tün kültür hamlelerinin as›l
mahreki olan bu sosyal te-
flekkülü gözönünde bulun-

durmak ve onun bünyesini de¤ifltirmek lâ-
z›m. fiark’ta hâkim olan terbiye sistemi
ât›l, gevflek bir terbiye sistemidir. Orada
fertler flahsî didinme ve hayata karfl› gü-
venme ile mücehhez olmaktan ziyade âile-
nin, kabilenin, f›rka veya devletin kudre-
tinden medet umarlar. ‹flte Tanzimat’tan
beri bizde yap›lmak istenen Islâhat ve de-
¤iflmeler bundan dolay› sadece yap› üze-
rinde kal›yor ve sadece bir isim de¤ifltiri-
yor. Ve isim de¤ifltirmeden öteye geçme-
meye de mahkûm. Çünkü fiark’ta cemaat
hâkim, Garb’ta ise fert muzaffer."(2)

‹nsan unsurunun de¤iflmesi, âilelerin
çocuklar›n› ba¤›ms›z bir hayata haz›rlama-
lar›yla, cesur, at›lgan, güvenli ve kendi
ayaklar› üzerinde duran insanlar olarak
yetifltirmeleriyle mümkündür. Âileler ev-
latlar›n›n memur olmalar›n› isterler. Oysa
memuriyet, flahsiyeti ezen, körelten, çö-
zümleme ve yarat›c› olma kabiliyetini; so-
rumluluk, ba¤›ms›zl›k ve giriflkenlik duy-
gular›n› yok eden, insiyatif kullanma flan-
s›n› öldüren bir kölelik kurumudur. Saba-
hattin Bey, gençlerin kendi s›n›rlar›n› kefl-
federek sonuna kadar kullanmalar›n›, ya-
rat›c›l›klar› ile kendi ifllerini kurmalar› ge-
rekti¤ini düflünür. Amerika ve Avustural-
ya’daki bofl arazilerde büyük çiftlikler ku-
ran, maden yataklar›n› iflleten hür ve mü-
teflebbis Anglosaksonlar› g›bta ile yadeder.
Türkiye’nin kurtuluflunu da cemaatçi ya-
p›dan, ferdiyetçi yap›ya geçmekte bulur.

Ferdî hayat için "teflebbüs-i flahsî" (flah-
sî teflebbüs) fikrini bir çare olarak gören
Sabahattin Bey, ülkenin yönetim tarz›nda
da «adem-i merkeziyet» (merkezin yoklu-
¤u) anlay›fl›n› teklif eder.

"Adem-i merkeziyet" yönetimde gü-
cün tek bir kimse veya bir kurumun elinde
olmamas›, yetkinin birimlere da¤›lmas› ve
bu birimlerdeki ehil kimselerle paylafl›l-
mas›d›r. Bürokratik formalitelerin, k›rtasi-
yecili¤in en aza indirilmesi, valilerin ve di-
¤er il, ilçe yöneticilerinin yetkilerinin art›-
r›lmas› gerekir. Bütün illere teftifl hakk›
vermek, vilayetlerde bir genel meclis bu-
lundurmak, ifllerin hem kolay ve h›zl› hem
de  az masraf ve emekle çok üretken bir
tarzda yürütülmesini sa¤layacakt›r. Halk,
verdi¤i vergilerin nerelere ve ne yolda har-
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Resim 7; Prens Sabahaddin ve
arkadafl› Dr. Nihat Reflat (Bel-
ger).  Paris 1906.

Resim 8; 1918 y›l›nda Prens
Sabahaddin’in Paris’te çekilen
foto¤raf›.

(2) Prens Sabahattin, TTüürrkkiiyyee
NNaass››ll  KKuurrttaarr››llaabbiilliirr, Kitapha-
ne-i Hilmi, ‹st. 1334 (1918), s.
104.

Resim 9; Prens Sbahaddin
isimlei  Nezahet  Nurettin
Ege’nin kitab›n›n kapak res-
mi. (Eyüp Belediye Arflivin-
den)



cand›¤›n› teftifl edebilmelidir.

Prens Sabahattin, Türkiye’nin prob-
lemlerini tespit edip, çözüm yollar› teklifi
getirirken, Türkiye’nin tarihî ve kültürel
yap›s›n› hesaba katmam›fl, hemen hemen
her konuda örnek gösterdi¤i ‹ngiltere’nin
bulundu¤u noktaya, tarihî bir süreçten ge-
çerek geldi¤ini düflünmemifltir. Buna ra¤-
men Bat›l›laflma konusunu, sosyolojik bir
temele dayand›ran ve bu hususun bir sos-
yal yap› meselesi bulundu¤unu söyleye-
rek bu konuda bir proje ortaya koyan bir
isim olarak da Prens Sabahattin dikkate
de¤er bir sima olmak niteli¤ini tafl›makta-
d›r.

Sabahattin Bey, insan unsurunu ve ya-
flama fleklini de¤ifltirmedikçe, di¤er de¤ifl-
melerin görünüflte kalaca¤›n› söylerken
hakl›d›r. Ülkemizde tecrübî sosyolojinin
do¤uflu ve geliflmesindeki rolü inkâr edile-
mez. Monografi çal›flmalar› ile ülkeyi tan›-
mak ve tan›tmak anlay›fl›n›n yerleflmesin-
de onun pay› önemlidir. O ve takipçileri,
fikir ve aksiyonu birlefltirmek gerekti¤ini
göstermifllerdir.

Yaflad›¤› y›llar içinde ve sonras›nda
yeterince tan›nm›fl ve fikirleriyle kabul
görmüfl bulunmayan Prens Sabahattin, ha-
nedan mensubu olman›n bütün maddî ve
manevî getirilerini elinin tersiyle itmifl.
Türk vatan›n›n ve Türk insan›n›n serpilip
geliflmesi davas›na ömrünü harcam›fl, da-
hilî ve haricî pek çok konuda çözüm yolla-
r› üretmeye çal›flarak ilgili mercilere ulafl-
may› hedeflemifl seçkin bir idealisttir. Bu
vesile ile onu, rahmetle an›yorum.

BBaaflflll››ccaa  KKaayynnaakkççaa::
TTeezzlleerr::
Oya Akan, Sosyologlar›m›z ve Tarihî Ger-
çekler Önünde Prens Sabahattin, ‹stanbul
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ‹st.
1987 (bas›lmam›fl yüksek lisans tezi).
Ulus, Atilla, Ziya Gökalp ile Prens Saba-
hattin’in Düflüncelerinin Karfl›laflt›rmal›
Olarak Sosyolojik Analizi, Sakarya Üni-
versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakar-
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‹zâh, Dersaadet 1324 (1908), 20 sf..
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Sabahattin, ‹ttihat ve Terakki Cemiyetine Aç›k Mektuplar: Mes-
le¤imiz Hakk›nda Üçüncü ve  Son Bir ‹zah, ‹st. 1327 (1911-12), 44 sf.
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Resim 10; Prens Sbahaddin
ölüm döfle¤inde (8 Temmuz
1948 Berne)

Resim 11; Prens Sabahad-
din’in sandukas› (Eyüp Bele-
diye Arflivinden)
Resim 12; Prens Sabahad-
din’in sandukas›n›nda içinde
bulundu¤u Eyüp’teki tarihi
yap›(Eyüp Belediye Arflivin-
den)



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

sanat tarihi okudu. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. “‹stanbul
Minareleri” tezi ile lisans›n› 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.

‹HT‹FALC‹ MEHMED Z‹YA BEY

HAYATI, MEZARI VE ESERLER‹



Eyüp sempozyumlar›n›n alt›nc›s› düzenlen-
di¤inde bu semtte do¤mufl ve yetiflmifl ünlü kifli-
ler ile bu semtte yatanlar›n ana konu olarak al›n-
mas› uygun görülmüfltü. Benden de sempozyum
program› içinde bir konuflma yapmam  istenildi-
¤inde; önce bu konuda söyleyecek bir fleyim ol-
mad›¤›n› ileri sürmüfltüm. Fakat sempozyumla-
r›n düzenleyicisi Say›n ‹rfan Çal›flan bana
Eyüp’te yatanlardan ‹htifalci Mehmed Ziya Bey
hakk›nda evvelce yay›nlar yapt›¤›m› hat›rlatarak
Mehmed Zila Bey”e dair bir konuflma yapmam›
önerdi. Önceki yaz›ma baz› eklemeler yaparak
bu ‹stanbul tarihçisinin hayat›, eserleri ve çal›fl-
malar›n›n ‹stanbul tarihi bak›m›ndan önemini
bir defa daha hat›rlatmay› uygun gördük. Meh-
med Ziya Bey vefat etti¤inde henüz 6-7 yafllar›n-
da bir çocuk oldu¤umdan onu tan›yamad›m an-
cak onun da benim gibi Galatasaray Sultanisi Li-
sesi mezunu olmas› ve yine ‹stanbul’un tarih ve
eski eserlerine merakl› oluflum benim ona büyük
bir yak›nl›k duymama yol açt›.

1966 y›l›nda ‹stanbul Belediye Dergisi bafll›-
¤› ile bir dergi yay›nlan›yordu. Derginin yay›n
ifllerine bakan ‹brahim Erseyrek bir gün bana
gelerek, yaz›lar›mla yard›mc› olmam› rica etmifl-
ti. Ben de “ ‹stanbul Tarihçileri ve Eserleri” bafl-
l›¤› alt›nda bir dizi haz›rlamay› ve her say›da bir
yazar› hayat› ve eserleriyle tan›tmay› uygun gö-
rerek ilk yaz› olarak ‘‹htifalci” lakab› ile tan›nan
Mehmed Ziya Bey hakk›nda ufak bir araflt›rma
haz›rlam›fl, bu yaz›m ile bas›lmak üzere Ziya
Bey’in kabrinin foto¤raf› ile birlikte, ‹stanbul
hakk›ndaki eserlerinin bafll›k sahifelerinin foto-
kopilerini çektirerek dergiye teslim etmifltim.
Makalem bas›ld›¤›nda birçok dizgi yanl›fllar›n-
dan baflka, mezar tafl› foto¤raf›n›n ve kitap bafl
sahifeleri reprodüksiyonlar›n›n konulmad›¤›n›
hayretle  gürdüm. ‹lgilisinden sordu¤umda, al-
d›¤›m cevapta, dergide baflka mezar tafl› resim-
leri oldu¤u ve kitaplar›n bafl sahifeleri de eski
harflerle olduklar›ndan bunlar›n konulmad›kla-
r› bildirildi. Bunun üzerine bu dergi ile bütün ili-
fli¤imi kestim.

Aradan y›llar geçti. O s›ralarda yay›nlan-
makta olan güzel bask›l› fiehir adl› bir dergiden
telefon edilerek benden yaz› istenildi¤inde, “‹s-
tanbul tarihçileri ve eserleri” dizisine bu dergide
bafllamay› düflündüm. Dizinin ilk  makalesi Ser-
met Muhtar Alus hakk›nda idi. Bu makalenin
verdi¤im  resimlerle birlikte, güzel bir biçimde
yay›nlanmas› üzerine, cesaretlenerek Mehmed
Ziya Bey hakk›ndaki ikinci makalemi yeniden
çekilen bir k›sm› renkli resimlerle teslin ettim ve
üçüncü yaz›y› haz›rlad›m. Fakat dergiyi elime

ald›¤›mda inan›lmaz bir süprizle karfl›laflt›m:
Makalenin  sonu, yaz›n›n ana metninin hemen
hemen üçte biri ve ayr›ca sonundaki dipnotlar
ortada yoktu(1). Dergi idarecilerini arad›¤›mda
hepsinin de buradan ayr›ld›klar›n› ö¤rendim.
Yay›nland›¤› büroya gitti¤imde de inan›lmaz bir
ilgisizlikle karfl›laflt›m. Hatta ç›kacak ilk say›da
bir özür dileme bafll›¤› alt›nda, eksik k›sm›n›n
bas›lmas›n› istedi¤imde, bunun mümkün olma-
d›¤› cevab›n› ald›m. Bibliyografyamda da k›saca
belirtilen bu davran›fltan sonra (2) gayet tabii ola-
rak, zaten fazla ömürlü olmayan bu dergiden de
ilifli¤imi kestim.

‹stanbul’un tarihi ve eski eserleri için canla
baflla çal›flm›fl olan ve bugün hemen hemen
unutulan bu de¤erli araflt›r›c›n›n hiç de¤ilse ha-
t›ras›n› anmak düflüncesiyle derledi¤im iki yaz›-
m›n bu talihsiz maceralar›ndan sonra bu dosya-
y› kapatt›m. Zaten fiehir dergisi redaksiyonu,
kendilerine teslim etti¤im resimlerin orijinalleri-
ni de bana geri vermemiflti. 1993 y›l› Nisan ay›
bafl›nda, Atatürk Kitapl›¤›nda benden bir konfe-
rans istendi¤inde (3), bir defa daha Mehmed Zi-
ya Bey’i hat›rlad›m. Çok  flükür, ikinci yaz›m›n
bir xerox-kopyas› elimde bulunuyordu. Fazla
kalabal›k olmayan fakat çok ilgili bir dinleyici
kitlesi huzurunda konuflmam› yapt›m. Beni bu
mütevazi toplant›da en sevindiren iki husustan
birincisi, merhum Ziya Bey’in torunu bir han›-
mefendinin de dinleyiciler aras›nda olmas›,
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Resim 1; ‹hitifalci Mehmed
Ziya Bey

1) S. Eyice, “Mehmed Ziya
Bey”, fiehir Kent Kültürü dergi-
si, say› 18, 1988, s. 94-100
2) M. fiakiro¤lu, Prof. Dr. S. Eyi-
ce Bibliyografyas›, Ankara 1991,
s.28, no:347
3) Atatürk Kitapl›¤›ndaki ko-
nuflmam›zdan sonra, Ziya
Bey’in istanbul ve Bo¤aziçi bafl-
l›kl› büyük kitab›n›n, yeni harf-
lerle tekrar yay›nlanmak üzere
haz›rland›¤›n› ö¤rendik. 



ikincisi de Atatürk Kitapl›¤› ilgililerinin Ziya
Bey’in bütün yay›nlar›n› bir vitrinde sergileme-
leri idi. Bu konuflmamdan sonra,  benim de bil-
medi¤im baz› ayr›nt›lardan haberdar  olabildim.
‹leride Mehmed Ziya Bey hakk›nda daha etrafl›
bir monografya haz›rland›¤›nda bunlardan da
faydalanmak gerekti¤ine inan›yorum ve üçüncü
defa haz›rlad›¤›m kabrin ve eserlerin foto¤rafla-
r›yla  tamamlad›¤›m Mehmed Ziya hakk›ndaki
üçüncü yaz›m ‹stanbul dergisinin 1993 y›l›nda
bas›lan 6. say›s›nda bu defa metni k›rp›lmadan
ve resimleri yok edilmeksizin daha öncekilerden
çok daha tamam bir biçimde yay›nlanabildi (4).
fiimdi bu defa ‹htifalci Mehmed Ziya Bey’in ha-
yat›n›, eserlerini, ‹stanbul ile ilgili çal›flmalar›n›
bir defa daha burada tekrarlad›ktan baflka An-
kara Üniversitesi Dil- Tarih ve Co¤rafya Fakül-
tesi ö¤retim üyelerinden Prof. Dr. Mahmud fia-
kiro¤lu’nun sa¤lad›¤› Ziya Bey’in gazetelerde
ç›km›fl baz› yaz›lar› ile çeflitli bibliyografyalar-
dan tespit edebildi¤imiz kadar yay›nlar›n›n lis-
tesini bu makalemizin sonuna ekliyoruz. 

‹stanbul’un tarihi geçmifli ve eski eserlerine
dair kitap veya makale yazm›fl pek çok yerli ve
yabanc› araflt›r›c› vard›r. Geçen yüzy›l›n ikinci
yar›s›nda, bunlar›n say›lar›n›n ço¤ald›¤› ve XX.
yüzy›l›n bafllar›nda aralar›na Türklerin de kat›l-
d›klar› görülür. Yabanc›lar›n bir k›sm›, Bat› üni-
versitelerinde yetiflmifl ve çal›flmalar›n› ilmi me-
totlarla sürdüren kiflilerdir. Fakat bir k›s›m ya-
banc›lar daha vard›r ki, bunlar›n bambaflka dal-
larda yetifltikleri ve esas mesleklerinin çok fark-
l› oldu¤u, ancak “Amatör” olarak ‹stanbul ko-
nusuyla u¤raflt›klar› dikkati çeker. Bu ikinci
grup kifliler aras›nda, bu flehir hakk›nda yazd›k-
lar› eser veya eserler büyük flöhrete eriflmifl

olanlar hiçde az de¤ildir. 1880-1920 y›llar› ara-
s›nda ‹stanbulda yaflayan yabanc›lar, levanten-
ler, Osmanl› tebaas› Rumlar aras›nda baz› ö¤ret-
menler, doktorlar ‹stanbul’un çeflitli tarihi konu-
lar› hakk›nda eserler vermifllerdir. ‹stanbul
Rumlar›ndan A. G. Paspatis (1814-1891) asl›nda
hekimdi. Ünlü do¤ubilimci A. D. Mordtmann’›n
o¤lu Dr. Mordtmann da (1837-1912) hekim ol-
mas›na ra¤men, flehrin Bizans ça¤›ndaki tarihi
topografyas› hakk›nda bugün hala baflvurulan
bir kitab›n yazar›d›r. Robert College ö¤retmenle-
rinden A. Van Millingen (1840-1915), ‹stanbul’a
dair üç büyük ve önemli eser yazm›flt›r. Yine ay-
n› yerde ö¤retmen E. Grosvenor ise Hippod-
rom’a  dair küçük eserinden baflka ‹stanbul’u
anlatan büyük iki ciltlik bir kitab›n yazar›d›r.
Bunlara 1900’lü y›llarda üç Türk de kat›ld›:
Mehmed Ziya, Mehmed Raif ve Celâl Esad. Bu
yaz›m›zda bu üç yazardan yaln›z birincisi üs-
tünde durularak, k›sa hayat hikayesi, bafll›ca
eserleri ve bunlardan bilhassa ‹stanbul’a dair
olanlar tan›t›lacak, bu arada eserlerinin ve dola-
y›s›yla çal›flmalar›n›n önemi belirtilecektir.

“‹htifalci” lakab› ile tan›nan Medmed Ziya
Bey, Evkaf-› Hümayun hülefas›ndan Osman
Vasfi Efendi’nin o¤lu olarak ‹stanbul’da Süley-
maniye semtinde dünyaya geldi. ‹brahim Alâ-
eddin Gövsa’n›n do¤um tarihi olarak gösterdi¤i
1865 yanl›fl olabilir (5). Bu hususta daha yetkili
olmas› gereken o¤lu, Celâl Ergun babas›n›n
1871’de do¤du¤unu bildirdi¤ine göre, bu tarih
gerçe¤e daha uygun gibi görünür (6). Fakat afla-
¤›da belirtilece¤i gibi, bugün mezar tafl›nda do-
¤um tarihi olarak 1282 yaz›l›d›r ki, bunun e¤er
Hicri ise karfl›l›¤› 1865/1866, e¤er Rumi ise
1866/67’dir. Ceddi ‹smail A¤a’n›n Saray Baltac›-

lar Kethüdas› oldu¤unu, dedesi Rikab-
› Hümayun peyklerinden ayn› zaman-
da flair Eyyubi Civan Mehmed Arif
A¤a’n›n ise, III. Selim öldürüldü¤ü s›-
rada fiehzade Mahmud’un kurtar›lma-
s›nda gayreti görülen saray  görevlile-
rinden oldu¤unu, Ziya Bey’in o¤lu yi-
ne Celâl Ergun yazmaktad›r. 

Böylece Mehmed Ziya beyin ced-
di bak›m›ndan Eyüplü oldu¤u bilinir.
Mehmet Ziya Bey, Galatasaray Mek-
teb-i Sultanisi’nin öncüsü olan Güzel
Sanatlar Akademisi’nin çekirde¤ini
teflkil eden Mekteb-i Sanayi-i Nefise’yi
de 1890’a do¤ru bitirerek, Maarif Ve-
kaleti (Milli E¤itim Bakanl›¤›) hizmeti-
ne girerek ö¤retmen olarak hayata at›l-
m›flt›r. Edirne, Halep ve Konya’da ö¤-
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4) S. Eyice, “Bir ‹stanbul Tarih-
çisi ‹htifalci Mehmed Ziya
Bey”, ‹stanbul Dergisi, say› 6,
1993s. 121-126.
5) ‹brahim Alâeddin Gövsa,
Meflhur Adamlar Ansiklopedi-
si, ‹stanbul 1933-36,IV, 1601; ay-
n› yazar, Türk Meflhurlar› An-
siklopedisi, ‹stansul tz. (1946 ?),
413; her iki ansiklopedide de
ölüm tarihi olarak 1927 gösteril-
mifltir ki yanl›flt›r. “Mehmed Zi-
ya (‹htifalci), Yaflamlar› ve Ya-
p›tlar›yla Osmanl›lar Ansiklo-
pedisi, C.2, s. 201-202.
6) Celâl Ergun, “‹htifalci Meh-
met Ziya Bey”, Galatasaray
Dergisi, say› 3 (A¤ustos 1947),
21-22 ve 32; ayr›ca bkz. Celâl Er-
gun, “Merhum Babam ve Eseri
Hakk›nda Birkaç Söz”, ‹stanbul
ve Bo¤aziçi’nin 1936’da yay›n›-
na giriflilen yeni bask›s›n›n ön-
sözü. Burada gerçek ad› Samih
Fethi olan Turhan Tan’›n da ya-
z›s› vard›r.



retmenlik yapan M. Ziya, 1892’de Bursa ‹dadi-
sinde müdür olmufltur.

‹stanbul’daki Fransa elçisinin efli Madame
Bompard, Birinci Dünya Savafl›ndan önceki y›l-
larda ‹stanbul’un sanat eserlerini seven bir ka-
d›n olarak tan›nm›flt›. 2 Temmuz 1327 (1911) ta-
rihinde resmen ‹stanbul fiehri Muhipleri Cemi-
yeti (‹stanbul’u Sevenler Derne¤i) ad›yla kuru-
lan bir kurumun yarat›lmas›nda bu Frans›z ha-
n›m öncü olmufltu(7). Mehmed Ziya Bey, bu ku-
rumun 19 kiflilik idari kurulunda bulunuyordu.
Üye say›s› Türk ve yabanc› olarak 180 kadar
olan bu ‹stanbul Muhipleri Cemiyeti, ilk dünya
savafl›na kadar geçen çok k›sa süre içinde, ‹stan-
bulda birkaç tarihi eserin kurtar›lmas› veya ta-
mirinde faydal› olmufltur. ‹stanbul Muhipleri
Cemiyetinin tamir ettirdi¤i bir eser Galata’da
kule dibinde bulunan Bereketzade çeflmesidir.
Bu çeflme yak›n tarihlerde yerinden sökülerek
kulenin tam dibindeki sur duvar›na yap›flt›r›l-
m›flt›r. ‹kinci önemli eser ise Fatih’de caddeyi

daraltt›¤› gerekçesi ile y›kt›r›lmas› istenilen Fey-
zullah Efendi medresesinin kurtar›lmas›d›r.   Bu
tarihi eser Fatih Millet kütüphanesi ad›yla hala
yaflamaktad›r. Bayan Bompard Bo¤aziçi’nin
Anadolu yakas›nda Kanl›ca’daki Amcazade
Hüseyin Pafla yal›s› ile de ilgilenerek o s›ralarda
henüz iyi durumda olan bu çok de¤erli eski ese-
re dair ve önsözü Pierre Loti taraf›ndan yaz›lan
az say›da bas›lm›fl resimli büyük bir kitab›n da
yay›nlanmas›na ön ayak olmufltur. Ziya Bey
esas sevdi¤i dalda çal›flma imkan›n› 17 May›s
1917’de resmen kurulan Muhafaza-i Âsar-› Ati-
ka Encümeni (Eski Eserleri Koruma Encüme-
ni)ne yukar›da ad› geçen kurumun temsilcisi
olarak kat›ld›¤›nda kavufltu. Encümen, Heyet-i
Vükela karar›yla kurulmufl ve yetkili bir teflkilat
idi. Eski eserlerin tahrip edilmesini önlemek ve
bunlar›n korunmalar›n› sa¤lamak gayesiyle ku-
rulan encümen, çal›flmalar› kolaylaflt›rmak için
bir taraftan da ‹stanbul’un eski eserlerinin tescil
iflini yürütüyordu. Bunun için Âsar-› Atika (Ar-
keoloji) Müzesinde, biri toplant›lar için di¤eri
arfliv olmak üzere iki odalar› vard›. Bu arflivde,
‹stanbul’un eski eserlerinin durumlar›n›n, fo-
to¤raflar›n›n ve haklar›nda elde edilen bilgilerin
topland›¤› dosyalar intizaml› bir biçinde sakla-
n›yordu. ‹flte Mehmed Ziya Bey üyesi oldu¤u bu
encümende büyük flevk ve gayretle çal›flm›fl,
dosyalardaki fifllerin birço¤unu kendi eliyle dol-
durmufltur. Bu tescil fifllerini haz›rlamak için ba-
his konusu eski eseri inceliyor, resimlerini çekti-
riyor, varsa kitabelerinin kopyalar›n› ay›r›yor-
du. Böylece ‹stanbul’un eski eserlerine dair elin-
de hayli not toplanm›flt›. 

Mehmed Ziya Bey, tarihçili¤e Tarih-i S›nayi
(‹stanbul 1309/1891-92) bafll›kl› bir kitap ile bafl-
lam›flt›. Bunu Vesaik-i Kadime-i Edebiyye (Bur-
sa 1313 / 1895-96) ile ‹lm-i Nebatat (‹stanbul
1314/1896-977) bafll›kl› kitaplar› takip etti. Hol-
landal›lar taraf›nda iflgal edilip bir sömürge ya-
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Resim 4; Mecmua-i Ef’al-i
Fransaviye

Resim 5; Eden Bulur Yahut
Merhametsiz Valide

Resim 6; Duvardaki Gölge
Yahut Tecrübe

7)Bu dernek hakk›nda bkz. S.
Eyice, “‹stanbulu Sevenler Bir-
lefliyor... ‹stanbul Muhipleri Ce-
miyeti”, Y›llar Boyu, I, say› 6 (E-
ylül 1978), 47-49.



p›l›ncaya kadar güçlü bir islam devleti olan Su-
matra’n›n kuzeyindeki Açe Sultanl›¤›na dair bir
eseri ise Âlem-i ‹slamiyet-Açe Tarihi bafll›¤› ile
160 sahifelik bir cilt halinde Malumat kütüpha-
nesi dizisi içinde ‹stanbul’da 1316’da (1898-99)
bas›lm›flt›r(8). ‹stanbul’da Mekteb-i Sultani yani
Galatasaray Lisesinin kuruluflunun 50. y›l› vesi-
lesi ile 1918’de Mekteb-i Sultani  adl› kitab›n ta-
rihçe k›sm›n› yazm›flt›r(9). Tarih-i Osmani Encü-
meni (sonra:Türk Tarih Encümeni) taraf›ndan
ç›kar›lan fakat ilk dünya savafl› yüzünden bask›-
s› çok aksayan Tarih-i Osmani Encümeni Mec-
muas›’n›n tek fasikül halindeki 63-77. say›s›nda
(1336-1339/1923)  bas›lm›fl (s. 129-133) Bursa’da-
ki Türbelerimizde Gayr-i Mektub Kitabeler bafl-
l›kl› bir makalesinde Bursa’n›n baz› kitabelerini
tan›tm›flt›r. Nihayet okullar için bir de 191 sahi-
felik Siyer-i Nebi, Liselerin Birinci Devre ‹kinci,
K›z va Erkek Muallim Mektepleri ‹kinci S›n›fla-
r› için (‹stanbul 1340/1921-22) bafll›kl› bir kitap
yazm›flt›r(10).

Mehmed Ziya Bey’i içinde bulundu¤umuz

XX. yüzy›l›n ‹stanbul’da mefl-
hur eden bir özelli¤i, Türk ta-
rihinin önemli olaylar›n›n ol-
du¤u günlerin y›ldönümlerin-
de veya yine Türk tarihinin
önemli kiflilerinin ölüm y›l dö-
nümlerinde ihtifaller, yani an-
ma törenleri düzenlemesi,
bunlarda konuflmalar yapma-
s›yd›. Bu yüzden kendisi-
ne”‹htifalci” lakab› tak›lm›flt›.
Bu lakap adeta onun ad›n›n
bölünmez bir parças› olmufl
ve her vesile ile, hatta bibli-
yografyalarda bile “‹htifalci
Ziya Bey” olarak an›lm›flt›.
Üst üste gelen felaketlerin çö-

kertti¤i maneviyat› aya¤a kald›rmak, halk›n bi-
raz da olsa kendine güvenini art›rmak için bu
milli tarihin çeflitli konular›n› anma törenleri bir
dereceye kadar fayda sa¤l›yordu. Balkan savafl›
günlerinde Türklerin taraf›n› tutan yaz›lar ya-
zan ünlü Frans›z yazar› Pierre Loti’nin ‹stan-
bul’a son gelifllerinden birinde, onun için Bo¤a-
ziçinde Kont Ostrorog’un yal›s› önünde bir gece
sandallarda flark›l› bir program›n düzenlenmesi
de Mehmed Ziya Bey’den istenmiflti(11). Barba-
ros Hayreddin Pafla’n›n Sokullu Mehmed Pa-
fla’n›n, Mimar Sinan’›n ölüm y›ldönümlerinde,
‹stanbul’un fethi, hatta ‹stanbul’un kurtuluflu
y›ldönümlerinde anma törenleri düzenleyen
Mehmed Ziya Bey için de ölümünden sonra
Eyüp’teki mezar› bafl›nda birkaç defa anma ko-
nuflmalar› yap›ld› ve sonra herfley unutuldu git-
ti. Bu anma törenlerindeki konuflmalardan biri
de Mehmed Ziya Bey’in çok eski bir dostu oldu-
¤unu belirten Mazhar Müfit ad›ndaki bir millet-
vekili taraf›ndan yap›lm›flt›r. Bu kifli gereksiz bir
aç›klama yaparak, Ziya Bey’in güya Osmanl›

hanedan›ndan flikayet ederek bir taun
yani veba salg›n› olsa da bu hanedan
bütünüyle ortadan kalksa dedi¤ini
söylemifltir. Ancak tarihi ve tarihi ha-
t›ralar›na son derece de ba¤l› bir kifli
olan Ziya Bey’in bu yolda sözler söy-
lemifl oldu¤una inanmak çok zordur.
Ziya Bey’in 1937’de yeni harflerle ba-
s›m›na giriflilerek yar›m kalan kitab›-
n›n bafl›na konulan önsözde bu mil-
letvekilinin sözlerine yer verilmesi
görüflümüze göre çok çirkin bir dav-
ran›flt›r. Medmed Ziya Bey, çeflitli se-
beplerle ortadan kald›r›lan tarihi me-
zarlar› da, bütünüyle yok olmamalar›,
kaybolup gitmemeleri için, baflka ye-
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Resim 7;Vesaiki Kadime-i
Edebiyye

Resim 8; Alemi ‹slamiyet-
Açe Tarihi

Resim 9; ‹lm-i Nebatat

Resim 10; Mektebi
Sultani’nin 50. Sene-
Devriye-i Tesis-i
Münasebetiyle

8) Açe Sultanl›¤› hakk›nda bkz.
Th. W. Juynboll, “Açe” madde-
si, ‹slam Ansiklopedisi, I (1941),
118-123.
9) Bu kitap flu eserde an›lm›flt›r:
Fethi ‹sfendiyaro¤lu, Galatasa-
ray Tarihi I, ‹stanbul 1952,560.
Galatasaray Lisesi tarihi husu-
sunda derin bilgisi olan Zeyyad
Ebuzziya, Mehmed Ziya Bey’in
bu eserinin, Galatasaray hak-
k›ndaki bir kitab›n içindeki bir
bölüm oldu¤unu söylemifltir.
10)M. Ziya Bey’in daha baflka
kitaplar› ve gazeteler ile dergi-
lerde yay›nlanm›fl yaz›lar› da
vard›r. Tespit edilebildi¤imiz
kadar›yla kitap ve makaleleri
yaz›m›z›n sonunda verilmifltir.
Fakat Mehmed Ziya Bey hak-
k›nda etrafl› bir monografya ya-
p›ld›¤›nda, gazete ve dergiler
çok daha dikkatle taranarak,
da¤›n›k küçük yaz›lar› da bibli-
yografyas›nda derlenmelidir.
11)Bu Bo¤aziçi alemi, organiza-
tör Mehmed Ziya Bey’in ad›
an›lmaks›z›n flu yay›nda k›saca
anlat›l›r: Comtesse Ostrorog, Pi-
erre Loti à Constantinople, Pa-
ris 1927, 144;  Loti ve o¤lunun
hat›rat›nda da an›l›r. Pierre Lo-
ti-Samuel Viaud, Supremes Vi-
sions d’Orient-Fragment de Jo-
urnal Intime, Paris 1925, 187. Bu
husustaki bilgi Comte Ostrorog
taraf›ndan yazara bizzat veril-
mifltir.



re tafl›tmayada özen gösteriyordu. Bozdo¤an
Kemeri dibinde olan ve cadde geniflletilirken
y›kt›r›lan Tam›flvar Beylerbeyi Payzen Yusuf Pa-
fla’n›n mezar›n›, komflusundaki Revânî Çelebi
Camiinin haziresine hatim okutarak tafl›tt›¤›n›
bildirir(12). Hatta yeni mezarlar›n üstüne birer de
servi diktirmifltir. Ancak ne varki, bu cami ve
hazire sonralar› ortadan kald›r›larak yerine sa¤-
l›k merkezi yap›lm›flt›r.

Medmed Ziya Bey daha lise ö¤rencisi iken
Mevlevili¤e büyük ilgi duymufl ve ‹stanbul’un
iki büyük Mevlevi tekkesini, Galata ve Yenikap›
Mevlevihanelerini zaman zaman ziyaret etmifl-
tir. 1884’te o s›ralarda Üsküdar’da misafir olarak
bulunan Eskiflehir Mevlevihanesi fleyhi Hasan
Dede ile tan›flm›fl, sonra fieyh Eflref Dede ile üç
y›l kadar beraber olmufl, nihayet Konya’ya atan-
d›¤›nda da Mevlevili¤e daha fazla yaklaflmak
imkan›n› bulmufltur. Bu tarikat ile yak›nl›¤›n›n
bir ürünü olarak Bursa’dan Konya’ya Seyahat
bafll›kl› kendi ifadesine göre alt› yüz sahifelik
büyük bir eser yazm›fl, bunun içinde bütün
Mevlevi büyüklerinin biyografyalar›n› da tan›t-
m›flt›r. Ancak Malumat Bas›mevinde bask›s›na
bafllanan bu kitab›n tamamlanmadan kald›¤›n›
M. Ziya Bey yazmaktad›r.  Bugün kütüphanele-
rimizde “Mahmudiye Rüfldiyesi Co¤rafya Mu-
allimi” Mehmed Ziya taraf›ndan yaz›larak, 1328
(1912-13) y›l›nda ‹stanbul’da Vatan matbaas›nda
bas›lan 368 sahifelik resimli bir Bursa’dan Kon-
ya’ya Seyahat bafll›kl› kitap vard›r. Bu, bas›me-
vinde kalan ve kendisinde sadece düzeltmeli tek
nüsha bir prova bask›s› bulunan esas seyahatna-
me de¤ildir. Maarif Nezareti (Milli E¤itim Ba-
kanl›¤›), içinde Mehmed Ziya Bey’in de bulun-
du¤u bir komisyona, ünlü Arap seyyah› ‹bn-i
Batuta’n›n seyahatnamesinin Türkçeye çevrile-
rek aç›klamalarla bast›r›lmas› görevini vermiflti.
‹çinde XIV. yüzy›l Anadolu Türklü¤ü hakk›nda
çok de¤erli bilgiler bulunan bu Arapça eserin
Damat Mehmed fierif Pafla taraf›ndan yap›lan
bir tercümesi varsa da, bu eserin yeniden tercü-
mesine niçin lüzum görüldü¤ünü bilmiyoruz.
Zaten bu çal›flmalar da yürütülmemifl ve ‹bn-i
Batuta seyahatnamesinin yeni bir bask›s› yap›la-
mam›flt›r. Gençli¤inde Sanayi-i Nefise Mekte-
bi’ndeki ö¤reniminin verdi¤i al›flkanl›kla ola-
cak, Ziya Bey’in oldukça baflar›l› resim çizme ye-
tene¤i de vard›. Nitekim ‹stanbul hakk›ndaki
büyük kitab›nda bu çizimlerden baz› örnekler
görülebiler. 

Mehmed Ziya Bey’in ‹stanbul ile ilgili üç
eseri vard›r. Bunlardan ilki Bizans döneminin
Khora manast›r› kilisesinden camie dönüfltürü-

len Kariye Camii hakk›ndad›r. Kariye Camii fie-
rifi (‹stanbul 1326/1908) bafll›kl› küçük boyda
bu 119 sahifelik kitapta, yazar bu eski binan›n
tarihçesi ve sanat de¤erini belirtmekte, Türk dö-
nemi boyunca cami olarak kullan›lmas›na ra¤-
men üzerleri örtülmeyen mozaiklerinin konula-
r›n› anlatmaktad›r. Tabiidir ki, sonraki araflt›r-
malarda bulunan duvar resimleri (mozaik ve
fresko)nin yer almad›¤›, ancak o tarihlerde görü-
lebilen resimlerinin tariflerinin yap›ld›¤› bu kü-
çük eser, ‹stanbul’un Bizans dönemine ait bir es-
ki eseri hakk›nda bir Türk taraf›ndan yaz›larak
‹kbal kütüphanesi taraf›ndan bast›r›lm›fl, bafll›-
bafl›na bir kitap halinde yay›nlanmas› bak›m›n-
dan kültür tarihimizde özel bir yere sahiptir de-
nilebilir. Ziya Bey’in ‹stanbul’un tarihi eserleri
ile ilgili ikinci monografyas› ise, kendisinin de
mensup oldu¤u Mevlevi tarikat›n›n ‹stanbul’da-
ki önemli merkezlerinden Yenikap› Mevleviha-
nesi hakk›ndad›r. Yenikap› Mevlevihanesi (‹s-
tanbul 1329/1913), 306 sahifelik küçük boyda
bir kitap olup, Osmanl› devri Türk kültür tari-
hinde çok önemli bir yeri olan bu kuruluflun, ta-
rihçesini ve fleyhlerinin k›sa biyografyalar›n› an-
latmaktad›r(13). Kitapta ne yaz›k ki hiçbir resim
olmad›¤› gibi, çeflitli dönemlerde yap›lm›fl bina-
lar› ile genifl bir külliye meydana getiren bu
mevlevinanenin toplu bir plan› da yoktur. Sul-
tan V. Mehmed Reflad (1909-1918) kendisi de
Mevlevi oldu¤undan büyük ilgi göstererek bir
yang›n›n arkas›ndan 1910-1913’te burada Türk
neoklasi¤i üslubunda önemli bir cami ile ek bi-
nalar yapt›rtm›flt›. Tekkeler kapat›ld›ktan sonra,
bünyesine hiç uygun düflmeyecek biçimlerde
kullan›lan Yenikap› Mevlevihanesinin mimari
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Resim 12; Yenikap›
Mevlevihanesi

Resim 13; Bursa’dan
Konya’ya Seyahat isimli
kitab›n ilk sayfas›.

12) Bu hususta bkz. ‹stanbul ve
Bo¤aziçi, II, s. 53 vd; ayn› konu
ile ilgili olarak bkz. Revnakul-
lâh Server (Server Revnako¤lu),
“Bu Lakaydi Ne Kadar Süre-
cek? Harab ve Bak›ms›z B›rak›-
lan Tarihi Eserlerimiz Üzerinde
Hazin bir Etüd” Servetifünun-
Uyan›fl dergisi, 49 y›l (clit 86) 1
Haziran 1939,no. 2232-547. s.
22-24 ve  32 Revani Çelebi Ca-
mii...”, ‹. Ü. Tarih Dergisi, say›
26 (1972), 152-158.
13) Bu kitap son y›llarda yeni
harflerle, bugünkü dile de çev-
rilerek tekrar yay›nlanm›flt›r.
Yenikap› Mevlevihanesi (Tercü-
man 1001 Temel Eser Dizisi, no
86), haz›rlayan Yavuz Senemo¤-
lu, istanbul tz; E. Ifl›n, “Yenikap›
Mevlevihanesi”, DB ‹st. A, C.
VII, s. 479-81.



bak›mdan en de¤erli k›sm› olan semahanesi ve
türbeleri 3 Eylül 1961’de yanarak mahvolmufl-
tur(14). Bu önemli müesseseden kalan k›s›mlar
vak›flar›n deposu olarak kullan›l›rken yak›n ta-
rihlerde kas›tl› olarak ç›kar›lan ikinci bir yang›n-
la bir defa daha tahrip edilmifltir. Mevlevihane-
nin vak›flar idaresince restorasyonu yap›larak
korunmas› düflülmüfl hatta baz› planlarda haz›r-
lanm›fl ise de herhangi bir çal›flmaya giriflilme-
mifltir. 

Menmed Ziya Bey’in ‹stanbul hakk›ndaki
en büyük eseri ise ‹stanbul ve Bo¤aziçi. Bizans
ve Osmanl› Medeniyetlerinin Asar-› Bakiyesi
bafll›¤› ile yay›nlanand›r. Devlet matbaas›nda,
Maarif-i Umumiye Nezareti, Telif ve Tercüme
Dairesi neflriyat› (no:84) olarak büyük boyda ba-
s›lan bu eserin ilk cildi 1336’da (1920) XXII+528
sahifelik bir kitap halinde ç›km›flt›r. ‹sanbul’un
tarihi ve flehrin Bizans dönemindeki tarihi to-

pografyas› hakk›nda etrafl› bilgi veren bu cilt,
birçok resim ile de süslenmifltir. Bunlar›n bir k›s-
m›, evvelce baflka kitaplarda bas›lm›fl gravür,
plan veya desenler olmakla beraber, aralar›nda
o s›ralarda çekilmifl foto¤raflar da bulunmakta-
d›r. Ziya Bey, kitab›n›n yabanc›lar taraf›ndan ko-
lay kullan›lmas› için  bölüm karfl›l›klar›n› ve re-
sim altlar›n›Türkçeden baflka ayr›ca Frans›zca,
baz› Bizans terimlerini  Grekçe olarak da koy-
durmufltur. Cumhuriyet döneminde bu büyük
eserin ikinci cildinin bas›lmas›na da bafllanm›fl
ve yine resimli olarak 257 sahife tutan bu ikinci
k›s›m, daha ince bir cilt halinde 1928’de sat›fla ç›-
kar›lm›flt›r. Sonunda içindekiler listesi bile olma-
d›¤›na göre bu ikinci cildin, harf ink›lab› yüzün-
den bask›s›n›n yar›m kald›¤› anlafl›l›r. Ziya Bey
toplam›fl oldu¤u malzemeyi yeniden de¤erlen-
dirmeye veya bafllam›fl oldu¤u ifli sürdürmeye
bir daha giriflemedi¤inden, ‹stanbul ve Bo¤aziçi,
böylece bitmemifl durumu ile kalm›flt›r. Bu bü-
yük eserin ana konusu, ‹stanbul’un Bizans dö-
nemindeki tarihi ile tarihi topografyas›, o s›ra-
larda elde bulunan Bat› dillerinde yaz›lm›fl arafl-
t›rmalardan ve hatta bazen kaynaklardan fayda-
lanmak suretiyle haz›rlanm›flt›. Böylece Ziya
Bey Türk dilinde yaz›lm›fl çok büyük ve olduk-
ça iddial› bir eserle, flehrin eski tarihi yap›s›n› in-
celeyenler aras›na kat›lm›fl oluyordu. fiunu da
belirtmemizde fayda var ki, ‹stanbul ve Bo¤azi-
çi, o tarihe kadar yabanc›lar›n yazd›klar› kitap-
lardan pek fazla ileri gitmemekle beraber içinde
çok  de¤erli baz› tespitler bulunmaktad›r ‹stan-
bul Büyük fiehir Belediyesi baflkan Tayyip Erdo-
¤an’›n döneminde çok say›da eski kitab› latin
harfleri ile yeniden bast›r›rken Mehmed Ziya
Bey’in bu büyük ve önemli eserini de yay›nlaya-
ca¤› duyulmufltu, ne yaz›k ki ‹stanbul tarihi için
gerçekten büyük bir hizmet say›lacak bu proje
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Resim 14; Kariye Camii
fierifi

Resim 15; Rehber-i Usul-ü
Tercüme

Resim 16; Hasenat 

Resim 17; ‹stanbul ve Bo¤a-
ziçi Bizans ve Osmanl› Me-
deneyetlerinin Asar-› Baki-
yesi isimli kitap

Resim 18; ‹stanbul ve Bo¤a-
ziçi‘nin yeni harflerle fasi-
kül halindeki bask›s›n›n
kapa¤›

14) Reflat Ekrem Koçu, “Yenika-
p› Mevlevihanesi Yand›”, Cum-
huriyet, 8 Eylül 1961(Bir kaza
ateflinin ‹stanbul’dan silip sü-
pürüp kül etti¤i Yenikap› Mev-
levihanesi ‹stanbul bas›n›nda
iki sat›rl›k bir zab›ta haberi ola-
rak kaydedilecek vak’a de¤ildi,
der R. E. Koçu); R. Cevat Ulu-
nay, “Bir harabe Kurtul-
du”,Türkiye Turing ve Otomo-
bil Kurunu Belleteni, say› 237
(Ekim 1961), 17-18,2 resim ile
(‹flte o 364 senelik irfan oca¤›n-
dan bugün bir avuç kül kald›,
der Ulunay); R. Cevat Ulunay,
“Bir Abide Mahvoldu”, Milli-
yet, 12 Ekim 1962. Mevleviha-
nenin haziresinin yan duvar›n-
da demir parmakl›klar› tutan
tafl payelerin tepelikleri Mevle-
vi sikkesi (külah›) biçiminde
yontulmufltu. Aral›k 1987’de
buradan geçti¤imizde bu paye-
lerin ortadan kalkt›¤›n›, yerleri-
ne beton kaz›klar çak›lm›fl oldu-
¤unu gördük. M. Ziya Bey’in
bu müessese hakk›ndaki kitab›
yeni harflerle bir defa daha ba-
s›lm›flt›r. 



gerçekleflmemifltir. Ziya Bey’in Âsar-› Atika En-
cümeni üyesi olmas›, flehrin fluras›nda buras›n-
da tesadüflerin ortaya ç›kard›¤› baz› arkeolojik
buluntular› görüp incelemesine imkan veriyor-
du. Kitab›n baflka bir önemli taraf› da çok etrafl›
baz› dipnotlard›r. Esas metinde bahsi geçen yer,
bina veya olaylardan bahsedilirken, bir iliflki ku-
rularak o konularla ilgili birtak›m ek bilgiler bu
dipnotlarda verilmifltir. Genel olarak bu notlar,
Osmanl› dönemi Türk eserleri ile ilgilidir. Ziya
Bey, encümen için yapt›¤› araflt›rmalar› bu not-
larda adete küçük makaleler halinde derlemifltir,
Böylece bu büyük ve bitmemifl eserde, belki ara-
n›lan çok fley bulunamamakta fakat bu kitapta
aran›lmas› belki hat›ra gelmeyecek bazen çok
de¤erli bilgiler ile karfl›lafl›lmaktad›r. Osmanl›
dönemi Türk eserleri ile ilgili bu notlar, bu eser-
lerin ço¤u bugün ortadan kalkt›¤›ndan bugün
birer belge de¤erindedir. Medmed Ziya Bey, bu
eseri ile, ‹stanbul’da geçen yüzy›l›n sonlar›nda
Bizans döneminin tarih ve eski eserleri üzerinde
çal›flmalar yapan çok say›daki yabanc› ve Raif
Bey ile çok sonralar› Arseven soyad› ile tan›d›¤›-
m›z Celal Esad Bey ile birlikte Ziya Bey, bu ko-
nuda eser veren Türk üçlüsünü oluflturmufltur.
Fakat onun eserini de¤erli yapan, içine katt›¤›
kendi görüflleri ve
Türk eserleri hak-
k›nda verdi¤i not-
lard›r. Bunlar ara-
s›nda mezar tafl› ve
bina kitabelerinin
kopyalar› da önem-
li bir yer tutar.

Y›llarca sonra,
Ziya Bey’in o¤lu
Eczac› Celal Ergun,
‹stanbul ve Bo¤azi-

çi’nin ikinci cildini yeni harflerle tekrar yay›nla-
maya çabalad›. Bafl taraf›nda C. Ergun’un baba-
s› ve eseri hakk›nda bir önsözünden baflka, o y›l-
larda oldukça ünlü bir tarihi romanlar yazar›
olan Turhan Tan’›n (=Samih Fethi, 1886-1939) da
bir sunufl yaz›s›n›n yer ald›¤› bu yeni bask› kü-
çük boyda on alt› sahifelik fasiküller halinde
1937 y›l›nda, ‹stanbul’da haftada bir ç›kmaya
bafllam›flt›. Böyle bir eserin, haftal›k bir dergi gi-
bi yay›nlanmas›na ve sat›lmas›na imkan ola-
mazd›. Nitekim az sonra onuncu fasikül ile bu
yay›n 160. sahifede kalm›flt›r. Eski harfler ile ba-
s›lan metnin 127. sahifesindeki dördüncü parag-
raf›n ilk sat›r›nda”...mezar›n bafl” kelimesinde
kesilmektedir. Bütün stoklar› hurda ka¤›t olarak
imha edildi¤inden bugün son derecede az nüs-
has› görülebilen bu ikinci bask›, önsözünde
aç›klanan bütün iyi niyete ra¤men son derecede
kötüdür. Metin inan›lmaz derecede yanl›fllar ile
dolu olarak, aralarda atlamalar yap›larak dizil-
mifltir. Bu arada dipnotlar esas metin ile kar›flt›-
r›ld›¤›ndan , yazar›n düflüncelerinde ve neyi an-
latmak istedi¤inde bir aç›kl›k kalmam›flt›r. Ziya
Bey’in do¤ru yaz›lmas›na büyük özen gösterdi-
¤i yabanc› adlar yanl›fl dizilmifl ve bütün bunlar
yetmiyormufl gibi, berbat edilen metnin içine,
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Resim 19-20; M. Ziya’n›n
resme olan kabiliyetini gös-
teren çizimlerinden örnek-
ler. Ah›r Kap› ve Büyük Yal-
d›zl› Kap›.

Resim 21; M. Ziya’n›n resme
olan kabiliyetini gösteren çi-
zimlerinden Tekfur Saray›

Resim 22; M. Ziya’n›n  çi-
zimlerinden ‹stanbulda son
derece nadir rastlanan
yeniçeri mezar tafllar›na
örnek.



metinle hiçbir ba¤lant›s› olmayan ve Ziya Bey’in
dosyalar›ndan ç›kart›lm›fl gelifligüzel seçilmifl
birçok resim yerlefltirilirken, metinle ilgili resim-
ler konmam›flt›r. Yazar›n ruhuna azap verecek
olan bu bask›ya devam edilmemesi bir kazançt›r
denilebilir.

Celâl Ergun babas›ndan kalan zengin mal-
zemeden baflka türlü de faydalanm›fl, yay›nlad›-
¤› baz› haftal›k dergilerde (Yenigün) onun b›rak-
m›fl oldu¤u eski eser foto¤raflar›n› ve notlar›n›
kendi imzas› ile ç›kan yaz›larda kullanm›flt›r.
Mehmed Ziya Bey’in elinde birikmifl olan not ve
özellikle foto¤raflar›n bugün ne durumda ol-
duklar›n› bilmiyoruz. Evvelce tan›m›fl oldu¤u-
muz yak›nlar›ndan olan bir han›m efendi bunla-
r›n kendilerinde olduklar›n› ve bana gösterebile-
ceklerini söylemifl olmalar›na karfl›n bir sonuç
elde edilememifltir. Sonra arkas›ndan büyük bir
sessizlik  bafllam›fl ve birçok fleylerin unutulma-
mas› için ç›rp›nm›fl olan ve bu flehrin tarihine
dair bugün hala kullan›lan eserler b›rakan Meh-
med Ziya Bey unutulanlar kervan›na kat›lm›flt›r.

Mehmed Ziya Bey 27 Mart 1930 tarihinde
hayata gözlerini yummufl(15) ve ce-
nazesi, Eyüp’te Dedeler Mezarl›¤›
ad› verilen yerdeki aile sofas›na
gömülmüfltür. Bu mezarl›k Sultan
Aziz taraf›ndan Maçka’daki Mev-
levihane kald›r›ld›¤›nda, Eyüp’ün
ilerisinde Silahdara¤a yönünde
Haliç k›y›s›nda yeniden kurulan
Bahariye Mevlevihanesinin tam
karfl›s›nda idi. Cadde ile Haliç k›-
y›s› aras›nda 1873  y›l›nda yap›m›-
na bafllanan Mevlevihane, genifl
bir avlu içinde bir harem, bir se-
laml›k, bir türbe, büyük bir sema-
haneden meydana gelmiflti(16).
Cadde üzerinde büyük bir mer-
mer kap› bulunuyor, bunun üs-
tünde de 1328  tarihli Remzi ad›n-
daki bir flairin düzenledi¤i man-
zum tarih kitabesi bulunuyor-

du(17). Sultan Reflad taraf›ndan tamir ettirilen
Veled Çelebi (‹zbudak) hat›ralar›nda ad› ge-
çen(18) bu ünlü ve bir musiki merkezi olan Mev-
levihanenin semahanesi 1935’te y›kt›r›lm›fl,
1939’a do¤ru harem bölümü yanm›fl, 1952’lere
kadar duran selaml›k da sonra y›kt›r›lm›fl ve
tekke arazisi üzerine bir tu¤la-briket atölyesi bir
fabrika ve depolar yerleflmifltir. Mevlevihane-
den kalabilmifl son hat›ra olan mermer avlu ka-
p›s› da 30 y›l kadar önce mermercilere sat›lmak
üzere sökülüp götürülmüfltür. Caddenin karfl›
taraf›nda olan ve Eyüp mezarl›klar›n›n en sonu-
nu teflkil eden yerdeki hazire ise 1960’lara kadar
çevredeki fabrika ve atölye iflçilerinin ö¤le tatil-
lerinde üzerinde oyun oynad›klar› alan haline
gelmiflti(19). Burada tekkeye mensup Mevlevile-
rin mezar tafllar› aras›nda, Mehmed Ziya Bey ai-
lesinin demir parmakl›k ile çevrili aile sofas› bu-
lunuyordu. Etraf›ndaki demir parmakl›k yü-
zünden pek fazla tahribe u¤ramayan bu hazire
içinde mezarlar belirli durumda idi. 16 Haziran
1988 günü bu yere gitti¤imizde bu ‹stanbul ta-
rihçisinin mezar›n› inan›lmaz bir periflanl›k için-
de bulduk. Yeni yap›lm›fl bir duvar, sofan›n de-
mir parmakl›¤›n› hemen hemen ortadan kald›r-
m›fl, tafllar ise ot ve dikenlerin aras›na gömül-
müfltü. Mehmed Ziya Bey’in mezar tafl›ndaki,
bir vakitler pek moda olan porselen üzerine ç›-
kar›lm›fl resmi ise, k›r›l›p yok olmufltu. Daha es-
ki silindir biçiminde büyük bir mezar tafl›n›n ki-
tabesi kaz›nmak suretiyle yap›ld›¤› anlafl›lan Zi-
ya Bey’e ait mezar kitabesi, yeni harflerle Türk-
çeyi do¤ru yazmas›n› bilmeyen bir taflç› taraf›n-
dan anlafl›lmaz bir imla ile kaz›lm›flt›. Bu kitabe-
yi tarihi bir “belge” oldu¤u için aynen ve bütün
acayip terimleri ile buraya geçiriyoruz:

HAYRILEETT‹NAMIN‹BKA

MERD‹K‹YMISIN‹D‹HAKKA

HÜSNÜAHLAKIDASEZY‹fiENA

RUHUNA EYLE FAT‹HA ‹HDA

NURURAHMETLE KABR‹N‹ 

MEVLA

BU MEZARIN SAH‹B‹ 

EYD‹ HAFIZ MEHMED

AR‹F A⁄A HAF‹D‹ OSMAN

VASF‹O⁄LU ‹HT‹FALC‹

MEHMET Z‹YA BEY

D. 1282- Ö.1930

Bu kitabede EYDI fleklinde
yaz›lan terimin asl›n›n EYYUB‹
olmas› akla gelir.Ayn› sofada Zi-
ya Bey’in efli Pakize Han›m, kar-
defli Prof. Dr. Neflet Usman (1875-

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

180

Resim 24; Mehmet Ziya’n›n
mezar tafl›

15) Ölüm haberi olarak bkz.
Cumhuriyet, 28 Mart 1930.
16) Reflat Ekrem Koçu, “Bahari-
ye Mevlevihanesi”, ‹stanbul
Ansiklopedisi, IV (1960), 1854-
1856
17) (‹bnülemin) Mahmud Ke-
mal ‹nal, Son As›r Türk fiairleri,
‹stanbul 1969, 1408-1411, Mev-
levi olan flairin tam ad›, Seyyid
Ahmed Remzi Akyürek’tir. E.
Ifl›n, “Bahariye Mevlevihanesi”,
DB‹st. A., C. I, s. 537-38.
18) Veled Çelebi ‹zbudak, Hat›-
ralar›m, Canl› Tarihler, ‹stanbul
1946, 24, 30.
19) 1955-1962 y›llar›nda bir-
çok defa buray› ziyaret etti¤i-
mizde mezarl›k harap ve ba-
k›ms›z durumda olmakla be-
raber, Ziya Bey’in mezar›n›n
içinde bulundu¤u sofa pek fe-
na durumda de¤ildi. O y›llar-
da buradaki mezar tafllar›n›n
çok güzel foto¤raflar›n› çektir-
mifl ve bunlar›, “‹stanbul Ta-
rihçileri ve Eserleri: Mehmed
Ziya Bey” bafll›¤› ile ‹stanbul
Belediye Dergisi, say› 39
(1966), 12-13 ve 29’da bas›l-
mak üzere Belediye yay›n flu-
besine vermifltik. Bu yaz›m›z
periflan edilerek bas›ld›ktan
baflka, resimlerin hiçbiri ko-
nulmad›¤› gibi orijinalleri de
geri verilmedi.

Resim 23; M. Ziyan›n mezar›-
n›n bulundu¤u Dedeler me-
zarl›¤›nda aile sofas›n›n bu-
günkü durumu.



1949) ile ye¤eni Eflref Nefl’et (1905-1931) ve toru-
nu Güney Ergun (ö. 1957)un mezarlar› da bu-
lunduktan baflka, ayn› ailenin atalar›n›n bitkile-
rin aras›nda gömülmüfl mezar tafllar› vard›r(20).
‹stanbul’un eski eserleri üzerinde çal›flmalar
yapm›fl ve tarih hat›ralar›n› unutulmaktan kur-
tarmak için büyük çabalar göstermifl bu insan›n
mezar›n›n bugünkü durumu gerçekten  hazin-
dir. Halbuki 1939’da Nizamettin Nazif Tepede-
lenlio¤lu onun hakk›nda flu sat›rlar› yazm›fl-
t›:”...bütün meziyetlerinden önce akla gelmesi
laz›m gelen hüviyeti ise bence ‹stanbul’u en iyi
sevmesini bilmifl olmas› ve bu sevgiyi en iyi ifa-
de etmifl bulunmas›d›r. Mehmed Ziya ‹stan-
bul’un karfl›s›nda sevgilisi için hayat›n› feda et-
mifl, sevgilisine can›n› vermifl bir afl›¤a benzer.
Türk ilim ve sanat kütüphanesinin orijinal bir
eseri olan ‹stanbul ve Bo¤aziçi hem onu her an
olanca k›ymeti ile bize hat›rlatan bir kültür abi-
desidir, hem de gözlerimiz ona dal›nca sanki bir
urne görür gibi oluruz. Bir urne, yani bir vazo
veya bir kutu ki içinde bir ülkü u¤runa feda
edilmifl bir ömrün zerreleri doldurulmufltur(21).
‹flte hakk›nda böyle bir de¤er hükmü verilen bir
‹stanbul tarihçisine lay›k görülen mezar, pis, ba-
k›ms›z bir mezbelelik, parçalanm›fl bir parmak-
l›k ve caddeden görülmesini tamamen önleyen
çirkin bir duvard›r (22). 

Mehmed Ziya Bey’in bafll›ca eserle-
rinin bibliyografyas›:

Eden Bulur Yahut Merhametsiz Valide
(1881)

Duvardaki Gölge Yahut Tecrübe (çev. Meh-
med Ziya) (1882)

Bahriye Topçular›na Rehber (1888)
Tarih-i Sanayi (1891-92)
Mecmua-i Ef’al-i Fransaviye (1895)
Vesaik-i Kadime-i Edebiyye (1895-96)
‹lm-i Nebatat (1896-97)
Alem-i ‹slamiyet-Açe Tarihi (1899)
Kariye Camii fierifi (1908)
Rehber-i Usul-i Tercüme (1909)
Bursa’dan Konya’ya Seyahat (1912-13)
Yenikap› Mevlevihanesi (1913)
Mekteb-i Sultaninin 50. Sene-i Devriyye-i

Te’sisi Münasebetiyle (1918)
‹stanbul ve Bo¤aziçi, Bizans ve Osmanl›

Medeniyetlerinin Asar-› Bakiyesi (I,  1920; II,
1928)

‹stanbul’daki Asar-› Atika Hakk›nda Muh-
tasar Malumat (1922)

Siyer-i Nebi, Liselerin Birinci Devre ‹kinci,
K›z ve Erkek Muallim Mektepleri ‹kinci  S›n›fla-
r› ‹çin (1921-22)

Bursa’daki Türbelerimizde Gayr-i Mektub
Kitabeler (Tarih-i Osman-i Encümeni Mecmu-
as›-1923)

Birbirimizi K›rmayal›m (Veled Çelebi [‹zbu-
dak]-M. Ziya) (1926)

Hasenat (1926)
‹ncir (M. Ziya-Yaz›c›zade Mehmed) (1928)
Bereketzade Çeflmesi (M.Ziya-Pinkae, Jos...)
Prof. Mahmut fiakiro¤lu’nun 1962 y›l›nda

Sahaflar çarfl›s›nda, merhum Adnan Türmeno¤-
lu’nun dükkan›nda görüp de sat›n ald›¤› bir di-
zi gazete kupürü, içinde tespit etti¤i Mehmed
Ziya Bey’in gazetelerde ç›kan baz› yaz›lar›n›n
bibliyografyas›:

Müflahede ve mülahaza: Milli tar-› mimari.
Asar-› eslaf› muhafaza; Faziletperver kumanda-
n›m›z Refet Pafla hazretlerine: Sultan Selim-i Sa-
ni. Edirnedeki Selimiye Camii fierifi;  Milli haya-
t›m›za dair: Yine apart›man hevesi; Eski ve Yeni
‹stanbul ; Mimar Sinan, Devr-i senevi-i irtihali;
Yang›n yerlerinde yap›lan evler;
Tarihi bahisler (Yine flark ve garb
kiliselerinin tevhidi); Edirne flehri-
nin k›ymet-i kudsiyesi; (Enis Receb
dedenin iki as›rl›k bir tebfliri); fieyh
Galib ihtifali münasebetiyle; Bele-
diye ihtisas iflleri/Asar-› atika; Tefl-
rin-i evvel; Mimar Sinan Sene-i
devriye-i vefat›; Koca Mimar
Sinan’›n  günü, dün büyük Türk
mimar›n›n 345. seni-i devriye-i ir-
tihali münasebetiyle hat›ras› taziz
edildi; ‹stiklal günü/yad-› mefahir
en bülend bir anane-i mil-
liyedir/devletimizin 672. devr-i
senevi-i istiklalini bugün idrak
ediyoruz; Mimar Sinan sene-i dev-
riye-i vefat›; Su sahrencleri.
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Resim 25; Aile sofas›nda ye-
¤eni Eflref Nefl’et’in mezar
tafl›.

Resim 26; M. Ziya Bey’in ya-
n›nda yatan kardeflinin mezar
tafl›.

.20)1988 Haziran ay›nda yeri
güçlükle bulabildik. Bir vakit-
ler Bahariye mevlevihanesinin
bulundu¤u yerin bir k›sm› ye-
flil saha olmufl bir k›sm› iflgal
edilmifl, mezarl›k  ise bak›m-
s›zd›. Halbuki biraz gayret
gösterilse bu tarihi mezarl›k
daha iyi korunabilirdi. Mevle-
vihanenin yerine de burada
evvelce böyle bir kurulufl ol-
du¤unun belirten bir
kitabenin konulmas› uygun
olurdu. 1933 te ise Dedeler
kabristan› öncekinden daha
periflan bir halde bulunuyor-
du. 
21) Nizamettin Nazif (Tepede-
lenlio¤lu) “‹htifalci Ziya Bey
Merhum” Yenigün say› 3 (25
mart 1939)4-5 resimli
22) S. Eyice “Mehmed Ziya
(‹htifalci)”,DB‹st. A., C. V, s.
369-371
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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.

RESSAM  

FEYHAMAN  DURAN

Prof. Dr. Gönül CANTAY



Bafllang›çtan ölümüne kadar yaflam›n›
resimle bütünlefltiren bir Türk ressam› olan
(‹brahim Müslihiddin) Feyhaman Duran’›
(17 Eylül 1307/1886 – 6 May›s 1970) tan›-
mam bir görev nedeniyle oldu. Bu görev ba-
na ‹stanbul T›p Fakültesi, T›p Tarihi – Deon-
toloji Kürsüsü’nde çal›flt›¤›m y›llarda, rah-
metli hocam Prof. Dr. Bedi N. fiehsuvaro¤lu
taraf›ndan verildi. Kendisine bu görevin teb-
li¤i ise Rektörlük taraf›ndan bildirilmifl, Ho-
cam da beni bu ifle sanat tarihçisi olmam ne-
deniyle uygun görmüfltü. 

Yapaca¤›m ifl, Ressam Feyhaman Du-
ran’›n ölmeden önce, 1963 y›l›nda ‹stanbul
Üniversitesi’ne ba¤›fllad›¤› evi, eflyas›, atöl-
yesi ve içindeki tüm eserleri ile koleksiyon-
lar›n›n tesbitiydi. 

Efli Ressam Güzin Duran Han›mefen-
di’den randevu al›narak, aileyle bafllayan ta-
n›flmam›z ise rahmetli Feyhaman Duran’›n
eserleri, eflinin aktard›¤› düflünceleri ve en
önemlisi Güzin Duran’›n bir efle ve bir ressa-
ma duydu¤u sayg› ve sevgiyi tan›makla, –
ö¤renmekle ve zarif tav›r ve ifadelerle dile
getirmekle, devam etti. Dört y›l kadar süren
çal›flmalar›m›z›, Güzin Duran’›n iste¤i üzeri-
ne haftada iki, ya da üç gün (bazen ö¤leden
sonralar›) olarak, sürdürüyorduk. Sürdürü-
yorduk diyorum, çünkü ilk görüflmede evi
ve atölyeyi çevresiyle gezip gördükten sonra
bir kütüphaneci ile bir de fotografç›ya ihti-
yaç oldu¤unu rahmetli hocama bildirdim ve
kürsümüz kütüphanecisi Servet Küçük ile
‹stanbul Üniversitesi Merkez Teknofotografi
fotografç›s› Adnan Selâmet’in kat›lmas›yla
bir ekip oluflturarak, çal›flmaya bafllad›k. Ya-
paca¤›m ifl, evde ve atölyede ne varsa tespit

ve de¤erlendirilmesini yaparak,
demirbafl kayd›n›n ç›kar›lmas›y-
d›.  

Böylece bafllayan çal›flmalar›-
m›z s›ras›nda Duran Ailesi’ni,
yaflam biçimlerini, insanlarla
olan iliflkilerini, ailede efller ara-
s›ndaki sayg› ve sevgiyi, adeta
Güzin Duran’›n tatl› sohbetlerin-
den yudum yudum içti¤imiz
dinlenme çaylar› yan›nda yedi¤i-
miz susaml› – susams›z kandil si-
mitleri s›ras›nda ö¤rendik. Bu
çaylar› bize Zeynep Han›m Tey-
ze, evin büyük kemerli oca¤›n›n
bulundu¤u mutfakta haz›rl›yor, afla¤›daki
oturma odas›nda da ikram ediyordu. 

Zeynep Han›m Teyze iki çocu¤u ile dul
kalm›fl ve Duran ailesi onlar› yanlar›na ala-
rak, çocuklar›n› da (biri k›z, biri erkek) ken-
di çocuklar› gibi büyütüp, okutmufllard›. ‹fl-
te her yazbafl› bu o¤ul gelir, Güzin Han›m ile
annesi Zeynep Han›m’› al›r, Çengelköy’de
Çakal Tepe’deki  yazl›k ahflap eve götürür,
yaz sonu getirir, art›k iki yafll› kad›n›n eli ko-
lu olurdu. 

Rahmetli Feyhaman Duran’›n bir proto-
kolle 1963 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi’ne
ba¤›fllad›¤› ev ve atölyesi ile içindeki eflya ve
eserlerini, ba¤›fllamas›ndaki düflüncesi, efli-
nin s›k s›k dile getirdi¤i gibi, kendisinin de
ölümünden sonra ‹stanbul Üniversitesi çe-
kirdek bünyesi içinde yer alan ev ve atölye-
nin bir bütün olarak korunmas›ndan ziyade,
üniversite bünyesi içindeki bu komplekste
bir ressam›n ve ailesinin yaflam›, yaflam biçi-
mi kadar, bir Türk ailesinin yaflam›n›n da
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Resim 3;  Zemin katta girifl
mekân›

Resim 2; F. Duran’›n evinin
vaziyet plan›. 

Resim 1; Feyhaman Duran
(Türk Meflhurlar› Ansiklo-
pedisi, ‹.A. Gövsa s. 139)

Resim 4; Zemin katta otur-
ma odas›na girifl.



gelen ziyaretçilere tan›t›lmas›yd›. Bu gerek-
çe ya da istek hep dile getirildi. Yani bir mü-
ze haline getirilmesiydi. Bunun içindir ki,
özel kullan›m eflyalar› d›fl›nda evle ilgili her
fley, maflaya kadar, duvar ve kap›lara yerlefl-
tirilmifl resim, yaz›, karalama levhalar›, hil-
ye, karagöz–hacivat figürlerine kadar en-
vanter defterine taraf›mdan kaydedildi ve
üzerlerine etiket bilgileri verildi. Rahmetli
Güzin Duran’›n verdi¤i bilgiler as›l kaynak
oldu¤undan, bu kay›tlarda yer ald›.   

Evdeki çal›flmalar›m›z s›ras›nda, eflyala-
r›n pek ço¤unun antika de¤eri oldu¤unu
gördük. Örne¤in bir soba maflas›, pirinç ama
ejder a¤›zl›yd›. Bir porselen kapakl› kâse, tu-
tama¤› güllü. Gene porselen aflurelik gibi,
özel kablar› o genç yafl›m›zda bu evde tan›-
d›k. 

Ayakl› sehpalar üzerindeki bak›r siniler
üzerinde yerlefltirilmifl boynuz kafl›klar, he-

men her odada yeralan çini sobalar (Avrupa
ve Tekfur Saray› Çini Atölyesi üretimi) ka-
dar, duvarlar› süsleyen yaz› panolar›, resim-
ler, hilyeler hep Güzin Han›m’›n istedi¤i ve
y›llarca kulland›¤› biçimde yerlefltirilmiflti.

Evin giriflinde bir tarafta büyük mutfak
ve tafll›k, sol tarafta oturma odas› yer al›rken
orta katta sand›k odalar›, fazla eflya ve ya-
tak-yorgan gibi fazla kullan›m eflyalar›n›n
bak›ml› bir flekilde istiflendi¤i mekânlar bu-
lunmaktayd›. Üstte ise yatak odalar› (Pl.
1,2). (Bunlar üç oda ve sand›k odas› iken
sonradan kullan›m› de¤ifltirilmifltir).

Zemin kat girifl ve bir holden sonra sofa-
lara aç›lan merdivenlere sahipti. Birinci kata
iki merdiven ç›kmaktayd›, (M 1) harem mer-
diveni, (M 2) ise selâml›k merdiveni ve (M 3)
ikinci kata ç›kan merdiven. Böylece evin
günlük iflleriyle ilgili bölümü ayr›lm›flt›.
Planlamada Türk evi özellikleri göz önünde
bulundurularak bu kanat infla edilmiflti. 

K›rm›z› afl› boyal› evdeki çal›flmalar›m›-
z› tamamlay›p, atölyedeki çal›flmalara baflla-
d›k. Atölye bir subasman kat› üzerine büyük
kare tek mekandan ibaretti, ancak girifli d›fl-
taki bir merdiven ve camekânl› bir girifl me-
kan›yd›. 

Atölyedeki malzeme ve eserler özellikle-
ri belirlenerek, kodland› ve envanter çal›fl-
malar› tamamland›. Buna göre; (BV1 ve
BV2) vitrinler (2 vitrin), (BK) keramikler,
(B1) çeflitli objeler, (BR) Feyhaman Duran’›n
çeflitli tablolar› ki, bunlar konular›na göre
tasnif edildi, ayr›ca (BR-P) Atölyedeki portre
tablolar›; (BR-N) Atölyedeki natürmort tab-
lolar›; (BR-M) Atölyedeki peyzaj tablolar›; ile
(BR-K) Atölyedeki çeflitli konuya sahip kom-
pozisyonlu tablolard›. 

Atölyedeki eserleri bize Ressam›n ya-
flam biçimini de veren çal›flmalard›. Öyle ki,
Ressam›n üniversite çevresi ile yak›n dostlu-
¤unu bize ifade ediyordu. Çeflitli ya¤l› boya
tablolar› içinde Rahmetli Sanatç› Safiye Ayla
Han›mefendi’nin bir portresi Sait Halim Pa-
fla ailesiyle ilgili protreler ile kendisinin tak-
ke ile görülen portresi gibi çal›flmalar. Bun-
lar kadar bir kaç› tamamlanmam›fl figürlü
büyük kompozisyonlar› ki, bunlar daha zi-
yade üniversite ile ilgili kiflileri bize tan›t›-
yor. Örne¤in Senato Toplant›s› tablosunda,
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Resim 5; F. Duran’›n evinde
orta kata ç›k›fl

Resim 6; F. Duran’›n evinde
orta kata ç›kan harem mer-
diven bofllu¤unda duvar
tefrifli



rektör ve  üyeler tek tek portre olarak çal›fl›l-
m›fl, kompozisyondur. Ancak bu büyük eser
tamamlanamam›flt›r. Çünkü Feyhaman eser-
lerini bir defada bafllay›p-bitiren bir ressam-
d›r. Aile resimlerini yapt›¤› ve yak›n dostu
olan, kendisi de sulu boya resim yapan Ord.
Prof. Dr. Âkil Muhtar Özden’in k›z› Âliye
Sarhan’›n bizzat bana ifade etti¤i gibi, Birin-
ci Cihan Harbi (1916-20) ve ‹stanbul’un iflga-
li s›ras›nda, babas›n›n bir ya¤l› boya tablosu-
nu üç kez denemifltir. Ancak bafllad›¤› çal›fl-
may› bir seferde bitirmek gibi bir özelli¤e sa-
hiptir. Füzenle çal›flt›¤› Dr. M. Özden’in efli
Dr. Semiye M. Özden’in, ‹stanbul’daki evle-
rinde yapt›¤› bir portresini iki saatte tamam-
lad›¤›n›, Âkil M. Özden’in Tavflanl› portresi-
ni ise dört saatte tamamlad›¤›n›, ifade etmifl-
tir. 

Bu çal›flma biçiminden, Feyhaman Du-
ran’›n Ecole des Beaux-Arts’da ölçme ile ya-
p›lan çal›flmalar› ve resimlerin ilerlememe-
sinden flikayetinin nedenini anlamak da
mümkün olmaktad›r. Bakt›¤›n› görmek-kav-
ramak ve uygun ölçüleriyle aktarabilmek!
yani mükemmel bir tanr› vergisine sahipti. 

Ressam Feyhaman Duran’›n Paris’e git-
me rüyas›n› gerçeklefltiren, o y›llarda Hey-
beliada’da oturan Prens Abbas Halim Pa-
fla’n›n k›zlar›n›n foto¤raflar›ndan yapt›¤›
portreleriyle bafllayan portre ressaml›¤›, ‹s-
tanbul’a dönüflünde, bu sefer canl› olarak,
k›zlar›na bakarak yapt›¤› portre çal›flmala-
r›yla sürmüfl, ‹stanbul Üniversitesi Profesör-
lerinin toplu çal›flmalar› s›ras›nda yapt›¤› re-
simler kadar, tan›flt›¤› hekim–hocalar›n aile-
leriyle ilgili portreler ve ya¤l›boya kompo-
zisyonlar önemli olmufltur. Feyhaman Du-
ran’›n sanat›n› ‹stanbul Üniversitesi’ne b›-
rakt›¤› ev ve atölyesindeki resimlerle de¤er-
lendirecek olursak, hem yaflad›¤› çevreleri
hem çevresindeki insanlar› tan›ma f›rsat› bu-
luruz. Bir yandan da yaflam sürecine paralel
eserlerinde resim gelene¤indeki de¤iflimleri
yakalayabiliriz. Böylece Feyhaman Duran’›n
kendi sanat›n›n özelliklerini yans›tan resim-
lerini flöyle gruplamak mümkün olabilir;

- Portreleri

- Konulu resimleri

- Deniz ve Bo¤az resimleri

- Çiçek ve Natürmort resimleri

Resim ve renk malzemesi olarak ya¤l›-
boya, suluboya, füzen ve pastel kullanarak
yapt›¤› resim çal›flmalar›nda, ya¤l›boya ile
yapt›¤› resimler a¤›rl›ktad›r. Portre çal›flma-
lar› önemlidir. Çünkü, portrelerini yapt›¤›
kifli ve kurumlar Feyhaman Duran için birer
hamidirler.

Konulu resimlerinde de portreler ön pla-
na ç›kmaktad›r. Deniz ve Bo¤aziçi resimle-
rinde ise yaflad›¤› yer ve mevsimlerin etkisi-
ni alg›lamak mümkündür. Deniz manzarala-
r›nda ya Büyükada’daki basit ahflap iskele
ve deniz üzerinde yükselen günefli görürsü-
nüz, ya da Büyükada ile Heybeliada aras›n-
da gece denizdeki lüfer avc›lar›n›n ›fl›klar›-
n›n par›lt›s›n› ...  Marmara Denizi’nin lodos
f›rt›nas›n› ise dalgalarla bo¤uflan gemilerde
hissedersiniz. 

Çok say›da Çakaltepe’deyken yapt›¤›,
küçük–büyük ya¤l›boya Bo¤az manzaral›
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Resim 7; F. Duran’›n evinde
orta katta köfle odas›ndan
görünüfl.

Resim 8; F. Duran’›n evinde
orta kattaki köfle odada
siniler ve çini sobal› köfle. 



resimlerinde ise yellim–yelloz gelen bo¤az
vapurlar›n› tan›rken, Bo¤az’›n sular›n›n gü-
nefl ve bulutlu havalarda nas›l de¤iflik renk-
ler ald›¤›n› takip edebilirsiniz. 

Bo¤az resimleri bize ressam›n hangi
noktalarda çal›flt›¤›n› da bildiren resimlerdir.
Çengelköy karfl›s›ndaki Rumeli Hisar›’n› ge-
ce ve gündüz halleriyle, gün bat›m›ndaki
görünüflüyle tan›ma f›rsat› verirken, su –
›fl›k – hava üçlüsünün bir anl›k görünüflünü
de görme imkân› sa¤lar. Bu özellik Feyha-
man’›n empresyonist resim anlay›fl›n› da be-
lirler. Ayn› anlay›fl›n ifadesi olan çiçek ve na-
türalist resimlerinde de tercih etti¤i çiçekler
kaktüsler, krizantemler, sardunyalar olmufl-
tur.  Dikenli yaprak ve çarp›c› k›rm›z› renk-
leriyle kaktüsleri, top çiçekli sardunyalar› ve
özellikle krizantemleri tercih nedeni, parçal›
konturlar›yla, empresyonist resme uygun
düflen objeler olmalar›yd›. T›pk› günefl ›fl›¤›
alt›nda oynak dalgal› deniz gibi. Bunlar› da-

ha çok saks›da çal›flmas› ise, çiçekleri kopar-
may›, vermedi¤i can› almay› sevmedi¤i için-
di. Son y›llarda gözlerinin görme özelli¤inin
bozulmas›na ra¤men resim yapmay› sürdür-
müfl, ancak yak›n mesafeden objeleri çal›fl-
m›flt›r. 

Feyhaman Duran üretken bir ressamd›.
Bunun en büyük nedeni bir han›m ressamla
evli olmas›n›n yan›nda, rahmetli Güzin Du-
ran’›n O’nun sanat›na olan ola¤anüstü say-
g›s› ve teflvikiydi. Güzin Han›m, Feyha-
man’›n sadece efli de¤il, ç›plak ya da giyinik
modeliydi. Gene Güzin Han›m›’›n bir tek
ayçiçe¤i resmi oda kap›s›n›n en alt ucunda,
bütün evde bir tek eser olarak yer almaktay-
d›. Niye baflka resminiz yok? sorusunu,
"Feyhaman’›n sanat›na olan sayg›s› nedeniy-
le kendi resimlerini tomar›yla y›rtt›¤›n› söy-
leyerek" cevaplad›.

Feyhaman’›n, ‹nas Sanayi-i Nefise Mek-
tebi’nde ö¤retmen Mihri Müflfik Han›m’›n
kendisini müdüre önermesiyle bafllayan ho-
cal›k hayat› (2 Aral›k 1919), Sanayi-i Nefise
Mektebi’nde Usul-ü Tersim derslerinin ö¤-
retmenli¤i ile devam ederek, 1951 y›l›nda
noktalad›. Bundan sonra hayat›n› resim ya-
parak tamamlad›. 

Ressam Feyhaman Duran sadece bir res-
sam m›yd› ? Hay›r O bir hattatt› da. Daha ilk
e¤itim y›llar›nda ve 1895’te girdi¤i Galatasa-
ray Sultanîsi’nde Güzel Yaz› (Hüsn-ü Hat)
derslerindeki baflar›s›, O’nun ö¤rencisi oldu-
¤u okula ö¤retmen olmas›n› sa¤lam›flt›. 

Yaz› Sanat›na olan ilgisi hiç eksilmemifl,
zaman zaman yaz› ile resim örnekleri çal›fl-
m›flt›r. Özellikle ‹kinci Cihan Harbi ve sonra-
s›nda ülkemizde çekilen s›k›nt›l› günlerde,
Topkap› Saray› Müzesi’nde eski yaz›l› eser-
lerin kopyalar›n› ve kam›fl kalemle yaz› ka-
ralamalar› yaparak geçirdikleri günlerden
sonra, daha da gelifltirdi¤i kaligrafik desen
al›flkanl›¤›yla, yaz› sanat›n›n örnekleri olan
çal›flmalar gerçeklefltirmifltir.      

Feyhaman Duran’›n hobileri var m›yd› ?
Sorusuna ise, "evet vard›" cevab› yetersiz ka-
l›r. Çünkü Feyhaman Duran resim tuvalleri-
nin pek ço¤unu kendisi bizzat haz›rlar ve is-
raf etmeden de¤erlendirirdi. Güzin Han›m,
kendisinin bir küçük çal›flma sand›¤› oldu-
¤unu (atölyede duruyordu) ve küçük bir is-
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Resim 9; F. Duran’›n evinde
zemin katta, oturma odas›n-
da mangal ve mafla.

Resim 10; F. Duran’›n evin-
de, üst katta, mankenli
odan›n tefriflinden görünüfl.



kemle ile gidip, aç›k havada Bo¤az resimleri
yapt›¤›n›, malzemesine çok merakl› oldu¤u-
nu, Atölye’ye girifl mekân›ndaki raflarda ha-
lâ duran ya¤ fliflelerinin içinde bezir ya¤› de-
¤il afyon ya¤› oldu¤unu söyleyerek, göster-
mesi ve niçin bezir ya¤› kullanm›yordu ? so-
rusuna bezir ya¤›n›n kal›n bir ya¤ oldu¤u-
nu, boyan›n rengini  bozdu¤unu, oysa afyon
ya¤›n›n ince bir ya¤ oldu¤unu, rengi bozma-
d›¤› gibi, resim yüzeyinde boya çatlamalar›-
n›n da olmad›¤›n› söyleyerek, Afyon’lu bir
ö¤rencisinin her y›l memleket tatilinden dö-
nerken kendisine flifle flifle ya¤ getirdi¤ini
söylemesi, bizi hem flafl›rtt›, hem de bilgilen-
dirdi.

Sanatç› Duran’lar›n evinde öyle de¤iflik
fleylerle karfl›laflmak mümkün ki, kendileri
de bu özelli¤i bildiklerinden, evlerini müze
olarak düzenlenmesi için ‹stanbul Üniversi-
tesi’ne ba¤›fllam›fllard›. Duran’lar›n en yak›n
çevresinde "Sahaflar Çarfl›s›" ve "Ç›naralt›"
olarak tan›nan, ancak asl›nda kestane a¤aç-
lar› alt›ndaki  aç›k alanda, her a¤ac›n kökü
çevresinde sat›lmayan fley yoktu. ‹nci–bon-
cuktan hilyeye, seramik, bak›r kab kaca¤a
kadar, herfley sat›l›rd›. ‹flte Feyhaman Duran
buradaki esnaftan sat›n ald›¤› keramiklerle
önemli bir kolleksiyon oluflturmufltur.
Önemli bir Çanakkale keramikleri kolleksi-
yonu olan bu eserler aras›nda tuzluk, yemifl-
lik, kek kal›b›, sürahi çeflitleri bulunur ki, gö-
rülmeye de¤er.

Evi ile atölyesi aras›ndaki bahçede çefl-
me ayna tafllar›, kurnalar, sütun bafll›klar›
düzenli bahçe anlay›fl› içinde yerlefltirilmifl-
tir. Ev ve Atölye’deki çal›flmam›z 1975 y›l›n-
da tamamland›. Üç nüsha olarak haz›rlad›-
¤›m envanter defteri Prof. Dr. Bedi N. fiehsu-
varo¤lu arflivinde muhafaza edildi.

1982 Nisan’›nda, rahmetli Güzin Du-
ran’›n ölümü üzerine, rektörlük böyle bir ça-
l›flma için kürsüyü arad›¤›nda, çal›flman›n
daha önceki y›llarda yap›ld›¤›n› bildirerek,
demirbafl kay›t defteri ve raporunu gönder-
dik. Rektörlük, memnuniyet ve teflekkürleri-
ni bildirdi.  Bu tarihten sonra ‹stanbul Üni-
versitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü’nde, Genel Sanat Tarihi Ana Bilim
Dal›’n›n yeddieminli¤ine verilen yap›ya, çok
çocuklu bir müstahdem ailesi yerlefltirilerek,

korunmaya çal›fl›ld›¤›n› ö¤rendik. 
Bu tarihten sonra ay-

n› anabilim dal›nda ya-
p›lan bir tez çal›flmas›
1986 y›l›nda yay›nland›.
( Gül ‹repo¤lu; Feyha-
man Duran. ‹stanbul
1986).

Daha önce ise, 9 - 30
Kas›m 1970 tarihleri ara-
s›nda ‹stanbul Devlet
Güzel Sanatlar Akade-
misi’nde aç›lan "retros-
pektif resim sergisi" için
haz›rlanan broflür ( No:
9) Ressam Feyhaman
Duran hakk›nda yap›l-
m›fl çal›flmalar oldu.

Ressam  aileye rah-
met dilerim...
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Resim 11; F. Duran’›n evin-
de üst katta, yatak odas›n-
dan bir köfle

Resim 12; Güzin-Feyhaman
Duran evi kap›s›ndaki hat
levhas›

Resim 13; Resam Feyhaman
Duran, Hattat R›fat Efendi
(1945 41x33 cm. Mukavva
üzerine ya¤l›boya, Sabanc›
Koleksiyonu)

Resim 14; Resam Feyhaman
Duran’›n Eyüp/Edirneka-
p›’daki mezar› ( Eyüp Bele-
diye Arflivinden)



Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar
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1946 y›l›nda ‹stanbulda do¤du. ‹lk ve orta tahsilin burada tamamlad›. 1968’de ‹.Ü. ‹ktisat
Fakültesini bitirdi. ‹ngiltere’de Birmingham Üniversitesi ‹ktisat Bölümünde master yapt›.

‹.Ü. ‹ktisat Fakültesinde asistan, 1980’de doçent oldu. 1982’de ‹.Ü. Siyasal Bilgiler
Fakültesi’ne geçti. 1988’de Profesörlü¤e yükseldi. Halen bu fakültede ‹ktisat Tarihi Ana
bilim dal› baflkan›d›r. Prof. Sayar›n esas ilgi alan› “‹ktisat Teorisi” ile tarihi birlefltiren
çal›flmalar olmaktad›r. Bilhassa 1986 y›l›nda yay›nlanan Osmanl› ‹ktisat Dflüncesinin
Ça¤dafllaflmas› bu sahadak› önemli bir yay›n›d›r. Osmanl›dan Cumhuriyete Portre
Denemeleri, Osmanl›dan 21. Yüzy›la Ekonomik Kültürel ve Devlet Felsefesine Ait

De¤iflmeler gibi yay›nlanan kitaplar› yan›nda çeflitli dergilerde yay›nlanm›fl çok say›da
makaleleri vard›r.  Hocalar›na olan minnet borcunu ödemeye çal›flt›¤› ilk eser A. Süheyl

Ünver Hayat› fiahsiyeti ve Eserleri, 1994, Bir ‹ktisatç›n›n Entellektüel Portresi: Sabri
F.Ülgener. 1998. Bu çizgide “Filozof ‹ktisatç› T. W.Hutehison” üzerine olan kitap

çal›flmas› ise devam etmektedir. 

A. SÜHEYL ÜNVER’‹N GÖZÜYLE

EYÜB SULTAN



‹stanbullu olman›n hakk›n› yaz›lar›, re-
simleri ve defterleri ile veren ve bu flehre ait
inan›lmaz bir arfliv malzemesi b›rakan Süheyl
Ünver gerçekten de bu ülkenin yetifltirdi¤i en-
der k›ymetlerden biridir. ‹stanbul onun için
Türk tarihinin bir hülasas›, Türk ruhunun en
somutlaflm›fl bir ifadesidir. 

Süheyl Ünver’in ‹stanbul’u keflfi bir kah-
r›n sonucudur. Onun geçlik y›llar› koca bir
imparatorlu¤un son günlerine, Mütareke’ye
rastalar. Vatan iflgal alt›ndad›r, ruhlar karal›k-
tan ayd›nl›¤a ç›k›fl› beklemektedir. ‹flte o me-
flum Mütareke günlerinde Sühel Ünver ‹stan-
bul’u gezmeye, gezip gördüklerini defterler
halinde tespit etmeye bafllad›. Camiler, mes-
citler, sebil ve çeflmeler, ahflap ev ve konaklar,
mezarl›klar, bütün bu tarihi eserler genç Sü-
heyl’e karanl›ktan ayd›nl›¤›n ç›kaca¤›n› gös-
termifltir. T›pk› aziz üstad Yahya Kemal gibi  o
da bozgunda bir fetih rüyas›n› görenlerden-
dir. Onun da vard›¤› sonuç ayn›d›r: Bu tarihi
dokuyu üreten, ruhunu tafla nakfleden bu mil-
let asla zelil olmaz!

Eyüb Sultan semti de genç Süheyl’e bu ka-
ranl›ktan ayd›nl›¤a ç›k›fl›n yolunu göstermesi
bak›m›ndan yard›mc› oldu. ‹lk kez 1916’da git-
ti¤i Eyüb Sultan’a 1918’den sonra daha s›k git-
meye bafllad›. Hz. Halid ‹bni Zeyd Eba Eyüb-
el- Ensari’yi ziyaretle bafllayan Eyüb Sultan
merak› giderek bir sevdaya dönüfltü. ‹stan-
bul’un fethindeki gizi Akflemseddin’in rüyas›
ile çözdü. Rüyadaki iflaretle Hz. Halid’in gö-
müldü¤ü yerin bulunmas› ve buraya infla edi-
len cami bu semti k›r›lmaz bir ruhaniyet fanu-
sunun içine alm›flt›. Eyüb Sultan ve civar›nda-
ki her tafla, her bitki örtüsüne inen bu ruhani-
yet Süheyl’i büyülüyordu. Bu semti anlama-
n›n t›ls›ml› anahtar›n› bulmufltu. fiimdi Süheyl
Ünver’in Eyüb Sultan maceras›na nasl bafllad›-
¤›n›n bafllang›c›na geçelim ve 1918 ve sonras›-
n› onunla birlikte Eyüb’ü dolaflal›m.

“...‹stanbul’u gezme merak› da gene bu
günlerde bafllad›. Arada  bir Haseki’’den ç›kar
Eyüb Sultan semtini gezme¤e giderdi. Sü-
heyl’in bu y›llarda gördü¤ü Eyüb Sultan ve ci-
var› ruhaniyetini her an içine ekti¤i bir hava
ile örülüydü. I. Dünya Harbi’nin maddeten ve
manen belini büktü¤ü Türk insan›n›n Mütare-
ke günlerinde tek tesellisi sokaklardan taflan
masum çocuk c›v›lt›lar›yd›. Eyüplüler ne de
olsa bir büyük Peygamber’in mihmandar›n›n

kanatlar› alt›ndayd›lar. Süheyl
derin bir tecessüs ile Eyüb’un so-
kaklar›n› dolafl›rd›. Evlerin cum-
balar›yla kavufltu¤u bu sokaklar,
kiremit örtülü genifl havadar ça-
t›l› ahflap evleriyle oldum olas›
dikkatini çekerdi. Bir sokaktan
ötekine geçiflte kendisini karfl›la-
yacak olan bodur minareli mes-
cidle bazen yanyana bir mahale
çeflmesinin önüne ç›kard›¤› man-
zar›y› atlamaz karakalem veya
sulu boya resimlerini hemen ora-
da cep defterine yapard›.
Eyüp’ten karfl› s›rtlar›n yeflillik-
lere gömülen manzaras›na, bu
arada Karya¤d› bay›r›nda me-
zarl›klar içinden Peyir Loti kah-
vesinin bulundu¤u tepeye bak-
mak onun için ayr› bir keyifti. Eyüb o günler-
de Süheyl’in gözünde peyzaj ressamlar›na
renkleri konuflturabilece¤i güzellikleri sunan
bir dilberdi. Fakat talihin flu cilvesine bak›n:
Herfleyi bilme ve ö¤remme arzusuyla içi so-
kaklar›n birinde, c›v›lt›l› sokak sesleri içinde
henüz 4-5 yafllar› aras›nda bir güzel k›z›n ken-
di hayat›n›n en önemli parças› olaca¤›n› bil-
miyordu. Eyüb sokaklar›n›n içinde Eyüb Sul-
tan Camiine gelen Süheyl önce türbeyi ziyaret
eder sonra cami etraf›n› kuflatan ve gökten ye-
re çekilen ruhaniyeti en güzel biçimde sakla-
yan mezarl›klara geçerdi. Eyüb mezarl›klar›
sadrazam, pafla gibi devlet adam› yan›nda
alim, flair, hoca, dervifl gibi bizim insan›m›z-
dan nicelerini ba¤r›nda sakl›yordu. Burada
dikkatini çeken fley Eyüb Cami ve civar›n›n
bu ruhaniyetiyle ‹stanbullulara verdi¤i tesel-
liydi. Tekrar camiye döndü¤ünde Medresetül
Hattatin’den arkadafl› Eyüblü Haf›z Cemal
Efendi’yi ziyaret eder, daha sonrada caminin
avlusunu dolafl›rd›. Her yerin tatil fakat
Eyüb’ün pazar› oldu¤u Cuma günlerinde Fi-
rakî isimli bir halk hattat›n›n cami avlusunda
kartonlara yazd›¤› siyah
ve boyal› levhalara dik-
katle bakard›. Firakî’nin
elinden ç›kan bu yaz›lar
enfes yaz› örnekleri ya-
n›nda mukayese bile
edilemezdi. Süheyl böy-
lesi bir mukayeseyi ya-
pacak kadar hüsn-i hat-
tan anl›yordu. Kafas›n-
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Resim 1; Süheyl Ünver
(A.G. Sayar, “A. Süheyl Ün-
ver” ‹stanbul, 1994)

Resim 3; Süheyl Ünver’in
suluboya çal›flmas›nda Pi-
yer loti kahvesi (Sevdi¤im
‹stanbul)

Resim 2; Süheyl Ünver’in
Büyüksehir Belediyesi tara-
f›ndan bas›lan risaleleri’nin
kapa¤›.



daki merak›n cevab›n› Eyüb çarfl›s›na yönelin-
ce bulmakta gecikmedi. Çarfl›daki dükkanlar-
da dikkatini çekecek kadar çeflitli levhalar
vard›. ‹flin garibi bu dükkanlarda as›l› yaz›la-
r›n tamam›n›n biraz evvel cami avlusunda
gördü¤ü ad› san› olmayan Firakî’nin elinden
ç›km›fl olmas›yd›. Merak›n› yenemez, sorar
soruflturur. Nihayet çarfl› esnaf›n›n “bize u¤ur
getirir ve fazla kazan›r›z” diye Firakî’nin yaz›-
larna neden iltifat ettiklerini anlar. Bu levhalar
içersinde bir tanesinin sözlerini pek be¤erir.
Y›llard›r dilinden düflürmedi¤i bu beyti bura-
ya al›yoruz:

“Doland›m misl-i cihan› bulamad›m bafl›ma bir taç, 
Ne e¤ride tok gördüm, ne do¤ruda aç” 

Eyüb çarfl›s›ndaki dolaflmas›n› bitirdikten
sonra Caminin hemen yan›nda ufak ve saat-
lerle süslü muvakkithanesine giderdi. Buras›-
n›n duvarlar› da çeflitli levhalarla süslü idi.
Vakit geçirmez, okur ve bunlar›  cep veya not
defterine kaydederdi.”(1)

Süheyl Ünver’i has bir Eyüplü yapacak
olan sebepler ortad›r. Önce kendisinin haz›r-
lad›¤› defterler, kaleme ald›¤› risale, makale
ve gazete yaz›lar› ile yapt›¤› sulu boya kara
kalem resimler onu Eyüplü yapacak sebeple-
rin bafl›ndad›r. Buna babas› Mustafa Enver
Bey’in Eyüp mezarl›¤›na defnedilmifl olmas›-
n› da ilave edebiliriz. Ancak tablo tamamlan-
m›fl de¤ildir. Eyüb Sultan kendisine bu kadar
candan yürekten hizmet eden Süheyl’e kendi
ba¤r›nda do¤mufl ve yetiflmifl bir k›z›n›, Mü-
zehher Han›m› (do¤.1915) ona efl yaparak mü-
kafatland›racakt›r.

1918’den sonra haz›rlamaya bafllad›¤›
Eyüp defterlerinin ilki olan “Eyübname”(2) de
Süheyl Ünver 1920’lerin Eyübünü emsalsiz
çizgileri, ve yerinden toplad›¤› tespitleri ve ta-
rihi malumat›yla bizlere sunmaktad›r. ‹kinci
defterde Eyüb Sultan civar›nda mevcut mezar
tafllar›n› iflledi¤i “ Eyüb Sultan Mezarl›¤›”(3)

ile bu gene semtte mevcut her tarihi yap›n›n
inceden inceye tespit etti¤i üçüncü
defteri, “Eyüb Sultan Name”(4) ise
adeta tapu tescillerinin yap›ld›¤›
bir kütük görünümündedir. Sü-
heyl Ünver’deki Eyüb Sultan sev-
gisi, baflta Hz. Halid ‹bni Zeyd ol-
mak üzere Eyüb Sultan’a ait bir
çok mevzu onun f›rças›n› ve kale-

mini hareketlendirmifl, neticede bu ruhani
semtimize dair difle dokunur say›da risale,
makale ve sulu boya-kara kalem resimlerinin
yap›lmas›na sebep olmufltur. Hemen ifade
edelim ki, Süheyl Ünver f›rças›ndan ç›kan re-
sim çal›flmalar› ‹stanbul Büyükflehir Belediye-
si taraf›ndan “A. Süheyl Ünver’in ‹stanbul’u”
(‹stanbul, 1997)’de bu araya getirilen albüm
içinde yerlerini alm›fllard›r. 267 adet renkli ve
kara kalem resimlerden Eyüb ve civar›na ait
olanlardan baz›lar›n›n bugün silinmifl birçok
tarihi köfleden Süheyl Ünver’i himmetiyle, hiç
olmazsa tamam›yla yok olmaktan kurtar›ld›k-
lar›n› ifade edebiliriz.

Hiç flüphesiz Süheyl Ünver’in Eyüb’e da-
ir neflriyat› içersinde “‹stanbul’da Sahabe Ka-
birleri” (‹stanbul,1953) bafll›kl› risalesi Hz.
Halid ‹bni Zeyd’e verdi¤i önem aç›s›ndan da
dikkat çekicidir Bu eserin ‹stanbul’daki seha-
be kabirleri, isimleri, yerleri ve vaziyetleri bö-
lümünde Ünver hakk›nda bilgi verilen seha-
beler aras›nda Eyüb Sultan ve Türbesi hakk›n-
da kaynaklara dayanan bilgiler vermifl, ayr›n-
t›l› aç›klamalarda bulunmufltur. 

Süheyl Ünver Eyüb ile ilgili en hurda bil-
giyi kaydetmifl, bunlar› yeri düfltükçe çal›fl-
malar›nda kullanm›flt›r. Bu cümleden olarak
Kanuni Sultan Süleyman’›n Siegetvar seferine
ç›kmadan önce Eyüb Sutan’› ziyaret etti¤ini
onun bir yaz›s›ndan ö¤renmifl bulunuyoruz(5).
Benzer flekilde gene onun “Davud Pafla Sara-
y›” bafll›kl› yaz›s›ndan Davud Pafla’ya ait
Eyüb Sultan civar›ndaki saray› hakk›nda tari-
hi bilgiler ö¤reniyoruz. Ünver bu yaz›s›na sa-
ray›n makalenin yaz›ld›¤› tarihteki konumu-
nu gösteren iki resmi de ilave etmifltir(6). “ Ge-
çen Yüzy›l›n Dükkan ‹çi Levhalar›”(7) bafll›kl›
yaz›s›nda ise dini anlam tafl›yan ve dükkanla-
ra bereket getirmesi için as›lan levhalarla
Eyüb’de dükkan levhas› yazan hattatlar› ince-
lemifltir. Ünver ayr›ca Eyüb Sultan Cami Mu-
vakkithanesi hakk›nda da araflt›rmalarda bu-
lunmufltur. “Osmanl› Türkleri ‹lim Tarihinde
Muvakkithaneler”(8) bafll›kl› çal›flmas›nda
Eyüb Sultan Cami Muvakkithanesi ile bura-
daki saatler ve son muvakkit Ahmed Ziya Ak-
bulut hakk›nda gerçekten de çok k›ymetli bil-
giler vermektedir. 

“T›p Tarihimizin Yaflayan Bir Sayfas› Da-
ha Tarihe Kar›flt›”, (‹stanbul, 1946) bafll›kl› ri-
salesi Süheyl Ünver’in Eyüb Sultan, Baba
Haydar mahallesinde bulunan Beflir A¤a
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D‹PNOTLAR
(1) A.G. Sayar, “A. Süheyl Ün-
ver” (‹stanbul, 1994), S.95-96.
(2) Defter No: 267, Süleymani-
ye Kütüphanesi.
(3) Defter No: 663, Süleymani-
ye Kütüphanesi.
(4) Defter No: 670, Süleymani-
ye Kütüphanesi.
(5)A.S. Ünver, “Kanuni Sultan
Süleyman’›n Son Avusturya
Seferinde Hastal›¤›, Ölümü,
Cenazesi ve Defni”, “Kanuni
Arma¤an›”, (Ankara,1970),
S.301-306.
(6) A.S. Ünver, “Davud Pafla
Saray›”, Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu Belleteni”,
Say› 239, (1961), S.6-7.
(7) “Türkiye Turing ve Oto-
mobil Kurumu Belleteni”  Sa-
y› 314. (1972). S.9-12.
(8) “Atatürk Konferanslar›
1971-1972”, V, (Ankara,1975),
S.217-257.

Resim 5; Eyüp Sultan’da Ba-
ba Haydar’da fieyhülislam
Tekyesi fieyp dâiresi.(Sev-
di¤im ‹stanbul)

Resim 4; Dr Süheyl Ünver
Gülhane Hastanesinde Cil-
diyede Asistan› iken 1922
(A.G. Sayar, “A. Süheyl Ün-
ver” ‹stanbul, 1994)



Medresesi’nin tek tafl› kalmadan sessizce y›k›-
l›fl› karfl›s›nda duydu¤u üzüntü ile haz›rlad›¤›
bir belge- makaledir. Bugün bu medrese yok,
ancak Ünver’in bu risalesi var. Süheyl Ünver
bu medresenin tafl›d›¤› önemi flu sözlerle göz-
ler önüne sermektedir. 

“....Eyüb Sultan, Beflir A¤a Medresesin-
de...Türkiye T›p Ercümeni’nin yani hekimleri-
mizin ilk akdemik toplant›lar›n›n nüvesi ku-
ruldu. Hatta bu sebeble buras› Garp’ta emsali
oldu¤u gibi Cemiyet-i T›bbiye-i Osmani-
ye’nin nüvesi haline gelebilirdi. Olmad›, art›k
olamaz da. Ne yaz›k!”

Süheyl Ünver’in Eyüb’le alakal› bir baflka
yaz›s› da “ ‹stanbul D›fl› Hamamlar Hakk›n-
da” bafll›kl› çal›flmas›nda(9) Ünver Eyüb’deki
hamamlar›n listesini vermektedir. ‘Folklorik
ve Sosyal Bak›mlardan K›s›rl›k Hakk›nda Bir
Hasbihal’(10) bafll›kl› yaz›s›nda Ünver, Eyüb
Sultan, Çifte Gelinler türbesini ‹stanbul folk-
lorunda k›s›rl›kla ilgili pratiklerin yo¤unlaflt›-
¤› merkezlerden biri olarak ele al›nm›flt›r.” Ba-
hariye’de Üzücü Bir Saat”(11) yaz›s›nda ise
Eyüb, Bahariye Mevlevihanesi’nin yürek par-
çalay›c› durumunu dile getirmifltir. Bu üzüntü
Süheyl Ünver’e bir defter haz›rlatacakt›r: “Ba-
hariye mevlevihanesi”(12) Bu defter de sergile-
di¤i bilgilerle Ünver mevlevilik kültürünün
‹stanbul’daki önemli bir durak noktas›n›n
kurtulmas›na hizmet edecektir. “Y›kmal› m›?
Düzeltmeli mi?”(13) bafll›kl› gazete yaz›s›nda
ise ›srarla Eyüb, Gümüflsuyu’ndaki Piyer Loti
kahvehanesinin muhafazas›n› istemektedir.

Süheyl Ünver’in Eyüb Sultan üzerine ka-
leme ald›¤› bir yaz›s› onun son yay›nlar›ndan
biridir. “ Dünden Bugüne Eyüb Sultan”(14)

bafll›kl› bu yaz›s›n› vefat›ndan önce kaleme al-
m›flt›. Bu yaz›s›nda Ünver, Eyüb Sultan sem-
tindeki baz› tarihi yap›lar› f›rças›yla ve kale-
miyle  bizlere tan›tmaktad›r. Ancak onun 1963

senesinde kaleme ald›¤› “Eyüb Sul-
tan”(15) yaz›s› ise bir icmald›r. Bu güzel ‹stan-
bul köflesinin belki en özlü tasviri Ünver’in bu
yaz›s›yla ortaya konmufltur.  Tarihi perspektif
içerinde yap›lan bu icmalden baz› sat›rlar› bu
çal›flmam›za al›yoruz:

“...Bir Eyüb Sultan sitesi yaratm›fl›z. Dün-
ya deseniz dünyada de¤il. Ahiret deyin am-
ma, dünyada olan›. Bir mübarek yer ki, oraya
muayyen zamanlarda gidenler adeta kendi
ruhunda avdetlerinde bir ba’sü badelmevt
hissederler. Gider, e¤er iz’an› vars› ruhunu di-
riltir, döner. Gördüklerinden ve duyduklar›n-
dan birfleyler söyler veya içinden içine tekrar
eder.”

Süheyl Ünver devamla: “...Eyüb Sultan bir
ibretli temafla yeri. Sanat istedi¤in kadar, tarih
keza. Ne yaz›k ki, oran›n mânâl› efsanelerini
bilen azald› ki rast gelemezsiniz. Hele o Bos-
tan ‹skelesi’nin dili olsa kimbilir neler söyler.
Eski as›rlarda Haliç’e kay›klar› içinde uzanan-
lar›n dalgalar›ndan hala sizin hayatta oldu¤u-
nuzu düflünerek hürmeten önünüzde kenara
tazim fl›rp›nt›lar›n› sezmek lâz›m. Bu da ora-
n›n fli’ri, ama ne yaz›k ki Üskadar’›n
Yahya Kemal’i var da Eyüb Sul-
tan’›n yok. Bu cihetle oraya gidenler
içinde hislerini düzenleyenler az”.

‹rfan hayat›m›za Eyüb’le ilgili
de¤erli bilgi ve belgeler sunmufl
olan Süheyl Ünver hocam›z› hay›r-
la anarken bizlerin de Eyüp Sul-
tan’› ve civar›n› onun gözüyle gör-
memizi ve içimizdeki his dünyam›-
z›n da Eyüb Sultan için dile gelme-
sini diliyorum. Eyüb Sultan mezar-
l›klar›ndan birinde, Sak›za¤ac›’nda,
medfun Süheyl Ünver Hocam› rah-
met ve minnet duygular›yla
an›yorum
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(9) “Dirim”, Say›: 10, (1948),
S.248-253.
(10) T.R. Kazanc›gil, “Kad›nda
K›s›rl›k Teflhis ve Tedavi Esas-
lar›”, (‹stanbul,1958), S.3-7. 
(11)“Hür Vatan”, (12. XII.
1961).
(12) Defter No: 730, Süleyma-
niye Kütüphanesi
(13) “Sabah”, (19.V.1966)
(14) “Antika”, Say› 2, (1985),
S.24-26.
(15) “Selamet”, Say› 12, (1963),
S.3.

Resim 6; Dr Süheyl Ünver
Bursa Emirsultan’da resim
çizerken 1950  (A.G. Sayar,
“A. Süheyl Ünver” ‹stanbul,
1994)

Resim 7; Dr Süheyl
Ünver’in çizgisiyle Eyüp
Sultan’da Baba Nakkafl
Hasan Pafla ve Salahi
Mehmed Bey Mescidi 1920-
60 (Sevdi¤im ‹stanbul)

Resim 8; Dr Süheyl Ün-
ver’in 53 suluboy tablosun-
dan oluflan, ‹stanbul Büyük-
flehir Belediyesi taraf›ndan
1996  y›l›nda bast›r›lan
kitab›n kapa¤›

Resim 9; Dr Süheyl Ün-
ver’in Eyüp/ Edirnekap›da-
ki kabri. (Eyüp Belediye
Arflivinden)
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1931’y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Vefa Lisesi’nden ve ‹.Ü. Edebiyat
Fakültesi’nden mezun oldu (1955). Edebiyat Ö¤retmenli¤i ile mesleki
hayat›na bafllad› (1955-1959). Atatürk Üniversitesi’nde asistan (1959),

Doktor (1963), doçent (1975), ve profesör olarak çal›flma hayat›n›
sürdürdü.  Beflir Fuad, Bat› Edebiyat› Karfl›s›nda Ahmet Mithat Efendi,
Necip Faz›l K›sakürek, Mehmet Akif, Ahmet Hamdi Tanp›nar, Sanat

ve Edebiyat yaz›lar›, Silik Foto¤raflar, Bir Baflka ‹stanbul ve
Konuflmalar isimli yay›nlanm›fl eserleri bulunan Okay Sakarya Üniver-

sitesi’nden emekli oldu (1997). Fatih Üniversitesi’nde derslerini
sürdürdü. (1997-2000). Halen ‹slam Ansiklopedisi Redaksiyon kuru-

lunda çal›flmalar›n› sürdürmektedir.

EYÜP SIRTLARINDA 

B‹R 

NEC‹P FAZIL

Prof. Dr. M.Orhan OKAY



Eyüp Sultan Sempozyumu’nun May›s
ay›na tesadüf etmesinin, 26 May›s 1905’te
do¤an ve 25 May›s 1983’te vefat ederek
Eyüp s›rtlar›na defnedilen Necip Faz›l için
hay›rl› bir tevafuk olmas› temennisiyle bafl-
l›yorum. Bu ay onun do¤umunun 93’üncü,
ölümünün de 19’uncu y›l›na rastlamakta-
d›r.

‹stanbul’da, Çemberlitafl’ta do¤an, ço-
cuklu¤u o civarda geçen, ö¤renim y›llar›n›
da Bo¤aziçi’nde ve Heybeliada’da sürdü-
ren Necip Faz›l’›n, Abdülhakim Efendi’yle
karfl›laflmalar› vesilesi d›fl›nda Eyüp’e gelip
gelmedi¤i hakk›nda bilgimiz yok. Bir ara
Okmeydan›’nda otururlarsa da içinde, kar-
fl› k›y›daki Eyüb’e ait bir intiba yoktur.
Otuz yafllar›na kadar, yani "Kald›r›mlar fia-
iri" olarak flöhret yapt›¤› genç bir adam ola-
rak y›llar›, sanatkâr çevrelerinde ve çok de-
fa bohem bir hayat içinde geçen Necip Fa-
z›l’›n hat›ralar› d›fl›ndaki eserlerinde de
Eyüp’ten bir iz bulam›yoruz. 

Necip Faz›l, hemen tamamen Abdülha-
kim Efendi ile ilgili hat›ralar›n› anlatt›¤› O
ve Ben adl› kitab›nda onunla tan›flmas›n›n
vesilesini bir evliya menk›besi gibi anlat›r.
Y›l 1934. Bir gün Beylerbeyi’ndeki evlerine
giderken vapurda kendisine dikkatle bakan
bir adamla konuflmaya dalar, bir mürflit
aramakta oldu¤unu söyleyince, tan›mad›¤›
adam ona A¤a Camii’nde vaaz veren Ab-
dülhakim Efendi’yi tavsiye eder. Bu karfl›-
laflmay› takip eden Cuma günlerinden bi-
rinde, Beyo¤lu’nda bir apartmanda bir ta-
k›m sanatkâr arkadafllar›yla beraberken,
birdenbire vapurdaki yabanc› adam›n an-
latt›klar› akl›na gelir ve yan›nda oturan, o
s›rada pek çok konuda anlaflt›klar› ressam
arkadafl› Abidin Dino’ya hadiseyi anlatarak
A¤a Camii’ne gitmeyi teklif eder. Ve gider-
ler. Necip Faz›l’›n üzerinde ilk intiba olarak
nüfuz edici bir tesirle elini öptükleri Abdül-
hakim Efendi onlara Eyüp Gümüflsuyunda
bulundu¤unu, istedikleri zaman gelebile-
ceklerini söyler. Bu adres Abdülhakim
Efendi’nin 1919’dan beri fleyhli¤ini yapt›¤›,
tekkelerin kapat›lmas›ndan sonra da ika-
met etti¤i ve tasavvufî sohbetlerde bulun-
du¤u Kaflgarî Dergâh›’d›r. Bu tarihten bir-
kaç hafta sonra da Necip Faz›l yine arkada-
fl› Abidin Dino ile beraber Eyüb’e gelir. Bu
s›rada Necip Faz›l 29 yafl›ndad›r ve gençli-

¤inin en haflar›, ele avuca s›¤maz y›llar›n›
yaflamaktad›r. 1865 do¤umlu Abdülhakim
Efendi ise 69 yafl›ndad›r.

Kaç saat kald›klar›n› bilmedikleri o sü-
re içindeki sohbet Necip Faz›l’› da, Abidin
Dino’yu da flaflk›n ve hayran b›rakm›flt›r.
Necip Faz›l, bu tarihten 3-4 y›l sonra yazd›-
¤› Çile fliirinin flu k›tas›n›n o karfl›laflmay›
ifade etti¤ini söyler:

Ensemin üstünde bir demir balyoz
Kapand›m yata¤a son çare diye
Bir kanl› flafakta bana çil horoz
Yepyeni bir dünya etti hediye.

Bundan sonra Abdülhakim Efendi’nin
vefat tarihi olan 1943 y›l›na kadar pek çok
görüflmeleri olur. Bu görüflmelerin Necip
Faz›l üzerindeki tesiri ve yorumlar› hakk›n-
da OO  vvee  BBeenn kitab›nda teferruatl› bilgi var-
d›r. Ben burada, bu bilgilerin d›fl›nda, Ne-
cip Faz›l’›n yaz›lar›nda bu tan›flman›n izle-
rini göstermek istiyorum.

1934-1943 aras›nda Necip Faz›l’›n he-
men hiçbir yaz›s›nda Abdülhakim Efen-
di’ye ait belirli veya belirsiz bir gönderme,
bir bahis yoktur. ‹lk defa Abdülhakim Efen-
di’nin vefat›ndan iki ay kadar önce, 17 Ey-
lül 1943’te ç›kan ilk BBüüyyüükk  DDoo¤¤uu dergisinde
"Tanr›kulundan Dinlediklerim" genel bafll›-
¤› alt›nda yazd›¤› bir dizi yaz›da Abdülha-
kim Efendi’nin ilk izleri görülür. "Tanr›ku-
lu" bafll›kl› ilk yaz›da onu nas›l tan›d›¤›n›
sembolik bir dille ifade eder. Bu ilk uzun
yaz›n›n sonu, vapurdaki yabanc› adam›n
sembolü olan bir gölgenin ona mürflidin
adresini verdi¤i flu cümlelerle biter: "S›rver-
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Resim 1; Necip Faz›l K›sa-
kürek’in çocuklu¤u (Foto¤-
raf: Türk Edebiyat›,  özel sa-
y›:117)

Resim 2-3; Askerlik y›llar›
(Foto¤raf: Türk Edebiyat›,
özel say›:117)



mez’e git! Tespihçi-
ler’den geç! Sa¤a
sap! Kapal› Cami so-
ka¤›na gir! Yürü, yü-
rü! Y›k›k Çeflme’nin
kap›s›nda 9 numa-
ra!..  Gö¤e bakt›m,
bir y›ld›z düflüyor-
du."

Necip Faz›l bu
son cümleyle kaderi-
nin de¤iflmekte ol-
du¤unu ifade edi-
yor. Tanr›kulundan

Dinlediklerim bafll›kl› yaz›lar, bazen yenile-
ri de eklenerek BBüüyyüükk  DDoo¤¤uu’nun pek çok
serisinde yer al›r. Daha sonra da iki cilt ha-
linde kitaplafl›rken, hemen bütün yaz›lar›n-
da ve fliirlerinde oldu¤u gibi epey de¤iflik-
liklere u¤rar.

Bu dizideki, özellikle ilk yaz›larla daha
sonra ç›kan OO  vvee  BBeenn adl› hat›ralar›ndaki
paralellikler, bunlardaki Tanr›kulu’nun Ab-
dülhakim Efendi’yi bir dereceye kadar tem-
sil etti¤ini göstermektedir. Burada, bir dere-
ceye kadar deyiflimiz, Abdülhakim Efen-
di’nin flahsiyetiyle Necip Faz›l’›n fikirleri-
nin yaz›lar ilerledikçe zaman zaman birbiri-
ne kar›flmakta oluflundand›r. Eldeki bilgi-
ler, Necip Faz›l’la Abdülhakim Efendi ara-
s›ndaki sohbetlerde neler konufluldu¤unu
tam olarak verme¤e yeterli de¤ildir. Ancak
burada ayr›nt›lar›na girmeye gerek görme-
di¤imiz bir çok ifadelerden Tanr›kulu’nun
söylediklerinin bir k›sm›n›n Abdülhakim
Efendi’ye, bir k›sm›n›n da Necip Faz›l’a ait
oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

BBüüyyüükk  DDoo¤¤uu’nun 1943-1944 y›l› kolek-
siyonunda bunun d›fl›nda Abdülhakim
Efendi’ye ait baflka bir iz yok. Hatta onun
vefat tarihi olan Kas›m 1943 ve sonras› BBüü--
yyüükk  DDoo¤¤uu’lar›nda da en küçük bir bilgi ve-
ya ima da bulunmamaktad›r. Esasen Tanr›-
kulu’nun Abdülhakim Efendi’yi temsil etti-
¤i kanaatimizi de ancak ondan sonraki y›l-
lar›n bilgileriyle birlefltirerek ö¤renebiliyo-
ruz. Yoksa 1943 BBüüyyüükk  DDoo¤¤uu okuyucusu-
nun bunu farketmesi mümkün de¤ildir.

Derginin en uzun, düzenli ve dolgun
devresi olan 1945-1948 aras›nda 26. say›dan
bafllayan bir yaz› dizisinde ilk defa Abdül-

hakim Efendi’nin ismine ima vard›r. Bu di-
zi "Efendimiz, Kurtar›c›m›z, Müjdeci-
miz’den" genel bafll›¤› alt›nda bir tak›m ko-
nu bafll›klar› ve k›sa yorum cümleleriyle
verilmifl hadislerdir. Necip Faz›l ‘a ait oldu-
¤u anlafl›lan bu derlemelerin alt›nda "Hik-
met sahibinin abdinin kölesi" fleklinde bir
imza bulunmaktad›r. Uzun süre devam
eden bu dizinin d›fl›nda "Dininizi Ö¤reni-
niz",  "‹mam Gazali’den Hikmetler", "Mek-
tubat’tan Parçalar gibi bafll›klar alt›nda ç›-
kan yaz›larda da ayn› imza veya bunun k›-
salt›lmas› olan "Hi.Ab.Kö." yahut
"Ha.A.Ka." harfleri bulunmaktad›r. Bu im-
zay› tahlil etti¤imiz zaman "Hikmet Sahi-
bi"nin karfl›l›¤› olarak, Allah’›n isimlerin-
den "Hakîm" ile karfl›lafl›r›z. Böylece "Hik-
met sahibinin abdi" ibaresi de  "Abdülha-
kim" ad›n›n karfl›l›¤› olmaktad›r. Onun da
kölesi olarak kendisini belirten Necip Faz›l,
böylece dini konulardaki yaz›lar›nda sem-
bolik bir ifadeyle efendisinin ad›n› zikret-
mifl olmaktad›r. Buradan hareket ederek
Tanr›kulu tamlamas›n›n da yine Abdülha-
kîm terkibinin karfl›l›¤› oldu¤unu tahmin
etmek güç de¤ildir. 1949-1951 aras›nda ç›-
kan BBüüyyüükk  DDoo¤¤uu’larda ise "Merhum Esse-
yid Abdülhakîm" imzas›yla, Abdülhakim
Efendi’nin 1925’lerde eski harflerle bas›lm›fl
olan "Er-riyazü’t-tasavvufiyye" adl› eserini
sadelefltiren Necip Faz›l daha sonra bunlar›
da Tasavvuf Bahçeleri ad› alt›nda kitaplafl-
t›rm›flt›r. 

fiimdi yine bu konuyu ilgilendiren bafl-
ka bir bahse geçmek istiyorum. Necip Fa-
z›l’›n gerek kendi hat›ralar›, gerekse baflka-
lar› taraf›ndan kaleme al›nm›fl hayat hikâ-
yesi, ondaki dinî e¤ilimlerin Abdülhakim
Efendi’yi tan›d›ktan sonra bafllad›¤› izleni-
mini verir. Gerçekten Necip Faz›l, BBaabb››aallii
ve OO  vvee  BBeenn  adl› hat›ra kitaplar›nda Abdül-
hakim Efendi ile karfl›laflt›ktan sonra fikir-
lerinde, sanat›nda, hayat›nda büyük de¤ifl-
meler oldu¤unu ifade eder. Ona göre Ab-
dülhakim Efendi, Necip Faz›l’›n "çocuklu-
¤unda ve ilk gençli¤inde masal gibi bir rü-
ya ikliminden toplad›¤› karanl›k ve kar›fl›k
haberlerin apayd›nl›k ve dümdüz gerçe¤i-
ni" vermifltir. Bu bilgi bizi nereye götürür?
O esasen Necip Faz›l’da bulunan "karanl›k
ve kar›fl›k olan haberlerin apayd›nl›k ve
dümdüz bir gerçe¤e" ulaflmas›n› sa¤lam›fl-
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Resim 4; Kaflgarî tekkesinin
bahçesinde Necip Faz›l ve
Abdulhakim Efendi (Foto¤-
raf: Türk Edebiyat›,  özel sa-
y›:117)



t›r. Yani keramet sadece Abdülhakim Efen-
di’de de¤ildir. Tabir caizse biri elini uzat-
m›fl, di¤eri de o eli tutmufltur. Necip Faz›l’la
beraber Abdülhakim Efendi’yi tan›yan, hat-
ta onda bir harikulâdelik oldu¤unu sezen
ressam arkadafl› Abidin Dino da bu zat›n ir-
flad›ndan nasibini alabilirdi, almam›flt›r;
çünkü, elini uzatamam›flt›r, çünkü böyle bir
hayata haz›rl›¤› yoktur. O halde Necip Fa-
z›l’›n dinî hayata bir haz›rl›¤› vard›. Bu ko-
nuda onun fikir yaz›lar›ndan çok duygu
hayat›n› yans›tan fliirleri üzerinde durmak
istiyorum. Bunun için de Abdülhakim
Efendi’nin tesirlerinin aç›kça görüldü¤ü
1940 sonras› fliirlerini de¤il ondan öncekile-
rini tercih ettim. Bunu tercihimin iki sebebi
var: Biri, 1940 sonras› fliirlerine, dolay›s›yla
BBüüyyüükk  DDoo¤¤uu maceras›na bugünkü nesille-
rin daha kolay ulaflabilece¤i için biraz daha
bilinmeyen 1923-1940 aras› fliirlerini tan›t-
mak. Di¤eri de, 1940 sonras› fliirinde dinî
motiflerin daha aç›k olarak belirmesi. Hal-
buki arzetmek istedi¤im, bu duygular›n he-
nüz dinî motifler halini almadan nüve ha-
lindeki seyridir. Hatta bu fliirlerden baz›lar›
Çile’nin son bas›mlar›nda bulunmad›¤› için

daha da önem tafl›maktad›r.

Necip Faz›l’›n ilk fliir kitab› olan ÖÖrrüümm--
cceekk  AA¤¤››’na al›nd›¤› halde, nedense sonraki
kitaplar›na girmemifl ve unutulmufl, her
ikisi de "Allah" bafll›¤›n› tafl›yan iki fliiri var.
Bu fliirlerde her ne kadar yeni bir ses ve ne-
fes bulunmaktaysa da benzerleri klasik tek-
ke fliirinde görülebilir. Bu y›llarda Necip
Faz›l’›n yine tekke fliirinden kaynaklanan,
tasavvufî ilhamlara aç›lan iki fliiri daha var.
Biri "Yunus Emre", di¤eri "Mansur". Bunlar
Çile’ye de al›nm›flt›r. Her ikisi de mistik bir
aray›fl› dile getirmektedir. 

Bu do¤rudan do¤ruya dinle ilgili motif-
lerin d›fl›nda, onu dolayl› olarak dinî dü-
flünce ve duygulara sevkeden iç haz›rl›¤›na
geliyorum. Necip Faz›l, konuflmam›n ba-
fl›nda da de¤indi¤im gibi, gençli¤inden be-
ri çok de¤iflik bir yazar ve sanatkâr çevre-
sindedir. Ço¤u bohem bir yaflama tarz›n›
benimsemifl ressam, heykeltrafl, müzisyen,
flair, romanc› bir y›¤›n sanatkâr bu çevreyi
oluflturur. Onun bu y›llar› hakk›nda bilgi
edinmek isteyenler yak›n arkadafllar›ndan
Fikret Adil’in AAssmmaall››mmeesscciitt  7744  adl› kitab›y-
la bizzat kendisinin bahsetti¤im hat›ralar›n›
okuyabilirler. Oldukça uzun süren, hatta
Abdülhakim Efendi’yi tan›d›ktan sonra da
devam eden bu bocalama devresi içinde,
bütün hayat› boyunca de¤iflmeyen bir tara-
f› var: Çok genel hatlar›yla maddeci bir
dünyan›n karfl›s›nda olmas› ve spritüalist
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Resim 5;”At’a Senfoni” ya-
zar› çok sevdi¤i süvari k›ya-
fetiyle (Foto¤raf: Türk Ede-
biyat›,  özel say›:117)

Resim 6; ”Nedir surat›mda
bu çukur yollar”(Foto¤raf:
Türk Edebiyat›,  özel sa-
y›:117)



bir felsefeyi benimsemesi. ‹ster bu dünya
görüflünün tezahürü olarak kabul edelim,
isterse flahsî mizac›n›n sevketti¤i bir aray›fl
olarak benimseyelim, Necip Faz›l’› ilk fliir-
lerinden itibaren flu özellikleriyle buluruz:

• Sathî bir tasvir de¤il, derinli¤e yönel-
mek.

• D›fl dünyaya aç›lan temalarda bile iç
dünyay› aksettirme vesileleri bulmak.

• Buna ba¤l› olarak teflhisi, yani somut
bir dünyay› de¤il, soyutu ifade edecek bir
tecrit diline ulaflmak.

• S›n›rl› ve çerçeveli kalmak yerine za-
manda ve mekânda sonsuza at›lmak.

• Aflkta erotizme karfl›l›k platonik duy-
gular.

• Mevcut olanla yetinmek
yerine transandantal yani aflk›n
olmak.

• Belki bütün bu kavramlar›
içine alabilecek bir kelime ile
mistiklik.

Bu sonuncu kavram›, ‹slâmî
tasavvuf olarak de¤il, daha ge-
nel manas›yla, üstün bir varl›kta
kendi varl›¤›n› kaybetmek ma-
nas›nda kullan›yorum.

fiimdi bu motifleri, bahsetti-
¤im önceki dönem fliirlerinden
baz›lar›nda görelim. Necip Fa-

z›l’›n son kitaplar›na almad›¤› "Kitabe" ad›-
n› tafl›yan ilk fliiri:

Benim de yerim bu el oldu yahu
Gençlik bahçesinde sel oldu yahu

Çünkü ta derinden ba¤r›m› yaran
O bafl›m›n tac› el oldu yahu

Saçlar› boynuma dalgaland› da
Beni bo¤mak için tel oldu yahu

Alevde yakt›ktan sonra nefesi
Külümü savurdu yel oldu yahu

Ben bu halden ibret almadan geçtim
Ondan ibret alan el oldu yahu

Bu 18 yafl fliiri, haliyle tam bir Necip Fa-
z›l karakteri göstermez. Onda tekke ve di-
van fliiri mazmunlar›ndan, hatta daha ya-
k›n devrin R›za Tevfik’in nefes’lerinden
sesler vard›r. Ancak dikkat edilirse, müp-
hem, belirsiz bir aflk duygusu, eski platonik
yani karfl›l›k beklemeden için için  yanan
afl›klar›n  masallar›ndan izler vard›r. Ayn›
tarihte yazd›¤› ve hiçbir kitab›na girmeyen
baflka bir fliiri daha var: "Yegâne". Bu fliiriy-
le Fuzuli’den bu yana edebiyat›m›z›n vus-
lat› de¤il ayr›l›¤› yücelten, ayr›l›k ac›s›n›n
insan› olgunlaflt›raca¤›na inanan flairler ka-
filesine Necip Faz›l da kat›lm›flt›r.
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Resim 7; “Bir soluk, bir
tütsü, bir uçan bu¤u”(Fo-
to¤raf: Türk Edebiyat›,  özel
say›:117)
Resim 8; Necip Faz›l bitip
tükenmez duruflmalar›ndan
birinde.(Foto¤raf: Türk Ede-
biyat›,  özel say›:117)       

Resim 9; “Ben flairim, Gaibi
kurcalayan çilingir.” (Fo-
to¤raf: Türk Edebiyat›,  özel
say›:117)



Çile’ye girmemifl bir baflka fliir de "Rüz-
gâr"d›r. Konumuzu ilgilendiren bir k›tas›
flöyle:

Hey... Ne kimsesizdir bu uzun yollar
Gözlerim yollarda birini kollar
Bir yavru kufl gibi gönlümü yollar
Gönlüm bu gidiflle b›kar m› bilmem.

Bu suretle varl›¤› bilinmeyen meçhul
sevgililer, flairi bilinmeyenin kap›lar›na
yaklaflt›racakt›r. Bu duygu, ileriki y›llarda
daha da aç›kl›k kazanacakt›r. "Kald›r›m-
lar"›n üçüncü fliiri, ki 1928 y›l›n›n mahsulü-
dür, ikinci k›tas›yla bu temay› düflündürür:

Ondan bir temas gibi rüzgâr beni bürür de
Kucaklamak isterim onu gö¤süme al›p
Bir türlü yetiflemem, fecre kadar yürür de
Heyhat o bir ince ruh, bense etten bir kal›p.

‹lk üç m›srada, insan›n bofluna gayreti-
ni gösteren Sizifus efsanesinden Kerem’in
yanma hikâyesine kadar insan›n bütün bir
dram› tekrar edilir. Ama trajedi son m›sra-
dad›r:

Heyhat o bir ince ruh, bense etten bir kal›p.

‹flte Necip Faz›l’› ilâhî aflka yöneltecek
olan dünyevî aflk bu m›srada flekillenir. Bü-
tün mesele bu ince ruhla o etten kal›p ara-
s›ndaki çat›flmad›r. Necip Faz›l’›n kad›nla
ve aflkla ilgili daha pek çok fliiri vard›r. Bu
fliirlerde kad›n önce teniyle, bedeniyle bir
kad›n iken; giderek mücerret bir sevgili, sa-
dece sevgisiyle yetinilen Leylâ gibi bir ha-
yal olur. Onun en erotik özellik gösteren fli-
irlerinde bile derin, platonik, hatta mistik
derecede bir aflk vard›r. Bunun son güzel
örneklerinden birini, çok bilinen "Beklenen"
adl› fliirde buluruz:

Ne hasta bekler sabah›
Ve ne genç ölüyü mezar
Ne de fleytan bir günah›
Seni bekledi¤im kadar

Geçti, istemem gelmeni
Yoklu¤unda buldum seni
B›rak vehmimde gölgeni
Gelme, art›k neye yarar!

Necip Faz›l’›n fliirinde derinli-
¤i veren bir tema olarak d›fl dün-
yadan, eflyadan, tabiattan al›nan
intibalar›n, iç dünyada, ruhta de-
¤er kazanmas›ndan bahsettik.
1924 Tarihli "Gece Yar›s›" fliirinin
bir k›tas› flöyledir:

Gittikçe yükselir, alçal›r tavan
Duvarda küçülür, büyür parmaklar
Elbisem çivide canlan›r o an
‹çinde bir baflka vücudu saklar.

Burada tavan, duvar, elbise gi-
bi etraf›m›zda gördü¤ümüz nes-
neler anlat›lm›flt›r. Ama as›l anla-
t›lmak istenen bunlar›n iç dünya-
m›zda b›rakt›¤› izlerdir, izlenimlerdir:

Günefl çekildi demin
Do¤du bir renk akflam›
Bu bütün günlerimin
‹çime denk akflam›.

‹flte burada bir tecrit dili bafllamaktad›r.
Bu akflam, flairin bütün günlerinin içiyle
denk oldu¤u akflamd›r. "Son Akflam" adl›
fliirini ise flu tek m›sra idare eder:

Akflam, sanki boflluk, içime dolar.

fiiirde derinlik, öteler ve mavera duy-
gular›n› sezdiren bir tema da sonsuzluk ve
kaç›flt›r. Bu dünya ruh için s›n›rl› bir me-
kând›r. ‹nsan ise sonsuzlu¤un peflindedir.
Tasavvufta fena bulmak, yani kendini aflan
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Resim 10; “Bu adam, Gez-
dirsin bofllu¤u ense kökün-
de.” (Foto¤raf: Türk Edebi-
yat›,  özel say›:117)

Resim 11; Necip Faz›l  dost-
lar›yla birlikte.(Foto¤raf:
Türk Edebiyat›,  özel sa-
y›:117)



bir varl›kta yok olmay› istemek, ayn› za-
manda beka bulmak, ebedi olmak demek-
tir. Necip Faz›l’›n fliirlerinde bu ebediyet,
sonsuzluk duygusuyla ve bunu veren gök-
yüzü, ufuk ve deniz gibi genifl mekânlarla
gelir. Kendisi bu duygusunun çocuklu¤un-
dan beri mevcut oldu¤unu hat›ralar›nda
zikreder: "Meçhul semtlerden gelen ve
meçhul semtlere giden meçhul flah›slara
karfl› anlat›lmaz bir korku duyar ve kendi
kendime sorard›m: Ben de büyüdü¤üm za-
man bunlar gibi korkmadan her tarafa gi-
dip gelecek miyim?" En büyük meçhul, en
büyük bilinmeyen ise Allah’t›r. Öyleyse di-
nî duygunun poetik bir lirizm kazanaca¤›
sanatkâr flahsiyetlerde bu duygu, meçhule
karfl› korku ve tecessüsle bafllar. Meçhul di-
yar bir çeflit egzotizmi veya ütopyay› do¤u-
rur. Egzotizm umumiyetle sembolist flairle-
rin motifleridir. Bizde Servet_i Fününcular-
da, Ahmet Haflim’de bunun örnekleri var-

d›r. Ancak bunla-
r›n egzotik duygu-
larla dinî veya mis-
tik bir düflünceye
ulaflt›klar›  söyle-
nemez. Çünkü eg-
zotizm bunlarda
birer hayaldir, fan-
tezidir. Necip Fa-
z›l’da ise iradi bir
aray›fl vard›r. Bir
melânkolinin de-

¤il, yarat›c› bir ›zd›rab›n mahsu-
lüdür. Onda bu duygunun teza-
hürünü de 1928’de yazd›¤› "Üç
Atl›" fliirinde görüyoruz:

Karfl› yoldan üç atl›
Bir kufl gibi kanatl›
Geliyor gö¤e do¤ru

Cepkeni kola atm›fl
Sa¤ elini uzatm›fl
Üçü de gö¤e do¤ru

Bir bulut olmufl rüzgâr
Heyecandan baflaklar
Tutmufl nefeslerini

S›ra da¤lar inliyor
Kalbi diye dinliyor
Çelik nal seslerini

Sürün atl›lar sürün
Beni al›p götürün
Bu ilde pek yaln›z›m

Demeyiniz bu da kim
Öyle diyor ki içim
Candan aflinan›z›m.

Yine kitab›na girmemifl, ayn› senenin
"Yatt›¤›m Kaya" adl› flirinin son k›tas› flöyle:

Enginden engine koflarken rüzgâr
Bende bir yolculuk heyecan› var
Yatt›¤›m kayaya çarpan dalgalar
Ç›k›ver bir sonsuz sefere diyor.

Nedir bu sonsuz sefer? Bu soruyu 1928
y›l›nda Necip Faz›l’a sorabilseydik, bize
herhalde Eflâtun’un ideler dünyas› teori-
sinden beri gelen, sanatkâr›n yaflad›¤› dün-
yadan tatmin olmamas› ve onu aflarak son-
suza ulaflmas› ihtiras›ndan bahsedecekti.
Ama görülüyor ki, bu sonsuzluk ona dinî-
mistik bir dünyan›n kap›lar›n› açacakt›r. Bu
tarihten bir y›l sonra yazd›¤› "Y›ld›zl› Bir
Gecede" adl› fliirde bu duygu daha aç›kl›k
kazan›r. Dünya maddîdir ve geçicidir, ru-
humuzsa ebedîdir. Bu ikisinin flimdi bir
arada yaflamaya mahkûm oluflu da trajik
bir gerçektir. fiiir bu trajediyi yans›t›r:
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Resim 12-13; “Seyret çizgile-
rimde, neler geçti, ne oldu.”
(Foto¤raf: Türk Edebiyat›,
özel say›:117)

Resim 14; Necip Faz›l’›n fiiir
Kitab› Çile 

Resim 15; Necip Faz›l
Arma¤an› kitap kapa¤›



Sema bize seslenir
Kalma gel, iflkencede
Ruhumuz ebedîdir
Duyar›z bir hecede

Ömür ki bir kurak çöl
Onu tek bir güne böl
fiebnem gibi do¤ ve öl
Y›ld›zl› bir gecede.

Bütün fliir kitaplar›na giren "Yolculuk"
fliiri bu meçhul ve ebedî hayat›n davetidir.
Yolculuk’un 1934 y›l› bafl›nda yay›nland›¤›-
n› da ifade edelim. Yani o y›l Necip Faz›l
Abdülhakim Efendi ile karfl›laflacakt›r. Bu
fliirde yo¤un bir aray›fl duygusu ve de¤ifl-
meye haz›r bir ruhun ç›rp›n›fl› hissedilmek-
tedir.

Yolculuk, her zaman düflündüm onu
‹çimde bu azg›n davet ne demek
Oraya... Nerdeyse güneflin sonu

Uçmak, kay›p gitmek, kaç›p dönmemek...

Alt›mdan kayd›rd› bir el minderi
Herkes yata¤›nda ben ayaktay›m
Bir gece rüyamda gördü¤üm yeri
Gözlerim yumulu, aramaktay›m.

Ad›m› ça¤›r›yor yepyeni dostlar
Bu dostlar ne güzel, dilsiz ve ads›z
Evimin yerinde bir baflka ev var
Avlusu karanl›k, sular› tats›z.

Her akflam ayn› yer, ayn› saatte
Güneflten eflyama düflen bir çubuk
Bir yang›n var gibi yukar› katta
Arkamdan gel diyor, sessiz ve çabuk.

Bafl›m, art›k onu tafl›mak ne zor
Bafl›m, günden güne yabanc› bana.
Dal›nda bir yaprak gibi dönüyor
Ac› rüzgârlar›n çekti¤i yana...

Necip Faz›l’›n ilk fliirleriyle daha sonra-
ki dinî fliirleri aras›nda böyle bir iliflki kuru-
yoruz. Burada flu sorulabilir: Do¤rudan
do¤ruya dini olmay›p da, bu s›ralad›¤›m›z
derinlik, iç dünyan›n ifadesi, tecrit dili, za-
man ve mekânda sonsuzluk, aflkta plato-

nizm, transandans, hatta dinî olmayan mis-
tik duygular›n bir k›sm› veya tamam› baflka
flairlerde bulunamaz m›? Ve onlar neticede
dinî bir hayata; hiç de¤ilse fliirde, sanatta di-
nî bir atmosfere girebilmifller midir?

Konuflmam›n bafl›ndan beri zikretti¤im
vas›flar›n, dinî hayat›n bizzat kendisi de¤il,
haz›rlay›c›s› oldu¤unu birkaç defa tekrar
ettim. Bu, bir dünya görüflünün, bir felse-
fî/metafizik çizginin bafllang›c›d›r. O çizgi-
nin bir noktaya ulaflmas› için bazen de¤iflik
vesileleri, ola¤anüstü tesadüfleri beklemek
gerekir. Birçok sanatkâr›n hayat›nda böyle
yön de¤ifltirici veya h›zland›r›c› hadiselerin
bulundu¤unu biliyoruz. Baz› ruhlar için
Mevlâna’n›n fiems’le karfl›laflmas› gibi, sü-
rükleyici mürflitlere ihtiyaç vard›r. Necip
Faz›l, dünya görüflü ve sanat çizgisini Ab-
dülhakim Efendi gibi bir mürflitle gelifltir-
me talihine eriflmifl bahtiyar insanlardan bi-
ridir
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Resim 16; Necip Faz›l son
y›llar›nda (Foto¤raf: Türk
Edebiyat›,  özel say›:117)

Resim 17; Necip Faz›l’›n son
resimlerinden biri ve
meflhur imzas›

Resim 18; Ölüm y›ldönü-
münde Eyüp’teki mazar›
bafl›nda anma, 1997. (Foto¤-
raf: Eyüp Belediye Arflivi)



D. Mehmet DO⁄AN
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Yazar, TYB fieref Baflkan›, TRT, Kültür Bakanl›¤› gibi kurulufllarda
görev yapt›. Özel yay›nc›l›kla u¤raflt›. Dil, kültür ve yak›n tarihle ilgili kita-

plar› var. Türkiye Yazarlar Birli¤i kurucular›ndan. Uzun süre bu birli¤in
baflkanl›¤›n› yapt›. TBMM taraf›ndan RTÜK üyeli¤ine seçildi.

MEHMET ÂK‹F ERSOY 



Mehmet Âkif, bu toplant› vesilesiyle ha-
t›rlanan Eyüplülerin içinde sadece en mefl-
hurlardan birisi de¤il, en fazla tan›nanlar-
dan ve hayat› en çok bilinenlerden biri ayn›
zamanda. 

“‹stiklâl Marfl› flairi” olarak, resmî tedri-
sat içinde yer alan, en az›ndan bir fliiri asga-
rî seviyede “ mektep görmüfl” herkes tara-
f›ndan ezberlenen bir edebiyatç›. Böyle bir
mazhariyet yer yüzünde çok az flair ve yaza-
ra nasib olmufltur. Onun bu fliiri halen resmî-
gayri resmi bütün ö¤retim kurumlar›n›n gi-
rifllerinde yer almakta, bütün s›n›flarda kara
tahtan›n üstüne , yani en görünür yere as›l-
maktad›r.

Mehmet Âkif, ismen neredeyse toplu-
mun bütünü taraf›ndan tan›nd›¤› gibi, haya-
t› da, ö¤retim müfredat›nda da yer ald›¤›
için, büyük ço¤unlukça iyi kötü bilinir. Bu
toplant› vesilesiyle an›lan bir çok kifli, ancak
konunun mütehass›slar›nca tan›n›r ve bili-
nirken, Mehmed Âkif ciddi bir istisna teflkil
etmektedir. Bu sebeple biz, Mehmed Âkif’in
herkesçe bilinen hayat hikayesi yerine, onu
önemli k›lan, günümüzde de yaflatmaya de-
vam eden, millet varl›¤›m›z› ilgilendiren
yönleri üzerinde durmaktan yanay›z.

Mehmed Âkif ‹stanbul’un Fatih semtin-
de, Sar›güzel mahallesinde do¤mufl. Beyo¤-
lu’nda vefat etmifl, cenaze namaz› Bayezit
camiinde k›l›nm›fl ve nihayet flimdi Eyüp be-
lediyesi s›n›rlar› içinde kalan Edirnekap›
Mezarl›¤›na defnedilmifltir...

Bu toplant›da hayat hikâyesi anlat›lan,
flahsiyeti ve eserleri üzerinde durulan çok
say›da kiflinin hayat› bir çok bak›mdan ben-
zerdir. Fakat Mehmed Âkif’de bu flahsiyet-
lerle benzerlik tafl›mayan baz› yönler vard›r
ki, bugün onu günlük konular›n içinde ya-
flatmaya , canl› tutmaya devam etmektedir.

Mehmed Âkif, Osmanl› Devleti’nin son
döneminde, fen bilimleri sahas›nda, bay-
tar/veteriner olarak iyi yetiflmifl bir kiflidir.
Bununla beraber, dil, edebiyat, sosyal bilim-
ler ve dinî ilimler yönünden de sa¤lam bir
kültüre sahip oldu¤unu biliyoruz.

Çok iyi frans›zca biliyor, Ayn› flekilde
arapça ve farsçaya vak›f. Bu lisanlar› iyi ter-
cüme yapacak ölçüde ö¤renmekle beraber

kendi dilini ihmal eden çok say›da kifliden
farkl› olarak türkçeyi de çok iyi bilmekte ve
kullanmaktad›r.

Bu bilgi ve kültür yönünden donan›ml›,
sanat kabiliyeti yüksek kiflilik, her fleyini
idealine, inanc›na, iman›na adam›flt›r. Büyük
s›k›nt›lar içinde bulunan halk›, Bat› tehditi
alt›nda varl›¤›n› sürdürmeye çal›flan devleti,
sömürgeci dünya sistemi karfl›s›nda nefs
müdafas› durumundaki dinî varl›¤› Meh-
med Âkif’in âdeta bütün hayat›n› belirlemifl-
tir.

Büyük bir fliir kabiliyetine ve sanatkâr
ruha sahip olmasna ra¤men fliirini fliir d›fl›
mukaddeslerin, ideallerin emrine vermesi
üzerinde durmak lâz›md›r.

Mehmed Âkif, “saf fliir”yerine, düflünce-
sinin, inanc›n›n fliirini yazmay› tercih etmifl-
tir. Bir anlamda fliirden kaçm›fl, fliirden daha
yüce sayd›¤› fleyler u¤runa yazm›fl, yaflam›fl
ve mücadele etmifltir. 

Hayat›n› buna göre tanzim eden Meh-
med Âkif, Devletinin ve ülkesinin içine düfl-
tü¤ü durumlar›n gerektirdi¤i ve sorumlu-
luklar› bu çerçevede tereddütsüz üstlenmifl-
tir.

Mehmed Âkif, 1908  Meflrutiyetinden
sonra fikrine ve inanc›na uygun bir dergi ya-
y›n› içinde bulunmufl, Balkan savafl›ndan iti-
baren “din ve vatan hizmeti” kavram› ile ifa-
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soy (Eyüp Belediye Arflivin-
den)



de edilebilecek bir hareket tarz› içinde ol-
mufltur. Balkan bozgununun meydana getir-
di¤i hava içinde farkl› kesimlerden destek
sa¤lanmas›, yard›m toplanmas›, hastaneler
tesisi, gönüllü alaylar teflkili, irflad heyetleri
kurulmas› gibi maksatlarla “ Müdafaa-i Mil-
liye Cemiyeti” kurulmufltur. Kurucular› ara-
s›nda Sultan Reflad’›n da bulundu¤u Cemi-
yet, “Tenvir-i Efkâr Heyeti” veya “Heyet-i
‹rfladiye”ye de sahipti. Bu heyette Abdülhak
Hamid, Yusuf Akçura, Cenab fiehabeddin,
Hüseyin Cahid, Mehmed Emin (Yurdakul),
Süleyman Nazif, Ahmed Agayef, Ahmed
Rasim, Recaizade Ekrem, Hüzeyin Kâz›m,
Ebubekir Hâz›m gibi edebiyatc›lar yer al-
maktayd›. Heyet, teflekkülünün ikinci günü
Mehmed Âkif’i Kâtib-i Umumi (Genel sekre-
ter) seçmifltir. ‹rflad Heyeti’nin ilk faaliyeti
Mehmed Âkif’in Bayezid Camiinde verdi¤i
vaazd›r. Âkif ayn› zamanda Cemiyetin nefl-
riyat flubesinin de azas›d›r.

1. Dünya Harbi s›ras›nda, Teflkilat-›
Mahsusa taraf›ndan Berlin’e, oradaki müs-
lüman esirlerin durumunu incelemek, sö-
mürgelerden getirilen müslüman askerlerin
Alman-Osmmanl› ittifak›na karfl› savaflma-
lar›n› önleyici telkinde bulunmak üzere,
gönderilmifltir. Üç ay süren bu seyahatten
sanra 1915 may›s›nda Teflkilat-› Mahsusa’n›n
yöneticilerinden Eflref Sencer Bey ile Necid’e
gitmifl, isyan etmek üzere olan fierif Hüse-
yin’e karfl› Devlet’e sad›k Necid Emiri ‹b-
nürreflid ile görüflmüfltür.

Osmanl› Devleti’ne, ‹slâm âlemine karfl›

‹ngiliz sömürgecili¤inin yok etme karar ve
palan›n› tam manas›yla kavram›fl ve devam
eden savafl içinde mukavemet unsurlar›n›
ifadeye yönelmifltir. ‹ngilizler ‹slâm dünya-
s›n›n beynine pençeyi takm›fl, gö¤süne yer-
leflmifltir. Kolunu  (Osmanl› Devleti’ni) da
hareketsiz  hale getirmeye çal›flmaktad›r. Bi-
rinci hamlede Çanakkale’ye bayrak dikecek,
ard›ndan Hilafet merkezi olan ‹stanbul’a
ulaflacaklard›r. Mehmed Âkif Berlin hat›ra-
lar›n›n bir bölümünü teflkil eden fliiri yazar-
ken ‹tilaf Devletlerinin kuvvetleri Çanakka-
le’yi güçlü deniz ve kara birlikleri ile çökert-
mek için harekat halindeydiler, fiairin ümi-
dini seslendiren bölüm daha sonra yazaca¤›
‹staklâl Marfl›’nda oldu¤u gibi “korkma” hi-
tab› ile bafllamaktad›r:

Korkma!
Cehennem olsa gelen gö¤sümüzde söndürürüz;
Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz!
Düfler mi tek tafl›, sand›n, harîm-i nâmûsun?
Me¤er ki harbe giren son nefer flehîd olsun. 
fiu karfl›m›zdaki mahfler kudursa, ç›ld›rsa; 
Denizler ordu, bulutlar donanma ya¤d›rsa;
Bu alt›m›zdaki yerden bütün yanarda¤lar, 
Tafl›p da kaplasa âfâk› bir k›z›l sarsar; 
De¤ilmi cephemizin sînesinde îman bir;
Sevinme bir, ac› bir, gaaye ayn›, vicdan bir; 
De¤il mi sînede birdir vuran yürek... Y›lmaz!
Cihan y›k›lsa, emîn ol, bu cephe sars›lmaz!

Mehmed Âkif, Berlin’den dönüflünün
üzerinden fazla zaman geçmeden Eflref Sen-
cer Bey’in de bulundu¤u bir heyetle Arabis-
tan’a gitmifltir. Mehmed Âkif, hakk›nda bi-
yografik bir eser yazm›fl olan M. Emin Erifl-
gil’e göre, askerlik ça¤›nda olmamas› yü-
zünden cephelere savaflmaya gidemedi¤in-
den böylesine bir vazifeyi hizmet sayarak
kabul etmifltir. Bu s›rada düflman›n Çanak-
kale üzerindeki tazyiki karadan devam et-
mektedir. fiairin akl›-fikri kurtulaca¤›n› ifa-
de etti¤i bu cephededir. Çanakkale’nin düfl-
mesi, bütün ‹slâm âleminin mukavemetinin
sonu olacakt›r . Düflmanlar as›l hedefe, ‹s-
tanbul’a ulaflacak ve mukavemeti tamamiy-
le çökerteceklerdir. Bu halde daha önce ‹n-
giltere-Fransa-Rusya ve ‹talya aras›nda gizli
anlaflmalarla kararlaflt›r›ld›¤› flekilde Os-
manl› Devleti’nin merkez topraklar› da pay-
lafl›lacakt›r. Bu gizli anlaflmalara göre ‹stan-
bul Ruslar›n eline geçecektir.
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Resim 3; Mehmet Âkif
askerde. (Eyüp Belediye Ar-
flivinden)



Mehmed Âkif, Çanakkale’de düflman›n
sonuçtan ümidini kesecek flekilde ma¤lubi-
yetini Arabistan’da küçük  bir istasyon olan
El-Muazzam’da ö¤renir. Çanakkale zaferi
müjdesini ald›ktan sonra “Çanakkale fiehid-
lerine” ad›yla meflhur olan Safahat’›n 6. kita-
b› Âs›m’›n etkileyici destanî bölümünü ya-
zar.

Vurulup tertemiz aln›ndan uzanm›fl yat›yor
Bir Hilâl u¤runa ya Rab, ne günefller bat›yor!
Ey bu topraklar için topra¤a düflmüfl asker!
Gökden ecdad inerek öpse o pak aln› de¤er.
Ne büyüksün ki kan›n kurtar›yor Tevhidi
Bedr’in arslanlar› ancak, bu kadar flanl› idi...
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazs›n?
“Gömelim gel seni tarihe!” desem, s›¤mazs›n.
Seni ancak ebediyyetler eder istiab.
.......
Sen ki, son ehl-i salîbin k›rarak savletini,
fiark›n en sevgili sultan› Salahaddini,
K›l›ç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki, ‹slâm› kuflatm›fl, bo¤uyorken husran,
O demir çenberi gö¤sünde k›r›p parçalad›n;
Sen ki, ruhanla beraber gezer ecram› ad›n;
Sen ki, a’sara gömülsen taflacaks›n... Heyhat,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihad...
Ey flehid o¤lu flehid, isteme benden makber, 
Sana âguflunu açm›fl duruyor Peygamber.

Bu fliirde de ‹stiklâl Marfl›’nda ifade edi-
lecek muhtevan›n izlerini bulmak mümkün-
dür.

1. Dünya Savafl› s›ras›nda böyle görevler
üstlenen Âkif’in, savafl sonras›nda da bu çer-
çevede hareket etti¤i görülmektedir. Müta-
reke döneminde ‹stanbul’da Sebilürreflad
dergisi ile ilgilenen Mehmed Ãkif, Bat› Ana-
dolu’da iflgale karfl› direniflin bafllad›¤› Bal›-
kesir’e gider. Bat› Anadolu’da ve Bal›kesir’de
direnifl esas itibar›yla ‹stanbul hükümeti ve
Erkân-› Harbiyesinin (Genel Kurmay) çaba-
lar› sonucu oluflmufltur. Bu resmi yay›nlarda
bile reddedilemeyen bir hakikattir. Eflref
Edib’le birlikte 1920 oca¤›nda yapt›klar› bu
seyahatte Mehmed Âkif Za¤anos Pafla Ca-
miinde halka hitab eder (23 Ocak 1920). Bu-
rada daha sonra TBMM’de ve Taceddin Der-
gâh›’nda beraber olacaklar› Hasan Basri
(Çantay) ile yak›ndan tan›fl›r.

Ankara’n›n Daveti

Sebilürreflad Dergisi idarehanesi Millî

Mücadele’ye kat›lmak üzere
Anadolu’ya geçenlerin haber-
leflme merkezi haline gelmifltir.
Ayn› zamanda, Milli Mücade-
le’yi destekleyici mahiyette d›fl
yay›nlar (fieyh Müflir Hüseyin
K›dvay’›n kitab› gibi) çevrile-
rek bas›lmakta ve dergi paket-
leriyle Anadolu’ya gönderil-
mektedir. M. Emin Eriflirgil,
Âkif’in bu dönemde yaln›z
“politika flairli¤i” de¤il, “komi-
tac›l›k”da  yapt›¤›n› iddia eder.

Ankara’n›n mukavemet
merkezi niteli¤i kazanmas›
üzerine 1920 Nisan ay› bafl›nda
Sebilürreflad dergisinin imtiyaz
sahibi Eflref Edib’e “Art›k bura-
da duracak zaman de¤ildir, gidip çal›flmak
lâz›m. Bizim taraf›m›zdan halk› tenvire ihti-
yaç varm›fl, ça¤›r›yorlar. Mutlaka gitmeliyiz.
Ben yar›n Ankara’ya hareket ediyorum. Hiç
kimsenin haberi olmas›n. Sen de idarehane-
nin ifllerini derle topla, Sebilürreflad kliflesini
al, arkamdan gel” der.

“‹slâm fiairi” Mehmed Âkif’in Anado-
lu’ya geçmesinin, seçkin kifliler ve kamuoyu
nezdinde mücadelenin imaj›n›n teflekkülün-
de önemli bir yeri oldu¤u muhakkakt›r.

Nitekim, beraber yolculuk edecekleri Ali
fiükrü Bey’in Ankara’da TBMM’nin aç›l›fl
haz›rl›klar› devam ederken, 1920 nisan ay›
içinde bir gün derginin idarehanesine gele-
rek, Ankara’dan ça¤r›ld›klar›n›, (Mustafa
Kemal) Pafla’n›n Sebilürreflad’›n Ankara’da
neflrini arzu etti¤ini, bu derginin Ankara’da
yay›nlanmas›n›n hareketin mânevî cephesi-
ni kuvvetlendirece¤ini söyledi¤ini Eflref
Edib yazmaktad›r.

Mehmed Âkif Ankara’da

Mehmed Âkif büyük ihtimalle 10 veya
11 nisan günü ‹stanbul’dan ayr›lm›flt›r. Zah-
metli bir yolculukla Adapazar›na, oradan da
Eskiflehir’e var›lm›flt›r. Eskiflehir’den trenle
Ankara’ya ulaflt›ktan sonra Mustafa Kemal
Pafla ile Meclis giriflinde karfl›laflmas›, baflka
biryere gitmek üzere olan Pafla’n›n Âkif’e
“Sizi bekliyordum efendim, tam zaman›nda
geldiniz, flimdi görüflmek kabil olmayacak,
ben size gelirim” demesi enteresand›r.
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Mehmed Âkif’in nisan›n son haftas›nda
Ankara’ya ulaflt›¤› tahmin edilebilir. Resmî
kay›tlara göre, Onunla birlikte seyahat eden
Ali fiükrü Bey’in 23 nisan günü Meclis’e ilti-
hak etti¤i belirtilmektedir.

30 Nisan cuma günü (muhtemelen) Ha-
c› Bayram Camiinde vaaz eden Âkif, halk›
irflad ve Millî Mücadeleyi desteklemelerini
sa¤lamak üzere Eskiflehir, Burdur, Sand›kl›,
Dinar, Antalya, Afyon, Konya ve Kastamo-
nu’ya gönderilir ve buralarda konuflmalar
yapar, vaazlar verir; böylece Ankara’ya kar-
fl› flüphe ve tereddütleri izale eder. Mehmed
Âkif’in TBMM üyeli¤ine kabulü 5 Haziran
1920 tarihindedir. Burdur’dan seçilen “‹slâm
flairi Mehmed Âkif”in üyeli¤i Meclis üyeleri
taraf›ndan “müttefikan” (oybirli¤i ile) kabul
edilmifltir.

TBMM hükümeti sadece iki süreli yay›n›
devaml› olarak desteklemifltir. Yar› resmi or-
gan konumundaki Hâkimiyet-i Milliye ga-
zetesi ve Mehmed Âkif’in bafl yazar› oldu¤u
Sebilürreflad “Ceride-i ‹slâmiyesi”. Sebilür-
reflad Milli Mücadele boyunca Matbuat
Umum müdürlü¤ü’nün matbaas›nda bas›l-
m›fl, nüshalar›n›n önemli bir k›sm› da hükü-
met taraf›ndan da¤›t›lm›flt›r.

Mehmed Âkif Ankara’da Taceddin Der-
gâh›nda misafir edilir. Mehmed Âkif, ‹stiklâl
Marfl› baflta olmak üzere Ankara’da yazd›¤›
bütün fliirlerini Taceddin Dergâh›’nda kale-
me alm›flt›r.

Yaflanarak yaz›lan bir
fliir: 

‹stiklâl Marfl›

Mehmed Âkif, Marif Ve-
kaleti’nin açt›¤› ‹stiklâl marfl›
müsabakas›na kat›lmaz. Se-
bebi, kazanana nakdî  müka-
faat vaad edilmesidir.

Yar›flmaya yedi yüzden
fazla fliir gelmifl olmas›na ra¤-
men hiç biri matluba muvaf›k
bulunmam›flt›r. Maarif Vekili
R›za Nur’un Sovyetler Birli-
¤i’ne gönderilmesi üzerine
Marif Vekili olan Hamdullah
Subhi Mehmed Âkif’e müra-
caat eder. Âkif  “Ben ne müsa-
bakaya girer, ne de câize al›-

r›m”der. Hasan Basri ›srar ettikçe, “Ben bu
yafltan sonra yar›fla m› ç›kaca¤›m, ay›b de¤il
mi“ der. Hamdullah Subhi bunun üzerine
Mehmed Âkif’e hitaben bir tezkire yazar, Bu
yaz›da kendisi için nakdi mükafat›n sözko-
nusu olmad›¤› belirtilmektedir. “Türkçülük”
ak›m›n›n en önemli kurumlar›dan biri veya
birincisi konumundaki Türk Oca¤›’n›n bafl-
kanl›¤›n› yürüten Hamdullah Subhi Ma’fleri
vicdan› en iyi ifade edecek, milletin hislerini
en baflar›l› flekilde dile getirecek fliiri sadece
onun güçlü kaleminden, naz›m kudretinden
beklemektedir.

Vatan ve ‹man hizmetinde fliir

Mehmed Âkif’in s›rf sanat kayg›s›yla fli-
ir yazmad›¤›n› hatta “fliir için fliir” görüflünü
sürekli olarak reddetti¤ini biliyoruz. fiiirle
sistemli olarak ilgilenmeye bafllad›¤›ndan
beri fliiri fikrinin, iman›n›n, mücadelesinin
arac› yapmak yolunu tercih etmifltir. Yaflad›-
¤› devrin olaylar› ile iç içe geçmifl olan fliirle-
rinin yaflanarak yaz›ld›¤›, hayat› ve fliiri kar-
fl›laflt›r›larak gözlenebilir. Devrinin hadisele-
rine bir tak›m gönüllü görevlerle kar›flan fla-
ir, bu görevlerin kazand›rd›¤› bilgi, tecrübe
ve duygu birikimini de fliirlerine yans›tm›fl-
t›r. Bir dönemden sonra hatta bu görevlerin
onun fliirini idare etti¤ini söyleyebiliriz.
Mehmed Âkif’i destanî fliir yazmaya Müda-
fa-i Milliye Cemiyeti Neflriyat Heyeti’nde
beraber bulunduklar› bu heyetin baflkan›
olan Recaizade Ekrem teflvik etmifltir. Böyle-
ce 10 y›l içinde ‹stiklâl Marfl›’na kadar giden
bir süreç bafllam›flt›r.Balkan harbinden itiba-
ren, fliirlerinde yo¤un olan nazari duyufllar,
yerini tecrübeyle flekillendirilmifl hassasiyet-
lere terk etmifltir. Berlin Hat›ralar›nda,
Âs›m’da 1. Dünya Savafl› s›ras›nda bizzat
görülen, müflahede edilen ‹slâm ve bilhassa
Arap Dünyas›n›n tav›r, tutum ve durumu-
nun tesiri fark edilebilir. Mehmed Âkif’in
“Çanakkale fiehitleri” fliiri Berlin’de müslü-
man savafl esirleri görüldükten, bilhassa
Arabistan seyahatinde Arap âlemi müflahe-
de edildikten sonra yaz›labilirdi. Mehmed
Âkif fliirin bu bölümünde Çanakkale’de sa-
vaflan mehmetcikleri hatta kendi de¤er ölçü-
lerini zorlayacak flekilde yüceltir:

Bir hilâl u¤runa ya Rab, ne günefller bat›yor

*
Ne büyüksün ki kan›n kurtar›yor Tevhidi...
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Bedr’in arslanlar› ancak bu kadar flanl› idi.
*
Bu tafl›nd›r diyerek Ka’be’yi diksem bafl›na;
Ruhumun vahyini duysamda geçirsem tafl›na
*
Ey flehid o¤lu flehid, isteme benden makber, 
Sana âgûflunu açm›fl duruyor Peygamber.

Bir hilâl u¤runa yani Allah’›n dini için,
‹slâmiyet için, günefller batmaktad›r; günefl
gibi gençler flehid olmaktad›r. Hilâl, as›rlar-
d›r ‹slâm’›n sembolüdür. H›ristiyanl›k ”haç”
ile sembolize edilirken müslümanl›k “hi-
lâl”le sembolize edilmektedir. ‹slâm mabed-
lerinin tepelerine as›rlard›r hilâl fleklinde
alemler konulmaktad›r. Osmanl› Devleti ‹s-
lâm toplumunu temsil eden bir Devlet ola-
rak bayra¤›na hilâli yerlefltirmifltir. Camile-
rin kubbelerine, minarelerine veya bayrakla-
ra hilâl koymak “Allah” lafza-i celâlini yaz-
makla efl anlaml›d›r. Çünkü ebced hesab›n-
da “Allah” kelimesi ile “hilâl”in rakam de-
¤eri eflittir.

Çanakkale’de savaflanlar›n kanlar› Tev-
hidi, yani ‹slâmiyetin esas› olan Allah’›n bir-
li¤i inanc›n› kurtarmaktad›r. Onlar Bedr’in
Arslanlar› kadar flanl›d›r. Bedir savafl› bilin-
di¤i gibi Peygamberimizin ve müslümanla-
r›n ilk savafl›d›r. Mekkeli müflriklere karfl› az
say›da savaflc›yla (300 kadar) kazan›lan bu
zafer ‹slâm›n varl›¤›n›n geçici olmad›¤›n› or-
taya koymufltur. Hz. Muhammed’in sahabi-
si içinde en seçkinleri bedir savaflc›lar›, As-
hab-› Bedir’dir. Mehmet Âkif Çanakkale fle-
hidlerini Peygamberimizin en seçkin arka-
dafllar› ile bir tutmakta, en seçkin sahabe
mevkiinde görmektedir.

‹slâm u¤runa, Tevhid u¤runa can›n› or-
taya koyan  bu flehidler, Allah yolunda
Ka’be mezar tafl› yap›lacak kadar mühim ve
mukaddes bir ifl baflarm›fllard›r. Onlar›n me-

zar tafl› yaz›s› da rastgele bir fliir olamaz; fla-
ir ruhunun “vahy”ini duyup tafla geçirmeli-
dir. “Vahiy” Allah’›n Peygamberlerine il-
ham, rüya veya “vahiy mele¤i” denilen Ceb-
rail vas›tas›yla ya da do¤rudan aktard›¤› ila-
hi bilgilerdir. Beden ölümlü, ruh ölümsüz-
dür. fiair bu yüzden ebedî olan ruhunun
vahyini duyarak fliir yazmay› arzu etmekte-
dir.

fiair ‹slâm’a, Peygamberimizin yaflad›¤›
devre, “Asr-› Saadet” dönemine yapt›¤› at›f-
lardan sonra ‹slâm tarihinin haçl›lara karfl›
muzafferiyet kazanm›fl, ‹slâm’›n Anado-
lu’daki ve Ortado¤u’daki varl›¤›n› mücade-
leleriyle sa¤lam›fl Arap olmayan iki büyük
kahraman›n› anmaktad›r:

Sen, son haçl›lar›n sald›r›s›n› k›rarak flar-
k›n haçl›lara karfl› muzafferiyetinden ve Ku-
düs’ü kurtarmas›ndan ötürü en sevgili sul-
tan› olan Salahaddini Eyyubî’yi Selçuklu
Sultan› K›l›ç Arslan gibi yüceli¤ine hayran
ettin. ‹slâm› hüsran kuflatm›fl bo¤uyorken, o
demir çenberi, bat› zulmünü sembolize eden
teknolojiyi, k›r›p parçalad›n.

Mehmed Âkif “flehid o¤lu flehid” olarak
niteledi¤i Çanakkale kahramanlar›n› Pey-
gamberimizin takdirle kucaklayaca¤›n› bö-
lümün sonunda flöyle ifade ediyor:

Ey flehid o¤lu flehid, isteme benden makber,
Sana âgûflunu açm›fl duruyor Peygamber.

Bu çerçeveden bak›ld›¤›nda ‹stiklâl Mar-
fl› da sa¤lam bir zemine oturmaktad›r. Bu
marfl bir yurd ve devletin sembolü olan bay-
rak ve bunlar›n kapsam›ndaki halk-millet
çerçevesinde dönmektedir. Yani Mehmed
Âkif, bütün ‹slâm âlemi yerine daha mevzii,
ad› kolayca konulabilecek bir tan›mlama
yapmaktad›r. Her ne kadar “Kahraman ›rk›-
ma bir gül” ifadesindeki “›rk” kelimesiden
›rkc› bir anlam ç›kar›lamazsa da, bir soy kas-
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Resim 6; Mehmet Âkif‘in
Ankara’da kald›¤› ve ‹stik-
lâl Marfl›n› yazd›¤› Tacettin
Dergah› (Eyüp Belediye Ar-
flivinden)

Resim 7; Tacettin
Dergah›n›n mutfa¤› (Eyüp
Belediye Arflivinden)

Resim 8; Tacettin
Dergah›n›n y›k›l›fl›n› haber
veren gazete küpürü (Eyüp
Belediye Arflivinden)6 7



d› oldu¤u aç›kd›r. Topra¤› “vatan”
tan›mlamas› içinde ele al›nca ister
istemez aya¤› topra¤a basan bir
düflünceye var›lmaktad›r. Bu ise
mehmed Âkif’in daha önce müm-
kün oldu¤unca kaç›nd›¤› bir ta-
n›mlama olarak kabul edilebilir.
fiair vatan›ndan uzak kalmamak
için can›n›, canan›n› ve bütün var›-
n› vermeye raz›d›r.

****

Yurd, bayrak, halk tan›mlama-
s›na ezan da kat›lmakta  ve ezan›n
yurdunun üstünde dinin temeli
olan flehadetlerinden (Eflhedü en la
ilahe illallah/eflhedü enne Mu-

hammeden Resulullah) ötürü ebedi inlemesi
istenmektedir. 

Mehmed Âkif’in yaklafl›mlar›n›n mo-
dern bir devlet veya millet tan›mlamas›yla
kesiflti¤ini söleyebiliriz. "Hakk›d›r Hakka ta-
pan milletimin istiklal" m›sra› da bu çerçeve-
de bir tan›mlamay› desteklemektedir.

Mehmed Âkif, mahallilefltirilmifl – milli-
lefltirilmifl tan›mlamalara ra¤men umumi ‹s-
lâm tasavvurundan hiçbir zaman ve hiçbir
flartda vaz geçmemifltir. ‹slâm bütünü içinde
mahallî – millî de¤erler ön plana ç›kar›larak
bir mücadele yürütülebilir. Bu millî – mahal-
lî de¤erler ‹slâm bütününü zedelemeyecek
bir muhteva tafl›r. Millî – mahallî dinamikle-
rin harekete geçirilmesi, Bat› emperyalizmi-
ne karfl› mücadele için gereklidir. Bu müca-
delenin merkezinde Müslümanlar›n gerçek
anlamda tek hükümran – egemen devleti
olan Osmanl› Devleti, onun da merkez saha-
n›n  sömürgecilere karfl› kazanaca¤› zafer
bütün ‹slâm dünyas›n›n kurtuluflu için bir
bafllang›ç olacakt›r.

Milli Mücadele’nin fikir cephesi ve 
Mehmed Âkif

Mehmed Âkif’in Ankara’ya geliflinin da-
vet üzerine oldu¤unu, geliflinde Mustafa Ke-
mal’le karfl›laflt›klar›n› ve ayak üzeri konufl-
tuklar›n›, daha önce belirtmifltik. Mustafa
Kemal’le ikinci görüflme, Kastamonu dönü-
flü vuku bulmufltur. (Kastamonu’dan hare-
ketleri 24 Aral›k 1920) Mustafa Kemal Pafla
haber göndererek Eflref Edib’le Mehmed
Âkif’i istasyondaki küçük odas›na davet et-

mifl ve orada bir saat kadar görüflülmüfltür.
Eflref Edip’e göre, Mustafa Kemal flunlar›
söylemifltir: "Kastamonu’daki vatanperver
mesainizden çok memnun oldum. Sevr Mu-
ahedesi’nin memleket için ne kadar feci bir
idam hükmü oldu¤unu Sebilürreflad kadar
hiçbir gazete memlekete neflredemedi. Ma-
nevi cephemizin kuvvetlenmesine Sebilürre-
flad’›n büyük hizmeti oldu. Her ikinize de
bilhassa teflekkür ederim."  Mustafa Kemal
bu görüflmeden sonra görüflmeden duydu-
¤u memnuniyeti ve beraber çal›flma arzusu-
nu izhar etmifl, Âkif’le Eflref Bey de "tabii ça-
l›flmak için geldik" cevab›n› vermifllerdir.

Birinci TBMM’de geleneksel ve yeni
dinî kurumlaflmalar›n temsili

Mehmed Âkif’in hem kendi fikrî ve ede-
bi kiflili¤i yüzünden, hem de ‹slâmc›l›k cere-
yan›n›n fikir organ› konumundaki Sebilürre-
flad dergisinin baflyazar› olmas› dolay›s›yla
Anadolu’da vücuduna ihtiyaç hissedilen bir
flahsiyet oldu¤u aç›kca anlafl›lmaktad›r.
Mehmed Âkif’in Milli Mücadele’ye kat›lma-
s›, Mustafa Kemal’in kamuoyu önderlerinin,
etkili flahsiyetlerin temsilini önemseyen tav-
r›yla yak›ndan ilgilidir. Böylece modern tefl-
kilatlanman›n o dönemdeki en önemli veya
tek etkili  temsilcisi olan ‹ttihatc› cemiyetlefl-
me yan›nda, dinî kurumlar ve geleneksel si-
vil toplum kurulufllar› olan tarikat ve tekke-
lerin temsili etkili flekilde gerçeklefltirilmifl-
tir. Burada tekkeler ve tarikatlar d›fl›ndaki
ulema ile birlikte, son yüzy›l›n bir vak›as›
olan ‹slâmc›lar›n temsili de (Mehmed Âkif
dolay›s›yla) unutulmam›flt›r, denilebilir. 

TBMM’nin mebuslar listesi incelenirse
ilgi çekici sonuçlara ulafl›l›r. Bu listede yer
alan en kalabal›k sivil grup müftülerdir. Lis-
tede 21 müftü yer almaktad›r. Onlar› müder-
risler 15 kifli ile takip etmektedir. 2 "Ulema",
2 kad›, 2 din ö¤retmeni (Ulum-› diniye hoca-
s›) yan›nda 2 kifli de vaiz s›fat›yla yer almak-
tad›r. Ayr›ca listede 6 kifli medrese mezunu
olarak geçmektedir. 1. TBMM’de dini temsil
bu ünvan sahipleri ile s›n›rl› de¤ildir. Ayr›ca
7 fleyh (en belli bafll›lar› Nakfli, Bektafli, Mev-
levi, ve Bayrami olmak üzere) bu listede yer
almaktad›r. Bu listeye dini kimlikleri ihmal
edilemiyecek 4 afliret reisini de ekleyebiliriz.
Bu durumda say› 59’a ulaflmaktad›r.
TBMM’nin bir baflkan›, bir ikinci baflkan› bir
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Resim 9; Mehmet Âkif‘in
kendi el yaz›s› ile yazd›¤›
bir mektup. (Eyüp Belediye
Arflivinden, Mektup’un ori-
jinali belediye arflivindedir.) 



birinci baflkanvekili ve birde ikinci baflkan
vekili vard›r. Birinci baflkan vekili Mevlevi
fieyhi Çelebi Abdülhalim Efendi, ikinci bafl-
kan vekili bir Bektafli fleyhi olan Çelebi Ce-
maleddin Efendi’dir. Mehmed Âkif’in bu ya-
p› içinde bat› tarz› tahsil gören Müslümanla-
r›, "‹slâmc›"lar› temsil etti¤i söylenebilir. 

Mehmed Âkif her ne kadar böyle bir
grubun temsilcisi olarak kabul edilebilirse
de gerek dergisi ve gerekse fliirleri ile olduk-
ca genifl bir okur yazar kitlesine de ulaflm›fl,
elli yafl›na yaklaflm›fl olgun, ünlü bir yazar-
d›r. O neredeyse zaman›n›n bütün metinle-
rinde "‹slâm flairi" olarak an›lmaktad›r. Nite-
kim TBMM mebuslar› listesindeki unvan› da
budur. Muhtemelen baflka hiçbir kimse "‹s-
lâm" s›fat› ile tavsif edilmemektedir. Di¤er
taraftan Mecliste fliirle u¤raflan bir hayli üye
bulunmas›na ra¤men yaln›z o "flair" olarak
kay›tlara geçmifl bulunmaktad›r.

Millî Mücadele ve ‹slâm etkeni

Millî Mücadele’nin baflar›sanda d›fl et-
ken olarak Sovyet deste¤i çok abart›lm›fl, ba-
z› sebeplerden ötürü ise ‹slâm dünyas›n›n
deste¤i neredeyse yok say›lm›flt›r. Halbuki
"‹slâm etkeni" tam mânas› ile de¤erlendiril-
meden Millî Mücadele’yi do¤ru olarak aç›k-
lamak mümkün olmaz. ‹tilaf Devletleri, Bi-
rinci Dünya Savafl› sonras›nda Osmanl›lar›n
veya Türklerin art›k hiçbir d›fl sempati daya-
na¤›na sahip olmad›¤› zann› içindeydi. Sa-
vafl s›ras›nda Osmanl› Halifesi taraf›ndan
Mukaddes Cihad ilan edilmesine ra¤men
fierif Hüseyin’in Arap isyan›n›n patlak ver-
mesi onlar›n bu görüfllerinin en önemli da-
yana¤› idi. Gerçe¤in öyle olmad›¤› k›sa süre-
de anlafl›ld›. 1919 y›l›n›n sonlar›na do¤ru ka-
labal›k Müslüman nüfusu havi sömürgelere
sahip ‹ngilizler ve Frans›zlar "bir ölçüde
pan-islamizm tehlikesinin etkisi alt›nda ka-
larak, do¤uda kendi imparatorluklar›n› atefl
içinde b›rakabilecek genel bir ‹slâm ihtilali-
nin korkusu içinde yafl›yorlard›. Bu korkula-
r›nda hakl›yd›lar; çünkü gerçekten tüm ‹s-
lâm Dünyas›, Türkiye’nin parçalanmas› öne-
rileri karfl›s›nda nefret duyuyordu. Ceza-
yir’den Hindistan’a kadar uzanan ‹slâm ül-
kelerinde zaman zaman patlak veren fliddet
hareketleri ve kargaflal›klar, bu kinin belirti-
leri idi. "(S. R. Sonyel)

Mütareke’den sonra ‹stanbul’un ve Ana-

dolu’nun muhtelif bölgelerinin ‹tilaf Devlet-
leri taraf›ndan iflgali ‹slâm dünyas›nda
umumi bir infiale ve fliddetli tepkilere yol
açt›. ‹ngiliz sömürgesi alt›nda bulunan Hind
k›tas›nda 80 milyon Müslüman yafl›yordu.
Müslümanlar›n meydana getirdi¤i "Hilafet
Komitesi" Osmanl› hilafetiyle (ve devletiyle)
maddi- manevi ba¤lar kurulmas›nda mües-
sir rol oynuyordu. Hilafet Komitesi 1919 ey-
lülünde Bombay’da 10 bin kiflinin kat›ld›¤›
bir miting düzenledi. Bu mitinge Hindular›n
önderi Mahatma Gandi de kat›ld› ve Müslü-
manlar›n görüfllerini destekledi. Hindistan
Müslümanlar›n›n yükselen tepkileri ‹ngiliz-
leri korkuya düflürdü. Konu birkaç kere ‹n-
giliz Parlamentosuna geldi. 31 Ekim 1919
günkü oturumda bir soru üzerine hükümet
ad›na "Hindistan müslümanlar›n›n, Türki-
ye’nin gelece¤i üzerinde önemle duruldu-
¤u" aç›klamas› yap›ld›. ‹slâm etkeninin bü-
yütülmemesi gerekti¤ini düflünenler yan›n-
da, ‹ngiliz Savunma Bakanl›¤›, Hindistan
Bakanl›¤›, Hindistan Genel Valisi ve ‹stan-
buldaki ‹ngiliz Yüksek Komiseri ‹slâm etke-
ninin ve hilafet ak›m›n›n önemini kavram›fl-
lard›

‹stanbul’daki ‹ngiliz Yüksek Komiserli-
¤indeki Andrew Ryan’›n, 29 Aral›k 1919 ta-
rihli muht›ras›nda flu görüfllere yer verili-

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

207

Resim 10; Mehmet Âkif ve
torunlar›. (Eyüp Belediye
Arflivinden)



yordu: "Bat›daki Milliyetcilik ak›m›n› eze-
medi¤imiz gibi, Pan- ‹slâmizmi  de ezeme-
yiz. Amac›m›z, parçalamak, uzaklaflt›rmak
ve yönetmek olmal›d›r. Parçalamak ve uzak-
laflt›rmak gereklidir; çünkü Müslümanlar›n,
bir temel ilke olan ama flimdilik hemen he-
men unutulmufl bulunan ‘Müslümanlar
Müslüman olmayanlarca yönetilemez’ ilkesi
etraf›nda toplanmalar›n› istemiyoruz." Hin-
distan Bakan› Montagu ise Türklerin ‹stan-
bul’dan ç›kar›lmas›n›n Müslümanlar›n Sov-
yetlere tam mânas›yla yak›nlaflmas›na sebep
olaca¤›, bu durumun Irak, Filistin, M›s›r, Ku-
zey Asya, Çin, Afganistan ve Hindistan’da
‹ngiltere’nin bafl›na belalar açaca¤› görüflün-
deydi, Frans›zlar da ‹ngilizlerin Osmanl›lara
karfl› sert politikalar›n›n ‹slâm dünyas›n›n
H›ristiyanlara karfl› baflkald›rmas›na yol
açabilece¤›n› düflünüyorlard›. 

Heyet-i Temsiliye nam›na Musafa Ke-
mal Pafla, ‹stanbul’un iflgalinin hemen ar-
dandan ‹slâm alemine bir beyanname yay›n-
lar. Bu zamanlama önemlidir, çünkü ‹slâm
etkeni Halifelik merkezinin iflgali vesile edi-
lerek hareket geçirilmek istenilmektedir. 17
mart 1920 tarihli bu beyannamede hilafet
merkezi olan ‹stanbul’un iflgalinin Osmanl›
saltanat›ndan çok ‹slâm dünyas›n›n hürriyet
ve istiklâl için dayana¤›n› yok etmeye yöne-
lik oldu¤u ifade edildikten baflka son bir
haçl› sald›r›s› ile karfl› karfl›ya olundu¤u be-
lirtilmektedir. Bu durum karfl›s›nda bütün
‹slâm dünyas›nda nefret  duygular›n›n, kar-
fl› koyma ve isyan hissinin uyanmas›n›n bek-
lendi¤i kaydedilmektedir. Bu beyanname-
nin bütün ‹slâm âlemine yay›lmas› için özel
gayret sarf edildi¤inin örneklerinden biri,
Halep’de Frans›zlara karfl› mukavemet eden
teflkilat›n baflkan› oldu¤u anlafl›lan "fiim-
flek"e gönderilen flifre mesaj›d›r. Bu mesajda,
beyannamenin ço¤alt›larak yay›lmas› rica
edilmektedir. 9 May›s 1920’de yay›nlanan
beyannamede de çok güçlü bir ‹ngiliz aleyh-
tarl›¤› görülmektedir. Ayn› muhteva Irak’ta
ortaya ç›kan Necef Arap Hükümeti’ne me-
sajda, ‹ngiliz gücüyle kurulmufl Ba¤dat hü-
kümetinin yok olaca¤› ifade edilmektedir. 

Millî Mücadele’nin yönetici kadrosu ‹s-
lâm etkeninin önemini çok iyi bildi¤i için bir
taraftan iç kamuoyuna yönelik mesajlar ve-
rirken, öte yandan Türkiye d›fl›ndaki Müslü-
manlara yönelik bildiriler yay›nl›yor, faali-

yetler yürütüyordu. ‹fl ‹slâm ülkelerine Tür-
kiye hesab›na çal›flacak ajan ve temsilciler
göndermeye kadar var›yor, hatta Senusî
fieyhi ‹slâm topluluklar›n› ‹tilaf Devletlerine
karfl› ayakland›rmak için görevlendiriliyor-
du. "Böylece Heyeti Temsiliye, d›fl iliflkilerin-
de halifelik ak›m›na ve tüm Müslüman ülke-
lerin yard›m›na güveniyor; genel bir ‹slâm
ayaklanmas› ihtimalini göz önünde tutuyor-
du." Bu siyasetin yürütülmesini savafl sonra-
s›nda ba¤›ms›zl›k bekleyen Arap toplulukla-
r›n›n Hristiyan ve Musevi yönetimi alt›na
düflmeleri daha da kolaylaflt›r›yordu.

"Arap  ve ‹slâm dünyas›ndaki duygular›
iyi bilen Kemalistler, ‹slâm ülkelerinin mad-
di ve manevi deste¤ini kazanmak için ted-
birler al›yor; kendi s›n›rlar›na yak›n ülkeler-
den bafll›yarak, Do¤u Kafkasya, ‹ran, Afga-
nistan ve  Hindistan’a kadar; bat›da Arna-
vutluk; güneyde Suriye, Filistin, M›s›r ve
Arabistan; Güney Bat›da Cezayir ve Fas’a
kadar tüm ‹slâm ülkelerini kapsayacak bi-
çimde etkilerini yaymaya bafll›yorlard›. Os-
manl› ‹mparatorlu¤unun baz› eski Arap ille-
ri, Kemalistlerle iliflki kuruyor; ama Türki-
ye’nin ordusunu ve kaynaklar›n› ulusal s›-
n›rlar› d›fl›na yayamayaca¤› kendilerine an-
lat›l›yordu. Kemalistler gerekirse Suriye ile
bir federasyon kurmaya haz›rlan›yor, ama
bu konuda bir sonuç elde edilemiyordu. Ke-
malistler Irak’daki  ulusal önderlerle de ilifl-
ki kuruyor; onlardan yerel propaganda ve
k›flk›rtma çabalar›nda yararlan›l›yordu." 

"Öte yandan Hindistan’da baflgösteren
Hind halifelik ak›m›, Türk ulusal ak›m›na
büyük ölçüde yard›mc› oluyordu. Halifelik
ak›m›n›n Avrupa’daki kuruluna baflkanl›k
eden Mehmed Ali, Roma’da ‹talyan baflba-
kan›, d›fliflleri Bakan› ve Papa ile görüflerek,
Türk tezini Bat›ya tan›tmaya çal›fl›yor; bas›-
na verdi¤i demeçlerle, ‹ngilizleri verdikleri
sözü tutmamakla suçluyor; ‹ngilizler Trakya
ve Anadolu da Yunanl›lara desteklemeyi
sürdürürlerse, Hindistan’›n ‹ngiltere ile olan
iliflkilerini yavaflca kesece¤i ve bunun bir ci-
hada yol açaca¤› uyar›s›nda bulunuyordu.
Böylece Kemalistler, Türk yurdunu kurtar-
mak amac›yla Do¤uda düflmanlar›na karfl›
uygulad›klar› d›fl siyasette büyük ölçüde ba-
flar› sa¤l›yorlard›." ( S. R. Sonyel)

S. Sonyele göre, Londra Konferans›’n›n

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

208



sona erdi¤i 1921 mart›ndan, Büyük Taarru-
zun bafllad›¤› 1922 a¤ustosuna kadar geçen
safhada, dünyan›n her yan›ndaki bir çok ‹s-
lâm ülkesi manevi ve fiili olarak Millî Müca-
dele’ye her türlü yard›mda bulundular. Sa-
karya Zaferi Bat›ya karfl› kazan›lm›fl bir ba-
flar› olarak ‹slâm dünyas›nda sevinç ve he-
yecan uyand›rd›.

Millî Mücadele’ye ciddi anlamda mali
yard›m Hind Müslümanlar› taraf›ndan sa¤-
land›. Bir çok ‹slâm ülkesinde Anadolu’ya
destek için kampanyalar aç›ld›. Mesela Ana-
dolu fakirleri için M›s›r’›n her taraf›ndan pa-
ra toplanm›flt›.

Sömürge alt›nda bulunmayan ‹slâm ül-
kelerinden Afganistan’›n Ankara yönetimi
ile iliflkileri de bu çerçevede bilhassa önem-
lidir. Afganistan Ankara’da elçilik açarak
deste¤inin boyutunu ortaya koymufltur. Af-
gan bayra¤›n›n 10 Ocak 1922’de elçilik bina-
s›na çekilifli s›ras›nda hem Afgan heyetinin
baflkan› Sultan Ahmed Han, hem de Musta-
fa Kemal Pafla  Türkiye, Afganistan ve Sov-
yet Rusya ittifak›n›n Do¤uyu sömüren güç-
lerin ellerini k›raca¤›n› söylerler. "Medine
Müdafii" olarak flöhret kazanan Fahreddin
Pafla’n›n Afganistan’a elçi olarak tayin edil-
mesi ise ‹ngilizler taraf›ndan bütün do¤u
Müslümanlar›n› etkilemeye yönelik bir pro-
paganda faaliyeti olarak de¤erlendirilmifltir, 

Ankara yönetimi di¤er ba¤›ms›z Müslü-
man devlet ‹ran’la iliflkilerini s›caklaflt›r›r-
ken, komflu co¤rafyalar› da ihmal etmiyor;
Suriye ve Irak’da Frans›z ve ‹ngilizlere karfl›
çeflitli güçleri aktif hale getirmeye çal›fl›yor-
du. Buralarda Anadolu Hareketine sempati
gittikçe güçleniyordu.

Mehmed Âkif ve ‹slâm Kongresi

Ankara yönetiminin ‹slâm dünyas›na
yönelik faaliyetleri aras›nda bütün ‹slâm
devlet ve topluluklar›ndan temsilcilerin ka-
t›laca¤› bir "‹slâm Kongresi" toplanmas› ça-
l›flmalar› da yer almaktad›r. Bu konu yar›
resmi Hakimiyet-i Milliye gazetesinde mat-
buat ve ‹stihbarat Müdürü Hüseyin Rag›b’›n
11 Mart 1921’de bir yaz›s›n›n yay›nlanmas›
ile kamu oyuna mal olur. Bu yaz›da Hükü-
met’in Ankara da bir ‹slâm Kongresi topla-
may› kararlaflt›rd›¤› ifade edilmektedir. Bu
yaz› üzeine Sebilürreflad Sahibi Eflref Edip

de destekleyici ma-
hiyette yaz›lar ya-
y›nlar. Bunun üzeri-
ne Eflref Edib Mat-
buat ve ‹stihbarat
Umum Müdürlü¤ü-
ne ça¤r›l›r, Müdür
Hüseyin Rag›p,
Mustafa Kemal’in
yaz›s›n› çok be¤en-
di¤ini, ‹slâm Kong-
resi için hemen ifle
bafllayacaklar›n› belirtir. Kongre için Meh-
med Âkif, fier’iye Vekili Mustafa Fehmi, Efl-
ref Edib ve Meclis Baflkatibi Recep (Pe-
ker)‘den oluflan bir heyet teflkil edilir. Heyet
ilk toplant›s›n› istasyon binas›n›n küçük bir
odas›nda yapar. fieriye Vekili Musafa Pehmi
Efendi baflkan seçilir. Kongrenin davet yaz›-
s› haz›rlanarak Mustafa Kemal Pafla’ya, ça¤-
r›lmas› düflünülen devlet ve topluluklar›n
listesi ile birlikte gönderilmesi kararlaflt›r›l›r.
Recep Bey davet yaz›s›n›n Mehmed Âkif ta-
raf›ndan yaz›lmas›n› teklif eder. Mehmed
Âkif ise, "Eflref yazar, ben görürüm" der. ‹ki
gün sonra yap›lan toplant›da Eflref Edib’in
haz›rlad›¤› davet yaz›s› kabul edilir. Yaz›
Mustafa Kemal’e ulaflt›r›lacak ve onun tasvi-
binden sonra gönderilecektir. Heyetin katip-
li¤ini Hasan Basri (Çantay) yapmaktad›r.

"Büyük ‹slâm Kongresi" projesinin, ‹ngi-
lizlerin Mekke’de ‹slâm kongresi toplaya-
caklar› yolunda haberlerin yay›lmas› üzeri-
ne ortaya at›ld›¤› öne sürülmektedir. Ankara
Yönetimi ‹ngilizlerin ‹slâm dünyas›n› etkile-
me teflebbüsüne karfl›l›k böyle bir faaliyete
giriflmifltir. Ankara Yönetiminin Sebilürre-
flad’a ve Mehmed Âkif’e gösterdi¤i itibarda
bu tür faaliyetlerin rolünün oldu¤unu tah-
min etmek güç de¤ildir. Bu çerçevede, Meh-
med Âkif’le Eflref Edib’in Kastamonu’dan
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Resim 11; Mehmet Âkif’ in
imzas›n› tafl›yan bir kitap ve
osmanl›ca Safahat›n kapa¤›
(Eyüp Belediye Arflivinden)



Ankara’ya gelifllerinde Mustafa Kemal Pafla
taraf›ndan davet edilmeleri, Pafla’n›n bera-
ber çal›flma arzusunu izhar etmesi, Âkif’le
Eflref Bey’in de "tabiî çal›flmak için gel-
dik"cevab›n› vermeleri daha sa¤lam bir ze-
mine oturmaktad›r. Mehmed Âkif ve ‹slâm-
c›lar, yay›n organlar›yla birlikte, ‹slâm dün-
yas›na verilecek mesajlar için oldu¤u kadar,
‹slâm dünyas›na yönelik organizasyonlar
için de gereklidir.

Sebilürreflad’›n Ankara’da ilk nüshas› 3
fiubat 1921’de yay›nlan›r. 5 fiubat’da Marif
Vekili Hamdullah Subhi Mehmed Âkif’i ya-
z›l› olarak, ‹stiklâl Marfl› yar›flmas›na girme-
ye davet eder. Mehmed Âkif ‹stiklâl Marfl›’n›
yazar. ‹stiklâl Marfl› 17 flubatta Sebilürre-
flad’la birlikte Hakimiyet-i Milliyet’de de ya-
y›nlan›r. 26 fiubatta Meclis’de görüflülür. 1
Mart 1921’de TBMM‘nin ikinci faaliyet sene-
sin aç›l›fl›nda okunur ve alk›fllarla karfl›lan›r.
Ve nihayet 12 martda millî marfl olarak
kabul edilir. 

Bir di¤er noktadan bak›ld›¤›nda, Kongre
teflebbüsünün aç›kland›¤› günler Lodnra
Konferans›’n›n yap›ld›¤› döneme rastlamak-
tad›r. Ankara hükümeti uluslararas›
zeminlerde temsil hususunda ‹stanbul’un
önüne geçmeye çal›flmaktad›r. Nitekim
Londra Konferans›’nda bu sonuca ulafl›l›r ve
Konferans 12 Mart’da sona erer. Bu ‹slâmc›-
larla Ankara Hükümeti’nin iliflkilerinin zir-
ve noktas›nda oldu¤u dönemdir. Büyük
‹slâm Konferans› konusu daha sonraki ay-
larda tavsar. Eflref Edib’e göre, Sakarya Zafe-
ri öncesi ordunun geri çekilmesi yüzünden
böyle bir sonuç ortaya ç›km›flt›r.

Meclis’de Gruplaflmalar ve 
Mehmed Âkif

Mustafa Kemal Pafla, 10 may›s 1921’de
“Birinci Grup” olarak an›lan Anadolu ve Ru-
meli Müdafaa-i Hukuk Grubu”nu kurmufl-
tur. 15 may›s 1921 tarihli Grup Esas Defte-
ri’nde Mehmed Âkif’in de ad› geçmektedir.
Mehmed Âkif, görüfl  ve yaklafl›mlar› itiba-
r›yla ayn› y›l›n kas›m ay› sonunda teflekkül
eden ‹kinci Gruba yak›nd›r. Gerçekten bu
grub sözkonusu oldu¤unda bir çok kaynak-
da ad› ilk say›lanlardan birisidir. Ancak Bi-
rinci Grup listesinde yer alan Mehmed
Âkif’in ne istifa edenler, ne de istifa etmifl sa-

y›lanlar listesinde yer almad›¤› belirtilmek-
tedir. Buna karfl›l›k 1. TBMM’de Adana me-
busu olarak bulunan Zamir Bey’in hat›rala-
r›nda 66 kiflilik 2. Grup listesinde Mehmed
Âkif’in ismi bulunmamaktad›r. Ar›ko¤lu,
‹kinci Grubun 120 kadar azas› oldu¤unu, 38
sene sonra böyle bir liste haz›rlad›¤› için
hepsini hat›rlayamad›¤›n› ifade ediyor.
Mehmed Âkif’in yak›n  arkadafllar› Hasan
Basri ve Abdülgafur Hoca’y› hat›rlamas›,
buna karfl›l›k hat›rlanmas› daha kolay olan
Mehmed Âkif’i hat›rlamamas› enteresand›r.
Mustafa Kemal Pafla’n›n Mehmed Âkif’i Bi-
rinci Grup listesine bir görüflü temsil etmesi
ve yüksek prestije sahip olmas›na binaen al-
m›fl olmal›d›r. Böyle bir durumda Âkif’in iti-
raz veya istifa etmesi (tabiat›ndan ötürü)
sözkonusu olamaz.

‹slâm etkeninin d›fllanmas›

Mehmed Âkif’in Ankara’ya sadece flahs›
için davet edilmedi¤ini daha önce belirtmifl-
tik. Gerek kendisinin Eflref Edib’e söyledi¤i,
“ben gidiyorum, Sebilürreflad kliflesini al
gel”, sözü, gerekse, Sebilürreflad’›n Anka-
ra’da gördü¤ü ilgi böyle bir düflünceyi hakl›
k›lmaktad›r. Mehmed Âkif’in baflmuhariri
oldu¤u Sebilürreflad, Ankara Hükümeti’nin
devaml› olarak destekledi¤i iki süreli yay›n-
dan biridir. Dergi Matbuat ve ‹stihbarat
Umum Müdürlü¤ü Matbaas›nda bas›lmak-
tad›r. Üç bin nüshas› yay›nc›lara verilmekte,
befl yüz nüshas› ise Hükümet taraf›ndan da-
¤›t›lmaktad›r. Bu durumda Sebilürreflad’›n
bir ak›m›n temsilcisi olarak el alt›nda tutul-
du¤u, bu dergide yay›lan dindarane ve anti-
emperyalist fikirlerin kitlelere ulaflmas›n›n
yönetimin ifline geldi¤i kolayl›kla anlafl›labi-
lir. TBMM hükümetinin bu ak›m›n en az›n-
dan yay›n deste¤ine ihtiyac› vard›r. Bu yüz-
den üç y›l boyunca Anadolu’da yay›nlanan
50 nüshas›nda 47’si Ankara hükümeti tara-
f›ndan bas›lm›flt›r.

Yunan kuvvetleri Anadolu’dan temiz-
lendikten sonra TBMM’de bütce görüflmele-
ri s›ras›nda verilen bir önerge ile her iki ya-
y›n kurulufluna yap›lan yard›m kesilir. Yö-
netimin bu s›rada Sebilürreflad’a ihtiyac›
kalmam›flt›r, çünkü zafer kazan›lm›flt›r. Bu-
na ra¤men dergi zorluklara katlan›larak ç›-
kar›lmaya çal›fl›l›r. Haftal›k dergi ayl›k, iki
ayl›k gecikmelerle yay›nlanabilir. Bir say›s›
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Ö¤üt Matbaas›nda bas›lan dergi, daha sonra
Ali fiükrü’nün Tan Matbaas›nda bas›lm›flt›r.
Mehmed Âkif’in Anadolu’ya birlikte geçti¤i,
muhalif mebuslardan Trabzon Mebusu Ali
fiükrü Bey 27 Mart 1923’de Çankaya’n›n
Muhaf›z komutan› Topal Osman taraf›ndan
öldürülür. Yönetimin alaca¤› biçim kullan›-
lan yöntemlerden anlafl›lmaya bafllanm›flt›r.
1 Nisan’da Lozan bar›fl müzakerelerini flid-
detle elefltiren Millî Mücadele Meclisi’nin
yenilenmesine karar verilir. Üç y›l önce bafl-
l›yan bir aray›fl›n sonuna gelinmifltir.

Vazifenin sona erifli ve vazifeli fla-
irin ‹stanbul’a dönüflü...

May›s ay›nda Mehmed Âkif ve Eflref
Edib Sebulürreflad kliflesini alarak ‹stanbula
dönerler. Mehmed Âkif’in Ankara’dan gö-
türdü¤ü iki fley vard›r: ‹stiklâl Madalyas› ve
Mebuslara hediye edilmifl olan silahlardan
kendisine düflen bir tüfek. Sebilürreflad’›n
‹stanbul’da ilk say›s› 16 May›s 1923’de ya-
y›nlan›r...

Mehmed Âkif ‹stanbul’a döndü¤ünde
elli yafl›ndad›r. Tam olgunluk ça¤›ndad›r.
Yaklafl›k k›rk yafl›ndayken flöyle yazm›flt›r:

Safahat’›mda, evet, fli’ir arayan hiç bula-
maz; 

Yal›n›z, bir yeri hakk›nda: “Hazin iflte
bu!”der.

-Küfe?
-Yok. 

-Kahve?
-Hay›r.

-Hasta?
-De¤il.

-Hangisi ya?

-Üç buçuk nazma bo¤ulmufl koca bir
ömr-i heder!

1912’lerde koca bir ömrü üç buçuk naz-
ma bo¤arak heder etti¤ini düflünen Âkif, on-
dan sonraki on y›l› naz›ms›z geçirmez ama,
baflka faaliyet alanlar›na inmekten de geri
kalmaz. Bu inand›¤› de¤erler için fiilî müca-
deledir. Son olarak Millî Mücadele’ye kat›l-
mas› bu cephesini tamamlam›flt›r. Ancak
Mücadele’nin sonunda yine hüsran içinde-
dir. 1. Dünya savafl›’n›n sonunda, ma¤lub
Osmanl› Devleti’nin baflkentinde daha mü-
cadele ile ilgili belirtiler ortaya ç›kmam›flken

flöyle yazm›flt›:
Ben böyle bak›p durmayacakt›m, dili ba¤l›, 
‹slâm› uyand›rmak için hayk›racakt›m.
Gür hisli, gür imanl› beyinler, coflar ancak,
Ben zaten uzunboylu düflünmekten uzakt›m!
Hayk›r! Kime, lakin? Hani sahipleri yurdun?
Ellerdi yatanlar, sa¤a bakt›m, sola bakt›m;
Feryad›m› art›k bo¤arak na’fl›n› tuttum, 
Bin parça edip fliirime gömdüm de b›rakt›m. 
Seller gibi vadiyi eninim saracakken, 
Hiç ça¤lamadan, gizli inen yafl gibi akt›m.
Yoktur elemimden flu sa¤›r kubbede bir iz;
‹nler “safahat’›mdaki husran bile sessiz!

“fiair”in bir vazife ve mesuliyet ada-
m› olarak portresi

Mehmet Âkif, Türkiye’nin bin y›ll›k
müslüman kültür vasat›n›n son yüzy›lda ye-
tifltirdi¤i iyi niyet âbidesi örnek bir flahsiyet-
tir. Hile, entrika bilmeyen; hatta iliflkilerini
kendine zarar vermeyecek flekilde düzenle-
me mânâs›na “siyaset”e tenezzül etmeyen,
hayat›n›n her kesitinde saf ahlâk› benimse-
yen ve yaflayan Mehmed Âkif, ar› bir islâm
inanc›yla, muhtemelen gördü¤ü pozitif tah-
silin de tesiriyle, selefi din anlay›fl›n› hayat›-
n›n bütün dönemlerinde düstur edinmifltir.
Bulundu¤u alan›n, mevkiin oyuncusu ol-
mak yerine her zaman tabiî flahsiyeti olmay›
seçmifltir. Mehmed
Âkif yal›nl›¤›nda bir
flahsiyetin yaflad›¤›
dönemin kurum ve
faaliyetleri içinde yer
al›fl› bunun d›fl›nda
bir saikle aç›klana-
maz. Onun ‹kinci
Meflrutiyet’in ilan›n-
dan üç-befl gün sonra
‹ttihad ve Terakki Ce-
miyeti’ne kaydolmas›
ile Milli Mücadele’ye
sözlü davetle kat›l-
mas› ayn› saf ve ya-
l›nkat insan olman›n
sonucu olarak kabul
edilmelidir.

Mehmed Âkif’in
‹ttihat ve Terakki Ce-
miyeti üyeli¤i Fain
Hoca (Gökmen) n›n
delaletiyle olmufltur.
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Resim 12; Eyüp Belediyesi
taraf›ndan haz›rlanan ve üç
gün süren Akif’i anma
program›n›n afifli (Eyüp Be-
lediye Arflivinden)



Mehmed Âkif Cemiyet’e girifl
yemininde yer alan “bilakay-
düflart Cemiyet’in emirlerine
itaat edece¤im” cümlesine iti-
raz eder. “Ben cemiyetin yal-
n›z emri marufuna biat ede-
rim (iyi emirlerine uyar›m) ;
mutlak surette söz veremem,
yemin edemem” der. O gün-
lerde ‹TC üyeli¤i menfaat ve
iktidar yolunun kap›s› olarak
fevkalade ra¤bettedir. Meh-
med Âkif’in bu itiraz› Fatin
Hoca taraf›ndan Cemiyet üye-
li¤ini menfaat ve iktidar kap›-
s› olarak görmeyen tutumu
anlafl›larak kabul edilir. Meh-
med Âkif Cemiyet’e kendi is-
tedi¤i flekilde yemin ederek
kat›l›r. Fatin Hoca Âkif’in bu
flekilde yemin etmesinin Ce-
miyet’te tart›flmalara yol açt›-

¤›n›, neticede yeminin de¤ifltirilmesi yoluna
gidildi¤ini H. Basri Çantay’a gönderdi¤i ya-
z›da ifade etmektedir.

Mehmed Âkif o s›ralarda partileflen ‹tti-
hat ve Terakki’nin sadece “Cemiyet” üyesi
olarak kalm›flt›r. Cemiyet üyeli¤inin Meh-
med Âkif’e  hiç bir menfaat sa¤lamad›¤› bi-
linmektedir. Âkif, ‹ttihat ve Terakki hükü-
metlerine muhalif yaz›lar yazmaktan kaç›n-
mam›fl, ‹ttihatc›lar da onu Edebiyat Fakülte-
sindeki görevinden uzaklaflmak zorunda b›-
rakm›fllar, dergisine destek olmam›fllar, hat-
ta bir defas›nda yirmi ay olmak üzere, defa-
larca kapatm›fllard›r. Mehmed Âkif’in Dev-
let ad›na vazife ifâ etti¤i 1915 ve 1916’da da
flahsî ahvali ile ilgili bir iyilefltirme- muhte-
melen kendisi istemedi¤inden yap›lmam›fl,
dergisi de, kapat›lma dâhil, s›k›nt›lardan
kurtulamam›flt›r.

‹ttihatc›lar›n “vatan hizmeti” kapsam›
içinde görevler ifa eden Mehmed Âkif’e bafl-
ka noktalardan nüfuz etme çabalar› da so-
nuçsuz kalm›flt›r. Dahiliye naz›r›n›n dergiye
gönderdi¤i memurun bakan› ad›na ifade et-
ti¤i, yaz›lar›nda ileri gitmemesi yolundaki
tavsiye Mehmed Âkif taraf›ndan fliddetli
tepki ile karfl›lanm›flt›r. Sebilürreflad kapat›l-
d›ktan sonra Mehmed Âkif ve Eflref Edib ne-
zarete davet edilmifl, Talat Pafla Mehmed
Âkif’e Ziya Gökalp’i katsederek “Merkezi

Umumidekilerle anlaflsan olmaz m›” demifl-
tir. Âkif çok fliddetli tepki göstermifl, hiddet-
le yerinden f›rlam›fl, ellerini sadrazam›n ma-
sas›n›n üstüne koyarak “Sen bizi bunun için
mi ça¤›rd›n? Anlaflmak ne demektir? Bizim
flahsî bir emelimiz, bir gayemiz mi var? Bizi
simsar m› zannettin? Teessüf ederim” diye-
rek nezareti terk etmifltir. Bu tepkiden sonra
Talat Pafla Âkif için “Edirne’de tan›d›¤›m
Âkif, hiç de¤iflmemifl”demifltir. ‹ttihatc›lar
Sebilürreflad’› süresiz kapatm›fllar, dergi an-
cak Sultan Reflad’›n ölümünden sonra Vahi-
detdin’in cülûsu münasebetiyle ilan edilen
aftan istifade edilerek 4 Temmuz 1918’de
tekrar yay›mlanabilmifltir.

Gerek Mehmed Âkif’in ve gerekse di¤er
islâmc›lar›n Millî Mücadele’ye tabiî olarak
destek verdikleri, kendileri ile ilgili talep ol-
du¤unda bunu olumlu karfl›lad›klar› örnek-
lerle ortadad›r. Mehmed Âkif’in ve islâmc›-
lar›n Millî Mücadele’deki rollerinin islâm
dünyas›ndaki anti-emperyalist tepkilerle s›-
n›rl› bir anlam› oldu¤unu düflünebiliriz. On-
lar›n tepkilerine olan ihtiyaç, islâmc›lara ih-
tiyaca paraleldir. Bu grup, bat›n›n iki büyük
sömürgeci gücüyle (‹ngiltere ve Fransa) an-
laflma ihtimali kuvvetlendikce merkezin d›-
fl›na do¤ru itilmifltir.

O s›ralar dünyan›n tek patronu konu-
munda olan ‹ngiltere’nin Lozan müzakere-
lerini nas›l yönlendirdi¤i bilinmektedir. Yeni
Türkiye Devleti’nin hükümranl›¤› kabul
edilmekle beraber, onun ekonomik kaynak-
lara sahip olmas› arzu edilmedi¤i gibi, dün-
ya siyasetinde rol oynayacak mânevî güce
sahip olmas› da istenilmemifltir. Bu yüzden
Yeni Türkiye’nin modernleflme uygulamala-
r›nda, genifl kitlelerin deste¤ini alabilecek
bir zemin oluflturmak yerine mânevî yap›
d›fllanarak tepeden inmecilik yolu seçilmifl,
zora dayand›r›lm›flt›r.

Sonuç: Yaflayan Mehmed Âkif

Mehmed Âkif 19. yüzy›l›n son çeyre¤in-
de do¤mufl, flair, yazar ve dâva adam› olarak
aktif hayat›n› 21. yüzy›l›n ilk çeyre¤inde ta-
mamlam›fl, ömrünün Cumhuriyetten sonra-
ki k›sm›n›, baz› istisnalar d›fl›nda pasif ola-
rak geçirmifl ve ikinci çeyre¤e ulaflmadan
vefat etmifltir (1936). Vefat›n›n üzerinden ge-
çen bu kadar y›la ra¤men, Mehmed Âkif’in
günümüzde dahi aktüel olmay› sürdüren bir
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Resim 14; Âkif ölümünden
bir y›l önce. (Eyüp Belediye
Arflivinden) 



flahsiyet olmas› nas›l aç›klanabilir? Bu duru-
mu s›rf büyük bir flair olmas›yla, sanatkâr
kudretiyle, eserinin, fliirinin de¤eri ile izah
edebilir mi? Elbette eserinin de¤eri  bu sonu-
ca belli ölçüde tesir etmektedir. fakat eserini
bugün dahi anlaml› k›lan, onun hayat›n› bu-
güne tafl›yan sadece bu taraf› olmamal›d›r.

Bir kaç sene önce, bir yüksek akademik
kurumun aç›l›fl› münasebetiyle yap›lan bir ko-
nuflmada sadece Mehmed Âkif’e at›flarda  bu-
lunulmakla kal›nm›yordu; içinde bulunulan
menfiliklerden O sorumlu tutuluyor, O’nun
flahs›nda bir tarihe, bir görüfle ve hatta bir
inanca uzanan olumsuz görüfller, neredeyse
nefrete varan hisler ortaya konuluyordu.

Esasen meselenin dü¤üm noktas› bura-
s›d›r.Zulmü alk›fllamayan, zalimi asla sev-
meyen, mazlumun dostu olan bir flahsiyet,
ayn› zamanda ülkenin millî marfl›n› yaflaya-
rak yazm›fl bir mafleri fluur tercüman› ola-
rak, herkesi sustursalar bile, o ortadan kald›-
r›lamayan fliirleriyle yüksek sesle konuflma-
ya devam ediyor. Bir iman ve isyan an›t› ola-
rak hep durdu¤u yerde duruyor at›f merke-
zi olarak bazan yaflayanlardan daha fazla rol
oynuyor. Mehmed Âkif’in bu ba¤lamda 21.
yüzy›lda da aktüel olmay› sürdürmesi flafl›r-
t›c› de¤ildir. Onun fliir kudretini yans›tan
abidevî eseri bugün en çok sat›lan, en çok
at›fta bulunulan kitaplar aras›nda bulunu-
yor. Türkiye’de Mehmed Âkif’in fliir külliya-
t› “Safahat” bulunmayan ev nadirdir. Cum-
huriyet tarihinde Safahat kadar ra¤bet gör-
müfl, yüzbinlerce, belki milyonu aflacak ka-
dar bas›lm›fl hiç bir fliir kitab› yoktur. Yeryü-
zünde fliir kitab› en çok bas›lan Türk yazar›
Mehmed Âkif’dir. Mehmed Âkif’i fliiri ya-
n›nda, hatta ondan daha önemli flekilde fliir-
lerinde de ifade etti¤i fikirleri ve flahsiyeti,
dava adam› kimli¤i hâlâ önemli k›lmaya de-
vam ediyor. 

Mehmed Âkif, hayat› ve eseriyle son
yüzy›lda bir türlü yerine oturtulamayan
devlet-din, din-toplum iliflkileri fay hatt›n›n
tam merkezinde oturuyor. Öyle görünüyor
ki, Türkiye devlet-din, din-toplum iliflkileri-
ni sa¤l›kl› bir zemine oturtuncaya kadar
Mehmed Âkif, fliirini, flahsiyetini, fikrini
aflan bir kiflilik olarak yaflamaya devam ede-
cek. Türkiye bu mânevî fay hatt›n›n çöküflle-
rine, k›r›lmalar›na karfl› uzlaflt›r›c›, yap›c› çö-

zümleri buldu¤u zaman, yani sosyal dep-
rem tehlikesini bertaraf etti¤i vakit, hem top-
lum rahat edecek, hem de baz› kesimlerde
Mehmed Âkif’e karfl› görülen husumet sona
erdi¤i gibi, genifl kitlelerde Mehmed Âkif’e
karfl› sempati de ola¤anlaflacakt›r.

Mehmed Âkif, yine edebiyat tarihimizin
büyük flahsiyeti olarak hakl› yerini koruya-
cakt›r. Fakat günlük siyasetin malzemesi ol-
maktan böylece kurtulaca¤›ndan da flüphe
yoktur. Sa¤l›¤›nda “sessiz yaflad›m, kim be-
ni nerden bilecektir” diyen merhum flairimi-
zin arzu etti¤i de her halde bu olmal›d›r.
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Âkif’in Kabri (Eyüp Beledi-
ye Arflivinden)

Resim 143; Mehmet Âkif
Ersoy’un Cenaze törenin-
den... (Eyüp Belediye Ar-
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Evli ve dört çocuk babas›d›r. 

HAYATINI KALEM‹YLE KAZANAN

B‹R TÜRK YAZARI

ÖMER  RIZA   D O ⁄ R U L



Özellikle ‹slâm dini ve dünyas›  konula-
r›ndaki yaz› ve yay›nlar› ile tan›nan Ömer
R›za, aslen Burdurlu olup M›s›r'a yerleflmifl
bir ailenin çocu¤u olarak 1893’te Kahire'de
do¤du. Tahsilini Ezher Üniversitesi'nde ta-
mamlad›ktan sonra Balkan Harbi'nin ard›n-
dan Kahire'de ç›kan es-Siyâse gazetesinde
edebî makaleler yazarak bas›n-yay›n haya-
t›na bafllad›. Bir taraftan da, fiinasi taraf›n-
dan kurulan ve o y›llarda Ebüzziya Tev-
fik’in idaresinde ‹stanbul'da neflredilmekte
olan Tasvîr-i Efkâr gazetesine Kahireden
gönderdi¤i makaleleri "M›s›r Mektuplar›"
bafll›¤›yla okuyucuya sunularak, Türk mat-
buat hayat›na ad›m atm›fl oldu. Türklere
hücüm eden M›s›rl› bir doktora karfl› kale-
me ald›¤› bir yaz›s› yine bu s›ralarda Türk
ve ‹slâm dünyas›n›n her taraf›nda ilgiyle ta-
kip edilen, baflyazarl›¤›n› M. Âkif’in yapt›¤›
bir yay›n organ› durumundaki Sebîlürre-
flâd'ta  (nr. 248, 30 May›s 1329) yay›mland›
(1914). Mehmed Âkif'le tan›flt›¤›nda Kahi-
re'de efl-fia’b gazetesine yaz› yaz›yordu.
1915'te ‹stanbul'a geldi. Art›k, Sebîlürre-
flâd'daki ilmî ve fikrî makaleleri ve Tasvîr-i
Efkâr'da ‹slâm âlemine dair yay›mlad›¤›
yaz›larla Türk bas›n hayat›n›n önemli isim-
leri aras›na girmiflti. Daha sonra Mehmed
Âkif'in k›z› Cemîle Han›m'la evlendi. Millî
Mücadele y›llar›nda Tevhîd-i Efkâr'da ya-
zarl›ktan gazetecili¤e geçti. Bu s›rada Vakit
gazetesinde yay›mlad›¤› Türkiye-M›s›r ilifl-
kileri hakk›ndaki baz› yaz›lar›ndan dolay›
1925'te ‹stiklâl Mahkemesi'nce tutukland›y-
sa da bir müddet sonra serbest b›rak›ld›. 

Bu y›llarda dönemin en de¤erli dinî ya-
y›nlar›ndan olan "Asr-› Saâdet" serisini ta-
mamlad›. ‹lk yaz›lar›n› gördükten sonra
"Ömer R›za bir muharrir için lâz›m gelen
flerâiti tamamiyle hâiz bulunuyor. ‹nflaallah
millete çok hizmetler edecek, çok k›ymetli
eserler vücûde getirecektir" diyen Mehmed
Âkif Asr-› Saâdet’i kendisine takdim eden
Ömer R›za’ya yazd›¤› bir mektupta "Cihan-
de¤er hediyelerinden dolay› sana nas›l te-
flekkür edece¤imi, bu son muvaffak›yetle-
rin üzerine  seni ne yolda tebrik lâz›m gel-
di¤ini takdirden Hüdâ bilir ki âcizim... Ha-
kîkat, mazhariyetin mücâheden kadar bü-
yüktür... Sana evlâd›m diyebilmekle  öte-
den beri nâmütenâhî fahr duyard›m;

Hakk’a yüzbin flükür
olsun ki, yaln›z benim
de¤il, bütün cihân-› ‹s-
lâm’›n mefâhiri s›ras›-
na geçtin... ‹nflallah o
feyyaz kalemin bir çok
ilmî bedâyî daha mey-
dana ç›kar›r" diyerek
onun yapt›¤› hizmetin
büyüklü¤ünü ve kale-
mindeki kudreti aç›kca
takdir etmifltir.

Ömer R›za, 1940'ta
Eflref Edip, ‹smail Hak-
k› ‹zmirli ve Kâmil Mi-
ras'la birlikte ç›karma-
ya bafllad›klar› ‹slâm-
Türk Ansiklopedisi ve
bu ansiklopedinin
Mecmuas›nda çok sa-
y›da madde ve makale
yazd›. 1940-1950 y›llar›
aras›nda Cumhuriyet
gazetesinde günlük si-
yasî yaz›lar kaleme al-
d›, ‹stanbul Radyosu için ‹slâm dünyas›
hakk›nda siyasî icmaller haz›rlad›. 1947 -
1948 y›llar›nda, yazarlar› aras›nda Türk ve
‹slâm dünyas›n›n önemli isimleri bulunan
dinî-fikrî muhteval› haftal›k Selâmet Mec-
muas›n› ç›kard›. Çok partili hayata geçifl s›-
ras›nda yay›mlanan önemli ‹slâmî dergiler-
den biri olan bu mecmuada, ilmî-dinî arafl-
t›rmalar, ‹slâm dünyas›ndaki düflünce hare-
ketleri, ‹slâm klasikleri gibi konular›n ya-
n›nda özellikle o y›llarda din ö¤retimiyle il-
gili olarak bas›nda ve mecliste yap›lan tar-
t›flmalara da yer verdi. Yaz›lar›yla din ö¤re-
timinin gere¤ini ortaya koyarak bu konuda
kamuoyu oluflmas›na büyük ölçüde yar-
d›m etti; din hürriyetinin sa¤lanmas›nda ve
ilkokullara din dersi konulmas›nda önemli
hizmetlerde bulundu.

Ömer R›za, 14 May›s 1950 seçimlerinde
Demokrat Parti'den Konya milletvekili se-
çildi. Milletvekili iken de Cumhuriyet gaze-
tesinde, daha çok Ortado¤u ve ‹slâm ülke-
leri hakk›ndaki inceleme ve gözlemlerine
dayanan "Komflu Memleketlerde Olup Bi-
tenler", "Günün Olaylar›", "Pakistan Mek-
tuplar›" ve "Seyahat ‹ntibalar›" gibi ana bafl-
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Resim 1; Ömer R›za Do¤rul
(‹sam Arflivinden)



l›klarla siyasî yaz›lar yay›mlad›. Bu makale-
lerinde Türkiye'yi di¤er ‹slâm ülkelerinde-
ki ink›lâp hareketlerinin önderi olarak gös-
teren yazar, daha o y›llarda dünyadaki Do-
¤u ve Bat› bloklar›na karfl› ‹slâm cephesi
ad›yla üçüncü bir cephe oluflturulmas› fik-
rini savundu. Bu yüzden onu, günümüzde-
ki ad›yla ‹slâm Konferans› Teflkilât›n›n fikir
babas› saymak yanl›fl de¤ildir. ‹slâm ülkele-
ri aras›ndaki ifl birli¤i ve Türkiye'nin bu ifl
birli¤indeki rolü üzerinde durarak, ‹slâm
birli¤inin, ‹slâm ülkelerinin yanl›fl tutumla-
r› yüzünden sa¤lanamad›¤›n› göstermeye
çal›flt›. Do¤u ülkelerinin çeflitli meselelerini
ve Türk ink›lâb›n›n bu ülkelerde yapt›¤›
yank›lar› tahlil etti; o ülkeler için kurtulufl
çarelerinin neler olabilece¤ini söyledi.
Özellikle Hindistan'›n ba¤›ms›zl›k mücade-
lesinde müslümanlar›n rolünü ortaya koy-
du. ‹slâm ülkelerindeki ilim ve devlet ada-
m› dostlar›na, sürekli olarak Türk ve Arap
ülkeleri aras›ndaki dostlu¤un önemini ve
gelifltirilmesi gerekti¤ini anlatt›. O dönem-
de Arapça bilen ve ‹slâm dünyas›n› yak›n-
dan tan›yan Türk gazetecilerinin bas›n ha-
yat›ndan çekilmifl bulunmalar›, Ömer R›-
za'n›n yaz›lar›na ayr› bir de¤er kazand›r-
m›flt›r.

Ömer R›za, Büyük Millet Meclisi D›fl ‹fl-
leri Encümeni'nde de
görev alm›flt›r. Bu
devrede  ‹slâm ülke-
leriyle kurulan iliflki-
lerde onun bilgisin-
den istifade edildi¤i-
ni belirtmek gerekir.
Nitekim Türk-Pakis-
tan Kültür Cemiye-
ti'ne baflkan seçildi¤i
gibi, 1951'de Pakis-
tan'da yap›lan ‹slâm
Kongresi'ne kat›lm›fl-
t›r. 

Arapça ve ‹ngi-
lizceyi anadili gibi
bilen ve Türk Bas›n
dünyas›nda hayat›n›
kalemiyle kazanan
nâdir yazarlardan bi-
ri olan Ömer R›za,
uzun süren bir hasta-

l›k döneminden sonra 13 Mart 1952'de ‹s-
tanbul'da öldü; mezar› Edirnekap› fiehitli-
¤i'ndedir.

Devrinin Türk ayd›nlar› aras›nda ‹slâm
dinini etrafl›ca inceleyen ve bu incelemele-
rini taassuba düflmeden, çeflitli eserleriyle
halka ulaflt›ran Ömer R›za, baflta Türkiye
olmak üzere dünyadaki müslümanlar›n de-
¤iflik siyasî ve sosyal problemleriyle yak›n-
dan ilgilenmifl, bunlar›n kurtulufl mücade-
lelerini samimiyetle benimseyerek kalemini
sonuna kadar bu çizgide kullanm›flt›r. Bil-
hassa Hindistan Millî Mücadelesi içinde
Hint müslümanlar›n›n rolünü çok iyi anla-
m›fl, takdir etmifl ve bu mücadeleleri çeflitli
yaz›lar›yla Türk halk›na da anlatm›flt›r. Ay-
r›ca Türkiye'nin di¤er müslüman ülkelerle
olan iktisadî, siyasî ve içtimaî münasebetle-
rinin geliflmesi için ömrü boyunca büyük
gayret gösteren ›srarl› bir fikir adam› olarak
tan›nm›flt›r.

Ömer R›za Do¤rul, bu hizmetlerine
ra¤men Türkiyedeki dinî çevrelerce iki ba-
k›mdan tenkit edilmekten kurtulamam›flt›r.
Bunlar›n bafl›nda, 1926 y›l›nda girdi¤i anla-
fl›lan masonluk gelmekte, di¤eri ise Kâd›yâ-
nî fikirleri yayd›¤› fleklindeki ithamlard›r.

Esas flöhretini yapt›¤› y›llarda biraz da
localar›n kapal› oluflu sebebiyle pek bilin-
meyen masonlu¤u, daha sonra muâr›zlar›
taraf›ndan s›k s›k gündeme getirilmifltir.
Özellikle Tanr› Buyru¤u adl› Kur’ân meâli-
ni  yay›mlad›¤› y›llarda (1943-1947) her iki
bak›mdan da tenkit edildi¤i görülmektedir.
Fakat onun dinî-millî faaliyet ve eserlerinde
masonlu¤a dair izlerin aksetti¤ini söyle-
mek mümkün de¤ildir. Nitekim, "Ana Da-
valar›m›z Ana Prensiplerimiz" ad›yla Kül-
tür Muhipleri Mahfili'nde verdi¤i konfe-
rans›n bas›l› metninde (‹stanbul 1949) ma-
sonlu¤u ahlâkî bir müessese olarak gördü-
¤ünü, her masonun bir din sahibi olmas›
gerekti¤ini, milleti ahlâkî düflüflten bu ce-
miyetin kurtaraca¤›n› iddia etmesi mason-
lu¤a bak›fl aç›s›n› göstermektedir. Cumhu-
riyet'in ilk dönemlerinden bafllayarak
1950'li y›llara gelinceye kadar dine, dindar-
l›¤a ve özellikle ‹slâm'a karfl› yap›lan sald›-
r›lara hemen her f›rsatta, devaml› olarak
kalemi ve bütün imkânlar›yla karfl› koyma-
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Resim 2; Ömer R›za Do¤-
rul’un iki ciltlik Kur’an  ter-
cüme ve tefsirinin kitap
kapa¤› 



s› gibi baflar›l› hizmetlerinin yan›nda ma-
sonlu¤unun hiç tesiri olmad›¤›n› belirtmek
insaf sahibi olman›n gere¤idir.

Kâd›yânîlik konusundaki ithamlara ge-
lince, bu durum daha çok. Peygamberimiz
Aleyhisselâm ve Kur'ândan ‹ktibaslar ad›y-
la tercüme etti¤i eserlerin müellifi Mevlânâ
Muhammed Ali'nin klasik anlay›fl› zorla-
yan afl›r› ak›lc› görüfllerine Tanr› Buyru-
¤u'nda yer vermesinden kaynaklanm›flt›r.
Ancak bu noktada yap›lan ithamlara, Mu-
hammed Ali'nin bafllang›çta Kâd›yânîlik
hareketinin lideri Gulâm Ahmed'in yan›n-
da yer almakla birlikte daha sonra ‹slâm
akîdesini zedeleyici ifade ve tutumlar› yü-
zünden ondan ve cemaatinden ayr›larak ‹s-
lâm'a hizmet için müstakil flekilde çal›flt›¤›-
n› ve Kâd›yânî de¤il Ehl-i sünnet akîdesine
sahip oldu¤unu ifade etti¤ini belirterek ce-
vap vermifltir: ("Kad›yanilikten Teberrî Edi-
yoruz", Sebîlürreflâd, III / 74 [Mart 1950], s.
374-378). Cevab›nda ayr›ca, onunla ittifak
halinde oldu¤u noktalar›n yan›nda ihtilâf
etti¤i meselelerin de mevcut oldu¤unu söy-
lemifltir. Bugünkü bilgilere göre de Mu-
hammed Ali, afl›r› ve yanl›fl fikirleri yüzün-
den Gulâm Ahmed'den ayr›lan daha sonra
‹slâm'›n savunulmas› ve yay›lmas› için bü-
tün gücüyle çal›flan Lahor grubunun kuru-
cusu, velûd bir ilim adam› ve önemli bir ya-
zard›r (bk. F›¤lal›, s. 93-97).

Hayat›n›n son y›llar›nda bir yay›mc›
olarak da faaliyet gösteren Ömer R›za Do¤-
rul'un bu hüviyetini haftal›k olarak neflret-
ti¤i Selâmet Mecmuas› ortaya koyar. 23 Ma-
y›s 1947'de neflir hayat›na giren bu mecmua
17 Eylül 1948'den sonra yay›mlanmam›fl, 12
Ocak 1949'dan itibaren Yeni Selâmet (nr. 69-
1) ad›yla tekrar ç›kar›lm›flt›r. 2 Kas›m 1949'a
kadar devam eden bu ikinci devre 104. say›
ile IV. cildini tamamlam›flt›r (nr. 104-36).
Dergide dinî, fikrî, felsefî, ilmî, edebî ve ta-
rihî yaz› ve araflt›rmalar›n yan›nda "‹slâm
Âleminin Davalar›" ve "Okurlar›n Sualleri-
ne Cevaplar" bafll›kl› bölümler ayr› bir
önem tafl›maktad›r. Ömer R›za Do¤rul, Ah-
med Hamdi Akseki, R›za Nafiz Taner, Mu-
sa Cârullah, Ahmet Halit Yaflaro¤lu gibi
yerli yazarlar yan›nda, tefrika edilen çeflitli
eserleri ve yaz›lar›yla Ezher Rektörü Mus-
tafa Abdürrâz›k Pafla, A. Cressy Morrison,

Muhammed ‹kbal, Tâ-hâ Hüseyin, Zeki Ali,
John Kingley Birge gibi yabanc›lar da mec-
muan›n yaz› kadrosunda yer alan bafll›ca
isimlerdir.

Cumhuriyet döneminde ‹kdam,  Ak-
flam, Son Posta, Milliyet, Tan, Vakit, Yeni-
gün, ve Cumhuriyet’te yazan Ömer R›-
za’n›n bu gazetelerdeki yaz›lar› bir araya
getirilmemifltir. Murat Alt›parmak, "Ömer
R›za Do¤rul’un Sosyo-Ekonomik Görüflle-
ri" ad›n› tafl›yan Yüksek Lisans çal›flmas›n-
da sadece Cumhuriyet’teki yaz›lar›na daya-
narak bir inceleme meydana getirmifltir Bk.
Bibl.)

Eserleri: Telif ve tercüme birçok eseri
bulunan, yapt›¤› ilâve ve geniflletmelerle
yar› telif haline getirdi¤i tercümeleriyle ta-
n›nan Ömer R›za Do¤rul'un bafll›ca eserleri
flunlard›r:

A) Telif Eserleri. 

1. Kur'ân Nedir (‹stanbul  1345/1927).
Avrupal› ve Amerikal› ünlü yazar ve düflü-
nürlerin Kur'ân-› Kerîm'in önemi hakk›nda
ortaya koyduklar› görüfllerden, Kur'ân'da
yer alan akaid ve ahlâk esaslar›ndan, Do¤u
ve Bat› dilleriyle Türkçe'deki Kur'ân tercü-
melerinden bahsetmektedir.

2. Müslümanl›k Nedir (‹stanbul  1933).
Müslümanl›¤›n esaslar›n› 155 soru ve cevap
fleklinde aç›klayan bir kitapt›r. 

3. "Mehmed Âkif, fiahs› ve Âile Hayat›".
Eflref Edip'in Mehmed Âkif, Hayat› ve Eser-
leri (‹stanbul 1938) adl› kitab›n›n içinde yer
alan bir bölüm olup (s. 424-468) ancak üçte
birlik k›sm›n›n tek cilt olarak yay›mland›¤›
eserin ikinci bask›s›nda (‹stanbul 1962) yer
almam›flt›r.

4. Tanr› Buyru¤u Kur'ân-› Kerîmin Ter-
cüme ve Tefsiri (‹stanbul 1943, 1947, 1955,
1980). Eser "Birinci Ay›r›m" ve "‹kinci Ay›-
r›m" ad›yla iki k›s›mdan meydana gelmifl-
tir. Birinci ay›r›m "Kur'an'›n Tertip ve Taksi-
mi", "Dinin Esaslar›", "‹slâm'›n Amelî Esas-
lar›", "Kur'ân'daki Peygamberler" ve
"Kur'ân Aleyhindeki ‹snatlar›n De¤eri" bö-
lümlerinden oluflan ve ‹slâm diniyle onun
esas kayna¤› olan Kur'ân'› ana hatlar›yla ta-
n›tan 200 sayfal›k müstakil kitap hacminde
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bir girifltir. ‹kin-
ci ay›r›m ise
"Kur'ân-› Ke-
rîm'in Tercüme
ve Tefsiri" alt
bafll›¤›n› tafl›-
yan ve Haf›z
Osman hatt›yla
yaz›lm›fl Kur'ân
metninin de
bulundu¤u as›l
tercüme (meâl)
ve tefsir bölü-
müdür. Dili ba-
k›m›ndan dev-
rine kadar ya-
p›lan tercüme
çal›flmalar› ara-
s›nda en baflar›-

l›s› olmakla hakl› bir ün kazanan eserin  bu
yönüyle günümüzde de ayn› özelli¤i koru-
du¤unu söylemek mümkündür. Bilhassa
Kur’an âyetlerinin ayn› konulardaki ‹ncil
ve Tevrat yan›nda bu iki dinin di¤er kay-
naklar›yla mukayeseli ve olabildi¤ince ge-
nifl olarak verilmesi, esere ayr› bir zenginlik
katmaktad›r. A. Muhtar Büyükç›nar ve
Mustafa Uzun taraf›ndan haz›rlanan son
bask›s›nda 1980 y›l›nda  Kur'ân-› Kerîm'in
metni yer almam›flt›r. Tercümelerle tefsir
mahiyetindeki dipnotlarda mevcut baz› ek-
siklerle, ilk bask›s›n›n yap›ld›¤› y›llardaki
siyasî ve içtimaî flartlar›n da etkili oldu¤u,
daha çok ak›lc› ve maddî izahlar fleklinde
ortaya ç›kan ve devrinde tenkid edilen hu-
suslar ve yan›lt›c› izahlara aç›kl›k getirile-
rek, eserin genifl kitlelerce güvenle kullan›-
m›na imkân haz›rlanm›flt›r. (Bu bask›n›n
tenkidi için bk. Bibl. ‹lhami Karabulut )

Tercümenin neflredildi¤i y›llarda Ömer
R›za'n›n mason oluflu zikredilerek çeflitli
yay›n organlar›nda eser hakk›nda ileri sü-
rülen iddialar (bk. Sebîlürreflâd, 111/72 (fiu-
bat 1950], s. 339-341) mütercim taraf›ndan
reddedilmifltir (bk. Sebîlürreflâd, III/ 74
[Mart 1950], s. 374-378). 

5. Kanl› Gömlek (‹stanbul 1944). Ad›n›,
Hz. Osman'›n flehid edildikten sonra fiam
sokaklar›nda dolaflt›r›lan kanl› gömle¤in-
den alm›flt›r. ‹slâm tarihinde Hz. Osman'›n
flehâdetiyle neticelenen ilk fitnenin haz›rla-

y›c›s› olarak kabul edilen yahudi as›ll› Ab-
dullah b. Sebe ile arkadafllar›n›n gizli bir ce-
miyet kurup bu ifli gerçeklefltirmek için na-
s›l çal›flt›klar›n› ve Hakem Vak'as›'ndan
sonra Hz. Ali'ye karfl› ç›karak Hâricîlik ha-
reketini bafllatmalar›n› "ana kaynaklar›n
kaydetti¤i tarihî vak'alara tam sadakat da-
iresinde" romanlaflt›rarak anlatan bir eser-
dir. 

6. Ekber: Bir Türk Dâhisi (‹stanbul
1944). Bâbürlü Hükümdar› Ekber fiah'›n ha-
yat›n› anlatan bir eserdir. 

7. Cennet Fedâileri: ‹slâm Tarihinde
Gizli ve Y›k›c› Teflekküller (‹stanbul 1945).
‹ki bölümden meydana gelen eserin birinci
bölümünde Meymûn el-Kaddâh'›n (ö.
170/786) çocuklar› ile Karmatîler'in ve ‹s-
mâilîler'in ‹slâm'a yapt›¤› kötülükler ele
al›nmakta, tarihî bir roman mahiyetindeki
ikinci bölümde ise ‹slâm kumandan› Zey-
dûn taraf›ndan Hasan Sabbâh'›n fedâileriy-
le sahte cennetinin ortadan kald›r›lmas› an-
lat›lmaktad›r. 

8. ‹slâm’›n Özü ve Kur'ân'›n Ruhu (‹s-
tanbul 1946). Eser, Allah ve insan, cemiyet
hayat›, iman ve adalet, düflmanl›k, mesûli-
yet, peygamberler ve ümmetler, insanl›¤›n
karfl›laflt›¤› tehlikeler gibi çeflitli konularda-
ki âyetlerin tercümesinden meydana ge-
lmektedir. 

9. Yeryüzündeki Dinler Tarihi (‹stanbul
1947, 1958). Beflerî dinlerden bafllayarak ilâ-
hî dinlere ve ‹slâmiyet'e kadar bütün dünya
dinlerine, peygamberlerine, ibadet ve mu-
amelât anlay›fllar›na yer verilen, her biri
"kitap" ad›yla ayr›lm›fl sekiz bölümlük eser-
de s›ras›yla Kelt, Bâbil, M›s›r, Yunan, Roma,
Hindu, Buda, Konfüçyüs, Tao ve Zerdüflt
dinleriyle Yahudilik, H›ristiyanl›k ve ‹slâ-
miyet genifl halk kitlelerinin anlayaca¤› bir
flekilde anlat›lmaktad›r. 

10. ‹slâmiyetin Gelifltirdi¤i Tasavvuf
(‹stanbul 1948). Eserde ‹slâm'›n derûnî cep-
hesi ve  manevî yönü ile bunu bir hayat
prensibi olarak  yaflamay› fliar edinmifl bü-
yük mutasavv›flar ve onlar››n kurdu¤u ta-
rikatlar incelenmifltir. 

11. Hazret-i Râbiatü'l-Adeviyye (‹stan-
bul 1950; 1976). Ünlü kad›n velîlerden Râ-

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

218

Resim 3; Ömer R›za Do¤-
rul’un kendi el yaz›s› ör-
ne¤i.



bia el-Adeviyye'nin hayat›n› ve kiflili¤ini
40’a yak›n  kayna¤a dayanarak inceleyen
bu eser müellifin ifadesine göre: "as›l ilha-
m›n› M›s›rl› Dr. Abdurrahman Bedevî’nin
‘fiehîdetü’l-›flk›’l-‹lâhî’ ad›yla 1949’da Kahi-
rede neflretti¤i kitaptan almakla birlikte"
müteaddit fas›llar› bu eserden nakil, tadil,
tashih, ikmal, tevsî  suretiyle ortaya koy-
mufl, ‹ngiliz müsteflriklerinden Margret
Smith’in "Rabi’a The Mystic" (Cabridge
1928) adl› eserini de me’haz olarak kullan-
m›flt›r.

B) Tercümeleri:

Hilmi Ziya Ülken, yak›n arkadafl› Ömer
R›za’n›n vefat›n›n ard›ndan Yeni Sabah ga-
zetesinin 17 Mart 1952 tarihli nüshas›nda
yazd›¤› "Bir Sosyolog Gözüyle Ömer R›za
Do¤rul" bafll›kl› yaz›s›nda  onu ve eserleri-
ni k›saca de¤erlendirirken, tercüme çal›fl-
malar› hakk›nda: " ‹slâm iman ve ahlâk›n›
telkîn  etmek: ...bu vazifeyi üzerine al›rken
hem flark ve garptaki neflriyattan faydalan›-
yor hem de ona yeni bir veche vermek isti-
yordu... As›l eserleri yan›nda bir ferahlama
ifli vard› Bu da roman tercümeleri idi." de-
mektedir. ‹smail Habib ise "Gayet iyi tasar-
ruf etti¤i Türkçe’ye gayet iyi bildi¤i Arapça
ile ‹ngilizceyi sa¤l› sollu iki projektör gibi
kullanarak, flark ve garptan ald›¤› feyizleri
ikizli bir âhenk içinde nurlu bir seyyâle ha-
linde bütün memlekete veriyordu." cümle-
leriyle anlatmaktad›r. Ömer R›za’n›n tercü-
me çal›flmalar›nda onun hayat›n› kalemiyle
kazanan bir yazar olmas›n›n da pay› bulun-
du¤unu belirtmek lâz›md›r. Tercümelerinin
iki önemli özelli¤inden biri Türkçeyi ustaca
kullanmas› ve yaz›lar›n›n "tercüme kokma-
mas›" ; ikincisi de t›pk› Ahmet Mithat gibi
gerekli gördü¤ü yerlerde metnin ak›fl›n›
bozmadan ufak ilavelerle eksikleri tamam-
lamas› ve eserleri zenginlefltirmesi idi. Bu
özellik onun birçok kitab› için  telif-tercüme
denilmesine imkân vermektedir. Bunlar›
flöyle s›ralamak mümkündür.

1. Rûh-› ‹slâm: Müslümanl›¤›n ve ‹slâm
Mefkurelerinin Târih-i Tekâmülü (‹stanbul
1340-1342, 1979). Hindistan ulemâs›ndan
Seyyid Emîr Ali'nin eserinin ‹ngilizce ikinci
bask›s›ndan tercümedir. Kitapta Müslü-
manl›¤›n yay›lmas›n›n tarihî geliflmesi ve

k›sa bir zamanda bunu temin eden âmiller
üzerinde durulurken Hz. Peygamber'in se-
ciye ve vas›flar› da ana hatlar›yla anlat›l-
maktad›r. 

2. Peygamberimiz Aleyhisselâm (‹stan-
bul 1341-1342). Hindistanl› yazar Muham-
med Ali'nin Sîret-i Seniyye adl› eserinin ba-
z› notlarla tercümesidir. 

3. ‹slâmiyet ve Hükümet (Ali Abdürrâ-
z›k'tan, ‹stanbul 1346/1927). Din, devlet, hi-
lâfet, saltanat ve siyaset hakk›nda çeflitli in-
celemelerden meydana gelmektedir. 

4. ‹slâm Tarihi: Asr-› Saâdet (I-V, ‹stan-
bul   1928). ‹lk iki cildini Mevlânâ fiiblî'nin
(fiiblî Nu'mânî, ö. 1914), son iki cildini tale-
besi Süleyman Nedvî’nin (ö. 1953) kaleme
ald›¤› Sîretü'n-nebî adl› eserin tercümesidir.
Hindistanl› istiklâl mücahidlerinden yak›n
arkadafl› olan Zafer Hasan Han'›n, Ameri-
ka'da bas›lmak üzere haz›rlad›¤› ‹ngilizce
tercümesinden yer yer ilâvelerle haz›rlanan
eserin 1. cildi Peygamberimizin Sîreti, II.
cildi  Peygamberimizin Risâleti ve fiahsiye-
ti, III ve IV. ciltleri Peygamberimizin Ruha-
nî Hayat› alt bafll›klar›yla Türkçe'ye çevril-
mifltir. Ömer R›za, Süleyman Nedvî'nin Hz.
Âifle hakk›ndaki eserini,  ‹slâm Tarihi Asr-›
Saâdet: Hazret-i Âifle ad›yla tercüme ederek
seriyi befl cilt olarak tamamlam›flt›r. Müelli-
fin ‹slâm Tarihi: Sadr-› ‹slâm (VI-IX, ‹stan-
bul  1928) ad›yla neflretti¤i Asr-› Saâdet'in
ikinci serisinin VI. cildi Hz. Ebû Bekir'e ay-
r›lm›fl olup kendisi taraf›ndan yaz›lm›flt›r.
Hz. Ömer'e dair VII. cilt ise Ömer R›za'n›n
evvelce Mevlânâ Siblî'den tercüme ederek
önce 1926 y›l›nda, daha sonra gözden geçi-
rerek 1927'de yeniden yay›mlad›¤› eserdir.
Serinin yine Ömer R›za taraf›ndan telif edi-
lerek bir arada bas›lan Vlll ve IX. ciltleri Hz.
Osman ve Hz. Ali'ye ayr›lm›flt›r. X. cilt ise
daha sonra yeni yaz›yla ve ‹lk ‹htilâf ve ‹h-
tilâller alt bafll›¤›yla yay›mlanm›flt›r (‹stan-
bul 1935). Bu ciltte Hulefâ-yi Râflidîn dev-
rinde ortaya ç›kan ihtilâflar ele al›nd›¤› için
eser, her biri bir halifeye ait olmak üzere
dört bölümden meydana gelmifltir. Halk
aras›nda Asr-› Saâdet ad›yla an›lan ve ya-
y›mland›klar› tarihten bafllayarak günümü-
ze kadar büyük ilgi gören bu seri, yak›n ta-
rihimizde Ahmed Cevdet Pafla'n›n K›sas-›
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Enbiyâ's›ndan sonra gerek muhteva gerek-
se dil ve ifade aç›s›ndan bu konudaki en ba-
flar›l› eser olma vasf›n› kazanm›flt›r. Son de-
virde ‹slâm dini ile bu dinin peygamberi ve
halifeleri hakk›nda, daha çok L. Caetani gi-
bi yabanc› yazarlarla onlar›n tesirinde ka-
lanlar›n isnat ve iftiralar› sonucunda, ülke-
mizde de yay›lan yanl›fl ve kas›tl› fikirleri
tashih etmek bak›m›ndan bu eserlerin bü-
yük hizmeti olmufl, yay›mland›klar› döne-
min dinî ve ilmî çevrelerinde de olumlu
yank›lar uyand›rm›flt›r (Mehmed Âkif'in bu
konudaki de¤erlendirmesi için bk. Eflref
Edip, s. 23-24). 

5. Hazret-i Muhammed ve Kur'ân-› Ke-
rîm (John Devonport'tan, ‹stanbul  1928).
Kur'an'› ve Hz. Peygamber'i tan›tan, onun
üstün vas›flar›n› öven ve ‹slâm dininin bu
iki temel dayana¤›na karfl› yap›lan haks›z
ithamlar üzerine onlar› müdafaaya yönelik
bir eserdir. 

6. Garbda Müslümanl›k Cereyan› (‹s-
tanbul 1346/ 1928). ‹ngiliz Parlamento-
su'nda Lordlar Kamaras› üyesi olan ve 1914
y›l›nda ‹slâmiyet'i kabul eden Headly'in
Müslümanl›¤›n H›ristiyanl›k karfl›s›ndaki
üstünlüklerini anlatt›¤› eserinin tercümesi-
dir. 

7. Türkiye Nas›l Do¤du? (Harold
Armstrong'dan, ‹stanbul 1928). Yazar›n, ‹n-
giliz yüksek komiserli¤i ve jandarma mü-
fettiflli¤inde 1915'te bafllay›p Lozan Konfe-
rans›'na kadar süren görevleri s›ras›nda
Cumhuriyet Türkiye’sinin do¤uflu konu-
sunda bizzat içinde bulundu¤u olaylar›
nakletti¤i bir eserdir. 

8. ‹slâmiyetin Asrîli¤i ve Avrupa'n›n ‹s-
lâmlaflmas› (‹stanbul  1933). Seyyid Emîr
Ali, Bernard Shaw ve Mevlânâ Muhammed
Ali'nin yaz›lar›n›n tercümesinden meydana
gelmektedir. 

9. Yeryüzünde Din Geriliyor mu, ‹lerli-
yor mu? (‹stanbul 1933). 1933 Haziran›nda
Londra'da yay›mlanan Nash adl› mecmu-
ada Bat›l› sekiz düflünürün Avrupa, Ameri-
ka ve Asya'n›n çeflitli ülkelerinde mevcut
büyük dinler hakk›ndaki yaz›lar›n›n tercü-
mesi olan eserde, ayr›ca Ömer R›za'n›n "‹s-
lâm Âleminde Din", Eflref Edip'in "Türki-

ye'de Din" adl› makaleleri de yer almakta-
d›r. 

10. ‹slâm Medeniyeti Tarihinde Co¤raf-
ya ve Ticaret (J. H. Kramers'den, ‹stanbul
1934). ‹slâmiyet'in do¤uflundan X. yüzy›la
kadar müslümanlar›n co¤rafya alan›ndaki
hizmetlerini, kara ve deniz ticaretinde Av-
rupa'dan üstünlüklerini anlatan bir çal›fl-
mad›r. 

11. Kur'ân'dan ‹ktibaslar (Muhammed
Ali'-den, ‹stanbul 1934). Kur'ân-› Kerim'de-
ki ailevî, medenî, siyasî ve içtimaî esaslar›
ifade eden âyetlerin tercüme ve aç›klamas›-
d›r. 

12.  ‹slâm Medeniyeti Tarihinde Fen ve
T›p (Max Mayerhof'tan, ‹stanbul 1935). 

13. Ömer Hayyam (Harold Lamb'dan,
‹stanbul 1944). Ömer Hayyâm'›n romanlafl-
t›r›lm›fl biyografisidir. 

14. Hazret-i Muhammed Mustafa (Mu-
hammed Hüseyin Heykel'den, ‹stanbul
1945). 

15. Abu'l-Farac Tarihi (Gregory Ebü'l-
Ferec'den [Bar Hebraeus], I-II, Ankara 1945-
1950). Ebü'l-Ferec'in yazm›fl oldu¤u tarihin,
Ernest A. VVallis Budge taraf›ndan Süryâ-
nîce'den ‹ngilizce'ye yap›lan naklinin baz›
aç›klamalarla Türk Tarih Kurumu ad›na ya-
p›lan tercümesidir. 

16. Dine Dönüfl (Henry C. Link'ten, ‹s-
tanbul (1949). Dinin insan flahsiyetini nas›l
gelifltirdi¤ini anlatan bu eser H›ristiyanl›k
esaslar›na göre yaz›ld›¤›ndan Ömer R›za
yer yer ‹slâmî esaslarla karfl›laflt›rmalar ve
aç›klamalar ilavesiyle eseri zenginlefltirmifl-
tir. Kitab›n sonuna Dale Carnegie'nin
Üzüntüyü B›rak Yaflamaya Bak adl› kitab›n-
dan bir bölümle Amerika'da papaz okulla-
r›n›n iflleyifli üzerine bir metin eklenmifltir. 

17. ‹slâm Tarihinde ‹lk Melâmet (‹stan-
bul1950). Muhammed b. Hüseyin es-Süle-
mî'nin, Ebü'l-Alâ el-Afîfî taraf›ndan neflre-
dilen er-Risâletü'1-Melâmetiyye adl› eseri-
nin baz› ilâve ve aç›klamalarla tercümesi-
dir. 

18. Müslümanl›kta Hac Farizas› (Fari-
zan›n Hikmeti ve ‹çyüzü) (Diplomat H.
A'dan, ‹stanbul 1939).

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

220



C) Yay›ma Haz›rlad›¤› Eserler. 

1. ‹slâm Ahlâk›n›n Esaslar› (Babanzâde
Ahmed Naim, ‹stanbul 1945). Ahmed Na-
im'in, daha önce Sebîlürreflâd'a tefrika edi-
len eserinin baz› notlar ilâvesiyle yap›lan
sadelefltirilmifl neflridir. Eserin bafl›na, Ah-
med Naim'in Osman Nuri Ergin taraf›ndan
kaleme al›nan biyografisi ilâve edilmifltir. 

2. Kur'ân-› Kerîm'den Âyetler (Meh-
med Âkif Ersoy, ‹stanbul 1944). Mehmed
Âkif'inbaz› âyetleri tefsir mahiyetinde S›-
rat-› Müstakîm ve Sebîlürreflâd mecmuala-
r›nda yay›mlad›¤› makalelerinin derlenme-
si suretiyle meydana getirilmifltir. Kitab›n
ikinci bölümünde Mehmed Âkif'in Millî
Mücadele y›llar›nda verdi¤i vaazlar da yer
almaktad›r. 

3. Safahat (Mehmed Âkif, ‹stanbul
1944). Ömer R›za eseri, bafl›na flâirin hayat›,
eserleri, edebî, beflerî ve fikrî hüviyeti hak-
k›nda bilgi veren bir girifl, sonuna da in-
deks ve lügatçe ekleyerek yeni harflerle
neflretmifltir. 

Ömer R›za Do¤rul'un bunlardan baflka
tarihî ve edebî eserlerle romanlardan ibaret
birçok tercümesi daha vard›r. Beydebâ'dan
Kelîle ve Dimne (‹stanbul 1941), Valmi-
ki'den Ramayana (‹stanbul 1942), Halil Cib-
ran'›n Nebî adl› eserinden Hak Erenler (‹s-
tanbul 1946), Herodot, Beydebâ ve Mevlâ-
nâ'dan derlenen Dost Görünen Düflman (‹s-
tanbul 1947) gibi tercümelerinin yan›nda
Gobi Çöllerinde (Sven Hedin'den, ‹stanbul
1933), ‹spanya'da Engizisyon (Clement Wo-
od'dan, ‹stanbul 1938), Marko Polo'nun
Sergüzefltleri (Charles Finger'dan, ‹stanbul
1938), Tarihin Meflhur Kad›nlar› (Markum
Leo'dan, ‹stanbul 1939), Lord Nelson ve
Leydi Hamilton'un Büyük Aflk› (Markum
Leo'dan, ‹stanbul 1939), Borjiyalar›n Cina-
yeti (Alexandre Dumas'dan, ‹stanbul 1939),
Büyük Katerina ve Âfl›klar› (Markum
Leo'dan, ‹stanbul 1939), Hayat K›rk›nda
Bafllar (Walter Pitkin'den,‹stanbul 1939), fiâ-
hika (A. J. Cronin'den, ‹stanbul 1941), fiark
Rüzgâr› Garp Rüzgâr› (Pearl S. Buck'tan, ‹s-
tanbul 1941), Ya¤murlar Gelince (Louis
Bromfield'den, ‹stanbul 1942), Canavar To-
humu (Pearl S. Buck'tan, ‹stanbul 1943), Ka-
ranl›k ve Ayd›nl›k (Florence L. Barclay'dan,

‹stanbul 1943), Timur Devrinde Kadis'ten
Semerkant'a (Klaviyo'dan, ‹stanbul, ts.),
Uçurum (Corelli'den, ‹stanbul, ts.), Gövde
De¤ifltiren Kafalar (Thomas Mann'dan, ‹s-
tanbul 1945), Bir ‹zdivac›n Portresi (Pearl S.
Buck'tan, ‹stanbul 1946) gibi eserler, tercü-
melerinin çeflitlili¤ini göstermektedir.

Ayr›ca Herbert N. Casson'dan Hayatta
‹lerle ve ‹lerlet (‹stanbul 1940), ‹nsanlar›
‹dare Etme Sanat› (‹stanbul 1941), Parlak
Bir ‹stikbal Nas›l Kazan›l›r (‹stanbul 1942),
Para Kazanmak ve Kullanmak Sanat› (‹s-
tanbul 1950); W. E. Sargent'ten Evlilik Ha-
yat›nda Daha Bahtiyar Olman›n Yolu (‹s-
tanbul, ts., 1976); Dale Carnegie'den Dost
Kazanmak ve ‹nsanlar Üzerinde Tesir Yap-
mak (‹stanbul 1938), Söz Söylemek ve ‹fl Ba-
flarmak Sanat› (‹stanbul 1939), Meflhur
Adamlar›n Meçhul Taraflar› (‹stanbul
1940), Üzüntüsüz Yaflamak Sanat› (Üzüntü-
yü B›rak Yaflama¤a Bak, ‹stanbul 1948) ad-
lar›yla halk için haz›rlanm›fl Amerika ve
Avrupa'da sat›fl rekorlar› k›ran (best-seller)
baz› eserlerin tercümesi de ona aittir.
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1955 Güneyce/Rize’de do¤du. ‹stanbul ‹mam Hatip Okulu (1973), ‹stanbul
Yüksek ‹slâm Enstitüsü (1977), ‹stanbul Edebiyat Fakültesi-Tarih (1986) mezunudur.

1993 y›l›nda siyaset bilimi dal›nda doktoras›n›, 2000 y›l›nda Türk ‹slam felsefesi
dal›nda Doçentli¤ini yapm›flt›r. Halen Marmara Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi, ‹slam

Felsefesi Bölümü’nde Ö¤retim görevlisidir. Türkiye’de ‹slâmc›l›k Düflüncesi (3 C.
1986,1987,1994), ‹slâmc›lar›n Siyasî Görüflleri (1994), fieyhefendinin Rüyas›ndaki

Türkiye (1998), Amel Defteri (1998), Biraz Yak›n Tarih Biraz Uzak Hurafe (1998), Bir
Felsefe Dili Kurmak-Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin Türkiye’ye Girifli (2001),

‹slâm Siyasî Düflüncesinde De¤iflme ve Süreklilik-Hilafet Risâleleri (1 ve 2. Cilt 2002)
adl› yay›nlanm›fl eserleri vard›r.

Rüsûh ve ‹stikamet Sahibi Bir Zat

BABANZÂDE AHMET NA‹M BEY

Doç. Dr. ‹smail KARA



Fikir adam›, Darulfünun felsefe grubu
hocas› ve mütercim Babanzâde Ahmet Na-
im Bey (Ba¤dat h. 1290-r. 1289/1873-‹stan-
bul 13 A¤ustos 1934), Mithat Pafla’n›n vali-
li¤i s›ras›nda Ba¤dat mektupçulu¤u ile ta-
n›nm›fl, daha sonra mutasarr›fl›klar yapm›fl
Süleymaniyeli Baban ailesinden Mustafa
Zihni Pafla’n›n o¤ludur. Babas›n›n görevi
s›ras›nda Ba¤dat’ta do¤du. Ba¤dat Mekteb-
i ‹btidaî ve Rüfltiyesi’ni bitirdikten sonra ‹s-
tanbul’a geldi ve Galatasaray Sultani-
si’nden ve Mülkiye Mektebi’nden "aliyyü-
lalâ" derece ile mezun oldu (1894). Döne-
min teamüllerine uygun olarak d›flardan
medrese dersleri ald›. 

Mülkiye Mektebi’nden mezun oldu¤u
y›l Hariciye Nezareti Tahrirat-› Hariciye
Kalemi’nde 100 kurufl maaflla 3. kâtip ola-
rak çal›flmaya bafllad› (25 Rebiulevvel
1312/13 Eylül 1310). 19 fievval 1313/21
Mart 1312/1896’da ayn› nezaretin Tercüme
Kalemi 2. kâtipli¤ine nakledildi ve bir y›l
sonra maafl› 400 kurufla yükseltildi. 11 Ra-
mazan 1311/23 fiubat 1310/1895 tarihinde
ayr›ca 450 kurufl maaflla Mekteb-i Sultanî
(Galatasaray Lisesi) Arapça muallimli¤ine
tayin edildi ve bu görevi 1914 y›l›na kadar
devam etti. S›rat-› müstakim’in 3. say›s›n-
dan itibaren tefrika edilen "Devr-i istibdad-
da Mekteb-i Sultanî’de verilen derslerden
‹lm-i tevhid..." yaz›bafll›¤›ndan anlafl›ld›¤›-
na göre Galatasaray Lisesi’nde ‹lm-i tevhid-
Akâid dersleri de okutmufl olmal›d›r. 24 Re-
biulevvel 1326/8 A¤ustos 1324/1908’de
4000 kurufl maaflla Maarif Nezareti Meclis-i
Maarif Dairesi ‹lmiye azal›¤›na, ayn› y›l
Mülga Mekâtib-i Rüfldiye ‹daresi müdürlü-
¤üne getirildi. 8 Rebiulevvel 1328/6 Mart
1326/1910 tarihinde tekrar Meclis-i Maarif
azas› oldu. Bir ara Tedrisat-› Âliye Müdür-
lü¤ü de yapt› (1911-12)(1). 

Maarif Nezareti Telif ve Tercüme Heye-
ti azal›¤›nda bulundu ve 1913 y›l›nda bu
daire bünyesinde kurulan Ist›lahât-› ‹lmiye
Encümeni’nde yer alarak felsefe, tabiî ilim-
ler ve sanat ›st›lahlar› için haz›rlanan ve ba-
s›lan üç lügatin çal›flmalar›nda etkin görev-
ler üstlendi. Darulfünun Edebiyat ve ‹lahi-
yat fiubesi felsefe müderrisli¤ine getirildik-
ten sonra felsefe, ruhiyat/ilmünnefs (psiko-

loji), ahlâk, mant›k, mâba’de’t-tabia (meta-
fizik) dersleri okuttu (1912-1 Eylül 1933(2).
Darulfünun’da ilk defa okutulan bu dersler
için haz›rlad›¤› notlar ve tercümeler daha
sonra kitaplaflt›. Darulfünun’da Salih Zeki
Bey’den sonra bir müddet müdîr-i umumi-
lik (rektörlük) de yapt› (tayini: Mart
1919)(3). Maarif Nezareti’ne ba¤l› olarak Ali
Ekrem (Bolay›r)’›n riyasetinde 1918 y›l›nda
Darulfünun’da kurulan Tedkikat-› Lisaniye
Encümeni ve yine Maarif Nezareti bünye-
sinde ve kendi riyasetinde kurulan Sarf ve
‹mlâ ve Edebiyat Encümenlerinde yak›n ar-
kadafllar› ve edebiyatç›larla çal›flt›(4). Encü-
men raportörü Tahiru’l-Mevlevi’nin verdi-
¤i bilgilere göre kendisi göreve bafllad›¤›
zaman (1918) Encümen, Arapça-Türkçe bir
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(1)BOA, Sicill-i Ahval Defterleri, nu. 78, s.
35’teki hal tercümesi 1910 y›l›na kadarki
bilgileri ihtiva etmektedir. (Arfliv kayd›
notunu lütfeden Ali Birinci üstad›m›za ve
belgeyi özetleyen tarihçi meslektafl›m ‹l-
hami Yurdakul’a müteflekkirim).
(2)Yahya Kemal, Siyasî ve Edebî Portre-
ler’de "Ahmed Naim Bey’le 1915’te, yeni
Darulfünun’a beraber girmifltik" demek-
tedir; 3. bs. ‹stanbul, Fetih Cemiyeti Yay.,
1986, s. 51. ("Ahmed Naim Bey" yaz›s› ki-
tab›n 51-58. sayfalar› aras›nda yer al›yor).
Ali Çankaya da Mülkiye Tarihi’nde (III,
598) Darulfünün hocal›¤›na bafllama tari-
hini Ekim 1915 olarak vermektedir. Fakat
bu tarihlendirme yanl›flt›r. Talebesi Macit
Gökberk’in Naim Bey’den aktararak ver-
di¤i bilgilere göre Darulfünun’da kendisi-
ni psikoloji dersi vermeye ikna eden kifli,
12 Temmuz 1912 tarihinde naz›rl›¤› biten
Maarif naz›r› Emrullah Efendi’dir; bk.
"Macit Gökberk’le söylefli", Macit Gök-
berk Arma¤an› içinde, Ankara, TDK Yay.,
1983, s. 4. Bu durumda Darulfünun’a tayi-
ni  tarihini 1911-1912 olarak düflünmek
gerekmektedir. Nitekim Muallim Cevdet
müderrisli¤e bafllama tarihini 1327/1911
olarak vermektedir; Müderris Ahmet Na-
im, ‹stanbul, Ülkü Matbaas›, 1935, s. 7.
Naim Bey’in Darulfünun’da ilk ders not-
lar› olan Hikmet Dersleri’nin 1329/1913
y›l›nda bas›lm›fl olmas› da bizce 1911-12
y›l›na kesinlik kazand›rmaktad›r.
(3)Mehmed Ali Aynî, Darulfünun Tarihi,
‹stanbul, Yeni Matbaa, 1928, s. 47. Ahmed
Naim Bey’in Darulfünun müdîr-i umumi-
si olmas› üzerine Ceride-i Sûfiye’de ç›kan
haber: "Maarif nâz›r-› cedidi ve yeni Da-
rulfünun müdîri: Bugün Darulfünunu-
muz Ahmed Naim Bey’in idarelerine tev-
di ediliyor ki bütün heyet-i tahririyemiz
müflarun ileyhe karfl› beyan-› tebrikât edi-
yor. Naim Bey’in tayini üzerine baz› arka-
dafllar›m›z ortaya bir mesele ç›karmak is-
tiyorlarsa pek ziyade yan›l›yorlar. Orada
görülen revnaks›zl›k gazetemiz heyet-i
tahririyesince hiçbir suretle hüsn-i telakki
edilmiyor. (...) Meslektafl›m›z›n fazileti
müsellem bir sahib-i ilm olduklar›n› yakî-
nen bildi¤imiz içün bu tevcihden dolay›
yeni Maarif nâz›r› beyefendiye arz-› teflek-
kür eyleriz. Müflarun ileyhin de Darulfü-
nun gibi bir makama tayini maarifte dinî
hayat›n yeniden inkiflafa bafllamas› de-
mek oldu¤undan bütün âlem-i ‹slâma bir
fal-i hayr addolunsa sezâd›r"; Ceride-i Sû-
fiye, adet: 157, s. 534 (7 C. ah›r 1337/10
Mart 1335).
(4)Sarf ve ‹mlâ Encümeni taraf›ndan ya-
y›nlanan Usul-i ‹mlâ kitab›nda verilen bil-
giye göre (‹stanbul Matbaa-y› Âmire,
1335-1334, Maarif-i Umumiye Nezareti,
Tedkikat-› Lisaniye Heyeti, aded: 1, s. 6)
Tedkikat-› Lisaniye Encümeni önce Sarf
ve ‹mlâ fiubesi ile Lügat fiubesi adlar›yla
iki flubeli teflekkül etmifl, sonradan bunla-
ra bir de Edebiyat fiubesi ilave edilmifl ve
flubeler Encümen, üst kurum da Tedkikat-
› Lisaniye Heyeti ad›n› alm›flt›r.
Tedkikat-› Lisaniye Encümeni ile Sarf ve
‹mlâ Encümeni’ndeki çal›flmalar› için bk.
M. Cevdet ‹nançalp, age, s. 6, 12-13: "Ma-
arif Nezareti’nde kurulan ‹mlâ Encüme-
ni’nde (...) Ahmet Naim’e iki y›l arkadafl-
l›k etmek flerefini kazand›k. (...) Ahmet
Naim ‘Türk dili flive noktas›nda istiklâlini
saklamal›d›r. Bu hususta Arap ve Aceme
uyamay›z’ diye müdafaa" ediyordu; Tahi-
ru’l-Mevlevi, Matbuat Alemindeki Haya-
t›m ve ‹stiklâl Mahkemeleri, 2. bs. haz. A.
fientürk, ‹stanbul, Nehir Yay›nlar›, 1991, s.
64-65: "Darulfünun’da bulunan bir Tedki-
kât-› Lisaniye Encümeni vard› ki (...) ben
devama bafllad›¤›m zaman (30 Mart 1334
[1918]) Ali Ekrem Bey [Bolay›r] reis, Ce-
nab fiahabeddin Bey ikinci reis, Ahmet
Naim, Ferit [Kam], Akif [Ersoy], Necip
As›m [Yaz›ks›z] beyler de aza idi", "Sonra
Ahmet Naim Bey’in riyasetinde ve Maarif
Nezareti’nde kurulmak üzere ‹mlâ, Sarf
ve Edebiyat komisyonlar› teflkil olundu.
Edebiyat komisyonuna ben de aza tayin
edilmifltim". Ayr›ca bk. Levend, age, 387-
88; Rekin Ertem, Elifbe’den Alfabe’ye-
Türkiye’de Harf ve Yaz› Meselesi, ‹stan-
bul, Dergâh Yay., 1991, s. 166-168, 349.

Resim 1; Ahmet Naim (Ba-
banzade)

Resim 2; Ahmet Naim Bey’in
elyaz›s›yla bir bilgi fifli



lügat haz›rlamak ve yazmakla meflguldü(5).
Kaynaklardan anlafl›ld›¤›na göre "Elif" har-
fi tamamlanan bu sözlük Maarif Naz›r›
olan Ali Kemal’in k›skançl›¤› yüzünden de-
vam edememifl ve haz›r olan ilk k›sm› da
bas›lamam›flt›r. 1919’da Meclis-i Ayan azas›
da olan Ahmet Naim’in sicil dosyas›nda
"Arabî ve Farisî tercüme, Türkçe ve Fran-
s›zca tekellüm ve kitabet eyledi¤i ve Kürd
lisan›na dahi âflina" oldu¤u belirtilmekte-
dir. 

Yazarl›k hayat›na 1314/1898 y›l›nda
Servet-i fünûn mecmuas›nda "Bedâyi‘u’l-
Arab" bafll›¤› alt›nda Cahiliye devri ve er-
ken ‹slâm dönemi Arap edebiyat›ndan fliir
tercümeleri ve aç›klamalar›yla bafllad›; bu
tercümeleri hayli ilgiye ve takdire mazhar
oldu(6). Ard›ndan Galatasaray Lisesi’ndeki
hocal›¤›n›n bir parças› olarak Arapça ders
kitaplar› telifiyle u¤raflt›. 1908 y›l›nda ç›k-
maya bafllayan S›rat-› müstakim-Sebilürre-
flad kadrosu içinde yer ald› ve hadis tercü-
me ve flerhleri yan›nda fikri makaleler ve
Türk Yurdu, ‹ctihad ve ‹slâm Mecmu-
as›’nda milliyetçilik, kad›n›n konumu, f›k›h
usulüne dair yay›nlanan yaz›lara karfl› ten-
kit-tart›flma metinleri kaleme ald›.(7)

Naim Bey 1933 y›l›nda yap›lan Üniver-
site reformuyla tasfiye edildi ve emekliye
ayr›ld›. Tecrid-i Sarih Tercümesi çal›flmala-
r›n› sürdürürken 13 A¤ustos 1934’te Vefa
Karakolu karfl›s›ndaki evinde ö¤le namaz›-
n› k›larken secdede vefat etti(8). Ertesi gün
ikindi namaz›n› müteakip Fatih Camii’nde
cenaze namaz› k›l›nd› ve Edirnekap› Me-
zarl›¤›’na defnedildi. Kabri Mehmet Akif
Ersoy’un mezar› bitifli¤indedir.  Halvetî ta-
rikat›na müntesip olan Ahmet Naim Bey
son devrin büyük mutasavv›flar›ndan Tür-
bedar Ahmet Amifl Efendi’nin (1807-1920),
k›z› Ayfle han›mdan olan torunu Aliye ha-
n›mla evli idi ve çocuklar› olmad›(9).

Ahmet Naim Bey felsefî metinler, ilmî-
felsefî terimler, hadis tercümeleri ve milli-
yetçilik meselesi etraf›ndaki tart›flmalarla
temayüz etmifl bir fikir adam›d›r. Mektep-
lerde Arapça e¤itimi meselesiyle ilgisi Ga-
latasaray Sultanisi’ndeki hocal›¤› s›ras›nda
bafllad› ve bu çal›flmalar›nda klasik usuller-
le modern usuller aras›nda geçifl devresi di-

yebilece¤imiz bir dönemde ürünler verdi.
Maarif Nezareti’nde ald›¤› gerevler ve Da-
rulfünun’daki felsefe grubu dersleri hocal›-
¤› s›ras›nda Frans›zca yeni felsefe terimleri-
nin Osmanl›caya nas›l aktar›laca¤› konu-
sunda önemli çal›flmalar yapt›; ilim ve fel-
sefe terimlerinin, mümkün oldu¤u ölçüde
‹slâm-Osmanl› felsefe-kelâm-tasavvuf-dil
gelene¤i hesaba kat›larak üretilmesini sa-
vundu ve bu konuda en çok kavram tart›fl-
mas› metni yazan ve kavram karfl›l›¤› teklif
eden kifli oldu(10). Hadis metinlerinin yeni
tercümelerinin dili konusunda da öncülük
yapan yazarlar aras›nda yer ald›. Sebilürre-
flad’daki hadis tercüme ve flerhleri ile Tec-
rid-i Sarih Tercümesi dil aç›s›ndan hâlâ afl›-
lamam›fl çal›flmalard›r. 

II. Meflrutiyet devri Milliyetçilik tart›fl-
malar›yla ilgili en önemli tenkit-tart›flma
metni, onun Türk Yurdu ve ‹slâm Mecmu-
as› çevresine yönelik olarak kaleme ald›¤›
‹slâmda Dava-y› Kavmiyet’tir. Babanzâde
1912-13 y›llar›nda farkl› bir çerçevede yük-
selifl göstermeye bafllayan milliyetçilik me-
selesini, ‹slâma uygun olup olmad›¤› ve
Osmanl› Devleti için zararlar› aç›lar›ndan
ele al›r. Ona göre milliyetçilik, klasik ‹slâm
kültüründeki "asabiyet" kavram› merkeze
al›narak de¤erlendirilmelidir. Kur’an, üs-
tünlük ölçüsü olarak ›rk›, kavmi (milleti)
de¤il "takva"y› öne ç›kard›¤› gibi Hz. Pey-
gamber de asabiyetle övünmeyi yasakla-
m›flt›r. Dolay›s›yla dinen böyle bir görüfl sa-
vunulamaz. Osmanl› Devleti için milliyetçi-
li¤in y›k›c› zararlar› ise aç›kt›r. Çünkü bu fi-
kir ve temayül, ayn› ›rktan olmayan Os-
manl› tebeas› müslüman unsurlar aras›nda
husumeti, tefrikay› art›raca¤› gibi gayr›-
müslimlerle olan problemleri de katmerlefl-
tirecektir. Bu ise Osmanl› siyasî birlik ara-
y›fllar›n› do¤rudan zarara u¤ratacakt›r. Ah-
met Naim Bey’in bu tenkitlerine, Türk Yur-
du yazarlar›ndan Ahmet A¤ao¤lu do¤ru-
dan (I. Dünya Savafl›’n›n ç›kmas› üzerine
ikinci k›sm› yay›nlanmayan "‹slâmda Da-
va-y› Milliyet" yaz›s›, C. IV, say›: 10-11,
1330), Ziya Gökalp ise dolayl› cevaplar ver-
mifltir (1913-14 y›llar›nda Türk Yurdu’nda
tefrika edilen ve 1918’de Türkleflmek ‹slâm-
laflmak Muas›rlaflmak ad›yla kitaplaflan ya-
z›lar). 
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(5)Agâh S›rr› Levend, Profesör Ferit Kam-
Hayat› ve Eserleri, ‹stanbul, Burhaneddin
Erenler Matbaas›, 1946, s. 50 (Tahiru’l-
Mevlevi’nin mektubu). Ahmet Naim,
Mehmet fievket, Mehmet Akif ve Haf›z ‹s-
mail’den müteflekkil oldu¤u söylenen bu
sözlük (Kamus-› Arabî) heyeti ve çal›flma-
lar› hakk›nda tamamlay›c› ve k›smen
farkl› bilgiler için ayr›ca bk. Eflref Edip,
Mehmet Akif, ‹stanbul, Asar-› ‹lmiye Kü-
tüphanesi Neflriyat›, 1357-1938, s. 671-72;
Mithat Cemal [Kuntay], Mehmed Akif, ‹s-
tanbul, Semih Lütfi Kitabevi, 1939, s. 126;
Dücane Cündio¤lu, Bir Kur’an fiairi-Meh-
med Âkif ve Kur’an Meâli, ‹stanbul, Bî-
run, 2000, s. 45-46
(6)Servet-i fünûn (SF)’daki "Bedâyi‘u’l-
Arab" bafll›kl› tercüme a¤›rl›kl› makalele-
ri: J1. "Semevel’in bir fahriyesi", SF,
XVI/392, s. 23-27 (3 Eylül 1314), 2. "‹bn
Fâr›z’dan", SF, XVI/396, s. s. 87-89 (1 T.
evvel 1314), 3. "Yine ‹bn Fâr›z’dan", SF,
XVI/398, s. 118-21 (15 T. evvel 1314), 4.
"Yine ‹bn Fâr›z’dan", SF, XVI/400, s. 151-
52 (29 T. evvel 1314), 5. "Ebu’l-Alâ el-Ma-
arrî’nin bir fahriyesi", SF, XVI/402, s. 187-
89 (12 T. sâni 1314), 6. "Kays mirrî’nin ga-
ramiyât›ndan", SF, XVI/404, s. 215-16 (26
T. sâni 1314), 7. "Kays miirî’nihikâyât›n-
dan", SF, XVI/407, s. 267-69 (17 K. evvel
1314), 8. "Antere’nin hamasiyât›ndan", SF,
XVI/409, s. 299-300 (31 K. evvel 1314), 9.
"Mütenebbî’den-Seyfü’d-devle hakk›n-
da", SF, XVI/415, s. 388-91 (11 fiubat
1314), 10. "Yine Mütenebbî’den-Hüseyin
b. ‹shak et-Tenûhî hakk›nda", SF,
XVII/418, s. 21-23 (4 Mart 1315), 11. "‹bn
Zeydûn’un bir gazeli", SF, XVII/421, s.
71-73 (28 Mart 1315), 12. "‹bn Zü-
reyk’den", SF, XVII/425, s. 135-39 (22 Ni-
san 1315), 13. "Ebu’l-Hasen el-Enbarî’nin
bir mersiyesi", SF, XVII/426, s. 150-51 (29
Nisan 1315).
Babanzâde’nin talebiyle yak›n arkadafl›
Mehmet Akif’in ayn› dönemde yine Ser-
vet-i fünun’da "Bedâyi‘u’l-Acem" bafll›¤›
alt›nda Fars edebiyat›ndan tercüme me-
tinler yay›nlad›¤›n› da hat›rlatal›m. ‹lk ya-
z›: "Bostan’dan", SF, XVI/399, s. 134-35
(22 T. evvel 1314). 
(7)Yaz›lar›n›n künyeleri için bk. Abdullah
Ceyhan, S›rat-› müstakim ve Sebilürreflad
Mecmualar› Fihristi, Ankara, Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤› Yay., 1991, s. 101-02, 363-65.
(8)14 A¤ustos 1934 günü Akflam, Cumhu-
riyet, Son Posta ve Zaman gazetelerinde
ç›kan vefat haberi ve taziyet yaz›lar› için
bk. M. Cevdet, age, s. 45-46. ‹smail Kara,
"Rüya ile say›lar›n esrar› aras›na s›k›flm›fl
bir secde-ömür", Dergâh, say›: 129, Aral›k
2000, s. 3-4.
(9)Osman Ergin’in belirtti¤ine göre Amifl
Efendi, [k›z›n›n] damad› "Ahmet Naim
Bey’in fiehzadebafl›’nda Fevziye çarfl›s›
bafl›ndaki evinde irtihal buyurmufllard›r";
Osman Ergin, Bal›kesirli Abdülaziz Mec-
di Tolun-Hayat› ve fiahsiyeti, ‹stanbul,
Kenan Bas›mevi, 1942, s. 141. Ayr›ca bk. s.
147-48
(10)Ahmet Naim Bey’in felsefe terimleri-
ne dair bütün çal›flmalar› ve tart›flmalar›
sözlük standartlar›nda taraf›m›zdan ha-
z›rlan›p yay›nlanm›flt›r: Bir Felsefe Dili
Kurmak-Modern Felsefe ve Bilim Terim-
lerinin Türkiye’ye Girifli, ‹stanbul, Dergâh
Yay., 2001. 



Babanzâde, özellikle ‹slâm Mecmuas›
yazarlar›n›n, modern bir ‹slâm yorumu or-
taya koymak maksad›yla f›k›h ve f›k›h usu-
lü kavramlar›na ve buna ba¤l› olarak f›k›h
meselelerine getirdikleri yeni yorum çerçe-
velerine karfl› da tenkit yaz›lar› yazm›flt›r.
Bu yaz›larda kad›n›n konumu, dörde kadar
kad›nla evlenme, cevaz meselesi gibi konu-
lar a¤›rl›k kazanmaktad›r. Tenkit ve tart›fl-
malar›na bak›ld›¤›nda onun modernleflme-
ye karfl› ç›kmaktan çok bu u¤urda öne sü-
rülen fikirlerin seviyesi ve mant›¤› ile ciddi
olarak u¤raflt›¤› görülecektir. 

Eserleri

1. Temrinat-Sarf-› Arabîye Mahsus
Temrinat (Galatasarat Ders Naz›r› Cemil
Bey’in yazd›¤› Sarf-› Arabî kitab›n›n tatbik
ve temrinleri, ‹stanbul 1316 (1900). 2. bs.
Mustafa Cemil’le birlikte ve Mekteb-i Sulta-
nî’ye Mahsus Sarf-i Arabî ve Temrinat
ad›yla, ‹stanbul Mahmud Bey Matbaas›
1321 (1903), 220 s.; 3. bs. ayn› adla, ‹stanbul
Mahmud Bey Matbaas›, 1323 (1905), 220 s.

2. "Devr-i ‹stibdadda Mekteb-i Sulta-
nî’de Verilen Derslerden", Galatasaray Lise-
si’nde verdi¤i akâid-kelâm a¤›rl›kl› ders
notlar›n›n 1324/1908 y›l›nda S›rat-› müsta-
kim mecmuas›nda 9 makale halinde tefri-
kas›: 1. "‹lm-i tevhidin tarifi, sûret-i tedvini,
gayeti", SM, I/3, 37-38; 2. "‹lm-i tevhidin ta-
rifi, sûret-i tedvini, gayeti" (mâ-ba‘d), SM,

I/4, s. 55-57; 3. "Akide-i ehl-i sünnetin müc-
melen beyan›", SM, I/5, 75-76; 4. "Akide-i
ehl-i sünnetin mücmelen beyan›" (mâ-
ba‘d), SM, I/7, 101-02; 5. "Akide-i ehl-i sün-
netin mücmelen beyan›" (mâ-ba‘d), SM,
I/8, 120; 6. "Akide-i ehl-i sünnetin mücme-
len beyan›" (mâ-ba‘d), SM, I/9, 137-38; 7.
"S›dk-› nübüvvet-i Muhammediye’nin tari-
hen sübutu", SM, I/11, 172-73; 8. "S›dk-› nü-
büvvet-i Muhammediye’nin tarihen sübu-
tu" (mâ-ba‘d), SM, I/14, 232-33; 9. "S›dk-›
nübüvvet-i Muhammediye’nin tarihen sü-
butu" (mâ-ba‘d), SM, I/19, 296-98. 

3. Hikmet Dersleri (Dârülfünun Ulûm-›
Âliye-i Diniye fiubesinde Tedris Olan Felse-
fe-i ‹slâmiyeden Hikmet Dersleri), Dârülhi-
lafe, Matbaa-y› Hukukiye, 1329 (1913), 368
s. (nâtamam). "Muallim-i muhteremin ruh-
sat›yla tab‘ olunan iflbu kitab›n adedi mah-
duttur" ibaresinin yer ald›¤› kapak sayfa-
s›nda müellifin ad› yoktur.

4. ‹slâmda Dava-y› Kavmiyet (Milliyetçi-
lik meselesinin ‹slâmdaki yerini tart›flan bu
metin Sebilürreflad’da uzun bir makale olarak
yay›nland›ktan sonra [say›: 293, 27 Cemaziye-
levvel 1332/10 Nisan 1330/1914, s. 114-28] ay-
n› y›l, ayn› adla kitaplaflt›, ‹stanbul Tevsî-i T›-
baat Matbaas› 1332, 55 s. En iyisi M. Ertu¤rul
Düzda¤’a ait olmak üzere [Türkiye’de ‹slâm
ve Irkç›l›k Meselesi içinde, 1983, s. 33-117] üç
sadelefltirmesi yay›mland›).
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Resim 3; Y›l 1933 Felsefe
ö¤rencileri ve hocalar›:Arka
s›ra soldan alt›nc› Macit
Gökberk, dokuzuncu
Niyazi Berkes, 

Orta s›rada sa¤dan ikinci
Nurettin fiazi Kösemihal,

Ön s›rada soldan üçüncü
Prof. M. fiekip Tunç,
dördüncü Prof. H.
Nimetullah, beflinci Prof.
Ahmet Naim (Babanzade) 



5. Felsefe Dersleri-Marifetü’n-Nefs K›s-
m› (Dârülfünun Ulûm-› Âliye-i Diniye ve
Edebiyat fiubelerinde Tedris Olunan Felsefe
Dersleri), Dârülhilafe, Hukuk Matbaas›, 1330
(1914), 256 s. (nâtamam). Kitab›n kapak sayfa-
s›nda yer alan "Muallim-i muhteremin ruhsa-
t›yla bir tak›m tashihât› hâvi olarak ikinci de-
fa tab‘ olunan iflbu kitab›n adedi mahduttur"
ibaresindeki "ikinci tab‘›" ifadesi, kitab›n bu
adla ikinci defa bas›ld›¤›n› de¤il Hikmet Ders-
leri’nin gözden geçirilerek bu adla yeniden
bas›ld›¤›n› gösterir. Kapak sayfas›nda müelli-
fin ad› yine yoktur.

Hukuk Matbaas›, bu kitap için Dârülfü-
nün-› Osmanî 1329 Senesine Mahsus Birinci
S›n›f Felsefe ‹mtihan› Sualleri bafll›¤›yla 4 say-
fal›k ve 90 soruluk bir broflür de neflretmifltir. 

6. Mebâdî-i Felsefeden Birinci Kitap ‹l-
mü’n-Nefs, Georges L. Fonsegrive’in Elé-
ments de Philosophie kitab›ndan notlarla ter-
cüme, ‹stanbul, Matbaa-y› Âmire 1331 (1915),
648 s. Maarif-i Umumiye Nezareti Telif ve Ter-
cüme Kütüphanesi, adet: 37. Kitab›n kapa¤›n-
da mütercim Ahmed Naim Bey’in isminin al-
t›nda "Telif ve Tercüme Heyeti azas›ndan" iba-
resi yer almaktad›r. Metnin dipnotlar›nda 200
civar›nda modern felsefe teriminin Osmanl›ca
karfl›l›klar› konusunda kavram tart›flmalar›
yap›l›rken kitab›n sonunda da (s. 524-620) ter-
cümede geçen 2000 civar›nda Frans›zca felse-
fe terimine teknik karfl›l›klar  verilmifltir(11). 

7/1. "Felsefe bir ilim midir?", Paul Ja-
net’den tercüme, Darulfünun Edebiyat Fakül-
tesi Mecmuas›, sene: 1, say›: 1, ‹stanbul 1332-
1334, s. 71-96. Mütercim, yazd›¤› k›sa takdim
yaz›s›nda Paul Janet’nin Principes de Mé-
taphysique et de Psychologie kitab›n›n tama-
m›n› tercüme etmekte oldu¤unu söylüyorsa
da burada künyelerini zikredeceklerimiz ha-
riç tercümenin tamamland›¤›na dair herhangi
bir bilgimiz yoktur(12). Tercümenin dipnotla-
r›nda Naim Bey "aheng-i ezelî: harmonie pré-
établie" (s. 79-80/dn. 1), "cüz’î: partiel, parti-
culier" (s. 83/dn. 2), "hak: vérité" (s. 83/dn. 1),
"ilm-i resmî: science descriptive", (s. 81/dn. 2),
"ilm-i tencîm: astrologie" (s. 73/dn. 1), "ina-
yet-inayet-i ezeliye: providence" (s. 78/dn. 1),
"itiraz: objection" (s. 81/dn. 1), "kelâm-› istif-
sarî: proposition interrogative" (s. 75/dn.1),
"levh-i emles: table rase" (s. 86/dn. 1), "tasdi-
kat: jugement" (s. 76/ dn. 1), "temennü‘: inac-

cessible" (s. 91/dn. 1), "teolocya: théologie" (s.
94/dn. 1) kavramlar› için aç›klama ve tercih
dipnotlar› yazm›flt›r.  

7/2. "‹kinci ders: Felsefenin yeni birkaç
tarifi", Paul Janet’den tercüme, Darulfünun
Edebiyat Fakültesi Mecmuas›, sene: 1, say›: 2,
‹stanbul, Mart 1332, s. 197-221. Bu tercümenin
dipnotlar›ndaki ›st›lah aç›klamalar› flunlard›r:
"gayr› muayyen: déterminé" (s. 198/dn. 1),
"mebhas-i kiyân: cosmologie" (s. 203-04/dn.
1), "nemat: procédé" (s. 205/dn. 1), "mefâhîm-
i külliye nazariyesi: théorie des idées" (s.
213/dn. 1), "uknûm: hypostase" (s. 213/dn. 2),
"tasavvuriye mezhebi: idéalisme" (s. 214-
15/dn. 1), "tenasuh: métempsycose" (s.
216/dn. 1), "kuvvâniyet mezhebi: dynamis-
me" (s. 217/dn. 1), ""hayeviyet mezhebi: vita-
lism" (s. 217/dn. 2), "istihale-i ihsas: sensation
transformé" (s. 217-18/dn. 3).

7/3. "Üçüncü ders: Felsefede m›sdak", Pa-
ul Janet’den tercüme, Darulfünun Edebiyat
Fakültesi Mecmuas›, sene: 1, say›: 5, ‹stanbul,
Teflrin-i sâni 1333, s. 508-33. Bu tercümenin
dipnotlar›nda "misdak: critérium" (s. 508/dn.
1), "tekâmül: évolution" (s. 510-11/dn. 3), "vü-
cudiye: panthéisme" (s. 511-12/dn. 1), "seyyal:
fluide" (s. 512-13/dn. 1), "atomist: atomiste"
(s. 513/dn. 2), "müsâdere: lieu commun" (s.
516-18/dn. 1), "tenezzül: concession", (s. 531-
32/dn. 1) kavramlar›yla ilgili aç›klamalar yer
almaktad›r.

7/4. "Dördüncü ders: Geçen ders hakk›n-
da baz› izahat", Paul Janet’den tercüme, Da-
rulfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuas›, sene:
1, say›: 6, ‹stanbul, Kânun-› sâni 1333, s. 598-
606.

7/5. "‹lim hakk›nda-1", Emile Picard’dan
tercüme, Darulfünun Edebiyat Fakültesi Mec-
muas›, sene: 3, say›: 4-5, ‹stanbul, Teflrin-i sâ-
ni-Mart 1340, s. 177-99. Bu tercümede müter-
cimin ›st›lah aç›klamas› dipnotu yok gibidir.

8. Tevfik Fikret’e Dair-Filozof Dr. R›za
Tevfik Beyefendi’ye. R›za Tevfik’in 1918 y›l›-
n›n A¤ustos ay›nda Türk Oca¤›’nda verdi¤i
konferansta Tevfik Fikret’i savunmas› ve bafl-
ta Akif olmak üzere  ‹slâmc›lar› tenkit etmesi
üzerine yaz›lan risâle Sebilürreflad’›n 371. sa-
y›s›n›n [17 Zilhicce 1336/26 Eylül 1334] eki
olarak derginin ebad›nda yay›nland›, ‹stan-
bul, Hilal Matbaas›, 1336 (1918), 8 s.(13)
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(11)Mehmet Ali Aynî, Osmanl›caya tercü-
me edilen 6 felsefe kitab›n› de¤iflik aç›lar-
dan tenkit eden 19 Eylül 1334 tarihli yaz›-
s›n›n sonuna "zeyl" olarak flu ibareyi koy-
maktad›r: "Refik-› muhteremim Darulfü-
nun müderrislerinden Babanzâde Naim
Beyefendi’nin Fonsegrive’den tercüme et-
ti¤i ‹lmü’n-Nefs’i s›hhat ve asl›na muta-
bakat itibariyle haiz-i mükemmeliyette ol-
du¤undan müflarunileyhin bu hizmeti
cidden flayan-› tebriktir"; Mehmed Ali Ay-
nî, ‹ntikad ve Mülahazalar-Dinî, Felsefî,
Tasavvufî, Ahlâkî ve Edebî, ‹stanbul, Or-
haniye Matbaas›, 1339/1923, s. 64. Yazar
tenkitlerinin üç yerinde de do¤ru tercü-
meyi göstermek için Babanzâde’nin ‹l-
mü’n-Nefs’teki tercümelerini aynen akta-
r›r; s. 43-44. 
(12)K›sa takdim yaz›s› flöyledir: "Fran-
sa’n›n son devirde yetiflmifl en de¤erli fe-
lâsifesinden Pol Jane (Paul Janet)’nin Pa-
ris Edebiyat Fakültesi’nde tedris edip de
bilâh›re Mebâdî-i Mâ-ba‘de’t-tabî‘a ve
Mebâdî-i ‹lmü’n-nefs (Principes de Mé-
taphysique et de Psychologie) nam›yla
tab‘ u neflr eyledi¤i iki cildden ibaret ese-
ri ‹lm-i mâ-ba‘de’t-tabî‘a ile ‹lmü’n-nefs
beyninde müflterek olan münaza‘un fîh
mesâil-i felsefiyenin hemen kâffesini câ-
mi‘ olmakla beraber pek revan ve selis ve
felsefe ile pek cüz’î ilmâm› olanlar› bile bu
mesâil ile alakadar edecek derecede cazi-
bedâr bir ifade ile tahrir edilmifl oldu¤un-
dan vatan›n ilim ile alakadar olan evlad›-
n› mazmunundan haberdar etmek üzre
kitab› tercüme ediyoruz. Eserin, her me-
sele bir derse mevzu olabilecek bir tarzda
tertip edilmifl olmas› da bizim içün bir fa-
ide-i zâidedir. Kitab›n yirmi kadar dersi
‹lm-i Felsefeye Medhal (Introduction à la
Science Philosophique) ünvan›n› haizdir".
(13)R›za Tevfik’in 3 T. evvel 1334 tarihli
Zaman gazetesinde cevap vermesi üzeri-
ne Ahmet Naim Bey Sebilürreflad’da flu
aç›klamay› yay›nlam›flt›r: "Zaman’›n ge-
çen Perflembe günkü nüshas›nda cevab-
nâme-i âlîlerini okudum. Bir yerinde
‘Yoksa merhumun [Fikret’in] Ehl-i sünnet
nazar›nda müslim say›l›p say›lmayaca¤›-
n› tetkik etmek -bence!- hiç o kadar ehe-
miyetli bir mesele de¤ildir’; sonunda da
da ‘Fikret’i mutlaka müslüman etmek fik-
rinde de¤ilim’ buyuruluyor ki mektu-
bumdaki as›l esasl› nokta hakk›nda ara-
m›zdaki nizâ bertaraf olmufl demektir.
Cevab›n cihât-› sairesine gelince memle-
kete âr›z olan flimdiki buhran-› azîm ara-
s›nda bu makûle münazarât ve mücadelâ-
t› lay›k göremedi¤im içün onlar› ileride
f›rsat elverirse genifl bir zamanda söylefl-
mek üzre flimdilik meskûtün anh geçiyo-
rum. Bâki hürmet!"; "Filozof Dokor R›za
Tevfik Beyefendi’ye", SR (Sebilürreflad),
XV/373, s. 176 (3 Muharrem 1337/10 T.
evvel 1334). 
Ahmed Naim’le R›za Tevfik aras›nda ge-
çen bu münakaflan›n metinleri, iki müellif
hakk›nda bilgiler ihtiva eden bir takdim
yaz›s›yla ve "R›za Tevfik-Babanzâde Ah-
met Naim münakaflas›" bafll›¤›yla 15 Ara-
l›k 1988 tarihinden itibaren Milli Gaze-
te’de tefrika edilmifltir; haz›rlayan: Meh-
met Mestçi [Abdullah Uçman].

Resim 4;  Muallim Cevdet
‹nançalp’›n, vefat›ndan he-
men sonra yay›nlad›¤› Mü-
derris Ahmet Naim kitab›-
n›n kapa¤›.



9. ‹lm-i Mant›k, Elie Rabier’den tercü-
me, [‹stanbul], Dârülfünun Matbaas›, 1335-
1338 (1919), 64 s., ‹stanbul Dârülfünun’u
Edebiyat Medresesi Felsefe fiubesi, adet: 6
(lito¤rafya). Kitab›n kapa¤›nda Ahmet Na-
im Bey "Dârülfünun Mant›k müderrisi" ola-
rak zikredilmektedir. Bu tercümede Naim
Bey’in biri "hareket: mouvement" (s. 27-
29/dn. 1), di¤eri "ilâh: Dieu" (s. 30-32/dn.
1) kavram›yla alakal› iki uzun dipnotu (ha-
fliye) yer almaktad›r.

10. Ahlâk-› ‹slâmiye Esaslar› (Maarif
Naz›r› Emrullah Efendi’nin, A¤ustos
1328/1912 tarihinde Lahey’de yap›lacak II.
Beynelmilel Terbiye-i Ahlâk›ye Kongresi’ne
Osmanl› Devleti’ni temsilen kat›lmak ve
tebli¤ sunmak üzere Ahmed Naim Bey’e
haz›rlatt›¤› metin Sebilürreflad’da tefrika
edildikten [IX-X, say›: 224-237, 1331/1328-
29] sonra gözden geçirilerek kitaplaflt›; ‹s-
tanbul, Amedî Matbaas› 1340-1342 (1924),
67 s. Ö. R. Do¤rul sadelefltirmesi ‹slâm Ah-
lâk›n›n Esaslar› ad›yla bas›ld›; ‹stanbul, Yü-
cel Yay›nlar›, 1963. Bu bask›n›n bafl›nda Os-
man Nuri Ergin’in "Babanzade Ahmed Na-
im-fiahsiyeti ve eserleri" bafll›kl› bir yaz›s›
(s. 3-14) ile Ö. R. Do¤rul’un "Eseri sunufl"
bafll›kl› 2 sayfal›k takdimi yer almaktad›r).
Recep K›l›ç’›n sadelefltirmesi de ‹slâm Ah-
lâk›n›n Esaslar› ad›yla neflredildi; Ankara,
Türkiye Diyanet Vakf› Yay›nlar›, 1995(14). 

11. K›rk Hadis (Muhyiddin Nevevî’nin
el-Erba‘în adl› kitab›n›n tercümesi, ‹stanbul
Matbaa-y› Âmire 1341-1343 (1925), 63 s. La-
tin harfleriyle 2. bs., Ankara, Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤› Yay., 1967. 

12. Sahih-i Buharî Muhtasar› Tecrid-i
Sarih Tercemesi ve fierhi (II. TBMM’nin ka-
rar› ve Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’n›n teklifi
üzerine haz›rland›, I ve II. C., 1928. Vefat›
üzerine III. Cildin tercümeleri Kamil Miras
taraf›ndan tamamlanarak yay›na haz›rlan-
d›. Eserin I. cildi Cumhuriyet devrinde telif
edilmifl en önemli Hadis usulü kitab›d›r).

Naim Bey’in Tecrid-i Sarih’i tercümeye
bafllamas›n›n tarihi daha eskidir. S›rat-›
müstakim mecmuas›nda, tefsirle ilgili me-
tinler yer al›rken hadis tercüme ve flerhleri-
ne yer verilmemifl olmas›n› vesile bilerek

Tecrid-i Sarih’i s›ra ile ve hadisleri numara-
layarak tercümeye bafllam›fl ve SM, V/120.
say›s›nda (20 Zilhicce 1328/9 K. evvel 326)
bafllayan  bu tercümeler,  SM, VI/151. say›-
da (30 Recep 1329/14 Temmuz 1327) yay›n-
lanan 199. hadisin tercümesine kadar sür-
müfltür(15). Tecrid tercümesinin bu say›dan
itibaren niçin yay›nlanmad›¤› veya Naim
Bey’in tercümeye niçin devam etmedi¤i ko-
nusunda herhangi bir bilgiye tesadüf ede-
medik. Bu hadis tercümeleri ayn› numara-
larla ve baz› tashihlerle birlikte kitapta da
yer alm›flt›r(16). 

13. Genel Çizgileriyle ‹slâm (1332/1329
y›l›nda Musavver Dairetü’l-Maarif’e yazd›-
¤› ve Sebilürreflad’da da "‹slâmiyetin esas-
lar›, mazisi ve hali" bafll›¤›yla daha önce ya-
y›nlanan [XI/284, s. 369-76, 23 R. evvel
1332/6 fiubat 1329] "‹slâm" maddesinin [‹s-
tanbul, Kanaat Matbaas›, 1332-1333, II,
1446-56] sadelefltirilerek neflri, ‹stanbul,
1975)(17). 

Ahmet Naim Bey’in S›rat-› müstakim-
Sebilürreflad koleksiyonundan ayr› olarak
Servet-i Fünûn, Darulfünun Edebiyat
Fakültesi Mecmuas›, Manfil ve Manzara
gazete ve mecmualar›nda da yaz›lar› yay›n-
lanm›flt›r (18)
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(14)fiututgart’tan yazan Sebilürreflad mu-
habirlerinden Mehmed Hayreddin, Ah-
med Naim Bey’in "Ahlâk-› ‹slâmiye Esas-
lar›" makalelerinin birincisini Almancaya
tercüme etti¤ini, zorluklar olmakla bera-
ber neflretmeyi düflündü¤ünü belirtiyor;
"Almanlar hakikat› anlad›lar, fakat geç!",
SR, X/241, s. 119 (18 C. evvel 1331/11 Ni-
san 1329). 
(15)Babanzâde’nin, ilk tercümesiyle bir-
likte yazd›¤› "S›rat-› müstakim ceride-i ‹s-
lâmiyesi müessisîn-i muhteremesine" bafl-
l›kl› mektup-yaz›da (s. 257-58), yazarla-
r›ndan bulundu¤u SM ve hadis tercüme-
leri hakk›nda iflaret etti¤i bir iki hususu,
önemine binaen aktarmak istiyoruz:  "(...)
Tevâlî-i a‘sâr-› zulm ü cehalet içinde üm-
met-i Muhammediyenin u¤rad›¤› mevt-i
hissî ve aklîden sonra hakây›k-› ‹slâmiye-
yi bozuk dima¤lara telkin, hissiyat-› dini-
yeyi kulûb-› meyyitede rekz ü tesbit içün
sûr-i ba‘s ü nüfluru memleketimizde en
evvel nefh edenler diyebilirim ki siz oldu-
nuz (...) Bu sa‘y-i pâyidar›n›z biraz daha
genifl bir saha bulsa kabr-i nisyana gömül-
müfl defâin-i eslâf› ihyaya, bahr-i gafletin
dibine at›lm›fl cevahir-i hakây›k-› ‹slâmi-
yeyi izhara bi-iznillâh muvaffak olacaks›-
n›z". "Hadis-i flerife gelince buna dair he-
nüz bu mecelle-i celilenizde bir fley görün-
memesini hakikaten bir noksan addede-
rim. Kitap ve sünnet dinimizin en mühim
iki mehaz›, menba› oldu¤u içün S›rat sü-
tunlar›nda bunlara birer k›sm-› mahsus
açman›z, erbab-› himmetin mesâi-i dinda-
rânesine müracaat etmeniz laz›md›r. (...)
‹flte ben bu aczimle beraber size arz-› hiz-
met ediyorum. Ne tefsirde, ne hadiste
te‘ammuk iktidar›n› hâiz olmad›¤›m› ya-
kînen bildi¤im halde hiç olmazsa tercüme
ile olsun size yard›m edeyim diyorum".
"Herhangi lisandan herhangi bir ibareyi
di¤er lisana naklederken kuvvet ve rev-
nak› bir dereceye kadar zâil oldu¤u er-
bab›nca malumdur. Halbuki edilecek ter-
cümelerin alâ kaderi’l-imkân asl›na karîb
olmas›n›, flive-i lîsan-› Osmanîye mutab›k
olmakla beraber asl-› flerifteki kuvvetten,
metanet-i edadan imkân müsait oldu¤u
derecede nasibedar olmas›n› gönlüm arzu
eder".
(16)Ahmet Naim Bey’in daha sonralar›
Sebilürreflad’›n "Hadis-i flerif" k›sm›nda
yay›nlanacak olan hadis tercüme ve flerh-
leri aktüel olaylarla da irtibatl› seçme
hadisler veya bir hadisten yola ç›karak
telif edilmifl yaz›lard›r. 
(17)SR’daki neflrinin bafl›nda flu not yer al-
maktad›r: "fier‘iyâta dair baz› kelimât ve
mebâhis-i mühimmenin tahririnde heyet-
i tahririyemiz taraf›ndan da muavenet
edilen Dairetü’l-Maarif eser-i mühim ve
muazzam›ndan ehemiyetine mebni -
sahiplerinin müsaadesiyle- âtideki bahsin
nakli münasip görülmüfltür". 
(18)Hayat› ve eserleri için ayr›ca bk. M.
Cevdet ‹nançalp, Müderris Ahmet Naim,
‹stanbul, 1935; Ali Çankaya, Yeni Mülkiye
Tarihi ve Mülkiyeliler, III, 598-606, An-
kara, 1968; Osman N. Engin, "Babanzâde
Ahmet Naim-fiahsiyeti ve Eserleri", ‹slâm
Ahlâk›n›n Esaslar›’n›n bafl›nda, ‹stanbul,
1963; Yahya Kemal, Siyasî ve Edebî Port-
reler, ‹stanbul, 1968; Mahir ‹z, Y›llar›n ‹zi,
‹stanbul, 1975; ‹smail Kara, Türkiye’de ‹s-
lâmc›l›k Düflüncesi, I, 361-97, 3. bs. ‹stan-
bul, 1997, D‹A, IV, 375-76, ‹smail Kara,
"Felsefe ve tefelsüf-Türkiye’de felsefenin
dili niçin yok?", Cogito, say›: 19, A¤ustos
1999; ayn› yazar, Bir Felsefe Dili Kurmak-
Modern Felsefe ve Bilim Terimlerinin
Türkiye’ye Girifli, ‹stanbul, Dergâh Yay.,
2001.

Resim 5;  Merhum Prof. Ah-
met Naim (Babanzade)’nin
Edirnekap› flehitli¤inde
Merhum Mehmet Akife
komflu olan mezar›
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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 Üniver-
sitesi’nde müzecilik dersleri vermekte ve vekâleten ‹stanbul Resim ve

Heykel Müzesi Müdürlü¤ü görevini sürdürmektedir. Birçok d›fl
ülkede müzecilik üzerine inceleme ve araflt›rmada bulundu. “Tarih

Boyunca Türk Toplumu Silah Kavram› ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda
Kullan›lan Silahlar” adl› yay›nlanm›fl bir eseri ile tarih ve müzecilik

konular›nda çesitli makaleleri bulunmaktad›r.

MAREfiAL FEVZ‹ ÇAKMAK

T. Nejat Eralp



Türk Askeri Tarihi’nin son yüzy›ll›k geç-
mifline damgas›n› vurmufl komutanlardan
birisi de hiç flüphesiz Cumhuriyet Tarihimi-
zin ikinci MAREfiAL’i olan Fevzi ÇAK-
MAK’t›r. 

Tophane kâtibi Ali S›rr› Efendi 1876 y›l›-
n›n so¤uk bir k›fl gününde, Ocak ay›n›n 12.
günü dünyaya gelen ve Mustafa Fevzi ad›n›
verdi¤i o¤lunun gelecekte önce Osmanl› or-
dusunda, sonra da Türkiye Cumhuriyeti Si-
lahl› Kuvvetlerinde en yüksek mevki ve ma-
kamlara gelece¤inden elbette ki habersizdir.
Fakat do¤um müjdesi kendisine ulaflt›¤›nda
Mustafa Fevzi için Tanr›dan dinine, devleti-
ne, milletine hay›rl›, u¤urlu bir evlat olmas›-
n› diledi¤i daha da ötesi bu dilekleri o¤lu-
nun kendisi gibi asker üniformas› alt›nda
gerçeklefltirmesi özleminde oldu¤u da kufl-
kusuzdur. Kuflkusuzdur diyoruz çünkü biri
k›z befl evlat sahibi olan Ali S›rr› bey dört er-
kek çocu¤unun askerlik mesle¤ine girmele-
rinde özellikle ›srarl› olmufltur. Bunlardan
Te¤men Muhtar Bey 1912 Balkan Harbinde,
Üste¤men Mehmet Nazif Bey 1915 Çanak-
kale muharebelerinde Conkbay›r›’nda flehîd
olmufllar, en küçük o¤ul Sami ise Baytar ve
Eczac› Askeri Rüfltiyesinin haz›rl›k s›n›f›nda
iken vefat etmifltir. 

Tophanede görevli olan Ali S›rr› Bey bir
yandan görevine yak›n bir semt olmas›, di-
¤er yandan maddi zorunluluklar nedeni ile
Cihangirde kay›npederi Bekir efendinin evi-
ne yerleflir ve iflte 1876 y›l›n›n o k›fl gününde
Mustafa Fevzi bu evde dünyaya gelir. 1879
y›l›na yani üç yafl›na kadar da dedesinin ve
di¤er büyüklerinin flefkat ve muhabbeti ile
büyür. 1879 y›l›nda Ali S›rri Bey’in Rumeli
Kava¤› Karadeniz Topçu Alay›’na tayini ç›-
kar ve aile Rumeli Kava¤›na tafl›n›r ki  Mus-
tafa Fevzi’nin yaflam›nda yeni bir dönem
bafllar. 1887 y›l›nda So¤ukçeflme Askeri Rüfl-
tiyesine kaydoldu¤unda künyesine “Musta-
fa Fevzi Efendi- Kavak” diye yaz›l›r. Bu dö-
nemlerde soyad› olmad›¤› için ayn› olan
isimlerde kar›fl›kl›¤› önlemek ve kiflileri
ay›rd etmek amac› ile isimlerinden sonra
do¤duklar› yer yaz›lmaktad›r. Bu durumda
künyesi “Mustafa Fevzi Efendi-Cihangir “
olmas› gerekmekte ise de neden oldu¤u bu-
gün de bilinmeyen bir sebeple  “Mustafa
Fevzi Efendi- Kavak” olarak yaz›lm›fl ve bü-
tün askerlik hayat› boyunca da Kavakl› Fev-

zi Pafla olarak an›lm›flt›r.

Mustafa Fevzi Efendi
s›ras›yla, So¤ukçeflme As-
keri Rüfltiyesi, Kuleli As-
keri ‹dadisi, Mekteb-i Fü-
nun-u Harbiye-i fiaha-
ne’den baflar› ile mezun
olur. Harb okulu’nu Piya-
de s›n›f›n›n yedincisi ola-
rak bitirmesi ona Erkân-›
Harbiye (Kurmay) s›n›f›-
n›n yolunu açar. Zira o
dönemde Harb okulunu
bitirenlerden ilk on dere-
ceye girenler Erkân-› Har-
biye Mektebi’ne (Harb
Akademisi) ayr›lmakta,
di¤erleri Mümtaz Subay olarak k›talara gö-
nderilmektedir. Erkân-› Harp Mektebi’nin
1897-1898 y›l› 51. s›n›f mezunu Erkân-› Harb
subaylar› aras›nda yine baflar›l› bir kurmay
subay, bir Erkân-› Harb Yüzbafl›s› olarak
Türk Ordusuna kat›l›r. 

Harb Akademisinden mezun olduktan
sonra k›sa bir süre ‹stanbul’da  Genelkur-
may Baflkanl›¤›nda görev alan Mustafa Fev-
zi bey’in 1899 da Rumeli’de Kosova’ya ba¤l›
METROV‹ÇE’deki 18. Nizamiye Tümeni’ne
atand›¤›n› görüyoruz. Bu günlere bakt›¤›-
m›zda Balkanlar cad› kaz›n› gibi kaynamak-
tad›r. Bir tarafta büyük bat›l› devletlerin Os-
manl›y› Balkanlar ve Makedonya’dan sil-
mek için “Millet”, “Halk”, “ Yurtseverlik”
gibi sözcüklerle Balkan milletleri aras›na
Prof. William Sloane’n›n da dedi¤i gibi “ka-
s›rga tohumlar›”ekmeleri, di¤er tarafta Os-
manl›n›n bu güçsüz döneminde ›slahat vaat-
leri, siyasal ve askeri baz› tedbirlerle bu sil-
me hareketine direnifli ve en önemlisi devlet
içerisindeki iç kar›fl›kl›k, hesaplaflma ve kar-
fl›tl›klar›n Balkanlara da yans›yarak Fransa,
Almanya, Avusturya ve ‹ngiltere’nin Os-
manl› topraklar› üzerindeki siyasetlerine
yard›mc› olmalar›. ‹flte Kurmay Yüzbafl›
Mustafa Fevzi’nin atand›¤› dönemde Bal-
kanlar›n çok k›sa panoramik görünümü.
Metroviçe ve çevresi de elbette ki bu görü-
nümün d›fl›nda de¤ildir. 

1889 y›l› May›s ay›nda Gülhane Askeri
T›bbiyesinde temeli at›lan ittihat Terakki Ce-
miyeti giderek bir siyasal parti kimli¤ine bü-
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Resim 1; Mareflal Fevzi
Çakmak’›n ressam Hüseyin
Avni Lifij taraf›ndan 1923
y›l›nda yap›lan ya¤l›boya
resmi.



rünmüfl ve Sultan Abdülhamid II.
nin istibdad›n› y›karak devlet yö-
netimini ele geçirmek için çal›flma-
lara bafllam›flt›r. Bu çal›flmalar›n
içinde sivil kesimden çeflitli devlet
adamlar›n›, tüccarlar›, vilayet ve
sancaklar›n eflraf ve ileri gelenleri-
ni,  Asker kesimden üst rütbeli ko-
mutanlar› kutsall›¤›na inand›rd›k-
lar› cemiyet prensiplerini benimse-
yen subaylar› da  üye yaparak ce-
miyete kazand›rma faaliyetleri de
vard›r.

1908 y›l›n›n bahar aylar›. Ge-
çen y›l sonunda (Aral›k-1907) Mi-
ralayl›¤a (Albay) terfi eden Musta-
fa Fevzi Bey’i ‹ttihat ve Terakki Ce-
miyeti ad›na genç bir subay ziyaret

eder. Amaç Nizamiye Tümeni Kurmay Bafl-
kan› Miralay Fevzi bey’e Cemiyeti ve pren-
siplerini anlatarak kendisini üye yapmakt›r.
Fakat subay›n ald›¤› cevap günümüzde de
do¤rulu¤u tart›fl›lmayacak nitelikte ve dü-
rüstlüktedir ki Fevzi ÇAKMAK bütün haya-
t› boyunca o gün vermifl oldu¤u cevab› bir
prensip olarak kabul etmifltir. Bu cevab›nda:

“-Ordunun siyasete kar›flmas› tekrar bir
yeniçeri ordusu vücuda getirir ki, bu nihayet
tarihi misallerle vatan›n yok olmas›na sebep
olur. Durum kurtar›l›nca ordu hemen inzi-
bat alt›na al›nmal›, siyaseti millete b›rakma-
l›d›r” der. Ne varki ‹ttihatç›larca Fevzi ÇAK-
MAK’›n kimli¤ine iliflkin düflünceler bölü-
müne olumsuz bir not olarak yaz›lan bu ce-
vap bir süre sonra ‹ttihat ve Terakki ile ters
düflmenin neye malolaca¤›n› gösterecektir. 7
A¤ustos 1909 tarihinde Orduda sözleflmeli
olarak bulunan yabanc› subaylarla flehzade-
ler d›fl›ndaki bütün subaylar› kapsam›na
alan “Tasfiye-i Rüteb-i Askeriye Layiha-i Ka-
nuniyesi” ç›kar›l›r.  25 maddeden oluflan ka-
nun ordudaki subaylar›n bir k›sm›n› ordu-
dan ç›kar›yor,  bir k›sm›n›n da rütbelerini
haks›z ald›klar› gerekçesiyle yeniden düzen-
liyordu. Enver Pafla taraf›ndan haz›rlanan
1500 kiflilik listede Kd. Yzb. Mustafa Kemal,
Kd. Yzb. Mustafa ‹smet, Alb. Mustafa Fevzi
Beylerinde ad› vard›. Mustafa Kemal ve
Mustafa ‹smet beyler rütbelerini korumufl-
lar, Musatafa Fevzi bey ise ‹ttihatç› subaya
verdi¤i cevap nedeni ile olsa gerek her türlü
kay›rma ve iltimas›n d›fl›nda ald›¤› rütbesini

kaybetmifl ve rütbesi Binbafl›l›¤a indirilmifl-
tir. Fevzi Çakmak bu haks›zl›¤a karfl›l›k da-
ha sonra bu kanunu elefltirirken “Tasfiye-i
Rüteb Kununu bir tak›m ehliyetsizleri iflba-
s›ndan almakla beraber devlet dairelerinde
çürümüfl bir çok k›demli fakat askerlikten
habersiz kimseleri emir ve kumanda maka-
m›na getirmifl ve orduda büyük bir ahenk-
sizli¤e sebep olmufltu. Bunlar birliklerini ve
hatta tümenlerini b›rak›p kaçm›fllard›.” di-
yecektir. 

1913 y›l›nda yeniden Albayl›¤a yükselen
Mustafa Fevzi bey, 1. Dünya Savafl›nda çeflit-
li cephelerdeki baflar›l› görevlerden sonra
1918 y›l›na Ferik (Korgeneral) rütbesi ile Er-
kân-› Harbiye-i Umumiye Reisi (Genelkur-
may Baflkan›), 14 May›s 1919 da da yine Kor-
genaral olarak 1. Ordu K›taat› Müfettiflli¤ine
atan›r ki, Mustafa Kemal Pafla da bu atama-
dan 2 gün sonra 16 May›s 1919 da 9. Ordu
K›taat› Müfettifli olarak ‹stanbul’dan Sam-
sun’a hareket eder. Bu müfettifllik atamas›
bir görevden al›nmad›r ve yerine Cevat Pafla
atan›r.  Görevden al›nma sebebi ‹flgal kuv-
vetleri komutan› Amiral Calthorp’un ‹zmir’i
iflgal iste¤ine Fevzi Pafla’n›n “Her türlü iflgal
giriflimine karfl› ateflle karfl› koymak”fikrini
fliddetle öne sürmesidir. Buna karfl› da itilaf
devletlerinin Osmanl› Hükümetine bask›s›
sonucu Erkân-› Harbiye Reisli¤inden al›n›r.

1911 Trablusgarb Savafl›, 1912-1913 Bal-
kan Savafl›, 1914 -1918 Birinci Dünya Savafl›
sona ermifl, alt› as›rl›k Türk imparatorlu¤u-
nun, Osmanl› imparatorlu¤unun üzerinde
1877-1878 Osmanl› Rus Savafl›ndan yani 93
Harbinden beri dolaflan felâket bulutlar› va-
tan ufkunu her geçen gün biraz daha karart-
maktad›r. Mütarekenin 7. maddesi uyar›nca
15 May›s 1919 da ‹zmir iflgal edilir. Ayn› gün
16 May›s’da Samsun’a hareket edece¤inden
veda etmek üzere Erkân-› Harbiye dairesine
giden Mustafa Kemal Pafla Fevzi Pafla’n›n
görevden al›nd›¤› ö¤renir. Yeni Erkân-› Har-
biye Naz›r› Cevdet Pafla da makamdad›r.
Fevzi Pafla gizleyemedi¤i k›zg›nl›¤› ile hari-
tada ‹stanbul’u iflaret ederek, “Buradakilerin
rahat›n› fedâ etmemek için koskoca memle-
keti verdiler” der. Arkas›ndan durup bit-
mek bilmeyen iflgallere ve nihayet 3 fiubat
1920 de Fevzi Paflan›n Harbiye Naz›rl›¤›na
atanmas›, 16 Mart 1920 de de ‹stanbul’un ifl-
gali. Tek tek aranan evler, silah deposu diye
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aç›lan kabirler, bin türlü hakaretlerle iflgal
edilen resmi daireler, askeri karargâhlar  ve
bas›lan Harbiye Nezareti ile ingiliz askerleri-
nin gö¤süne dayad›klar› süngülerle odas›n-
dan ç›kard›klar› naz›r Fevzi Pafla. Pafla hat›-
ralar›nda bu durumu flöyle anlat›r. “‹ngiliz-
lerin, ‹stanbul’da toplanm›fl bulunan ve içle-
rinde Anadolu’dan gelen Kuva-y› Milliye-
ci’de olan mebuslar›n bulundu¤u Meclis-i
Mebusan› basmalar›, Mersinli Cemal Pa-
fla’y›, Rauf Bey’i, Vas›f bey’i ve di¤erlerini
tevkif ederek Maltaya sürmeleri, ‹stanbul’u
da resmen iflgal alt›na almalar›, hükümeti
düflürmeleri üzerine benim için art›k yap›la-
cak bir ifl kalmam›flt›.” Fevzi Pafla düflünce-
sinde tamamen hakl›d›r. ‹stanbul’da o’nun
yapaca¤› bir ifl kalmam›flt›r. Ya Mustafa Ke-
mal’in Anadoluya geçerken veda ziyaretin-
de Cevat Pafla, Mustafa Kemal Pafla ve ken-
disinin uygun görüfl belirttikleri befl madde-
lik bir program ve bu program›n “Anadolu-
da milli bir irade vücuda getirilmesi” mad-
desi, ya Anadolu’da yap›lacak baflar›lacak
ifller? Bunlar yok say›labilir mi idi. Kald› ki
ayn› de¤erlendirmeyi yapan ‹stanbul’daki
vatansever ayd›nlar, askerler binbir türlü
güçlüklere ra¤men Anadoluya geçmiyorlar
m› idi. Ve nihayet Fevzi Pafla, muhtemelen
Ankara’dan alm›fl oldu¤u davet ve vatan
sevgisi ile 17 Nisan 1920 günü yan›nda ya-
veri Jandarma Te¤meni Salih K›l›ç oldu¤u
halde Beykoz’dan hareketle Anadoluya geç-
mek üzere ‹stanbul’dan ayr›l›r.

Mustafa Kemal Pafla Erzurum’da bulu-
nan 15. Kolordu Komutan› Kaz›m Karabekir
Pafla’ya çekti¤i bir flifreli telgrafla durumu
bildirerek, Fevzi Pafla’dan en üst düzeyde
yararlan›laca¤›n›, bunun için de  Meclis ka-
rar› ile kurulacak Heyet-i ‹craiye’de (Bakan-
larKurulu) Müdafaa-i Milliye vekâletini
(Milli Savunma Bakanl›¤›) almas›n›n uygun
olaca¤›n›, e¤er bunlar d›fl›nda özel bir de¤er-
lendirme varsa bildirilmesini ister. Neden
Milli Savunma Bakanl›¤›? Çünkü Fevzi Pafla
‹ttihatç› de¤ildir ve Anadolu’daki özellikle
meclisteki ittihatç›lara hizmet etmez ve on-
lar taraf›ndan kullan›lmaz, siyaset ve politi-
kaya uzakt›r, orduda siyaset yap›lmas›na as-
la s›cak bakmaz ve müsaade etmez. Askerlik
mesle¤ine afl›kt›r, bütün dünyas› üniformas›,
k›t’as› ve askerleridir.

Ayn› gün Mustafa Kemal, Fevzi Pafla’ya

yazd›¤› bir telgrafta “Bizi onur-
land›rman›zdan ve yüksek hiz-
metlerinizle millete yararl› olaca-
¤›n›zdan  dolay› pek mutluyuz.
Özellikle hürmetlerimizi arzede-
riz”diyordu. 

23 Nisan 1920 Cuma günü
Türkiye Büyük Millet Meclisi aç›-
l›r ve Fevzi Pafla daha Ankara’ya
ulaflmadan T.B.M.M. azal›¤›na se-
çilir. O ise ancak 27 Nisan da  An-
kara’ya gelecektir. Mustafa Ke-
mal, Fevzi Pafla’nin geliflini bir
müjde genelgesi ile duyurur. Os-
manl› Hükümetinin o a¤›rbafll›,
vakur, kiflilik ve karakteri ile kar-
fl›s›ndakilere daima güven hissi
veren eski Harbiye Naz›r› Fevzi
Pafla Hazretleri daha yorgunlu¤unu bile at-
madan T.B.M.M. de bir konuflma yapar.
Özellikle ‹stanbul’un, ‹stanbul hükümetinin
içine düfltü¤ü ac› durumu ve itilâf devletle-
rinin durumunu bütün ç›plakl›¤›yla anlatan
konuflmas›na “Efendiler! Evvelâ ‹stanbul’un
esaret muhitinden kurtularak, Ankara’n›n
hürriyet dolu havas›n› teneffüs etti¤im için
Cenâb-› Hakk’a hamd ve flükrederim” diye
bafllar ve “flimdi birbirimize tutunmak ve
tek bir cephe olarak çarp›flmak icap ediyor.
Büyük Millet Meclisinizin ve de¤erli reisiniz
Mustafa Kemal Pafla Hazretlerinin iflaret bu-
yurdu¤u yolda yürüyece¤iz. Cenâb-› Hak,
vatan ve milletimizi zafere kavufltursun.”
diyerek bitirir. Geriye Fevzi Pafla’n›n Mecli-
se resmen kat›labilmesi için bir bölgeden
milletvekili seçilmesi kal›r, o da halledilir.
Teke kazas› Belediyesi ve Müdafaa-› Hukuk
Cemiyeti T.B.M.M. de kendilerini Fevzi Pa-
fla’n›n temsil etmesine karar vermifller ve Ki-
likya Kuva-y› Milliye Kumandan› Kozano¤-
lu Do¤an Bey, Fevzi Pafla’n›n Kozan Sanca-
¤›na ba¤l› Teke kazas›ndan Milletvekili se-
çildi¤ine dair mazbatas›n› Heyet-i Temsiliye
ad›na Musata Kemal Pafla’ya göndermifltir.

Fevzi Pafla art›k kiflili¤i, askeri bilgisi, li-
der komutan nitelikleri ile Milli Mücadele-
nin en ön saflar›nda ordunun her türlü teflki-
latlanma, düzenleme, sevk ve idari, disiplin
ve lojistik konular›nda lider kadrosu aras›n-
daki yerini  alm›flt›r. 9-10 Ocak 1921  Birinci
‹nönü Savafl›. Cephane k›t, mahrumiyet ala-
bildi¤ince. Garp Cephesi Komutan› ‹smet
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bey “Cephane gönderin ma¤lup oluyoruz”
diye telgraf çeker. Cevap Fevzi Pafla’dan;
“Size bir tren cephane gönderdim, elinize
var›ncaya kadar dayan›n”. Hangi bir tren
cephane? Fevzi Pafla’n›n gözyafllar›yla imza-
lad›¤› karfl›t telgraf amaca ulaflt›rm›fl, bir
tren dolusu cephane ümidi ile can›n› difline
takarak savaflan mehmetçik cephane kendi-
sine asla ulaflmayacak olsa da o zafere ulafl-
m›flt›r. Fevzi Pafla bu olay› unutmaz ve cep-
hane-silah ihtiyac›n›n giderilmesi için ‹ma-
lat-› Harbiye (Savafl için üretim) Fabrikalar›-
n› Yahflihan’da kurar ve bundan sonraki sa-
vafllarda daha rahat soluk al›nmas›n› sa¤lar.
Bunu 31 Mart/1 Nisan 1921 ‹kinci ‹nönü Sa-
vafl› takip eder. Yunan Generali Papulas’›n
Uzunbeyli bask›n›nda pijamalar› ile kaçarak
zaferi Mehmetçi¤e b›rakt›¤› bu savafl sonra-
s›nda TBMM de söz alan Yusuf ‹zzet Pa-
fla’n›n  “Bu zaferi Fevzi Pafla Hazretlerine
borçluyuz” fleklindeki konuflmas›na Fevzi
Pafla’dan sert bir yan›t gelir. “ Bu zaferi ka-
zanan Bat› Cephesinde muharebe hatt›nda
dö¤üflen ordunun erinden komutan›na va-
r›ncaya kadar gösterdi¤i yüksek savafl kabi-
liyeti ve kudretidir. Bu muzafferiyeti ben
üzerime alamam” der ve Bat› Cephesi ko-
mutan› ‹smet Pafla’ya tebrik telgraf› gönde-
rir. Bu savafl sonras› rütbesi 1. Ferikli¤e (Or-
general) yükseltilir.

Kiflisel, toplumsal ve askeri efsanelerin
do¤du¤u, yoklu¤un yoksullu¤un varl›¤a,
maddeye ve ütopik ideallere meydan oku-

du¤u y›llar. Kütahya- Eskiflehir Muharebele-
rinde ordunun Sakarya’n›n do¤usuna çekili-
fli, Meclisin Ankara’dan do¤uya tafl›nmas›na
iliflkin kararlar› ve yine Fevzi Pafla. “Ordu-
nun çekilmesinin sorumlusu benim. Hiçbir
komutan bundan sorumlu tutulamaz. Vere-
ce¤iniz cezay› flahsen flimdiden kabul etti¤i-
mi arzederim” diye meclis kürsüsünden
hayk›r›r. Sonuçta Mustafa Kemal Pafla’n›n
baflkomutanl›¤›, Sakarya Zaferi ve ard›ndan
Baflkomutan Meydan Muharebesi ve kesin
zafer. 31 A¤ustos 1922. Yeni Türk Devleti
ikinci Mareflalini dünyaya ilan eder. Müflir
Fevzi Pafla Hazretleri.

Gazi Mustafa Kemal Pafla bu zaferin he-
men ard›ndan 4 Ekim 1922 günü verdi¤i nu-
tukta;

“Arkadafllar! 

Tebrik etmek bahtiyarl›¤›na erdi¤im bu
zaferi kolayl›kla aç›klamak kabil de¤ildir.
Bunu anlamak, bugün de¤il belki yar›n, ta-
rih sayfalar›nda enine boyuna araflt›r›ld›k-
tan sonra mümkün olacakt›r” diyecek ve
Fevzi Pafla’n›n savafl›n kazan›lmas›ndaki ro-
lünü flu sat›rlarla belirleyecekti:

“Efendiler! 

Taarruzumuz ötedenberi Genel Kurmay
Baflkan›, Pafla hazretlerinin pek derin bilgiye
ve kavray›fla ve pek derin tecrübelere daya-
narak haz›rlad›¤› plâna göre yap›lacakt›. Bu
plân düflman ordusunu kaç›rmak için de¤il,
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fakat tutup bo¤mak esas›n› içine alan bir
plând›.”

Milli Mücadelenin ve daha sonra da
Cumhuriyetin bu genç 47 yafl›ndaki Mare-
flal’inin, Atatürk’ün Latife Han›mla olan ev-
lili¤inde Kaz›m Karabekir Pafla ile birlikte
nikâh flahitli¤ini de yapm›fl oldu¤unu görü-
yoruz. Y›l 1924, genç Türk Cumhuriyeti ge-
liflme yolunda önemli bir karar daha alm›fl-
t›r. Meflrutiyetten beri tam bir iç içelik duru-
munda olan ordu siyaset iliflkileri düzenle-
necek, ordunun k›fllas›na dönmesi sa¤lana-
rak siyaset sadece mecliste yap›lacakt›r. Mil-
li Mücadelenin asker kadrolar› içerisinde
bulunan birçok generali askerlikten istifa ile
meclisteki milletvekilli¤i s›ralar›na geçerler.
Fevzi Pafla’n›n ta bafl›ndan beri arzu etti¤i
bu karar üzerine ald›¤› tav›r hiç flafl›rt›c› ol-
mayacakt›r. O dudaklar›ndaki hiç eksilme-
yen ciddi babacan gülümseyifli ile her türlü
siyasi gelece¤e s›rt›n› döner ve meclisteki
milletvekilli¤i görevinden istifa eder. 31
Ekim 1924’den itibaren bütün hayat›n› bir-
likte geçirdi¤i ve çok sevdi¤i mehmetçikleri-
nin bafl›nda Türkiye Cumhuriyeti’nin Ge-
nelkurmay Baflkan› olarak askeri görevine
devam eder.

Y›llar bir ç›rp›da ak›p geçer. 1938 y›l›nda
Atatürk’ün art›k hasta yata¤›ndan bir daha
ç›kamayaca¤› anlafl›l›nca yeni bir Cumhur-
baflkan› aray›fllar› da bafllar. Kaz›m Karabe-
kir, Ali Fuat, Cafer Tayyar, Rauf Orbay’›n iç-
lerinde bulundu¤u grup paflay› ziyaretle
Cumhubaflkanl›¤›n› kabul etmesini isterler.
Ald›klar› cevap ise bir iste¤i reddetmekten
çok tarihi bir ö¤üt niteli¤i tafl›maktad›r.

“Ben bugün bu ordunun en sorumlu ye-
rinde bulunuyorum. Teklifinizi kabul ede-
cek olursam yar›n benim yerime geçecek
olan bir pafla da ordunun kendisine ba¤l› ol-
du¤una güvenerek beni devirir ve yerime
geçer. Onu da çok geçmeden bir üçüncü pa-
fla takip eder.” Bu teklifi Atatürk’ün vefat et-
ti¤i 10 Kas›m 1938 günü akflam› ayn› zaman-
da da Pafla’n›n Erkân-› Harbiye (Harp Aka-
demisi) mektebinden s›n›f arkadafl› olan Ali
Sait Pafla’ (Akbaytugan)›n teklifi izler. Bu
kez de cevap bir demokrasi dersi niteli¤in-
dedir ve Pafla hukuk aç›s›ndan böyle bir du-
rumun uygun olmad›¤›n› belirtir ve bu du-
rumda Mustafa Kemal Pafla’n›n yerine geç-

meye en lây›k flahs›n ‹smet Pafla oldu¤unu
vurgular. 

‹nönü’nün Cumhurbaflkan› seçilmesiyle
birlikte Türkiye de art›k büyük bir savafl›n
giderek yaklaflan rüzgarlar›ndan tedirgin ol-
maya bafllam›flt›r. Bu sorunlu günlerde bü-
tün bir topluma güven veren ise al›nan ted-
birlerden, yap›lan uygulamalardan çok Ma-
reflal Çakmak ad› ve varl›¤›d›r.

1944 y›l› Türkiye genelinde büyük olay
ve geliflmelerin yafland›¤› y›l olmasa da Ma-
reflal Çakmak aç›s›ndan büyük bir de¤iflim
y›l›d›r. Neredeyse 70 yafl›na gelmifl Genel-
kurmay Baflkan›’n›n emeklili¤i söz konusu-
dur. Toplumda ve mecliste Mareflalin Kayd-›
Hayat (Hayat Boyu) flart›yla görevde kalma-
s›ndan tutun da orduda modernizasyonun
çok çok gerisinde kald›¤›na iliflkin olumlu
veya olumsuz, fakat ço¤u politika gere¤i
sarfedilen söylemler vard›r. Sonuçta Türkiye
Büyük Millet Meclisi 7 Ocak 1944 günü ald›-
¤› kararla y›llar›n Genelkurmay Baflkan›n›
emekliye ay›r›r ve karar Cumhurbaflkan› ‹s-
met ‹nönü ad›na bir telgrafla kendisine ve
bas›na 12 Ocak 1944 günü flöyle duyurulur:

Say›n Mareflalim, 

Kanunun tayin etti¤i yafl haddi sebebi
ile muvazzaf ordudan tekaüt suretiyle bu-
gün ayr›l›yorsunuz. Uzun senelerden beri
en yüksek askeri vazifelerde devletimize ifa
buyurdu¤unuz de¤erli hizmetinizi flükranla
yâd etmeyi vazife sayar›m. Memleket engin
tecrübelerinizden hazerde ve seferde (Savafl-
ta ve Bar›flta) devletin askerlik ve di¤er hiz-
metlerinde daima istifade etmek istiyecektir.
‹leride deruhte buyuruca¤›n›z vatan hizmet-
lerini de fleref ve muvaffakiyetle baflaraca¤›-
n›za eminiz. 

Aziz Mareflalim, size s›hhat ve sa¤laml›k
içinde uzun ömürler ve devletimize yeni bü-
yük hizmet dilerim.

Cumhurreisi 
‹smet ‹nönü

O, muharebe meydanlar›n›n vakur, dim-
dik komutan› Atatürk’ün, sofras›nda aya¤a
kalkarak yer gösterdi¤i tek insan, Cumhuri-
yetin ikinci mareflali emeklili¤i bir türlü ka-
bullenemez. Hükümetin “Hangi görevi arzu
ederse o görevi verelim” tekliflerini hep geri
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çevirir. Çankaya’daki köflkünde küskünlük
günleri bafllar. O’na göre askerlikte ihtiyarla-
yan, ifle yaramayan adam›n politikada hiz-
meti olabilir mi?

Fakat politikan›n ac›mas›z çark› vatan
ve milletini sevmekten, ömrünü onlar u¤ru-
na fedâ etmekten baflka bir fley düflünmeyen
bu mert ve dürüst askeri de difllileri aras›na
almakta gecikmeyecektir.

Zorlamalar, bask›lar, manevi dayatmalar
ve nihayet Babanzâde Cihad (Gazeteci ve
Politikac› Cihad Baban) bey’in “Paflam, bir
partinin adam› olamazs›n›z. Bu do¤rudur. Fa-
kat Millet isterse, milletin karfl›s›na ç›kar, ha-
y›r, hay›r ben senin arzuna, iste¤ine, bana gös-
terdi¤in teveccühe ra¤men vazife yapmayaca-
¤›m der misiniz?”

“M‹LLET ‹STERSE!” ‹flte O’nu politika
arenas›na, daha do¤rusu tuza¤›na çeken bu
ifade olmufltur. Millet isterse elbette ki kofla-
cakt›r. Ama ne var ki Pafla’n›n politikal› y›l-
lar› hiç mi hiç baflar›l› geçmemifl siyasi zik
zaklar, politikan›n dar, k›vr›ml› yollar› bu
mükemmel “Askerî Sevk ve ‹dare” adam›n›

ve herfleyde “emir ve komuta” hü-
kümlerini dürüstlükle uygulayan ko-
mutan› dönemin o karmakar›fl›k siya-
sal ortam›nda yo¤urmaya bafllam›flt›r. 

Bir Trakya gezisi sonras› zaten ra-
hats›z oldu¤u prostat hastal›¤› iyice
artar. 1950 y›l› Ocak ay›nda Niflantafl›
Sa¤l›k Yurdu’nda yap›lan ameliyat
baflar›s›zd›r. ‹kinci ameliyat› olacakt›r.
Yurtd›fl›nda ameliyat› daha iyi sonuç-
lar verebilir ama maddi durumu buna
uygun olmad›¤› gibi, maddi birikimi
de yoktur. ‹kinci ameliyat da ayn› yer-
de yap›l›r ve 10 Nisan 1950 günü sa-
bah› saat 7.35 de Kanonika’n›n Taksim
Meydan›ndaki an›t›nda heybetli gö-
rünümü ile ebedileflen “Müflir Fevzi
Pafla Hazretleri” ya da “Büyük Erkân-
› Harbiye-i Umumiye Reisi Mareflal
Fevzi Çakmak” dâr-› dünyaya vedâ
eder. Cenaze töreni hüzünlü, hüzünlü
oldu¤u kadar kendisi ve yaflam› gibi
tabir caiz ise muhteflemdir. Cenaze
Beyaz›d Camiinde k›l›nan ö¤le nama-
z›n› takiben Edirnekap›’dan Eyüpsul-
tan’a kadar eller üzerinde ulafl›r. Ar-
kas›nda kendisini seven bir milleti ve
bir gençli¤i b›rakarak.  Nur içinde yat-

s›n.

(KRONOLOJ‹)
(1311-P. C-7) (1876-1950)

12 OCAK 1876’da ‹stanbul’da do¤du.

Çakmak o¤ullar›ndan Topçu Albay› Ali
S›rr›’n›n o¤ludur. 

Annesi, Hesna Han›md›r. 

‹kiz k›z› olup halen biri hayattad›r.

10 Nisan 1950’de öldü. ‹stanbul - Eyüp-
sultan mezarl›¤›nda gömülüdür.

Ö⁄REN‹M DURUMU:

29.4.1893 -28.1.1896’da Harp Okulu
28.1.1896- 25.10.1898’de Harp Akademi-

sini bitirdi.
Fras›zca, ‹ngilizce, Almanca, Rusça,

Farsça, Arapça, Arnavutça, ve S›rpça 
biliyordu.
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Resim 5; Kara Harp
Okulu’na imzalayarak
verdi¤i Mareflal üniformal›
foto¤raf.



YÜKSELME TAR‹HLER‹:
28.1.1896’da Te¤men,
16.3.1897’de Üste¤men,
25.12.1898’de Yüzbafl› (Kurmay),
20.4.1900’de Kola¤as› (Kd. Yzb.),
20.4.1902’de Binbafl›,
(19.7.1909’da Yarbay ve 187.12.1907’de

Albay olmufl iken, 19.8.1909’da Tasfiye-i Rü-
teb Kanunu ile rütbesi tekrar Binbafl›l›¤a in-
dirildi)

29.9.1910’da Yarbay,
24.11.1913’ de Albay,
2.3.1915’de Mirliva (Tümgeneral),
28.7.1918’de Ferik (Korgeneral),
3.4.1921’de  Birinci Ferik (Orgeneral)
31.8.1922’de Müflir (Mareflal) oldu.

GÖREVLER‹:
25 Aral›k 1898’de Harp Akademisini bi-

tirince, ilk önce Genelkurmay Dairesi 4.fiu-
beye,

11 Nisan 1899’da 3. Ordu 18. (Metroviçe)
Tümen Kurmayl›¤›na,

29 Aral›k 1908’de Tafll›ca Mutasarr›f ve
Komutanl›¤› görevlerinin de eklenmesiyle
35. Tugay Komutanl›¤›na atand›.

19 Ocak 1910’da rütbesi Tugay Komu-
tanl›¤›na yeterli olmad›¤› için aç›¤a ç›kar›ld›.  

27 Nisan1910’da Tafll›ca Mutasar›fl›¤›
kendisinde kalmak üzere geçici olarak Mü-
rettep Kosova Kolordusu Karargâh›nda gö-
revlendirildi. 

27 Temmuz1910’da ayn› Kolordunun
Kurmay Baflkanl›¤›na atand› (ki, bu göreve
fiilen 3 Haziranda bafllam›fl bulunuyordu.)

15 Ocak 1911’de Genelkurmay Dairesi 5.
fiube Müdürlü¤üne tayin oldu.

2. Ekim 1911’de ‹flkodra’da bulunurken,
Bat› Rumeli’yi  ‹talya’ya karfl› savunmak
üzere teflkil edilmifl olan Garp Ordusu Ko-
mutanl›¤› emrine verlidi ve 6 Ekimde ‹pek
Sanca¤› Mutasarr›fl›¤›na atand›.

19 Ekim 1911’de ‹stanbul’a dönerek Ge-
nelkurmay’daki görevine devam etti.

11 fiubat 1912’de, Arnavutluk ve üç Ru-

meli vilayeti (Selânik, Manast›r, Kosova)
hakk›nda al›nm›fl olan ›slahat kararlar›n›n
uygulamas›na geçmek üzere Dahiliye Naz›-
r› Hac› Adil Bey’in baflkanl›¤›nda teflkil edi-
len kurula; 19 May›s 1912’de Sadarette (Bafl-
bakanl›kta) teflkil edilecek Sekreterli¤e gö-
revlendirildi.

3 Temmuz 1912’de 21. (Yakova) Tümen
Komutan Vekilli¤ine, 

6 A¤ustos 1912 de Kosova Kuvayi Umu-
miyesi Komutanl›¤› Kurmayl›¤›na,

29 Eylül 1912’de Vardar ordusu Komu-
tanl›¤› 1. fiube Müdürlü¤üne,

2 A¤ustos 1913’de Ankara Redif Tümeni
Komutanl›¤›na,

6 Kas›m 1913’de 2. Tümen Komutanl›¤›-
na,

22 Aral›k 1913’de, 5. Kolordu Komutan-
l›¤›na atand›.

6 Aral›k 1915’de, 5. Kolordu Komutanl›-
¤› kendisinde kalmak üzere, Anafartalar
Grubu Komutan Vekilli¤ine görevlendirildi. 

Nisan 1916’da Do¤u Cephesinde 3. M›n-
t›ka Komutanl›¤›na, 

7 Eylül 1916’da 2. Kafkas Kolordusu Ko-
mutanl›¤›na, 

5 Temmuz 1917’de 2. Ordu Komutanl›¤›-
na (Diyarbak›r)’da

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

235

Resim 6; Mareflal Fevzi Çak-
mak’›n heykeltrafl Ali Hadi
Bara taraf›nndan 1933 y›l›n-
da yap›lan büstü (M.S.Ü. ‹s-
tanbul Resim ve Heykel
Müzesi koleksiyonu)



9 Ekim 1917’de Filistin Cephesindeki 7.
Ordu Komutanl›¤›na atand›. Sonralar› has-
talanarak tedavi çin ‹stanbul’a gitti. Yerine 7
A¤ustaos 1918’de, o s›rada Genel Karargâh
emrinde bulunan Mirliva Mustafa Kemal
(ATATÜRK) Pafla tayin edildi. 

24 Aral›k 1918 ‘de Genelkurmay Baflkan›
oldu. 

14 May›s 1919’da 1. Ordu K›taat› Müfet-
tiflli¤ine atand›. 

3 Kas›m 1919’da Meclis-i Vükelâ (Bakan-
lar Kurulu) karar› ile Anadolu’daki komutan
ve subaylar› durumunu tahkik için gönderi-
lecek Nasihat Kuruluna görevlendirildi. 

31 Aral›k 1919’da Askeri fiûra Üyeli¤ine
atand›. 

3 fiubat 1920’de Harbiye Naz›r› oldu.

3 Mart 1920’de Sadrazam Ali R›za Pa-
fla’n›n istifas›yla aç›¤a ç›kt›.

8 Mart 1920’de kurulan Salih Pafla kabi-
nesinde tekrar Harbiye Naz›rl›¤›na getirildi.

2 Nisan 1920 ‘de kabinenin çekilmesiyle
naz›rl›k görevi son buldu. Bundan sonra, Milli
Orduda resmen görev almak üzere Anadolu’ya
geçip, 27 Nisan’da Ankara’ya geldi.

3 May›s 1920’de Kozan Milletvekili s›fa-

t›yla Heyet-i Vekile (Bakanlar Kurulu ) Bafl-
kanl›¤›na ve ayn› zamanda Milli Savunma
Bakanl›¤›na seçildi.

9 Kas›m 1920 ‘de di¤er görevlerine ek
olarak, Erkân› Harbiye-i Umumiye Vekili
(Genelkurmay Bakan›) Albay ‹smet (‹NÖ-
NÜ) Bey’in vekilli¤ine atand›. (Albay ‹smet,
ayn› zamanda Bat› Cephesi Komutan› oldu-
¤undan Ankara’da sürekli kalam›yordu.)

5 A¤ustos 1921’de Milli Savunma Ba-
kanl›¤› görevinden çekilip, asaleten Genel-
kurmay Bakanl›¤›na seçildi.  

12 Temmuz 1922’ de Heyeti Vekile Bafl-
kanl›¤› görevinden istifa etti.        

3 Mart 1924’de Genelkurmay Baflkanl›-
¤›na atand›.

31 Ekim 1924’de milletvekilli¤inden isti-
fa etti. (14 A¤ustos 1923’e kadar Kozan Mil-
letvekili ve bu tarihten itibaren de ‹stanbul
Milletvekili olarak yasama görevinde bulun-
mufltur.)

12 Ocak 1944’de yafl haddinden emekli-
ye ayr›ld›.

1946-1950’de ‹stanbul Milletvekili (Ba-
¤›ms›z) olarak hizmet etti.
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Resim 7; Azerbaycan ve
sovyet delgeleri ile birlikte.
Resimde D›fliflleri Bakan›
Yusuf Kemal Bey, Atatük,
Mareflal Fevzi Çakmak ve
sa¤ baflta Fethi Okyar
görülmektedir.



KATILDI⁄I SAVAfiLAR VE D‹⁄ER
ASKER‹ HAREKÂT:

1905-1906 Kolaflin Olay› (Eylül 1905 - 17
May›s 1906)

1910 Arnavutluk Harekât› (1 Nisan - 8
Ekim 1910)

1911 -1912 Osmanl›- ‹talyan Savafl› (5 -19
Ekim 1911)

1912 Arnavutluk Ayaklanmas› (6 A¤us-
tos -29 Eylül 1912) 

1912-1913 Balkan Savafl› (19 Ekim 1912-
29 Eylül 1913)

1914-1918 Birinci Dünya Savafl› (29 Ekim
1914- 31Ekim 1918)

1919-1923 ‹stiklâl Savafl› (8 Nisan 1920 -
23 A¤ustos 1923)

N‹fiAN VE MADALYALARI:
Gümüfl ‹mtiyaz Madalyas› (23.01.1900)
Beflinci Rütbeden Mecidî Niflan›

(23.8.1900)
Dördüncü Rütbeden Osmanî Niflan›

(17.07.1906)
Harp Madalyas› (02.10.1915)
Muharebe Gümüfl ‹mtiyaz Madalyas›

(18.11.1915)
Alman ‹kinci S›n›f Demir Salip Niflan›

(26.12.1915)
Muharebe Alt›n Liyakat Madalyas›

(17.01.1916)
Alman Harp Madalyas› (21.10.1916)
Muharebe Alt›n ‹mtiyaz Madalyas›

(11.11.1916)
Avusturya-Macaristan ‹kinci S›n›f Aske-

rî Meziyet Salip Niflan› (03.04.1917)
K›l›çl› ‹kinci Rütbeden Osmanî Niflan›

(23.09.1917)
K›l›çl› Birinci Rütbeden Mecidî Niflan›

(07.01.1918)
Alman (Württemberg) Birinci Rütbeden

Taç Niflan› (19.06.1918)
‹stiklal Madalyas› 
YAZDI⁄I ESERLER: 
“Büyük Harpte fiark Cephesi Hareket-

leri”- Ankara, 1936
“Garbi Rumeli’nin Suret-i Ziya› ve Bal-

kan Harbinde Garp Cephesi”- ‹stanbul, 192
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GENEL B‹BL‹YOGRAFYA:
1- ATAY, Falih R›fk›- Çankaya, ‹stanbul 1969

2- AYDEM‹R, fievket Süreyya- Tek Adam, ‹stanbul

3- BABAN, Cihad- Politika Galerisi, ‹stanbul 1970 

4- CEBESOY, Ali Fuad- Milli Mücadele Hat›ralar›, ‹stanbul 1953 

5- GÖK, Hayrullah- Mareflal Fevzi Çakmak’›n Askeri ve Siyasi
Faaliyetleri (1876-1950) Ankara 1997

6- HÜRR‹YET GAZETES‹- 10 Nisan 2002 Nüshas› 

7- ‹NÖNÜ, ‹smet- Hat›ralar I-II, ‹stanbul 1985-1987

8- KARABEK‹R, Kâz›m- ‹stiklâl Harbimiz- ‹stanbul 1969 

9- ÖZALP, Kâz›m - Milli Mücadele- C.I., Ankara 1971 

10- POPÜLER TAR‹H- Say› 20, ‹stanbul 2002 

11- SLOAN, William M.- Bir Tarih Laboratuar› Balkanlar- ‹stanbul
1987 

12- TANSU, Samih Nafiz- ‹ki Devrin Perde Arkas›- ‹stanbul 1964 

13- TAR‹H DÜNYASI- Cilt I.- ‹stanbul 1950

14- YAKIN TAR‹H‹M‹Z- Cilt I/IV‹stanbul 

15- YILLAR BOYU TAR‹H - 1978/1984 aras› ciltler 

Resim 8; Mareflal Fevzi Çak-
mak’›n Eyüp’teki kabri
(Eyüp Belediye Arflivinden)



Sezai GÜLfiEN
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1950 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. ilk ve orta ö¤renimini Bak›rköy’de tamamlayan Gülflen,
‹stanbul Belediye Konservatuar›’nda tiyatro e¤itimi gördü. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat

Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana Bilim Dal›nda Lisans e¤itimi ald›. Felsefe bölümünden
Prof. Dr. ‹smail Tunal›’n›n “Sanat Felsefesi”derslerini Sertifika alarak tamamlad›. Mimar Sinan

Üniversitesi “Sahne ve Görüntü Sanatlar› Ana Bilim Dal›’nda yüksek lisans e¤itimi gördü.
Uzun y›llar ‹stanbul Belediyesi fiehir Tiyatrolar›’nda oyuncu, sahne donan›mc›s›, arfliv,

kütüphane sorumlusu, araflt›rmac›, ve dan›flman olarak çal›flt›.  1989 y›l›ndan 1991 y›l›na kadar
Marmara Üniversitesi E¤itim Fakültesi’de “kültür Tarihi kapsam›nda Tiyatro Tarihi” dersini
okuttu. fiu anda ayn› üniversitede Turist Psikolojisi- Turizm Sosyolojisi ve Bedenin Dili ders-

lerini okutmaktad›r. Müjdat Gezen Konservatuar›’nda sanat tarihi hocal›¤› yapmaktad›r.  1985
y›l›ndan bu yana Profesyonel Turist Rehberi olarak çal›flmakta olan Sezai Gülflen, Turizm
Bakanl›¤›’n›n Rehberlik E¤itimi dersleri, Sanat Tarihi ve Anadolu Uygulama Gezisi’nin de

hocal›¤›n› sürdürmektedir. Sezai Gülflen, ülkemizde Kültür Turizminin öncüsü olan FEST’le
Ad›m Ad›m Anadolu’yu ve ‹stanbul’u gezdirmeye devam etmekte ve TRT 2. Kanalda Akflama

Do¤u adl› Kültür ve Sanat Program›nda ‹stanbul’u tan›tmay› sürdürmektedir. 

ÇOK YÖNLÜ B‹R SANATÇI

EYÜP’LÜ 

HAYALÎ SA’‹D EFEND‹



Sa’id Mehmed Efendi, 1776 y›l›nda ‹stan-
bul’un Eyüp semtinde do¤du. Osmanl› tah-
t›nda Sultan I. Abdülhamit oturuyordu. Dö-
nem çalkant›l› bir dönemdi. Rus savafl›, Çefl-
me Savafl› olmufl, Kaynarca Antlaflmas› ile K›-
r›m  yitirilmifltir. Bu çalkant›l› dönemde, Ter-
sane Mühendishanesi, ‹stihkam Mektebi faali-
yete geçirilmifl, bu okullarda da ‹stanbul’un
ünlü bilgin hocalar›, Gelenbevi ‹smail, Kasap-
zade ‹brahim Efendilerin yan› s›ra da Frans›z
uzman de le Fayette’de dersler vermifltir.(1)

I. Abdülhamit’in ölümünden sonra, III.
selim tahta ç›kt›¤›nda y›l 1789’du. Said Efendi
de 13 yafl›na basm›fl, çocukluktan delikanl›l›-
¤a ad›m atm›flt›. Genç Sa’id, zekiydi, nefleliy-
di, atakt›, flakac›yd›, üstelik sanata yatk›nd›.
Tüm bu özellikleri bir araya gelince, flans da
yüzüne gülünce, ilerleyen y›llarda yükselme
olanaklar›n› yakalad›. Genç  yaflta, fieyhülis-
lam Veliyeddün Efendi’nin o¤lu Rumeli ka-
zaskeri Mehmet Efendi’ye musahip oldu.

Eyüp’lü Sa’id Efendi, Sadrazam Hac› ‹vaz
Pafla’n›n k›z› ve Sadrazam ‹vaz-zade Halil Pa-
fla’n›n k›zkardefli ile evlendi. Çocuklar› Ahmet
fiekip ve Ziyaeddin Ahmet idi. Ziyaeddin Ah-
met Bey, ilerleyen y›llarda seraskerlik müste-
flarl›¤›na kadar yükseldi.

Dönemin Sultan› III.Selim gibi Sa’id Efen-
di de mevleviydi, Yenikap› fieyhi Adülbaki
Na’s›r Dede’nin müridlerindendi. Padiflah III.
Selim müzikle içli d›fll›yd›, besteciydi, Sa’id
Efendi de sultan› gibiydi. 

III. Selim birgün unutulmak üzere bulu-
nan ve sarayda hiçbir müzisyenin bilmedi¤i
eski bir ‹sfahan Beste’yi dinlemek ister. ‹stan-
bul’da bu parçay› yaln›z Sa’id  Efendi’nin bil-
di¤inin anlafl›lmas› üzerine huzur-› hüma-
yun’a ç›k›p parçay› okur. 5.000 alt›n bahflifl al›r
Sultan III. Selim’den ve onun musahibi olur.
Sa’id Efendi, bu besteyi çocuklu¤unda Ba-
lat’ta bir Musevi kad›n Hânendeden 5 alt›n
ödeyerek meflk etti¤ini sonradan sarayda çok
kifliye anlatm›flt›r. (2)

Kendisi de besteci olan Sa’id Efendi’nin
zaman›m›za kalan parçalar› flunlard›r:

Araban-› Kürdi Aksak Semâi (Ey Murg-›
seher, nâle vü efgan sana kald›.)

Büzürg Düyek fiark›, (Meclise gelreftar
ile, muhannes).

Gerdaniye-Buselik Devr-i Reven fiark›
(Azm-i Kasr-et bu gece gel amân)

Süznak Yürük Aksak fiark› (Asmâna ç›kt›
âh›m, 2. k›ta) (3)

III. Selim’in yak›n dostlar›ndan olan, Gala-
ta Mevlevihanesi Postniflin’i fieyh Galib’in der-
vifli Halet Efendi’yle yak›n dosttur Eyüp’lü Ha-
yali Sa’id Efendi. Yedikleri içtikleri ayr› gitmez.
Halet Efendi, III. Selim taraf›ndan Paris’e elçi
olarak gönderilmifltir bir dönem.
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(1) Osmanl›lar Ansiklopedisi,
C.1, S.52, Yap› Kredi Yay›nlar›,
‹stanbul, 1999
(2) Y›lmaz Öztuna, Türk Mu-
sikisi Ansiklopedisi, C.II,
S.197-198
(3) A. g. e.

Zenne Beberruhi Çelebi

Hac›vat Karagöz



Yenilikçi, ça¤dafl, ilerici bir sultan olan III.
Selim’in kurmay› düflündü¤ü Nizam-› Ce-
did’e karfl› ç›kanlar›n aras›nda saf tuttu Said
Efendi, yeni kurulacak olan orduya reformla-
ra karfl› olan, günlük polittikan›n ortas›nda
dans eden Eyüb’lü Sa’id Efendi. Sultan III. Se-
lim’in musahibi said Efendi, görevinden
uzaklaflt›r›ld›.

Sultan III. Selim’in öldürülüp yerine ge-
çen II. Mahmut döneminde (1808-1839), tek-
rar saraya geri dönüp padiflah musahipli¤inin
yan› s›ra mabeynci olarak da görev üstlendi.
Bu görev siyasi niteli¤i a¤›r bazan bir görevdi.
Bu görevi s›ras›nda, bir özgürlük simgesi sa-
y›lan sakal b›rakmas›na izin verilmifltir.

II. Mahmmut da reformcu bir sultand›r
III. Selim gibi. Sultan Selim’in yar›da kalan re-
formlar›n›n takipçisi olur. Sultan Selim döne-
minin Paris elçisi, Galata Mevlevihanesi der-
vifli Halet Efendi yeni padiflah›n da gözdesi
olarak dan›flmanlardan biri olur. Eyüp’lü Ha-
yali Sa’id Efendi ile olan dostluklar› sürmek-
tedir. Hallet Efendi, günlük politikan›n, entri-
kan›n sonucu Konya’ya sürgüne gönderilir.
Yak›nlar›n›n padiflaha yalvar›p yakarmalar›
kâr etmez. “halledilir.” Bir k›l›ç darbesiyle ke-
silen bafl› Galata Mevlevihanesine gönderilir,

vücudu Konya’da b›rak›l›r, 

‹dam edilen Halet Efendi’nin yak›n dostu
olan Eyüp’lü Hayali Sa’id Efendi’de gözden
düfler, kendisine yol görünür, 1822 Kas›m’›n-
da Adana’ya sürgüne gönderilir. A¤ustos
1823’e kadar Adana’da kal›r, ba¤›fllan›r, eski
görevine döner bu “asi” sanatç›m›z.(4)

Padiflah II. Mahmut’un ba¤›fllamas›yla
musahiplik ve idarecilik görevi olan mabeyn-
cili¤e döner Sa’id Efendi. Yöneticili¤inin yan›
s›ra hanende, neyzen, griftzen, bestekar ve
Karagözcülü¤ünü sürdürür. Çok yünlü bir sa-
natç› olan Eyüp’lü Sa’id Efendi’nin as›l hüne-
ri, as›l ünü Hayâlilik yani karagöz oynat›c›l›¤›
idi. ‹yi resim yapan, karagözleri de kendisi
imal edip boyayan sanatç›m›z, o¤ullar›n›n
sünnet dü¤ününde de Karagöz oynatmflt›. 

Sultan II. Mahmud’un musahibi, mabeyn-
cisi, kapucu bafl›s›, hünkâr yaveri olarak da
çal›flan Enderun’dan yetiflen, Küme fasl› de-
nen saray musiki tak›m›nda da iyi tan›nan
Eyüp’lü Sa’id Efendi kariyerinin doruklar›n-
dad›r bu sultan›n döneminde. II. Mahmud’un
saray›nda çok say›da nedim, musahip, med-
dah ve mukallit oldu¤unu biliyoruz. Haf›z
H›z›r ‹lyas’›n belirti¤ine göre sultan›n sara-
y›ndaki söz sanatç›lar› aras›nda, Çavufl Aziz
Bey’in, Kör Mustafa’n›n mukkallitlik, Has
odadan Salih Efendi’nin medahl›k, Hamit
Efendi’nin hayalcilik, Hatif Efendi’nin bafl-
musahiplik Küpeli Abdi bey’in Hayali, Sa’id
Efendi’nin musahiplik,  Cin Ahmed’in de
maskaral›k yapt›¤›n› belirtir Haf›z H›z›r il-
yas.(5)

Bir çok nüktesi f›kras›yla da ün kazanan
Musahip Sa’id Efendi’nin ço¤u kaynakta do-
¤um tarihinin 1776 y›l› olmas›na karfl›n, Prof.
Dr. Özdemir Nutku, 1778’de do¤du¤unu be-
lirtir. Padiflah II. Mahmud’un saray›ndaki sa-
natç›lara karfl› eli çok aç›kt›, hatta küçük bir
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(4) Türk Ansiklopedisi, C. 28,
S. 49-50
(5) Özdemir Nutku, Meddah-
l›k ve Meddah Hikayeleri,
S.43. Türkiye ‹fl Bankas›
Yay›nlar›

Gemi fiirinin Köflkü Göstermelik Hamam Kanl›kavak



nükteye bol ihsan verdi¤i olurdu. Bunun ör-
neklerine  s›k s›k rastl›yoruz. Hayali Sa’id
Efendi’ye ihsan buyurdu¤u gibi Baflmusahip
Hatif Efendi’nin bir konuflmas›yla nas›l 1.000
alt›n ald›¤›n› Letâif-i Enderun’un 220. ev 221.
sayfalar›nda tan›k oluyoruz.

Said Efendi ile Abdi Bey,  Hatif Efendi’ye
tak›l›yorlar ve onun hekime gidip kendi için
nas›l bir güçlendirme macunu reçetesi yazd›r-
d›¤›n› anlat›yorlar. Abdi Bey reçeteyi okuyor:

“Bi-çare gelüp fakire birgün derman tale-
biyle Hâtif-i zar/ Bakt›m nabz›na derman
yok, cübb-ül sebeb, flarab-› dinar” bunun üze-
rine Hâtif Efendi yer öpüp, çavufl duas› ettik-
ten sonra “Dermân›m padiflah›m›z efendimiz
“der ve ekler. “bunlar›n iflleri güçleri yoktur.
Hele Sa’id kulunuz bütün cünündür (toptan-
delidir) deyip onlar›n t›marhaneye gönderil-
meleri için rica eder. Padiflah Hat›f Efendi’nin
konuflmas›n› çok be¤enir ve ona ihsanda bu-
lunur. (6)

Padiflah musahibi, mabeyncisi, kapucu-
bafl›s›, hünkâryaveri gibi idari ifllerinin yan›s›-
ra as›l ününü hayali, yani bir karagöz oynat›-
c›s› olarak yapan Said Efendi oldukça birikim-
li bir kifli, bir sanatç›yd›.

Tarih-i Enderun yazar› Âtâ Bey, bu biriki-
min daha gençli¤inde bir tak›m ayd›n ve bil-
gin kimselerin toplant›lar›na kat›lm›fl olmas›-
na ba¤lar. Said Efendi, Halet Efendi, Hoca
Numan, Hatif Efendi, Yenikap› Mevlevi fleyhi
Abdülbaki Efendi, Keçecizade ‹zzed Molla,
ünlü Veli Efendi Zade Emin (ki ç›rp›c› çay›r›-
na yapt›rd›¤› çeflmeden ötürü at yar›fllar›n›n
yap›ld›¤› yere Veli Efendi çay›r› ad› verilmifl-
tir) gibi zarif ve bilgin kiflilerin toplant›lar›nda
bulunmufl ve onlardan çok fley ö¤renmifltir.
Musahip Sa’id Efendi’nin bilgi ve kültür dere-
cesi, orta olmakla birlikte çok zeki ve güçlü
bir belle¤e sahip oldu¤unun dedikodusunu
yapar Tarih-i Enderun yazar› Âtâ Bey. (7)

II. Mahmut öldü¤ünde (1839), Eyüp’lü
Hayali Sa’id 63 yafl›ndayd›. “Emeklili¤ini” is-

tedi, 13 y›l daha yaflad›, 1856 y›l›nda öldü¤ün-
de, Osmanl› taht›nda Tanzimat Padiflah› Ab-
dülmecit bulunuyordu. Eyüp Mezarl›¤›’n›n
flehitlik mevkiine gömüldü. Kabrinin karfl›-
s›nda günümüzde Eyüp Lisesi, Biraz ilerisin-
de ise, Bahariye Mevlevihanesi Türbesi’nden
yap›lm›fl nakillerin sofas› bulunmaktad›r. ke-
merli kap›s›nda kitabe yoktur. Safvet’in ölü-
müne düflürdü¤ü m›sra fludur: “ Sa’id olsun
Musahib* Hazret-i Molla’ya Mev’ada” (1272)
Bu m›sradan da anlafl›ld›¤› üzere efendileri
III. Selim, II. Mahmud ve Halet Efendi gibi
Mevlevi idi,(8) bu kendine özgü sanatç›
Eyüp’lü Hayali Sa’id Efendi.
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karfl›s› set üstünde (Eyüp
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1976 Y›l›nda Yalova’da do¤du. 1998 
Y›l›nda, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-

Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nü
"XIV. Yüzy›l Beyliklerinden Germiyano¤ul-
lar› ve Saruhano¤ullar› Beyliklerinin Mima-
ri Eserleri" bafll›kl› bitirme tezini haz›rlaya-

rak mezun oldu. 1999 Y›l›nda bafllad›¤›
yüksek lisans e¤itimini "Fatih Dönemi 

‹stanbul Mescidleri", adl› teziyle 2002 y›l›n-
da tamamlad›.1999 Y›l›nda Mimar Sinan

Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü’ne Arafl-
t›rma Görevlisi kadrosuyla atand›.Yüksek

ö¤renimi s›ras›nda yaz aylar›nda, 1996 
y›l›nda ‹znik Çini F›r›nlar› Kaz›s›, 1998-1999

y›llar›nda Assos Antik Kenti Kaz›s›, 1999-
2000-2001 y›llar›nda da Edirne Yeni Saray›

Kaz›lar›’na kat›lm›flt›r. Yay›nlanm›fl 
çal›flmalar› bulunmaktad›r.

1970 Y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. 1989 
Y›l›nda, Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-

Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü’nden "Sultan Orhan Külliyesi 

Camii" bafll›kl› bitirme tezini haz›rlayarak
mezun oldu. 1993 Y›l›nda,  ‹stanbul Teknik

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimar-
l›k Tarihi Program›’nda bafllad›¤› yüksek 

lisans ö¤renimini "17. Yüzy›l ‹stanbul Mes-
citleri" adl› teziyle 1996 y›l›nda tamamlad›.

Ayn› y›l yine Mimarl›k Tarihi Program›’nda
Doktora ö¤renimine bafllad›. 1998 y›l›nda
Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Edebiyat 

Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’ne araflt›rma
görevlisi olarak atand›. Ayn› y›l Assos Antik

Kenti Kaz›s›’na kat›ld›. Halen doktora 
ö¤renimini sürdürmektedir. Yay›nlanm›fl 

çal›flmalar› bulunmaktad›r.

M‹MAR VEDAT TEK 
VE 

M‹MARLI⁄I 

Selçuk SEÇK‹N fiükrü SÖNMEZER



Mimar Vedat Tek, Osmanl› Devleti’nin
son dönemlerinde mimarl›k faaliyetlerinin
yönlendirilmesi ve uygulama projelerinin
hayata geçirilmesinde etkili olan az›nl›k mi-
marlar›ndan sonra, Osmanl› imar faaliyetle-
rinin gerçeklefltirilmesinde etkili olmufl ve
Mimar Kemaleddin ile bafllayan "I. Ulusal
Mimarl›k" döneminin önde gelen ismi ol-
mufltur.

Osmanl› vezirlerinden Girit’li S›rr› Pafla
ve ünlü flair-bestekâr Leylâ Sâz Han›m’›n
dört çocu¤undan biridir. Kardefllerinden Yu-
suf Razi (Demirbel) Paris’te ‹nflaat Mühen-
disli¤i okumufl, ‹stanbul fiehreminli¤i (Bele-
diye Baflkanl›¤›), Posta-Telgraf Naz›rl›¤› (Ba-
kanl›¤›) ve Nafia Naz›rl›¤› (Bay›nd›rl›k Ba-
kanl›¤›) görevlerinde bulunmufltur. Di¤er
kardeflleri Nezihe Beler, bat› müzi¤i alan›n-
da çal›flmalar yapm›fl, ailenin üçüncü çocu-
¤u ise elektrik mühendisli¤i e¤itimi görmüfl-
tür.

Ailenin ikinci çocu¤u olan Mehmet Ve-
dat Tek, ‹lk e¤itim - ö¤retimini gördükten
sonra, 1889 y›l›nda Mekteb-i Sultanî’ye (Ga-
latasaray Lisesi) gitmifl, 16 yafl›nda liseyi,
ikinci s›n›fta babas›n›n karfl› ç›kmas›na ra¤-
men b›rakarak, Paris’e gitmifltir. Burada ilk
önce "Ecole Monge"u bitirmifl, daha sonra
"Academie Julien" de resim, "Ecole Centrale"
da mühendislik okuduktan sonra, "Ecole
National des Beaux Arts" da aç›lan bir s›na-
v› kazanan 9 kifliden biri olmufltur. Paris’te-
ki geleneksel Roma Ödülü’ne (Prix de Ro-
ma) kat›lmak istemifl fakat yabanc› oldu¤u
için teklifi geri çevrilmifl, Paris’te geçirdi¤i
dokuz y›l›n sonras›nda yurda döndü¤ünde,
buradaki çal›flmalar›ndan dolay› "Legion
d’honeur" niflan› ile ödüllendirilmifltir.(1)

‹stanbul’a döndükten sonra, Sirkeci’deki
bir handa mimarl›k bürosu açarak, ilk proje
çal›flmalar›na bafllam›flt›r. Vedat Bey’in ilk
mimarl›k y›llar› a¤abeyi Yusuf Raz› Bey’in
"... ‹lk defa görülen Mimar Mehmet Vedat’›n
ilan› baz›lar›n›n merak›n›, baz›lar›n›n taac-
cübünü mucib oldu. Türkten mimar olur
mu? diyenler bile bulundu. Fakat, halk›n
içinde kaynayan millîyet hissi o kadar derin,
o kadar kuvvetli idi ki, bu ilk ve k›sa tered-
düt devri geçtikten sonra, Mimar Vedat’›n
idarehanesine müracaatlar bafllad›..."(2) söz-

leriyle dile getirmifltir. 1900 - 1902 y›llar› ara-
s›nda Mimar Vedat Bey, Topkap›, Yenikap›
ve Sütlüce’de çiftlik evi niteli¤inde konut
yap›lar› inflâ etmifltir(3). Yine ayn› dönemde,
1902 y›l›nda Kastamonu Hükümet Kona-
¤›’n›n projesini haz›rlam›flt›r. Vedat Tek’in
haz›rlad›¤› an›tsal nitelikteki bu ilk projeye
göre infla edilen yap›da,  planlamada simet-
ri, yüksek merdivenler ve ölçülü klasik süs-
leme unsurlar›n›n kullan›ld›¤› görülür. Cep-
hede yatay ve düfley pilastrlar›n dengeli kul-
lan›m›n›n yan› s›ra, iki yandaki simetrik ç›k-
malar ve ortada yine d›fla taflk›n iki sütun pi-
lastr›n›n destekledi¤i kemerli girifl bölümü
ile ana beden duvarlar›ndan ç›kan destekle-
rin tafl›d›¤› genifl saçaklar bize, Mimar›n da-
ha sonra infla etti¤i an›tsal eserlerinde de gö-
rülecek olan unsurlar›n, ilk iflaretlerini ver-
mektedir. 

II. Abdülhamid’in 25. cülûs y›l› dolas›y-
la yap›m› kararlaflt›r›lan, ancak yap›m› bir
y›l sonra gerçekleflen ‹zmit Saat Kulesi
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Resim 1; Mimar Vedat Tek
ve Mimar Vedat Bey’e Pa-
ris’teki ö¤rencili¤i s›ras›nda
verilen kimlik belgesi 

Resim 2; Sirkeci Büyük Pos-
tane (1909), genel görü-
nüfl(Foto. Selçuk Seçkin)

(1) Süha Özkan; "Mimar Vedat
Tek (1873-1942)", Mimarl›k, S.
11-12, ‹stanbul Kas›m-Aral›k
1973, s. 47.
(2) Yusuf Razi Demirbel ; "Pro-
fesör M. Vedat Tek", Arkitekt,
S. 9-10, ‹stanbul 1942, s.231-
233.
(3) H. Lale Uluç; M. Vedat Tek,
architect an episode in Turkish
architecture. Bogazici Univer-
sity, Institute for Graduate
Studies in Social Sciences,
(thesis M.A), 1987, s. 16.



(1901-2), Mimar Vedat Bey’in geleneksel un-
surlar yan›nda, Avrupa’ya özgü motifleri de
benimseyerek, kullanmaktan kaç›nmad›¤›n›
gösterir.

Mimar Vedat, yap›m faaliyetlerindeki
yo¤unlu¤un yan› s›ra, 1899 y›l›nda, Cemil
Topuzlu Pafla’n›n ‹stanbul fiehremini oldu¤u
dönemde "Heyet-i Fenniye Reisli¤i"ne (‹mar
Müdürlü¤ü) atanm›flt›r. Bu görevden ayr›l-
d›ktan sonra, 1912-1919 y›llar›nda da birlik-
te çal›flt›¤› Cemil Topuzlu Pafla’n›n Çifteha-
vuzlar’daki evinin mimarl›¤›n› üstlenmifltir.
Baz› yay›nlarda Mimar Vallaury’e atfedilen
köflk, ‹stanbul’daki büyük konut mimarl›¤›-
n›n önemli bir örne¤idir. Bu yap›da Mimar
Vedat kendi mimarl›k kimli¤i ile yaratt›¤›
perspektifi kullanm›flt›r. Yüksek bir bodrum
kat›n›n üzerinde çift tarafl› merdivenlerin,
cephenin ortas›nda birleflmesiyle, yap›ya gi-
rifl sa¤lanm›flt›r. Bursa kemeri ve sivri kemer
gibi klasik mimarî unsurlar, bu yap›n›n da

belirgin özelliklerindendir.

1904 Y›l›nda Posta Telgraf Nezareti bafl-
mimarl›¤›na atanan Mimar Vedat Bey, ayn›
tarihlerde de Sanayi-i Nefise Mektebi’nde
Fenn-i Mimarî dersleri vermeye bafllam›flt›r.
Posta Telgraf ‹daresi’ndeki görevi s›ras›nda
kendisinin önemli ölçüde tan›nmas›n› sa¤la-
yan ve 1905’de bafllay›p, 1909 y›l›nda yap›m›
tamamlanan, Sirkeci’deki Büyük Postahane
Binas›’n›n inflas› gerçekleflmifltir. Mimar Ve-
dat yap›n›n sürecini flöyle anlatmaktad›r; "...
beni ça¤›ran Posta Naz›r› Hasip Efendi,
Meydanc›k’taki tanzifat (temizlik) ah›rlar›-
n›n bulundu¤u yerde yap›lacak Yeni Posta
Nezareti Binas›’n›n taraf›mdan inflâas› mü-
nasip görüldü¤ünü ve derhal ifle bafllamam›
tebli¤ etti. Kollar› s›vad›k, fakat o devrin ha-
li malûm. Ad›m bafl›na bir müflkülat; vaktin-
de para vermezler, günlerce durur bekleriz.
Tam yar› yerde ak›ll›n›n biri ç›kar "efendim
der, üst katlar ahflap olsa!..." Bir münakafla
mücadeledir, gider. Böylece u¤rafla, çabalaya
nihayet befl senede binay› bitirdik..."(4) Posta
binas›n›n inflaat›n›n bitmesi Mimar Vedat’›n
ünlenmesini sa¤lad›¤› gibi, Saray ile yak›n-
laflmas›n› da sa¤lam›fl ve kendisine Mecidî
ve Osmanî niflanlar› ile Sanayî niflan› veril-
mifltir. Merdivenlerle yükseltilmifl, simetrik
düzene sahip an›tsal cephe, yanlarda öne
do¤ru ç›kma yapar ve girifller, iki renkli tafl-
tan bas›k kemerli büyük kap›lar›n yanlar›n-
da cephe boyunca yükselen genifl ve a¤›r gö-
rünümlü pilastrlarla vurgulan›r. Cepheyi
boydan boya dolanan, konsollarla destek-
lenmifl kal›n profilli kat kornifli ile yatay ola-
rak ikiye bölünen bu pilastrlar, saçak seviye-
sinde, birer kemerle birbirilerine ba¤lan›r ve
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Resim 3; Sirkeci Büyük Pos-
tane (1909), ön cepheden
görünüfl(Foto. Selçuk Seç-
kin)

Resim 4; Sirkeci Büyük Pos-
tane (1909), iç mekândan
görünüfl(Foto. Selçuk Seç-
kin)

Resim 5; Sirkeci Büyük Pos-
tane (1909), köfle kulesinden
görünüfl(Foto. Selçuk Seç-
kin)

Resim 6; Sirkeci Hobyar
Mescidi (1909) (Foto. Selçuk
Seçkin)

(4) Afife Batur; Bir Usta Bir
Dünya : Mimar Vedat Tek,
‹stanbul 1999, s. 37..



üstte sekizgen kasnakl›, kubbe ile son bulur.
Kemerlerin alt›nda, üstte sivri kemerli üçlü
pencere, altta ise dikdörtgen söveli pencere-
ler birbirilerinden ince bir saçakla ayr›l›r.
Özellikle girifl bölümlerinin vurguland›¤›
bir düzenlemeye sahip cephe anlay›fl›nda,
orta bölüm, zemin katta, köfleleri pahlanm›fl
kal›n ayaklar›n, iki renkli tafltan sivri kemer-
lerle birbirine ba¤land›¤› revak ile, kat kor-
nifli üzerindeki üst k›s›m ise alt› adet büyük
pilastr sütun ile hareketlendirilmifltir. Üst
bölümde yer alan bu sütunlar, kat kornifli al-
t›ndan büyük konsollarla desteklenmifl, böy-
lece sütunlar›n yaratabilece¤i havada kal-
m›fll›k duygusu ortadan kald›r›lm›flt›r. Ayn›
biçimde balkonlar yine, kornifl alt›ndan
dörtlü konsollarla desteklenerek, dengeli bir
görünüm sa¤lanm›flt›r. Sütunlar aras›nda
yer alan, üst s›rada sivri kemerli üçlü pence-
re ile alt s›radaki dikdörtgen söveli pencere-
ler, cepheye ritmik hareketlilik kazand›r›r.
Cepheden öne ç›kan girifl bölümleri aras›n-
daki bu orta bölüm bize, rönesans kent sa-
raylar›n›n cephe düzenlemesini hat›rlat›r.

An›tsal yap› kavram›na millî mimari içe-
risinde yeni bir boyut getiren bu yap›, özel-
likle köflelerde yeralan geometrik biçimler
ve çiniyle birlikte Osmanl› klasik üslubunda
süsleme elemanlar›n›n kullan›m›, merdiven-
ler sonras›nda ulafl›lan yap›ya giriflteki ha-
z›rl›k bölümü ve üç kat boyunca yükselen
büyük, ayd›nl›k ve kalem iflli tavan›yla, geç-
mifle yönelik bu özellikleriyle, Mimar Ve-
dat’›n mimarl›k kiflili¤i ile özdeflleflen, en

önemli yap›s›d›r.

Büyük Postane Binas›’n›n arkas›ndaki
Afl›refendi Caddesi üzerinde yer alan, Hob-
yar Mescidi (1909), Mimar Vedat’›n planla-
y›p-inflâ etti¤i tek dinî yap›d›r. Postane bina-
s›n›n yap›m› s›ras›nda y›k›lan kare plan yo-
rumunda ve üzeri kubbe ile örtülü yap›n›n
yerine inflâ edilen bu mescid, çokgen planl›
ve üzeri kaburgal› kubbe ile örtülüdür. Kö-
flelerde pilastrlar yard›m›yla çokgen kurulufl
daha da belirginlefltirilmifltir. Cepheler dört
yönde, sivri kemerle kavranan iki bölümlü
pencere üzerinde yer alan geometrik kom-
pozisyonlu çiniler ile saçak alt›na kadar ula-
flan mukarnas dolgularla, pahl› köfle yüzey-
lerinde ise, penceresiz fakat yüzeyi kare ve
dikdörtgen Kütahya üretimi çini plakalarla
süslenmifltir. Cepheleri dolanan çini bordü-
rün iki yan›nda, ç›kma konsollar üzerinde
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Resim 7; Sultanahmet Tapu
Kadastro Binas› (1920-21),
genel görünüfl(Foto. Selçuk
Seçkin)

Resim 8; Sultanahmet Tapu
Kadastro Binas› (1920-21),
girifl cephesinden görü-
nüfl(Foto. Selçuk Seçkin)

Resim 9; Akaretler Milli Em-
lak Dükkanlar› (1910), genel
görünüfl(Foto. Selçuk Seç-
kin)



uçlar› demir süslemelerle son bulan metal çu-
buklarla tutturulan genifl saçak üzerinde,
kurflun kapl› ve alemli, kubbe yer al›r. Mesci-
din kuzeybat›s›na bitiflik olarak, yap›n›n sa-
çak k›sm›na kadar yükselen kaidesiyle mina-
re bulunmaktad›r. 

1909 Y›l›nda 31 Mart ayaklanmas› sonra-
s›nda Osmanl› taht›na aileye yak›nl›¤› ile bi-
linen ve Vedat Bey’in annesi Leyla Saz’›n ya-
k›n dostu, Sultan V. Mehmet (Reflat)›n tahta
geçmesiyle birlikte, Saray Baflmimarl›¤›’na
atanan Vedat Bey, ilk ifl olarak Dolmabahçe
Saray›’nda çeflitli yenileme ve ilave birimle-
rin inflaâs›nda görevlendirilmifltir. Bu görevi
s›ras›nda yapt›¤› ilâvelerden günümüzde,
kalorifer binas› ve bacalar› özellikleriyle ta-
n›nabilmektedir.

Sirkeci’deki Büyük Postane’den sonra,

kariyerindeki ikinci önemli halkay› olufltu-
ran Sultanahmet’teki Tapu Kadastro Müdür-
lü¤ü Binas› (1909-1910) (Defter-i Haka-
nî)’n›n inflas› da bu döneme rastlamaktad›r.
Simetrik bir planda inflâ edilen yap›n›n cep-
hesi üç bölüm olarak tasarlanm›fl, ana aks›n›
oluflturan d›fla taflk›n orta ç›kman›n yan›s›ra,
cephede iki köfle d›fla do¤ru tafl›r›lm›flt›r.
Her katta farkl› biçim özelliklerine sahip
pencere düzenini, Mimar›n bu an›tsal yap›-
s›nda da görmek mümkündür. Pencereler
zemin katta bas›k kemerli, birinci katta dik-
dörtgen söveli, ikinci ve üçüncü katlarda ise
sivri kemerlidir. Ayr›ca cephede çininin kul-
lan›m› ve konsollardan ç›kan demir çubuk-
lar›n deste¤iyle tafl›nan genifl saçak düzenle-
mesi yine di¤er yap›lar›nda da görebilece¤i-
miz karakteristik unsurlard›r. Yap›da, alt al-
ta yerlefltirilen pencere s›ralar›na karfl›l›k,
cepheyi yatay olarak üç bölüme ay›ran kat
korniflleri, yatay ve düfley etkiyi dengeleyen
elemanlard›r. Yap›n›n planlamas›, orta bö-
lümde merdivenler ve bu merdivenlerin
çevresinde dolanan koridor ile bu koridora
aç›lan, yap›n›n di¤er bölümlerine ulafl›lma-
s›n› sa¤layan, yan koridorlar ve bu bölüme
aç›lan mekânlardan oluflmufltur.

Mimar Vedat Bey, Sirkeci’de ticaret yap›-
lar› da inflâ etmifltir. Bu yap›lardan ilki olan
Sirkeci’deki Liman Han’n›n tamamlanmas›
1907 y›l›na rastlar. Saray baflmimarl›¤› göre-
vini sürdürdü¤ü s›rada da Sabit Bey Han›
(1914-15), Muradiye Han› (1915) ve Mesaret
Han›’n› (1915-1916) inflâ etmifltir.

Eminönü ‹lçesi, Sirkeci’de, Yal›köflkü
Caddesi, No: 11’deki Liman Han› da Vedat
Tek’in di¤er an›tsal mimarî örnekleri ile bir-
likte, tamamen dönemin mimarî üslup özel-
liklerini yans›t›r. Katlar› belirleyen pencere
dizileri, yatay ve düfley pilastrlarla gruplan-
d›r›larak, yap›n›n caddeye bakan cephesin-
de, hareketlilik sa¤lanm›flt›r. Girifl, üzerinde
yer ald›¤› düfley eksen boyunca cephenin
üst bitimine kadar iki güçlü pilastr ve ara-
s›nda öne do¤ru e¤risel taflma yapan pence-
re s›ralar› ile, cephenin di¤er bölümlerinden
farkl› olarak vurgulanm›flt›r. Pilastrlar, saçak
seviyesi üzerinde devam ederek, piramidal
biçimli bafll›klarla son bulur. E¤risel formda
d›fla taflan pencere katlar›n›n üzeri balkon
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Resim 10; Sirkeci Liman
Han (1915-6) genel görü-
nüfl(Foto. Selçuk Seçkin)

Resim 11; Karaköy Muradi-
ye Han (1914-15) (Foto. Sel-
çuk Seçkin)

Resim 12; Haydarpafla ‹ske-
lesi (1915) genel görü-
nüfl(Foto. Selçuk Seçkin)



olarak de¤erlendirilmifltir. Zemin katta ise,
girifl kap›s›n›n genifl aç›kl›kl›, yar›m daire bi-
çimli kemeri, iki yanda baklaval› bafll›klara
sahip genifl gövdeli, ancak bas›k birer sütu-
na oturur.

Liman Han’›n zemin kat›nda sivri ke-
merlerin gerisinde, iki katl› dükkân s›ras›
yer al›r ve bu kat›n üst bitimi, cephe boyun-
ca asma saçakla örtülüdür. Bu saçak, bitkisel
bezemeli demir çubuklarla üstten cephe du-
var›na tutturularak, ask›ya al›nm›flt›r. Cep-
hede, birinci ve ikinci kat pencereleri yatay
ve düfley silmelerle, dörtlü gruplar halinde
düzenlenmifltir. Pencere biçimlerinde yine
katlar aras›nda farkl›l›klar dikkati çeker. Bi-
rinci katta dikdörtgen aç›kl›kl›, ikinci katta
bas›k kemerli, üçüncü katta bas›k kemerle
üstten kavranan çift aç›kl›kl› pencere s›ralar›
yer al›rken, en üst kat sivri kemerli, büyük
pencerelerle son bulur. Her zamanki gibi,
kemer köfle yüzeylerinde çini süslemeler yer
al›rken, cephenin üst bitimi genifl bir saçakla
sonland›r›lm›flt›r.  

I. Dünya Savafl› s›ras›nda Mimar Vedat,
Harbiye Naz›r› Enver Pafla taraf›ndan Har-
biye Nezareti baflmimarl›¤›na atanm›fl ve bu
görevini üç y›l sürdürmüfltür. Bu görevi s›ra-
s›nda Kuruçeflme‘de yer alan Enver Pafla
Köflkü’nün inflaat› gerçekleflmifl, Veliefendi
Hipodromu ve buna ba¤l› ek birimlerin in-
flas› ise, Savafl nedeniyle gerçekleflemeyen
projelerden olmufltur.

Ankara’n›n, yeni kurulan Cumhuriyetin
baflkenti olmas›ndan sonra, imar faaliyetleri-
ne 1924 y›l›nda Atatürk’ün
özel daveti ile kat›lan Mi-
mar Vedat Bey, ilk ifl olarak
Çankaya’da Gazi Köfl-
kü’nün onar›m ve ilâve bi-
rimlerinin inflâas›n› üstlen-
mifltir. Bu dönemdeki ilâve
birimlerden günümüze ula-
flan en belirgin bölüm, ba¤
evine ilâve edilen sekizgen
kuledir. Ankara’daki yafla-
m› s›ras›nda gerçeklefltirdi-
¤i di¤er bir önemli proje, II.
Meclis Binas›’n›n inflas›d›r.
Bafllang›çta Cumhuriyet
Halk F›rkas›’n›n merkez bi-

nas› olarak planlanan yap›n›n, inflaat›n biti-
minde (1924-1925) Meclis Binas› olmas› ka-
rarlaflt›r›lm›flt›r. Bu yap›n›n karfl›s›nda yer
alan Ankara Palas Oteli’nin inflas› ise, Mi-
mar Vedat’›n Ankara’dan ayr›lmas›na sebep
olacak, baz› anlaflmazl›klar› da beraberinde
do¤urmufl, Ankara Palas’›n inflaat› devam
ederken, Vedat Bey ‹stanbul’a dönmüfltür.
Bu yap› daha sonra Mimar Kemaleddin Bey
taraf›ndan tamamlanm›flt›r.(5)

‹stanbul’a dönmesinin ard›ndan büro-
sunda çal›flmaya devam etmifl ve konut böl-
gesi olarak belirlenen, Niflantafl› ve çevresin-
de pek çok apartman ve özel konutlar›n in-
flas›n› gerçeklefltirmifltir. Projelerini gerçek-
lefltirmeye devam ederken bir taraftan da
Sanayi-i Nefise Mektebi’nde hocal›k görevi-
ne devam eden Vedat Tek, kendi projelerin-
de uygulad›¤› ve benimsedi¤i görüfller çer-
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Resim 13; Üsküdar-Paflali-
man›, Nemlizade Tütün De-
posu (1923), genel görü-
nüfl(Foto. Selçuk Seçkin)

Resim 14; Maçka, Teflvikiye
Cad., N. 69, Günefl Apt.
(1930’lar), genel görü-
nüfl(Foto. Selçuk Seçkin)

Resim 15; Taksim, Cumhu-
riyet Cad., N. 13, Pertev
Apt.(1933) genel görünüfl
(Foto. Selçuk Seçkin)

(5)  Y›ld›r›m Yavuz; "Tek, Ve-
dat" Dünden Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, C. 7, ‹stanbul
1994, s. 232.; Süha Özkan bu
yap›n›n tamamlanma süreci-
nin, Mimar Kemaleddin ile
birlikte Saçakl› Salim Derin ta-
raf›ndan gerçeklefltirldi¤ini
belirtmektedir. Süha Özkan;
a.g.m. s. 48. Ankara Palas ile
ilgili olarak bkz. "...Ankara ka-
dar eski bir tarihi olan bu fle-
hirde ve bizim kadar hem aza-
metli, hem ince bir sanat› olan
bir millette bu k›ymetler ve
güzellikler mevcuttu. Yaban-
c›lar›n arad›klar›n›n ilk k›sm›-
na Ankara Palas kâfi geldi¤i
gibi, bu ikinci k›sm›na Ankara
kâfi gelebilecektir..." Abdül-
hak fiinasi (Hisar), "Ankara",
Varl›k, Nr. 3, 15 A¤ustos 1933,
s. 37-38.



çevesinde ö¤renci yetifltirmifltir. 1927 Y›l›nda
Mimar Kemaleddin Bey’in ölümü ve ard›n-
dan Ankara’daki h›zl› yap›laflma sürecinde,
Avrupa’dan gelen mimarlar›n etkisiyle,
uluslararas› üslup h›zla yay›lm›fl, çeflitli ara-
l›klarla 27 y›l Akademi’deki hocal›k görevini
sürdüren Mimar Vedat Tek, yabanc› kökenli
hocalarla aralar›nda ç›kan anlaflmazl›klar
sonucunda G. Mongeri ile atölyelerinin ka-
pat›lmas›yla istifa etmifl ve bununla birlikte
I. Ulusal Mimarl›k dönemi sona ermifltir.
1930’larda Bat› ile kültürel iliflkiler h›zlan-
m›fl, her alanda oldu¤u gibi mimarl›kta da
Bat›l› etkiler görülmeye bafllam›flt›r. Bu du-
rum, Bat› ile olan kültür aç›¤›n›n h›zla ka-
panmas› yolunda uygulanan hükümet poli-
tikas› sonucudur.(6)

1930’lar sonras›nda, yayg›nlaflan apart-
manlaflma, Mimar Vedat’›n inflâ ettiklerinde
uluslararas› üslubun etkileri görülmeye ve
yavafl yavafl Ulusal Mimarî’nin unsurlar›

terkedilmeye bafllanm›flt›r.
Bundan sonra yaflam›n›
yapt›¤› konut projeleriyle
sürdürmüfl olan Vedat Bey,
1942 y›l›nda ‹stanbul’da ha-
yata gözlerini yummufltur.

Mimar Vedat Bey, yuka-
r›da örneklerle aç›klad›¤›-
m›z an›tsal eserlerinin yan›-
s›ra, kendisi ve ailesi için
yapt›¤› evinde de mimarî
kiflili¤ini ve ustal›¤›n› bütü-
nüyle ortaya koymufltur.
Vedat Tek Evi, Niflanta-
fl›’nda, Valikona¤› Caddesi
ile Süleyman Nazif Soka¤›-
n›n kesiflti¤i köflededir ve
1913 – 1914 y›llar›nda infla

edilmifltir. Oldukça e¤imli ve üçgen planl›
bir arsa üzerine, mimar›na yak›fl›r bir usta-
l›kla planlanarak infla edilen ev, günümüzde
koruma alt›nda olmas›na ra¤men, caddeye
bakan zemin kat restoran, arka soka¤a ba-
kan bölüm ise bar olarak kullan›lmaktad›r.
Evin girifli cadde taraf›ndad›r ve birinci kat
günlük yaflam›n sürdürüldü¤ü mekânlar
olarak (salon, yemek odas› vs.), üst kat ise
yatak odalar› olarak düzenlenmifltir. 

Üzerine oturdu¤u arazinin zorlu¤unun,
mimar taraf›ndan ne flekilde çözümlendi¤i-
ni, yap›n›n cephelerinden okumak müm-
kündür. Valikona¤› Caddesine bakan cephe-
nin iki katl› düzeninde ve köflede her iki kat-
ta, üst üste yer alan balkonlarda kullan›lan
Ulusal Mimarinin klasik unsurlar›n›n mey-
dana getirdi¤i özgün kompozisyon, Mima-
r›n di¤er eserlerinden tamamen farkl› bir yo-
ruma sahiptir. Birinci kat›n sivri kemerli üst
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Resim 16; Mimar Vedat Evi
(Valikona¤› Cad. N. 39,
Harbiye) genel görünüfl(Fo-
to. Selçuk Seçkin)

Resim 17; Mimar Vedat Evi
(Valikona¤› Cad. N. 39,
Harbiye) girifl cephesinden
görünüfl(Foto. Selçuk Seç-
kin)

Resim 18; Mimar Vedat Evi
(Valikona¤› Cad. N. 39,
Harbiye) girifl ve üst katlara
ç›kan merdivenler (Foto.
Selçuk Seçkin)

Resim 19; Mimar Vedat Evi
(Valikona¤› Cad. N. 39,
Harbiye) 1. katta ahflap ta-
vanda yer alan kalemifli be-
zeme(Foto. Selçuk Seçkin)

(6) Dönemin sanat anlay›fl›n-
daki de¤iflim üzerine yap›lan
tart›flmalar için bkz. "... Güzel
Sanatlar Akademisi’nin mi-
mari flubesinde klasik sanat›-
m›z en büyük bir dikkat ve
ehemmiyetle okutulmal›, ö¤-
retilmeli ve tesir edilmelidir.
Yaz›k ki, yeni yetiflen bez›
genç mimarlar›m›z›n gözleri-
ne "baflka bir sanat" perdesi
indirilmifl oluyor ve bu gözler
münkir yetifliyor. Öyle ki bu
sanatkârlar Sal›pazar›’nda bu-
lunduklar› halde kendilerini
‹stanbul’dan ziyade Münih’e
yak›n duyuyorlar. Ve hazindir
ki mektepten derslerini bitire-
rek ç›kan talebenin baz›s› mil-
li sanat abidelerimizin güzel-
liklerini ve de¤erlerini anla-
m›yorlar da, bunlar› sevme-
diklerini söylemekle iftihar et-
mek istiyorlar..."  Abdülhak
fiinasi (Hisar); "Klasik Abide-
lerimiz ve Güzel Sanatlar
Akademisi", Varl›k, nr. 2, 1
A¤ustos 1933, s. 21. buna kar-
fl›t görüfl olarak bkz. "... Aka-
deminin yetifltirdi¤i ve Avru-
pa’da tahsil gören genç mi-
marlar›m›z, memleketin her
köflesine yay›larak s›hhi ve
modern binalar› tamim et-
mekle meflguldürler. Genç mi-
marlar›m›z aras›nda en mefl-
hur Avrupa sanatkârlar›n›n
bile takdirini celbedecek ka-
dar kuvvetli ve güzel eserler
vücuda getirenler olmufltur.
Mimarimizin milli vas›flar›n›
henüz bulmam›flsa da, bu yol-
daki denemelerin iyi bir net-
ice verece¤i ve bizim de  mod-
ern bir millî tarz›m›z olaca¤›
ümit edilebilir..." Muzaffer
Reflit; "On Y›lda Güzel Sanat-
lar›m›z", Varl›k, nr. 8, 29 Tefl-
rin-i evvel 1933, s.124.



pencereleri, ikinci kattaki yine sivri kemerli,
küçük tepe pencereli düzenleme, çini kapla-
malar ve ikinci katta üç konsol üzerinde cep-
heden d›fla taflan saçakl› ç›kma, Osmanl› ko-
nut mimarisinin klasik unsurlar›n›n farkl›
bir yorumda yeniden ele al›n›fl›d›r. Balkon-
lardan alt kattaki, öne do¤ru daralan plan›y-
la, üçgen arsan›n köflesi ile bütünlük sa¤lar-
ken, iki yanda birer sütuna oturan üst bal-
kon dikdörtgen planl› olup, genifl bir saçak-
la örtülüdür. Alt balkonda mekân›n geriye
çekilmesine karfl›n üst balkonda saçakla bir-
likte öne do¤ru bir ç›k›fl vard›r. Yap› içinde
mekân düzeninin, en az cepheler kadar il-
ginç ancak bir o kadar da kullan›fll› oldu¤u
gözden kaçmamaktad›r.       

Mimar Vedat Bey, hayat› boyunca Mi-
mar Kemaleddin Bey taraf›ndan ilk örnekle-
ri verilen, Ulusal Mimarî’nin temel felsefesi-
nin benimsendi¤i yap›lar inflâ etmifl ve bu
düflüncelerini gerek Akademi’de ö¤rencile-
riyle paylaflm›fl gerekse de yazd›¤› yaz›larda
belirtmifltir.(7) Kendisi ile yap›lan bir görüfl-
mede "...Dedelerimiz, atalar›m›z yapt›klar›
mimarl›k yap›lar›n›n sa¤laml›klar›na ve özel
olmas›na önem verirlerdi. Bu tür yap›, ulu-
sun içinden yetiflme mimarlar›n, yap› ustala-

r›n›n birbirinin ard› s›ra dedikleri kural ve
usullere göre yap›ld›klar›ndan her tür yap›-
ya özgü kusursuz bir mimarl›k yarat›lm›flt›r.
Ulusal mimarl›k be¤enilmemeye ve Türk Sa-
natlar› hor görülmeye baflland›kça ulusal sa-
nat son bulmufltur.."  fleklinde görüfllerini
belirtmifltir.(8)
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BAKÎ’N‹N fi‹‹R AYNASINDA

OSMANLI HAYATINDAN 

RENKL‹ AK‹SLER

Prof. Dr. Muhammet Nur DO⁄AN



fiairler ve yazarlar milletlerin hayat›nda
iki önemli vas›flar› ile ön plâna ç›karlar. Bunlar-
dan ilki, sosyal gerçe¤in canl› flahitli¤i; ikincisi
de millî hayat›n ihya edicili¤idir.

fiairler ve yazarlar toplum  hayat›n›n en
canl› ve dinamik unsuru olan dil (söz) ile  mefl-
gul olduklar› için; onlar› toplumlara ruh veren,
sosyal bünyeye hayat solu¤u üfleyen ve bütün
millî unsurlar›n yaflamas› için cemiyete gerekli
enerjiyi kazand›ran varl›klar olarak görmek,
gerçe¤i bütünüyle yans›tan bir yaklafl›md›r.

Denebilir ki; dil , anlam ve  söz ile meflgul
olufl, yani edebiyat ve fliir yaflat›c›, ihya edici ve
yarat›c› bir u¤rafl olarak, bir peygamber hattâ
bir Tanr› mesle¤idir.

Bu gerçe¤i bütün ç›plakl›¤› ile fliirlerinde
yans›tan klâsik Türk fliirinin  büyük ustalar›,
flairleri zaman zaman peygamberlere benzet-
mifller; zaman zaman da , ifa ettikleri fonksiyon
icab› olarak, Tanr› ile k›yaslamaktan çekinme-
mifllerdir. Bu husus ile ilgili baz› örnekleri Fu-
zulî’nin Poetikas› ve Eski fiiirin Bahçesinde
isimli kitaplar›m›zda sergilemifltik.(1)

fiairler ve yazarlar söz malzemesini kulla-
narak kendilerini, etraflar›nda dönen hadisele-
ri, zaman ve mekân boyutu içerisinde ortaya ç›-
kan hemen her fleyi sanatlar›na konu edindikle-
ri için, ayn› zamanda, tarihte meydana gelen
olaylar›n en canl› flahitleri ve belki de en ger-
çekçi zabitleri konumundad›rlar. 

Hayat›n  renkli ve canl› aynas› olan edebi-
yat, bu özelli¤i ile millî kültürün bir hazinesi ve
millî tarihin en gerçekçi ve flaflmaz bilgi kayna-
¤› durumundad›r.

Ancak edebî eserlerden, fliirden hayat›n
gerçekçi bilgisini ç›karabilmek, yaflam› bütün
ç›plakl›¤› ile gözlemleyebilmek; zaman ve me-
kân boyutu içinde ak›p giden realiteyi do¤ru
okuyabilmek için mecaz›n gizemli perdesini
aralamak, sanat›n büyüleyici ve de¤ifltirici etki-
sini hesaba katmak, esteti¤in baflkalaflt›r›c› bo-
yutunu do¤ru  gözlemleyebilmek gerekmekte-
dir.

Edebiyat vak›as›n› iyi anlam›fl bir zihinle
edebî metinlere bakanlar, edebî  sanatlar› do¤-
ru de¤erlendirir, kelimelerin hangi ba¤lam
(konteks) içerisinde hangi anlamlar› yüklendi-
¤ini gerçe¤e uygun bir flekilde tespit eder ve
böylelikle söz malzemesinin hakikî ve mecazî
boyutlar›n›n›n ayr›m›na do¤ru bir flekilde var-
m›fl  olurlar. ‹flte bu ay›r›m gücü bizi edebî me-
tinlerdeki, özellikle fliirdeki hayat›n gerçekçi

bilgisine ulaflt›r›r ve geçmifle ait kültür unsurla-
r›  hazinesinin anahtarlar›n› elimize tutuflturur.

Edebî eserlerdeki bu, kültür ve tarih bilgisi
kayna¤› olufl hadisesi, belki de en fazla klâsik
Türk edebiyat› mahsulleri için geçerli olan bir
husustur. Çünkü klâsik Türk edebiyat›, yüzler-
ce y›ll›k bir büyük kültür, fikir, estetik ve tarih
birikiminin edebiyat›; bugün bizim önemli
oranda meçhulümüz olan muhteflem bir siyasî,
tarihî, ictimaî, askerî ve medenî gerçekli¤in es-
tetik çerçevedeki resmidir.

‹flte, klâsik Türk edebiyat›n›n bir üst kültür
olay› ve çok yüksek bir entellektüel birikimden
ibaret oldu¤u  gerçe¤ini bilenlerin, tarihin bu
çok önemli  kesitinin gerçek resmini anlamada,
yorumlamada; halâ etkilerini üzerimizde tafl›-
d›¤›m›z yak›n bir geçmiflin hakikatini kavra-
mada benzersiz üstünlüklere sahip olacaklar›n›
söylemek ilmin, vicdan›n ve gerçeklerin ruhu-
na ba¤l›l›¤›n bir gere¤idir.

Divan fliiri metinlerine bu gözle bakanlar,
onlarda bilinen birçok hususun yan›nda, uzun
bir zamandan beri  kültürü ile münasebetimi-
zin kesik oldu¤u  dinamik bir sosyal yap›ya ait
orijinal hayat unsurlar›na da tasadüf edebilir-
ler. Hattâ bu yolda gerçeklefltirilecek ciddî ve
›srarl› çabalar  sahay› bir dil ve edebiyat arke-
olojisi alan› karakterine büründürür ve bizi  ol-
dukça faydal›, zevkli ve heyecanl› neticeler is-
tihsaline götürebilir. Bazen bu neticeler dil,
edebiyat, etno¤rafya, kültür ve siyaset tarihine
›fl›k tutacak ve bilinmeyen birçok hususu ay-
d›nlatabilecek bir nitelik de kazanabilir.  Önem-
li olan, metinleri okurken ve yorumlarken, ya-
ni metin flerhi yaparken, tabi olduklar› kanuni-
yetlerle insan ve toplum gerçe¤ini daima göz
önünde bulundurmak ve edebiyat vak›as›n›n
hayat›n ak›p giden ›rma¤›ndan  beslenen canl›
bir organizma  oldu¤unu hiç unutmamakt›r.

‹flte bu özelliklere sahip klâsik Türk edebi-
yat›n›n en renkli ve kudretli flairlerinden birisi
de  Bakî (1526-1600 )dir. Osmanl›’n›n en güçlü
ve ihtiflaml› oldu¤u bir zaman diliminde ve en
uzun süre hükümdarl›k yapm›fl bir padiflah›n
(Kanunî Sultan Süleyman) saltanat› dönemin-
de yaflayan ve bu büyük sultan›n himayesinde
hayat›n›n en güzel y›llar›n› geçiren Bakî, döne-
min ihtiflam›na paralel olarak fliir ve edebiyatta
da zirveye ç›km›fl ve flairlerin sultan› (Sulta-
nü’fl-fluarâ) ünvan›n› hakk› ile elde emifltir.

Klâsik fliirimizin bir baflka büyük ustas›
olan Nef’î (1572-1635), divan›nda Bakî’nin bu
hususiyetine dikkat çekerken, o vesile ile  ken-
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di flairli¤ini de överek, Sultan I. Ahmed’e, Ka-
nunî Sultan Süleyman’›n flair Bakî’ye etti¤i ilti-
fat ve ihsanlar›n  kendisine  de gösterilmesi ge-
rekti¤ini hat›rlat›r:

‹ltifat et sühan erbab›na kim anlardur
Medh-i flâhân-› cihân-bâna veren ünvân›

Kim bilirdi fluarâ olmasa ger sâb›kda
Dehre devletle gelip yine giden flâhân›

Haflre dek âb-› hayât-› sühan-› Bakî’dir
And›r›p zinde k›lan nâm-› Süleymân Hân’› (2)

Nesir diliyle söylersek: [(Ey padiflah), söz
ustas› flairlere iltifat et; çünkü cihan padiflahla-
r›n›n övgüsünü kal›c› hâle getirenler, ancak on-
lard›r.] 

E¤er flairler olmasayd›, tarihin en eski za-
manlar›ndan beri dünyaya kudret ve ihtiflamla
gelip yine ayn› flekilde giden padiflahlar› kim
hat›rlard›?..

Kanunî Sultan Süleyman Han’›n ad›n› sa-
n›n› and›rarak ebedîlefltiren, Bakî’nin âb-› ha-
yata benzeyen fliiridir.

Nef’î’ye göre, "padiflahlar flairlere önem
vermeli, onlara iltifat ve ihsanlarda bulunmal›-
d›rlar. Çünkü padiflahlar› insanlar aras›nda yü-
celterek onlar›n övgüsünü kal›c› k›lanlar, ancak
devrin kudretli flairleridir. Çünkü söz ve hele
güzel söz (fliir) en etkili bir vas›tad›r. ‹nsanlar
üzerinde sözden daha güçlü, daha kal›c› de¤i-
flimler yapan bir unsur yoktur. Bütün güç ve ik-
tidar sahipleri bu gerçe¤in fark›ndad›rlar.  Bu
yüzden de söz (fliir) silah›n›n hep yanlar›nda
olmas›n› arzu etmifllerdir... Dünyaya say›s›z
sultan ve padiflah gelip gitmifltir. Bunlardan
hangisini sayg› ile, hay›rla ve hayranl›kla hat›r-
l›yoruz?.. Tabii ki, flairlerin ve yazarlar›n övgü-
süne mazhar olmufl olanlar›?.. E¤er flairler ol-
masayd›, dünyaya kudret ve ihtiflamla gelip
ayn› flekilde giden büyük  hükümdarlar› kim
hat›rlard›?.. Dünyaya "Muhteflem Süleyman"
diye nam salan Kanunî Sultan Süleyman
Han’›n ad›n› as›l kal›c› yapan, Bakî’nin ölüm-
süzlük suyuna benzeyen fliiridir. Sultan Süley-
man Han’›n hat›ras› Bakî’nin fliirinden beslen-
mifl ve adetâ ebedîlik özelli¤i kazanm›flt›r."

Bakî de elbette kendi gerçe¤inin fark›nda-
d›r ve hakikatin ilan›  hususunda fazla müteva-
zi olunmamas› gerekti¤ini aç›kça ortaya koyan
bir üslûpla kendi flairli¤i ve fliiri ile ilgili flu ifa-
deleri kullan›r:

Bakî musahhar oldu bana kiflver-i sühan
Geçdim serîr-i nazma bugün hüsrevâne ben

(3)

[Ey Baki, söz ülkesi art›k benim emrime
girdi. Bugün ben fliirin taht›na haflmetli bir pa-
diflah gibi kuruldum.]

Tevriyeyi (iham›)  seven ve “fliirin”de çok
kullanan flairimiz bu beyitte de Bakî kelimesini
tevriyeli olarak kullanm›fl ve sözünü iki anlam
katman›n› birlikte bar›nd›r›r hâle getirmifltir.

Bakî sözcü¤ünün ilk anlam›, yukar›daki
beytin nesre çevirisinde kulland›¤›m›z, flairin
ad›d›r. Bakî sözcü¤ü ikinci olarak "art›k, bun-
dan böyle ve ebediyyen" anlam›na gelir. "Ba-
kî"nin bu anlam› ile beyit flu flekilde nesre çev-
rilebilir: Söz ülkesi bundan böyle ve ebediyyen
benim emrime girmifltir. Ben bugün fliirin taht›-
na haflmetli bir padiflah gibi kuruldum.

As›rlardan beridir hakl› olarak fliir ve söz
ülkesinin kudretli hükümdar› ünvan› ile an›lan
Bakî, klâsik edebiyat›m›z›n zirve flairlerinden
birisidir. O, fliirlerinde ve di¤er eserlerinde di-
van fliirinin kültürünü, dünya görüflünü ve es-
tetik anlay›fl›n› en eksiksiz bir flekilde yans›tan
sanatkârlar›m›z›n bafl›nda gelir. Bakî’nin divan›
bafltan bafla klâsik divan fliirimizin en mükem-
mel ve kusursuz örnekleri ile doludur. Bakî Di-
van› bu konumu ile  edebiyat tarihimizin eflsiz
mücevherlerinden birisi, hattâ daha sanatkârâ-
ne bir tasvirle, edebiyat saray›m›z›n  Kafl›kç› el-
mas›’d›r.

Yukar›da da bir vesile ile belirtti¤imiz gibi
Bakî bir tevriye (iham) flairidir. Onun fliirlerin-
de en çok kendini hissettiren üslûp özelli¤i, sö-
zü iki veya daha fazla anlama gelebilecek bir
flekilde söylemesidir. Bu üslûp özelli¤i Bakî’nin
kimi beyitlerinde öylesine büyük bir baflar› ile
kullan›lm›flt›r ki, bu beyitlerin, birbirinden çok
farkl› anlamlar› iç içe  katmanlar hâlinde bar›n-
d›ran bu durumlar› ile, günefl ›fl›¤›n› de¤iflik
aç›lardan ve yedi renk yelpazesi hâlinde yans›-
tan elmas kristallerine dönüfltü¤ü görülür.  ‹flte
bu hususiyet, onun fliirini bugünün insan› için
âdeta bilinmeyen nice tarihî ve kültürel malû-
mat›n keflfedilebilece¤i  bir dil ve kültür arke-
olojisi kaz› alan› hâline getirmifltir.

fiimdi art›k Bakî Divan›’ndan seçti¤imiz,
gündelik hayata ait ilginç bilgiler tafl›yan ve bi-
ze bugün  dünya görüflü ve felsefesi ile büyük
nisbette irtibat›m›z›n kopuk oldu¤u renkli bir
geçmiflin kültürünün kap›lar›n› aralayan baz›
beyitlerin flerhine geçebiliriz.
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BOZDO⁄AN ARMUDU
Bakî’nin edebiyat tarihimizde yer alan ör-

nek fliirleri aras›nda Sultan III. Mehmed’in za-
ferle döndü¤ü E¤ri Seferi için kaleme ald›¤›
"Tehniye-i kudûm-i Sultân Mehemmed Hân-›
Gâzî ez Sefer-i Huceste-eser" ünvanl› kaside
dikkatlerden biraz kaçm›flt›r. Bakî’nin fliirinin
üstün niteliklerinden bahsedilirken  verilen ör-
nekler aras›nda bu muhteflem kaside pek fazla
yer almaz. Halbuki, dikkatli bir flekilde incele-
necek olursa, 37 beyitlik bu kasidenin gerek
eda, gerek ak›c›l›k, gerek edebî güzellik ve ge-
rekse ihtiva etti¤i orijinal bilgiler bak›m›ndan
inan›lmaz bir baflar›y› yakalad›¤› hemencecik
görülür. Bu kaside adetâ Osmanl› ordusunun
savafl meydanlar›nda gösterdi¤i kahramanl›k
ve kudretin, iman, bilek ve silah gücü ile kaza-
n›lan muhteflem zaferlerin söz meydan›nda,
yürek ve kalem gücü ile tekrarlanm›fl hâlidir.
Hattâ, sözün k›l›ç üzerindeki ezelî ve ebedî üs-
tünlü¤ü hesaba kat›l›rsa, denebilir ki, onlardan
daha büyük bir baflar›y› (tabii ki zaferi) simge-
lemektedir.

Savafl edebiyat›n›n  en güzel ve baflar›l› ör-
neklerinden biri olan bu kasidenin her beyti
Devlet-i aliyye’nin ve o devleti kuran millî ira-
denin kendisi d›fl›ndaki dünyaya bak›fl›n›, Os-
manl› devletinin ve ordusunun rakibi olan  di-
¤er devletlere ve ordulara karfl› sahip oldu¤u
moral üstünlü¤ün ve üst perdeden bak›fl›n key-
fiyetini aç›kça gözler önüne sermektedir.

Bu kasidenin 15. beyiti flöyledir:

Elinden ol kadar düflmen yemifldür bozdo¤an› kim
K›z›lelmadan eyvâ kopd› nâgeh iflidüp an›(4)

[Düflman (o padiflah›n) elinden o kadar çok
bozdo¤an yemifltir ki; bu durum iflitildi¤inde,
k›z›lelmadan feryat ve figan sesleri, "eyvah!"
ç›¤l›klar› koptu.]

Beyitte baz› kelimeler tevriyeli olarak kul-
lan›lm›flt›r. Yani bu kelimelerin birden çok an-
lamlar› vard›r ve bunlar beyitte her  iki anlam›
da birlikte yans›tacak flekilde yer almaktad›rlar.

"Bozdo¤an", Osmanl› ordusunda savaflç›la-
r›n düflman›n bafl›n› parçalamak üzere kullan-
d›klar› çok önemli bir savafl aleti olan gürzün
di¤er ad›d›r. Bununla ilgili olarak Osmanl› Ta-
rih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü’nde flu bil-
gi vard›r:

"Gürz’ün Türkçe ad›d›r. Silâh›n icad›ndan
evvel harb aleti olarak kullan›l›rd›. Bu nevi
harb aletlerine topuz  ve fleflper de denilirdi.

Cevdet Pafla (Tarih-i Askerî-i Osmanî, ki-
tab-› evvel, s.151) bunlar› ‘yak›ndan istimal
olunan taarruz silâhlar›’ aras›nda göstermifltir.

Lehçe-i Osmanî’de (1306 tab’›) bozdo¤an
kelimesi için "bir nevi baz, do¤an bafllu çomak,
topuz, bosto¤an. Bozdo¤an karyesi armudiyle
meflhurdur. Su kemerleri andan gelir geçer.
Sis’te cesîm bir nahiye" izahat› vard›r. Yine Leh-
çe-i Osmanî’de bosto¤an kelimesi "karpuz bi-
çimli kab, bozdo¤an asl›nda bu kelimeden
müfltak olmak muhtemeldir" suretinde izah
olunmufltur.....

Süvari ve piyadeye mahsus olmak üzere
ayr› ayr› bozdo¤anlar vard›. Süvarilerinki a¤›r;
piyadelerinki hafifti. Süvariler bozdo¤an› eye-
rin sol taraf›na asarlard›. Yekpare demir, veya
bak›rdan yap›lm›fl olanlar› oldu¤u gibi; saplar›
a¤aç, bafl taraflar› demir veya bak›r olanlar› da
mevcuttu."(5)

Bu izahtan da anlafl›labilece¤i üzere, boz-
do¤an bir silah ismi olman›n yan›nda,  armudu
ile meflhur bir ilçemizin (dolay›siyle bu armu-
dun) da  ad›d›r. Ayd›n’›n  Bozdo¤an kasabas›n-
da yetiflen armutlar sert, tatl› ve büyüktür. Bu
hâli ile Osmanl› ordusunda kullan›lan gürzlere
benzemektedir. (Armuda benzeyen bir bozdo-
¤an için bkz. resim 1).  

Bakî bu beytinde bozdo¤an kelimesini tev-
riyeli olarak kullanm›fl ve böylelikle esprili bir
söyleyifli tercih etmifltir. fiair, Osmanl› askerleri-
nin gürzlerle nas›l düflman askerlerinin bafllar›-
n› parçalad›klar›n› anlat›rken, adetâ onlarla
alay edercesine, bu durumu padiflah›n elinden
bol bol Bozdo¤an armudu yemeleri fleklinde
göstermifl ve okuyucuya kinayeli, nükteli bir
oyun oynam›fl; ayn› zamanda iham sanat›n›n
güzel bir örne¤ini vermifltir. 

Beyitte ayn› flekilde iham (tevriye) çerçeve-
si içinde iki de¤iflik anlama gelecek biçimde
kullan›lan baflka kelimeler de vard›r. Bunlardan
birisi “k›z›lelma”; di¤eri ise “eyva”d›r. “K›z›lel-
ma”, Türk tarihinde, ele geçirilmesi gereken
yer, fethedilecek en uç nokta, hedef flehir anla-
m›nda yayg›n olarak kullan›lmakta; hem de en
çok bilinen meyvelerden biri olan k›rm›z› elma-
y› hat›rlatmaktad›r.

“Eyva” da, piflmanl›k, korku, panik ve ça-
resizlik hâllerinde kullan›lan "eyvah !" nidas›-
n›n k›salt›lm›fl›d›r. Eyva ayn› zamanda, bir
meyve çeflidi olan ayvay› akla getirmektedir.
Bilindi¤i gibi, eski harf sistemimizde her ikisi-
nin yaz›l›fl› da ayn› flekildedir.
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Resim 1; Topkap› Saray›
Müzesi’nde bulunan 17.
yüzy›la ait alt›n kaplama iki
bozdo¤an (gürz). Özellikle
sa¤da bulunan bozdo¤an›n
tam bir armut fleklinde ol-
du¤u görülüyor. (Nurhan
Atasoy, Splendors of the Ot-
toman Sultans, s.105).

(4) A.g.e, kaside 14, by.15.
(5) Mehmet Zeki Pakal›n, Os-
manl› Tarih Deyimleri ve Te-
rimleri Sözlü¤ü, C.I, s.241.



Böylelikle, flair üç meyvenin adlar›n› (ar-
mut, elma, ayva) îham yolu ile birarada kullan-
makta, ayr›ca tenasüp yapmaktad›r.

‹kinci m›sran›n sonunda geçen “iflidüp”
sözünde de cinas vard›r. Osmanl› yaz› siste-
minde “iflidüp” ile “afl edüp” sözlerinin yaz›l›fl-
lar› ayn›d›r. Görüldü¤ü gibi, afl etmek tabiri de
yemek ile ilgilidir ve beyitteki tenasübe uyum
sa¤lamaktad›r. fiair, bu üç ve dört kelimenin bi-
rinci anlamlar›ndan oluflan dairede as›l gayesi-
ni okuyucuya anlatmakta; kelimelerin di¤er
karfl›l›klar›ndan oluflan ikinci anlam dairesi  ile
de okuyucunun önüne adetâ nefis meyvelerle
dolu bir tabak sunmaktad›r.

ROMA KALKANI
Yukar›da bahsi geçen ve E¤ri seferinin za-

ferle sonuçlanmas› dolay›siyle kaleme al›nm›fl
olan kasidenin 20. beyti de müthifl güzellikte
söz ve anlam oyunlar› ile doludur. Bu beyit de
bize kültür tarihimizi ilgilendiren çok önemli
orijinal bilgilerin ipuçlar›n› sunmaktad›r:

Ç›kup yelkenlüler Rumî siperden bâdbânlarla
Yine gösterdiler cûfl u hurûfl-› bahr-› ummân›

[Yelken (takye)li (asker)ler Rumî kalkanlar›
ile, yelkenlerini açm›fl gemiler gibi ortaya ç›k›p,
yine, engin denizlerin coflup dalgalanmas› na-
s›l olur, gösterdiler.]

Beyit flafl›rt›c› söz ve anlam oyunlar› ile
adetâ bulmaca karakterine bürünmüfltür. Keli-
melerin birden çok anlamlar›n›n ustaca birlikte
kullan›larak gerçeklefltirildi¤i bu bulmaca çö-
zülüp metnin hakikî ve mecazî anlamlar›n›n
hazine kap›s› aç›ld›¤›nda, flairin bizim için bu
odalarda büyük bir sürpriz haz›rlad›¤› görülür.
Bu sürpriz, kültür tarihimiz bak›m›ndan önem-
li ve orijinal bir bilginin ipuçlar›d›r. Bu bilgi ne-
dir? Onu beytin flerhinin sonunda ö¤renece-
¤iz...

“Yelken” sözcü¤ü, gemilerin rüzgâr yard›-
m› ile hareketine yarayan düzene¤in ad› olma-
s›n›n yan›nda, yeniçeri oca¤›na mensup asker-
lerin bafllar›na takt›klar› serpufl ve takye anla-
m›n› da tafl›r. Bu yeniçeri serpufllar›na neden
yelken denildi¤i hususu gerçekten dikkat çeki-
cidir. Konunun akla en yak›n izah›; bu serpufl-
lar›n iki yanlar›ndan ç›kan uzant›lar›n rüzgâr-
da fliflmifl yelken bezine benzemeleri ve bu hâl-
leri ile yelkenli gemi görünümde olmalar›d›r.
(Bkz. Resim 2). fiair Bakî “yelkenliler” sözcü¤ü-
nü "yelken takye giymifl askerler" anlam›nda
kullanmakta; bir taraftan da bunun "yelkenli
gemiler" anlam›n› da iham (tevriye) yolu ile ha-

t›rlatarak sanat yapmaktad›r. Yani yelken tak-
yeler giymifl ve ellerinde Rumî kalkanlar tafl›-
yan binlerce askerin savafl düzeninde yürüye-
rek heyecan  ile hareket ediflleri, coflkun bir de-
nizde seyreden binlerce yelkenli geminin toplu
bir flekilde dalgalan›fl›na benzetilmifltir. Asker-
lerin ellerindeki Rumî kalkanlar da yine flekil
olarak rüzgâr›n fliflirdi¤i yelken bezine benze-
mektedir. (Bkz. resim3).

“Yelken” sözcü¤ünün divan fliirinde "yel-
ken takye giymifl insan" anlam›nda kullan›l›fl›-
na ait iki güzel örnek afla¤›ya al›nm›flt›r. ‹lki
Gelibolulu Alî Divan›’n›n 27. kasidesinin 6.
beyti; di¤eri de flair Hadîdî’nin bir gazelidir:

K›z›l yelkenlü gâzîlerle sahrâlar tonandukça

Gazâ meydân› gûyâ lâlezâr-› bâ¤-› cennetdür
(6)

[Sahralar k›rm›z› yelken takyeli gazilerle
doldu¤u zaman, gaza meydan› t›pk› cennetin
lâlelerle donanm›fl bahçesine benzer.] 

Vireli ziynet meh-i tâbâna yelken takyesi
Y›kd› dil mülkin idüp vîrâne yelken takyesi

Köflesi sal›ndug›nca boyn›na ruhsâr›na
Yaraflur kâkül gibi cânâna yelken takyesi

Per açup lerzân cemâli üzre olmufl gûyiyâ
fiem’ine ruhsâr›nun pervâne yelken takyesi

Sidre tâvûs›na benzer dilber-i meh-çehrenün
Bafllad›kça bâl açup cevlâna yelken takyesi
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Resim 2; Sultan II. Mahmud
döneminde Filippo Delpino
taraf›ndan ‹talya’da neflre-
dildi¤i anlafl›lan Vestiario
ed Usi dei Turchi adl› Os-
manl›’lara ait renkli k›yafet
albümünde 51. s›rada yer
alan bu resimde yelken tak-
ye giymifl bir iço¤lan› tasvir
edilmektedir.

(6) Kudret Altun, Gelibolulu
Mustafa lî Ve  Divân›  (Vari-
dâtü’l-Enîkâ), s.83



Ey Hadîdî ebre benzer k’âfitâb üstindedir
Rumeli mecnûn›nun merdâne yelken takyesi

(7)

[(O sevgilinin) yelken takyesi dolunaya
süs verdi¤inden beri, gönül ülkesini y›k›p
virane hâline getirdi.

(O sevgilinin) yelken takyesinin köflesinde-
ki örükler boynuna ve yanaklar›na do¤ru sal›n-
d›¤›nda, kâkül gibi ona pek de yarafl›r.

(O sevgilinin) bafl›n›n üstünde duran yel-
ken takyesi, sanki yana¤›n›n mumu etraf›nda
kanat ç›rpan bir pervaneye benzemektedir.

O ay yüzlü güzelin yelken takyesi, kanat
aç›p sal›nmaya bafllad›¤›nda Sidre tavusuna
benzer.

Ey Hadîdî; o Rumeli ç›lg›n›n›n bafl›ndaki,
kafl›n›n üzerine  yatm›fl  vaziyetteki  yelken tak-
ye, adetâ güneflin üzerinde duran buluta benzi-
yor.]  

“Rumî siper” tamlamas›na gelince... Siper,
kalkan anlam›na geldi¤ine göre, Rumî siper de
"Rumî kalkan" demek olur. Rûmî ise "Roma’ya
ait, Romal›" demektir. Eskiden Do¤u Roma ‹m-
paratorlu¤u, Anadolu’yu da s›n›rlar› içine ald›-
¤› için Anadolu’ya diyar-› Rûm veya Rûm;
Anadolululara da Rûmî denilirdi. Anadolu’da
yaflayan insanlar beyaz tenli ve güzel olduklar›
için divan fliirinde Rûm ve Rûmî sözcükleri ge-
nellikle siyah derili insanlar ile ilgili  olan Ha-
befl, Zenci, Hind veya Zengibar  kavramlar› ile
karfl›laflt›r›l›r ve sanat yap›l›rd›.

‹flte bu izahtan sonra, Rûmî siperin "Roma
kalkan›, Romal› askerlerin kulland›¤› kalkan"
demek oldu¤u anlafl›l›r. Bu da Bakî’nin, flerhini
yapt›¤›m›z beytinde as›rlar ötesinden bize ha-
z›rlad›¤› sürprize iflaret etmektedir. Bu sürpriz
kültür tarihimize önemli bir halka ilave edecek
flu ilginç bilgidir: Osmanl› ordusunda yuvar-
lak, d›fla do¤ru bombeli kalkanlar›n (çarhî si-
per) yan›nda zaman zaman düz yüzeyli, uzun
(oval veya dikdörtgen) kalkanlar da kullan›l-
m›flt›r. Bakî’nin beytinden anlafl›ld›¤›na göre bu
çeflit kalkanlara (Roma kalkan› anlam›nda)
"Rûmî siper" denilmektedir.

Bundan beflyüz sene önce ‹talya’da bas›l-
m›fl bir seyahatnameden  al›nm›fl afla¤›daki iki
orijinal gravürde Osmanl› savaflç›lar›n›n elle-
rinde Roma kalkan› (Rûmî siper) tuttuklar› gö-
rülüyor. (Resim 4 ve 5). Bu kalkanlara savafl
tasviri yapan Osmanl› minyatürlerinde de rast-
lamak mümkündür. Dikkatli bak›l›rsa bunlar›n
rüzgârda fliflmifl yelken bezine ne kadar benze-

di¤i (Bkz. Resim 3) anlafl›lmaktad›r.

Bu örnek, divan flairlerinin hayat›n irili
ufakl› bütün teferruat›n›n gözlemi ve bu tefer-
ruat› fliirlerine yans›tma hususunda ne denli
geliflmifl bir dikkate sahip olduklar›n›; ayr›ca
klâsik edebiyat›m›z›n hayat›n rengârenk ›fl›kla-
r›n› kristal bir ayna gibi aksettirme hususunda
nas›l bir kudrete sahip bulundu¤unu göster-
mektedir. Bu durum ayn› zamanda klâsik Türk
fliirinin, mükemmeliyete ulaflm›fl estetik yap›s›
yan›nda, sosyal ve kültürel tarihimizin vazge-
çilmez bir bilgi kayna¤›  oldu¤u gerçe¤ini de
gözler önüne sermektedir. 

Ancak, bunlar tabii ki, gerçekler karfl›s›nda
inkâr  için bahane arayanlara de¤il; kendi öz
de¤erlerine karfl› sevgi  hisleri ile dolu olan ay-
d›n gönüllü insanlara, görmek ve hakk›n flahi-
di olmak için bakanlara bir fleyler ifade edici ni-
teliktedir.

"SULTAN SÜLEYMAN 
MERS‹YES‹"NDEN
Bakî’nin edebiyat tarihimizde hakk› ile

flöhret yapm›fl fliirlerinden birisi de Kanunî Sul-
tan Süleyman’›n ölümü üzerine kaleme ald›¤›
"Sultan Süleyman Mersiyesi"dir. Kendisine
sonsuz bir ba¤l›l›kla hizmet verdi¤i ve hayat›-
n›n en verimli dönemini ihsan ve iltifatlar› ile
idrak etti¤i büyük hamîsi Kanunî’nin vefat›n›n
ruhunda do¤urdu¤u yak›c› teessür, Bakî’nin bu
mersiyesini  evrensel bir fliir an›t›na dönüfltür-
müfltür.

Terkib-bend fleklinde kaleme al›nan ve se-
kiz bendden oluflan mersiyenin ilk alt› bendi
Kanunî Sultan Süleyman’a; yedinci bendi Ka-
nunî’den sonra padiflah olan Sultan Selim’e ve
sekizinci bendi de Vezîr-i Azam Sokollu Meh-
med Pafla’ya tahsis edilmifltir.

Bafltan sona kadar büyük bir hünerle ve sa-
mimî duygularla kaleme al›nan mersiye bir ta-
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Resim 3; Topkap› Saray›
Müzesi’nde bulunan bu
havlunun üzerinde alt›n ile
ifllenmifl yelkenli motifinde
rüzgarda fliflmifl yelken bez-
lerinin Roma kalkan›na ben-
zedi¤i aç›kça görülmekte-
dir.

(7) Nazire Mecmuas› v.551a.



raftan da Osmanl›’n›n haflmet ve kudretini an-
latmakta; as›rlarca dünyan›n tek  hâkimi olmufl
bir devletin yüre¤i gurur ve ihtiflamla dolu te-
beas›n›n üstün psikolojisini  yans›tmaktad›r.

‹ham (tevriye) sanat›na fazla önem veren
Bakî’nin bu özelli¤i "Sultan Süleyman Mersiye-
si"nde de kendini gösterir. Bu fliirin kimi bö-
lümlerinde Bakî, kelimelerin birden ziyade an-
lamlar›n› ustaca birlikte kullanarak m›sralar›n›
ve beyitlerini içiçe girmifl anlam daireleri ile
tezyin edip  yo¤unlaflt›rm›fl ve bizi adetâ çözü-
mü hüner ve bilgi gerektiren muammalarla
karfl› karfl›ya b›rakm›flt›r.

Biz bu yaz›m›zda "Kanunî Sultan Süley-
man Mersiyesi"nin fliirsel yo¤unluk, iham (tev-
riye), semantik ve etimolojik dikkat bak›mla-
r›ndan özellik tafl›yan üç beytini ele alarak
flerhlerini yap›p, içerilerindeki orijinal bilgileri
deflifre etme¤e çal›flaca¤›z.

‹lk beyit, mersiyenin birinci bendinin so-
nunda yer alan vas›ta beytidir.

Yüz yire kod› lutf ile gül-berg-i ter gibi
Sandûka sald› hâzin-i devrân güher gibi(8)

[(O padiflah) yüzünü taze bir gül yapra¤›
gibi lûtufla (topra¤a lûtfederek, yavaflça) yere
koydu...Sanki, devran hazinedar› hazine sand›-
¤›na bir inci tanesi b›rakt›.]

Cihan hükümdar› Kanunî Sultan Süley-
man vefat etmifl ve naafl› topra¤a verilmifltir.
Ölen, herhangi bir insan de¤il; Bat›l›lar›n
"Muhteflem Süleyman" dedikleri, Osmanl› ha-
nedan›n›n en kudretli sultanlar›ndan birisidir.

Dünyan›n en büyük siyasî, sosyal ve askerî or-
ganizasyonunun bafl›ndaki sultan›n vefat› el-
bette ki alelâde bir hadise olarak görülemez ve
bu ölüm, hiç bir vasf› olmayan herhangi bir in-
san›n ölümü ile bir tutulamazd›. O, vas›fs›z bir
insan gibi, rengi ruhu kaçm›fl ve art›k cans›z bir
hücre y›¤›n›ndan ibaret olan cesedi ile topra¤a
at›lm›fl olamazd›. Belki, "taze bir gül yapra¤›n›
and›ran yüzünü (yana¤›n›), dal›ndan kopup
havadan sal›na sal›na inerek hafifçe yere konar
gibi, lûtfederek topra¤a koymufl" olurdu. Evet,
o sultan, yaflarken tebeas›na ve  çevresine ihsan
ve iltifatlarda bulunan,  günefl gibi, ülkeye
muhtaç oldu¤u manevî enerjiyi sa¤layan bir
hükümdar oldu¤u gibi; vefat›nda da  taze bir
gül yapra¤›n› and›ran yüzünü topra¤›n üzerine
koymak suretiyle yeryüzüne büyük bir lûtuf ve
ihsanda bulunan insand›r.

fiair, padiflah›n topra¤a veriliflini birinci
m›srada "yüzünü taze bir gül yapra¤› gibi lû-
tufla (topra¤a lûtfederek, yavaflça) yere koydu"
fleklinde çok güzel bir teflbihle tasvir ettikten
sonra, ikinci m›srada bunu baflka bir tablo hâ-
linde daha resimlefltiriyor: "...Devran (felek)
hazinedar› hazine sand›¤›na iri bir inci tanesi
b›rakt›..."  Burada padiflah›n bedeni iri ve k›y-
metli inciye; devran (felek, gökyüzü) hazineda-
ra  ve toprak (yani mezar) da hazinedar a¤an›n
sand›¤›na benzetilmifltir.

Ancak, ifl bu kadarla biter mi? Bu sözün
söyleyeni, bu fliirin flairi Bakî olursa, elbette bit-
mez...Hattâ, belki henüz yeni bafllam›fl olur...
Nas›l m›?... ‹zah edelim.

Yukar›da birkaç kez ifade etti¤imiz gibi;
Bakî, bir iham (tevriye) flairidir. O, sözün bir-
den çok anlaml›s›na düflkündür ve birden çok
anlama gelen kelimelerin üçünü dördünü usta-
ca biraraya getirerek güçlü bir mimar gibi, m›s-
ralar›nda insan› kendine hayran b›rakan çok
kap›l›  anlam saraylar› infla eder.

Evet, bu beytin ikinci m›sra›nda da iflte
böyle birden çok anlama gelen (tevriyeli olarak
kullan›lan) tam dört söz unsuru bulunmakta-
d›r. M›sra bu dört söz unsurunun birbirinden
tamamen farkl› ikifler  anlam› ile, iki de¤iflik fle-
kilde anlafl›labilecek biçimde nazm edilmifltir.

fiimdi tevriyeli olarak kullan›lan bu söz un-
surlar›n› m›sradaki s›raya göre ele alal›m ve
bunlar›n fliirde birbirinden farkl› anlamlar›n›
tespit ettikten sonra,  iskeletini bu unsurlar›n
oluflturdu¤u ikinci m›sran›n, nas›l iki de¤iflik
anlam katman› hâlinde  nazm ve infla edildi¤i-
ni görelim:
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Resim 4; Nicolo de’ Nico-
lai’nin befl yüz sene önce
‹talya’da yay›nlad›¤› Navi-
gationi et Peregrinationi
Orientali adl› seyahatname-
de yer alan bu renkli gra-
vürde Deli (asl› delil) ad›
verilen gönüllü bir savaflç›
tasvir edilmektedir. Aslan
postu giyinip bafl›nda ve
kalkan›nda kartal tüyleri
bulunan delinin elinde Ro-
ma kalkan› (Rumî siper) tut-
tu¤u görülüyor.

Resim 5; Ayn› seyahatna-
meden al›nm›fl bu resimde
de Rumî siper (Roma tipi
kalkan) tafl›yan bir sol garip
görülüyor.

(8) Sabahattin Küçük, a.g.e.,
s.75.



Söz unsurlar›m›z  flunlard›r :"Sandûka",
"sald›",  "hâzin" ve "güher"...

Bu unsurlardan ilki olan "sandûka", yap›
olarak birbirinden farkl› iki de¤iflik  özellik tafl›r.
Bunlardan birisi Arapça as›ll› olup "sand›k, tah-
tadan mahfaza" anlam›na gelen "sandûk" (asl›
"sundûk"tur) kelimesinin Türkçedeki (–a) yak-
laflt›rma eki alm›fl hâlidir (sandûk-a) ve bu du-
rumda  "sand›¤a, hazine sand›¤›na" manâs›n› ta-
fl›r ; di¤eri de yine Arapça "sandûk"tan Farsça (-
a)  yap›m eki ilâvesi ile yap›lm›fl isim karakterli
bir kelime olup (sandûka), mermerden veya çu-
hadan yap›lm›fl mezar üstü anlam›na gelir. Yani
ikinci hâli ile "sandûka"  türbelerde mezar›n
üzerine konulan ve üstüne yeflil çuha örtülen
tahtadan sand›¤a denildi¤i gibi; yaln›zca meza-
r›n üzerine örtülen örtünün de ad›d›r.

‹kinci söz unsurumuz olan "sald›" ise, gö-
rüldü¤ü gibi Türkçe "salmak"  fiilinin görülen
geçmifl zaman eki alm›fl hâlidir. "Salmak" fiili-
nin de dilimizde  birbirinden oldukça  farkl› iki
temel anlam› vard›r. Bunlardan ilki; bir fleyi,
yere düflmesini amaçlayarak bofllukta b›rak-
mak (meselâ, tafl› kuyuya salmak); di¤eri de
hal›, seccade, sofra örtüsü  gibi  yayg› cinsinden
bir fleyi yere yaymak veya sermek...

M›srada tevriyeli  kullan›lm›fl üçüncü söz
unsurumuz olan "hâzin" de Arapça as›ll›d›r.
Bunun da birincisi "hazine muhaf›z›, hazine-
dar" ve ikincisi de "bekçi" olmak üzere birbirin-
den az çok farkl› iki anlam› bulunmaktad›r. Bu
ikincisi yani "bekçi" anlam› türbe için kullan›l-
d›¤›nda biraz daha de¤iflikli¤e u¤rar ve beyitte
de  görülece¤i  gibi, art›k "hâzin" sözcü¤ü "tür-
be bekçisi, türbedar" manâs›n›  vermeye bafllar.

Sonuncu söz unsurumuz olan "güher"e ge-
lince: Eski edebiyat›n söz  hazinesinin en par-
lak mücevherlerinden biri olan "güher" sözcü-
¤ü Farsça "gevher"in hafiflefltirilmiflidir. "Gü-
her" ve "gevher" kelimelerinin, bir k›sm› söz-
lüklere girmifl ve baz›lar› da hiç bir sözlükte
bulunmayan ancak eski metinlerin ba¤lam›
içinde tespit edilebilen (bu vesile ile, divan fliiri
metinlerinin kelime ve anlam da¤arc›¤›m›z› ge-
lifltirmede, Türkçe kökenli olsun, Farsça köken-
li olsun, Arapça kökenli olsun  dilimizin öz ma-
l› olmufl bütün kelimelerin bugün unuttu¤u-
muz anlamlar›n› ve nüanslar›n› tespitte önemli
bir kaynak oldu¤u hususunun bir kez daha al-
t›n› çizelim) birbirinden de¤iflik çok say›da an-
lam› vard›r. fiairler bu anlamlar› bazen tek tek
ve bazen de tevriyeli olarak kullanarak ilginç
söz ve anlam oyunlar› yaparlar. Bu hâli ile "gü-

her" sözcü¤ü,  etraf›nda teflekkül etmifl ve he-
venkleflmifl  anlam ve nüans hâleleri ile geçmifl
edebiyat›m›z›n sayfalar› aras›nda bir mücevher
gibi parlamaktad›r.

"Güher"in, flerhini yapt›¤›m›z beytin ba¤la-
m› içerisinde birbirinden çok farkl› iki anlam›
vard›r. Bu anlamlardan ilki, bütün sözlüklerde
ilk karfl›m›za ç›kan "inci"dir. "Güher" sözcü¤ü
her ne kadar  bütün de¤erli tafllar için kullan›l›-
yorsa da, özellikle k›ymetli madenlerin en asili
inciye alem olmufltur. ‹fade etti¤imiz gibi, "gü-
her"in metnimizdeki ilk anlam› "inci" olup, pa-
diflah›n bedeninin benzetileni olarak kullan›l-
m›flt›r. Yani, Kanunî Sultan Süleyman’›n kabre
konulan naafl›, tafl›d›¤› çok yüksek manevî de-
¤er sebebiyle, hazine sand›¤›na saklanan inci
gibi düflünülmüfltür. "Güher"in metindeki ikin-
ci anlam›n› da yine bu beyit ile ilgili söyleye-
ceklerimizin sonuna saklayal›m.

fiimdi, elimizdeki bu dört söz unsurunun
ilk anlamlar› ile beyti (tabii özellikle ikinci m›s-
ray›) anlamaya çal›flal›m. Beytin yukar›da ya-
p›lm›fl nesre çevirisi iflte bu söz unsurlar›n›n bi-
rinci anlamlar› ile gerçeklefltirilmifltir ve beytin
birinci anlam katman›n› oluflturmaktad›r. Bakî,
beytin bu ilk anlam katman›nda padiflah›n ve-
fat› ve topra¤a veriliflini estetik bir benzetme ile
tasvir etmekte ve bunun alelâde bir ölüm ve
defin olay› de¤il; dünyan›n en büyük ve k›y-
metli incisinin hazine sand›¤›na konulmas› ha-
disesi oldu¤unu söyleyerek Kanunî Sultan Sü-
leyman’›n kadir ve k›ymetini yüceltmektedir. 

Dünyan›n etraf›nda dönmek-
te oldu¤una ve bu dönüflü ile de
insanlar›n kaderini etkiledi¤ine
inan›lan devran (çarh, gökyüzü,
felek), beyitte birinci olarak "hazi-
nedar"a benzetilmifltir. Hazine-
dar (hazinedar a¤a), bilindi¤i gi-
bi, siyahî harem a¤alar›ndan biri-
sidir ve Osmanl› saray›n›n hazi-
nesini korumak ve idare etmekle
görevlidir. (18. yüzy›lda yap›lm›fl
renkli bir hazinedar a¤a tasviri
için bkz. resim 6). 

Beyitte gökyüzünün koyu
rengi (mavi, lâcivert, geceleyin
ise simsiyah) ile hazinedar a¤a-
n›n derisinin rengi aras›nda da il-
ginç bir benzerlik iliflkisi kurul-
mufltur. Divan fliiri metinlerinde
gökyüzünün benzetilenleri ara-
s›nda  hazinedar›n da geçmesi te-
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Resim 6; Osmanl› saray›nda
haremin ifllerine bakan Ha-
zinedar a¤ay› bütün özellik-
leri ile tasvir eden  bu renk-
li gravür Vestiario ed Usi
dei Turchi adl› k›yafet albü-
münün 66. s›ras›nda yer al-
maktad›r.



sadüfî olmay›p; aksine çok geliflmifl ve oturmufl
bir estetik sistemin neticesidir. 

Bahsi geçen söz varl›klar›n›n ikinci anlam-
lar› ile beyit bambaflka bir flekle bürünmekte;
flairimiz bu sefer bir tabiat manzaras› çerçevesi
içinde  ve çok ince bir hayâl oyunu ile muhte-
flem bir hüsnütalil yapmaktad›r. Bakî burda da
bize güzel bir sürpriz haz›rlam›fl; "güher" keli-
mesinin bugün lûgatlar›m›zda bulunmayan,
ama o gün kullan›ld›¤› anlafl›lan bir karfl›l›¤› ile
ilgili ipuçlar› vermifltir.

Söz varl›klar›m›z, ikinci anlamlar› ile bu se-
fer karfl›m›za flu flekilde ç›karlar: "Sandûka":
"Mezar›n, türbenin üzerine örtülen örtü"; "sal-
d›": "Serdi, örttü" anlam›nda "salmak" fiilinin
görülen geçmifl zaman hâli; "hâzin": "Türbe
bekçisi, türbedar"...

Bu üç söz unsurunun ikinci anlamlar›n›n
toplu olarak de¤erlendirilmesi bizi  dördüncü
söz varl›¤›m›z olan "güher"in de örtü, yayg›
cinsinden bir fley olmas› gerekti¤i gerçe¤ine gö-
türmektedir. 

Biz bu düflünce ile yola ç›karak "güher"in
buna uygun anlam›n› araflt›rd›k ve çok ilginç
bir neticeye ulaflt›k: "Güher" kelimesi Farsça
"güher-tâb" veya "gevher-tâb"›n hafiflefltirilmi-
flidir. "Güher-tâb" veya "gevher-tâb"›n Farsça
ve Osmanl›ca lûgatlarda  "alt›nla ifllenmifl ka-
d›n baflörtüsü"(9); "yazl›k fleffaf kad›n elbisesi,

alt›nla tezyin edilmifl bafl ve yüz örtüsü(10)"
karfl›l›klar› bulunmaktad›r.  Fars dilinin en bü-
yük ansiklopedik kültür lûgati olan Lûgatnâ-
me’de "güher-tâb" veya "gevher-tâb"›n izah› sa-
dedinde, zaman zaman edebî metinlerde bun-
lar›n yerine hafiflefltirilmifl flekli olan "güher"
veya "gevher" sözcüklerinin de kullan›ld›¤› be-
lirtilmektedir.(11)

fiimdi beytin nesre çevirisini  ikinci m›sra-
daki bu dört söz varl›¤›m›z›n ikinci anlamlar›
ile birlikte yapal›m: [(Padiflah) yüzünü taze bir
gül yapra¤› gibi lûtufla (topra¤a lûtfederek, ya-
vaflça) yere koydu ve felek türbedar› onun üze-
rine güherden (güher-tâbdan) bir sandûka (ör-
tü) örttü.]

Felek türbedar›n›n padiflah›n türbesinin
üzerine örttü¤ü alt›nlarla, mücevherlerle ifllen-
mifl bu örtü (güher) nedir?.. Gelmifl geçmifl en
büyük cihan padiflahlar›ndan biri olan Muhte-
flem Sultan Süleyman’›n türbesinin üzerine ya-
k›flacak örtü, elbette ki gündüz vakti güneflin
alt›n huzmeleri ile, geceleyin de milyonlarca
parlak y›ld›zlarla süslü gökyüzünün mavi atla-
s›ndan  baflka bir fley olamaz. Büyük mimar Si-
nan da sanki Bakî’nin bu beytinden ilham al-
m›fl gibi, büyük sultan›n mezar›n›n üzerine
yapt›¤› türbenin kubbesini, içine güneflin ›fl›k-
lar›n› yans›tan kristaller yerlefltirmek suretiyle,
y›ld›zlarla süslü gökyüzüne  benzetmifl; adetâ
felek türbedar›n›n serdi¤i  gökyüzünün muhte-
flem atlas örtüsünün  alt›na  mimarî dehas› ile
göz al›c› güzellikte bir sanduka da o yerlefltir-
mifltir.  (Bkz. resim 7).

KILIÇ: ÖLÜM KUfiU
Bakî’nin "Sultan Süleyman Mersiyesi"nden

ald›¤›m›z ikinci örnek, padiflah›n ve onun ye-
nilmez ordusunun gücünü muhteflem bir k›l›ç
istiaresi ile anlatan flu beyittir:

Deflt-i fenâda mürg-i hevâ durmayup konar
Tî¤ün Hudâ yolunda sebîl etdi kanlar›

[Yok olufl çölünde (ölüm) kufllar› durmadan
inip kalk›yor; (çünkü, ey padiflah), senin k›l›c›n
Allah yolunda kanlar› sebil gibi ak›tm›flt›r.]

VI. bendin 4. beytinde Bakî her zamanki
iham (tevriye) flairi olma özelli¤i yan›nda keli-
melerin etimolojik maceras›n› da göz önünde
bulundurarak okuyucuya ne güçlü hayâller
kurdu¤unu, nas›l teflbih üstüne teflbih yaparak
afl›lmaz bir söyleyifl kudretine sahip oldu¤unu
göstermektedir.

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

258

Resim 7; 18. yüzy›lda ‹stan-
bul’a bir seyahat yap›p, izle-
nimlerini bir kitapta topla-
yan Ms. Julia Pardoe’nun bu
seyahatnamesi, ‹stanbul’un
o dönemdeki ilginç görün-
tülerini yans›tan gravürlerle
de zenginlefltirilmifltir. Bu
seyahatnamede bulunan bir
gravürde Kanuni Sultan Sü-
leyman’›n Mimar Sinan ta-
raf›ndan infla edilen türbesi
de resmedilmifltir. Resimde
türbenin kubbesinde y›ld›z-
lar gibi parlayan kristaller
görülüyor.

(9) Bkz. Ferit Devellio¤lu, Os-
manl›ca-Türkçe Ansiklopedik
Lûgat, s. 343.
(10) Bkz. F. Steingass, Persian-
English Dictionary,  s. 1106.
(11) Bkz. Aliekber Dihhoda,
"güher-tâb" md.



fiairimizin burada söz ve anlam sahas›nda
gerçeklefltirdi¤i hünerlerin kilit unsuru "mürg-
i hevâ" terkibidir. Bu Farsça isim tamlamas›n›,
içinde geçen kelimelerin ilk akla gelen (birincil)
anlamlar› ile çözecek olursak, bunun "havada
uçan kufl" gibi basit bir Türkçe karfl›l›¤› oldu¤u
ortaya ç›kar. 

Ancak, tabii ki ifl bu terkibin basit, ilk akla
gelen  yal›nkat anlam› ile bitmez. Kelimelerin
arka plân›na geçmek ve onlar›n derin anlamla-
r›n› tespit etmek sûreti ile flairin ruhunda ve
beyninin k›vr›mlar› aras›nda kopan  sanat ve
estetik f›rt›nas›n›n keyfiyetini anlamak gerek-
mektedir. fiimdi kelimelerin arka plân›na geçip
fliirin anlam denizinin derinliklerine inerek, fla-
irin bize oynad›¤› sanat ve estetik oyununu
çözmeye çal›flal›m:

Bu terkibin içindeki  Arapça "hevâ" sözcü-
¤ü, "heva" fiilinden türemifl bir isimdir. "Heva"
fiilinin Arapça lûgatlarda "bir fley yukar›dan
afla¤›ya düflmek",  "yükselmek"; "(al›c› kufl)
av›n üzerine y›ld›r›m gibi inmek" ve "ölmek"
gibi karfl›l›klar› vard›r.(12)

"Mürg-i hevâ" tamlamas›na "hevâ"n›n bu
anlam› ile manâ verecek olursak, karfl›m›za "yu-
kar›dan afla¤›ya ölüm dal›fl› yaparak av›n› avla-
yan al›c› kufl" ya da "ölüm kuflu" gibi bir benzet-
me unsuru ç›kar. Yani Bakî, padiflah›n k›l›c›n›,
gökyüzünün bofllu¤unda yükselip afla¤›ya y›l-
d›r›m gibi inerek av›na ölüm dal›fllar› yapan al›-
c› kufla benzetmektedir. (Al›c› kufllar›n avda kul-
lan›lmas› ile ilgili olarak bkz. Resim 8). "Ölüm",
beyitte önce (yukar›dan ve ans›z›n gelerek hede-
fini buldu¤u için) kufla benzetilmekte ve ard›n-
dan da bu "ölüm kuflu" ikinci bir mecazlaflt›rma
ile padiflah›n yukar›dan afla¤›ya inerek düflman
askerlerine öldürücü darbeler vuran ve onlar›n
can kufllar›n› avlayan k›l›c›na teflbih edilmekte-
dir. Tabii ki, fliirde zikredilen bu "padiflah›n  k›l›-
c›" ibaresi onun flahsî silah› için kullan›lan bir
ifade olmay›p; askerlerinin ellerindeki bütün k›-
l›çlar›n; daha do¤rusu, Osmanl› ordusunun kah-
redici kudretinin bir sembolüdür.

16. yüzy›l›n güçlü flairlerinden ve Bakî’nin
fliirde üstad› olan Zatî’nin de k›l›c› do¤an,flahin
ve atmaca gibi al›c› kufllara benzeten ilginç bir
beyti vard›r: 

Bahs idüp çeflmün ile seyf yüksek uçard› velî
Takyesini bafl›na sayyâdlar oldurd›lar

(13)

[(Ey sevgili); k›l›ç senin gözünden (h›-
fl›ml› yan bak›fl›ndan) bahsedip (avc›l›k hu-

susunda kendisini senin gözlerinle bir tuta-
rak) yükseklerden uçtu¤u için, avc›lar onun
takyesini bafl›na geçiriverdiler.]

Burada Zatî, sevgilinin al›c› kufl gibi âfl›kla-
r›n gönül kufllar›n› avlayan, onlar›n sinelerinde
onulmaz yaralar açan yan bak›fl›n› (gamze) ba-
k›fl-k›l›ç-kufl müflterek benzeflimi içerisinde k›-
l›ca teflbih etmektedir. Öyle ki gerçek k›l›çlar,
keskinlikte ve avc›l›kta kendilerini sevgilinin
gözü (gözden kas›t tabii ki "gamze" ad› da veri-
len edal› yan bak›flt›r) ile k›yaslad›klar› için, av-
c›lar (yani k›l›çlar› elinde tutan silahflörler), tak-
yelerini bafllar›na geçirmifllerdir (yani k›l›çlar›
k›nlar›na sokmufllard›r). Bilindi¤i gibi, flahin ve
do¤an gibi avc› kufllar, bir zincir yard›m› ile av-
c›lar›n bileklerinde ba¤l› tutulur ve zinciri gev-
fletilerek avlanacak kufla do¤ru gönderilir. Be-
yitte Zatî, avc› kufllar›n bafllar›na sakin durma-
lar› ve sald›rmamalar› için giydirilen takyeler
ile, k›l›çlar›n k›nlar› aras›nda ilginç bir flekil ve
fonksiyon  iliflkisi kurmufltur. 

Bakî Divan›’nda yine k›l›ç-ölüm-kufl un-
surlar› aras›ndaki benzerlik ile ilgili çok ilginç
bir beyit daha vard›r. Bu, daha önce bahsi ge-
çen E¤ri Seferi’ne tahsis edilmifl kasidenin flu
29. beytidir:

Bilürsin an› mürg-i beyzâ-i pûlâd-› nusretdür
Aceb mi dâne devflürse elinde tî¤-i bürrân›
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Resim 8; Kanuni Sultan Sü-
leyman’› avlan›rken göste-
ren bu minyatür Topkap›
Saray› Kütüphanesi Müze-
si’nde bulunan Âriy Çele-
bi’ye ait bir Süleymanname-
den al›nm›flt›r. Tabloda Ka-
nuni Sultan Süleyman, elin-
de do¤an oldu¤u halde av-
lan›rken tasvir edilmifltir.
Ayr›ca al›c› kufllar›n avlar›
üzerine nas›l hamle yapt›¤›
da görülmektedir. 

(12) Bkz. Mevlüt Sar›, El-Me-
vârid  Arapça-Türkçe Lûgat,
s.1618.
(13) Ali Nihat Tarlan, Zati Di-
van›, ‹stanbul 1967, gazel 231,
beyit 2.



[O padiflah›n elindeki keskin k›l›ç, danele-
re benzeyen kelleleri toplasa buna flafl›l›r m›!..
Çünkü biliyorsun ki o, nusretin (zaferin) çelik-
ten yumurtas›ndan ç›km›fl bir kufltur /(veya )
o, beyaz ve parlak çelikten yap›lm›fl bir nusret
ve zafer kufludur.]

Bu muhteflem beyitte de k›l›ç önce  çelikten
zafer kuflunun yumurtas›ndan ç›kan bir yavru-
ya benzetilmekte ve bunun inip kalkarak düfl-
manlar›n kellesini kesmesi ile, kufllar›n bafllar›-
n› yukar› afla¤› hareket ettirerek yem yemeleri
aras›nda ilginç bir benzerlik kurulmaktad›r. Bu
beytin ilk m›sra›ndaki "mürg-i beyzâ-i nusret"
terkibinde geçen "beyzâ" sözcü¤ü de tevriyeli
olarak kullan›lm›flt›r.  "Beyzâ", "beyaz" anlam›-
na geldi¤i gibi; "yumurta"n›n da Arapça karfl›-
l›¤›d›r. ‹flte flairimiz kelimenin bu her iki anla-
m›n› birlikte kullanarak k›l›c› önce "p›r›l p›r›l
parlak ve beyaz çelikten bir zafer kuflu" olarak
tan›mlamakta; beyzân›n ikinci anlam› ile de k›-
l›c› bu sefer "zaferin çelikten kuflunun yumur-
tas›ndan ç›km›fl bir yavru (kufl)" olarak düflün-
mektedir. K›l›çlar›n kabzas›ndaki yuvarlak k›s-
ma "beyzâ" denildi¤i hat›rlanacak olursa, bu
benzetmenin ne kadar sanatkârâne yap›ld›¤›
anlafl›l›r. Afla¤›daki resim yine Navigationi et
Peregrinationi Orientali adl› seyahatnameden
al›nm›flt›r. Burada bir Osmanl› askerinin elinde
tuttu¤u k›l›c›n aç›kça kufl görünümünde oldu-
¤u anlafl›lmaktad›r. (Bkz. Resim 9). 

GÖZ YANILSAMASI
Bakî’nin, Sultan Süleyman Mersiyesi’nden

ald›¤›m›z üçüncü beyit de mersiyenin II.bendi-
nin (8.) vas›ta beytidir:   

Hurflîde baksa gözleri halkun dolagelür
Zirâ görince hât›ra ol meh-likâ gelür

[‹nsanlar (ç›plak gözle) günefle baksalar,
gözleri dolu dolu olur; zira, (günefli) gördükle-
rinde hat›rlar›na hemen o ay yüzlü (padiflah)
gelir.]

fiairimiz burada hüsnütalil sanat›n›n güzel
bir örne¤ini vermifltir. Beyitte, insanlar›n güne-
fle bakt›klar› için gözlerinin sulanmas› olay›,
Padiflah’›n ölümü karfl›s›nda halk›n gözyafl›
döküp a¤lamas› hayalî sebebine ba¤lanmakta-
d›r. Bilindi¤i gibi, günefle ç›plak gözle bak›ld›¤›
taktirde göz kör edici bu kuvvetli ›fl›ktan zarar
görmemek için  koruma mekanizmas›n› hare-
kete geçirmekte ve s›v› salg›lamaktad›r. 

Bakî’ye göre insanlar günefle baksalar, göz-
lerinin önüne o ay yüzlü padiflah›n simas› gelir

ve bu yüzden a¤layarak hasret gözyafllar› dö-
kerler.

Yukar›da da bir vesile ile söyledi¤imiz gibi,
divan fliirinde padiflah-sevgili ve günefl aras›n-
da müflterek bir flekil ve anlam iliflkisi mevcut-
tur. Sevgili (gönül ülkesinin hakimi oldu¤u
için) padiflaht›r; padiflah da (halk›n gönlünde
taht kurdu¤u için) sevgilidir. Yine sevgili (par-
lak ve güzel bir yüzü oldu¤u, ruhun karanl›k-
lar›n› ayd›nlatt›¤›, ayr›l›k gecesini sona erdirdi-
¤i için) günefltir. Günefl (yükseklerde oturdu¤u,
y›ld›z ordusunu ve yo¤un karanl›klar askerini
yenilgiye u¤rat›p sabah vakti gökyüzüne ege-
men oldu¤u için) padiflah; padiflah ise, (ülkeyi
manen ayd›nlatt›¤›, yüksek tahtlarda oturdu-
¤u, varl›¤› ile ülkeye hayat verdi¤i için) günefle
benzetilmektedir. Divanlarda ve mesnevîlerde
bu üçlü müflterek benzetme sistemi içerisinde
kaleme al›nm›fl say›s›z güzel beyit vard›r.

‹flte Bakî bu beytinde, bahsi geçen bu  üçlü
benzetme sistemi içerisinde hareket etmifl ve
Kanunî’yi önce günefle, daha sonra da (ikinci
m›srada) ay yüzlü bir sevgiliye benzetmifltir.

Ancak burada çözülmesi gereken bir prob-
lem vard›r. ‹nsanlar günefle bakt›klar›nda göz-
lerinin önüne neden dolunay benzeri bir  gö-
rüntü (meh-likâ) gelmektedir?..

Bunun cevab› ve bu problemin çözümü
"hât›r" kelimesinin Arapça lûgatlarda karfl›m›-
za ç›kan birbirinden oldukça farkl› anlamlar›n-
da yatar. 

"Hât›r" Arapça "ha-ta-ra" fiilinden türemifl
bir kelimedir ve di¤er türevleri ile birlikte flu
anlamlar› yüklenir: Bir ifl, unutulduktan sonra
akla gelmek, hat›rlamak; hat›ra gelen fley, ves-
vese; kalp, gönül, nefs; güneflli havalarda görü-
len fleytan örümce¤i denen görüntü; benzer,
misil; sarkaç, telepati .

Görüldü¤ü gibi, "hât›r", bir fley görüldük-
ten  sonra   görüntüsünün zihinde ve gönülde
tekrar ortaya ç›k›fl›n› anlatan bir kavramd›r.
Ancak hat›rda ortaya ç›kan (hat›rlanan, hat›ra
gelen) fleyin bir özelli¤i, bunun hakikatin t›pa-
t›p kendisi de¤il; bir görüntüsünden (izlenim)
ibaret bulundu¤u ve ço¤unlukla görülen (his-
sedilen) fleyin zihindeki silik bir kopyas› oldu-
¤udur. Yani "hât›r" , insan›n düflünme ve ak›lda
tutma  gücü, gönül, his ve duygu kuvveti oldu-
¤u kadar, gönle gelen vesvesenin, zihinde beli-
ren illüzyonlar›n, befl duyuda ortaya ç›kan ya-
n›lsamalar›n da yeridir.

"Hât›r" sözcü¤ü ile ilgili bu izahtan sonra
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tekrar geriye dönüp metnimizdeki problemi bu
izah›n ›fl›¤› alt›nda çözmeye çal›flal›m:

Hat›rlanaca¤› gibi, Bakî, halk›n günefle
bakt›klar›nda gözlerinin yaflard›¤›n› ve insanla-
r›n hat›r›na o ay yüzlü padiflah›n geldi¤ini söy-
lemektedir. Burada, cevapland›r›lmas› gereken
soru, "Günefle bak›ld›¤›nda hat›ra neden dolu-
nay görüntüsü geldi¤i?" sorusu idi.

Divan flairlerinin en önemli özelliklerinden
birisi, hayat›n irili ufakl›, önemli önemsiz bü-
tün tezahürlerini ›srarl› bir flekilde takip etmek
ve en büyük gerçeklerden en hurda teferruata
kadar hemen her fleyi büyük bir dikkatle göz-
lemleyerek bunlar› flafl›rt›c› bir zenginlikle ve
dinamizmle fliirlerine yans›tmalar›d›r.

‹flte bu beyitte de Bakî bir taraftan insanla-
r›n Kanunî Sultan Süleyman’›n ölümü üzerine
nas›l büyük bir üzüntüye kap›l›p gözyafl› dök-
tüklerini, her nereye baksalar onu görürcesine
nas›l hasret duygusu ile yan›p tutufltuklar›n›
anlatmak suretiyle as›l amac›na yönelmekte;
di¤er taraftan da fikrini kuvvetlendirmek ve
hüner göstermek için de îham ve telmih çerçe-
vesi içerisinde, hislerin yan›labilece¤i, maddî
gerçe¤in ço¤u zaman aldat›c›, eksik ve de¤iflik
görüntüleri ile hat›r›m›zda canland›¤› hususu-
na de¤inerek fliirine boyut katmaktad›r. Nas›l
m›?..Anlatal›m:

‹nsanlar çok parlak ve aç›k renkli bir cisme,
dikkatlerini uzun müddet teksif ederek bakt›k-
tan sonra gözlerini yumduklar› taktirde, gözle-
rinin önünde k›sa bir süre için o cismin daha az
parlak, daha az ›fl›kl› bir görüntüsü belirir. Bu
görüntü daha sonra  yavafl yavafl silikleflir ve ni-
hayet kaybolup gider. Buna dair ilginç örnekle-
re lise fizik kitaplar›nda bol bol rastlamak
mümkündür. Bunun de¤iflik alandaki tezahür-
lerine tarihin en eski zamanlar›ndan beri her
toplumda ve her türden insan topluluklar› ara-
s›nda oynanan çeflitli oyunlarda ve illüzyon
gösterilerinde rastlanmaktad›r. ‹flte Bakî bu ger-
çe¤e iflaret ederek "insanlar günefle baksalar,  o
ay yüzlü padiflah› hat›rlarlar" derken, bir yan-
dan mecazî bir olguyu, yani halk›n nereye bak-
salar padiflah› ak›llar›na getirdi¤i hususunu
vurguluyor; di¤er taraftan da realite boyutu içe-
risinde, günefle bir müddet bak›l›p göz yumul-
duktan sonra zihinde güneflten daha az parlak,
dolunaya benzeyen yuvarlak bir görüntünün
ortaya ç›kaca¤› gerçe¤ini gündeme getiriyor.

‹flin ilginç yan› "hât›r" kelimesinin, bunun
üç harfli kökü (sülâsî mastar›) olan "ha-ta-ra" fi-
ili ve türevlerinin anlam daireleri içerisinde

"benzer, misl; güneflli havada görülen fleytan
örümce¤i  denen görüntü; hat›ra gelen vesvese
ve kuruntu; telepati" gibi anlamlar›n›n da bu-
lunmufl olmas›d›r.(14)

Buna dair bir baflka  örne¤e de 16. yüzy›l›n
önemli flairlerinden biri olan Edirne’li Emrî’nin
(?-1575) divan›nda rastlamaktay›z . Emrî, diva-
n›nda 146. s›radaki  "görinür" redifli gazelinin
4. beytinde afla¤› yukar› ayn› düflünce sistemi
içerisinde hareket etmekte ve bu sefer göz ya-
n›lsamas›na dair örne¤ini Bakî gibi güneflten
de¤il de yumurtadan vermektedir: 

Göricek yâr› n’ola hâba getürürse kifli
Baksa beyzâya gözin yumsa çü beyzâ görinür(

15)

[Kifli (gündüz) yârini gördükten sonra onu
gece rüyas›nda da görürse, buna flafl›lmaz.
Çünkü insan yumurtaya bak›p gözünü yumsa,
gözünün önünde yumurta flekli belirir.]

Emrî’ye göre, sevgili gündüz vakti insan›n
karfl›s›na ç›k›p  gece de rüyas›na girerse buna
hiç flafl›lmamal›d›r. Çünkü insan yumurtaya
dikkatli bir flekilde bir müddet bak›p gözünü
yumsa, o yumurtan›n silueti hemencecik karfl›-
s›nda beliriverir. Burada sevgilinin yüzü ile yu-
murta aras›ndaki benzerlik iliflkisi; yuvarlakl›k,
parlakl›k ve beyazl›k yönleri ile kurulmufltur.

Bu iki örnek gündelik hayat›n sadece mad-
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dî yanlar› ile de¤il; ayn› zamanda psikolojik te-
zahürleri ile de divan fliirinde yer ald›¤›n›; eski
flairlerimizim usta birer sanatkâr  olduklar› ka-
dar; edebî metinlerde karfl›m›za hayat›n ak›fl›n›
en ince ayr›nt›lar›na kadar izleyen dikkatli bi-
rer sosyal gözlemci s›fat› ile de ç›kt›klar›n› gös-
termektedir. 

KADEHE KONAN ALTIN
Bakî’nin en sevilen, en çok ezberlenen ve

üzerinde en fazla konuflulan fliirlerinden birisi
de onun sonbahar›n insan ruhunda meydana
getirdi¤i duygularla  kaleme ald›¤›

Nâm u niflâne kalmad› fasl-› bahârdan
Düfldi çemende berg-i d›raht i’tibârdan

beyti ile bafllayan gazelidir.
Bu gazel sadece nefl’e, zevk ve e¤lence

mevsimleri olan ilkbahar ve yaz›n sona erip so-
¤uk ve  hüzünlü günlerin bafllad›¤› sonbahar›n
sanatkârâne bir tasvirinden ibaret olmay›p; ay-
n› zamanda yaflanan hayat›n insan›n karfl›s›na
ç›karabilece¤i olumsuz sürprizlerin, beklentile-
rine bir türlü kavuflamayan ihtirasl› bir ruhun
çekti¤i ac›lar›n ve büyük hâmîsini kaybederek
itibardan düflen büyük bir ilim, fikir ve sanat
adam›n›n kaderden flikâyetinin de fliir diliyle
sembolik ifadesidir.

Her beyti iham (tevriye), telmih ve hüsnü-
talil sanatlar›n›n en güzel örnekleri ile oya gibi
ifllenmifl bu gazel de Osmanl› hayat›n›n en
renkli görüntülerini canl› bir flekilde yans›tan
kristal bir ayna gibidir.

Biz yaz›m›zda bu harika gazelin metnini
verip beyit beyit nesre çevirecek ve kültür ha-
yat›m›z bak›m›ndan  orijinal bilgiler ihtiva
eden  üçüncü beytin flerhini yapaca¤›z:

Nâm u niflâne kalmad› fasl-› bahârdan
Düfldi çemende berg-i d›raht i’tibârdan

Eflcâr-› bâ¤ h›rka-i tecrîde girdiler
Bâd-› hazân çemende el ald› çenârdan

Her yanadan aya¤›na altun akup gelür
Eflcâr-› bâ¤ himmet umar cûybârdan

Sahn-› çemende durma sal›nsun sabâ ile
Âzâdedür nihâl bugün berg ü bârdan

Bâkî çemende hayli perîflân imifl varak
Benzer ki bir flikâyeti  var rûzgârdan(16)

[Bahar mevsiminden bir iz, bir belirti kal-
mad›. A¤açlar›n yapraklar› da çimenlikte iti-
bardan düfltü.

Bahçedeki a¤açlar tecrit h›rkas›na bürün-
düler; sonbahar rüzgâr› çimenlikte  ç›nar a¤a-
c›ndan el ald›.

Bahçedeki a¤açlar ›rmaktan himmet bekle-
dikleri için, her taraftan (›rma¤›n)  aya¤›na
(oluk oluk) alt›n ak›p gelmekte.

Dallar bugün yapraklar›ndan ve meyvele-
rinden (yüklerinden) kurtulmufllard›r; art›k çi-
menlikte seher yeli ile durmadan özgürce sal›-
nabilirler.

Ey Bakî; yapraklar çimenlikte periflan ve
darmada¤›n›k bir durumdalar. Sanki  rüzgâr-
dan bir flikâyetleri var.]

Gazelin üçüncü beyti hem semantik (an-
lambilim) hem iham (tevriye) ve hem de telmih
sanat› bak›m›ndan özellik tafl›yan bir yap›da-
d›r. Bütün bu özellikleri dikkate almadan beyti
do¤ru anlamak ve flairin kelimeler vas›tas› ile
yapt›¤› söz oyunlar›n› tespit edip metnin anlam
derinli¤ine nüfuz etmek mümkün de¤ildir.
Çünkü divan fliiri metinleri hem kelime ve hem
de beyit çap›nda çok boyutluluk özelli¤i arz
ederler. Onlar› tek anlam ve tek boyuta indirge-
yerek anlamaya çal›flmak,  hiç anlamamakla efl-
tir. Bu metinleri do¤ru çözümlemek, ancak, söz
hazinesinden bir kuyumcu özeniyle  seçilerek
m›sralara yerlefltirilen ve birden çok anlam› ve
nüans› olan kelimeler aras›nda yatay ve dikey
düzlemde kurulacak (paralel ve çapraz) iliflki-
ler sayesinde mümkün olabilecek bir husustur.
Bu ise her fleyden önce divan fliirinin sanat kad-
rosunu teflkil eden bütün kelimelerin hakikî ve
mecazî anlam dünyalar›na, bu kelimelerin bü-
tün divan fliiri metinleri çap›nda yüklendikleri
ikincil ve üçüncül anlamlara ve nüanslara, hat-
tâ flairlerin bu kelime ve kavramlara kendilikle-
rinden yükledikleri yeni ve orijinal manâlara
vak›f olmay› gerektiren zor ve meflakkatli bir
çaban›n sonucunda ortaya ç›kacakt›r. Bu çaba-
ya girmeyi göze almadan, divan fliiri metinle-
rinde yer alan Türkçe olsun, Arapça olsun,
Farsça olsun bütün kelimelerin tek tek seman-
tik maceras›n› takip etmeden,  bu kelimelerin
metinlerde birbiri ile girdi¤i paralel ve çapraz
iliflkileri, bu iliflkilerin do¤urdu¤u derinlik,
zenginlik, renklilik ve giriftli¤in boyutlar›n› iz-
leyip de¤erlendirmeden klâsik Türk fliiri me-
tinlerinin söz, anlam ve estetik dünyas› ile ilgi-
li  do¤ru sonuçlara var›lamaz.
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D‹VAN fi‹‹R‹ 
VULGAR‹ZE ED‹L‹R M‹?

Peki bu yap›lamazsa, divan fliiri metinle-
rini anlama ad›na geriye ne kal›r?..Ya, keli-
melere, bunlar›n lûgatlarda hemencecik kar-
fl›m›za ç›kan ilk anlamlar›n› vererek bu me-
tinleri basit ve yüzeysel bir flekilde anlamak
(!) ; yahut da, iflin kurnazl›¤›na kaç›p, eser ve
yazar›n kiflili¤i, eser ve devrin sosyo-kültü-
rel karakteri aras›nda kurulmas› gereken za-
rurî iliflkilerin önemini inkâr ederek, bunlar›
yok farz ederek ve üstüne üstlük böyle bir
yaklafl›m› da post-modern metod (!) diye ka-
bul ettirmeye çal›flarak, metinleri objektif ve-
rilerden tamamen yoksun (afakî) bir flekilde
anlamak, çarp›tarak yorumlamak ve  - hadi
buna daha cafcafl› bir isim bulal›m- yeniden
infla etmek(!)..  

Klâsik Türk edebiyat› sahas›nda çaba sarf
eden bir k›s›m  yazar ve akademisyenin divan
fliiri metinlerini konu alan yaz›lar›nda ve çal›fl-
malar›nda bilimsel anlama ve flerh etme meto-
dunu b›rakarak, deneme üslûbunu tercih etme-
lerine; bir k›sm›n› da çeflitli meclislerde cereyan
etti¤i rivayet edilen birtak›m  olaylar› senaryo-
laflt›rmaya, yani edebiyat tarihimizin tezkire-
lerde, tarihlerde ve letâif mecmular›nda zikre-
dilen dedikodular›n› allay›p pullay›p anlatma
yolunu seçmelerine yönelten sebeplerin bafl›n-
da böyle kolayc› ve ucuz bir anlay›fl gelmekte-
dir. Hay›r, divan fliiri çal›flmalar›n›n merkezin-
de böyle tarih magazincili¤i anlay›fl› ile yap›lan
senaryolaflt›rma  faaliyeti de¤il; metinlere yö-
nelme ve bunlar› yukar›da izah etmeye çal›flt›-
¤›m›z hususlar çerçevesinde do¤ru ve gerçekçi
bir flekilde anlama ve flerh etme iradesi bulun-
mal›d›r.  

Yeri gelmiflken, divan fliiri metinlerini anla-
ma konusu ile ilgili önemli gördü¤ümüz bir
hususa daha de¤inmek istiyoruz.  Bu, divan fli-
iri metinlerinin "vulgarize edilmesi" konusu-
dur. 

Klâsik Türk edebiyat› gibi meflakkatli ve
tuzaklarla dolu bir sahada çal›flan bunca insan
aras›nda gerçekten hakl› bir flöhret yap›p eski
edebiyat çal›flmalar›n› adetâ tek otorite gibi bü-
yük bir özveri ile temsil etmekte olan bir mes-
lektafl›m›za "divan fliirini halka sevdiren adam"
(gerçekten de bizi divan fliirinin halka sevdiril-
mesi gibi vazgeçilmez bir görev beklemektedir
ve e¤er biz divan fliirini ne yap›p edip bu halka

sevdiremezsek hiç bir fleyin k›ymeti yoktur)  gi-
bi önemli bir ünvan yan›nda "divan fliirini vul-
garize eden adam" s›fat›  da verilmifltir. Çeflitli
dergi ve gazetelerde,  baz› televizyon kanallar›-
n›n konu ile ilgili programlar›nda bu ünvan
kendisine tevdi edildi¤inde bahsi geçen ö¤re-
tim üyesi arkadafl›m›z›n bu tevcihi  büyük bir
alçak gönüllülükle  kabul etti¤ine flahit olduk.
Böylesi bir tevazu karfl›s›nda oldukça duygu-
lanm›fl oldu¤umuzu itiraf etmekle birlikte, biz
klâsik Türk edebiyat›  gibi yüksek bir dil, kül-
tür, tarih ve estetik arka plân› bulunan  ve hak-
k› ile anlafl›labilmesi için binlerce y›ll›k  dil, bi-
lim, din, tasavvuf, felsefe, tarih, kültür ve este-
tik birikimine vukufiyetin flekillendirdi¤i bir
düflünce formasyonuna sahip olunmas› gere-
ken bu edebiyat gelene¤inin, temel olarak sevi-
yesizlefltirmeye, basitlefltirmeye, baya¤›laflt›r-
maya, adilefltirmeye, çok boyutluluktan tek bo-
yutlulu¤a indirgemeye dayal› bir ifllem olan
"vulgarizasyon" kavram›(17) ile birlikte düflü-
nülmesini anlamakta  do¤rusu güçlük çekmek-
teyiz. 

Bir kere klâsik Türk edebiyat›, ürünleri
vulgarize edilecek/edilebilecek bir edebiyat as-
la de¤ildir. ‹kincisi, onun  halk taraf›ndan sevil-
mesi, halka indirilmesi gibi bir problem de söz
konusu olamaz. Aksine, halk›n estetik anlay›fl›,
sanat duyarl›l›¤› gelifltirilerek onu sevmesi sa¤-
lanmal›; insan›m›z›n fikrî ve kültürel kapasitesi
art›r›larak  onu anlayabilmesi için gayret sarf
edilmelidir.  Çünkü divan edebiyat› her seviye-
deki insana göre renk, flekil ve anlam de¤ifltire-
cek bir oyun ve oynafl  hadisesi de¤il; ilmî, fel-
sefî, estetik, dinî, tasavvufî, tarihî ve kültürel
derinli¤i olan, son derecede geliflmifl ve taaz-
zuv etmifl  sistemati¤i  ile okuyucusuna disip-
linli düflünüfl yollar›n› ö¤reten, entellektüel ye-
tene¤i gelifltiren ve insana yarat›c›l›k  ruhu afl›-
layan yüksek nitelikli bir mekteptir.  Bu üst se-
viyeli bilgi, hikmet, ahlâk, hüner ve tefekkür
mektebi, onu anlamalar› zor diye bilgisizli¤in
ve düflüncesizli¤in s›¤ sular›nda dolaflmaya
al›flm›fl, derinlere dal›p hikmet, sanat ve kültür
incileri toplamaktan korkan, yüksek ve köklü
bilgiye  ihtiyaç duymayan, bunu da bir marifet-
mifl gibi takdim eden insanlar›n keyiflerine gö-
re flekillendirilecek, e¤ilip bükülecek, post-mo-
dern yorum(!) markal›  ucuzcu yaklafl›mlarla
kufla çevrilecek bir fley olmaktan çok uzakt›r... 

Bu zarurî izahtan sonra, flimdi tekrar gaze-
lin üçüncü beytinin flerhine dönebiliriz:
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(17) "Vulgarizasyon" kavram›
ile ilgili olarak Redhouse söz-
lü¤ü flu karfl›l›klar› vermekte-
dir" : "vulgar" : Umumi, âdi,
umuma mahsus, halka ait,
afla¤›l›k; baya¤›, kaba, terbiye-
siz; "vulgarism": Kabal›k, ba-
ya¤›l›k, âdilik, halk tâbiri, ar-
go; "vulgarize": Adîlefltirmek,
umumîlefltirmek. (Yeni Red-
house Lûgati  ‹ngilizce-Türk-
çe, Amerikan Bord Neflriyat
Dairesi, s.1155-6).



Bu beyti ve nesre çevirisini bir kez daha ha-
t›rlayal›m:

Her yanadan aya¤›na altun akup gelür
Eflcâr-› bâ¤ himmet umar cûybârdan

Bahçedeki a¤açlar ›rmaktan himmet bekle-
dikleri için, her taraftan (›rma¤›n)  aya¤›na
(oluk oluk) alt›n ak›p gelmekte.

Kelimelerin ilk karfl›l›klar› ile beyit yukar›-
daki gibi bir anlam vermektedir. Ancak, tabii ki
her fley bu kadar basit ve yal›n de¤ildir. Özellik-
le iflin içinde Bakî gibi bir söz sihirbaz› varsa...

Beyitte anahtar görevi üstlenen iki söz un-
suru vard›r ki, fliire as›l güzelli¤ini ve özelli¤ini
katan bunlar›n iham (tevriye) ve telmih çerçe-
vesi içerisinde tafl›d›klar›  ikinci anlamlard›r.

Bu iki anahtar söz unsurundan birisi "aya-
¤›na"; ikincisi de "himmet"tir. 

Bilindi¤i gibi, "ayak" sözcü¤ünün biri
Türkçe, yürüme organ›m›z›n ad› ve di¤eri de
Farsça "kadeh" olmak üzere iki temel anlam›
bulunmaktad›r. fiairler "ayak" sözcü¤ünün bu
iki anlam›n› birlikte kullanarak fliirlerinde çok
güzel söz ve manâ oyunlar› yaparlar. Burda da
bunun güzel bir örne¤ini görmekteyiz.

"Himmet" ise Arapçad›r ve "manevî yöne-
lifl, ruhanî imdat; iyilik, yard›m, iyilikle dav-
ranma" gibi lûgat anlamlar› bulunmaktad›r.
Ancak bunun, yap›lan yard›m›n niteli¤ine göre
metinler içerisinde yüklendi¤i talî anlamlar› ve
nüanslar› da bulunmaktad›r. ‹flte beytimizde
geçen "himmet" sözcü¤ü de metnin ba¤lam›
içerisinde böylesi özel bir anlam yüklenmifltir.

Bu da "(sakînin), daha fazla flarap
verme hususunda cömert davran-
mas›"d›r. Yani meyhanede veya îfl ü
nûfl âlemlerinde sakîden umulan
himmet, onun flarap düflkünlerine
daha fazla içki vererek iyilikte bu-
lunmas›d›r. ‹çinde meyhane, sakî,
kadeh, flarap gibi kelimelerin bu-
lundu¤u fliirlerde e¤er "himmet"
sözcü¤ü de geçiyorsa; bunun, "sakî-
den flarap sunma hususunda cö-
mert davranmas›n› isteme" gibi
özel bir anlama (nüans) geldi¤i
unutulmamal›d›r.   

Beyit, bu iki temel söz unsuru-
nun ikinci anlamlar› ile as›l hüviye-

tine  kavuflur ve flairin zihninde oluflan sanat
kudreti, espri gücü ve düflünce derinli¤i bütün
ihtiflam› ile as›l o zaman kendini gösterir. 

fiimdi "ayak" ve "himmet" kelimelerinin
metinde yüklendi¤i bu ikinci anlamlarla beyti-
mizi  yeniden nesre çevirebiliriz:

Bahçedeki a¤açlar ›rmak (sakîsi)nden (da-
ha fazla) su vermesini bekledikleri için, her ta-
raftan (›rma¤›n)  kadehine (oluk oluk) alt›n
ak›p gelmekte...

Ancak beytimizi bu hâliyle daha anlaml›
k›lan fley, o dönemde var oldu¤u anlafl›lan bir
âdete yap›lan telmihtir. Beyit iflte bu telmihle
daha anlafl›l›r hâl almakta ve bu vesileyle de di-
van fliirinin kültür tarihimizin zenginliklerini
keflfetmede nas›l ihmal edilmez bir kaynak ol-
du¤u gerçe¤i ortaya ç›kmaktad›r.

Bahsedilen uygulama; içki meclislerinde,
özellikle ba¤ ve bahçelerde yap›lan îfl ü nûfl
âlemlerinde,  sakînin sundu¤u flarap içildikten
sonra bofl kadehin içine alt›n (para) konulup
sakîye iade edilmesi âdetidir. Bunun paralelin-
de bir uygulama da sakînin aya¤›na alt›n saç›l-
mas›d›r. fiairler "ayak" sözcü¤ünün bu iki an-
laml›l›k özelli¤inden yararlanarak her iki uy-
gulamaya da birlikte iflaret ederler. 

Bakî, sonbaharda, sararm›fl yapraklar›n su-
yun üzerine dökülmesini, a¤açlar›n akarsudan
himmet görmek (su alabilmek) için onun aya¤›-
na veya kadehine alt›n saçmas› gibi düflünmüfl-
tür. Irmak, ba¤daki a¤açlara su temin etmesi
yönü ile, flarap sunan bir sakîye veya sakînin
elinde tuttu¤u kadehe benzetilmifltir. A¤açlar,
kendilerine sunulan her yudum suya (t›pk› sa-
kînin elinden flarap içen insanlar gibi) say›s›z
alt›nla karfl›l›k vermekte ve böylelikle var›n›
yo¤unu flaraba yat›ranlar›n halini yans›tmakta-
d›rlar.

Biz bu âdetin varl›¤›ndan yo¤un divan
okumalar›m›z s›ras›nda haberdar olduk ve  bir-
çok örne¤i fiflledik. Afla¤›da  buna dair yine Ba-
kî Divan›’nda tespit etti¤imiz iki  beyti okuyu-
cunun dikkatlerine sunuyoruz: 

Jâle nakdin kadehe koyd› çemen bezminde
Cem’ idüp saklamad› gonca gibi zer lâle(18)

[Lâle, gonca gibi alt›n›n› biriktirip sakla-
mad› da; çi¤ tanelerinden oluflmufl nakdini
çimen meclisinde kadehe koydu.]
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(18) Sabahattin Küçük, a.g.e.,
gazel: 466, by. 7.



Beyitte lâle ile gül goncas›, teflhis çerçevesi
içinde  mukayese edilmekte ve goncan›n alt›n
paralar› toplayarak kesesinde saklad›¤›; buna
mukabil, lâlenin ise elmas kristallerine ve inci-
ye benzeyen nakdini kadehe koydu¤u, yani
rindane bir davran›flla bütün var›n› yo¤unu fla-
raba yat›rd›¤› ifade edilmektedir.

Burada,  çi¤ taneleri ile dolu olan k›rm›z›
lâlenin (gelincik) flekil olarak, içinde inci tanele-
ri ve elmas kristalleri bulunan flarap kadehine;
goncan›n da, yeflil çanak yapraklar› içinde bu-
lundurdu¤u çok say›da  k›rm›z› veya sar› taç
yapraklar› ile, paras›n› kesesinde s›k› s›k›ya
saklayan insana benzedi¤i göz önünde bulun-
durulmal›d›r.

Bakî’nin flu ikinci beyti de ayn› düflünüfl
sistemi içerisinde kaleme al›nm›flt›r: 

Çemende ayfla gelmifl gonca-i ter
Biraz gül ba¤lam›fl bir destmâle(19)

[Taze gonca, bir mendilin içine biraz gül
ba¤lay›p çemen meclisinde âlem yapmaya gel-
mifl.]

Bu beyitte, gülün henüz aç›lmam›fl hali
olan gonca, yan›na birkaç adet alt›n para (gül)
al›p çimenlikte yeyip içmeye, yani e¤lenmeye
(yaflamaya) gelmifl genç bir insana benzetilerek
teflhis sanat›n›n çok güzel bir örne¤i verilmifltir.
Goncan›n henüz aç›lmam›fl yeflil renkli çanak
yapraklar› mendile; içerisindeki sar› veya k›r-
m›z› renkli gül yapraklar› da alt›n paralara ben-
zetilmifltir. Bilindi¤i gibi "filori", Osmanl› döne-
minde kullan›lan, Floransada bas›lm›fl olup
üzerinde çiçek (gül) kabartmas› bulunan alt›n
paran›n ad›d›r. 

Her iki beytin de müfltereken bizi haberdar
etti¤i bir önemli bilgi de, Osmanl› döneminde
filoriye argo lisan›nda "gül" denilmekte oldu¤u
hususudur. Bugün çeflitli yabanc› ülke paralar›-
na Tahtakale piyasas›nda de¤iflik sembolik ad-
lar verildi¤i  (‹ngiliz Sterlini için kraliçe; Arap
dinar› için hac›; Amerikan dolar› için tam; Euro
için de yumofl tabiri kullan›lmaktad›r) gibi; o
dönemde de ‹talya’n›n Floransa kentinde bas›l-
m›fl olup, üzerinde kabartma çiçek (gül) motifi
bulunan filoriye de gül denilmekte idi. (Filori
için bkz.Resim 10)

fiimdi e¤er kadehe alt›n (para) koyup sakî-
ye iade etme veya sakînin aya¤›na alt›n (para)
saçma (saçu) uygulamas›ndan haberdar olun-
masa idi, flairin yapt›¤› iham (tevriye) ve telmih

sanatlar›n›n da gerçe¤ine nüfuz edilemeye-
cek; dolay›siyle, ba¤daki a¤açlar›n himmet
umduklar› için aya¤a alt›n saçt›¤› yolundaki
ifade çok boyutlulu¤u ve derinli¤i ile tam ola-
rak kavran›lamayacakt›.
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Resim 10; Floransa’da bas›l-
m›fl (1257-1307) olup üze-
rinde çiçek (gül) kabartmas›
bulunan bu filori foto¤raf› J.
Williams taraf›ndan yay›m-
lanan Money: A History
(British Museum Press,
London 1997) adl› kitaptan
al›nm›flt›r.

Resim 11; Bakî’nin Eyüp’te-
ki mezar›. ‹.B.Belediyesi,
Eyüp Belediyesi iflbirli¤i ile
mezarl›k  tekrar
onar›lm›flt›r.  1999 (Foto¤raf:
Eyüp Belediye Arflivi)

(19) Sabahattin Küçük, a.g.e.,
gazel 456, b,.2.
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1958 Uflak’da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini 1979’da bitirdi.
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kitap ve makaleleri yay›nland›. Bu konularla ilgili kat›ld›¤› bilimsel konferanslarla
tan›nd›. Evli ve üç çocuk babas›d›r. Halen Kültür Ünivesitesi  Türk dili ve Edebiyat›

bölüm baflkanl›¤› görevini sürdürmektedir.

SON  D‹VAN  fiA‹R‹ :
YEN‹fiEH‹RL‹ AVN‹  BEY



XIX. yüzy›lda bir flair flöyle demifl:

Ahibbâ flîve-i ya¤mâda mebhût eyler
a'dây›

Hudâ göstermesin âsâr-› izmihlâl bir
yerde

"Allah bir yerde çöküfl bafllat-
maya görsün, dostlar, ya¤mac›-
l›kta düflmanlar› bile geçer."
demeye gelen bu dizeler ka-
dar pek az makale yahut ya-
z›, Osmanl›'n›n Bat› karfl›-
s›nda düfltü¤ü aczin ülke
ayd›nlar›na neler yapt›r-
d›klar›n› ifade edebilir. Ay-
n› flair, bunun gibi yüzlerce
veciz beyit ile ça¤›n› elefltirir
ve aksakl›klar›n sebep ve so-
nuçlar›n› neredeyse birer be-
yit ile tarihi yapacak kiflilerin
zihin duvarlar›na as›verir. ‹flte es-
ki kültüre aflina insanlarca bilinen
ve s›k s›k dillendirilen, ama ona ait ol-
du¤u bilinmeyen ve dillendirilmeyen birkaç
beyit:

Gelince vakt-i hâcet geçmedim hât›rlar›ndan hîç
An›nçün ben de flimdi hât›r-› ahbâbdan geçtim

*
Bizim noksan›m›z hep kâbil-i ikmâldir ammâ
Bulunmaz neyleyim esbâb-› istikmâl bir yerde 

*
Bitirdi kizb ile dünyay› vâiz ey Avnî
Ne hâldir bu ki dünya biter yalan bitmez 

*
Sanman ki taleb-i devlet ü câh etme¤e geldik
Biz âleme bir yâr içün âh etme¤e geldik 

*
Kimse idrâk etmedi ma'nâs›n› da'vâm›z›n
Biz dahi hayrân›yuz da'vâ-y› bî-ma'nâm›z›n 

*
Mecnûn ki Lâ ilâhe illâ der idi
Teklîf-i fluûr eyleseler lâ der idi
Ol rütbede meflgûl idi Leylâ ile kim
Mevlâ diyecek mahalde Leylâ der idi 

Bütün bu hikmetli beyitleri söyleyen
adam, kendi hakl› ifadesiyle,

Avnî o cevheriz ki bu sûku'l-fürûhtta
Tâ zâyi' olmay›nca bilinmez âyâr›m›z

yani, "Ey Avnî!  Biz o cevheriz ki bu pa-
zar meydan›nda bizim kaç ayar oldu¤umuz,
ortadan kaybolmay›nca bilinmez." diyen
ama ortadan ebedî kayboldu¤u zaman bile
k›ymeti pek takdir edilmeyen; Eyüp Sul-

tan'da medfun bulundu¤u için de burada
ad›n› anaca¤›m›z Yeniflehirli Avni Bey'dir.
Bu bildiride onun biyografisi de¤il , daha
çok eseri merkeze al›nacakt›r.

Eski adamlar flimdiki gibi
flöhret peflinde koflmazlar; bel-

ki bugünün tersine flöhret
onlar›n peflinde koflar gi-

dermifl. Bizim bugün ad-
lar›n› bilip meflhur zan-
netti¤imiz o tür adam-
lardan biridir Avni Bey.
Güzel düflünüp latif
söyleyen bir flair. fiair
oldu¤u kadar da edib.
Devrinin önde gelen

edebiyatç›lar›ndan olup
pek çok genç flairi etkile-

di¤i edebiyat tarihlerinde
yaz›l›d›r. Hatta Nam›k Ke-

mal baflta olmak üzere onun
"laz›msa" redifli gazeline nazire

yazanlar›n say›s›na bakarak bile daha
kendi ça¤›nda  etkiledi¤i flairlerin yirmiyi
buldu¤u söylenebilir. 

Avni Bey, kekeme imifl. Buna ra¤men sö-
zü sohbeti dinlenir adam oldu¤u, yazd›¤›
vakit de söze fleref verdi¤i bilinir. Ünlü En-
cümen-i fiuara toplant›lar›na kat›lan Kadirî
fleyhi Osman fiems Efendi,  Koniçeli Musa
Kaz›m Pafla, Hersekli Arif Hikmet Bey,  Ma-
nast›rl› Nailî Efendi,  Leskofçal› Galib Bey,
Üsküdarl› Hakk› Bey gibi dostlar› aras›nda
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Resim 1; Yeniflehirli Avni

Resim 2; Yeniflehirli Av-
ni’nin elyaz›s› (Seyfettin Ün-
lü Arflivi)



sayg› görür, fliirlerine hep itibar edilirmifl.
Arapça, Farsça ve Rumca'dan baflka biraz
Frans›zca bilir, do¤u ve bat› eserlerini
eflit da¤›l›mla okur,  bat›l› eserler-
den güzel olanlar› fliire yans›t-
mak gerekti¤ine inan›r, bunu
her yerde söylermifl. Bu yüz-
den onun edebiyat maceras›
divan flairleri aras›nda il-
ginç bir örnektir. Edebiyat
tarihçileri onun, yaflad›¤›
Tanzimat devrinde "yeni-
ler"den mi, yoksa "eski-
ler"den mi say›lmak gerek-
ti¤ine karar verememekte-
dirler. Bat› ile yak›n temasa
geçildi¤i bir dönemde, iki bat›
dili bilerek tiyatro yazmay› de-
neyip roman tercüme eden, alfa-
benin de¤iflmesini ve dilde günün
ihtiyaçlar›na göre yal›nlaflt›rma çal›flma-
lar›na gidilmesini daha o zaman düflünüp
e¤itim konusunda zihin yoran bir divan fla-
irinin eski mi, yoksa yeni mi oldu¤una karar
vermek gerçekten de zordur. Ama bu bize
bir gerçe¤i gösterir ki;  e¤er Tanzimat hare-
keti Klâsik edebiyat üzerine aban›p onu zir ü
zeber etme gayesi gütmeseydi bile, muhte-
melen divan flairleri Avni Bey'in yaflad›¤› ev-
rimi yaflayarak kendili¤inden dönüflecekler
ve edebiyat›m›z gitgide yine bugünkü flekli-
ni alacakt›. Bir farkla ki Divân Edebiyat› bu
derece alan d›fl›na itilmifl olmayacak, kendi
kültür kökenlerimize istinad eden modern
bir fliirimiz olacakt›. 

Avni Bey Mevlevî adamd›r. Hayat› Mes-
nevi ikliminde fliirle, edebiyatla geçerken

birden ecel rüzgar› han›m›n› ve gen-
cecik o¤lunu arka arkaya uçuru-

verince,
Avnî bana laz›m m› tesel-

lî-yi zamâne
Zira ki dil ü cân u vücû-

dum gam içindir 

diye diye, ceketini
meyhanede rehin b›raka-
cak derecede içkiye verir
kendini. Yaz›k ki XIX. yüz-
y›l›n hemen bütün flairleri

gibi onu da içki ibtilas› ha-
rab etmifltir. fiehîd-i bâde ol-

du¤una flu birkaç beyit yeter-
li delildir:

Kibriyâ aflk›na ey mu¤beçegân mey
getirin

Vermeyin fâs›la bir lahza peyâpey getirin 
*

Lokma-i gam ki gulû-gîr-i melâl oldu bana
fiîr-i mâder gibi mey flimdi helâl oldu bana 

*
Öyle mest et bizi ey sâki-i rûh-efzâ kim
Hûflyâr olmayal›m subh-› k›yâmette bile 

*
Her nice zühd ü salaha mâil olur hât›r›m
Gördü¤ümce ol nigâr› ihtiyar elden gider 

Yukar›da zikredilen ikinci beyit,  günü-
müz Türkçe'sine"Gam lokmas› bo¤az›ma di-
zildi. Bunun içindir ki içki flimdi bana anne-
min sütü kadar helal say›l›r."  biçiminde çev-

rilebilir. Beytin nüktesi,
o devrin dindar orta-
m›nda hemen herkesin
bildi¤i flu f›k›h kural›y-
la ilgilidir: "Lokma bo-
¤azda kal›r da yak›nda
su da bulunmazsa, bo-
¤ulmamak için o anda
içkiyi içmek fler'an he-
laldir." fiair, bo¤az›na
dizilen gam lokmas›n›n
içkiyi kendisine helal
sayd›racak kadar pek-
lik gösterdi¤ini ve yut-
kunamaz oldu¤unu, ni-
hayet nefesinin kesilme
noktas›na geldi¤ini,
e¤er elinin alt›nda haz›r
bulunan içkiyi içmezse
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Resim 3; Yeniflehirli Avni
(Seyfettin Ünlü Arflivi)

Resim 4; Bahariye Mevlevi-
hanesi Mescidi ve Haziresi-
nen kalanlar.(Eyüp Belediye
Arflivinden)



suya yetiflesiye kadar bo¤ulaca¤›n› anlat›yor
ki fevkalade zekice yap›lm›fl bir nüktedir. 

Avnî Bey, Mevlevîdir, dedik.  Evet, hem
de koyu bir Mevlevî, bir Mevlana âfl›k›d›r.
Bu hususta Mevlevîli¤e dil uzatan herkesi
hicvedecek kadar gayretli; Mevlevîli¤in ve
vahdet-i vücud felsefesinin bütün icabat›n›
yerine getirecek kadar da hassast›r. Divan›n-
daki fliirlerin pek ço¤u Mevlevîlik esaslar›na
göndermelerde bulundu¤u gibi Mesnevi ve
Divan-› Kebîr'den mülhem beyitler de dik-
kat çekecek kadar çoktur. Daha gençlik y›lla-
r›nda intisab etti¤i Mevlevîlik dolay›s›yla
ömrünün her safhas›nda Mesnevi'yi elinden
düflürmedi¤i muhakkakt›r. Mevlevîlik ko-
nusundaki bu derece hassasiyetine ra¤men
onun, gerek yaflad›¤› harabatî hayat, gerekse
sosyal hadiseler karfl›s›nda tak›nd›¤› tav›r
dolay›s›yla hayat› biraz rind biraz bohem
bak›flla yorumlad›¤› söylenebilir. Ancak gör-
dü¤ü aksakl›klar›n düzeltilmesi için çare
aramaktan ve önerilerde bulunmaktan da
geri durmaz. Divân›ndaki baz› manzumele-
re ve berceste kabilinden söyledi¤i hikemi-
yane beyitlere bak›ld›¤›nda dünyan›n nas›l
olmas› gerekti¤ine dair bir tefekkür adam›-
n›n rafine fikirlerine rastlar›z. Nitekim kendi
ça¤›n› de¤erlendirdi¤i  gazellerinden birisi
olarak afla¤›ya ald›¤›m›z fliir okundu¤unda,
iflaret etti¤i hususlar›n bugün de hiç de¤ifl-
meden devam etti¤i, yahut ayn› fliiri günü-
müz için bir daha söylemek gerekti¤i hemen
görülecektir. fiöyle diyor Avni Bey:

Mevki-i himmet-i gerdûna düflen hâcete hayf
Hakk› ihkâk emeliyle verilen rüflvete hayf
Emr-i bî-ücrete ibrâz olunan hizmete yuf
fiahs-› bî-hizmete i'tâ k›l›nan ücrete hayf
Bir alay hîze olan izzete efsûs efsûs
Bir tak›m kahpeye tahsîs olunan iffete hayf

Mal› a'dâs›na pîrâye veren kavme dirî¤
Serveti hasm›na sermâye olan millete hayf

Himmet-i sayrafi-i derhe yaz›klar Avnî
Hâk-i hüsrânda kalan cevher-i ehliyyete hayf  

Avni Bey, 7 Ekim 1884 tarihinde Hakk'a
yürüdü¤ünde önce bahariye Mevlevîhane-
si'ndeki fieyh Nazif Dede türbesine, o çok
sevdi¤i, u¤runa kendini harabatîli¤e verdi¤i
han›m›n›n üstüne s›rlan›r. Cumhuriyetten
sonra tekke yan›p binalar y›k›l›p Mevlevîha-
ne de dest-i ademe teslim olunca buradan
sahil yolu geçmek iktiza eder ve Avni Bey'in
mezar› da, t›pk›,

Dünyada öyle mahv-› vücûd eyle kim gönül
Mahfler gününde nâm u niflân›n görünmesin 

dedi¤i gibi yer de¤ifltirir.

Sözlerimizi onun hikmetli bir rubaisiyle
bitirelim: 

Bu deyr-i fenadan ki mükedder gittim
Dil-haste vü dil-figâr u mu¤ber gittim
Bu âmed ü fludde ihtiyâr›m yoktur
Mecbûr gelip cihâna muztar gittim 

Zavall› Avni Bey, torunlar›n›n bu derece
ilgisizli¤ini öte dünyadan görüyorsa e¤er,
hiç flüphe yok flöyle diyordur:

Mücerribân-› umûrun kelâm› gerçek imifl
Yalan dedikleri dünyây› böyle bilmez idim 

Sözü onun vasiyet bab›nda bir beytiyle
noktalayal›m:

Gel ser-i kabrimde dur bir lahza ey sîmîn-beden
Nûrdan bir serv dikmifller k›yâs etsin gören 

Tebli¤ ettim efendim!
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Resim 5-6; Bahariye Mevle-
vihane haziresi ve Avni
bey’in kabri. Bahariye Mev-
levihanesi y›k›l›p yok edil-
dikten sonra müfltemilat içe-
risinde yer alan kabirlerden
bir k›sm› Eyüp Lisesi’nin
tam karfl›s›ndaki set üstüne
naklolunmufltur. (Eyüp Be-
lediye Arflivinden)
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Yazar, 1951 Y›l›nda Kufladas›’nda do¤du. ‹stanbul ‹mam Hatip Okulu’nu ve
‹stanbul Yüksek ‹slâm Enstitüsü’nü bitirdi (1976). Bu arada ‹stanbul Üniversitesi

Devlet Konservatuar› Türk Musikisi Bölümü ile ayn› üniversitenin Edebiyat Fakültesi
Arap ve Fars Dilleri v e Edebiyatlar› Bölümü’nde ö¤renim gördü ve mezun oldu. Orta
ö¤retimdeki k›sa süreli ö¤retmenli¤inin ard›ndan ‹stanbul Yüksek ‹slâm Enstitüsü’ne

"Meslekî Türk Mûsikisi" asistan› oldu. 1982’de Yüksek ‹slâm Enstitülerinin ‹lâhiyat
Fakültesine dönüfltürülmesinden sonra Marmara Üniversitesi ‹lâhiyat Fakültesinde
görevine devam etti. 1983 y›l›nda "XVIII. Yüzy›lda Osmanl›larda Dinî Mûsikî" adl›

tezi ile Doktor oldu. Yüksek ö¤renim esnas›nda birçok "Türk Mûsikisi Korosu"
çal›flmas›na ve özellikle “‹stanbul Üniversitesi Korosu" faaliyetlerine devam etti. Bu

çal›flmalar›n›, ba¤l› bulundu¤u kurumda, 1983 y›l›nda kurdu¤u ve halen devam
ettirmekte oldu¤u "Türk Mûsikisi Toplulu¤u" yöneticili¤iyle sürdürmektedir.

Yard›mc› Doçent ünvan› ile ad› geçen Fakültede "Türk Din Mûsikisi Anabilim Dal›
Baflkanl›¤›"n› da yürütmektedir. Çeflitli sempozyum, uluslararas› ve milli kongrelere

tebli¤leriyle kat›lmakta olup, pek çok dergi ve yay›nda sahas›yla ilgili madde ve
makaleleri neflredilmektedir.

TÜRK MÛSIK‹S‹NDE “fiARKI” FORMU-
NUN  BÜYÜK BESTEKÂRI 

HACI ÂR‹F BEY

Yard. Doç. Dr. Nuri Özcan



XIX. yüzy›l, hem Osmanl› hem de Bat›
dünyas› için önemli bir dönemdir. Yeni anla-
y›fllar ve aray›fllar çerçevesinde ortaya ç›k›p
zamanla geliflen yeni ak›mlar edebiyat, mû-
siki, resim vb. güzel sanat dallar›nda de¤iflik
tarzda eserlerin ortaya konmas›na zemin ha-
z›rlam›fllard›r. Osmanl› toplumunda "Tanzi-
mat" ad›n› alan yenilikçi hareketten kültü-
rün bütün unsurlar› etkilendi. Tanzimat, Os-
manl› toplumunun öteden beri haberdar ol-
du¤u Avrupa medeniyetini, kabul etmek yo-
luna giriflti¤i bir devlet hamlesi olarak nite-
lendirilir. 

XVIII. as›rda özellikle Mustafa Itrî Efen-
di’den sonra Türk mûsikisine yerleflmeye
bafllayan ve Tab’î Mustafa Efendi, Ebubekir
A¤a, Küçük Mehmet A¤a ile zirveye ulafl›p
Hac› Sadullah A¤a’yla devam eden "klâsik
üslûp"; XIX. yüzy›lda Sultan III. Selim Han
(1789-1807) ile bafllay›p Sultan II. Mahmud
Han (1808-1839)’›n tamamlad›¤› yenilik ha-
reketleri ortam›nda Hamâmîzâde ‹smail De-
de, fiâkir A¤a, Zeki Mehmed A¤a, Dellâlzâ-
de ‹smail, Kazasker Mustafa ‹zzet Efendi,
Tanbûrî Büyük Osman Bey, Yusuf Pafla ve
Zekâî Dede gibi mûsikiflinaslarla son sanatl›
örneklerini vererek yerini Hac› Ârif Bey ve
ard›ndan fievki Bey’le "flark›" formuna b›rak-
maya bafllad›.

Klâsik formlardaki sözlü eserlerde bes-
teciler güftenin mânâs›yla yetinmeyip, çok
defa sadece bir beyitini besteledikleri güfte-
ye beste esnas›nda "terennüm" ad› verilen
ilâveler yaparlard›. XIX. yüzy›ldan itibaren,
büyük formlu eserlerin bafll›ca özelli¤i olan
bu terennümlerin eseri fazla uzatt›¤› ve a¤-
dal› hale getirdi¤i düflünülerek daha k›sa, li-
rik ifade flekilleri aranmaya baflland›. Bunun
için de, uzun terennümleri olmayan ve güf-
tedeki kelimelerin genifl melodilerle uzat›l-
mad›¤› bir flekil hedeflendi. Böylece bu ama-
ca klâsik kaside ve gazelden daha uygun
olan ve özellikle XVIII. yüzy›ldan sonra ya-
z›lmaya bafllanan flark› formundaki fliirler,
Hac› Ârif Bey’le sözlü mûsiki bestecil¤inin
ana unsuru haline geldi. Hac› Ârif Bey’i fiev-
ki Bey, Rifat Bey, Rahmi Bey, Lem’i Atl›, fie-
kerci Cemil Bey, Suphi Ziya Özbekkan ve
Zeki Ârif Ataergin gibi romantikler izledi. 

Klâsik dönem bestecilerinin kâr, beste,
semâî gibi büyük formlar›n yan›nda pek
önemsemedikleri flark›, her ne kadar beste-

kâr›n sanat ustal›¤›n› gösterdi¤i büyük bir
form say›lm›yor idiyse de üslûbu yine "klâ-
sik"ti. Ancak bu yeni dönemden sonra art›k
büyük formlara ve büyük usullere daha az
rastlan›lacakt›r.

‹flte, XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda, klâ-
sik ça¤dan romantik ça¤a geçiflin öncülü-
¤ünü yapan, klâsik dönemin s›k› kay›tlar›-
n› zorlayarak yeni bir flark› ç›¤›r› açan bir
romantik karfl›m›za ç›k›yor: Hac› Ârif Bey.

HAYATI

1247/1831 y›l›n›n sonlar›nda Eyüp’te
do¤du. As›l ad› Mehmet Ârif’tir. Eyüp
Mahkeme-i fier’iyyesi Baflkâtibi Ebûbekir
Efendi’nin o¤ludur (1). Eyüp’te S›byan
Mektebi’ne devam etti¤i s›ralarda, sesinin
güzelli¤i ve mûsikiye olan kabiliyeti, ayn›
mektepte kalfal›k vazifesi yapan ve gelece-
¤in büyük mûsiki üstâd› Mehmet Zekâî
(Dede)’nin dikkatini çekmifl ve ilk mûsiki
bilgilerini ondan almaya bafllam›flt›r. Ârif’e
küçük baz› eserler ve ilâhiler ö¤reten Meh-
met Zekâî, bir müddet sonra, kendisinden
6 yafl küçük olan Ârif’i mektebin ilâhi hoca-
s› ve Hamâmîzâde ‹smail Dede’nin talebe-
lerinden ve ayn› zamanda kendisinin de
hocas› olan fiâhinbeyzâde Mehmet Bey
(ö.1850)’e götürdü(2). Mehmet Bey’in meflk-
lerinde de bir hayli ilerleme kaydeden
Ârif(3), hocas› taraf›ndan  Hamâmîzâde ‹s-
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1- Rauf Yektâ, "Bestekâr ve
Hânende Hac› Ârif Bey Mer-
hum", fifieehhbbââll, 1 May›s 1327,
sy.39, s. 294
2- ‹bnülemin Mahmud Kemal
‹nal, HHooflfl  SSââddââ, ‹stanbul 1958,
s. 66
3- Mehmed Bey’e devam etti¤i
mûsiki derslerinde, ondan 35
fas›l meflketmifltir (Bkz. Suphi
Ezgi, NNaazzaarrîî  AAmmeellîî  TTüürrkk  MMûû--
ssiikkiissii, ‹stanbul 1953, c.5,
s.431). Bu say›, mûsiki e¤itimi
gören küçük yafltaki bir çocuk
için, oldukça yüksek bir sevi-
yeyi göstermektedir.

Resim 1; Hac› Ârif Bey



mail Dede’nin Ah›rkap›’daki kona¤›na gö-
türülerek Dede ile tan›flt›r›ld›. Ârif’i oku-
tup çok be¤enen ‹smail Dede, böyle bir ta-
lebe yetifltirdi¤i için  fiâhinbeyzâde Meh-
met Bey’i tebrik etti ve daha sonra Ârif’e
bir müddet ders verdi(4).

Ârif’i himayesine alan Mehmet Bey,
mektebi bitirdikten sonra (1260/1844)
onun Bâb-› Seraskerî (bugünkü Millî Sa-
vunma Bakanl›¤›) kalemlerinden birine kâ-
tip yard›mc›s› olarak girmesine yard›mc›
oldu. Bu arada yine hocas›n›n delâleti ve
irâde-i seniyye ile Muzika-i Hümâyun’un
Türk mûsikisi bölümüne kaydettirildi. Bu-
rada, ayn› zamanda serhânende olarak "Sa-
ray Fas›l Toplulu¤unu" yöneten Hâflim
Bey’den meflketmeye bafllad›. Kuvvetli hâ-
f›zas›, üstün kabiliyeti, güzel sesi ve ince
zevki ile yeni hocas›n›n da takdirini kazan-
makta gecikmedi. Ayn› zamanda Sultan
Abdülmecid Han (1839-1861)’dan çok ya-
k›nl›k gördü ve yirmi yafllar›nda ona "mâ-
beynci" oldu. 

Ârif Bey’in "kibârâne" olarak nitelendi-
rilen okuyufl tavr›n› hocas› Hâflim Bey’den
ald›¤› söylenir. Eski hânendeler gibi elini
kula¤›na veya flaka¤›na atmadan; okurken
a¤z›n› oynatmadan ve yüzünde tizlere ç›k-
man›n zoruyla boyun damarlar›n› fliflirme-
den, dudaklar› çarp›tmadan, na¤melerde
rahat bir flekilde dolaflt›¤›, kendini dinle-
yenler taraf›ndan nakledilir(5). Tanbûrî

Dürrü Turan’›n, hocas› Mustafa Servet
Efendi (ö.1918, bu mûsikiflinas da Hac› Ârif
Bey’in talebisidir)’den nakletti¤i flu olay
da, Ârif Bey’in hâf›zas›n›n ne derece kuv-
vetli oldu¤unun aç›k bir örne¤idir: "Ârif
Bey bir gece Hâflim Bey’le eser meflkeder-
ken, o makam›n ikinci bestesi’ni(6) de mefl-
ketmesini hocas›ndan rica eder. Ancak ho-
cas›n›n ‘kendisinin 6 ayda meflketti¤i bu
eserleri bir meflkte nas›l alabilece¤ini’ sor-
mas› üzerine Ârif Bey bu ricas›n› ›srarla
tekrarlar. Bunun üzerine Hâflim Bey, ‘eseri
meflkedece¤ini ancak ertesi gün okuyama-
d›¤› takdirde bir daha kendisine hiçbir fley
meflketmeyece¤ini’ söyleyerek fasl›n geri-
ye kalan a¤›r ve yürük semâîlerini meflke-
der. Ârif’in kendisine bu derece güvenmesi
onu biraz rahats›z etmifl olmal› ki o gece
Hâflim Bey’in uykusu kaçar. Ertesi sabah
erkenden Ârif’i ça¤›rarak biraz sertçe bir
dille ‘akflam geçti¤i eserleri okumas›n›’ is-
ter. Ârif’in, hocas›n›n ‘olmad›’ dedi¤i yerle-
ri de tekrar kendisi düzelterek eserlerin
hepsini okumas› üzerine tavr›n› ve yüz ifa-
delerini yumuflatan Hâflim Bey, yafll› göz-
lerle onu aln›ndan öper ve ‘ben bu eserleri
tam 6 ayda geçmifltim. Aferin o¤lum! öm-
rümün sonuna kadar ne biliyorsam sana
verece¤im’ der."(7). Hâflim Bey’in kontrolu
alt›nda 1000’e yak›n dinî ve dind›fl› eseri
kusursuzca okuyup hâf›zas›na alan Ârif’in,
henüz 21 yafllar›nda mûsiki seviyesinin
çok yükseklerde oldu¤unu söylemek mü-
bala¤a kabul edilmemelidir.

Sultan Abdülmecid Han (1839-1861)
devrinde Ârif Bey Harem-i Hümâyun’da
mûsikiye kabiliyetli cariyelere meflk hocas›
tayin edildi. Bir müddet sonra talebelerin-
den ayn› zamanda padiflaha efl olmaya
namzet Çeflmidilber adl› bir çerkez k›z›yla
aralar›nda gönül iliflkisi bafllad›. Bu s›ralar-
da Ârif Bey Çeflmidilber’e olan hislerini
fieyh Gâlib’in "Geçti zahm-› tîr-i hicrin tâ
dil-i nâflâd›ma" m›sra›yla bafllayan gazeli-
ni, yeni terkib etti¤i kürdîlîhicazkâr maka-
m›nda besteleyerek ifade etti. Bu iliflki sa-
rayda duyulunca Çeflmidilber’le evlenme-
sine müsaade edilen Ârif Bey 60 alt›n ma-
aflla saraydan ayr›ld›. Dü¤ünleri Maçka
Tafll›k’ta padiflah›n hediyesi olan konakta
yap›ld›. Ancak evliliklerinin daha ilk gün-
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4- ‹bnülemin, a.g.e., s.66; Y›lmaz
Öztuna, HHaacc››  ÂÂrriiff  BBeeyy, Ankara
1986, s.15; Sadi Yaver Ataman,
MMeehhmmeett  SSaaddii  BBeeyy, Ankara 1987,
s.177; Fatih Salgar, "Ârif Bey (Ha-
c›)", DDüünnddeenn  BBuuggüünnee  ‹‹ssttaannbbuull  AAnn--
ssiikkllooppeeddiissii, c.1 s.301; Bekir S›tk›
Sezgin, "Hac› Ârif Bey", TTüürrkkiiyyee
DDiiyyaanneett  VVaakkff››  ‹‹ssllââmm  AAnnssiikkllooppeeddiissii,
c.14, s.441.  Ayr›ca bu konudaki bir
bilgiyi de burada nakletmek gere-
kir: Tanburî Dürrü Turan’›n, hocas›
ve Hac› Ârif Bey’in  talebesi Musta-
fa Servet Bey’den nakletti¤ine göre,
‹smail Dede’ye Hac› Ârif Bey’i ilk
götüren kifli Mehmet Zekâi (De-
de)’dir. ‹smail Dede’nin "bir fley
okumas›n›" istemesi üzerine küçük
Ârif bir ilâhiye bafllar. Onun oku-
yuflu karfl›s›nda ‹smail Dede, orada
bulunan talebelerine, "Efendiler, bu
çocuk hepinizi geçecektir" sözleriy-
le takdirlerini ifade eder (Bkz. Eflref
Edib, "Ârif", TTüürrkk  ‹‹ssllââmm  AAnnssiikkllooppee--
ddiissii, c.1, s.504). ‹bnülemin de HHooflfl
SSââddââ’ da TTâârrîîkk  GGaazzeetteessii’nden nak-
lederek: "... Zekâî Efendi’nin delâ-
letiyle Dede Efendi’nin meclisine
dâhil oldu" ifadesine yer vermifltir
(s.66).

5- Avni Önsan, "Ebedileflen Dehala-
r›m›z: Hac› Ârif Bey", TTüürrkk  MMûûssiikkii--
ssii  DDeerrggiissii, ‹stanbul, Kas›m 1949,
sy.25, s.2.

6- XIX. yüzy›la kadar Türk mûsiki-
sinin Osmanl› sahas›nda icra edilen
ve "klâsik fas›l" diye adland›r›lan
fas›llarda sözlü eserler form olarak
flu flekilde s›ralan›rd›: kâr, birinci
beste, ikinci beste,  a¤›r semâî, yü-
rük semâî. XIX. yüzy›ldan itibaren
bu formlar›n sonuna "flark›" da ilâ-
ve edilmifltir.

7- Eflref Edib, aa..gg..mm.., s.504.

Resim 2; Bir aile foto¤raf›n-
da: Ayakta, Hac› Ârif’in o¤-
lu Cemil Bey; sa¤da oturan
Hac› Ârif Bey; Hac› Ârif
Bey’in solunda k›z› Râbia
Han›m 



lerinde aralar›nda bafllayan fliddetli geçim-
sizlik, Çeflmidilber’in Ârif Bey’i Cemil(8) ve
Nebiye adl› iki çocu¤uyla terketmesiyle so-
n buldu. ‹ki y›l gibi k›sa bir sürede sona
eren bu evlilik Ârif Bey’in hayat›ndaki en
hüzünlü y›llar olmufl ve âdete cehennem
hayat› yaflam›flt›r. Asl›nda padiflah han›m›
olma hayalleriyle yaflayan Çeflmidilber’in
Ârif Bey’i evlenecek derecede sevmemesine
ra¤men, kendisiyle beraber ders alan di¤er
cariyelerle aralar›ndaki rekabet sonucu Ârif
Bey’le evlenmek suretiyle arkadafllar›ndan
intikam ald›¤› söylenir(9). Hicaz makam›nda
besteledi¤i "Saydeyledi bu gönlümü bir göz-
leri âhû / Bilmem ki ne sihreyledi ol gamze-
i âhû” m›sra›yla bafllayan flark›s› bu ›zd›rap
dolu günlerin hât›ras›d›r. Bu s›rada Ârif Bey
bu ayr›l›ktan duydu¤u üzüntüyü de yine
kürdîlîhicazkâr makam›nda besteledi¤i "Ni-
çin terkeyleyip gittin a zâlim" m›sra›yla bafl-
layan flark›s›yla dile getirdi. Yeni ayr›ld›¤› s›-
ralarda, Çeflmidilber’in tekrar dönece¤ini
umarak ayn› makamdan "Düfler mi flân›na
ey fleh-i hûbân” m›sra›yla bafllayan flark›s›n›
besteler.

Bu s›ralarda art›k 30 yafllar›na yaklaflan
Ârif Bey’in sultânî›rak makam›nda bestele-
di¤i "Bana lûtfeyler iken / Neden menfûrun
oldum ben" m›sra›yla bafllayan flark›s›n› Sul-
tan Abdülmecid Han’a takdim etmesi üzeri-
ne yeniden "mâbeyn"e al›nd›. Bu defa da câ-
riyelere meflk hocal›¤›yla görevlendirilen
Ârif Bey Zülfinigâr adl› bir câriye ile gönül
iliflkisine girince Sultan Abdülmecid Han ta-
raf›ndan evlendirilerek saraydaki görevine
son verildi. Bir y›l sonra Zülfinigâr’›n geride
Râbia adl› bir çocuk b›rakarak veremden öl-
mesi Ârif Bey’i derinden yaralad›. Segâh
makam›nda "Olmaz ilaç sîne-i sad-pâreme /
Çâre bulunmaz bilirim yâreme” ve hicaz
makam›nda besteledi¤i "Kamer çehre perî-
rû tende cân›m/Nigâr›m, dilberim, rûh-i re-
vân›m" m›sralar›yla bafllayan flark›lar›, onun
Zülfinigâr için a¤layarak meydana getirdi¤i
eserleridir. Zülfinigâr’la evlenmesi münase-
betiyle yüksek bir maaflla saraydan ayr›lan
Ârif Bey, han›m›n›n vefat›ndan bir müddet
sonra Sultan Abdülaziz Han (1861-1876)’›n
culûsunda tekrar saray fas›l heyetine "serhâ-
nende-i hazreti flehriyârî” olarak al›nd›(10).
Ârif Bey’in bestekârl›k konusunda en verim-
li devresinin 37 yafl›na kadarki bu dönem

oldu¤u söylenir. Özellikle ikinci eflinin ölü-
münden sonra maddî fleylere pek k›ymet
vermeyen ve devaml› eser besteleyen bir
Ârif Bey görüyoruz. Bir günde 7-8 flark› bes-
teledi¤i ve bunlar› geçmeye vakit bulamad›-
¤› ifade edilir. Hatta yolda giderken 5-10 da-
kika içerisinde müzik kalitesi gerçekten yük-
sek flark›lar bestelemifltir. "Edemem kimseye
hâlimi hikâyet" ve "Meclis bezendi sun bâde
sâkî” m›sralar›yla bafllayan sûzinâk flark›lar›
bu flekilde meydana getirilmifl eserlerinden-
dir.

Sultan Abdülaziz Han devrinde de sa-
rayda üçüncü defa câriyelere meflk hocal›¤›
ile görevlendirilen büyük sanatkâr, bu defa
da Pertevniyal Vâlide Sultan’›n nedîmelerin-
den Nigârnîk ad›nda bir çerkez k›z›yla ilgi-
lenmeye bafllay›nca Vâlide Sultan onlar› ev-
lendirdi. ‹râde-i seniyye ile ve 40 alt›n maafl-
la saraydan ayr›lan Ârif Bey’in bu üçüncü
saray hayat› da 10 y›l sürmüfltür. Hac› Ârif
Bey’in hayat›nda etkili bir yeri olan han›m›,
Vâlide Sultan’›n hazinedarl›¤›nda bulun-
mufl ve son derece zeki olan bu Nigârnîk
Han›m’d›r. 1876’ya kadar befl y›l fiûray-›
Devlet (bugünkü Dan›fltay)’te kâtiplik ve
Beykoz’da Maliye Müdürlü¤ü görevlerinde
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8- Cemil Ârif Bey, Sultan II. Abdül-
hamid Han zaman›nda Mâbeyn or-
kestras›nda viyolonsel çalan bir
müzisyendir.

9- Lem’i Atl›’n›n, bir toplant›-
da Sarayl› bir han›mdan duy-
du¤unu söyledi¤i bu ifadeleri
Avni Önsan, yukar›da zikredi-
len mmaakkaalleesinde nakletmekte-
dir (s.3).
10- Bu s›rada Saray fas›l heye-
tinin bafl›nda bestekâr, ser-
müezzin Miralay Rifat Bey
(1820-1888) bulunmaktayd›.

Resim 3; ‹ran’›n ‹stanbul Bü-
yükelçisi Müflir Muhsin
Han  



bulundu. Saraydan ayr› kald›¤› bu devrede
bile Sultan Abdülaziz Han, seyrek de olsa
Muzika-i Hümâyûn’a u¤ray›p ders vermesi-
ne ses ç›karmayarak Ârif Bey’i himayeye de-
vam etmifltir.

Sultan Abdülaziz Han’›n tahttan indiril-
mesinden (30 May›s 1876) sonra Muzika-i
Hümâyûn’da yap›lan tasfiyede Ârif Bey’in
de vazifesine son verilince ciddi bir maddi
s›k›nt›ya düfltü¤ünü, Zincirlikuyu’daki çift-
li¤inde inek ve koyun besleyip onlar›n sütle-
riyle geçimini sa¤lamaya çal›flt›¤›n›; beste-
kâr Suphi Ziya Özbekkan, Leon Hanci-
yan’dan naklederek ifade eder(11). Sultan II.
Abdülhamit Han (1876-1909)’›n tahta ç›kt›¤›
s›ralarda çiftli¤inde kalenderâne ve âdetâ
münzevî bir hayat sürmekte olan Ârif Bey’in
bu durumuna üzülen Leon Hanciyan bir
münasebetle onu ‹ran’›n ‹stanbul Büyükelçi-
si Müflir Muhsin Han’la tan›flt›rm›fl(12), Ârif
Bey’in icrâat› ve eserleri karfl›s›nda hayranl›-
¤›n› gizleyemeyen Büyükelçi ona k›ymetli
hediyelerle iltifatta bulunmufltur. Bir müd-
det sonra Muhsin Han’›n Sultan Abdülha-
mid Han’› bir ziyareti esnas›nda padiflaha
"Nâsirüddîn fiah’›n Ârif Bey’in flöhretini iyi
bildi¤ini, Sultan Abdülaziz Han zaman›nda
‹stanbul’a yapt›¤› ziyaretler esnas›nda huzu-

runda okudu¤u Hâf›z-› fiîrâzî’ye ait "Elâ yâ
eyyühessâkî edir ke’sen ve nâvilhâ” m›srâ-
›yla bafllayan gazelinin(13) bestesini unuta-
mad›¤›n›(14), flu s›ralarda Osmanl› saray›nda
bir görevi bulunmamas› sebebiyle izin veri-
lirse Ârif Bey’i Tahran saray›na davet etmek
istedi¤ini" ifade etti. Sultan II. Abdülhamid
Han ise Hac› Ârif Bey gibi k›ymetli bir sanat-
kâr›n baflka bir ülkeye gitmesinin en az›n-
dan tarihî bir sorumluluk yükleyecek bir ha-
reket olaca¤›n› düflünerek Büyükelçiye "bu
sanatkâr›n Muzika-i Hümâyûn’dan ayr›ld›-
¤›n› katiyyen iflitmedi¤ini ve kendisinin yeri
doldurulamayacak bir kifli oldu¤unu" söyle-
yerek bu daveti kibarca geri çevirdi.

Bu olay üzerine Hac› Ârif Bey’in "kola-
¤as›"(15) rütbesiyle yeniden Muzika-i Hümâ-
yûn’a al›nd›¤› saraydaki bu dördüncü dev-
resinde, önceki dönemlerde oldu¤u gibi pek
fazla ilgi gördü¤ü söylenemez. Aralardaki
zorunlu ayr›lmalar› istisnâ edilirse hayat›n›n
hemen hemen 30 y›l› gibi büyük bir k›sm›n›
sarayda geçirmifl olan Ârif Bey ile Sultan II.
Abdülhamid Han aras›nda önceki padiflah-
larla oldu¤u gibi çok samimi bir hava ese-
memifltir. Nitekim bir defas›nda, Sultan II.
Abdülhamid Han birkaç yeni flark›s›n› biz-
zat Hac› Ârif Bey’den dinlemek istemifl, sa-
natkâr da hastal›¤›n› ileri sürerek bu talebi
reddetmiflti. Padiflah›n bestekâr› tekrar ça-
¤›rtmas› üzerine ise mâbeynciye “Sanatta
irâde-i hümâyûn olmaz. Padiflah›m›z›n pe-
derleri Sultan Abdülmecid’den ben gençli-
¤imde çok daha fazla riâyet gördüm. Padifla-
h›m›z› da flehzadeliklerinde küçük bir ço-
cukken kaç defa kuca¤›mda tafl›d›m" cevab›-
n› vermifltir. Bu harekete k›zan padiflah, bes-
tekâr›n Muzika-i Hümâyûn’daki odas›nda
süresiz olarak hapsini emretti. Elli gün oda-
s›ndan ç›kamayan Ârif Bey bu duruma daha
fazla tahammül edemeyerek "Ahteri düflkün
garîb u âfl›k-› âvâreyim" m›srâ›yla bafllayan
yeni besteledi¤i nihâvend flark›s›n› padiflaha
okumas› için arkadafl› Sermüezzin Rifat
Bey’den rica etti(16). fiark›n›n padiflah huzu-
runda okunmas› üzerine Sultan II. Abdülha-
mid Han, Ârif Bey’in cezas›na son verdi ve
onu "miralay"(17) rütbesine yükseltti.

Bundan sonra Muzika-i Hümâyûn’a
seyrek u¤rayan Ârif Bey, geçim s›k›nt›s› da
çekmeye bafllam›fl, hatta vaktiyle kendisine
verilmifl olan hediyeleri de elinden ç›karmak
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11- ‹bnülemin, aa..gg..ee.., s.67
12- Müflir Mirza Muhsin Han,
1873-1891 y›llar› aras›nda gö-
rev yapm›fl bir diplomatt›r.
13- Hâf›z-› fiirâzi’nin DDîîvvâânn›n-
daki ilk gazeldir.
14- ‹ran fiâh› 1871 ve 1873 y›l-
lar›nda ‹stanbul’a yapt›¤› zi-
yaretler esnas›nda Beylerbeyi
Saray›’nda dinledi¤i Ârif
Bey’i  çok be¤enmifl ve özel-
likle onun bu gazel bestesi
üzerine bestekâra büyük ilti-
fatlarda bulunmufl, bir dönü-
flünde ise "dördüncü rütbe flîr-
i hurflîd" niflan› ile pek çok he-
diyeler göndermifltir.
15- Osmanl› ordusunda, bu-
günkü yüzbafl›l›kla binbafl›l›k
aras›nda bir rütbenin karfl›l›-
¤›d›r. Ancak Sultan Abdülaziz
Han zaman›nda Muzika-i Hü-
mâyûn’daki baz› mûsikiflinas-
lara ferîk (birinci ferîk, bugün-
kü korgeneral; ikinci ferîk ise
tümgeneral karfl›l›¤›d›r) rüt-
besi verildi¤i göz önüne al›n-
d›¤›nda, Ârif Bey’e verilen bu
rütbenin oldukça düflük oldu-
¤u görülmektedir.
16- Rauf Yektâ Bey ise Ârif
Bey’in bu flark›y›, vefat›ndan
birkaç gün önce besteledi¤ini
kaydeder (Bkz. fifieehhbbââll, 15
May›s 1328, sy.53, s.93).
17-Osmanl› ordusunda bu-
günkü albay rütbesinin karfl›-
l›¤›d›r.

Resim 4; Hac› Ârif Bey’in
neflretti¤i Mecmûa-i
Ârifî’nin kapa¤›



zorunda kalm›flt›r. Son zamanlar›nda Nigâr-
nîk Han›m’dan Hayriye ad›n› verdi¤i bir k›-
z› do¤du. Sultan II. Abdülhamid’in ihsanlar›
ise babas›n›n ve amcas›n›nkiler yan›nda çok
sönük kal›yordu. Bu arada padiflah›n üvey
ve mânevi annesi Perestû Vâlide Sultan ile
Pertevniyal Vâlide Sultan’› ziyaret ediyor,
onlardan iltifat görüyordu. Rütbelerinin geri
verilmesi ve Muzika-i Hümâyûn’a tekrar
al›nmas› münasebetiyle kendisini ziyarete
gelen bir okul arkadafl›na, parlak dönemleri-
nin art›k söndü¤ünü kastedip "ben husûfa
(ay tutulmas›, ›fl›¤›n sönmesi) u¤rad›m" di-
yerek üzüntüsünü ifade etmifl ve birkaç gün
sonra da kürdîlîhicazkâr makam›nda "Gu-
rûb etti günefl, dünya karard›" m›srâ› ile bafl-
layan flâheserini bestelemiflti. Bu eser Ârif
Bey’in son bestesi oldu(18). Ölümünden bir
y›l kadar önce kalp hastal›¤›na yakaland›. 28
Haziran 1885 günü, Muzika-i Hümâyûn’da-
ki odas›nda bir kalp krizi geçirdi. Kendini
iyi hissetmemesi üzerine bitiflik odada bulu-
nan o¤lu Cemil’e seslendi. fiaflk›n bir halde
odaya giren o¤luna kollar›n› aç›p "Beni K›b-
le’ye çevir" dedi ve Kelime-i flehâdet getire-
rek o¤lunun kollar›nda, 54 yafl›nda, hayata
gözlerini yumdu(19). Befliktafl’ta Yahya Efen-
di Dergâh› hazîresine defnedilen ve mezar
tafl› bulunmayan Ârif Bey’in cenazesinin 11
kifli ile kald›r›ld›¤›n›; ‹bnülemin, ünlü hattât
Muhsinzâde Abdullah bey ile Ferik Ârif Pa-
fla’dan nakleder(20). Yine ‹bnülemin’in "sey-
yid" oldu¤unu ifade etti¤i Ârif Bey’in, ne za-
man hacca gitti¤ine dair herhangi bir kayda
kaynaklarda rastlanmam›flt›r.

MÛS‹K‹ HAYATI VE  SANATI
Hac› Ârif Bey hiçbir saz› çalmas›n›, hat-

ta nota yaz›s›n› dahi ö¤renmedi¤i halde bes-
tekârl›k dehâs› ile zaman›n mûsikiflinaslar›
aras›nda müstesnâ bir yere sahip olmufltur.
Hamâmîzâde ‹smail Dede’den sonra XIX.
yüzy›l›n en büyük bestekâr› ve özellikle flar-
k› formunda Türk mûsikisinin en önde ge-
len sanatkâr› kabul edilmifltir. O, son derece
ölçülü, ciddî, dengeli; klâsik ekolün s›k› ka-
y›tlar› alt›na girmeyen ve hattâ giremeyen,
hür bir liriktir. "fiark›" formunda açt›¤› ç›¤›r-
la ritm çeflitlili¤i, melodi renklili¤i ve zen-
ginli¤inin ön plana geçti¤i eserlerinde, sana-
t›ndan hiçbir fley kaybetmeksizin, her sevi-
yeden insana  hitâbedebilmenin s›rr›n› kefl-
fetmifltir(21).

Eserlerinde, eski bestelerdeki "teren-
nüm"lere yer vermeyen Hac› Ârif Bey’in flar-
k›lar›nda yeni bir yap›lanma dikkati çeker.
Rint meflrep bir yarad›l›fla sahip olan Ârif
Bey’in ruhunda, büyük usullerin kullan›ld›-
¤› beste ve semâî gibi formlardan çok, zen-
gin ve k›vrak motiflerle süslü, kendisinin
"nevzemin" ad›n› verdi¤i 6 ya da 8 m›srâl›,
usül geçkileri bulunan uzun güfteli "de¤ifl-
meli flark›lar" besteleme zevki hâkimdir. Bu
yeni tarz›yla Ârif Bey, "terennüm" bölümle-
rini kullanmadan büyük formlar›n baz› im-
kânlar›n› flark›ya kazand›rmaya çal›flm›flt›r.
Bu yönüyle kendisinden sonraki hemen bü-
tün flark› bestecilerini o derece etkilemifltir
ki, yüzy›l›n ikinci yar›s›na ait pek çok beste
ve semâîde, hattâ baz› ilâhi ve tevflihlerde bi-
le bir flark› üslûbu hissedilir(22).

fiark›lar›n›n ço¤unun güftesi yak›n dos-
tu Mehmed Sâdi Bey’e ait olan Ârif Bey’in il-
hâm›, dehâs› ölçüsünde verimli velûd bir
bestekârd›. Eserleri aras›nda uflflak maka-
m›nda ve aksak usulünde besteledi¤i flu üç
flark›, Ârif Bey’in bestekârl›ktaki kudretinin
aç›k örneklerindendir. 1. Eserin sözleri  Meh-
med Sâdi Bey’e âittir.

"Meyhâne mi bu, bezm-i tarabhâne-i Cem mi?
Peymâne mi bu, efser-i dârât ü haflem mi?
Sâki mi bu, nevbâve-i bostân-› ‹rem mi?
Reflk-i çemenistân-› h›yâbân-› ‹rem mi?"

Sözleri Mehmed Hafîd Efendi’ye âit
olan ikinci flark›da, sanki birinci eserin soru-
lar› cevaplanmaktad›r:
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18- Avni Önsan, aa..gg..mm.., s.23.
Yak›n arkadafl› Tanburî Ali
Bey’in bu flark›y›, a¤lamadan
dinleyemedi¤i söylenir.
19- Ancak Rauf Yektâ Bey
onun, Kuruçeflme’de dostla-
r›ndan birinin sâhilhânesi (ya-
l›s›)nde (fifieehhbbââll, sy.53, s.93);
‹bnülemin ise (HHooflfl  SSaaddââ s.68)
Muzika-i Hümâyûn’un karfl›-
s›nda Kuflçubafl› Reflid Bey’in
evinde Zilkâde 1302 (A¤ustos-
Eylül 1885)’de vefat etti¤ini
söylemektedir.
20- ‹bnülemin, aa..gg..ee.., s.68.
21- Ruflen Rerit Kam, "Hac›
Ârif Bey", RRaaddyyoo, Ankara, 15
A¤ustos 1946, sy.33, s.8.
22- Bülent Aksoy, "Tanzi-
mat’tan Cumhuriyet’e Mûsiki
ve Bat›l›laflma", TTaannzziimmaatt’’ttaann
CCuummhhuurriiyyeett’’ee  TTüürrkkiiyyee  AAnnssiikk--
llooppeeddiissii, ‹stanbul 1985, c.5,
s.1231.

Resim 5; Mecmûa-i Ârifî’nin
“Mukaddime” sayfalar›



"Meyhâne de¤il, meclis-i rindâne-i Cem’dir
Peymâne de¤il, dâfi’-i endûh u elemdir
Sâkîleri kim sûret-i insanda görünmüfl
Ammâ bir iki dilber-i hûbân-› ‹rem’dir."

Son flark›da ise noktay› üstâd fieyh Gâlib
koymaktad›r:

"Meyhâneyi seyrettim uflflâka matâf olmufl
Teklif ü tekellüften sükkân› muâf olmufl
Bir nefl’e gelip meclis bîhavf u hilâf olmufl
Gam sohbeti yâd olmaz meflrebleri sâf olmufl.

Afl›kta keder neyler, gam halk-› cihân›nd›r
Koyma kadehi elden söz pîr-i mugân›nd›r.

Hac› Ârif Bey’in flark›lar›ndaki güfte-
beste uyuflmas›, makam geçkilerindeki mo-
tifler ve incelikler, sa¤lam melodik yap›n›n
olgun göstergeleridir. Prens Saîd Halîm Pa-
fla’n›n "fiark›lar, Hac› Ârif Bey’den sonra flar-
k› oldu. Ondan evvel beste hâlinde idi” ifa-
desi, onun üslûp ve tavr›n›n aç›k bir izah›d›r.

Hac› Ârif Bey’in çok süratli beste yapt›¤›
söylenir. Bir defas›nda Sultan Abdülaziz
Han bir flark› güftesi göndererek besteleme-
sini istemifl. Ancak Ârif Bey’in 15 dakikada
besteledi¤i eseri hünkâr be¤enmemifl. Bu-
nun üzerine ayn› güfteyi bir saat içinde yedi
ayr› makamda besteleyip, iyi bir mûsikifli-
nas olan padiflaha be¤endirmifltir(23). Ayr›ca
misafir olarak bulundu¤u bir yal›da gece
uykusu kaçan Ârif Bey’in sabaha kadar  ye-
di tane karc›¤ar flark› besteledi¤i nakledi-
lir(24).

Kuvvetli bir hâf›zaya sahip oldu¤undan
ezberinde binlerce eser bulunan Hac› Ârif
Bey, ayn› zamanda Türk mûsikisi tarihinin
say›l› hânendelerindendir. Sesinin güzelli¤i,
üstün mûsiki kabiliyeti ve sanat anlay›fl› ile
birleflince ortaya müstesnâ bir icrâ üslûbu

ç›km›flt›r. Okuyuflundaki güzel
tavr›, hocas› Hâflim Bey’den al-
d›¤› söylenir. Eflref Edip, Ârif
Bey’in arkadafllar›ndan ve Muzi-
ka-i Hümâyun hocalar›ndan Zâ-
ti Arca’dan naklederek, Muzika-
i Hümâyun’da beraber bulun-
duklar› s›rada geceleri yats›dan
sonra kahve oca¤›nda toplan›p
eski saate (alaturka) göre 4’e ka-
dar müezzinbafl› Rifat Bey’in yö-
netiminde fas›llar yapt›klar›n›
anlat›r. Ayr›ca, Ârif Bey’in ayr›
bir tak›m› olmad›¤›n› ancak ken-
disine verilen müstakil bir oda-

da meflk ve ta’limle meflgul oldu¤unu, bil-
hassa sesinin güzelli¤i ile flöhrete ulaflt›¤›n›
anlatt›ktan sonra; Sultan II. Abdülhamid
Han’›n kendisinden önceki di¤er padiflahlar
kadar Türk mûsikiinden heyecan duyma-
makla beraber Ârif Bey’in flark›lar›n› ve oku-
yuflunu çok be¤endi¤ini yine Eflref Edip ifa-
de etmifltir(25). 

Hac› Ârif Bey, terkip etti¤i "kürdîlîhicaz-
kâr" makam›, düzenledi¤i sekiz zamanl›
"müsemmen" (katikofti) adl› usül ve unutul-
maya yüz tutmufl"karci¤ar" makam›n› yeni-
den canland›rmas›yla, mûsiki nazariyat› sa-
has›nda da söz sahibi oldu¤unu ortaya koy-
mufltur. Rauf Yektâ Bey’in ifadesine göre befl
zamanl› "Türk aksa¤›"usulünü de Hac› Ârif
Bey düzenlemifltir(26). Hac› Ârif Bey ayr›ca
Mecmûa-i Ârifî adl› bir de güfte mecmuas›
tertip etmifltir ((‹stanbul, 1290/1873). Kendi-
sine ait güftelerin de yer ald›¤› 576 sayfal›k
bu kitapta 50’nin üzerinde makamdan
1000’den fazla eserin güftesini toplam›flt›r.

Müstakil üslup sahibi bir bestekâr olan
Ârif Bey’den yukar›da ç›¤›r açan bir roman-
tik diye söz etmifltik. Klâsik anlay›fl›n ötesin-
de, duygunun mant›k ve flekilden daha faz-
la önem kazand›¤›, flâirane ifadeler arama
ak›m› demek olan romantizm, Hac› Ârif
Bey’in flark›lar›nda üstün seviyede kendini
gösterir. Sultan II. Selim Han, Hamâmîzade
‹smail Dede, fiâkir A¤a vd. gibi ondan önce-
ki bestekârlar›n baflar›l› flark›lar› göz önüne
al›nd›¤›nda Ârif Bey, flark› formunun gerçek
mânâda "ihyâ edicisi" kabul edilmelidir.

Hac› Ârif Bey’in hocal›¤›nda da kendisi-
ne mahsus metodlar dikkati çeker. Herhangi
bir eseri ö¤rencilerine en fazla 15 defa meflk
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23-  ‹bnülemin, aa..gg..ee.., s.69.
24- Sadun Aksüt, TTüürrkk  MMûûssii--
kkiissiinniinn  110000  BBeesstteekkâârr››, ‹stanbul
1993, s.165
25- Eflref Edib, aa..gg..mm.., s.503.
26- Bkz. Rauf Yektâ, "Hac› Ârif
Bey", fifieehhbbââll, 15 May›s 1328,
sy.53, s.93; ayn› müellif Türk
Mûsikisi (Frans›zca’dan çevi-
ren: Orhan Nasuhio¤lu), ‹s-
tanbul 1986, s.102; Saadettin
Heper bu usulün eskiden "Sü-
reyyâ" ad›yla an›ld›¤›n› söy-
lerken (bkz. Saadettin Heper,
"Türk Mûsikisinde Usuller",
MMûûssiikkii  MMeeccmmuuaass››, ‹stanbul,
Haziran 1978, sy.344 s.11) M.
Hurflit Ungay, bu usule "Sü-
reyyâ" isminin Muallim ‹sma-
il Hakk› Bey taraf›ndan veril-
di¤ini ifade eder (bkz. M.
Hurflit Ungay, TTüürrkk  MMûû--
ssiikkiissiinnddee  UUssûûlllleerr  vvee  KKuuddüümm,
‹stanbul 1981, s.20).

Resim 6; Mecmûa-i Ârifî’nin
“rast” makam› ile bafllayan
ilk sayfalar›

Resim 7; Mecmûa-i Ârifî’nin
son sayfas›



eder, sonuç alamad›¤›nda ise ö¤renciye art›k
kendisiyle meflgul olamayaca¤›n› söylerdi(27).
Fasl-› atîk ve fasl-› cedîd olarak ikiye ayr›lan
Muzika-i Hümâyûn’un fas›l tak›m›ndaki
"fasl-› atîk" kadrosunda yer almas›n›n yan› s›-
ra(28) uzun y›llar burada hocal›k da yapan ve
saraydan ayr› kald›¤› y›llarda da bu çal›flma-
lar›n› devam ettiren Ârif Bey’in tesirinde kal-
mayan flark› bestekâr› yok gibidir. Hac› Ârif
Bey’in ö¤rencileri aras›nda onun sanat anlay›-
fl›n›n en kudretli temsilcisi kabul edilen fievki
Bey (1860-1891)’in farkl› bir yeri vard›r. Yetifl-
tirdi¤i talebeleri aras›nda fievki Bey’den bafl-
ka, fieyh Mustafa Servet Efendi, Kânûnî Meh-
med Bey, Santûrî Edhem Efendi, Leon Hanci-
yan, M. Zâtî Arca, Giriftzen Âs›m Bey, Lem’i
Atl› gibi dönemlerinin önemli mûsikiflinasla-
r›n› özellikle  zikretmek gerekir. Bilhassa Leon
Hanciyan’la olan münasebetini sanat arka-
dafll›¤›na ba¤layanlar vard›r. Leon Hanci-
yan’›n, Ârif Bey’in pek çok eserini Hampar-
sum notas›na alarak unutulmaktan kurtard›¤›
söylenir(29). 

fiiirle de u¤raflan ve eserlerinin bir k›sm›-
n›n sözlerini bizzat yazan Ârif Bey, bini aflk›n
flark› ile yüzden fazla ilâhî ve di¤er formlarda
eser bestelemifl, ancak bunlardan üçte ikisine
yak›n› notas›zl›k yüzünden unutulmufltur.
Y›lmaz Öztuna, zaman›m›za ulaflabilen 385
adet eserinin fihristini yay›mlam›flt›r(30). 44
Makamdan meydana gelen bu eserlerde ise
daha çok nihâvend, kürdîlîhicazkâr, hicaz, sû-
zinâk, karc›¤ar, uflflâk, hicazkâr, muhayyer,
hüzzam, rast, sabâ, ›sfahân ve hüseynî ma-
kamlar›n› tercih etti¤i görülmektedir. Halen
günümüzde de büyük bir zevkle çal›n›p söy-
lenen ve ciddi mûsiki toplant›lar›ndaki reper-
tuarlarda vazgeçilmez eserler aras›nda yerini
koruyan Hac› Ârif Bey’in meflhur eserlerin-
den birkaç›n› flöyle s›ralayabiliriz: Hicaz ma-
kam›nda "Güzel gün görmedi âvâre gönlüm";
›sfahân makam›nda "Zâhir-i hâle bak›p etme
dahil bir ferdi"; nihâvend makam›nda "Bak-
m›yor çeflm-i siyah feryâde" ve "Vücûd iklîmi-
nin sultan›s›n sen"; rast makam›nda "Esdî ne-
sîm-i nevbahâr âç›ld› güller subh-dem" ve
"Hât›r›mdan ç›kmaz aslâ ahd u peymân›n se-
nin"; segâh makam›nda "Olmaz ilâç sîne-i
sad-pâreme".

Ayr›ca, Subhi Ezgi’nin de Hac› Ârif Bey
külliyât› üzerinde tamamlanmam›fl bir çal›fl-
mas›n›n oldu¤u kaydedilir(31).

KKAAYYNNAAKKLLAARR

Avni Önsan, "Ebedileflen Dehalar›-
m›z: Hac› Ârif Bey", TTüürrkk  MMûûssiikkiissii
DDeerrggiissii, ‹stanbul, Kas›m 1949, sy.25,
s.2-3, 22-24

Bekir S›tk› Sezgin, "Hac› Ârif Bey",
TTüürrkkiiyyee  DDiiyyaanneett  VVaakkff››  ‹‹ssllââmm  AAnnssiikklloo--
ppeeddiissii, c.14, s.441-442

Bülent Aksoy, "Tanzimat’tan Cumhur-
yet’e Mûsiki ve Bat›l›laflma", TTaannzzii--
mmaatt’’ttaann  CCuummhhuurriiyyeett’’ee  TTüürrkkiiyyee  AAnnssiikk--
llooppeeddiissii,‹stanbul 1985, c.5, s.,1212-
1236

Eflref Edib, "Arif", TTüürrkk--‹‹ssllaamm  AAnnssiikk--
llooppeeddiissii, ‹stanbul 1360-1941, c.1,
s.503-507

Fatih Salgar, “Arif Bey (Hac›)”, DDüünn--
ddeenn  BBuuggüünnee  ‹‹ssttaannbbuull  AAnnssiikkllooppeeddiissii,
c.1, s. 301-302 

Gültekin Oransay, "Ezgi, Dr. Suphi
(Zühtü)", TTüürrkk  AAnnssiikkllooppeeddiissii, c.16,
s.69

‹bnülemin Mahmud Kemal ‹nal, HHooflfl
SSaaddââ, ‹stanbul, 1958, s.66-72

Mahmut R. Gazimihal, TTüürrkk  AAsskkeerrii
MMuuzz››kkaallaarr››  TTaarriihhii, ‹stanbul 1955, s.100

M. Hurflit Ungay, TTüürrkk  MMûûssiikkîîssiinnddee
UUssûûlllleerr  vvee  KKuuddüümm, ‹stanbul 1981, s.20

M. Nazmi Özalp, TTüürrkk  MMûûssiikkîîssii  TTaarriihhii, ‹stanbul 2000, c.1, s. 591-
601

Rauf Yekta, "Bestakâr ve Hânende Hac› Ârif Bey Merhum", fifieehh--
bbââll, 1 May›s 1327, sy.39, s.294

Ayn› Müellif, "Hac› Ârif Bey", fifieehhbbââll, 15 May›s 1328, sy.53, s.92-
93

Ayn› Müellif, TTüürrkk  MMûûssiikkîîssii (Çev. Orhan Nasuhio¤lu), ‹stanbul
1986, s.102

Ruflen Ferit Kam, “Hac› Ârif Bey” RRaaddyyoo, Ankara,15 A¤ustos
1946, sy.33, s.8

Saadeddin Heper, “Türk Mûsikîsinde Usûller” MMûûssiikkîî  MMeeccmmuu--
aass››, ‹stanbul, Haziran 1978, sy.344, s.11

Sadi Yaver Ataman, MMeehhmmeett  SSaaddii  BBeeyy, Ankara 1987

Sadün Aksüt, TTüürrkk  MMûûssiikkîîssiinniinn  110000  BBeesstteekkâârr››, ‹stanbul 1933,
s.162-167

Suphi Ezgi, NNaazzaarrîî  AAmmeellîî  TTüürrkk  MMûûssiikkîîssii, ‹stanbul 1953, c.5, s.431

Y›lmaz Öztuna, HHaacc››  ÂÂrriiff  BBeeyy, Ankara 1986

Ayn› Müellif, “Ârif Bey (Hac› Mehmed)”, BBüüyyüükk  TTüürrkk  MMûûssiikkîîssii
AAnnssiikkllooppeeddiissii,  Ankara 1990, c. 

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

277

27- ‹bnülemin aa..gg..ee.., s.70.
28- Mahmut R. Gazimihal,
TTüürrkk  AAsskkeerrîî  MMuuzz››kkaallaarr››
TTaarriihhii, ‹stanbul 1955, s.100.
29- M. Nazmi Özalp, TTüürrkk
MMûûssiikkiissii  TTaarriihhii, ‹stanbul 2000,
c.1 s.600.
30- Y›lmaz Öztuna, BBüüyyüükk
TTüürrkk  MMûûssiikkîîssii  AAnnssiikkllooppeeddiissii,
Ankara 1990, c.1, s.103-108.
31- G(ültekin) O(ransay), "Ez-
gi, Dr. Suphi (Zühtü)", TTüürrkk
AAnnssiikkllooppeeddiissii, c.16, s.69.

Resim 8; Hac› Arif Bey
Kitab›n›n kapa¤›
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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 ‹s-
tanbul 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 Dümen 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. 1983 y›l›nda "Sanat Kavramlar›na Girifl" adl›
ilk kitab›n› yay›nlad›. 1985 y›l›nda "‹stanbul' 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›. 1990 y›l›nda "‹stanbul'daki Alt› ve Sekiz Destekli Camilerimizin
Geliflimi" adl› kitab› yay›nland›. 1992 y›l›nda M.Ü. Atatürk e¤itim Fakültesi, Resim-îfl E¤itimi

Bölüm Baflkan Yard›mc›l›¤›na atand›. 1993 y›l›nda "XV. yüzy›l Osmanl› A¤aç iflçili¤i" adl› kitab›
yay›nland›. 1993 y›l›nda Sanat Tarihi bilim dal›nda Doçent oldu. 1998 y›l›nda "Günümüz Türk
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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. 1999 y›l›nda Who's Who in Turkey

(Günümüz Türkiyesinde kim kimdir) büyük biyografi Ansiklopedisi'nde yer ald› 2000 y›l›nda
Profesör oldu. 2001 y›l›nda Resim-‹fl e¤itimi anabilim dal› baflkan› seçildi. 2002 y›l›nda M.Ü. Tür-

kiyat Araflt›rmalar› Enstitüsü, Türk Sanabilim dal› baflkanl›¤›na atand›.
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XVIII. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren Os-
manl› devletinin yüzünü Avrupa'ya dönme-
siyle bafllayan ve sosyal bilimcilerin "Bat›l›-
laflma" dedikleri dönemde Osmanl› devlet
adamlar›, devleti düzene koyma amac›yla
bir tak›m yeni tedbirler almaya ve uygula-
maya bafllam›fllard›r. Bat› ile Osmanl› aras›n-
daki güçler dengesindeki bozukluklar ve
potansiyel fark ilk olarak savafl alanlar›nda
ortaya ç›kt›¤›ndan, ‹lk reform hareketleri de
kaç›n›lmaz olarak askeri alanda yay›lmaya
bafllam›fl, ama bunun da yeterli olmad›¤› an-
lafl›larak e¤itimden maliyeye, kültürden ida-
ri yap›ya dek reform alanlar› geniflletilmifltir.
1773 de aç›lan mühendishane-i Bahr› Hüma-
yun, 1796 da aç›lan Mühendishane-i Berri
Hümayun, 1827 de Mekteb-i T›bbiye ve 1834
de Mekteb-i Harbiye gibi önce sivil sonra da
askeri okullardaki yeniden yap›lanma ve
müfredat programlar›ndaki de¤ifliklikler ve
bu arada askeri okullara konan resim dersle-
ri Türkiye'de bat›l› anlamda Türk resminin
temellerini oluflturan en önemli etkenlerden
birisi olmufltur.

Türk toplumunda ilk esen Bat›l›laflma
rüzgarlar› 18. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren gö-
rülürse de net ve kesin belirlenebilen bafllan-
g›ç Tanzimat'›n ilan›d›r (3.11.1839). Tanzi-
matla birlikte reformlar bir anlamda resmi-
yette kazanm›flt›r. Bu yenilik ve reform çaba-
lar› 11. Mahmut (1808-1839) dan sonra tahta
ç›kan Abdülmecid (1839-1861) ve onun kar-
defli Abdülaziz döneminde (1861 -1876) da
artarak ve toplumu derinden etkileyecek bo-
yutlara ulaflarak devam etmifltir. 1826 da ilk
kez Avrupa'ya e¤itime gönderilen Türk t›p
ö¤rencileri nas›l bir anlamda modern t›bb›n
Türkiye'deki ilk öncüleri ise, Sultan Abdül-
mecid ve Abdülaziz döneminde yurt d›fl›na
resim e¤itimine gönderilen ö¤renciler de
Türk resim sanat› tarihi içinde ayn› görevi
üstlenmifllerdir.(l)

Resim sanat›m›z›n erken dönemi say›lan
19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Mühendishane,
T›bbiye ve Harbiye'den sonra yeni aç›lan
okullar›nda Türk resmine önemli katk›lar›
olmufltur. 

Bafllang›çta Mühendishane ve Harbiye-
den yetiflen bir k›s›m ressamlar›n yetiflmesi
ve bunlar›n Avrupa'da resim e¤itimlerini pe-
kifltirmeleri 19. yüzy›ldan bafllayarak 21.

yüzy›la uzanan dönemde ça¤dafl Türk resim
sanat›n›n oluflumunu sa¤lam›flt›r. Türk re-
sim tarihine " Asker Ressamlar" olarak geçen
bu grubu oluflturan bu sanatç›lar›n yap›tla-
r›nda kulland›klar› tekniklerde, anlat›m
özelliklerinde, konu seçimlerinde ortak bir
duyarl›¤›n izlerini bulmak mümkündür.

Resimleri sultan›n ilgisini çeken ve ilk
yurt d›fl›na gönderilen ressamlardan birisi
de Ferik ‹brahim Pafla, Hüsnü Yusuf, Osman
Nuri Pafla'n›n yan› s›ra fieker Ahmet Ali Pa-
flad›r.(2) 1841 y›l›nda Üsküdar'da do¤mufl
olan fieker Ahmet Pafla, Ali Efendi'nin o¤lu-
dur. 1846 da befl yafl›nda Üsküdar'da ilk
okula bafllam›fl, 1855 de 14 yafl›nda iken bir
s›navdan geçerek T›bbiye mektebine girmifl,
s›n›flar›n› pekiyi derece ile geçerek 4 sene
sonra henüz ö¤renci iken resme karfl› göster-
di¤i üstün yetene¤i anlafl›larak 18 yafl›nda
ö¤rencisi oldu¤u T›bbiye mektebinin resim
ö¤retmenli¤i yard›mc›l›¤›na tayin edilmifltir.
Üretti¤i yap›tlar› ile resim sanat›na karfl›
özel ilgisi olan, pehlivanlar› sevdi¤i kadar
güzel sanatlar› da çok seven ve koruyan Sul-
tan Abdülaziz'in dikkatini çeken fieker Ah-
met Pafla 1864 y›l›nda padiflah taraf›ndan
Paris'e gönderilmifltir. Yaver s›n›f›ndan genç
subaylardan oluflan bir grup ressam adlar›-
n›n sonlar›na "Kullar›" sözcü¤ünü ekleyerek
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(1) Seyfi Baflkan, TTaannzziimmaattttaann
CCuummhhuurriiyyeett''ee  TTüürrkkiiyyee''ddee
RReessiimm, Ankara, 1990, s. 41
(2) K›ymet Giray," ‹lk Türk
Ressamlar›" TThhéémmaa  LLaarroouussssee
TTeemmaattiikk  AAnnss.. ‹stanbul, 1993,
s-330

Resim 1; fieker Ahmet
Pafla’n›n kendi portresi



imzalad›klar› yap›tlar›n› padiflaha sunmakta
ve hükümdar›n gözüne çarpmay› baflarabi-
lenler bir flekilde padiflah taraf›ndan ödül-
lendirilmekteydiler. Genç sanatç› subaylar-
dan T›bbiye ‹dadisi resim ö¤retmen yard›m-
c›s› Ahmet Ali efendi ile Mekteb-i Harbiye
mezunu Süleyman Seyyit efendi de bu saye-
de Sultan Abdülaziz taraf›ndan Paris'e resim
ö¤renimine gönderilmifllerdir. ‹ki sanatç› he-
men hemen ayn› y›llarda Paris’te kurulmufl
olan Mekteb-i Osmani'de ö¤renim görmüfl-
lerdir. Mekteb-i Osmani Paris'e ö¤renim için
gönderilen askeri idadi mezunu gençlerin
dersleri izleyebilecek bir düzeye getirilmele-
ri ve disiplin alt›nda tutulmalar› için, ö¤re-
tim kurulunun ço¤u Frans›zlardan oluflan
orta dereceli bir okul olarak 1857de kurul-
mufl, ondört y›l sonra 1864 de kapat›lm›fl-
t›r.(3)

Paris’te önce Gustave Boulanger'nin da-
ha sonra da Paris Güzel Sanatlar Akademisi
hocalar›ndan Leon Gérome'un ö¤rencisi
olan Ahmet Ali Renoir ile ayn› yaflta, Cezan-
ne'dan iki yafl daha küçük bir delikanl› ola-
rak Paris'te sanat›n en hareketli bir döne-
minde bulunmufl, bir yanda Neo- Klasik
ak›m, di¤er yanda Romantizm'in yeni gö-
rüflleri sanat dünyas›n› sarsmaya bafllam›fl,
Courbet'nin, Corot'nun, Daumier'nin en par-
lak devrine rastlam›flt›r. Cezanne ise k›sa bir
süre sonra Kübizm'i haz›rlayan fikirlerini
ortaya atacakt›r. Türkiye'de o tarihlerde
genç sanatç›lara yol gösterecek ne bir sanat-
ç› ne de bir sanat kuramc›s› vard›r. Bat›'n›n

yeni sanat hareketlerini de¤il, eski sanat›n›
anlatan, aç›klayan, inceleyen yaz›lara bile
rastlanmaz. Türkiye'de esasl› bir sanat görüfl
ve düflüncesine varamadan Paris'e giden bir
gencin bu kar›fl›k sanat ortam›nda yolunu
seçmesi hiç de kolay de¤ildir. Nitekim Ah-
met Ali efendi de ilerici sanat hareketleri ye-
rine devrini kapam›fl olan sanat hareketleri-
ne ilgi göstermifltir.(4)

Boulanger ve Gérome'un da do¤u giysi
ve adetlerini konu olarak ele alm›fl olmalar›
Ahmet Ali efendi''nin ilgisini  çekmifl olabi-
lir. fieker Ahmet Pafla Fransa'da kald›¤› 8 y›l
içinde bir tarafta son klasiklerin, di¤er yan-
da yeni bir ak›m›n  en güçlü sanatç›lar›n›n
yaflad›¤› bir havay› teneffüs etmifl oldu¤u
halde, bu kuvvetli ak›mlardan habersiz kal-
m›fl gibidir. O akademik bir anlay›fl içinde
güçlü sezgi yetene¤i ve do¤aya olan sonsuz
tutkusu, temiz, dürüst kiflili¤iyle çal›flmala-
r›n› sürdürmüfltür. 1867 de Paris’te aç›lan
uluslararas› sergideki Türk pavyonuna ko-
nulmak üzere Sultan Abdülaziz'in karaka-
lem bir portresini yapm›flt›r. Portre serginin
aç›l›fl›na gelen Sultan'›n ilgisini çekmifl, sa-
natç› Paris’teki ö¤renimini tamamlad›ktan
sonra yurda dönerken 3 ay Roma'da kalma-
s›na izin verilerek ödüllendirilmifltir. 1870 de
yurda döndü¤ünde Yüzbafl› rütbesi ile Har-
biye ‹dadisinde ve T›bbiye mektebinde re-
sim Ö¤retmeni olmufl, yine ayn› y›llarda Ba-
yez›d, Zeyrek, Kaptan ‹brahim Pafla Rüfltiye
mekteplerinde ve  Sultanahmet Sanat Mek-
tebinde de resim ö¤retmenli¤i yapm›flt›r. Bu
görevleri ile çocuklara sanat zevkini afl›la-
maya çal›flm›fl, dolayl› olarak aileler üzerin-
de de etkili olarak resim sanat›n›n tan›t›lma-
s›na çal›flm›flt›r.

Ayn› y›l yaverli¤e de atanm›fl, iki sene
sonra rütbesi Binbafl›l›¤a yükseltilmifltir.(5)

Ahmet Ali Pafla 1877 de dördüncü rütbeden
Osmanî niflan ile, 1878 de kaymakaml›k rüt-
besi ile taltif edilmifl, 1880 de Miralay olmufl,
1883 de ikinci ve l884 de üçüncü rütbeden
Mecidiye niflan› alm›fl, 1884 de Mirlival›¤a
(Tu¤general) terfi ederek alt›n ve gümüfl im-
tiyaz madalyas› ile ödüllendirilmifl, 1885 de
ikinci rütbeden Osmanl› niflan› alm›fl, 1886
da da iftihar ve Sanayi nefise madalyalar› ile
ödüllendirilmifltir. 1890 da Ferik (Tümgene-
ral) olmufl, 1891 birinci rütbeden Mecidiye
ve 1892 de Midilli'de kayaya oturmufl olan
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(3)- Günsel Renda- Turan
Erol, ÇÇaa¤¤ddaaflfl  TTüürrkk  RReessiimm
SSaannaatt››  TTaarriihhii, ‹stanbul, 1980,
Cilt l, s.l144
(4) Cemal Tollu," fieker Ahmet
Pafla" BBüüyyüükk  rreessssaammllaarr  AAnnssiikk--
llooppeeddiissii, Ankara, 1964, s.3 
(5) Pertev Boyar, AAsskkeerr  RReess--
ssaammllaarr, Ankara, 1948, s.39

Resim 2; Tepe Üzerinde
Kale

Resim 3; Talim Yapan Erler



"Farederik fiarl" ad›ndaki Alman z›rhl›s›n›n
tahlisiye iflini üstlenerek yüzdürmeyi baflar-
m›fl ve tahlisiye madalyas› alm›flt›r. 1896 y›-
l›nda " Misafirini ecnebiye teflrifatç›s›" ünva-
n› ve memuriyeti alarak 1907 de ölümüne
dek bu görevde kalm›flt›r.

Ahmet Ali Pafla ikifler üçer y›l ara ile as-
keri rütbeler alm›fl, gö¤sü birbafltan bir bafla
çeflitli madalya ve niflanlarla dolmufl olmas›-
na karfl›n bu rütbe ve niflanlar› bir asker ola-
rak savafllarda de¤il, atölyesinde yaratt›¤›
yap›tlar› ve mütevaz› f›rças› ile kazanm›flt›r.
Bu da o dönemde devletin bas›nda bulunan
padiflahlar›n sanata ve sanatç›ya verdi¤i de-
¤erin bir göstergesi olarak de¤erlendirilebi-
lir.

fieker Ahmet Pafla görevinin a¤›rl›¤› do-
lay›s›yla aç›k havaya ç›k›p peyzaj çal›flama-
m›fl, Mercan'daki kona¤›nda genifl atölyesin-
de ve ancak tatil günleri büyük tuvaller üze-
rine natürmort resimler yapmaya çal›flm›flt›r.
Özellikle meyva tabaklar› resimlemeyi çok
sevmifl, hasretini çekti¤i yeflil ormanlar› da
bu atölyesinde yapmaya mecbur olmufltur.
A¤›r, sab›rl›, bilinçli çal›flmalar›yla çok olgun
ve uyumlu yap›tlar üretebilmifltir.

Ahmet Ali Pafla son derece sevimli, hofl
sohbet ve ›l›ml› bir insand›r. Yarad›l›fl›n›n
ona verdi¤i bu özelliklerle arkadafllar›n›n
sevgisini kazanm›flt›r. 

"fieker" lakab› da bu
hoflgörülü yumuflak hu-
yundan dolay› verilmifl-
tir. Paflan›n bu lakab›n›
bilen sadrazam Yusuf
‹zzettin efendi bir gün
Sultan Abdülaziz "Ya-
ver Ahmed'i ça¤›r›n "
dedi¤i zaman, bu emri
alan kifli tereddüt ede-

rek Yusuf ‹zzeddin efendiye bakm›fl, o da
bofl bulunup " fieker Ahmet'i" diye vurgula-
y›nca padiflah kahkahalarla gülmeye bafllar
ve o günden sonra bu lakab› her tarafa yay›-
l›r.(6)

fieker Ahmet Pafla'n›n saraya yaver ol-
mas› Avrupa'n›n tan›nm›fl ressamlar›ndan
saraya resimler sat›n al›nmas›na sebep ol-
mufltur. Padiflah› bu konuda etkileyerek
yönlendirmifl ve bu görevi yüklenmifltir. Gé-
rome'la mektuplaflarak o zaman›n tan›nm›fl
tablo tüccarlanndan Goupile arac›l›¤› ile tab-
lolar sa¤lanm›fl ve saray›n uygun görülen
yerlerine fieker Ahmet Pafla kendi elleri ile
asm›flt›r. O zaman saraya giren yap›tlar;
Adolphe ‹von, Leon Gérome, Gustave Bo-
ulanger, Washington, Von Marcke, Huguet,
Harpignies, Daubigny ve Schereyer(7) gibi
dönemin Frans›z sanatç›lar› idi. Oysa o ta-
rihlerde Delacroix'dan  ‹ngres'den ve di¤er
büyük sanatç›lardan da yap›tlar al›nabilirdi.
Yukar›da aç›klamaya çal›flt›¤›m gibi daha
çok kendi görüfl aç›s›na uygun olanlardan
tercih etmifl olmas› bu gün dünyaca ünlü sa-
natç›lara ait bir kolleksiyon veya müzeye sa-
hip olma flans›m›z› önlemifltir.

fieker Ahmet Pafla'n›n önemli bir hizme-
ti de Türkiye'de ilk resim sergisini açm›fl ol-
mas›d›r. Paris'deki resim e¤itimini bitirerek
dönen sanatç› ‹stanbul Sultanahmet Sanat
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(6) Nüzhet Islimyeli, AAsskkeerr
RReessssaammllaarr, Ankara, 1965, s. 38
(7)Ahmet Kamil Gören, Tüürrkk
RReessiimm  SSaannaatt››nnddaa  fifiiiflflllii  AAttööllyyeessii
vvee  VViiyyaannaa  SSeerrggiissii, ‹stanbul,
1997, s.34

Resim 4, 5; Natürmort

Resim 6; Ayval› Natürmort

Resim 7; Natürmort

Resim 8; Çiçekli Natürmort
(Sabanc› Kolleksiyonu)



Okulu'nda 1871 de ki duyurulu-
flundan tam iki y›l sonra 27 Nisan
1873 de ilk resim sergisini açm›fl-
t›r. Sergide yer alan Türk ressam-
lar ‹çinde fieker Ahmet Pafla ve
onun ö¤rencileri olan Mesud
Bey, Said Bey, Naim Bey, Yusuf
Bahaeddin Bey ve Ahmed Bey
yer al›rken, yabanc› sanatç›lar
içinde Guillemet ve efli Mekteb-i
Sultani resim ö¤retmeni Francois
Claude Hayette Acquareri'nin
adlar›n› sayabiliriz. Bu serginin
etkisi büyük olmufl, halk›n resme
karfl› ilgisi uyanm›fl ve bir resim
piyasas› oluflmufltur. fieker Ah-
met Pafla bu sergiyi topluma be-
nimsetebilmek için çok çaba har-

cam›fl, sergi ile ilgili gazete haberlerinde ser-
ginin Sadrazam ve Maarif Naz›r›' nin hima-
yesi alt›nda bulundu¤unu belirterek ilgi top-
lamaya çal›flm›flt›r. Sergiden sonra baz› dük-
kanlarda resim sat›lmakta oldu¤u duyurula-
rak ilk resim piyasa hareketinin bafllamas›na
da yol aç›lm›flt›r. Bu serginin gördü¤ü ilgi-
den güç alan fieker Ahmet Pafla yine bir ha-
z›rl›k ve ça¤r› aflamas›ndan sonra l Temmuz
1875 de ikinci serginin Darülfünun'da aç›l-
mas›n› sa¤lam›flt›r. Bu ikinci sergiye çok sa-
y›da bat›l›, Levanten ve az›nl›k sanatç›n›n

yan›s›ra fieker Ahmet Pafla, Ahmet Bedri,
Halil Pafla, 0sman Hamdi ve Nuri Beyler de
Türk sanatç›lar› olarak kat›lm›fllard›r.(8) Sami
Yetik bu sergiden söz eder; " fieker Ahmet
Pafla'y› sanat›nda flekerlefltiren, dima¤larda
ruhlarda tatl› bir hat›ra b›rakan en güzel ese-
ri 1873 de ‹stanbul'da ilk Türk resim sergisi-
ni tertip ediflidir." Der.

Bu aç›lan sergiler bir güzel sanatlar mek-
tebi aç›lmas› gerekti¤i fikrini do¤urmufltur.
Gerçi 1874 de Frans›z ressam Guillemet Be-
yo¤lu'nda özel bir resim okulu açm›flt›r ki üç
y›l e¤itim verdikten sonra kapanm›flt›r. 1883
de Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi ad› ile ilk
kez Osman Hamdi'nin müdürlü¤ünü yapt›-
¤› okul II. Abdülhamid zaman›nda aç›lm›fl-
t›r. Bu okulun aç›l›fl›nda da fieker Ahmet Pa-
fla 'n›n Osman Hamdi'ye çok yard›m etti¤i
ve önemli rolü oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Halk›n ço¤unlu¤u bu sergilere ilgisiz
kalm›fl olmakla birlikte , dönemin padiflah›
bu gayretlerin de¤erini takdir ederek, sanat-
ç›n›n rütbesini o y›l Kola¤al›¤›na (K›demli
yüzbafl›) yükseltmifl ve Sultan Abdülaziz'in
yaverli¤ine atam›flt›r. fieker Ahmet Pafla ve o
dönemin Türk sanatç›lar› Avrupal› ve az›n-
l›k ustalar›n saray ve köflklerin duvarlar›na
ezbere yapt›klar› romantik, duygusal ve ki-
fliliksiz ço¤alt›lm›fl manzara örneklerinden
sonra do¤a karfl›s›nda yap›lan esgizlere da-
yanan daha gerçekçi bir resme yönelmifller-
dir.(9)

fieker Ahmet Pafla Türk resminin gerçek-
çi ressamlar›ndand›r. Renk zenginli¤i ve
gördü¤ünü do¤adaki gerçekli¤i ile verme
kayg›s› onu bir tür do¤ay› fliirsel anlat›ma
yöneltmifltir. Teknik yetkinli¤ine karfl›n, in-
san figüründen kaç›narak daha çok manzara
ve natürmort konular›na a¤›rl›k vermifltir.
Onun bütün yap›tlar›nda Ahmet Muhip
Dranas'›n belirtti¤i gibi; "herfleyden önce
çok s›k›, uzun ve sab›rl› bir çal›flman›n soy-
lulu¤u vard›r."

‹flçilik ve emek onun yap›tlar›n› zengin-
lefltiren ve yetkinlefltiren bir etken olarak gö-
rülmektedir. Duyguyu, plastik bütünlü¤ü ve
kütle etkisini birlefltirmeyi baflarm›fl ama
nesnel kat›l›ktan uzak, klasik, içtenlikli, do-
¤aya sayg›l›, ayr›nt›c› bir üslubun temsilcisi
olmufltur. Avrupa'ya gitmeden önce yapt›¤›
"Tepe Üzerinde Kale" ile " Talim Yapan Er-
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(8) Sezer Tansu¤, ÇÇaa¤¤ddaaflfl  TTüürrkk
ssaannaatt››, ‹stanbul, 1986, s.92
(9) Adnan Turani, TTüürrkk  RReessiimm
ssaannaatt››  1199..  yyüüzzyy››llddaann  GGüünnüü--
mmüüzzee, ‹stanbul, 1989, s. 56

Resim 9; Orman

Resim 10; Orman (Sabanc›
Kolleksiyonu)



ler" adl› yap›tlar›nda çok na-
if bir anlay›fl göze çarpmak-
tad›r. Minyatür gelene¤ini
an›msatan ama onunla bir il-
gisi olmayan do¤ufltan res-
sam bir sanatç›n›n öznel ya-
rat›lar› saf, çocuksu ve içten-
likli resimlerdir. "Talim Ya-
pan Erler" ise yal›n bir anla-
t›mla kararmaya bafllayan
bir gökyüzünün alt›nda top-
rak bir yolun ikiye böldü¤ü
yass› bir tepe, ön planda be-
yaz iki çad›r ve lekesel etki
veren belli belirsiz insan ve
hayvan figürleri, arka plan-
da mavi ve gri renk nüansla-
r› ile gözü derinlere çeken
gökyüzü, izleyeni yakalaya-
rak içine çeken bir sonsuzluk
duygusunu tüm sadeli¤i
içinde vermektedir. Yumuflak f›rça vurufllar›
ile valörcü bir ressam›n yarat›s› olarak belir-
mekte.

fieker Ahmet Pafla'n›n çok sevdi¤i natür-
mortlar› ›fl›k gölge etkisiyle klasik ve realist
bir anlay›flla flekillendirilmifltir. Rahat ve sa-
kin bir ›fl›¤›n kavrad›¤› nesneler ve meyva-
lar, sanatç› yetene¤inin verdi¤i bir kolayl›kla
flekillenmekte, taze renklerle boyanmakta-
d›r. Natürmortlar›ndaki pürüzsüz düzgün
yüzeyler yaratma etkisine karfl› manzarala-
r›nda özellikle " Orman" adl› yap›t›nda dal-
lar›n ve yapraklar›n formunu belirtmekte,
yapraklardaki ›fl›k p›r›lt›lar›n› de¤erlendir-
mekte ve yer yer fliddetlendirmektedir. Bu
tür resimlerinde hayran oldu¤u Courbet ve
Corot'nun tekni¤ini kabul etmifl görünmek-
tedir. Ancak Barbizon ressamlar› çoktan aç›k
havaya ç›karak manzara resimleri yaparken.
fieker Ahmet Pafla atölyesinde kapal› me-
kanda "Karaca", "oduncu veya eflekli köylü "
resimlerini üretmifltir. Kal›n boya tabakalar›-
n› spatüla ile uygulad›¤› anlafl›lmaktad›r.(10)

Özellikle "Koru, Erenköy'den görünüm" ad-
l› yap›tlar›nda görüldü¤ü gibi. "Oduncu "
adl› yap›t›nda görülen odun yüklü eflek ile
ard›ndaki köylünün a¤açlarla orant›land›r›l-
d›¤›nda oldukça küçük oldu¤u ve perspektif
kurallar›na pek uygun olmayan bir yöntem-
le kal›n gövdeli a¤açlar aras›ndaki bu küçük
figürler, a¤açlar›n ihtiflam›n› ve orman›n ses-

sizli¤ini daha güçlü bir flekilde ifade etme is-
te¤i ile yap›lm›fl olabilece¤i gibi, hala figüre
çok s›cak bak›lmay›fl›n›n da izlerini yans›t-
maktad›r. " Karaca" adl› çal›flmas›nda ise sa-
natç› nesnel gerçekli¤e en ince ayr›nt›s›na
dek ba¤l› kalmaktad›r. Sanki karaca sanatç›-
ya durup poz vermifl gibidir. Renklerdeki
uyum, kompozisyonlardaki do¤ruluk da
buna hak verdirtmektedir.(11)

fieker Ahmet Pafla 5 May›s 1907 Cumar-
tesi günü saat 6 s›ralar›nda Mercan'daki ko-
na¤›ndan ç›karak çarfl›ya gidece¤i s›rada
Mahmutpafla bafl›nda But Efendi han›n›n
yukar›s›nda tarakç›lar önünde kehribarc›
Bosnal› Osman Bey'in dükkan›nda birden
fenalaflarak biraz su istemifl ve bir iki yu-
dum su içtikten sonra kalp krizinden 66 ya-
fl›nda ölmüfltür.(12) Ertesi gün kona¤›ndan
ikindi vakti Eyüp'de Hazreti Halit’de cenaze
namaz› k›l›nd›ktan sonra Sokullu Mehmet
Pafla Türbesi civar›na defnolunmufltur.
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(10) Sezer Tansug, " Ahmed
Pafla (fieker)" Ecczzaacc››bbaaflfl››  ssaannaatt
aannssiikkllooppeeddiissii, ‹stanbul.l997,
Cilt1, s.33
(11) Zahir Güvemli, RReessiimm  SSaa--
nnaatt››  vvee  TTüürrkk  RReessmmii, ‹stanbul,
1987, s.46 
(12) Pertev Boyar, aa..gg..ee. s.40

Resim 11; Ormanda Karaca
(Sabanc› Kolleksiyonu)
Resim 12; Karaca

Resim 13; Eflflekli Köylü



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

284

1969 y›l›nda Zonguldak’ta do¤du. 1989 M.S.Ü. Güzel Sanatlar
Fakültesi’nden mezun oldu. 1992’de ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki
“16. yy Divan Tezhipleri” adl› teziyle yüksek lisans›n›, 1998’de “Safevi Devri
Tezhip Sanat›” adl› teziylede sanatta yeterli¤ini bitirdi. 1995’den itibaren de

M.Ü. Atatürk E¤itim Fakültesi’nde görev yapmaktad›r. Çeflitli dergilerde
makaleleri yay›nlanm›fl ve birçok bilimsel toplant›larada kat›lm›flt›r.

LEVN‹

ABDÜLCEL‹L ÇELEB‹

( ? - H.1145/M.1732)

Yrd. Doç. Dr. Nermin Özcan ÖZER



On yedinci yüzy›l sonlar› ile on sekizin-
ci yüzy›l bafllar›nda yaflayan Levni dönemi-
nin büyük Türk resim ve minyatür ustala-
r›ndan biridir.

Hayat› hakk›nda yeterli belge bulunma-
d›¤›ndan kiflili¤i, e¤itimiyle ilgili pek az fley
bilinmektedir. Ancak Haf›z Hüseyin Ayvan-
sarayi’ nin Mecmuâ-i Tevârih’ inde hayat›
hakk›nda k›sa bilgiler verilmektedir. "Edir-
ne’ den gelip ‹stanbul’ da ibtidâ nakkafl flâ-
kirdi olup nakkaflhanede izinle sanat›nda
üstâd olup ba’ dehu saz kavline yani tezhip
ile saz ifllemek semtine mâ’ il olup bir müd-
det mürûrunda musavvirli¤e heveskâr ve
bu vâdide fâiku’ l-akrân olup Sultan Mah-
mud Han-› Gazi cülusuna dek mücessem
tasvirler zuhûr etmezden evvel cümleden
serfirâz musavvir bunlar idi. Vaktü’ l- hicret
sene 1145(1732) tarihinde Otakc›lar Cami’ i
kurbunda Ak türbe hizas›nda Sa’ diler Tek-
yesi  mukâbilinde sedd üzerinde medfûn-
dur. Efl’ ar› ve sâir âsâr› vard›r." (1)

Ayvansarayi’ nin k›sa malumat›nda ha-
yat› hakk›nda tatmin edici bilgi fazla yoktur.
Edirne’den ‹stanbul’ a gelmifltir. Nakkafl us-
tas›n›n yan›nda ç›rak olarak çal›flm›flt›r. Ho-
cas›n›n kim oldu¤unu ve eserlerini bilmiyo-
ruz. Nak›flhanede daha sonra icazet alm›fl ve
sanatta üstad olmufltur. Ayr›ca tezhip sana-
t›yla da ilgilenmifl oldu¤u da belirtilmekte-
dir. Vefat tarihine göre Levni,  Sultan I. Mah-
mud döneminde  de sarayda (1730-1754) iki
y›l yaflam›flt›r.

Abdülcelil Çelebi gerçek ad›d›r. "Çelebi
ünvan›n›n kullan›lmas›, onun okumufl zarif,
terbiyeli, sayg›n bir kifli, yani Osmanl› toplu-
munun üst katmanlar›ndan oldu¤unu gös-
termektedir. Sanatç›, fliirlerinden birinde
"Levni" mahlas›n›n kendisine baflkalar› tara-
f›ndan verildi¤ini anlatmaktad›r:  

Nazm-› evsâf›nda hofl Levni denildi mahlas›m
Müfredât›m görme¤e erbâb-› dil eyler mühim
‹ki üç nazm›n görüp a¤yâr›n alk›fl etme kim
Büsbütün mecmûas›n almazlar an›n bir pula(2)

Levni’ nin kelime anlam›, "renkli", "çok
yönlü" ve "çok renkli" anlam›na gelir. Ger-

çekten de çok yönlü bir kiflili¤i yans›tan, O’
na yak›flan gerçek bir mahlast›r.

Levni’ den bahseden bir baflka kaynak
da "Dimitri Kantemir’ in 1734- 35’ te yazd›¤›
tarihtir. 1701’ de ‹stanbul’a gelen Kantemir,
Bo¤dan voyvodal›¤›na atand›¤› 1710’ a ka-
dar Osmanl› baflkentinde yaflam›flt›r. Kante-
mir kitab›nda, Osmanl› portre gelene¤inden
ve saraydan elde  etti¤i bir dizi sultan port-
resinden söz eder ve bu portrelerin saray
musavviri (kendi deyimiyle "baflressam")
Levni Çelebi taraf›ndan yap›ld›¤›n› belirtir.
Kitapta Levni’ nin I. Osman’ dan II. Musta-
fa’ ya kadar yapt›¤› sultan portrelerinin yir-
mi iki tanesinin gravürü de bulunmaktad›r."
(3)

Kantemir’ in verdi¤i bilgilerden de Lev-
ni’ nin sarayda baflressam olarak görev ald›-
¤›n› ve yirmi iki tane sultan portresi yapt›¤›-
n› ö¤renmekteyiz.

Levni ayn› zamanda bir halk flairidir.
fiark›, türkü, gazel, semai, gazel-i semai ve
kalenderi formunda fliirleri mevcuttur. Ay-
vansarayi’ de  flairli¤inden söz etmektedir.
Ancak dönemin di¤er fluara tezkirelerinde
yer almamaktad›r. "Kilâri Ahmed Efendi’
nin 1131(1718) tarihli Enderunlu fiairler, Hat-
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(1) ‹repo¤lu, G., "Levni Nak›fl
fiiir Renk", T.C. Kültür
Bakanl›¤›, ‹st., 1999, s.37
(2) ‹repo¤lu, G., "a.g,e", s.38
(3) At›l, E., "Levni ve
Surname", Koçbank, ‹st., 1999,
s.31

Resim 1; Yavuz Sultan Selim
(1512-1520), (Gül ‹repo¤lu;
“Levnî Nak›fl, fiiir, Renk”,
T.C. Kültür Bakan. ‹st. 1999)



tatlar ve Musikî San’ atkârlar› Tezkiresi’ nde
ise Levni’ nin ad› geçmektedir. Burada Lev-
ni hakk›nda, di¤er bir çok flair, hattat ve mü-
zisyen gibi ayr› bir bafll›k alt›nda bilgi veril-
memekte; ad› bir makalede geçmektedir, an-
cak bundan Levni’ nin Enderun’da yetiflmifl
ya da Enderunlularla iliflkisi olan bir kifli ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r." (4)

Dönemin ünlü halk flairi Afl›k Ömer’ dir.
Levni, onun da bir portresini yapm›flt›r. "Bu-
nu da fievkat mahlasl› halk flairinin fliirinden
ö¤renmekteyiz;

fievkatâ, merd-i musavvir gör ne tahmin eyledi
Hey’ et-i pejmürdeni levh üzre tezyin eyledi

Seyreden tasvirini destinde tahsin eyledi
Nakfl›s›n, Levni gibi bir kâmilin Âfl›k Ömer(5)

Levni’ nin flairli¤i dolay›s›yla halk flairle-
rinden oluflan bir çevresinin de var oldu¤u gö-
rülmektedir. Levni’ nin yapt›¤› resimleri, dost-
luklar› dolay›s›yla görme flans›na sahip olduk-
lar›n› da yukar›daki fliir destekler niteliktedir.

Levni halk fliiriyle "Atalar Sözü Destan›"
isimli eserini yazm›flt›r. Rahatl›kla anlafl›la-

bilir bir dil kulland›¤› için her kesime hitap
edebilme imkan›n› bulmufltur. "Atasözlerini
kullanarak yumuflak huylu, tok gözlü, çal›fl-
kan, mütevekkil, de¤erbilir, dürüst tedbirli,
bilgili, kanaatkar, umutlu ve hünerli olmay›
ö¤ütlemifltir." (6)

Kendinden sonra gelen flairleri de etkile-
di¤i söylenebilir. fiiirlerine örnek verecek
olursak;

Kafllar›n gûyâ meh-i nevdür aras›n sevdi¤im
Benlerin mîzân-› encümdür s›ras›n sevdi¤im
Mû mîyan›n gösterir hançer müdam âfl›klara
Anlar›n cân verdü¤ü yerdür orâs›n sevdi¤im

Mâr-› zülfün gülflen-i hüsnünde gördüm k›fllam›fl
Yâ nedendir yad ayak baflm›fl o ba¤a ifllemifl
Hâb-› nâz içre ruhun a¤yâr-› bed-rû difllemifl
Halka açma bâri bu yüzler karas›n sevdi¤im

Evvelâ ey çeflm-i âhû bana râm olsan e¤er
Ma-hasal lây›k m›d›r ser vermemek yolunda bir er
Sînem  üzre gam de¤il tî¤inla açsan flerhalar
Hûblar›n âfl›k olan tafl›r yaras›n sevdi¤im

Açma bu esrâr› ey Levnî an›n erbâb› var
Anlad›n bu  esrâr› her âdemin bunca bir esbâb› var 
Sana sorsunlar cefâ miftâh›n›n kaç bâb› var
Bana sorsunlar bu aflk›n mâceras›n sevdi¤im

Topkap› Saray› Müzesi Kitapl›¤› H.1517
9b  sayfas›nda yer alan bu fliirde Levni, "sev-
di¤inin kafllar›n› yeni do¤mufl aya, benlerini
y›ld›z toplulu¤una benzetir. Sevdi¤inin yü-
zündeki izleri kimseye göstermemesini ister.
Ondan gelecek her türlü derdi çekmeye ha-
z›r oldu¤unu  da  dile getirir." (7)

Denilebilir ki Levni, Lâle Devrinin hayat
dolu e¤lenceli hayat›n› eserlerinde adeta
canland›rm›flt›r. Prof. Dr. Süheyl Ünver’ in
1953 tarihli "Fatih Sultan Mehmet ve Babas›
ile O¤lu-Resimlerini Yapan Ressam Levni ve
Biyografisi" adl› eserinde mezar› ile ilgili
afla¤›daki bilgilere rastlamaktay›z; 

"Vefat etti¤i zaman gömüldü¤ü sahaya
gittik. Maalesef orada yol müteaddit defalar
ve çok eskiden geniflletildi¤inden ihtimal
yol kenar›nda olan kabri ve tafl› yok edildi. 

Nihayet Güzel Sanatlar Akademimizin
benim taraf›mdan idare edilen Türk Minya-
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(4) ‹repo¤lu, G., "Lale Devrinin
Çelebi Nakkafl›: Levni", Sanat
Dünyam›z, ‹st, 1999, s.236
(5) ‹repo¤lu, G., "Levni Nak›fl
fiiir Renk", T.C. Kültür Bakanl›-
¤›, ‹st., 1999, s.45
(6) ‹repo¤lu, G., "Lale Devrinin
Çelebi Nakkafl›: Levni", Sanat
Dünyam›z, ‹st, 1999, s.237
(7) ‹repo¤lu, G., "Lale Devrinin
Çelebi Nakkafl›: Levni", Sanat
Dünyam›z, ‹st, 1999, s.237

Resim 2; Sultan III. Ahmed
(1703- 1730), (Gül ‹repo¤lu;
“Levnî Nak›fl, fiiir, Renk”,
T.C. Kültür Bakan. ‹st. 1999) 



türü, Topkap› Saray›, Atölyesi arkadafllar›-
m›n himmeti ile aç›k türbe hizas›ndaki set
üzerine ve tam Sadiler Dergâh› karfl›s›nda
güzel bir kaideye kitabesi Topkap› Saray›
Müzesi eski müdür üstad Tahsin Öz’ ün de-
lâletiyle yerine kondu. Bu suretle, vefat etti-
¤i sahada eski kaybolan tafl› yerine yeni bir
mermer hat›ras› rahmete vesile oldu, diyebi-
liriz."

Ancak, günümüzde de Eyüp’te üstad
Tahsin Öz’ ün delâletiyle yerine konulan tafl
da baz› vesilelerle yok olmufltur.

"Maamafih, Levni’ nin muhakkak ki ih-
tiyaç içinde b›rakt›¤›m›z vücudu fanisi bura-
da topra¤a tevdi edildi amma O her imzal›
eserinde kendi sanat ruhu ile birlikte med-
fun oldu¤unu kabul etmeyi düflünmek biz-
lere yarafl›r" (8)

18. Yüzy›l›n bafl›, Avrupa ile kültürel ilifl-
kilerin artt›¤›, bat›l›laflma ve yenileflme süre-
cinin bafllang›c›d›r. Bat›ya yöneliflteki en
önemli etken, dönemin padiflah› III. Ahmet
ve Sadrazam› Nevflehirli Damat ‹brahim Pa-
fla’ d›r. Özellikle  Fransa’ ya gönderilen elçi-
ler sebebi ile bat›ya ilgi artm›flt›r. Frans›z sa-
ray yaflam›n›n özentileri her alanda (mimari,
ev içi yaflam›, giyim kuflam) etkisini göstere-

rek yeni bir yaflam biçimi do¤mufltur. "Lev-
ni’ nin kiflili¤i ve sanatsal yetene¤i ile döne-
min özel koflullar›, birbirini karfl›l›kl› olarak
etkilemifltir. Osmanl› resim sanat›n› canlan-
d›rmaya çal›flan Levni’ nin, Bat›l›laflma süre-
cinin bafllang›c›ndaki betimleme anlay›fl›n›
özünden bir fley yitirmeden ustaca yenile-
yen üslubu, döneminin görkemli atmosferi-
ne uygundur. Yüzeysellikten s›yr›lan betim-
lemelerde henüz do¤ru bir perspektifin yer-
leflmemifl olmas› ise, geleneksel prensipler-
den vazgeçilmemifl olmas›na ba¤lanmal›-
d›r." (9) Bat›l›laflma sürecine olumlu yaklaflan
Levni, bir ölçüde eserlerine yans›t›rken, bir
yandan da geleneksel Osmanl› resim gelene-
¤ine ba¤l› kalarak önemli eserler vermifltir.

"Levni’ nin iki boyutlu bir yüzey sanat›
olan minyatürle, perspektifi ve ›fl›k-gölgeyi
kullanan Avrupa resmi aras›nda bir geçit ol-
du¤u, ne dekoratif anlay›fltan bütünüyle
kurtuldu¤u, ne de tam anlam›yla cisimleflti-
rilmifl resme gitti¤i, yapm›fl oldu¤u minya-
türlerden aç›k olarak anlafl›lmaktad›r. Figür-
lerinde hayret, merak ve ilgi duygular› gibi,
bazen komi¤e kaçan ifadeler; kompozisyon-
lar›nda genifl mekanlar ve perspektif dene-
meleri görülmekle beraber, dekoratif özellik-
te kendini belli eder. Güçlü bir gözlemci ol-
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(8) Ünver, S., "Fatih Sultan
Mehmet ve Babas› ile O¤lu
Resimlerini Yapan Ressam
Levni ve Biyografisi", ‹st.,
1953, s.10
(9) ‹repo¤lu, G., "Yenilik ve
De¤iflim", Padiflah›n Portresi,
T. ‹fl Bankas› Yay., ‹st., 2000,
s.378

Resim 3; Ressam Levnî’nin
Kabr yeri (Foto¤raf: Eyüp
Belediye Arflivi)



du¤u da bir gerçektir." (10)

Topkap› Saray› Müzesi Kitapl›¤›’ nda
A.3109 numarada kay›tl› olan "Kebir Musav-
ver Silsilename" adl› eseri I. Osman’ dan III.
Ahmet’ e kadar olan padiflah portrelerinden
oluflmaktad›r. Bu portreler Levni’ nin erken
dönem çal›flmalar›ndan say›lmaktad›r. Port-
reler metne ba¤l› de¤ildir, ebat olarak da bü-
yüktür. 14,3x23,5 cm ile 16,4x25 cm ölçüle-
rinde de¤ifliklik gösterir. Tam sayfay› çevre-
leyen çerçevenin içerisindeki sahan›n yakla-
fl›k dörtte üçünü kaplayacak flekilde yerleflti-
rilmifltir. 

"Levni, yeni betimleme anlay›fl›n›, padi-
flahlar› daha hacimli göstererek ve al›fl›lm›fl
canl›, karfl›t renklerin yerine daha pastel ton-
lar› geçirerek uygulam›flt›r. Renk tonlamala-
r›n› da daha rahat verebilme olas›l›¤› sa¤la-
yan gölgelendirme, figürlere yüzeysellikten
s›yr›lm›fl bir görünüm verir. Osmanl› hü-
kümdarlar›n›n hemen hepsinin dikkati çeke-
cek derecedeki dolgun görünümleri, sanatç›-
n›n daha hacimli bir etki yaratma amac›na

ba¤lanabilir. Figürlerin ço¤unda, bafl ile vü-
cut aras›ndaki orant› da henüz tam bir mü-
kemmelli¤e ulaflmam›flt›r. Sanatç›, canl› ba-
k›fllarla modellerine kiflisel bir ifade verme-
ye; her birinin karakteristi¤ini yakalamaya
çal›flm›fl, bu aray›fl, gerçekçi portre özelli¤i-
nin artmas›n› sa¤lam›flt›r." (11) Ayr›ca, dolgun
bedenli gösterilen sultanlarda, çok ince ay-
r›nt›lara da yer verilmifltir. Örne¤in, Sultan
Orhan ve Kanuni Sultan Süleyman’›n sakal-
lar› çok ince ifllenmifl ve oldukça gerçekçi ya-
p›lm›flt›r. 

"Levni, sultanlar› Nakkafl Osman’ dan
beri gelenek oldu¤u biçimde ba¤dafl kurmufl
otururken betimlemifltir. Ancak dönemin
sultan› III. Ahmet üzeri çiçeklerle bezmeli
bir tahtta otururken, yan›nda flehzadesi ol-
du¤u halde tasvirlenmifltir." (12) Yüksek arka-
l›kl› tahtta oturma pozu Levni taraf›ndan ge-
lifltirilmifltir.

Levni’ nin bir di¤er eseri, Topkap› Sara-
y› Kitapl›¤›’nda H.2164 numaral› 1710-1720
y›llar› aras›nda yapt›¤› imzal› albümüdür.
Albümde yer alan eserler tek figür veya
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(10) Yetkin, S.K., "‹slam
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‹st. 1999)

Resim 5; Haliç’te gece gös-
terisi (Esin ATIL; “Levni ve
Surname”, Koçbank, ‹st.,
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grup çal›flmalar›d›r. "Bilhassa güzel k›yafetli
kad›n figürlerinin ço¤unlukta oldu¤u bu
eserlerinde Levni’ nin afla¤› yukar› her s›n›f-
tan halk› tasvir etmek istedi¤i görülür. Bu
eserlerin baz›lar›nda 17. Yüzy›l ‹ran minya-
türünün izleri görülürse de k›yafetler, du-
rufllar, renkler tamamen Türkler ve Onun sa-
natkar flahsiyetini aksettirir." (13) Albümde
yer alan kad›n ve erkek figürleri:

Kad›n Figürleri;
•Acem Gelini
•Bursal› Kad›n
•Menekfle Tûtî
•Acem Çengisi Maverdî Kolbafl›
•Dâder Banû’nun Tasviridir
•Acemde Meflhur Perendebâz K›z
•‹plik E¤iren Kad›n
•Uyuyan Genç Kad›n
•Saç›n› Toplayan kad›n
•Frenk kad›n›
•Feraceli Kad›n
•Saydam Baflörtülü kad›n
•Yeflil Giysili Kad›n
•Sazendeler
•Genç Rakkase 
•Karanfilli ve Mendilli Kad›n
•Güllü ve Karanfilli Kad›n
•Testi Tafl›yan Kad›n

Erkek Figürleri;

• Genç Osman
• Silahtar ve Hazinedar A¤alar
• Sultan Osman’›n Hizmetkâr› Cafer Bey
• Peyklerden Halil ‹bni Üveys A¤a
• Tahmes’ in Yeniçerilerinden ‹bni Turâb 
• Tahmes’ in Sevgilisi fiahî Orhan
• Gül Koklayan K›l›çl› Genç
• Bursal› Yusuf Bey
• Bursa Tazelerinden Mehmet fiah
• Acem Dürflâz Begin Tasviridir
• Dâder Banû’ nun Afl›k› Tayyar Civân
• Acem fiah› Hazinedâr› K›ymetli Civân›
• Gül Koklayan Genç Erkek
• Uzanm›fl Genç Erkek
• Sar›¤›n› Çözen Genç Erkek
• Frenk Erke¤i
• Do¤anc›
• Çubuk A¤as›

• Cönk Okuyan Genç Erkek
• Kabaday›
• Lâle Koklayan Erkek
• Köpekli Do¤anc›
• Acem
• Kalender Dervifli

Tonlar› boyanmam›fl bu tek yaprak minya-
türlerin dizi halinde yap›ld›¤› söylenebilir. Ayr›-
ca, devrinde günün modas›na uygun flekilde gi-
yinmifl kad›n ve erkek figürlerinde Levni’ nin
gözlemcili¤ini, çizgi, f›rça ve renk ustal›¤›n› aç›k-
ça görmek mümkündür. K›rm›z›, sar› gibi s›cak
renklerin yan› s›ra gök rengi, aç›k mor, leylak gi-
bi renklere daha çok yer vermifltir. Kad›n figürü,
daha özgür bir hava içerisinde Levni’ nin eserle-
rinde önem kazanmaya bafllam›flt›r.

"Çalg› çalan dört kad›n› canland›ran
minyatür, daha s›cak ve samimi bir ifade ta-
fl›maktad›r. Kad›nlar›n o zamanlar kullan-
d›klar› çalg›lar hakk›nda buradan bir bilgi
edinmek mümkündür. Minyatür derhal ha-
fif ve nefleli bir müzik duyulacakm›fl gibi bir
tesir b›rak›yor. Rakkasenin oyunu da bu mü-
zi¤e uymaktad›r. Ellerinde ziller ile birbirine
vurarak k›vrak hareketlerle raks etmektedir.
Yüzünde, donuk durgun bir ifade vard›r."(14)

Topkap› Saray› Müzesi Kitapl›¤› A.3593
numaral› eserde; Sultan III. Ahmet’ in o¤ulla-
r› için Okmeydan› ve Haliç’ de düzenlenen
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(13) Ö¤ütmen, F., "XII-XVIII
Yüzy›llar Aras›nda Minyatür
Sanat›ndan Örnekler", Güzel
Sanatlar Matbaas›, ‹st., 1966,
s.36
(14) Aslanapa, O., "Osmanl›
Minyatür Sanat›", Osmanl›,
Yeni Türkiye Yay., Ankara,
1999, s.158

Resim 6; Acem Çengisi Ma-
verdî Kolbafl› 

Resim  7; Saç›n› toplayan ka-
d›n  

(Gül ‹repo¤lu; “Levnî Na-
k›fl, fiiir, Renk”, T.C. Kültür
Bakan. ‹st. 1999)



sünnet dü¤ünlerini konu alan, fiair Sümbül-
zade Vehbi taraf›ndan yaz›lan Surname-i Veh-
bi’ de on befl gün on befl gece süren e¤lenceler
yüz otuz yedi minyatürle Levni taraf›ndan
belgelenmifltir. "Levni,  resim tekni¤i ve bi-
çimlendirme aç›s›ndan geleneksel  kurallara
ba¤l› kalm›flt›r. Buna karfl›l›k baz› kompozis-
yonlardaki figür gruplar›n›n kavisli s›ralan›fl›,
baz› mimari ayr›nt›lar ve özellikle arka plan-
lardaki do¤ru perspektifle çizilmifl binalar,

gittikçe küçülen a¤açlar ve bu ayr›nt›lar›n ye-
ni bir yöntemle boyan›fl›, sanatç›n›n resimleri-
ne belli bir derinlik verme iste¤ini gösterir."
(15) 137 minyatürde bütün gösterileri, flenlikle-
ri, e¤lenceleri görebilmek mümkündür. Bir
sayfada, birkaç olay› birden,  ustal›kla,  me-
kanc› bir  görüflle resmetmifltir.

"Levni’ nin Surname için  yapt›¤› minya-
türler bu alanda büyük yenilikler getirmifl-
tir. Her fleyden önce görsel olarak 18. Yüzy›l
Osmanl› toplumunun ayr›nt›l› bir panora-
mas›n› vermifltir: c›v›l c›v›l insanlar› renkli
bir biçimde gözlerimizin önüne sermifltir.
Levni’ nin 137 minyatürü mekan de¤ifliklik-
leriyle, kalabal›klar›n düzeni, öbeklefltiril-
mesiyle büyük bir canl›l›k ve hareket getir-
mifltir. Çift sayfa üzerine minyatürlerde en
baflar› olanlar, esnaf geçit alaylar›n› gös-
terenlerdir. Bunlar›n geçifli düz bir çizgi
üzerinde de¤ildir, y›lan gibi dolanarak
geçen ifl tezgahlar›, gezer dükkanlar›, dev
kuklalar, soytar›lar, çalg›c›larla çok hareketli
ve zengin görünüm sunarlar. Çeflitli hüner
sahiplerinin ve dansç›lar›n gösterimleri,
spor etkinlikleri, kale savafllar›, uçan roket
gösterileri, görkemli nah›llar, fleker bah-
çeleri, flekerden hayvan heykelleri, çok
say›da yemek flöleni, su üstünde iki katl› sal-
larla, gemilerle gösteriler ve bunun gibi
daha devlet ileri gelenlerinin, flehzadelerin
hepsinin resimleri yer al›r." (16) 

"Kitab›n bütün tasar›m›n› düflünmüfl ve
resimsel anlat›m› heyecanl›, renkli ve
dinamik k›lmaya çal›fl›rken, öyküye nas›l
ba¤l› kalaca¤›n› da hesaplam›flt›r. Bir grup
yard›mc›yla birlikte çal›flm›fl ve onlar› yönel-
terek, ifllerini düzeltmifl ayr›ca, biten resim-
leri de hattat taraf›ndan yaz›lan metin say-
falar› aras›ndaki uyumu sa¤lam›fl ve el yaz-
mas›n› cilde haz›rlam›flt›r. Bu Onun ilk (ve
tek) kapsaml› el yazmas› olmas›na ra¤men,
sanatç› bütün bu görevleri büyük bir ustal›k-
la yerine getirmifltir." (17) Denilebilir ki Levni,
eseri ustal›kla tasarlam›fl, yönetici, yönlen-
dirici kiflili¤iyle sanatç›larla uyum içinde
çal›flarak, ‹stanbul halk›n›n e¤lence an-
lay›fl›n› gözler önüne sermifltir.

"Dü¤ün haz›rl›¤›n› anlatan ilk sahnelerle
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Resim 9; Esnaf Alay›

(Esin ATIL; “Levni ve Sur-
name”, Koçbank, ‹st., 1999)

(15) Sözen, M.-Güner, fi., "Ge-
leneksel Türk El Sanatlar›",
‹st. , 1998, s.138
(16) And, M., "Osmanl› Tasvir
Sanatlar›: 1 Minyatür", T. ‹fl
Bankas› Yay., ‹st., 2002, s.94
(17) At›l, E., "Levni ve Surna-
me", Koçbank, ‹st., 1999, s.35

Resim 8; Haliç’teki gösteri
(Esin ATIL; “Levni ve Sur-
name”, Koçbank, ‹st., 1999) 



yap›lan k›sa girifl bölümü, çeflitli etkinlik-
lerin yans›t›ld›¤› uzun geliflme bölümü ve
dü¤ünün baflar›yla tamamlanarak amac›na
ulaflmas›n›n k›saca ve net biçimde iletildi¤i
son sahnelerle verilen sonuç bölümü,
yap›t›n resimleniflinin nakkafl taraf›ndan in-
celikle tasarland›¤›n› gösterir. Sanatç› olay-
lar› sa¤da bafllayan hareketi sola do¤ru sür-
dürerek kesintisiz betimlemifl; yer yer bak›fl
aç›s›n› geniflletmifl veya olaya yak›nlaflm›fl;
gördü¤ünü en do¤ru biçimde yans›tmaya
çal›flm›flt›r." (18) Resimlerin bütünlü¤ünde
anlam›n hakim oldu¤u görülür. Konu, res-
min bütününe yay›larak, mekan› doldurur.
Minyatürlerinde yumuflak ve çok renkli bir
ifade özelli¤i dikkat çekicidir. 

Surname-i Vehbi’ de Levni’ nin imzas›n›
da görmekteyiz. Enderun Erkan› aras›nda
bulunmaktad›r. "Levni’ de bu gruba dahil
oldu¤undan herkesin kendine özgü hal ve
davran›fllar›n› bilir. Bu grupla ba¤› olmas›n-
dan büyük gurur duyan sanatç›, kendisini
de tasvir etmifl ve at›n›n alt›na imzas›n› at-
m›flt›r." (19)

"Surname-i Vehbi, minyatürlerin metin-
le bir bütün oluflturduklar› son yap›tt›r ve
Sultan III. Ahmet’ de, silsilenameler d›fl›nda
minyatürlü bir yap›tta betimlenen son
padiflaht›r." (20)

Levni’ nin eserlerinde zaman› aflan, bili-
nen resim anlay›fl›n›n d›fl›na ç›kan bir özellik
görülür. Osmanl› resim sanat›nda üslup ve
anlay›fl aç›s›ndan bir dönüm noktas› olarak
de¤erlendirilmelidir.
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Resim 10; Nah›llar

(Esin ATIL; “Levni ve Sur-
name”, Koçbank, ‹st., 1999)



Burçak EVREN
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1947’de ‹stanbul’da do¤du. Orat ö¤renimini bu kentte tamamlad›. Bir süre
Hukuk Fakültesine devam etti. ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji ve Prehistorya

bölümünü bitirdi. Üniverite y›llar›nda gazetecili¤e bafllad›. Birçok gazetede çal›flt›,
sayfa sekreteri, art direktör ve sanat sayfas› yöneticisi gibi görevlerde bulundu. Yeni

Foto¤raf ve Geliflim Sinama dergilerini ç›kard›. Meydan Larousse, Oksfort, Türkiye ve
‹stanbul ansiklopedileri baflta olmak üzere otuza yak›n ansiklopedide sineme ve sanat

maddeleri kaleme ald›. Sineme müzesi projesini ortaya atarak gerçeklefltirme
safhas›na getirdi. Türk Sinama Sanatç›lar› Ansiklopedisi,Türk Sinemas›nda Yeni

Konumlar, Oskar Ödülleri Tarihi, Yeflilçamla Yüzyüze, Osmanl› Kad›n› ve Yabanc›
Seyyahlar gibi yay›nlanm›fl eserleri vard›r. 

DÜNYANIN EN YAfiLI ADAMI

B‹R GAR‹P ZARO A⁄A



Eski bir masald›r. Bin y›ldan fazla ya-
flad›¤› rivayet edilen Nuh Peygamber’e
“Dünya’da ne gördün?” diye sormufllar.
Nuh gülmüfl: “Dünya iki kap›l› bir han.
Girmemle ç›kmam bir oldu. ‹çerde ne ol-
du¤unu görmeye vakit mi kald›” demifl.
Eskiler, yaflland›kça yaflama özlemi
daha da artar derler. Do¤rudur.
Türkiye’nin -belki de dün-
yan›n- en yafll› adam›
160’l›k Zaro A¤a’n›n
yaflam öyküsü de bu
türdendir. Zaro A¤a
tam› tam›na tam
160 y›l yaflam›flt›r.
Do¤du¤u y›l Os-
manl› ‹mparator-
lu¤u’nun taht›nda
26. Padiflah Sultan
I. Abdülhamit
oturmaktad›r. Yani
Zaro A¤a, k›sac›k (!)
ömründe, bir impara-
torluk, on padiflah, yir-
misekiz veziriazam, bir
Cumhuriyet, iki resisi cum-
hur, befl baflbakan, onlarca sa-
vafl ve yaln›zca da on tanecik evlilik
görmüfltür. Yaflad›¤› dönemde Türkiye’de-
ki “vasati yaflama rakam›” ise yaln›zca 46
civar›ndad›r. Demek ki Zaro A¤a üç dört
insan yaflam›n› bir ömre s›¤d›rman›n üste-
sinden gelmifltir. Her fleye doymufltur da,
kad›nlara bir türlü doyamam›flt›r. Ölü-
münden önce kendisiyle yap›lan bir röpor-
tajda; “Onuncu eflim Kudret öldü, bekar
kald›m... Geceleri yorgan›m kay›yor... Üs-
tüm aç›l›yor... Üflüyorum...” demiflti. Rö-
portaj› yapan Hikmet Feridun Es de Zaro
A¤a’n›n derdini anlam›fl, yaz›s›na flöyle bir
bafll›k atm›flt›: Zaro A¤a’n›n yeni zevcesi
kim olacak? Zaro A¤a ve balay› seyahati...
Ama Zaro A¤a, gazete ve gazeteciyi yan›l-
t›p beklenmedik bir baflka seyahate ç›kt›.
Belki de gitti¤i yerde çok sevip özledi¤i
huriler aras›nda s›n›rs›z bir ömrü tad›p
üflümüyordur. Kimbilir? ‹flte bizim; yafl›n-
dan ötürü övünç kayna¤› yap›p, kendisini
belediyede kap›c›l›kla ödüllendirdi¤imiz.
Bitlisli s›rt hammal› Zaro A¤a’n›n k›sac›k
yaflam öyküsü...

fiemsi A¤a’n›n o¤lu

Zaro A¤a, 1774’te Bitlis’in Mutki ilçesi-
nin Meydan Köyünde do¤du. Mezar tafl›n-
da yazd›¤›na göre Bitlisli fiemsi A¤a’n›n
o¤lu. Bitlis’teki yaflam›n› pek bilmiyoruz.
Kimse de araflt›rmam›fl. ‹stanbul’a geldi¤i

tarih de kesin de¤il. O da ‹stan-
bul’a gelen her Güneydo¤u

Anadolu’lu gibi baba, hat-
ta dede mesle¤i olan

hammall›¤› seçmifl,
gücü elverdi¤i süre-
ce de bunu yapm›fl.
Kendisiyle yap›lan
s ö y l e fl i l e r d e
1800’lerin baflla-
r›nda Selimiye
K›fllas›’n›n yap›-
m›nda çal›fl›¤›n›,
1853’te yap›lan Or-

taköy Camisi’nin
inflaat›nda tafl tafl›d›-

¤›ndan söz etmifltir.
Malik Aksel de; Zaro

A¤a’n›n 1826’da Yeniçeri-
li¤in kald›r›l›fl› s›ras›nda bu

ocakta oldu¤unu , ancak k›y›m-
dan Ayasofya’n›n alt›ndaki zindana gi-

rip saklanarak kurtuldu¤undan söz eder.
Hatta bunu do¤rulamak içinde Zaro
A¤a’n›n bafl›ndan geçen bir olay anlat›l›r.
Zaro A¤a, 1910 ya da 1915’lerde paslanm›fl
olan b›ça¤›n› biletmek için Tophane’deki
b›çakç› Mustafa’ya götürür. 

Ama b›çak bilene bilene yaln›zca bir
sap haline dönüflmüfltür. B›çakç› Mustafa
bu antika b›ça¤› sat›n almak ya da yeni bir
b›çakla de¤iflmek ister. Zaro A¤a buna pek
yanaflmaz. Çünkü bu b›çak ona Yeniçeri-
likten arda kalan tek mirast›r.

Manken Zaro A¤a

Zaro A¤a, fark›nda olmadan ve de ya-
fl›n› saklamay›p, do¤rusunu söylemeye
bafllay›nca düflleyemedi¤i denli serüvenin
kap›s›n› da aralar. Yani kader, onca yükün
alt›nda gün boyu ezilen yafll› ihtiyar›n t›r-
manaca¤› flöhret basamaklar›n›n üzerine
a¤lar›n› örmeye bafllar, Yafll› ve de hammal
Zaro A¤a’ya flans› ilk kez, ilk kad›n res-
samlar›m›zdan Mihri Müflfik Han›m’›n
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Resim 1; Zaro A¤a (Burçak
Evren Arflivi)



hocal›k yapt›¤› fiehzade bafl›ndaki Zeynep
Han›m Kona¤›’ndaki Sanayi-i Nefise Mek-
tebi’nde göz k›rpar. Ama ne gözk›rp›fl!

Dünyan›n dört bir taraf›n› gezip-toz-
mufl, tozmakla da kalmay›p onca tuvalele-
re renkler bezeyip, özellikle de ‹talya’da
büyük aflklar yaflam›fl olan Mihri Müflfik
han›m, ülkesine döndükten sonra Maarif
Naz›r› fiürkrü Bey’in huzuruna ç›k›p:

“...Muhterem Naz›r Beyefendi. Mem-
lekette Meflrutiyetle birlikte hürriyet, mü-
savat, adalet, uhuveet geldi. Ama bütün
bu nimetlerden sadece erkekler istifade
ediyor; kad›nlar hala oldu¤u yerde, bir
ad›m bile ileri gitmifl de¤iller. Acaba bu
imtiyaz nereden geliyor?” diye hesap so-
runca Maarif Naz›r› fiükrü Bey de; “Ne de-
mek istiyorsun han›m” deyince Mihri Ha-
n›m a¤›z›ndaki baklay› ç›kar›verip bu ilk
K›z Sanayi-i Nefise Mektebi’ni  açm›fl. Aç›fl
ama, gün boyu ö¤rencilere meyva, çiçek
resimleri yapt›r›r olmufl. Bakm›fl ki, ifl böy-

le gitmeyecek, önce kad›nlardan canl› mo-
deller kullanmaya bafllam›fl. Onlara b›y›k
tak›p erkek k›l›¤›nda resimleri yapt›rm›fl.
Ama bunda da bir yanl›fll›k sezmifl. Çünkü
k›z ö¤rencilerin yapt›¤› bütün resimlerde,
erkekler de müsamerelerde b›y›k - sakal
takm›fl k›z ö¤rencilere benzemeye baflla-
m›fl. Ama Mihri han›m y›lmam›fl. Do¤ruca
Asar-› atika Müzesinin müdürü Halil Ed-
hem Bey’e giderek heykellerin alç› kal›pla-
r›n› istemifl. Ama yine olmam›fl. Bu kez
mektepte k›z ö¤rencilerin ç›plak Erkek
heykellerine bakarak resim çizdi¤i yolun-
da flikayetler olmufl. Mihri Han›m yine y›l-
mam›fl. Sonunda yafll› , sakat, çirkin, yani
dikkati çekmeyip, yeni yetme k›z ö¤renci-
lerin bilinen duygular›n› kabartmayacak
canl› erkek modellerin okula getirilmesi
hakk›n› elde etmifl. Bafllam›fl bu tan›ma
uyan kifliyi aramaya... Zaro A¤a’dan iyisi
mi olur! Üstelik Zaro A¤a o y›llarda “dal-
ya” deyip yüz yafl›n› çoktan devirmifl...
Bundan sonras›n› Zaro A¤aya b›rakal›m.
Bak›n o modellik y›llar›n› nas›l anlat›yor:
“K›zlar hep bana bak›yorlar, gözlerini ben-
den ay›rm›yorlar, üstelik bir çubuk al›yor-
lar (kurflun kalem), onu uzat›yorlar... Aha,
biyle biyle göz k›rpiylar. Sonra bafl›m›, ya-
na¤›m› okfliyalar. Buraya bah, beri bah dir-
ler, hangisine bahay›m bilmirem, hepsi de
huriler gibi, bir iki dane olsa ne ise. Emme
ben bu kadar k›z› nideyim, aha gelmem
vallah...” Zaro A¤a dedi¤ini yapm›fl üç
¤ün sonra ortal›ktan kaybolarak bir daha
K›z Sanayi-i Nefise Mektebi’nin civar›n-
dan bile geçmemifl.

Zaro A¤a ve Türk F›nd›¤›

Ama Zaro A¤a’ya flans gülmüfltür bir
kere. Ne yapsa zaid. Bu kez devreye bir
devlet kuruluflu girer. Amaç Zaro A¤a’dan
yararlan›p uluslararas› bir propaganda ya-
parak Türk ürünlerini tan›tmakt›r. Devle-
tin iktisat ve tasarruf politikalar›n› yürüten
tek partili dönemin bürokratlar›. “yerli
mal› halk›n mal›” ya da ‹ktisat Vekili Celal
Bayar’›n madeni kumbaralarla örtüflen
“damlaya damlaya göl olur” ulusal slo-
ganlar›n›n d›fl›na taflarak, o dönemdeki de-
yimiyle beynelminel olmak ister. Bizi bey-
nelminel alanda tan›tacak ulusal imaj ise

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

294

Resim 2; Zaro A¤a (Burçak
Evren Arflivi)



150’lik Zaro A¤a’dan baflka kim olabilir
ki... Sonuçta Zaro A¤a’n›n dünyan›n en
yafll› kifli olma özelli¤inden yola ç›k›larak
büyük bir kampanya haz›rlan›r. Kampan-
ya’n›n ilkesi, Zaro A¤a’n›n yafll›l›¤›, tek
parti iktidar›n›n gençli¤i ile örtüfltürülerek
delikanl›l›k dinamizmini vurgulamakla
özetlenir. Kampanyan›n yürütücülü¤ünü
Milli ‹ktisat ve Tasarruf Cemiyeti yüklenir.
Cemiyet ilkeler do¤rultusunda ön yüzün-
de iki güzel yabanc› k›zla oynaflan Zaro
A¤a’n›n resmi bulunan bir kartpostal› dört
dilde Macaristan’da bast›rarak tüm dün-
yaya da¤›tmaya bafllar. Kartpostal›n arka-
s›nda ise dört dilde flunlar yaz›l›r:

“Kim Zaro A¤a gibi Türk üzümü ve
f›nd›¤› yerse, zeytinya¤› ve ‹zmir inciri ile
sindirim sistemini harekete geçirirse ve
Türk tüntünü içerse onun gibi bu yaflta
sa¤l›kl› olur.”

Günümüzde f›nd›¤›n yararlar›n› yeni
keflfeden reklamlar›n atas› asl›nda bu kart-
postald›r. O zamanlar bizzat devlet eliyle f›n-
d›¤›n nelere kadir oldu¤u tüm dünyaya dört
dilde kartpostal bas›rak yay›lm›flt›r. “Agani-
gi”nin anlam›n› kartpostal›n ön yüzündeki
150’lik delikanl› Zaro A¤a’n›n k›zlarla oynafl-
mas›ndan daha iyi hangi görüntü anlatabilir-
di ki? Ben reklam esteti¤i ile do¤ru içerik bu-
na derim. Nerede o eski reklamlar...

Zaro A¤a Amerika’da 

Biz yine Zaro A¤a’ya dönelim. Ham-
mall›k, modellik, reklam y›ld›zl›¤› derken
bu kez bir baflka flans, Tophanede y›k›k-
dökük harebede onuncu kar›s› Kudret’le
oturan Zaro A¤a’n›n kap›s›n› bir kez daha
çalar. Bu flans; 150’lik Zaro A¤a’n›n yafla-
m›n› altüst edecek bir baflka flanst›r. Çünkü
onun flöhreti art›k ulusal olmaktan ç›k›p
uluslararas› olmufl yafl›ndan gelen özelli¤i
tüm dünyaya yay›lm›flt›r. Her bir ilginçli-
¤in peflinde koflup onu paraya çevirmekte
hüner sahibi bir kaç Amerikal› da Zaro
A¤a’n›n bu özelle¤inden yaralanma pefline
düflmüfltür. Tabii amaç onu, onca yafl›na
ra¤mer diyar diyar dolaflt›r›p, Avrupa ve
Amerika’da gezdirmek, bundan da ç›kar
sa¤lamakt›r. Y›llarca hammall›k yapan da-
ha sonra da belediyenin  himmetiyle ser-
hademe üniformas› giyen Zaro A¤a “zen-

gin olacaks›n” denilince de ihtiyar›n yüzü
gülüp hemencecik “evet” der. Onca y›ld›r
tafl›d›¤› hammal arkal›¤›n› at› Ca¤alo¤lu
hamam›nda bir temizlenip, perükar›n en
alas›na saç, sakal trafl› olduktan ve de s›rt›-
na smokini geçirip yak›nlar›na veda ettik-
ten sonra ver elini Amerika der. Bitlisli
fiemsi A¤a’n›n o¤lu 150’lik Zaro A¤a’n›n
Amerika serüveni böylece büyük bir tanta-
na ile bafllar. Ama önce yafll› delikanl› Av-
rupa’da birkaç ülkede ›s›nma turlar› yapar,
sonras› ise Okyanusun ötesi yeni dünya-
d›r. Atlanti¤in ötesidir. 

Zaro A¤a art›k gazetelerin bafl köflesin-
dedir. Ne giydi, ne yiyip içti, hangi k›zlar-
la oynaflt›, neler yapt›. O dönemin olabildi-
¤i h›zl›l›ktaki iletiflimi ile günü gününe de-
¤ilse bile, haftas›na hafta gazetelerde yer
al›r. 1930’lar›n Türkiyesi nire, düfller ülkesi
Amerika nire... Zaro A¤a’n›n bafl›na bu kez
talih kuflu konmam›fl, adeta mesken tut-
mufltur. 150’lik deklikanl› Amerika’da ne-
ler yapmaz ki? Önce New York’un en yük-
sek binas›na ç›kar›l›p Amerika’n›n refah›
ve mutlulu¤u için dua ettirilir. Birbirinden
güzel Amerikan k›zlar› kuca¤›na oturtula-
rak resim çektirilir, dünyan›n en yafll› ada-
m›n›n dinçli¤i ve biraz da çapk›nl›¤›n›n al-
t› çizilir. fi›k giysiler, ömrü boyu görmedi¤i
yiyecekler, kendi ad›na düzenlenen top-
lant›lar, hammall›k ve belediyede ser-ha-
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Resim 3; Zaro A¤a dönemin
popüler dergilerine de kapak
olmufltu. Zaro A¤a son efli  ve
yaflad›¤› ev (Burçak Evren
Arflivi)



demelikten gayr› bir ifl yapmam›fl Zaro
A¤a için adeta harikalar diyar›nda bir düfl
gezisi olur. Resimleri kartpostallara bas›la-
rak elden ele sat›l›r. Röportajlar için onlar-
ca gazeteci s›raya koyulur. Fakat ABD’de
bir de talihsiz kaza gecirir. Bu kazadan
sonra o 160’l›k belle¤inde kimi izler kal›r.
Unutkanl›k, belirli istekleri devaml› yine-
leme, düfllere dalmak gibi bir  fley olur.
Ama bedini eskisi gibi yine sapasa¤lamd›r. 

K›sacas› Tanr›, Zaro A¤a’ya, ömür cö-
mertli¤inden sonra ikinci k›ya¤›n› da
Amerika’da yapar.

Amerika’ya dönme düflü

Bitlisli 160’l›k hammal›n New York’ta-
ki ola¤anüstü serüveni bir göz aç›p kapa-
y›ncaya dek sürüp geçer. Sonras› yurda
dönüfl ve bizim gazetecilerin onun Ameri-
ka serüvenlerini balland›ra balland›ra an-

lat›fllar› filan derken, kader bu kez a¤lar›n
yükseldidi¤i basamaklar›n alt s›ralar›na
do¤ru örmeye bafllar. 

Uzun ve yorucu yolculuk ve de geçir-
di¤i trafik kazas› Zaro A¤a’y› y›pratm›flt›r.
Üstelik yiyip-içtiklerinden ve de giydikle-
rinden baflka eline para da, vaadedilen
Amerikal› avrat da geçmemifltir. Onuncu
efli Kudret de ölmüfltür. Onun için geceler
daha uzun, bitmez tükenmez, ev daha so-
¤uktur. Üstelik üzerinden kayan yorgan›n›
örtecek kimsesi de yoktur. Bafl ucunda yal-
n›zca Amerika’da kendisine arma¤an edi-
len ‹ncil vard›r. Ama o ‹ncili hep, kendisiy-
le evlenmek isteyen Amerikal› kad›nlar›n
mektubu niyetine saklar. Oldukça azalan
dostlar›yla ve kendisiyle röportaj yapan
gazetecilere de o incili gösterekek, “iflte
mektuplar, benimle evlenmek istiyorlar.
Amerika’ya gidece¤im” der. Onca  yafl›n
kahrolas› yaln›zl›¤›n›, torunlar›ndan Cafer
Efendi’nin Do¤ruyol daki kahvesine gide-
rek, tahta sandalyeler üzerinde d›flar› ba-
k›p, Amerika’n›n düflünü bilmem kaç›nc›
defa kurarak yinelemeye çal›fl›r. Ara s›ra
yüzüne bir tuhaf gülümseme yap›fl›r. anla-
r›z ki düfllere, Amerikal› dilberlerin kuca-
¤›na oturmas› düflmüfltür. Ama hemence-
cik bu gülümseme kaybolur. biliriz ki bu
kez de o an›lar›n bir kez daha yinelenmesi-
nin olanaks›zl›¤› sarm›flt›r yüre¤ini.

Yafll› ç›nar kuruyor

Gün gelir, yafl› bedinini tafl›yamaz duru-
ma düfler. Y›llara meydan okuyan bu yafll›
ç›nar da içten içe sars›lmaya bafllar, 1934 y›-
l›n›n nisan ay›nda birden bire hastalan›r. Bu
da geçer diye evinde bir kaç gün yatt›ktan
sonra önce Alman Hastanesi’ne sonra da fiifl-
li Etfal Hastanesi’nin Dokuzuncu Hariciye
Ko¤uflu’na 19 numar›l› hasta olarak yat›r›l›r.
Böbreklerinden ve mesanesinden flikayetci-
dir. Ayr›ca a¤r›lar›ndan flikayet eder. Doktor
Behçet Sabit bey kendisiyle ilgilenir. On befl
gün kadar hastanede yatt›ktan sonra iyileflir.
Hatta bir ara hastanenin bahçesinde gezinti
yapar ve bu arada oyun oynayan hasta kü-
çük çocuklar› görerek, “‹yi olursunuz evlat-
lar›m, siz de benim kadar yaflars›n›z”der.

Sonra tekrar Tophane’deki elektriksiz,
sobas›z, küçük evine döner. Kendisini zi-
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yarete gelenlere yine ABD’de verilen ‹n-
cil’‹ göstererek, “Beni Amerika’ya ça¤›r›-
yorlar. Art›k gidece¤im ve orada evlenece-
¤im”, der. Ama yafll› bir kad›n istemez.
”Ne yapay›m onu ben” der, “ O mu bana
bakacak, yoksa ben mi ona.” Üstelik flifl-
man kad›nlardan da hofllanmaz. ‘“Bal›k
etinde olsun yeter” der. Zaro A¤a evinde
bir on befl gün kadar yatt›ktan sonra 15
Haziran 1934’te ans›z›n fenalafl›r. Torunla-
r› heman onu hastaneye götürmek isterler.
O da beni ç›kt›¤›m hastaneye götürün der.
16 Haziran günü bir taksi ile Etfal Hasta-
nesi’ne götürülerek Doktor Behçet Sabit
beye emanet edilir. Bir süre pelte, süt ve
yo¤urt ile beslenir. Kan al›naca¤› zaman
ise “ Can›m› yakmadan kan al›n doktor
bey”diye yalvar›r. Ard›nda da “ Ama bü-
tün bunlar neye yarar? Vakit gelince dok-
tor ne yapar?” diye yaz¤›s›na adeta raz›
olur. Son üç gün kendisini tümüyle kaybe-
der. Ve iflte o zaman, al›n yaz›s›na raz› olup,
uzun bir ömrün sonuna geldi¤ini anlar. Yal-
n›zca doktorunun duyaca¤› bir sesle:

“Vakit tamam!” der.

28 Haziran perflembe günü Doktor Ne-
flet Ömer Bey kendisini son kez muayene
eder. Geceyar›s› ikibuçu¤a do¤ru gece nö-
betçisi Zeynep Han›m yorgan› çenesine
kadar çekili olan Zaro A¤a’n›n düzensiz
nefes ald››¤›n› görür. Hemen doktorlara
haber verir. Art›k çok geçtir.  160’l›k ç›nar›n
dünyaya direnmesi bitmifltir.

Fethi Meyit Ameliyesi

Zaro A¤a’n›n cesedine torunu Cafer
efendi ve yak›n akrabalar›n›n r›zas›yla T›p
Fakültesi hocalar› taraf›ndan bir otopsi ya-
p›ld›. Önceleri akrabalar› “Aman ceset
parçalanmas›n”diye feryat ettilerse de,
doktorlar bu ifllemin parçalanmadan yap›-
laca¤›n› saöyeyerek onlar› ikna ettiler. 

Otopsi T›p Fakültesi Teflrihi Karazi
Enstitüsü Profesörlerinden Dr. Schvarz’›n
muavini Dr. Rasim Bey taraf›ndan yap›ld›.
Bu otopside T›p Fakültesinin tüm hekimle-
ri, ö¤rencileri haz›r bulundu. Otopsi s›ra-
s›nda Zaro A¤a’n›n S›hhiye Müzesi mülaj
memuru Halit Bey taraf›ndan bir de müla-
j› al›nd›.

Yay›mlanan ilk rapor ise flöyleydi:

“Kalbi normaldir. Yaln›z hali tabiisin-
den biraz daha büyüktür. E¤er ci¤erlerin-
de ve barsaklar›nda eskiden kalma tüber-
kiloz eserleri olmasayd›, bu kalp daha
uzun müddet yaflard›. Ci¤erleri kömürlefl-
mifl bir haldedir. Evvelce geçirdi¤i veremi
gösteren birkaç tüberküloz noktas› vard›r.
Fakat bu noktalar uzun müddet kapal› kal-
d›¤›ndan umumi s›hhat üzerine müessir
olmam›flt›r. Bu da verimin her zaman uzvi-
yette tesir yapmad›¤›n›, bir insan› uzun
müddet yaflatabilece¤ini göstermektedir.
Karaci¤erinde sar›l›k görülmüfltür. Safra
kesesinde iki tafl bulunmufltur. Tafllar uzun
müddet kald›klar› için keseyi büyütmüfl-
lerdir. Prostat dümura u¤rad›¤›ndan idrar
zorlu¤una amil olmufltur. Mesanede ilti-
hap vard›r. Böbrekler iltihapl›d›r. Ve üreyi
süzmek hassasiyetini kaybetmifltir. Ölü-
mün sebebi budur.” 1934 y›l›n›n temmuz
ay›n›n bir cumartesi günü, uzun  y›llar ka-
p›s›nda ser-hademelik yapt›¤› belediyenin
112 numaral› cenaze kamyonuna konulan
Zaro A¤a, ard›ndaki üç-befl taksilik kon-
voyla yaflm›n›n en uzun yolculu¤una ç›-
kar. Ama bu kez yolu düfller ülkesi Ameri-
ka’dan geçmez. Cenaze kamyonu, Piyer
Loti’ye ç›kan yolun tam tepede kesiflti¤i
yerde sa¤ tarafa yönelip ulu selvilerin al-
t›nda durur. Ve Eyüpsultan Kabristan’›n›n
nicelerini ba¤r›nda bar›ndaran o sessiz ve
suskun cemaati; oldukça gecikmifl bu dün-
ya yolcusunu da aras›na katar...

Dünya, bir garip Zaro A¤a’ya da kal-
mam›flt›r!
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1963’de Bafra’da do¤du. Müzik çal›flmalar›na Bafra Musiki Cemiyeti’nde
bafllad›. Üniversite Korosu’nda Süheyla Altm›fldört ve Fatih Salgar›n ö¤rencisi

olarak yetiflti. 1986’da Kültür Bakanl›¤› Devlet Korosu’na girdi. Çeflitli ansiklopedi,
dergi ve gazetelerde 200 kadar araflt›rma yaz›s› yay›nlad›. Bir özel TV kanal›ndaki
program›yla Türkiye Yazarlar Birli¤i’nin “1998 Y›l Tv-Müzik Program› Ödülüne”
lây›k görüldü. Kurucusu bulundu¤u ‹stanbul Fas›l Toplulu¤u, ‹stanbul Tasavvuf

Musikisi Toplulu¤u ve kadrosunda yer ald›¤› Necdet Yaflar Ensemble ile baz›
Avrupa ve Afrika ülkeleriyle yurt içindeki çeflitli festivallerde konserler verdi.

De¤iflik tarihlerde 20 kadar CD ve kasete yap›m›n›n yönetmenili¤inde bulundu.
Geçen y›llar içerisinde çeflili bafl›n, kültür ve sanat kurulufllar›nda editörlük,

yazarl›k ve proje yöntmenli¤ini görevlerini üstlendi. Baflta, fierif Muhiddin Targan
ve Bekir S›tk› Sezgin adl› belgeseller olmak üzere çok say›da CD-Kitap yay›n› ve

yay›nlama aflamas›nda çal›flmalar› bulunmaktad›r. Tarihçi-müzikolog Murat
Bardakç› ile müzik tarihi, repertuar ve ortak yay›n çal›flmalar›nda bulunan ve halen

Hürriyet Tarih yazarlar› aras›nda bulunan Güntekin evli ve bir çocuk babas›d›r. 

EBÛBEK‹R A⁄A 

(‹stanbul, 1685/1690 – ‹stanbul, 1759)



Klâsik Türk musikisinin en önde gelen bes-
tekârlar›ndan biri, musiki hocas› ve flair. Eyüp-
sultan semtinde do¤du¤u için ‘Eyüplü’ anlam›-
na gelen "Eyyûbî" lâkab›yla an›ld›. Musiki kabi-
liyeti keflfedilerek genç yaflta al›nd›¤› Enderûn-
› Hümâyûn’da yetifltirildi. Osmanl› saray›nda
"kiler a¤alar›" aras›na kat›ld› ve Saray’da önem-
li bir rütbe olan "çavufl"lu¤a kadar yükseldi.

Ebûbekir A¤a, Türk musikisi tarihinin en
parlak dönemlerinden biri olarak kabul edilen
Lâle Devri’nde yüksek düzeyde bir bestekâr ve
hânende olarak ün kazand›. Ö¤renci olarak gir-
di¤i Enderûn’da sonradan hocal›¤a kadar yük-
selip, padiflahlar huzurunda düzenlenen fas›l-
lar› yöneten usta bir musikici oldu. Hükümdar-
l›k dönemlerini yaflad›¤› sekiz padiflahtan, IV.
Mehmed, II. Süleyman, II. Ahmed, II. Mustafa,
III. Ahmed, I. Mahmud, III. Osman ve III. Mus-
tafa’dan; özellikle de Sultan III. Ahmed ve Sul-
tan I. Mahmud’dan büyük ölçüde takdir, hima-
ye ve teflvik gördü.

Musiki üzerine iki kitap yazm›fl olan Ebû-
bekir A¤a, fliirle de u¤raflt›. Baz› fliirlerini Ab-
dülhalim A¤a ve Vardakosta Ahmed A¤a gibi
yaflad›klar› dönemin en büyükleri aras›nda an›-
lan bestekârlar besteledi. Kendine ait olanlarla
birlikte baflkalar› taraf›ndan bestelenmifl olan
çok say›daki eserin güftesini toplad›¤› ve 1739
(hicrî 1152) tarihli güfte mecmuas› ‹stanbul
Üniversitesi Kütüphanesi’nde ve 360 numara-
da kay›tl›d›r. Çeflitli güfte mecmualar›nda ka-
y›tl› bulunan befl yüze yak›n eserinin büyük ço-
¤unlu¤u ve fieyhülislâm Es’ad Efendi’nin öv-
güyle söz etti¤i "Edvâr"›, günümüze ulaflama-
m›flt›r. ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi 336
numarada kay›tl› olan ve 1795-1796 (hicrî 1210)
tarihli fas›l mecmuas›nda kay›tl› olan ve her bi-
ri Türk musikisinin kudretli bestekârlar› aras›n-
da bulunan Kara ‹smail A¤a, ‹brahim Çavufl,
Ahmed Çavufl, li Pafla ve  Tab’î Mustafa Efendi
ile ortaklafla besteledikleri Bûselikaflîrânmaka-
m›ndaki "Kâr-› Müflterek", en önemli eserlerin-
den biri oldu¤u halde unutulmufltur. Kaybolan
eserleri aras›nda, ça¤›n›n en büyük flairi say›lan
Nedîm’in fliirlerinden besteledikleri de bulun-
maktad›r. 

Günümüze ulaflabilen elli kadar eseri, Ebû-
bekir A¤a’n›n, klâsik Türk musikisinin en bü-
yük bestekârlar› aras›nda say›lmas›na yetmifl-
tir. Ebûbekir A¤a’n›n bir bestekâr olarak üze-
rinde durulmas› gereken en önemli özelli¤i flu-
dur: Klâsik bestekârlar aras›ndan, dinî nitelikli

(yani cami musikisine veya tek-
ke musikisine ait) hiçbir eser b›-
rakmam›fl olmak gibi ilgi çekici
bir farkl›l›kla ayr›lmaktad›r. Yal-
n›zca Kâr, Beste, A¤›rsemaî ve
Yürüksemaî formlar›nda, yani
tamamen klâsik beste flekillerin-
de eser vermifltir. Ebûbekir
A¤a’n›n eserlerinde, Lâle Dev-
ri’nin nefleli ve coflkulu hayat›n›
bire bir yans›tan canl›, flen, flak-
rak, fluh ve yer yer müstehzî bir
üslûp göze çarpmaktad›r.

Eserlerinin makam, form ve
usûllerine göre tasnifi flu flekil-
dedir:

Kulland›¤› makamlar (en
çok kulland›klar›ndan itibaren): 

- Evc (6 kere) 
- Mâhur, Yegâh, Nühüft ve Hüseynî (4’er

kere)
- Kûçek ve Sabâ (3’er kere)
- Uflflak, Beste›sfahan ve Gerdâniye (2’fler

kere)
- Hüzzam, Mâye, Müstear, Segâh, fiehnaz

ve Hicaz (1’er kere)
Kulland›¤› formlar (en çok kulland›klar›n-

dan itibaren): 
- Yürüksemaî (15 kere) 
- Beste (13 kere)
- Kâr (1 kere)
- A¤›rsemaî (1 kere)
Kulland›¤› usûller (en çok kulland›klar›n-

dan itibaren): 
- Yürüksemaî (15 kere) 
- Aksaksemaî (9 kere)
- Zencîr (4 kere)
- Darbeyn, Senginsemaî, Muhammes ve

Remel (2’fler kere)
- Sakîl, Hafif, A¤›rçenber ve Çenber (1’er kere)
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Dünya edebiyatlar›nda kad›n flairler her
zaman ilgi çekmifl ve haklar›nda pek çok çal›fl-
ma yap›lm›flt›r. Bat›da XVIII.yy.a gelene kadar
kad›n flaire pek rastlanmamaktad›r. Özellikle
Ortaça¤ Avrupa’s›nda kad›n flair görmek he-
men hemen imkâns›zd›r. Bizim edebiyat tarihi-
mize bakt›¤›m›zda XIV.yy. ile XIX.yy. sonlar›na
kadar varl›¤›n› sürdürmeyi baflarm›fl olan k›r-
ka yak›n kad›n flairden bahsetmek mümkün-
dür. XIX.yy.dan günümüze kadar Türk edebi-
yat›nda kad›n flair say›s› katlanarak artm›flt›r(1). 

Divan fliiri çerçevesi  çizilmifl, ortak tema,
motif ve mazmunlar›n belirli kelime hazinesiy-
le ifllendi¤i bir edebiyat gelene¤idir.  Kad›n ve
erkek flairler bu gelenek içerisinde eserlerini
kaleme ald›klar›ndan her iki cinsin fliirleri ara-
s›nda konu ve üslûp aç›s›ndan belirgin farklar
yoktur.

Ancak, kad›n flairlerimiz erkek divan flair-
lerimizden çok daha az say›dad›r. fiimdiye ka-
dar tespit edilen kad›n Divan flairlerimizi ha-
t›rlayacak olursak:

Bu flairlerimizden sonrakiler Tanzimat
Edebiyat› ile bafllayan Yeni Türk Edebiyat› tar-
z›nda fliir yazm›fllard›r. Ancak, Osmanl› döne-
mi kad›n flairleri oldu¤u için buraya dahil edil-
mifltir:

Makbule Leman Han›m (1865-1898)
Fatma Aliye Han›m (1862-1936)
Nüzhet Han›m (ö.1925)
Yaflar Nezihe (Bükülmez) (1880-1971)(3)

Bu listeden de anlafl›laca¤› üzere, Divan
Edebiyat› dedi¤imiz sanat görüflünün etkili ol-
du¤u Osmanl› Devleti’nde, XV.yy.dan, XIX.yy.
sonuna kadar her devirde kad›n flairimiz yetifl-
mifltir. Erkek flairlerle k›yaslad›¤›m›zda kad›n
flairlerimizin say›s›n›n az oldu¤unu belirtmifl-
tik. Kad›n flairlerin azl›¤›n›n en önemli sebebi
kad›nlar›n toplumsal hayattan daha uzak ol-
malar›d›r. Bunun sonucunda kad›nlar yazd›k-
lar›n› daha do¤rusu kimliklerini ortaya  koy-
maktan kaç›nm›fllar veya bunlar› sergileme f›r-
sat› bulamam›fllard›r. Bu düflüncemize en gü-
zel örmek Cevheriye Banu (1864-1914)’dur. Bu
flairimiz ölmeden önce fliirlerini yakm›flt›r(4).

Kad›n flairlerimizin sosyal statülerine bak-
t›¤›m›zda hepsinin devletin üst kademelerinde
görev alan kiflilerin çocuklar› ya da eflleri ol-
duklar›n› görmekteyiz. Mesela: Zeynep Hatun
ve Mihrî Hatun’un babalar› kad›d›r. S›dkî ve
Leylâ Han›m’›n babalar› kazasker; F›tnat Ha-
n›m’›n babas› fleyhülislâm, fieref Han›m ve Fe-
ride Han›m’›n babalar› müderristir. Kad›n flair-
lerimizin hepsi de özel hocalar vas›tas›yla iyi
bir e¤itim alm›fllard›r. Birkaç yabanc› dil bilen-
ler, hat ve musiki dersi alanlar vard›r. Dikkati
çeken bir baflka nokta da hemen hepsinin fliir-
le iç içe bir ortamda yetiflmeleridir. Kad›n flair-
lerimiz fliir konusundaki bilgilerini bizzat aile-
lerinden edinmifllerdir. Mihrî, fieref Han›m, Fe-
ride Han›m, S›rrî ve Diyarbak›rl› ‹ffet Ha-
n›m’›n babalar›, Hatice ‹ffet Han›m’›n büyük-
babas›, Leylâ Han›m’›n day›s› vb. flairdirler.

Zübeyde F›tnat Han›m’›n Hayat›(5):
Divan fliiri tarz›nda fliir yazan kad›n flairle-

rimizin en baflar›lar›ndan biri Zübeyde F›tnat
Han›m’d›r. 

fiiirleri ve Koca Rag›b Pafla (1699-1763) ve
flair Haflmet (ö.1768)’le olan münasebetiyle ta-
n›nan F›tnat Han›m fleyhülislâm k›z› ve karde-
fli olmas›na ra¤men hayat› hakk›nda çok fazla
fley bilmiyoruz.

Do¤um tarihi de tespit edilememifltir.
1723/24’te do¤an kardefli Mehmet fierif’ten
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XV.yy. Zeyneb Hatun (ö. 1473/74)
Mihrî Hatun(2) (ö.1506/07)

XVI.yy. Ayfle Hubbâ Hatun (ö.1589/90)
Tutî Han›m (?-?)

XVII.yy. S›dkî Han›m (ö.1703/4)
Fatma Fâize Han›m (ö.1761/62)
Ânî Fatma Hatun (ö.1710/11)

XVIII.yy. Zübeyde F›tnat Han›m (ö.1780)
XIX.yy. Safvet Han›m (ö.1837/38)

Nesibâ Han›m (ö.1844)
Leylâ Han›m (ö.1847)
fieref Han›m (1809/10-1858)
S›rrî Han›m (1814/15-1877)
Habibe Han›m (1845/46-1890-91)
‹ffet Han›m (ö. 1860/61)
Maide Han›m (1839-1881)
Seher Han›m (?-?)
Seniye Han›m (?-?)
Cemile Han›m (?-?)
Fatma Servet (?-?)
Âdile Sultan (1826-1899)
Nakiye Han›m (1845/46-1898/99)
fierife Zibâ Han›m (ö.1902)
Münire Han›m (1825/26-1903/04)
Feride Han›m(1837-1903)
Saniye Han›m (1836-1905)
Hazinedarzade F›tnat Han›m(1842-1909)
‹ffet Han›m (1845-1912/13)
Kâmile Han›m (1839/40-1920/21)
Leylâ Han›m (Saz) (1850-1936)
Nigâr Han›m (1862-1918)
Mâhflâh Han›m (1846-1933)

1. Bu flairlerimizi anlatan müs-
takil eserler haz›rlanm›flt›r. Bkz.:
Hac› Bey-zade Ahmed Muhtar:
fiair Han›mlar›m›z, ‹stanbul
1893; Mehmed Zihnî; Meflahi-
rü’n-nisa, ‹stanbul 1294-1295;
Murat Uraz: Resimli Kad›n fiair
ve Muharrirlerimiz, ‹stanbul
1941; Mustafa Sever: Divandan
Günümüze Türk Kad›n fiairler
Antolojisi, ‹stanbul 1994; Beri-
han Tomsöz: Osmanl›’dan Gü-
nümüze kad›n fiairler Antoloji-
si, Ankara 1994; Mübeccel K›z›l-
tan: “Divan Edebiyat› Özellikle-
rine Uyarak fiiir Yazan Kad›n
fiairler”, Sombahar Dergisi,
S.21-22 (Özel Say›) ‹stanbul
1994; Mehmet Ayd›n, Ne Yaz›-
yor Bu Kad›nlar (Osmanl›dan
Günümüze Örnekleriyle Kad›n
Yazar ve fiairler), Ankara 1995;
Müjgan Cunbur-Neriman Sar›-
yol: Türk Kad›n›n›n fiiiri, Anka-
ra 1996.
2. Bkz.: Metin Hakverdio¤lu:
“Mihrî Hatun Divan› ‹nceleme-
Tenkitli Metin”, Bas›lmam›fl
Yüksek Lisans Tezi, Hoca Ah-
met Yesevî Uluslararas› Kazak-
Türk Ünv. Sosyal Bilimler Ens.,
TDE BI., ETEA Dal›, Ankara
1998.
3. ‹mran Azakl›: Zübeyde F›tnat
Han›m’›n Hayat›, Edebî Kiflili¤i
ve Divan›’n›n Tenkitli Metni,
Yüksek Lisans Tezi, K›r›kkale
Üniv. Sosyal bilimler Ens., 1998;
Mübeccel K›z›ltan, A.g.m, s.163.
Bu flairlerimizden Yaflar Nezihe
Han›m’›n ölüm tarihi Mübeccel
K›z›ltan’›n makalesinde ve Mu-
rat Uraz’›n ‘Resimli Kad›n fiair
ve Muharrirlerimiz’ kitab›nda
1934/35 olarak verilmifltir. Ya-
flar Nezihe Han›m’›n hayat› ve
eserleri için bkz.: ‹. Halil Çelik:
Yaflar Nezihe Han›m’›n Hayat›,
Sanat›, Gazelleri, fianl›urfa 1987;
Süheylâ Seçkin: “ Yaflar Nezihe
Bükülmez”, Türklük Bilimi
Araflt›rmalar›, S.1, Sivas 1995
s.95-103.
4.Âfl›kl›k gelene¤ine ba¤l› olan
Cevheriye Banu bir divan teflkil
edecek kadar fliir yazd›. Ayn›
zamanda tarikat ehli olan flair
fliirlerinin ço¤unu Kâdirî tarika-
t› fleyhi Mehmet Nuri Efendi’ye
ba¤l›l›¤›n› göstermek üzere ka-
leme alm›flt›r. Bkz.: TDEA, Der-
gâh Yay., C.1, s.310.
M. K›z›ltan’›n düflüncelerine
k›smen kat›l›yoruz. Ayr›ca, K›-
z›ltan kad›n flair say›s›n›n azl›¤›
için 1. fiiir yazan kad›n flairlerin
eserleri ortadan kaybolmufl; 2.
adlar› kaynak eserlere/ tezkire-
lere girmemifl, eserlerini o dö-
nemde henüz tamamlamam›fl
kad›n flairler olabilir, demekte-
dir. Ancak bu olas›l›klar erkek
flairler için de geçerlidir. Bkz. M.
K›z›ltan: agm. s. 106-107.
5. Divan fliiri tarz›nda fliir yazan
ve F›tnat ad›n› tafl›yan iki flairi-
miz vard›r. Konumuz olan Zü-
beyde F›tnat Han›m’dan baflka
Hazinedarzâde lakab›yla tan›-
nan F›tnat Han›m (1842-1911)
da bulunmaktad›r. Kabri Edir-
nekap› mezarl›¤›nda olmas›na
ra¤men Trabzonlu’dur. Baz›
kaynaklar Ordulu olarak göste-
rirler. Küçük yaflta ‹stanbul’a
gelmifltir. Divan› bas›lmam›flt›r.
Bkz.: TDEA, Dergâh Yay., C.3,
s.223-224.



yaflça küçük oldu¤una göre bu
tarihten sonra do¤mufl olmal›-
d›r. F›tnat Han›m’›n do¤um ta-
rihi veya yaflad›¤› dönemle ilgi-
li çeflitli varsay›mlar sözkonu-
sudur. Baz› müellifler herhangi
bir vesikaya dayanmadan 1730
veya 1748 tarihini do¤um y›l›
olarak verirler. Onun çok uzun
süre yaflad›¤›n› III. Ahmed dev-
rinde (1703-1730) flöhret bulup
gençlik ça¤›n› Lâle Devri’nin
e¤lence âlemleri  içinde geçirdi-
¤ini öne sürenler olmufltur(6).

‹stanbul’da do¤an F›tnat
Han›m, Mehmed Esad Efendi (1685-1753/I.
Mahmud dönemi fleyhülislâmlar›ndan)’nin k›-
z›d›r. Mehmed Esad Efendi, Lehcetü’l-Lugât
(Türkçe’den Arapça ve Farsça’ya lugat), musi-
kiflinâslar tezkiresi yazar› ve divan sahibidir(7).
Annesi fieyhülislâm Seyyid Feyzullah Efendi
(1630-1698)’nin damad› fieyhülislâm Mirzazâ-
de fieyh Mehmed’in k›z› Hatice Han›m’d›r. An-
ne taraf›ndan büyükbabas›ndan baflka, onun
kay›npederi olan Feyzullah Efendi gibi iki ka-
y›nbiraderi Feyzullah Efendizâde Mustafa ve
Seyyid Murtaza Efendiler de fleyhülislâm ol-
mufllard›r. F›tnat’›n yetiflti¤i baba çevresi, Ru-
meli kad›lar›ndan Antalyal› Kara ‹brahim
Efendi’nin o¤lu olan büyük babas› fieyhülis-
lâm Ebu ‹shak ‹smail Naim’den bafllayarak
amcas› ‹shak Efendi, babas› Mehmed Esad ve
kadrefli Mehmed fierif (1723-1790/I. Abdülha-
mid dönemi fleyhülislâmlar›ndan) ile kardefli-
nin o¤lu Ataullah Mehmed Efendi olmak üze-
re içinden befl fleyhülislâm ç›km›fl, kültür sevi-
yesi yüksek bir ailedir. O¤lu ‹shak Efendi dola-
y›s›yla kendisine Ebu ‹shak denilmifl olan bü-
yükbabas› fieyhülislâm ‹smail Naim Efen-
di’den bu yana F›tnat’›n babas› Esad Efendi
dahil bu ailenin fertleri hep Ebu ‹shakzâde di-
ye an›lmaktad›r(8). Böylesine kültür seviyesi
yüksek bir ailede yetiflmesi sebebiyle o da iyi
bir e¤itim ald›. Babas›, dedesi, amcas› ve a¤a-
beyinin flair olmalar› hasebiyle küçük yafltan
itibaren fliirle içiçeydi. Bunlar›n F›tnat Ha-
n›m’›n fliirlerinde akis bulan ileri kültürü elde
etmesinde etkileri oldu¤u flüphe götürmez.

F›tnat Han›m’›n mezar tafl›nda ad› fierife
Zübeyde olarak yaz›l›d›r. Onun hakk›nda bilgi
veren kaynaklar›n pek ço¤u da bu bilgiyi tek-
rarlar. Ancak, Hüseyin Ayvansarayî  Emetul-
lah, fierife Emetullah F›tnat fleklinde de yazar.

F›tnat Han›m III. Selim devrinin Rumeli
kazaskerlerinden Dervifl Mehmed Efendi ile
evlenir. Dervifl Mehmed Efendi, Feyziyye
Medresesi’nin kurucusu fleyhülislâm Feyzul-
lah Efendi’nin o¤ul taraf›ndan torunudur. F›t-
nat Han›m’›n annesi de Feyzullah Efendi’nin
k›z› taraf›ndan torunu idi (9). Hakk›nda bilgi
veren kaynaklar, hayli safdil, ilim ve irfandan
yoksun olan Mehmed Efendi ile flairin evlili¤i-
nin iki taraf› da memnun etmemifl oldu¤una
dikkati çekerler. Ancak, F›tnat’›n fliirlerinde ev-
lili¤inden dolay› mutsuz oldu¤una dair en
ufak telmihe ya da ipucuna rastlanmaz.

F›tnat Han›m’›n flöhretinin Koca Rag›b Pa-
fla’n›n sadareti zaman›nda parlad›¤›n›n söylen-
mesinin yan› s›ra Rag›b Pafla ile F›tnat’›n ailesi
aras›nda onun sadrazaml›¤›ndan öncesine gi-
den bir tan›fl›kl›k tespit edilebilmektedir. Baba-
s›, Belgrad seferi s›ras›nda ordu kad›s› olarak
Rumeli’de bulunurken Avusturya ve Rusya ile
18 Eylül 1739’da imzalanan Belgrad Sulh Ant-
laflmas›n› haz›rlayan heyette, o zaman sadaret
mektupçusu bulunan Rag›b Efendi (Pafla) ile
beraber murahhas olarak çal›flm›fl, daha sonra
da bu anlaflma ile ilgili pürüzlerin 2 Mart 1742
neticeye ba¤lanaca¤› mükâleme meclislerinde
bu defa  reisülküttâb s›fat›n› tafl›yan Rag›b Pafla
ile yine birlikte olmufltur. Aralar›ndaki yak›nl›k
F›tnat Han›m’›n babas› Esad Efendi’nin fleyhü-
lislâml›¤›n› o esnada da M›s›r’da vali bulunan
Ra¤›b Pafla’n›n bir kaside ile tebrik etmesi gibi
vesilerlerle kendini gösterir. Rag›b Pafla sadra-
zam oldu¤unda (1757) babas› art›k hayatta ol-
mayan F›tnat onu bir tarih manzumesiyle teb-
rik eder. Aralar›nda rivayet edilegelen münase-
betler bundan önce hayat›n›n bir k›sm› çeflitli
vazifelerle ‹stanbul d›fl›nda geçmifl olan pafla-
n›n, ölümüne kadar alt› seneyi aflk›n bir zaman
devaml› olarak ‹stanbul’da kalma imkân›n›
buldu¤u sadrazaml›k devresinde cereyan etmifl
olmal›d›r.

Her iki flair aras›nda hissî bir münasebetin
oldu¤u belirtilse de bunlar bir vesikaya dayan-
maz. Böyle bir münasebetten bahsedenler F›t-
nat Han›m’›n Koca Rag›b Pafla’n›n flair ve âlim-
lerle olan sohbet meclislerine kat›ld›¤›n› yazar-
lar. Ancak, F›tnat Divan›nda Koca Rag›b Pa-
fla’ya yaz›lan nazirelerin say›s› befli geçmez. Bu
sebeple bu söylentilerin abart›l› oldu¤unu dü-
flünmekteyiz.

Yine fliirlerinden hareketle, F›tnat Ha-
n›m’›n Edirne Kâdirî fleyhi Süleyman Efendi
(ö.1773) ve Abdülkerim Efendi (ö.1772) gibi
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6. Ömer Faruk Akün: “F›tnat
Han›m” TDV‹A, C.13, s.39.
7. Esad Efendi’nin hayat›,
eserleri ve fliirleri hakk›nda
genifl bilgi için bkz. fieyhülis-
lâm Esad ve Divan›, Haz.:
Muhammet Nur Do¤an, MEB,
‹stanbul 1997; Lehcetü’l-Lü-
gat, Haz.: H. Ahmet K›rkk›l›ç,
TDK, Ankara 1999.
8. Ömer Faruk Akün: “F›tnat
Han›m” TDV‹A, C.13, s.39.
9.E.J.W. Gibb: Osmanl› fiiir Ta-
rihi, Çev. Ali Çavuflo¤lu, c.III-
V, Ankara 1999, s.372; Ömer
Faruk Akün: “F›tnat Han›m”
TDV‹A, “F›tnat Han›m”
TDEA, Dergâh Yay., C.3, s.223.

Resim 1; F›tnat Han›m’n
temsili resmi

Resim 2; F›tnat Han›m diva-
n›n›n mihrabiyesi



Edirneli flahsiyetlerin vefatlar›na düflürdü¤ü
tarihlerde, kocas› Dervifl Mehmed Efendi’nin
Ekim 1772’de kad› tayin edildi¤i Edirne’de bu-
lundu¤u sonucu ç›krar›labilir. Divan›nda yer
alan “Arz-› Hâl-i Manzûm” ad›ndaki mesnevi-
sinde evinin tamamen yand›¤›n› ve zaman›n
hükümdar›ndan kendini evsizlikten kurtarma-
s›  için yard›m diledi¤ini ö¤renmekteyiz. F›t-
nat, padiflah›n yang›n mahalline bizzat gelip
gördü¤ü müpdesinden ald›¤› cesaretle bu
manzumeyi yazd›¤›n›, kendisi gibi bir flairin
öyle flefkatli bir hükümdar›n zaman›nda evsiz
kalamayaca¤›n› tevriyeli bir dille ifade etmek-
tedir(10).

1780 tarihinde ‹stanbul’da vefat eden F›t-
nat Han›m’›n mezar›n›n yeri de kaynaklarda
çok tart›fl›lm›flt›r(11). Bu konuda gelinen son
nokta mezar›n Eyüp semtinde Hazreti Hâlid
Türbesi gerisindeki hazirede oldu¤udur(12).

fiahsiyeti ve Edebî Kiflili¤i:
F›tnat Han›m’›n Koca Rag›b Pafla ve flair

Haflmet’le olan diyaloglar› onun k›vrak zekas›-
n›n, hoflgörüsünün ve haz›rcevapl›l›¤›n›n gös-
tergesidir. Bunlar uydurma veya abart›l› söyle-
yifller olsa da kiflili¤ini ortaya koymas› aç›s›n-
dan önemlidir.

F›tnat Han›m’la flair Haflmet aras›nda geç-
ti¤i söylenen diyaloglardan biri: F›tnat Han›m
Bayezid Camii önünde yaklaflmakta olan kur-
ban bayram› için kurbanl›k aramaktad›r ve  fla-
ir Haflmet’le karfl›lafl›rlar.

Haflmet: Niçin geziyorsunuz burada?
F›tnat Han›m: Kurban alaca¤›m.
Haflmet: Bu kulunuzu kurban ediniz.
Haflmet’in bu karfl›l›¤›ndaki örtülü manay›

fark eden F›tnat: Senin boynuzunda kusur var,
seni kurban etmek caiz de¤il der(13). 

Di¤er bir f›kra da Koca Rag›p Pafla ile olan-
d›r: F›tnat Han›m “bu” redifli bir gazel yazarak
tanziri ricas›yla Rag›p Pafla’ya gönderir. Pafla,
‘bû’lar›n önüne birer “â” ilâve derek “âbû”
flekline koyduktan sonra “iflte naziresi”diye ia-
de eder(14).

F›tnat Han›m’la Koca Rag›b Pafla ve Hafl-
met aras›nda yafland›¤› söylenen çok daha ba-
ya¤› ve abart›lm›fl, müstehcen olaylar kaynak-
larda zikredilir(15).

F›tnat Han›m divan sahibi kad›n flairleri-
mizdendir. Nazirecilik gelene¤i içinde Divan
fliiri esteti¤ine ba¤l› kalarak fliirler söylemifltir.
Onun fliirlerinde genel olarak iki ayr› tarz gör-
mek mümkündür: Biri Nabî di¤eri Nedim tar-

z›. Ancak, kaynaklar fliirininin ak›c›l›¤›, dilinin
sadeli¤i ve biçim aç›s›ndan kusursuzlu¤u hu-
susunda hemfikirdirler(16). F›tnat Han›m, Di-
van fliirinde gelmifl geçmifl kad›n flairler aras›n-
da naz›m tekni¤ine en hâkim, ifâdesi en pürüz-
süz ve kuvvetli olan› kabul edilmektedir. An-
cak üslup sahibi bir flair say›lmaz. Kendisinden
sonra gelen kad›n flairler de onu bir zirve gibi
görmüfller ve övgüyle söz etmifllerdir(17):

Leylâ Han›m:
F›tnat merhûmeyi tanzîre yoktur kudre-

tim
Hâme taksîrin bilip nâ-çâr kendin gösterir
«Merhume F›tnat’a nazire yazmaya kudre-

tim yok. Kalem(im) kusurunu bilir ama çaresiz
yazmaya devam eder.»

fieref Han›m:
Hâh u nâ-hâh fieref kadrini bilsin yârân
Âleme bir dahi Leylâ ile F›tnat gelmez 
«fieref, dostlar ister istemez senin kadrini

bilsin, (Çünkü) âleme bir daha Leyla ve F›tnat
Han›m (kadar baflar›l› flaire) gelmez.»

Divan› Mihrî Hatun, Leylâ Han›m ve fieref
Han›m’›n divanlar› yan›nda hacimce küçük
kald›¤› hâlde F›tnat onlar›n hepsinden daha
fazla kendisinden bahsettirmifl, antolojilere
girmifl fliirleriyle edebiyat tarihine ve y›llar›n
eskimeyen zevkine sanatç› kiflili¤ini kabul et-
tirmesini bilmifltir.

Divan›ndaki gazellerin 52’si naziredir.  Ba-
bas› ve kardeflinin  fliirlerinden bafllayarak
yazd›¤› nazireler Rag›b Pafla, fieyhülislâm Çe-
lebizâde As›m (1865-1760), Haflmet, Nabî
(1642-1712), Nedim (1681?-1730) ve Raflid (?-
1735)’e kadar uzan›r. F›tnat Han›m’›n bu kadar
çok nazire yazmas›, yaflad›¤› dönemin genel
havas›ndan kaynaklanmaktad›r.

Nabî ve Rag›b Pafla’n›n etkisinde yazd›¤›
fliirlerinde hikemî bir söyleyifl hakimdir.  An-
cak bunlar âfl›kâne tarzda yaz›lanlara oranla
divanda daha az yer tutarlar. Bu tarz yaz›lm›fl
bir gazelinin matla beyti:
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10. Bu fliirin I. Abdülhamid
devrindeki (1774-1789) yeni
tertibine ait nüshalar›nda yer
alabilmesi, ad› belirtilmeyen
bu muhatab›n I. Abdülhamid
oldu¤unu ve manzumenin
ona sunuldu¤unu ortaya koy-
maktad›r. Kardefli Mehmed
fierif Efendi’nin 1778’de fley-
hülislâm oldu¤u vakit oturdu-
¤u semtin merkeze uzak düfl-
mesi ve o¤lunun da o s›rada
ölümü dolay›s›yla bir süre F›t-
nat’›n evine yerleflti¤i hakk›n-
daki kayda bak›l›rsa manzu-
mede sözkonusu edilen hadi-
senin vaktini bu tarihle  I.Ab-
dülhamid’in cülûsu aras›nda-
ki zaman›n büyük yang›nla-
r›ndan birinde aramak gerek-
mektedir. Bkz.: Ömer Faruk
Akün: “F›tnat Han›m”
TDV‹A, C.13, s.41.
11.Bursal› Mehmed Tahir: Os-
manl› Müellifleri, I-II, III, Bi-
zim Büro bas›mevi, Ankara
2000, s. 368-370.
12. Mezartafl›n›n kitabesinde
“Hüve’l-bâkî sâb›kân fieyhü-
lislâm Mehmed Es’ad Efendi
merhûmun kerîme-i mükerre-
mesi, bülbül-i gülistân-› ismet
ve tûtî-i flekeristân-› iffet mer-
hûme ve ma¤fürün lehâ fierîfe
Zübeyde F›tnat Han›m rûhi-
çün el-Fâtihâ. Sene 1194” yaz›-
l›d›r. Bkz. Bilgin Tunal›: fiair
F›tnat’›n Mezar›, Arkeoloji ve
Sanat Ansiklopedisi, C.1, ‹s-
tanbul 1980, s.42. Ayr›ca bkz.:
Mediha Akis: “fiair F›tnat’›n
Mezar› Bulundu”, Tarih Hazi-
nesi, S.8, ‹stanbul 1951 s.394-
396; ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›:
“fiair F›tnat Han›m’›n Mezar
Tafl›” Tarih Dünyas›, ‹stanbul
1951,s.23.
13. E.J.W. Gibb: A.g.e., s.373;
Mehmet Arslan-‹. Hakk›. Ak-
soyak: : Haflmet Külliyat›, Si-
vas 1994, s.40.
14. Faik Reflat Unat: Külliyât-›
Letâif, 3. Fas›l (fiairler Bölü-
mü) ‹stanbul 1995, s.84.
15. Bunlardan biri için bkz.
E.J.W. Gibb: A.g.e., s.373.
16. Bkz. E.J.W. Gibb: A.g.e.,
s.373. ; Bursal› Mehmed Tahir:
A.g.e., s.368-370; Ömer Faruk
Akün: “F›tnat Han›m”
TDV‹A,C.13, s.41; Ali Canib
Yöntem: Zübeyde F›tnat Ha-
n›m, Yeni Mecmua, nr.30-31,
s.30, ‹stanbul Kanuni sani
1918.
17. Ömer Faruk Akün: “F›tnat
Han›m” TDV‹A,C.13, s.46.

Resim 3; F›tnat Han›m’›n,
hayatta iken istinsah edil-
mifl divan nüshas›n›n son
iki sayfas›



Tezellül ile dökme âb-rûyun ‘izzet istersen
Misâl-i gevher-i fleh-vâr kadr u k›ymet istersen

G 39/1 (18)
«Sayg› ve k›ymetli bir inci misali itibar

görmek istersen kimsenin karfl›s›nda alçalma,
onurunu sarsacak kadar kimseye yalvarma!»

Darb-› mesel hâline gelmifl m›sralar› var-
d›r. Onda “kanaat” ve “feragat” kelimelerine
s›kça rastlan›r. Yarat›l›fl icab› rahat bir kiflili¤e
sahip olan F›tnat Han›m’da bu kelimelerin
çokça geçmesini Mehmed Zihnî Efendi’den Ali
Canib Yöntem’e kadar gelen elefltirmenler Der-
vifl Mehmet Efendi’ye ba¤larken Ömer Faruk
Akün F›tnat Han›m’›n babas›n›n u¤rad›¤› çe-
flitli azillere ba¤lar(19).

Divanda Nedim’i and›r›r fluhluklara fiey-
hülislâm Yahya Efendi benzeri nükteli flöyle-
yifllere de rastlan›r:

Çeflm zâlim gamze kâtil zülf ü hatt bilmez amân 
Kim diyâr-› hüsnünün sükkân› kâfirdir bütün

G47/2

«Senin güzellik diyar›n›n sakinlerinin hep-
si kâfirdir: Göz zalim, gamze katil, saç ve hat
merhametsizdir.»

Lutf eyle sabâ kâkül-i cânâna tokunma
Cem’iyyet-i ‘uflflâk› perâkende idersin

G36/2
«Saba, lutf et, sevgilinin saçlar›na dokun-

ma, onlar› da¤›tma. Onun saçlar› da¤›l›rsa
âfl›klar da darmada¤›n olur.»

XVII. yy.dan bu yana kendini gittikçe his-
settiren mahallî renge aç›l›fl türünden bir e¤i-
lim F›tnat Han›m’da yer bulmam›flt›r. fieyhü-
lislâmlar ailesi içinde yetiflmesine, babas›n›n
divan›ndaki dinî fliirlerin zenginli¤ine karfl›l›k
F›tnat bir iki na’t d›fl›nda dinî  ilhamlar› dile
getirmemifl, tasavvufa da aç›k olmam›flt›r.

Hasb-i hâl tarz›nda evinin yand›¤›nda
yazd›¤› mesnevi d›fl›nda Divan fliirinin soyut
dünyas›nda kalmay› ye¤lemifltir.

F›tnat Han›m’›n be¤enilmifl fliirlerinden
baz›lar› XIX. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren Bat›

dillerine çevrilmifltir(20). Ayr›-
ca, “Aferin erbâb-› aflk›n kuv-
vet-i bâzûsana” ve “Güller
k›zar›r flerm ile ol gonce gü-
lünce” m›sralar› ile bafllayan
gazelleri bestelenmifltir.

Divan› ikisi tafl bask› ol-
mak üzere dört kez bas›lm›fl-
t›r. Tafl bask›lar Seyfettin Öze-
ge kitapl›¤›ndad›r. Di¤erleri
de ‹stanul’da 1848 ve 1896’da

bas›lm›flt›r.
Divan›n Türkiye küphanelerinde 40 nüs-

has› bulunmaktad›r(21). Eserin iki kere tertibi
sözkonusudur.

Divan›, naz›m flekillerine göre de¤il, naz›m
türlerine göre tasnif edilmifltir. Buna göre dî-
van rubai naz›m flekliyle yaz›lm›fl na’t, kaside-
ler, tarihler, müseddes, tahmis-i gazel, gazeller,
k›talar, nazmlar, lugazlar, muammalar, müf-
redler, flark›lar, manzum arz-› hâl biçiminde
düzenlenmifltir. Divan›n tertip tarz›na göre
muhtevas› flu flekildedir.

Rubai: 5 adet (nat).
Tahmis: 2: fieyhülislâm Esad Efendi’nin bir

kasidesini (na’t) ve Cevrî’nin bir gazelini tah-
mis; 4 kaside: Sultan Mahmud Han (1730-
1754), bahariyye, Hekim Pafla-zâde Ali Pafla’ya
sitayifl (teflrifiyye), Sadrazam Mustafa Pafla’ya
›ydiyye, fieyhülislâm Vassafzâde Mehmed
Esad Efendi için kalemiyye.

Tarih 49 adet: F›tnat Han›m çok çeflitli ko-
nularda tarih düflürmüfltür. Padiflahlar›n cülû-
suna, paflalar›n sadrazaml›¤›na, flehzade ve
sultanlar›n do¤umuna, cami ve sebillere, yeni
yap›lan sahilhane ve suffelere, yüksek mevki-
lere atanan paflalara, çeflmelere, kütüphanelere
vb. Birinci tarih beyt fleklinde, 46. tarih müste-
zat fleklinde, di¤er tarihler k›t’a naz›m flekliyle
yaz›lm›flt›r. 

Müseddes: 1 adet (bahariyye).
Gazel: 59 adet. Gazellerin 52’si naziredir.

Divan›ndaki 20. ve 33. gazeller As›m Efen-
di’ye, 25. gazel Nabî’ye naziredir. Ayr›ca baba-
s›na, kardefline, Rag›b Pafla, Haflmet, Nedim,
Raflid ve Raci’ye de nazireleri vard›r.

Nâk›s Gazel: 10 Adet.
K›t’alar: Divanda k›talar bölümünde 3

adet k›t’a vard›r. Tarih manzumelerinin naz›m
flekli k›t’a oldu¤u halde, divan tertibinde bu üç
k›t’a farkl› yerde tertip edilmifltir.

Nazm: 11 adet. 
Lugaz: 4 adet. Bunlar içinde “cemre” için

olan› çok be¤enilmifl ve meflhur olmufltur. 
Muamma: 36 adet. Muammalar F›tnat Ha-

n›m’›n devrinin simalar›na olan ilgisini aksettirir
Müfred: 23 adet.
fiark›: 4 adet. Nüshan›n birinde “fiark› Der-

Makâm-› Aflirân” ibaresi kay›tl›d›r. Bu da flar-
k›n›n bestelenmifl oldu¤una delil teflkil eder.

Mesnevi:1 adet. “Arz-› Hâl-i Manzûm”
bafll›¤›n› tafl›yor.

fiiirlerinden birkaç örnek:
Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
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18. Bu tarz fliirler için ayr›ca
bkz.: 6, 17, 27 numaral› gazel-
ler. fiiirlerin alt›ndaki numara-
lar ‹mran Azakl›’n›n yukar›da
söz etti¤imiz tezindeki gazel
numaralar›d›r.
19. Bkz.: Mehmed Zihnî Efen-
di: A.g.e.; Ali Cânib Yöntem: “
Zübeyde F›tnat Han›m”, Yeni
Mecmua, nr.30,31 ‹stanbul ka-
nun-› sani, 1918, s.30; Ömer
Faruk Akün- “F›tnat Han›m”
TDV‹A, C.13, s.44-45.
20. Rosenzweig: “ Gasele der
türkischen Dichterin Fitnet,
Text und Übersetzung”,
Fundgruben des Orients, 1,
1989, s. 234-235; Ch. Schefer: “
Pdesie turque: Fitnet, femme-
poete du XVIII siecle” Revue
de I’Orient, 1843 s. 91-93;
E.J.W. Gibb,: A.g.e., s.374-377;
E.J.W. Gibb,: Turkish Litteratu-
re, London 1882.
21. ‹mran Azakl› bu say›y› 31
olarak verir ve bu nüshalar›n
tavsifini yapar. Ancak, araflt›r-
malar›m›z sonucunda Millî
Kütüphane’de 8, TDK Kütüp-
hanesi’nde 1 nüshan›n daha
oldu¤unu gördük. Ayr›ca,
TDK’da Yz. A 125 numaral›
fliir mecmuas›nda F›tnat’›n
beyitleri bulunmaktad›r. Bu
beyitlerle divan›ndaki fliirleri
karfl›laflt›rd›¤›m›zda beyitlerin
divandaki gazellerden al›nm›fl
oldu¤unu tespit ettik.

Resim 4; F›tnat Han›m’›n di-
van›n›n ilk tertibine ait ken-
di el yaz›s› ile müsveddesin-
de yapt›¤› baz› düzeltme ve
ilaveleri gösteren sayfalar



1 Bâ¤da güller ruhun seyriyle hayrân old› hep
Kâkülün reflkiyle sünbüller perîflân old› hep

«Bahçede bütün güller yana¤›n› görünce
hayran oldu. Kakülünü (görüp) k›skanan süm-
büller de periflan oldular.»

2 Bir nigâh-› nâza flâyân olduk ammâ ney-
leyim

Sînemiz âmâc-gâh-› tîr-i müjgân old› hep
«Bir nazl› bak›fla (güzele) lay›k görüldük,

ama ne yapay›m, sinem, kirpiklerinin okuna
hedef tahtas› oldu.»

3  Âr›z-› al›n senin ey gonce-leb k›ld›m hayâl 
Hane-i Hât›r›na reflk-i gülistân old› hep

«Ey gonca dudakl› , senin al yana¤›n› ha-
yal edince, gönül evini gülbahçeleri bile k›ska-
n›r oldu.»

4 Çâflnî-bahfl old› ol kân-› melâhat bezme çün 
Sâgar-› mey ‘aks-i la’liyle nemekdân old› hep

«O güzellik kayna¤› bezme tat, tuz verin-
ce, k›rm›z› duda¤›n yans›mas›ndan kadeh âde-
tâ bir tuzluk oldu. (Sevgilinin k›rm›z› duda¤›
flarap kadehine aksetmifl ve flarap tatlanm›fl/
Melahat›n tuzlu anlam›na da gönderme yap›l-
m›fl).»

5 F›tnat ol flîrîn-deden nutka gelince nâz ile 
Feyz-i güftâr›yla ‘âlem flekkeristân old› hep

«F›tnat , o tatl› dilli konuflmaya bafllay›nca,
sözlerinin feyziyle, âlem fleker kam›fl› tarla-
s›(fleker ülkesi) oldu.» G4

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü  Fe’ûlün

1 Güller k›zar›r flerm ile ol gonçe gülünce 
Sünbül ham olur reflk ile kâkül bükülünce

«O gonca (gonca gibi küçük ve k›rm›z› du-
dakl› sevgili) gülünce güller utançlar›ndan k›-
zar›r. (Güzelin) al›n  saç› bükülünce sümbül
k›skançl›ktan iki büklüm olur.»

2 Ankâ dahi olursa düfler pençe-i ‘aflka
Sayd-› dile fleh-bâz-› nigâh›n süzülünce

«Bir av olan gönlüme bak›fl›n›n al›c› kuflu
(do¤an›) süzülünce, anka kuflu bile aflk›n pen-
çesine düfler.»

3 Ol gonçe-i neflgüfte olur gül gibi handân
fiebnem gibi eflk-i dil-i fleydâ dökülünce

«Divâne gönlümün göz yafl› flebnem gibi
dökülünce, o aç›lmama›fl gonca bile güller gibi
aç›l›r/güler.»

4 Her târ› birer mâr olur genc-i hasende
Ruhsâr›na zülf-i siyehin flâne bulunca

«Tarak yana¤›na düflmüfl siyah saçlar›n›
bulunca, (saç›n›n) her teli güzellik hazinesin-
deki birer y›lan olur.»

5 Cân virmek ise kast›n e¤er ‘aflk ile F›tnat
Hâk-i der-i dildârdan ayr›lma ölünce   G51

«F›tnat, e¤er maksad›n aflk ile can vermek
ise, ölünceye kadar sevgilinin kap›s›n›n topra-
¤›ndan (efli¤inden) ayr›lma.»

fiark›lar›ndan:

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
Ald› gönlüm âh kim gâyet de bî-misl ü bahâ
Çeflmi zâlim gamzesi hûnî bir âfet el-amân
Bir nigâh-› nâz› itdi her ne itdiyse bana

Old› ya¤ma ‘akl u fikr ü sabr u tâkat el-amân
(22)

Gözleri zalim, yan bak›fl› öldürücü olan o
emsalsiz güzel, gönlümü ald›, ah, el, aman! Bir
nazl› bak›fl› bana ne yapt›ysa yapt›, akl›m, dü-
flüncem, sabr›m gücüm kalmad›, darmada¤›n
oldu.

Lugaz

Fâ’ilâtün Fâ’ilâtün Fâ’ilün
1 Ol nedür kim üç birâder her zamân

Birbiri ard›nca olmîfllar revân
«Her zaman birbiri ard›nca gelen üç bira-

der nedir?»
2 Y›lda bir kerre gelürler ‘âleme

Makdemiyle kesb-i feyz eyler cihân
«Aleme y›lda bir kere gelirler. (Onlar›n)

gelifliyle cihan bereket kazan›r.»
3 Kimseler görm›fl degildir yüzlerin

‹smi vard›r cismi ammâ kim nihân
«Yüzlerini kimse görmemifltir. ‹simleri var,

cisimleri yoktur.»
4 Birisi old› hevâya münkalib

Birisi âb içre tutd› âfliyân
«Birisi havaya kar›flt›. Birisi su içinde me-

kân tutdu.»
5 Gördi bulm›fl her birisi yerlerin

Biri dahi eyledi hâki mekân
«Her birinin yerlerini

buldu¤unu görünce di¤eri
de topra¤› mekân edindi.»

6 Serleri üç pâlar› befl
anlar›n

K›l teffekkür eyledim
sana beyân

«Onlar›n bafllar› üç,
ayaklar› befltir. Sana aç›k-
lad›m, düflün (cevab›
bul).»

Cevap : Cemr
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22. fiark›n›n tamam› 4 bend-
dir.

Resim 5; F›tnat Han›m Diva-
n›’n›n ilk sayfas› (Seyfettin
Ünlü arflivi)

Resim 5-; F›tnat Han›m’›n
Eyüpsultan Türbesinin arka-
s›nda bulunan mezar tafl› ki-
tabesi ve mezar›n genel görü-
nümü. (Eyüp Belediye Arfli-
vinden)



Yrd. Doç. Dr. Fatma Ahsen Turan

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

306

1960 y›l›nda Ankara’da do¤du. ‹lk ve orta tahsilimi Ankara’da tamam-
lad›.  Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümünü bitir-
di.(1984) Yükselifl Kolejinde, Türkçe ö¤retmeni olarak göreve bafllad›.(1985)

Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi,  E¤itim Bilimleri Fakültesi ve ‹lahiyat
Fakültesinde görev yapt›. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde

Yüksek Lisans (1989) ayn› kurumda  doktora çal›flmas›n›  bitirdi. 
1991 y›l›nda, Ankara Üniversitesinden, Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü Halk Edebiyat› Anabilim Dal›na
ö¤retim görevlisi olarak geçti. 1996 y›l›nda Yard›mc› Doçentlik kadrosuna

atand›. Halen Fakültedeki görevi sürmekte. Anadolunun Manevi
Koruyucusu Hac› Bayram Veli, Alt›nda¤ Manevi Co¤rayas› gibi eserleri ve

çeflitli dergilerde ç›km›fl makaleleri vard›r. Evli ve iki çocuk annesidir.

‹NC‹L‹ ÇAVUfi

VE 

M‹ZAH DÜNYASI 



Kültür, bir cemiyetin sahip oldu¤u mad-
di ve manevi k›ymetlerden teflekkül eden
bütündür. Her milletin kendine has iç dina-
miklerinin yo¤urdu¤u sosyo- psikolojisinin
göstergesi olan yaflay›fl fleklidir; yaflamay›
düzenleyen benimseyifl ve tav›r al›fllar niza-
m›d›r ( Tural, 1990: 2).

Milletlerin kültürü farkl› oldu¤undan
olay› gülünç sayd›¤› fleyler gülmesinin flekli
ve fliddeti di¤erlerinden farkl›d›r. Yine mil-
letlerin ve kültürün kendi mensuplar›ndan
bekledi¤i, uyumlu olmaya, dikkatli olmaya
iflaret eden de¤er, norm ve sosyal kontrah
unsurlar› farkl›d›r. Çünkü hir milletin nükte
anlay›fl› kendi tefekkür nizam›n›n ve dil im-
kanlar›n›n sonucudur (Tural, 1990: 2). Bu te-
fekkür nizam›, dil imkanlar› ve nükte anla-
y›fl› sonuncunda ortaya ç›kan f›kra türünün
muhtelif tan›mlar› yap›lm›flt›r. Bu tan›mlara
göre f›kra, befleri kusurlarla içtimai ve gün-
delik hayatta ortaya ç›kan kötü ve gülünç
hadiseleri, çarp›kl›klar›, z›ddiyetleri, eski ve
yeni aras›ndaki çat›flmalar› sa¤duyuya da-
yal› ince bir mizah, hikmetli bir söz, keskin
bir istihza yoluyla yans›tan, umumiyetle bir
f›kra tipine ba¤l› olarak yarat›lm›fl realist hi-
kayelerden her birine verilen isimdir (Y›ld›-
r›m, 1999:3).

Türk f›kralar›n› konular›na göre birkaç
grup alt›nda toplay›p incelemek mümkün-
dür. Bu grupland›rmay›, f›kralar›n temsil et-
ti¤i zihniyet ve davran›fllarla ba¤land›klar›
tiplere göre yapabiliriz. Nasreddin Hoca, ‹n-
cili Çavufl, Bekri Mustafa, Aldar Köse, Esen-
pulat, Kemine, Mirali, Bektafli gibi halk kah-
ramanlar›na ba¤l› olarak anlat›lan f›kralar,
umumi çizgilerle birbirlerinden az çok ayr›
zihniyet ve davran›fllar temsil ederler (Y›ld›-
r›m, 1999:5). 

Türk boylar› aras›nda da tan›nan ‹ncili
Çavufl, Nasreddin Hoca gibi bizim milli nek-
re-gûmuz, nüktedan›m›zd›r. Nekregûlukta
büyük bir incelik, gizli bir felsefe vard›r. Ga-
yesi yaln›z güldürmek de¤il, güldürürken
ayn› zamanda derin ve ince duygularla dü-
flündürmektir (Gökalp, 1972:210).

‹NC‹L‹ ÇAVUfi

‹nsanlar öncelikle bir sosyal hayat alan
içinde tan›n›r. Her insan kendi sosyal hayat
alan›n›n tabii bir üyesidir (Tural, 1992:69).

‹ncili Çavufl Türk F›kra tipleri aras›nda
gerçek kiflili¤i ve yaflad›¤› devir hakk›nda
bilgi sahibi oldu¤umuz nadir tiplerdendir
(Y›ld›r›m, 1999:126).

Ad› ve ‹ncili Lakab›

As›l ad›n›n Mustafa  oldu¤u (Mehmed
Süreyya I, 1995:434). XVI. yy’›n ikinci yar›s›
ile XVII. yy’›n ilk yar›s›nda yaflad›¤› san›l-
maktad›r. Ona ‹ncili denmesinde çeflitli riva-
yetler mevcuttur. Bunlardan birkaç› flunlar-
d›r: Hammer, “‹ncili” kelimesinin “‹ncil”e
mensup ve yahut “müjde getirici” anlam›n-
da oldu¤unu söyler (Hammer, 1993:187). ‹n-
cili, zaman›n fleyhülislam›na yazd›¤› biri
Arapça, di¤eri Türkçe iki risalede Hz. Pey-
gamber’in ad›n›n ‹ncil’de zikredildi¤inden
bahsetmifltir (Gökp›narl›, 1972:125). Yine ‹n-
cili’ye bir ok yar›fl›ndaki baflar›s›ndan dolay›
padiflah taraf›ndan çavuflluk rütbesi veril-
mifl o da kavu¤una inci takm›flt›r (Sanerk,
1943:5).

Do¤um Yeri

Do¤um yeri hakk›nda da farkl› bilgiler
mevcuttur. Sivas, Ardanuç’un Anç; Kand›-
ra’n›n Bak›r; Kayseri’nin T›ravfl›n köyünden
(Özder, 1976:179) oldu-
¤u hakk›nda iddialar
varsa da yap›lan arafl-
t›rmalarda da Diyarba-
k›r’›n ‹rincil köyünden
oldu¤u tespit edilmifltir
(Beysano¤lu, 1982: 54).
Muhtelif kaynaklarda
yer alan  Diyarbak›r’›n
‹ngi, ‹nci ve ‹ncili köy-
leri beyan› (Gökalp
1972 :218; Bal›khane
Nazar› Ali R›za Bey
2001:163) bu adlardan
birini tafl›yan köy olma-
mas› sebebiyle do¤ru
de¤ildir (Beysano¤lu,
1982 :54).

Tahsili

‹ncili Çavufl’un iyi
bir ö¤renim gördü¤ü
Arapça ve Farsça bildi-
¤i muhtelif kaynaklar-
da zikredilmektedir
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Resim 1; ‹ncili Çavufl kitap
kapa¤›



(Ahmet R›fat I, 1299, 337; Konyal›, 1950:76-
77) ‹ncili henüz 7-8 yafllar›nda iken baz› ak-
rabalar› ile flehre gelip gitmeye bafllam›fl,
yüksek zekas›, haz›r cevapl›¤›, davran›flla-
r›ndaki zerafetle dikkat çekmifl, Daha sonra-
lar› köye gitmeyip, ö¤renim için flehirde kal-
m›flt›r (Beysano¤lu, 1982:55) Abdülgani Bul-
duk, ‘Diyarbekir’in Acemlerden Fethini Mü-
teakib Gelen Valilerin Tercüme-i Halleri” ad-
l› yazma eserinde, ‹ncili’yi 1571-1575 y›llar›
aras›nda Diyarbak›r’da  Vali olarak bulunan
Özdemiro¤lu Osman Pafla’n›n himayesi alt›-
na ald›¤›n›, okuttu¤unu söylemektedir. (Bey-
sano¤lu, 1982: 55).

Görevleri

‹ncili Çavufl, sarayda Dergah-› Âli Çavu-
flu(1) olarak göreve bafllam›flt›r (Ahmet Ra-
sim, 1326:460); Beysano¤lu, 1982: 56). Ancak,
saraya ne zaman hangi padiflah döneminde
intisap etti¤i hakk›nda farkl› iddialar vard›r.
F›kralarda ve baz› araflt›rmalarda Kanuni
dönemi (1520-1586) musahibi oldu¤una ifla-
ret edilmektedir. Ancak f›kralardaki ve muh-
telif araflt›rmalardaki ‹ncilli’nin yaflad›¤› dö-
nemle ilgili bilgiler, Kanuni’den IV. Murat’a
(1623-1640) kadar olan genifl bir süreci karfl›-
m›za ç›karmaktad›r. Özdemir Nutku ‹ncili
Çavufl’u IV. Murat devrinde yetiflen med-
dahlar aras›nda saymaktad›r (Nutku,
1976:393). Bu, “mizah filozoflar›n›n” çok ge-
rifl bir zaman yelpazesi içinde de¤erlendiril-
mesi onlara gösterilen itibar›n ve ihtiyac›n
bir göstergesidir. ‹ncili’nin görev yapt›¤› dö-
nemle ilgili en kesin bilgi ise I. Ahmet (1603-
1618) dönemi padiflah mu-
sahibi(2) ve nedim olarak
görev yapt›¤›d›r (Mehmed
Süreyya I, 1995:434).
‹ran’›n Osmanl›lara her y›l
200 yük, ipek vermesini ta-
ahhüt alt›na alan Osmanl›-
Safevî bar›fl› üzerine ‹ranl›-
lar, bu anlaflmaya bir kez
riayet etmifllerdir. Bu ak-
sakl›kla birlikte 1612’de
‹ran elçisi Kad› Han’la bir-
likte ‹ran’a giden ‹ncili Ça-
vufl’un iki seneden fazla
al›konmas› I. Ahmed’i hid-
detlendirmifltir. I. Ah-
med’in ‹ran’a karfl› sefer

aç›lmas›na karar vermesi üzerine 200 yük
ipekle birlikte Kas›m Bey adl› Safavi elçisi ve
‹ncili Çavufl ‹stanbul’a gönderilmifltir (Da-
niflmend,1972: 258-262; Aksun, 1994:28;
fiemsettin Sami II 1996: 1167).

Sabri Koz Kütüphanesi, Letâif mecmu-
as›nda ‹ncili Çavufl ad›na kay›tl› dört f›kra
bulunmaktad›r. Eski ve yeni harfli ‹ncili Ça-
vufl kitaplar›nda olmayan bu dört f›kra ‹nci-
li Çavufl’un biyografisine ve tarihi kiflili¤ine
uygun olarak ‹ran fiah› ya da ‹ran elçisi ile il-
gilidir (Koz, 1995:336). Bu f›kralardan biri
flöyledir:

“‹ncili Çavufl, Acem flah›na vard›kta fiah
birkaç sualden sonra ‹stanbul’da Farisî bilir
kimse var m›d›r? Demifl. ‹ncili’de ‹stan-
bul’un köpekleri bile Farisî söylerler” diye
cevap vermifl. fiah da “köpekler nas›l Faris’i
bilip söylerler diye sorunca çavufl da flöyle
demifl “ ortal›kta bir lafle görüldü¤ü zaman
köpeklerin büyükleri “harrum harrum deyü
ba¤›r›rlar. Küçükleri “çend çend” diye sual
ederler. Tekrar büyükleri “heft heft” diye ce-
vap verirler, ‹ste böyle farisî söylerler” diye
flah› mat etmifl (V 230) (Koz, 1995:342).

Ölümü

‹stanbul’da Edirnekap› mezarl›¤›nda
La’li çeflmesini biraz geçince, Defterdar’a
inen yola var›lmadan sa¤ tarafta biraz içeri-
de medfundur (Gölp›narl›, 1972:125) üstü-
vani mezar tafl›nda dört sat›r olarak sülüs
yaz›yla flu kitabe mevcuttur: “merhum ‹ncili
Mustafa Çavufl ruhiyçün Fatiha sene 1042”

(Gölp›narl›, 1972:125; Ba-
l›khane Naz›r› Ali R›za
Bey, 2001:123).

M‹ZAH DÜNYASI 

Cemiyet insan›n için-
de, insan da cemiyetin
içindedir. Cemiyet insan›n
içinde oldu¤u müddetçe
cemiyetteki k›ymet ve de-
¤er hükümleri canl›l›k ka-
zan›r. Cemiyette nizam›n
kaidelerine uymak ve
beklentileri yerine getirme
zaruretini duymak ‘mü-
kellefiyet” dedi¤imiz fle-
yin kendisidir (Nirun,
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D‹PNOTLAR
(1) Dergah-› Âli Çavuflu=
Divân-› hümâyun Çavuflu:
Vazifeleri Divan günleri hiz-
met, mübaflirlik etmek olan
bir s›n›f.
(2) Musahib; padiflahlar›n
daha ziyade e¤lendirmek  için
hizmetlerinde bulundurduk-
lar› adamlar hakk›nda kul-
lan›lan bir tabir.

Resim 2; Edirnekap›daki ‹n-
cili Çavufl’un mezar tafl›.
“Merhum ‹ncili Mustafa
Çavufl ruhiyçün Fâtiha,
sene 1042”



1981:3). ‹nsan›n içinde yaflad›¤› cemiyetin
duygusunu, içinde yaflad›¤› cemiyete uygu-
lama zaruretini duymas› ve baflkalar›na bu
duyguyu zorla duyurmas› da “müeyyi-
de”’dir (Nirun, 1981:3). ‹flte ‹ncili Çavufl için-
de bulundu¤u mekanda mükellefiyet ve
müeyyide fluurunun idrakinde olarak her
aksakl›¤› alaya alm›flt›r. Böylece bir taraftan
padiflaha hoflça vakit geçirme vazifesini ye-
rine getirip di¤er taraftan da idarenin ve ce-
miyetin aksayan yönlerini bütün ç›plakl›¤›
ile padiflah›n gözleri önüne sermifltir (Y›ld›-
r›m, 1999:27).

‹ncili Çavufl’un padiflah›n nedimi olmas›
da öyle bir hakka sahip olmas›n› kolaylaflt›r-
m›flt›r. Hatta zaman›n padiflah› bile onun
elefltirilerine maruz kalm›flt›r.

‹ncili ve padiflah aras›nda geçen hadise-
lere ve ‹ncili’nin cesaretine, haz›r cevapl›¤›-
na, zekas›na birkaç f›kray› örnek olarak ve-
rebiliriz.

Elli sopa ihsan dilerim

‹nciliyi, Kanuni Sultan Süleyman’›n bafl
muhasibi T›fli bulup getirmifl ve zekas›n›n
nüktelerinin inceli¤inden dolay› Padiflaha
tavsiye eylemiflti. Padiflah, ilk görüflünde ‹n-
ciliyi takdir edip ona ihsanda bulunmak is-
temifl ve sormufltu:

- Dile benden ne dilersen?

- Allah, ömrünüzü, ikbalinizi art›rs›n.
Baflkaca dile¤im yoktur.

- Olmaz, bir fley dile, bakal›m. 

‹ncili, bu emir üzerine.

Falakaya yat›r›l›p ayaklar›na elli sopa
vurulmas›n› dilemiflti. Padiflah, bunun sebe-
bini anlamamakla beraber bu iflte bir fley ola-
ca¤›n› düflünerek.

- Peki, demifl ve emretmifl:

- Elli sopa vurun fluna..

Padiflah›n önünde ‹nciliyi yat›rm›fllar,
bafllam›fllar vurma¤a.. ‹ncili bir taraftan gü-
lüyor, bir taraftan da sopa adedini yüksek
sesle say›yormufl. 25 olunca.

- Benim hissem bu kadard›r, flimdi di¤er
25 sopay› da T›fli kulunuza ihsan buyuru-
nuz, Çünkü onun hakk›d›r. Demifl. 

Padiflah bundan da bir fley anlamam›fl.
Fakat T›fli’nin de yat›r›larak 25 sopa vurul-
mas›n› emir etmifl.

T›fli, ahlay›p oflay›p s›zlarken ‹ncili de
Padiflaha dönerek

-T›fli ilk ihsan›n›z›n yar›s›n›n kendisine
verilmesi flart› ile beni huzurunuza ç›kar-
m›flt›. ‹lk ihsan 50 sopa olunca yar›s› olan 25
sopa da T›fli’nin olmas› gerekti... diyerek
hem zekas›n› ilk günden göstermifl ve hem
de kendisinden rüflvet istemifl olan T›fli’ye
güzel bir ders vermiflti (Sanerk 1943:7)

Size de neuzübillâh derlerdi...

Bir gün II. Selim, ‹ncili’yi ça¤›rarak,  ona.

-‹ncili dedi, eski halifeler zam›nda bir
adet vard›. Halifelere müteassim billah,.
mustekim billah ve saire gibi ünvanlar ta-
karlard›. E¤er bu adet hala mevcut kalm›fl
olsa idi, bana ne denirdi. Acaba?!..

‹ncili, II. Selim’i; II. selim de ‹ncili’yi pek
sevmezdi. Bu anlaflmazl›k, Selim’in flahza-
deli¤i zaman›nda bafllam›flt›.

‹ncili, f›rsat› kaç›rmad›:

-Efendimiz, dedi, e¤er size de Billah’l›
bir ünvan takmak icabetseydi, size de ne-
uzubillah derlerdi.

II. Selim bu güzel cevap üzerine çok k›z-
d› ise de hiddetini belli etmemeye çal›flt› (Sa-
nerk 1943:28).

‹rade bugün amma, vazife üç senelik.

Bir gün Padiflah, kendisini çok iyi gül-
düren ‹ncili’ye 

- Senden üç seneden beri çok memnu-
num bugünden itibaren maafl›na bir misli
zam yap›yorum.

Dedi.

‹ncili yeri öperek teflekkür ettikten son-
ra:

-Allah flevket ve saltanat›n›z› müzdat
buyursun. Mademki üç senedir memnunsu-
nuz. Niçin bugünden itibaren zam irade bu-
yuruyorsunuz.

Deyince, Padiflah

-‹rade, bugün der:
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‹ncilide- ‹rade bugün amma, vazife üç
senelik diyerek cevap verir. (Sanerk,
1943:18).

Bedava Maafl!

II. Selim, Padiflah olunca Yeniçerilere o
zamana kadar verilmesi adet olan cülus bah-
fliflini verdirmemiflti. Bu hadise, Yeniçeriler
aras›nda büyük bir hiddet ve asabiyet uyan-
d›r›yordu. Günün birinde bir patlak vermesi
melhuz olan bu hali düzeltmek üzere ‹ncili,
münasip bir f›rsat bularak keyfiyeti Padrifla-
ha açt›.

-Birçok bendelerinize bedavadan maafl
veriyorsunuz da flu Yeniçeri kullar›n›za niye
cülûs bahflifli ihsan buyur muyorsunuz? der.

Padiflah, sorar, 

-Bedavadan kimlere maafl veriyorum
“‹ncili”... söyle de bileyim?

‹ncili:

-Efendimiz, flimdi üç kifli hat›r›ma geli-
yor. Biri Silahtara¤an›n imam›d›r. Silâhtara-
¤a, asla namaz k›lmaz bundan ötürü. ‹mam
da imaml›k yapamaz, ama maafl al›r. ‹kinci-
si: K›zlara¤as›n›n berberidir. A¤a köfledir Bi-
naenaleyh berbere de ifl yoktur. fakat maafl›
vard›r.

‹ncili, üçünçüyü söylemeyerek susar. 

Padiflah. 

-Üçüncüyü de söylesene,... ‹ncili, deyin-
ce

-Efendimiz, üçüncüsü de ‹ncili kulunuz-
dur, Çene çalar, havadan para al›r. Cevab›n›
verir.

Bunun üzerine Padiflah, yeniçerilere cü-
lûs bahfliflinin verilmesini emreder. (Sanerk,
1943:15).

Elmas tasmal› köpek!

Avusturya Kral›, Kanuni Süleyman nez-
dine gönderece¤i sefire flu yolda talimat ver-
miflti:

Türklerin ihtiflam›, servetleri, debbede
ve saltanatlar› meflhurdur. Hele bafl vezirleri
‹brihim Pafla, Avrupa’da en büyük bir hü-
kümdardan ziyade servete maliktir. ‹htiflam
içindedir. Gerek padiflah›n ve gerekse  vezi-

rin huzurlar›na ç›kaca¤›n vakit, görünüfl vee
gösteriflte onlardan geri kalmamal›s›n.

Bu talimat ile ‹stanbul’a gelen Avusturya
sefiri sureti mahsusada getirdi¤i elbiselerini
giydi, çeflit çeflit mücevherlerini takt›, huzu-
ra kabul olundu. Padiflah, ifrat derecede süs-
lenmifl olan sefirin bu halini be¤enmedi ‹nci-
liye.

-Nedir. sefirin bu hali.. bunda bir kas›t
olsa gerek...

Deyince... ‹ncili;

fievketlim! Onu sarayda misafir eder, be-
ni de maiyetine memur k›larsan›z hem mak-
sad›n› anlar ve hem de yapt›¤›n›n biçimsizli-
¤ini anlat›r›m cevab›n› verdi.

Sefir, sarayda misafir edildi. ‹ncili de
onun hizmetine memur k›l›nm›flt›. ‹ncili, bir
köpek buldurarak ona en iyi kumafltan bir
üstlük diktirdi ve buynuna da elmas ve di-
¤er k›ymetli tafllar ifllemeli bir tasma koydu-
rarak sefirin görebilecegi bir yere getirtti...
Sefir, köpe¤i görünce:

-Ne tuhaf, bu...dedi. Hiçte bir köpe¤in
boynuna elmasl› tafl tak›ld›¤›n› iflitmemifl ve
görmemifltim.

‹ncili ise

-Evet. Sefir hazretleri, hakl›s›n›z. Fakat
Padiflah›m›z, iyi kumafltan elbiselerle, elmas
ve saire ile bir köpe¤in, k›ymetinin artmaya-
ca¤›n› anlatmak için bu hayvan› böyle gez-
dirtiyor.

Mukabelesinde bulundu... Sefir ertesi
günü, huzura girmek için en sade elbiseleri-
ni giymiflti (Sanerk, 1946:22)

Halk onu saray ve çevresini tenkit etmek
için en iyi temsilcisi olarak benimsemifl bu
çevre hakk›ndaki duygu ve düflüncelerini
ounn dilinden ifade etmeyi uygun görmüfl-
tür (Y›ld›r›m, 1999:27) F›kralardaki olay, ki-
nayeli cevaplar fliddetli olmad›¤›ndan dola-
y› karfl›s›ndakinin gücenmesine, öfkelenme-
sine yol açmamaktad›r.

F›kra befleri eksiklikleri dile getirdi¤in-
den dolay› f›kran›n merkezinde daima men-
fi bir kifli bulunmaktad›r. Hareketse beliren
noksanl›¤›n kaydedilmesi ve cezaland›r›l-
mas› için gerekti¤i kadar gelifltirilmektedir
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(Mahmud, 1997:109). ‹ncili Çavufl f›kralar›n-
da da f›kran›n merkezindeki menfi kifliler:
üçka¤›tç› f›r›n sahibi, rüflvet yiyen kad›, fa-
hifl fiyat isteyen dükkün sahibi, eflkiya, do-
land›r›c›, çivi ad›ndaki flaki, kap›c› bafl›,
Nemse elçisi, silahtar a¤a, Lala Cafer, Sadra-
zam ibrahim Pafla, Musahip Celal Çelebi
vs.dir. ‹ncili Çavufl f›kralar›n›n geri kalan
kadrosunu ise ‹stanbul’un Balat’tan Bo¤azi-
çi’ne kadar uzanan dekoru ve bu dekor için-
de yer alan çeflitli tipleri (‹slam Ansiklopedi-
si 22, 2000:277) oluflturmaktad›r.

Kaydedilen kusur en yüksek derecesine
ulaflt›¤› zaman ise toplumun ahlaki ve ana-
nevî dengesini yeniden tanzim etmek ama-
c›yla bunu tabiî bir ceza talip etmektedir
(Mahmud, 1997:109) ‹ncili’nin f›kralar›nda
bu nizam ve kurgu istisnas›z ifllemektedir.

‹lk defa Süleyman tevfik (Zorluo¤lu) ta-
raf›ndan derlenen ‹ncili Çavufl f›kralar›n›n
en önemli özelliklerinden biri de anlat›nlan-
lar›n daha çok hikaye niteli¤inde olmas›d›r.
Metinlerin büyük bir k›sm› f›kra ölçülerini
aflarak hikayeye yaklaflmaktad›r (Oy,
1988:105). Bu tespiti Süleyman Tevfik’in der-
ledi¤i f›kralardan birinde yer alan bilgiye
ba¤layabiliriz. “ara s›ra tuhaf tuhaf vakalar
icat eder sonra bunlar› ötede beride hikaye
ederek musahabete hofl bir zemin teflkil ey-
lerdi” (Süleyman Tevfik,1923:33). ‹ncili’nin
bu anlatmalar› meddah gelene¤i do¤rultu-
sunda bir geliflme izleyerek günümüze ulafl-
m›flt›r. XIX. yy meddahlar›n›n en çok söyle-
dikleri hikayeler aras›nda ‹ncili Çavufl f›kra-
lar›n›n da yer ald›¤› bilinmektedir (Nutku
1976:104)

SONUÇ

‹ncili Çavufl’u kendisinden önceki ve
sonraki muhasiplerden ay›ran ve bir “f›kra-
tipi” olarak yaflamas›n› sa¤layan zeki, haz›r-
cevap ve nükteden oluflunun yan› s›ra f›kra-
lar›nda içtimai ve insani de¤erlerin yer al-
mas›d›r. ‹ncili toplumun aksak, yöneticilerin
eksik yönlerini mizahi bir flekilde dile getir-
mesinin yan› s›ra hakl›n›n yan›nda olmufl
haks›zla savaflm›flt›r. Kimi zaman pratik ze-
kas› ile halk› rüflvetçi kad›dan kurtarm›fl ki-
mi zaman müflteriyi sahtekar esnafa karfl›
savunmufltur.

Türk milleti nas›l bir çok meseleyi Nas-

reddin Hoca’n›n dilninden a¤z›ndan ifade
etmekten hofllan›yorsa onun akl› ve zekas›
ile meseleleri yarg›l›yor hükme ba¤l›yorsa
(Y›ld›r›m 1999,26) ‹ncili Çavufl içinde ayn›
durum söz konusudur. Netice olarak ‹ncili
Çavufl da Haca Nasreddin ile ayn› kategori
de de¤erlendirilip Türk mizah ve tefekkür
dünyas›ndaki yerine kavuflturulmal›d›r.
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Osmanl› minyatür sanat› içerisinde Fa-
tih Sultan Mehmed'in portre sanat›na olan
yo¤un ilgisi nedeni ile bafllayan portre sa-
nat› daha sonraki y›llarda da süreklili¤ini
sürdürmüfl ve bu alanda ilginç örnekler or-
taya ç›km›flt›r.

16. yy. da bir dizi portresi ile karfl›m›za
Nigari takma ismini kullanan nakkafl ve fla-
ir ayn› zamanda denizci olan Haydar Reis
ç›kar. Haydar Reis ‹stanbul'da Galata'da
do¤mufltur. Nigari Farsça resim anlam›na
gelmektedir. 1572'de öldü¤üne ve 80 y›l ya-
flad›¤›na göre do¤du¤u tarih yaklafl›k 1494
olmal›d›r. Satranç oyununda usta olan bü-
yük babas›n›n ününü Fatih Sultan Meh-
med'de duymufl ve onu ‹stanbul’a davet et-
mifltir.

Galatal› olmas› dolay›s› ile gemicilerle
tan›flm›fl, denizcili¤e ilgi duymufl, denizlere
aç›lm›fl ve Kanuni Sultan Süleyman döne-
minde donanma reisli¤i yapm›flt›r. Hasan
Çelebi tezkiresinde onun denizcili¤inden
flu flekilde bahsetmektedir. "Galatal› olmas›
dolay›s› ile deniz hayat› ile aflina olmufl, k›-
sa zamanda reislik mesle¤ine girmifl, mü-
kemmel bir denizci olmufl ve engin denizle-
ri aya¤› alt›na alm›flt›." Ayn› zamanda fliir-
lerde yazan Nigari için Hasan Çelebi flöyle
devam etmifltir. "Böylece gemisi ile deryala-
r› aflarken gemi ve denizle ilgili yazd›¤› fli-
irler elden ve dilden düflmez fliirler olmufl.
Adeta kelimeler sütunu haline gelen m›sra-
lar› ve bu m›sralar›n yer ald›¤› ka¤›tlar rüz-
gara yelken olmufl, engin denizlere dümen
k›rm›flt›r."

Galata'n›n Tophane taraf›nda bulunan
evi döneminin sanatç›lar›n›n, yazarlar›n›n,
seçkin kiflilerin topland›¤›, sohbet etti¤i bir
yer olmufl, daha sonra Eyüp'te dervifller ve
kalenderlere toplant› mekan› olacak olan
bir tekke açm›flt›r.

Seksen yafl›na yaklaflt›¤› s›ralarda öl-
müfl ve Eyüb Sultan semtinde Zal Mahmud
Pafla Camii yak›n›ndaki bir bahçeye gömül-
müfltür.

Osmanl› ‹mparatorlu¤unun üç padifla-
h›n›n Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan
Süleyman,  II.Selim dönemlerinde yaflam›fl
olan Nigari saray›n ehl-i h›ref toplulu¤una
ba¤l› bir sanatç› olmamas›na ra¤men bu

dönemde portre resminde uzmanlaflm›fl
olarak bilinen tek sanatç›d›r.

Nigari'nin günümüze kalabilmifl olan
portrelerinden en bilineni Barbaros Hay-
reddin Paflan›n portresidir. Gemicili¤e olan
ilgisi nedeni ile tan›d›¤› Barbaros Hayred-
din Pafla ile aralar›nda bir dostluk oluflmufl
ve onun padiflaha sunulmak üzere bir port-
resini yapm›flt›r (TSMK. H.2134-9). Barba-
ros'un Nigari taraf›ndan 29x 46 cm boyutla-
r›nda ortadan ikiye bölünmüfl kal›n bir ka-
¤›d›n sol taraf›na yap›lan portresi 26.1x19.5
cm boyutlar›ndad›r. Ka¤›d›n sa¤ taraf›nda
ise Nigari'nin Barbaros'la olan yak›nl›¤›n›
içeren, ayn› zamanda flair olan Nigari'ye ait
bir beyit yaz›l›d›r. Bu beyitte padiflaha hita-
ben flöyle denilmektedir:

Padiflah›m
Reisler çok veli Nakkafl Haydar
Olardan hem fleci'dir hem dilaver
Gezenler görmediler mülkü Rusi
Nigari flöyle yazd› Barbarosi

(Deniz kaptanlar› çoktur ancak bunlar-
dan Haydar ayr›ca ressamd›r. Ayn› zamanda
asaretli bir kiflidir. Onun gibisin! Rusya'y›
gezenler bile görmediler. Nigari Barbaros'un
resmini bunlara dayanarak çizdi).

Petrol yeflili düz bir zemin üzerine yer-
lefltirdi¤i portresinde Nigari Barbaros'u be-
yaz saçl› ve sakall› yafll› biri olarak betimle-
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Resim 1; Barbaros Hayrettin
Pafla



mifltir. Yüzü k›rm›z› ve toplucad›r. Bafl›nda
büyükçe bir sar›k bulunmaktad›r. Sol elin-
de tuttu¤u karanfili koklamakta, sa¤ elinde
ise murassa asas›n› tutmaktad›r. Üzerinde
k›sa kollu içi kürklü bir kaftan ve kürkün
içerisinde mavi renkli bir iç elbisesi vard›r.
Belinde sar›l› bir kuflak ve kufla¤a sokul-
mufl bir hançer görülmektedir. Ad›n›n bile
Akdeniz'i inletebildi¤i Barbaros'un bu özel-
li¤i portrede böyle bir izlenim vermese de
resimdeki desen gücünü fark ederiz.

Barbaros'un portresinde Nigari'nin Os-
manl› gelene¤i içinde pek kullan›lmayan
büst ya da yar›m portre biçimini kulland›¤›
ve Osmanl› gelene¤ine ayk›r› olan tam pro-
fili benimsedi¤ini görmekteyiz. Bu etki
muhtemelen örneklerini gördü¤ü Avrupa
portrelerinden gelebilir. Dolay›s› ile bu
özellikler onu geleneksel çizginin d›fl›na ç›-
karan özelliklerdir.

Arifi'nin Süleymannâme'sinde Kanuni
Sultan Süleyman'›n Barbaros Hayreddin
Pafla'y› kabul sahnesi vard›r (360a). Andrea
Doria'dan korkan padiflah çözüm bulmas›
için Barbaros'u ça¤›rm›flt›r. Ola¤anüstü bir
gösteri ile ‹stanbul'a gelen Barbaros'u sul-
tan'›n huzurunda gösteren bu minyatürde
ki Barbaros tasviri ile Nigari'nin portresi
benzerlikler göstermektedir. Dolay›s› ile bu

benzerlik Nigari gibi usta bir ressam›n bu
ünlü eserin resimlenifli s›ras›nda ehl-i h›ref
toplulu¤u aras›nda olabilece¤ini akla geti-
rebilir.

Osmanl› padiflahlar› içerisinde Fatih
Sultan Mehmed'in portreye olan yo¤un il-
gisine ra¤men o¤lu II. Bayezid    babas›n›n
bu alandaki anlay›fl›n› benimsememifl, Se-
lim'in çabalar› yetersiz kalm›fl, Kanuni Sul-
tan Süleyman döneminde ise Kanuni'nin
Avrupal› sanatç›lar taraf›ndan çok say›da
portreleri yap›lm›fl olmas›na ra¤men sulta-
n›n bu alana özel bir ilgisi olmamas› nedeni
ile Osmanl› sanatç›lar› taraf›ndan yap›lan
portreleri çok az say›dad›r. Sultan›n Os-
manl› sanatç›lar› taraf›ndan bir tarihi metin
ya da diziden ba¤›ms›z ve tek olarak yap›l-
m›fl olan ve bilinen iki portresinde de sultan
hayat›n›n son y›llar›nda tasvir edilir. Bu
portrelerden bir tanesi Nakkafl Osman'a ait-
tir. Di¤eri ise Nigari lakab›yla tan›nan Hay-
dar Reis'e atfedilir. 1560-65 y›llar›nda yap›l-
d›¤› düflünülen ve 41.1x30cm boyutlar›nda-
ki bu resimde (TSMK. H.2134, y,8) Kanuni
Sultan Süleyman bahçede ard›nda iki has
odal›¤› ile birlikte görülmektedir. Ellerinde
hükümdarl›¤›n›n simgesi olan k›l›c› tafl›ya-
rak yürüyen,  biri k›rm›z› di¤eri yeflil elbise
giymifl olan silahtarlar gözleri yerden kalk-
mayarak hürmetle Kanuni'yi takip etmek-
tedirler. Resmin zemini siyaha yak›n zeytu-
nidir. Sa¤ eline mendilini alm›fl olan Kanu-
ni'nin bafl›nda sorguçlu resmi kavu¤u var-
d›r. Silahtarlar›n›n giysilerinden bile daha
sade oldu¤unu gözlemledi¤imiz Kanu-
ni'nin yafll›l›k y›llar›ndaki dindarl›¤›  ve
dünya nimetlerinden uzaklaflm›fl olmas›
adeta sade giysileri ile vurgulanm›flt›r. Yafl-
l› bedenini ›s›tan aç›k mavi renkte müteva-
z› bir kürk giymifl, dalg›n, düflünceli, yafll›
ve yorgun bahçede dolaflmaktad›r. Zafer-
lerle dolu geçen y›llar›n yan›nda o¤ullar›n›
ve eflini kaybetmifl olmas›n›n hüznünü ve
yaln›zl›¤›n› gözlemleyebiliriz. Kendisini
bizzat görmüfl olaca¤› düflünülen sanatç›-
n›n bu özelli¤i, onu kendinden önce ve son-
ra bu alanda çal›flm›fl olan sanatç›lardan
farkl› k›lar. Resmin sa¤ alt köflesinde yer
alan adeta tek dal› kalm›fl, kurumufl a¤aç
gövdesi de bu görüntüye efllik etmektedir.
Genellikle sultan portreleri resmi bir kimlik
içerisinde olmalar›na ra¤men Nigari'nin
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kendi üslubu içinde resmetti¤i bu portre
onun görevlendirilmifl bir sanatç› olmama-
s› olas›l›¤›n› akla getirmektedir. Sanatç›
e¤er sultan›n günlük yaflam›n› bu kadar ya-
k›ndan izleyebiliyorsa bu da Nigari'nin sul-
tana yak›n olabildi¤inin bir göstergesi ola-
bilir. Nigari bu portrede de Barbaros'un
portresini yaparken kulland›¤› tam profili
tercih etmifltir.

Nigari, yerli ya da yabanc› sanatç›lara
pek portresini yapt›rmaya merakl› biri ol-
mamas›na ra¤men II. Selim’in henüz Kü-
tahya'da flehzade iken özel ortamlarda ol-
dukça gerçekçi portrelerini yapm›flt›r. II. Se-
lim ziyafet sofralar›na, flaraba, sohbetlere
merakl›, fliir ve müzik seven bir kiflili¤e sa-
hipti. Onun nedimi olan Nigari'nin de esp-
rili, nefleli ve keyifli bir kiflili¤i vard›. Nite-
kim kaynaklar da onu espri ve flakalar›yla
ünlü, hoflsohbet birisi olarak tan›mlar. Yafla-
nan baz› anlar› resmetmek görevi flehzade-
ye hofl vakitler geçirtmek olan nedimin ifli-
nin bir parças›yd›. Kaynaklar Selim’in su-
retlerini benzetmekte Nigari'nin pek usta
oldu¤unu yazarlar. Selim'in Nigari taraf›-
dan yap›lm›fl olan bilinen iki portresi günü-
müze gelebilmifltir. Bunlardan biri flehzade-
yi bir köflkte nedimleri ile müzisyenler eflli-

¤inde e¤lenirken, di¤eri flehzadeyi ok atma
talimi yaparken göstermektedir.

fiehzade Selim’i bir köflkün içinde elin-
de flarap kadehi nedimleri ve müzisyenler
aras›nda oturur pozda gösteren ve Niga-
ri'ye atfedilen yaklafl›k 1561-1562 tarihli bu
minyatür 37.4x24.5 boyutlar›nda çift yap-
rakl› bir grup portresidir. Cenevre'de Prens
Sadruddin A¤a Han koleksiyonundad›r
(TM.5). fiehzade penceresinde "Sultan Köfl-
ki" yaz›l› bir köflkün içersinde nedimleri ve
müzisyenler eflli¤inde e¤lenmektedir. Çift
sayfa olarak haz›rlanm›fl bu meclis sahnesi-
nin sol sayfas›nda flehzade sa¤a dönmüfl ve
ba¤dafl kurarak oturmufltur. Elinde flarap
kadehi ve mendil tutar. Sar›¤›nda üç sorguç
vard›r. ‹çkiden fliflmifl ve k›zarm›fl yuvarlak
yüzü, mavi gözleri, kestane rengi b›y›¤› ile
zaman›nda yap›lm›fl di¤er tasvirleri ile ben-
zeflir. Selim’in çevresinde sayg›nl›k uyand›-
rabilmek için gösteriflli giysiler giydi¤i, bir-
kaç sorguçlu sar›k takt›¤›, makyaj yapt›¤›
hatta k›rlaflm›fl sakal›n› boyad›¤› bilinmek-
tedir. Dolay›s› ile yak›ndan tan›d›¤› flehza-
denin bu özelliklerini bize yans›tmakta zor-
lanmayan Nigari'nin yetenekli ve özgün bir
sanatç› oldu¤unu burada da tekrarlayabili-
riz. Nigari elinde flarap kadehi ile tasvir et-
ti¤i flehzade Selim portresinde bir hüküm-
dar›n yaflam›ndan özel bir kesiti yans›tt›¤›
gibi resim Kütahya saray›n›n keyifli ve e¤-
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lenceli havas›n› da yans›tmaktad›r.

Selim'in elinde flarap kadehiyle sa¤a
dönük portresi sazendelerin sola bakt›¤› di-
¤er bir resimle çift sayfa olarak tasarlanm›fl-
t›r. 37.8 x 25.3 cm boyutlar›ndaki bu resim
Los Angeles ‹li Sanat Müzesindedir
(M.85.237.20). Resmin sa¤ üst köflesindeki
sazendelerden birinin ilgisi arkas›ndaki ga-
rip görünümlü bir kifliye yönelmifltir. Yuka-
r›daki kartuflta:

"Nigari bende-i Sultan Selim Han"

(Sultan Selim Han'›n resim gibi bir ku-
luyum) yazmas›, bu figürün Nigari olabile-
ce¤ini düflündürür. Kaynaklar onun tuhaf
giysilerinden de söz ederler. Resmin alt›na
do¤ru diz çökmüfl olarak betimlenmifl olan
flehzadenin musahiplerinin adlar› yanlar›-
na yaz›l›d›r. "Cenab Pafla Bendenüz", "Kurd
Beg" gibi.

fiehzade lI. Selim'i betimleyen Nigari'ye
ait olan di¤er resim ise onun bir baflka tut-
kusunu gösteren, hükümdarlara özgü bir
spor olan ok atarken onu betimleyen resim-
dir (TSKM, H.2134, y,3). 40.5x57 cm boyut-
lar›ndaki bu resimler karfl›l›kl› iki sayfada
yer almaktad›r. Soldaki resimde flehzade
sol elinde yay› ile sa¤ elinden oku f›rlatm›fl-
t›r. Sa¤ elinin bafl parma¤›nda da zehkir
vard›r ki yay›n kirifli bununla s›k›flt›r›larak
çekilir. Kaftan›n›n sadece sol kolunu giymifl
olan flehzade sa¤ koluyla ok at›l›rken kuv-
vet almak istedi¤i için sa¤ kolunu ç›karm›fl-

t›r. Bir önceki resimde oldu¤u gibi yine zen-
gin  ve gösteriflli giysiler içerisindedir. fieh-
zadelere yasak olmas›na ra¤men sakal› var-
d›r. Bu da onun saltanat›n tek varisi olma-
s›ndan kaynaklanmaktad›r. Sultan›n arka-
s›nda sa¤ elinde karanfil olan silahtara¤a
sol eilinde de lI. Selim 'in oklar›n› tutmakta-
d›r. fiehzadenin ayaklar›n› bast›¤› yer tafl-
l›kt›r. Koyu sar› pabuçlar› vard›r. Sa¤daki
resimde sa¤ elinde Selim'in att›¤› oklar› yö-
neltece¤i hedefi tutan garip giysili bir adam
durmaktad›r. Hedefin üzerinde "Sultan Se-
lim ok atdug›dur" yaz›l›d›r.

Nigari'nin kartufl içindeki birinci tekil
flah›s m›sras›, padiflah›n ok at›fl›n› övmekte-
dir ve Selim'in oklar› yöneltece¤i hedefi
elinde tutan tuhaf görünüfllü kiflinin kendi-
si olabilece¤ini imâ eder. Bir önceki resimde
oldu¤u gibi:

Nice medh itmiyeyin tir-u-keman›n› fleha
O keman tiri bana yusuf ve gayr›ya sinan

(Nas›l meth etmiyeyim ki; o sultan›n
(sevgilinin) bak›fllar› benim için erkek gü-
zelli¤inin sembolü Hz. Yusuf gibidir. O ba-
k›fl (keman yay›na benzeyen kafllar›n›n al-
t›ndaki kirpi¤i yani oku) baflkalar› için t›pk›
m›zra¤›n keskin ucu gibidir).

Nigari'nin yurt d›fl›ndaki koleksiyon-
larda bulunan iki portresi daha vard›r. Bun-
lar Fransa Kral› l. François ve ‹spanya Kral›
V. Charles'a aittirler. Daha önce Martin ve
Binney koleksiyonlar›nda olan bu portreler
bugün Harvard Üniversitesi Sanat Müze-
sindedir (1985.0214.0000A-B). 12x7 cm bo-
yutlar›nda olan portrelerden Fransa Kral› l.
François'in portresi tam profilden yap›lm›fl,
V. Charles'a ait olan öteki portre ise 3/4
profilden betimlenmifltir. Portrelerin alt›n-
daki yaz›da "Sultan Selim'in iste¤iyle hiz-
metkar›n Haydar’a geldiler. Biri ‹spanyol-
du, di¤eri Frans›z" diye yaz›l›d›r. Martin'e
göre bunlar Haydar Reis taraf›ndan yap›l-
m›fl, Rönesans dönemi sanatç›lar› Clouet ve
Cranach'›n yapm›fl olduklar› portrelerden
kopye edilmifllerdir. Nigari'nin bu portrele-
ri neden yapt›¤›n› bilmiyoruz. Ancak Kanu-
ni'nin ça¤dafllar› olan bu hükümdarlar›n
portrelerinin yap›l›fl nedeni muhtemelen
diplomatik iliflkilerin sonucu olabilir diye
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düflünebiliriz. Nigari V. Charles ile l. Fran-
çois'›n portrelerini yaparken benzerli¤i sa¤-
layabilmek için de Avrupa örneklerinden
yararlanm›fl olabilir. Bu etkiler nedeni ile
yapt›¤› portrelerde geleneksel çizginin d›fl›-
na ç›kabilen özellikler göstermifltir. Portre-
ler II. Selim olarak tahta geçecek olan fleh-
zade Selim'e sunulmufltur.

Sözü edilen bu portrelerden baflka
muhtemelen Nigari'nin yapt›¤› düflünülen
1543 y›l›nda Barbaros Hayreddin Pafla tara-
f›ndan Nigari ile aralar›ndaki dostlu¤a da-
yanarak Frans›z amirali Virginio Orsini'ye
verdi¤i   fildifli ve abanozdan yap›lm›fl bir
kutunun içerisindeki 11 Osmanl› sultan›n›
betimleyen portrelerdir. Bu 11 portreye da-
ha sonra Romal› tarihçi Paolo Giovio sahip
olmufl ve muhtemelen bu örneklerden yo!a
ç›k›larak Osmanl› sultanlar›n ›n ya¤l›boya
portrelerini yapt›rm›flt›r. Giovio'nun 1552'
de ölümünden sonra 1577'de bas›lan ve Os-
manl› hanedan›ndan bahseden tarih kita-
b›nda yay›nlanan a¤aç bask› portreler ‹sviç-
reli sanatç› Tobias Stimmer'in 1570-72 y›lla-
r› aras›nda büyük olas›l›kla bu ya¤l› boya
sultan portrelerine dayanarak yapt›¤› çal›fl-
malard›r. Daha sonralar› bu ya¤l›boya Os-
manl› sultan portreleri tahta bask› yolu ile
ço¤alt›lacak ve bunlardan yola ç›k›larak
Osmanl› sultanlar›n›n seri halinde yap›lan
ya¤l›boya portreleri Avrupa koleksiyonlar›-
na girecektir.

Nigari'nin Osmanl› gelene¤i içinde s›k
rastlanmayan büst ya da yanr›m portre bi-
çimini kulland›¤›, ayr›ca dörtte üç profili,
ya da gene Osmanl› gelene¤ine ayk›r› olan
tam profili benimsedi¤ini örneklerde izle-
dik. Her iki profil türü de Giovio'nun Os-
manl› portrelerindeki yar›m boy portre fle-
mas›yla birlefltirilmifltir. Nitekim Nigari'nin
Barbaros Portresi ve Stimmer'in Il. Mehmed
portresi benzer baz› özellikler tafl›r. Her iki
portrede de gövde dörtte üç profilden gös-
terildi¤i halde bafl yar›m profildir. Omuzlar
her iki portrede de ayn› benzer özellikler
gösterir. Ayn› flekilde Stimmer'in l. Bayezid
portresi ile Barbaros'un portresi aras›nda
da ortak özellikler vard›r. Aln›n›n ç›k›kl›¤›,
kal›n kafllar›, sar›klar›n katlan›fl biçimi, or-
tadan ayr›larak farkl› yönlere gidiflleri, sa-
r›klar›n alt kenar›ndan geçen kal›n bant

dikkati çeken benzerlikler olarak göze çarp-
makta. Günümüze ulaflan portrelerine ba-
k›l›nca Nigari'nin dikey dikdörtgen flemay›
benimsedi¤ini de farkederiz. Ayr›ca Gi-
ovio'da Nigari'nin resimierinin dikdörtgen
oldu¤unu belirtmifltir. Dolay›s› ile Giovio
dizisinin büyük ölçüde Nigari'nin oldu¤u-
nu varsayd›¤›m›z Osmanl› örneklerine da-
yand›¤›ndan kaynaklarda söz edilmektedir.

Buradan da Osmanl› ve Avrupa sultan
portreleri oluflturulurken yararlan›lan gör-
sel kaynaklar›n yo¤un bir etkileflim
içerisinde oldu¤unu ve Nigari'nin de bu et-
kilerden yararlanm›fl olabilece¤ini rahatl›k-
la söyleyebiliriz .

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

317

KKAAYYNNAAKKÇÇAA

Atasoy Nurhan-Ça¤man Filiz:TTuurrkkhhiiss  MMiinniiaattuurree  PPaaiinnttiinngg,,  R.C.D.
Cultural Instutie: ‹stanbul, 1974

At›l Esin. SSüülleeyymmaannnnaammee  National Gallery of Art:
Washington,1986

Binney Edwin. TTuurrkkhhiisshh  NNiinniiaattuurree  PPaaiinnttiinnggss--MMaannuussccrriippttss  ffrroomm
tthhee  ccoolllleeccttiioonn  ooff  33rrdd  , The Metropolitan Museum of Art-Los
Angeles County Museum of Art: Newyork, 1973

EEcczzaacc››bbaaflfl››  SSaannaatt  AAnnssiikkllooppeeddiissii  Yap› Endüstri Merkezi Yay›nlar C.
II ‹stanbul, 1997

PPaaddiissaahh››nn  PPoorrttrreessii  TTeeaavviirr--ii  AAll--ii  OOssmmaann  Türkiye ‹fl Bankas› Kültür
Yay›nlar› ‹stanbul, 2000

Rogers J. M.-Ward R.M. SSüülleeyymmaann  TThhee  NNaaggnniiffiicceenntt,,  British
Mseum, London, 1988

Tan›nd› Zeren TTüürrkk  MMeennyyaattüürr  SSaannaatt››  Türkiye ‹fl Bankas› Kültür
Yay›nlar›: Ankara,1996

Ünver Süheyl, RReessssaamm  NNiiggaarriiss  HHaayyaatt››  vvee  EEsseerrlleerrii,,  Milli E¤itim
Bas›mevi: Ankara, 1946

Resim 5; I. François

Resim 6; V. Charles



Dr. Mehmet EFEND‹O⁄LU

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

318

7.4.1957 tarihinde Bat› Trakya’n›n Gümülcine flehrinde do¤du. ‹lkokuldan sonra
medrese e¤itimi gördü. 1974 y›l›nda e¤itimini sürdürmek maksad›yla Türkiye’ye

geldi.1979 y›l›nda Bal›kesir ‹mam-Hatip Lisesi’nden, 1984 y›l›nda da Marmara
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 

1985 y›l›nda Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› vaizi olarak göreve bafllad›. Haseki E¤itim
Merkezi Mast›r-Doktora bölümünü bitirdi. Bu arada Marmara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsü’ne ba¤l› olarak Hadis dal›nda çal›flmalar yapt›. 1991 y›l›nda “Arap
Olmayan Sahâbîler” isimli çal›flmas›yla manast›r›n›, 1998 y›l›nda da “Sahâbeye

Yöneltilen Tenkitler” isimli teziyle doktoras›n› tamamlad›. 
Evli ve iki çocuk babas› olup Arapça, ‹ngilizce, ve Yunanca bilmekte, ilmî

çal›flmalar›na Diyanet-‹slâm Ansiklopedisi’nde madde yazarak sürdürmektedir.  

ABDULLAH EYYUB‹



A. Hayat› ve Hizmetleri:

XVIII. asr›n ikinci yar›s› ile XIX. asr›n
ilk yar›s›nda yaflayan ve yaflad›¤› dönemde
Eyüp semtinde çok önemli hizmetler gör-
müfl olan Abdullah Eyyûbî, kaleme ald›¤›
eserlerde kendisini Abdullah b. Mehmed
Salih b. ‹smail el-‹mâmü’l-evvel bi-Câmi-i
Ebû Eyyûb el-Ensârî fleklinde tan›tmakta-
d›r.(1) Hayat›ndan bahseden eserlerde be-
lirtildi¤ine göre o henüz hayatta iken "Re-
isülkurrâ" olarak meflhur olmufl, vefat›n-
dan sonra da ismiyle birlikte bu lâkapla
an›l›r olmufltur.(2)

Abdullah Eyyûbî do¤ma-büyüme
Eyüplüdür. "Eyüplü" anlam›na gelen ve
kendisinin de zaman zaman kulland›¤›
"Eyyûbî" fleklindeki nisbesi bunu aç›k bir
flekilde göstermektedir.(3)

Abdullah Eyyûbî’yi daha iyi anlayabil-
mek ve do¤ru bir flekilde de¤erlendirebil-
mek için yaflad›¤› dönem ile yetiflti¤i çevre
hakk›nda k›saca bilgi vermekte yarar var-
d›r. O, XVIII. asr›n ortalar›nda hayata gözü-
nü açt›¤› zaman Osmanl› Devleti dünya ül-
keleri aras›nda henüz birinci devlet konu-
munda idi. Ancak h›zla kalk›nan ve güçle-
nen Rusya ile di¤er Avrupa devletleri karfl›-
s›nda sürekli geriliyordu. Nihayet 1774 y›-
l›nda Ruslarla imzalanan Küçük Kaynarca
anlaflmas› bir dönüm noktas› oldu ve bu ta-
rihten sonra Osmanl› Devleti dünya s›rala-
mas›nda dördüncü devlet konumuna düfl-
tü.(4) Abdullah Eyyûbî o s›ralarda henüz 18
yafl›nda idi ve medrese tahsili görüyordu.

Osmanl› Devletinin karfl› karfl›ya kald›-
¤› bu durum devlet yöneticilerini, orduyu
yani Yeniçeri Oca¤›n› ve halk› büyük bir ka-
ramsarl›¤a sürüklemifl, ümitsizli¤e düflür-
müfltü. Do¤al olarak karamsarl›k ve ümit-
sizlik çare de¤ildi. Bu ortamdan s›yr›l›p
devleti yeniden eski gücüne ulaflt›rmak için
bir aray›fl içine girmek gerekiyordu. Nite-
kim öyle de oldu. Ancak bu aray›fl iki fark-
l› görüfl ortaya ç›kard›. Sultan I. Abdülha-
mîd (saltanat›: 1774-1789), III. Selîm (salta-
nat›: 1789-1807) ve II. Mahmûd (saltanat›:
1808-1839) gibi sultanlar yan›nda bir çok
yönetici ve ilim adam› devleti her yönüyle
yeniden yap›land›rmay› ve Avrupa tekni¤i
ile standartlar›na uygun bir anlay›flla kal-
k›nd›rmay› düflünür ve bu yönde program-

lar tatbike koyarlarken, Yeniçeriler ile ilmi-
ye s›n›f›ndan ve halktan büyük bir kesim
bunlar›n karfl›s›nda yer alarak devleti Os-
manl›’y› eskiden güçlü k›lm›fl olan klasik
anlay›fl› ve dinamikleri harekete geçirmek
suretiyle güçlendirmeyi düflünmüfl ve sa-
vunmufllard›r. (5)

Ortaya ç›kan iki taraf aras›nda yaklafl›k
bir buçuk as›r devam edecek bir mücadele
dönemi bafllam›flt›r. Üzülerek belirtelim ki,
bu mücadele dönemindeki çekiflmeler Os-
manl› Devleti’ne çok pahal›ya mal olmufl,
pahal›ya mal olmak bir yana ayaklanmala-
r›n, çat›flmalar›n, hatta savafllar›n ç›kmas›-
na neden olmufl, bütün bunlarla ciddî yara-
lar al›p zay›flayan devlet sonunda y›k›l›p
gitmifltir.

‹flte Abdullah Eyyûbî bu ayr›flman›n ve
kavgalar›n bafllad›¤› bir dönemde 1756 tari-
hinde(6) bugünkü Eyüp semtimizin o gün
için Eyüp Sultan olarak bilinen mahallesin-
de dünyaya geldi.(7) Babas› Mehmed Salih
Efendi’nin hayat› hakk›nda kaynaklarda
bilgi bulunmamakta ise de ilim ehli bir kifli
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Annesi ile ilgili her
hangi bir kayda rastlanmam›flt›r.

Abdullah Eyyûbî e¤itime devrin gelene-
¤ine uygun olarak Kur’an-› Kerîm, Arapça
yani Sarf ve Nahiv ilimlerini okuyarak bafl-
lad›. Onun bu çocukluk dönemindeki hoca-
lar› hakk›nda kaynaklarda bilgi verilmemifl-
tir. Ancak ilk e¤itimini tamamlamas›ndan
sonra, önceleri Eyüp kad›l›¤› ve Saray hoca-
l›¤› gibi görevlerde bulunan, akabinde de
fieyhulislâml›k makam›na getirilecek olan
Hamîdî-zâde Mustafa Efendi’ye (ö. 1793) ta-
lebe oldu¤unu(8) göz önüne al›rsak onun iyi
hocalar›n yan›nda yetiflti¤ini söyleyebiliriz.

Hamîdî-zâde, klasik-yenilikçi çekiflme-
lerinde yenilikçi çizgiyi savunan ve yenilikçi
padiflah Sultan III. Selîm’e icraatlar›nda yar-
d›mc› olan bir kiflidir.(9) Abdullah Eyyûbî
Tefsir ve Hadis ilimlerini onun yan›nda tah-
sil ederek icazet ald› ve alimlik payesini elde
etti.(10) Bir ara devrin meflhur alimlerinden
biri olarak tan›nan Gelenbevî ‹smail Efen-
di’nin (ö. 1791) derslerine devam etti.(11) Ge-
lenbevî de yenilikçi bir kifli olarak bilinmek-
tedir ve Sultan III. Selîm’i uygulamalar›nda
desteklemifltir. O, dinî ilimler yan›nda man-
t›k, matematik, geometri ve cebir ilimlerinde
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(1) Arapça olan bu cümle "‹s-
mail o¤lu Mehmed Salih’in
o¤lu Ebû Eyyûb el-Ensârî Ca-
mii Baflimam› Abdullah" anla-
m›ndad›r. Geçti¤i yerler için
örnek olmak üzere bkz. Ab-
dullah Eyyûbî, Tuhfetü’l-
imâm fî mesâili’s-s›yâm, vr.
1b; ayn› müellif, Risâle fî K›râ-
ati’s-Seb’a ve’l-Aflera ve’t-
Takrîb, vr. 153

a
.

(2) Ba¤dadl› ‹smail Pafla, He-
diyyetü’l-ârifîn, I, 489; Meh-
med Tahir, Osmanl› Müellif-
leri, I, 379.
(3) Abdullah Eyyûbî, eserle-
rinde kendisini tan›t›rken
Eyüplü oldu¤unu özellikle
vurgular. Örnek olmak üzere
bkz. Müteflâbihâtü’l-Kur’ân,
s. 76.
(4) Ahmet Akgündüz, Bilin-
meyen Osmanl›, s. 221-222.
(5) Kemal Beydilli, "Islahat",
D‹A, XIX, 174-185.
(6) Hicrî 1252 y›l›na tekabül
eden 1836 y›l›nda 80 yafl›nda
vefat etti¤i göz önüne al›narak
yap›lm›fl bir tespittir. Vefat ta-
rihi için bkz. Mehmed Sürey-
ya, Sicill-i Osmânî, III, 396;
Ali Turgut, "Abdullah Eyyû-
bî", D‹A, I, 102.
(7) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 379.
(8) Ömer Nasuhi Bilmen, Bü-
yük Tefsir Tarihi, II, 739. Ha-
mîdî-zâde hakk›nda ayr›ca
bkz. Ahmed Cevdet Pafla, Ta-
rih-i Cevdet, V, 149.
(9) ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
Osmanl› Tarihi, IV/2, 507-
510. Hamîdî-zâde’nin icraatla-
r›ndan bir nümune görmek
için bkz. Enver Z›ya Karal,
Osmanl› Tarihi, V, 18.
(10) Ali Turgut, "Abdullah Ey-
yûbî", D‹A, I, 102.
(11) Ömer Nasuhi Bilmen, Bü-
yük Tefsir Tarihi, II, 739.



de ihtisas sahibi idi.(12) Hamîdî-zâde Abdul-
lah Eyyûbî’yi dinî ilimler alan›nda, Gelenbe-
vî ise müsbet ilimler konusunda yetifltirmifl
ve flekillendirmifllerdir.

‹yi bir medrese tahsili görerek e¤itimini
tamamlayan Abdullah Eyyûbî, di¤er taraf-
tan seçkin bir haf›z ve kurrâ olarak yetifl-
mifltir. Onun as›l ihtisas sahibi oldu¤u alan
K›râat ilmidir.(13) Bu konudaki üstadlar›
devrin meflhurlar›ndan Yakub A¤a Camii
imam› fieyhulkurrâ Salih Efendi (ö. 1879)
ile Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin tür-
bedar› Na’lî-zâde ‹brahim Efendi (ö.?)
idi.(14) O bu iki zattan icazet ald› ve Reisül-
kurrâ unvan›n› alarak Kur’an k›râati konu-
sunda devrin en üst seviyede mütehass›sla-
r›ndan biri oldu.(15) Kaynaklarda onun ta-
savvufla ilgilendi¤inden ve Murad Buhârî
Dergâh› post-niflîni Mehmed Efendi’ye
(ö.?) intisab etti¤inden de bahsedilmekte-
dir.(16)

Abdullah Eyyûbî e¤itimini tamamla-
d›ktan sonra o gün için önemli bir görev sa-
y›lan Eyüp Sultan Camii baflimaml›¤›na
atand›. Ne zaman bafllad›¤› kesin olarak bi-
linmeyen buradaki görevi hayat›n›n sonu-
na kadar devam etmifltir. Bu esnada cami-
nin hemen yan›nda bulunan meflrutada
ikamet etti¤ini ve Dârulkurrâ ile Eyüp Sul-
tan Medresesi’nde sürekli olarak ders okut-
tu¤unu bizzat kendisi haber vermekte-
dir.(17)

Kabiliyetli bir hatip olmas› ve özellikle
e¤itim alan›nda baflar›l› hizmetler vermesi
sebebiyle flöhreti artan Abdullah Eyyûbî
imaml›k ile birlikte baflka görevler de üst-
lenmifltir. Sultan Ahmed Camii Cuma vaiz-
li¤i ve Valide Camii vaizli¤i bu görevler-
dendir.(18) Yine saraydaki Enderûn’a ve Ka-
p›kulu Sipahi Oca¤›’na ö¤renci yetifltiren
Galatasaray Hümâyunu’nda Kur’ân-› Ke-
rîm ve di¤er dinî ilimleri okutmufltur.(19)

1813 y›l›nda 57-58 yafllar›nda bulundu-
¤u s›rada gerçeklefltirdi¤i bir hac yolculu-
¤u(20) d›fl›nda ‹stanbul’dan ve Eyüp’ten d›-
flar› ç›kt›¤›na dair her hangi bir bilgiye rast-
lanmam›flt›r. Bu husus da onun kusursuz
bir ‹stanbullu ve Eyüplü oldu¤unu göster-
mektedir.

Hayat› boyunca siyasete ve idarecili¤e

meyletmeyen, herkesin pefllerinden koflup
kendilerinde ikbal arad›¤› yönetici ve siya-
setçilere mesafeli duran, yaflad›¤› kar›fl›k ve
çalkant›l› dönemde insanlar›n büyük bir
k›sm›n›n taraf oldu¤u bir zamanda tarafs›z
kalmaya özen gösteren ve bunu baflaran,
kendini tamamen Kur’an hizmetine, e¤itim
çal›flmalar›na ve te’life adayarak ö¤rencile-
rini ve halk kitlelerini bilgilendirmeye ve
fluurland›rmaya çal›flan Abdullah Eyyûbî,
80 yafl›nda bulundu¤u s›rada 1836 y›l›nda
do¤du¤u yer olan Eyüp’te vefat etti.(21) Ce-
naze namaz› Eyüp Sultan Camii’nde k›l›nd›
ve Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin tür-
besinin ayak taraf›ndaki pençerenin hemen
yan›na defnedildi.(22)

B. Eserleri:

Abdullah Eyyûbî Türkçe yan›nda yük-
sek seviyede Arapça ve Farsça bilen bir ilim
adam›d›r.(23) Bir k›sm› te’lif bir k›sm› da ter-
cüme olmak üzere 30 civar›nda eser kaleme
ald›¤› bilinmektedir.(24) Bunlardan bir k›sm›
Fasça’dan Türkçe’ye tercüme, bir k›sm› da
Arapça’dan Türkçe’ye tercüme veya Türk-
çe ve Arapça te’liftir. Çok yönlü bir yazar-
d›r. Kaleme ald›¤› eserlerini bir tasnife tabi
tutarak hat›rlat›rsak onun ilmî kiflili¤i ve il-
gi alanlar› hakk›nda da fikir edinme flans›n›
elde etmifl oluruz:

1. Bilindi¤i üzere medreselerde e¤itim
Arapça olarak yap›lmakta, Abdullah Eyyû-
bî de bu e¤itim müesseselerinde ö¤retim
eleman› olarak ders vermektedir. O, Arap
dili ve gramerini gayet iyi bilir ve medrese-
de yüksek seviyede Arapça okuturdu. Bu-
rada okuttu¤u derslerden tuttu¤u notlar›
sonradan düzenlemifl ve bunlardan hacimli
eserler ortaya ç›km›flt›r. Daha çok flerh nite-
likli olan bu eserlerinden biri Fevâyihu’l-
ezkâr fî halli Netâyici’l-efkâr’d›r(25) ki ve-
fat›ndan sonra birkaç defa yay›nlanm›fl-
t›r.(26) Bir di¤er eseri Tekmile-i Muhar-
rem’dir.(27) Nahiv konusunda kaleme ald›¤›
‹mtihân-› Ezkiyâ fierhi isimli eserini ise ta-
mamlayamam›flt›r.(28)

2. Abdullah Eyyûbî, Eyüp Sultan Külli-
yesi bünyesindeki Darulkurrâ’da da ö¤re-
tim görevlisi idi ve hem de Reisülkurrâ
idi.(29) Darulkurrâ, yüksek seviyede Kur’an
ilimlerinin okutuldu¤u bir yerdir ve bura-
n›n temel dersleri K›râat-› Seb’a, Aflere ve
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(12) Gelenbevî’nin hayat› ve
ilmî kiflili¤i için bkz. fierafettin
Gölcük-Metin Yurdagür, "Ge-
lenbevî", D‹A, XIII, 552-555.

(13) Ömer Nasuhi Bilmen, Bü-
yük Tefsir Tarihi, II, 739.

(14) Abdullah Eyyûbî, Risâle
fî K›râati’s-Seb’a ve’l-Aflera
ve’t-Takrîb, vr. 164

b
.

(15) Ömer Nasuhi Bilmen, Bü-
yük Tefsir Tarihi, II, 738.

(16) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 379.

(17) Abdullah Eyyûbî, Risâle
fî hakk› Hazret-i Ebû Eyyûb
el-Ensârî, vr. 114

a
, 145

b
; Ömer

R›za Kehhâle, Mu’cemü’l-
müellifîn, VI, 123.

(18) Abdullah Eyyûbî, Hediy-
yetü’l-huccâc, vr. 1

b
; Mehmed

Süreyya, Sicill-i Osmânî, III,
396.

(19) Abdullah Eyyûbî, Risâle
fî K›râati’s-Seb’a ve’l-Aflera
ve’t-Takrîb, vr. 153

a
.

(20) Abdullah Eyyûbî, Hediy-
yetü’l-huccâc, vr. 1

b
.

(21) Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmânî, III, 396; Ali Turgut,
"Abdullah Eyyûbî", D‹A, I,
102.

(22) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 379; Ömer Na-
suhi Bilmen, Büyük Tefsir
Tarihi, II, 738.

(23) Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmânî, III, 396.

(24) Eserlerini topluca görmek
için bkz. Ba¤dadl› ‹smail Pafla,
Hediyyetü’l-ârifîn, I, 489;
Mehmed Süreyya, Sicill-i Os-
mânî, III, 396; Mehmed Tahir,
Osmanl› Müellifleri, I, 379-
381.

(25) ‹zhar fierhi olan bu eserin
bir çok yazma nüshas› bulun-
maktad›r. Örnek olmak üzere
bkz. Süleymaniye ktp., Dâ-
ru’l-Mesnevî blm., 494.

(26) ‹stanbul, 1282, 1309.

(27) Bu eser Molla Câmî’nin
(ö. 1492) el-Fevâidü’z-Z›yâiy-
ye isimli Kâfiye flerhine To-
katl› Muharrem Efendi
(ö.1591) taraf›ndan yaz›lan ek-
sik bir hâfliyenin "Bedel" bah-
sinden itibaren ayn› usulde
kaleme al›nm›fl bir tekmilesi-
dir. Bir çok bask›s› yap›lm›flt›r
(‹stanbul, 1259, 1266, 1274,
1283). Eser hakk›nda bilgi için
bkz. Yusuf ‹lyan Serkis,
Mu’cemü’l-matbûâti’l-Ara-
biyye, II, 162.

(28) Ba¤dadl› ‹smail Pafla, He-
diyyetü’l-ârifîn, I, 489; Meh-
med Tahir, Osmanl› Müellif-
leri, I, 380.

(29) Ömer R›za Kehhâle,
Mu’cemü’l-müellifîn, VI,
123.



Takrîb’dir.(30) O, burada okuttu¤u derslerle
ilgili eserler de yazm›fl, ayr›ca Kur’an etra-
f›nda merak konusu olan baz› hususlara
eser yazarak cevap vermifltir. el-Mîzân bu
eserlerden biridir. Arapça olarak kaleme
al›nan bu eserini müellif, kendi döneminde
Kur’an konusunda yanl›fllar› görülen baz›
okuyucular›n hatalar›n› ortaya koymak
maksad›yla te’lif etmifltir.(31) Îkâzu’l-Kurrâ
da Kur’an ilimleri ve okuyuflu konusunda
gördü¤ü bir tak›m yanl›fllar› tashih ve oku-
yucuyu bu noktalarda uyar› hakk›nda-
d›r.(32)

Türkçe olarak yaz›lm›fl olan Risâle fî
K›râati’s-Seb’a ve’l-Aflera ve’t-Takrîb Ga-
latasaray Humâyunu’nda ders kitab› olarak
okutulmak üzere haz›rlanm›flt›r.(33)

Kur’an’›n de¤iflik flekillerde yorumlanmas›-
na müsait ayetlerini izah maksad›yla yaz›l-
m›fl olan Müteflâbihâtü’l-Kur’an ise Arap-
ça bir eserdir. Müellifin kendi ifadesine gö-
re bu eser el-Kâmûsu’l-muhît sahibi el-Fî-
rûz-âbâdî’nin (ö. 1414) el-Besâir fî Letâ-
ifi’l-Kur’an isimli eserinden derlenmifl-
tir.(34) Levâmiu’l-bedr flerhu Nâz›meti’z-
zehr isimli eserine gelince o burada Endü-
lüslü alim efl-fiât›bî’nin (ö. 1193) Nâz›me-
tü’z-zehr isimli kasidesini flerhetmifltir.(35)

Kaside, Kur’an sürelerinin ayet say›lar›yla
alakal›d›r.(36)

3. Abdullah Eyyûbî, yaflad›¤› dönem ve
Osmanl› Devleti’nin içinde bulundu¤u du-
rumla yak›ndan ilgilidir. Yöneticilerde, or-
duda ve halkta gördü¤ü uyuflukluktan da
rahats›zd›r. Bundan dolay› yöneticileri
uyarmak maksad›yla Nesâyihu’l-mülûk
(Yöneticilerin Nasihatleri),(37) orduyu ciha-
da ve savafla teflvik etmek için Tezkiratü’r-
rumât (At›c›l›¤›n ve Savaflman›n Öne-
mi),(38) halk› uyarmak ve fluurland›rmak ga-
yesiyle de Tefsîr-i Sûre-i Feth (el-Feth Sü-
resinin Tefsiri)(39) isimli eserler yazm›flt›r.

4. Yine o, günlük hayatla, çözüm bekle-
yen meselelerle ve toplumun ihtiyac› oldu-
¤una inand›¤› hususlarla ilgilenmekte ve
bu konularda eser yazarak ihtiyaca cevap
vermeye çal›flmaktad›r. Meselâ, Rama-
zan’da insanlar›n gelip oruçla ilgili basit ba-
sit sorular sorduklar›n› görünce Tuhfetü’l-
imâm fî mesâili’s-s›yâm isimli özet bir
oruç risalesi kaleme alm›fl,(40) hac yolculu-
¤una ç›kan kimselerin bu görevi nas›l yapa-

caklar›na dair bilgileri bulunmad›¤›n› söy-
lemeleri üzerine de Türkçe olarak Hediyye-
tü’l-huccâc ismiyle özet bir hac risalesi yaz-
m›flt›r.(41) Ayn› maksatla Miftâhu Saâdeti’l-
Medîne isimli eserini yazm›fl(42) ve Medîne-
i Münevvere’nin önemi ile buradaki ziyaret
âdâb›n› anlatm›flt›r.(43) ‹nsanlar›n cemaate
devam konusunda tenbel davrand›klar›n›
görmesi üzerine de Mestci-zâde Abdullah
Efendi (ö. 1735) taraf›ndan yaz›lan Fezâilü
Cemâat isimli eseri Türkçe’ye tercüme et-
mifl ve cemaate devama teflvik etmifltir.(44)

5. Bilindi¤i üzere tasavvuf Osmanl› dö-
nemi toplum hayat›n›n önemli bir parças›-
d›r. Toplumla yak›ndan ilgili olan Abdullah
Eyyûbî’nin bu konuyu görmezden gelmifl
olaca¤› düflünülemezdi. Gerçekten de o ta-
savvuf konusuna e¤ilmifl, ancak bu hususta
kendisi yazmak yerine birkaç eser tercüme
etmeyi uygun görmüfltür. Tercüme etti¤i
eserlerden anlafl›lan flu ki, o tasavvufun ulu
orta ve yalan yanl›fl olarak tatbik edilen flek-
line itibar etmemekte, Kur’an ve Sünnet’e
uygunluk aramaktad›r. Konyal› meflhur
alim Ebû Saîd el-Hâdimî de (ö. 1762) tasav-
vuf konusunda duyarl›l›¤› ile bilinir.
Kur’an’a uymayan ve Hz. Peygamber’in ha-
yat anlay›fl›na uygun düflmeyen tasavvufî
anlay›fllar› kabul etmez.(45) Ayn› anlay›fla sa-
hip olan Abdullah Eyyûbî, onun bu konuda
yazd›¤› er-Risâletü’n-Nakflibendiyye isim-
li eserini Tercüme-i âdâb-› Tarîk-› Nakfli-
bendî ad›yla Türkçe’ye tercüme etmifltir.(46)

Yine o, Ahmed et-Trabzonî (ö.?) isimli bir
zat›n kaleme ald›¤› Tuhfetü’l-ahbâb fi’s-
sülûki ilâ tarîk›’l-ashâb ad›ndaki eseri(47)

ile önemli mutasavv›flardan Ebu’l-Hasen
efl-fiâzelî’nin (ö. 1258) örnek hayat›n› anla-
tan bir eseri Türkçe’ye tercüme etmifltir.(48)

6. Abdullah Eyyûbî iyi bir hatip ve vâ-
izdir. O, gençlik y›llar›ndan itibaren Eyüp
Sultan Camii ile Sultan Ahmed Camii ve
Valide Camii’nde uzun zaman va’z etmifl,
buralarda ve baflka yerlerde yapt›¤› konufl-
malardan oluflan metinleri sonradan topla-
y›p Mecâlisü’l-mevâiz ismiyle kitap haline
dönüfltürmüfltür.(49) Talebelerinin iste¤i
üzerine ‹slâm ‹nançlar› ve Felsefesi konu-
sunda Fatih devri alimlerinden Hayâlî (ö.
1470?)(50) taraf›ndan kaleme al›nan Akâ-
idü’n-Nesefî isimli eserin flerhine uzun bir
hâfliye yazm›fl ve anlafl›lmas› zor yerlerini
izah etmifltir.(51) Bu eser Hâfliye alâ Hâfliye-
ti’l-Hayâlî alâ fierhi’l-Akâidi’n-Nesefiyye
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(30) Dârulkurrâlar hakk›nda
bilgi için bkz. Nebi Bozkurt,
"Dârulkurrâ", D‹A, VIII, 543-
545.
(31) Abdullah Eyyûbî, el-Mîzân,
vr. 1

b
.

(32) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 380.
(33) Abdullah Eyyûbî, Risâle fî
K›râati’s-Seb’a ve’l-Aflera ve’t-
Takrîb, vr. 153

a
.

(34) Abdullah Eyyûbî, Müteflâ-
bihâtü’l-Kur’ân, s. 76.
(35) Eserin yazma nüshalar› için
bkz. Süleymaniye ktp., ‹brahim
Efendi blm., 27, 49.
(36) Kâtip Çelebî, Keflfü’z-zu-
nûn, II, 1921.
(37) Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmânî, III, 396.
(38) Bir K›rk Hadis derlemesi ve
flerhi olan bu eser, Sultan II.
Mahmûd’un (saltanat›: 1808-
1839) kahvecibafl›s› Mustafa Kâ-
nî Bey taraf›ndan Telhîsu Resâ-
ili’r-rumât isimli eserin mukad-
dimesinde yay›nlanm›flt›r (‹stan-
bul, 1263/1846).
(39) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 379.
(40) Abdullah Eyyûbî, Tuhfe-
tü’l-imâm fî mesâili’s-s›yâm, vr.
1

b
.

(41) Abdullah Eyyûbî, Hediyye-
tü’l-huccâc, vr. 1

b
.

(42) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 380.
(43) Bu eser Ahvâlü Medîne-i
Münevvere ve Fezâilü Medîne-
i Münevvere fleklinde de geç-
mektedir. Bkz. Mehmed Sürey-
yâ, Sicilli Osmânî, III, 396.
(44) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 380.
(45) Ebû Saîd el-Hâdimî ve eser-
leri için bkz. Mustafa Yayla, "Hâ-
dimî Ebû Saîd", D‹A, XV, 24-26.
(46) Eserin yazma bir nüshas›
için bkz. Topkap› Saray› Müzesi
ktp., Emanet Hazinesi blm.,
1275.
(47) Yazma bir nüshas›na rastla-
yamad›¤›m›z bu eserin mahiyeti
hakk›nda bilgi için bkz. Ba¤dad-
l› ‹smâil Pafla, Îzâhu’l-meknûn,
I, 237.
(48) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 380.
(49) Ömer R›za Kehhâle, Mu’ce-
mü’l-müellifîn, VI, 123.
(50) Hayâlî ve eseri hakk›nda bil-
gi için bkz. Adil Bebek, "Hayâlî",
D‹A, XVII, 3-5.
(51) Abdullah Eyyûbî, Hâfliye
alâ Hâfliyeti’l-Hayâlî, s.2.



olarak bilinmektedir.(52) Ferâiz yani Miras
Hukuku konusunda kaleme ald›¤› ve Mah-
mûdiyye fi’l-Ferâiz ismini verdi¤i eseri de
önemli çal›flmalar›ndan biridir.(53)

7. Hadis ilimleri konusunda genifl bir
birikime sahip olan Abdullah Eyyûbî bu
alanda da önemli eserler kaleme alm›flt›r.
Bunlardan Minhatü’l-bârî Aliyyü’l-Kâ-
rî’nin (ö. 1605) iki kelimelik hadislerden se-
çerek meydana getirdi¤i bir K›rk Ha-
dis’inin Türkçe flerhidir.(54) O, Hayâtî Efen-
di (ö. 1814) taraf›ndan derlenmifl olan bir
K›rk Hadis mecmûas›n› da flerh etmifltir.(55)

Bir di¤er eseri olan Tercüme-i Ehâdîs-i
Kudsiyye’ye gelince, bu onun 300 civar›n-
da kudsî hadisi Türkçe’ye tercüme etti¤i bir
çal›flmas›d›r.(56) Tezkiratü’r-rumât ise ken-
disi taraf›ndan derlenmifl bir k›rk hadis
mecmûas›d›r. Burada okçulu¤un, at›c›l›¤›n
ve savaflman›n önemine dair hadisler der-
lenmifl ve Türkçe olarak flerh edilmifltir.(57)

Abdullah Eyyûbî’nin Rahmâniyyetün
mine’t-tefsîr(58) ve fierhu Mir’âti’n-nâz›-
rîn(59) gibi eserleri de bulunmakta, ayr›ca
kütuphanelerimizde kendisi taraf›ndan is-
tinsah edilmifl baz› yazma eserler ile karfl›-
lafl›lmaktad›r.(60)

C. Eyüp Sultan ve Civar› Konusun-
daki Hassasiyeti:

Abdullah Eyyûbî’nin en önemli yönü,
Ebû Eyyûb el-Ensârî (ö. 49/669) Hazretleri-
ne olan ilgisi ve Eyüp Sultan Camii ile civa-
r› konusundaki duyarl›l›¤›d›r. O, tahsilini
tamamlad›ktan sonra Eyüp Sultan Ca-
mii’ne baflimam tayin edilmifl ve camiin
meflrutas›na yerleflerek cami ve civar›nda
olanlar› yak›ndan gözlemeye bafllam›fl,(61)

ancak karfl›laflt›¤› manzaray› pek iç aç›c›
bulmam›flt›r. ‹nsanlar›n ziyaret maksad›yla
buraya oluk oluk akt›¤›n›, adaklar tuttu¤u-
nu, mermerleri ve çinileri öperek bunlar-
dan bir fleyler bekledi¤ini görünce, 90 yafl-
lar›nda bulundu¤u s›rada Medine’den yola
ç›k›p ‹slâm’a hizmet maksad›yla ‹stanbul’a
gelen Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerini ve
onun tafl›d›¤› ruhu düflünmüfl,(62) ikisi ara-
s›nda bir alâka kuramay›nca da bir fleyler
yapmas› gerekti¤ini fark etmifl ve hemen te-
flebbüse geçmifltir.

‹lk ifl olarak Ebû Eyyûb el-Ensârî Haz-

retlerinin Hazret-i Peygamber’den nakletti-
¤i hadisleri derleyip burada okutmay› dü-
flündü. Bunlar› derlemeye çal›fl›rken daha
önce bu konuda yap›lm›fl bir çal›flma ile
karfl›laflt›. Bu çal›flma M›s›rl› muhaddis Ali
b. Ahmed el-Karâfî’nin (ö. 1533) Nefehâ-
tü’l-abîri’s-sârî bi-ehâdîsi Ebî Eyyûb el-
Ensârî isimli eseri idi.(63) Abdullah Eyyû-
bî’nin anlatt›¤›na göre, bu zat Kânûnî Sul-
tan Süleyman devrinde (saltanat›: 1520-
1566) ‹stanbul’a gelmifl, Ebû Eyyûb el-Ensâ-
rî Hazretlerini ziyarete gidince gördü¤ü
manzaraya çok üzülmüfl, bunun üzerine bu
eserini kaleme alm›flt›r.(64)

Abdullah Eyyûbî el-Karâfî’nin eserini
önce Türkçe’ye tercüme etti,(65) sonra bir
program dahilinde talebeye okuttu, halka
da anlatt›. Defalarca tekrar edilen bu okut-
ma ve anlatma ifli sonunda ortaya ç›kan
malzeme ile söz konusu hadisleri flerh etti.
Böylece hacimli bir eser ortaya ç›kt›. Güzel
bir Türkçe ile kaleme al›nm›fl olan onun bu
eseri Ebû Eyyûb el-Ensârî’den Rivayet
Edilen Hadislerin Tercüme ve fierhi is-
miyle yazma halinde kütuphanelerimizde
mevcuttur.(66)

Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin kab-
rine gelen ziyaretçilerin türbe ve civar›nda
yanl›fl ifller yapmalar›, bid’at ve hurafe türü
fleylerle meflgul olmalar› gibi konular da
Abdullah Eyyûbî’yi rahats›z ediyordu. O,
bu yanl›fllar› ortadan kald›rmay› düflündü
ve bu maksatla Âdâbü’l-müsâfirîn veya
Risâle fî hakk› âdâbi ziyârati Hazret-i Hâ-
lid Ebâ Eyyûb el-Ensârî isminde ziyaret
adab›n› anlatan k›sa bir yaz› yazd›.(67) Türk-
çe olan bu yaz›da ziyaretçilerin dikkat ede-
cekleri hususlarla okuyacaklar› dualar yer
almaktad›r.(68)

Bu arada o, Ebû Eyyûb el-Ensârî Haz-
retlerinin hayat›n› anlatan bir eser kaleme
ald›. Türkçe olarak kaleme al›nan bu eserin
ismi Risâle fî hakk› Hazret-i Ebû Eyyûb
el-Ensârî fleklindedir. Bir hizmet düflüncesi
ile kaleme ald›¤› bu eserini Abdullah Eyyû-
bî türbeye b›rakt› ve ziyarete gelenlerden
Ebû Eyyûb hakk›nda bilgi edinmek iste-
yenlerin buradan istifade etmelerini sa¤la-
d›.(69)

Yaflad›¤› muhitle çok yak›ndan ilgili
olan Abdullah Eyyûbî bununla da yetinme-
di. ‹lim ehli zevat baflta olmak üzere Eyüp
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(52) Eserin yazma bir nüshas›
için bkz. Süleymaniye ktp., Yaz-
ma Ba¤›fllar blm., 666.
(53) Bu eser yazma halinde Kay-
seri-Râflid Efendi ktp., Îd Meh-
med Efendi blm., 26655/2, vr.
176b-180b de bulunmaktad›r.
Bilgi için bkz. Ali R›za Karabu-
lut, Kayseri-Râflid Efendi Eski
Eserler Kütuphanesindeki Yaz-
malar Katalo¤u, I-II, Ankara,
1995.
(54) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 380.
(55) Mehmed Tahir, a.g.e., I,
380.
(56) Bu eserin asl› Veliyyüddîn
Efendi taraf›ndan 1687 y›l›nda
kaleme al›nm›fl, Abdullah Ey-
yûbî taraf›ndan da tercümesi
yap›lm›flt›r. Yazma bir nüshas›
için bkz. Millet ktp., Ali Emîrî-
fier’iyye blm., 71.
(57) Eserin yazma bir nüshas›
için bkz. Topkap› Saray› Mü-
zesi ktp., Emanet Hazinesi
blm., 1418.
(58) Mehmed Süreyyâ, Sicilli
Osmânî, III, 396.
(59) Ba¤dadl› ‹smail Pafla, He-
diyyetü’l-ârifîn, I, 489.
Mir’âtü’n-nâz›rîn için ayr›ca
bkz. Ba¤dadl› ‹smâil Pafla,
Îzâhu’l-meknûn, II, 462.
(60) el-Batalyevsî’nin (ö. 1127)
et-Tenbîh isimli eserinin Ab-
dullah Eyyûbî taraf›ndan 1219
(1804) y›l›nda istinsah edilmifl
yazma bir nüshas› için bkz.
Marmara Ün. ‹lahiyat Fak.
ktp., Üsküdarl› blm., 66.
(61) Abdullah Eyyûbî, Risâle
fî hakk› Hazreti Ebû Eyyûb
el-Ensârî, vr. 114

a
, 145

b
.

(62) Ebû Eyyûb el-Ensârî ve
‹stanbul’a gelifli hakk›nda bil-
gi için bkz. Hüseyin Algül,
Hala Sultan ve Eyyûb Sultan,
s. 71-77.
(63) el-Karâfî’nin bu eserinin
kütuphanelerimizde bir çok
yazmas› bulunmaktad›r. Ör-
nek olmak üzere bkz. Beyaz›t
ktp., Umumî blm, 1077; Nuru-
osmaniye ktp., 1284.
(64) Abdullah Eyyûbî, Ebû
Eyyûb el-Ensârî’den Rivayet
Edilen Hadislerin Tercüme
ve fierhi, vr. 2

b
-3

a
.

(65) Abdullah Eyyûbî, a.g.e.,
vr. 3

a
.

(66) Eserin tespit edebildi¤i-
miz 273 varakl›k tek nüshas›
için bkz. Süleymaniye ktp.,
Hasan Hüsnü Pafla blm, 203.
(67) Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 380.
(68) Bir sahifeden ibaret olan
bu yaz›n›n metni için bkz.
Marmara Ün. ‹lahiyat Fak.
ktp., Hac› Cemal Ö¤üt blm.,
1215, vr. 146a. Abdullah Eyyû-
bî ziyaret adab› ile ilgili bu ya-
z›s›n› daha sonra baz› ilaveler-
le gelifltirmifltir. Bkz. Risâle fî
hakk› Hazret-i Ebû Eyyûb el-
Ensârî, 123

b
-124

b
.

(69) Abdullah Eyyûbî, a.g.e.,
vr. 113

b
-114

a
.



Sultan Camii ile türbe çevresindeki kabris-
tanda yatan meflhurlar› tespit etmeye çal›fl-
t› ve onlar›n hayatlar›na dair bilgileri Ebû
Eyyûb el-Ensârî ile ilgili eserine bir bölüm
olarak ilave etti. Zeyl-i Risâle-i Hz. Hâlid
Ebâ Eyyûb el-Ensârî, Civar-› Türbe-i Ebû
Eyyûb’da Medfûn Olan Meflhurlar›n
Menk›beleri ve Eyüp Civar›nda Medfûn
Olanlar gibi farkl› isimlerle zikredilen ve
müstakil bir eser olarak alg›lanan bu bö-
lümde o yaklafl›k 25 kiflinin hayat›n› konu
etmifltir. Bunlar aras›nda Musannifek (ö.
1470), Ali Kuflçu (ö. 1474), Hatip-zâde (ö.
1495), Kestellî (ö. 1495), Seyyid Ahmed Pa-
fla (ö. 1496), Efdal-zâde (ö. 1497), Kutbüd-
dîn Acemî (ö. 1497), Müeyyed-zâde (ö.
1516), Sinanüddîn Yusuf (ö. 1534), Çivi-zâ-
de (ö. 1547) ve Saçl› Emîr Efendi (ö. 1555)
gibi önemli isimler de yer almaktad›r.(70)

Bütün bunlar Abdullah Eyyûbî’nin
ilim, devlet, toplum ve çevre gibi insanlar›n
bugün duyarl›l›k gösterdi¤i konularda da-
ha iki as›r önce kendisini yordu¤unu ve
mahallî imkanlarla önemli ifller baflard›¤›n›
ortaya koymakta, ayr›ca bu noktalarda hiz-
met düflüncesi ve fluuruyla hareket etti¤ini
göstermektedir.
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(70) Abdullah Eyyûbî, a.g.e.,
vr., 125a-145b.

Abdullah Eyyübî’nin
Eyüp’deki, Eyüpsultan tür-
besinin arkas›ndaki hazire-
de yer alan mezar› ve me-
zartafl› kitabesi (Eyüp
Belediyesi arflivinden) 
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10 fiubat 1939 ‹stanbul do¤umludur. ‹lk ve orta ö¤renimi
s›ras›nda Ankara, ‹stanbul, Bodrum ve ‹zmir’deki çeflitli okullarda
okumufl ve 1962’de ‹TÜ Elektrik Fakültesi’nden yüksek mühendis

olarak mezun olmufltur. Bir y›l ‹zmir Eshot Elektrik fiebeke
Müdürlü’nde çal›flt›ktan sonra 1963-65  y›llar› aras›nda askerle¤ini
Ankara’da  mühendis olarak yapm›flt›r. Terhis olunca k›sa bir süre

Betontafl A.fi.’nin Ankara Bürosu’nda görev alan ACAR, 1966 bafl›nda
Eskiflehir’de Eston A.fi.’de göreve bafllam›fl ve 1992’ye de¤in bu

flirketin Gn. Md. Yard›mc›l›¤› ve Gn. Müdürlük görevlerini üstlenmifl;
1992-99 y›llar› aras›nda da Zeytino¤lu Holding A.fi.’de Grup Baflkan›
olarak görev yapm›flt›r. Evli ve biri erkek di¤eri k›z iki çocuk sahibi
olan ACAR, halen kimi flirket ve vak›flarda yönetim kurulu üyesi

olarak görev yapmaktad›r. Osmanl› Devleti’nin kuruluflunun 700. Y›l›
dolay›siyle yay›mlanm›fl “TÜRK HAT SANATI (Araç, Gereç ve

Formlar)” adl› bir kitab› vard›r. Ayr›ca, çeflitli gazete ve dergilerde
röportajlar›, teknik yaz›lar›, hat sanat›yla ilgili makale ve incelemeleri

ve yurtd›fl› gezi notlar› yay›mlanm›flt›r.

SEZD‹M B‹R Âfi‹NÂ G‹B‹ HEYBETL‹ HÜZNÜNÜ

B‹R K‹TÂBEN‹N 

DÜfiÜNDÜRDÜKLER‹

Y.Müh. fiinasi ACAR



Gönül verdi¤im hat sanat›na olan yak›n
ilgim nedeniyle f›rsat ve olanaklar elverdi-
¤ince ünlü hattatlar›n mezarlar›n› bulup zi-
yaret ederek yerlerini ve yap›lar›n› belgelen-
dirmeye çal›fl›yorum. Bu konuda yay›mla-
nan uzun bir makalemde, o güne dek bula-
bildi¤im kimi ünlü hattatlar›n mezarlar› ile
genel olarak Osmanl› dönemi mezarl›k ve
mezar tafllar›na ve günümüze ulaflabilenle-
rin bu günkü durumlar›na iliflkin tesbitleri-
mi yaz›ya dökmüfltüm(1).

Bu kapsamdaki çal›flmalar›m s›ras›n-
da, Kanunî Sultan Süleyman, Sultan II.Selim
ve Sultan III.Murad dönemlerinde Saray’da
üst düzey kâtiplik makamlar›nda önemli gö-
revler üstlenmifl ve Saray kâtipleri içinde en
iyi yazan kifli olarak tan›nm›fl hattat AAbbdduull--
llaahh    KK››rr››mmîî’ye ait mezar tafl›n›n, Türk ve ‹s-
lâm Eserleri Müzesi depolar›nda bulundu-
¤unu ö¤rendim. Kültür Bakanl›¤›’ndan ge-
rekli izni ald›ktan sonra, mezar tafl›n› görme
ve foto¤raflama olana¤›na sahip oldum. Ge-
leneksel Osmanl› mezar tafllar›ndan farkl›
ö¤eler içeren bu mezar tafl›n›n, bana çok il-
ginç gelen öyküsünü sizlerle de paylaflmak
istiyorum.

Türk hat sanat› ve hattatlar hakk›nda
Osmanl› döneminde yaz›lm›fl eser say›s› ne
yaz›k ki çok azd›r:

• 1926’da Matbaa-y› Âmire’de bas›lan,
Gelibolulu Mustafa Âlî Ef.nin (1541-1599)
""MMeennââkk››bb--››  HHüünneerrvveerrâânn" (Hüner sahipleri-
nin destanlar›),

• 1939’da yeni harflerle bast›r›lan, Ne-
feszâde Seyyîd ‹brahim Ef.nin (Öl.1650)
""GGüüllzzâârr--››  SSaavvââbb"" (Do¤ruluk bahçesi),

• 1942’de yeni harflerle bast›r›lan, Su-
yolcuzâde Mehmed Necib Ef.nin (Öl.1757)
""DDeevvhhaa--ttüüll  KKüüttttââbb"" (Kâtiplerin soya¤ac›),

• 1928’de Devlet Matbaas›’nda bas›lm›fl
olan, Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin
Ef.nin (Öl.1788) ""TTuuhhffee--ii  HHaattttââttîînn"" (Hattatlar
arma¤an›)(2),

• Lâz Ömer Ef.nin ö¤rencisi Hakkâkzâ-
de Mustafa Hilmî Ef.nin (Öl.1852) 1850’de
yazd›¤› ""MMîîzzâânn--üüll  HHaatttt"" (Hatt›n ölçüsü),

• fieyhülislâm Sa’deddin Efendi’nin
(Öl.1866) 1850’de kaleme ald›¤› ""DDeefftteerr--ii  PPââkk--ii
EErrbbââbb--››  DDâânniiflfl"" (Bilgi sahiplerinin temiz defteri), 

• Müftü Mehmed fiem’î Ef.nin (Öl.1855)
""TTeezzkkiirree--ttüüll  HHaattttââttîînn""  (Hattatlar›n biyografi-
si),

• ‹ranl› Habîb Ef.nin 1888’de Ebüzziya
Matbaas› taraf›ndan yay›mlanan ""HHaatt  vvee
HHaattttââttâânn"" (Hat ve hattatlar),

• E¤inli Süleyman Ef.nin (Öl.1924)
""MMiirr’’ââtt--››  HHaattttââttîînn"" (Hattatlar aynas›) 

adl› eserleri, bu baflvuru kaynaklar›n›n belli-
bafll›lar›n› oluflturur. Tezkire (biyografi) ge-
lene¤ine göre yaz›lm›fl bu kitaplarda, k›s-
men hat sanat›na, ama daha çok hattatlar›n
yaflamlar›na iliflkin k›sa bilgiler ve onlarla il-
gili an›, f›kra ve öyküler bulunur. Kimilerin-
de yer yer sanatlar›n›n inceliklerine iliflkin
elefltiriler ile eser sahibinin kiflisel kanaat ve
düflünceleri de yer al›r. Genellikle a¤dal› bir
Osmanl› Türkçesiyle kaleme al›nm›fl bu
eserlerde, Arapça ve Farsça’n›n egemen  ol-
du¤u sseeccii,,  tteevvrriiyyee,,  tteellmmiihh,,  tteennââssüüpp,,  tteeflflhhiiss,,
tteeflflbbiihh,,  cciinnaass,,  tteezzaatt  vb.. edebî sanatlar içeren
süslü ve tumturakl› bir dil kullan›lm›flt›r(3).
Metin aralar›na yer yer, konuya iliflkin Türk-
çe, Farsça ve Arapça manzumeler serpifltiril-
mifltir. Bütün bu nedenler ve çoklukla kulla-
n›lan uzun ve mutantan cümleler dolay›siy-
le okurken anlafl›lmalar› oldukça zordur.
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Resim 1; 

K›r›mî’nin Mezar Tafl›

Tafl›n ölçüleri 114x57x5
cm’dir. Halen Türk ve ‹slâm
Eserleri Müzesi’nin Sulta-
nahmet’teki depolar›nda
bulunmaktad›r. Kitâbenin
içeri¤i hakk›nda yaz› içinde
genifl bilgi verilmifltir. Kü-
çük resimde ölüm tarihi
olan "sene 999" ibâresi
yak›ndan görülüyor.

(1) Söz konusu makale için
Bkz. AADD--AArrtt  DDeekkoorr dergisi
Aral›k 1999, say› 81 HHaattttaatt
MMeezzaarr  TTaaflflllaarr›› ve Ocak 2000,
say› 82 ÜÜnnllüü  HHaattttaattllaarr››nn  MMee--
zzaarrllaarr›› bafll›kl› yaz›lar.
(2) ‹bnülemin Mahmud Ke-
mal ‹NAL’›n 1955’te ‹stanbul
Maarif Bas›mevi’nde bas›lm›fl
SSOONN  HHAATTTTAATTLLAARR adl› eseri,
bu kitab›n devam› mahiyetin-
dedir.
(3) SSeeccii : Düzyaz›da yap›lan
kafiye (Cümlelerin, sonlar›na
getirilen kafiyeli  sözcüklerle
birbirine ba¤lanmas›),
TTeevvrriiyyee : Bir cümlede bir söz-
cü¤ü birden fazla anlamda
kullanma sanat›,
TTeellmmiihh : Anlat›lmak istenen
fleyi söz aras›nda imal› (üstü
kapal›) olarak belirtme (aç›kça
söylememe),
TTeennââssüüpp : Aralar›nda anlam,
konu ve tür bak›m›ndan ilgi
bulunan iki veya daha çok
sözcü¤ü bir arada kullanma
sanat›,
TTeeflflhhiiss : Canl› olmayan bir fle-
yi canl›ym›fl gibi göstererek
söz söyletme sanat›,
TTeeflflbbiihh : Anlam› kuvvetlendir-
mek ve anlat›m› daha ilgi çe-
kici k›lmak için iki varl›k ara-
s›nda benzetme yoluyla ba¤-
lant› kurma,
CCiinnaass : Anlamlar› ayr›, yaz›l›fl-
lar› (yada söyleniflleri) ayn› iki
sözcü¤ü bir arada kullanma,
TTeezzaatt : Bir cümle veya m›sra-
da birbirine z›t iki anlam bu-
lunmas›.



GGeelliibboolluulluu  ÂÂllîî
yukarda sözü edilen
eserinde, ça¤dafl› ol-
du¤u hattat Abdullah
K›r›mî’denövgüyle
söz eder. Kitab›n›n
yaz›lmas›nda Sa-
ray’›n görevli kâtiple-
rinden K›r›mî’nin
yard›mlar›n› gördü-
¤ünü ve onun verdi¤i
sözlü bilgilerden ya-

rarland›¤›n› belirtir. Âlî’ye göre, ""TTaattaarr  KKââ--
ttiipp"" diye de tan›nan K›r›mî, özellikle sülüs
ve nesihte Abdullah Amâsî’den sonra ça¤-
dafl› hattatlar›n en üstünü olup yaz› tekni¤i-
ni incelemede, hattatl›¤›n ve hattatlar›n du-
rumunu araflt›rmada do¤ruyu söylemesiyle
tan›nm›fl ve "insâf›yle bilinen" dürüst bir ki-
flidir. Nesih kalemini fieyh Hamdullah’›n to-
runu Dervifl Çelebi’den, sülüs, reyhânî ve
öteki yaz›lar› eski büyük hattatlar›n k›t’ala-
r›ndan meflk ederek ö¤renmifltir. Kanunî
(1520-1566), II.Selim (1566-1574) ve III.Mu-
rad (1574-1595) dönemlerinde Saray kâtiple-
rinin bafl› (yani Dîvân’da yaz› ifllerini yürü-
ten kalemlerin [dairelerin] ve kâtiplerin re-
isi) olarak çal›flm›flt›r.

Abdullah K›r›mî hakk›nda GGüüllzzâârr--››  SSaa--
vvââbb’da yaz›lanlar ise özetle flöyledir :

Alt› kalem yaz›da da usta, büyük bir
hattatt›r. Dervifl Mehmed’den ders alm›fl,
fieyh Hamdullah yolunda ilerleyerek bir sü-

re sonra ‹‹kkiinnccii  fifieeyyhh diye an›lmaya bafllan-
m›flt›r.Hatt› keskin ve yüksektir. Sa¤lam ve
usta bir hattat olmakla birlikte hattan çok iyi
anlayan, saf denecek ölçüde kurnazl›k ve hi-
le bilmeyen, sâde ve nüktedan bir insand›r.
‹yi niyetli oldu¤u kuflkulu bir kiflinin "bugü-
ne dek gelen üstatlar›n her biri özgün bir
tarz yaratarak seçkin ve ünlü olmufllard›r"
sözüne kap›lm›fl, (örne¤in "sin"lerin difllerini
gayet keskin ve yüksek yaparak) kimi de¤i-
flikliklerle kendine özgü yeni bir sülüs tarz›
yaratma, nesihte de daha seçkin olma heve-
sine düflerek bu yolda u¤rafla u¤rafla eski
güzel yaz›s›n› bozmufltur.

Kendisinin bir de tanburu vard›r ki
"gençlik günlerimde bununla nice günahlar
ifllemiflimdir" der ve onu kendi nefsini kötü-
lemek için saklarm›fl.

Gördü¤ü bir düfl üzerine "rüyamda uya-
r›ld›m, ölümüm yak›nd›r; bana bundan böy-
le gözyafl› dünya  sevincidir" diyerek Edir-
nekap› Mezarl›¤›’nda Emîr Buhârî(4) civar›n-
da mezar›n›  haz›rlatm›fl; mezar tafl›n› da
kendi eliyle yazm›fl, ancak tarihini bofl b›rak-
m›flt›r. Yak›nlar›ndan biri bunu görerek "ya
bunun tarihi nice olur" diye sordu¤unda
"ö¤rencilerimden biri bulunmaya m› ki üç
dokuz yazmay› beceremesin" diye cevap
vermifltir. Gerçekten de Hicrî 999’da vefat et-
mifltir. En iyi ö¤rencisi Emrullah Efendi ho-
cas›n›n yolunu ihyâ etmifl (canland›rm›fl) ve
ustas›n› "taklid"de ola¤anüstü baflar› göster-
mifltir. Ünlü hattat Demircikulu Yusuf Efen-
di de bafllang›çta kendisinden ders alm›flt›r. 

Abdullah K›r›mî’nin Türk ve ‹slâm Eser-
leri Müzesi’nde bulunan mezar tafl›n›n sol
üst köflesi k›r›kt›r ve bu nedenle kitâbe met-
ninin bu bölümü okunamamaktad›r. Bu
okunam›yan k›sma da ›fl›k tuttu¤u için, TTuuhh--
ffee--ii  HHaattttââttîînn’de kendisine ayr›lan bölümü
aynen vermeyi ye¤liyorum : 

K›r›mîdir. Sultan Selîm Hân eyyâm›nda
zuhûr ve fieyh Hamdullah-› agâh›n hafîd-i
saîdleri Dervifl Mehmed bin Mustafa De-
de’den temeflfluk idüb edna sa’yile sûret-pe-
zîr-i icâzet olmufldu. Bir vâk›’alar› vak’ay›
intikaline delâlet eyledikde, hâric-i sûr-i ‹s-
tanbul’da Câmi’-i Emîr Buhârî civâr› ve Ebû
Eyyûb Ensârî aleyhi r›dvân-ül Bârî rehgüzâ-
r› kendi muhtâr› olub ihzâr-› mezâr ve "ser-
levha-y› seng-i pür-envâr"›na ""KKaadddd  ttaavvaa  ttaa--
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Resim 2;

Türk ve ‹slâm Eserleri Mü-
zesindeki Mushaf›: Türk ve
‹slâm Eserleri Müzesi’nde
385 envanter numaras›yla
kay›tl› bulunan mushaf
41x29 cm boyutlar›nda olup
575 sayfad›r. Her sayfas› si-
yah mürekkep ve nesih ya-
z›yla 13 sat›rl› olarak yaz›l-
m›flt›r. Hicrî 966 (Milâdî
1559) y›l›nda yaz›lm›flt›r ve
üzerindeki Hicrî 1161 (Milâ-
dî 1748) tarihli mühürden,
müzeye Âflir Efendi Kütüp-
hanesi’nden geldi¤i anlafl›l-
maktad›r (Müzeye girifl tari-
hi 31 Mart 1330’dur). Mus-
haf›n kab› siyah meflinden
yap›lm›fl olup flemse köfle-
likleri kabartma çiçek yal-
d›zl› ve içi  viflneçürü¤ü de-
ri kapl›d›r. fiemsesi siyah
zemin üstüne kabartma yal-
d›zl›d›r ve sertab›na Ku-
rân’dan âyetler yaz›lm›flt›r.

Resimlerde mushaf›n ser-
levha (bafll›k) sayfalar› ile
ketebe sayfas› görülüyor.

(4)  EEmmîîrr  BBuuhhâârrîî (1443-1516)
Buhara do¤umludur ve ‹stan-
bul’un ünlü velîlerindendir.
Edirnekap›’daki EEmmîîrr  BBuuhhâârrîî
TTeekkkkeessii  CCaammiiii, Otakç›lar civa-
r›nda (Haliç Köprüsü çevre
yolu yak›n›nda) bugünkü
Münzevî Caddesi’yle De¤ir-
men Soka¤›’n›n  birleflti¤i yer-
deydi. Bu nakflibendî tekke-
sinden günümüze (birkaç me-
zar tafl› d›fl›nda) hiçbir fley
kalmam›flt›r.



vvââmmîîrr--üüll  aa’’mmââll  vvee  nneesseehhaa  eessââttîîrr--üüll  ââmmââll  bbii--ll
ââccââll"" f›kralar› nakfl›na ibtidâ ve nâm-i nâmî-
lerin dahî resm ü imlâ ve rakam-› Hindî ile
iki dokuz, sâlisin vuku’una flâhideyn maka-
am›nda tasvîr ve istâde ve bir hâne-i rakam›
küflâde terk eyledi. Birini dahî flâkirdleri-
mizden biri yazsun diye keflf-i hâl buyurub
vâk›’â ol vâhid-i      ke-elf elf-i kâmilden bir
sene mukaddem ba¤çe-serây-› me’vâya
müntakil oldu¤u ve bunun emsâli, ahvâlî
"Hüner-verân-› Âlî" ve sâir "resâil-i hutût-i
âmâlî"de mezkûr-i icmâlîdir" ""HHaattttââtt--››  zzîîbbââ
KK››rr››mmîî 999" kelime-i se dânesi kalem-i fakî-
râneden tis’ât-› selâseye müsâvi-yül a’dâd
vâk›’ oldu(5). Teberrüken kaydolundu.

BBuuggüünnkküü  ddiillllee  MMüüssttaakkiimmzzââddee  flflööyyllee  ddiiyyoorr
: K›r›ml›d›r. Sultan Selim Han döneminde or-
taya ç›kt› ve fieyh Hamdullah üstâd›n sevgili
torunu, Mustafa Dede o¤lu Dervifl Meh-
med’den meflk edip  k›sa sürede icâzet sahibi
oldu(6). Bir rüyas›, öbür dünyaya göçece¤ine
yorumland›¤›nda, kendi arzusuyla sur d›fl›n-
da Emir Buhârî Camii yak›nlar›nda, (Allah’›n
hoflnutlu¤u üzerine olsun) Eyüp Sultan yolu
üzerinde mezar yerini haz›rlatt› ve nurla dolu
tafl›n›n bafll›¤›na ""MMuuhhaakkkkaakk  kkii  vvaaddee  ddoolldduu--
¤¤uunnddaa  ((aallnnaa))  yyaazz››llaannllaarr  bbiitteerr  vvee  ((kkiiflfliinniinn))  aammeell
ddeefftteerrii  kkaappaann››rr"" sözünü iflletti ve ünlü olan
ad›n› güzel yaz›s›yla yaz›p iki dokuz rakam›-
n›, (âdeta) üçüncü dokuzun sonradan yaz›l-
mas›na iki tan›k olmak üzere  dikili ve bir hâ-
nelik rakam yerini bofl b›rakt›. Birini de ö¤ren-
cilerimizden biri yazs›n diye durumu aç›kla-
yarak, gerçekten, o bir elif gibi bin y›l›ndan
tam tam›na bir y›l önce öbür dünyan›n saray
bahçesine göçtü(7). Bunun örnekleri (Gelibolu-
lu) Âli (Efendi)’nin "Menâk›b-› Hünerverân"
adl› eserinde ve hatla ilgili öteki kitaplarda k›-
saca anlat›lm›flt›r. ""HHaattttââtt--››  zziibbââ  KK››rr››mmîî"" (Gü-
zel hattat K›r›mî) : Bu üç sözcük ebced hesa-
b›yla üç tane dokuza (yani Abdullah K›r›-
mî’nin ölüm tarihi olan 999 y›l›na) eflit olarak
ben yoksulun kaleminden ç›kt› ve u¤ur say›-
larak kaydolundu.

Bu bilgilere ek olarak Suyolcuzâde Meh-
med Necib Efendi DDeevvhhaa--ttüüll  KKüüttttââbb adl› ese-
rinde "fieyh Hamdullah vadisinde yazmay›
sürdürseydi, bir tane olacakt› (yani o yolun en
büyük hattat› olacakt›)" demektedir.

K›r›mî’nin öldü¤ü y›l› biliyoruz ama, kaç
yafl›nda öldü¤ünü bilmiyoruz. Gelibolulu

Âlî, kendisinin Kanunî döneminde Saray kâ-
tiplerinin bafl› oldu¤unu söylüyor. Müsta-
kimzâde de Sultan Selim Han döneminde
ortaya ç›kt›¤›n› yaz›yor. Bu Selim’in ""YYaavvuuzz
SSeelliimm"" olmas› gerekir; zira kastetti¤i II.Selim
olsayd›, daha önceki padiflah Kanunî döne-
minde "kâtiplerin bafl›" olarak çal›flan biri
için herhalde böyle demezdi. Demek ki K›r›-
mî, Yavuz Sultan Selim’in hükümdarl›¤›  za-
man›nda  (1512-1520)  tan›nmaya  bafllam›fl-
t›r.  Bu  muhakeme  bizi  K›r›mî’nin uzun  bir
ömür sürdü¤ü ve 90 yafllar›ndayken vefat
etti¤i sonucuna ulaflt›rmaktad›r. Demek ki
erken bafllad›¤› sanat yaflam›n› erken bitir-
memifl; ama sonunu istedi¤i gibi, gönlünce
getirememifltir.

Büyük olas›l›kla, bürokratik görevleri
vaktinin büyük bir bölümünü ald›¤› için çok
eser verememifltir. Elimize ulaflabilen az sa-
y›daki eserlerinden, K›r›mî’nin çok kuvvetli
bir ele sahip bulundu¤u ve özellikle nesih ve
muhakkak yaz›lar›nda çok baflar›l› oldu¤u
anlafl›lmaktad›r.

K›r›mî’nin mezar tafl› kitâbesi flöyledir (K›-
r›k olan bölümü Tuhfe-i Hattâtîn metninden
yararlan›larak parantez içinde yaz›lm›flt›r) :

"Kadd neseha esâtîr-ül âmâl ve tava ta-
vâm(îr-ül a’mâl) / el-üstâd-ül ecell ve-l hattât-ül
mükerrem-ül mübeccel / el-muhakk›k hüsnü
tahrîruhu fî kaari’-il ukûl-il mahallî, menflûr(un)
/ ameluhu bi-tevkî’-il kabûl, el-muhtâc ile-l fazl-
il Kerîmî, el-kâtib / Abdullah-il K›rîmî afâ-llahu
anhu bi-keremihi-l vefî ve lutfihi-l celî ve-l hafî /
sene 999"

Gerek yaz› karakterinden gerekse ifade-
sinden, kitâbe metninin K›r›mî  taraf›ndan ve
üzerinde çal›flarak (düflüne tafl›na) kaleme
al›nd›¤› anlafl›lmaktad›r.  Kitâbe metni derin
anlamlar içeren, özlü, özgün ve vecîze kabi-
linden bir ifade tafl›makta ve demek istedi¤i
ilk okunuflta kolayca anlafl›lamamaktad›r. K›-
r›mî bu metni, dönemin edebî anlay›fl›na uy-
gun olarak sanatl› bir dille ve ""ttaa’’kkiidd"" tarz›nda
yazm›fl, nerdeyse anlam›n› sökülemez hale
getirmifltir(8). Bu yüzden bu k›sa metin, bizi
de¤iflik anlamlara  sürüklüyor ve K›r›mî elbet-
te ki bunu isteyerek yap›yor..

Metinde kafiyeli sözcükler art arda s›ra-
lanarak (âmâl-a’mâl, ecel-mübeccel, ukûl-
kabûl, Kerîmî-K›rîmî, vefî-hafî) secili bir ifa-
de kullan›lm›flt›r. Kullan›lan kimi sözcükle-
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(5)  Bu üç sözcü¤ün ebced he-
sab›yle say›sal de¤erleri topla-
m› 999’dur.
(6)  DDeerrvviiflfl  MMeehhmmeedd (Öl.1592),
Mimar Sinan’›n eski Topkap›-
Silivri yolunda bulunan Bü-
yükçekmece Köprüsü üzerin-
deki kitâbenin hattat›d›r.
(7)  Arap harfleriyle yaz›l›fllar›
ayn› olan alfabenin ilk harfi
(ve ebced’deki say›sal karfl›l›¤›
1 olan) "eelliiff" ile bin anlam›n-
daki ""eellff"" sözcükleri arka ar-
kaya getirilerek sanatl› bir
ifade kullan›lmakta; benzer
flekilde "bbaa¤¤ççee--sseerrââyy" söz-
cü¤üyle de ayn› zamanda Ab-
dullah Ef.nin K›r›m’›n BBaahh--
ççeessaarraayy kentiyle olan iliflkisi
an›msat›lmaktad›r.
(8) TTaa’’kkiidd (dü¤ümleme), bir
ifadenin cümle düzeni ve ba¤-
lant›lar›nda herhangi bir
kusur söz konusu olmamakla
birlikte anlam›nda aç›kl›k
bulunmayacak tarzda yaz›l-
mas›na, anlam› anlafl›lmaz
flekilde söylenmesine denir
(Lâfzî de¤il manevîdir).



rin birbirinden çok de¤iflik birkaç anlam›
vard›r (eessââttîîrr: Sat›rlanm›fllar [yaz›lar] veya
söylenceler [efsaneler]; nneesseehhaa: Hükmünü
ortadan kald›rmak veya kopya etmek; kkaa--
aarrii’: Derinlik veya okuyan; mmeennflflûûrr: Neflre-
dilmifl [yay›lm›fl] veya önemli rütbelerin ve-
rilmesine dair ferman). Kimi sözcükler iki
türlü okunabilmektedir (mmuuhhaakkkk››kk: Araflt›r›-
c›, k›l› k›rk yararak inceleyen – mmuuhhaakkkkaakk:
Bir yaz› türü veya gerçekli¤i kesinleflmifl;
eecceellll: En ulu, en büyük – eecceell: Vade, ölüm
vakti). Metinde geçen ve "tu¤ra, imza ve
mühür" anlam›nda kullan›lan tteevvkkîî’’ sözcü-
¤ü "tteevvkkîî’’--ii  ppââddiiflflââhhîî" de "tteevvkkîî’’--ii  iillââhhîî" de
olabilir (Yani padiflah ve çevresini kastetti¤i
düflünülebildi¤i gibi, "Allah’›n iznini" anlat-
mak istedi¤i de düflünülebilir)..

Kan›m›zca  K›r›mî, mezar tafl›n›n kitâbe-
sinde bugünkü dille flöyle demek istemektedir:

"Muhakkak ki (alna) yaz›lanlar (bir gün)
biter ve (kiflinin) aammeell  ddeefftteerrii kapan›r(9). Al-
lah’›n izniyle yay›lm›fl (bulunan) çal›flmalar›
zihinlerin derinliklerinde (düflüncelerde)
yer etmifl olan, güzel yaz›lar›n› (araflt›r›p in-
celeyerek titizlikle ve) hakk›yla yazan, bü-
yük usta, sayg›n ve yüceltilmifl hattat, ki ulu
Allah’›n inâyetine (yard›m ve iyili¤ine)
muhtaçt›r, Kâtip K›r›ml› Abdullah’›, vaat et-
ti¤ini mutlaka yerine getiren (va’dinde emîn
olan) ulu Allah, aç›k ve gizli lutuflar› ve cö-
mertli¤iyle ba¤›fllas›n, y›l 999"  (MMiillââddîî  11559911)

Mezar tafl›n›n kitâbe metni form olarak
da al›fl›lagelmiflin d›fl›ndad›r. Bafllang›çta
""HHüüvvee--ll  bbââkkîî"" (Allah ebedîdir, kal›c›d›r;

ölümsüz olan bir tek
O’dur) yada benzeri
bir ibâre yer almad›¤›
gibi, son bölümünde
tafl› görenlerden ya-
da mezar› ziyaret
edenlerden ffââttiihhaa
ookkuummaa (günahlar›n›n
ba¤›fllanmas› için
dua etme) dile¤inde
de bulunulmamakta-
d›r. Bununla birlikte
o devir mezar tafllar›-
n›n pek ço¤unda,
sonraki dönemlerde
standart hale gelerek
gelenekselleflecek ki-
tâbe formunun bu iki
ana ö¤esi henüz yay-

g›nlaflm›fl de¤ildir.
Bu kitâbede yaz›lanlar›n alt›nda acaba

neler yatmaktad›r?.. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun siyasal ve
ekonomik güçlenifliyle güzel sanatlardaki
yükselifli birbirine kofluttur. K›r›mî’nin yafla-
d›¤› y›llar, Osmanl›’da güzel sanatlar›n en
parlak devrini yaflad›¤›, en üst düzeye ulafl-
t›¤› dönemdir. K›r›mî, devlet hizmetinde üç
padiflah döneminde de baflkâtiplik görevini
sürdürebildi¤ine göre, (Gelibolulu Âlî’nin
de teyit etti¤i gibi) birikimi, ciddiyeti ve ta-
rafs›zl›¤›yla herkesin takdir ve güvenini ka-
zanm›fl bir bürokratt›r. Kaynaklardan ö¤ren-
di¤imize göre, hem Dîvân’daki bu görevin-
de hem de sanat›nda çok baflar›l› olmufl; an-
cak yaflam›n›n ileri bir döneminde hat sana-
t›nda yeni bir ekol yaratma çabalar› baflar›-
s›zl›kla sonuçlanm›flt›r. Bu beklentisinin bo-
fla ç›kmas›n›n do¤urdu¤u üzüntü, düflk›r›k-
l›¤› ve moral çöküntüsü içindeyken, gördü-
¤ü bir rüya üzerine yak›n bir gelecekte öle-
ce¤ine inanmas› ve bu duygular içinde me-
zar tafl›n› haz›rlatmas›, kendisini ister iste-
mez bir yaflam muhasebesi yapmaya itmifl
olmal›d›r.

Mezar tafl›n›n kitâbe yaz›s› (bir iki
harfi muhakkak yaz›s›n› and›r›r biçimde ol-
sa da) celî sülüsle yaz›lm›flt›r. Harfler üslup
olarak Osmanl› karakteri tafl›makla birlikte,
terkip (kompozisyon) Selçuklu celîsinin et-
kisindedir: Dik harfler tenâsübü (orant›y›)
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Resim 3; Bir K›t’as›

K›t’ada sülüs ve nesih
yaz›lar›yla çeflitli hadisler
yer almaktad›r. Üç sat›r
sülüs yaz›n›n sonunda (sol
alt köflede) sülüs yaz›yla
ketebesi "Abdullah-il
K›rîmî" ve içerde nesih
sat›rlar›n sonunda da  nesih
ketebesi "K›rîmî, sene 991"
bulunmaktad›r (Ekrem
Hakk› AYVERD‹ kolek-
siyonundan).

Resim 4; Muhakkak
Hatt›yla Yazd›¤› En’am-›
fierîfi;

‹stanbul Üniversitesi
Kütüphanesi’nde A.6763
envanter numaras›yla kay›t-
l› bulunan en’âm 31x21 cm
boyutlar›nda olup 29 yap-
rakt›r. Muhakkak hatt›yla
yaz›lm›fl en’âm›n yaz›l›fl tar-
ihi belli de¤ildir. Abdullah
K›rîmî en’âm›n ancak üçte
ikisini yazabilmifl, kalan
bölümü kendisinin en iyi
ö¤rencisi Emrullah Ef. (Öl.
1631) taraf›ndan tamamlan-
m›flt›r. Muhakkak yaz›n›n
en yetkin ve seçkin örnek-
lerinden biri ve K›r›mî’nin
ne denli kuvvetli bir ele
sahip oldu¤unun aç›k
delilidir. Resimde en’âm›n
unvan sayfas› görülüyor.

(9) "AAmmeell  ddeefftteerrii", içine insa-
n›n iyilik ve kötülüklerinin
yaz›ld›¤›na inan›lan defterdir
(""ddeefftteerr--ii  aa’’mmââll"" [ameller def-
teri] de denir).
Bir hhaaddîîss--ii  flfleerrîîff flöyle der : ‹‹nn--
ssaannoo¤¤lluu  ööllüünnccee  aammeellii  kkeessiilliirr..
AAnnccaakk  üüçç  flfleeyyllee  aammeellii(nin se-
vab›) ddeevvaamm  eeddeerr  ::  FFaayyddaall››
iilliimm  (bilimsel bir eser),,  ggeeççeerrllii
ssaaddaakkaa  (vak›f) vvee  ggüüzzeell  aahhllââkk--
ll››  (iyi yetifltirilmifl) bbiirr  ççooccuukk....

‹nsanlar›n iflledikleri iyi ve
kötü hareketleri yazmakla gö-
revli meleklere ""kkiirrââmm((eenn))  kkââ--
ttiibbîînn"" ad› verilmifl ve Ku-
rân’da ‹‹nnffiittâârr  SSûûrreessii’’nin 10, 11
ve 12. âyetlerinde bu melekle-
rin insanlar› her zaman denet-
ledikleri bildirilmifltir : "Hal-
buki sizin üstünüzde gerçek
bekçiler ve çok flerefli
yaz›c›lar vard›r ki (onlar) ne
yaparsan›z bilirler".



bozacak ölçüde oldukça uzun çizilmifl ve
yan yana dizilmifllerdir; terkipte harflerin is-
tiflenmekten çok da¤›n›k bir flekilde belli
yerlerde kümelendi¤i görülmektedir. Hiçbir
süsleme ve bezeme tafl›mamas›na karfl›n, tafl
bütünüyle estetik ve etkileyicidir. K›r›mî bel-
ki de bu tafl›, mezar tafl›ndan çok bir "ttaabblleett"
gibi düflünmüfl, kitâbenin kendisini tan›yan-
lara yaz›lm›fl bir mektup yada bir veda me-
saj› olmas›n› istemifltir.

Kitâbede günlerinin say›l› oldu¤u bilin-
ciyle tüm geçmiflini düflünmektedir K›r›mî..
Kendini övmesi, asl›nda kendisiyle hesap-
laflmas›d›r. Anlafl›lmaktad›r ki yaflam› bo-
yunca, ortaya konulan›n hep en iyisini yap-
ma çabas› içinde olmufltur. Ama ortaya ko-
yamad›¤›, gerçeklefltiremedi¤i bir ifl de var-
d›r; hat sanat›nda yeni bir ekol yaratmak is-
temifl ve baflaramam›flt›r. Üstelik bu arada
eski güzel yaz›s›n› da bozmufltur.. Yetinmek
bilmedi¤i yetene¤i onu eriflmek istedi¤i ba-
flar›ya ulaflt›ramay›nca, K›r›mî’nin iç dünya-
s› altüst olmufltur. Akl›n›n so¤uk gözlemleri,
kalbinin ac› deyifllerine kar›flmakta; dört bir
yandan gizli gizli ve art arda sald›ran ssoo--
rruummlluulluukk,,  gguurruurr,,  ddüürrüüssttllüükk,,  kkaammuuooyyuu,,  aallaayy,,
kküüççüümmsseemmee bask›lar› yüzünden iç rahatl›¤›-
n› giderek yitirmektedir.. ‹nsan baflar›lar›n›
ve sevinçlerini unutur da, baflar›s›zl›klar›n›
ve ac›lar›n› kolay kolay unutamaz; hele ba-
flar›s›zl›¤a al›fl›k de¤ilse bu daha da zordur.
Önünde her fleye yeniden bafllamak için ye-
terli zaman› da kalmam›flt›r. Ruh ac› çeker-
ken, kendisiyle kesin bir hesaplaflmaya gi-
rer; yaflam›n›n temellerine iner ve bir çocuk
gibi kendini azarlar. K›r›mî bu ruh hali için-
de, kendisini ac›mas›zca elefltirerek ve ken-
dine haks›zl›k  ederek, yaflam›nda hiçbir fley
baflaramadan sonunun geldi¤ini düflünmek-
tedir..

Bu duygular aras›na s›k›flm›fl K›r›mî,
duydu¤u üzüntü ve rahats›zl›¤› bizlere de
hissettiriyor. Tafltaki yaz›lar›n istif ve karak-
teri, içeri¤inde ifade etmeye çal›flt›¤› duygu-
lar›na denk düflmektedir. Mezar tafl›n›n her
sat›r›nda, istif dokusu ve harfler arac›l›¤›yle,
yaflam›ndaki dönemleri ve o dönemlere ilifl-
kin duygular›n› (k›saca kendi dünyas›n›)
grafik olarak yans›tm›fl gibidir. Âdeta harfle-
re bir ruh vererek sanatç› kiflili¤ini ve yafla-
m› boyunca geçirdi¤i evreleri (özetle kendi-
sini), harfler ve sat›rlarla d›fla vurmaktad›r.

‹lk iki sat›r sâkin ve huzurlu bir ruh halini
duyumsatt›¤›  halde, üçüncü  ve dördüncü
sat›rlar, içindeki  stres  birikimini  ve kendi
kendisiyle yapt›¤› mücadeleyi yans›tmakta-
d›r. Bu sat›rlarda f›rt›nal› bir denizin dalga-
lar›na benzeyen çalkant›l›  bir  hareketlilik
egemendir.  Son  sat›rda  bu  çalkant›  ve  is-
yan, teslimiyet  içinde  bir durgunlu¤a dö-
nüflüyor. Ama bu teslimiyet ölece¤ini dü-
flündü¤ünden çok, beklentisinin bofla ç›k-
mas›ndan kaynaklanan üzgün, k›rg›n ve bi-
raz da küskün bir teslimiyettir. Fâtiha iste-
memesinin, art›k insanlara güveninin kal-
mamas›ndan kaynakland›¤› düflünülebilir.

Mezar tafl›ndaki sseennee sözcü¤ünün üs-
tünde yer alan son (en sa¤daki) 9 rakam›,
kendisinin  yazd›¤› ilk iki dokuzdan olduk-
ça farkl›d›r. Sonuncu 9 ötekilere göre hem
daha k›sa ve de¤iflik formdad›r, hem de yu-
varla¤› daha küçüktür; ayr›ca önceki 9’a ol-
mas› gerekenden daha yak›n yaz›lm›flt›r.

* * *

Yaflam›n en büyük kazanc›, elbette ki iyi-
lik ve hay›rla yâd olunmak; geride soylu bir
ad ve temiz an›lar b›rakmakt›r. Abdullah K›-
r›mî’nin duyarl› ve iyi bir insan, bilgin ve
bilge bir kifli, titiz ve usta bir hattat oldu¤u
kuflkusuzdur. Yaflam› boyunca K›r›mî’nin
karakterinde her fleyin çocuk safl›¤›n› ve te-
mizli¤ini korudu¤una inan›yorum. Onun
gönlüm levhas›na çizilmifl s›rl› bir resmi, gü-
zel bir simas› vard›r. Ve bana öyle geliyor ki
hakketti¤i ve lây›k oldu¤u ölçüde ün sahibi
olamam›flt›r. "HHaakk  ttee’’ââllaa  rrûûhhuunnuu  flflââdd  eeyylleessiinn"
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Resim  5; Yâkut Müsta’s›-
mî’yi (Öl.1298) Ö¤rencile-
rinden Birine Yaz› Tarif
Ederken Gösteren Minya-
tür. (Topkap› Saray› Müzesi
Kütüphanesi’ndeki H.2158
katalog no’lu eserdeki orji-
nali esas al›narak de¤erli
minyatürcü Mukaddes AY-
DIN taraf›ndan yap›lm›flt›r).
Son Abbâsî halîfesi Müs-
ta’s›m’›n hattat› olan ve bir
kaynakta Türk oldu¤u bildi-
rilen Yâkut, yaz›ya yenilik
ve güzellik kazand›ran, ekol
sahibi ilk hattatt›r.

Yaz›n›n haz›rlanmas› s›ras›n-
da katk› ve yard›mlar›n› esir-
gemeyen de¤erli dostlar Sn.
Bahâeddin DO⁄RAMACI, Sn.
Celâl ERTÜRK, Sn. Hüseyin
GÜNDÜZ, Sn. Süleyman
BERK ve Sn. Muammer ÜL-
KER’e, Türk ve ‹slâm Eserleri
Müzesi ve Kütüphanesi yet-
kililerine, Sn. Gönül TEKEL‹,
Sn. Sevgi KUTLUAY ve Sn.
Mukaddes AYDIN’a içtenlikle
teflekkür ederim.



Dr. Talip MERT
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1953 Sivas do¤umlu. ‹lk orta tahsili Sivas’ta tamamlad›. ‹stanbul
Üniversitesi ‹flletme Fakültesini 1983’de bitirdi. Hat’t› Hamid

Aytaç’tan, Tezhibi Süheyl Ünver ve Çiçek Derman’dan ö¤rendi.
1994’den beri Marmara Üniversitesi Arflivcilik bölümü ö¤retim
görevlisi olarak çal›flmakta. Osmanl› Kültür Tarihi üzerine özel

çal›flmas›n› sürdürmektedir.

MUSÂHIP MEHMED SAID EFENDI



Tarihimiz boyunca rast geldi¤imiz nüktele-
ri, flakalar› ve haz›r cevaplar› ile her zaman ara-
m›zda yaflayan, bu yönleri ile meflhur olmufl
Nasreddin Hoca, ‹ncili Çavufl, Bekri Mustafa...
gibi kiflilerden birisi de Musahip Mehmed Said
Efendi’dir.

Said Efendi, ayn› zamanda bizde Avrupa
usûlü resim yapan ilk ressamlar›m›zdand›r. Sa-
id Efendi, iyi bir hânende, giriftzen, neyzen,
bestekâr, keskin niflanc› ve Karagözcü’dür. Ta-
bii hepsinden daha çok bir söz eri, hofl sohbet
ve devrinin ifadesiyle nekregû, bezlegû ve mîr-
i kelâmd›r. Mehmed Said Efendi en çok da bu
yönüyle meflhur olmufltur. S›rf bu yönüyle de
II. Mahmud’u çok zarif ve ince nükteleri ile zor
anlar›nda güldürme¤e, onu dertlerinden uzak-
laflt›rma¤a muvaffak olmufltur. 

Mehmed Said Efendi’den, yaz›l› kaynak-
larda daha çok efendi fleklinde bahsedilmekte-
dir. Ama arfliv belgelerinde ondan Said A¤a, ve
Said Bey fleklinde ifadeler de kullan›lm›flt›r.

Mehmed Said Efendi’nin tafl›d›¤› musahip
unvan› nedir ? Bu unvan›n Osmanl› Tarihi’nde-
ki yeri ve kullan›l›fl› nas›ld›r ? Önce bu hususa
bir aç›kl›k getirmek gerekirse arfliv belgeleri ›fl›-
¤›nda flunlar söylenebilir:

Musahip unvan› Osmanl› Devleti’nde II.
Murad devrinden beri kullan›lan bir unvand›r.
Bu unvan padiflah taraf›ndan verilir, bu unvan›
alan zat sadr›azam huzurunda kürk giyer ve
bir tak›m imtiyazlara sahip olurdu. Musahip,
her ne kadar sohbet edilen kimse demek ise de;
arfliv belgeleri bu kelimenin sarayda iki farkl›
manada kullan›ld›¤›n› ortaya koyuyor. Harem
musahipleri ve taflra musahipleri. Taflra musa-
hiplerine sadece musahip de denir. 

Birisi zenci harem a¤alar›na verilen musa-
hip unvan› olup saray d›fl›nda hatta harem d›-
fl›nda herhangi bir vazifesi ve ifllevi yoktu.(1)

Bu tür musahip unvan› Osmanl› Devleti’nin
sonuna kadar devam etmifltir.(2) Harem musa-
hipleri ayr›ca  birinci, ikinci, üçüncü...musahip
fleklinde birde s›ralamaya tâbi idiler.(3)

‹kincisi ve bizi ilgilendiren k›sm› ise; baz›
sanat dallar›nda üstün baflar› gösteren kiflilere
verilen unvand›r. Bu sanatkârlar, en baflta hâ-
nende ve sâzendeler olmak üzere bugünkü ifa-
desiyle tiyatrocular dahil idiler. Meselâ: ‹smail
Dede, Küçük Mehmed A¤a... hânende ve beste-
kâr olarak bu unvan› tafl›yorlard›.  Numan A¤a,
Zeki Mehmed A¤a, ‹smail A¤a... sâzende ola-
rak. Said Efendi ile onun ça¤dafl› olan Abdi Bey
(Küpeli Çavufl) ise daha çok taklit yapmaktaki
baflar›lar› ve karagöz oynatmaktaki becerileri

ile ün kazanm›fllard›. 
Musahip sözünün

bugünkü karfl›l›¤› dev-
let sanatç›s›d›r.

Musahip unvan› II.
Mahmud’un son za-
manlar›nda 26 Ekim
1834’te kald›r›lm›flt›r.(4)

Hayat Hikâyesi
Said Efendi Eyyub

Sultan’da do¤mufltur.
Ahmed Atâ Bey Tarih-i Atâ’da Said Efendi’nin
80 yafl›na yak›n oldu¤unu yaz›yor.(5) Meclis-i
Maarif azas›ndan Süreyya Bey’in Sicill-i Osmâ-
nî’sinde belirtti¤i -ve mezar tafl›nda da yaz›l›
oldu¤u- üzere 5 fiubat 1856’te vefat etmifltir. Bu
bilgilerden hareketle Said Efendi’nin 1778 civa-
r›nda do¤du¤u tahmin edilebilir.

Hayat› hakk›ndaki bilgiler afla¤›-yukar›
1800 lü y›llar›n bafl›na veya biraz daha ilerisine
uzanmaktad›r. Bursal› R›za Efendi’nin onun
hakk›nda yazd›klar›n› büyük çapta arfliv belge-
leri de do¤rulamaktad›r. R›za Efendi flunlar›
yazm›fl:

"Said Efendi’nin mûsikîdeki baflar›s› ve
hoflsohbet konusundaki yüksek mahareti sebe-
biyle fieyhülislam Veliyyüddin Efendi’nin o¤lu
meflhur Kad›asker Mehmed Emin Efendi’ye ( ?
– 28.10.1805) musahip olmufltu.(6)

Bu bahsi Tayyarzade Ahmed Atâ Bey daha
genifl olarak ele alm›flt›r. Atâ Bey onun genifl
dost halkas›n› flöyle naklediyor.

" Küme fasl›na dahil olan zevat s›ras›nda
ismi yâd olunan Musahip Said Efendi yaln›z
neyzen ve giriftzen olmay›p evâs›t-› Selim Hâ-
nî’den beri mecâlis-i zurefada bulunmufl ve hu-
susiyle kibâr-› meflayih ve ulemadan Befliktafl
Mevlevîhanesi fleyhi El-hac Yusuf Dede Efendi
ve Abdülkadir Dede Efendi ve Mahmud Dede
Efendi ve Yenikap› fieyhi Abdülbaki Dede
Efendi ve Kas›mpafla Mevlevîhanesi fieyhi
fiemseddin Dede Efendi ve Kerestecizade Nuri
Dede Efendi ve meflhur Veli Efendizade Emin
Molla ve fiemseddin Molla ve devlet kethudas›
‹brahim Nesim Efendi ve s›r kâtibi Ahmet Fâiz
Efendi ve Halil Paflazade Mabeynci Ahmet
Muhtar Beyefendi ve Reisü’l-et›bbâ Behcet
Efendi ve Nak›bü’l-eflraf S›dd›k Molla ve eim-
me-i kiramdan Tatar Hâf›z Ahmed Kâmil Efen-
di ve Cennet Filizi Abdülkerim Efendi ve Dür-
rizade Abdullah Molla Efendi ve Keçecizade
‹zzet Molla ve fiehremini Hayrullah Efendi ve
meflhur Hâlet Efendi ve urefâ-y› meflhureden
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(1) Ali Emirî II. Mahmud
10006.
(2) Ünüvar  Safiye, Saray Hat›-
ralar›m.....
(3) Evkaf Defterleri 12420 / bu
defterin bir çok sayfas›nda
bunlardan bahis var.
(4) BEO. Sadaret Defterleri 363
/ 139
(5) Ahmet Atâ Bey, Tarih-i Atâ,
III / 196 ‹stanbul 1291.
(6) Cevdet Adliye 3837.

Resim 1; Sait Efendi ile Kü-
peli Abdi Bey (Bu resimler
fiehabeddin Uzluk’un
“Mevlevilik’de Resim, Re-
simde Mevleviler” adl› ese-
rinden al›nm›flt›r) 



Numan Hoca ve Hâtif Efendi gibi
zurefan›n encümen-i ülfetlerinde
bulunmufl ve bu mecâlis-i üdebâda
cereyan eden mutâherat, mutâye-
bât,ve letâif-i münazerat-› musahe-
battan ahz-› hisse-i edebiyat ile fetâ-
net-i f›triyye ve isti’dad-› hulkiye-
siyle bu muvaffak›yeti münevver-i
akl ve zekâ ve nühas›n› ve hakika-
ten racül-ü kâmil ve insan-› meâli
hasâil manas›n› flâmil olarak musa-
hip lafz›n›n mana-y› hakikisini mü-
fesser, hal ve flân› ve ma’lumat-›
müktesebesi muvaf›k-› mertebe-i
sin ü sâli  bulunmufl oldu¤undan
Hâlet Efendi’ye münasebet-i ser-
pendisiyle Adana menfas›na gidip-

geldikten sonra hâkan-› huld âfliyan hazretleri
ekser ahyan ve belki her zaman nezd-i hüma-
yunlar›nda bulundururlar idi. Çünkü Efendi-i
mumâ ileyh elinden geldi¤i mertebe herkesin
mümkünü’l-icra olan istidas›n› is’afa himmet
eder ve hiç ferdin g›yab›nda bulunmay›p düfl-
man› olsa bile ona muavenet eyler ve gadab-›
padiflahîye u¤rayan eflhas› pençe-i mücazattan
istihlas eder bir zat-› hay›r hâh idi."(7)

Atâ Bey Said Efendi’nin meziyetlerini böy-
lece s›ralad›ktan sonra onun ölümden kurtard›-
¤› üç kifli ile ilgili hâdiseleri nakletmektedir. Bu
flekilde hayat› kurtulanlardan birisi  de sanat
tarihimizin gerçek dehalar›ndan birisi olan Ka-
d›asker Mustafa ‹zzet Efendi’dir.

III. Selim’in mûsikîye olan ra¤beti dolay›-
s›yla bir gün huzurda Isfahan Beste’den söz
edilmiflti. III. Selim bu eseri merak edip dinle-
mek istemifl. Ama mevcut hânendelerden bu
eseri bilen ç›kmay›nca Said Efendi’nin ça¤r›l-
mas›n› istemifl. Said Efendi bu eseri vaktiyle Ba-
lat’ta bir Mûsevî kad›ndan 10 Kurufl ücret mu-
kabilinde geçmifl oldu¤undan huzurda çok gü-
zel bir biçimde icra ederek hünkâr›n takdir ve
iltifat›n› kazanm›fl. 10 Kurufl’a ö¤rendi¤i bir
bestenin kendisini 10.000 Kurufl atiyyeden bafl-
ka musahiplik flerefine de nâil etti¤ini s›k s›k
anlat›rm›fl.(8) Said Efendi’nin bu ilk musahipli-
¤inin tarihi bilinmiyor. Ancak bu unvan II.
Mahmud’un cülûsundan alt› gün sonra hem
kald›r›lm›fl, hem de saraydan ç›kar›lm›flt›r. II.
Mahmud’un bu icraat›n›n tam sebebi flu an için
mechul. Ama III. Selim’in katli dolay›s›yla bu
olayla ilgili bir flüphe üzerine bu yola bafl vur-
mufl olabilir. Bunun tam tarihi 4 Temmuz 1808
olup bu konudaki teflrifat kayd› flöyledir:

"Taflra musahiplerinden Sadullah Bey, Gi-

riftzen ‹brahim Efendi, Zeki Mehmed A¤a, Ha-
yâlî Said A¤a, ve Neyzen Mustafa Bey musa-
hiplikten ihraç"(9)

II. Mahmud 18 Aral›k 1809da onu tekrar
musahip yapm›flt›r. Mehmed Said Efendi’nin
bu ikinci musahipli¤i ile ilgili teflrifat kayd›  flu
flekildedir:

" Musahiplik Said A¤a’ya tevcih – edilmifl -
ve –sadaret kaymakam› – huzurunda kabur
sincap kürk –giydirilmifltir-."(10)

Musahiplik büyük memuriyetlerden oldu-
¤u için bu unvan› alanlar da büyük memurlara
mahsus teflrifat defterlerine girebilmifllerdir. 

"Musahib-i flehriyarîlik Said A¤a’ya tevcih
ve huzur-u sadr-› âlîde kubur sincap kürk ilbas
olundu. Kürkün fiyat› 350 Kurufl 15  Rebiu’l-
evvel 1236 ( 21.12.1820).(11) yine bu devrin hâ-
nende ve flairlerinden A¤azade Said Bey bin
H›z›r A¤a (?-1834) var ki bu zat›n da zaman za-
man Said Efendi ile kar›flt›r›lmas› her an için
ola¤an bir durumdur.(12)

Bu kay›tta ad› geçen Said A¤a’n›n o devir
mûsiki erbab›ndan olan F›st›k Said A¤a m›?
yoksa Üsküdârî Tiryaki Said A¤a m› ? oldu¤u
henüz tesbit edilemedi.(13)

Said Efendi sakall› musahipler aras›nda en
ziyade makbul olan› idi. Huzura her geliflinde
II. Mahmud’un iltifatlar›na nâil oldu¤u için di-
¤erleri ona düflmanl›k ve haset ederek;

"Said Efendi’nin padiflahtan çok, di¤er
devlet adamlar›n› e¤lendirmesi hata de¤il mi-
dir?" tarz›nda bir tak›m sözlerle II. Mahmud’u
tahrik etmeleri ve meflhur Hâlet Efendi’ye de
yak›nl›¤› dolay›s›yla Adana’ya sürülmüfltür.(14)

II. Mahmud’un bu iradesi üzerine Ada-
na’ya do¤ru yola koyulan Said Efendi 13 Aral›k
1822 tarihinde oraya varm›flt›r. Devrin Adana
kad›s› durumu 16 Aral›k 1822 tarihli bir i’lamla
Bâb-› Alî’ye bildirmifltir:

"Der-i devlet mekîne arz-› dâi-i kemîne bu-
dur ki,

Musahibân-› hazret-i flehriyârîden Said’in
h›lâf-› r›zâ-y› hümayun hareketi vukuuna bina-
en yeri ref’ ve kendüsü Adana’ya nefy ve iclâ
k›l›nmas› bâb›nda halavet riz-i sahife-i sudur
buyurulan ferman-› âliflan mucibince divan-›
hümayun çavufllar›ndan Hasan Çavufl kullar›
mübafleretiyle mahall-i menfas› olan Medîne-i
Adana’ya iflbu 238 senesi Rebi’ul-Evveli’nin 28.
Günü vüsul ve muma ileyh kullar› menfiyyen
müks ve ikamet ve bilâ ferman ›tlak›ndan hat-
ve-i vâhide mahall-i ahara sal›verilmemesi em-
rine dikkat ve vüsulü derbâr-› merhamet kara-
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(7) Ahmet Atâ, Tarih-i Atâ
III/193-194. ‹stanbul 1291
(8) ‹NAL, ‹bnülemin Mah-
mud Kemal, Hofl Sada s.256.
yty.
(9) Millî Emlak Defterleri ( III.
Selim Ruznamesi  ) 11 / 59.
(10) BEO. Sadaret Defterleri
357 / 191
(11) Kepeci Tasnifi Teflrifat
Defteri 676 / 12
(12) Atâ bey, age  V / 366,
Letaif-i Enderun  200, 
(13) Atâ Bey, age III / 193,
fiehabeddin Bey, Millî
Mecmua 10 / 152-153,  6 Mart
1340
(14) ‹lyas Efendi, Letâif-i
Vekâyi’-i Enderuniyye s.248.
Dâru’t-t›bâati’l-Amire, ‹stan-
bul 1276. Ahmet Cevdet Pafla,
Tarih-i Cevdet  XII / 66.

Resim 2; Musahip Sait Efen-
di’nin kendi yapt›¤› portresi
(fiehabeddin Uzluk’un
“Mevlevilik’de Resim, Re-
simde Mevleviler” adl› ese-
rinden al›nm›flt›r)



ra i’lam olundu.  Bâk› emr hazreti men lehü’l-
emrindir. Hurrire fi gurre Rebiu’l-Ahir 1238"

Esseyyid Ahmed Kadri

Elmüvellâ hilafet-i bi- medine-i Adana 
‹flbu ilamla ilgili olarak da Sadaret " maz-

mûnu kayd› bâlâs›na flerh verilmek buyuruldu
17 R. 38 (01.01 1823) " tarihli bir kay›t düflmüfl-
tür.(15)

Baz› kaynaklarda Mehmed Said Efen-
di’den Halet Efendi’nin mühürdar› fleklinde
bahsediliyorsa da bu sadece bir isim benzerli¤i-
dir. Bu sürgün s›ras›nda mühürdar Said Efendi
Bolu’ya sürülmüfltür.(16)

Said Efendi’nin bu sürgünü  sekiz ay kadar
sürmüfl 1823 y›l›n›n A¤ustos’u sonlar›nda ‹s-
tanbul’a dönmesi için izin ç›km›flt›r. H›z›r ‹lyas
Efendi’nin anlatt›¤›na bak›l›rsa bu sürgün do-
lay›s›yla Said Efendi’nin musahiplik unvan› da
kald›r›lm›fl görülüyor. Tam tarih vermemekle
beraber 1823 y›l›n›n Ekim-Kas›m aylar›nda bu
unvan yeniden verilmifl. Bu bahsi ‹lyas Efendi
" Hayâlî Said Efendi ve Tanbûrî Zeki A¤a’n›n
Musahiplik Unvan› ‹le Sevindirilmeleri " bafll›-
¤› ile flöyle hikâye etmifl:

" Padiflah› dâima e¤lendiren hayâlî Said
Efendi ile sazende musahiplerden tanbur ve
kamburu ile meflhur Zeki A¤a baz› sebeplerle
sürgüne gönderilmifllerdi. Bu sefer affedilip
serbest b›rak›ld›lar. ‹stanbul’a döndükten sonra
da tekrar umduklar› –musahiplik- unvan›na-
kavufltular. "(17) ‹lyas Efendi yak›ndan tan›d›¤›
Said Efendi ile ilgili bir çok mesele hikâye et-
mektedir. Said Efendi 1829’da (1245 ) Said
Efendi, Küpeli Çavufl demekle meflhur arkada-
fl› Abdi Bey’le birlikte kap›c›bafl›l›k rütbesine
nail olmufllard›r.(18)

Burada sözü edilen tarih 1829 de¤il 1834
y›l›d›r. Bu tarihte birçok eski âdet ve usûlleri
kald›ran II. Mahmud bu arada musahipl›k un-
van›n› da kald›rm›flt›r. Bu mesele teflrifat def-
terlerinde flöyle anlat›l›yor:

" Hünkâr musahipli¤i rütbesi ve musahip-
lik tabirleri padiflah›n iradesi üzerine tamamen
ilga edilmifltir. ‹çlerinde musahiplerden bulu-
nan Abdi Bey ile Said Efendi’ye emeklili¤e esas
olmak üzere kap›c›bafl›l›k rütbesi ihsan buyu-
rularak sadr›azam huzurunda hilatler giydiril-
mifl, ve kethüda beye götürüldükten sonra ma-
beyne gönderilmifllerdir. Sahip olduklar› niflan-
lar yine kendilerinde kalm›flt›r. Musahiplerin
hepsi 19 kifli kalmakla bunlar hünkar müezzin-
li¤i hizmetinde olduklar›ndan bunlara müez-
zin, baz›lar› sâzende olduklar›ndan bunlara sâ-

zende ismi verilip geri kalanlar›n hepsi kald›-
r›lm›flt›r. Bu flah›slar›n her birine Cuma günleri
sadaret hazinesinden verilmekte olan 14 er Ku-
rufltan  her Cuma ödenen  256 Kurufl Cumal›k
dahi af olunmufltur. 30 Ekim 1834 " (26 C.
1250)(19)

Ayn› gün Bâb-› Ali’de yeni rütbelerinden
nâfli h›l’at da giymifllerdir. Bu durumu saraya
arz eden Sadaret, Abdi Bey’le ilgili bir de taleb
de bulunmufl ama belgedeki bu mühim kelime-
ler silinmifl oldu¤undan mes’eleyi kavramak
do¤rusu zorlaflm›flt›r. Sadaret’in arz›:

"...Musahiplik-i hazret-i flehriyârî unvan›
mukaddemce ref’ buyurularak fakat kudemâ-
y› musahibandan Saadetlu Abdi Bey ve Said
Efendi bendelerinde kalm›fl oldu¤undan bu
def’a unvan-› mezkurun külliyen tay ve ilgas›y-
la muma ileyhimaya avât›f-› aliyye-i hazret-i
flâhaneden mütekaid kap›c›bafl›l›k rütbeleri ih-
san buyurulmufl oldu¤u ziver-i dest-i tevkir
olan tezkire-i samiyeleri meâl-i vâlâs›ndan ma-
lum-u âcizanem olmufl ve muma ileyhima dahi
Bâb-› Ali’ye vürud eylediklerinden iktiza eden
hil’atleri iksa ve icra olunmufl ve ruus-u hüma-
yunlar› dahi bittasdir leffen tesyir-i savb-› sâ-
mileri k›l›nm›fl oldu¤u beyan›yla tezkire-i senâ-
verî terk›mine ibtidar olundu efendim. Ma-
beynden  Sadaret’e ise flu cevap gönderilmifl:

...‹flbu tezkire-i âsâfaneleriyle rüüs-u hü-
mayunlar mübarek ve mes’ud hâk-i pây-i flâha-
neye arz ve takdim birle manzur-u meâlî nü-
flur-u cenab-› hilafetpenahî buyurulmufl ve rü-
us-u hümayunlar muma ileyhimaya i’ta k›l›n-
m›fl olup fakat muma ileyhimadan Abdi Bey
müsin ve ihtiyar oldu¤una merhameten gayri-
ye olan me’muriyeti af buyurularak istizan bu-
yurulan..........yine iade k›l›nm›fl olma¤la ol
babda emr ü ferman hazret-i men lehü’l-emrin-
dir. 26 C. 1250 (30.10.1834)" (20)

Teflrifat ve Sadaret defterlerindeki bu kay›t
29 C.1250’de (2 Kas›m 1834)  Divan-› Hümayun
kay›tlar›na da girmifltir.(21)

Said Efendi’nin Maafl ve Ta’yinat›
Said Efendi’nin maafl›yla ilgili olarak yuka-

r›daki belgelerde herhangi bir kay›t yoktu. An-
cak o günlerde ona maafl olarak 2500 Kurufl
ba¤lanm›fl oldu¤u anlafl›l›yor. Bu para zamanla
6000 Kurufl maafl ve maafla ilave bir miktar da
ta’yinat olarak ödenmifltir. Bu maafl yükselme-
leriyle ilgili belgeler s›ras›yla flu bilgileri ihtiva
etmektedir:

" Rikab-› hümayun–u flâhane kap›c›bafl›la-
r›ndan Said Efendi’nin emekdar ve ât›fet-i se-
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(15) BEO Cevdet Saray 5589.
(16) Hatt-› hümayun 24336,
25293
(17) ‹lyas Efend age. S:282,
‹NAL, age:256.    
(18) ‹NAL, age s: 256
(19)BEO Sadâret Defterleri 363
/ 139
(20) H.H 48864.
(21) A.E.II. Mahmud  3306.



niyyeye sezâvâr olmas› cihetiyle maafl-› kadîmi
olan 2500 Kurufl’un üzerine iflbu 55 senesi Ce-
mâziye’l-âhir gurresinden (12.08. 1839) itibaren
1500 Kurufl zam ve ilave ile 4000 Kurufl’â ibla¤›
hususuna irade-i ihsan âde-i mülûkâne fleref-
sünuh buyurulmufl olma¤la mucibince maafl-›
mezkûrun suret-i halli ve tahsisinin tanzimine
himmet buyurulmak bâb›nda beyaz üzerine sâ-
d›r olan ferman-› âli mucibince maliye muhase-
besine kayd ile berat› tahriri için tezkiresi ve
maafl defterlerine ilm ü haberi tahrir olunmak
ferman-› sâmi buyurulma¤›n mucibince kayd
olunup tezkiresi verilmekle ber minval-i mu-
harrer muma ileyh Said Efendi’nin maafl-› ka-
dimi olan 2500 Kurufl’un üzerine gurre-i mez-
kurdan itibaren 1500 Kurufl dahi zammiyle
4000 Kurufl’a ibla¤ olundu¤unu mübeyyin ma-
liye muhasebesinden vârid olan ilm ü haber
kayd olunmufltur. 10 C. 1255 "(22)

Said efendi’nin maafl›n›n 6000 Kurufl’a ib-
la¤›:

"Rikab-› hümayun kap›c›bafl›lar›ndan Cen-
netmekan Efendimiz hazretlerinin emekdarla-
r›ndan Said Efendi’ye geçenlerde talluk buyu-
rulan irade-i inayet âde-i hazret-i mülukâne
mûcibince mahiye 4000 Kurufl maafl tahsis
olunmufl ise de muma ileyh zi-›yal olarak ma-
afl-› mazkure ile kenduyu idarede mübtela-y›
muzayaka ve ›zd›rab oldu¤undan isti’tâfa mec-
bur ve müddet-i medîde hidmet-i mahsusa-i
flâhanede istimzac buyurularak bilvücuh sezâ-
var-› merah›m ve eflfak-› flehinfleh-i ihsan mev-
fur oldu¤undan k›dem, ubudiyet ve emek ve
hidmetine mükafaaten maafl-› mezburun hadd-
i lây›k›na ibla¤ ve münasip ta’yin tahsisi bitten-
sib hâk-i pây-i hümayun-u ihsan nümun-u
hazret-i padiflahiden lede’l-istizan muma iley-
hin zikr olunan maafl üzerine 2000 Kurufl zam
ile 6000 Kurufl’a ibla¤› ve münasib miktar ta’yi-
nat tahsisi hususuna irade-i inayet âde-i cenab-
› mülukâne müteallik buyurulmufl olma¤la
mucibince maafl-› mezburun 6000 Kurufl’a ibla-
¤›yla ta’yinat-› mezkurenin tahsisi suretinin
tanzimine himmet buyurulmak bâb›nda beyaz
üzerine sâd›r olan ferman-› âli mucibince ikti-
za-y› tesviyesi maliye muhasebesinden lede’s-
sual rikab-› hümayun kap›c›bafl›lar›ndan Atu-
fetlu Said Efendi’nin kadim maafl› olan 4000
Kurufl’a tarih-i ferman-› âli olan iflbu receb-i fle-
rifin 26. Gününden (05.10.1839) itibaren 2000
Kurufl dahi zamla 6000 Kurufl’a ibla¤ oldu¤unu
mübeyyen maafl ve mukataat hazinesi sergisi
defterlerine ilm ü haberlerinin i’tas›yla tesviye-
si hususu derkenar olunarak mucibince ilm ü
haberleri tahrir olunmak ferman buyurulma-

¤›n mucibince kayd olunup ber minval-i mu-
harrer ilm ü haberleri verilmekle sâlifü’l- beyan
muma ileyhiman›n maafl-› kadimesi üzerine ta-
rih-i mezkurdan itibaren 2000 Kurufl dahi zam
olundu¤unu müfl’ir maliye muhasebesinden
varid olan ilm ü haber bâ-ferman-› flerif kayd
olunmufltur. 8 fiaban 1255 (17.10.1839)"(23)

F›kralar›:
Mehmed Said Efendi’ye atfedilen bir çok

f›kra var ise de bunlar›n bir k›sm› Keçecizade
‹zzet Molla ile veya baflkalar› ile kar›flm›fl oldu-
¤undan teflhis oldukça zor oluyor. Ama Said
Efendi’ye ait oldu¤u muhakkak olan birkaç ta-
nesi flöyle:

Said Efendi bir gün huzurda karagöz o za-
manki ad›yla hayal oynat›r. Oyun, o günlerde
yayg›nlaflt›r›lmas› emredilen çocuk mektepleri-
nin taklididir. Oyunda Hacivat hoca, Karagöz
ise talebedir. Elif bâ harflerinden sonra hoca
"bir üstün "der talebe t›pk›s›n› söyler. Hoca "bir
esre" deyince talebe yani Karagöz:

"- Olmaz, yanl›fl okutuyorsun, bir alt›n, ho-
ca:

"- Dersin usûlü budur bir esre diyeceksin,
der. Talebe:

"- Bir fleyin üstü olur da alt› olmaz m›? Bir
alt›n" der. Hacivat talebeye tokad› aflkeder. Ta-
lebe hocaya el kald›r›r. Tart›flma k›z›fl›r, kavga
büyür. Padiflah taraf›ndan perdenin içine bir al-
t›n b›rakt›r›l›r. Karagöz derhal münasip bir dua
ile beraber;

"-Davam›n do¤ru oldu¤unu efendimiz de
takdir buyurdular" der ve derse devam ederler.
Bu s›rada hoca:

" -‹ki üstün, dedi¤inde talebe ayn›s›n› söy-
ler fakat bir türlü iki esre demez yine 

" -‹ki alt›n" der. Perdeye bu sefer de iki al-
t›n b›rak›lmakla beraber II. Mahmud:

" -Said halt ediyorsun! "der. Said Efendi de:
"- Efendim, mekteplerimizin tahsil tarz›n›

taklid ediyorum" cevab›n› verir.(24)

Bu hâdise ile ilgili olup-olmad›¤› belli ol-
mamakla beraber 1832 de II. Mahmud’un ‹s-
tanbul sur içindeki 186 mektebin hoca ve tale-
besine da¤›t›lmak üzere 10 000 Kurufl at›yye
gönderdi¤i Osmanl› arfliv vesikalar› aras›nda
mevcut. ‹flbu belgede padiflah ‹stanbul kad›s›-
na hitaben " bir mutemet adam vas›tas›yla ço-
cu¤a bizzat verilsin. Para yetiflmez ise haber
ver yine göndereyim. Bundan murat çocuklar›
kalben sevindirmektir " biçiminde bir de hatt-›
hümayun yazm›fl.(25)
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(22) Maliyeden Müdevver
defterler (MAD) 8356/58
(23) MAD 8356 / 70
(24) Ali R›za Bey, Eski Zaman-
larda ‹stanbul Hayat› s. 18. Ya-
y›na haz›rlayan Ali fiükrü Ço-
ruk, Çal›fl Ofset ‹stanbul 2001,
Kitabevi yay›m›.
(25) Hatt-› Hümayun tasnifi:
33111



‹kinci f›kra onun Adana’ya sürgün edildi¤i
zamanla ilgili:

Musahip Mehmed Said Efendi’nin Ada-
na’ya ulaflt›¤› gün yani 12 Aral›k 1822 günü
hacdan dönen surre alay› da Adana’ya ulafl›r. O
senenin surre emini olan Hayrullah Efendi Sa-
id Efendi’nin çok samimi, s›k s›k görüfltü¤ü
dostlar›ndand›r. Hayrullah Efendi Said Efen-
di’nin Adana’ya sürgün olarak geldi¤inden ha-
beri olmad›¤›ndan onu görünce çok sevinir ve
hayret dolu ifadelerle:

"- Hay Said Efendi ! dostlukta sadakat ve
sebat ancak bu kadar olabilir. Bu kadar uzun
mesafeden bizi karfl›lamakla derin dostlu¤unu-
zu göstermifl oldunuz, deyince Said Efendi:

"-Hakk›mda gösterdi¤iniz bu lütufkarl›¤a
mukabil sizi buradan karfl›lamak az biledir.
Ancak bendeniz gelmedim, beni getirdiler."
Demifl.(26)

Üçüncü f›kra onun hasta at›yla ilgilidir:
II. Mahmud’un en çok sevdi¤i at› hastala-

n›r. Seyise ata iyi bakmas›n›, kurtulmas› için ne
yapmas› icab ediyorsa muhakkak surette yap-
mas›n› tenbih etmifl;

- Öldü haberini duymak istemiyorum.
Böyle bir haber getirenin kafas›n› vurdururum
diye de tehdit etmifl.

Seyis korku ve telaflla gereken her fleyi
yapm›flsa da at bir gün ölmüfl. Ecel terleri dö-
ken seyisin imdad›na Said Efendi yetiflmifl. Du-
rumu münasip bir lisanla padiflaha arz etmesi-
ni rica etmifl. Huzura ç›kan Said Efendi;

-fievketli Padiflah›m, sizin falanca bir at›n›z
var ya,

- Evet nas›l oldu ?
-Padiflah›m o at ne yem yiyor, ne de su içi-

yor.  Aya¤a kald›r›yorlar düflüyor. Sa¤a çeviri-
yorlar düflüyor, sola çeviriyorlar düflüyor. Bir
türlü ayakta durmuyor.

- Öldü mü yoksa,
- Efendim ben demedim siz öldü dediniz.

Said Efendi’nin Efl ve Çocuklar›
Mehmed Said Efendi’nin mevcut kay›tlar-

da iki efli ile üç çocu¤u oldu¤u görülüyor. Eflle-
ri Cemile( ?- 1847) ve Ferahnak Han›mlar, ço-
cuklar› ise Ziyauddin Ahmet Bey ile Fatma ve
Nefise Han›mlard›r. 

Birinci efli Cemile Han›m’›n 19 Za.1263’de
(29.10.1847) vefat etti¤i hâlen mevcut mezar ta-
fl›nda yaz›l›. Bu han›m›n XVIII. As›r sadrazam-
lar›ndan Ivaz Mehmed Pafla’n›n torunu oldu¤u

da yine mezar tafl›nda kay›tl›. 
Ferahnak Han›m’la ne zaman evlendi¤i ise

mechul. Said Efendi’nin vefat›n› müteakip Fe-
rahnak Han›m’a ayl›k 150 kurufl maafl ba¤lan-
m›fl. En son 1865 y›l›nda ald›¤› maafllar›n kayd›
görülmüfltür. Bu tarihten sonra ki kay›tlara ise
henüz ulafl›lamad›.(27)

Said Efendi’nin k›zlar› Nefise ve Fatma
Han›m’lara ise 365’er Kurufl maafl ba¤lanm›flt›.
Bu han›mlar›n en son maafl ald›klar› y›l ise
1867’ dir. Nefise ve Fatma Han›mlar’›n bu ma-
afltan ayr› olarak 1000’er Kuruflluk birer de his-
se senedi mâlikleri olduklar›, bu senetlere mah-
suben 1867-1874 aras›  devrede ise 988,5 Ku-
rufl’luk nema ald›klar› arfliv kay›tlar›ndan anla-
fl›l›yor.(28)

Bu han›mlardan birisinin o¤lu Hattat Hü-
seyin  Abdurrauf Bey (1866-21.10.1908) olup
babas›n›n ad› Mehmet fiemsüddin’dir. Abdur-
rauf Bey’in mezar› Said Efendi’nin aile makbe-
resindedir. Yine bu makberede Abdurrauf
Bey’in efli Sabire Han›m (vef. 1947) ile o¤lu Si-
racüddin Kay›han’›n (vef.1976) kabirleri de yer
al›yor. Musahib Said Efendi’nin aile mezarl›-
¤›nda yer alan di¤er kifliler ise flunlard›r:

Said Efendi’nin bald›z› Hafize Han›m. Ve-
fat›:15 Ca. 1264 (09.04.1849).

Said Efendi’nin o¤lu s›ras›yla Dâr-› fiûrâ-y›
Askerî  bafl kâtibi, Bâb-› Seraskeri ve Sadr-› âli
müsteflarl›klar› vazifelerinde bulunmufl olan
Ahmed   fiekip Bey ( ? –14 Za.1309 = 09.06
1892).

Mehmed Süreyya Bey, Said Efendi’nin o¤-
lu Ziyauddin Ahmet  Bey’in 1890’larda ... mü-
tekaid bulundu¤unu yaz›yor.(29) Said Efen-
di’nin iki      o¤lu var gibi baz› bilgiler olmakla
beraber kesin karar için henüz vakit erken. 

Ahmed fiekip Bey’in efli Hatice Cinan-› Yar
Han›m 1267( 1851) ile çocuklar› ki, genç yaflta
vefat eden Naim Bey
1281(1864/1865) ve Meclis-i Vâlâ
Mazbata Odas› hulefas›ndan
Mehmed Râflid Bey ‘dir. Gurre
Safer 1284 (04.06.1867)

Said Efendi’nin ayna karfl›-
s›nda kendi eliyle yapt›¤› mefl-
hur resmi torunu olan Hattat Ab-
durrauf Bey’in elinde imifl. fiu
anda bu resmin kopyalar› bir çok
eserde yer almaktad›r.(30)

Bestekar yönü de olan Said
Efendi’den günümüze ancak
dört eseri gelebilmifltir.(31)
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Resim 3; Musahip Sait Efen-
di’nin aynaya bakarak
yapt›¤› kendi  portresi 

(26) Vak’avüvis Esad Efendi
Tarihi s. 140. Neflre haz›rlayan
Doç. Dr. Ziya Y›lmazer, Enes
Mat. ‹st. 2000. Osmanl› Arafl-
t›rmalar› Vakf› yay›n›.
(27) MAD ( Maliyeden Mü-
devver Defterler ) 9338 / 72
(28) MAD 9369 / 109
(29) Mehmet Süreyya Bey, Si-
cill-i Osmanî III / 45 Matbaa-i
Amire 1311.
(30) ‹nal, Mahmud Kemal,
Son Hattatlar s.321-325. Ma-
arif Bas›mevi, ‹stanbul 1955.
(31) Öztuna, Y›lmaz, Türk
Musikisi Ansk. II / 198, MEB
‹st. 1976



Dr. Süleyman BERK
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1964 y›l›nda Bursa/‹negöl’de dünyaya geldi. ‹lk tahsilini Eyüp-Niflanc›
‹lkokulu’nda, orta ve lise tahsilini Gaziosmanpafla ‹mam-Hatip Lisesi’nde tamam-

lad›. 1988 y›l›nda Marmara Üniversitesi ‹lâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu.
1994 y›l›na kadar Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›’nda ‹lçe Müftüsü olarak görev

yapt›. Alt› y›l Atatürk Üniversitesi’nde Araflt›rma görevlisi olarak bulundu; 2000
y›l›nda istifa ederek ayr›ld›. Hâlen, Rotterdam ‹slâm Üniversitesi ‹slâm Sanatlar›

Fakültesi Dekanl›¤› görevini yürütmektedir.
Ortaokul s›ralar›nda ilgi duydu¤u hat sanat›nda ilk dersleri hattat Yusuf

Ergün (Erzincânî) (1956-1985)’den ald›. Hat tarihi çal›flmalar› yan›nda hâlen, hattat
Mehmed Özçay ve hattat Osman Özçay’dan sülüs ve nesih çal›flmalar›na devam

etmektedir. Fakülte y›llar›nda Prof. Muhittin Serin’den rik’a meflketti. 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›. 

HATTAT ‹SMA‹L ZÜHDÎ EFEND‹  

(   ?-  1806)



‹smail Zühdî Efendi’nin, burada anma-
m›za vesile olan Eyüpsultan’da medfun ol-
mas›ndan baflka önemli bir özelli¤i, celî sü-
lüs yaz›da büyük de¤iflim gerçeklefltirmifl
olan Mustafa Râk›m Efendi’nin yaz› hocas›
ve a¤abeyisi olmas›d›r.

Bilindi¤i gibi,normal meflk kaleminin
üç kat› kal›nl›kla yaz›lan celî sülüs yaz›da is-
tenen estetik geliflim uzun süre sa¤lanama-
m›flt›r. Ancak ‹smail Zühdi’nin talebesi ve
kardefli olan Mustafa Râk›m’n›n k›rk y›l› afl-
k›n çal›flmalar› neticesi, celî sülüste istenen
estetik olgunlu¤a eriflilmifltir. Mustafa Râ-
k›m’la birlikte celî sülüs harfleri tenasübüne
kavufltu¤u gibi istif  de Râk›mla geliflme yo-
luna girmifltir.(1)

Ordu’ya ba¤l› Ünye kasabas›nda dünya-

ya gelen ‹smâil Zühdî Efendinin do¤um ta-
rihi belli de¤ildir. Genç yaflta, takriben 1750
y›llar›nda(2) ‹stanbul’a gelerek Ahmed H›fz›
Efendi’den3) sülüs ve nesih yaz›lar›n› mefl-
ketti. Hat icazetiyle birlikte  "Zühdî" mahla-
s›n› ald›¤› bilinmekle birlikte icazetnâmesi
zaman›m›za gelmedi¤inden, hangi tarihte
ald›¤› bilinmemektedir.(4) Kendisinden önce
yaflam›fl ve ayn› ismi tafl›yan hattat ‹smail
Zühdî (ö. 1144/1731) ’den ay›rdetmek için
"Yeni", "‹kinci" ve "Zühdi-i Sânî" olarak da
an›lm›flt›r.(5)

Sultan III. Mustafa devrinde Enderûn-›
Hümayun yaz› hocas› oldu, vefat›na kadar
bu görevde kald›.(6) K›rk mushaf-› flerif, sa-
y›s›z hilye-i saadet, murakkaa, k›t’a ve levha
yazm›flt›r. Eyüpsultan’da fiahsultan Türbesi
içerisinde mermere mahkuk paftal› yaz›-
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(1) Hattat Râk›m’›n hayat› ve sana-
t› ile ilgili genifl bilgi için bkz. Sü-
leyman BERK. Hattat Mustafa Râ-
k›m’da Celî Sülüs ve Tu¤ra Esteti-
¤i, Erzurum, Atatürk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yay›m-
lanmam›fl Doktora Tezi, ,
1999,155+150 s.; a. mlf. " Hattat
Mustafa Râk›m’›n Celî Sülüs’ün
Esteti¤inde Ortaya Koydu¤u Yeni-
likler", M. U¤ur Derman 65. Yafl
Arma¤an›. ‹stanbul, Sabanc› Üniv.,
2000, 145-174  
(2)  M. U¤ur Derman, " Hattat ‹s-
mail Zühdî Efendi", Hayat Mec-
muas›, sy. 49 (27 Kas›m 1969), s. 26;
M. U¤ur Derman, "‹smail Zühdü,
Yeni" Türkiye Diyanet Vakf› ‹slâm
Ansiklopedisi (D‹A), ‹stanbul,
Türkiye Diyanet Vakf›, 2001, c.
XXIII, s. 125
(3)  Hayat› hakk›nda daha genifl
bilgi için bkz. Mustakimzâde Sü-
leyman Sadeddin. Tuhfe-i Hattâ-
tîn. ‹stanbul, Türk Tarih Encümeni
Külliyat›, 1928, s. 86-87; fievket Ra-
do. Türk Hattatlar›, ‹stanbul, 1984,
s. 169; Suyolcuzâde Mehmed Ne-
cîb Efendi. Davhatu’l-küttâb, ‹s-
tanbul, Güzel Sanatlar Akademisi
Neflriyat›, 1942, s. 43; M. U¤ur Der-
man. ‹slâm Kültür Mirâs›nda Hat
San’at› (‹KMHS), ‹stanbul, ‹slâm
Tarih, Sanat ve Kültür Araflt›rma
Merkezi, 1992, 203
(4)  ‹bnülemin Mahmud Kemal
‹nal. Son Hattatlar, ‹stanbul, Milli
E¤itim Bakanl›¤›, 1955, s. 472; A.
Süheyl Ünver. Hattat ‹smail Züh-
dü Efendi. ‹stanbul, 50 San’at Se-
ver Serisi, 1, 1953, s. 1; Derman,
Hayat Mecmuas›, sy. 49 (27 Kas›m
1969), s. 26; a. mlf., ‹KMHS, 204; a.
mlf., D‹A s. 125; Bu kaynaklardan,
Son Hattatlar, s. 472’de ve Derman,
‹KMHS, 204’de 1180/1766 y›l›nda
icazet ald›¤› belirtilmesine ra¤-
men, Derman, D‹A, 125’te bunun
zaman olarak mümkün olamaya-
ca¤› belirtilmifltir. Zira, belirtilen
tarihten üç y›l sonra 1183 tarihinde
‹smail Zühdî, kardefli Mustafa Râ-
k›m’a sülüs-nesihten icazet ver-
mifltir. Belirtilen tarihte ‹. Zühdî ar-
t›k baflar›l› bir muallimidir. Yine M.
U¤ur Derman’›n tesbitiyle; en eski
eseri 1175/1761 tarihini tafl›d›¤›n-
dan bu tarihten evvel icazet alm›fl
olmal›d›r.    
(5)  Derman, Hayat Mecmuas›, 26;
a. mlf. D‹A, s. 125
(6) Derman, Hayat Mecmuas›, 26 

Resim 4; Hattat ‹smail Zühd’iye
ait Sülüs-Nesih hadisler ve dua
(Sabanc› hat koleksiyonu)

Resim 1-2-3; fiahsultan türbe-
sindeki Celi Sülüs yaz›lar ve
son paftadaki “ketebehü ‹s-
mail Zühdi “fleklindeki imzas›



lar,(7) Ortaköy s›rtlar›nda talebesinden fiâni-
zâde Mehmed Atâullah Efendi’nin yapt›rd›-
¤› çeflmenin 1198/1784 tarihli celî sülüs kita-
besi(8) ile Fatih, Niflanc› Memed Pafla Camii
haziresinde 1219/1804 tarihli Hatice han›m
mezartafl› kitabesi ‹smail Zühdî Efendi’nin
önemli celî sülüs eserleridir. Zühdî Efendi,
Celî sülüs’te eski üslûba ba¤l› kalm›fl ve bu
yönde eser vermifltir. 

Hat sanat› tarihinde ‹smail Zühdî Efen-
dinin önemi, özellikle sülüs ve nesih yaz›da,
fieyh Hamdullah ve Hâf›z Osman’dan sonra
bir at›l›m gerçeklefltirmifl olmas›d›r. Kendin-
den evvel yaflam›fl bu iki hattat›n eserleri

üzerinde uzun süre çal›fl›p tetkiklerde bu-
lunduktan sonra, be¤endi¤i harf ve kelime-
leri seçerek, kendi üslubunu ortaya koymufl-
tur.(9) Fakat, sülüs ve nesih yaz›da uslûbu
Hâf›z Osman’a daha yak›nd›r. Sülüs ve ne-
sihte Hâf›z Osman yolunu en güzel flekilde
‹smâil Zühdî gelifltirmifltir. Ayr›ca elinden
tashihsiz harf ç›karmadaki mahareti onu,
hattatlar aras›nda öne ç›karan bir di¤er özel-
li¤i olmufltur. Sanat›na son derece hakim bir
ele sahiptir.(10) ‹smail Zühdî Efendi yaz›daki
üslûbuyla kendinden sonra gelen hattatlar›
derinden etkilemifltir.

Vakit buldu¤unda mesire yerlerine gi-
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Resim  5; ‹smail Zühdiye ait
Sülüs Nesih k›ta

Resim 6-7; ‹smail Zühdi
‘taraf›ndan yaz›lan Mezar tafl›
ve imza detay›

Resim 8; ‹smail Zühdiye
Çeflme hatt› detay›

(7) fiahsultan Türbesi içerisinde
bulunan paftal› celî sülüs yaz›larla
ilgili bkz. Süleyman Berk, "Eyüp-
sultan’da Celî Sülüs Kuflak Yaz›-
lar", Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla V.
Eyüpsultan Sempozyumu , 11-13
May›s 2001, ‹st., Eyüp Bld, 2002, s.
109- 110.
(8) Bu çeflme ile ilgili bkz. Affan
Egemen. ‹stanbul’un Çeflme ve
Sebilleri, s ‹stanbul, Ar›tan Yay›n-
lar›, 1993, s. 780-781
(9) Ünver, 50 San’at Sever Serisi,
1; Derman, Hayat Mecmuas›, 26
(10) Derman, D‹A, 126; a. mlf.
Sabanc› Koleksiyonu, 100



den ‹smail Zühdi Efendi, buralarda bofl dur-
mam›fl ve yazd›¤› k›talar›n alt›na, yazd›¤›
mekan› da belirtmifltir. Veliefendi Çay›r›, Sâ-
dâbâd, Yedikule Bostan› ve Çeflmemeydan›
(Saliha Sultan Çeflmesi civar›) gibi mahalle-
rin isimlerini belirtti¤i yaz›lar› bulunmakta-
d›r. Kufl fleklinde besmele istifi, yaflad›¤›
devre göre yenilik say›labilecek terkip ve
tertipte bir yaz›s›d›r.(11) 

‹smail Zühdî Efendinin yazm›fl oldu¤u

sülüs nesih bir murakkaa, y›llar sonra 1310
y›l› Ramazan›nda hattat Sâmi Efendinin eli-
ne geçmifltir. Murakkaa üzerinde çal›flan Sa-
mi Efendi, celî sülüste yeni bir dönemi gir-
mifltir. Olay flöyle gerçekleflmifltir: 1310 y›l›
Ramazan›nda Mart-Nisan 1893) vezir Tevfik
Pafla bir akflam iftar verir, iftardan sonra da
devrin adetine göre kat›lanlara "difl kiras›"(12)

verilir. Hattat Sâmi Efendiye de hattat ‹sma-
il Zühdî Efendi’nin sülüs-nesih bir murak-
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(11) Topkap› Saray› Müzesi Gü-
zel Yaz›lar Bölümü 314/40 nu-
marada olan ve alt›n mürekke-
biyle ifllenen bu yaz›n›n tarihi
sehven h. 1013/1604 olarak at›l-
m›flt›r. Bkz. Derman, Hayat Mec-
muas›, 26; a. mlf. D‹A, 126
(12) Difl Kirasi: Eski zaman ra-
mazanlar›nda iftara gidilen yer-
lerde misafirlere hediye maka-
m›nda verilen para ve hediye
hakk›nda kullan›l›r bir tabirdir.
Sanki iftara ifltirakle gelenler,
difllerini davet sahibinin zevkine
ve sevab›na  kiralam›fl oldukla-
r›ndan, davet sahibi de kat›lan-
lara hediyelerini hemen iftar bi-
timinde takdim ederdi. (Daha
genifl bilgi için bkz. Mehmet Ze-
ki Pakal›n. Osmanl› Tarih De-
yimleri ve Terimleri Sözlü¤ü. ‹s-
tanbul, Milli E¤itim Bakanl›¤›,
1993, c. I, s. 455; M. U¤ur Der-
man, "Hattat Sami Efendi’nin
Difl Kiras›", Hayat Tarih Mecmu-
as›, sy. 12 (Ocak 1969), s.20.  

Resim 9; Hattat ‹smail Zühd’iye
ait Sülüs-Nesih k›ta

Resim 10; Hattat ‹smail
Zühd’iye ait  Celi Sülüs Hat

Resim 11; Hattat ‹smail
Zühd’iye ait h. 1213 m.1798 tar-
ihli  Celi Sülüs istif



kaas› difl kiras› olarak takdim edilir. Murak-
kaa’ya hayran kalan Sami Efendi, hemen
orac›kta sa¤›na ve soluna ayd›nlatma lamba-
lar›n› koyduran Sami efendi, kona¤›n hiz-
metçisinin sahur yeme¤i ikaz›na kadar yaz›-
lar› inceler. Sami Efendi sanat hayat›nda, bu
murakkaan›n ehemmiyetinin büyük oldu-
¤unu devaml› söylemifltir.(13)

Bilindi¤i gibi hattat Sâmi Efendi celî sü-
lüs ve talîkte hâlâ geçilemeyen üstadd›r.
Mustafa Rak›m talebesi Mehmed fiâkir Recâi
Efendi (1804-1874) den(14) ders alm›fl ve celî
sülüste Râk›m yolunda eser vermifltir. Bu
murakkaa’dan sonra Râk›m’da bulunan
noksanl›klar› tamamlayarak, Râk›m yolun-
da ayr› bir flive  sahibi olmufltur. Dolay›s›yla
Sami Efendi ve kendinden sonra gelenlere
bu murakkaan›n tesiri olmufltur denebilir.
Matbaan›n yayg›n olmad›¤› ve mekteb-üs-
lûb sahibi hattatlar›n eserlerinin bas›l›p da-
¤›t›lamad›¤› böyle dönemlerde, hattatlara
bu çeflit yaz› hediyelerinin ehemmiyeti bü-
yük olmufltur. Bilindi¤i üzere hattat fieyh
Hamdullah, II. Bâyezid’in kendisine hazine-
de bulunan Yâkut yaz›lar›n› incelemek üze-
re vermesi ile yeni üslûbunu oluflturmufltur.

Enderun’daki yaz› hocal›¤› dolay›s›yla
imzalar›nda "kâtibi saray-› sultânî", hâce-i
Enderûn-i Hümâyun" s›fatlar›n› kullanm›fl-
t›r. 1 fievval 1221 (12 Aral›k 1806) tarihinde
vefat eden ‹smail Zühdî Efendi Edirnekap›
Kabristan›’na defnedilmifltir. Celî sülüs bafl
tafl› ile celî ta’lik ayak tafl› kardefli hattat
Mustafa Râk›m taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Man-
zum ayak tafl› yine kardefli taraf›ndan naz-
medilmifltir.(15)

Celî sülüs ayak tafl›n›n ibaresi flöyledir:
Rahimehu’l-lahi teâlâ
Kâtib-i sarayi’s-sultânî
Ve Hâzin-i kelâmu’r-rabbânî
Reîsu’l-hattâtîn merhum
‹smâil ez-Zühdî
Efendi Rûhiçûn Fatiha   

1221
Ketebehu Râk›m el-Ma’rûf bi ehi’l-merhûm

Celî ta’lîk ile yaz›lan ayak tafl›n›n ibaresi:

Rûhiçunlillahi’l-fatiha
Derî¤â hofl nüvîsân-› zamân›n Zühdî-i üstâd›n
Vefât etti kîm asâr›yla zeyn olmufldu her mahfil
Kalem dûd-i dilin k›ld› mürekkeb yazd› tarîhin
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(13) Bu olay› tafsilat›yla ö¤ren-
mek isteyenler bkz. Derman,
Hayat Tarih Mecmuas›, sy. 12
(Ocak 1969), s. 20-22
(14) Hayat› ile ilgili bkz. ‹bnüle-
min, 309-313.
(15) Süleyman Berk, "Eyüpsul-
tan S›n›rlar› ‹çerisinde Hattat
Mustafa Râk›m’a Ait Mezartafl›
Kitabeleri", III. Eyüpsultan Sem-
pozyumu 28-30 May›s 1999, ‹s-
tanbul, Eyüp Belediyesi, 2000,
s.244-246; fiinasi Acar, "Hattat
Mezar Tafllar› (I)", AD Art Dekor,
sy. 81 (Aral›k 1999), s. 120.

Resim 10; Hattat ‹smail
Zühd’iye ait Sülüs-Nesih hilye-
si (Ekrem Hakk› Ayverdi hat
koleksiyonu

Resim 11; Fatih Niflanc› Cami
haziresinde bulunan ve ‹smail
Zühdi’nin Celi Sülüsle yazd›¤›
mezar tafl› kitabesi.(Foto¤raf:
Turgut Engin)

Resim 12; ‹smail Zühdi’nin
yazd›¤› mezar tafl› kitabesi 



Kubûrî  eyledi hattat Zühdî âh kim menzil
(16)

Fî 1221 yevmi’l-îd
Ketebehû Râk›m el-müderris ¤ufire lehû
Ve li ehîhi’l-merhum
Bu mezartafl› kitabeleri hâlen yerlerinde

durmakta olup, hattatlarca ziyaret edilmek-
tedir. Bu mezartafl› ile alâkal› hofl bir rüya da
kaynaklarda anlat›lmaktad›r. Mustafa Râ-
k›m bu kitabeyi kal›p olarak haz›rlad›¤› gece
rüyas›nda a¤abeyisini görür. ‹smail Zühdî
flöyle der: "Elif’leri c›l›z yapm›fls›n onlara bi-
rer kaftan giydir!" Râk›m verilen bu iflaret
üzerine elifleri biraz kal›nlaflt›r›r.(17)

Vefat› üzerine Surûrî’ flu tarihi düflür-
müfltür:

"Âh’dan harf-i elif evvelinde elif
meflkeyledim târîhde:

Göçdü fievval evvelinde Zühdî-i Hattat hayf" 
(18)
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Resim 15; ‹smail Zühdi’den bir
hat

Resim 16; ‹smail Zühdi’nin
mezar›n›n genel görünümü 

Resim 17; Kardesi Hattat Mus-
tafa Rak›m’›n Celi Sülüsle yaz-
d›¤› ‹smail Zühdi’nin  mezar›-
n›n bafltafl› k›sm›.

Resim 18; Bafltafl›nda Mustafa
Rak›m’n imza detay› “Ketebe-
hü Râk›m el - Maruf biehi’l-
merhum”.

(16) Bu kitabelerin hem hattat›
hem de nâz›m› hattat Mustafa
Râk›m’d›r. ‹bnülemin Son Hat-
tatlar s. 480’de buradaki "ku-
bûr" kelimesine itiraz etmekte,
bu kelimenin burada yanl›fl
kullan›ld›¤›n› iddia etmektedir.
Halbuki, buradaki kubûr keli-
mesi arapça "kabr= kabir keli-
mesinin ço¤ulu olan kubûr ke-
limesini ifade etmemektedir.
Buradaki kubûr, kalem kutusu
anlam›na gelen kubûrdur. Do-
lay›s›yla bu m›sra›n anlam›:
Hattat Zühdî, kalemini kubura
(kalem kutusuna) koydu, art›k
yaz› yazmayacak, kalemi men-
zil olarak kuburu seçti, fleklinde
olmaktad›r.    
(17) Bu vak’ay› Bakkal Ârif’ten
naklen merhum Necmeddin
Okyay M. U¤ur Derman’a an-
latm›flt›r. Bkz. Derman, Hayat
Mecmuas›, 26; a. mlf. Sabanc›
Koleksiyonu, ‹stanbul, Akbank
Yay›nlar›, 1995, s. 100. 
(18) fiinasi Acar, "Ebced Hesa-
b›yla Tarih Düflürme", Yap› Mi-
marl›k, Kültür ve Sanat Dergisi,
sy. 243 (fiubat 2000), s. 83.

Resim 14; ‹smail Zühdi’nin
Celi Sülüs levhas›. Levhan›n
alt k›sm›nda “meflekkahu ‹s-
mail Zühdi fi sahrâ-i veli-
efendi” ibaresi bulunmakta-
d›r. Bu ibareden bu levhay›
veliefendi çay›r›nda yazd›¤›
anlafl›lmaktad›r.



Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER
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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› Müzesi’nde Bulunan Bezemeli
Kur’an-› Kerimler” isimli kitab› bulunmaktad›r. (1999)

MAHMUD CELALEDD‹N EFEND‹

(? - H.1244- 45/ M.1829)



Eyüp, Niflanca fieyh Murad Tekkesi fley-
hi olan, (Nakflibendi) fieyh Muhammed’in
o¤ludur. Da¤›stan’l› olan Mahmud Celaled-
din Efendi’nin ne zaman ‹stanbul’a geldi¤i
bilinmemektedir.

Yamakzade Salih ve Ebubekir Raflit efen-
dilerden hat dersi almak istemiflse de, sert
mizaçl› olmas›ndan dolay›, bu iste¤i redde-
dilmifltir. Bunun üzerine, fieyh Hamdullah
ve Haf›z Osman’›n yaz›lar›n› inceleyerek ve
kopye ederek, kabiliyeti sayesinde, birinci
s›n›f bir hattat, ve celi sülüs’te “ekol” sahibi
olmufltur. Baz› kaynaklarda, sülüs ve nesih
yaz›y›, Ak Molla Ömer Efendi’den veya Ho-
ca Mehmet Rasim Efendi’nin talebesi, Ab-
düllatif Efendi’den ö¤rendi¤i belirtilmekte-
dir.

Son derece usta bir hattat olan Mahmud
Celaleddin’in celi yaz›larnda bir kütlük,
adeta mizac›ndaki gurur ve azamet hissedi-
lir. Yaz›lar›ndaki sertlik, bir kusur say›lma-
y›p, yaz› tarihine getirilen bir çeflni olarak
kabul edilmektedir.

Nesih yaz›s›, tamamen klasik tarzdad›r.
‹mzas›n›, di¤er hattatlardan ayr› olarak, ya-
z›lar›n›n de¤iflik yerlerine att›¤› bilinmekte-
dir. 

Hakkak-zade Musatafa Hilmi Efendi ta-
raf›ndan, 17 Zilkade 1246 tarihinde yaz›lan
Mizanü’l-Hatt isimli yay›nda: “Mahmud
Celaleddin”in on iki kalem kendinde idi. Ve
yeniden mucidi idi ve misli menendi gelmifl
de¤il cihane, Gayr› vasf› mümkün de¤il. Bu
kadar malum edelim” fleklinde bilgiler veril-
mektedir.

Mirza Habib taraf›ndan, H 1305  tarihin-
de yaz›lan “Hat ve Hattatan” isimli kitapta,
“kendisine ders vermeyen hocalara ra¤men,
kendisini yetifltirdi¤inden ve O’nun kimse-
nin hakiki flakirdi say›lmad›¤›ndan” bahse-
dilmifltir.

Mahmud Tahir, 3 Ramazan 1325 (10 Tefl-
rinievvel: Ekim 1907) tarihli ‹kdam Gazete-
sinde yazd›¤› bir maklede: “Mahmud Cela-
leddin’in azmi ve çabas› sayesinde, eski üs-
tadlar aras›nda fieyh Hamdullah’tan sonra,
Üçüncü fieyh ünvan›n› ald›¤›n›, Rum ili Ka-
d›askeri oldu¤unu ve efli Esma ‹bret Ha-
n›m’›n kendisinde güzel nesih yaz› ö¤rendi-
¤ini” belirtilmifltir.

Prof. Dr. Ali Alparslan, Mahmud Cela-
leddin’in yaz›lar›n›n yorumunu yapm›fl ve “
.. yaz›lar›nda garip bir yaln›zl›k ve bu yal-
n›zl›¤›n vahfli  bir atmosferinin sezildi¤ini,
elif harflerini genellikle zülfesiz yazmas›n›n,
O’na has bir özellik oldu¤unu”belirtmifltir.

U¤ur Derman, Mahmud Celaleddin’in
yaz›lar› hakk›nda: “celi sülüs ve tu¤ra tavr›
itibariyle, ça¤dafl› Mustafa Rak›m’a göre pek
geri kald›¤›” fleklinde yorum yapmaktad›r.

Ünlü hat sanatç›s› merhum Necmeddin
Okyay:” Mahmud Celaleddin’in sülüs’te
Haf›z Osman, celi de Rak›m tarz›nda eserler
verseydi, bu iki ünlü hattat›n, hat tarihinde
adlar›n›n an›lamayaca¤›n›” söylemifltir.

Mahmud Celaleddin Efendi, babas›n›n
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Resim 1; Mahmud Celaled-
din Efendi K›t’a ‹stanbul
19.yüzy›l bafl›. Sülüs ve
nesih (Sabanc›  Hat Kolek-
siyonu)

Resim 2; Mahmud Celaled-
din Efendi Meflk

(En. No: 1420)



ölümünden sonra, Niflanca, fieyh Murad
Tekkesine fleyh olmufltur. M.1829 y›l›nda
ölen Mahmud Celaleddin Efendi, fieyh Mu-
rad Tekkesi haziresine gömülmüfltür. Kap›-
dan girince, sa¤ taraftaki seddin üstünde yer
alan bölümün, üçüncü s›ras›n›n, döndüncü
mezar›, Mahmud Celaleddin’e aittir. 

Alt› sat›rl›k mezar tafl›n›n üzerinde: 
“Hüve-l hayy-ül baki
Meflayih-i hattatinden
Cennet mekan merhum ve ma¤fur
Mahmud Celalüddin Efendi’nin 
Ruhu için el Fatiha 
Sene 1245” yaz›l›d›r.

Mahmud Celaleddin ekolü, ölümünden
sonra, sultan Abdülmecid, Esma ibret Ha-
n›m, Mehmet Tahir Efendi, Çukurcuma’l›

Mahmud Cemaleddin taraf›ndan sürdürül-
müfltür.

III. Selim’in annesi Mihriflah Sultan’›n
H.1208/ M.1793 tarihli Türbesi ile H.1209/
M.1794 tarihli, Eyüp (Mihriflah Valde Sultan)
imaretinin iç yaz›lar›, Mahmud Celaleddin
taraf›ndan yaz›lm›flt›r.

Mihriflah Sultan Türbesinin girifl kap›s›-
n›n üzerinde, celi sülüs hat ile “onun zat›n-
dan baflka, her fley halak olacakt›r” anlam›n-
daki Kasas Suresi’nin 88. ayeti okunmakta-
d›r. Türbe içinde bulunan, alt pencerelerin
üzerinde dolaflan ayetler ile, madalyon için-
deki hatlar da O’nun taraf›ndan yaz›lm›flt›r.

Alt Pecerelerin üzerinde, celi sülüs hat
ile, iki s›ra halinde, “Besleme” ile bafllayan
“Mülk Suresi”nin tamam› yer almaktad›r.
Mülk Suresinin anlam› afla¤›da verilmifltir:
“Mülk elinde bulunan yüce Allah, kutludur.
O, her fleye kadirdir. O, hanginizin daha gü-
zel ifl yapaca¤›n›z› denemek iiçin, ölümü ve
hayat› yaratt›.  O, üstündür, ba¤›fllayand›r.
O, yedi gö¤ü, biribiri üzerinde, tabaka taba-
ka yaratt›. Rahman›n yaratmas›nda bir ayk›-
r›l›k , uygunsuzluk görmezsin. Gözünü dön-
dür de bak, bir bozukluk görüyormusun?
Sonra gözünü, iki kez daha döndür. Göz,
hor, hakir ve bitkin, ümidini kesmifl bir hal-
de sana döner.  Ant olsun, biz , en yak›n gö-
¤ü lambalarla donatt›k ve onlar›, fleytanlar
için tafllamalar  yapt›k. Ve onlar için, alevli
atefl azab›n› haz›rlad›k. Rablerini inkar
edenler için cehennem azab› vard›r. Ne kötü
gidilecek yerdir o!  Oraya at›ld›klar› zaman,
onun öfkeli homurtusunu iflitirler, kayn›yor:
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Resim 1-1A;
En. No: 849, Meflk,
Karalama ve sol alt köflede
imza detay›

Resim 6-6A; En. No: 175,  ve
sol alt köflede hattat imzas›



Az daha öfkeden çatlayaçak. Her topluluk
onun içine at›ld›kça, onun bekçileri, onlara
sordu: “Size bir uyar›c› gelmedi mi?” Dedi-
ler: “ Evet, bize uyar›c› geldi, ama biz yalan-
lad›k ve Allah hiçbir fley indirmedi, siz an-
cak büyük bir sap›kl›k içindesiniz”dedik.”
Ve dediler ki: “E¤er biz dinleseydik, yahut
düflünüp anlasayd›k, flu ç›lg›n ateflin halk›
aras›nda bulunmazd›k” Günahlar›n› itiraf
ettiler, o ç›lg›n atefl halk› uzak  olsunlar! Fa-
kat görmeden Rablerinden korkanlar var ya,
iflte onlar için ba¤›fl ve büyük mükafat var-
d›r.  Sözünüzü ister gizleyin, ister aç›¤a vu-
run. Çünkü O gö¤üslerin özünü bilir.  Yara-
tan bilmez mi? O. latiftir, haber aland›r. O,si-
ze yeri boyun e¤er yapt›. Haydi Onun
omuzlar›nda yürüyün ve Alah’›n r›zk›ndan
yiyin. Dönüfl Ona’d›r. Gökte olan›n, sizi yere
bat›rmayaca¤›ndan emin misiniz? O zaman
yer, birden sallanmaya bafllar. Yoksa siz,
gökte olan›n üzerinize tafl ya¤d›ran gönder-
meyece¤inden emin misiniz? Tehdidim na-
s›lm›fl bileceksiniz. Ant olsun, onlardan ön-
cekiler de yalanlad›lar. Ama benim intika-
m›m nas›l oldu? Üstlerinde kanatlar›n› aç›p
yumarak uçan kufllar› görmüyorlar m›? On-
lar›, Rahmandan baflkas› tutmuyor. Do¤rusu
O, her fleyi görmektedir.  Yahut, Rahmandan
baflka, size yard›m edecek askeriniz kimdir?
Kafirler derin bir gaflet ve aldanma içinde-
dirler.  Yahut Allah, r›zk›n› tutacak olursa, si-
ze r›zk verecek kimdir? Do¤rusu onlar, az-
g›nl›k ve nefret içinde direnmektedirler.
fiimdi, yüzüstü kapanarak yürüyen mi do¤-
ru gider, yoksa yolda dosdo¤ru yürüyen mi?
De ki: “Sizi yaratan, size kulak, gözler ve gö-
nüller veren O’dur. Ne kadar az flükrediyor-
sunuz!” De ki: “Sizi yerde üreten O’dur ve
Ona toplan›p götürüleceksiniz.” “Do¤ru ise-
niz, bu tehdid ne zaman olacak?” diyorlar.
De ki: “Ona ait bilgi, Allah’›n yan›ndad›r.
Ben ancak, apaç›k bir uyar›c›y›m. Onu yak›n
görünce, inkar edenlerin yüzleri kötüleflti.

Ve: “iflte ça¤›r›p durdu¤unuz fley budur”
dendi. De ki: “Baksan›za, e¤er Allah beni ve
benimle beraber olanlar› öldürse de, yahut
bize ac›sa da, kafirleri, ac› azaptan kim kur-
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tarabilir. De ki: “O çok mer-
hametlidir. Ona inanm›fl,
Ona dayanm›fl›zd›r. Yak›n-
da kimin apaç›k bir sap›kl›k
içinde oldu¤unu bileceksi-
niz.” De ki: “Baksan›za,
e¤er suyunuz çekilse, size
kim bir akar su getirebilir?”

Eyüp- Mihriflah Sultan
imaretinin içinde, en sa¤da

bulunan Teflrifat salonu yaz›l› kap› üzerinde
celi sülüs hat ile : “Bismillahirrahmanirra-
him” ibaresi yer almaktad›r. Bu kap›n›n so-
lunda, bu gün Mutfak Kap›s› yaz›l›, ortada
bulunan kap› üzerinde: “Onlar içleri çekti¤i
halde, yiyece¤i yoksula, öksüze ve esire ye-
dirirler. Biz sizi, Allah r›zas› için doyuruyo-
ruz. Bir karfl›l›k ve teflekkür beklemiyoruz”
anlam›ndaki El ‹nsan Suresi’nin 8,9,10. ayet-
leri sülüs hat ile yaz›lm›flt›r. 

Orta kap›n›n solunda bulunan ve So¤uk
Hava Kap›s› yaz›l› kap› üzerinde ise: “fiüp-
hesiz r›z›kland›ran da, güç ve kuvvet sahibi

olanda Allah’t›r” anlam›ndaki Zariyat Sure-
si’nin 58. ayeti celi sülüs hat ile yaz›lm›flt›r.

Bu araflt›rmada, Mahmud Celaleddin’in
Türk Vak›f Hat Sanatlar› Müzesi Müdürlü-
¤ü’nde bulunan hat eserlerinden örnekler
verilecektir.

Birinci eser, envanter numaras›: 849 olan
Meflk, Karalama’d›r. 23X16 cm. ebad›nda
olan meflkte, yaz›lar nohudi renk ka¤›t üze-
rine, siyah is mürekkebi ile yaz›lm›flt›r. Mefl-
kin etraf›ndaki, 19,5X13 cm. ebad›ndaki çer-
çevenin d›fl›nda, gri rengin hakim oldu¤u
gel-git ebrusu yer almaktad›r. Mahmud Ce-
laleddin’in imzas› sol alt köflede ebru üzeri-
ne at›lm›flt›r.

‹kinci eser, envanter numar›s›: 1420 olan
Meflk (hurufat)’t›r. 23X14,5 cm. ebad›ndaki
meflkte , yaz›lar nohudi renk ka¤›t üzerine,
siyah is mürekkebi ile yaz›lm›flt›r. ‹ki sat›r
halindeki yaz›nda, s›ras› ile Arap alfabesinin
harfleri yerlefltirilmifltir. Yaz›n›n etraf›,
17X7,5 cm. ebad›nda, alt›n çerceve ile s›n›r-
land›rlm›flt›r.. Cetvel d›fl›ndaki alan, mavi
zemin üzerine, alt›n püskürtülerek yap›lm›fl,
zerefflan ile bezenmifltir. Yaz›da imza bulun-
mamaktad›r. Eserin arkas›nda Macit Bey ta-
raf›ndan kurflun kalem ile yaz›lan notta,
Mahmud Celaleddin taraf›ndan yaz›ld›¤›
belirtilmektedir.

Üçüncü eser, envanter numaras› : 1790
olan iflleme yaz›d›r. 100X165 cm. ebad›ndaki
k›rm›z› renkli kumafl üzerine, sülüs hat ile “
Ya Hazret-i Seyyidina fieyh ‹mam-› Ali Ebul
Hasan es fiazeli” ibaresi gümüfl sim ile iflle-
nerek, istiflenmifltir. Mahmud Celaleddin’in
imzas›, iflleme olarak alt k›sma at›lm›flt›r. bu-
rada H. 1233 tarihi okunmaktad›r.

Dördüncü eser, evanter numaras›: 216
olan, 43X36 cm. ebad›ndaki hat levhas›d›r.
Hatlar, beyaz zemine, siyah is mürekkebi
kullan›larak, 4 sat›r halinde yaz›lm›flt›r. Yaz›-
n›n anlam›: “Kim ki, kalbinde Allah vard›r.
Her iki dar da (dünya ve ahrette) yard›mc›s›
Allah’t›r. Ve her kim ki kalbinde Allan’tan
baflkas› varsa,  O, her iki darda (dünya va
ahrette) karfl›s›nda Allah’› bulacakt›r” ‹mza,
sol alt k›sma yerlefltirilmifltir.

Beflinci eser, envanter numaras› 217
olan, 43X49,5 cm. ebad›ndaki hat levhas›d›r.
Yaz›lar, aç›k zemine, siyah is mürekkebi ile,
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Resim 1; Mahmud Celaled-
din Efendi K›t’a ‹stanbul
19.yüzy›l bafl›. Sülüs ve
nesih (Sabanc›  Hat
Koleksiyonu)

Resim 3-3A; En. No: 1790,
‹flleme yaz› ve hattat imzas›



dört sat›r halinde yaz›lm›flt›r.

Sat›rlar birbirinden cetveller ile ayr›lm›fl-
t›r. Yaz›n›n anlam›: “ O seçkin peygamber,
alemlere de rahmettir. ‘Ben de yat›yor’ diye,
yer göklere karfl› ö¤ünür. Cerail mele¤i,
Onun kabrini ziyaret edip dedi ki: “Buras›
Adn Cenneti’dir; ölümsüz olanlar, iflte oraya
giriniz.” ‹mza, üçüncü sat›r ile dördüncü sa-
t›r aras›na at›lm›flt›r.

Alt›nc› eser, envanter numar›s› 175 olan,
41X31 cm ebad›ndaki, hat levhas›d›r. Hatlar,
kahverengi zemine, siyah is mürekkebi ile,
iki sat›r halinde, sülüs hat ile yaz›lm›flt›r. Ya-
z›n›n anlam›:

“ Her peygamberin cennette bir dostu
veya arkadafl› vard›r benim de cennette ki
arkadafl›m Osman’d›r.” ‹mza sol alt köflede
yer almaktad›r.

Yedinci eser, envanter numaras› 317
olan, 63X56 ebad›ndaki hat levhas›d›r. Celi
sülüs hat ile beyaz zemine siyah is mürekke-
bi ile “Allah (C.C) lafz› yaz›lm›flt›r. ‹mza yi-
ne sol alt köfleye at›lm›flt›r.

Mahmud Celaleddin bir hat hocas›ndan
icazet almamas›na ra¤men, insan isterse ve az-
mederse nas›l iyi bir hattat olunaca¤›n› bize
eserleri ispat etmektedir. Daha nice Mahmud
Celaleddin’lerin yetiflmesi dile¤iyle, kendisini
sayg› ve rahmetle anmak istiyorum.
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21.04.1938’de ‹negöl Afla¤›bal›k köyünde dünyaya geldi. ‹lkö¤renimini
ve haf›zl›¤›n› burada tamamlad›. ‹stanbul ‹mam-Hatip okulunu ve ‹stanbul
Yüksek ‹slam Enstitüsünü bitirdi. ‹mamet, hitabet, vaizlik, müftülük görev-

lerinde bulunduktan sonra; 1978-1990 y›llar› aras›nda Diyanet ‹flleri
Baflkanl›¤› Din ‹flleri Yüksek Kurulu Üyeli¤inde bulundu. 01.10.1990 y›l›nda

konjöktür gere¤i emekliye ayr›ld›.Yay›nlanm›fl eserleri; Eyüp Sultan ve
Mukaddes Emanetler; ‹slam’da Kur’an Ö¤retimi ve Reisül-Kurra Gönenli

Mehmed Efendi; ‹slam Aç›s›ndan Din ve ‹nsan Gerçe¤i.
Diyanet Gazetesinde ve ‹lmi dergilerde makaleleri yay›nlanm›fl ve

Türkiye Diyanet Vakf› Ansiklopedisinde baz› maddeleri haz›rlam›flt›r.
Baflta “Rüyet-i Hilal Konferans› olmak üzere Din fiûras› Toplant›lar› ve

“‹SAV” taraf›ndan düzenlenen seminerlere kat›lm›flt›r.

GÖNENL‹ HOCA 

VE 

EYÜP CAM‹‹ fiEYH’UL-KURRALI⁄I

Recep AKAKUfi



Halk aras›nda “Gönenli Hoca” diye
flöhret bulan din bilgininin as›l ad›: Mehmet
Ö¤ütçü’dür. Mehmet Ö¤ütçü, 1319/1903 y›-
l›nda Bal›kesir iline ba¤l› Gönen ilçesinde
dünyaya gelmifltir.  Baba ad›: Osman anne
ad›: Fatmad›r.(1)

‹lkö¤renimini, do¤um yeri olan Gö-
nen’de yapm›flt›r. Babas› Osman Efendi çift-
çidir. Ancak ilme karfl› derin ilgi duymakta
ve bu sebepten o¤lunu, ‹stanbul’a gönder-
mek için f›rsat kollamaktad›r. Osman efen-
di, misak-› Milli’ye dayal› olarak, vatan›
kurtarmak için kurulan “kuvay› Milliye Tefl-
kilat›na” girer ve Gönen- Kuvay-› Mlliye
teflkilat›nda aktif bir üye olarak çal›fl›r. Bu
arada o¤lu Mehmed’i ‹satanbul’a gönderir.

‹stanbul’a gelen Mehmet Ö¤ütçü, bir
baba dostunun arac›l›¤› ile Fatih Camii
ders-i amlar›ndan Serezli Ahmed fiükrü
Efendi’nin ders halkas›na kat›l›r. H›fz›n› pe-
kifltirir. Talim ve tashihi-i huruf derslerini
bu zattan al›r. Sonra “Usulü Kadime”; üzere
Seb’a-Aflere-Takrib seviyesinde k›raat ve-
cihlerini de yine Serezli Ahmed fiükrü Efen-
di’den Ahzeden (ö¤renen) Mehmet Ö¤ütçü,
Tevhidi Tedrisat Kanunu ile kapanan med-
reselerin -‹btida-i Hariç Bölümü- yerine aç›-
lan “Medresetü’l-Hutaba” isimli mektebe
girer.(2) 1924 y›l›nda aç›lan bu medrese; bir
müddet sonra isim de¤ifltirerek “‹mam-Ha-
tip Mektebi”  ad›n› alm›flt›r. 1927-1928 ders
y›l› sonunda ‹stanbul ‹mam-Hatip Mekte-
bi’ni baflar›yla bitiren ve diplomas›n› alan
Mehmet Ö¤ütçü, memleketine döner ve Gö-
nen Çarfl› Camii’ne imam-hatip olur. 

Mehmet Ö¤ütçü; uzunca boylu, ya¤›z
bir delikanl›d›r. ‹stanbul’da ö¤renim gör-
müfl, bafl›na hilal sar›k takm›fl ve sülün gibi
bir genç hüviyetine bürünmüfltür. Okuyu-
flu, tav›rlar› ve elindeki “Gümüfl Bastonu”
ile yak›n çevresini âdeta büyülemektedir. 

Görev yapt›¤› camiye giren kaymaka-
m›n köpe¤i, cami cemaat› aras›nda büyük
bir tedirginlik yarat›nca; yap›lan tahrikler
genç Mehmet Ö¤ütçü’yü harekete geçirir ve
kaymakamla aras›n›n aç›lmas›na sebep
olur.(3) Pederi Osman Efendi, hem bu nahofl
olaydan kurtulmas›n› sa¤lamak hem de as-
kerlik görevini yapmak üzere o¤lu Mehmet
Ö¤ütçü’yü ‹stanbul’a gönderir. O da ‹stan-

bul Haliç -Levaz›m Okulu’na girer ve asker-
li¤ini burada tamamlar. Terhis olduktan
sonra; Mehmet Ö¤ütçü, hocas› Serezli Ah-
med fiükrü Efendi’nin de telkîni ile ‹stan-
bul’da kal›r. Mülhak vak›flara ba¤l› Aksa-
ray-Hac› Bayram Kaftan› Camii ‹mam-Hati-
bi olarak göreve bafllar ve bir daha Gönen’e
dönmez. 

Art›k Mehmet Ö¤ütçü, olgunlaflm›fl ve
flahsiyetini kazanm›flt›r. Evlenmifl ve sosyal
hayatta -zaman›na göre- ön saflarda bulu-
nacak tarzda giriflimlerde bulunmufltur.
Sözgelimi: bir taraftan Fatih K›z›lay Derne-
¤i’ne üye olurken bir taraftan da Yeflilay
Derne¤ine üye olmufl ve her iki dernekte de
faal olarak görev alm›flt›r.Kazand›¤› mesleki
formasyona ilaveten Frans›zca dilini de ö¤-
renmeye bafllam›flt›r ve baflta Profesör Dok-
tor Fahrettin Kerim Gökay olmak üzere di-
ne sayg›l› entellektüel kiflilerle yak›n temasa
geçmifltir.

Di¤er yandan; hemflehrisi olan Mah-
mud Bayram ve Salih fieref gibi birkaç genç
talebeyi, görev yapt›¤› Aksaray -Hac› Kafta-
ni Camii ‹mam odas›’nda bar›nd›rarak hem
onlar›n, iafle ve ibatesini sa¤lam›fl  hem de
h›f›zlar›n› yapt›rm›flt›r. 1948 y›l›na kadar
Mehmet Ö¤ütçü bir taraftan imamet ve hi-
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(1) Eminönü ‹lçe Müftülü-
¤ü’nde mahfuz özlük dosyas›
(2) Osman Ergin, Türkiye Ma-
arif Tarihi, Cilt 1, Sayfa 162 ve
Cilt 5, sayfa 1742, 1977 Eser
Matbas›
(3) Veysel Kasar “Dostlar› Gö-
nenli Mehmet Efendiyi Anlat›-
yor” 20.02.1992 Tarihli 7818
say›l› Yeni Asya Gazetesi say-
fa No: 2

Resim 1; Gönenli Mehmet
Efendi Fatih Kur’an Kursu
Aç›l›fl›nda 1981



tabet hizmetini yürütürken bir taraftan da
fahri e¤itim-ö¤retim hizmetini yürütmüfl-
tür. Di¤er yandan üstlendi¤i sosyal hizmet-
leri de baflar›yla sürdürmüfltür. 

‹ste bu dönemde Mehmet Ö¤ütçü’ye
Eyüp Hazreti Halid Camii’nde “fiEYH’ÜL
KURRALIK” görevinin verildi¤ine flahit ol-
maktay›z. Bu konuda T.C. ‹stanbul-Vak›flar-
Baflmüdürlü¤ünün Mebani Kalemi’nden
ç›km›fl  15-11-1937 Tarih ve Öz/244 Say›l›
yaz›lar›n› birlikte okuyal›m:

“Aksaray’da Hac› Bayram Kaftani Ca-
mii imam› Gönenli Mehmet...!

Eyüp’de Hazreti Halid Camii’ndeki Sa-
liha Sultan Vakf›’ndan kurra reisli¤i’ne;
umum müdürlü¤ün ol babtaki emriyle ta-
yin edilmifl oldu¤unuz tebli¤ olunur.”‹mza
Mühür.(4)

Aksaray Hac› Bayram Kaftani Camii
‹mam -Hatibi, Mehmet Ö¤ütçü Hoca, art›k
Eyüp Hz. Halid Camii fieyhul-Kurras›’d›r.
ve “Gönenli Hoca” diye flöhret bulmaya
bafllam›flt›r. Saidi Nursî den ald›¤› telkîn ile;
fiilen e¤itim ve ö¤retim yapma yerime ö¤-
rencilere destek hizmeti vermeyi ye¤lemifl-
tir. Ayr›ca; ‹kinci Dünya Savafl› sonras›nda
kurulan yeni dünya düzeniyle ba¤lant›l›
olarak ülkemizde 1946 y›l›ndan itibaren ge-
liflen yeni siyasi flartlar müvacehesinde Gö-
nenli Hoca mihrap hizmetini a¤›rl›kl› olarak
vaaz ve irflat hizmetine kay›d›rm›fl; hedef
olarak da kad›n cemaati esas alm›flt›r. Na-
maz vakitleri d›fl›nda olmak üzere;  ‹stan-
bul’un birçok cami ve mescidinde 15-20 da-
kika süreli etkili vaazlar vermeye bafllam›fl,
etraf›na etkin bir cemaat kitlesi toplam›flt›r.
Vaazlar›nda “‹nzar metodundan“ çok “teb-
flir metodu” kullanm›flt›r. Ayr›ca muhteva
ve üslûp bak›m›ndan da yeni bir tarz getir-
mifltir. fiöyleki: Süre olarak O’nun vaazlar›,
15-20 dakikay› geçmemifltir. Vakit olarak da
namaz sonralar›n› ve avakit aralar›n› tercih
etmifltir. Vaazlar›nda kulland›¤› üslûp “Gü-
veç Usulü”diye nitilenebilir . Eskiler bu tür
sohbetlere “KEfiKÜL”derlermifl. Onun yap-
t›¤› k›sa vaaz içinde Kur’an-› Kerim tilaveti,
Mevlidi-Nebi okuyuflu ve gözyafl›yla kar›-
fl›k “ALLAH!...ALLAH!....ALLAH!...” nida-
lar› yer al›rd›. Bu hizmetleri gerçeklefltirir-
ken mihrap hizmetlerinden de hiç kopma-

m›fl, bütün gücüyle halka ve Hakka hizme-
te devam etmifltir.

Emeklilik muamelesiyle ilgili olarak
Eminönü ilçe Kaykaml›¤›n›n,il makam›na
yazd›¤›  müftülük ifadeli 23-6-1982 tarih ve
5077 say›l› yaz›y›,birlikte gözden geçirelim:

“‹lgi yaz› ekinde gönderilen Diyanet ‹fl-
leri Baflkanl›¤›’n›n, 7-6-1982 Tarih ve 26/642
Say›l› onay› ile emekliye sevkedilen ilçemiz
müftülü¤üne ba¤l› Sultan Ahmet Camii
‹mam Hatibi Mehmet Ö¤ütçü, görevinden
7-7-1982 tarihinde ayr›lm›fl olup ad› geçene,
en son Temmuz 1982 maafl› ödenmifltir.

Gerekli evrak-› müsbite, ekte sunulmufl
olup bilgi ve gere¤ine delaletlerinizi arz
ederim.

Besim Yavuz.
Eminönü Kaymakam Vekili...

‹mza.”

Görüldü¤ü üzere; Gönenli Hoca, 7-7-
1982 gününden itibaren resmi imamet ve hi-
tabet görevini bitirmifltir. Ancak fahri olarak
yapt›¤› fleyhu’l-kurral›k, vaaz ve irflat hiz-
metlirini kesintisiz sürdürmüfltür.(5)

‹stanbul- Fatih-Ç›rç›r’daki evinde 2
Ocak 1991 Çarflamba günü ruhunu Hak’ka
teslim edinceye kadar bu hizmetlirine de-
vam etmifltir. 1975 Y›llar›nda, Eminönü ‹lçe
Müftülü¤ü’nü yürüttü¤üm s›rada bana:
yapt›¤› fahri destek hizmetleri ile ilgili flu
hususiyetlerini anlatm›flt›.Rahmete vesile
olmas› dile¤iyle vicdanen not etme ihtiyac›-
n› hissediyorum. Sohbetimiz s›ras›nda:

“Benim sa¤ cebim, halka aittir. Sol ce-
bim ise kendime aittir. Her sabah, flafakta
namaz için evimden ç›kar ve Sultan Ahmet
Camii’ne giderim. Camide sabah namaz›n›
k›ld›rd›ktan sonra; gün boyunca ‹stanbul’u
dolafl›r, vaaz ve irflat hizmetlerimi belirli ca-
milerde sürdürürüm. Gün boyunca vatan-
dafllar taraf›ndan bana, ayni ve nakdi yar-
d›m teklifleri yap›l›r. Bunlar› de¤erlendirir
ve ayn› gün içinde bana verilenleri, evime
dönmeden ö¤rencilere ve ihtiyaç sahipleri-
ne ulaflt›r›r›m. Yats› namaz›n› Sultan Ahmed
Camii’inde  k›ld›ktan sonra evime, cebim
bofl olarak, dönerim. Çünkü bu emeneti ba-
na veren bu flartla vermifltir. Bir gün çok
yorgun düfltüm; verilenlerin tamam›n› da-
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(4)Müftülükteki özlük dosya-
s›, (Diyanet Sicil No:39)
(5) Baflkanl›k ve Müftülük Öz-
lük Dosyas›, (Diyanet Sicil
No:39)



¤›tmadan eve döndüm. Ertesi gün Denizli
hapishanesini boylad›m. Bu sebepten, ben
hiç hesap-kitapla meflgul olmam. Kimseden
de bir fley istemem. Verilenide asla reddet-
mem. Ayn› gün içinde bana verilenleri, yeri-
ne ulaflt›r›r›m. Hayata ben, her gün yeniden
bafllar›m.” demiflti.(6)

‹flte Gönenli Hoca, seksen y›ll›k ömrünü
devletle çat›flmadan ve halktan da kopma-
dan böyle geçirmifl, hayri çal›flmalar itiba-
riyle hayat›n› dolu dolu yaflam›flt›r. Dostlar›
çok olmufltur. Düflman olanlara ise hiç rast-
lanmama›flt›r. 

GÖNENL‹ MEHMET Ö⁄ÜTÇÜ’NÜN
‹LM‹ K‹fi‹L‹⁄‹
Gönenli Hoca; esas itibarariyle haf›z ve

kurrad›r. Hocas› Serezli Ahmed fiükrü Efen-
di’den ald›¤› ilim, k›raat bilgisidir. Gönen
Çarfl› Camii ‹mam Hatibi olarak hayata at›l-
d›ktan sonra O, mihrap ve minberden kop-
mam›fl fakat ünlü bir hatip veya ünlü bir
mukri olarakda flöhret  bulmam›flt›r.  

Ancak Gönenli Hoca, o devre kadar pek
az hoca efendinin ilgilendi¤i kad›n cemaat-
lere irflat hizmeti sunmufltur. kendinden ön-
ce bu sahada hizmet veren Eyüp’lü Münip-
Hoca, Medineli Hac› Osaman Efendi ve Sür-
meli Hoca diye flöhret bulan Mehmet Emin
Tanr›kulu gibi zevat› izleyerek daha verimli
bir irflad hizmeti sunmufltur. Onlar›n ha-
n›mlara sunduklar› irflat hizmeti çok s›n›rl›
kalm›fl, Gönenli Hoca’n›n yapt›¤› hizmetler
kadar yayg›n olmam›flt›r. 

Talebeye ve yoksullara yönelik destek
hizmetlerine gelince; bu sahada Gönenli
Hoca’n›n bir benzerine rastlanmam›flt›r. Gö-
nenli Hoca zengin bir kifli de¤ildir. Fatih-
Ç›rç›r semtinde ailesinin ikametine tahsis
etti¤i evinden baflka bir mal varl›¤› yoktur.
O, Malatyal› Hac› Fahri Ki¤›l› gibi kendi
mal varl›¤›ndan vememifl ancak çevresin-
den kendisine verilenleri ö¤renci ve yoksul-
lara aktarm›flt›r. 

Halkla o kadar bütünleflmifltir ki vaaz
ve irflat hizmetleri aksamas›n diye yak›n
çevresindeki vatandafllar kendi aralar›nda
organize olmufl ve Gönenli Hocay› cami ca-
mi kendi özel arabalar› ile dolaflt›rm›fllard›r.
Bu sayede Gönenli Hoca her gün ‹sanbul’u

bir bafltan bir bafla dolaflm›flt›r. 1950 y›l›n-
dan sonraki senelerde Gönenli Hoca, hemen
hemen her y›l bir muhibbi taraf›ndan hac
için kutsal beldeye götürülmüfltür.(7)

‹lmi hüviyetine gelince: Gönenli Hoca;
Fatih Camii ders-i amlar›ndan Serezli Ah-
med fiükrü Efendi’den “MISIR TAR‹-
K‹”üzerine k›raat ahzeylemifltir (alm›flt›r).
Bilindi¤i üzere bu bilgi dal›nda e¤itim üç
kademede yap›l›r. Bu kademeler s›ras›yla
“Seb’a-Aflare Takrib”tir. Gönenli Hoca, bu
üç kademeyi tamamlayarak üstaz›ndan
“Usul-ü Kadime”üzere icazet alm›flt›r. ‹ca-
zetnamesinin hatime bölümünden bir suret
ve silsilesini gösterir bir “fiama-Cedvel” ek-
te sunulmufltur.

Mehmet Zahid Kotku Efendi’nin selefi
Aziz Efendinin fleyhi Abdullah Hasbi Efen-
di de de¤erli bir mukriymifl. Gönenli Hoca-
n›n icazet namesini bu zat kaleme alm›fl.
‹cazetname içinde bulunan kurra silsilesini
bir ”fiama-Cedvel” olarak ayr›ca çak›rm›fl
ve icezetnameye eklemifltir. ‹cazetnamenin
gerek yaz›s›na ve gerekse ibaresine son de-
rece itina gösterilmefltir. Gözden geçirdi¤im
10 kadar icazetname aras›nda en itinal› ka-
leme al›nan icazetname, Gönenli Hocan›n
icazetnamesi olmufltur.

Ulumü’l-Kur’an ile meflgul olan çevre-
lerde yayg›n bir kanaat vard›r. Derler ki:
“Kur’an- Kerim Mekke’de nazil oldu, M›-
s›r’da okundu, ‹stanbul’da ise hem okundu
hem yaz›ld›.” fiüphesiz bu konuda bir dini
nas  yoktur. ancak ‹slan Tarihi’nin seyri dik-
kate alan›d›¤›nda bu sözün, geçersiz oldu-
¤unu söylemek mümkün de¤ildir. 

Sözgelimi: K›raat ilminde âbidevi bir
eser, ‹mam Cezeri’nin fiam Ümeyye Ca-
mii’nde “Kubbetü’n-Neflr” ad› verilen ma-
halde kalem ald›¤› ve de tedrîs eyeledi¤i
“En-Neflrü’l-Kebir” adl› kitab›d›r. Bu zat,
uzun y›llar tedris eyledi¤i bu âbidevi eseri-
ni Y›ld›r›m Beyaz›t devrinde Bursa’ya geldi-
¤inde “Takrib” ad›yla ihtisar eylemifltir.
Unutulmamald›r ki  Anadolu co¤raafyas›na
k›raat ilmini ‹mam Cezeri getirmifltir. Eyüp
Sultan’da halen ayakta duran ve Mimar Si-
nan  eseri olan Cezeri Kas›m Camii, bu zat›n
torunu Koca Kas›m Pafla taraf›ndan yapt›r›l-
m›flt›r . Günümüzde k›raat okuyanlar,
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(6)Recep Akakufl ‹slamda Ku-
ran Ö¤rtimi ve Reisül -Kurra
Gönenli Mehmet Efendi s.116
‹ST., 1991, Sahaflar Kitap Sara-
y›
(7)Baflkanl›k ve Müftülük Öz-
lük Dosyas›

Resim 2; Gönenli’nin
‹kametgah Senedi 1982



‹mam Cezeri’nin Bursa’da kaleme ald›¤›
“Takribü’n-Neflr” adl› eserinin manzum
flekli olan “Tayyibe” kitab›n› tedris eyle-
mektedirler.

‹stanbul’un fethinden sonra Fatih Sul-
tan Mehmed Han taraf›ndan tesis edilen
Ayasofya-Fatih ve Eyüp külliyeleri, vakfiye-
lerinde belirtilen ilim dallar›nda tedrisat ya-
parken bir süre için- Fatih’in hocas› Molla
fiemseddin Gürani, k›raat ilmini Vefa’da
kendi ad›na tesis etti¤i “Dar’ül-Kurra”da
tedris eylemifltir. Ancak; Kanuni Sultan Sü-
leyman devrinde k›raat ilmiyle ilgili tedri-
sat›n, Eyüp Sultana kayd›r›ld›¤›n› görmek-
teyiz. fiöyleki: Ebussud Efendi fieyh’ul-‹s-
lam ve Sokullu Mehmed Pafla sadrazamd›r.
Her ikisi de Eyyüp Hz. Halid Camii yak›n
civar›na hayri tesis kurmufllard›r. Hat›rlana-
ca¤› üzere Ebussuud Efedi “‹rfladü Aklisse-
lim ”adl› meflhur tefsirin sahibidir. Bu zat,
küçük çocuklar›n Kur’an ö¤renmelerini sa¤-
lamak üzere; Eyüp Sultan’da bir mekteb in-
fla ettirmifl ve ön bahçesini de hzire haline
getirmifltir. Bunun hemen yan›bafl›na Sadra-
zam Sokullu Mehmet Pafla, Mimar Sinana’a
büyük bir medrese ve ön balçesine de mufl-
teflem bir türbe yapt›rm›flt›r. ‹flte bu iki tesis-
te de Kur’an-› Kerim ö¤renimi yap›lm›flt›r.
Ayr›ca k›raaat vecihleri seviyesinide
Kur’an-› Kerim ö¤retimi yapmak üzere M›-
s›r’›n meflhur kurralar›ndan fieyh Ahmatü’l-
M›sri, El-Müseyyiri, Istanbul’a getilmifl ve
“imam-› sultani” s›fat›yla Eyüp Hz. Halid
Camii’nde imam tayin edilmifltir. Ayn› za-
manda Sokullu Külliye’sinde ilm-i k›raat
tedrisiyle de görevlendirilmifltir.  ‹flte bu za-
t›n Eyüp Sultan Sokullu Külleyesi’nde bafl-
latt›¤› ilm-i k›aat ö¤retim sistemi, “‹STAN-
BUL TAR‹KI” ad›n› alm›flt›r. Bu sistemde
Ebu Amr Ed-Dani’nin “ETTEYS‹R” adl› ki-
tab› esas al›n›r. ‹mam fiatibi’nin “HIRZÜ’L-
EMAN‹”adl› manzum eseri, yard›mc› kitap
olarak ¤etimde kulla›l›r. Bu ekol kendi ara-
s›nda daha sonraki y›llarda “‹T‹LAF MES-
LEK‹”ve “SOF‹ MESLEK‹” diye ikiye ayr›-
lacakt›r. Tarik sahibi fieyh Ahmatü’l-M›s-
ri’nin k›raat ilimiyle ilgili olarak kaleme al-
d›¤› birkaç eseri, “Elyazmas›” olarak Süley-
maniye Kütüphanesi’nde mevcuttur. 

Sultan Dördüncü Mehmed devrinde
Köprülü Faz›l Mustafa Pafla’n›n sadrazam-
ve Çatalcal› Ali Efenid’nin fieyhu’l-‹slam ol-

du¤u bir s›rada M›s›r’dan yine ünlü bir kâri
getirilmifltir. Bu zat›n ad› fieyh Ali bin Sü-
leyman El-Mansur’dur. Köprülü ailesinin
himayesinde bu zat, Çemberlitafl-Köprülü
Kütüphanesi’ne “Haf›z-› Kütüp olarak gö-
revlendirilmifl ve ayn› zamanda “Köprülü
Darü’l-Hadis’inde de hadis  ve ilm-i k›raat
okutmufltur. Bu zat sonraki y›llarda “MISR‹
EFEND‹” diye flöhret bulmufltur. M›sri
Efendi k›raat ilmini tedris eylerken ‹mam
fiatibinin “H›rzü’l Emani” adl› eserini esas
alm›fl, buna karfl›n Ebu Amr Ed-Dani’nin
“Et-Teysir” adl› kitab›n› yard›mc› kitap ola-
rak de¤erlendirmifltir. Bu zat›n, tedris  eye-
ledi¤i ilm-i k›raat ekolu, “MISIR TAR‹K‹”
olarak an›lm›flt›r. ‹stanbul Tariki’nda oldu-
¤u gibi bu tar›k da “Mutk›n” ve fieyh Ataul-
lah” diye iki mesleke ayr›lacakt›r. M›sri
Efendi’nin k›raat ilmile ilgili “El yazmas›”
eserlerine Süleymaniye Kütüphanesinde
rastlanmaktad›r.

‹flte Gönenli Mehmet Ö¤ütçü Hocam›z,
bu k›raat ekollerinden M›s›r Tarikine ba¤l›
fieyh Ataullah”mesleki üzere ilm-i k›raat
okumufl ve icazet alm›flt›r.(8)

‹LM‹ KIRAATTA TAR‹K
VE MESLEKLER
‹stanbul’da Eyüp Sultan Sokullu Külle-

yisi’nde fieyh Ahmatü’l-M›sri (V.1006/1597)
taraf›ndan bafllat›lan ve “‹stanbul-Tariki”
ad›yla flöhret bulan k›raat ekolü, zamanla
‹stanbul’un di¤er semtlerine de yay›lm›flt›r.
Söz gelimi: A’reç Ali Efendi, D›raman-Ter-
cüman Yunus Camii Darü’l-Kurras›’nda;
fieyh Ahmadü’l M›sr›’nin o¤lu Mehmed Av-
fi Efendi ise Üsküdar-Atik Valide Camii Da-
rü’l Kurras›’nda k›raat okutmufllard›r.
Amasyal› Yusuf Zade Abdullah Efendi, Sul-
tan Ahmed civar›nda kain Nakl-i Bent Ca-
mii’nde ve Topkap› Saray Kütüphenesi’nde;
Ahmed Sofi Kastamoni, aksaray -Langa’da
kain Bostanc›bafl› Abdullan A¤a Camii’nde
bu tarik üzere ilm-i k›raat okutmufllard›r.
Bu zevattan Amasyal› Yusuf Zade Abdullah
Efendi, “‹tilaf Fi vücuhi’l-‹htilaf” adl› bir
eser kaleme alm›fl ve yapt›¤› k›raat tercihle-
rinden dolay› benimsedi¤i tedris metoduna
“‹tilaf Mesleki” denilmifltir.Di¤er yandan
Aksaray Langa’da kain Bostan Camii ‹mam
Hatibi Ahmed Sofi Kastamonî tercihlerini
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(8)Recep Akakufl ‹slamda Ku-
ran Ö¤rtimi ve Reisül -Kurra
Gönenli Mehmet Efendi s.75-
86  ‹ST., 1991, Sahaflar Kitap
Saray›



benimseyen karilere, “Sofi Mesleki” denil-
mifltir. 

Çemberlitafl-Köprülü Külliyesi’nde
fieyh Ali bin Süleyman el-Mansur taraf›n-
dan bafllat›lan ve “M›s›r Tariki” olarak flöh-
ret bulan k›raat ekolü de ‹stanbul’un de¤i-
flik semtlerinde okutulmufltur. Bunlar›n en
önemli olanlar›, Fatih-Çarflamba’da kâin Ya-
vuz Selim Camii; Üsküdar-Üçüncü Selim-
Camii ve Külliyesi; Beykoz-Kanl›ca’da kâin
fieyh Ataullah Nakfli Dergah›’d›r. Bunlar
aras›nda Üsküdar-Selimiye Mektebi müder-
risi Mehmed Naîmi Efendi, “Mutk›nü’r-Ri-
vaye” adl› bir eser kaleme alarak benimse-
di¤i k›raat vecihlerini kitaplaflt›rm›flt›r.
O’nun k›raat vecihlerini benimseyen ekol,
“Mutk›n Mesleki” ad›n› alm›flt›r. Kanl›ca-
Nakfli Dergah› fieyhi olup ayn› zamanda ta-
r›k sahibi M›sri Efendi’nin de torunu olan
Mehmed Ataullah Efendi’yi izleyen kiflile-
rin benimsedi¤i k›raat ekolü, “fieyh Ataul-
lah Mesleki” olarak an›lm›flt›r. Gönenli
Mehmet Ö¤ütçü Hoca da bu ekolün temsil-
cileri aras›nda yer alm›flt›r. 

Tar›k Sahiblerinden fieyh Ahmedü’l-
M›sri, Eyüp ve Sultan Sokullu Mehmet Pafla
Türbesi haziresinde girifl kap›s›na göre sol
taraftaki sofada medfundur. Bafl ucunda fla-
hide olarak mumtafl› vard›r. Di¤er tar›k sa-
hibi fieyh Ali bin Süleyman el-Mansur ise
Üsküdar-Karacaahmet Mezarl›¤›, Miskinler
Tekkesi civar›nda ve Kamus mütercimi
As›m Efendi’nin kabri yak›n›ndad›r. Kay-
naklar, böyle demekle birlikte taraf›mdan
yap›lan inceleme gezisinde bu zat›n mezar›
bulunamam›flt›r. 

FAT‹H’‹N VAKF‹YELER‹ VE EYÜP
SULTAN CAM‹‹

Bilindi¤i üzere; Fatih Sultan Mehmet
Han, 1453’te ‹stanbul’u kuflatt›¤› zaman ilk
defa ordugah›n›, E¤rikap› ve Tekfur Saray›
karfl›s›nda “Ota¤c›lar” diye an›lan mahalle-
de kurmufltur. Günümüzdeki Hz. Halid Ca-
mii ve Türbesinin yeri de o devirde çimenle
kapl› yeflil bir aland›r. Muhasara süresince
bu yeflil alan, Fatih ve ordusu taraf›ndan na-
mazgah olarak kullan›lm›flt›r.(9) Akflemsed-
din Hazretleri de “Teveccüh” yoluyla Hz.
Halid bin Zeyd’e ait kabrin, bu mahalde ol-

du¤unu tesbit ve tescil eylemifltir. Tarihi ve-
riler, yap›lan bu tesbit ve tescili do¤rular ni-
teliktedir. 

‹stanbul’un fethinden sonra; Fatih Sul-
tan Mehmet Han, ilk ifl olarak “Türbe-cami-
medrese-imaret-hamam ve çeflme”den olu-
flan ilk külliyesini burada tesis eylemifltir.
Ard›ndan da; sur içinde “Fatih Külliye-
si”nin inflas›na bafllanm›fl ve “Ayasofya”
külliyesi ihya edilmifltir. 

Fatih Sultan Mehmet Han, kurdu¤u bu
ve benzeri tesisler için vakfiyeler tanzim et-
tirmifltir. Bu vakfiyelerden ikisi, Eyüp Külli-
yesi’ne aittir.(10) Fatih’in tanzim ettirdi¤i
vakfiyede, külliyede yap›lmas› öngörülen
hizmetleri yürütmek için 91 personel atan-
m›flt›r. Bunlardan: “DEV‹RHAN” ve “CÜZ-
HAN” ad›yla an›lanlar, do¤rudan do¤ruya
Kur’an-› Kerim tilavetiyle ilgili vazifelilerdir
ki; Fatih’in vakfiyesinde bu iflle görevli per-
sonel say›s›, 34’tür.(11)

Gönenli Hoca’yla ba¤lant›l› olan “Saliha
Sultan fieyhu’l-Kurral›¤›”, baflta olmak üze-
re; eyüp Sultan Külliyesi’nde-mülhak vak›f
statüsünde onlarca vakfiye vard›r. Bunlar-
dan en flöhretli olan, Hac› Beflir A¤a ve Adi-
le Sultan ile ilgili olanlard›r.(12)

Gönenli Hocan›n, 1937 y›l›ndan baflla-
yarak vefat y›l› olan 1991 y›l›na kadar kesin-
tisiz sürdürdü¤ü Hz. Halid Camii’ndeki
fieyhu’l-Kurral›k hizmeti, Nuruosmaniye
Camii’ni yapmaya bafllay›p kubbe seviyesi-
ne kadar ç›karan ve ömrü vefa etmeyen Sul-
tan Birinci Mahmud’un annesi Saliha Sultan
taraf›ndan ihdas edilmifl bir görevdir. Emi-
nönü Yeni Cami müfltemilat›ndan olan
“HAVAT‹N TÜRBES‹”nde medfun olan bu
han›m sultan, biri Eyüp Sultan’da olmak
üzere(13); befl yerde çeflme hayrat› yapm›flt›r.
Koca Mustafa Pafla-Sümbül Efendi Ca-
mii’nde “VA’ZIYYE” cihetini de bu han›m
sultan ihdas eylemifl ve bu görev de yine
Gönenli Hoca taraf›ndan ifa olunmufltur.(14)

‹SLAM VE fiEYHU’L-KURRALIK
Bilindi¤i üzere; Kur’an-› Kerim, son

peygamber Hz. Muhammed’e (s.a.v.) indi-
rilmifl olan son ilahi mesajd›r ve ‹slami lite-
ratürde: “Vahy-i metlüv” olarak de¤erlendi-
rilir. Okunmas› ve anlafl›lmas›, ‹slam aç›s›n-
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(9)Recep Akakufl Eyüp Sultan
ve Mukaddes Emanetler S.90,
‹ST.,1991, Sahaflar Kitap Sara-
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dan çok önemlidir.
Kur’an-› Kerim’de:
“ve-rettil’il-Kur’ane-
tertila..” buyrula-
rak(15) bu ilahi mesa-
j›n okunufl üslup ve
biçimi; bizzat, Yüce
Rabbimiz taraf›ndan
belirlenmifltir. 

Di¤er semavi ki-
taplara göre Kur’an-›
Kerim’in en önemli
ayr›cal›klar›ndan bi-

ri, O’nun yaz›l› bir metin olarak inmemifl ol-
mas›d›r. Bir di¤er ifade ile: Kur’an-› Kerim,
tilavet ve k›raat olarak inzal buyrulmufltur.
“Felata’cel-bil’-Kur’ani-min kabli-en yukda-
ileyke-vahyühu” ayet-i kerimesinde(16) be-
yan edildi¤i üzere: Hz. Peygamber(s.a.v.),
vahiy mele¤i Hz. Cebrail’den ilahi mesaj›
al›rken nas›l bir tav›r tak›naca¤› ve nas›l bir
üslup benimseyece¤i hususunda dikkati çe-
kilmifl ve uyar›lm›flt›r. 

Bu sebebten; Kur’an-› Kerim ö¤renir-
ken ve ö¤retirken belli bir metod kullanmak
ve belli bir üslup benimsemek flartt›r. Bu ne-
denle; Ulumü’l-Kur’an ile ilgili literatürde:

“KUR’AN, FEM-‹ MUHS‹NDEN AH-
ZOLUNUR” kaz›yyesi, ana ilke olarak va’z
edilmifltir; çünkü gerek Hz. Peygam-
ber(s.a.v.) taraf›ndan ve gerekse O’nun ye-
tifltirdi¤i eshap taraf›ndan Kur’an-› Kerim
ö¤retimi, ‹slam’›n tebli¤i olarak alg›lanm›fl-
t›r. Tebli¤ ise Hz. Peygamber(s.a.v.)’in en
önemli görevidir. Gönderilifl sebebi de ger-
çekte budur. 

Bu nedenle; milletimiz, Kur’an-› Kerim
ö¤retimine büyük de¤er vermifl ve mahalle
seviyesindeki yerleflim alanlar›na dahi “Tafl
Mektep” ad›yla Kur’an ö¤retim tesisleri
kurmufltur. As›rlardan beri yap›la gelen ör-
gün ve yayg›n ö¤retimin her kademesinde
Kur’an tedrisine yer verilmifltir. 

Üst seviyede yap›lan Kur’an ö¤retimle-
ri, “Darü’l Kurra” veya “Darü’l Huffaz” ad›
verilen e¤itim müesseselerinde verilmifltir.
Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal
Pafla, bu kurumlar›, gerekli görmüfl ve ilk
Diyanet iflleri Reisi R›fat Börekçi Hoca’n›n

teklifi do¤rultusunda 1924 y›l›ndan itibaren
Diyanet bütçesine “Haf›z Muallimli¤i” tah-
sisat› konmufltur.(17)

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤› Mushaflar› ‹nce-
leme Kurulu arflivinde mahfuz “Esami-i Kur-
ra Defteri”ndeki kay›tlar, eslaf›m›z›n bu ko-
nuya ne kadar büyük de¤er verdi¤ini aç›k se-
çik göstermektedir. Sözkonusu defter,
1298/1881 y›l›nda E¤inlili Eflrefzade Meh-
med Hulusi Efendi taraf›ndan “Meclis-i Huf-
faz Reisi” s›fat›yla tertip ve tanzim edilmifltir.
Resmi kay›t ve tecil ifllemlerinde de  y›llarca
kullan›lm›flt›r. Defter, ‹stanbul Tarik›na ba¤l›:
“‹tilaf” ve “Sofi” meslekleri ile M›s›r Tarik›na
ba¤l›: “Mutkin” ve “fieyh Ataullah” meslek-
lerine göre ilm-i k›raat okuyanlar›n ve usulü-
ne göre icazet alanlar›n, “akdemiyyet esas›na
göre” isimlerini ihtiva eylemektedir. Kurul
kararlar›nda beliren görüfllere göre defterin
bafllang›ç bölümünde; reisü’l-kurra olmak
için flu befl flart say›lm›flt›r:

1- Takrib seviyesinde ilm-i k›raat oku-
mak ve usulüne göre icazet alm›fl olmak

2- ‹lm-i k›raat ö¤retimiyle fiilen meflgul
olmak

3- Ald›¤› icazette Akdem (en k›demli)
olmak

4- Müdebbir olmak (çevresini yönetebil-
mek)

5- ‹stanbul’da (baflkentte) mukîm olmak 
‹flte eslaf›n, reisü’l-kurra olmak için tes-

bit ve tescil etti¤i flartlar bunlard›r. Uzun
y›llar, bu prensipler, geçerlili¤ini korumufl-
tur. Reisü’l-kurra kavram›n›n mahiyetini,
eslaf iflte böyle aç›klam›flt›r. 

MEfiHUR EYÜP’LÜ RE‹SÜ’L-KUR-
RALAR VE GÖNENL‹ HOCANIN SON
GÜNLER‹

“Esami-i Kurra Defteri”nin tetkikinden
anlafl›lmaktad›r ki; Eyüp Hz. Halid Camii
ve Külliyesi, fieyh Ahmadü’l-M›sri’nin bafl-
latt›¤› ilmi k›raat tedrisiyle-Kuran ö¤reti-
minde- yeni bir ç›¤›r›n aç›lmas›na vesile ol-
mufltur. ‹stanbul Tarik› iye isimlendirilen bu
k›raat ekolü, as›rlarca burada tedris edilmifl-
tir. Cumhuriyetin kurulufl y›llar›nda Eyüp
Hz. Halid Camii Bafl imam-hatibi Mehmed
Sak›b Efendi, Eyüp Sultan’›n son reisü’l-
kurras› olmufltur. Bu zat›n ecdad› da dokuz
bat›n evvelinden bafllamak suretiyle; hem
Eyüp Hz. Halid Camii’nde imam olarak gö-
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(15)Kuran-› Kerim Müzzem-
mil:4 (79/4) 
(16)Kuran-› Kerim Taha:114
(17)Prof. Goothard Jaseke
(Mütercim, Hayrullah Örs)
Yeni Türkiyede ‹slam, s.75-76,
Bilgi Yay›nevi, Ank, 1972 

Resim 3; Haf›z›l Kurra’l›k
icazetnamesinin son iki say-
fas›



rev üstlenmifller hem de reisü’l-kurra ol-
mufllard›r. 

“UMDE” ad›yla flöhret bulan ilmi k›raat
kitab›n›n müellifi MollaMehmed Emin
Efendi ile O’nun pederi Abdullah Eyyubi,
Eyüp Sultan’›n meflhur bilgin ve mukrile-
rindendir. Meslekleriyle ilgili birçok eser
kaleme alm›fllard›r.(18) Baba-o¤ul her iki zat,
Hz. Halid türbesinin, girifle göre, sa¤ arka
taraf›nda ve türbe penceresine çok yak›n bir
yerde medfundurlar. Küfeki tafl›ndan yap›l-
m›fl flahide tafllar›, çok y›prand›¤›ndan, ya-
z›lar› k›smen dökülmüfltür. 

Gönenli Mehmet Ö¤ütçü Hocan›n son
günlerini “‹slam’da Kur’an Ö¤retimi ve Re-
isü’l-kurra Gönenli Mehmet Efendi” adl› ki-
tab›m›zdan aktaral›m:

Gönenli Hocan›n, yafl› ilerledikçe e¤i-
tim, ö¤retim ve yapt›¤› destek hizmetleri,
yavafl yavafl azalm›flt›; çünkü ne haf›zas› ve
ne de bünyesi bu kadar a¤›r yükü kald›ra-
cak güçte de¤ildi. Bundan dolay›; irflat ve
nasihat hizmetlerinde özellikle Kur’an-› Ke-
rim tilavetine a¤›rl›k vermeye bafllad›.
Cemaati, O’nu daha yak›ndan izle-
mek için peflini hiç mi hiç b›rak-
mad›. Ayaklar›, vücudunu ta-
fl›yamaz hale gelince; özel
sandalye yapt›lar ve böyle-
ce kendisinin okudu¤u ti-
lavet-i Kur’an’dan feyz
almaya çal›flt›lar. 

Rahats›zl›¤› ilerle-
yince; cemaati, ilgisini
daha da artt›rd›. Vak›f
Afla¤› Gureba Hasta-
nesi’ne yat›r›ld›. Bafl-
ta Say›n Prof. Dr.
Asaf Ataseven ol-
mak üzere; bütün
yak›n dostlar› ilgi-
lendi; ancak takdir
de¤iflmedi. 

T›bbi imkanlar›n
kul lan › lmas ›ndan
sonra evine al›nan
Gönenli Hoca, 2 Ocak
1992 Çarflamba günü,
Fatih-Ç›rç›r semtindeki
evinde ruhunu, Hakk’a
teslim eyledi. 3 Ocak
1992 Perflembe günü ö¤le
namaz›ndan sonra; Fatih

Camii’nde cenaze namaz› k›l›nan Gönenli
Hoca, Edirnekap›-Sak›za¤ac› fiehidli¤i’nde
o¤lu Vehbi Bey taraf›ndan haz›rlanm›fl olan
aile kabrine defnedilmifltir. Cenaze namaz›,
cemaat-i kübra halinde büyük bir kitle tara-
f›ndan edâ edilmifltir. Cenaze namaz›n›, Ab-
durrahman Gürses Hoca Efendi k›ld›rm›fl
ve mezar› bafl›ndaki telkîn de yine Aburrah-
man Gürses taraf›ndan yap›lm›flt›r. 

Mezar›, Edirnekap›-Sak›za¤ac› fie-
hidli¤i’nin ana girifl kap›s›ndan di-

rekt afla¤›ya do¤ru inildi¤inde
tam yol a¤z›ndaki parselde ve

flehitli¤in, kuzey çevre duva-
r› yak›n›ndad›r. (19)

Gönenli Hocan›n b›-
rakt›¤› - özellikle vak›f
insan olma bofllu¤u-
maalesef doldurula-
mam›flt›r. Ad›na kuru-
lan bir vak›f taraf›n-
dan hat›ras› “han›m
cemaat toplulu¤u”
halinde, Fatih-Malta
ve Fatih-Ç›rç›r semt-
lerinde yaflat›lmaya
çal›fl›ld›¤›, gözlen-
mektedir. Ayr›ca;
Gönenli hemflehrile-
ri, O’nun ad›na ilçe
merkezinin mûtena
bir semtinde “Gö-
nenli Mehmed Efen-
di Camii” ad›yla gü-

zel bir tesis yapm›fl-
lard›r. Yolunu izleyen-

lerin bol olmas› dile¤iy-
le...Kendisini rahmetle

an›yorum. 
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(18)Bursal› Mehmet Tahir,
Osmanl› Müellifleri, C:1,
SF:273-275,410, ‹ST, Meral
Yay›nlar›
(19) Gezi notu ve tespit.

Resim 5; Gönenli Mehmet
Ögütçü  Hoca’n›n ‹cazetna-
mesinde yer alan üstaz silsi-
lesini gösterir flema. 

Resim 4; Gönenli Mehmet
Ögütçü  Hoca’n›n
Sak›za¤ac› fiehitli¤indeki
aile kabristan› ve mezar›
(Eyüp Belediye Arflivinden)
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02/11/1944 Zonguldak do¤umlu olup, anaokuldan üniversiteye kadar her tür
ö¤retim kademesinde çal›flm›flt›r.  Ülkemizde ‹sabetli Olabilecek Bir Mesle¤e

Yöneltme Denemesi, Çocuk Nas›l Ö¤renir, Ö¤retmenli¤in ‹çyüzü, Alg›dan Yoruma
Yarat›c› Düflünce, Uygulamal› Spor Psikolojisi (tercüme) adl› yay›nlanm›fl eserleri

vard›r. Bölüm Baflkanl›¤› ve dekanl›k yapm›flt›r. Yurt içinde ve çeflitli toplant›larda
200’den fazla makale ve tebli¤i sunmufltur.

ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA 

C‹HAN PEHL‹VANI 

KARA AHMET

Prof. Dr. Ali Osman Özcan



Eyüp Belediyesi Kültür ve Turizm Mü-
dürlü¤ü'nün düzenledi¤i "Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla Eyüpsultan Sempozyumu VI" et-
kinlikleri içinde "Eyüplü Meflhurlar" olarak
ölümünün yüzüncü y›l›nda Kara Ahmet'e
olan sayg› ve duyarl›l›klar› dolay›s›yla te-
flekkür ederim. Ölümünden yüz sene sonra
bile hayat› efsaneleflmifl bir flekilde yaflat›l›-
yor, sesi günümüze ulafl›p yank›lan›yorsa,
Kara Ahmet bu özellikleriyle milletine bir
fleyler vermifl ve milletinden alacakl› bir
kahramand›r. Türk milleti ona olan borcunu
unutmam›fl, hat›ralar›n› yaflatmaya çal›fl-
makla bu borcu ödemeye çal›flmaktad›r di-
yebiliriz.

Eyüp mezarl›¤›nda, Eyüpsultan Ca-
mii'nden Piyer Loti tepesine giden yolun
bafllang›c›nda, mezarl›¤›n sol taraf›nda du-
var üzerindeki tabelada flu yaz› okunur:

"Cihan Pehlivan› Kara Ahmet
1871'de Hezargrat'ta do¤mufl,

21 yafl›nda ‹stanbul'da Hergeleci 
‹brahim'den ders alm›fl.

1899 y›l›nda  Cihan Pehlivan› ünvan›n›
kazanm›fl, 1900'de Paris'te bulunmufl,

1902'de ‹stanbul'da vefat etmifltir.
EYÜP BELED‹YES‹"

Efliyle birlikte demir parmakl›klar içine,
al›nm›fl mermer mezar tafl›n›n kitabesinde
Kara Ahmet için yaz›lanlar› birlikte okuya-
l›m: fiiir olarak Arap harfleriyle yaz›lm›fl ki-
tabede, hayat› k›saca özetlenivermifltir. Fa-
kat içerik, milletin ona bak›fl›n› bütün safiye-
tiyle anlat›r gibidir.

"Hüvel Hallâkul Baki 
Bahad›rl›kta meflhur-u cihand›r 
Kara Ahmet Cihan›n Pehlivan› 
Azimet itti Semt-i Avrupa'ya 
Zebun itti bütün zorâverân› 
Denildi ittifak-› âlem üzre 
An›n flan›nda dünya cihan›
Zemine arkas› hiç gelmemiflken 
Felek y›kt› yere ol kahraman› 
Liva-i Rusçuk''un Razgrat kazas› 
Umur köydür an›n asl› mekan›
Oku bir fatiha, öyle geç zâir
Ki kalmaz kimseye bu dehr-i fani 
Sukut-u penç ile kaydedildi tarih 
Cihan arslan› terk etti cihan› 
Sene: 1320".

Bu tarih miladi 1902 senesine tekabül et-
mektedir ki, bu durum bu y›l onun yüzüncü
ölüm y›ldönümüdür. Mermerden olan me-
zar›n›, daha sonra arkadafllar› kendi arala-
r›nda para toplayarak "sevgi niflânesi" ola-
rak yapt›rm›fllard›r. fiayet kendisini seven,
arkadafllar› aralar›nda para toplay›p bu me-
zar› yapt›rmasayd›lar, bugün Kara Ahmet'in
de bir çok naml› pehlivanlar›n ki, gibi meza-
r›n› bulmak mümkün olmayacakt›. Bir çok
meflhur pehlivanlar›m›z›n mezar› hani?..
Pek ço¤unun öldükleri yer bile bilinmiyor
(Bengisu, 1968, s. 7). Daha sonra  efli de ayn›
yere gömülmüfltür.

Kitabedeki fliir, insan› etkilemektedir.
‹çeri¤i ile Kara Ahmet'in hayat›n› özetleyi-
verdi¤i gibi, kayb›ndan duyulan üzüntüyü
de göstermektedir. "Cihan arslan› terk etti ci-
han›" "m›sra› ile Kara Ahmet, milletinin sos-
yal haf›zas›nda canl› bir flekilde yaflat›lmak
istenmifltir. Bahad›rl›¤›, rakiplerini zebun
edifli, dünyan›n onun flampiyonlu¤unu ka-
bulü, kitle iletiflim araçlar›n›n ondan gelen
haberleri övünçle verifli, dostlar›n›n sevinç-
leri, yenilmezli¤i ölümün çok genç yaflta ge-
lip doslar›ndan onu ay›r›fl› ve bunun yaratt›-
¤› üzüntüleri belirten kitabedeki fliir, ziyaret-
çilerle Kara Ahmet'i konuflturur gibidir. Ka-
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Resim 1; ‹lk cihan flampiy-
onu Kara Ahmet



ra Ahmet, ziyaretçilerine o flakac›l›¤› ile san-
ki "ben ölmedim" demektedir. Bu ifadelere
eklenecek baflka söz olabilir mi?..

Kara Ahmet, grekoromende Türk' ün
gücünü, gürefl kurallar› henüz uluslararas›
hukuk kurallar›n›n henüz tam olarak  uygu-
lanmad›¤›, güreflten gürefle de¤ifltirildi¤i,
hatta Türk güreflçilerinin aleyhine düzenlen-
di¤i, organizatörlerin isteklerine ba¤l› oldu-
¤u bir dönemde "Dünya Baflpehlivanl›¤›n›"
kazanm›fl ve Türk'ün moralini yükseltmifl
sporcular›n ilkidir. Bu yönüyle o bir gürefl
kahraman›d›r. Çünkü "Türkler sporcuya
pehlivan der. Eski Türklerde pehlivan de-
mek, dört dörtlük tam bir sporcu demektir
(Karayel, 1954, s. 135)".

Kahramanlar davalar› ‹le bütünleflmifl,
gittikleri ve güttükleri dava yolundan geri
dönmeyen, davalar› için canlar›n› ortaya ko-
yan yüce kiflilik özelliklerine sahip insanlar-
d›r. S›ra d›fl›d›rlar. Herkesten sayg› görür ve
hayranl›k uyand›r›rlar. Bu bak›mdan sosyal
haf›zaya kaydedilmifl olan özellikleriyle mil-
lî bilincin oluflumunda etkili olurlar. Milli bi-
linci diri tutmada, ona canl›l›k kazand›rma-
da vazgeçilemezdirler. Yabanc›lar üzerinde
b›rakt›klar› etkiler hat›rland›¤›nda, gurur ve
sevinç kayna¤› olarak etkili olurlar. Güçleri
ve cesaretleri, bilgi ve becerileri, bireysel bi-
linçlerde olumlu etkileriyle yol gösterici

olur. Bu sebeple sosyal haf›za arac›l›¤› ile ya-
flad›klar› ça¤›n ötesinde de hat›rlan›rlar. ‹lk
dünya pehlivan›, dünya flampiyonlar flampi-
yonu, ünvan›n› kazanan Kara Ahmet, sosyal
haf›zada tuttu¤unu koparan kuvveti, cesare-
ti; vakar›, iyi niyeti ve di¤er kiflilik özellikle-
riyle sosyal haf›zada flerefli hat›ralar b›rak-
m›fl bir pehlivan›m›zd›r.

HAYATI
"Kara Ahmet II. Abdülhamit devri bafl-

pehlivanlar›ndand›r. Bulgaristan'da Delior-
man bölgesi Razgrad sanca¤›n›n Rusçuk ka-
zas›na ba¤l› Umurlu Köyü'nde 1870 y›l›nda,
dünyaya gelmifltir. Dedesi ve babas› da gü-
reflçidir. Ustas› da kendi köyüne yak›n Herge-
leci ‹brahim pehlivand›r. (Karayel, 1954, s. 4)"

Kara Ahmet'in do¤um tarihi baz› kay-
naklarda 1870, baz›lar›nda 1871 olarak geç-
mektedir. Razgrad sanca¤› da baz› kaynak-
larda Hezargrad ad›yla an›lmaktad›r.

"Kara Ahmet'i himaye edip gürefllere gö-
türen Serez'li Hanc› ‹smail A¤a'd›r. ‹smail
A¤a, Ahmet'i küçükorta gürefllerinde gör-
müfl, onun bir baflpehlivan olaca¤›na kanaat
getirmifl, yan›na alarak beslemifltir. Kara Ah-
met, küçük ortay› K›rkp›nar’da, Selanik Befl-
ç›nar gürefllerinde ve civarlarda güreflerek
kazan›r. Büyükortadaki güreflleri de Selanik
Beflç›nar'da yapt›¤› gürefllerle bafllar. Bun-
dan sonra Hanc› ‹smail A¤a, onu Hergeleci
‹brahim’e ç›rak olarak verir. Hergeleci ‹bra-
him ile olan dostlu¤u böylece bafllar. Herge-
leci ‹brahim de, Ahmet'i gitti¤i bütün gürefl-
lere yan›nda götürür, eksik taraflar›n› f›rsat
buldukça, ya tarif ederek, ya da uygulamal›
olarak gösterir. Böylece onun iyice yetiflme-
sine çal›fl›r ve K›rkp›nar gürefllerinde büya-
kortada güreflmesini ister. Ahmet o y›l büyü-
korta baflpehlivanl›¤›n› kazan›r. Baflalt› peh-
livan› olmak için bir sene bekler ve bu arada
de¤iflik yerlerde baflalt› ve büyükortaya gü-
reflerek yetiflir ve ustas› Hergeleci ‹bra-
him'den de derslerini tamamlamaya çal›fl›r.

Kara Ahmet, K›rkpmar'a gelerek baflalt›
gürefllerine girer. Birkaç y›l baflalt› güreflleri
yapar. Çünkü o zamanlar bafl gürefllerde Ko-
ca Yusuf, Adal› Halil, Kurtdereli Mehmet,
Bursal› Rüstem, Büyük Yaflar, Deli Murat,
Erenköylü Osman, Bulg››rlulu Edhem vb.
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Resim 2; Türk güreflinde
oyun mucidi olarak bilinen
meflhur Hergeleci ‹bra-
him(soldaki) ç›ra¤› cihan fla-
miyonu Kara Ahmet ile Pa-
ris’e Koca Yusuf’la gürefl
yapmak üzere gittiklerinde
bu foto¤raf› çektirmifllerdir.
Usta ve ç›ra¤›n beden yap›s›
yönünden görüldü¤ü gibi
pek fark yoktur. Ama
gürefl? ‹flte o çok baflka ikisi
aras›nda.



gibi pehlivanlar›n aras›na kat›lmak kolay
de¤ildi. Kara Ahmet ustas› ile bafl güreflleri-
ne de kat›l›r, ilk bafl gürefli Edirne Sarayi-
çi'nde Tulçal› Hasan iledir. Bu gürefl üç saat-
ten fazla sürmüfl ve Ahmet, künde ile galip
gelmifltir. Bu s›rada Kara Ahmet 26-27 yaflla-
n›rdad›r. O dönemde Balkanlarda Kavala,
‹skeçe, D›rama, Serez, Gümülcine, Hayrabo-
lu, Çatalca gibi yerler pehlivan yata¤› olan
yerlerdir. Ahmet, buralar› da çok iyi bilmek-
tedir. (Karayel, 1954, s. 36)".

"19-20 yafllar›nda ‹stanbul'a gelen Kara
Ahmet, Bursa'da yap›lan bir güreflte, Prens
Abbas Halim Pafla'n›n takdirini kazan›r ve
Hergeleci ‹brahim'den ders als›n diye Bo¤a-
ziçi'ndeki yal›ya getirilir. Prens Abbas Halim
Pafla'n›n emeli, Kara Ahmet'in teknik bir
sporla iyi yetiflmesidir. Böylece Kara Ahmet,
Ali Raif Bey'den muntazaman idman dersle-
ri almaya bafllar, ilk günlerde 43 kg.l›k gülle-
yi güç bela kald›rabilirken, bir müddet son-
ra 75 kg.l›k gülleyi lastik top gibi oynatmaya
bafllar. Zaten yarad›l›fl› pehlivan, enerjisi
sonsuz, gözü pek, nefsine emin olan Kara
Ahmet, Ali Raif Bey ve Hergeleci ‹brahim'in
yard›mlar›yla mevcut gücünü kat kat artt›r›r
ve bildi¤i pehlivanl›k oyunlar›yla ufkunu
geniflletir (Sevük, 1948, ss. 73-76)".

''Kara Ahmet, jimnasti¤i ve atletizmi iyi',
bilen bir güreflçidir: Bir keresinde ‹stanbul
Kartal'da yap›lan bir güreflte, bafla gürefltik-
ten sonra, tulumbac›lar koflusuna kat›larak
birinci gelir ve ödül olan alt›n saati kazan›r.
Kara Ahmet, Adal› Halil'den daha gaddar ve
daha y›rt›c› bir pehlivand›r. Bir yumru¤a befl
yumrukla karfl›l›k verir, hakk›n› yedirmezdi.
Selanik Beflç›nar'da Adal›  Halil'i meydan-
dan kaç›rtm›flt›r. Boyunduruk ve çapraz
oyunlar›nda çok usta bir güreflçidir. (Kara-
yel, 1954, s. 68)".

KARAAHMET'‹N ÖZELL‹KLER‹
"Kara Ahmet'in vücut ölçüleri flöyledir:

Boy: 1.80 cm. A¤›rl›k: 105 kg. 1901 ve
1902 y›llar›nda 113 kg. Gö¤üs çevresi: 124
cm. Boyun: 50 cm. Bu ölçülerle Kara Ahmet,
a¤›r s›klet için iyi bir pehlivan olarak kabul
edilir (Kolo¤lu, 1972, s. 350)".

Kara Ahmet'in di¤er beden özellikleri

ise, flöyle s›ralanabilir; "Ensesi, omuzlar›n›n
geniflli¤i, gö¤sünün çekmecesi ve kabar›k
oluflu, ona baflka bir tip veriyordu. Kollar›
k›sa idi. Lakin pençeleri bir aslan pençesi gi-
bi dolgun ve biçimliydi. Belden afla¤›s›, yu-
kar›s›na nispetle küçüktü. Kalçalar› dard›.
Bu sebepledir ki, ya¤l› gürefllerde has›mlar›-
na karfl› s›k›nt› çekerdi. Sarma ve kündeye
çabuk gelip bozulabilirdi. Fakat greko-ro-
men gürefl belden yukar› bir gürefl oldu¤un-
dan belden afla¤›s›n› ince oluflunun o kadar
k›ymeti yoktur. Güreflti¤i Danimarkal› Pe-
tersen'in pazu çevresi Kara Ahmet'in boyun
çevresi kadard›r (50 cm).

Kara Ahmet'in yüzü ablak, k›rm›z› ya-
nakl›, iri gözlü çenesi genifl ve barizdir. ‹nat-
ç› cüretkar oldu¤u yüzünün hatlar›ndan bel-
lidir. Esasen bütün hayat› boyunca yapt›¤›
gürefllerde cür'etini, cesaretini ve inad›n›
göstermifltir. Adal› Halil gibi yüzyirmibefl
okkal›k bir pehlivanla t›rpan t›rpana, yum-
ruk yumru¤a bo¤uflmufl ve y›lmam›flt›r. Bir
keresinde Adal› Halil, Kara Ahmet'i bo¤a
bo¤a a¤z›ndan burnundan kan getirmesine
ra¤men, Ahmet meydan› terketmemifl, pes
de etmemifltir. Nihayet ustas› Hergeleci ‹bra-
him, onu Adal›'n›n elinden alm›flt›r (Kara-
yel, 1954, ss. 5-6)".

Koca Yusuf ve Kara Ahmet'in 1895 y›l›n-
da Avrupa'daki baflar›lar› Sultan II. Abdül-
hamit'i sevindirince, bas›n gürefl haberlerini
daha genifl vermeye bafllam›flt›r (Kahraman,
1995, s. 169)",

RAMAZAN GÜREfiLER‹
"Türkiye'de ilk ramazan güreflini Kara

Ahmet yapm›flt›r. Bu gürefl, 21 fiubat 1897
Pazar günü gecesi Direkleraras›'ndaki Gi-
uletti sirkinde italyan jimnastikçi Millier ile
yap›l›r. Onar dakikal›k iki devre aras›nda
befl dakika dinlenme ile süren bu gürefl kar-
fl›laflmas›, berabere sonuçlanm›flt›r. Birbirle-
rini yenemedikleri için, karfl›laflma 24 fiubat
1897 Çarflamba gecesine b›rak›lm›flt›r. Güre-
fli seyreden Servet-i Fünun Dergisi muhabi-
ri, sirke müflteri çekmek için mahsustan ye-
niflmediklerini, yani dan›fl›kl› gürefl yap›ld›-
¤›n› yazm›flt›r.

24 fiubat 1897 Çarflamba gecesi ramaza-
n›n 22. gecesiydi. Evvelki güreflte oldu¤u gi-

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

359

Resim 3; Kara Ahmet yirmi
yafl›nda Desleonmet’in kita-
b›ndan.



bi siyah kadifeden uzun bir don giyi-
nerek sahneye ç›kan Kara Ahmet,
Millier'i (Miloni) kolayca yendi. Bu
‹kinci gürefli de Tercüman-› Hakikat
ve Sabah gazeteleri ayr›nt›lar›yla ver-
mifllerdir. Bu gürefller flüphesiz ki,
Abdülhamit II''nin özel izniyle yap›l-
m›flt›r (Kahraman, 1995,. s. 171)".

Bu flekilde Kara Ahmet ile bas›-
n›n gürefle ilgisinin de artt›¤›n› görü-
yoruz. Mevcut bilgilere göre Kara
Ahmet'in Türkiye'de yapt›¤› güreflle-
ri özet olarak vermek, faydal› olacak-
t›r.

KARA AHMET'‹N 
TÜRK‹YE'DEK‹ GÜREfiLER‹
Bu güreflleri baflalt› ve baflpehli-

vanl›k güreflleri olarak iki grupta top-
layabiliriz. Güreflleri ayr›nt›lar› ile
anlatmak yerine özet olarak adlar›n›
vermekle yetinmek gerekti¤i düflün-
cesindeyim.

1895 Çardak Gürefli
Baflalt›nda Kara Ahmet, Tekir-

da¤l› Memifl'i yendi. Bursal› Rüstem,
Kara Ahmet'i yenip ödülü ald›. Çar-

dak güreflinde Küçük Yusuf'un Kara Ah-
met'i yendi¤i do¤ru de¤ildir.

1895 Kurtdereli, Katranc›y› ve Kara Ah-
met'i yendi. (fiefik Eflref, 1953, ss. 138-139).

Edirne Sarayiçi Güreflleri 
(Baflpehlivanl›k)
Kara Ahmet-Tulçal› Hasan (Kara Ahmet

3 saatte künde ile galip)

- Kavala Güreflleri 
(Baflpehlivanl›k)
Kara Ahmet-Tulçal› Hasan (Kara Ahmet

2 saat 30 dk. da çaprazla galip)
- Selanik Beflç›nar Güreflleri
Kara Ahmet-Rakibini yeniyor.
Kara Ahmet-Adal› Halil (Kavgal› gürefl).

Adal› güreflten çekiliyor.

Erenköy Gürefli
Kara Ahmet-Adal› Halil (Kara Ahmet

meydandan çekilmifltir).

1901 Kartal So¤anl›k Köyü Gürefli

Kara Ahmet, Adal› Halil önünde kavga
ç›kard›. Erenköy ve so¤anl›k güreflleri kay-
naklarda iki ayr› gürefl olarak verilmektedir.

1901 Çiftlik Burgaz Gürefli
Kara Ahmet-Büyük Yaflar (2 saat) bera-

bere.
1901 Yass›viran Gürefli
Kara Ahmet-K›y›c› Osman (Ahmet, kav-

ga ç›kard› ve yenik say›ld›).
Kara Ahmet'in Tophaneli Yusuf, Büyük

Yaflar, Tamburac› Osman Pehlivan ve Koca
Murat ile de güreflleri vard›r. Bu pehlivan-
larla yapt›¤› gürefllerin baz›lar›nda berabere,
baz›lar›nda galip ve ma¤lup olmufltur. O,
Tamburac› Osman Pehlivan yan›nda koca
bir ay› ile de güreflmifl ve ay›y› yenmifltir
(Bengisu., 1968)''.

HUZUR GÜREfi‹
Kara Ahmet, 1901 y›l›nda Sultan II. Ab-

dülhamit'in huzurunda Kurtdereli Mehmet,
Küçük Yusuf, Sakall› Deli Murat ile huzur
gürefli de yapm›flt›r: (Eflref fiefik- 1953, s-
139)",

AVRUPA'DAK‹ GÜREfiLER‹
Kara Ahmet 1895 y›l›nda Fransa'n›n

Lyon flehrinde Grand Cirque de Paris'de ilk
defa güreflmifltir. Buradaki rakiplerini yen-
mifltir. Belgelere göre Kara Ahmet'in üç gü-
refl yapt›¤› ortaya ç›kmaktad›r. "12 Aral›k
1895 Lyon flehri: Kara Ahmet-Catin Frans›z
güreflçi 14 Aral›k 1895 Lyon flehri: Kara Ah-
met-Masson Frans›z güreflçi 16 Aral›k 1895
Lyon flehri: Kara Ahmet-Maskeli güreflçi
(Frans›z)

Paris'te Kara Ahmet, Derpaz'› (‹sviçre)
iki güreflte yener. Birincisi 50 dakikada ikin-
cisi 2 saatte. Belçikal› Konstans›'da 40 daki-
kada tufl eder.

1896 ‹NG‹LTERE GÜREfi‹
l Ocak 1896 Farnworth: Tom Clayton

(‹ngiliz) -Kara Ahmed'e 2 tufl 35 saniye ve 2
dakika 55 saniyede (Kolo¤lu, 1972, s. 302-
355)"-

1899 PAR‹S (Casino de Paris) 
‹K‹NC‹ DÜNYA GREKO-ROMEN 
GÜREfi fiAMP‹YONASI
17 Kas›m 1899 Kara Ahmet-Raymond

(Frans›z) 3 dakika 4 sn. tuflla 19 Kas›m 1899
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Resim 4; Kara Ahmet Cihan
fiampiyonu Bahriye Binba-
fl›s› Mithat Adam’›n kollek-
siyonundan



Kara Ahmet-Marechal (Frans›z) 12 dakika
tuflla yenerek final.

23 Kas›m 1899 Kara Ahmet-Fengler
(ABD) berabere 40 dakika

24 Kas›m 1899 Kara Ahmet-Fengler
(ABD) berabere 38 dakika

'24 Kas›m 1899 Kara Ahmet-Fengler
(ABD) 26. dakikada Fengler minderi tarket-
ti.

Toptan l saat 44 dakikal›k güreflten son-
ra Kara Ahmet, a¤›r s›kletler grubunda fina-
le kald›.

26 Kas›m 1899 Laurent le Beaucairois-
Kara Ahmet'i 12 dk. 47 sn. tufl

27 Kas›m 1899 Kara Ahmet-Konstant le
Boucher (Belçika) l saat 3 dk. berabere 28 Ka-
s›m 1899 Kara Ahmet-Konstant ,1e Boucher
(Belçika) 1 saat 45 dk. berabere 29 Kas›m
1899 Kara Ahmet-Koustant le Boucher (Bel-
çika) l saat 45 dk. tufl

Toptan 4 saat 33 dakika ve Hackensch-
midt çekildi¤i için Kara Ahmet a¤›r s›kletler-
de 2. oldu. 2 Aral›k 1899 Kara Ahmet- Chal-
zeti (Frans›z) 16 dakika 43 saniyede yenerek.
dünya flampiyonas› finaline kald›.

4 Aral›k 1899 Kara Ahmet-Gambier'i
(Frans›z) 20 dakika 6 saniyede tuflla

5 Aral›k 1899 Kara Ahmet-Laurent le Be-
aucairos'i (Frans›z) l saat 3 dakika 15 saniye-
de yenerek Dünya fiampiyonu oldu.

Bu hususta kaynaklar aras›nda çeliflkiler
vard›r. Baz› kaynaklar s›ralamay› daha bafl-
ka bir flekilde sunmaktad›r. Örne¤in Karayel
bu s›ralamay› flu flekilde göstermektedir:

-"Kara Ahmet-Konstans (Belçikal›) 40
dakikada tufl.  Kara Ahmet-Maspoli 30 daki-
kada tufl.

-Kara Ahmet-Arap Angilyo (Martinikli)
2 saat 10 dakikada tufl

-Kara Ahmet-Karl Zaft (Alman) 1 saat 10
dakikada tufl

-Kara Ahmet-Dobriç (Bulgar) tuflla gali-
biyet

-Kara Ahmet-Loran Löbufle (Frans›z) 35
dakikada tufl (Kasap Loran)

-Kara Ahmet-Padobni (Polanyal›) 3 saat
30 dakikada tufl

-Kara Ahmet-Petersen (Danimarka) 4 sa-
atte tufl

-Kara Ahmet-Pol Pons (Frans›z) tufl
-Kara Ahmet-Pytlasinki (Rus) 2 saatte

tufl
-Kara Ahmet-Lazartas tufl
-Kara Ahmet-Hofman

(Avusturya) 2 saat 30 dakika-
da tufl

-Kara Ahmet-Hackensch-
midt (Rus) 4 saatte tufl Bura-
dak‹ güreflçilerden baz›lar›n›n
kilolar› flöyledir:

Karl Zaft: 130 kg.    Hac-
kenschimidt’in ölçüleri ise;

Derpoz: 110 kg.     Boy:
1.86 cm. Padobni: 120 kg.
A¤›rl›k: 115 kg. Dobriç: 110 kg.
Pazu çevresi: 51 cm-

Gö¤üs çevresi: 106 cm
Boyun çevresi: 51 cm. (Se-

vük, 1948 ss. 60-374)". Daha
sonra yap›lan intikam gürefl-
lerinde de kaynaklar aras›nda
birbirine ters düflen sonuçlarla
karfl›lafl›l›r.

-Kara Ahmet-Pol Pons
(Frans›z) Galip

-Kara Ahmet-Petersen
(Danimarka) 4 saatte tufl

-Kara. Ahmet-Hackensch-
midt (Rus) 3 saatte tufl.

PAR‹STE GREKO-RO-
MEN GÜREfi‹N fiAMP‹YONLAR fiAM-
P‹YONUNU SEÇME GÜREfiLER‹ 

(Folies Bergeres)
23 Aral›k 1899 Kara Ahmet-Pons (Fran-

s›z) berabere 50 dakika

26 Aral›k 1899 Kara Ahmet-Pons (Fran-
s›z) berabere 2 saat

31 Aral›k 1899 Kara Ahmet-Pons (Fran-
s›z) berabere 2 saat 50 dakika

1900 YILI PAR‹S (Folies Bergeres)
1O Ocak 1900 Kara Ahmet-Pons (Fran-

s›z) berabere 2 saat Toptan 7 saat 40 dakika
süren gürefller somunda KARA AHMET
flampiyonlar flampiyonu ilan edildi. 

17 Ocak 1900 Kara Ahmet-Pytlasinski'ye
7 dakika 4 saniyede tuflla ma¤lup 

20 Ocak 1900 Kara Ahmet -Pytlasinski
Gürefl yar›m kald›.

29 Ocak 1900 Kara Ahmet-Pytlasinski'yi
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Resim 5; Kara Ahmet Cihan
fiampiyonlu¤unu kazand›¤›
zaman milli k›yafeti ile Vi-
yana’da çekilmifl resmi.



53 saniyede tuflla ma¤lup etti.

PAR‹S'TE YA⁄LI GÜREfi GÖSTER‹-
LER‹ (Salle Wagram)

4 fiubat 1900 Kara Ahmet-Filiz Nurullah
berabere

8 fiubat 1900 Kara Ahmet-Selim'i 5 daki-
ka 6 saniyede tuflla. 11 fiubat 1900 Kara Ah-
met Filiz Nurullah'a tufl oluyor. 17 dk. Filiz
Nurullah'›n boyu 2.l8 cm. a¤›rl›¤› 157 kg'd›r.
1899-1905 yllar› aras›nda organizatörlerin
hiç birisi Nuruulah'› gürefllerine almam›flt›r.

BUDAPEfiTE GREKO-ROMEN BÜY
ÜK ÖDÜL GÜREfiLER‹

9 Ekim 1900 Kara Ahmet-Weber (Al-
man) 8 dakikada tufl. 14 Ekim 1900 Kara Ah-
met-Vanden Berg (Hollandal›) 42 dakika 4
tufl

15 Ekim 1900 Kara Ahmet-Aimable de la
Calmette (Frans›z) 18 dakika 48 sn. tufl

16 Ekim 1900 Kara Ahmet-Hackensch-
midt'e 2 saat 46 dakikada tuflla yenilerek gü-
reflte 7 galibiyetle 2. oldu.Kara Ahmet St. Pe-
tersburga'ta (Leningrad) 6 hafta kalm›fl ve
gürefller de yapm›flt›r.

1902 FRANSA L‹LLE GREKO-RO-
MEN GÜREfi fiAMP‹YONASI

21 fiubat 1902 Kara Ahmet -François le
Farinier 4 dakika 55sn.

22 fiubat 1902 Kara Ahmet-Devaux l da-
kika 33 sn.

23 fiubat 1902 Kara Ahmet-Marc le
Lyonnais 55 sn. 24 fiubat 1902 Kara Ahmet-
Celestin Maret 11 dk. 37 sn.

25 fiubat 1902 Kara Ahmet-Corvils 40 sn.
26 fiubat 1902 Kara Ahmet-Raoul le Bo-

ocher 40 dakika 47 sn. Kara Ahmet bu flam-
piyonada da birinci oldu.

PAR‹S GREKO-ROMEN GÜREfi
fiAMP‹YONASI

23 Mart 1902 Kara Ahmet-Raoul Le Bo-
ucher' i l saat 5 dakika 45 sn. de yenerek bi-
rinci oldu.

1902 MÜN‹H ULUSLARARASI GRE-
KO-ROMEN GÜREfi TURNUVASI

Eleme maçlar›nda yedi galibiyet alarak
Kara Ahmet finale kald›. 31 Mart 1902 Kara
Ahmet-Nietzsche'ye galip

-Kara Ahmet- ? galip
-Kara Ahmet-Van den Berg'e (Hollanda)

galip
8 Nisan 1902 Kara Ahmet-Weber'e (Al-

man) galip
11 Nisan 1902 Kara Ahmet-Sturm'a (Al-

man) galip
14 Nisan 1902 Kara Ahmet-Petersen'e

(Danimarka) ma¤lup. (Ahmet gürefli yar›da
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b›rakt›.
Danimarkal› Petersen turnuva birincisi,

Kara Ahmet turnuva ikincisi oldular.
Bu turnuvadan sonra Kara Ahmet, ‹s-

tanbul'a dönmeye karar verir ve 17 May›s
1902'de ‹stanbul'a gelir. 24 May›s 1902 günü
çok genç yaflta ölür. Aksaray Valide Camiin-
de k›l›nan namazdan sonra 26 May›s'da
Eyüp mezarl›¤›na defnedilir. Cenazesinde
Suyolcu Mehmet Pehlivanla, Gümüfl ‹hsan
Pehlivanlar bulunmufllard›r. Devlet ve hü-
kümet büyükleri ile ayd›nlardan cenaze ile
ilgilenen olmam›flt›r.

Yine kaynaklar Kara Ahmet'in ilk defa
Paris'e gitti¤inde afl›k olup daha sonra ev-
lendi¤i eflinin ad›n› bazen Janet, bazen Jüliet
olarak yazd›klar› gibi müslüman olduktan
sonra ald›¤› ad›n› bazen Ayfle Zarife, bazen
de Fatma Zarife Han›m olarak belirtmekte-
dirler.

KARA AHMET'‹N ALDI⁄I ÖDÜLLER
1. Fransa'da l alt›n 3 gümüfl
2. Rusya'da 2 gümüfl
3. Belçika'da 2 alt›n
4. Münih'te l gümüfl madalya ile
5. Fransa'da "Frans›z Millî Kurdelâs›"

ödülleri alm›flt›r. Kara Ahmet ilk dünya gü-
refl flampiyonlu¤unu kazand›ktan sonra, ba-
flar›s›ndan dolay› Türkiye'de, dönüflünde
Sultan II. Abdulhamit taraf›nan kabul edilir.
Bu arada Osmanl› Niflan› ve ‹mtiyaz madal-
yas› ile ödüllendirilir ve kendisine  ölünceye
kadar maafl da ba¤lan›r.

SONUÇ
Bu tebli¤de Kara Ahmet'in k›sa ömrün-

de yapt›¤› gürefllerin ayr›nt›lar›na girilme-
mifltir. 1896 y›l›nda Atina'da düzenlenen ilk
olimpiyatlar esnas›nda, Yunanl›lar Girit'e as-
ker ç›kar›r ve Osmanl›lar'la savafl›rlar. Os-
manl› Ordular› Yunanl›lar› bozguna u¤rat›r
ve Atina üzerinde yürürken, Avrupa devlet-
leri bar›fl ça¤r›s› yaparlar. Yap›lan antlaflma-
da Girit'e Yunanl› vali tayin edilir, Yunanl›lar
isteklerini sporu da kullanarak elde etmifl
olurlar. Avrupa'daki siyasî havan›n kokusu-
nu ald›klar›nda davran›fllar›n› ona göre
ayarlam›fllard›r. Böyle bir dönemde Paris 'te
dünya flampiyonu olan Kara Ahmet 'in bafla-
r›s› hiç de küçümsenecek bir baflar› de¤ildir.

Aleyhimize olan dünya kamu-
oyunu, biraz olsun lehimize çe-
virmek için, baflar›lar›yla göre-
vini yerine getirmifl bir sporcu-
dur. Avrupa'da aleyhimizdeki
önyarg›lara  en iyi cevab› ver-
mifltir.

Ölümünün yüzüncü y›l›n-
da Kara Ahmet ruhun flad ol-
sun... Türk spor tarihindeki yerin ölümsüz-
leflmifltir. Bu millet seni asla unutmayacakt›r.

KKAAYYNNAAKKLLAARR

l. Bengisu, AAhhmmeett;;  GGaarrppttaa  EEsseenn  TTüürrkk  KKaass››rrggaass››  ‹‹llkk    CCiihhaann  fifiaammppii--
yyoonnuu  KKaarraa  AAhhmmeett, Bengisu Yay›nlar›, ‹stanbul, 1968

2. BBüüyyüükk  LLaarroouussssee  SSöözzllüükk  vvee  AAnnssiikkllooppeeddiissii  12. Cilt Milliyet Ya-
y›nlar›, ‹stanbul, 1986.

3. Eflref fiefik; TTaarriihhii  TTüürrkk  GGüürreeflfllleerrii, ‹stanbul Fethi Derne¤i, ‹stan-
bul 1953.

4. Eflref fiefik; GGüürreeflfl  TTaarriihhiinniinn  UUnnuuttuullmmaazz  YYaapprraakkllaarr››  BBaaflfl  PPeehhllii--
vvaannllaarr››nn    BBaaflfl  GGüürreeflfllleerrii, ‹stanbul Matbaas›, ‹stanbul, 1955.

5. Kahraman, At›f; OOssmmaannll››  DDeevvlleett''iinnddee  SSppoorr, Kültür Bakanl›¤›
Milli Kütüphane Müdürlü¤ü Ankara, 1955.

6. Karayel, M, Sami- CCiihhaann  PPeehhlliivvaann››  KKaarraa  AAhhmmeett, ‹stanbul
Maarif Kitaphanesi, ‹stanbul, 1954.

7. Kolo¤lu Orhan; Baatt››  KKaayynnaakkllaarr››nnaa  GGöörree  TTüürrkk  GGüürreeflflççiilleerriinniinn
AAvvrruuppaa  vvee  AAmmeerriikkaa  GGüürreeflfllleerrii  MMüütthhiiflfl  TTüürrkklleerr, Yavuz Yay›nlar›,
‹stanbul, 1972. 

8. Sevük, ‹smail Habib; TTüürrkk  GGüürreeflflii  vvee  EEllllii  YY››ll  ÖÖnnccee  GGaarrpp
AAlleemmiinnddeekkii  TTüürrkk  KKaass››rrggaass››. Ocak Matbaas›, ‹stanbul,1948.

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

363

Resim 8; Kara  Ahmet ile
Neflad bir ya¤l› gürefl
oyununda

-Resim 10; Kara Ahmet’in
Eyüpsultan daki mezar›

-Resim 9; Kara Ahmet
an›s›na Eyüp Belediyesinin
düzenledi¤i ya¤l› gürefl
etkinliklerinin davetiyesi



Yard. Doç. Dr. Ahmet Kamil GÖREN
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1956 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. 1987’de ‹stanbul Üniversitesi Edebi-
yat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu. Ayn› yer-

de 1990’da “Hüseyin Avni Lifij, Türk Resim Sanat› ‹çindeki Yeri ve Öne-
mi” adl› tezi ile yüksek lisans, 1995 y›l›nda “Türk Resminde ‘1914 Kufla¤›’
sanatç›lar›n›n ‹nsan Figürü Sorunu” adl› teziyle doktora derecesi ald›. 1992
y›l›ndan itibaren ‹. Ü. Ed. Fak. Genel Sanat Tarihi Anabilim Dal›’nda görev
yapmaktad›r. Kültür ve sanat dergilerinde resim sanat› ile ilgili çeflitli arafl-

t›rmalar›, ayr›c› kitaplar› yay›nlanm›flt›r.

EYÜPSULTAN’DA GÖMÜLÜ B‹R
RESSAM

HÜSEY‹N AVN‹ L‹F‹J 

(1886-1927)



Türk resim sanat›nda "1914 Kufla¤›",
"Çall› Kufla¤›" ya da "Meflrutiyet Kufla¤›"
olarak an›lan sanatç›lardan birisi olan Hüse-
yin Avni Lifij’in, ‹stanbul’un en eski yerle-
flim bölgelerinden biri olan Eyüpsultan ilçe-
si ile iliflkisi gerek kendisinin, gerekse eflinin
burada gömülü olmas›ndan kaynaklanmak-
tad›r. Ayr›ca, Lifij’in 1922 y›l›nda yak›n bir
dostluk kurarak portrelerini gerçeklefltirdi¤i
Mareflal Fevzi Çakmak da burada yatmakta-
d›r. 1927’de henüz k›rk bir yafl›nda yaflama
veda eden Lifij, Eyüpsultan mezarl›¤›na gö-
mülmüfltür; ancak, Lifij’in bu ilk gömüldü-
¤ü mezar bugün için kaybolmufl, yerine Pi-
yerloti Kahvesi’nin hemen yan›nda özgün
bir tasar›m olarak 1980’li y›llarda yeni bir
makam mezar› gerçeklefltirilmifltir. Daha
sonra bu makam mezar› içine 1991’de bu
dünyadan ayr›lan sanatç›n›n efli ressam Ha-
rika Sirel Lifij defnedilmifltir.

Ana konuya girmeden önce Lifij’in için-
den geçti¤i ça¤›n niteliklerini daha iyi belir-
leyebilmek için Türk resim sanat›n›n geliflti-
¤i ortam›n çok k›sa bir öyküsünü aktarmak
yerinde olacakt›r.

19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan bafllayarak
yo¤un bir biçimde bat›l› anlamda geliflmeye
bafllayan Türk resim sanat›nda yetiflen ilk
ressamlar›n ço¤unlu¤unun asker kökenli ol-
du¤u görülmektedir. Buna neden olarak
1793 y›l›ndan bafllayarak askeri okullar›n
program›na konulan resim derslerini göste-
rebiliriz. Askeri okullara konulan, sanat yö-
nünden çok, çizime, perspektife dayal›, mes-
leki e¤itimin gelifltirilmesine katk› sa¤lan-
mas›n›n amaçland›¤› resim dersleri, resme
karfl› yetene¤i olan gençlerin ortaya ç›kmas›-
na da önemli bir ortam haz›rlam›flt›r. Yine bu
dönemde Avrupa’ya çeflitli konularda yetifl-
tirilmek üzere yollanan gençler aras›nda re-
sim ö¤rencilerinin de bulunmas›, Türk resim
sanat›n›n geliflim sürecinde önemli bir evre-
yi oluflturmaktad›r. Öte yandan, saray›n hi-
mayesinde geliflen sanat yan›nda, özellikle
Pera bölgesinde yabanc›, az›nl›k, levanten
ve bunlara kat›lan Türk sanatç›lar›n varl›¤›,
fieker Ahmed Pafla’n›n öncülü¤ünde aç›lan
ilk resim sergileri, yeni bir sanat ortam›n›n
geliflmeye bafllad›¤›na iflaret etmektedir.
Tüm bu sanatsal hareketler sonuçta, Türk re-
sim sanat›na insan figürünü kompozisyo-
nun gerçek bir ö¤esi olarak sokan Osman

Hamdi Bey’in giriflimleriyle, 1883 y›l›nda sa-
nat e¤itiminin verildi¤i resmi bir kurum
olan, önce Güzel Sanatlar Akademisi, sonra
da günümüzdeki Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi’nin temelini olufl-
turan Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kurulma-
s›na neden olmufltur. Bu dönemin ünlü sa-
natç›lar› aras›nda, tümü de Paris’te resim
e¤itimi alm›fl kiflilerden oluflan, sivil kesimin
en önemli temsilcisi Osman Hamdi Bey
(1842-1910) ve asker kökenli fieker Ahmed
Pafla (1841-1907) ile Süleyman Seyyid (1842-
1913) ilk akla gelenlerdir. Daha sonra ise tü-
mü asker kökenli olan ve Halil Pafla d›fl›nda
resim e¤itimini yurtiçinde alan Hüseyin Ze-
kai Pafla (1860-1919), Ahmed Ziya Akbulut
(1869-1938), Hoca Ali R›za (1864-1930), Halil
Pafla (1852-1939) gibi sanatç›lar, ‘ikinci ku-
flak’ olarak da tan›mlanan "1914 Kufla¤›" ile
Osman Hamdi Bey, fieker Ahmed Pafla ve
Süleyman Seyyid’in temsil etti¤i Türk resim
sanat›ndaki ilk etkin kuflak aras›nda, ‘ikinci
kufla¤›n’ öncüleri olarak adeta bir köprü ko-
numundad›r.

20. yüzy›la girildi¤inde birçok konuda
geri kald›¤›n›n fark›nda olan Osmanl› ‹mpa-
ratorlu¤u tüm kurumlar›yla de¤iflim, at›l›m
ve yeni bir yap›lanma peflindeydi. Dönemin
ayd›n kesiminin öncülü¤ünde bafllat›lan bu
hareketler 1908’de Osmanl› tarihinde çok
önemli bir yeri olan II. Meflrutiyet’in ilân
edilmesiyle sonuçland› ve bu yeni ortam,
sosyal, siyasal, kültürel, sanatsal hareketler
baflta olmak üzere daha birçok alanda gerek-
sinim duyulan yeniliklerin uygulanmas›na,
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Resim 1; Avni Lifij yapt›¤› oto-
portreler yan›nda vermifl oldu-
¤u artistik pozlarla da dikkati
çekmektedir. Bu foto¤raf olas›-
l›kla 1923-1924 y›llar› aras›nda
çekilmifl olmal›d›r. (Prof. fiazi
Sirel-Ayten Sirel koleksiyonu)

Resim 2; "Pipolu-Kadehli Oto-
portre", (1324/1908-9, imzal›),
tuval üzerine ya¤l›boya, 65x46
cm., (‹stanbul Resim ve Heykel
Müzesi)



ulusal bilinçin ve bireyin ön plana ç›kmas›na
olanak tan›d›. Kuflkusuz, Osmanl› Türkiye-
si'nde 'sanat icra eylemeye' çal›flan az say›-
daki ressam da bu yeni ortam›n getirdi¤i öz-
gürlükten pay›n› almaya bafllad›.

Türk resim sanat› tarihi içinde 1914 Ku-
fla¤› veya Çall› Kufla¤› olarak adland›r›lan
sanatç›lardan Mehmet Sami Yetik (1878-
1945), Mehmet Ruhi (1880-1931), Ali Sami
Boyar (1880-1967), Nazmi Ziya Güran (1881-
1937), ‹brahim Çall› (1882-1960), Ahmet Hik-
met Onat (1885-1977), ‹brahim Feyhaman
Duran (1886-1970), Hüseyin Avni Lifij (1886-
1927), Nam›k ‹smail (1890-1935), II. Meflruti-
yet’in ilân edildi¤i 1908’de yurtiçindeki re-
sim e¤itimlerini ya Sanayi-i Nefise Mekte-
bi’nde veya kiflisel çabalar›yla tamamlam›fl;
kendilerini daha da gelifltirmek için Avru-
pa’ya gitme giriflimleri içindeydiler. Daha
sonra gerek devlet, gerekse özel baz› burs-
larla bu olana¤› yakalayan sanatç›lar, 1909-
1914 y›llar› aras›nda Paris'te resim e¤itimi
ald›lar. Académie Julian'e devam eden Sami
Yetik d›fl›ndaki sekiz sanatç›n›n tümü Paris
l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts
(Ulusal Güzel Sanatlar Yüksek Okulu)’da
Prof.Fernand Cormon Atölyesi'nde çal›flt›lar.
Ayn› dönemlerde Paris'te bulunan dokuz sa-
natç›dan baz›lar› daha önce yurda dönmüfl;
geri kalanlar ise 1914 y›l›nda patlak veren
Birinci Dünya Savafl› nedeniyle topluca geri
ça¤r›lm›fllard›r ki, bu nedenle ad› geçen sa-
natç›lara 1914 Kufla¤› üyeleri ya da temsilci-
leri ad› verilmektedir. Bu dönem sanatç›la-
r›yla birlikte Türk resim sanat›nda izlenimci

(empresyonist), d›flavurumcu (expresyo-
nist), simgeci (sembolist) vb. anlay›fllar›n gö-
rülmeye bafllad›¤›na tan›k olunmaktad›r.
Bunlarla birlikte resimde renk ve ›fl›k kulla-
n›m›nda, tema seçiminde çarp›c› de¤iflikle-
rin yaflanmaya bafllad›¤› dikkat çekmekte-
dir. Ayr›ca, uzun figür etütlerine dayanan,
çok figürlü ve büyük boyutlu, daha önce uy-
gulanan›n aksine, foto¤raf yerine, do¤rudan
do¤adan/modelden gerçeklefltirilmifl (d’ap-
res nature) kompozisyon çal›flmalar›n›n da
bu dönem sanatç›lar› ile Türk resim sanat›
içine girdi¤i bilinmektedir. Osmanl› Türki-
yesi’nin son dönemlerinde bafllayan sanat
serüvenlerini, Mustafa Kemal’in önderli¤in-
de kurulan Cumhuriyet Türkiyesi’nde sür-
düren 1914 Kufla¤ temsilcileri, Cumhuriye-
tin ilân›yla birlikte yeni dönemin sanat orta-
m›n›n da öncüleri olarak, dönemin di¤er sa-
natç›lar›ndan Ali Cemal, Mehmet Ali Laga,
Hayri Çizel, Diyarbak›rl› Tahsin, Celal Esad
Arseven, Bahriyeli ‹smail Hakk›, fievket
Da¤, Üsküdarl› Cevat Bey, Veliaht (Halife)
Abdülmecid Efendi, Ömer Adil, Mihri Müfl-
fik ve adlar›n› burada tek tek s›ralayamad›-
¤›m›z kimisi sivil kimisi de asker kökenli sa-
natç›larla birlikte önemli roller oynad›lar.

Yukar›da k›saca özetlemeye çal›flt›¤›m›z
bir ortamda, kendine özgü kiflili¤i, güçlü sa-
nat anlay›fl› ile 1914 Kufla¤›’n›n seçkin bir
temsilcisi olarak beliren Hüseyin Avni Lifij,
Türk resim sanat› içinde çok önemli bir yer
tutar. (R.1)

Lifij 1886 y›l›nda Samsun'a ba¤l› Ladik
ilçesine ba¤l› Karaaptalsultan Köyü'nde
do¤du. ‘Lifij’ sözcü¤ü "beyaz tenli" anlam›-
na gelen Hüseyin Avni Bey’in ait oldu¤u
Çerkez soyunun bir kolunun ad›yd›. Sanatç›,
ö¤retmenlik yapt›¤› okulda Hüseyin Avni
ad›nda baflka bir ö¤retmen ile kar›flt›r›lma-
mak için Lifij soyad›n› kullanmaya bafllad›.

1886 y›l›nda Samsun’da Çerkez kökenli
bir ailenin o¤lu olarak do¤an Hüseyin Avni
Lifij, ailesinin 1887’de ‹stanbul'a gelmesiyle
birlikte ilk ve orta ö¤renimini ‹stanbul’da ta-
mamlad›. Fazla varl›kl› olmayan bir ailenin
bireyi olarak henüz on befl yafl›ndayken De-
miryollar› Müdürlü¤ü'nde ifl bularak çal›fl-
maya bafllad›. Çal›flma yaflam› d›fl›nda ken-
dini yetifltirmek için büyük bir çaba içine gi-
ren Lifij’in bu dönemde Frans›zca dersleri
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Resim 3; "Purolu Otoportre",
tuval üzerine ya¤l›boya, 41x30,5
cm., (‹stanbul Resim ve Heykel
Müzesi)

Resim 4; "K›rm›z› Kitapl› Oto-
portre", tuval üzerine ya¤l›bo-
ya, 45,5x63 cm., (B. Aksoy ko-
leksiyonu)

Resim 5; "Otoportre", (1338/
1922, imzal›), ka¤›t üzerine ka-
rakalem, 12,5x22 cm., (Lifij’in
Kay›nbiraderi Enver Sirel’e
"Aziz dostum Enver Bey’e hat›-
ra-i meveddet (dostluk/sevgi
an›s›yla)" ifadesiyle ithafl›), (Mi-
ne-Bekir Karabu¤a koleksiyo-
nu)



ald›¤›n›, anatomi ö¤renmek için Mülkiye
T›bb›yesi'ne, boya tekni¤i ö¤renmek için de
Eczac› Mektebi'nin Fizik ve Kimya dersleri-
ne dinleyici olarak kat›ld›¤›n›, kendi olanak-
lar›yla resim çal›flmalar›n› sürdürdü¤ünü
görüyoruz. Lifij, Türk resim sanat›n›n ilk
otoportre örneklerinden olan ve adeta onun
bir simgesine dönüflen, tarihini daha sonra
Veliaht Abdülmecid Efendi’ye sunarken
1908 olarak de¤ifltirece¤i ünlü "Pipolu-Ka-
dehli Otoportre"sini (R.2) de henüz hiç bir
akademik e¤itim almad›¤› bir dönemde
1906 y›l›nda gerçeklefltirdi. Lifij, 1909’da ku-
rulan Osmanl› Ressamlar Cemiyeti’nin çal›fl-
malar›na katk›larda bulundu, cemiyetin aç-
t›¤› sergilere kat›ld›.

Lifij, dönemin siyasi, sosyal, kültürel, sa-
natsal, düflünsel ve di¤er birçok alan›nda
önemli de¤iflimlerin bafllang›c› olarak de¤er-
lendirilen 1908’deki II. Meflrutiyet ortam›n-
da, ressaml›¤› yaflama biçimi olarak seçmeyi
düflleyen, bunun için de iyi bir sanat e¤itimi
almay› amaçlayan, ancak olanaklar› yetersiz
yirmi iki yafl›nda bir gençti.

Bu konumdaki Lifij, kendini destekleyen
dostlar›n›n giriflimleriyle Veliaht Abdülme-
cid Efendi'ye tan›flt›r›ld› ve onun verdi¤i bir
bursla 1909’da Paris l’Ecole Nationale Supé-
rieure des Beaux-Arts (Ulusal Güzel Sanat-
lar Yüksek Okulu)’da Prof. Fernand Cormon
Atölyesi'nde üç y›l süreyle klasik-akademik
çizgide bir e¤itim alarak 1912’de yurda dön-
dü ve çeflitli okullarda Frans›zca ve resim
ö¤retmenli¤i yapmaya bafllad›. Ayr›ca resim
çal›flmalar›n› da sürdüren sanatç› 1916 y›l›n-
da dönemin Kad›köy Belediyesi Müdürlü¤ü
için ›smarlanan 172x505 cm. gibi büyük bo-
yutlardaki "Kalk›nma/Belediye Faaliyeti"
kompozisyonuyla 1. Galatasarayl›lar Yurdu
Resim Sergisi'ne kat›ld› ve bu sergiye iliflkin
Hilal Gazetesi'nde bir yaz›s› yay›mland›.
1917 y›l›nda ayn› yerde aç›lan ve Viyana Ser-
gisi’ne bir haz›rl›k amac› tafl›yan "Savafl Re-
simleri ve Di¤erleri Sergisi"ne yirmi yap›t›,
1918 y›l›nda Viyana'da gerçeklefltirilen Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’nun ilk yurtd›fl› resim
sergisine de on sekiz yap›t›yla kat›ld›.
1919'da nikahland›¤›, kendisi gibi ressam
olan Harika fiazi Sirel’le ülkede beliren sal-
g›n hastal›klar nedeniyle 1922'de evlenebil-
di. 1916’dan bafllayarak Galatasaray Sergile-
ri’ne düzenli olarak kat›lan sanatç›n›n

1921’de devlet taraf›ndan sat›n al›nan befl
resmi Elvah-› Nakfliye (Resim Eserleri) Ko-
leksiyonu'na kat›ld›. Sanatç›n›n 1922'de
Mustafa Kemal'in davetlisi olarak dört ay
süreyle Erkân-› Harbiyye Umumiye'de (Ge-
nel Kurmay) kald›¤›n› ve bu dönemde Ma-
reflal Fevzi Çakmak’›n (R.6, R.7) portrelerini
gerçeklefltirdi¤i; Ankara dönüflünde ise
1923'te tamamlayaca¤› birbirine karfl›t iki te-
may› yans›tan "Akgün" (R.8) ve "Karagün"
kompozisyonlar›n›n haz›rl›k çal›flmalar›na
bafllad›¤›n› görüyoruz. Türk resim sanat›n-
da dekoratif amaçl› resim türünün en önem-
li temsilcisi olarak de¤erlendirilen Lifij’in,
1923'ten yaflam›n›n sona erece¤i 1927 y›l›na
kadar Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi Tezyini
Sanatlar (Dekoratif Sanatlar) Bölümü'nde
ustas› oldu¤u konuda hocal›k görevine geti-
rilmesi büyük bir kazanç olmakla birlikte,
bu görevini yaln›ca dört y›l sürdürebilmesi
ve bu konudaki deneyimlerinin genç kuflak-
lara yeterince aktaramas›, kendi birikimleri-
ni izleyecek ö¤renciler yetifltiremesi de bir o
kadar kay›p olarak görülmelidir. Lifij’in bu
flanss›zl›¤› ölümünden sonra da sürmüfl ve
uzun y›llar unutulmaya terkedilen sanatç›-
n›n, Prof. fiazi Sirel’in, Prof. Adnan Çoker’in
haz›rlad›¤› "Avni Lifij Pofladlar" adl› kitab›n
"Kitap Konusunda" bölümünde de belirtti¤i
gibi, yeniden gündeme getirilmesi ancak,
ölümünden otuz y›l sonra sanatç›n›n efli Ha-
rika Han›m taraf›ndan düzenlenen bir ser-
giyle bafllam›fl; ard›ndan 1968’de Devlet Gü-
zel Sanatlar Akademisi’nde o zaman asistan
olan Prof. Özdemir Altan’›n giriflimleriyle
aç›lan sergi ve yine akademi taraf›ndan ya-
y›mlanan bir broflürle devam etmifltir. Daha
sonra da 1973 ve 1974 y›llar›nda Yap› Kredi
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Resim 6; "Mareflal Fevzi Çak-
mak Mesaide Eskizi", kartuval
üzerine ya¤l›boya, 34,5x26,7
cm., (Prof. fiazi Sirel-Ayten Sirel
koleksiyonu)

Resim 7; "Mareflal Fevzi Çak-
mak Mesaide", (1923, imzal›),
tuval üzerine ya¤l›boya,
166x131 cm., (‹stanbul Resim ve
Heykel Müzesi)



Bankas› taraf›ndan Harika Sirel Lifij koleksi-
yonundan oluflan yap›tlarla Ankara ve ‹s-
tanbul’da aç›lan sergilerle(1) Lifij bir kez da-
ha sanatseverlere sunulmufltur. 1976’da Res-
sam Mehmet Güleryüz’ün özendirmesiyle
Tiglat Sanat Galerisi’nde gerçeklefltirilen ilk
sat›fll› Avni Lifij sergisinin(2) ard›ndan, Aral›k
1991’de Prof. Adnan Çoker dan›flmanl›¤›nda
Kare Sanat Galerisi’nde "Orijinaller ve Bel-
gelerle Avni Lifij" ad›yla(3) ve son olarak da
1997’de yine Yap› Kredi Kültür Sanat Yay›n-
c›l›k A. fi. taraf›ndan katalo¤uyla(4) birlikte
gerçeklefltirelen Avni Lifij sergileri, sanatç›-
n›n yeniden gündeme getirilmesi aç›s›ndan
önemli çabalar olarak an›lmal›d›r.

Lifij, sanattaki ola¤anüstü yetene¤i ya-
n›nda kiflilik olarak da ilginç bir portre çiz-
mektedir. Sanatç›n›n ölümünden alt› y›l son-
ra onu yak›ndan tan›yan ayn› kuflaktan ya-
k›n ressam arkadafl› Sami Yetik'in kaleme al-
d›¤› bir makalede onun kiflili¤ine iliflkin
önemli bilgiler bulunmaktad›r. Yetik’in be-
lirtti¤ine göre, Lifij’in haks›zl›klar karfl›s›nda
son derece sinirli bir davran›fl gösteren Lifij,
mutlu oldu¤u günlerde ise Yetik'in kitaplar›-
n› kar›flt›r›r, yapt›¤› tablolar› elefltirir; dertli
oldu¤u dönemlerde ise bir köfleye çekilirek
pencereden uzaklar› seyrederdi. Yetik'e gö-
re, Lifij melankoli içinde bir ressamd›. Sü-
rekli dalg›nd› ve düflünürdü; cesaretli bir ya-
rad›l›fl› vard›. Bir keresinde Yetik, bu yak›n
arkadafl›yla birlikte, her dakika bir olay›n
yafland›¤› mütareke (ateflkefl) y›llar›ndaki ‹s-
tanbul sokaklar›nda bir gece korkusuzca,
Fatih'ten Yüksekkald›r›m'a kadar dertlefle-
rek yürümüfltü. Yine Yetik'e göre, Lifij, Fran-
s›zca'y› Paris aksan› ile kusursuz konuflurdu
ve Frans›z kültürüne tümüyle hakimdi;  bu-
na karfl›n, ‹stanbul'u haks›z bir flekilde iflgal
eden askerler içinde, en çok Frans›z askerle-

rine tepki gösterirdi. O kadar cesurdu ki,
inat için Langa'n›n hareketli Rum batak-
hanelerine, Samatya'n›n komitecilerle dolu
meyhanelerine girip oturmaktan çekinmez-
di. Lifij, flehzade paras›yla Paris'e gitmesine
karfl›n, asla bir flehzade zevkine esir olma-
m›flt›. Ona göre sanat emir komuta alt›nda
yaflayamazd›; ressam k›ymetli kafeslerde ya-
flayan bir papa¤an gibi görülemezdi. Sanatç›
özgür olmal›, istedi¤i gibi çal›flmal›, gezme-
liydi. So¤uk havalarda paltosuz gezmeyi
al›flkanl›k haline getirmiflti. Bu al›flkanl›k
onun zay›f bedeninin hastalanmas›na ve bel-
ki de ölümüne neden olmufltu. Lifij, bulun-
du¤u ortama göre davranmas›n› çok iyi
ayarlayabilen, dostluklara dostlukla karfl›l›k
veren, ciddi, gururlu bir sanatç›yd›.(5)

Lifij’in d›fl dünyaya iliflkin yapt›¤› tüm
gözlemlerinde, asl›nda, içe dönük bir yaflam
mesaj› gelifltirmesiyle, dönemi ressamlar›n-
dan ayr›lmaktad›r. Sanatç›n›n resimlerinde
görülen, simgeci ressamlara özgü marazi
duygusall›k, onun resimlerine içsel bir içerik
kazand›rm›flt›r. Lifij resimlerinde, do¤an›n
fliirinden çok, kendi iç dünyas›n›n fliirini
sunmay› amaçlam›flt›r.(6) Ayr›ca, Adnan Ço-
ker’in ifadesiyle: "Do¤ru d›fl gerçek, onun
yap›t›nda melankolik (üzünçlü) görünümle
bütünleflir. Meflrutiyet Kufla¤› içinde ruhsal
durumu yap›t›na en çok aktaran sanatç› Li-
fij’dir diyebiliriz."(7) Lifij’in iç dünyas›n› ak-
tard›¤› resimlerinde en önemli ifade arac›
olarak da renk kullan›m›n›n önem kazand›-
¤› görülmektedir.(8) Lifij’in çal›flmalar›nda
dikkat çeken di¤er bir ö¤e ise, gerçekli¤i ve-
ren görsellikten çok, düflünce, duygu ve
düflleri yans›tmay› erek olarak seçen sembo-
listlerde oldu¤u gibi, düflünselli¤in ön plana
ç›kmas›d›r.(9) Lifij’in 3 Mart 1918’de ‹stan-
bul’da Frans›zca olarak yay›mlanan Orient
Littéraire gazetesinin bürosunda aç›lan ser-
gisi için Jean Elle adl› yazar taraf›ndan kale-
me al›nan yaz›da: "...Avni Bey’in tarz›n› ka-
rakterize eden fley stildir. Yani baya¤› ve sa-
y›s›z çevrelerce kopya edilerek baya¤›laflt›-
r›lm›fl do¤adan uzaklaflmaya yönelik, bilim-
sel, sab›rl› ve eziyetli bir ifade ve renk araflt›-
r›s›d›r... Avni, fotografik portreler ve büyü-
tülmüfl kartpostallardaki burjuva tadlar›na
baflvurmuyor. O, do¤ay› kopya etmiyor, dü-
zeltiyor. O, do¤an›n sahip olmad›¤› bir ruh-
la do¤ay› donat›yor..." denilmektedir. Daha
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(1)Bu sergilerle ilgili iki
broflür bulunmaktad›r.
Bunlardan ilki 1973 tarihli
Yap› ve Kredi Bankas›n›n 20.
Sergisi; ikincisi 110. Sergisidir.
(2)Bu sergi nedeniyle kaleme
al›nan yaz›lar için bkz: KAYA
ÖZSEZG‹N, "Ça¤dafl
Resmimizde Benzersiz Bir
Kiflili¤in Temsilcisi: Avni
Lifij", Milliyet Sanat Dergisi,
S. 213, ‹stanbul 7 Ocak 1977, s.
18-20; AHMET KÖKSAL,
"Do¤ay› fieçkin Bir Duyarl›kla
Yans›tan Ressam›m›z",
Milliyet Sanat Dergisi, S. 213,
s. 21
(3)Bu sergi nedeniyle kaleme
al›nan yaz›lar için bkz:
AHMET KAM‹L GÖREN,
"Hüseyin Avni Lifij (1886-
1927), Türkiye’de Sanat
Plastik Sanatlar Dergisi, S. 2,
‹stanbul Ocak-fiubat 1992, s.
25-27; FER‹HA
BÜYÜKÜNAL, "fiiirle Rengin
Mutlu Gerde¤i", Cumhuriyet,
30 Kas›m 1991, s. 9
(4)VEYSEL U⁄URLU (Haz.),
Avni Lifij, Yap› Kredi Kültür
Sanat Yay›nc›l›k, ‹stanbul
Ekim 1997 (Metin: A. K.
GÖREN)
(5)M. SAM‹ YET‹K, "Ressam
Avni Lifij", Sanat Çevresi, S.
45, ‹stanbul Temmuz 1982, s.
6-7
(6)KAYA ÖZSEZG‹N, "Simge-
ci Bir Ressam", Sanat Çevresi,
S. 45, ‹stanbul, Temmuz 1982,
s. 10-11
(7)ÇOKER, Avni Lifij Poflad-
lar, s. XXIV
(8)ÖZSEZG‹N, "Simgeci Bir
Ressam", Sanat Çevresi, S. 45,
s. 11; MEHMET ERGÜVEN,
"Avni Lifij", Adam Sanat, S.
145, Aral›k 1997, s. 40; FER‹T
EDGÜ, "Resmin Kendi Ifl›¤›n-
da Avni Lifij", P Sanat Kültür
Antika, S. 8, ‹stanbul K›fl’97, s.
130-141
(9)ÇOKER, Avni Lifij Poflad-
lar, s. XXII; ayr›ca bkz: AD-
NAN ÇOKER-AfiKIN SA⁄I-
RO⁄LU (Haz.), Bir ‹zlenimci
Romantik, (video kaset, ya-
p›m: Aflk›n Sa¤›ro¤lu-Senay
Önal; anlatan: Prof. A. Çoker;
konuklar: Prof. fiazi Sirel,
Prof. Özdemir Altan), ‹stan-
bul 1991

Resim 8; "Akgün", (1923,
imzal›), tuval üzerine ya¤l›-
boya, 115x90 cm., (Ankara
Milli Kütüphane koleksiyo-
nu)



sonra Lifij’in yarat› gücünün görüldü¤ü bü-
yük boyutlu tuvallerine de¤inilmekte ve sa-
natç›n›n as›l gücünün desenlerinde ortaya
ç›kt›¤›na iflaret edilmektedir.(10) Bu ifadeler-
den, yirminci yüzy›l›n bafl›nda Lifij’in ne gi-
bi bir sanat ortam›nda, neleri baflarmaya ça-
l›flt›¤›n› aç›kca anl›yoruz.

Lifij'in yap›tlar›nda izlenimcilikten d›fla-
vurumculu¤a, romantizmden sembolizme
kadar belli bafll› ak›mlardan izler görülmek-
tedir. Ayr›ca sanatç›n›n poflad gibi serbest
anlay›flla gerçeklefltirdi¤i çal›flmalar›n›n d›-
fl›ndaki büyük boyutlu çal›flmalar›nda, kla-
sik-akademik anlay›fl›n göz ard› edilmedi¤i
görülmektedir ki, bu nedenle Lifij'in ad›,
do¤ru resmetmeyi ilke edinmifl sanatç›lar
aras›nda say›lmaktad›r.

1914 Kufla¤› sanatç›lar›n›n hemen he-
men tümünün gerçeklefltirdi¤i pofladlarda
ya da serbest anlay›fll› figürlü çal›flmalar›nda
oldu¤u gibi, Lifij’in de figürlü çal›flmalar›n-
da yer alan figürler, t›pk› izlenimci kufla¤›n
temsilcilerinden Monet ve Sisley’in manza-
ralar›nda görüldü¤ü gibi renk ve ›fl›kl› tufl-
larla eriyen bir biçimde verilmifl; ancak, s›ra
figürlü kompozisyonlara geldi¤inde yukar›-
da vurgulad›¤›m›z gibi zorunlu olarak aka-
demik bir anlay›fla geçilmifltir.(11)

Lifij’in resimlerinde yans›t›lan do¤a, ›fl›-
¤›n etkileriyle de¤iflen ve izlenimcilerin bi-
limsel kökenli renk anlay›fllar›nda formüle
edilen bir do¤a olmaktan uzakt›r. Lifij’de
›fl›k kullan›m›, belli bir zaman kesitinin gös-
tergesi olarak anlam tafl›maktad›r.(12) Ya da
Ferit Edgü’nün de¤iflik bir ifadesiyle "Avni
Lifij’in resminde ›fl›kt›r zaman."(13)

Sanatç›n›n yap›tlar› içinde özellikle oto-
portreleri ve figürlü kompozisyonlar› ayr›
bir öneme sahiptir. Lifij'in hiç bir e¤itim gör-
meden do¤al yetenekleriyle yapt›¤›, bat›l›
anlamda resim sanat›m›z›n, ilk otoportre ör-
nekleri aras›nda yer alan "Pipolu-Kadehli
Otoportre" (R.2) çal›flmas›nda, sanatç›n›n
akademik anlay›fla sezgisel olarak ulaflt›¤›
görülmektedir. Daha sonra yurda dönünce
gerçeklefltirdi¤i "Purolu Otoportre" (R.3) ça-
l›flmas›nda ise ilk otoportresine göre nere-
deyse taban tabana z›t özellikler görülmek-
tedir. 

Sanatç›n›n, olas›l›kla Paris’teki e¤itimi

s›ras›nda sat›n ald›¤› k›rm›z› kapakl› kitab›,
bafl›nda flapkas› ve yüzünde tak›nd›¤› mu-
zip bir ifadesiyle yans›tt›¤› entelektüel bir
kiflili¤in portresi (R4.) ise onun neden bu tü-
rü daha çok sevdi¤ini anlat›yor gibidir. Sa-
natç›n›n ayr›ca çeflitli karakalem otoportrele-
ri de bulunmaktad›r (R.5).

Figürlü kompozisyonlar› içinde savafl,
dinsel, tarihsel temal› olanlar yan›nda mito-
lojik, alegorik ve fantastik olanlar› da dikkat
çekmektedir. Lifij’in "Kalk›nma/Belediye
Faaliyeti" (R.9) ve Yap› Kredi Bankas›’na ait
Mecid Efendi Köflkü’nde bulunan "Çeflme-
bafl›" adl› dekoratif amaçl› çal›flmalar› yan›n-
da gerek bunlara gerekse gerçekleflmemifl
bu tür çal›flmalar›na iliflkin yüzlerce figür,
mekân etüdü, kompozisyon eskizi (R.10)
gerçeklefltirdi¤i görülmektedir. Lifij’i duvar
resmi türünün en önemli tasar›m ve uygula-
y›c›s› olarak de¤erlendirebiliriz. Çünkü Avni
Lifij'in, gerçeklefltirdikleri yan›nda, salt es-
kiz aflamas›nda kalm›fl bir çok tasar›m›n›n
oldu¤unu eldeki örneklerden anlamaktay›z.
Sanatç›n›n derin bir duygu, düflünce ve ha-
yal gücüyle oluflturdu¤u
bu tür çal›flmalar›nda, te-
may› oluflturan ö¤elerin,
sa¤lam bir desen ve kom-
pozisyon anlay›fl›yla tuva-
le aktar›ld›¤› görülmekte-
dir. Sanatç›n›n bu kompo-
zisyonlar için çeflitli figür
ve mekân etütleri, kom-
pozisyon eskizi gerçeklefl-
tirdi¤ini örnekleyen çal›fl-
malar›, onun bir temay›
ele al›rken yaflad›¤› uzun
sürece tan›kl›k etmekte-
dir. Bu nedenle Türk re-
sim sanat›nda Lifij’in ad›
do¤ru resmetmeyi ilke
edinmifl bir sanatç› olarak
an›lmaktad›r.
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(10)ÇOKER, Avni Lifij Poflad-
lar, s. XXIV
(11)ÇOKER, Avni Lifij Poflad-
lar, s. XXII-XXIII
(12)ÖZSEZG‹N, "Simgeci Bir
Ressam", Sanat Çevresi, S. 45,
s. 11
(13)EDGÜ, "Resmin Kendi Ifl›-
¤›nda Avni Lifij", P, S. 8, s. 133,
139

Resim 10; "Özgürlük Alegorisi",
ka¤›t üzerine karakalem,
63,5x48 cm., 63,5x48 cm., (B.
Aksoy koleksiyonu)

Resim 9; "Kalk›nma/Belediye
Faaliyeti", H.1332, (1913, imza-
l›), tuval üzerine ya¤l›boya,
173,5x505 cm., (‹stanbul Resim
ve Heykel Müzesi), (yap›t üze-
rinde yer alan 1332 tarihi Mali
y›l olarak al›n›rsa 1916/17'yi
vermektedir. Ancak, Celal Esad
Arseven hat›ralar›nda Birinci
Dünya Savafl› s›ras›nda Kad›-
köy Bele diye Baflkan› olarak
tabloyu siparifl verdi¤ini belirt-
mektedir. Bu nedenle tablonun
tarihini Hicri olarak 1913 y›l›
olarak kabul ediyoruz. Bkz:
C.E.Arseven, Sanat ve Siyaset
Hat›ralar›m, ‹letiflim Yay›nlar›,
‹stanbul 1993, s. 61-62)



Lifij’in çeflitli simgeler kullanarak ger-
çeklefltirdi¤i arma tasar›mlar› yan›nda, çeflit-
li dergiler ve kitaplar için baz› illüstrasyon
çal›flmalar› da yapt›¤› ve bilgi birikimlerini
çok genifl bir alanda kullanma çabas› içinde
Lifij’in yukar›da da¤indi¤imiz kompozisyon
çal›flmalar› d›fl›nda çal›flmalar›n› a¤›rl›kl›
olarak ya¤l›boya portreler, manzaralar, po-
fladlar ile karakalem, füzen, iki ya da üç renk
kalemle gerçeklefltirilmifl desen çal›flmalar›
oluflturmaktad›r. Sanatç›n›n cami, çeflme gi-
bi önemli mimari yap›tlar›, kentin çeflitli kö-
flelerindeki mezarl›klar›, bahçeli evleri, so-
kaklar›, yang›nlar›, günlük yaflamdan çeflitli
sahneleri ustaca yans›tt›¤› say›s›z çal›flmas›
bulunmaktad›r. Lifij'in birçok ç›plak figür
çal›flmas› da onun insan bedeninin tan›ma-
daki ustal›¤›n› ortaya koymaktad›r.

Avni Lifij'in yap›tlar›ndaki teman›n
odak noktas›nda a¤›rl›kl› olarak insan ve
onun ac›lar›, hayalleri, hüzünleri ve de¤iflik
duygular›ndan oluflan dünyas› yer almakta-
d›r. Deniz manzaras› ya da denizi do¤rudan
ele ald›¤› çal›flmalar› ile ölüdo¤a gibi temala-
r› içeren yap›tlar› son derece azd›r. Özellikle
ölüdo¤a (natürmort) örneklerinin sanatç›n›n
henüz akademik bir e¤itim almad›¤› döne-
me ait oldu¤u görülmektedir. Sanatç›n›n
ölüdo¤alar› içinde yer alan kurukafal› bir
kompozisyonu (R.11), Bat› resminde özellik-
le de kuzey barok resminde karfl›m›za ç›kan
ve dünyan›n geçicili¤ini, insano¤lunun
ölümlü oldu¤unu vurgulayan "vanitas" tü-
rünün Türk resim sanat›ndaki ilk örne¤i-
dir.(14)

Sanatç›n›n yap›tlar› içinde yukar›da da
vurgulad›¤›m›z gibi özellikle otoportreleri,
portreleri ve figürlü kompozisyonlar› ayr›
bir öneme sahiptir. Lifij’in portrelerini ger-

çeklefltirdi¤i kiflileri -Mareflal Fevzi Çak-
mak’› betimledi¤i birkaç portresi ve desen
defterlerine çizdikleri d›fl›nda- ço¤unlukla
yak›n çevresinde bulunan annesi, babas›, efli
ve eflinin yak›nlar›ndan seçmesi, onun, port-
re çal›flmalar›nda inisiyatifi tümüyle kendi
elinde tutma iste¤i veya serbest çal›flma tut-
kusunun bir göstergesi olarak düflünülebilir.

Lifij'in çal›flmalar›ndan "Savafl/Alegori"
(R.12), "Kalk›nma/Belediye Faaliyeti" (R.9),
"Akgün" (R.8), "Karagün" gibi yap›tlar, kom-
pozisyon kurulufllar›, tema seçimleri ve içe-
riklerinin çeflitli simgelerle aktar›lmas› gibi
nitelikleri ve sanatç›n›n o kendine özgü biçe-
minden tafl›d›¤› izlerle, Türk resim sanat›n-
da önemli bir yer tutarlar.

Halife Abdülmecid’in ›smarlad›¤› ve Li-
fij’in olas›l›kla daha sonra gerçeklefltirece¤i
büyük boyutlardaki kompozisyonlar› için
birer ön çal›flma niteli¤inde oldu¤unu dü-
flündü¤ümüz "Biat Töreni", "Huzur Dersle-
ri", "Kadir Gecesi Alay›" gibi çal›flmalar›, ser-
best bir anlay›flta ve h›zl› bir biçimde ele
al›nmalar›na karfl›n, son derece etkileyici ya-
p›tlard›r.

Lifij, ayr›ca döneminde aç›lan çeflitli ser-
giler hakk›nda da baz› dergilerde çeflitli elefl-
tiriler kaleme alm›flt›r. Örne¤in 31 A¤ustos
1924 tarihli ‹kdam Gazetesi'nde kaleme ald›-
¤› bir yaz›s›nda aç›lan 6. Galatasaray Sergi-
si'ni ele almaktad›r. Sanatç› bu yaz›s›nda ya-
k›n bir gelecekte Galatasaray Sergileri’nin
daha çok kiflinin ilgisini çekece¤ine de¤in-
dikten sonra sergide yer alan Halil Pafla,
Hikmet Onat, Nazmi Ziya, Ali Sami, ‹bra-
him Çall› gibi döneminin ünlü isimlerinin
yap›tlar›na elefltiriler getirmektedir. Sanatç›
27 Mart 1927'de ise Türk Yurdu Dergisi'nde
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Resim 11; "Kurukafal›, Kitapl›
Ölüdo¤a", (1323/1905, imzal›),
tuval üzerine ya¤l›boya,
44,5x53,5 cm., (B. Aksoy kolek-
siyonu)

Resim 12; "Savafl/Alegori",
(1917, imzal›), tuval üzerine
ya¤l›boya, 160x200 cm., (‹stan-
bul Resim ve Heykel Müzesi)

(14) Bu konuda ayr›nt›l› bilgi
ve konuya iliflkin kaynakça
için bkz: AHMET KAM‹L
GÖREN, "Avni Lifij ve Türk
Resminde ‹lk Vanitas", An-
tik&Dekor, Say›:66, ‹stanbul
Eylül-Ekim 2001, s.58-61



"Ça¤dafl Ressaml›k" bafll›¤› ile kaleme ald›¤›
makalede teknoloji-sanat iliflkilerini ele al-
makta ve kendi sanat anlay›fl›na iliflkin bilgi-
ler vermektedir. 

Gerek Lifij, gerekse dönemin di¤er tem-
silcilerinin Türk resim sanat›na getirdikleri
en önemli yenilikler aras›nda bat›l› anlamda
insan figürüne yer vermeleri; canl› model-
den, uzun figür etütlerine dayanan, çok fi-
gürlü, büyük boyutlu kompozisyon çal›flma-
lar›n› resim sanat›m›za yerlefltirme çabalar›
içinde olmalar› say›labilir. Lifij'i ve dönemin
di¤er temsilcilerini bir genelleme yaparak "iz-
lenimci kuflak" olarak tan›mlamak pek do¤ru
olmasa gerek. Sanatç›lar›n, Bat›'da neredeyse
akademikleflen izlenimcilikten teknik olarak
yararland›klar›; ancak, genel anlay›fl olarak
önemli ayr›mlar içinde olduklar› ve her bir
sanatç›n›n yaflad›¤› ülkenin gerçekleriyle
kendisine özgü biçem gelifltirdi¤i söylenebi-
lir. Yukar›da da vurgulad›¤›m›z gibi, 1914
Kufla¤› temsilcilerinin yap›tlar›nda çok de¤i-
flik ak›mlardan izler görebilmek olas›d›r.

Lifij'in yap›tlar› için de bu söylenenler
aynen geçerlidir. Sanatç›n›n çal›flmalar›nda
izlenimcilikten (empresyonizm), d›flavu-
rumculu¤a (ekspresyonizm), simgecilikten
(sembolizm), romantizme kadar çok de¤iflik
ak›mlar›n izleri görülür. Ayr›ca, sanatç›n›n
foto¤raf sanat› ile ilgili oldu¤u ve ‹stanbul
kentinin eflsiz de¤erdeki eski sokaklar›n›,
evlerini, tarihi yap›tlar›n› görüntüledi¤i sa-
y›s›z cam negatife, bas›l› foto¤raf kartlar›na
sahip oldu¤u bilinmektedir. Lifij’in çekti¤i
foto¤raflardan kimi çal›flmalar›nda yarar-
land›¤›n› biliyoruz. Bunu örnekleyen çal›fl-
malar içinde Haliç’i konu alan bir örne¤i bu-
rada kullan›yoruz. (R.13, R.14) Ayr›ca, Li-
fij’in dekoratif sanatlar konusunda öncü bir
rol oynad›¤›n› ve bu konuda Sanayi-i Nefise
Mektebi’nde verdi¤i derslere iliflkin kendi el

yaz›s›yla tuttu¤u defterler oluflturdu¤u gö-
rülmektedir.

1927 y›l›n›n 2 haziran›nda genç yaflta bu
dünyaya veda eden Lifij, nice ünlü isimle
birlikte, ölümün güncel yaflamla iç içe geçti-
¤i Eyüpsultan’da (R.15, R.16) yatmaktad›r.
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Resim 15; Lifij’in Eyüp Piyerlo-
ti Kahvesi yak›n›nda bulunan
makam mezar›. Sanatç›n›n ger-
çek mezar› ayn› bölgede olmak-
la birlikte günümüzde gerçek
yeri bulunamamaktad›r. Bu
mezara daha sonra sanatç›n›n
efli Harika Lifij gömülmüfltür.
(Foto¤raf: A. K. Gören, Eylül
1998)

Resim 16; Lifij’in mezar›nda
yerde yer alan tafl üzerine
kaz›nm›fl imzas›. (Foto¤raf: A.
K. Gören, Eylül 1998)

Resim 14;  Lifij’in çekti¤i bir fo-
to¤rafta Haliç’e bir bak›fl.
(Prof.fiazi Sirel-Ayten Sirel ko-
leksiyonu)

Resim 13; "Tepeden Haliç’i
Seyredenler (Fantastik Görü-
nüm)" (imzal›), mukavva üze-
rine ya¤l›boya, 16x48,5 cm.
(‹stanbul Resim ve Heykel
Müzesi)
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fiEKERC‹ HACIBEK‹R 

VE

AL‹ MUH‹DD‹N



Merhum flekerci Ali Muhiddin, günü-
müzdeki ad› Hac› Bekirzade Ali Muhiddin
olan lokum ve flekerleme firmas›n›n sahibi
ve firman›n kurucusu olan Hac› Bekir’in to-
runuydu. Firma ülkemizin flekerleme ve lo-
kum imalat› yapan ilk köklü kuruluflular›n-
dand›r. Müessese ilk olmas› nedeniyle fleker-
cili¤in Türkiye’ye yay›lmas›n› ve ülkemizde
bir meslek haline gelmesini sa¤lam›flt›r. Ay-
r›ca Türk lokumunun yurtd›fl›nda tan›nma-
s›nda ve sevilmesinde Hac› Bekirzade Ali
Muhiddin lokum ve fleker firmas›n›n önemi
yads›namaz. Ali Muhiddin’in dedesi ve mü-
essesenin de kurucusu olan Hac› Bekir Efen-
di Eyüp Belediyesi s›n›rlar›nda medfundur.
Ebedi istirahatgah› Eyüp olmas› nedeniyle
Hac› Bekir Efendi de Eyüp sakinlerindedir.
Hac› Bekir Efendinin Eyüp sakini, hem de
Ali Muhiddin Efendinin dedesi olmas› vede
lokumculuk tahimizde de önemli bir yer tefl-
kil etmesinden dolay› konuflmam›za Hac›
Bekir Efendi ile bafllamay› uygun gördük. 

Hac› Bekirzade Ali Muhiddin Müssese-
sinin kurucusu olan Hac› Bekir, aslen Kasta-
monu’nun Araç ilçesindendir. Do¤um tarihi
kesin olarak bilinmemektedir. Küçük yaflta
‹stanbul’a gelen Hac› Bekir önce Hamidiye
Medresesinde e¤itime bafllar ama k›sa bir
süre sonra ifl hayat›n›n cazibesine kap›larak
okulu b›rak›r ve flekerci ç›ra¤› olur. Hac› Be-
kir’in flekercili¤i meslek seçmesinde Araçl›
olmas› önemli bir neden olabilir. Çünkü hem
XVIII. yüzy›l da hem de günümüzde Kasta-
monu’nun Araç ilçesi yetifltirdi¤i helva ve
lokum ustalar› ile ün salm›flt›r. Mesle¤inin
inceliklerini k›sa sürede ö¤renen Hac› Bekir,
h›zl›ca kalfa ve ustal›¤a terfi eder. Hac› Be-
kir’in ‹stanbul’a gelmeden önce memleketin-
de de flekercilik yapt›¤›na dair elimizde her-
hangi bir kaynak yoktur. Hac› Bekir, onsekiz
yafl civarlar›nda 1777 y›l›nda dönemin fle-
kercilerinin merkezi olan Bahçekap›’da ilk
dükkan›n› açm›flt›r. Bu dükkan günümüzde
de faaliyette olup asl›na uygun olarak resto-
re edilmifl, ve An›tlar Kurulu taraf›ndan fle-
kerci dükkan› olarak tescil edilmifltir.  Mües-
sese müdürü, ‹lyas Tunao¤lu’ndan ald›¤›-
m›z bilgilere göre Hac› Bekir o dönemde bu
dükkan›n üst kat›n› Araç’tan getirtti¤i ç›rak
ve kalfalar›na lojman olarak tahsis etmifltir.
Günümüzde ise bu bölümler depo amaçl›
olarak kullan›lmaktad›r. Önceleri Araçl› fie-

kerci olarak tan›nan Hac› Bekir, 1817 ile 1820
yollar› aras›nda Hacca gittikten sonra halk
aras›nda Hac› Bekir unvan› ile tan›nm›flt›r.

II. Mahmud döneminde Hac› Bekir’e
mesle¤inde gösterdi¤i baflar›lardan ötürü ve
ürünlerinin saray taraf›ndan da be¤eni ile
karfl›lanmas› nedeniyle sarayda her türlü
tatl› yap›lmas›na ra¤men Saray›n fiekerciba-
fl›l›k unvan› verilmifltir.

Hac› Bekir XIX. yüzy›l ‹stanbul’unun
parlak kifliliklerindendir. 1851 y›l›nda ‹stan-
bul’a gelen Maltal› ünlü oryantalist ressam
Amadeo Preziosi* taraf›ndan ya¤l› boya bir
tablosu yap›lm›flt›r. Hac› Bekir eserde fleker-
ci dükkan›nda flekerci ustalar›n›n giydi¤i k›-
yafetle sat›fl yaparken gösterilmifltir. Bu tab-
lonunu orijinali bugün Fransa da Louvre
Müzesinde bulunmaktad›r.

1856-1861 y›llar› aras›nda 90-95 yafllar›n-
da vefat eden Hac› Bekir, Eyüp Sultan me-
zarl›¤›nda gömülüdür. 
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Resim 1; Amedeo Prezi-
osi’nin Yapt›¤› Hac› Bekir
Tablosu

*Amades Preziosi: Maltal› ün-
lü oryantalist ressamd›r. 1816-
1812 y›llar› aras›nda yaflam›fl-
t›r. ‹stanbul’u betimleyen re-
simleri ile tan›nm›flt›r. Eserleri
özel koleksiyonlar›n yan›s›ra
Mimar Sinan Üniversitesi Re-
sim Heykel Müzesi’nde, De-
niz Müzesi’nde ve Topkap›
Saray› Müzesi’nde bulun-
maktad›r. ‹stanbul da vefat
eden Preziosi; Yeflilköy San
Stefano Katolik Kilisesi Me-
zarl›¤›’nda gömülüdür.



Dükkan›nda sadece Araçl› ç›raklar›
çal›flt›ran Hac› Bekir, Türk lokumunu
dünyaya tan›tm›flt›r. XIX. yüzy›l baflla-
r›nda ülkemize gelen bir ‹ngiliz turist,
Hac› Bekir lokumunu ‹ngiltere’ye gö-
türmüfl, lokum ‹ngiltere’de çok be¤enil-
mifl ve Türk Lokumu Turkish Delight
olarak dünyada tan›nm›flt›r. Ayr›ca
Türk toplumunun yaflam tarz›n› belge-
leyen bir roman olan Loksandra’da  da
Hac› Bekir Lokumu hakk›nda bir pasaj
bulunmaktad›r.

Osmanl›’da flekerci esnaf›n›n ‹stanbul
kenti ticaret hayat›nda XVI. yüzy›ldan beri
aktif rolü oldu¤u günümüze ulaflan belge-
lerden özellikle Surname’lerden anlafl›lmak-
tad›r. 1582 tarihi III. Murad’›n fiehzadesi II.
Mehmed’in sünnet flenli¤ini konu eden Sur-
name-i Humayun’da flekerci esnaf›n›n flenlik
alan›nda esnaf alay› olarak geçifli ayr›nt›l›
olarak gösterilmifltir.

XVI. Yüzy›lla birlikte ülkemizde baflla-
yan flekerleme imalat›nda flekerci esnaf› bafl-
lang›çta tatland›r›c› olarak bal ve pekmez;
ba¤lay›c› doku olarak ise un kullanmaktay-
d›. XVIII. yy. sonlar›nda Avrupa rafinelerin-
de üretilen o günlerdeki ad› KKeellllee  fifieekkeerrii
olan flekerin Türkiye’ye gelmesiyle Hac› Be-
kir de ürünlerinde bu mamulü kullanm›flt›r.
Hac› Bekir, Kelle fiekerini havanda dövüp
eriterek tarç›n, gül, limon, portakal, sak›z ve-
ya bergamut gibi tabii aroma ve g›da boyala-
r›n›n ilavesiyle bugünde hepimizin be¤ene-
rek yedi¤i akide flekeri imalat›n› gerçeklefl-
tirmifltir. Ayr›ca akide flekeri a¤das›n›n mer-
mer tezgah üzerinde çubuk flekline getirilip
köfleli yuvarlak bohça biçiminde kesilmesiy-
le flekercilik literatüründe de HHaacc››  BBeekkiirr  KKee--
ssiimmii olarak adland›r›lan akide flekeri kesimi-
ni de ilk defa Hac› Bekir uygulam›flt›r.

XVI. yy. dan itibaren flekercilik mesle¤i
ve halkta fleker yeme al›flkanl›¤›n›n varoldu-
¤unu kabul edecek olursak lokumun da geç-
miflini bu tarihe kadar indirebiliriz. Lokum
sözcü¤ünün etimolojik kökeni, Arapça’da
Rahat-ül Hülküm yani g›rtla¤› rahatlatan
anlam›na gelen s›fat tamlamas›na dayan-
maktad›r. Bu tamlama zamanla RRaahhaatt  LLoo--
kkuumm  LLaattii  LLookkuumm olarak de¤iflikliklere u¤ra-
m›fl sonralar› daha da k›salarak yaln›zca lo-
kum olarak kalm›flt›r.  XVIII.yüzy›la gelene

kadar lokum yap›m›nda flekerleme de oldu-
¤u gibi Anadolu’da tatland›r›c› olarak bal ve
pekmez, ba¤lay›c› doku olarak un daha son-
ra da kelle fleker ve fleker pancar› kullan›l-
m›flt›r. Hac› Bekir’in  de fleker ve lokum ima-
lat›na bafllamas›ndan yaklafl›k yirmi befl y›l
sonra 1811 y›l›nda  bir Alman bilgin taraf›n-
dan niflasta keflfedilmifltir. Hac› Bekir’de g›-
da sektöründeki bu geliflmeyi izlemifl, lo-
kumda ba¤lay›c› doku olarak niflastay› kul-
lanm›flt›r. Günümüzde Hac› Bekir müessese-
si lokum üretiminde ana madde olarak fle-
ker, m›s›r niflastas› ve su kullanmaktad›r. Bu
maddelerin uygun oranda kar›flt›r›lmas›yla
meydana gelen eriyik belirli s›cakl›k ve süre-
de piflirilerek lokum üretilmektedir. Piflirme
ifllemi eskiden do¤rudan do¤ruya ateflle te-
masl› aç›k kazanlarda yap›lmaktayd›. Günü-
müzde ise buhar ceketli aç›k kazanlarda ya-
p›lmaktad›r. Lokumun piflme süresi 1 ila 2 sa-
at aras›ndad›r. Kazanda piflirilerek elde edilen
lokum ilk flekli ile s›cak ve ak›c› bir halde iken
içine niflasta serpilmifl tahta tablalara ve tepsi-
lere dökülerek 24 ile 48 saat aras›nda bir süre-
de bekletilir. Bekleme süresi sonunda niflasta-
lar› süpürülen lokumun üzerine pudra flekeri
serpilir ve lokum silindir veya küp fleklinde
kesilerek sat›fla sunulur.

Hac› Bekir’in vefat› ile kurumun bafl›na
o¤lu Mehmed Muhiddin Efendi geçmifltir.
Hac› Bekir zaman›nda üne kavuflan müesse-
se Mehmed Muhiddin Efendi döneminde
de ayn› çizgide yürümüfltür. Bu dönemde
Avrupa da ki ticaret fuarlar›na ifltirak edil-
mifl ve çeflitli madalyalar kazan›lm›flt›r. Hac›
Bekir Müessesesi 1873 Viyana Fuar›ndan gü-
müfl madalya, 1888 Köln Milletleraras› Bah-
çe Mimarisi Fuar›ndan Gümüfl madalya,
1897 Bürüksel Fuar›ndan Alt›n madalya,
1907 Fransa Milletleraras› Tekstil Sanayi Fu-
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Resim  2; Mehmed Muhid-
din Efendi (Ali Muhiddin’in
babas›

Resim 3; Hac› Bekir Firmas›-
na 1888 y›l› Köln Bahçe Mi-
maris› Fuar›’nda gümüfl
madalya  kazand›¤›na dair
madalya ve Belge

Resim 4; 1897 Brüksel Fu-
ar›ndan alt›n madalya kaza-
n›ld›¤›na dair belge ve alt›n
madalya



ar›ndan Alt›n Madalya ödülleri ile yurda
dönmüfltür. 

Mehmet Muhiddin Efendinin vefat›yla
kurumun bafl›na üçüncü nesil kuflak olarak
Mehmet Muhiddin Efendinin o¤lu Ali Mu-
hitddin geçmifltir. Mehmet Muhiddin Efendi
ile Reflk-i Melek  Han›m›n o¤lu olan Ali Mu-
hiddin, 1891 y›l›nda ‹stanbul da Çiftehavuz-
lar’daki Hac› Bekir Köflkünde do¤mufltur.
Ali Muhiddin’in annesi Çerkez as›ll› bir sa-
ray mensubu olan Reflk-i Melek  Han›md›r.
Reflk-i Melek Han›m›n Mehmed Muhiddin
Efendi ile evlili¤inden Ali Muhiddin’in d›-
fl›nda Saliha Müfide, Fatma Müfide, Hanife
Mihri Nisa ve Mazhar adlar›nda üç çocu¤u
daha olmufltur.

Reflk-i Melek Han›m; Frans›zca bilen,
keman çalan çocuklar›n› bat›l› anlamda ye-
tifltirmeye çal›flan ayd›n bir Osmanl› han›m›-
d›r. ‹yi bir efl ve anne olman›n yan›s›ra ‹stan-
bul sosyal yaflam›n›n da renkli simalar›n-
dand›r. Fenerbahçe Spor Kulübünün kuru-
cular›ndan olan Reflk-i Melek Han›m, ayr›ca
Fukaraperver Cemiyetinin de baflkanl›¤›n›
yapm›fl, baflkanl›¤› döneminde cemiyet için-
de yararl› çal›flmalarda bulunmufltur. Reflk-i
Melek  Han›m 1932 y›l›nda vefat etmiflitir. 

Bat›l› gibi ve saray terbiyesiyle yetifltiril-
mifl olan Reflk-i Melek  Han›m çocuklar›n›n
da ayn› türde e¤itim almas›n› ve yabanc› dil
ö¤renmesini istemifl bu yüzden de okul ça¤›-
na gelen Ali Muhiddin’i Kad›köy’deki Fras›z
Mektebine kaydettirmiflti. 

Ali Muhiddin çok küçük yaflta on iki ya-
fl›ndayken yetim kalm›flt›r. Ailenin en büyük
erkek evlad› olmas› nedeniyle de çocuk de-
necek yaflta baba mesle¤ine bafllam›flt›r. Kü-

çük yaflta ticaret ha-
yat›na at›lan Ali Mu-
hiddin’e ailenin ha-
n›mlar› özellikle an-
nesi yard›m etmifl,
manevi destekte bu-
lunmufltur. Genç ve
deneyimsiz olmas›na
ra¤men, Ali Muhid-
din ticaret hayat›na
kolayl›kla uyum sa¤-
lam›flt›r. Hac› Bekir
Müessesesi de en par-
lak devrini Ali Mu-
hiddin’in döneminde yaflam›fl, ‹stanbul’daki
dükkan say›s› art›r›lm›flt›r. Bahçekap› ma¤a-
zas›na ek olarak Karaköy, Galata, Tepebafl›,
Pangalt›, Çarfl›kap›, Beyo¤lu, Parmakkap› ve
Kad›köy flubeleri hizmete girmifltir. 1950’li
y›llarda bu dükkanlarda bayramlarda 60 ton
fleker ve lokum sat›lm›flt›r. Ali Muhiddin ge-
ne bu dönemde ‹stanbul flubelerine  ek ola-
rak Kahire, ‹skenderiye ve Londra’da da flu-
beler aç›lm›flt›r. Ayr›ca Ali Muhiddin New-
york ve Londra’ya da Hac› Bekir Lokumlar›-
n›n temsilciliklerini vermifltir. Ali Muhiddin
de dedesi Hac› Bekir gibi flekercilikte parlak
baflar›lar göstermifltir. Ürünleri halktan bafl-
ka saray taraf›ndan da be¤enilmifl ve talep
görmüfltür. Bu be¤eniye istinaden Ali Mu-
hiddin’e dedesi Hac› Bekir gibi II. Abdülha-
mid taraf›ndan 31 Ocak 1906 tarihinde sara-
y›n fiekercibafl›l›k unvan› verilmifltir. Bu ün-
van berat›n›n bir kopyas› bugün Beyo¤-
lu’ndaki dükkanda as›l›d›r.

Ali Muhiddin hem Osmanl› hem de
Cumhuriyet dönemlereini yaflam›fl renkli bir
kifliliktir. Birbirinden tamamen ba¤›ms›z iki
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Resim 5; 1906 y›l› Farnsa
Milletler Aras› Tekstil Sana-
yi Fuar›’nadan alt›n madal-
ya kazn›ld›¤›na dair madal-
ya ve belge.

Resim 6; Ali Muhiddin’in
annesi Reflk-i Melek Han›m

Resim 7; Ali Muhiddin
Frans›z mektebine bafllar-
ken okul kayd› için çekilmifl
foto¤raf›

Resim 8; Ali Muhiddin
Frans›z mektebinde ö¤ret-
menleri ve arkadafllar›yla

6 7 8



dönemi yaflamas›na ra¤men
gelenekselle modern yaflam›
hayat›nda ustal›kla ba¤daflt›ra-
bilmifltir. Çiftehavuzlar’da bir
konakta otururken modern ya-
flam›n ve modernizmin o dö-
nemde göstergesi say›lan Tefl-
vikiye de bir apartman sat›n al-
m›fl ve bir dönemde Hac› Bekir
adl› bu apartmanda yaflam›flt›r.

Ali Muhiddin Cumhuriyet
yönetimini de  desteklemifl ve
bunun göstergesi olarak Erken
Cumhuriyet döneminde yap›-
lan uluslararas› bir sergiye
Genç Türkiye’nin müteflebbisi
olarak kat›lm›flt›r. Bu sergi için

mekan olarak Karadeniz gemisi seçilmifltir.
Gemi yolcular› aras›nda sanayici ve ifladam-
lar›n›n yan›s›ra dönemin ayd›nlar› ve gaze-
tecileri de bulunmaktayd›. Karadeniz gemi-
si seyahat boyunca Akdeniz’i afl›p Atlantik’e
geçmifl oradan Leningrad’a uzanm›flt›r. Yol
üzerindeki hemen her limana u¤ram›fl gemi-
de kurulan sergiyle Türkiye tan›t›lm›flt›r. Ge-
mideki sergi ikiye ayr›lm›flt›: Sat›fl ve Numu-
ne daireleri. Sat›fl dairesinde ‹znik Çinile-
ri’nin yan›nda Hac› Bekir Lokum ve flekerle-
meleri yer almaktayd›. Bu serginin bize ve-
rdi¤i mesaj ise Ali Muhiddin’in Cumhuriyet
döneminin sayg›n ve say›l› ifladamlar›ndan
biri ve ürünlerinin de uluslararas› arenada
Türkiye’yi temsil edecek kalitede oldu¤u-
dur. 

Ali Muhdiddin babas› Mehmed Muhid-
din gibi dünya fuarlar›n› takip etmifl ve bun-
lara kat›lm›flt›r. 1939 y›l›nda kat›ld›¤› New-
york’da ki dünya fuar›nda ülkemizi baflar›
ile temsil etmifl, fuardan ülkemize takdir
belgesi ile dönmüfltür.

Ali Muhiddin iflbafl›nda oldu¤u y›llarda
Hac› Bekir Müssesesinde köklü bir de¤iflikli-
¤e yönelmifltir. O güne kadar sadece fleker

ve lokum imalat› yapan müessese dönemin
damak tad›na hitap eden çikolata üretimine
de yönelmifltir. Ayr›ca devlet teflvikiyle de
geleneksel tatlar›m›zdan olan helvay› da
üretti¤i mamüller zincirine katm›flt›r. 

Ali Muhiddin’in Nonna Veisleip adl› ha-
n›mla olan evlili¤inden Aliye adl› bir k›z› ol-
mufltur. 

Ali Muhiddin de annesi gibi ‹stanbul’un
renkli simalar›ndand›r. Salt para kazanmak-
la yetinmemifl, kendine hobiler de gelifltir-
mifltir. En büyük hobilerinden birisi de at ye-
tifltiricili¤idir. I. Gazi Koflusunu yetifltirdi¤i
Neriman adl› at› kazanm›flt›r. At yetifltirme-
ye olan merak› kendisine muhtemelen baba-
s› Mehmed Muhiddin’den geçmifl olmal›d›r.
Çünkü Mehmed Muhiddin de Çiftehavuz-
lar’daki köflkünde at yetiflitirdi¤i bilinmekte-
dir. 

Ali Muhiddin, belki de annesinin kulü-
bün kurucular›ndan olmas› nedeniyle Fene-
bahçe Spor Kulübüne tutkulu bir biçimde
ba¤lanm›flt›. 1951 y›l›nda Fenerbahçe Kulübü
Baflkanl›¤›na getirilmifl, kulübün oyuncular›
taraf›ndan da çok sevilmifl ve say›lm›flt›r. 

Ali Muhiddin insani iliflkileri kuvvetli,
dostluk kavram›na önem veren bir kiflilikti.
Kendisi gibi Fenerbahçeli olan fiükrü Saraç-
o¤lu ile s›k› bir dostlu¤u vard›. Ali Muhid-
din ile fiükrü Saraço¤lu Ankara’n›n ünlü lo-
kantas› Karpiç’te s›k s›k buluflurlard›. Bu s›-
k› dostluk gerek bas›nda gerekse politika
kulislerinde ilgiyle takip edilmifltir.

Ali Muhiddin ayr›ca hay›rsever bir tüc-
card›. Kazand›klar›n› baflkalar›yla paylaflm›fl
fakat bunlar› reklam konusu yapmam›flt›r.
Memleketi Araç’a bir hastane yapt›rm›flt›r.

Ali Muhiddin 31 Aral›k 1974 tarihinde
vefat etmifltir. Edirnekap› fiehitli¤inde gö-
mülüdür.  Mezar tafl›nda tunçtan flekerci ha-
van› kabartmas› vard›. Günümüzde bu ka-
bartma çal›nm›flt›r. Müessese Ali Muhid-
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Resim 9; Ali Muhiddin 

Resim 10; Hac› Bekir Mües-
sesinin geçmifl dinemlerden
kalma kokum kutular›.

Resim 11; Hac› Bekir Mües-
sesinin imal etti¤i ilk çuku-
latan›n kutusu.
Resim 12-13; Hac› Bekir
Müessesinin günümüzdeki
lokum kutular›

11 12 13



din’in tek evlad› olan Aliye Han›m’a kalm›fl-
t›r. Bu vefatla birlikte kurum , Hac› Bekir Lo-
kum ve fiekerli Mamüller Sanayii A.fi. ve Ali
Muhiddin Hac› Bekir fiekercilik Ticaret A.fi.
adl› iki anonim flirket haline dönüfltürül-
müfltür. fiirketlerin Genel Müdürlü¤üne de
Aliye Han›m’›n efli Do¤an fiahin* Beyefendi
getirilmifl ve halen bu görev sürdürmekte-
dir. Hac› Bekir Lokum ve fiekerli Mamüller
Sanayi imalat ve ihracatla ilgilenmektedir.
Günümüzde Hac› Bekir Lokum ve fiekerli
Mamüller Sanayi;  Lokum, Akide, fiekerle-
me, Badem Ezmeleri, Helva, Madlen, Piflma-
niye, Reçel, Yafl ve Kuru Pasta, Tatl› ve don-
durma imalat› yapmaktad›r. Ali Muhiddin
Hac› Bekir fiekercilik Ticaret ise perakende
sat›flla ilgilenmektedir. 

Hac› Bekir Efendi kurdu¤u müessese ile,
Ali Muhiddin ise dedesinden devralarak bü-
yüttü¤ü ve marka haline getirdi¤i bu kurum
ile halk›m›z›n kaliteli lokum ve fle-
ker yemesini sa¤lam›fl, ülke-
mizin tan›t›m›n› da yurtd›-
fl›nda baflar›yla yapm›fl-
lard›r. Merhum gazete-
cimiz Abdi ‹pekçi ‹s-
tanbul Ekspres Gaze-
tesindeki bir yaz›s›n-
da Rita Hayworth  ile
röportaj yapabilmeyi
Hac› Bekir lokumu sa-
yesinde baflarabildi¤in-
den bahsetmektedir. Ayr›-
ca röportajda Rita Hay-
worth’un Hac› Bekir lokumu
yerken bir foto¤raf› bulunmaktad›r. Bu
da bize özellikle Ali Muhiddin taraf›ndan
gerçeklefltirilen at›l›mlarla kurumun dünya
markas› haline geldi¤ini ifade etmektedir.

Görülece¤i üzere Hac› Bekir’in kurdu¤u
Ali Muhiddin’in marka haline getidi¤i Hac›-
Bekirzade Ali Muhiddin Müessesi özellikle
üretti¤i lokumlar›yla tan›nm›fl aran›r olmufl-
tur. Hac› Bekir lokumu y›llarca ev ve bayram
ziyaretlerinde misafirlere ikram edilmifl,
Anadoludan ‹stanbul’a gelenlere dönüflte
mutlaka Hac› Bekir Lokumu getirmesi tem-
bihlenmifltir.

Fakat günümüzde çikolotan›n yeni bir
damak tad› olarak kültürümüze girmesiyle
lokum halk aras›ndaki eski popülerli¤ini yi-

tirmifltir. Ama lokum gene de elli yafllar›n
üzerindeki kuflak taraf›ndan eski aran›rl›¤›n›
sürdürmektedir.

Bizim bu konudaki umudumuz  da
lokumun genç kuflaklar taraf›n-

dan da sevilmesi, talep edil-
mesi, gençlerin de bu  ge-

leneksel tad›m›za sahip
ç›kmalar› ve Hac› Bekir
ve Ali Muhiddin isim-
lerinin damaklarda
kuflaklar boyunca ya-
fla(t›l)mas›d›r. 

*Bize arflivini açan Do¤an fiahin ve
konu hakk›ndaki bilgi ve görüfllerini

paylaflan ‹lyas Tunao¤lu’na sonsuz
teflekkürler. 
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Resim 14; Ali Muhiddin
Efendi kahire’de Hac› Bekir
fiubesi’ni açmayfla gitti¤in-
de pramitlere yapt›¤› gezi
esnas›nda çekilmifl foto¤raf

Resim 15; fiekerci Hac› Be-
kir’in konu edildi¤i gravür.
(Seyfettin Ünlü arflivi)



Haflim fiAH‹N

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

378

1978 y›l›nda Bolu’nun Göynük ilçesine ba¤l› Pelitçik Köyü’nde
do¤du. ‹lkokulun ilk üç y›l›n› ayn› köyde, son iki y›l›n› Eskiflehir’de

tamamlad›. 1994 y›l›nda Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü’ne girdi. 1998 y›l›nda bu bölümü birinci olarak

tamamlad›ktan sonra ayn› y›l Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Tarih Anabilim Dal›nda Yüksek Lisans’a bafllad›. 1999 y›l›nda ad›

geçen üniversitenin fen edebiyat fakültesi tarih bölümünde araflt›rma
görevlisi olarak meslek hayat›na bafllad›. 2001 y›l›nda “Osmanl› Devleti’nin
Kurulufl Döneminde Abdalân-› Rum (1300-1400)” adl› yüksek lisans tezini
tamamlad›. 2001-2002 y›l›nda Marmara Üniversitesi Türkiyat Araflt›rmalar›
Enstitüsü Ortaça¤ Tarihi Bilim Dal›’nda doktora e¤itimine bafllad›. Meslek

hayat›na da ayn› üniversitenin tarih bölümünde devam etmektedir.

EYÜP’LÜ B‹R TAR‹HÇ‹ 

Ord. Prof. ‹SMA‹L HAKKI
UZUNÇARfiILI



Cumhuriyet döneminin yetifltirdi¤i tarih-
çilerin baflta gelenlerinden olan ve tarihle ilgi-
lenen hemen her araflt›rmac›n›n yak›ndan ta-
n›d›¤› Ord Prof. ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›, 23
A¤ustos 1888 Perflembe günü saat 11.00’de
Eyüp’teki Ac› çeflme Soka¤›, 11 No’lu evde
dünyaya gelmifltir. Babas› Mehmed Latif Efen-
di, annesi Ratibe Han›md›r.(1) Uzunçarfl›l› ço-
cuklu¤unu Eyüp’te geçirmifl, ilk ö¤retimini
Niflanca Mahalle Mektebi ve Bahariye’deki ‹p-
likhane Mektebi’nde tamamlad›ktan sonra im-
tihanla  So¤ukçeflme Askeri Rüfltiyesi’ne gir-
mifltir. 1904 y›l›nda rüfltiyeyi bitirerek ayn› y›l
Mercan Lisesi’ne; 1910’da Mercan Lisesi’ni bi-
tirdikten sonra da eski ad› Darülfünun Edebi-
yat Fakültesi olan flimdiki ‹stanbul Üniversite-
si Edebiyat Fakültesinde yüksek ö¤renimine
bafllam›flt›r. ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l› üniversi-
te y›llar›nda, o¤lu Oktay Uzunçarfl›l›’n›n ifa-
desiyle "her gün Eyüp’ten Beyaz›t’a yürüyerek
gidip gelen ve daha o dönemde her türlü zor-
lu¤a meydan okumaya kararl› bir yaflam tarz›-
n› benimseyen"(2) bir yap›yla karfl›m›za ç›k›-
yor. Üniversitede okurken Eyüp’te Otakç›-
lar’da bir caddeye ismi verilen Abdurrahman
fieref Bey’den ve ayr›ca Ali Ekrem Bey, Meh-
med Akif Bey, ‹smail Hakk› ‹zmirli, Hamdul-
lah Suphi Bey, Ahmed Mithat Efendi, fiehben-
der-zade Hilmi Bey, Ahmed Hikmet Bey gibi
de¤erli hocalardan ders alm›flt›r(3). Darülfü-
nun’un üçüncü s›n›f›na giderken kendi deyi-
miyle "içinde muallim olup kürsüye ç›kma he-
vesi do¤unca" bu u¤urda çal›flmaya bafllam›fl,
okulunu bitirdikten sonra da bu hedefini ger-
çeklefltirerek; 1912 y›l›nda Kütahya ‹dadisi ta-
rih-co¤rafya muallimli¤ine atanm›flt›r.

Yan›nda annesi oldu¤u halde trenle Eski-
flehir üzerinden Kütahya’ya gelerek, belediye-
nin yak›n›nda bugün eski lise olarak bilinen
tafl binada bafllad›¤› görevine sekiz y›l, yani 30
Temmuz 1921’de Kütahya’n›n Yunan kuvvet-
leri taraf›ndan iflgal edilmesine kadar devam
etmifltir. Kütahya’da kald›¤› sekiz y›ll›k süre
içerisinde flehrin tarihi ile ilgili inceleme ve
araflt›rmalarda bulunmufl, Milli Mücadele ha-
reketi bafllad›¤› s›rada fahri raportör s›fat›yla
Kuva-y› Seyyare’de görev alm›flt›r(4). Daha
sonra, Kütahya Belediye Meclisi taraf›ndan
Uzunçarfl›l›’ya 14 May›s 1932 tarihinde, Kü-
tahya flehrine karfl› göstermifl oldu¤u yüksek
alakan›n canl› bir numunesi olup pek çok
emek ve hizmet sarfile vücuda getirdi¤i "Kü-
tahya Vilayeti Tarihi" adl› çal›flmas›ndan dola-

y› fahri hemflehrilik mazbatas› verilecektir(5).
O da, ilim ve çal›flma hayat›na bafllad›¤› Kü-
tahya’y› ve Kütahya’daki dostlar›n› hiçbir za-
man unutmayacak, gerek Hamdi Bey ve Mus-
tafa Yeflil’e yazd›¤› mektuplar›nda(6) ve gerek-
se Kastamonu’da yazd›¤› fliirlerinde "Hezar-
Dinar" mahlas›n› kullanarak(7) bu sevgisinin
derinli¤ini gözler önüne serecektir.

‹smail Hakk› Uzunçarfl›l› böylece Kütah-
ya’daki görevinden ayr›ld›ktan sonra ilk önce
Eskiflehir’e oradan da yeni görev yerini ö¤ren-
mek üzere Ankara’ya gelmifltir. Milli hükümet
taraf›ndan Ocak 1922’de Trabzon Lisesi Tarih
muallimli¤ine atanm›flt›r. Yeni görevine git-
mek amac›yla ‹nebolu üzerinden Kastamo-
nu’ya gelmifl, burada kald›¤› sürede yerel bir
gazete olan Aç›ksöz gazetesinde yaz›lar yaz-
maya bafllam›flt›r. Tam bu s›rada Kastamo-
nu’ya vali olarak tayin edilen Refet Bey (Can›-
tez) Kastamonu’ya gelmifl ve Uzunçarfl›l›’n›n
"Eski Valilerin Nas›l Göreve Geldiklerine Dair"
adl› yaz›s›n› okuyarak çok be¤enmifl ve onu
Trabzon’a gitmekten vazgeçirerek bofl bulu-
nan Kastamonu Lisesi tarih muallimli¤i kad-
rosunda göreve bafllamas›n› sa¤lam›flt›r.
Uzunçarfl›l›’n›n Kastamonu’yu tercih etmesin-
de, Aç›ksöz gazetesinin yay›n kurulunu olufl-
turan ‹smail Habib, Abdülahat Nuri, Hasan
Fehmi gibi münevver bir muhitin varl›¤› ve
gazete vas›tas›yla neflriyat›n mümkün olmas›
da etkili olmufltur.(8) ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›
Kastamonu’da görev yapt›¤› bir buçuk y›ll›k
süre zarf›nda Aç›ksöz gazetesinde bölgenin
meflhurlar› ile ilgili yaz›lar yazm›flt›r. 1922 y›-
l›nda "Do¤u" ad›yla bir dergi ç›karm›fl ve bir
süre yay›n müdürlü¤ü görevini yürütmüfltür.
Onun hem Aç›ksöz Gazetesinde hem de Do¤u
Dergisinde Hezar-Dinar ve Savc› mahlaslar›n›
kullanarak fliirler yazd›¤› bilinmektedir. Ayr›-
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* Bu çal›flmay› haz›rlarken bü-
yük yard›mlar›n› gördü¤üm
hocalar›m Prof. Dr. Oktay As-
lanapa’ya, Prof. Dr. Mücteba
‹lgürel’e ayr›ca,belge ve re-
simleri paylaflma lütfunda bu-
lunan Sn. Oktay Uzunçarfl›l›
Beyefendiye ve Cihan Baysal
Han›mefendiye teflekkürleri-
mi sunar›m.
(1) Oktay Aslanapa, "Ord.
Prof. ‹smail Hakk› Uzunçarfl›-
l›’n›n K›sa haltercümesi", Ord.
Prof. ‹smail Hakk› Uzunçarfl›-
l›’ya Arma¤an, Ankara 1988,
s. XIII; a. Mlf, "Ord. Prof. ‹s-
mail Hakk› Uzunçarfl›l›", Ter-
cüman, 14.10.1977.
(2) Sn. Oktay Uzunçarfl›l› ile 5
May›s 2002 tarihinde Sar›-
yer’deki bürosunda yapt›¤›-
m›z görüflmede bize bu bilgi-
leri aktarm›flt›r.
(3)O. Aslanapa, "K›sa Halter-
cümesi", s. XIV; Eflref Eflrefo¤-
lu, "‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›",
Felsefe Dergisi, 2, (Ocak-fiu-
bat-Mart 1978), s. 2.
(4) O. Aslanapa, "K›sa halter-
cümesi", s. XVI; M. Münir Ak-
tepe, "Sunufl", TD, 32, (1979),
s. XII.
(5) Kütahya Vilayeti Belediye
Dairesi, 14. 5. 1932 tarihli yaz›.
(6) Kütahya Belediyesi Musta-
fa Yeflil Kütüphanesi Özel Ar-
flivi, Nr. 22791.
(7) O. Aslanapa, "K›sa halter-
cümesi", s. XVII; M. M. Akte-
pe, s. XII-XIII.
(8) Aziz Demircio¤lu, 100 Y›l-
l›k Kastamonu Bas›n›nda Kim
Kimdir? (1872-1972), Kasta-
monu 1980, s. 31; Mustafa Es-
ki, "Ord. Prof. ‹smail Hakk›
Uzunçarfl›l›’n›n Kastamo-
nu’daki çal›flmalar›", Gazi
Üniversitesi Kastamonu E¤i-
tim Dergisi, 8/2 (Ekim 2000),
s. 191-196.

Resim 1; Darulfünun’da ö¤-
rencilik y›llar› (Foto¤raflar Ci-
han Baysal arflivinden al›n-
m›flt›r) 
Resim 2; Kütahya ‹dadi’sinde
Resim 3; Kastamonu’da
görev yapt›¤› y›llar



ca May›s 1922’de Mustafa Necati Bey’le birlik-
te Kastamonu ‹lim Derne¤i’nin tüzü¤ünü ha-
z›rlam›flt›r. 

Böylece, milli zafere kadar Kastamonu’da
muallimlik, muavinlik ve gazete muharrirli¤i
yapt›ktan sonra 1922 y›l› sonunda Kütahya Li-
sesi muallimli¤ine tayin edilmifl; ancak, daha
bu yeni görevine bafllamadan Bal›kesir Mebu-
su Vehbi Bey’in ricas›yla Bal›kesir Lisesi Mü-
dürlü¤üne atanm›flt›r. 17 Kas›m 1922’de Bal›-
kesir Lisesi muavinli¤i ile bafllayan kariyeri, 9
Nisan 1924’te Bal›kesir Milli E¤itim Müdürlü-
¤ü, 26 Ekim 1925’te Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹l-
kö¤retim Genel Müdürlü¤ü ve nihayet 9 Ekim
1927’de Bal›kesir Milletvekilli¤i ile devam et-
mifltir. Bu s›ralarda soyu Çandarl› Halil Pa-
fla’ya kadar uzanan Emine Safiye Han›m’la ev-
lenmifltir(9). Bal›kesir’e geldi¤i ilk andan itiba-
ren çal›flmalar›n› yo¤un bir flekilde devam et-
tirmifl, gezip gördü¤ü yerlerde bölgenin tarihi
ve kültürü ile ilgili notlar alm›fl; bu çal›flmala-
r›n›n neticesi olarak Karesi Lisesi Salnamesi,
Karesi Tarihçesi, Karesi Meflahiri adl› eserleri-
ni büyük sevgi gördü¤ü Bal›kesirlilere naçiz
bir hediye olmak üzere sunmufltur. Onun bu
çal›flmalar›na flükrane olarak t›pk› daha önce
Kütahya örne¤inde oldu¤u gibi, Meclis-i
Umumi karar›yla vilayet fahri hemflehrili¤i
verilmifltir(10).

‹smail Hakk› Uzunçarfl›l› 1927 y›l›nda Ba-
l›kesir milletvekili olduktan sonra, Reflid Galib
Bey’in Maarif Vekilli¤i zaman›nda, Atatürk’ün
emriyle, milletvekilli¤i görevini sürdürdü¤ü
s›rada, Darülfünunda Tarih Bölümünde ders
vermeye de bafllam›flt›r. Böylece, üniversite
hocal›¤›na bafllarken; Atatürk’ün yak›nlar›
aras›ndaki yerini de alm›fl oluyordu(11). Millet-
vekilli¤i ile beraber sürdürdü¤ü ö¤retim üye-
li¤i, Hasan Ali Yücel’in Milli E¤itim Bakanl›-
¤›’na kadar devam etmifltir. Bu dönemde
Uzunçarfl›l›, hem Darülfünunda hem de ku-
ruldu¤u andan itibaren Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesinde ders ver-
mifltir. Üniversite reformundan sonra Ordinar-
yüs Profesör unvan›n› alm›fl; "Anadolu Sel-
çuklular›", "Anadolu Beylikleri" ile "Kanuni
Devrinin Sonuna Kadar Osmanl› Tarihi" ders-
lerini okutmufltur(12).  Bu arada, 1931 y›l›nda
Hamdullah Suphi Bey’in tavsiyesiyle, yeni ku-
rulan Türk Tarih Kurumu’na üye olmufltur.

‹smail Hakk› Uzunçarfl›l› ‹stanbul’da bu-
lundu¤u s›rada ders saatleri d›fl›nda daima
Baflbakanl›k Osmanl› Arflivinde çal›flm›fl, ken-
disi için tahsis edilen masada devaml› surette
Osmanl› Tarihi, bilhassa medeniyet ve teflkilat
tarihine ait belgeleri incelemifltir. Ö¤rencisi
Prof. Dr. Münir Aktepe’nin ifadesine göre "ar-
fliv tasnif heyetine mensup memurlar, çal›flma-
lar› esnas›nda enteresan bir belge bulduklar›
zaman evvela ona gösterirler ve baz› araflt›r›c›-
lara onun müsaadesi olmadan istedikleri bel-
geleri ç›karmazlard›"(13).

Uzunçarfl›l›’n›n bu tarz çal›flmas› 1939 y›-
l›nda Atatürk’ün ölümüne kadar devam et-
mifl, Atatürk’ün ölümünden sonra Maarif Ve-
kili Hasan Ali Yücel, milletvekilli¤i veya ö¤re-
tim üyeli¤inden herhangi birisini tercih etmesi
gerekti¤ini söyleyince, mali imkanlar milletve-
killi¤inde daha müsait oldu¤undan, dönemi-
nin meflhur tarihçileri Ord. Prof. Fuad Köprü-
lü ve Ord. Prof. fiemseddin Günaltay gibi mil-
letvekilli¤ini tercih etmifltir. Bu arada milletve-
killi¤inin yan› s›ra Baflbakanl›k Osmanl› Arfli-
vi’ndeki çal›flmalar›n› yo¤un bir flekilde de-
vam ettirmifl kitaplar›n›n ve makalelerinin
neflriyat›na a¤›rl›k vermifltir.

1950 y›l›nda Cumhuriyet Halk Partisinin
iktidardan düflerek yerini Demokrat Partiye
terk etmesiyle ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›’n›n
1927 y›l›ndan beri sürdüre geldi¤i milletvekil-
li¤i görevi de sona ermifltir. Bu y›llarda Darül-
fünun Edebiyat Fakültesi Dekan› Macit Gök-
berk’in teflvikiyle üniversitedeki görevine tek-
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(9) Nilgün Uysal, "Cumhuri-
yetin isimsiz kahramanlar›",
Akflam, 29 Ekim 1998.
(10) O. Aslanapa, "K›sa halter-
cümesi", s. XVIII.
(11) ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
Atatürk’ün devlet meseleleri-
nin konufluldu¤u meflhur sof-
ras›na kat›lan az say›daki bi-
lim adamlar›ndan birisidir.
Kendisi Atatürk’ün sofras›n-
da 1232’de 19; 1933’te 24;
1934’te 17; 1935’te 5; 1936’da 8
ve 1936’da da 6 kez olmak
üzere toplam 79 kez bulun-
mufltur.
(12) M. Aktepe, s. XIII.
(13) Ayn› yerde.

Resim 4; Bal›kesir
Milletvekili ‹smail Hakk›
Bey 

Resim 5; Emine Safiye
Han›m

Resim 6; Uzunçarfl›l› ailesi
ve ilk üyeleri 

Resim 7; Uzunçarfl›l›
ailesinden bir di¤er
görünüfl  

Resim 8; Uzunçarfl›l›
ailesinde ilerleyen y›llar



rar dönmüfltür. Ancak bu kez derslerini Orta-
ça¤ Tarihi kadrosu içinde bir konferanslar di-
zisi halinde haftada dört saat "Osmanl› Tarihi"
ve "Anadolu Beylikleri" adlar› alt›nda vermifl-
tir(14) . Üniversitedeki konferanslar›n›n yan› s›-
ra Baflbakanl›k Arflivi’ndeki çal›flmalar›n› sür-
düren Uzunçarfl›l› için arflivde tahsis edilen
masaya DTCF Eskiça¤ Tarihi Profesörlerinden
Halil Demircio¤lu’nun ›slahat için geçici ola-
rak Baflbakanl›k Arfliv Genel Müdürlü¤ü göre-
vine getirilmesinden sonra el konulmufl ve her
gün istedi¤i kadar belge verilmez olmufltur.
Bu olay üzerine Uzunçarfl›l›, çal›flmalar›na
Topkap› Arflivi’nde devam etmifltir. Hayat›n›n
bundan sonraki döneminde bu arflivde vesika-
lar› tasnif etmekle görevli bir heyetin baflkan›
olarak araflt›rmalar›n› sürdürmüfltür.

Uzun süren hayat›n›n her an›n› ilimle ge-
çiren ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›, hayat›n›n son
zamanlar›nda han›m›n›n rahats›zl›¤›na çok
üzülüyordu. Ö¤rencisi Prof. Dr. Münir Aktepe
onun son zamanlar›n› ve ölümünü flu cümle-
lerle ifade etmektedir: "Haftada iki gün müze-
ye gelebiliyor, sair günlerde han›m›yla meflgul
oluyordu. En son yay›nlad›¤› eserlerden olan
Çandar O¤ullar› adl› kitab›n›n bir an önce nefl-
rini ve ayn› aileden olan han›m›n›n memnun
olmas›n› çok arzu ediyordu. Nihayet hayat›-
n›n son günü yine Topkap› Saray› Müzesi Ar-
flivi’ne gelmiflti. O¤lu onu sabah arabas›yla ge-
tirmifl, saraya b›rakm›flt›, fakat biraz rahats›z-
d›. Ayn› gün ö¤leden sonra ise kendisini alma-
ya gelen o¤lunun yard›m›yla yürüyerek ara-
bas›na binmifl, evine gitmek üzere iken yolda
geçirdi¤i fenal›k sonucu 10 Ekim 1977 Pazarte-
si günü hayat›n› kaybetmifltir(15). 12 Ekim 1977
Çarflamba günü Sar›yer Büyükdere Camii’nde
k›l›nan cenaze namaz›ndan sonra, do¤up bü-
yüdü¤ü yer olan Eyüp ilçesinin s›n›rlar› dahi-
linde bulunan Edirnekap› fiehitli¤ine defnedil-
mifltir.(16)

Büyük tarihçi ‹smail Hakk› Uzunçarfl›-
l›’n›n hayat› ve kiflili¤i hakk›nda gerek onunla
ilgili yaz›lm›fl yaz›larda ve gerekse ö¤rencileri
taraf›ndan anlat›lan anekdotlarda çok müspet
bilgiler bulunmaktad›r. Kendisi çok dürüst,
do¤ru sözlü, çal›flkan ve günün hemen her
an›nda sürekli okuyan bir karakter olarak bi-
linmektedir. Ö¤rencisi Prof. Dr. Mücteba ‹lgü-
rel onu, "daima etraf›na tebessümle bakan, ge-
rek arflivdeki çal›flmalar› ve gerekse okuldaki
hocal›¤› s›ras›nda, kendisine sorulan her soru-

ya sab›rla cevap veren,
ciddi, çal›flkan, pehli-
van yap›l› ve arflivde
devaml› olarak incele-
di¤i tozlu belgelerin
kendisini rahats›z et-
mesinden dolay› enfi-
ye çeken sevecen bir
insan” olarak nitele-
mektedir.(17) Cumhuri-
yet döneminin tan›nm›fl tarihçilerinden Ulu¤
‹¤demir ise onu, "daima güler yüzlü, flakac› ve
sevdiklerini içten seven, cömert, sözünü sak›n-
mayan, do¤ru bildi¤ini, inand›¤›n› oldu¤u gi-
bi söyleyen ve bu karakterinden dolay› Ata-
türk taraf›ndan sevilen bir insan" olarak tasvir
etmektedir.(18)

‹smail Hakk› Uzunçarfl›l› sa¤lam karakter-
li, her yönüyle olumlu bir insan olmas›n›n ya-
n› s›ra, ölümüne kadar sürecek olan yo¤un bir
çal›flma temposuyla göze çarpmaktad›r. Ken-
disi bir bilim adam›nda bulunmas› gereken
bütün özellikleri flahs›nda toplam›fl, ilmi flahsi-
yetini asla politikaya alet etmemifltir.(19) Haya-
t›n›n her safhas›nda yo¤un bir çal›flma içerisin-
dedir. Onu arayanlar e¤er Ankara’da ise, flim-
diki Büyük Millet Meclisi Müzesi olan eski
meclis binas›n›n kütüphanesinde kendisine
ayr›lan masan›n bafl›nda okurken veya yazar-
ken; e¤er ‹stanbul’da ise, Baflbakanl›k Osman-
l› Arflivi’nde-sonralar› Topkap› Saray› Müzesi
Arflivi’nde- ya da Beyaz›t Genel Kitapl›¤› mü-
dürü ‹smail Saip Efendi’nin ondan sonra da
Necati Lugal’›n yan›nda bulabilirlerdi.(20) Yaz
günleri en büyük e¤lencesi saat 4.00 civar›nda
arflivden ç›kt›ktan sonra Emirgan’a giderek ç›-
nar alt›nda Bo¤aza karfl› nargile içmekti. Hafta
sonlar› bazen Emirgan’a aile fertlerini götür-
dü¤ü de olurdu.

Burada ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›’n›n ta-
rihçili¤inden ve tarihte vesika kullan›lmas› ile
ilgili görüfllerinden bahsetmekte de fayda var-
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(14) O. Aslanapa, "K›sa halter-
cümesi", s. XVIII; M. Aktepe,
s. XIV.
(15) M. Aktepe, s. XIV-XV;
ölümü için ayr›ca bkz.: Ulu¤
‹¤demir, "Uzunçarfl›l›’y› yitir-
dik", Cumhuriyet, 12 Ekim
1977; E. Eflrefo¤lu, s. 167.
(16) ‹smail Hakk› Uzunçarfl›-
l›’n›n mezar› Edirnekap› fie-
hitli¤i 18 ada, 8 s›ra 100/101
numaradad›r.
(17) Prof. Dr. Mücteba ‹lgürel
ile 19. 04. 2002 tarihinde Mar-
mara Üniversitesi Fen Edebi-
yat Fakültesi Tarih Bölü-
mü’nde yapt›¤›m›z görüflme.
(18) U. ‹¤demir, "Uzunçarfl›-
l›’y› yitirdik"; a. mlf, "Sunufl",
Ord. Prof. ‹smail Hakk›
Uzunçarfl›l›’ya Arma¤an, An-
kara 1988, s. VII. 
(19) H. Dursun Y›ld›z, "‹smail
Hakk› Uzunçafl›l›’ya arma-
¤an", (Kitap Tan›tma), Tarih
Enstitüsü Dergisi, 7-8 (1976-
1977), s. 447.
(20) U. ‹¤demir, "Sunufl", s.
VII.

Resim 9; Kurtulufl Savafl›
Y›llar› 

Resim 10; Türk Tarih Kuru-
mu’nda bir toplant›

Resim 11; Emirgan’da nargi-
le sefas› 



d›r. Cumhuriyetin ilan›ndan sonra Osmanl›
Arflivlerine girerek uzun boylu araflt›rma ya-
pan ilk tarihçi olarak kabul edebilece¤imiz
Uzunçarfl›l›, Türk ve Osmanl› Tarihinde yeni
bir ç›¤›r açm›flt›r. O, tarihi sadece siyasi olaylar
zinciri olmaktan ç›karm›fl, tarihçinin kültür,
ilim, ordu vs. gibi sosyal tarih unsurlar›n› da
göz önünde bulundurmas› gerekti¤ine inan-
m›fl; yazm›fl oldu¤u Osmanl› ‹lmiye Teflkilat›,
Osmanl› Bahriye Teflkilat›, Osmanl› Devletin-
de Kap›kulu Ocaklar› gibi eserleriyle de bu
inanc›n› yerine getirmifltir. Osmanl› Saray Tefl-
kilat›n›n derinliklerini ilk kez sistematik ola-
rak ortaya ç›karm›flt›r.

Bir ilim adam›nda bulunmas› gereken bü-
tün özellikleri bünyesinde toplad›¤› gibi, güç-
lü bir görüfl ve sezifl hassas›na da sahip oldu-
¤u için do¤ruyu yanl›fltan ay›rdetmekte ol-
dukça baflar›l› olmufltur.(21) O önceden veril-
mifl kesin hükümlere ba¤lan›p inceledi¤i du-
rum ve olaylar›  onlar›n ›fl›¤›nda görmekten
sak›nmas›n› bilmifl, tarih yaz›m›nda siyaset ve
histen uzak durmufltur. Kendisi bu konunun
önemini flu sözlerle ifade etmektedir: "... mü-
flahedelerin tesiri alt›nda kalarak ifle biraz da
siyaset ve his de kar›flt›r›larak süratle karar
vermek fazla bir cür’et ve gayretkefllik olur ve
tabii olarak da hiçbir ilmi k›ymeti haiz olmaz.
Müverrih veya müdekkikin bu hususlarda
hisse ve herhangi  bir tesire tebaan de¤il, bil-
hassa bu as›rda vesikalara istinaden ve onlar›
incelemek suretiyle yürümesi laz›m ve zaruri-
dir."(22)

Onun tarih yazarken siyaset ve hissiyattan
uzak oldu¤una dair bir di¤er örnek, vaktiyle
‹ttihad ve Terakki Cemiyetine girmifl olmas›na
ra¤men, tarih incelemelerine koyulduktan
sonra karfl›laflt›¤› belgeler üzerine bu cemiyeti
elefltirmesidir.(23)

‹smail Hakk› Uzunçarfl›l› vaktini asla bofla
geçirmeyen, her an›n› kütüphanede veya ar-
flivde geçiren bir tarihçi olmas› dolay›s›yla el-
bette genifl bir tarih bilgisine sahiptir. Ele ald›-

¤› konular› sadece bir boyutuyla
de¤il her yönüyle incelemifltir. Ça-
l›flmalar›n›n tamamen birinci de-
receden kaynaklara ve arfliv belge-
lerine dayanmas›, ele ald›¤› konu-
yu ciddi bir flekilde incelemesi ve
çok de¤iflik konularda üretken ol-
mas› dolay›s›yla devrindeki di¤er
tarihçiler aras›nda sivrilmifl ve

önemli bir yere gelmifltir.(24)

‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›’n›n eserlerinin
bu derece ilgi çekip be¤enilmesinde orijinal
belgelere dayal› çal›flmalar olmalar›n›n etkisi
büyüktür. O, tarihi nakilcilikten kurtarm›fl ve
arfliv belgelerine dayanarak haz›rlad›¤› çal›fl-
malar›yla gizli kalm›fl pek çok konuya aç›kl›k
getirmifl, tarihimizi yan›lg› ve iftiralardan kur-
tararak ayd›nlatm›flt›r. Tarih yaz›m›nda vesi-
kalar›n önemini flu sözleriyle ifade etmektedir:
"As›rlar›n eski ve yenili¤ine göre  tarihi vesika-
lar›n toprak alt›nda ve toprak üstünde bulu-
nanlar›ndan baflka orta ve son zamanlara ait
olarak mühür, para ve muhtelif sanat eserleri
gibi tan›nm›fl flekilleri oldu¤u da malumdur.
Bundan maada yine orta ve son zamanlara ait
ahidnameler, vak›fnameler ve kendi devirle-
rinde yaz›lm›fl kitaplar, resmi defter ve siciller,
berat, ferman ve bunlara mümasil tarihi ay-
d›nlatan eserler de vard›r; ancak bunlar saye-
sinde tarihçili¤i nakliyattan kurtarmak kabil
olmaktad›r".(25)

Uzunçarfl›l›, 1930 y›l›nda Atatürk’ün em-
riyle yaz›lan Türk Tarihi adl› eserin ilk bask›-
s›nda Osmanl› Tarihi ile ilgili ilk k›sm›n›n ge-
rekli tetebbuata ve vesikalara dayanmamas›n›
elefltirmifl, bu k›sm›n yazar›n› Osman Gazi’nin
varl›¤›ndan flüpheyle bahsetti¤i için, s›rf bir
görüfl belirtmek ve gösterifl yapmakla elefltir-
mifl, tarih yazacak insanlar›n hataya ve gülünç
duruma düflmemek için gerekli tetebbuata ve
vesika bilgisine sahip olmas› gerekti¤ini belirt-
mifl ve bu görüflünde Atatürk’ten büyük des-
tek görmüfltür.(26) Zira ad› geçen kitab›n ilgili
bölümünü Atatürk’ün de okudu¤u ve tashih-
lerde bulunarak baz› bölümlerine itiraz etti¤i
bilinmektedir.(27) Uzunçarfl›l›, tarihte vesikala-
r›n kullan›m›n›n zorunlulu¤u görüflünü be-
nimsemekle beraber, kay›ts›z flarts›z vesikala-
ra kap›lman›n da ikinci bir yanl›fl› beraberinde
getirece¤ini ifade etmektedir. Bu yüzden vesi-
kalar› iyice incelemek, mümkünse mukayese
etmek gerekmektedir. Ayr›ca tek ve zay›f vesi-
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(21) Hikmet Bayur, "Ordinaryüs
Profesör ‹smail Hakk› Uzunçar-
fl›l›", Ord. Prof. ‹smail Hakk›
Uzunçarfl›l›’ya Arma¤an, Anka-
ra 1988, s. 1.
(22) ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
Osmanl› Devlet Teflkilat›na
Medhal, Ankara 1988, s. 11.
(23) H. Bayur, s. 1-2.
(24) Büflra Ersanl› Behar’a göre,
Uzunçarfl›l›,eserlerinde birinci
dereceden kaynaklara ve arfliv
belgelerine a¤›rl›k vermekle be-
raber, Annales okulunun  izleyi-
cisi olan, tarih biliminde metod
kullan›m›na daha ziyade önem
veren M. Fuad Köprülü ve Ö.
Lütfi Barkan’›n aksine ça¤dafl
yöntemlerden yararlanm›yordu.
Ancak, kaynaklara dayand›rd›¤›
eserlerinin orjinalli¤i ve ciddiye-
ti dolay›s›yla di¤er tarihçilerin
önünde yer al›yordu. Bkz. : ‹kti-
dar ve Tarih, ‹stanbul 1992, s.
191.
(25) ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
"Yeni Türk Tarihinde vesikac›-
l›k", Belleten, II/8-9 (1939), s.
367.
(26) ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
"Yeni Türk Tarihi yaz›l›rken",
Belleten, III/10 (1939), s. 349-
351. ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
daha sonra yazm›fl oldu¤u Os-
manl› Tarihi adl› eserinin özsö-
zünde, Osmanl› Tarihini bu tür
garazkarane yaz›lm›fl tarihlerin
bask›s›ndan ve taassubundan
dolay› yazd›¤›n› ifade etmifltir.
Bkz.: a. mlf, Osmanl› Tarihi I,
Ankara 1994, s. XVIII.
(27) Uzunçarfl›l›, sözü edilen
Türk Tarih Tezi adl› eserdeki Os-
manl› Tarihi bölümünün yaz›l›r-
ken bafll›ca Osmanl› kaynakla-
r›ndan yararlan›lmad›¤›n› belir-
terek, bu bölümü yazan  Yusuf
Akçura’n›n dahi son Osmanl›
saray tarihçisi olan Abdurrah-
man fieref’in yapt›¤› hatalar› tek-
rarlad›¤›n› ifade etmektedir.
Bkz. B. E. Behar, s. 103.

Resim 12; Torunu Cihan
Baysal’›n niflan töreni 

Resim 13; Niflan töreninden
bir baflka görüntü 

Resim 14; Emine Safiye Ha-
n›m’›n hastal›¤› dolay›s›yla
gittikleri kapl›ca 



kalar ve ihtimaller üzerinde kati bir hüküm
verilmemelidir, zira bu tarihi içinden ç›k›lmaz
bir hale sokmaktad›r. Bu hususta dikkatli ol-
mak gerekmektedir. Tarihte vesika kullanmak
sadece tarihlerin hatalar›n› de¤il kas›tl› olarak
yanl›fl bilgiler veren baz› Bat›l› müsteflriklerin
veya kendini müsteflrik sananlar›n çürütülme-
si için de elzemdir.(28) Uzunçarfl›l› bu konuya
çok önem vermifl, hemen her toplant›s›nda
bundan bahsetmifl ve Büyük Türk Tarihini
yazmakta olan Türk Tarih Kurumu’nun esas
prensibinin de tarihi nakilcilikten ç›kartarak
vesika usulüyle yazmak oldu¤unu belirtmifl-
tir.(29)

‹smail Hakk› Uzunçarfl›l› ilk yaz›s›n› 31
A¤ustos 1921’de Kastamonu’da tarih ö¤ret-
menli¤i yapt›¤› s›rada Aç›k Söz Gazetesinde
"Musahebe-i Tarihiyye: Eski Valiler" ad›yla ya-
y›nlam›flt›r.(30) Aç›k Söz Gazetesi ve Do¤u der-
gisinde yay›nlad›¤› toplam makalelerinin say›-
s› elli üç adettir. Bal›kesir Lisesi Müdürlü¤ü s›-
ras›nda "Karesi Lisesi Salnamesi", "Karesi Ta-
rihçesi", "Karesi Meflahiri" adl› eserlerini ya-
y›nlam›flt›r.(31) 1926 y›l›nda Milli E¤itim Bakan-
l›¤› müfettifli iken, gezdi¤i Sivas, Tokat, Nik-
sar, Zile, Turhal, Pazar, Amasya vilayet, kaza
ve nahiyelerindeki kitabeleri yay›nlam›flt›r.(32)

Ayn› eserin ikinci cildini de yine ayn› görevde
iken gezdi¤i Afyon Karahisar, Sand›kl›, Bolva-
din, Çay, ‹shakl›, Manisa, Birgi, Mu¤la, Milas,
Peçin, Denizli, ‹sparta, Atabey ve E¤ridir’de
gördü¤ü kitabelere, Sahip, Saruhan, Ayd›n,
Mentefle, ‹nanç ve Hamit O¤ullar›na dair baz›
bilgileri de ilave ederek Maarif Vekili Necati
Bey’in ›srar›yla 20 fiubat 1929 y›l›nda yay›nla-
m›flt›r.(33) 1928 y›l›nda R›dvan Nafiz ile birlikte
Sivas’ta yapt›klar› mahalli tedkikat› ihtiva
eden Sivas fiehri adl› eserini de yay›nlam›flt›r. 

Türk Tarih Kurumu kurulduktan sonra
Atatürk’ün emriyle yaz›lan Türk Tarihi adl›
eserin bekleneni verememesi üzerine yeni
oluflturulan Türk Tarihi yazma komisyonunda
Yeniça¤ Kolunun üyesi oldu¤u için ona Os-

manl› Tarihini yazma görevi verilmifltir. Bu gö-
rev çerçevesinde meflhur dört ciltlik "Osmanl›
Tarihi" adl› eserini meydana getirmifltir. Yine
bu eserin devam› niteli¤inde, "Osmanl› Devle-
ti Teflkilat›na Medhal", "Osmanl› ‹lmiye Teflki-
lat›", "Osmanl› Devleti Teflkilat›ndan Kap›kulu
Ocaklar›", "Osmanl› Saray Teflkilat›", "Osmanl›
Merkez ve Bahriye Teflkilat›" adl› eserlerini ya-
y›nlam›flt›r. Uzunçarfl›l›’n›n yo¤un yay›n faali-
yetlerinin aras›nda nadiren de olsa Büyük Mil-
let Meclisi’ne u¤rad›¤›, ancak Atatürk’ün;
"Hocam, siz burada ne ar›yorsunuz? Gidiniz,
gerekli yerlerde araflt›rmalar›n›z› ve çal›flmala-
r›n›z› yap›n›z"(34) diyerek teflvik etti¤ini biliyo-
ruz. Buna mukabil Uzunçarfl›l› da, çal›flmalar›-
n› Atatürk’ten ald›¤› deste¤e borçlu oldu¤unu
belirterek, onu memnun etmek için daha yo-
¤un bir çal›flma temposuna girdi¤ini belirt-
mektedir. ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l› genel ola-
rak Anadolu Beylikleri ve Osmanl› Devletinin
kurulufl dönemi üzerinde yo¤un bir mesai sarf
etmesine ra¤men de¤iflik konulara da ilgi duy-
mufl ve bu konularda da makale ve kitaplar
yazm›flt›r. Mesela, ilgi duydu¤u bir konu olan
Mithad Pafla ile ilgili olarak, "Mithad Pafla ve
Y›ld›z Mahkemesi", "Mithad ve Rüfltü Paflala-
r›n Tevkiflerine Dair Vesikalar" ve "Mithad Pa-
fla ve Taif Mahkumlar›" adlar›n› tafl›yan üç ki-
tap yay›nlam›flt›r. "Mekke-i Mükerreme Emir-
leri" ve "Çandarl› Vezir Ailesi" adl› eserleri de
onun ilgi alanlar› çerçevesinde yay›nlad›¤› ki-
taplar›d›r. ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›, Eyüp
hakk›nda, "Eyüp ve Galata Sicilleri" ad›yla bir
makale yay›nlam›flt›r.(35) Türk tarihinin Re-
isü’l-Müellifin’inin ölümünden sonra, onun
boyunun uzunlu¤unu
aflan eserlerinin bir hedi-
yesi olarak ö¤rencileri ta-
raf›ndan kendisi için bir
arma¤an kitab› ç›kar›lm›fl
ve ‹stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih
Dergisi’nin 32. say›s› ona
ithaf edilmifltir.
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(28) ‹. H. Uzunçarfl›l›, "Yeni
Türk Tarihinde vesikac›l›k", s.
367-370.
(29) Ayn› makale, s. 371.
(30) ‹smail Hakk› Uzunçarfl›-
l›’n›n yay›n listesi hk. bkz.: A.
Sad›k Erzi, "Ord. Prof. ‹smail
Hakk› Uzunçarfl›l›’n›n yay›n-
lar›", Ord. Prof. ‹smail Hakk›
Uzunçarfl›l›’ya Arma¤an, An-
kara 1988, s. XXI-XLIV.
(31) Bu eserlerin bas›m tarihle-
ri s›ras›yla, 1924, 1925 ve
1925’tir. 
(32) ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
Kitabeler I, ‹stanbul 1926.
(33) ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
Kitabeler II, ‹stanbul 1929.
(34) E. Eflrefo¤lu, s. 168.
(35) ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
"Bilad-› Selase denilen Üs-
küdar, Eyüp ve Galata Kad›
sicilleri", ‹stanbul Enstitüsü
Dergisi, 3, ‹stanbul 1957, ss.25-
32

Resim 15; Uzunçarfl›l›’n›n
pasaportu

Resim 16; TBMM kimlik
kart›

Resim 17; An›tkabir’de tö-
rende 

Resim 18; An›tkabir’e ç›kar-
ken   

Resim 18; Uzunçarfl›l›’n›n
Edirnekap›daki aile kabris-
tan› ve mezar› (Eyüp Be-
lediye arflivinden)



Hülya YALÇIN
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1963 y›l›nda Kars-Arpaçay’da do¤du. 1981 y›l›nda ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim dal›na girdi ve 1985 y›l›nda mezun oldu.
1986 y›l›nda Eyüp Belediyesi Araflt›rma Planlama ve Koordinasyon Müdürlü¤ü’nde

göreve bafllad›. Halen ayn› müdürlükte görev yapmaktad›r.

EYÜP’E SEVDALI B‹R EYÜPLÜ

NEZ‹H ELDEM



Benim, Nezih   Eldem’le   ilk   karfl›lafl-
mam   Eyüp   Belediyesi’nde  ifle  bafllad›¤›m
1986  y›l›na  rastlar. O  dönemde  Planlama  ve
Koordinasyon  Müdürlü¤ü’nün  sorumlulu-
¤undaki  Eyüp’e  ait  ana  yerleflim  kararlar›-
n›n  tespit  edilmesi  çal›flmalar›  ‹TÜ’nün  gö-
nüllü  kat›l›m›  ile yürütülmekteydi.  Bu  çal›fl-
malar  esnas›nda  ‹TÜ  Mimarl›k  Fakülte-
si’nden  Nezih  Eldem  ve  ö¤rencilerinin
araflt›rma  ve  tasar›m  çal›flmalar›n›n  tama-
m›nda Eyüp   tek  konuydu. 

Böyle  bir  çal›flman›n  içinde  yer  almak
benim  için  büyük  bir  mutluluk  kayna¤›  ol-
mufltu.  Okul  hayat›m  boyunca  fark›nda  bi-
le  olmad›¤›m  bir çok  detay›  Nezih  Hoca  ile
yapt›¤›m›z  çal›flmalar  s›ras›nda  ö¤rendim.
Bir  sanat  tarihçi  olarak  ›fl›¤›n,  sesin,  meka-
n›n  ne  demek  oldu¤unu,  mimaride  nas›l
kullan›labilece¤ini  Nezih  Hoca’n›n  sohbetle-
rinden  edindi¤im  bilgilerle  ö¤rendim.   

Bu  sempozyumun  konusunun tan›nm›fl
Eyüplüler  oldu¤unu  ö¤renince  anlataca¤›m
Eyüplünün  kim  olaca¤›na  hemen  karar  ver-
mifltim.  Yaklafl›k  16  y›ld›r  tan›d›¤›m  ve  ta-
n›maktan  onur  duydu¤um  Nezih  Eldem’i
anlatmaya  çal›flacakt›m.

Nezih  Eldem, 1921  y›l›nda  Eyüp’te  flifa
yokuflunda  bir  evde do¤mufltur.   Çok  genç
yaflta  evlenen annesi  Mükerrem  Han›m ilko-
kul  ö¤retmeni olarak  görev  yapmakta  iken,
babas›  S›rr›  Bey (‹stanbul  Darülmuallimin-i
liye’yi bitirdikten  sonra  Sanayi-i  Nefise’ye
devam etmifltir) resim  ö¤retmeni  olarak  gö-
rev  yapmaktad›rlar.   Kendi istekleri ile  Ana-
doluyu  seçmifller,   önce  Uflak’ta   sonra  De-
nizli’de  görev  yapm›fllard›r.   Nezih  El-
dem’de  bu  nedenle   ilkokulu Uflak ve Deniz-
li’de  okumufltur. 

Babas›  S›rr›  Eldem,  ‹stiklal  Savafl›na  ka-

t›lm›flt›r.  Resimlerinde genellikle kahraman-
l›k  konular›n›  ifllemifl,  bazen  de  kimi  hikâ-
yelerin  en  can  al›c›  sahnelerini  tablolar›nda
ifllemifltir.  Gazi  Osman  Pafla  Ortaokulu’nda
uzun  y›llar  resim  ö¤retmenli¤i  yapm›flt›r.
Hocas›  olarak  gördü¤ü  fievket  Da¤’›n  be-
¤endi¤i  ressamlardand›.  Topkap›  Müze-
si’nde  eserleri  bulunan  S›rr›  Eldem,  Adnan
Turani’nin   Gazi  Osman  Pafla  Ortaoku-
lu’nda  ö¤retmenli¤ini  yapm›flt›r.  

Annesi  ve  babas›  görev  yapt›klar›  yer-
lerde   devrimlerin  getirdi¤i  ilkleri  uygula-
m›fllard›r. ‹badetin  Türkçelefltirilmesi,  ilk  La-
tin  alfabesi,  ilk  Cumhuriyet  balosu,  ilk  flap-
ka  vs. Ortaokulu   Vefa  Lisesinde  okudu;
1939’da  Kabatafl  Lisesi’nden  mezun  oldu.
15 yafl›nda  üyesi oldu¤u  Güzel  Sanatlar  Bir-
li¤i’nin tüm ‹stanbul  ve Ankara  sergileri
(1935-1946)  ile  Devlet Resim Sergileri’ne  ka-
t›ld›. 

Arredemento-Dekorasyon dergisinde
Ömer  Madra  ile yapt›¤›  söyleflide o  y›llar  ile
ilgili olarak;   
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Resim 2; Annesi Mükerrem Ha-
n›m   (N.Eldem Arflivi) 

Denizli’de  Aile  Resimevi  yaz›-
l›d›r  evlerinin  kap›s›nda. Ka-
d›nlar›n foto¤raflar›n›  Müker-
rem Han›m  çekmektedir,  er-
keklerin  foto¤raflar›n›  ise  S›rr›
Bey.  Yandaki  foto¤raf›  da
Mükerrem  Han›m  kendisi
çekmifltir.

Resim 1; Nezih Eldem 

Resim 5; S›rr› Eldem  Denizli’de
Türkçe  ezan  ö¤retti¤i  müez-
zinlerle  birlikte (N.Eldem arfli-
vi)

Resim 3; S›rr›  Eldem  yapt›¤›
tablolardan  baz›lar›  ile (N.El-
dem arflivi)

Resim 4; S›rr›  Eldem  (1901….)
R.Hisar› Kalekap›s›  isimli  eseri
60X50



"Benim  erken  yaflta  resim  yapmamdaki
etkenlerin  bafl›nda,  kuflkusuz  ki,  babam›n
(S›rr› Eldem)  resim  hocas›  olmas›  geliyor....

Bir dönemin  insan›n›  tan›mak  için  onun
sahip  olduklar›n›,  yapabildiklerini  hat›rla-
mak  çok  önemli.  Dünyay›  tan›maya  baflla-
d›¤›m  20’li  y›llarda,  örne¤in  müzik  dinle-
yebilmek  için   mutlaka  müzik  yapmak  ge-
rekti¤ini,  radyonun  bilinmedi¤ini,  ayd›nlat-
mada  elektri¤i  ilk  kez  30’lu  y›llarda   tan›-
d›¤›m›,  onüç-ondört   yafllar›nda  flu  resimle-
ri  yaparken  henüz  resim  sergisi  görmedi¤i-
mi  söylemeliyim.  Bu  koflullar  o  günün  in-
san›n›, sanat›  her an  haz›r  bulan,  orkestrala-
r›  yelek  cebinde  tafl›yan  bugünün insan›n-
dan  bir   anlamda  daha  flansl›  k›l›yordu.
Hemen  hemen   herkesin  bir  amatör  u¤rafl›
vard›.  Babam  ud  çalard›,  sesi de  çok  güzel-
di.  Bir  araya  gelinir  ve  bir  bütün   yarat›l›r-
d›." demektedir.   

Nezih  Eldem,   babas›  S›rr›  Eldem’in
müzi¤e  yatk›nl›¤›  ile  ilgili  bir  an›s›nda; ba-
bas›n›n   Denizli’de  görev  yaparken   notas›

gönderilen   Türkçe  ezan›n notas›n›  çözerek,
tüm  Denizli  ve  kazalar›ndaki  ezan›  ö¤ret-
meye  kendisi  talip  olmufltur.

Ortaokul  ikinci  s›n›fta  babas›n›n  boya
ve  malzemelerini  kullanarak resim  yapma-
ya  bafllayan  ve o  dönemde  bu  konudaki
yetene¤i  ile  dikkatleri  çeken,   çocuk  say›la-
bilecek  yaflta  Güzel  Sanatlar  Birli¤i’ne  res-
men  kay›tl›  üye  olan   Nezih Eldem’in  bu
konudaki   an›lar›n›, yine  Ömer  Madra ile
yapt›¤›  söylefliden  takip  edelim;  

".......30’lu  y›llar›n  bafllar›,  genç  cumhu-
riyetin  ve  devrimlerin  coflkusu  içindeydi
insanlar.  Ben de do¤rusu  boyumdan  büyük,
konulu  kompozisyonlara  girifltim.  Öflür
(aflar  vergisi),  kurtulufl  gibi.  Ressam  fievket
Da¤- babam›n  Muallim  Mektebinden  hoca-
s›-  fliddetle  karfl›  ç›kt›.  "Olmaz,"  dedi. "Bu
idmana  bu  kilolar›  kald›rarak  bafllanmaz!
Al  boyalar›n›   ç›k  k›rlara,   tabiata".  Dedi¤i-
ni  yapt›m.  O  gün  bugün  resme  yerinde
bafllar,  yerinde  bitiririm.  Atölyede  imza  bi-
le  atmam.  Çok  sevdim  resmi,  bu  sayede
mutlu  bir  çocuklu¤um  ve  gençli¤im  oldu.
Do¤rusu,  resimlerim  hep  sat›ld›.   O  zaman
sevinirdim,  flimdi  üzülüyorum.  Ondört  yafl-
lar›nda  Güzel  Sanatlar  Birli¤i’ne  resmen  ka-
y›tl›  üye  idim.  Alayköflkü’nde  idi Birlik
Merkezi.  Çall›’lar›,  Onat’lar›,  Yetik’leri,  Sü-
mer’leri  tan›d›m.  Hepsi   -baflta  fievket  Da¤
olmak  üzere-  yüreklendirdiler  beni.  O  ka-
dar  ki, fievket  Da¤,  vasiyeti  ile  bütün  resim
malzemelerini,  tak›mlar›n›  bana  b›rakarak
onurland›rd›.  Gözüm  gibi  saklar›m."  

1939  y›l›nda  Kabatafl  Lisesi’nden  me-
zun  olduktan  sonra,  Güzel  Sanatlar  Akade-
misi’ne  girerek  Mimarl›k  ö¤renimi  gördü.     

1944  y›l›nda  Güzel  Sanatlar  Akademisi
Mimarl›k  Bölümünü  bitirdi,  ayn›  y›l  Yük-
sek Mühendis  Mektebi  Mimarl›k  Bölümü’ne
Rölöve  ve  Serbest  Resim  dersleri  ö¤retmen-
li¤ine  atand›.  

Bu atama  ile  ilgili   ilginç  bir  de   an›s›
vard›r,  Nezih  Eldem’in; 1944  y›l›nda  Güzel
Sanatlar  Akademisi  Mimarl›k  Bölümü’nden
mezun  olduktan  sonra,  Ordinaryus  Profe-
sör Emin  Onat,  Yüksek  Mühendis  Mekte-
bi’nde  kurmakta  oldu¤u  Mimarl›k  Bölü-
mü’nün  büyük  bir  eksi¤ini  tamamlamak
amac›  ile, kendisine asistanl›k  teklif  eder, Ba-
bas›n›n  da  görüfllerini  alan  Nezih  Eldem
asistanl›k  teklifini  kabul  eder  ve  o  günden
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Resim 6; Annesi ve  babas›  ile
birlikte             

Resim 7; Annesi,  babas› ve k›z
kardefli  ile beraber (N.Eldem
Arflivi)

Resim 8;  Eda  Han›m  ile bir-
likte   Bursa dönüflü vapurda
(N. Eldem  arflivi)                         

Resim 9; Eda  Han›m Yeflil Ca-
mii önünde. 



bugüne   yaflam›n›n  her  aflamas›nda,  her
yerde  ö¤retmeye  devam  etmektedir.  

Mezun  olduktan  birkaç  ay  sonra   asis-
tan  olarak  göreve  bafllayan  Nezih  Eldem,
ayn›  zamanda  Emin  Onat  ile  An›tkabir
proje  bürosunda  çal›flmaktad›r. Okulun  üni-
versite  statüsüne  geçmesinden  sonra  Bina
Bilgisi  Kürsüsü’nde  Prof. Paul  Bonatz’›n
asistan› oldu. Bonatz  hakk›ndaki  düflüncele-
rini   flöyle  ifade  etmektedir: "Bonatz büyük
bir  usta  idi.  En  uzak  iliflkilerinden  yola  ç›-
karak   konulara  yaklaflmas›  ve  hemen  he-
men  ayn›  anda   en  uç   ba¤lant›lar›n›  kur-
maya  çal›flmas›,  duyarl›,  sanatç›  ve  uygar
kiflili¤i  ile  beni  etkiledi.  Benim  de  ömür
boyu  dilimden  düflürmedi¤im  özdeyifli  on-
dan  çok  s›k  duyard›m: ‘Tanr› ayr›nt›dad›r.’"  

y›l›nda  Eda  Han›mla  evlendi. Eda  Ha-
n›mla  aralar›ndaki  güven  ve  sevgiyi  anlat-
mak  için  aff›na  s›¤›narak  hocam›n  anlatt›¤›
bir  an›s›n›  nakletmek  istiyorum:  ‹stanbul-
Bursa  aras›nda  ilk  uçak  seferleri  bafllam›fl-
t›r.  Nezih  Eldem,  Eda  Han›m’a,  bir  yere  gi-
delim  diye  teklif  edece¤im  ama nereye  di-
ye  sormayacaks›n  der. Gidecekleri  yerin  ne-
resi  oldu¤unu  sormayan  Eda  Han›m   geli-
yor.  Eda  Han›m  gidecekleri  yeri,   Y›ld›z
Park›  veya  benzeri  bir  yer  diye  tahmin
ederken, havaalan›na gidiyorlar ve  ilk  ‹stan-
bul  -Bursa  seferinden  birini   yapmakta  olan
uça¤a   binerek  Bursa’ya  gidiyorlar  orada
bir  süre  gezip  dolaflt›ktan  ve yemek  yedik-
ten  sonra ‹stanbul’a  geri  dönüyorlar. Eda
Han›m  için,   ailesinden  izinsiz  ilk  kez  fle-
hir  d›fl›na  ç›kmas›,  ilk  kez  uça¤a  binmesi,
Bursa’ya  gitmesi  v.b.  bir  çok  ilki  yaflama-
n›n  heyecan›  içinde  geçen,   bu  gezi  uzun
y›llar  aralar›nda   s›r  olarak  kal›yor,  çünkü
o  günlerde  Eda  Han›m’›n  ailesinin  Nezih
Eldem  ile  arkadafll›klar›ndan  haberi yoktur.
Bu olay  bana  Nezih  Hocan›n  ayn›  zaman-
da  müthifl  bir  romantik  oldu¤unu  da  gös-
termektedir.  

1949  y›l›nda  evlendi¤i ve  uzun  y›llar
sevgi  ve  sayg›ya  dayal›  mutlu  bir  beraber-
lik  yaflad›¤›   Eda  Han›m’›  rahats›zl›¤›n›  ö¤-
rendikten  k›sa  bir  süre  sonra kaybetmifl  ol-
man›n  üzüntüsünü yaflayan  Nezih  Eldem,
sevgili  eflinin  an›lar›n›  hala yüre¤inde  s›m-
s›cak  yaflatmaktad›r. 

1952  y›l›nda efli  ile  birlikte  gitti¤i  Mila-
no’da  iki y›l,  Mimar  Gio  Ponti’nin  Mimar-

l›k  Fakültesi’ndeki  dersleri ile  bürosunda
mimari  projelendirme  ve  endüstri  ürünleri
tasar›m›  çal›flmalar›na  kat›ld›. Ö. Madra  ile
yapt›¤›  söyleflide ‹talya  y›llar›  ile  ilgili  ola-
rak flunlar›  söylemektedir:

"‹talya’daki  araflt›rma  program›m›  Pro-
fesör  Bonatz’›n  yapmas›  gerekiyordu.  Bana
çok  büyük  esneklik  tan›d›.  ‹lk   olarak,  Pro-
fesör  Bonatz’›n ,   dostu  olan  Gio  Ponti’ye
yazd›¤›  bir  mektupla  onun  bürosuna  gir-
dim.  Bir  süre  onunla  çal›flt›m.  O  dönemde
belli  bir  ücret  almaks›z›n  Ponti  gibi, Peres-
sutti  ve  Rogers  gibi  mimarlar›n  bürosunda
çal›flmak  isteyen  Mimarlar  s›ra  bekliyorlar-
d›.  Büroda  bir  yandan  Brezilya’da  bir  gök-
delen  tasarlan›rken  bir  yanda  bir  espresso
kahve  makinesinin  flekillendi¤ini,  Papaz
Okulu’nun  detaylar›n›n  yan›s›ra  ötede  "Gu-
iglio  Cesare"  için  bir  sahnenin  ya da  Japon-
ya  için  bir  sigara  paketinin  tasarland›¤›n›
görürdünüz.  Büroyu  uzunlamas›na  bölen
sokak  gibi  ele  al›nm›fl  geçidin  karfl›  taraf›
da  Domus  dergisinin redaksiyonu.  Aras›ra
da  yar›flmalar,  ‹talyan  Rivieras›’nda  ulafl›-
m›n  k›y›ya  yak›n  geçmesinden  do¤an
olumsuzluklara  çare.....Tabii,  ben resim  yap-
t›¤›m›  çok  uzun  zamöan  gizli  tutmay›  ba-
flard›m.  Ama,  yine de,  Brezilya’daki  gökde-
lenin  cam  giydirilmifl  yüzeyinde,  yolun
karfl›s›ndaki  binalar›n  yans›d›¤›  bir  resme
yard›mc›  olunca  foyam  meydana  ç›kt›. 

Binadan  peyzaja,
mobilyadan  endüstri  ta-
sar›m›na  kadar  uzanan
ifllerin  uçufltu¤u,  üstten
›fl›kl›  tek  mekânl›  hari-
ka  bir  garaj  yap›s›  idi
stüdyo."    

"‹ki  buçuk  y›la  ya-
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Resim 10; Bir  grup  ö¤rencisi
ile  beraber
Resim 11; Planlama Müdürlü-
¤ü’nde Nezih eldemle birlikte

Resim 12; An›tkabir: 1952 tarih-
lidir. 



k›n  bir  süre  kald›m  ‹talya’da.  Doçentlik  te-
zimi  oluflturan  araflt›rmalar›  yapt›m.  Mobil-
ya  ve  ekipmanla  ilgim  orada  pekiflti.  Bir
yandan da resim yapt›m,  seramik  denedim.
Biliyorsunuz,  Lombardia,  mobilya  endüstri-
si  bak›m›ndan  çok  önemli  bir  bölge.  Ekip-
man  tasar›m›  ile  ilgilenmek,  insan›  bir  yan-
dan  ayr›nt›ya,  bir yandan perfeksiyona ve
makinay› tan›maya  itiyor.  Mimarl›k  alan›n-
da  da  s›ras› geldi,  bunun  s›k›nt›s›n›  ve  yal-
n›zl›¤›n›  çektim.  T›pk›,  strüktür  aç›s›ndan
bekledi¤im  tür  bir  katk›  alamad›¤›m  gibi,
yap›  bünyesine  ba¤l›  mimari  ögelerin hare-
ketlenmesi  gibi  durumlarda  da  ilgili  mü-
hendislik  ve  teknoloji  alanlar›ndaki  kifliler-
den  etkin  bir  katk›  alamad›m...." 

1954  y›l›nda  doçent  olan  Nezih  EL-
DEM,  ‹TÜ’de  Mimari  proje  stüdyosunda
say›s›z  mimar  yetifltirdi,  çeflitli  derslerin  so-
rumlulu¤unu  ald›.  

1962’de  profesör  oldu,  Mekân  örgütlen-
mesi  ve  Donat›m›  Kürsüsü’nün bafl›na  geti-
rildi.  1988  y›l›nda  emekli  oldu, ancak
‹TÜ’deki  ö¤retim  çal›flmalar›na  uzun  y›llar
daha  devam  etti.

UYGULANAN  ÇALIfiMALARI:
Ankara  Belediyesi  ‹flhan›: 1949  tarihlidir.

‹lk  tasarlad›¤›  bina  ve  ilk  girdi¤i  yar›flma.
fiimdiki  Ankara  Belediye  Baflkanl›¤›  binas›,
bir  iflhan›  olarak  yar›flmaya  ç›kar›lm›fl  ve  o
dönem  yeni  mezun  olan  Nezih  Eldem  bu
yar›flmay›  kazanm›flt›r.  Yedek subay  oku-
lu’nda  iken,  hafta  sonlar›  flantiye  binas›nda
yatarak  inflaat›  kontrol  etmektedir.  Gelenek-
sel  tafl  yap›  ögelerinin  kal›n  kaplama  tafl-
larla  sadelefltirilerek  kullan›ld›¤›  Neo-Klâsik
bir  deneme.  Sedat  Hakk›  Eldem’in  ve  Pa-
ul  Bonatz’›n  yo¤un  etkisi  görülmektedir.

15-16. yüzy›l hal› ve kilimleri üzerine
araflt›rma yapan Nezih Eldem,  ‹talya’da  bu-

lundu¤u  bu  y›llarda,  An›tkabir’deki lahit bö-
lümünün bas›k tonozlu örtüsünde  yer  alan,
alt›n yald›z mozaikle ifllenmifl kilim motifli
bezemeyi  ve  fleref Holü’nün yan galerileri ve
zemininin renkli mozaiklerini tasarlam›fl  ve
bu  mozaiklerin  bir  bölümünün  üretimi  afla-
mas›nda  efli  de  bizzat  çal›flm›flt›r.  An›tka-
bir’de  sadece  mozaik  bezemelerin  de¤il
bronz  parmakl›klar›n  tasar›m ve kontrol  so-
rumlulu¤unu  da  üstlenmifltir. 

An›tkabir  ile  iliflkisini  daha  sonra da
sürdürmüfl  ve An›tkabir’in  çevresini  telörgü-
lü  duvarlarla  kuflatmaya  karar  veren 12 Ey-
lül  yönetimini  daha  uygar  bir  mimari  en-
gel  sisteminin  kullan›m›na  ikna  etmek  için
Ankara’da  günler  geçirmifl  ve  bu  çabas›n-
da  da  baflar›ya  ulaflm›flt›r.  Yine  Atatürk’ün
silah  arkadafl›  ve  2.  Cumhurbaflkan›  ‹smet
‹nönü’nün  mezar›n›n  An›tkabir’de  yer ald›-
¤›  bölümü  düzenlemifltir. 

‹TÜ  Maden  Fakültesi  G  Amfisi:  1964 ta-
rihlidir.  Maçka  Maden  Fakültesi  Konferans
Salonu  bütün  ölçüleri  ve  mimarisiyle  çok
iyi  tasarlanm›fl  bir  konferans  salonudur. 

Maçka Silahhanesi  olarak  bilinen  yap›
Viflnezâde Mahallesi'nde, Maçka'da, Maçka
Caddesi üzerindedir. 1955'de ‹stanbul Teknik
Üniversitesi'nin kullan›m›na verilen bina, bu
üniversitenin Maçka Kampusu'nun ana bina-
s›d›r. Önce kimya, metalürji ve maden fakül-
teleri olarak hizmet gören bina, yine üniversi-
tenin ilgili birimlerince kullan›lmak üzere
1993'ten bu yana onar›lmaktad›r. Maçka Si-
lahhanesi, 1873'te Sultan Abdülaziz (hd 1861-
1876) taraf›ndan mimar Sarkis Balyan'a yapt›-
r›lm›flt›r. 1875'te Pertevniyal Valide Sultan ta-
raf›ndan aç›lan bina Cumhuriyet döneminde
bir süre askeri müze deposu olarak kullan›l-
m›flt›r. ‹TÜ kullan›m›na geçip e¤itim yap›lar›-
na dönüfltürülürken d›fl duvarlar› korunup içi

bütünüyle de¤ifltirilmifl ve bu
de¤iflim ne yaz›k ki rölevelerle
belgelenmemifltir. 

Binada ayr›ca ‹TÜ'nün kul-
lan›m› ile s›n›rl› olmayan ve çe-
flitli kültürel ve sosyal etkinlik-
lere aç›k olan Prof. Nezih El-
dem'in tasar›m› büyük bir odi-
toryum (Maçka "G" Anf›si) bu-
lunmaktad›r.

Eski  fiark  Esreleri  Müzesi
Düzenlemesi:  1964  tarihlidir.
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Resim 13; Yeniköy’de   Gazio¤-
lu   Yal›s›  Restorasyonu:  1961
tarihlidir. 

Resim 14-15; Nezih Eldem tara-
f›ndan  düzenlenen  fierk Eser-
leri  müzesi girifl cephesi ve
içinden görünüfl



1917-18 y›llar›nda  Türk  Müzecili¤inin  kuru-
cusu  Osman  Hamdi  Bey’in  kardefli  ve  Ar-
keoloji  Müzesi  Müdürü  Halil  Ethem  Bey
taraf›ndan Yak›n  Do¤u-M›s›r  ve  Mezopo-
tamya  için  bir  bölüm olarak  tasarlam›fl olan
bu  yap›  da,  eserleri  tasnif  etme  iflini  de  ün-
lü  arkeolog  Ecart  Unger  yürütmüfltür.  Bu
tasnif  çal›flmas›  1963  y›l›na  kadar  sürmüfl-
tür.  

1963  y›l›nda  müzesinin  çat›s›n›n  onar›-
m›  s›ras›nda  boflalt›lmas›  üzerine  müzenin
yeniden  düzenlenmesi  düflünülmüfl ve  bu
ifli  için  Nezih  Eldem’e baflvurulmufltur. Ola-
y›n  bundan  sonras›n›  Servet  Onay’›n  Edibe
Uzuno¤lu  ile yapt›¤›  söylefliden ö¤reniyo-
ruz;

"Teflhir  edilmifl,  edilmemifl  bütün  eser-
ler  hakk›nda kitaplar  inceledik.  Soru  soru-
yor  çünkü  Nezih Bey:  "Neyi,  nas›l teflhir
edece¤iz?".....  "Teflhir  edece¤imiz  herfleyin
hikâyesini  isterim"  diyor.  "Bu  bir  öykü.  Bi-
limsel  kaynaklara  dayamam›z,  halka  do¤ru
bilgi  sunmam›z  laz›m,"  diyor......

Uzun  y›llar  birlikte  çal›flt›k.  Nezih Bey
tek  tek  her  fleyi süpürgeliklerine  kadar  ta-
sarlad›.  ‘Teflhir  alan›  nedir’i ö¤retti  bize:
"Teflhir  iki  dünyad›r: Bir,  vermek istedi¤imiz
insan›n  yaflad›¤›  zeminle  onun  dünyas› var;
bir  de,  ça¤dafl  insan›n  zemini  ve  dünyas›.
Bu iki taban› ay›racaks›n›z;  seyredilenle  sey-
reden  aras›ndaki  iliflkiyi  hem  kuracak,  hem
ay›racaks›n›z  ama." ...... 

Nezih  Bey,  "insanlar  bunlar›  ellesin,
çünkü  iletiflim  duyuyla  sa¤lan›r,"  demifltir
hep.  "Öyle  bir  psikolojik  ba¤lant›  kurman›z
laz›m  ki,  insan  ona  bizim  istedi¤imiz  ka-
dar  yaklafls›n"  demifltir.  Tabii,  herfleyi  tatbik
edemedi  o  proje de.  Çünkü,  alan›m›z  mah-
duttu,  verece¤imiz  yaflam  hikâyesi  ise  mu-
azzam.......  

Nezih Bey,  insano¤lunun  Dicle  ile  F›rat
aras›ndaki  yaflam›n›  ça¤dafl  insana  bizdeki
eserlerin  ›fl›¤›nda  ve  o  s›n›rl›  mekânda  bü-

yük  bir  baflar›yla  sundu. Nezih Bey  sürekli-
li¤i  gören  bir  insan,  "herfley  bir  mekând›r,"
diyor;  "çad›r  da  bir  mekân,  or-
man  da."  Bize  mekân kavray›fl›-
n› aktard›......

Benim  müzeci  kiflili¤imi
bulmamda,  Nezih Bey  gibi  bir
mimarla çal›flman›n  büyük  rolü
olmufltur. "Arkeolojiyi  hem iyi,
hem  do¤ru  ö¤reneceksiniz,  hem
de  onu  baflkas›na iyi  aktaracak-
s›n›z;  müzede  bir  e¤iticimi,  bir
psikolog  gibi  çal›flacaks›n›z,  onu
insanlara  sevdireceksiniz",  der-
di.  Onun  sayesinde  meslek  he-
yecan›m›  hiç  kaybetmedim."

‹flte  bu  müzenin  girifli  yak›n
zamanda  anlafl›lmaz  flekilde
y›kt›r›larak 1883 y›l›ndaki  haline
dönüfltürülmesi  için yeniden  in-
fla  ediliyor.  Bu  olayla  ilgili  Ece
Bilgin’in  Ça¤dafl  Müze  Ay›b›
bafll›kl›  yaz›s›nda  pasajlar  oku-
yacaks›n›z  afla¤›da: 

Eski  fiark  Eserleri Müze-
si’nin girifli,  literatüre girmifl ol-
mas›na ra¤men 1883’de  orijinal
haline getirmek için y›k›ld› .

Türkiye’nin 1960’l› ve 70’li
y›llarda gerçeklefltirilmifl en kay-
da de¤er mimarl›k  ürünlerinden
biri, ça¤dafl müzecilik anlay›fl›na
ayk›r› oldu¤u gerekçesiyle tahrip
ediliyor. ‹stanbul Teknik Üniver-
sitesi eski ö¤retim üyelerinden
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Resim 16-17-18; fiark Eserleri
Müzesi’nin  düzenlenmesi  ile
ilgili proje  çal›flmalar›  

Resim 19; fiark Eserleri Müze-
si’nin teflhir alanlar›.



Prof. Nezih Eldem taraf›ndan tasarlanm›fl
olan ‹stanbul Arkeoloji Müzesi bünyesindeki
Eski fiark Eserleri Müzesi’nin girifl sundurma-
s›n›n y›k›lmas›  ortal›¤›  kar›flt›rd›.

An›tlar ve Müzeler Genel Müdürü Alpay
Pasinli ise konu hakk›nda flunlar› söyledi: "Bu
tepkiyi anlayam›yorum. Biz yap›n›n 1883 y›-
l›ndaki d›fl cephesinin merdivenlerinin resim-
lerini bularak yap›y› orijinal haline dönüfltü-
rüyoruz. Eski fiark Eserleri Müzesi ça¤dafl
müzecilik kavram› alt›nda tekrar ele al›nd›.
Bence karar çok isabetli. Üstelik elimizde ku-
rulun onay›  var."

Yap›n›n tekrar düzenlenmesi için Nezih
Eldem’e baflvuruldu¤u y›llarda müze kendi
dönemi içinde Türkiye’yi aflan bir ölçekte
önem tafl›yordu. Müzenin iç mekan›, giriflten
bafll›yarak ve sergilenen her obje için özel su-
nulufl senaryosu kurgularak tasarlanm›flt›. 

Yap›n›n mimar› Nezih Eldem haklar›
için hukuki yollara baflvuraca¤›n› flöyle aç›k-
lad›: "Ben hem Kültür Bakan› ‹stemihan Ta-
lay’a hem de Kültür Bakanl›¤›’na dilekçeleri-
mi verdim. 19. yüzy›l›n sonunda ‹stanbul Ar-
keoloji Müzesi bahçesine infla edilen yap›y›
ben de¤ifltirmeden modern mimarl›k anlay›-
fl›yla birlefltirerek ça¤dafl müzecili¤e kazan-

d›rm›flt›m. Benim bu eserim mü-
zecilik literatürüne geçmiflti.

Askeri  Müze: Harbiye'deki
Askeri Müze taraf›ndan kullan›-
lan bina, asl›nda Mekteb-i 

Harbiye'nin binas›d›r. Yap›
54 000 m2 alan üzerine kurulu
bir binalar toplulu¤udur. Yap›da
yer alan as›l okul binas› 1862'de,
yemekhane ve jimnastikhane bi-
nalar› ise Sultan II. Abdülhamid
taraf›ndan 1887'de yapt›r›lm›fl-
t›r. As›l okul binas› kuzey-güney
do¤rultusunda uzayan, dikdört-
gen planl› bir yap›d›r. Ortadaki
büyük, iki uçtaki küçük olmak
üzere toplam üç avluya sahip

olan bina, yüksek bir bodrum üzerine iki kat-
l›d›r. 1964 y›l›nda müze olarak kullan›lmas›na
karar verilmifl ve 1966 y›l›ndan itibaren Nezih
Eldem taraf›ndan restore edilmeye bafllanm›fl-
t›r. Restorasyon s›ras›nda hem d›fl cephede,
hem de iç mekanlarda önemli de¤ifliklikler
yap›lm›flt›r. Valikona¤› Caddesi'ndeki yemek-
hane binas› ise bodrum üzerine tek katl›d›r.
‹çten üç kubbesi olan binan›n kubbelerindeki
kalemifli resimler devrinin önemli örnekleri
aras›ndad›r. Ana girifli Cemal Reflit Rey Kon-
ser Salonunun karfl›s›nda olan jimnastikhane
binas› ise iki katl›d›r ve dikdörtgen bir plana
sahiptir. 1991 y›l›ndan sonra yemekhane bina-
s›yla birlikte restorasyona al›nm›flt›r.

Askeri  müze  ile  ilgili  geliflmelerin
nas›l  oldu¤unu Arredemento-Dekorasyon
dergisinde  Ömer Madra  ile  yapt›¤›  söylefli-
den  ö¤renmeye  çal›flal›m:

".....Befl  mimar  aras›nda  s›n›rl›  bir
yar›flma  idi  ve  ben  davet  edilmifltim.  Sedad
Eldem ,  Turgut  Cansever,  Orhan  fiahinler,
H.K.Söylemezo¤lu,  ve  ben. Müze  olmaya
haz›r  olmayan  bu  binan›n  hangi  koflullarla
müze  olabilece¤ini  görmek  ve  göstermek
hem  görevim,  hem  de hakk›md›.  Kat›lma-
mazl›k  edemezdim.  Yine  de,  örselenmemifl
kanatlarda  mekânsal  kurguyu  hemen  tama-
men  koruyabildim.  O  kadar  ki,  bu  proje
üzerinde  jürinin  tek  elefltirisi  bu  konuda  ol-
du.  Mekânsal  kurguyu  korumada  bu  kadar
›srarl›  olmamam,  daha  fazla  duvar  kald›r-
mam  tavsiye  ediliyordu.  Do¤rusu  denileni
yapmad›m.  Tabii,  as›l  konumuz  ön  kanat.
Bir  koridor  ve  bir  dizi  odadan  oluflan  bu
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Resim 22; Eyüp  Camii  Meyda-
n›  için  düflündü¤ü  örtü
(Planlama Müdürlü¤ü arflivi)

Resim 21; Arasta  Kap›  yönün-
den  Eyüp Meydan›na bak›fl
(Planlama Müdürlü¤ü Arflivi)

Resim 24; Arasta Kasr› Pers-
pektifi (Planlama Müdürlü¤ü
arflivi)

Resim 23; Arasta Kasr›  ve  çev-
resi vaziyet plan›(Planlama
Müdürlü¤ü arflivi)

Resim 20; Eyüp Camii ve Mey-
dan› Civar› Plan› (Planlama
Müdürlü¤ü arflivi)



kanat  y›llar  önce  bir  sözde-imar  uygulama-
s›  sonunda  gereksiz  yere  y›k›lm›flt›.  Binan›n
bu cephesinin  ortas›nda  vaktiyle,eski  de-
yimle  "muhdes"  (sonradan  ihdas  edilmifl)
bir  kap›  vard›.  Bu  kesinlikle  esas  girifl  de-
¤ildi.  Gerisinde  hiçbir  hol ve merdiven  yok-
tu,  dar  ve  çok  uzun  bir  koridorun  orta
noktas›na  giriliyordu.......  Binan›n  as›l  iki  gi-
rifli,  tafl  kaplama  cepheleri,  kolonat  ve  bal-
konlar›,  frontonlar›  ile  iki  dar  yan  cephe-
lerde  idi...... Müze  program›  içinde  yer  alan
ota¤  salonu,  çad›rlar,  sancaklar  ve  k›yafet-
ler  seksiyonlar›  hem  boyutsal ve biçimsel
aç›dan,  hem de  teflhir,  iklimlendirme  ve  ay-
d›nlatma  aç›s›ndan  özellik  isteyen  mekân-
lard›. Yegâne  yeni  kesimi  olarak,  bu  kana-
d›n  yeniden  flekillenmesinde  bu  mekânlar›n
çözümlenmesi  konusunda  tek  flans  do¤u-
yordu.  Böylece  bu  kanat  gerçek  bir  müze-
nin  mekânsal  ve  teknik  özellerine  göre  fle-
killendi  ve  bat›  yan  ›fl›¤›na,  gürültüye,  eg-
zos  gaz›na  karfl›  kapal›  bir  cephe  ile  d›fla
yans›d›. Eski  Harbiye  Mektebi’nin  de¤il,  ye-
ni  Askeri  Müze’nin  cephesi.  Bugünün  uy-
gar  dünyas›nca  benimsenen  ça¤dafl  resto-
rasyon  ve  yenileme  anlay›fl›,  böyle  bir  ya-
p›da,  temelden  çat›ya  yeni  bir  eklentide  ya-
lanc› pencereler  yapmayacak  kadar  dürüst,
taklit  etmeyecek  kadar  sayg›l›  davranmam›
onaylar."

Ziraat  Bankas›  Karaköy  fiubesi  cephe
düzenleme  ve  ek  bina  inflaat›:  1971-72  ta-
rihlidir.  Ziraat  Bankas›  için  yapt›¤›  ek  bina
Nezih  Eldem’in  tarih  karfl›s›ndaki  tutumu-
nun  en  güzel  örneklerinden  biridir.  Ek  bi-
naya  eski  yap›yla  uyumlu  bir  k›l›f  giydir-
mifltir,  fakat  bu  k›l›fta  komflulu¤undaki  es-
ki yap›y›  akla  getiren  ya  da  ona benzeyen
hiçbir  nitelik  yoktur,  yine  de  bu  birliktelik-
te  yad›rgat›c›  bir fley yoktur. 

‹.Ü. Akademik  Merkezi: 1977-1980  y›lla-
r›.  Atilla  Yücel  ve  Melih Kamil  ile  birlikte
yapt›¤›  bu  çal›flma  k›smen  uygulanm›flt›r.
‹stanbul  Üniversitesi’nin  Horhor’daki,  Ham-
dullah  Suphi  Bey  kona¤›  çevresindeki Aka-
demik  Merkezi’nde  Nezih  Eldem  adeta
spontane  olarak  biçimlenmifl  bir  eski  ma-
halle  dokusu  yaratmay›  denemifltir. Gele-
neksel  kentsel  dokunun  ça¤dafl  bir  yorumu
olarak  düflünülebilecek  bu  tasar›mda saçak-
lar,  geleneksel  mimariye  özgü  oranlar  ve
dizi  pencereler  gibi  kal›plara  rastlanmaz. 

Eyüp  Merkezi Alan Düzenlemesi Projesi:
1985 – devam ediyor.  Eyüp’ün  Ülke,  ‹slâm
âlemi ve  dünya  ölçüsündeki tart›fl›lmaz  ye-
rinin,  lay›k  oldu¤u  önem  ve  duyarl›l›kla ele
al›narak  tan›t›lmas›,  koruma  ve kullan›m
kararlar›n›n  gerçeklefltirilmesi  prensibiyle
bafllat›lan  planlama  çal›flmalar›nda,  geçmi-
flin;  geleneksel  yaflam›ndan,  kültüründen,
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Resim 25-26; Sokollu  Mehmet
Pafla  Vak›f arazisinin  düzenle-
meden önceki hali (Planlama
Müdürlü¤ü arflivi)

Resim 27; Sokollu Mehmet Pa-
fla Vak›f Arazisi’ndeki tesisler
(Planlama Müdürlü¤ü arflivi)



günümüze  ulaflan  mimari,  yap›sal
ve  sosyal özelliklerin  izlerini,  par-
çalar›n› veya  bütününü, ça¤dafl öl-
çülerle de¤erlendirerek gelecek ku-
flaklara aktar›lmas›n› sa¤lamak  ilke-
si  ile  hareket  edilmifltir.  

Eyüp ‹lçe Belediyesi  Araflt›rma
Planlama  ve  Koordinasyon  Mü-
dürlü¤ü  sorumlulu¤unda  1985  y›-
l›nda  bafllayan çal›flmalarla  ana
yerleflim  kararlar›  ele  al›narak,

‹TÜ’nün  gönüllü  kat›l›m›  ile  sürdürülen
planlama  ve projelendirme  çal›flmalar›  neti-
cesinde,  gerçek  yaflamsal  senaryolara  daya-
n›larak  kentsel  mekandan  ötede  binalar  bo-
yutunda  gelifltirilmifl  bir  birikime  sahip  ol-
mas›na  ra¤men  Eyüp  Camii  ve  Merkez  Ci-
var›  Koruma  Amaçl›  Uygulama  ‹mar  Pla-
n›’n›n  onanmas›  1993  y›l›nda  mümkün  ol-
mufltur.

Ancak  bu  projelerin  hayata  geçirilmesi,
bugünkü  Eyüp  Belediye  Baflkan›  Ahmet
Genç’in  projeye  inanmas› ve ‹stanbul  Bü-
yükflehir  Belediyesi’nin  deste¤i  ile  mümkün
olmufltur.  Eyüp’ün  kaybetmifl oldu¤u  za-
man,  bugün  yine  ayn›  bütünlük  içerisinde
tekrar  gelifltirilen  uygulama  projeleri  ve
programlar›  ile geri  kazan›lmak  istenmekte-
dir.

Eyüp Sultan’›  ufalanm›fll›ktan  ve  ihmal
edilmifllikten  kurtararak  ça¤dafl,  düzeyli  ve
sa¤l›kl› bir tarihsel-ifllevsel  bak›ml›l›¤a  ulafl-
t›rmak  için  yo¤un  bir  projelendirme  ve da-
ha  da  önemlisi  her alanda  uygulama  çal›fl-
mas›  sürdürülmektedir.

Eyüp’e yap›lan en büyük  kötülük
1957’de  Rami’den  kalk›p  Eyüp’te  tarihi  ve
kutsal  bölgeye  saplanarak  biten  koca  bul-
vard›r.  Söz  konusu  planlama  çal›flmas›nda
bu  bulvar  olabildi¤ince  geri  itilmifltir.  Bu
alanda ARASTA ad›  verilerek  manaca  külli-

yeye  mal edilen  bir yap›-
laflma  grubunun  bir  par-
ças› olan ARASTAKAPI
bulvar  üzerine  rastlayan
ARASTA KASRI  alt›ndan

merkezi  alan›n  en  büyük  yaya  girifli  ola-
cakt›r.

Arasta, Eyüp Sultan’›n  terminal  noktas›
olarak  düflünülmüfltür.  Burada  yol  kotun-
dan  afla¤›da  planlanan  bir  otopark  ve ze-
min  üstünde  2.5-3  katta  tamamlanan  GÜN-
DÜZ  OTEL‹  hizmetlerini  de  verecek,  genifl
fonksiyonlu  bir  yap›laflma  grubu  planlan-
m›flt›r.  Arasta  olarak  adland›r›lan  bu  yap›
grubu,  su  ve  temizlikle,  tuvaletle  ilgili  her
türlü  ihtiyaca  cevap  verirken,  haberleflme,
emanet,  bagaj  bölümleri, krefl  ve banka im-
kânlar›n›  da ihtiva  etmektedir.  Arastadan
yol  alt›ndaki  yaya  alt  geçidine  ve  avlu  al-
t›ndaki  otoparka  geçilebilmektedir.

Yine  Eyüp  Merkezinin  Rehabilitasyonu
ile  ilgili  olarak  52  adada  yer  alan Sokollu
Medresesi  ile  komflu  oyuncakç›lar  çarfl›s›
20.6.1997  onanl›  1/500  ölçekli  Eyüp  Camii
ve  Merkez  Civar›  Koruma  Amaçl›  Uygula-
ma  ‹mar Plan›’nda da  ayn›  fonksiyona  sa-
hiptir.  Eyüp  Sultan’›n  ziyaretçilerinden  olan
sünnet  çocuklar›n›n  ve  di¤er  ziyaretçilerin
çocuklar›n›n  geçmiflte  oldu¤u  gibi  Eyüp’ten
ayr›l›rken  hofl  hat›ralarla  ayr›lmas›n›  sa¤la-
maya  yönelik  olarak  haz›rlanm›flt›r.

20.6.1997  onanl› 1/500 ölçekli Eyüp Ca-
mii ve Merkez Civar› Koruma  Amaçl›  Uygu-
lama  ‹mar Plan›’nda M.A.P. (Mimari  Avan
Proje) alan›nda kalan Arastaya  ait,  Proje
27.10.1999  tarih  ve  11297  say›l›  ‹stanbul  I
Numaral›  Kültür  ve  Tabiat  Varl›klar›n›  Ko-
ruma  Kurulu  karar›  ile  onanm›flt›r. 

Eyüp Camiine  ibadet  ve ziyaret  gayesi
ile  gelenlerin  her türlü  gereksinimlerini  kar-
fl›layabilmeleri  için  haz›rlanan  Arasta  Çarfl›-
s›  projesi  kurul  taraf›ndan  onaylanm›fl  ve
uygulamas›  tamamlanm›flt›r. Yap›lan  Arasta
ve  Arasta  Kasr›  projeleri ile  bulvar›n  bir
k›sm›n›n  ana  meydandan  kopuk ve canl›  bir
meydanc›k  haline  getirilmesi  ve  yiyip  içme,
al›flverifl gibi bütün  karmaflas›n›n  kutsal  ana
meydandan  emilmesi  sa¤lanmak istenmek-
tedir. 

Nitekim  bugün  tuvaletler  dahil  pek  çok
ifller  düzeyli bir kentsel  ve  mimari  çevre
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Resim 28; Oyuncakç›lar Çarfl›s›
ve Müze  Avan Projesi (Planla-
ma Müdürlü¤ü arflivi)

Resim 29; Yayalaflt›rma  Projesi
kapsam›nda  ayd›nlatma  ele-
manlar›  (Planlama Müdürlü¤ü
arflivi)

Resim 30; Defterdar  Caddesi
kat otopark› ve yaya altgeçit
projesi (Planlama Müdürlü¤ü
arflivi)

Resim 31; Defterdar  Caddesi
Yayalaflt›rma  projesi(Planlama
Müdürlü¤ü arflivi)



bütünlü¤ü  içerisinde  büyük  ölçüde  gerçek-
lefltirilmifltir.

Eyüp’te  uygulamas›  hemen hemen  biten
yayalaflt›rma çal›flmalar› kapsam›nda yol
planlamalar›, ayd›nlatmalar,  mezarl›k ihata
duvarlar›n›n restorasyonlar›  tamamlanm›flt›r.

Eyüp camii  Meydan›  ve  çevresi  düzen-
leme  çal›flmalar›  kapsam›nda  yap›lan,  Mih-
riflah  Valide  Sultan  ‹mareti  içinde  yer  alan
ve  çok  kötü  bir  kullan›ma  sahip  olan  kur-
ban  kesim  yerinin  tarihi  çevreye  yak›flacak
bir  flekilde  düzenlenmesi  ile ilgili  haz›rla-
nan  uygulama  projesi de  05.06.1996  gün ve
7802  say›l›  kurul  karar›  ile  onanm›fl  olup;
uygulamas›  yap›lmaktad›r. 

Eyüp Sultan Türbesi’nin arka taraf›nda
bulunan  Boyac›  sokaktan  cephe  alan  eski
bir fabrikan›n  yerine  tasavvuf  musikisi  kon-
serlerinin  verilebilece¤i, bir  huzur  ortam›
sunan  bir  müzik  evi  yap›lmas› da  projeleri-
miz  aras›nda  yer  almakta  olup;  avan  pro-
jesi  haz›rlanm›fl,  onama  aflamas›ndad›r.

Yine  Eyüp  Merkezinin  Rehabilitasyonu
ile  ilgili  olarak  52  adada  yer  alan Sokollu
Medresesi  ile  komflu  oyuncakç›lar  çarfl›s›
20.6.1997  onanl›  1/500  ölçekli  Eyüp  Camii
ve  Merkez  Civar›  Koruma  Amaçl›  Uygula-
ma  ‹mar Plan›’nda da  ayn›  fonksiyona  sa-
hiptir.  Eyüp  Sultan’›n  ziyaretçilerinden  olan
sünnet  çocuklar›n›n  ve  di¤er  ziyaretçilerin
çocuklar›n›n  geçmiflte  oldu¤u  gibi  Eyüp’ten
ayr›l›rken  hofl  hat›ralarla  ayr›lmas›n›  sa¤la-
maya  yönelik  olarak  haz›rlanan  avan  proje
kurula  onaya  gönderilme  aflamas›ndad›r.
Çocuklar›n  e¤lenirken  ö¤renebilecekleri  bu
yap›  Bilim  Merkezi  olarak ta  adland›r›lmak-
tad›r.  Bu  komplekse  komflulu¤u  bulunan
Cafer  Pafla  Tekkesi  restore  edilerek  geçmifl-
te  çocuklar›n  rüyalar›n›  süsleyen  Eyüp
Oyuncaklar›n›n  bulunabilen  örneklerinin
sergilendi¤i  bir  müze  ile  bu  oyuncaklar›n
üretiminin  de  yap›ld›¤›  atölyelerin  yer  ala-
ca¤›  bir  kültür  merkezine  dönüfltürülecek-
tir. Ayr›ca, bu  kültür  merkezinin  içinde  ge-
leneksel  karagöz- kukla  gösterilerinin de ya-
p›ld›¤›  ve  aç›k  kapal›  mekanlara  sahip  olan
çocuk  tiyatrolar›  yer  alacakt›r.

Eyüp,  Silahtara¤a  Mahallesi,  92  pafta,
373  ada,  4-5-6-7-8  parsellerde  yer  alan  Si-
lahtara¤a  Elektrik  Santrali ‹stanbul  flehrinin
elektrik  ihtiyac›n›  temin  etmek  için  tesis
edilmifl  olan  santral  sadece  ‹stanbul’un  de-

¤il  Türkiye’ninde  ilk  termik  Elektrik  Sant-
rali  olma  özelli¤ine  sahip  olan  ve  118.000
m2 lik  bir  alana  üzerine  kurulmufl  olan
santralin  inflas›na  1911  y›l›nda  bafllanm›fl
olup;  11  fiubat  1914  tarihinde tramvaylara,
14 fiubat  1914  tarihinde  de  flebekelere  ve
abonelere  elektrik  verilmesi  suretiyle  faali-
yete  geçmifltir.  Macar  Ganz  Firmas›  taraf›n-
dan  infla  edilen  santral  1914’te  Societi  Fi-
nanciare  de  Transports  et  d’Lutrepries  Ins-
dustrielles  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  sürdü-
ren santral  de  so¤utma  suyunun  temin  edi-
lememesi  nedeniyle  18.3.1983  tarihinde  üre-
tim  tamamen  durdurulmufltur.

1.  Ulusal  Mimarl›k  dönemine  ait  üslup
tafl›yan  yap›lar›n (Santral  yap›lar›- lojman
yap›lar›- cami  ve  1913  y›l›na  ait  makinele-
ri)  korunarak,  tarihi  santral  yap›lar›n›n  ye-
rinde  ve  bu  yap›lar  içinde  ilk  santralin  an›-
lar›n›  ve  enerji  tekni¤inin  geliflimini  gelecek
kuflaklara  aktarmak  amac›  ile restore  edile-
rek  Teknoloji  Müzesi + Deneme  Bilim  Mer-
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Resim 32; Zal  Mahmut Pafla
Caddesi Yayalaflt›rma Projesi
(Planlama Müdürlü¤ü arflivi)

Resim 33; Kesimhane Vaziyet
Plan› (Planlama Müdürlü¤ü ar-
flivi)                                               

Resim 34; Kesimhane  görünüfl-
leri  (planlama  Müdürlü¤ü ar-
flivi)

Resim 35; Yap›lmas› hedefle-
nen  düzenlemelere  ait  maket
çal›flmas› (Planlama
Müdürlü¤ü arflivi)



kezi  olarak  kullan›labilmesi  için  gerekli  ça-
l›flmalar  da  yürütülmektedir.

Sokak  Dokusu: Düzenleme  alan›  içeri-
sinde  yer  alan  sokaklar  asfaltlanarak  yük-
seltilmifl  ve  tarihi  karakterini  büyük  ölçüde
kaybetmiflti.  Zamanla  yükselen  sokak  kotu
yol  boyunca  yer  alan  türbelerin  hemen  he-
men  hepsinin  çukurda  kalmas›  nedeni  ile
su  bask›nlar›na  maruz  kalarak  tahrip  olma-
lar›na  sebep  olmaktayken,  bu  durum
11.04.1995  gün  ve  6560  say›l›  ‹stanbul I No-
lu K.T.V.K.Kurulu  karar›  ile  onayl›  projeye
istinaden  yap›lan  uygulamalarla,  düzenle-
me  alan›  içerisinde  kalan  ve  yayalaflt›r›lan
sokak  ve  meydanlar  tretuars›z,  ortaya  me-
yil  veren  kesitte,  granit  tafl  kaplama,  arna-
vut  kald›r›m›  (geleneksel  kaplama  malze-
mesi)  ile  kaplanm›flt›r.

Katl› Otopark ve Ulafl›m:  Eyüp  Camii
Meydan› ve yak›n çevresi,  uluslar aras›  bo-
yutta  bir  ziyaret ve ibadet yeri  niteli¤i  tafl›-
yan  özelli¤i  ile  yüksek  kapasitede  otopark
ihtiyac›  göstermektedir.  Meydan ve  çevre
düzenlemesi  çal›flmalar›  kapsam›nda Haliç
K›y› fieridi  Sahil Yolu  ana  ulafl›m  arteri  ol-
maktan  ç›kar›lm›fl  günübirlik  ihtiyaca  cevap
verecek  fonksiyonlarla  gezi  ve  dinlenme
alan›  olarak  planlanm›flt›r.  Bu  yolun  yükü

ise  cami ve merkezini  bir  yay  gi-
bi çevreleyen  ve  Eyüp  Mezarl›¤›-
n›  etkilemeden  bir tünel ile geçe-
rek  Eyüp-Alibeyköy  k›y› fleridi
güzergâh›na  ba¤layan trafik  ak›fl›
ile sa¤lanmaktad›r. Bu trafik ak›fl›
içerisinde kalan  alan tamamen
yayalara  terk edilmifltir. 

Bu  bölgede yer  alan  teleferik
istasyonu  ve  kurban  kesim  yeri
nedeniyle görülen  otopark  ihtiya-
c›n›  karfl›lamak  maksad›yla Kur-

ban Kesim  Yerinin  yan›nda  bir  oto-
park  alan›n›n  planlama  ve  projelen-
dirme  çal›flmalar›  tamamlanm›fl
olup;  uygulamas›  yap›lmaktad›r.  Bu
otopark›n  yan›nda da  dünyaca  mefl-
hur  bir  manzara  noktas› olan  Piyer-
loti  tepesine  (‹dris  Köflkü Tepesi)
ulaflmak  için  kullan›lan  yollar›n  el-
veriflsiz  olmas›  nedeni  ile  bu  bölge-
ye  ulafl›m›n  teleferikle  sa¤lanmas›
planlanm›fl  ve  Kurul  taraf›ndan da
onanm›fl  olup;  ihale  aflamas›ndad›r.

Ayr›ca,  Arasta  Kasr›n›n  alt›nda  bir  oto-
park  planlam›fl ve projeleri onanm›fl  olup;
uygulama  aflamas›ndad›r.  Yine  otopark  ih-
tiyac›n›  karfl›lamaya  yönelik  olarak  51  ada-
n›n  yan›nda  yer  alan  ve  Yeflil alan  olarak
düzenlenmifl  bulunan  bölgede  Katl›  oto-
park  +  Nikâh  Salonu  yap›m›na  ait  planla-
ma  ve  avan  proje  çal›flmas›  tamamlanm›fl
olup;  ilgili  kurumlarda  onama  aflamas›nda-
d›r.

Su ve Kürek Sporlar› Merkezi:  ‹maretin
arkas›nda  planlad›¤›m›z  "Su  Sporlar›  Mer-
kezi"  ile  suya  yönelik  faaliyetlerin  e¤itsel ve
organize  biçimde  yerleflip  geliflmesi  sa¤la-
nacak,  daima  sakin  ve  durgun  bir  su  yolu
olan  Haliç’in  bu  imkân›  de¤erlendirilecek-
tir.  Nitekim  1987  y›l›nda,  Haliç’te  Oxford
ve Cambridge  Üniversiteleri  aras›nda  kürek
yar›fllar›  yap›lm›flt›r.  Tarihle  kucaklaflan,
böylesine  sakin ve  uyumlu  bir  su  yolunun
Uluslar aras›  organizasyonlara  açmak  hem
bölgenin  hem de yar›fllar›n  cazibesini  artt›-
racakt›r.

Haliç’in  temizleme  çal›flmalar›n›n  ta-
mamlanmak  üzere  olmas›  ve Halicin  yeni-
den  hayat  bulmas›  nedeni ile bu  bölgenin
yatç›l›k  ve  marina  hizmeti  verilebilmesi,
ayr›ca  Feshane  binas›n›n  Haliçte  bulunan
konumu  ve  binan›n ifllevselli¤i  aç›s›ndan
yatç›l›k  merkezi  (yatç›l›k ve denizcilikle  ilgi-
li her türlü bilgi, doküman  ve araç-gereçlerin
sat›ld›¤›  bir  merkez)  olmas›  hedeflenmifl  ve
bunlarla  ilgili  avan  proje  çal›flmalar›m›z  ta-
mamlanmak  üzeredir.

Halka  Aç›k  Belediye  Çocuk  E¤lence
Merkezi :  20.06.1997  onanl›  Eyüp Camii ve
Merkez Civar› Koruma Amaçl›  Uygulama
‹mar  Plan›’nda  Haliç K›y› fieridi  düzenleme-
si  içerisinde,  Feshane  (Sümerbank)  binas›
yan›ndaki  alan  Eyüp  Sultan’›  ziyaret  eden
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Resim 36; Müzisyenler Kahvesi
(Planlama Müdürlü¤ü arflivi) 

Resim 38; Kufladas›  Kongre
Merkezi:  1978

Resim 37;  fiark Çarfl›s›



sünnet  çocuklar›na,  Eyüp’e  gelenlere  ve
Eyüplülere  hizmet  edecek  Halka  Aç›k Bele-
diye  E¤lence  Merkezi  olarak  ayr›lm›flt›r.
Avan projeye  göre  uygulama  yap›lacakt›r.

Müzisyenler Kahvesi: Büyük  Dede  Efen-
di  ile  Eyyubi  Mehmed  Bey, Zekâi  Dedenin
hemen  hemen  her  gün, buluflarak ,  akflam-
lara  de¤in meflkle  vakit  geçirdikleri  ve  Mih-
riflah  Valide  Sultan’›n  yapt›rd›¤›  ancak  gü-
nümüze  ulaflamam›fl  olan  kahvehanenin  ih-
ya  edilmesi  için  restitüsyon ve restorasyon
projeleri Nezih  Eldem’in  dan›flmanl›¤›nda
Arda  Mimarl›k  taraf›ndan  haz›rlanm›fl  ku-
rul onay›na  sunulmufltur.

TASARIMLARI:
Sultanahmet  meydan› Çevresi  ve  Aya-

sofya  So¤ukçeflme  Soka¤› Koruma  ve  Gelifl-
tirme Projesi:  1977-1979  

fiark Çarfl›s›  ve  yak›n çevresi  rehabilitas-
yon  ve  yenileme raporu  ve  önproje  önerisi:
Ekim 1977  tarihlidir.  fiark  Han› olarak  bili-
nen  Fincanc›lar Yokuflu üzerindeki  iki  katl›
yap›n›n  gerek  hiza,  gerek  gabari aç›s›ndan
yap›laflma  sorunlar›n›n uyumlu  bir  bina  bi-
çimlenifli  içinde  çözümlenmesi  ve  koruma-
y› ekonomik aç›dan  rahatlatarak,  teminat  al-
t›na  alacak  boyutlarda  yenilemeye  ve  gelifl-
tirmeye  olanak  sa¤lanmas›na  yönelik  bu
çal›flma  da;  bir yandan  korumaya de¤er  ola-
n›n  gerekti¤i  ölçüde korunmas›ndan  hiçbir
ödün  vermeden,  korumay› teflvik etmek  ve
gerçelçi  bir  yaklafl›mla  ekonomik  aç›dan
destek  sa¤lamak, öte yandan,  do¤udan  ve
bat›dan  bütün  arsa  derinli¤ince bitiflik  ola-
rak flekillenmifl  yap›lar›n  farkl› yükseklikleri-
nin  çözümlenmesi için çaba sarfedilmifltir.

Süleymaniye ve  Zeyrek  Koruma  Planla-
r›  ve Pilot Projeleri:  1980-1984  y›llar›  aras›n-
da  yürütülen  bu  projede  Nezih Eldem  ‹s-

tanbul  Büyükflehir  Belediyesi  TASK  Bürosu
ile  birlikte  çal›flm›flt›r. Afla¤›da, bu  proje  ile
ilgili olarak  kaleme  al›nm›fl  olan  Ersin KAL-
KAN’›n "Türkiye´nin ilk kentsel rehabilitas-
yon projesi" bafll›kl›  yaz›s›nda  konu  ile  ilgi-
li  k›s›mlar  yer  almaktad›r: 

Osmanl› ahflap mimarisinin ve dünyan›n
en seçkin ahflap yap›lar›n› bünyesinde bar›n-
d›ran Süleymaniye de ``korumaya'' al›nan
bölgelerden biriydi. 1978´in bafllar›nda, ‹stan-
bul Üniversitesi 56 kona¤›, ‹stanbul Belediye-
si ise, çok say›da binay› korumaya ald›klar›n›
ilan ettiler. ‹çinde oturan aileleri buralardan
ç›kar›p, insandan ve onlar›n binaya verece¤i
olas› zarardan yap›lar› azade k›ld›lar. Ama,
bir çivi bile çak›lmayan bu evlerin büyük bir
bölümü yang›nlar sonucu tarihin külleri ara-
s›na kar›flt›. 

1982´de Unesco, Süleymaniye´nin kurta-
r›lmas› için bir grup yerli ve yabanc› mimarla
proje çal›flmas› bafllatt›. Preje uygulama afla-
mas›na gelindi¤inde finansman›n uluslararas›
kurulufllarca karfl›lanmas› hedefleniyordu.
1984 sonras›nda ‹stanbul Büyükflehir Belediye
Baflkan› olan Bedrettin Dalan, daha çok “mo-
dernite'' yanl›s› oldu¤undan bu projeye s›cak
bakm›yordu. Dalan ve ekibi ``eskimifl ve köh-
nemifl'' kent parçalar›n›n dozerlerin kepçesine
tak›larak sonsuza kadar ortadan kald›r›p,
bunlar›n yerine ça¤dafl semtlerin kurulmas›n›
savunuyordu. Bu ekip, anlay›fllar›n› en iyi Ha-
liç k›y› fleridindeki istimlak olay›nda hayata
geçirme f›rsat› buldu. Tarihi ve kültürel de¤e-
ri olsun olmas›n tüm yap›lar dozerlerle deni-
ze döküldü. Venedik Saray›, Cibali Sinagogu,
Ayvansaray´daki 400 y›ll›k kay›kç›lar soka¤›
yerle yeksan edildi. 

Süleymaniye Çal›flmas›ndan örnekler 
Süleymaniye projesi belirli bir aflamaya

gelip fizibilite çal›flmas› Dalan´›n masas›na in-
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Resim 39-40; Süleymaniye Ça-
l›flmas›ndan örnekler 



di¤inde, Belediye Bafl-
kan´› bunu an›nda red-
detti. Unesco ve Avrupa
Birli¤i ekibinden, surla-
r›n onar›m› için para ta-
lep etmekle yetindi. Oy-
sa Unesco, tarihi yar›-
madan›n tamam›na ya-
k›n bölümünü ``Dünya
Kültür Miras›'' listesine
alm›fl, karar çoktan bu
kuruluflun yetkili organ-
lar›nda onaylanm›flt›.
Unesco taraf›ndan önce-
li¤in Süleymaniye´ye
verilmesinin nedeni,
ahflap  yap›lar›n bak›m-
s›z b›rak›ld›¤›nda, di-
¤erlerine oranla çok da-
ha çabuk kaybedilecek

olmas›yd›. Buray› pilot bölge ilan eden Unes-
co, ahflap konaklar›n belirli rant çevreleri tara-
f›ndan h›zla yak›larak yok edilmekte oldu¤u-
nun da fark›ndayd›.

Proje kurulunun bafl›nda Prof. Nezih El-
dem bulunuyordu. Hoca, y›llarca emek vere-
rek haz›rlad›¤› projenin, ‹stanbul gibi bir ken-
tin belediye baflkan› olan zat taraf›ndan uygu-
lamaya koyulmam›fl olmas›n› hala anlayabil-
mifl de¤il. Tabii bu karardan sonra Unesco he-
yeti tas› tara¤› toplay›p, Dünya Kültür Miras›
olan kenti terketmek durumunda kald›. Gitti-
ler ama, ak›llar› hep arkada kald›. Y›llarca, bu
köhnemifl modernlik anlay›fl›n afl›lmas›n› bek-
lediler. 

ÖDÜLLER‹:
Ankara Belediyesi  ‹flhan›  
Mersin  Stadyumu
Gaziantep  Ticaret  ve  Sanayi  Odas›  
‹stanbul-Karaköy’de  bir  iflhan›
Harbiye Mektebi’nin  Askeri Müze olarak

düzenlenmesi
‹fl  Bankas›  Ayd›n fiubesi için  aç›lan  pro-

je  yar›flmalar›nda  birincilikler  alm›flt›r.
Ayr›ca  kat›ld›¤› pek çok yar›flmada  dere-

ce  ve  mansiyonlar ald›.
Mimarlar Odas›’nca  Ulusal mimarl›k

ödülleri 1988’den itibaren 2 y›lda bir veril-
mektedir. Mimarlar Odas›, mimarl›k kültürü-
nün tan›t›lmas›, özendirilmesi, ödüllendiril-
mesi, öncü nitelikteki çal›flma ve yeni fikirle-
rin ortaya ç›kar›l›p teflvik edilmesi, mimarl›-
¤›n kamuoyu ve meslek gündeminde tart›fl›l-
mas›, ça¤dafl Türkiye mimarl›¤›na ait tart›flma
ortam›n›n zenginlefltirilmesi, Türkiye’de gün-
cel mimarl›k panoramas›n›n ortaya konup
belgelenmesi amac›yla bu çal›flmay› yürüt-
mektedir. Burada hedeflenen bir mimari ya-
r›flma de¤il, sergilemedir.

Ödüller ‹ki ana bafll›k alt›nda verilmekte-
dir. Birincisi Sinan Ödülü.

‹kincisi Baflar› Ödülleri.  
6. Ulusal  Sinan Ödülü’nü  Nezih Eldem

alm›flt›r.    

ÇEfi‹TL‹ M‹MAR‹  ETK‹NL‹KLER‹:

Nezih Eldem,  Mimarlar Birli¤i  ve  Mi-
marlar Odas›  Merkez  Yönetim Kurulu  üye-
li¤i yapt›.  Üç  dönem,  UNESCO  Türkiye
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Resim 41; Arredamento  Deko-
rasyon  Dergisi’nden minyatür
desenler

Resim 42; 1997’de yap›lan ve
Nezih Eldem’in de kat›ld›¤› ilk
sempozyum kat›l›mc›lar› toplu
halde (Eyüp Belediye Arflivin-
den)



Milli  Komisyonu  Yönetim  Kurulu
üyesi  iken,  Tarihi  Çevre  Daimi  Ko-
mitesi yürütücülü¤ünü üstlendi. Av-
rupa  Konseyi  Parlamentosu’nca,  ‹s-
tanbul’un,  "korunmas›  gerekli  dün-
ya  kenti"  seçilmesiyle  noktalana
(1976)  Avrupa  Ortak  Mimari  Mira-
s›  Kampanyas›’n›n  tüm  etkinlikleri-
ne  kat›ld›  (1972- 1975).  UNES-
CO’nun  Uluslar aras›  ‹stanbul-Gö-
reme  Kampanyas›’n›  (1979)  yürüttü. ‹stan-
bul  Belediyesi’nde  UNESCO  kat›l›m›yla  ku-
rulan  TASK  Bürosu’nda  "UNESCO Uzman›"
s›fat›yla  80’li  y›llar›n  ortalar›na  kadar,  kam-
panyan›n  öncelikli  koruma  plan  ve  pilot
proje  çal›flmalar›n› yürüttü. UNESCO  Ulus-
lararas›  Kampanyas›’n›n  uygulama  aflama-
s›nda,  de¤iflen  belediye  yönetimince  gün-
demden  kald›r›lmas›ndan  sonra, Eyüp Camii
ve  Merkez  Civar›  ‹yilefltirme ve  Yenileme
Plan›  ve  onunla  bütünleflik  binalar  ölçe¤in-
deki  pilot  projeleri  tasarlad›.  17  A¤ustos
1999  depreminden  sonra  oluflturulan ‹stan-
bul ve Deprem Çal›flmas›na, Prof. Dr. Nezih
Eldem, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Mimarl›k
Fakültesi,  Mimarlar Çal›flma  Grubu Mimar-
l›k Miras› Çal›flma  Grubu  ile  birlikte  katk›-
da  bulunmaktad›r.  

SON  SÖZ:

Askeri  Müze  gibi  baz›  uygulamalar›
nedeniyle  elefltirilere  u¤rasa  da, O  Türk  mi-
marisinin  en  önemli  isimlerindendir.  Cum-
huriyet  dönemi  mimari  geliflimine  tan›kl›k
etmifl,  tüm  mimarl›k  yaflam›  boyunca  do¤-
ruyu  yaratmak  ve  göstermek  için  y›lmadan
mücadele  etmifl,  bir  kavga  adam›  olmufltur.
Do¤an  Kuban’›n  dedi¤i  gibi;  "Baz›lar›  onu
kavgac›  san›rlard›.  Oysa,  bir ‹stanbul  efen-
disidir. Fakat,  taviz  vermeyen  bir  taraf›  var-
d›r."

Eflsiz  bir  hocad›r,  her  koflulda  bir  fley-
ler  ö¤retmek için b›kmadan  yorulmadan ça-
ba gösterir.  ‹natç›  kiflili¤i,  mücadelecili¤i
onun, seksen yafl›nda do¤du¤u Eyüp’te do¤-
ruyu  infla  etmek  için çabalamas›n› sa¤la-
maktad›r. "Herhangi bir konuda kavgaya  yö-
neliyorsa,  bu  sadece  o  konuda tahammül
edilemez bir fleyle karfl›laflt›¤›  içindir….

N. Eldem’in  ömrü  "üstüne vazife olma-
yan"  ifllerle  geçmifltir ve geçmektedir. An›t-
kabir’in  çevresini  telörgülü  duvarlarla ku-

flatmaya  karar  veren12 Eylül  yönetimini  da-
ha  uygar  bir  mimari  engel  sisteminin  kul-
lan›m›na  ikna  etmek  için  Ankara’da  günler
geçirmesi  bundand›r. Hiçbir  maddi  ç›kar
gözetmeksizin  yeni  bir  bahçe  duvar›  tasar-
lamak  için  zaman›n›  ve  hatta  paras›n›  har-
camas›  da  ayn›  nedenden  kaynaklan›r.
Aç›kças›,  Eldem  kimi  zaman  Türkiye’nin
"mimari  vicdan›"  gibi  ifllev  gören  adamd›r.

…..1970’lerin  ortalar›nda  Eldem’den  y›l-
larca  proje  hocal›¤›  yapt›¤› ‹TÜ Mimarl›k
Fakültesi’ne  Bina  Bilgisi  dersinin  bir  bölü-
münü  anlatmas›  rica  edilir.  Eldem dersi  an-
latabilmek  için bir gecede 24x36 mm’lik  slayt
boyutunda  saydam  asetatlar  üzerine  renkli
flomaster kalemlerle derste örnekleyece¤i  mi-
mari kavram  ve  sorunlar›n  tek  tek  minya-
tür  desenlerini  çizer. Bu  inan›lmaz  desenler-
de  milimetrik  insanc›klar  milimetrik  me-
kânlarda  devinmektedirler. Onlar› ekranda
yüzlerce  kez  büyümüfl  olarak  görenlerse,
adeta  Alman  Ekspresyonistleri’nin  desenle-
riyle  karfl›  karfl›ya  olduklar›  izlenimi  edini-
yorlar.

Görülü¤ü  gibi  N.Eldem  çok  kaba  bir
benzetmeyle, yüzüktafl›  üzerine  Kur’andan
sûre  yazanlar  türünden  bir  mimard›r."  de-
mektedir,  U¤ur  Tanyeli.

Annesinden  dinledi¤i  Eyüp  ile  ilgili  öy-
küler  nedeniyle  Eyüp’e  her  zaman  gönül-
den  ba¤l›  olan  ve  Eyüp’ü
yeniden  Eyüp  Sultan  ol-
du¤u  günlerin  prestijine
ulaflt›rmak  için  çaba  sarfe-
den  Nezih  Eldem’den  din-
ledi¤im  bir  öyküyü  de
burada  nakletmek  istiyo-
rum.

Neyzen Tevfik,  senede
bir  veya  iki  kez  fiifa  yo-
kuflunda  yer  alan  bir  Bek-
tafli  tekkesinin  fleyhi  olan
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Resim 43; 4. Sempozyum’da
Nezih Eldem’in de kat›ld›¤›
oturumlardan bir kesit (Eyüp
Belediye Arflivinden)

Resim 44; 4. Eyüp Belediye
Baflkan› Ahmet Genç Osmanl›
Devleti’nin kuruluflunun 700.
y›l› münasebeti ile  Nezih
Eldem’e Osmanl› Armas›
takdim ederken (Eyüp Belediye
Arflivinden)



Nihat  Baba’n›n  evine  misafir  olarak  gelir.
Onun  geldi¤i  gün  Nihat  Baba’n›n  han›m›
(Mükerrem  Han›m’›n  süt  annesidir)  tan›d›-
¤›,  çok  iyi  görüfltü¤ü  komflular›na  Neyzen
Tevfik’in  geldi¤ini  haber  verir.  Mahalleyi
bir  heyecan  sarar,  herkes  sab›rs›zl›kla  ak-
flam  olmas›n›  beklemektedir. Her  evden
"K›zlar  akflam  yeme¤ini  erken  yiyelim  de
Neyzen’i  dinlemek  için  bir  an  önce  ç›ka-
l›m"  sesleri  yükselmektedir.  Hava  karar›r
kararmaz  akflam  yeme¤ini  yiyip  sofray›
toplayan; ellerinde  minderleri,  akflam  karan-
l›¤›nda  bahçe  duvarlar›n›n  gölgelerine  s›¤›-
narak  tekkenin  yak›nlar›nda  yer  alan  fiifa
Yokuflu’nun kenarlar›nda,  bahçeler de,  evler-
de  yerini  al›p  sessizce  bekler.  Nihayet  bek-
lenen  an  gelmifltir,  gecenin  ilerleyen  bir  sa-
atinde  Neyzen  evin  bahçesine  ç›kar  ve  bafl-
lar  ney  çalmaya.  Bu  muhteflem  ziyafet  ki-
mi  zaman  sabaha  kadar  sürer.  Neyzen  çal-
d›¤›  sürece  kimse  sesini  ç›karmaz  çünkü  bi-
lirler  ki;  Neyzen  fark  ederse;  çalmay›  der-

hal  kesecektir.

Nezih Eldem, sadece  Eyüp’ün  kaybetmifl
oldu¤u zaman›n geri  kazand›r›lmas›  ve
Eyüp Sultan’›  ufalanm›fll›ktan  ve  ihmal  edil-
mifllikten  kurtararak  ça¤dafl,  düzeyli  ve
sa¤l›kl›  bir  tarihsel-ifllevsel  bak›ml›l›¤a  ulafl-
t›rmas›  için  çal›flmam›fl,  sokaktaki  Eyüplü-
nün  Eyüp  için  kayg›lanmas›n›,  kötü  olana
tepki  göstermesini  de  sa¤lam›flt›r..  Art›k,
Eyüplüler  hatal›  yap›lan  bir  binan›n  bacas›
için;  Nezih  Hoca  bunu  gördü¤ü  zaman  ne
kadar  üzülmüfltür  diye  kayg›lanmaktad›r.

Bana her zaman Rönesans döneminin  mi-
marl›k, ressaml›k,  heykelt›rafll›k  vb. bir çok
meziyete  sahip  olan  sanatç›lar›n›  hat›rlatan
Nezih  Eldem  yaflam›n  her  alan›nda  do¤ru-
lar  için  mücadele  ederken,  sanatç›  duyarl›-
l›¤›  ile  baflkalar›n›n  hiç  umursamayaca¤›
kay›plar  için  tasalanmakta  ve  yok  olan  de-
¤erleri  kurtarmak  için  y›lmadan  u¤rafl  ver-
mektedir.
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Resim 45; 4. Nezih Eldem Eyüp
Sempozyumlar›n›n k›demli
müdavimlerinden (Eyüp Bele-
diye Arflivinden)

Resim 46; Nezih Eldem’in de
kat›ld›¤› Eyüp
Sempozyumlar›n›n açl›fl›n›
Belediye Baflkan› Ahmet Genç
yap›yor (Eyüp Belediye Ar-
flivinden)

Resim 47; Sahas›n›n iki büyük
simas›. Mimar Prof. Dr. Nezih
Eldem, Hattat Ali Toy. Ali
Toy’un Eyüp’te açm›fl oldu¤u
sergide beraberlar (Eyüp Bele-
diye Arflivinden)
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Mükerrem Han›m  ö¤rencileri (bunlar›n  içinde  o  zamanlar  3  ya-
fl›nda  olan N.Eldem’de  yer almaktad›r) ve ö¤retmen arkadafllar› ile

Mükerrem Han›m evlenmeden Ön-
ce  Ka¤›thane’de mesire Yerinde.

Uflak’ta  ilk  Latin  alfabesine  geçildikten  sonra  kurulan  okullar-
dan  Mükerrem  Han›m  Halk  Mektebi.

‹lk flapka giyen han›mlardan  olan Mükerrem Ha-
n›m Arkadafllar›  ile 

Mükerrem Han›m kendi üretti¤i fiapka  ile.Mükerrem  Han›m   ilk  flapka  giyildi¤i  dönemlerde  Uflak’ta  derste

S›rr›  Eldem  Denizli’de 
kullanabilen  olmad›¤›  için
Uflak’ta  fieker  Fabrikas›nda
kimse  kullanamad›¤›  için  at›l
vaziyette  duran    tek  daktiloyu
kullan›rken  
(Daktiloyu  kendi  kendine  
kullanmay›  ö¤rendikten  sonra
baflkas›n›  yetifltirmifltir.)

Mükerrem  Han›m  Uflak’ta
ö¤rencileri ile jimnastik dersinde.

NEZ‹H ELDEM’‹N  ALBÜMÜNDEN
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1969 y›l›nda Zonguldak’ta do¤du. 1989 M.S.Ü. Güzel Sanatlar
Fakültesi’nden mezun oldu. 1992’de ‹stanbul Üniversitesi
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Fakültesi’nde görev yapmaktad›r. Çeflitli dergilerde makaleleri

yay›nlanm›fl ve birçok bilimsel toplant›larada kat›lm›flt›r.

N‹GAR‹’N‹N fiA‹RL‹⁄‹

Yrd. Doç. Dr. Nermin Özcan ÖZER



Nigâri’*nin portre ressaml›¤› yan›nda fla-
irlik yönü de vard›r. Hayat› ile ilgili k›sa bilgi-
leri dönemin fluara tezkirelerinden ö¤renmek-
teyiz. Reis Haydar; ‹stanbul’da Tophane tara-
f›nda oturmaktad›r. Evi dönemin önemli fla-
h›slar›n topland›¤› bir yerdir. Eyüp’te dervifl
ve kalenderlere tekke olan bir meyhane aç-
m›flt›r. "Renkleri çeflit çeflit kullanmada, ahu-
lar gibi güzeller resmetmede Mani ve Behzad
gibi yüz çizmede usta" oldu¤u belirtilmekte-
dir.

"Kanuni Sultan Süleyman döneminin ün-
lü simas› Nigâri ya da di¤er ad›yla Denizci
Haydar Reis, portresi yap›lan kiflinin fiziksel
gücünü ve zay›fl›¤›n› da yans›tan yaklafl›m›y-
la Osmanl› padiflah portrecili¤inde yeni bir
dönem açm›fl ve minyatür sanat›n›n gelenek-
sel  s›n›rlar›n› zorlam›flt›r."(1)

Denizci Haydar Reis’ in eserlerinde kul-
land›¤› mahlas  olan, Farsça Nigâri kelimesi-
nin lügat anlam›; insan resimleri yapan res-
samd›r. Gerçekten de yapt›¤› eserlerle portre-
cili¤i yeniden canland›rm›flt›r. Türk tasvir sa-
nat› içinde, portre çiziminde ustal›k eseri de-
nebilecek eserleri görmek mümkündür. 

"Gemicili¤e merak eden ve senelerce bey-
lik gemilerde reislik yapan Haydar, muhitin-
de Nakkafl Haydar Reis diye an›lm›fl, fakat
kendisi sanat hayat›nda Nigâri mahlas›n› kul-
lanm›flt›r. 

Bir çok deniz muharebelerinde bulun-
mufl, bu harpleri anlatan manzum eserler yaz-
m›fl, bilhassa Sinan Pafla ile beraber geçirdi¤i
maceralar› bir kitap halinde toplam›flt›r."(2)

Baflta padiflah olmak üzere her s›n›ftan in-
sanlar onunla sohbet etmekten zevk alm›fllar-
d›r. "Âfl›k Çelebi bize evinde olan bir toplant›-
y› anlat›yor. Toplant› esnas›nda ortaya meflhur
diye an›lan Berafl hokkas› getirilmifltir. Bun-
dan afl›r› derece yiyen Eyüp kad›s› Sinan Çele-
bi ölüyor;  biraz daha insafl› olanlar ölüm de-
recesine geliyorlar ama kurtuluyorlar; baz›lar›
da az ald›klar› halde sersemlefliyorlar. Orada
bulunan veya bu olay› ifliten zariflerden biri flu
tarih ile hat›ray› tespit etmifl oluyor:

Dediler Berrafllar tarihini 
Haydar›n Berafl›n yiyen oldu helâk."(3)

Nigâri, Barbaros Hayrettin portresinin
karfl›s›na güzel bir reyhani ile flu k›tay› yaz-
m›flt›r: 

Reisler çok veli Nakkafl Haydar 
Olardan hem flecidir, hem dilâver
Gezenler görmediler mülki Rusî
Nigari flöyle yaz›d› Barbarosî
Haydar, burada kendisinin reis oldu-

¤unu, hem ismini hem de mahlas›n› söyle-

mekle beraber, resmin de Barbaros’un
oldu¤unu tasrih etmektedir. 

"Çok oldu¤u san›lan fliirlerine baz›
örnekler verelim; Riyazi Tezkiresinde:

Ders okurken kapar dilber kitab›n
nazdan

fiive bab›n ezber eyler güyâ açmazdan
Diyor.
Beyani, Onun bahriyeye mensubi-

yeti dolay›s›yla fliire iptilas›n› " ... Sefi-
nei efl’ar› abdar elinden düflmezdi ..."
diye vas›fland›r›yor. 

Yine Riyazi Tezkiret-üfl fiuara’ s›n-
da  "Nigari beylik gemilere reis olmak
takribi ile derya gazevat›n› mesnevi tar-
z›nda nazmetmifl idi ki, bu beyit ol
cümledendir." demekte ve flu beyti misal ver-
mektedir: 

Der vasf› keflti 
Kefen ber dufl edüp nice sefîne 
Getürdü parma¤›n› geldi dîne
Hasan Çelebi Tezkiresinde:
"Lali lebim ›s›rd› deyu girme kan›ma
Hiç olam› efendi k›yam kendü cân›ma
Servden bâlâter olmufl kâmeti dilber bu gün 
Naresidem dahi bir aç›lmad›k goncayd› dün
Lezzetine lâl’inin çün tâd›n› 
Bafl›n ezdük sükkerin ald›k lebûnun tâd›n›
Nigâr›n âr›z üzre görünen cây› ham
De¤ildir her biri bir köflede dil olmadan

kaâm" 
Ahdi Tezkiresinde: 

"Sahn› gülzâr› cihân bir ulu dergâh ancak
Her konan göçmede bir özge güzergah ancak
fiu’lei dûdiyle irüflür gûyine cân 
Mürflidi râh ana flu’ lei âh ancak
Na murâd etse beni çarh› sitemkâr nola   
Râh› maksud uzun ömr ise kûtâh ancak
Ta’n iderse nola erbâb› harâbâta gönül 
Zühtü tekvay› bilir zâhidi kemrâh ancak
Bâfl›ma günle do¤ar bu ne saadettir ki 
Do¤ar ay gibi Nigâri gelen ol mâh ancak"

(4)

Sultan II Selim’ in ok atarken ki minyatü-
rünün "karfl› taraf›nda hedefi tutan Do¤anc›-
bafl›n›n bafll›¤› ve elbise yakas› kaplan postun-
dand›r. K›l›ç kabzas› bilhassa aslan kafas› flek-
lindedir ki: silah tarihimiz için çok mühimdir.
Bu parçan›n yukar› taraf›nda Nigari’ nin: 

Nice medhetmeyi tir ü keman›n› fleha 
O keman tiri bana Yusuf ve gayriye Sinan 
beyti yaz›l›d›r."(5) Bu beyitle yapt›¤› min-

yatürdeki ok ve yaya fliirle ayr› bir güzellik
katm›flt›r.

Nigâri’nin 1572 (H. 980) tarihinde seksen
yafllar›nda öldü¤ü, Eyüp’ te Zal Mahmut Pafla
Camii  haziresine defnedildi¤i bilinmekle be-
raber, bu gün mezar› kay›pt›r.
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EYÜP’ÜN EBED‹ SAK‹NLER‹NDEN

‹ZZET MEHMED PAfiA (1793-1855)

Yaflar BAfi



Biri Sultan ‹kinci Mahmud devri, di¤eri Sul-
tan Abdülmecid devrinde olmak üzere iki defa
sadrazam olan ‹zzet Mehmet Pafla, Darende eflra-
f›ndan ‹brahim Bey’in o¤lu olup, 1793 y›l›nda Da-
rende’de do¤mufltur. 

‹zzet Mehmed Pafla, baz› valiliklerde bulu-
nan amcas› Ali Pafla’n›n dairesinde yetifltirilmiflti.
Ali Pafla’n›n 1224/1809’da Konya valili¤ine tayin
edilmesiyle onun mühürdar› oldu. Daha sonra
kap›c›bafl›l›k ve mirahorluk payesi ile mütesel-
limlik ve voyvodal›k yapt›(1). 

Kaydedilen görevlerden sonra devlet hiz-
metlerinde deneyimli hale gelen ‹zzet Mehmet
Pafla, bir süre ‹spartal› ‹brahim Pafla’n›n kethüda-
l›¤›n› yapt›. ‹brahim Pafla’n›n Bursa mutasarr›fl›-
¤› ve Bo¤az muhaf›zl›¤› zaman›nda, memuriyeti
ile ilgili ifllerin idaresini kendisi yürütmeye baflla-
d›. ‹darecili¤i ve mahareti dikkati çekti. Bir süre
sonra dima¤›na halel gelmesine binaen azledilen
‹brahim Pafla’n›n tavsiyesi üzerine, evahir-i Zil-
hicce 1236/31 A¤ustos 1821’de kendisine mirimi-
ran rütbesi verilerek Karadeniz Bo¤az›’n›n Ana-
dolu sahilinden Üsküdar, Beylerbeyi, Beykoz ta-
raflar›n›n muhafazas› ile görevlendirildi. Daha
sonra 5 Rebiülevvel 1238/20 Kas›m 1822’de eski
görevine ilaveten Karahisar›sahib mutasarr›f› ol-
du(2). 

‹zzet Mehmet Pafla’n›n Afyonkarahisar san-
ca¤›na tayiniyle ilgili hatt-› hümayunda, boflta
olan Karahisar›sahib sanca¤›n›n, Hüdavendigar
mutasarr›f› ‹brahim Pafla’n›n maiyetinde bulu-
nan mirimirandan ‹zzet Mehmet Pafla’ya verile-
rek mütesellim ile idare edilmesi; Karadeniz Bo-
¤az› muhaf›zl›¤›n›n, ‹brahim Pafla’dan al›narak
‹zzet Mehmet Pafla’ya verilmesi, ‹zzet Mehmet
Pafla’n›n dairesi halk›yla birlikte Beykoz’da ika-
met etmesi, Üsküdar ile Anadolukava¤› aras›nda
kalan Beykoz, Sultaniye, Göksu, Kandilli, Kuz-
guncuk, Bulgurlu, Üsküdar, Bostanc›bafl› Köprü-
sü ve sair mahallerden uygun olan gelifl-geçifl
noktalar›na güvenilir, dikkatli ve geçifl tezkirele-
rini okumaya muktedir memurlar tayini, tezkire-
siz hiç kimsenin bir yerden di¤erine geçmesine
müsaade ettirmemesi, belirtilen yerlerin muhafa-
zas› için gerekli olan askeri istihdam etmesi gere-
¤i, tayin ve istihdam edece¤i askerin tayinat› ve
ayl›klar›n›n ödenece¤i bildirilmektedir(3). 

Söz konusu göreve tayininden bir süre sonra
Mirimiran ‹zzet Mehmet Pafla, 4 Rebiülevvel
1238/20 Kas›m 1822’de, Anadolu sahili muhaf›z-
l›¤›na ilave olarak Karahisar›sahib (Afyonkarahi-
sar) mutasarr›fl›¤›na tayin olundu. Alt› ay sonra 4
fievval 1238/14 Haziran 1823’de Karahisar›sahib
mutasarr›fl›¤› Mirimiran Memifl Pafla’ya verile-
rek, onun yerine yine Bo¤az muhaf›zl›¤› uhdesin-

de kalmak üzere Mentefle sanca¤› ve-
rildi. Görevine devam eder iken 3 Zil-
hicce 1240/19 Temmuz 1825’de vezir-
lik tevcih edildi. Kütahya, Ankara ve
Afyonkarahisar sancaklar›n›n ba¤l›
oldu¤u Anadolu valili¤i de kendisine
verildi(4).

O s›rada II. Mahmud, Bo¤az mu-
haf›z› ‹zzet Mehmet Pafla’y›, devam
etmekte olan Yeniçeri ve Rum isyanla-
r›na karfl› güvenilir bir idareci ve ha-
z›r bir kuvvet olarak görüyordu. O s›-
rada Etnik-i Eterya’n›n Rumlar ara-
s›ndaki çal›flmalar› artm›fl, Mora’da
ihtilal bafllam›fl, Yeniçeriler isyan et-
mifl, Ruslarla iliflkiler yeniden bozul-
mufltu. ‹zzet Mehmet Pafla, Bo¤az
muhaf›zl›¤› esnas›nda Ruslar’a karfl›
tedbirler ald›. Yeniçeriler’in isyan› es-
nas›nda Saray’a davet edilince maiyetini toplaya-
rak di¤er devlet erkan›n›n da yard›m› ile Sanca¤-
› fierîf’i ç›kartarak isyan› bast›rm›fl ve suçlular› ce-
zaland›rm›flt›. Yeniçeriler’in isyan›n› muvaffaki-
yetle bast›rarak devleti bu meseleden kurtarmas›
kendisine verilen de¤eri artt›rd›. ‹syan›n önlen-
mesinde maiyetinde bulunan kardefli Halil Bey(5)

ve Karadeniz Bo¤az›’n›n Rumeli sahilleri muhaf›-
z› A¤a Hüseyin Pafla’n›n da önemli yard›mlar› ol-
du. A¤a Hüseyin Pafla ile birlikte Etmeydan›’nda-
ki yeniçeri k›fllalar›n› kuflatarak âsileri idam ettir-
di(6). 

fiemseddin Sâmî, ‹zzet Mehmet Pafla’n›n
1241/1826’da zuhur eden Yeniçerili¤in kald›r›l›fl›
esnas› (Vak’a-i Hayriye)’nda fevkalade gayret ve
hizmeti nedeniyle padiflah kat›nda de¤eri yüksel-
di¤inden, Üsküdar’da ikamet etmek üzere, Ana-
dolu sahilleri muhafazas›n›n kendisine verildi¤i-
ni kaydeder. Ancak tespitlerimize göre ‹zzet
Mehmet Pafla, Yeniçerili¤in kald›r›l›fl›ndan sonra
Kaptan-deryal›k ile taltif edilmifltir(7).

Bo¤az muhaf›zl›¤›ndan sonra ‹zzet Mehmet
Pafla, 12. Receb 1242/09.02.1827’de 34-35 yaflla-
r›nda iken Koca Hüsrev Pafla ile görev de¤iflikli¤i
yaparak Kaptan-› deryal›k görevini üstlenmifl,
Bo¤az muhaf›zl›¤› da Hüsrev Pafla’ya verilmiflti.
1828-1829 Osmanl›-Rus savafl›n›n bafllamas› üze-
rine Varna muhaf›zl›¤›na tayin edilmiflti(8).

‹zzet Mehmet ‹zzet Mehmet Pafla, Müttefik
devletler taraf›ndan Navarin’de yak›lan Osmanl›
donanmas›n›n yerine düflmana karfl› ç›kacak bir
donanman›n bulunmamas› nedeni ile maiyeti ve
bahriye askerinden toplam üç bin kiflilik bir kuv-
vetle kara taraf›ndan Varna taraf›na gönderildi.
Rus sald›r›s›na karfl› dört ay kadar direnerek
10.000’i aflk›n askeriyle Varna’y› kuflatan Ruslar›
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(1) Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmani, ‹stanbul 1311, c. 3, s.
460; fiemseddin Sâmî, Kâmû-
su’l- A’lâm, ‹stanbul 1311, c. 4, s.
3148; ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
"Dârendeli ‹zzet Mehmed Pa-
fla", Belleten, c. XXVIII, sy. 110,
Nisan 1964, s. 235; ‹smail Hami
Daniflmend, ‹zahl› Osmanl› Ta-
rihi Kronolojisi, ‹stanbul ts., c. 5,
s. 74, 227.
(2) Sahhaflar fieyhi-zâde Seyyid
Mehmed Es’ad Efendi, Vak’a-
nüvis Es’ad Efendi Tarihi, Neflre
Haz.Ziya Y›lmazer, ‹stanbul
2001, s. 740; fiemseddin Sâmî,
Kâmûsu’l- A’lâm, c. 4, s. 3148.
(3) Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi,
Hatt-› Hümayun, nr. 23042. 
(4) Es’ad Efendi Tarihi, s. 142,
321, 421, 422; Mehmed Süreyya,
Sicill-i Osmani, c. 3, s. 460.
(5) Es’ad Efendi Tarihi, s. 608-
646; ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
"Dârendeli ‹zzet Mehmed Pa-
fla", s. 236, 237.
(6) Cevdet Küçük, "‹zzet Meh-
med Pafla", Diyanet ‹slam An-
siklopedisi, ‹stanbul 2001, c. 23,
s. 559.  
(7) fiemseddin Sâmî, Kâmûsu’l-
A’lâm, c. 4, s. 3148.
(8) Es’ad Efendi Tarihi, s. 776;
fiemseddin Sâmî, Kâmûsu’l-
A’lâm, c. 4, s. 3148; N. Iorga, Os-
manl› Tarihi,  Çev. Bekir S›tk›
Baykal, c. 5, Ankara 1948, s. 344.

Resim 1; Darendeli ‹zzet
Mehmet Pafla



14 Temmuz 1828’de bozguna u¤ratt›. Ruslar’›n
denizden ve karadan 24 savafl gemisi ve 18.000
askerle flehri yeniden kuflatmalar›na karfl›l›k, bü-
tün gücüyle savunmaya devam etti. Bu arada
Varna kuflatmas›n› haber alan hükümet Serezli ‹s-
mail Bey’in o¤lu Yusuf Muhlis Pafla’y› Varna mu-
haf›zl›¤›na tayin etmiflti. Sadrazam Selim Meh-
met Pafla da 4000 kiflilik bir süvari birli¤ini yard›-
ma göndermiflti. Kendisi ise yeni haz›rlanan bir
ordu ile 24 A¤ustos 1828’de ‹stanbul’dan yola
ç›km›flt›(9).

Sadrazam›n do¤rudan Varna’ya ilerlememe-
si, Yusuf Muhlis Pafla’n›n Ruslarla teslim flartlar›-
n› görüflmesi, bu konuda halk›n da deste¤ini al-
mas›, istedi¤i yard›m›n gelmemesi, düflman bas-
k›s›n›n artmas›, halk›n kan dökülmemesini iste-
mesi, müftünün de bu yöndeki fetvas› üzerine
dört ay kadar savundu¤u kaleyi 12 Ekim 1828’de
Ruslar’a teslim ederek Aydos taraf›nda bekleyen
sadrazam›n yan›na geldi. Ancak kaleyi teslim et-
mesi nedeniyle serasker ve sadrazam taraf›ndan
sorguya çekildi. 

Sorgulanan ‹zzet Mehmet Pafla, Varna’y› na-
s›l savundu¤unu, Yusuf Pafla’n›n Varna’ya gel-
mesinden sonra ifllerin kar›flt›¤›n›, halk› k›flk›rt-
mamas› konusunda defalarca kendisine yaz› yaz-
d›¤› halde bunun dikkate al›nmad›¤›n›, sadraza-
m›n  20.000’den fazla askerle Varna’ya dört saat
mesafede bekledi¤i halde yard›ma gelmedi¤ini,
bu nedenle Varna’n›n tesliminde mesuliyetin
sadrazamda oldu¤unu söylemiflti. Bu arada yaz›-
l› bir raporla birlikte Varna savunmas›yla ilgili
belgeleri ‹stanbul’a gönderdi. Raporun bir sureti-
ni de sadrazama verdi(10). 

Varna’y› teslim etmesi nedeni ile sorgulan-
mas›ndan sonra bir süre korku ve ümitsizlikle
bekleyen ‹zzet Mehmet Pafla, Padiflah’›n iflin ha-
kikatini ö¤renmesinden sonra, 1 y›l 8 ay 13 gün
görev yapt›¤› Kaptan-› Deryal›k’tan al›narak suç-
lu görülen Selim Mehmet Pafla’n›n yerine 14. Re-
biülahir 1244/24.10.1828’de Sadarete tayin edildi.
Tayin ile ilgili hatt-› hümayun Padiflah’›n birinci
mirahoru Mehmed A¤a eliyle 29 Ekim 1829’da
kendisine ulaflt›. Hatt-› hümayunda eski sadraza-
m›n beceriksizli¤i ve yeni sadrazam›n gayret ve
cesareti kaydedilmekteydi(11). 

‹zzet Mehmet Pafla, cephede bulundu¤u es-
nada sadarete geçince Varna’y› geri almak için
haz›rl›klar yapt›. Orduyu Aydos’dan fiumnu’ya
nakletti. ‹lkbahar harekat› için asker ve zahire te-
dariki ile meflgul oldu. Rus kuvvetlerini da¤›t-
mak için Alifl Pafla ile ‹brahim Pafla’y› görevlen-
dirdi. Ancak bir süre sonra, Ruslar’a karfl› baflar›-
l› olunamayaca¤›na inanarak sulh yap›lmas› ge-
re¤ini hissettirince padiflah›n k›zg›nl›¤›na neden

oldu. Sadrazam ve serdar-› ekrem olarak cephede
üç ay 5 gün kald›ktan sonra, fiumnu’da bulundu-
¤u s›rada 24 Ocak’ta azledildi. 22 Receb 1244/28
Ocak 1829’da vezareti kald›r›larak Tekirda¤’da
ikamete memur edildi. Bu s›rada Edirne’yi iflgal
eden Ruslar’›n Tekirda¤’a yaklaflmalar› üzerine
halk› teflkilatland›rd› ve savunma tertibat› ald›r-
d›(12).

Tekirda¤ hadisesinden bir süre sonra affedi-
len ‹zzet Mehmet Pafla, Zilkade 1246/Nisan
1831’de vezareti iade edilmek suretiyle ve Rume-
li eflk›yas›yla mücadele etmek flart›yla Sofya’ya
gönderildi. Daha sonra 26 Receb 1247/2 Ocak
1832’de Vidin kalesini muhafaza etmesi flart›yla
Vidin ve Ni¤bolu sancaklar› kendisine verildi.
Rebiülevvel 1249/Temmuz 1833’de Vidin’de az-
lolunup Edirne’de ikamete memur edildi. 4 Ra-
mazan1249/15 Ocak 1834’de Karahisar›sahib  va-
lili¤ine nasb edildi. Burada iken Yeniçeri oca¤›n›n
kald›r›lmas›ndaki üstün hizmetinden dolay› II.
Mahmud’un kendi tu¤ras›n› havi berat›yla taltif
edildi. 4 Safer 1250/12 Haziran 1834’de eski göre-
vine ilave olarak Ankara ve Çank›r› sancaklar› da
kendisine verildi. Ancak Ankara ve Çank›r›’ya
uzakl›¤› nedeniyle Karahisar›sahib sanca¤› Zilka-
de 1251/Mart 1836’da baflkas›na verildi. Buna
karfl›l›k 27 Cemaziyelevvel 1252/9 Eylül 1836’da
eski görevine ilaveten Kastamonu, Çorum ve Vi-
ranflehir sancaklar› ile yeni ihdas edilen Redif
Mansure Eyalet-i Ankara Müflirli¤i kendisine tev-
cih edildi. 13 Cemaziyelahir 1255/24 A¤ustos
1839’de bu hizmetten al›nmas› üzerine ‹stanbul’a
gelerek bir süre istirahata çekildi. Daha sonra 28
Cemaziyelevvel 1256/28 Temmuz 1840’da bu de-
fa Akdeniz (Çanakkale) Bo¤az› Muhaf›zl›¤›’na ta-
yin olundu(13). 

Ayn› y›l içinde M›s›r meselesinin Mehmet Ali
Pafla’n›n siyasi bir flekil alan durumu  sebebiy-
le(14) Osmanl› Devleti taraf›ndan azim ve kudret
sahibi bir vezirin o tarafa tayini gerekti¤inden
Sayda, Beyrut ve Trablusflam’›n ilhak›yla Akka
eyaletine ve müteakiben Beriyyetü’fl-flam ( Suri-
ye) valili¤i ve seraskerli¤ine tayin olundu. Emrin-
deki Osmanl› kuvvetleri, müttefik ‹ngiliz ve
Avusturya gemileriyle 15 Eylül 1840’da Beyrut
yak›nlar›ndaki Cüvni liman›ndan karaya ç›karak
Beyrut’ta ‹brahim Pafla’y› yenilgiye u¤ratt›(15). 

‹zzet Mehmet Pafla’n›n Beyrut taraf›ndaki
hareketinden önce de M›s›r seferiyle meselesi ile
ilgilendi¤ini gösterir kay›tlar bulunmaktad›r. Da-
rende Tarihi yazar› Hanifi Hoca, ‹zzet Mehmet
Pafla’n›n bu seferden önce de M›s›r ordusu üzeri-
ne tayin edildi¤ini anlatarak, "M›s›r Hidivi Meh-
med Ali Pafla ile harb edildi¤inden Nizip seferin-
de ‹zzet Pafla, ordusu ile Darende’ye gelmifl. Da-
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(9) Tarih-i Lütfi, Dersaadet
1306, c. 2, s.46-48;  Cevdet Kü-
çük, "‹zzet Mehmed Pafla",
s.559.
(10) Tarih-i Lütfi, c. 2, s.47-48;
‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›, "Dâ-
rendeli ‹zzet Mehmed Pafla", s.
237, 238.
(11) Tarih-i Lütfi, c. 2, s.49-51;
fiemseddin Sâmî, Kâmûsu’l-
A’lâm, c. 4, s. 3148; ‹smail Hak-
k› Uzunçarfl›l›, "Dârendeli ‹zzet
Mehmed Pafla", s. 239, 240; ‹s-
mail Hami Daniflmend, ‹zahl›
Osmanl› Tarihi Kronolojisi, c. 5,
s. 74, 227; Cevdet Küçük, "‹zzet
Mehmed Pafla", s.559.
(12) Topkap› Saray Müzesi Arfli-
vi, E. 9323/42; Tarih-i Lütfi,
Dersaadet 1306, c. 7, s. 21; fiem-
seddin Sâmî, Kâmûsu’l- A’lâm,
c. 4, s. 3148; ‹smail Hakk› Uzun-
çarfl›l›, "Dârendeli ‹zzet Meh-
med Pafla", s. 239-241; ‹smail
Hami Daniflmend, ‹zahl› Os-
manl› Tarihi Kronolojisi, c. 5, s.
74, 227.
(13) fiemseddin Sâmî, Kâmû-
su’l- A’lâm, c. 4, s. 3148; N. Ior-
ga, Osmanl› Tarihi, c. 5, s. 399-
401; ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
"Dârendeli ‹zzet Mehmed Pa-
fla", s. 241.
(14) M›s›r meselesi ve Kavalal›
Mehmed Ali Pafla hakk›ndaki
baz› araflt›rmalar için Bkz. fiina-
si Altunda¤, "Kavalal› Mehmet
Ali Pafla isyan› esnas›nda Na-
m›k Pafla’n›n yard›m talep et-
mek üzere 1832 senesinde me-
muriyet-i mahsusa ile Lond-
ra’ya gönderilmesi", Belleten, c.
VI, sy. 23-24, Ankara 1942, s.
229-251; fiinasi Altunda¤, "Ka-
valal› Mehmed Ali Pafla’n›n Su-
riye’de hakimiyeti esnas›nda
tatbik etti¤i idare tarz›", Belle-
ten, c. VIII, sy. 30, Ankara 1944,
s. 231-243; ‹smail Hakk› Uzun-
çarfl›l›, "Amedci Mustafa Bey’in
Kütahya’da bulunan M›s›r kuv-
vetleri kumandan› ‹brahim Pa-
fla’ya mektubu", Belleten, c. VI,
sy. 23, 24, Ankara 1942, s. 263-
267; ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
"Sultan II. Mahmud’un M›s›r
valisi Mehmed Ali Pafla’ya gön-
dermifl oldu¤u beyaz üzerine
hatt-› hümayunu", Belleten, c.
25, sy. 98, Ankara 1961, s. 249-
252 (I faks).
(15) fiemseddin Sâmî, Kâmû-
su’l- A’lâm, c. 4, s. 3148; N. Ior-
ga, Osmanl› Tarihi, c. 5, s. 399-
401; ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
"Dârendeli ‹zzet Mehmed Pa-
fla", s. 241, 242.



rende’nin Uluviran ve Ayval›
Deresi’nde [ordusunu] k›fllat-
m›fl. Sultan II. Mahmud’un ve-
fat› duyulunca ordu kamilen
da¤›lm›fl" der. Hanifi Hoca’n›n
baz› kay›tlar› sa¤l›kl› olma-
makla beraber onun  verdi¤i
bilgileri do¤rulayan baflka ka-
y›tlar da bulunmaktad›r(16).
Mesela Osmanl› ordusunun
Nizip’de Mehmet Ali Pafla’n›n
o¤lu ‹brahim Pafla idaresindeki
M›s›r ordusuna yenilmesi ha-
disesini yaflayan Alman Feldmareflal Fon Moltke
de Nizip savafl› sonras›nda Afflin, Elbistan ve Da-
rende üzerinden ‹stanbul’a geri dönüflü esnas›n-
da ‹zzet Pafla ordusunun Darende civar›nda or-
dugah kurmufl oldu¤unu ikrar eder. Bu konu ile
ilgili kayd›nda, "‹zzet Pafla ordusunun Elbistan’›n
arkas›nda ordugah kurmufl oldu¤unu memnun-
lukla ö¤rendik. Ayn› günde yorgun atlar›m›zla
yola devam ettik ve arkadafl›m Yüzbafl› Bincke’yi
orada bularak sevindik" der. Bu bilgi Hanifi Ho-
ca’n›n ayn› konu ile ilgili kayd›n› tasdik etmekte-
dir(17).

‹zzet Mehmet Pafla Suriye’de gayret ve fleca-
at›yla Rekfaye muharebesini kazanm›fl ise de e¤e-
rinin kuburunda bulunan tabancas›n›n kazaen
boflanmas›yla sol aya¤› sakatlanm›flt›. Bu sebep-
ten Beriyyetü’fl-flam seraskerli¤inden al›narak
Edirne valili¤ine tayin edildi. Ancak Gelibolu’ya
geldi¤inde halen yaras› kapanmam›fl oldu¤un-
dan yeni görevine bafllamadan aff›n› istedi. Eva-
hir-i Rebiülahir 1257/Haziran 1841’de ‹stanbul’a
gelmesine müsaade edildi(18).

‹stanbul’a gelen ‹zzet Mehmet Pafla, bu defa
da M›s›r harekat›ndaki baflar›s› ve Baflmabeynci
‹zzet Bey’in de etkisi ile 20 fievval 1257/5 Aral›k
1841’de Saray’a davet edilerek ikinci defa sadra-
zam oldu. Tanzimat aleyhtar› olarak bilinen pafla-
n›n yeniden Sadaret’e geçifli ile Bâb›ali ricali ses-
sizlik ve korku içinde idi. Sekiz ay 27 gün sadra-
zaml›¤›ndan sonra 23 Receb 1258/30.08.1842’de
vücutça mazeretinden dolay› baz› kay›tlara göre
de zaman›n meselelerine ayak uyduramad›¤›n-
dan dolay› yine baflmabeyncinin tesiri ile 23 Re-
ceb 1258/30 A¤ustos 1842’de sadaretten al›narak
tekrar Edirne valili¤ine tayin edildi. Ancak bir
hafta sonra 11 May›s 1843’de azlolunarak ikinci
defa Tekirda¤’da ikamete memur edildi. Daha
sonra ‹stanbul’a gelmesine müsaade olundu ve
fievval 1265/A¤ustos 1849’da Bursa valili¤ine ta-
yin edildi. Ancak vücutça mazereti nedeni ile ye-
ni görevine gidemedi¤inden tekaüd oldu(19). 

Savaflta aya¤›n›n sakatlanmas›na binaen To-

pal lakab› ile de tan›nm›fl olan Darendeli Topal ‹z-
zet Mehmet Pafla, 17 Cemaziyelahir 1271/7 Mart
1855 y›l›nda altm›fl sekiz yafl›nda iken ‹stanbul’da
vefat etti. Mezar› Eyüb Bostan ‹skelesi karfl›s›nda,
eski Mihriflah Valide Sultan S›byan Mektebi bah-
çesindeki dershanenin kuzey penceresi önünde
bulunan sed üzerinde, mektep bahçesinin imare-
te aç›lan kap›s› taraf›nda, yani Eba Eyyübi’l-Ensa-
ri(r.a.)’nin kabrinin do¤u taraf›ndaki mezarl›¤›n
kap›s› a¤z›ndad›r(20).

Mezar kitabesi flöyledir:
Kudemâ-y› fihâm-› Devlet-i Aliyye’den iki

defa mesned-i celîl-i Sadâret-i uzmây› ve sâir ma-
kâmât-› aliyyeyi hâiz olan merhûm ve ma¤firet
mersûm Darendeli ‹zzet Mehmed Pafla Hazretle-
ri’nin Rûh-› pür fütûnlar›çün r›zâen lillâh el-fâti-
ha 1271(1854).(21)

‹zzet Mehmet Pafla, 1248/1832’de yanm›fl
olan Ankara Çarfl› Camii’ni kendi kesesinden
yapt›rm›flt›r(22). Darende’de bir cami yapt›rm›fl ve
buras› için gelir getiren vak›flar tahsis etmifltir.
Hanifi Hoca ad› ile bilinen Darende Tarihi yazar›-
na göre, Darende’deki camiinde senede iki defa
mevlid okutmak üzere iki dükkan vakfetmifl ise
de camii ve dükkanlar› k›sa süre içerisinde harap
olmufltur. Bu vak›flar› d›fl›nda Darende’ye iki
"Lihye-i Saadet" vakfetmifl; bir süre sonra bunlar-
dan biri fieyh Hamid-i Veli Cami-i fierîfi’ne, biri
de Hac› Hüseyin Pafla Camii’ne konulmufltur.
Daha sonra Hüseyin Pafla Camii’nin harabeler
içerisinde kalmas› nedeniyle "Lihye-i Saadet" tah-
rip olmak üzere iken, ‹brahim Pafla camiine nak-
ledilmifltir(23). 

Hâcegan-› Divan-› Hüma-yun’dan Mütevelli
Ahmed Rifat Efendi zaman›nda haz›rlanm›fl olan
1255-1257/1839-1841 y›llar›na ait bir vak›f defte-
rinde, ‹zzet Mehmet Pafla’n›n vak›flar›n›, vak›f
çal›flanlar›n› ve vak›flar›n›n üç y›ll›k gelirgider
muhasebesini görmek mümkündür. Bu deftere
göre ‹zzet Mehmet Pafla vakf›n›n 1839-1841 y›lla-
r›na ait üç y›ll›k toplam geliri flöyle idi;

- Gelir getiren mülklerden toplam 1650 gu-
rufl, 
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(16) Darende fieyh Hamid-i Veli
Kütüphanesi, Türkçe Yazmala-
r›, Hanifi Hoca, Darende Tarihi,
s. 13.
(17) Adnan Ifl›k, Malatya 1830-
1919, ‹stanbul 1998, s. 107.
(18) fiemseddin Sâmî, Kâmû-
su’l- A’lâm, c. 4, s. 3148; ‹smail
Hakk› Uzunçarfl›l›, "Dârendeli
‹zzet Mehmed Pafla", s. 242, 243.
(19) Tarih-i Lütfi, c. 7, s. 21; fiem-
seddin Sâmî, Kâmûsu’l- A’lâm,
c. 4, s. 3148; ‹smail Hakk› Uzun-
çarfl›l›, "Dârendeli ‹zzet Meh-
med Pafla", s. 243, 244; ‹smail
Hami Daniflmend, ‹zahl› Os-
manl› Tarihi Kronolojisi, c. 5, s.
76.
(20) ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›,
"Dârendeli ‹zzet Mehmed Pa-
fla", s. 244; Orhan Balaban, ‹s-
tanbul’da Gömülü Meflhur
Adamlar (1453-1978), Türkiye
An›tlar Derne¤i ‹stanbul fiubesi,
‹stanbul 1979, s. 55.; Hanifi Ho-
ca, Darende Tarihi, s. 13.
(21) Mezar kitabesinin okun-
mufl hali için ayr›ca bkz. "Dâ-
rendeli ‹zzet Mehmed Pafla", s.
244.
(22) "Dârendeli ‹zzet Mehmed
Pafla", s. 244.
(23) Hanifi Hoca, Darende Tari-
hi, s. 13.

Resim 2-3; ‹zzet Mehmet Pa-
fla’n›n Eyüp ‹mareti karfl›s›nda
Mihriflah Valide Sultan S›byan
Mektebinin de yer ald›¤› hazire-
de bulunan Kabri ve mezar Tafl›
fiahidesi. (Eyüp Belediye Ar-
flivinden)



- ‹znik’teki vak›f hanenin icar›ndan 90 gurufl, 
- Darende’deki dükkanlar›n icar›ndan 570

gurufl,
- ‹stanbul Galata’da bulunan bir arsan›n yar›

hissesinden 1840’da elde edilen 510 gurufl, 
- ‹stanbul Hoca Pafla mahallesinde bulunan

menzilin yar› hissesinden 1841’de alaca¤› olan
8500 gurufl, 

- Vakf›n mütevelliye ayr›lan hissesinden 5440
gurufl olmak üzere, 

- Vakf›n Toplam geliri 16.760 gurufl idi. 
1255-1257/1839-1841 y›llar› aras›nda ‹zzet

Mehmet Pafla vakf› ad›na Darende ve ‹stanbul’da
yap›lan harcamalar ve çal›flanlara verilen maafl
tu-tarlar›n›n toplam› da flöyle idi:

- Darende’deki vak›f çal›flanlar›na ödenen
maafl 2670 gurufl, 

- Harem-i fierîf’e gönderilen surre miktar›
645 gurufl, 

- Katibe ödenen maafl 108 gurufl, 
- Câbî( sucu)’ye 135 gurufl, 
- Ders verenlere 72 gurufl, 
- Mukataa-› zemine 18 gurufl, 
- Müstedam (?) vakf› zemin mukataas›na 7.5

gurufl, 
- Begciz mukataas›na 12 gurufl, 
- Cami ve çat› tamirine 3700 gurufl; 
- 1840 y›l›nda dam, çeflme ve su yolu tamiri-

ne verilen 390 gurufl, 
- 1840-1841 y›l›nda vakf›n ve Latif Medresesi

(Cebecizâde Mehmet Pafla’n›n Darende’de bulu-
nan medresesi) tamirine verilen 4300 gurufl, 

- Vakf›n eski mütevellilerinin alaca¤› olan
5091,5 gurufl, 

- Mevcut mütevellilere ayr›lan
5440 gurufl olmak üzere 

-Vakf›n toplam gideri 22.607 gu-
rufl." 

Görülece¤i gibi üç y›ll›k muhase-
besi yap›lan vakf›n, 22.607-16.760 =
5847 gurufl aç›k verdi¤i tespit edilmifl-
tir. Bu aç›¤›n mütevelli alaca¤›na kar-
fl›l›k oldu¤u kaydedilmifltir(24).

‹zzet Mehmet Pafla vakf›n›n yar›
ailevi vak›f oldu¤u düflünülebilir. Bu
çerçeveden olmak üzere, 3 Safer
1299/25 Aral›k 1881’de kendi dairesi
halk›ndan Hürmüz han›m›n vak›f
tevliyetinden hissesi oldu¤u anlafl›l-
maktad›r(25). 1304/1887’de ise Hazi-
nedar Usta Dilbernigah Han›m’›n k›z›
Gülsemin Han›m, vakf›n mütevelli-
yesi idi(26). 

O¤lu Halil Pafla, son olarak Ada-
na valili¤i yapm›flt›r. Bu esnada Ada-

na caddelerini geniflletti¤i ve Mersin’de bir cami
yapt›rd›¤› söylenmektedir. Di¤er o¤lu Ata Pafla
Amasya mutasarr›fl›¤›nda bulunmufltur. Üçüncü
o¤lu, Sururi Bey mabeyn katipli¤i yapm›flt›r. Ri-
vayete göre Sururi Bey, Sultan Abdulaziz’e damat
olmak istemifl, ancak "babas› adam kasab›d›r" de-
nilerek iste¤i kabul edilmemesi üzerine müteessi-
ren Halep’de vefat etmifltir(27). Süt kardefli Meh-
met Beydir(28). O¤lu Ata Bey, babas›n›n vefat› es-
nas›nda Mühimme Odas› hulefas› idi ve babas›n-
dan kendisine intikal eden miras›n cins ve mikta-
r› istenilmiflti(29) . Haremlerinden birisi, meflhur
tarihçi ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l›’n›n kay›nvalide-
sinin teyzesi Lütfiye Han›m’d›r. Bu han›m›ndan
çocu¤u olmam›flt›r(30) .

Darende’de medfun fieyh Hamid-i Ve1i’nin
neslinden Büyük Hasan Efendi, ‹zzet Mehmet
Pafla’n›n hocas› ve nedimi idi. Ziyadesiyle pafla-
n›n ifllerine müdahale etti¤i, defalarca ö¤rencisi-
nin yan›ndan ayr›lmak istedi¤i halde ‹zzet Meh-
met Pafla’n›n onu yan›ndan ay›rmad›¤› kaydedil-
mektedir(31).

Muktedir, müstakim, sab›rl›, cesur, azimli, ir-
tikab ve irtiflas› olmayan, ifl bilir amans›z bir ve-
zir, üzerine ald›¤› vazifede müsamahay› sevme-
yen, gazapl›, kendini hiç bir tehlikeden esirgeme-
yen, riya ve müdaheneden uzak, aç›k sözlü, tut-
tu¤unu koparan bir zat ve devletin kara gün dos-
tu bir insan olarak tan›nm›flt›r. Bu özelli¤i kendi-
sinin sadarete tayini esnas›nda haz›rlanan hatt-›
hümayunda aç›kça kaydedilmifltir(32). Ayn› se-
beplerle Padiflahlar taraf›ndan kendisinin her za-
man devlet merkezine yak›n tutuldu¤u görül-
mektedir. Cesareti ve müsamahas›zl›¤›na misal
olmak üzere bir çok kay›tlar bulunmaktad›r(33). 

Ad› geçen Hatt-› Hümayun Tasnifi’nde onun
hususiyetleri ile ilgili olarak flu kay›tlar bulun-
maktad›r: "…sen öteden berü umûr-› cesîmede is-
tihdâm olunmufl ve usûl-› Devlet-i Aliyye’mize
tahsîl-i vukûf eylemifl dirâyetkâr ve sadâkatfli‘âr
vüzerâ-y› izâmdan bulund›¤›na mebni…umûr-›
külliye ve cüziyede bilcümle me’mûrîn-i salta-
nat-› saniyyemize nezâret-i flâmilen olmak üzere
seni bi’l-intihâb Sadr›a‘zam nasb ve ta‘yîn ve ve-
kâlet-i mutlakam hatb(mühür)-› cesîmesini uhde-
i liyâkat ve istihâl›na ihâle ve tefvîz eyledim. Ta-
rih-i Lütfi, c. 7, s. 21.

Hanifi Hoca ad› ile bilinen Darende Tarihi
yazar›na göre, Darende’deki camiinde senede iki
defa mevlid okutmak üzere iki dükkan vakfetmifl
ise de camii ve dükkanlar› k›sa süre içerisinde ha-
rap olmufltur. Bu vak›flar› d›fl›nda Darende’ye iki
"Lihye-i Saadet" vakfetmifl; bir süre sonra bunlar-
dan biri fieyh Hamid-i Veli Cami-i fierîfi’ne, biri
de Hac› Hüseyin Pafla Camii’ne konulmufltur.
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(24) BA, EV, nr. 11156, s. 1.
(25) BA, fiura-y› Devlet, Sivas
Vilayeti Hulasa Kay›t Defteri,
nr. 25, s. 104.
(26) BA, Y.PRK.EV, nr. 1/53.
(27) Hanifi Hoca, Darende Tari-
hi, s. 13.
(28) BA, A.MKT.NZD, nr.
141/53.
(29) BA, HR. MKT, nr. 98/63.
(30) "Dârendeli ‹zzet Mehmed
Pafla", s. 246, 247.
(31) Hanifi Hoca, Darende Tari-
hi, s. 5.
(32) Ad› geçen Hatt-› Hümayun
Tasnifi’nde onun hususiyetleri
ile ilgili olarak flu kay›tlar bu-
lunmaktad›r: "…sen öteden be-
rü umûr-› cesîmede istihdâm
olunmufl ve usûl-› Devlet-i
Aliyye’mize tahsîl-i vukûf ey-
lemifl dirâyetkâr ve sadâkatfli‘âr
vüzerâ-y› izâmdan bulund›¤›na
mebni…umûr-› külliye ve
cüziyede bilcümle me’mûrîn-i
saltanat-› saniyyemize nezâret-i
flâmilen olmak üzere seni bi’l-
intihâb Sadr›a‘zam nasb ve
ta‘yîn ve vekâlet-i mutlakam
hatb(mühür)-› cesîmesini uhde-
i liyâkat ve istihâl›na ihâle ve
tefvîz eyledim. Tarih-i Lütfi, c.
7, s. 21.
(33) fiemseddin Sâmî,
Kâmûsu’l- A’lâm, c. 4, s. 3148;
"Dârendeli ‹zzet Mehmed
Pafla", s. 244-245.

Resim 4; ‹zzet Mehmet Pafla
Vakf› muhasebesi



Daha sonra Hüseyin Pafla Camii’nin harabeler
içerisinde kalmas› nedeniyle "Lihye-i Saadet" tah-
rip olmak üzere iken, ‹brahim Pafla camiine nak-
ledilmifltir(34). 

Hâcegan-› Divan-› Hüma-yun’dan Mütevelli
Ahmed Rifat Efendi zaman›nda haz›rlanm›fl olan
1255-1257/1839-1841 y›llar›na ait bir vak›f defte-
rinde, ‹zzet Mehmet Pafla’n›n vak›flar›n›, vak›f
çal›flanlar›n› ve vak›flar›-n›n üç y›ll›k gelir-gider
muhasebesini görmek mümkündür. Bu deftere
göre ‹zzet Mehmet Pafla vakf›n›n 1839-1841 y›lla-
r›na ait üç y›ll›k toplam geliri flöyle idi;

- Gelir getiren mülklerden toplam 1650 gu-
rufl, 

- ‹znik’teki vak›f hanenin icar›ndan 90 gurufl, 
- Darende’deki dükkanlar›n icar›ndan 570

gurufl,
- ‹stanbul Galata’da bulunan bir arsan›n yar›

hissesinden 1840’da elde edilen 510 gurufl, 
- ‹stanbul Hoca Pafla mahallesinde bulunan

menzilin yar› hissesinden 1841’de alaca¤› olan
8500 gurufl, 

- Vakf›n mütevelliye ayr›lan hissesinden 5440
gurufl olmak üzere, 

- Vakf›n Toplam geliri 16.760 gurufl idi. 
1255-1257/1839-1841 y›llar› aras›nda ‹zzet

Mehmet Pafla vakf› ad›na Darende ve ‹stanbul’da
yap›lan harcamalar ve çal›flanlara verilen maafl
tu-tarlar›n›n toplam› da flöyle idi:

- Darende’deki vak›f çal›flanlar›na ödenen
maafl 2670 gurufl, 

- Harem-i fierîf’e gönderilen surre miktar›
645 gurufl, 

- Katibe ödenen maafl 108 gurufl, 
- Câbî( sucu)’ye 135 gurufl, 
- Ders verenlere 72 gurufl, 
- Mukataa-› zemine 18 gurufl, 
- Müstedam (?) vakf› zemin mukataas›na 7.5

gurufl, 
- Begciz mukataas›na 12 gurufl, 
- Cami ve çat› tamirine 3700 gurufl; 
- 1840 y›l›nda dam, çeflme ve su yolu tamiri-

ne verilen 390 gurufl, 
- 1840-1841 y›l›nda vakf›n ve Latif Medresesi

(Cebecizâde Mehmet Pafla’n›n Darende’de bulu-
nan medresesi) tamirine verilen 4300 gurufl, 

- Vakf›n eski mütevellilerinin alaca¤› olan
5091,5 gurufl, 

- Mevcut mütevellilere ayr›lan 5440 gurufl ol-
mak üzere 

-Vakf›n toplam gideri 22.607 gurufl." 
Görülece¤i gibi üç y›ll›k muhasebesi yap›lan

vakf›n, 22.607-16.760 = 5847 gurufl aç›k verdi¤i
tespit edilmifltir. Bu aç›¤›n mütevelli alaca¤›na
karfl›l›k oldu¤u kaydedilmifltir.(35)

‹zzet Mehmet
Pafla vakf›n›n yar› ai-
levi vak›f oldu¤u dü-
flünülebilir. Bu çerçe-
veden olmak üzere, 3
Safer 1299/25 Aral›k
1881’de kendi dairesi
halk›ndan Hürmüz
han›m›n vak›f tevli-
ye-tinden hissesi ol-
du¤u anlafl›lmakta-
d›r(36). 1304/1887’de
ise Hazinedar Usta
Dilbernigah Ha-
n›m’›n k›z› Gülsemin Han›m, vakf›n mütevelliye-
si idi(37). 
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(34) Hanifi Hoca, Darende
Tarihi, s. 13.
(35) BA, EV, nr. 11156, s. 1.
(36) BA, fiura-y› Devlet, Sivas
Vilayeti Hulasa Kay›t Defteri,
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Resim 6; ‹zzet Mehmet Pafla’n›n
h. 1257'de ikinci defa sadarete
tayini ile ilgili hatt-› hümayun,
Lütfi Tarihi, c. 7, s. 21.

Resim 5; Darende ‹zzet Mehmet
Pafla ‹lkö¤retim Okulu



Gül SARID‹KMEN AHRAZ
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1977 ‹stanbul do¤umlu. ‹lk, orta ve lise ö¤renimini ‹stanbul’da tamamlad›.
1998 y›l›nda Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi

Bölümü’nden mezun oldu. Ayn› y›l Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Türk-‹slam Sanatlar› Anabilim Dal›’nda Yüksek Lisans’a bafllad›.
2000’de Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde

Araflt›rma görevlisi oldu. Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü ve
Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat E¤itimi Bölümü’nde görev ald›. 2001’de

Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bat› Sanat› ve Ça¤dafl
Sanat program›nda doktoraya bafllad›. 2001’den beri ayn› üniversitede Sanat

Tarihi Bölümünde araflt›rma görevlisi olarak görev yapmakta ve doktora
çal›flmalar›n› sürdürmektedir. Yüksek Lisans tezi "17-19. Yüzy›l ‹stanbul

Sebillerindeki Madeni fiebekeler" ad›n› tafl›yan araflt›rmac›n›n, Türk Resmi ve
Türk Resminde ‹stanbul Mimarisi ile ilgili çal›flmalar› sürmektedir.

RESSAM HAL‹T NAC‹



Asker ressamlar›m›z içinde Eyüpsul-
tan’da do¤up büyümüfl bir kifli olan Halit
Naci (1875-1927), ifladam› Osman Bey’in
o¤ludur. ‹lk ö¤renimini Eyüpsultan’da ta-
mamlayan Halit Naci, küçük yafllarda res-
me ilgi duymufltur. Bahriye Mektebi’ndeki
e¤itimi s›ras›nda ise, resme olan ilgisi ve ye-
tene¤i ö¤retmenleri taraf›ndan fark edilmifl
ve ö¤retmenleri taraf›ndan sürekli resme
teflvik edilmifltir.

Okul müdürü taraf›ndan Bahriye Naz›-
r› Hüseyin Hüsnü Pafla’n›n portresinin ya-
p›lmas›na teflvik edilince, Pafla’n›n karaka-
lem 40 x 50 cm ölçülerindeki bir portresini
yapm›flt›r. Naci’nin yapt›¤› bu karakalem
portre Hüseyin Hüsnü Pafla taraf›ndan çok
be¤enilir ve Pafla da Sultan II. Abdülha-
mid’in portresini yapmas›n› ister. Bu olay
Halit Naci’nin sanat hayat› için çok büyük
önem tafl›r. Naci’nin yapt›¤› portre Sultan
Abdülhamid’e sunuldu¤unda Naci’nin Sa-
nayi-i Nefise Mektebi’ne gitmesinin yolu
aç›l›r. Sultan için yap›lan karakalem portre,
sultan taraf›ndan çok be¤enilince, paflan›n
belirtti¤i gibi Halit Naci için irade ç›kar›l-
m›fl ve Sanayi-i Nefise Mektebi Resim Bölü-
mü’ne askeri ö¤renci olarak devam etmifl-
tir. Sanayi-i Nefise Mektebi’ndeki üç y›ll›k
ö¤renim hayat›n›n ard›ndan 5 Temmuz
1893 tarihinde mezun olmufltur.(1)

Asker ressamlar›m›zdan biri olan Halit
Naci, mezun olduktan sonra padiflah tara-
f›ndan Y›ld›z Saray› Bahçesi’nde kurulmas›
düflünülen çini fabrikas› için, Sévres porse-
lenlerini incelemesi ve çini ressaml›¤›nda
yetiflmesi için Paris’e gönderilir. 1897 y›l›n-
da yurda dönen sanatç›, Y›ld›z Çini Fabri-

kas›’nda baflressam olarak göreve bafllam›fl-
t›r(2).  Sanatç›, çini ressaml›¤›n›, büyük va-
zolar, yemek tak›mlar›, duvar tabaklar› gibi
eserlerde uygulam›flt›r. Bu dönemde porse-
len resimleri yan›nda, ya¤l›boya, suluboya
resim çal›flmalar›n› da sürdürür. Osmanl›
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Resim 1; Sebil Önünde
Çocuklu Kad›n, 1911,
ya¤l›boya, 40 X 70 cm. Hüsnü
Güreli Koleksiyonu. (Özdeniz,
s.88.)

Resim 2. Ankara Torpidosu,
ya¤l›boya, 60 x 80 cm. ‹stanbul
Askeri Müze. (Askeri Müze
Resim Koleksiyonu, s.56.)
Resim 3. Cami Girifli, ya¤l›bo-
ya, 
55 x 43 cm. Antik A.fi. Arflivi. 
(Özdeniz, s.89.)

(1) S. Pertev Boyar, OOssmmaannll››
‹‹mmppaarraattoorrlluu¤¤uu  vvee  TTüürrkkiiyyee
CCuummhhuurriiyyeettii  DDeevviirrlleerriinnddee
TTüürrkk  RReessssaammllaarr››  HHaayyaattllaarr››  vvee
EEsseerrlleerrii, Ankara 1948, Jandar-
ma Bas›mevi, s.118.
(2) S. Pertev Boyar, a.g.e.,
s.119; Engin Özdeniz, TTüürrkk
DDeenniizz  SSuubbaayy››  RReessssaammllaarr››  //
TTuurrkkiisshh  NNaavvaall  OOffffiicceerr  PPaaiinn--
tteerrss,, ‹stanbul, 2000, Deniz
Kuvvetleri Komutanl›¤›, s.
205;  Sezer Tansu¤, "Halit Na-
ci", Eczac›bafl› Sanat Ansiklo-
pedisi, C.2, ‹stanbul, 1997,
Yem Yay›nlar›, s.747.



tarihinden önemli olaylar› konu alan tablo-
lar ve sultan portreleri yapar. ‹stanbul’daki
baz› önemli mimari yap›lar› da tuvaline ak-
tarm›flt›r. 

1897 y›l›nda deniz te¤meni olan ve ar-
d›ndan üste¤menli¤e, 1902’de yüzbafl›l›¤a,
1904’de kola¤al›¤›na ve 1906’da binbafl›l›¤a
kadar yükselen sanatç›, yüzbafl›l›¤› zama-
n›nda Bahriye Mektebi’nde resim ö¤ret-
menli¤i görevinde bulunmufltur.(3) 1906 y›-
l›nda mide rahats›zl›¤› nedeniyle emekliye
ayr›ld›ktan sonra da resim çal›flmalar›n›
sürdüren sanatç› 1914 y›l›nda I. Dünya Sa-
vafl› nedeniyle tekrar göreve ça¤r›larak
Harbiye Nezareti Matbaas› ressam› olarak
görevlendirilir(4).  Savafl sonras›nda ikinci
kez emeklili¤e ayr›lan sanatç›, dönemin çe-
flitli gazete ve dergilerinde karikatürleri, il-
lüstrasyonlar› yay›mlanan sanatç› çeflitli
okullarda resim ö¤retmenli¤i yapm›flt›r.

Her y›l yaz aylar›nda düzenlenen Galatasa-
ray  sergilerine de kat›lm›fl olan sanatç›n›n,
porselen ressaml›¤›, karikatür, tablo çal›fl-
malar› olarak resim alan›ndaki baflar›s›n›n
yan›nda müzikle ilgilendi¤i ve gitar çald›¤›
da bilinmektedir. 13 Ocak 1927 gecesi gitar
çalarken geçirdi¤i bir kalp krizi ile yaflama
veda eden sanatç›, geriye ço¤unlu¤u bugün
müze ve özel koleksiyonlarda olan pek çok
eser b›rakm›flt›r.

II..  RREESSSSAAMMLLII⁄⁄II
aa..  RReessiimmlleerrii::

Bahriye Mektebi’nde, karakalem portre
çal›flmalar› yapt›¤› bilinen sanatç›, Sanayi-i
Nefise Mektebi’nde resim alan›nda e¤itim
görmüfltür. ‹stanbul Deniz Müzesi ve Har-
biye Askeri Müze’de yer alan tablo örnekle-
rini inceledi¤imizde, dönemindeki di¤er
ressamlar aras›nda güçlü deseniyle öne ç›k-
t›¤› görülür. Özellikle ‹stanbul panoromas›-
n› ve mimarisini yans›tan resimleri birer
görsel belge niteli¤indedir. Bu örnekler
içinde, 1911 tarihli Sebil Önünde Çocuklu
Kad›n (res.1) ad›n› tafl›yan ya¤l›boya resmi
önde gelir. Resimde, Kocamustafapafla’daki
Hekimo¤lu Ali Pafla Sebili(5) önünde, döne-
min giysileri içinde bir kad›n ve yan›nda eli
ile sebili gösteren küçük bir k›z, geride dük-
kanlar görülür. Hekimo¤lu Ali Pafla Sebili,
çok gerçekçi olarak betimlenmifltir. Ayr›nt›-
l› ve titiz bir çal›flman›n ürünü olan resimde
önemli yer tutan sebil o y›llardaki haliyle
çal›fl›r durumda görülmektedir. Bu resmin
önemi, büyük ölçüde sebilin tüm ayr›nt›la-
r›n› vermesinden kaynaklanmaktad›r. Öyle
ki, resimde görülen sebilin dilimli kemerli
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Resim 4. Manzara, ya¤l›boya,
102 x 102 cm. R. Portakal
Arflivi. (Özdeniz, s.90.)

Resim 5. Manzara, ya¤l›boya,
102 x 102 cm. R. Portakal
Arflivi. (Özdeniz, s.91.)
Resim 6. Rumelihisar›, sulubo-
ya, 30 x 43 cm. Özel Koleksi-
yon (Karatepe, s.98.)

(3) S. Pertev Boyar, aa..gg..ee..,
s.119.
(4) Nüzhet ‹slimyeli, TTüürrkk
PPllââssttiikk  SSaannaattçç››llaarr››  AAnnssiikklloo--
ppeeddiissii,, Ankara, 1967, Ankara
Sanat Yay›nlar›, s.263.
(5) Alt›mermer’de Davutpafla
Mahallesi Hekimo¤lu Ali Pafla
Caddesi Üzerinde Hekimo¤lu
Ali Pafla Külliyesi’nin köflesinde
yer alan sebil 1733 y›l›nda Sad-
razam Ali Pafla taraf›ndan yapt›-
r›lm›flt›r. Lale devrinin en güzel
sebil örneklerinden biridir.



pencere aç›kl›klar›nda görülen madeni dö-
küm flebekeleri ayr›nt›l› olarak resmedil-
mifltir.(6)

‹stanbul Askeri Müzede yer alan Anka-
ra Torpidosu ad›n› tafl›yan (res.2) resminde,
denize yans›mas› düflen ve yanmakta olan
torpido ve buradan uzaklaflan kay›k içinde
Türk bayra¤› tutan iki figür, sa¤ tarafta s›ra
s›ra dizilmifl kay›klar ve solda yap›lar görü-
lür. Kay›k içindeki figürler ile torpido karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda bir orans›zl›k ortaya ç›kar.
Geri planda resmin yar›s›n› kaplayan bu-
lutlu bir gökyüzü yer al›r. Sanatç› natüralist
olmaya çal›flm›flt›r ve foto¤raftan çal›flm›fl
oldu¤unu düflündü¤ümüz resimde manza-
radaki baflar› figürlerde görülmemektedir. 

Cami Girifli adl› ya¤l›boya resminde
(res.3) bir cami girifli önünde oturan bir di-
lenci ile ayakkab›lar›n› ç›karan  beyaz giysi-
li bir figür oldukça do¤al bir halde veril-
mifltir. Caminin aç›k kap›s›ndan içerisi gö-
rülmektedir ve yine ayr›nt›c› bir çal›flma
olan resimde çarp›c› bir derinlik duygusu
verilmifltir. 

1903 tarihli Manzara resminde (res.4)
a¤açl› bir do¤a görünümü içinde üç ine¤i,
1906 tarihli benzeri bir Manzara resminde
ise (res.5) da¤l›k, ormanl›k bir alanda ge-
yikleri do¤al halleri ile natüralist bir anla-
y›flla yans›tm›flt›r.

Sanatç›n›n ayr›ca, fiehzade Süleyman
Pafla’n›n Salla Rumeline Geçifli, Re van Se-
feri, Kanije Muhasaras›, Fatih Sultan Meh-

med’in ‹stanbul’a Girifli gibi tarihi konular›
iflledi¤i ya¤l›boya tuval resimleri vard›r.(7)

Pertev Boyar, Osmanl› ‹mparatorlu¤u
ve Türkiye Cumhuriyeti Devirlerinde Türk
Ressamlar› Hayatlar› ve Eserleri kitab›nda
bu resimlerden Fatih Sultan Mehmed’in ‹s-
tanbul’a Girifli resmi için: "Bay ressam Hali-
din 50 x 75 ebad›ndaki (Fatihin ‹stanbula
girifli) orijinali Hasan R›zan›nd›r. Tablosu
sat›lmak üzere emekli albay doktor Musta-
fa taraf›ndan Ankarada sat›lmak istenilmifl
ve fiencan kitap evinde 1946 senesi bir ay
müddetle teflhir edilmifl ise de bu güzel
kopya eser sat›lamam›fl ve tablo sahibi dok-
tor Albay Mustafa P›nar’a iade edilmifltir.
Merhumun o¤lu Harita Binbafl›s› Cevat
Pürten halen Ankara Harita Genel Direk-
törlü¤ünde müstahdem olup pederi gibi in-
ce ve hassas bir zeka ve ruha malik çok de-
¤erli haritac› sanatkâr subaylar›m›zdan-
d›r.”(8) demektedir. Boyar’›n bu sat›rlar›n-
dan Halit Naci’nin, özellikle tarihi konulu
resimleri ve padiflah portreleri ile tan›d›¤›-
m›z Hasan R›za(9) gibi büyük ressamlar›m›-
z›n tablolar›ndan kopya çal›flmalar yapt›¤›
anlafl›l›r.(10)

Halit Naci’nin özel bir koleksiyonda
yer alan Rumelihisar› resmi (res.6), onun
suluboya çal›flmalar›ndan bir örnektir. Göz-
leme dayal› olarak resimde ön planda yer
alan Rumelihisar› surlar›n›n ard›nda deniz
ve flehrin karfl› k›y›s› betimlenmifltir. Sanat-
ç›n›n Rumelihisar›’n› konu ald›¤› bir di¤er
resmi de onun porselen resimleri aras›nda
görülmektedir. 
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Resim 7. Y›ld›z Porselen Levha,
A. Nicot imzal›, 29x34 cm. Top-
kap› Saray› Müzesi Koleksiyonu.
(Nedret Bayraktar, "Kad›n Tas-
virli Y›ld›z Porselenleri", Sanat
Dünyam›z, Y›l:8, S.23, ‹st., 1981,
YKY, s.3.)
Resim 8. Y›ld›z Porselen Duvar
Panosu, "Halid" imzal›, 29 x 34
cm. Topkap› Saray› Müzesi Ko-
leksiyonu. (Önder Küçükerman,
Y›ld›z Çini Fabrikas›, ‹stanbul,
1987, Sümerbank, s.154.)

(6) Bugün bu flebekeler tahriba-
ta u¤ram›fl oldu¤undan dolay›
alttaki su verme aral›klar›n›
oluflturan sütun ve kemer siste-
mi k›r›lm›fl, üstte kemer al›nl›¤›
içinde kalan  bitkisel karakterli
bölümü de günümüze ulaflma-
m›flt›r. Bu aç›dan resim, sebilin
özgün halini yans›tt›¤›ndan do-
lay› belgesel bir nitelik tafl›r.
(7) S. Pertev Boyar, a.g.e., s.119.
(8) S. Pertev Boyar, a.g.e., s.120.
(9) Bkz. Sami Yetik, Ressamlar›-
m›z, C.1, ‹stanbul, 1940, Marifet
Bas›mevi, s.54-63.
(10) Hasan R›za’n›n bu resmi,
Sultan II. Abdülhamid dönemi-
nin saray ressam› olan Fausto
Zonaro taraf›ndan da yap›lm›flt›r.



bb..  PPoorrsseelleenn  RReessiimmlleerrii::

Halit Naci, 1894 y›l›nda Sévres porse-
lenlerini incelemesi ve porselen ressaml›¤›-
n› ö¤renmesi için Fransa’ya gönderilir ve
döndü¤ünde Y›ld›z Çini Fabrikas›’nda bafl-
ressam olarak göreve bafllar. Y›ld›z Çini
Fabrikas›, gerilemekte olan Türk çinicilik
sanayisi, sanat› ve kimli¤ine yeniden can-
land›rma, yön ve h›z vermek amac›yla(11),
Sultan II. Abdülhamid taraf›ndan Y›ld›z Sa-
ray› d›fl bahçesinde, zaman›n Frans›z büyü-
kelçisi Paul Cambon’un teflvikiyle yapt›r›l-
m›flt›r(12).  Y›ld›z Saray› içinde 1890 y›l›nda
kurulan fabrikan›n ressam, kal›pç› ve gra-
vürcü ihtiyac› ço¤unlukla Sanayi-i Nefise
Mektebi’nden karfl›lanm›flt›r. ‹lk örneklerini
Hicri 1310 (Miladi 1892) y›l›nda veren(13) ve
günümüzde ço¤u Topkap› Saray› ve Dol-
mabahçe Saray›’nda yer alan 1894 üretimi
eserlerin yap›ld›¤› fabrikada,  yerli ressam-
lar›n yan›nda yabanc› ressamlar da çal›fl-
m›flt›r.(14) H.1312 tarihli bu eserlerin büyük
k›sm› imzal›d›r ve ço¤unlu¤u Asker res-
samlara, Enderunlu ressamlara ve Sanayi-i
Nefiseli ressamlara ait olan eserlerde, "Kul-
lar› Halid", "Halid" (Halit Naci), "Server
Mesrur ‹zzet", "Bende-i Atam", "Kullar› Ali
R›za" (Hoca Ali R›za), "Zekâi Kullar›" (Hü-
seyin Zekai Pafla), "Hüsrev Usta (Kal›pç›)",
Osman Nuri Pafla, fieker Ahmed Pafla, ‹sa
Behzat Bey, Ömer Adil Bey, Mustafa Vasfi
Pafla’ya ve yabanc› ressamlar olarak Et.
Narcice, A. Nicot, Wilfred de Sain, U.
Avergne, J. Della Tulla, Fausto Zonaro, Tha-
ret, M. Ernest Manbori gibi yerli ve yabanc›
olmak üzere k›rk civar›nda sanatç›n›n ismi
belirlenmifl olmakla birlikte, ad› bilinme-
yen bir çok sanatç›n›n imzas›n› tafl›yan çok
say›da eser vard›r.(15)

Genellikle ‹stanbul manzaralar›n›n, pa-
diflah portrelerinin meyve ve çiçek resimle-
rinin ve az say›da kad›n, çocuk ve melek
tasvirinin yer ald›¤› bu Y›ld›z porselenleri
içinde, ço¤unlukla ‹stanbul manzaral› ör-
neklerde "Halid" yada "Kullar› Halid" im-
zas›n› tafl›yan çok say›da ürün Halit Na-
ci’ye aittir. Bu tür örnekler ya¤l›boya tablo-
lardakilerle paralellik göstermektedir. Por-
selenler üzerinde görülen baz› manzarala-
r›n ya¤l›boya tablo versiyonlar› da mevcut-
tur. Baz› örneklerin ise ayn› manzara olma-
s›na ra¤men farkl› sanatç› imzas› tafl›yor ol-
mas›, bunlar›n bir tak›m kartpostal, foto¤-
raf ya da albümden yap›lm›fl oldu¤unu
göstermektedir. 29 x 34 cm ölçülerinde bir-
birinin ayn› iki Y›ld›z porselen duvar pano-
sunun birinde A. Nicot’un imzas› yer al›r-
ken (res.7), di¤erinde Halit Naci’nin imzas›
yer almaktad›r (res.8).(16) Yald›z boyal› ve
Rokoko karakterde süslemeli kabartmal›
bir çerçeve görünümü içinde, a¤açl› bir k›r
manzaras›nda kuca¤›nda bir demet k›r çi-
çe¤i tutarak yürüyen bir kad›n figürü ön
planda yer al›rken, geri planda bir a¤aç al-
t›nda el ele tutuflmufl üç kad›n figürü ve on-
lara bakmakta olan bir genç k›z görülür.

Bugün Topkap› Saray› Müzesi Koleksiyo-
nu’nda yer alan ayn› tarzda bir çerçeve düze-
ni içindeki bir di¤er porselen levhada ise Kâ-
¤›thane deresinde, mermer bir bent üzerinde
yükselen ancak günümüze ulaflmayan Çad›r
Köflkü(17) resmi yer  almaktad›r (res.9). Üzeri
kurflun kapl›, genifl saçakl› çat›s› mermer sü-
tunlar taraf›ndan tafl›nan bu köflkte, sütunlar
aras›na içeriye rüzgar girmesini önlemek
amac›yla koruyucu perdeler as›lm›flt›r. Köfl-
kün önündeki havuzda solda bir a¤aç ve iki
yan›nda zarif birer ku¤u resmedilmifltir.
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Resim 9. Çad›r Köflkü, Y›ld›z
Porselen Duvar Levhas›, 1894,
35 x 29 cm.  Topkap› Saray›
Müzesi Koleksiyonu. (Özde-
niz, s.93.)

Resim 10. Göksu Deresi, Y›ld›z
Porselen tabak, 1894, 44 x 30
cm.  Topkap› Saray› Müzesi
Koleksiyonu. (Özdeniz, s.95.)

(11) Önder Küçükerman, "Top-
kap› Saray›’ndaki ‘Ehl-i Hiref’
Toplulu¤undan ‘Sanayi-i Nefise
Mektebi lisi’ne Uzanan Parlak
Yol Üzerindeki Hereke Fabrika-i
Hümâyunu ve Y›ld›z Çini Fabri-
ka-i Hümâyunu Türk Sanayi Ta-
rihinin Büyük Bir Özenle Korun-
mas› Gereken ‹ki Müze-Fabrika-
s›", MMiillllii  SSaarraayyllaarr  11999922,, Ankara,
1992, s.152
(12) Nedret Bayraktar, "Topkap›
Saray› Müzesindeki ‹stanbul
Manzaral› Y›ld›z Porselenleri",
SSaannaatt  DDüünnyyaamm››zz, Y›l:5, S.15, ‹s-
tanbul, Ocak 1979, YKY, s.29.
(13) Nedret Bayraktar, aa..gg..mm..,
s.29.a
(14) Nedret Bayraktar, "Kad›n
Tasvirli Y›ld›z Porselenleri", SSaa--
nnaatt  DDüünnyyaamm››zz,, Y›l:8, S.23, 1981,
‹stanbul, YKY, s.2.
(15) Önder Küçükerman, "Y›ld›z
Çini Fabrikas›", DDüünnddeenn  BBuuggüü--
nnee  ‹‹ssttaannbbuull  AAnnssiikkllooppeeddiissii,, C.7,
‹stanbul, 1994, s.515-516; Nedret
Bayraktar,a.g.m., s.2-3; Ayr›ca
Y›ld›z Çini Fabrikas› için çeflitli
çal›flmalar yapan sanatç›lar›n lis-
tesi için bkz.Önder Küçüker-
man, Y›ld›z Çini Fabrikas›, ‹stan-
bul, 1987, s.137.
(16) A. Nicot imzal› porselen için
bkz. Nedret Bayraktar, aa..gg..mm..,
s.3; Halit Naci imzal› ve bugün
Topkap› Saray› Müzesi Koleksi-
yonu’nda yer alan porselen için
bkz. Önder Küçükerman, Y›ld›z
Çini Fabrikas›, ‹stanbul, 1987,
s.154.
(17) 1809-1816 aras›nda infla edi-
len bu köflk, 1930’lar›n sonlar›n-
da çevresinde bulunan a¤açlar-
dan birinin y›k›lmas›yla tahrip
olmufl ve ard›ndan ‹stihkâm Ye-
dek Subay Okulu’nun yap›m› s›-
ras›nda tamamen ortadan kald›-
r›lm›flt›r. Bkz. Semavi Eyice, "Ça-
d›r Köflkü", DDüünnddeenn  BBuuggüünnee  ‹‹ss--
ttaannbbuull  AAnnssiikkllooppeeddiissii,, C.2, ‹s-
tanbul, 1994, s.457.



Y›ld›z porselenleri üzerinde görülen
manzara ve mimari resimlerinin, foto¤raf-
lardan çal›fl›lm›fl oldu¤u düflüncesi çok
yayg›nd›r. Sultan II. Abdülhamit’e sunulan
foto¤raf albümleri içinde yer alan foto¤raf-
lardan yararlan›larak yap›lan ya¤l›boya re-
sim say›s› örne¤i çoktur. Özellikle "Türk
Primitifleri" ve "Darüflflafakal› Ressamlar"
ad› verilen bir grup sanatç› –ki bu okulun
ö¤rencileridir-, foto¤raflardan yararlanarak
resimler yapm›flt›r.(18) Bunlar›n yan›s›ra as-
ker ressamlar›n da foto¤raflardan yararla-
narak resimler yapt›klar› bilinmektedir. Y›l-
d›z Çini Fabrikas›’nda üretilen resimli por-
selenlerdeki resimler de bu tür foto¤raflar-
dan yap›lm›flt›r. Bunun en güzel örneklerin-
den birini Halit Naci’nin Göksu Deresi’ni
resmetti¤i manzaras›nda görebiliriz
(res.10). "Kullar› Halid" imzas›n› tafl›yan ‹s-
tanbul manzaral› porselen tepside Göksu
Deresi resmedilmifltir. Tepsinin biçimine
göre meydana gelen kompozisyonda, res-
min ön plan›n› dolduran dere geriye do¤ru
perspektifle küçülür ve ufuk çizgisiyle gök-
yüzüne kavuflur. Kay›klar›n yer ald›¤› dere-
nin sa¤ taraf›nda evlerden oluflan bir mima-
ri grubu yer al›rken sol taraf k›rl›k alan ola-
rak yer al›r. Bu manzara Abdullah Birader-
ler taraf›ndan haz›rlanan ve Abdülhamit’e
sunulan albümdeki Göksu Deresi foto¤ra-
f›ndan (res.11) yararlan›larak yap›lm›flt›r.

Ancak Halit Naci, resmin solundaki k›rl›k
alanda yer alan a¤ac› aynen resmetmifl ol-
mas›na karfl›l›k bir a¤aç grubu daha ekleye-
rek baz› ufak de¤ifliklikler yapm›flt›r. Bu tür
de¤ifliklikler foto¤raftan yararlanan di¤er
ressamlar›n resimlerinde de görülmektedir.
Ayn› foto¤raftan yararlanan Ali Arif Bey ise
ya¤l›boya olarak tuvale çal›flt›¤› resimde
(res.12), içinde iki figürün yer ald›¤› kay›¤›
daha küçük yapm›fl ve bir kay›k daha ekler-
ken, sa¤ k›y›da bulunan iskele ve kay›klar›
resme almam›flt›r.

Oval formda, kabartma çiçek ve üst k›-
s›mda ay-y›ld›z armal› bir di¤er duvar tep-
sisinde ise, Küçüksu Mihriflah Sultan Mey-
dan Çeflmesi tasviri yer al›r (res.13). Mer-
merden, basamakl› bir podyum üzerinde
yer alan dört yüzlü, üzeri kuflun kapl› kub-
belerle örtülü bu meydan çeflmesi a¤açl›k
bir alanda yer al›r ve geride deniz ve flehrin
karfl› k›y›s› görülür.(19) "Halid" imzal› bu
duvar taba¤›n›n bir efli daha vard›r ve içi
beyaz renkte b›rak›lan bu ikinci tabakta
"Server Mesrur ‹zzet" ad› yer al›r.(20)

Halit Naci’nin yuvarlak formlu bir di-
¤er Y›ld›z porselen duvar taba¤›nda Rume-
lihisar› manzaras› vard›r (res.14). Ön plan-
da k›rl›k bir alan –ki buras› ‹stanbul’un
Anadolu yakas›d›r- geride Marmara Denizi
ve k›y›dan tepeye do¤ru yükselen Rumeli-
hisar› resmedilmifltir. Bölgenin 19. yüzy›l
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(18) Foto¤raftan resim ve Darüfl-
flafakal› ressamlar için bkz. Ad-
nan Çoker, "Foto¤raftan Resim
ve Darüflflafakal› Ressamlar", YYee--
nnii  BBooyyuutt  PPllaassttiikk  SSaannaattllaarr  DDeerr--
ggiissii,, S.2/9, Ocak 1983, s.4-12.
(19) Sultan III. Selim’in annesi
Mihriflah Sultan için 1806
y›l›nda yapt›rd›¤› bu meydan
çeflmesi, Göksu’da Küçüksu
Kasr› yan›nda, a¤açl›k mesirede
yer alan yap› bir çok resme
konu olmufltur. Barok ve Ampir
üsluplar aras›ndaki geçifl döne-
mi bezemesine sahip yap› için
bkz. Do¤an Kuban, "Küçüksu
Çeflmesi", DDüünnddeenn  BBuuggüünnee
‹‹ssttaannbbuull  AAnnssiikkllooppeeddiissii,, C.5,
‹stanbul, 1994, s.161.
(20) Nedret Bayraktar, "Topkap›
Saray› Müzesindeki ‹stanbul
Manzaral› Y›ld›z Porselenleri",
SSaannaatt  DDüünnyyaamm››zz,, Y›l:5, S.15,
‹stanbul, Ocak 1979, YKY, s.30.

Resim 11. Göksu Deresi, Ab-
dullah Biraderler Foto¤raf Al-
bümü örnekleri, ‹fl Bankas› Ko-
leksiyonu. (Giray,  s.117.)

Resim 12. Ali Arif Bey, Eski
Göksu, tuval üzerine ya¤l›bo-
ya, 67 x 92 cm. (Giray,  s.117.)



sonlar›ndaki görünümünü yans›tan resim-
de hisar tüm plan› ile görülür. Resimde ta-
ba¤›n hemen hemen yar›s›n› gökyüzü kap-
lamaktad›r.

Sanatç›n›n bu örne¤e benzer ayn› tarz-
da, birbirinin ayn› ama içindeki manzara
resimleri farkl› olan Y›ld›z porselen tabak
örnekleri de ‹stanbul fiehir Müzesi’nde yer
almaktad›r. 24.5 cm. çap›ndaki tabaklar›n
birinde k›fl mevsimini yans›tan karl› bir ha-
vada a¤açlar ve bir tren (res.15), di¤erinde
ise dalgal› denizde yelkenli bir gemi ve ge-
ride  sa¤da tarihi yar›mada resmedilmifltir
(res.16).

"Halid" imzas› tafl›yan ve üzerinde Yeni
Camii, Küçüksu Çeflmesi, Kâ¤›thane Dere-
si, Rumelihisar›, Göksu Deresi ve Anadolu
Hisar› resmi olan befl adet Y›ld›z porselen
taba¤›, ‹stanbul’un 506. fetih y›ldönümü
nedeniyle düzenlenen ‹stanbul Manzarala-
r› Sergisinde yer alm›flt›r(21). 

Halit Naci’nin Y›ld›z porselenleri içinde
duvar tabaklar›, levhalar› d›fl›nda, vazolar
üzerinde de  resimleri vard›r. Yine 1894 ta-
rihli olan, a¤z› kapakl› mavi renkli vazoda,
vazonun gövde biçimine göre geliflen ova-

limsi bir form içinde a¤açlar aras›ndan gö-
rülen bir cami yer al›r (res.17). Bu manzara
resminde görülen yap› muhtemelen Sadâ-
bâd Camii’dir.(22)

Halit Naci’nin bu porselen resimlerinde
kompozisyon, genellikle resmin yer alaca¤›
eflyan›n formuna ba¤l› olarak geliflmifltir.

IIII..  KKAARR‹‹KKAATTÜÜRRCCÜÜLLÜÜ⁄⁄ÜÜ

1909 y›l›nda dönemin ünlü mizah der-
gilerinden biri olan Karagöz dergisinin 83.
say›s›nda ilk karikatürü (res.18) yay›mla-
nan ve Karagöz ressam› Halit Bey, olarak
an›lan Halit Naci, 1918 y›l›na kadar Meh-
met Baha ile birlikte bu derginin iki önemli
çizerinden biri olmufltur.(23) II. Meflrutiyet
döneminde Avrupay› izleyen modern kari-
katür ve Tanzimat karikatürünün geliflmifl
bir devamc›s› olarak tasvirci karikatür ol-
mak üzere iki anlay›fl›n egemen oldu¤u gö-
rülür. Modern karikatürlerin yer ald›¤› Ka-
lem, Boflbo¤az ile Güllabi, Cem gibi dergi-
ler ayd›n ve memurlara hitap etmifltir. Halk
mizah› ve geleneksel seyirlik mizah kültü-
rünü temel alan Halit Naci’nin de çizerleri
aras›nda bulundu¤u Karagöz, Geveze, Ca-
daloz, Feylesof gibi yay›nlar genifl halk y›-
¤›nlar›na hitap eden mizah gazeteleri ve
dergileridir.(24)

‹stanbul’un kent sorunlar›na, tarihi ve
insani de¤erlerine, politikac›lara ve ülkenin
ba¤›ms›zl›¤›n› tehlikeye düflüren di¤er dev-
letlere kadar her türlü konuya elefltirel ola-
rak yaklaflan Halit Naci’nin karikatürleri,
‹ttihat ve Terakki yanl›s› olan Karagöz der-
gisi yan›nda (res.19, 20, 21), Coflkun Kalen-
der, Yeni Geveze, Arzuhal, Hayal-i Cedit,
Falaka, Köylü gibi mizah gazetelerinde de
karikatürleri yay›nlan›r. 
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Resim 13. Küçüksu Mihriflah
Sultan Meydan Çeflmesi, Y›l-
d›z Porselen Duvar Taba¤›,
Topkap› Saray› Müzesi Kolek-
siyonu. (Özdeniz, s.94.)

Resim 14. Rumelihisar›, Y›ld›z
Porselen Duvar Taba¤›,
çap:24cm.  ‹stanbul fiehir Mü-
zesi. (Özdeniz, s.95.)

Resim 15. Manzara, Y›ld›z Por-
selen Tabak, çap:24,5 cm.  ‹s-
tanbul fiehir Müzesi. (Özdeniz,
s.96.)

Resim 16. Manzara, Y›ld›z Por-
selen Tabak, çap:24,5 cm.  ‹s-
tanbul fiehir Müzesi. (Özdeniz,
s.96.)

(21) Anonim, ‹‹ssttaannbbuull  MMaannzzaa--
rraallaarr››  SSeerrggiissii,, ‹stanbul, 1959,
Topkap› Saray› Müzesi Yay›nla-
r› No:9, s52.
(22) Sadâbâd Camii hakk›nda
ayr›nt›l› bilgi için bkz. Selçuk
Batur, "Sa’dâbâd Camii", DDüünn--
ddeenn  BBuuggüünnee  ‹‹ssttaannbbuull  AAnnssiikklloo--
ppeeddiissii, C.6, ‹stanbul, 1994,
s.386-388.
(23) Turgut Çeviker, HHaalliitt  NNaaccii
KKaarraaggöözz''üünn  GGöörr  DDeeddii¤¤ii,, ‹stan-
bul, 1989, Adam Yay›nlar›,
s11.;Turgut Çeviker, "Karagöz
ve Ünlü Karikatürcüsü Halit
Naci", HHüürrrriiyyeett  GGöösstteerrii  SSaannaatt
EEddeebbiiyyaatt  DDeerrggiissii,, S.97, ‹stan-
bul, Aral›k 1988, s.78.
(24) Turgut Çeviker, aa..gg..ee., s.11-
12.(25) Turgut Çeviker, aa..gg..ee..,
s.12-13.



Halit Naci’nin Karagöz dergisinde ya-
y›nlanan karikatürlerini bir kitap halinde
toplayan ve bafl›na da küçük ama önemli
bir inceleme yazan Turgut Çeviker, "Halit
Naci, tasvirci karikatürün getirdi¤i k›s›r
döngüyü zorlam›flt›r. Zengin bir düfl gücü,
oluflturdu¤u simgeler zinciri ve ye-
ni anlat›m biçimleri ve uzun so-
luklu çal›flkanl›¤›yla türünde
baflar›l› olur. Savafl alanlar›-
n› saymazsak, ‹stanbul d›-
fl›na ç›kmayan bir kari-
katür serüveni yaflam›fl-
t›r. Kara kalem ve sulu-
boyan›n duyarl› diliy-
le oluflturdu¤u gele-
neksel giysi ve motif-
lerle süslenmifl insan-
lar ve arka plandaki
‹stanbul görüntüleri-
nin yer ald›¤› karika-
türleri, bugün ayr› bir
belgesel de¤er de tafl›-
maktad›r."(25) diyerek,
Halit Naci’nin karika-
türleri için çok do¤ru bir
de¤erlendirme yapm›flt›r.

SSOONNUUÇÇ

Asker ressamlar kufla¤›n›n, di-
¤erleri kadar tan›nmasa da önemli bir isim
olarak tan›mlayabilece¤imiz Ressam Halit
Naci, gerek ya¤l›boya resimleri, gerekse
porselen resimleri ve karikatürleri ile çok
yönlü bir sanatç› olarak, farkl› malzemeler
kullanm›fl ve sanat›n› baflar›yla ortaya koy-
mufltur. Yap›tlar› bugün Topkap› Saray›
Müzesi, Dolmabahçe Saray›, ‹stanbul Aske-
ri Müze, ‹stanbul fiehir Müzesi ve özel ko-
leksiyonlarda yer alan sanatç›n›n, ‹stanbul
ile ilgili olan resimleri, yap›lar›n o dönem-
deki durumlar›n› titiz ve ayr›nt›c› bir çal›fl-
ma ile gerçekçi olarak betimlemesinden do-

lay›, birer görsel belge olarak de¤erlendiri-
lebilir.
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Resim 18. Karikatür, Karagöz
/ 13.05.1909/S.83,s.4.(Çeviker,
s.15.)

Resim 19. Karikatür, Karagöz
/ 7.4.1910/S.185,s.1.(Çeviker,
s.127.)
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s.41.)
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Resim 17. Manzara, Y›ld›z Por-
selen Vazo,1894. Antik A.fi.
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