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EYÜP SEMPOZYUMLARI VE 
SEMPOZYUM K‹TAPLARIMIZ 
ÜZER‹NE....

Halk›m›za yaflad›klan tarihi ve tabii çevreyi koruyup
gözetmenin vazifeleri oldu¤u fluurunu kazand›rmak flart.

Tarihi eselerin Milli kimli¤imizi yans›tt›¤›n› ve topraklardaki
mühürlerimiz oldu¤unu onlarla birlikte yaflaman›n bir ayr›cal›k ve
zevk say›lmas› gerekti¤ini anlatman›n bir yolunu bulmak laz›m.

Belediyemiz’in 1997 y›l›ndan beri düzenledi¤i, 2003 y›l›nda ye-
dincisi yap›lan ve kitaplaflt›r›lan ve CD’leri haz›rlanan Sempozyumlar
tarihe ve kültürümüze sahip ç›kma aç›s›ndan çok önemli.

De¤erli ilim ve kültür adamlar›m›z›n kat›l›m›yla gerçeklefltirilen bu sem-
pozyumlarda Eyüp’ün meseleleri masaya yat›r›larak tart›fl›l›yor. Say›s› yüzleri bulan
tebli¤ler sayesinde zengin bir çeflit envanter ortaya ç›k›yor ve tarihi de¤erler kayda geçiyor. Sunulan
tebli¤ler kitaplaflt›r›l›yor.

Yedinci cildiyle birlikte kültür dünyam›za sunulan sempozyum kitaplar› ve CD’leri, bask›lar›,
iç düzenleri ve zengin görsel malzemeleriyle ‹stanbul Kitapl›¤›na çok de¤erli katk› niteli¤ini tafl›yan
güzel ve nitelikli bir yay›n olarak, kültür hayat›m›zda yerini al›yor.

Sempozyumlar baz› y›llar özel bölümler halinde haz›rland›. 1999 y›l›nda (dördüncüsü) Osmanl›
Devletinin Kuruluflunun 700. y›l›n’a tahsis edildi. 2002 de yap›lan (alt›nc›s›) Eyüp’lü Meflhurlar’a
ayr›ld›.2003 'te yap›lan (yedincisi) ‹stanbul'un Fethi'nin 550. y›l›n’a ithaf edildi.

Sempozyumlar tertip edilirken, her y›l klâsik ve modern tarz› içeren üslûplarda bir çok sergi
aç›ld›. Hat, Tezhip, Ebru, Foto¤raf, Gravür, Kartpostal, Resim gibi. Nerede ise toplant›larla özdefl
hale gelen sergiler Türk Kültürü ve Sanat›n’a da katk› olarak nitelendirilebilir.

Sempozyum kitaplar›m›z Kültür/Sanat/Bilim dünyam›zda bir köfle tafl› niteli¤inde olaraktan
yerini al›rken bu anlamda çal›flma yapacaklara da numûne teflkil edece¤i kanaatindeyiz.

Sempozyumlar›m›z hem organizasyonlardaki kalite, hem de yay›ndaki nitelik itibari ile ülke-
mizde bir kamu kuruluflu’nun istendi¤i takdirde ne yapabilece¤ine iliflkin örnek olarak ortada dur-
makta.

Bir benzetme yap›lacak olursa; flayet Eyüp yansa y›k›lsa tarumar olsa, bu mübarek ve muazzez
beldeyi yenibafltan kurmak için elimizde belge, bilgi ve doküman1ar mevcut olmal›. ‹flte bu anlam-
da Sempozyum metinleri Eyüp'ün gelece¤ine at›lm›fl sa¤lam temeller olarak de¤erlendirilebilir. 

Ülkemizin sayg›n kurulufllar›ndan, Üniversitelerden örne¤in Y›ld›z Teknik, Hacettepe, Bilkent,
‹. T. Ü. , Mimar Sinan, Marmara, Kültür, ‹stanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 100. Y›l Üniver-
sitesi, Selçuk Üniversitesi, Uluda¤ Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesinden birçok bilim adam›
kat›ld›. Gazeteci, yazar, araflt›rmac›, sanatç› bu çal›flmalarda yer ald›. Dolay›s› ile yedi ciltlik
Sempozyum Kitaplar› ve CD’leri ayn› zamanda ülkemizin birikimini yans›tmakta.

Semavi Eyice, ‹lber Ortayl›, Zeynep Ahunbay, ‹skender Pala, Harun Bat›rbaygil, Gündüz
Gediko¤lu, Burçak Evren, Örcün Bar›flta, Haflim Karpuz, Baha Tanman... gibi simalar›n yaz›lar›n›n
yer ald›¤› kitaplar›m›z; di¤er yönden de, nitelikli, kamu ve özel kurulufllar›n ülkemiz de az da olsa
varoldu¤unu ve bunun yan›nda ülkemizde dünya çap›nda bilim adam› var oldu¤u gerçe¤ini ortaya
koymakta.

Biz ç›tay› sürekli yüksek tuttuk. Hem organizasyonlardaki kalite, hem de yay›nlar›m›zdaki nite-
likle ülke standartlar›n› zorlamakla yetinmedik. Kitabî olan bilgi, belge ve dokümanlar› sanal ve diji-
tal ortama tafl›d›k. Yay›nlad›¤›m›z tüm Sempozyum kitaplar›m›z› CD ortam›na tafl›d›k. Hem
Belediye Web sitemizde, hem de sizler sundu¤umuz CD'lerle Eyüp'e iliflkin çok de¤erli bilgilere
kolayca ve k›sa yoldan ulaflabileceksiniz.



Medeniyet tasavvuru olan asil bir milletin evlâtlar› olarak günübirlik yaflamak yerine ve ayr›ca
yaflad›¤› hayat› anlams›z yaflamak yerine atalar›m›z›n yapt›¤› gibi hayat› ve hayata bak›fl›m›z›
medeniyet yolcusu olarak de¤erlendirmeliyiz. Biz Sempozyum Kitaplar›m›z› ve CD’lerimizi
medeniyet tasavvurumuza iliflkin bugünün ve yar›n›n insan›na sundu¤umuz mektuplar olarak
de¤erlendirilmesini isteriz.

Bizler Eyüp'e ait her ad›m at›fl›m›zda att›¤›m›z ad›m›n, Eyüp’lülük bilincimize ne katt›¤›n›, ve
ne kataca¤› düflündük. ‹stedik’ki Sempozyum kitaplar›m›z ve CD’lerimiz Eyüp'te yaflayan aziz
Eyüplü hemflehrilerimizden bafllayarak, ‹stanbul'umuza, Ülkemize, hatta tüm dünya insanl›¤›na
EYÜP GERÇE⁄‹N‹ anlat›r. Dolay›s› ile bizim ve hepimiz’in gündeminde "Eyüp Gerçe¤i" sürekli
olarak kal›r.

Bu ba¤lamda Eyüp Sempozyum metinleri özgün, kal›c› ve yerli muhteva ve motifleri içermesi
ile hem yerel hem de evrensel olan› kapsamakta dolay›s› ile bu ülkede ne , nas›l yap›lmal›, sorusuna
net bir cevap teflkil etmekte. 

De¤erli okurlar, bütün ‹stanbul’u bir yüzük kabul etsek,  Eyüp o yüzü¤ü taçland›ran ve
anlaml› k›lan yakuttan bir taç gibidir.

Medeniyet paydas›na kat›lm›fl nice güzellik ‹stanbul mahreçlidir.‹stanbul ve Eyüp medeniyet
ana fikrimizin mekan tutmufl hali gibidir.

Eyüp’te var olan de¤erleri ifade etti¤i büyük potansiyeli ile günümüzün uygarl›k yar›fl›nda hak
etti¤i yere tafl›mak için yeni bir dönem daha bekliyor bizi.

Bu ba¤lamda, 2023 Eyüp için, öngördü¤ümüz büyük dönüflümü yak›n, orta ve uzun vadeli
projelerle oluflturmufl bulunuyoruz. Bu projeler, zihnimizdeki modern ve yaflanabilinir Eyüp
tasavvurunun deyim yerindeyse prototipidir.

Haz›rlad›¤›m›z bu projeleri önemli k›lan bir faktörde flu; ulafl›m›ndan yerleflime, tarihi ve do¤al
çevreden sosyal dokuya kadar, bölgesel bir planlamayla tüm kent konseptini yeniden ve kararl›
de¤iflim yaklafl›m›yla ele al›nmas›d›r.

Ve bunu yaparken Avrupa kent Konseptleri paralelinde bir geliflimi hedef tutuyoruz.
Hedefimiz 2025'i dönüflüm bafllang›c› sayan Avrupa kent konseptine paralel olarak,
Cumhuriyetimiz’in 100. y›ldönümüne denk gelen 2023 y›l›na kadar, Eyüp'ü tam anlam›yla uygar ve
yaflanabilir bir kent haline getirmek.

Eyüp'ümüzü gelecek güzel günlere çal›flarak, terleyerek bu kent için yorulan bütün beyinlerin
birikimini seferber ederek haz›rlayaca¤›z. Kentimize sahip ç›kmak, kendimize, kendi

gelece¤imize, çocuklar›m›z›n gelece¤ine sahip ç›kmak demektir. Bu anlamda bu
kentin yöneticileri olarak bizim bu kentin sevdal›lar› olarak, aziz

Eyüplü’lerin, yani hepimizin üzerinde ciddi bir sorumluluk bulunuyor.
Yaflanabilir bir Eyüp hedefi, ancak ve ancak toplumun bütünü taraf›nda

paylafl›ld›¤› ve omuzland›¤› taktirde ulafl›labilir bir hedef olacakt›r.
Ortaya koydu¤umuz vizyon, belirledi¤imiz çal›flma program› ancak
ve ancak halk›m›z›n hüsn-ü kabulü ile aktif katk›lar› ve kat›l›mlar›yla
baflar›ya ulaflacakt›r.
Ayr›ca ikinci bask›s›n› 1996’da yapt›¤›m›z (merhum) Mehmet
Nermi Haskan’›n Eyüpsultan Tarihi kitab›m›z› da CD’ye

aktard›k. Umulur ki Sempozyum kitaplar›m›z ve CD’lerimizle
birlikte ihtiyaçlara cevap verir.

Bu dilek ve temennilerle 2003 y›l›nda yapt›¤›m›z sempozyumun 7.sini
‹stanbul’un fetihinin 550. y›l›na ay›rd›¤›m›z› yineliyor, “Fethin”

anlafl›lmas›nda mütevaz› bir katk› sunabildi isek ne mutlu bize diyorum. 
300’ü aflk›n tebli¤, 3000 sayfay› aflan sayfa hacmi ve binlerce görsel

materyal ile kitaplar›m›z ve CD’lerimiz -inflallah- bilim, kültür, sanat camias›nda hak
etti¤i alakaya mazhar olacakt›r. Eme¤i geçen herkese flükran borçluyuz. Sa¤olsunlar,
varolsunlar.

Sayg›lar›m›zla.

Ahmet Genç 
Eyüp Belediye Baflkan›
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H‹KAYEM‹Z 
DEVAM ED‹YOR...

Yaz›m›za bu bafll›¤› seçifl sebebim; 2004’te yapmay›
planlad›¤›m›z VIII. sempozyum’un  yap›l›p yap›lmayaca¤›
hususunda "ortam›n flu" olmas›d›r. Her ne kadar kayda
de¤er menfi bir durum yoksa bile, en küçük ihtimali dahi
hesaba katmakta fayda var.

Biz haz›rl›klar›m›z› May›s’›n (2004) ikinci haftalar›nda -
VII.sempoyum’u yapacak  flekilde tamamlad›k. Bunu da bura-
dan ilan ediyoruz. fiayet, bu çal›flman›n  bafl›na bir halel gelir ise;
bu durumun ne anlama geldi¤ini " bilim, sanat ve kültür" camias›n›n
hamiyetperver alakalar›na emanet ediyoruz.

Konuya dönecek olur isek ; VII. sempozyum’a ait hikayemize .  Evet hikayemiz devam edi-
yor.Eyüp üzerine aç›t›¤›m›z sayfa henüz kapanmad›. Kapanmayacakta.Bu y›l  size anlataca¤›m hi-
kayemiz 2003 y›l›n’›n  sempozyum’una , ait tuttu¤umuz notlar olacakt›r. Her y›l oldu¤u gibi.

Ben bu notlar› tutarken kendimi " tan›k " yerine koyarak yap›yorum  bütün bunlar›. Ak›p giden
zaman içinde , zaman›n›n  bir kesitinde , Eyüp üzerine gözlemlerim i tan›kl›¤›m›, flehadetimi kayda
geçiyorum.  Bu kay›tlar her ne kadar,  an’a ait kay›tlar dahi olsa "an’›n" ebedilefltirilmesi demekte
oluyor.

‹flte bu sebeple  y›l y›l sizlere aktard›¤›m  toplant› ve metinlere ait notlar, her ne kadar zamanla
mukayed  olsa  bile " ebediyete dair  düflülmüfl notlar" olarak kabul edilmesinde fayda  var. Zira
söz uçar,  yaz› kal›r.

2003 y›l› ülkemizde ve dünyada bir hayli s›k›nt›l› geçti. Olaylar ve yank›lar›, özellikle bizim bu-
lundu¤umuz co¤rafyay› derinden etkiledi. Ülkemizde ve komflu ülkelerde vücut bulan yeni gelifl-
meler bundan sonra olacaklar›n adeta habercisi idi. Ve yine 2003 y›l› , (ilan edilmesine ra¤men  ) ‹s-
tanbul’una Fethin’in 550. y›l›na iliflkin, dört bafl› mamur, resmi / özel bir çal›flmaya rastlayamad›k.
Mevzii kimi faaliyetlerin yasak savma kabilinden oldu¤unu gördük. T›pk› 1999 y›l›nda Osmanl› Ci-
han Devlet’ini   700. kurulufl y›ldönümünde hat›r› say›l›r çal›flma olmamas› gibi . Halbuki beklenti-
lerimz flu idi:  dergilerimiz kapsaml› özel say›lar yapar, gazetelerimiz yüzlerce özel ekler verir, tele-
vizyonlar›m›z özel yay›nlar yapar , üniversitelerimiz toplant› üstüne toplant› yapar, resmi ve özel
kurumlar›m›z var olan bu çoflku ve heyecana kat›l›r. Y›l boyu süren  bu canl›l›k haf›zalara ve sat›r-
lara geçer. Yaflad›¤› an’a y›la ve yüz y›la  söylecek sözü olan  medeniyet yolcular›,  ç›kt›klar› bu
uzun ve meflakkatli yolculu¤un temsilcileri olurlar... Beklentimiz bu idi. Ama ne yaz›k ki  c›l›z bir
iki sesin d›fl›nda , ne 1999 da ne de, 2003 de baflkaca ses ç›kmad›. Biz yine de ç›kabilecek  "güçlü  sa-
da" y› bekleyelim ve devam edelim .

Avrupa  Birli¤i  sürecinde en netameli alanlardan kabul edilen iki konu var; ilki ‹stanbul ve ‹s-
tanbul’un konumu, de¤eri ise Osmanl› üzerine laf etmek . Sureç’e halel gelecek diye 2003 y›l’› ma-
alesef heder edildi. Ne istanbul, ne Fetih , ne Osmanl› bilimsel objektivite ile masaya yat›r›l›p ; bun-
lar dün için ne anlam a geliyor ve ne idi., bugüne ne söylüyor ve yar›na ne söyleyecek ... Bunlar bu-
günün  insan›n›n, özellikle de bizim insan›m›z›n anlayaca¤› bir dille  kayda geçirilmeli idi geçirile-
medi. Üzerinde yürüyece¤imiz bir yol olmaz ise nereden  ilerleyebiliriz ki.Ve bir Medeniyet Tasav-
vumuz yok ise , hedefimiz ne olabilir ki ...



‹flte bu ba¤lamda bizim bu  sene  yapt›¤›m›z Eyüpsultan Semposyum’u VII –bizce –ayr› öneme
haiz. Sebebi  flu;  Yap›lan toplant›n›n hem ‹stanbul’un Fethinin 550 y›l›na ithaf edilmesi ve bu me-
yanda tebli¤ler sunulmas› .Ayr›ca Fetihte ,  ‹stanbul  ve Osmanl› Tarihinde çok önemli bir yere haiz

olan Eyüp üzerine ciddi yaz›lar›n yer almas› .Bu sebeplerle  (daha baflka sebebleri zikret-
miyorum) sempozyum bu meyanda gerçeklefltirilen çal›flmalarla yan yana konuldu-

¤unda "ruchaniyeti ve evveliyeti" hemen kendini gösteriyor.

Bu sene yaz›ma biraz uzun say›labilecek giriflle bafllamam›n  sebebi,  hem
toplant›n›n olup olmayaca¤›, hemde kitab›m›z›n (VIII) yay›nlan›p yay›nlan-
mayaca¤› hususunda 2004’e ait kimi beklentilerin olmas›. ‹nflaallah  b›rakt›¤›-
m›z yerden hikâyemizi sürdürüz. Devam edemez isek, bu son hikayemiz,

(VII) de giriflte yazd›klar›m› bu iflin  bir manifestosu  olarak  kabul etmenizi
rica ediyorum. Yani biraz da kar›nca misali. Demifller ya kar›ncaya  "bu cüsse

ile Kâbeye nas›l var›rs›n?" Oda bu yolda ölürsem bile kâr, demifl. Varabilmesi ise
âdeta bir k›z›lelma . Bizimkiside biraz öyle iflte. 

Hikâyemiz devam ediyor. 

Haz›rl›klar› iki ay› bulan befl sergi haz›rlad›k bu y›l. Sakarya Üniversitesi ö¤retim üyelerinden
Yard.Doç.Dr.Hülya Do¤ru’nun "Geleneksel Türk Sanat›ndan Esintiler” bafll›kl› Hat, Tezhip ve Ebru
sergisi , Ahmet Bay›nd›r ‘›n genifl arfliv  ve koleksiyon  taramalar›ndan  sonra kotard›¤› "  Fetih, Fa-
tih ve Eyüp Kesitler" sergisi Eyüb’ün en eski foto¤rafç›lar›ndan olan Foto Munir lâkapl› Munir Çal-
d›ran bey’in delâlet  ve himmetleri  ile aç›lan "Eyüp’te Tarihin Bugünle Randevusu  " bafll›kl› Foto¤-
raf Sergisi, Belediyemiz arflivinden derlenen bilgi , belge ve dokümanlarla oluflturulan " "10.Hizmet
Y›l›na Do¤ru Yine, Yeniden Eyüp Sergisi ". Son olarakta yaflayan en meflhur gravürcülerimizden
olan Cemal Aky›ld›z ’›n  "‹stanbul ve Fetih " bafll›kl› Gravür Sergisi..

Toplant›lar›m›z’›n yap›ld›¤› Eyüp Diyanet Sitesi iki kat›n› iflgal eden 100’e yak›n çal›flman›n el-
bette  ön haz›rl›¤› sergilenmesi ve kayda geçirilmesi önemli. Ben Sergilerde eme¤i geçen Sn. H.Do¤-
ru’ya , Sn A.Bay›nd›r’a , Sn.  M. Çald›ran’a , Sn. C. Aky›ld›z’a  ayr› ayr› teflekkür ediyorum.

Sergilerimiz ’in aç›l›fl›ndan sonra Sempozyum’ un aç›l›fl fasl›na geçildi. Burada daha önce ilan
etmemize ra¤men , Kültür ve Turizm Bakan› Erkan Mumcu  yurt d›fl›nda olmas› sebebi   ile kat›l-
mad›.‹lân edilen programda bu tür olumsuzluklar elbette dikkatlerden kaçmad›.Bu durumu  ben
genel organizasyon plan›nda "eksiler" hanesine kaydettim. 

Ayr›ca her y›l çoflku ile aç›l›fl›n› yapt›¤›m›z sempozyumumuzun bu y›l ki “aç›l›fl seremonisinin"
solgun sar› renkler tafl›mas› ise kat›l›mc›lar , izleyiciler ve misafirlerimizin gözünden kaçmad›. Bu
durumda " kay›plar hanemizin" eksiler bölümüne ald›¤›m›z› ilâve etmeliyim.

Cuma günü aç›l›fl günü ( 9 May›s) Cuma dan sonra bafllayan ilk oturumda Prof.Dr. Hüseyin
Algül , Prof.Dr.  Semavi Eyice , Prof.Dr.Nazif Gürdo¤an , D.Mehmet Do¤an , Prof. Dr.Refik Turan ,

Mustafa Arma¤an ve  Gündegül Parlar konufltular. Hastal›¤› sebebiyle
Prof.Dr. Atilla Çetin kat›lmad›lar. ‹lk oturuma Prof Dr. Oktay Aslanapa bafl-
kanl›k yapt›lar.

‹kinci gün (10 May›s)  II oturum Prof Dr. Orcün Bar›flta, Prof.Dr. Gönül
Cantay, Prof. Dr. Gündüz Gediko¤lu, Doç. Dr. Osman Cilâc›, Yrd. Doç. Dr. F.
Ahsen Turan, Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan, Dr. Sacit Aç›kgözo¤lu kat›ld›lar. II.
Oturuma Prof. Dr. Selçuk Mülayim baflkanl›k yapt›lar.

Ayn› gün yap›lan III. Oturuma, Dr.Mehmet Efendio¤lu, Prof. Dr. Süley-
man Toprak, Doç. Dr. Arif Y›ld›r›m, Yrd. Doç. Dr. Gülgün Köro¤lu, Dr. Z. Ci-
han Özsay›ner ve Dr. Aziz Do¤anay kat›ld›lar. Bu oturuma Prof. Dr. Kenan
Gürsoy kat›lmad›lar. Oturuma Prof. Dr. Hüseyin Algül baflkanl›k yapt›lar.
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Mihmanda’da ö¤le telaflesi

Sempozyumlar›m›z›n mübdii
ve mucidi Örcün Bar›flta hoca-
m›za Baflkan Ahmet Genç An-
neler günü  hediyesini takdim
ediyor. 



Pazar günü (11 May›s) IV Oturuma Prof.Dr.Örçün Ba-
r›flta Baflkanl›k yapt›lar. Bu oturuma Prof. Dr. Harun Bat›r-
baygil, Doç Dr. Nuran Karapilehverian, Mustafa Miyaso¤-
lu, Doç. Dr. Filiz K›l›ç, Yrd. Doç. Dr. Adem Apak, Yrd.
Doç. Dr. Tülin Çoruhlu, Yrd. Dç. Dr. Mustafa Güler kat›ld›-
lar. Oturuma kat›lmayan Yrd. Doç. Dr. Nermin  Özcan
Özer tebli¤lerini sonra verdiler.

Pazar günü, son gün ve son oturuma  U¤ur Derman
baflkanl›k yapt›lar. Son oturuma Prof. Dr. Sn. M. Nur Do-
¤an, Prof. Dr. Ayla Ersoy, Prof. Dr. Mehmet H. fiakiro¤lu,
Doç Dr. Ayfle Özel, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamil Gören,
Yrd. Doç. Dr. Ali R›za Özcan, Yrd. Doç. Dr. Recep Uslu ka-
t›ld›lar. Bu oturuma kat›lmayan Dr. Süleyman Berk tebli¤i-
ni sonra verdiler.

Son oturumun ard›ndan VII. Sempozyum’u de¤erlendirmek üzere Prof. Dr. Örcün Bar›flta söz
ald›lar. Bar›flta hocam›z hem VII. Sempozyum’a,  hemde  daha önce yap›lan toplant›lara ve yay›nla-
nan kitaplara vurgu yaparak "Eyüp Belediyesi Türk Belediyecilik Tarihinde ortaya koydu¤u bu ör-
nek tav›r ve uygulama ile ödül’ü hak ediyor. Bu tesbiti buradan ilgililere duyuruyorum" dedi. Da-
ha sonra baflkan ad›na söz alan Sempozyum tertip komitesi baflkan›  ve baflkan yard›mc›s› Osman
Sak flunlar› söyledi. "Bize gelen umumi talepler üzerine, içinde ilmi toplant›lar›n, sergilerin, konser-
lerin, gezilerin, yar›flmalar›n , yay›nlar›n oldu¤u "Eyüpsultan Haftas› " tertip etmeyi düflünüyoruz.
Bu anlamda cümle dostlar›m›zdan teklif ve destek ve katk›lar›n› bekliyoruz". Kapan›fl konuflmas›n-
da en son sözü ben ald›m ve flunlar› ifade ettim; “Daha önce söylenen muhtemel ‹stanbul büyük
depremine hepimizin haz›rl›kl› olmas› gerek. Âdeta istanbul’u chek-up edip, içi d›fl› nesi var nesi
yok kay›t alt›na al›p saklamal›y›z. Filmler, mikro filimler, çipler,çizimler, foto¤raflar, dialar hangi
malzeme    ve hangi yöntem geçerli ise, teknolojinin son imkânlar› ile bunlar› muhafaza etmeliyiz.
Bu iflte hatta flöyle düflünmeliyiz, (Allah göstermesin) ‹stanbul yok olsa yansa y›k›lsa, yerle bir olsa;
biz eldeki bilgi ve belgelerle bu flehri yeniden kurabilmeliyiz. ‹flte bu tesbitten hareketle biz ‹stanbul
için de¤il ama yine ‹stanbul’a ait, ‹stanbul’un kalbi say›labilecek  bir yeri yani Eyüp’ü kay›t alt›na
al›yoruz. Eyüp’le alâkal› birileri bundan sonra bir fley yapacaksa, ilk defa müracaat edece¤i adres
bizim yapt›klar›m›z olacakt›r. Belki yapt›klar›m›z›n hepsi mükemmel de¤il ama bu meyanda kotar-
labilecek ifllerden en niteliklisidir diye düflünüyoruz...”

Bu önemli hat›rlatmadan sonra bir hususa daha de¤indim o konuflmamda. O da flu idi. " Biz
bafl›ndan beri Eyüpsultan Sempozyum’lar›  tecrübe ile genç bak›fl›n nitelikli bir bileflkesi olmal› de-
mifltik. Öyle de oluyor. Ülkemizin en sayg›n bilim adamlar› , yazarlar› , araflt›rmac›lar› konufluyor
ve yaz›yor. Ama bununla birlikte çok yetenekli gençlerimi-
zinde  önü aç›lmal› onlar› yüreklendirmeliyiz. ‹flte bu an-
lamda Eyüp toplant›lar› bu hassas dengeyi ciddiyetle mu-
hafaza etti¤i için önemli ve baflar›l›d›r” dedim. Ve bu ka-
naatlerim devam etmekte . 

Kapan›fl konuflmas›n› müteakiben vakit kalmamas› se-
bebiyle Haliç’te motorla gezi ve Piyer Loti de vedâ çay›n›
iptal ettik. Misafirlerimizi Osmanl› Türk Mutfa¤›n›n seçkin
örneklerinin sunuldu¤u, projesi Prof. Dr. Nezih Eldem ta-
raf›ndan çizilen Mihmandar Lokantas›nda ikram etti¤imiz
toplant› yemeklerinden sonra, vedâ yeme¤i yine Eyüpsul-
tan›m›z’›n seçkin mekanlar›ndan olan bir Osmanl› Türk
Evi tarz›nda inflâ edilen Halitpafla Kona¤›nda verdik. 
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Sergimizde yer alan Cemal
Aky›ld›z’›n Eyüpsultan Camii
gravürü

Foto¤raf sanatç›s›  Münir
Çald›ran’›n sergisinde yer alan
Eyüp’ten bir kesit



Yemekte hem üç günlük organizasyonu de¤erlendirdik. Hem de gelece-
¤e iliflkin projeler üzerinde durduk. Daha sonra ‹stanbul içinde meskûn ve ‹s-
tanbul  d›fl›ndan gelen misafirlerimizi yolcu ettik. Misafirhanede kalan hoca-
lar›m›z› u¤urlarken hocalar›m›z , "halâ kalbimiz burada kald›"kabilinden ga-
yet dokunakl› intibalar› bizleri de duyguland›rd›. Evet hatas›yla sevab›yla bir
Sempozyum daha sona ermiflti. Biz toplant›lar›n yorgunlu¤unu üzerimizden
atamadan Sn. baflkan Ahmet Genç Bey’in talimat› ile VII. Tebli¤ler kitab›n›
bir an önce basma haz›rl›klar›na girifltik.

Bask› çal›flmalar› ve haz›rl›klar› may›sta bafllad›. Aral›k sonunda netice-
lendi. Yedi ayl›k yorucu ama gönendirici kofluflturmalar  s›ras›nda de¤erli

tebli¤cilerden her y›l oldu¤u gibi bu senede destek ve alâka gördük.
Tebli¤lerini görsel malzemeleri ile birlikte veren tebli¤cilere metin mizanpaj› yap›ld›ktan sonra

tashihe gönderildi. Yaz›s›nda görsel malzeme olmayan çal›flmalara da bizler arflivimizden destek
ç›kt›k. 28 forma, 450 sayfaya varan hacmi ile kitab›m›z daha önceki ciltler ile yar›fl›r hale geldi.

Toplant›lara kat›lamayan ama takip eden, dinleyen de¤erli Eyüp dostlar›n›da unutmadan geçe-
mezdik. Onlar›da aram›za katt›k. Befl oturumda yer alan tebli¤ metinlerinin ard›ndan ek bölüm
yapt›k. Bu bölümde çal›flmas› bizlere ulaflan dostlar›m›z›n yaz›lar›na yer verdik. Bu bölümde Pr.
Dr. Özden Süslü, Prof. Dr. Tayfun Akkaya, fienay Aslan, Selçuk Seçkin, Gül Ahraz Dikmen, Yrd.
Doç. Dr. Hülya Do¤ru, Hülya Yalç›n, Nilgün Do¤rusöz, Yrd. Doç. Dr. Mehmet ‹brahimgil, Ahmet
Bay›nd›r, Dr. Fahrunnisa Kara, As›m Yediy›ld›z, Dr. Vidan fiiflman, Haflim fiahin ve Talha U¤urlu-
el’in tebli¤leri yer ald›. ‹stanbul, Fetih ve Eyüp üzerine çal›flmalar›n yer ald›¤› ek bölüm, VII. kitab›-
m›z›n münderecat›na zenginlik katt›. Eme¤i geçen herkese burada flükranlar›m› sunuyorum.

Kitaplaflt›rma çal›flmalar›m›z devam ederken bir taraftanda kitaplar›m›z›n CD ortam›na aktar›l-
mas› için u¤raflt›k. Yapt›¤›m›z hummal› gayretler neticesinde halen bas›l› olan yedi kitab›m›z›n
yedisini de CD’ye aktard›k. Bundan sonra araflt›rmac›lar ve tüm Eyüp dostlar› bir tuflla sayfalar do-
lusu bilgilere ulaflabilecekler. Ayr›ca en k›sa zamanda yedi CD’mizde yer alan bilgi ve dökümanlar
belediyemizin web sitesine aktaraca¤›z. Sitemizi takip edenlerde oradan ulaflabilecekler. CD. edin-
me imkân› olmayan de¤erli dostlar›m›z için bu yöntemin daha yararl› olaca¤› kanaatindeyim.

Bu arada sempozyum s›ras›nda ald›¤›m notlardan birkaç›n› daha sizlerle paylaflmak istiyorum:
Aç›l›fl günü Kültür ve Turizm Bakan› Sn. Erkan Mumcu’nun gelmedi¤ini aktarm›flt›m. ‹kinci gün
‹stanbuldaki bir program› dolay›s› ile gelen Milli E¤itim Bakan› Sn. Hüseyin Çelik program›m›za
kat›ld›lar. Tebli¤leri dinlediler. Konuflma yapt›lar. Yeme¤imize kat›ld›lar. Eyüb’ü ve Piyer Lotiyi
gezdiler. Bilgi ald›lar. Bakan’›n bir politikac› huviyetinin yan›nda akedemisyen kimli¤i ile Sempoz-
yumumuz’a verdi¤i fiziksel ve manevi katk› bizleri sevindirdi.

Kutlu Do¤um ve Anneler günü, bizim programa denk gelmesi sebebi ile organizasyon’a bu iki
programdan renk ve kokularda dahil oldu. Tüm anneler ad›na, sempozyumumuz’un mubdii ve
mucidi Prof. Dr. Örçün Bar›flta Hoca’m›za Baflkan’›m›z Ahmet Genç Bey günün an›s›na haz›rlad›¤›-
m›z hediyesini verdi. Kutlu Do¤um haftas› münasebeti ile haz›rlanan güller- Peygamberimizi tem-
silen- misafirlere da¤›t›ld›.

Daha önce Prof. Dr. Nezih Eldem’e ve Prof. Dr. Semavi Eyice’ye verdi¤imiz sempozyum an›s›-
na hediye ve belgesini bütün VII. sempozyumlar›m›z’›n müdavim ve k›demlisi olan hocalar›n hoca-
s› Prof. Dr. Oktay Aslanapaya takdim ettik.

Refik Turan ve Ahsen Turan hocalar›m›z› iki y›ld›r ailecek misafir ediyoruz. Sa¤olsunlar büyük
samimiyetle  destek veriyorlar toplant›lar›m›za. Burada benim dikkatimi çeken fley, pire için yor-
gan yakanlara ibret olsun diye hat›rlat›yorum. ‹ki akademisyen hoca her ne flartta, her ne halükârda
olursa olsun bilimsel disiplin ve ahlâk› önceleyerekten toplant›lara kat›l›yorlar. Verebileceklerini
veriyorlar ve gidiyorlar. Bence bu örne¤e bir daha bakmal›.

U¤ur Derman Hocam›z’›n Sempozyumlar›n geneline iliflkin ve bilhassa VI. Kitab›m›za dair ge-
tirdi¤i yaklafl›mlar ve tenkitler ziyadesi ile yararl› oldu.Hocam›z tebli¤ sunamad› ama, önerileri ve
tavsiyesi ile yan›m›zda idi.

M. Nur Do¤an Hoca’n›n toplant› molalar›nda açt›¤› Divan Edebiyat› bahisli sohbetleri nerede
ise as›l toplant›y› unutturacak lezzette idi.

Örcün Hoca’n›n ve Gönül Cantay hocam›z›n tebli¤ sunumlar› s›ras›nda genç tebli¤cilere yap-
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Eyüp ve Eyüp fieriye Sicilleriyle
alakal› görüflmeyi yapmak üzere
Eyüp Kültürevi’ne teflrifleri s›-
ras›nda Halil ‹nalc›k hocam›zla
beraber.

Prof. Dr. Oktay Aslanapa



t›klar› tatl›- sert uyar›lar ve katk›lar toplant›lar› tedüze gitmekten kur-
tard›. Canl›l›k katt›.

Haliç Üniversitesi’nden Gündüz Gediko¤lu hocam›z›n tebli¤ini
asistan› sundu. Ama hocam›z rahats›zl›¤›na ra¤men kürsüye ç›k›p teb-
li¤ine iliflkin ilâvelerini sunma nezaketini gösterdiler.

Harun Bat›rbaygil ile Nuran Karapilehvarian hocalar›m›z›n sun-
du¤u müflterek tebli¤ dikkatle izlendi. Yer yer seviyeli ilmî münakafla
sadedinde süren güzel diyaloglar olufltu.

Bu arada ikide fire verdik. Prof. Dr. Attila Çetin ve Prof. Dr.
Kenan Gürsoy toplant›lar›m›za kat›lmad›lar: Dolay›s› ile tebli¤lerinide
vermediler. Ne diyelim, sa¤l›k olsun. ‹nflallah baflka bahara...

Oturumlardan aktaraca¤›m çok notum olmas›na ra¤men burada
kesiyorum.

Bizim organizasyonlardaki performans›m›z sonrada sürdü¤ü için
bu kofluflturmalar bizi yormad›, aksine dahada h›z›m›z› art›rd›.

May›s sonu itibari ile bafllad›¤›m›z kitap haz›rl›klar›na Aral›¤a ka-
dar devam ettik. Yedi ayl›k periyotta 51 tebli¤ ve 450 sayfal›k bir hac-
me ulaflan çal›flmay› en güzel bir flekilde sizlere sunmak için gayret et-
tik. Bu telâfleler içinde asla mazereti olmayan eksik ve hatalar›m›z
olmufltur. Ben flimdiden muhtemel eksik ve hatalar›m›z için tebli¤
sahiplerinden ba¤›fllanma diliyorum.

Daha önceki kitaplar›m›zda özellikle VI. Kitab›m›zdaki dizgi ve
tashih hatalar›m›z ziyadesi ile idi. D. Mehmet Do¤an, Gül S. Ahraz, fii-
nasi Acar Mustafa Güler gibi tebli¤cilerin yaz›lar›nda düzeltilmesi ge-
reken yerler var idi. Bu hususta bizi uyaran baflta U¤ur Derman olmak
üzere herkese müteflekkiriz. Eksik ve hatalar›m›zdan dolay›da tebli¤
sahipleri ve okuyucular›m›zdan “af” diliyoruz. Bunlar› telâfi edecek bir çözüm için çabal›yoruz.
Geliflmeleri duyuraca¤›z. Yapt›¤›m›z tüm çal›flmalarda elefltiriye aç›k oldu¤umuzu her zaman söy-
ledik, söylüyoruz.

Bizler bir taraftan VII. kitab›m›z› haz›rlarken öbür taraftanda seçim telâfl›n›n ülkeyi kaplad›¤›
bir atmosferde VIII. toplant›’n›n ön haz›rl›klar›n› sürdürmekte idik. Bizler haz›rl›¤›m›z› yapaca¤›z.
Netice nas›l olur bilemeyiz, ama art›k “geriye dönüflü pek kolay olmayan bir yola girdi¤imizi san›-
yorum, herkes görmekte ve idrak etmekte”...

Bir aksilik olmaz ise sizlere 2004’te VIII. kitapta tekrar merhaba  diyebilmeyi umud ediyorum.
Bu arada Eyüp fieriye Sicilleri ile alakal› hummal› çal›flmalar›m›z sürüyor. Sevindirici haberleri

sizlere ulaflt›raca¤›z. Bu çal›flmada bafl›m›zda Prof. Dr. Halil ‹nalc›k’›n olmas› sevindirici. Vedi¤i
destek için kendisine müteflekkiriz. Tarih Vakf› da bu teflekkürden pay› al›yor. Sa¤olsunlar. 

Bizleri yedi y›ld›r teflvik eden ve cesaretlendiren de¤erli Belediye Baflkan’›m›z Ahmet Genç
Bey’e, 10 y›ld›r bir çok fleyi beraberce kotard›¤›m›z Baflkan yard›mc›s› ve Sempozyum Tertip Komi-
tesi Baflkan› Osman Sak’a, ifllerin mali ve maddi vechesinde ola¤anüstü performans sergileyen Bafl-
kan Yard›mc›s› S. Deniz Köken’e, sekreteryada görev alan Mithat Ademo¤lu ve Mehmet Ünal’a te-
flekkür ediyorum.

Kitab›n A’s›ndan Z’sine herfleyiyle ilgilenen ‹lgi Ajansa ve Ahmet Geçere’de flükran borçluyuz.
Tabiiki Hocam›z Örçün Bar›flta ve Gündegül Parlar han›m›da özellikle zikretmeliyiz zira bu

çal›flmalar onlar›n üstün himmetleri ile olmakta, Sa¤olsunlar. Varolsunlar.
Efendim buraya kadar.
Gayret bizden, baflar› Allahtand›r.

‹rfan Çal›flan
Kültür ve Turizm Müdürü
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Hülya Do¤ru’nun Sergisinde
yer alan  Hilyei fierif.
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MÜJDELENM‹fi TOPRAKLAR TELÂKK‹S‹N‹N ‹STAN-
BUL’UN FETH‹ BA⁄LAMINDA 

OSMANLI YÖNET‹C‹LER‹NE VE 
TAR‹HÇ‹LER‹NE YANSIMASI

Prof.Dr.Hüseyin ALGÜL 

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 Baflkn› olarak görev yap-

maktad›r.



‹stanbul fethinin en sürükleyici unsurla-
r›ndan biri hiç kuflkusuz Do¤u Roma’n›n
merkezi olan Kostant›niye veya Kayser-i
Rum (Bizans ‹mparatoru) üzerine yap›lacak
seferler ve bu seferlere ifltirak edecek askerle-
re verilen müjdelere dair Hz. Peygamber’den
rivayet edilen haberlerdir. Biz bu tebli¤de bu
hadis ve haberlerin tespit ve tahkikinden zi-
yade bunlar›n ‹stanbul fethiyle ba¤lant›l› ola-
rak  Osmanl› yöneticilerine, tarihçilerine ve
dolay›s›yla Fâtih dönemi Türk halk›na/fetih
nesline yans›mas›na bir göz atmak istiyoruz.
Ancak buna geçmeden önce henüz 14
(635)’lerde Hz. Ömer devrinde Kadisiye mu-
harebesi öncesinde Hire civar›nda düflmana
esir düflen bir ‹slâm askerinin Mecûsî-Îran
ordular› baflkomutan› Rüstem’in, “Îran ordu-
sunun gücünü görmüyor musun? Korkmu-
yor musun?” sorusuna verdi¤i cevab› hat›rla-
mak uygun olacakt›r. ‹slâm askeri bu soruya
cevap olarak flöyle diyordu:

- Herhalde etraf›nda bulunan y›¤›n halin-
deki kalabal›k, seni umutland›r›yor ve bizim
arzular›m›z›n gerçekleflmesi konusunda seni
flüpheye düflürüyor. Biz, flevksiz ve emelsiz
kuru kalabal›ktan ibaret olan askerlerinin bi-
zi gayemize eriflmekten al›koyamayaca¤›na
inan›yoruz. Ey kumandan! Her fleyden evvel
flunu hat›rlatmak isterim ki, siz, mahluk ile
u¤raflm›yorsunuz, kaza ve kaderle u¤rafl›-
yorsunuz. Zira biz, Allah Teâlâ’n›n bize zafer
vadetti¤i ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in fetih
müjdeledi¤i topraklar üzerindeyiz. (1)

‹lk dönem fütûhât› ve seferleri esnas›nda
bir askerin diliyle kaynaklara intikal eden bu
sözler, müjdelenmifl topraklar telâkkisinin
yayg›nl›¤›n› ve eskili¤ini göstermektedir.
Muhtemeldir ki, ‹stanbul fethi öncesinde de
Osmanl› yöneticileri, Osmanl› ordusu ve ge-
nel olarak Osmanl› halk› müjdelenmifl top-
raklara do¤ru mübarek bir sefere ç›kmakta
olduklar›n› düflünüyorlard›. 

Kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Os-
manl› toplumu, ‹stanbul fethinin müjdelen-
di¤ine ve gereklili¤ine toplum önderleri tara-
f›ndan inand›r›lm›flt›, bu do¤rultuda mü-
kemmel denilebilecek boyutlarda kamuoyu
oluflturulmufltu. Acaba çeflitli toplum kesim-
lerinde müjdelere ve fethe bu inanm›fll›k na-
s›l sa¤lanm›fl olabilir? Buna dair üç aç›klama
flekli belki bu do¤rultuda bir kamuoyunun

nas›l oluflturuldu¤una dair ipucu verebilir.

Birincisi:Osmanl› toplumu, ‹stanbul fet-
hine dair Hz. Peygamber’den intikal eden
müjdeler do¤rultusunda bilgilendiriliyordu.
‹htimal ki bu bilgilendirme, halka hocalar,
askere komutanlar, üst yönetim kadrosuna
padiflah taraf›ndan uygun ortamlar gözetile-
rek yap›l›yordu. ‹lim ve fikir adamlar› da
sözlü ve yaz›l› anlat›mla buna destek veri-
yordu. Bu konuda bize ›fl›k tutacak bir bilgi-
yi Solakzâde tarihinden okuyabiliriz. Bu zat
mezkur eserinde flöyle diyor:

-Padiflah, askerlere ve kumandanlara
(guzât ve mücâhidîne), “… vecâhidû emrin-
deki umumi mâna ve cihad âyetlerindeki ilâ-
hî vaadler iflaretince ‹slâm fliar ve esaslar›n›n
ayakta tutulmas›n›n bir gere¤i olarak ‹stan-
bul’un dâru’l-muvahhidîn olaca¤› ve Kostan-
t›niye’nin fethinin dinin flevketini art›raca¤›
ehâdîs-i sahîha  ve âsâr-›  sarîha ile sabittir”
diyor ve flehrin, Müslümanlar›n eline geçerek
“Dâru ehl-i din ve medâr-› muvahhidîn:tev-
hid ehli olan Müslümanlar›n yurdu” olaca¤›-
na dair va’d-i Nebevî’ye iflaret ediyor.(2)

Tarihçi Solakzâde Mehmed Efendi, bu-
nun devam›nda , “Ol hadîs-i sahîh bu mahal-
le dercolundu” diyerek “‹stanbul mutlaka
fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne
güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur!”
anlam›ndaki hadîsi kaydediyor. Bu kay›ttan,
“‹stanbul fethini müjdeleyen hadîs-i flerîfin
mücâhid gâzilere aktar›l›p aç›kland›¤›, ayr›ca
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(1) Taberi, Târihü’l-Ümem
ve’l-Mülûk,Beyrut ts., IV, 99
vd; Diyarbekirli Said Pafla,
Mir’âtü’l-‹ber, ‹stanbul 1305,
VI, 36 vd; Hüseyin Algül, ‹s-
lâm Tarihi, ‹stanbul 1986, II,
272; Burada bahsi geçen müj-
denin Hendek muharebesi ön-
cesinde Hendek kaz›l›rken vu-
kubuldu¤u söylenir. Nakledil-
di¤ine göre, kaz› esnas›nda
sert bir kayay›  aflabilmek için
Hz. Peygamber ça¤r›lm›fl ve
üç balyoz vuruflu ile  engel or-
tadan kald›r›lm›flt›.Yine nakle-
dildi¤ine göre, Hz. Peygamber
her üç vuruflta, kendisine, baz›
beldelerin istikbalde ümmeti
taraf›ndan fethedilece¤inin
müjdelendi¤ini, bunlardan bi-
rincisinde Hire ve Kisra’n›n
köflklerinin, ikincisinde fiam
ve Bizans istikametindeki bel-
delerin, üçüncüsünde ise  Sa-
na/Yemen taraflar›n›n  kendi-
sine gösterildi¤ini belirtmiflti.
Nitekim, Kadisiye muharebe-
sinden sonra ‹ran’›n baflflehri
Medayin 16/637’de fethedildi.
(Bkz.Taberî, Târîhu’l-Ümem
ve’l-Mülûk, Beyrut ts.,III, 45
vd.; Ayn› Eser, IV,170 vd.; ‹b-
nü’l-Esîr, el-Kâmil Fi’t-Târîh,
Beyrut 1385/1965,II,179 vd.;
Ayn› Eser, II, 509 vd.) Ünlü ta-
rihçi ve Hukukçu Cevdet Pafla,
uzaktan Kisra’n›n saray› görü-
nünce  D›rar b.el-Hattab adl›
‹slâm askerinin, “Allâhu Ek-
ber! ‹flte Kisra’n›n beyaz köfl-
kü! Rasûlüllâh’›n bize vadey-
ledi¤i budur!” dedi¤ini kayde-
der. Bkz. Cevdet Pafla, K›sas-›
Enbiyâ ve Tevârîh-i Hulefâ,
Derseâdet 1331/1912,I(5. ve 6.
cüz),s.539. 

(2) Solakzade Mehmed Efendi,
Solakzâde Târihi, ‹stanbul
1297,  s.194.

Resim 1; Ayet (Tevbe Sûresi/18)
ve ‹stanbulun Fethi ile ilgili
Hadisi fierif (Ahmet b.Hanbel,
4/225)(Türkiye Diyanet Vakf›,
‹stanbul 1991)



bu hadîs-i flerîfe sahih nazar›yla bak›ld›¤› an-
lafl›l›yor. Buna göre, herhalde, padiflah, ko-
mutanlar ve saray üzerinde etkili olan âlim
ve mutasavv›flar fetih için cesaret ve ümit
uyand›rmak gayesiyle müjdelenmifl toprak-
lardan bahseden hadisleri s›k s›k askere ha-
t›rlat›yorlard›. Fetih için yüreklendirme gaye-
si güden bu tür bilgilendirme, teflvik ve özen-
dirmenin  alelmerâtip entegre bir bütünlük
içinde tüm yetkililerce halk katmanlar›na uy-
gun zamanlarda tekrarland›¤› söylenebilir. 

‹kincisi: ‹slâm’›n, “Allah’›n ad›n› yücelt-
mek: ‹‘lâ-y› kelimetullâh” gayesiyle ortaya
koydu¤u cihad hedefi, Yüce Allah’›n Kur’ân-
› Kerim’de yer alan “ve câhidû fî sebîlillâh:
Allah yolunda cihad ediniz...” tarz›ndaki
emirleri, padiflah, komutanlar, di¤er üst ka-
deme yöneticileri, âlimler ve hocalar taraf›n-
dan irtibat hâlinde olduklar› insanlara anlat›-
l›yor, ‹stanbul’un ehl-i tevhid yurdu olmas›
zaman›n›n geldi¤i  vurgulan›yordu. Yukar›-
da Solakzâde’den nakletti¤imiz tarihî metnin
içeri¤ine dikkat edilirse  bu maddede ileri sü-
rülen görüfle  delil olarak da  de¤erlendirile-
bilir. Ayr›ca, meseleyi teyit için, Hoca Sa-
adeddin Efendi’nin  Tâcü’t-Tevârîh’inden  bir
baflka delil zikretmek de uygun olur. Hoca
Saadeddin Efendi ‘nin  bu konudaki ayr›nt›l›
ifadeleri flöyle özetlenebilir: 

- (Padiflah) Askerlerle kumandanlara,
“ve câhidû: Allah yolunda cihad ediniz” em-
rine göre cesaret verdi; ‹stanbul’un “ehl-i tev-
hid” yurdu olmas›n› ve buna dair müjdeler
oldu¤unu hadislerle izah etti. Hocalar dua
ediyorlar, fleyh Akflemseddin ve Akb›y›k Sul-
tân, Vâhibü’l-Mevâhib’in (Ba¤›fllay›c›lar›n
ba¤›fllay›c›s› olan Yüce Allah’›n) imdad›n› is-
tiyordu.(3)

Tâcizâde Cafer Çelebi ise Mahrûsa-i ‹s-
tanbul Fetihnâmesi’nde bu konuya ayr›nt›l›
bir flekilde yer veriyor. Özetle, Fâtih’in, Allah

yolunda gaza etmeyi en büyük gaye bildi¤i-
ni, ashâb›n hayat›nda bir günün, hatta bir sa-
atin dahi cihads›z geçmedi¤ini hat›rlayarak
kendisinin onlar›n yolundan gitti¤ini kayde-
diyor, küfür oca¤› olan Kostant›niye’nin ‹s-
lâm diyar› hâline dönüfltürülmesinden bah-
setti¤ine de¤inerek padiflah›n flu cümlesine
yer veriyor: “Belki itimad›m, mahza Hakk’›n
lutfuna ve inâyetinedir. As›l gayem de ‹s-
lâm’›n fliarlar›n› izhard›r.”(4) Bu ifadesiyle
Sultan flöyle demek istiyordu: “‹stanbul fethi-
ni gerçeklefltirebilmek için her ne kadar mad-
deten ve mânen bütün haz›rl›klar›m› yapm›fl
olsam da niyetime ald›¤›m bu büyük iflte ba-
flar›ya eriflebilmek için esas itibariyle Yüce
Alllah’›n lutfuna, ihsan ve yard›m›na güveni-
yorum. Bunun için  Allah’a tevekkül ettim,
teslim oldum, tefvîz-i umûr ettim, gönlümü
O’na ba¤lad›m. Esas amac›m ise ‹slâm’›n fli-
arlar›n›(niflanlar›n›, alâmetlerini, sembolleri-
ni) aç›¤a ç›karmakt›r.” 

Keza, Tâcizâde Cafer Çelebi ayn› eserin-
de ordunun genel haz›rl›¤›n› anlat›rken padi-
flah›n son gece yap›p ettikleriyle ilgili flöyle
diyor: “Padiflah henüz sabah namaz› vakti
girmeden erkenden uyand›. ‹ki rekât nafile
namaz k›ld› ve Yüce Allah’a tazarruda bu-
lundu; padiflah, her fleyi bilen Allah Teâlâ’ya
yalvar›yordu, savafl üzere bulundu¤u kavim,
‹hlâs sûresinde gün gibi âflikâr olarak tan›t›-
lan Yüce Allah’a îmân›n mâhiyetini bozarak
teslise yönelmifllerdi. Halbuki Mesih (Hz.
‹sa), Allah’›n kuluydu (Nisâ 4/172). Onlar,
‹ncil’den, Hz. Muhammed’in gelece¤inden
haber veren âyeti de (Sâf, 61/6) silip atm›fllar-
d›.

Mezkur eserdeki kayda göre, bu mukad-
dimeyi yapt›ktan sonra genç padiflah, duas›-
n› flöyle tamaml›yordu:

- Ben âcizin dahi maksad›, “Kendilerine
Kitap verilenlerden, Allah’a ve âhiret gününe 
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(3) Hoca Saadeddin, Tâcü’t-Te-
vârîh, ‹stanbul 1279, I, 420.

(4) Tâcizâde Cafer Çelebi,
Mahrûsa-i ‹stanbul Fetihna-
mesi, ‹stanbul 1331, s.7-9.

Resim 2; 18. as›rda Osmanl›
Hükümdar›n›n K›l›ç Kuflanma
merasimi (As›rlar Boyunca ‹s-
tanbul, Haluk fiehsuvaro¤lu
S.17)

Resim 3; Eyüpsultan Türbe-
si’nin Hacet kap›s›, Çizen Mü-
nif Fehim (As›rlar Boyunca ‹s-
tanbul, Haluk fiehsuvaro¤lu
S.117)



inanmayan, Allah ve Rasûlünün haram k›ld›-
¤›n› haram saymayan ve hak dini kendisine
din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriy-
le cizye verinceye kadar savafl›n.” (Tevbe,
9/29) emrine tutunmak, “Allah u¤runda
hakk›n› vererek cihad edin...” (Hac, 22/78)
emrine uyanlar zümresine girebilmek ve
elimden geldi¤ince sana lây›k hay›rl› ifl-
ler/salih ameller yapmakt›r... Dilemek senin,
kuvvet senin, inâyet senin. Ya Rabbi, sen, Ke-
lâm-› Kadîminde, “Bizim u¤rumuzda cihad
edenleri elbette kendi yollar›m›za erifltirece-
¤iz...” (Ankebût, 29/69) buyuruyorsun. “...Ey
Rabbimiz! Yüre¤imizi sab›rla doldur; bize di-
renme gücü ver, kâfir kavme karfl› bize yar-
d›m et...” (Bakara, 2/250)(5)

Bilhassa bu ikinci bilgilendirmede padi-
flah, ulema ve halk üzerinde etkili mutasav-
v›flarla ‹slâm’›n cihada, ‹‘lây-› Kelimetullâh’a
verdi¤i önem merkeze al›n›yordu. Bunun
izah›nda ise asr-› saâdet neslinin yani ashâb-›
kiram›n, zulme engel olmak, haks›zl›klar› ön-
lemek, insan haklar›n›n önündeki engelleri
ortadan kald›rmak, hakk›/adaleti ikame et-
mek, ‹slâm güvenli¤ini, ‹slâm bar›fl›n›, bir
inanç sistemi olarak ‹slâm’› insanlar›n önüne
sunmak, hür iradeleriyle de¤erlendirmeleri-
ne f›rsat vermek gayesiyle Allah için yapt›k-
lar› cihad› anlat›yorlar, ashab›n cihad telâkki-
sini de¤erlendiriyorlar, bunu teyit için
Kur’ân-› Kerim’de geçen ilgili âyetleri oku-
yorlar, böylece büyük fetih arifesinde Al-
lah’a, Rasûlüne ve ashâba olan muhabbet ve
sadakatlerini tazeliyorlard›. Netice itibariyle,
verdikleri mücadelenin, vaktiyle sahâbenin
yapt›¤› cihad›n  ›fl›¤›nda yap›lan bir ifl oldu-
¤unu halka söylemifl oluyorlard›. Böylece,
fethe dair müjdelere eriflebilmenin, böylesine
yürekten bir yöneliflle tecelli edece¤ini hat›r-
lat›yorlard›.

Üçüncüsü: Tasavvuf büyüklerinden Ak-
flemseddin, Akb›y›k Sultan gibi zevatla Mol-
la Güranî ve Molla Hüsrev gibi din âlimleri,
çevrelerinde ‹stanbul’un fethini müjdeleme
ve fethe  inanma konusunda kamuoyu olufl-
turuyorlard›. Bunlar›n görevi, haz›rl›k safha-
s›nda büyük fethin gerçekleflece¤ine inand›-
rarak halk› bu istikamette gayretle çal›flmaya
sevk etmekti. Ayn› zevat, seferde ise, gâzîler
aras›na kat›larak onlar›n gönüllerinde yan-
makta olan fetih ›fl›¤›n› canl› tutmak, onlar›

fetih için sürekli yüreklendirmekti. Ad› geçen
erenler, evliyalar, ulemâ ve ârifler, mezkur
fetih kandilinin yak›t› gibiydiler; fetih nesline
sürekli müjdeleri aktar›yorlar, onlar› ni’me’l-
ceyfller  olmaya teflvik ediyorlard›. Bunu teyit
için Dervifl Ahmed Efendi’nin Müneccimbafl›
Tarihi’nden bir nakilde bulunmak uygun
olur. Ünlü tarihçimiz bu konuda diyor ki: 

- Bu sefere, ulemâ ve sulehâdan çok kifli
kat›ld›. Hac› Bayram Veli halifelerinden Ak-
flemseddin ve Bayramîlerden Akb›y›k Dede,
ulemâdan Molla Gürânî, Molla Hüsrev kat›l-
d›lar. (Kuflatma uzad›kça Akflemseddin, Pa-
diflaha: “Sabit kadem olal›m, inflallah nusrat
bizimdir.” diyordu.(6) Yani, “Sab›rl› olal›m,
direnelim, davam›zdan vazgeçmeyelim, ga-
yemizden dönmeyelim. Ümit ederim ki, biz
vazifemizi hakk›yla yapar, önümüze ç›kan
engelleri sab›rla aflmaya gayret edersek Ce-
nâb-› Hakk’›n yard›m›n› hak etmifl oluruz,
müjdelenen fethe erifliriz…Allah’›n yard›-
m›ndan ümit kesmemeliyiz, O’nun yard›m›-
na güvenerek fetih yolunda ilerlemeliyiz “
demek istiyordu.

Halk›n Mânen Fethe Haz›rlan›fl›nda
K›br›s fiehidi Hala Sultan ve ‹stanbul fie-
hidi Eyyûb Sultan Olgusu 

Halk›n ‹stanbul fethine müjdelenmesini,
inanmas›n›, ba¤lanmas›n› ve bu do¤rultuda
maddeten, mânen haz›rlanmas›n› izah eder-
ken hiç kuflkusuz, müjdelenmifl topraklara,
as›rlarca önce, âhir ömürlerinde bile olsa cen-
nete gider gibi giden K›br›s flehidi Hala Sul-
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(5) Bkz. Cafer Çelebi, a.g.e.,
s.17-19. 

(6) Dervifl Ahmed Efendi, Mü-
neccimbafl› Tarihi/Sahâifü’l-
Ahbâr (çev.Nedim Efendi), ‹s-
tanbul 1285, III, 368.

Resim 4; Eyüpsultan Cami
avlusu  (‹stanbul, Atlantis, 1969
s.112)



tan Ümmü Haram Binti Milhan (ö.28/648-
649) ile ‹stanbul flehidi Eyyûb Sultan Halid b.
Zeyd (ö.49/669)’i de hat›rlamak gerekir. Bi-
lindi¤i gibi, Hz. Peygamber, dedesi Abdül-
muttalib’in annesi Medine’li  Selma Ha-
n›m’dan dolay› muhtemelen akrabas› olan
Ümmü Haram(r.anhâ)’n›n evinde bir gün ye-
mek yedikten sonra kaylûle/ö¤le uykusu  es-
nas›nda tebessüm ederek iki kere uyanm›fl,
her ikisinde de Ümmü Haram(r.anhâ)sebebi-
ni sormufl, buna karfl› Hz. Peygamber, birin-
cisinde ümmetinin denizlerde gemilere bine-
rek sefere ç›kt›klar›n›n  gösterilmesi, ikinci-
sinde ise  kara nakliyeleri  üstünde mühim
kalabal›klar hâlinde Kayser’in flehri Kostant›-
niye’ye gazaya gittiklerinin gösterilmesine
müjdelendi¤ini ve sevincinden  ferahlay›p te-
bessüm etti¤ini söylemifltir. Rivayette yer
alan bir husus özellikle konumuz aç›s›ndan
önem tafl›maktad›r. Bu hadîsin râvisi olan
Ümmü Haram (r.anhâ) yafll› bir han›m oldu-
¤u hâlde  bu seferlerin her ikisinde de bulun-
mak için Hz. Peygamber’den dua etmesini is-
tirham etmiflse de Hz. Peygamber, birinciler
yani deniz seferine ç›kacaklar aras›nda yer
alaca¤›n› müjdelemifltir. Gerçekten de bu seç-
kin han›m sahabi, 28(648-649)y›l›nda Hz. Os-
man devrinde meydana gelen K›br›s seferine
kocas› Ubâde b.Sâmit el-Ensârî Hazretleriyle
birlikte kat›lm›flt›r. Hz. Peygamber’in yak›n
sohbetine eriflen ve iltifat›na mahzar olan bu
han›mefendi, o s›ralarda yaya yürüyemeye-
cek kadar yafll› ve güçsüzdü. ‹slâm ordusu,
Rumlar› yenilgiye u¤ratarak vergiye ba¤la-
m›flt›. Dönüfl s›ras›nda Larnaka civar›nda
Tuzla denilen yerde kat›rdan düfltü, boynu
k›r›larak flehîden vefat etti ve orada topra¤a
verildi.(7) Bu iki müjdeden birincisinin erken
bir tarihte tecelli etmesi  tarih boyunca Müs-
lümanlar› Kostant›niye seferlerine teflvik et-
mifltir.

Öte yandan pek muhtemeldir ki, bilhassa
Ebû Eyyûb el-Ensarî Hazretleri ‹stanbul fethi
öncesi, esnas› ve sonras›nda en çok ad› geçen,
halka ve askerlere en çok anlat›lan bir isimdi.
Çünkü Allah Rasûlü (s.a.v.)’in bu seçkin sa-
habisi, Türkler için ‹stanbul fethini çok an-
laml›, önemli ve kayda de¤er k›l›yordu. Her
bir Osmanl› askeri herhalde mihmandâr-› Ra-
sûl ünvan›yla flereflenmifl olan ve Ehl-i Beyt’e
muhabbet ve ba¤l›l›¤›yla tan›nan Ebû Eyyûb
el-Ensarî nam›na ‹slâm’›n sanca¤›n› surlara
dikmeye özeniyor ve o ruhla savafl›yordu.
Öyle ki, onlar› ‹stanbul önlerine dâvet eden
sanki o idi, savafl s›ras›nda onun rûhâniyetini
yanlar›nda hissediyorlard›, zaferden sonra
da ona komflu olmaya can at›yorlard›. Solak-
zâde’nin onun kabrinin bulunuflunu nakle-
den menk›bevî tasviri o devirde ulema ve
halk›n o büyük zâta ne kadar büyük de¤er
verdi¤ini gösteriyor. Solakzâde’nin kendi
devrinin diliyle bu zevkli anlat›m›n› de¤ifltir-
meden okuyal›m: “... Ol meflhed-i mübârekin
tayini murâd-› flerîfleri olundukta fieyhu’l-
vâs›lîn Akflemseddin Hazretleri bir miktar
murakabe bahrinde garîk-i envâr olduklar›n-
dan sonra sâhil-i deryâya gelüp hâlen ziya-
retgâh olan türbe-i flerîf-i mutahharlerin gös-
terdiler. Alelhusus, rûhu latîfleriyle bulufl-
tum. Bize, fethile tehniyet buyurdular. Bi-
hamdillâh zulmet-i küfrden halâs ve envâr-›
müslimîn ile fleref bulduklar›n› söylediler.”(8)

Buradaki ilginç tespit flu olsa gerektir: Halk
menk›besi o dönemin bir evliyas› ile Ebû Ey-
yûb el-Ensarî Hazretlerinin ruhunu bulufltu-
ruyor, adeta Ebû Eyyûb (ra.) canlanarak fetih
sebebiyle Akflemseddin Hazretlerinin flahs›n-
da fethe kat›lan tüm gazileri tebrik ediyor ve
“elhamdülillâh, gayretinizle buras› küfrün
karanl›¤›ndan kurtuldu, ‹slâm’›n flerefiyle fle-
reflendi.” diyor. ‹flte Osmanl› tarihçilerine
yans›yan bu anlay›fl da gösteriyor ki fetih
nesli, ni’me’l-ceyfl’lerin önderi olan Ebû Ey-
yûb el-Ensârî Hazretleriyle bütünlefliyordu,
müjdelerin tecelliyat›na onunla ortak olacak-
t›. Bu anlay›fl, fetih neslinin yüre¤inde sön-
meyen bir ›fl›kt›.

Burada bir noktaya daha de¤inmekte ya-
rar vard›r. Ahmed Cevdet Pafla gibi baz› Os-
manl› tarihçileri fethi müjdeleyen hadîs-i fle-
rîfe sadece fetih ba¤lam›nda de¤il, ayn› za-
manda fetihten sonraki h›zl› ilerleme süreciy-
le irtibatl› olarak da bakm›fllard›r. Cevdet Pa-
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(7) Ez-Zebîdî,Sahîh-i Buhârî
Muhtasar› Tecrîd-i Sarîh Ter-
cemesi, (çev.Ahmed Naim-Kâ-
mil Miras) Ankara 1973,VI-
II,337 vd. ; ‹bnü’l-Esîr,Üsdü’l-
⁄âbe Fî Ma’rifeti’s-Sahâbe,Ka-
hire 1970,VII,317 vd.; ‹bn
Sa’d,Tabakâtü’l-Kübrâ, Beyrut
ts.,VIII,435 ; Karaçelebizâde
Abdülaziz, Ravzatü’l-Ebrâr,
M›s›r 1284,s.450 vd.;   Hersekli
Mehmed Kâmil, Metâliü’n-
Nücûm, ‹stanbul 1307,II,316-
317 ;  Fethi müjdeleyen hadis-
lerin nakli ve tahkiki için
bkz.‹smail Lütfi Çakan, “Fetih
Hadisi ve Akflemseddin’in Fe-
tihteki Yeri”, (Akflemseddin
Sempozyumu Bildirileri/Ak-
flemseddin Hazretleri Vakf›
Yay›nlar›),Ankara ts.,s.153-
163.

(8) Solakzâde Tarihi, s.267-268.

Resim 5; Sultan Reflat Eyüp’e
Cuma namaz›na gidiyor. (Bir
Zamanlar ‹stanbul, Perihan
Sar›öz, S. 102)



fla, Târîh-i Cevdet adl› meflhur eserinin girifl
k›sm›nda bu hususa flöyle iflaret eder: “…‹s-
tanbul fetholunduktan sonra devlet-i aliyye
merkez-i sahîhinde temekkün ve istikrar ile
satvet ve saltanat› derece-i kemâle îsal ve az
vakit zarf›nda düvel-i sâireye galebe esbâb›n›
ikmâl etmifltir. E¤er ‹stanbul fetholunmasay-
d› devlet-i aliyye derhal bu kuvvet ve kudre-
ti kesb idemezdi. Selâtîn-i Osmâniye’nin  bu
dakîkaya vukuf ve ›tt›lalar› cây-› dikat ve Le-
tüftehanne’l-Kostant›niyye  feleni’me’l-emîr
emîruhâ veleni’me’l-ceyfl zâlike’l-ceyfl hadîs-
i flerifi bu nükteye iflarettir.”(9)

Dilden Dile Anlat›lan 
Anlaml› Bir Anekdot
‹stanbul’un fethine inanm›fl insan unsuru

ile ilgili flifahî olarak günümüze kadar anlat›-
lagelmifl olan flu anonim tarihî anekdot yeter-
li ipucu verebilir. ‹stanbul fethinin haz›rl›kla-
r› sürerken Fâtih bir gün Edirne civar›ndaki
köylere tebdilk›yafe/farkl› bir k›yafete bürü-
nerek vezirleriyle gider. Gayesi, sade vatan-
dafla ‹stanbul fethi ile ilgili sorular sormakt›r.
Padiflah ve vezirleri oralardan geçmekte olan
bir yolcu izlenimi uyand›rarak tarlas›nda çift
süren bir köylüye selâm verirler. Daha sonra
Fâtih, çiftçiye flöyle bir soru sorar: “Allah ek-
ti¤inizi bereketli k›ls›n, hepimize dirlik dü-
zenlik ihsan etsin. Hele kardefl, flu bizim genç
padiflah var ya! Cürmüne, gücüne, yafl›na
bakmadan ‹stanbul kuflatmas›na haz›rlan›-
yormufl! Böyle tedbirsiz, dikkatsiz bir sefer
olur mu? Allah muhafaza buyursun, insanla-
r›m›z›n düflman önünde k›r›lmas›ndan kork-
maz m› bu genç padiflah! Sen ne dersin bu
ifle?”

Çiftiyle, çubu¤uyla u¤raflan
köylü vatandafl›n cevab› çok ilginç-
tir:

- Sen ne diyorsun hemflehrim!
Akl›n› bafl›na topla, kendine gel! Biz
bu yola bafl koymufluz. ‹stanbul fet-
hine inanm›fl›z! Yediden yetmifle bu
yolda fedây-› cân etmeye haz›r›z.
Allah Rasûlü (sav.)’in müjdesine
eriflmeyi umuyoruz! Bu kabil sözle-
ri burada söyledin, baflka yerde
söyleme!

Padiflah duymak istedi¤ini
duymufltu; memnun ve mesrur ola-

rak oradan ayr›ld›.

Görülüyor ki bir yandan Türk mühendis-
leri ‹stanbul surlar›n› tahrip edecek toplar›
dökerken, bir yandan Osmanl› ordusunun
kurmaylar› kâ¤›t üzerinde kuflatma plânlar›-
n› çizerken öte yandan tarladaki çiftçisinden
kasaba ve flehirlerdeki esnafa, tüccara, okul-
lardaki ö¤rencilerden ö¤retmenlere, talib/til-
miz ve müderrislere, mahalle hocalar›ndan
büyük âlimlere, mutasavv›flara, rütbesiz ne-
ferlerden en yüksek rütbeli komutanlara,
da¤daki çobandan merkezdeki padiflaha ka-
dar her meslekten insan, himmet ve gayretini
ayn› gayeye/‹stanbul fethine yöneltmifl bulu-
nuyordu. Onlar bir binan›n tu¤lalar› gibi bir-
birlerini destekledikleri, bir bedenin organla-
r› gibi yekdi¤eriyle ilgilendikleri, ayn› de¤er-
leri paylaflt›klar› zaman birli¤e eriflebilecekle-
ri fluuruna sahiptiler. Yüce Allah’›n yard›m›
da hasbî olarak do¤ru bir hedefte birleflenler
üzerine gelirdi. Düflman, plâns›z, inançs›z
kalabal›klardan de¤il, ortak bir gayede kenet-
lenmifl millî ruhtan korkard›. Osmanl› tarih-
çileri bize  ‹stanbul kuflatmas› öncesinde fetih
müjdesine inanm›fl ve fethe kenetlenmifl böy-
le bir kitleden bahsetmektedir.

Netice itibariyle  müjdelenmifl topraklar
telâkkisi, fetih öncesinde fetih nesline böyle
yans›m›fl , Osmanl› tarihçilerine de böyle  in-
tikal etmiflti. Bu bize, Türk tarihinde meyda-
na gelen büyük fetihlerin bir foto¤raf› çekile-
cek olursa  çerçeve içinde yöneticilerin, as-
kerlerin, ulemân›n, ümerân›n, din büyükleri-
nin/mutasavv›flar›n, her meslekten halk›n
problemsiz bir flekilde ve tam bir dayan›flma
içinde  yer ald›¤›n› göstermektedir.
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(9) Cevdet Pafla,Târîh-i Cevdet,
‹stanbul 1302, s.30.

Resim 6; Eyüp ‹skelesi, Haliç
Dergisi, say› 2, ‹stanbul 2003,
Ka¤›thane Belediye Arflivi 
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‹STANBUL’UN FETH‹NDE B‹ZANS’IN
M‹MAR‹ M‹RASI

Prof. Dr. Semavi EY‹CE

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. ‹stan-

bul 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.



‹lkça¤da o dönemin bütün Akdeniz
havzas› flehirlerinde oldu¤u gibi kurulan ve
çeflitli binalarla süslenen Byzantion-Constanti-
nupolis Roma imparatorlu¤unun büyük mer-
kezlerinden biri olarak 4. yüzy›ldan itibaren
yeni bir geliflmeye sahne olmufltu. Bu yüzy›l
içinde hristiyanl›k art›k hoflgörü ile kabul edil-
di¤inden serbest bir inanç olarak Roma impa-
ratorlu¤u s›n›rlar› içinde h›zla aç›¤a ç›km›fl ve
yay›lm›fl ve dolay›s›yle de her tarafta bu inan-
c›n bafll›ca belirtisi olan kiliseler-manast›rlar
ve hristiyanl›k u¤runa hayatlar›n› verdikleri
kabul edilen aziz ve azizeler için hat›ra binala-
r› (martyrion’lar) infla edilmesine giriflilmiflti.
Bunun sonucunda ‹stanbul da bu geliflmeye
ayak uydurmufl ve flehir yeni bir görünüm ka-
zanmaya bafllam›flt›r. Ancak geç Roma ça¤›n-
daki bu de¤ifliklik Bizans dönemi dedi¤imiz
ve bütün Ortaça¤› kaplayan 1000 y›l boyunca
sürüp gitmifl de¤ildir. Do¤u Roma veya Bi-
zans ‹mparatorlu¤u’nun hayat› boyunca fle-
hirde dalgal› bir geliflme göstermifltir. Yaban-
c›lar›n bir k›sm›n›n bu flehre ve yap›lar›na bü-
yük hayranl›k duymalar›na karfl›l›k bilhassa
Ortaça¤›n içlerinde flehrin pek çok hofla gitme-
yen taraflar› oldu¤u da o ça¤larda gelen sey-
yahlar taraf›ndan görülmüfl ve yaz›lm›flt›r.
fiehrin Bizans ça¤›nda da tekrarlanan fliddetli
baz› depremlerden zararlar gördü¤ü gibi yan-
g›nlar da düzeltilmesi güç baz› tahriblere yol
açm›flt›r. 1203-1204 tarihlerinde bat›dan gelen
IV. Haçl› seferinin katolik kuvvetleri buray›
kuflatt›klar›ndan iki büyük yang›n ç›karm›fllar
ayr›ca korkunç ya¤malamalar yapm›fllard›r ve
1261’de Latin iflgaline son verilip Bizans yeni-
den canland›r›ld›¤›nda flehir büyük ölçüde fa-
kirleflmifl ve tahribe u¤ram›fl durumda idi. Bi-
zans ‹mparatorlu¤u’nun bundan sonra gün-
den güne toprak kaybederek zay›flamas›, ge-
rek Anadolu’da gerek Balkanlarda arazilerini
günden güne kaybetmesi ile flehir de bilhassa
14. yüzy›lda iyice fakirleflmifl pek çok yap›lar›
harap olmufl her tarafta büyük bir bak›ms›zl›k
hakim duruma girmifltir. Bizans’›n son günle-

rini yaflad›¤› 15. yüzy›l›n ilk ya-
r›s› içinde bu flehri ziyaret eden
yabanc›lardan biri flehrin içinde
bofl ve ekili topraklar›n yerlefli-
me sahip yerlerden çok daha
fazla oldu¤unu belirtir. Yine ay-
n› tarihlerde asl›n›n çizildi¤i
tahmin edilen fakat ancak 15.
yüzy›l›n sonlar›nda ilk defa
Hardtmann Schedell’in kitab›n-
da yay›nlanan a¤aç oyma bir
gravürde surlar›n içinde pek
çok say›da yel de¤irmenlerinin
bulunmas› bu durumu destek-
ler. Bu yaz›m›zda Constantinu-
polis’in 1453’de Türkler taraf›n-
dan fethinde nelere rastland›¤›-
n› ve bunlar›n yeni Türk idaresi
alt›nda nas›l de¤erlendirildi¤ini
özetlemeye çal›flaca¤›z.

I-SURLAR
1-Kara taraf› surlar›

‹lk ça¤da s›n›rlar› Büyük Britanya adas›n-
dan Basra körfezine kadar uzanan Roma ‹m-
paratorlu¤u 395’de Bat› ve Do¤u olmak üzere
ikiye ayr›lm›flt›r. Bunlardan bat›dakinin k›sa
bir süre sonra kuzeyden gelen ak›nlar sonun-
da da¤›l›p yok olmas›na karfl›l›k, do¤udaki
parças› 1453’e kadar süren ve bütün Ortaça¤’›
kaplayan çok uzun bir ömre sahip oldu. Tarih
biliminin 19 yy.’›n ortalar›ndan itibaren Bi-
zans ‹mparatorlu¤u olarak adland›rd›¤› do¤u
parças›n›n baflkenti Constantinupolis yani bu-
günkü ‹stanbul ilk ça¤da Sarayburnu bölge-
sinden ibaret etraf› surla çevrili küçük bir fle-
hir idi. Roma ça¤›nda flehir geniflledi¤inden
daha bat›da yeni bir sur yap›ld›¤› söylenir. Fa-
kat daha genifl çapta bir imar ve daha bat›da
yeni bir surun yap›lmas› ‹mparator I. Constan-
tinos (324-337) taraf›ndan gerçeklefltirildi. O,
flehri bir defa daha geniflletip imar ederken ka-
ra taraf›n› emniyete almak için Haliç’ten Mar-
mara’ya kadar uzanan yeni bir sur duvar› infla
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Resim 1:  Christoforo Buon-
delmonti’nin 1422 tarihli
Bizans Dönemi ‹stanbul
haritas›, Alexander van Mil-
lingen’in 1899 tarihli Bizanti-
ne Constantinople - The Walls
of the City and adjoining His-
torical Sites’dan

Resim 2:  1493 tarihli Bizans
Devri ‹stanbul, Arzt Hart-
mann Schedel’in Die Sche-
delsche Weltchronik (Dünya
Tarihi)’nden 

Resim 3: Bizans Döneminde
‹stanbul Haritas›, Christofo-
ro Buondelmonti’nin 1425’e
do¤ru ‹stanbul resminden
türetilmifltir.

Resim 4: Fatih Döneminin
sonlar›nda orijinali çizilmifl
ve çok kopiyesi olan ‹stan-
bul Haritas›



ettirmiflti. Yap›m› h›risti-
yan efsaneleri ile bezenen
330 y›llar›nda yap›lan bu
sur duvar›ndan hiçbir iz
kalmad›¤› gibi nereden bafl-
lay›p nereden geçti¤i, nere-
de bitti¤i hususunda kesin
bir bilgi yoktur. ‹mparator
II. Theodosios (408-450)
döneminde flehir bir defa
daha büyütüldü ve kara ta-
raf› yine Haliç’ten Marma-
ra’ya kadar uzanan bir sur
duvar› ile s›n›rland›r›ld›.
Ortaça¤’›n askeri mimarisi-
nin en güçlü eserlerinden
biri say›lan bu sur, Haliç ve
Marmara k›y›lar›nda yap›l-
m›fl olan fakat kara taraf›n-

daki kadar güçlü olmayan duvarlarla birleflti-
rilmiflti. Bin y›l› aflk›n bir süre boyunca Bizans
‹mparatorlu¤u’nun baflkenti, kendisini Mer-
yem Ana taraf›ndan korundu¤una inand›¤› bu
duvarlar›n arkas›nda tam bir güvence içerisin-
de hissetmiflti. Gerçektende bat›dan gelen çe-
flitli kavimlerin ak›nlar›na karfl› Bizans bu sur-
lar sayesinde karfl› durabilmifl ve bin y›l› aflk›n
süre içerisinde hiçbir yabanc› güç içeriye gire-
memifltir. 1203-1204 tarihlerinde ço¤unlu¤u
katoliklerden oluflan IV. Haçl› seferine dahil
olan kuvvetler  flehri bir defa ele geçirmifllerse
de bu, ancak çok güçlü donanmalar›n›n Ha-
liç’e girmesi ve gemilerden uzat›lan köprüle-
rin fazla yüksek olmayan k›y› surlar›na dayan-
mas› suretiyle gerçeklefltirilmifltir. Ortaça¤ bo-
yunca Balkan’lardan inen Avar’lar›n, Peçe-
nek’lerin, Bulgar’lar›n ak›nlar› hep kara taraf›
surlar›na karfl› olmufltur. Bu tahkimat› aflabi-
len tek askeri güç, genç Osmanl› beyi  II. Meh-
med’in (1444-1481) idaresindeki Osmanl› or-
dusu olmufltur. 29 May›s 1453 günü II. Meh-
med’in sonradan ad› Topkap› olan Romanos
kap›s›ndan flehre girmesiyle kara taraf› surla-
r›n›n afl›lamaz olduklar› yolundaki inanç sona
ermifl ve Türk ‹stanbul tarihi ile birlikte yeni
bir ça¤ bafllam›flt›.

Yaln›z bir askeri tahkimat örne¤i de¤il ay-
n› zamanda estetik bak›mdan bir sanat eseri
de¤erine sahip olan ‹stanbul’un kara taraf›
surlar›, Haliç’in yukar› ucundan Marmara’ya
kadar uzanmaktad›r. Surlar›n birleflim noktas›

Yedikule yak›n›nda denize ulaflt›klar› noktada
daha önceki yap›lardan toplanan mermerler
ile yap›ld›¤› için Mermer Kule olarak adland›-
r›l›r. Bu sur duvar›n›n Haliç k›y›s›na ulaflt›¤›
noktada ilk yap›ld›¤› tarih itibariyle duvar do-
¤uya do¤ru dönerek k›y›ya iniyordu. Bi-
zans’›n ilerleyen ça¤lar›nda, duvar›n güzerga-
h› de¤ifltirilerek Tekfur Saray›’ndan itibaren
kavisli bir biçimde bat›ya do¤ru k›vr›larak Ay-
vansaray’dan Haliç’e kadar indirilmifltir. Bu
bölüm üç kat halinde olan esas surlara naza-
ran daha de¤iflik bir mimariye sahip olup tek
kat halinde infla edilmifltir.

Kara taraf› surlar›n›n ‹mparator II.The-
odosios döneminde Praefaectus (Yunancas›
Eparkhos- vali) Anthemios taraf›ndan 413 y›l›-
na do¤ru yap›m›na bafllanm›flt›. Genellikle ka-
bul edildi¤ine göre Atilla’n›n idaresindeki
Hun’lar flehri tehdit ettikleri bir s›rada Praefa-
ectus Constantinos Kyros’un idaresinde bu
duvarlar›n önüne ikinci bir duvar daha yap›l-
m›flt›r. Surlar›n inflas› ile ilgili sadece iki kitabe
mevcuttur. Bunlar Mevlevihane veya Mevlana
(Bizans dönemindeki ad›yla Rhegion) kap›s›-
n›n üzerinde bulunmaktad›rlar. Yunanca olan
iki kitabeden kap›n›n üstündeki sövede; “Ha-
kim olan imparatorun emri ile Eparkhos
Constantinos altm›fl gün içinde surlara surlar
katt›” ibaresi bulunurken, kap› sövesini tafl›-
yan sol konsolun üzerinde ise “ Theodosi-
os’un emri ile iki aydan daha az bir sürede
Constantinos bu sa¤lam duvar› yapmay› ba-
flard›. Bu kadar az bir süre içinde bizzat Pallas
(Athena) bile böyle bir kuvvetli kale kurmakta
zorluk çekerdi” yazmaktad›r. 

Surlar›n Mermer Kule’den Tekfur Saray›
ucuna kadar olan uzunlu¤u 5620-5632 m. ola-
rak ölçülmüfltür. Bu duvarlar üç kademeli ola-
rak tasarlanm›flt›r. Bunun daha önceden plan-
land›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu üç kademe s›ras›y-
la flöyledir. ‹lk olarak en d›flta 18 m geniflli¤in-
de ve 10-12 m kadar derinlikte bir hendek bu-
lunmaktad›r. Bu hendek belki ilk düflünüldü-
¤ünde su doldurulmak için yap›lm›flt›. Fakat
buraya su dolduruldu¤u hususunda kesin bir
bilgi yoktur. Hatta ‹stanbullu bir Rum tarihçi
yazd›¤› küçük bir araflt›rmada flehrin birkaç
yerinde görülen ve çukurbostan denilen üstle-
ri aç›k su haznelerinin hendeklere su sa¤la-
mak için yap›ld›klar›n› ileri sürmüfltür. Hen-
deklerde su bulundurmak ve buraya su sa¤la-
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Resim 5: 1910’da B. Gran-
ville Baker’in çizdi¤i ‘Mar-
mara Surlar›nda Mermer
Kule’, The Walls of Constan-
tinople’den



mak son derecede zor bir ifltir. Bu bak›mdan
hendeklerin içlerinde hiçbir dönemde su bu-
lunmad›¤› kuvvetle tahmin edilmektedir. ‹çin-
de su bulunmayan bu hende¤in topra¤›n de-
rinliklerine inen üçüncü bir sur gibi tasarlan-
d›¤› düflünülmüfltür. Hendekten sonra den-
danl› alçak bir duvar gelmektedir. Bunun geri-
sinde ise 12-15 m geniflli¤inde bir toprak fleri-
di uzan›yordu. Baz› kal›nt›lar bu toprak fleri-
din Erken Bizans döneminde bir süre mezarl›k
olarak da kullan›lm›fl olabilece¤ine iflaret et-
mektedir. Bu bölümden sonra ilk tahkimat ile
karfl›lafl›l›yordu. 3.20 m kal›nd›¤›ndaki bu ön
sur bir dizi kuleyle güçlendirilmiflti. Duvar›n
iç taraf›nda ise bir s›ra kazemat hücreleri var-
d› ki bunlar›n her birinin içindeki mazgallar-
dan ok at›fl› yap›labiliyordu. Bir çok yerlerde
bu ön tahkimat dizisi fazlaca harab olmufl ba-
z› yerlerde ise tamamen ortadan kalkm›flt›r. 15
m geniflli¤inde yine bir ara yoldan sonra esas
sur duvar› ile büyük burçlar gelmektedir. Sur
duvar› 4.50 m kal›nl›¤›nda ana duvar 15 m
yüksekli¤indedir. Bu duvarlar›n üstündeki
dendanlar›n arkas›ndaki seyirdim yoluna fle-
hir taraf›ndaki yüzeyden tafl merdivenlerle ç›-
k›l›yordu. Burçlar duvardan 10.75 m ileriye
taflmakta birbirlerinin aras›nda yaklafl›k 48 m
mesafe bulunmaktad›r. Bu üç tahkimat zinci-
rinin planl› olarak sonradan yap›lm›fl olsa bile
önceden tasarland›klar› ve her büyük iki bur-
cun tam ortas›nda bir küçük burcun yerleflti-
rilmesinden, ayr›ca büyük burçlar›n en yuka-
r›daki mazgallar› ile tepelerindeki dendanlar-
dan yap›lan at›fl menzillerinin d›fl›nda kalan
afla¤› yerlerde küçük burçlarla bu aralar›n›n
korunmas› sa¤land›¤› görülür. 

Say›lar› 96 olan kuleler de¤iflik biçimlerde
infla edilmifltir. Bunlardan 74’ü kare, 1’i beflkö-
fleli, 5’i alt›köfleli, 2’si yediköfleli ve 14’ü ise se-
kizköflelidir. Kulelerin içlerinde en üst k›s›m-
lar›  tonoz örtülü birer kat bulunur. ‹znik sur-
lar›nda da oldu¤u gibi bu üst kat odalar›n du-
varlar›nda evvelce fresko tekni¤inde yap›lm›fl
Aziz resimleri bulunuyordu. Kulelerin ölçüle-
ri Marmara’dan Tekfur Saray›’na kadar hep
ayn› gitmemekte, birkaç metrelik farkl›l›klar
görülmektedir. Bizans döneminin ilerlemifl bir
ça¤›nda Blakhernae mahallesini içeriye almak
amac›yla sur duvar›n›n biçimini de¤ifltirmek
için buradan Haliç’e kadar olan kesimde hen-
dek kesilmifl ve tahkimat tek kat olarak Ay-

vansaray’a indirilmifltir. Bu bölümde sur du-
var›na bitiflik Tekfur Saray›’ndan baflka 10.
yüzy›ldan itibaren imparatorluk saray›n›n
pavyonlar› yap›lm›flt›. Bu binalar›n altlar›na
yüksek iki s›ra kemerli bir mahzen infla edil-
mifl olup bu, Anemas Zindan› olarak tan›n-
m›flt›r. Bu kal›nt›lar›n üstünde olan ve 16. yüz-
y›l›n sonlar›nda yap›lm›fl ‹vaz Efendi ca-
mii’nin avlusuna bitiflik bulunan çifte kulenin
üst kat›ndaki mekan›n saray kompleksine ait
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Burada sur duvar›na
saplanm›fl eski sütun gövdelerinin, asl›nda bu
mekan›n önünde bulunan bir balkonun tafl›y›-
c›lar› oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Burçlar›n üzerlerinde ve duvarlar›n baz›
yerlerinde onar›m kitabelerinden bu ifllerin
hangi imparator taraf›ndan yap›ld›¤› ö¤reni-
lir. Baz› burçlar›n yukar› k›s›mlar›nda tu¤la-
lardan oluflturulmufl kitabeler vard›r. Bu kita-
beler kara taraf› surlar›n›n Bizans tarihi bo-
yunca de¤iflik tarihlerde onar›m gördüklerini
aç›k surette belli eder. Ayn› flekilde baz› burç
veya duvarlarda de¤iflik teknikteki örgüler bu
k›s›mlar›n yamanm›fl olduklar›n› da belli et-
mektedir. Bu yamalar›n bir k›sm› kuflatmalar
s›ras›nda ve bilhassa 1453 ilkbahar›nda Türk
topçusunun at›fllar›n›n ard›ndan acele olarak
yap›lm›flt›r. Hatta kaynaklardan bilindi¤ine
göre flehrin d›fl›ndaki tafl ocaklar›ndan malze-
me getirilemeyece¤inden, flehir içinde Heki-
mo¤lu Ali Pafla camii dolaylar›nda Türk dev-
rinde Alt›mermer olarak adland›r›lan semtte
bulunan Bütün Azizler kilisesi heralde harap
oldu¤undan y›kt›r›larak tafllar› surun yaman-
mas›nda kullan›lm›flt›r. Yukar›da kara taraf›
surlar›n›n yaln›z askeri mimari olarak de¤il,
estetik bak›mdan da bir sanat eseri görünü-
münde oldu¤unu söylemifltim. Gerçekten de
gerek duvarlar gerek burçlar tafl ve tu¤la mal-
zemenin bir arada kullan›lmas› suretiyle renk-
li bir görünüm sa¤lam›flt›r. K›rm›z› fleritler ha-
lindeki tu¤ladan hat›llar duvarlar›n gücünü
artt›rm›flt›r. ‹stanbullu amatör bir Rum araflt›r-
mac› M. ‹s. Nomidis, ‹stanbul kara taraf› surla-
r›n›n bir haritas›n› çizerek o tarihteki bütün ki-
tabelerini üzerine aynen biçimiyle kopye et-
mek suretiyle yay›nlam›flt›r.

Kara taraf› surlar›n›n d›fla aç›lan bir çok
kap›lar› vard›r. Bunlar›n bir k›sm› halk›n girip
ç›kt›¤› kap›lar olup tehlike anlar›nda örülerek
kapat›l›yordu. Aralarda ikinci derecede önem-
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li baz› askeri kap›lar da vard›r. Osmanl› döne-
minde bu kap›lara Türkçe isimler verilmifltir.
‹ki kap› ise, Yedikule’nin küçük kap›s› ve
Edirnekap› tamamen Türk mimarisine uygun
olarak yenilenmifltir. ‹ki yerde ise Türk döne-
minde yap›lan onar›mlar› da belirten kitabe
bulunmaktad›r. Kap›lar genellikle Çiftekule
aras›nda küçük bir iç avluya sahip geçit yerle-
ridir. Böylece bunlar›n emniyeti sa¤lanm›flt›r.
Çifte kap› düzenlemesi çok eskiden beri tahki-
mat mimarisinde kullan›lan bir sistemin yeni-
den uygulan›fl›d›r. Nitekim ‹ç Anadolu’da Hi-
tit döneminin bir dönem baflkenti Hattufla’da
(Bo¤azköy) da görülür.

Kap›lar aras›nda Yedikule’de bulunan bir
girifl hepsinden daha muhteflem ve önemliydi.
Bu ileriye taflk›n kare planl› iki heybetli bur-
cun aras›nda olan ve bir zafer tak› görünü-
münde kemerli üç giriflten oluflmufl gösteriflli
bir kap› idi. Kap› kanatlar› alt›n yald›zl› oldu-
¤undan buraya Alt›n kap› yahut Yald›zl› kap›
deniliyordu. Bu bat›dan Balkan’lar üzerinden
‹stanbul’a ulaflan Via Egnatia denilen anayo-
lun bitim noktas› idi. Bu giriflten itibaren zafer
yolu (Via Triumphalis) bafllang›c›n› temsil edi-
yordu. ‹mparatorlar bat›dan bir seferden dön-
düklerinde buradan Ayasofya önüne kadar gi-
diyorlard›. Ortadaki biri büyük yanlardaki iki-
si küçük olmak üzere üçlü girifl ve iki yanlar-
da ileriye taflk›n kuleler bütünüyle mermer
kaplanm›fl olup Trakya yönünden gelenlere
çok uzaklardan varl›¤›n› belli ediyor ve impa-
ratorlu¤un ihtiflam ve kudretini bilhassa Bar-
bar denilen henüz medenileflmemifl kavimlere
gösteriyordu. Bu mermer mimarinin en üstün-
de de Roma imparatorunun simgeleri olan
kartal ve imparator heykelleri oldu¤u bilinir.
Ortadaki büyük giriflin gerek d›fl gerek iç ke-
merlerinde de alt›n yald›zl› bronz harflerden
oluflan ve imparator Theodosios’a flan veren
birer kitabe bulunuyordu. Bu madeni harfler
çoktan kaybolmufl yaln›z bunlar›n tutturuldu-
¤u delikler kalm›flt›r. Maalesef 1950’li y›lar›n
sonlar›nda yap›lan onar›mda kemer tafllar› de-
¤ifltirildi¤inde bu delikler tekrarlanmad›¤›n-
dan bu kitabenin izleri büyük ölçüde kaybol-
mufltur. Bizans döneminde bu üçlü heybetli
girifl tu¤la malzeme ile örülerek kapat›lm›flt›r.
Fetihten sonra bu alt›n kap› kompleksinin fle-
hir taraf›ndan arkas›na burçlar› olan bir duvar
eklenmek sureti ile buras› bir kale bir hisar ha-

line getirilmifltir. Büyük mermer kulelerden
Marmara taraf›ndaki bir zindan olarak kulla-
n›lm›fl ayr›ca hisar›n içine Osmanl› devletinin
savafl durumuna girdi¤i yabanc› devletlerin
insanlar› enterne edilmifltir. Arkadaki kulele-
rin duvarlar›n›n birinde bu yabanc›lar›n yaz-
d›klar› baz› hat›ra kitabelerine de rastlan›r.
fiehre bakan taraftaki kemerde: “tiran› yok et-
tikten sonra Theodosios bu kap›n›n bezemesi-
ni tamamlatt›” yaz›s› yer alm›flt›. D›fl kemerde
ise: “kap›y› alt›n olarak yapt›ran, alt›n bir ça¤
yaratt›” anlam›ndaki yaz› bulunuyordu. Birin-
ci kitabede tiran yani taht› gasp eden kifli olan
Primicerius’un, II.Theodosios döneminde 423-
425 y›llar› aras›nda bat›da kendisini imparator
ilan etmifl oldu¤undan ve bu duruma göre ki-
tabede iflaret edildi¤inden hareketle bu mer-
mer giriflin surlara ilave edilifli ve tezyin edil-
mesi 425’i takip eden y›llarda olmal›d›r.

‹stanbul’un kara taraf› surlar› ile kap›lar›
hakk›nda pek çok yay›n yap›lm›fl olmakla be-
raber ilk defa bu konuda ciddi ve toplu bir ça-
l›flma 1899’da A.Van Millingen taraf›ndan ya-
p›larak surlara dair bir kitap yay›nlanm›flt›r.
1930’lardan itibaren ise Alman araflt›rmac›lar
bu tarihi eser üzerinde çal›flmalara bafllam›fllar
ilk olarak H. Lietzmann arkas›ndan R. Krisc-
hen, B. Meyer-Plath ve A. M. Schneider
1943’de yeni röleveleri, mükemmel foto¤rafla-
r› ile surlar› çok ayr›nt›l› biçimde inceleyen ya-
y›nlar yapm›fllard›r. Fakat bütün bu çal›flmala-
ra ra¤men surlarda hiç dikkati çekmemifl veya
bilinmeyen baz› problemlerle karfl›lafl›lm›flt›r.
Son y›llarda Bedrettin Dalan’›n belediye bafl-
kanl›¤› döneminde surlar›n bir k›sm› ayr› ayr›
mimar ve mühendislerin idaresinde ayr› bö-
lümler halinde restorasyonlar›na girilmifl ise
de bunlar›n hepsinin bu onar›mlar›n›n pek ba-
flar›l› olduklar› söylenemez.

1955-1960 y›llar› aras›nda flehir içinde ya-
p›lan istimlaklerde y›k›lan binalar›n molozlar›
belediye taraf›ndan surlar›n önündeki hen-
deklere doldurulmufl, böylece Ortaça¤ mima-
risinin en gösteriflli surlar›n›n bütünlü¤ü bo-
zulmufltur. Her ne kadar o y›llar›n belediyesi
bu hendeklerin tekrar aç›laca¤›n› bildirmiflse
de böyle bir giriflimde bulunulmam›flt›r.
1930’lu y›llardan itibaren arada bir ortaya at›-
lan surlar›n bütünüyle y›kt›r›lmas› fikri ise
böyle bir cinayete giriflilmeksizin unutulup
gitmifltir. Ancak yak›n tarihlerde flehre genifl
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otoyollar›n›n giriflini sa¤lamak üzere büyük
çapta gedikler aç›lmak suretiyle sur ve kule-
lerden baz› k›s›mlar eksilmifltir. Surlarda en il-
gi çekici buluntulardan biri de Bizans nekro-
polisinin bu duvarlar›n temelleri alt›nda kald›-
¤›n›n belirtilerinin bulunmas›d›r. Nitekim,
münferit baz› Bizans mezar tafllar› duvar ör-
güsünde kullan›ld›ktan baflka, sur d›fl›nda Si-
livri kap›s› yak›n›nda duvar ile bir burcun kö-
flesinde büyük bir mezar binas› meydana ç›ka-
r›lm›flt›r. Yap›ld›ktan sonra hiç aç›lmayan ve
içine girilmeyen bu mezar odas›nda üç tane de
lahit bulunmufltur. Bu lahitlerin ayr› levhalar
halinde yap›ld›klar› dikkati çekiyordu. Bunla-
r›n bir yüzeyleri h›ristiyanl›¤›n ilk yüzy›llar›n-
daki sembolleri kabartma figürler halinde tas-
vir edilmifllerdi. Bu duruma göre bu son dere-
cede ilgi çekici mezar›n 5. yüzy›la ait olabilece-
¤i san›lmaktad›r. Fakat ne yaz›k ki ‹stanbul ta-
rihi bak›m›ndan bu çok de¤erli eser koruna-
mam›fl ve bulunuflundan az sonra tahribe u¤-
ram›flt›r.

‹stanbul’un kara taraf› surlar› bütün
Osmanl› tarihi boyunca flehrin tahkimat› ola-
rak kullan›lmaya devam edilmifl ve flehre bat›-
dan gelenlerin kontrol edildi¤i küçük karakol-
lar kap›lar›n d›fl taraf›na infla edilmifltir. Fakat
19.yüzy›ldan itibaren art›k bu tahkimat eski
önemini kaybetmifl bulunuyordu.

2- Marmara taraf› surlar›

Üçgen biçimindeki ‹stanbul’un Saraybur-
nu’ndan Mermer Kule’ye kadar uzanan Mar-
mara k›y›s›ndaki tahkimat› ise yukar›da iflaret
edildi¤i gibi yal›n kat olup Marmara denizi-
nin koruyuculu¤u alt›nda idi. fiehri Marmara
k›y›lar›ndan kuflatmaya gelen gemiler Mar-
mara’n›n s›k tekrarlanan lodos f›rt›nalar›nda
burada bar›nam›yorlar ve dolay›s›yla kuflat-
may› b›rakmak zorunda kal›yorlard›. Bu ge-
miler çok alçak güverteli genellikle kürek ve
ufak çapta yelkenle hareket eden tekneler ol-
duklar›ndan burada lodos dalgalar›na dayan-
malar› ve kendilerini kurtarabilmeleri pek
mümkün de¤ildi. 

Marmara surlar›n›n do¤udan itibaren iyi
yerinde limanlar mevcuttu. Bunlardan en do-
¤uda olan› Ah›rkap›’n›n az ilerisinde olan
Sophia liman› idi. Bu küçük liman fetihten
sonra da bir süre görevini sürdürmüfl hatta
burada 15.yüzy›l›n sonlar›nda hala kad›rgalar

yap›lm›flt›. Dolay›s›yle buraya Kad›rga liman›
denilmiflti ki bu ad günümüzde hala semt ad›
olarak yaflamaktad›r. Yine bu k›y›da küçük bir
liman bu Boukelion olarak adland›r›lm›flt› ki
bunun da sebebi liman›n giriflinde mermer he-
ralde Antik ça¤dan kalma iki aslan heykelinin
bulunmas› idi. Bu mermer aslanlar yerlerinde
19.yüzy›l ortalar›na kadar durmufl, sonra bur-
dan kald›r›l›p yeni kurulan Arkeoloji Müzesi’-
ne tafl›nm›flt›r. Bu surlar›n Sultanahmet camii
hizas›ndaki bölümünde bugün hala daha ar-
kadaki Büyük saray denilen imparatorluk sa-
ray›n›n bir pavyonunun bulunmas›d›r. Bu bi-
na do¤rudan do¤ruya sur duvar›n›n üzerine
infla edilmifl. Kemerlerle bölünmüfl ve do¤u-
bat› istikametinde uzanan salon halindedir.
Sasani prenslerinden birinin bir süre bizansa
iltica ederek burada misafir edildi¤i ileri sü-
rüldü¤ünden onun ad›na izafeten Hormisdas
saray› denildi¤i gibi imparator Iustinianos’un
(527-565) tahta ç›kmadan önce bir süre içinde
yaflad›¤› yer olarak da kabul edilmifltir. Bu
yüzden buraya Iustinianos’un evi de denilir.
Çeflitli antik parçalar devflirme malzemesi ola-
rak kullan›ld›¤› bu pavyonun do¤u taraf›nda
bulunan kare planl› burç pharos (fener) olarak
adland›r›l›r. Önce Sasaniler 7.yüzy›ldan itiba-
ren de Araplar ak›nlar düzenlediklerinde bü-
tün Anadolu’nun yüksek noktalar›ndan baz›
kulelerin üstlerinde atefl yak›lmak suretiyle
haber baflkante en son bu kuleye erifltirilir ve
imparator haberdar edilmifl olurdu. Hakk›nda
önemli iki araflt›rma ve inceleme yap›lan bu il-
kel haberleflme hatta baz›lar›n›n ileri sürdük-
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leri gibi telgraf flebekesinin bitim noktas› Mar-
mara surlar›n›n bu kulesi idi. Iustinianos evi
ad› verilen bu tonozlu yap›n›n Marmara deni-
zine bir s›ra pencere ile aç›ld›¤› dikkati çeker.
Bunlardan baz›lar›n›n esas›nda birer kap› ol-
duklar› ve bütün cephe boyunca mermer kon-
sollara oturan bir balkona geçit verdikleri ko-
layca görülür. Bu pavyonun bat› taraf›nda ise
ileriye ç›kan büyük bir burç vard›r. Bu burcun
genifl kemerleri oldu¤u ve içinde de kargir bir
merdivenin varl›¤› görülür ki esas›nda bunun
imparatora mahsus iskele oldu¤u bilinmekte-
dir. Saraydan ç›kan imparator merdivenler-
den inip kay›¤a binebiliyordu. 1860-70 y›llar›
aras›nda Rumeli demiryolu Sirkeci’ye getiri-
lirken pavyonun tam yan›ndan geçirilmifl ve
bir k›sm› tahrib edilmifltir. ‹mparator iskelesi-
nin bat› taraf›nda yan›nda da bir kap› bulun-
maktad›r. Bu kap›n›n yan›nda çok say›da ifl-
lenmifl mermerler dikkati çeker. Bunlar aras›n-
da yuvarlak bir çerçeve içinde ‹mparator Iuis-
tinianos’un ad›n› veren bir monogram da bu-
lunuyordu. Bu tafllar›n fetihten sonra Ayasof-
ya önündeki bir an›ttan al›narak burada istif-
lenmek suretiyle tekrar kullan›ld›klar› bir hi-
potez olarak ileri sürülebilir. Marmara surla-
r›nda Türk devrinde aç›lm›fl kap›lar da bulun-
maktad›r. Bunlardan bir tanesi üzerinde uzun-
ca bir Osmanl› dönemi kitabesi dikkati çeker.

Daha bat›da flehrin Marmara taraf›nda-
ki en büyük liman› bulunuyordu. Theodosios
liman› ad› verilen bu gemi bar›na¤› arazinin
içine do¤ru genifl bir kavis halinde giriyordu.
Yak›n›nda Elephterios ad›nda bir ileri gelenin
saray› ya da malikanesi oldu¤undan bu liman
Elephterios liman› olarak tarihe geçmifltir. Bu-
rada surlar liman›n yar›m yuvarlak kavisine
göre içeriye do¤ru dönüyordu. Eski ad› Lykos
sonraki ad›yla Bayrampafla deresi ad› verilen
derenin getirdi¤i erozyon topra¤› ile zaman
içinde bu liman dolmufl ve tamamen bu girin-
ti halindeki liman düz bir toprak arazi halini
alm›flt›r. Bizans döneminde Vlanka denilen
yer Türk döneminde Langa fleklinde adland›-
r›lm›fl ve genellikle flehrin sebze ihtiyac›n› kar-
fl›layan bostanlar haline getirilmifltir. Daha ba-
t›da birkaç kap›dan sonra k›y›da bu Marmara
taraf› surlar›n›n bitim noktas›n› Mermer Kule
teflkil eder. Bu kulenin alt k›sm› daha eski ya-
p›larda devflirilmifl mermerlerden oluflmufl-
tur. 19.yüzy›l sonlar›na kadar temelleri su için-

de olan bu kule flimdi arkas›ndan da Florya
otoyolu yap›ld›ktan sonra surlardan kopar›la-
rak adeta ba¤›ms›z bir flato gibi kalm›flt›r.  

Marmara surlar›n›n Sirkeci’den bat›ya
do¤ru uzanan Sarayburnu’ndaki k›sm› bütü-
nüyle Osmanl› devrinde y›kt›r›lm›fl oldu¤un-
dan pek bir iz kalmam›flt›r. Yaln›z Sirkeci tara-
f›nda Saray-› Hümayun’un büyük sahil saray-
lar›n›n pavyonlar›ndan Sepetçiler köflkü sur
duvar›n›n üzerinde durmaktad›r. Bunun ya-
n›nda ve saray›n önemli köflklerinden biri olan
Yal› köflkü ise demiryolu geçirilirken ortadan
kalkm›flt›r. Tek kat üzerine olan bu köflk padi-
flah›n sefere ç›kan donanmay› selamlad›¤› ve-
yahut seferden dönüflte karfl›lad›¤› yer olarak
tarihe geçmifltir. Sarayburnu’ndan itibaren
Büyüksaray’›n ete¤inde olan yazl›k saray ise
1863’de k›smen yanm›fl ve demiryolu yap›m›
s›ras›nda kalan bütün izleri ortadan kald›r›l-
m›flt›r. Bunun bir pavyonu da önünde toplar
bulundu¤u için Topkap›s› denilen bir kap›n›n
üstünde idi. Eski gravürlerde d›fl mimarisi gö-
rülebilen bu köflk yang›ndan sonra ortadan
kalkm›fl fakat ad› nedense yukar›daki Saray-›
Hümayun’a yak›flt›r›lm›flt›r. Bundan dolay› da
bugün bu Osmanl› saray›na Topkap› Saray›
denilmifltir. Bu surlarda bilhassa Sarayburnu
kesiminde bo¤az›n temiz havas›na maruz olan
bu bölümde böylece duvar üstünde duvara te-
mel olarak infla edilmifl kas›rlar›n varl›¤› bilin-
mekte ve bunlar›n en önemlisi de Ah›rkap›’ya
do¤ru surlardan ileriye do¤ru bir ç›k›nt› teflkil
eden büyük kemerler üzerine oturtulmufl ‹nci-
li köflk idi. Sadrazam Koca Sinan Pafla taraf›n-
dan Mimar Davud A¤a’ya yapt›r›lan bu son
derece de muhteflem köflkün k›smen sur du-
varlar›n›n k›smen de denize bakan iki büyük
kemerin üzerine oturtulmufl oldu¤u dikkati
çeker. Baz› padiflahlar›n pek severek oturdu¤u
bu köflkün demir yolu geçirilirken son kalan
izlerinin de ortadan yok edildi¤i ve sadece te-
mel k›sm›n›n kald›¤› anlafl›lmaktad›r. Alt›nda
bunun bir de Bizans devrinden kalma ayazma
bulunmaktad›r. ‹ncili köflkün hemen yan›nda
do¤u taraf›nda bizans devrindeki Soter ma-
nast›r ve kilisesinin cephesinin kal›nt›lar› gö-
rülür. Marmara taraf› surlar›n›n birçok yerle-
rinde ‹mparator Theophilos’un (829-842) ad›n›
veren mermer kitabelere rastlan›r. Bunlar da
Marmara surlar›n›n bu hükümdar döne-
minde  yenilendiklerinin bir iflareti say›labilir.
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Marmara taraf› surlar›n›n hakk›nda A.
Van Millingen taraf›ndan ‹stanbul surlar›na
dair yay›nlanan bir kitapta bilgi verilmifltir. ‹s-
tanbul fethinin 500. y›ldönümü vesilesiyle Fe-
tih Derne¤i taraf›ndan yay›nlanan kitaplar
aras›nda da Feridun Dirimtekin taraf›ndan  “
Fetihten Önce Marmara Surlar›” ad›yla bir ki-
tap yay›nlanm›flsa da içinde dizgi hatalar› var-
d›r. Marmara taraf› surlar›n›n 19.yüzy›l içle-
rinde denizden çizilmifl metrelerce uzunlukta
deseni ise ancak k›smen yay›nlanm›fl olup ta-
mam›n›n üzerinde araflt›rmalar yap›larak ya-
y›nlanmas› çok faydal› olur.

3- Haliç taraf› surlar› 

Ayvansaray’dan Sarayburnu’na kadar
uzanan Haliç taraf› surlar› ise bugün maalesef
hemen hemen bütünüyle ortadan kalkm›fl gi-
bidir. Fetih s›ras›nda eksiksiz bir durumda
olan bu sur duvarlar›n›n tamam›n› 1555 y›lla-
r›nda bir elçilik heyetinin yan›nda olan kuzey
Almanya’da Flensburg’lu Melchior Lorichs
veya (Lorck) taraf›ndan yap›lan 11 m. uzunlu-
¤undaki ‹stanbul panoramas›nda görmek
mümkündür. Bizans döneminde Haliç’in giri-
fli bir zincirle kapat›larak kontrol alt›na al›nd›-
¤›ndan bu taraftaki sular› pek zorlayan olma-
m›flt›r. Ancak IV. Haçl› seferini düzenleyen
bat›l› flovalyeler taht›ndan indirilen bir Bizans
imparatorunun karfl›l›¤›nda kendilerine yar-
d›m edece¤ine söz vermesi üzerine onu des-
teklemek için ‹stanbul’a gelmifller ve kuvvetli
Venedik donanmas›n›n yard›m›yla Haliç’e gi-
rerek burada surlar› kuflatm›fllard›r. Surlar ile
Haliç aras›ndaki ince kara fleridine gemilerini
bafltan kara yaparak ve gemilerin burundaki
bastonlar›n üzerine etraf› ok at›fllar›na karfl›
deri kapl› bir geçit köprüsü kurmak suretiyle
zaten pek yüksek olmayan surlar üzerinden
askerlerini içeriye afl›rarak flehre girmifllerdir.
Zincirin karfl› yakada Osmanl› devrinde 18.
yüzy›lda Yeralt› camiine dönüfltürülen bir
mahzenin üstündeki kuleden karfl›da Sirkeci
taraf›nda bugün izi bulunmayan bir kuleye
gerili oldu¤u bilinir. Bu dökme demir zincir
bir tak›m dubalar›n yard›m›yla su üstünde tu-
tulabilmiflti.

Di¤er sur duvarlar›nda oldu¤u gibi bu-
rada da çok say›da kap›lar aç›lm›flt›. Ve yer yer
duvarlar›n aralar›nda hepsi de kare biçimli
kuleler bulunuyordu. Baz› yerlerde sur duva-

r› üzerinde yine tamir kitabeleri veya yuvarlak
monogramlar halinde madalyonlar görülü-
yordu. Bu sur kap›lar›ndan bir tanesinde de
fener taraf›ndaki bir kap›da büyük bir mermer
üzerine kabartma olarak ifllenmifl bir melek fi-
gürü mevcuttu. Herhalde karfl›l›kl› çift olmas›
gereken bu kabartmalardan bir tanesi Türk
devrinde yerinden al›narak müzeye konmufl-
tu. Fetihte tamam bir halde flehri koruyan Ha-
liç taraf› surlar›n›n Osmanl› döneminde de ön-
celeri tahkimat karakterini muhafaza ettikleri
görülür. Ancak 16. yüzy›lda baz› kuleler ha-
pishane olarak kullan›l›yordu. Bunlardan bir
tanesi Unkapan› dolaylar›nda idi. Daha tan›n-
m›fl olan bir di¤eri ise Eminönü meydan›na
yak›n bir yerde bulunan Zindankap›s› ad› ve-
rilen yerdedir. Buradaki bir kule özü Bizans
dönemine dayanan Babacafer ad›ndaki bir ve-
linin türbesinin burçlardan birinin içinde bu-
lunmas› ile ilgilidir. Burada da bir burç ve ya-
n›ndaki bir tak›m yap›lar 19. yüzy›la gelinceye
kadar çeflitli suçlular›n kapat›ld›klar› zindan
olarak flöhret bulmufltu. Hatta burada kad›nla-
r›n da hapsedildi¤i bir zindan vard›. Bu Zin-
dankap›s›’n›n bir parças› ile bitifli¤indeki to-
nozlu baz› hapishane kal›nt›lar› bugün hala
Eminönü çevresindeki y›k›mlardan arta kal-
m›fl olarak Zindanhan› ve De¤irmenhan› çev-
resinde görülebilir. Haliç taraf› surlar›ndan 19.
yüzy›lda büyük bir k›sm› tahribe u¤ram›fl ve
y›k›l›p ortadan kald›r›lm›flt›r. Fener-Balat böl-
gesinde ise duvarlar›n üzerine bindirilmifl
özel meskenler görülür. Mimari bak›mdan
fazla özelli¤i olmayan ve esas›nda suya çok
yak›n iken bugün k›y› ile aras›nda geniflçe bir
yol ile kara fleridi bulunan bu surlardan pek az
iz kalm›flt›r. Bir vakitler bilhassa 18. yüzy›ldan
itibaren bu surlar›n önlerinde Haliç k›y›s›nda
‹stanbul’un Rum aristokrasisinin ki bunlara
Fenerli Rumlar deniliyordu. ‹çleri son derece
de süslü kagir konaklar› s›ralan›yordu. Baz›la-
r›n›n yanl›fl de¤erlendirmeleri yüzünden Bi-
zans evleri olduklar›n› sand›klar› bu özel mes-
kenler mimarilerinden ve iç bezemelerinden
aç›kça anlafl›ld›¤› üzere tamamen klasik Türk
üslubunda Osmanl› devri yap›lar› idi. Fakat
ne yaz›k ki 20. yüzy›lda Haliç’in görünümünü
de¤ifltiren sanayileflme ile harap olmaya terk
edilen bu yap›lar›n hemen hemen hepsi Da-
lan’›n belediye baflkanl›¤› y›llar›nda bütünüy-
le y›k›l›p kald›r›lm›flt›r. 
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II-MEYDANLAR-ANITLAR

Roma dönemi flehirlerinde anacaddeler
üzerinde bulunan meydanlar (forum) antik
ça¤ flehircili¤inde önemli yeri olan unsurlard›.
‹lkça¤›n sonlar›na do¤ru büyük bir merkez
olarak geliflen ‹stanbul bu prensibe uygun ola-
rak birçok meydanlar ile süslenmiflti. Meydan-
lar›n ortalar›nda genellikle büyük bir an›t bu-
lunuyor etraflar›nda da önemli baz› an›tlar yer
al›yordu. Dördüncü yüzy›l bafllar›nda I. Cons-
tantinus flehri geniflletti¤inde büyük oval bi-
çimli bir forum yapt›rm›fl olup bunun ortas›na
da üzerinde kendi heykeli bulunan bir an›t
diktirmiflti. Meydan›n çevresinde revaklar
vard›. Ortadaki an›t ise kare bir mermer kaide-
nin üstünde yuvarlak ve k›rm›z› porfir tafl›n-
dan yontulmufl parçalardan oluflmufltu. Bu
k›rm›z› porfir parçalar›n Roma’dan getirildik-
leri bilinir. Her parçan›n aras›ndaki ek yerini
gizlemek üzere de bir alttaki parçan›n üst ke-
nar›na kabartma olarak bir çelenk ifllenmiflti.

Böylece gövde afla¤›dan bak›ld›¤›nda yekpare
hissini veriyordu. En tepede herhalde mer-
merden bir bafll›k vard› ve bunun üstünde de
do¤an günefli selaml›yan Antik ça¤›n Apol-
lonhelyos’u gibi tasvir edilmifl olarak Cons-
tantin’in heykeli yer alm›flt›. An›t›n kaidesinde
bir odac›k bulunuyordu. Çok eskiden beri
yayg›nlaflm›fl bir söylentiye göre bu odac›kda
hristiyanl›¤›n baz› kutsal hat›ralar› (rölik) mu-
hafaza ediliyordu. Hristiyan inanc›n›n koru-
yucusu ve ilk defa bu inanc› serbest b›rak›p
korumaya alm›fl bir imparator olmas›na ra¤-
men Constantinus önceki çok tanr›l› inanc›n
bir tanr›s› fleklinde kendisini tasvir etmekten
de kaç›nmam›flt›. Çeflitli depremlere ve kas›r-
galara direnen bu an›t heralde ortas›nda par-
çalar› birbirine ba¤layan sa¤lam bir mil bulun-
du¤u için fethe kadar ulaflm›flt›. Ancak üst k›s-
m› bizans döneminde bozulmufl imparatorun
heykeli düflmüfl ve nihayet 12. yüzy›lda en
üstteki bafll›k k›sm› da da¤›lm›fl olacak ki mer-
mer bir ekleme ile tamamlanm›fl ve hatta bu
mermerlerin üstüne bu onar›m› yapt›ran bir
kuflak halinde imparatorun ad› da ifllenmiflti.
Etraf›n› saran yang›nlardan hayli tahribe u¤-
ram›fl yer yer çatlam›fl ve yer yer kararm›fl
olan bu an›t Türk devrinde ayakta tutulmaya
çal›fl›lm›fl demir çemberlerle tutturulmufltu.
Hatta Barok hakimiyeti 18. yüzy›lda III. Mus-
tafa (1757-1774) döneminde zeminden kaide-
nin bütünü ve alt parçalardan bir ikisi tafl ör-
me bir k›l›f içine al›n›p sa¤lamlaflt›r›lm›flt›r.
Çemberlitafl ad›yla an›lan bu an›t bugün hala
ayakta durmaktad›r.

Di¤er çok büyük ölçüde bir an›t ise flehrin
en önemli büyük meydan› Augeusteion mey-
dan›n bir köflesinde yükseliyordu.Balkanlar
yönüne giden ana yolun bafllang›ç yeri bura
oldu¤u gibi bir taraftan dini en büyük merkez
olan Ayasofya di¤er taraf›nda imparatorlu¤un
büyük saray› ve önünde de halk›n bafl e¤lence
yeri olan hipodrom vard›. Burada Ayasof-
ya’n›n önünde ise Osmanl› devrinin bafllang›-
c›na kadar esas›nda imparator Theodosios için
yap›ld›¤› anlafl›lan ancak 16. yüzy›lda impara-
tor Iustinianos ad›na baz› de¤iflikliklere u¤ra-
yan bu an›t yine mermerden bir kaide üstünde
çok yüksek bir yuvarlak gövde halinde yükse-
liyordu. Hatta seyyahlar›n bildirdiklerine göre
çok uzaktan denizden bu an›t› görmek müm-
kün oluyordu. An›t›n üzerinde ise atl› bir im-
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Süleyman görünmektedir.



parator heykeli vard›. At› yürür vaziyette im-
parator ise bir elinde hükümdarl›k alameti
olarak bir küre tutuyor di¤er eliyle ise ileriyi
gösteriyordu. ‹stanbul’a Ortaça¤ içinde gelen
bütün yabanc› seyyahlar›n görüp eserlerinde
anlatt›klar› bu atl› heykel ve an›t çeflitli efsane-
lere de konu olmufltu. ‹stanbul’un gördü¤ü çe-
flitli tabi afetleri atlatan ve heykeli ile birlikte
fethe kadar duran bu an›t Türklerin ‹stanbul’a
girifllerini de yaflam›flt›. Büyük bir ihtimal ile
Sultan II. Bayezid (1481-1512) döneminde 1509
y›l›nda flehri çok büyük ölçüde tahrip eden ve
küçük k›yamet (k›yamet-i su¤ra) denilen dep-
remde y›k›lm›fl olmal›d›r. Kanuni Sultan Sü-
leyman döneminde ‹stanbul’da uzunca süre
kalan Frans›z seyyah ve zooloji ile arkeoloji
uzman› Albi’li Pierre Gylli bu an›t›n üstünde-
ki heykelin bronz parçalar›n› yerde gördü¤ü-
nü söyler. Falc›l›¤a dair 16. yüzy›la ait iki el
yazma kitapta da bu an›t›n çok basit ve de¤i-
flik biçimde gösterilmifl iki minyatürü ile kar-
fl›lafl›l›r. 16. yüzy›lda bu an›t›n herhalde kaide-
sine ait parçalar deniz k›y›s›nda imparator is-
kelesinin yan›ndaki kap›da devflirme malze-
me olarak kullan›lm›flt›r. 

Topkap› saray›n›n ikinci avlusunda ise ne-
reye ve hangi an›ta ait oldu¤u bilinmeyen ba-
z› parçalar bundan 30 y›l kadar önce ortaya ç›-
kar›lm›flt›r. Bunlardan biri dev ölçüde yekpare
mermerden ifllenmifl tahminen 5. yüzy›la ta-
rihlenen kare biçimli büyük bir bafll›kt›r. Ayr›-
ca burada mutfaklar›n önünde dev ölçüde ko-
rinth üslublu bir sütun bafll›¤› ile ayn› çember-
litafl gibi yuvarlak bir gövdenin bir parças› or-
taya ç›kar›lm›flt›r. Bunun ek k›sm›nda yaprak-
l› çelenk kabartmas› vard›. Böylece flehrin bi-
linmeyen bir yerinde Çemberlitafl’a çok benze-
yen fakat bej renkli bir an›t›n bulundu¤u anla-
fl›lmakta ise de bunun hangi an›t oldu¤u ve
nerede dikili bulundu¤u anlafl›lamamaktad›r.
Saray›n s›n›rlar› içinde Sarayburnu’nda da bir
an›t vard›r. Bo¤aza hakim bir nokta da saray
binalar›n›n bitti¤i bir yerde yeflillikler aras›nda
yükselen ve denizden rahatça farkedilen bu
an›tsa basit bir sütundan ibarettir. Kare kaide-
sinin üzerinde yuvarlak mermerden yekpare
bir gövdeye sahip olup, üstünde korint üslu-
bunda bir bafll›k vard›r. Bunun da üzerinde
vaktiyle bir heykel oldu¤u tahmin edilir. Hat-
ta burada flehrin efsanevi kurucusu Byzas’›n
heykelinin bulundu¤u ileri sürülmüfltür. An-

cak an›t›n kaidesinin
bir yüzünde latince bir
kitabenin oyma olarak
yap›lm›fl yuvalar› bu-
lunmaktad›r. Böylece
kitabe rahatça okuna-
bilmektedir. Bu latince
yaz›da Gotlara karfl› ka-
zan›lan bir zaferden do-
lay› yüce talihe flükran-
lar ifade edilmektedir. Bu kelimelerden anla-
fl›ld›¤›na göre an›t asl›nda Roma imparatoru-
nun son dönemlerinde kuzeyden gelen ve im-
paratorlu¤a zaman zaman s›k›nt› yaflatan Got
ak›n›na karfl› kazan›lan zaferi and›¤› anlafl›l›-
yor. Roma imparatorlar› aras›ndan II. Claudi-
us (268-270) taraf›ndan bir zafer elde edilmifl
ve bundan dolay› imparatora Goteicus ünvan›
verilmiflti. Bu duruma göre an›t Bizanstan ön-
ceki Roma imparatorluk döneminin ‹stan-
bul’unun ayakta duran en eski eserlerinden
biri olarak kabul edilebilir. Evvelce kaidenin
yüzeylerinin kabartmalarla süslü oldu¤u an-
cak bunun taflç› kalemiyle yontulduklar› far-
kedilmektedir. Bu kaidenin üzerinde yuvarlak
bir gövde ve bir bafll›k yer al›r. Böylece an›t›n
zeminden yüksekli¤i 15 m. kadard›r. 19. yüz-
y›lda bat›da bas›lan bir eserde saraydaki ha-
rem han›mlar›n›n bu sütunun dibinde aç›k ha-
vada e¤lendikleri de tasvir edilmifltir. 

Bayezid camiinin
Aksaray taraf›nda ise fleh-
rin en büyük forumu olan
200 m. uzunluktaki The-
odosios forumu bulunu-
yordu. Bunun bafll›ca be-
zemesi çevresindeki du-
varlar›n üzerinde s›rala-
nan birtak›m heykeller ile
meydan›n bir kenar›nda
oldu¤u anlafl›lan büyük
bir an›t ile bu meydana ge-
çifli sa¤layan bir tür zafer
tak› biçimindeki mermer
ve dev  ölçüdeki bir an›t
idi. Önceleri baz› parçalar›
1928’de bulunan çok son-
ralar› ise 1955’de buralar-
da cadde geniflletmesi s›-
ras›nda baflka parçalar› ç›-
kan, meydan› süsleyen
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an›t›n pek çok parça-
lar› bulunmufltu. Ön-
celeri bunun 3 gözlü
bir zafer tak› oldu¤u
san›lm›fl, sonralar› P.
Verzone bunun dört
ayak üzerinde bir
kubbeden oluflan bir
an›t olabilece¤ini sa-
vunmufl fakat bulu-
nan parçalar bu gö-
rüflleri destekleme-
mifltir. Burada yine
dev ölçüde mermer
sütunlar dörtlü grup-
lar halinde kaide üze-
rinde bulunmaktad›r.
Sütunlar›n gövdele-
rinde bir k›sm›nda

budanm›fl palmiye dal› görülür. Di¤er k›sm›n-
da da bu dal› tutan elin parmaklar› görülmek-
tedir. Eskiden kutsal veya ünlü kiflileri karfl›la-
maya ç›kanlar ellerinde hurma dallar› ile se-
lamlad›klar›na göre bu an›ttaki sütunlar da ay-
n› fleyi sembolize etmektedir. Böylece an›t›n
flehrin zafer yolu olan Mese caddesi üzerinde
imparatorun zafer alay› bafl›nda geliflini karfl›-
lad›¤› düflünülür. Burdaki Theodosios ad›na
dikilmifl an›t›n gövdesi spiral olarak kabartma-
lar ile süslenmiflti. Bu mermer bloklardan bir-
kaç› an›t y›k›ld›ktan sonra muhafaza edilmifl
baz›lar› ise Bayezid hamam›n›n temelinde mal-
zeme olarak kullan›lm›flt›r. 

‹stanbul’un Marmara taraf›ndaki tek yük-
sek noktas› olan Cerrahpafla’dan 5. yüzy›l bafl-
lar›nda ‹mparator Arcadius ad›na da bir forum
infla edilmifl bunun da ortas›na Bayezid’deki-
nin benzeri ve yüksekli¤i 40 m.’yi aflan muaz-
zam bir an›t dikilmiflti. ‹mparatorun an›t›n te-
pesindeki heykeli fazla ömürlü olmam›fl. F›rt›-
na ve y›ld›r›mlar isabeti ile y›k›lm›flt›r. Fakat
yüksekli¤i 9-10 m.’yi bulan kare kaidenin üze-
rindeki gövde uzun süre ayakta durmufltur.
Kaidenin üç yüzünün fleritler halinde kabart-
malarla süslü oldu¤u Cambridge’de Trinitiy
College’deki eski bir resimden ö¤renilmekte-
dir. Bunun üstündeki yuvarlak gövde ise ay-
nen Bayezid’deki gibi yine spiral biçimde im-
paratoru yücelefltiren kabartmalarla süslen-
miflti. Tamamen mermerden olan an›t›n içinde
minare merdiveni gibi merdiven en tepeye ka-

dar ç›kmay› sa¤l›yordu. Türk devrini yaflam›fl
olan bu an›t yang›nlardan üstündeki kabart-
malar çok zarar görmüfl ve baz› yerleri çatla-
mas›na ra¤men 18. yüzy›la kadar bütünlü¤ünü
koruyabilmiflti.  Bir nottan ö¤renildi¤ine göre
1715 tarihinde çevre için çok tehlikeli bir duru-
ma girmifl oldu¤undan kaideye kadar olan k›s-
m› y›k›lm›fl ve parçalar› yok olmufltur. Bugün
kaide flekilsiz bir kitle halinde Haseki’ye giden
bir yolun kenar›nda iki evin aras›na s›k›flm›fl
durumda görülebilir. Etraf›n› çeviren meydan-
dan ise hiçbir iz yoktur.

Fatih’te ise kaidesindeki latince bir ya-
z›dan ö¤renildi¤ine göre imparator Marcianus
için Vali Tatianus taraf›ndan dikilmifltir. Burda
bir yüzünde bir hristiyanl›k çelengini tafl›yan
kabartma bir çift melek ile süsleyen kare kaide-
ye yerlefltirilmifl yekpare sütundan oluflmufl-
tur. En yukar›s›nda korinth üslubunda bafll›k
vard›r. Bu bafll›¤›n tepesinde ad›na yap›ld›¤›
imparatorun bir heykelinin durdu¤u kabul
edilir. Ancak bu heykelden bugün bir iz yok-
tur. IV. Haçl› seferi s›ras›nda 1203-1204’de fleh-
ri iflgal eden haçl› seferine kat›lan Venediklile-
rin bunun üstündeki heykeli memleketlerine
götürmeye çal›flt›klar› ileri sürülür. Hatta gü-
ney ‹talya’da Bari’de uzun yüzy›llar k›y›da
kumsalda yatar durumda tunç bir imparator
heykelinin bu an›t›n tepesindeki heykel oldu-
¤u san›lm›flt›r. Bugün ‹talya’da hala duran bu
heykel askeri k›yafetli bir imparatoru tasvir
eder. Ancak heykelin ölçüleri an›t›n gövdesine
göre fazla büyüktür. Bu bak›mdan ganimetleri
tafl›yan geminin ‹talya k›y›lar›nda batmas› so-
nunda k›y›da kalan heykelin Marcianus hey-
keli olabilece¤ine ihtimal vermek çok zordur.
Fatih’teki bu dikilitafla K›ztafl› denilmesinin se-
bebi kaidede görülen ilk ça¤›n zafer tanr›çala-
r›n›n benzeri olan bir çift melekten dolay›d›r.
Fakat yine bu semtte bulunan ve çok eski bir
efsaneye göre yaramazl›k yapan k›zlar›n du-
rumlar›n› hafifce e¤ilerek belli etti¤ine inan›lan
k›zl›k tafl› bu an›t de¤ildir. Fakat zamanla onun
efsanesi bu an›ta yak›flt›r›lm›flt›r. Etraf›ndaki
meydan veya forum da Osmanl› dönemi bo-
yunca inflaatlarla kaplanm›fl ve hatta 19. yüz-
y›lda K›ztafl› ad› verilen bir an›t bu evin bahçe-
sinde kalm›flt›r. Ancak 1918 yang›n›ndan sonra
buradaki bütün binalar yand›¤› için etraf› aç›l-
m›fl dört yolun ortas›ndaki küçük mey dan
içinde muhafaza edilmifltir. Bizans kay-
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naklar› bu an›tlar›n birtak›m t›ls›mlar oldu¤u-
nu ve üzerlerindeki kabartma figürlerin baz›
kehanetlere iflaret etti¤ine inan›ld›¤›n› kayde-
der. Türk devrinde Evliya Çelebi bu yoldaki
bizans kayna¤›n› elde etmifl ve bunun türkçe-
ye çevirisini eserinde aynen kullanm›flt›r. 

Hipodrom-Atmeydan›

Roma imparatorlu¤u y›llar›nda flehrin
içinde büyük bir hipodrom yap›m›na da 3.
yüzy›l›n bafllar›nda giriflilmiflti. Bu Antik ça-
¤›n çeflitli gösteri ve oyunlar›n yap›ld›¤› stadi-
umlar›n bir benzeri olarak kurulmufl tafl bir in-
flaatt›. Manzara taraf›ndaki ucu kavisli bir fle-
kilde nihayetleniyor ve burada arazi e¤imli ol-
du¤u için alt›nda mahzenlerden oluflan bir te-
ras bulunuyordu. ‹ki yan›nda kademeler ha-
linde seyircilerin oturma yerleri vard›. Bunla-
r›n aralar›nda merdivenler bulunuyordu. Sa-
raya bitiflik cephede ki buras› flimdi Sultanah-
met camiinin bulundu¤u yer imparatorun sa-
raydan hipodroma geldi¤inde ailesini, etraf›n-
dakiler ile oyunlar› seyretti¤i kathisma deni-
len bir loca bulunuyordu. Tabi bunun da Türk
devrine kadar gelmedi¤i anlafl›lmaktad›r. En
üst k›s›mda ise bir dizi sütundan oluflan bir
galeri s›ralan›yordu. Hipodromun tam orta-
s›nda iki yar›fl sahas›nda birbirinden ayr› ve
alan›n belkemi¤ini teflkil eden spina denilen
bir set vard›. Bunun üstüne ise çeflitli yerler-
den tafl›nm›fl an›tlar yerlefltirilmiflti. Evliya Çe-
lebi 17. yüzy›lda ‹stanbul’u anlat›rken flehrin
çeflitli yerlerinde rastlanan bu dikilitafllar› ba-
his konusu eder. Bunlar›n t›ls›mlar olduklar›n›
da belirtir. Ancak Evliya Çelebi’nin bu konu-
yu anlat›rken dayana¤› bizans döneminde ya-
z›lm›fl olan bir kaynakt›r. Öyle anlafl›l›yor ki
bu gayretli seyyah yazar›m›z bir rumdan bu
kaynaktan haberdar olmufl ve onun yapt›¤›
tercümeyi kullanmak suretiyle bu t›ls›mlar
hakk›ndaki aç›klamalar›n› dile getirmifltir. Bu
dikilitafllar›n en bafl›nda M›s›r’dan getirilen fi-
ravun III. Tutmesis ad›na dikilmifl olan yekpa-
re granit obelisk M›s›r’dan getirilerek burada
dikilmifltir. Kaidesindeki latince ve grekçe iki
kitabede bu çok zahmetli iflin yaklafl›k bir ay
sürdü¤ü ve imparator Theodosios zaman›na
ait oldu¤u bildirilir. Yap›lan incelemede bu di-
kili tafl›n alt k›sm›n›n eksik oldu¤u görülmüfl-
tür. 1500 y›l› aflk›n bir süredir mermer kaidesi-
nin üzerinde bu an›t ‹stanbul’un bütün tarihi
olaylar›na flahit olmufl bir eski eser olarak

ayakta durmaktad›r. Mermer kaidenin dört
yüzünde imparator I.Theodosios ve o¤ullar›
maiyeti ile birlikte tasvir edilmifltir. Hatta yine
bu kabartmalar aras›nda an›t›n dikilifli de gös-
terildikten baflka an›t dikildikten sonra hipod-
romda yap›lan e¤lenceler de belirtilmifltir. Spi-
na’daki di¤er an›tlar da biri biribirine dolan-
m›fl tunçtan üç y›landan oluflmufl bugün bir
direk halindeki eserdir. Bu Yunanistan’daki
Delphi flehrindeki mabedin önünde dikilmifl
olan ve Perslere karfl› birleflmifl yunan siteleri-
nin plate savafl›n› (M. Ö. 479) kazanmalar›n›
hat›rlatan bir an›t olup mabedin önüne flük-
ranlar› ifade etmek üzere dikilmifl idi. Hipod-
rom yap›ld›¤›nda bu an›t da yerinden ç›kar›la-
rak ‹stanbul’a getirilmifltir. Esas›nda bu dire-
¤in tepesinde üç y›lan kafas› bulunuyordu.
Bunlar›n üstünde üç aya¤a oturan büyük bir
kazan vard›. Kazan ve üç ayak daha Bizans
devrinde çoktan yok olmufltur. Bu üç kafa fe-
tihten sonra da bir süre durmufltur. Hatta eski
Türk minyatürlerinde bunlar aç›kça belirlidir.
18. yüzy›l bafllar›nda bu kafalar kopmufl veya
kopar›lm›fl ve bunlar ortadan kalkm›flt›r. An-
cak 19. yüzy›l›n ortalar›na do¤ru Ayasofya’n›n
önünde mimar Fossati taraf›ndan Darülfunun
olmak üzere büyük bir bina yap›l›rken temel
kaz›s›nda bu y›lanlardan bir tanesinin üst çe-
nesi bulunmufltur. Bu parça bugün ‹stanbul
Arkeoloji Müzesinde muhafaza edilmektedir.
Halk aras›nda burmal› sütun olarak adland›r›-
lan bu tunç direk bir dönemde de çeflme ola-
rak kullan›ld›¤› anlafl›lmakta-
d›r. Bu an›t›n bir ilgi çekici ta-
raf› y›lan gövdelerinin üstün-
de Perslere karfl› yap›lan sava-
fla kat›lm›fl olan birleflik 31 yu-
nan sitesinin adlar›n›n yaz›l›
olufludur. Bunlar aras›nda an-
cak 2-3 savaflç› verebilecek fle-
hirler oldu¤u gibi zaferi kaza-
nan askeri güce büyük çapta
muharip gönderen büyük site-
lerin adlar› eflit olarak yaz›l-
m›flt›r. Yani böylece bu y›lanl›
sütun en eski birleflmifl millet-
ler an›t› say›labilir.

Bugün dikili duran üçün-
cü an›t ise bir örme obelisktir.
Mermer kaidesinde bir 
isim  yoktur. Ancak çok id-
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dial› bir ifade ile dün-
yan›n yedi harikas›n-
dan biri olan ‹lkça¤›n
Rodos adas›ndaki dev
ölçüdeki Apollon
heykeli ile abart›l› bir
flekilde boy ölçüflmek
iddias›ndad›r. Devflir-
me tafllardan örülmek
suretiyle yap›lan ve
18. yüzy›l içinde baz›
k›s›mlar› boflald›¤›
için doldurularak
ayakta duran bu an›-
t›n asl›nda bu kadar
gösteriflsiz olmad›¤›
ve yüzeylerindeki de-
liklerden anlafl›ld›¤›-
na göre bütünüyle
tunç levhalar kapl›
bulundu¤u anlafl›l-
maktad›r. Herhalde
üzerlerinde kabartma
olan bu levhalar ‹s-
tanbul’un latinler ta-

raf›ndan 1204’te iflgali s›ras›nda sökülerek eri-
tilmifltir. Daha baflka an›tlar aras›nda ‹lk-
ça¤’dan kalma alt›n kaplamal› dört at heykeli
de vard›. Ancak bu bronz heykeller 1204’te
haçl›larla gelen Venedikliler taraf›ndan bura-
dan kald›r›l›p Venedi¤e götürülüp San Marco
kilisesinin cephesine yerlefltirilmifltir. Daha
baflka an›tlar oldu¤u da anlafl›l›yor. Nitekim
yar›fl sahas›nda maviler ve yefliller aras›na 4
atl› araba koflturan yar›flç› Porphyrios’un mer-
mer bir kaide üzerinde yine tunçtan heykeli
bulunuyordu. Bu heykeller ortadan kaybol-
mufltur ancak yüzeylerinde yar›flç›y› ve idare
etti¤i arabalar ile koflturdu¤u atlar›n adlar›n›
veren mermer kaidelerden bir tanesi 150 y›l
kadar önce bulunarak müzeye kald›r›lm›fl bir
ikincisi ise afla¤› yukar› 30-40 y›l kadar önce
ortaya ç›kar›lm›flt›r. Osmanl› devrinde at mey-
dan› anlam›na gelen Meydan-› Esb denilen bu
meydan›n bir kenar›na Kanuni Sultan Süley-
man döneminin ünlü sadrazam› Makbul son-
ra Maktul lakabl› ‹brahim Pafla’n›n saray› infla
edilmiflti. Bu sadrazam Macaristan’da Bu-
din’in fethi üzerine oradan getirilen ganimet-
ler ile birlikte bir heykel grubu da getirterek
buraya saray›n önüne diktirmiflti. Ve ‹brahim
Pafla’y› hicveden flair  Figani’nin idam edilme-

sine yol açan bu an›t sonra ortadan kalkm›flt›r.

Hipodrom Bizans tarihinde önemli roller
oynam›fl, burada araba yar›fllar›, çeflitli e¤len-
celer ve hatta k›zlar oyunlar oynam›fllard›r.
Zaman zaman tahttan indirilmifl baz› impara-
torlar›n korkunç iflgencelerle burada öldürül-
dükleri de kaynaklara geçmifltir. 11. yüzy›lda
imparator I. Andranikos’un (1183-1185) çok
korkunç iflgencelerle burada  can verdi¤i de
yine tarih sayfalar›nda okunur. Hipodrom 12.
yüzy›ldan sonra önemini kaybetmifl ve latin
iflgali ile arkas›ndan gelen baz› depremlerle
anlafl›ld›¤› itibariyle büyük ölçüde y›k›lm›flt›r.
Türk döneminde fetih arkas›ndan bu oyun
meydan›n›n büyük bir k›sm›n›n y›k›k halde
oldu¤u ancak Marmara taraf›ndaki yuvarlak
kavisli k›sm›n ayakta durdu¤u bilinir. Bu par-
ça daha Bizans döneminde içindeki mahzen
gözleri su sarn›c› haline getirilmiflti. Üstünde-
ki sütunlu galeri ise Kanuni devrine kadar
ayakta durmufltur. Bu s›rada ‹stanbul’a gelmifl
olan yabanc› ressamlar›n gravürlerinde bu sü-
tunlar görülür. Hipodromun büyük ölçüde
harap durumda oldu¤u ise Onephrio Panvini
ad›nda ‹talya’da Verona’l› bir araflt›r›c›n›n la-
tince olarak yay›nlad›¤› kitaptaki gravürde
görülür. Süleymaniye camiinin yap›m s›ras›n-
da Mimar Sinan taraf›ndan buradan sütunlar
al›narak camide kullan›lm›flt›r. Hipodrom’un
y›k›k durumu Nasuh es-Silahi’nin (Matrakç›
Nasuh) Irakeyn Seferi bafll›kl› elyazma kita-
b›ndaki bir minyatürde de aç›k olarak görülür.
Fatih Sultan Mehmed’in zaferden sonra Aya-
sofya’n›n yüksekçe bir yerine ç›k›p etraf›na ba-
k›narak söyledi¤i ünlü farsça beytin hipodrom
ve hemen yan›ndaki imparator saray›n›n hara-
belerinin ilham verdi¤i bilinir.

fiehrin Roma geleneklerine uygun olarak
Akdeniz’de oldu¤u gibi caddeleri direkli ola-
rak yap›lm›flt›. Daha Bizans devrinin içinde
depremlerde bu direkler devrilmifl ve topra-
¤›n derinli¤inde kalm›flt›r. Bu flekilde gömülü
direk dizilerine bir kanalizasyon inflaat›nda
Fatih’te rastland›¤› gibi bir s›ra direk kal›nt›s›
Cerrahpafla hastanesi giriflinin karfl›s›nda gö-
rülmüfltür. 

Hipodromun Türk devrinde de tarihi bir
önemi olmufl burada çeflitli oyunlar yap›ld›k-
tan baflka zaman zaman baz› ayaklanmalara
da sahne olmufltur. 
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III-SU TES‹SLER‹
1- Su kemerleri

Sahip oldu¤u flehirlerde su ak›m›na bü-
yük önem veren Roma medeniyeti Byzanti-
on’unda da bir su sistemini kurmaya gayret
etmifltir. 3. ve 4. yüzy›llarda flehrin suyu bat›-
dan Trakya bölgesindeki P›narhisar Vize do-
laylar›ndan sa¤lan›yordu. Buralarda yap›lan
bir tak›m su tesisleri ve benzerlerinin kal›nt›la-
r› bugün hala görülebilir. Bunlar›n içinde en
önemlisi Türk döneminde kullan›l›r haline ge-
tirilen Eyüp arkalar›ndaki Ma’zulkemerdir.
Çok sert kalker tafl›ndan infla edilen kemerin
üst gözlerinin say›s› 13, alt gözleri de y›k›lan
iki gözle birlikte 7 tane olup 110 m. uzunlu-
¤undad›r. Bu su tesislerinin flehir içinde Fatih
ile Süleymaniye aras›ndaki bir sel yata¤› duru-
mundaki çukur araziyi aflmak üzere ve d›flar-
dan gelen suyu Bayezid meydan›nda Osmanl›
devrinde seraskerlik (flimdi Üniversite) binas›
oldu¤u yerde bulunan merkez çeflmesine geti-
ren (nyphaeum) suyu bu çukur araziden geçi-
ren ‹mparator Valens (364-378) taraf›ndan çok
daha önceleri yapt›r›ld›¤› kabul edilen büyük
bir su kemeri vard›. Ancak kemerin esas›n›n
Roma imparatorlu¤u s›n›rlar› içinde pekçok
imar çal›flmalar› gerçeklefltirmifl olan impara-
tor Hadrianus (117-138) zaman›nda infla edil-
mifl oldu¤u oldukça kuvvetlidir. Kemer tama-
men tafl bir yap› olup en yüksek yerleri de bu-
günkü toprak kotuna göre 23 m.’ye kadar ç›k-
maktad›r ve göz adedi çukur k›s›mlarda iki s›-
ra halinde yer al›r. Y›k›lm›fl k›s›mlar›yla takri-
ben 971 m. uzunlu¤unda olup erken bizansta
muhtemelen daha da uzundu. Bizans döne-
minde kemer tekniklerindeki ayr›l›klar ve kul-
lan›lan malzemenin de¤iflik oluflu baz› kemer-
lerin onar›ld›klar›na ve yeniden yap›ld›¤›na
iflaret eder. Kemerin Türk devrinde Bozdo¤an
ad›n› niçin ald›¤› bilinmemektedir. Bir görüfle
göre büyük 1509 depreminde fiehzadebafl› ta-
raf›ndaki ucu büyük ölçüde y›k›ld›¤›nda ve
üzerinden gelen suyun akmaya devam ederek
Vefa semtini bir gölet haline çevirdi¤i ileri sü-
rülür. Bu yüzden de kemere Bozulgan kemer
ve bu gölete de Büyük Batak denilmifltir. Bo-
zulgan ad›n›n de¤iflerek Bozdo¤an ad›n› ald›-
¤› ileri sürülür. Fakat bu hipotezin ne derece-
ye kadar do¤ru oldu¤u bilinemez. Yang›nlar
tafllar›n› birçok yerlerde tahrip etmifl olmakla
beraber kemer Osmanl› döneminde de görevi-

ni sürdürmüfl ve Halkal› suyunun flehir içinde
naklini sa¤lam›flt›r. Osmanl› döneminde çok
önem verildi¤i için devaml› onar›mlar gören
Bozdo¤an kemerinin bir yerinde Sultan II.
Mustafa’n›n ad›n› veren H. 1109 M. 1697 tarih-
li befl sat›rl›k mermer bir kitabe görülmekte-
dir. Ayr›ca arflivde Osmanl› döneminin çok
de¤iflik y›llar›nda bir kemerin bak›m ve onar›-
m› ile ilgili hayli belge bulunmaktad›r. Bozdo-
¤an kemeri hakk›nda en etrafl› çal›flma Kunut
O. Dalman taraf›ndan yap›larak rölöveleri ve
foto¤raflar› ile etrafl› bir monografya halinde
‹stanbul’daki Alman Arkeoloji Enstitüsü ya-
y›nlar› içinde bas›lm›flt›r.

2- Aç›k Su hazneleri

fiehrin surlar› içinde üç tanesi görülebilen
bu büyük tesislerin ne için yap›ld›klar› çok es-
kiden beri tart›fl›lan bir konudur. Bunlara sar-
n›ç denilmifltir ki görüflümüze göre bu yanl›fl-
t›r. Bu kadar büyük ve üstü aç›k olan bir çeflit
havuz durumundaki bu haznelerin içlerinde
biriken suyun uzun süre durmas›na ve e¤er
durursa kullan›labilmesine imkan görülemez.
Küçücük alalade bir bahçe havuzunda bile bi-
riktirilen su çok k›sa bir süre içinde yeflil bir
renk al›p kullan›lamaz duruma girmektedir.
Tabi böyle durgun bir suyun flehri sivri sinek
istilas›na maruz b›rakaca¤› da aç›kça bellidir.
Fransa’da doktoras›n› yapm›fl ‹stanbullu bir
rum tarih uzman› J. Papadopulos 20.yüzy›l›n
bafllar›nda yay›nlad›¤› birkaç sayfal›k bir arafl-
t›rmas›nda bu dev ölçülü haznelerin ‹stanbul
surlar›n›n d›fl›ndaki hendeklere su vermek
üzere yap›ld›klar› yolunda bir görüfl ortaya at-
m›flt›r. Fakat bu hipotez birkaç sebepten pek
inand›r›c› say›lmam›flt›r. 

Bu haznelerin bizim görüflümüze göre su
toplama ve da¤›tma yeri olarak yap›ld›klar›na
ihtimal verilebilir. Trakya taraf›ndan kanallar-
la flehre dökülen sular bu haznelerde biriktiri-
liyor ve fazla durdurul-
maks›z›n flehrin çeflitli
bölgelerine yine kanal-
lardan ak›t›l›yor olma-
l›yd›. fiehrin geç Roma
ça¤›nda 5.yy. bafllar›n-
da flimdiki kara taraf›
surlar›n›n yap›lma-
s›yla  üç büyük hazne-
nin yap›ld›klar› dikkati 
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çeker. Bunlardan biri Sultan Selim camiinin
hemen yan›nda, ikincisi Edirnekap›s›’n›n iç ta-
raf›nda Karagümrük semtinde ve üçüncüsü ise
Cerrahpafla’n›n ilerisinde Alt›mermer semtin-
dedir. Kal›n, aralar›nda tu¤ladan kuflaklar olan
tafl duvarlarla çevrili bu haznelere Türk dev-
rinde Çukurbostan denilmifltir. Ancak flunu
vurgulamak gerekir ki bu su toplama havuzla-
r›n›n içleri daha Bizans ça¤›nda da kuru idi. ‹s-
tanbul’a gelmifl olan baz› yabanc› seyyahlar
bunlar›n içlerinde ba¤lar›n bulundu¤unu ya-
zarlar. Türk devrine kuru olarak gelen hazne-
lerin bu durumlar›n› fetihten sonra da art›k gü-
nümüze kadar muhafaza ettikleri bilinir. Bir
dördüncü haznenin Fatih semti yak›n›nda bu-
lundu¤una dair baz› bilgiler var ise de herhan-
gi bir izi tespit edilemedi¤i gibi yeri de biline-
mez. 5.yy. içinde yap›ld›klar› bilinen bu dev öl-
çülü haznelerin Alt›mermer’de olan›, yak›n›n-
da Ayas Mokyos kilisesi bulundu¤undan bu
adla an›ld›¤› bilinir. Ancak Aspar ve Aekyos
su haznelerinin Karagümrük ve Sultan Se-
lim’dekilerden biri için teflhisi bazan tersine
olarak kabul edilmektedir. Hemen hemen ka-
reye yak›n olan Alt›mermer çukur bostan›
170x147m. ölçülerinde olup taban› toprak dol-
mufltur. Yak›n tarihe gelinceye kadar bostan
olarak kullan›lan bu haznenin içinde yak›n ta-
rihlerde bir rehabilitasyon merkezi kurulmufl-
tur. Çok eskiden d›fl›nda ve duvarlar›n›n üs-
tünde kahvehanelerin s›raland›¤›, buralarda
hala bulunan fincan k›r›klar›ndan anlafl›l›r.
Haznelerin ikincisi olan Karagümrük’teki ise
Fatih’ten Edirnekap›s›’na giden caddenin sa-
¤›nda olup dikdörtgen biçimindedir. 244x85m.
ölçüsündedir. Türk devri boyunca bostan ha-

linde kullan›lm›fl ancak 1940’lara do¤ru Vefa
stadyumu ad›yla top sahas›na dönüfltürülmüfl-
tür. Çevre duvarlar› önlerine tribünler yap›ld›-
¤›ndan kaybolmufltur. Yine kare bir plan› olan
Sultan Selim haznesi ise 152x152m. ölçülerin-
dedir. Bu eski çukurbostan›n en ilgi çekici tara-
f› fetihten az sonra içinde küçük bir mahallenin
kurulmufl olmas›d›r. Basit mütevazi evlerden
oluflan bu mahallenin ortas›nda, önce Bayezid
camii imam› ve sonralar› Sultan Selim ile Sü-
leymaniye camilerinde hatip olan ve 973
(1565/66)’de vefat eden Hatip Muslihiddin
Mustafa Efendi taraf›ndan vakfedilmifl olan
Çukurbostan mescidi bulunuyordu. Yak›n ta-
rihlerde evler betonlaflmaya bafllay›nca, mes-
cid de harap olmufltu. Ancak Fatih Belediyesi
burada bir Pazar yeri kurmay› düflündü¤ün-
den zaten çirkin bir görünümü olan evler is-
timlak edildi. Mescidin ve bir çeflmenin tamir
edilmesi projelendirildi fakat bu pazar yeri de
pek itibar görmedi. ‹stanbul’un geç Roma ça¤›-
na ait üç büyük su toplama haznesinin bugün-
kü kullan›m durumlar› böylece özetlenebilir.
Bunlar d›fl›nda bir tanede Fildam› ad›yla Bak›r-
köy’de bir dördüncü hazne bulunmaktad›r. 

3- Kapal› Sarn›çlar

Bizans dönemi boyunca flehrin içinde çok
say›da üstleri örtülü su sarn›çlar› yap›lm›flt›r.
Ancak d›flardan gelen tehlikeler büyüdükçe fle-
hirde kapal› sarn›ç ihtiyac› da artt›¤›ndan baz›
binalar›n altlar›ndaki mahzenler su geçirmez
bir s›va terkibiyle s›vanarak su haznesi haline
getirilmifltir. Bu kapal› sarn›çlar›n flehir yap›s›
bak›m›ndan birkaç hususta faydalar› olmufltu.
En baflta gelen su ihtiyac›n› depolamak d›fl›nda
engebeli bir arazisi olan flehrin içinde  teraslar
meydana getiriyorlard›. Di¤er bir faydalar› da
üzerine infla edilen yap›lar›n ki bunlar saray,
kilise veya manast›r yap›lar› idi çevrelerinden
daha yüksek olarak gösteriflli ve heybetli bir
görünüm almalar›n› sa¤l›yorlard›.

19. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru o zamanki
mühendishane mektebinde (Teknik Ün.)  ö¤re-
tim üyesi olan Ph. Forchheimer ile J.
Strzygowski beraberce yapt›klar› bir çal›flma
ile rastlayabildikleri kapal› sarn›çlara dair bü-
yük bir araflt›rma yaparak 1894 y›l›nda yay›n-
lam›fllard›r. Görüp, planlar›n› ç›karabildikleri
kapal› sarn›çlar›n say›s› 50’ye yak›nd›r. Ay-
r›ca  20’den fazla sarn›c› tespit etmifller fakat 
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içine girememifllerdir. O tarihten sonra günü-
müze kadar bu tespit edilenler kaybolmufl bü-
yük binalar›n temelleri at›l›rken ve caddeler
aç›l›rken de bilinmeyen pek çok irili ufakl› sar-
n›ç ortaya ç›kar›lm›flt›r. Üniversite merkez bi-
nas›n›n Mercan yokuflu taraf›nda Âli Pafla ko-
na¤› y›k›ld›ktan sonra arsas›nda bir kapal› ga-
raj yap›m› s›ras›nda hiç bilinmeyen bir kapal›
sarn›ç bulunmufl fakat bunlar ortadan kald›r›l-
m›flt›r. Ayn› flekilde Bayezid meydan› Mende-
res zaman›nda yeniden düzenlenirken iki kü-
çük su sarn›c›ndan baflka biri elektrik idaresi-
nin alt›nda biri yan›nda daha afla¤› kotta ol-
mak üzere iki kapal› sarn›ç daha ç›km›flt›r. Fa-
kat çok büyük bir sarn›ç Fatih’te at pazar› ad›
verilen meydan›n alt›nda bulunmufl yine çok
büyük ölçülerdeki bir baflka sarn›ç da Topkap›
saray›n›n I. avlusunun alt›nda tespit edilmifltir.
Ayn› avluda Hagia Eirene (Aya ‹rini) bizans
kilisesinin yan›nda da buras› askeri müze iken
askerler taraf›ndan büyük bir sarn›ç meydana
ç›kar›lm›flt›r. Böylece ‹stanbul içinde kapal› su
sarn›çlar›n›n say›lar› 1894 y›l›nda yay›nlanan-
lardan çok daha fazla oldu¤u hatta 100’ü bile
aflabilece¤i anlafl›lmaktad›r. Bunlar d›fl›nda da-
ha pek çok say›da kapal› sarn›c›n oldu¤u anla-
fl›lmaktad›r. Bu sarn›çlarda Osmanl› devrinde
baz›lar›nda su depoland›¤› anlafl›lmaktad›r.
Dünyan›n en büyük bu tip haznelerinden olan
Yerebatan saray›n›n kesin ölçüleri ilk defa ola-
rak ancak I. Dünya harbi y›llar›nda al›nabil-
mifltir. 140x70 m. Ölçülerindeki sarn›c›n içinde
tonozlar› tafl›yan 336 sütun bulunuyor. ‹çinde
devaml› su bulunan bu sarn›ç tonozlardaki de-
liklerden anlafl›ld›¤›na göre üstünde bulunan
evler taraf›ndan kovalar salland›r›larak su ku-
yusu gibi y›llarca kullan›lm›flt›r. Atatürk bul-
var› kenar›nda Pantokrator manast›r›n›n su
haznesi olan ve ayn› zamanda kilise ve manas-
t›ra teras teflkil eden büyük sarn›ç ise en az›n-
dan 18. yüzy›la kadar su haznesi olarak kulla-
n›lmaya devam ediyordu. Nitekim 16. yüzy›l›n
bafllar›nda Sadrazam Piri Pafla’n›n bunun üs-
tünde infla ettirdi¤i mescit So¤ukkuyu mesciti
olarak adland›r›ld›¤› gibi 17. yüzy›lda Evliya
Çelebi sarn›c›n suyunun pek lezzetli oldu¤unu
yazm›flt›r. Bugün bu sarn›ç tamamen kurudur.
‹mparator Constantinus taraf›ndan 4. yüzy›lda
flehir yeniden kuruldu¤unda senator Flexse-
rus’un saray›n›n alt›nda olan Binbirdirek sar-
n›c› ise Osmanl› devrinde de kuru idi. Son y›l-
larda buras› bir kapal›  çarfl› flekline getirilmifl-

tir. Ayn› durum Laleli’de Myrela-
ion manast›r›n›n sarn›c› için de
söylenebilir. Bugün o da bir kapa-
l› çarfl› haline getirilmifl olmakla
beraber bunun asl›nda çap› 30
m.’yi aflan büyük belki tamamla-
namam›fl yuvarlak bir Roma bi-
nas›n›n duvarlar› içine 10. yüzy›l-
da kurulmufl bir su haznesi oldu-
¤u anlafl›lmaktad›r. Bu eski Bi-
zans dönemi sarn›çlar›n›n Türk
devrinde baz›lar› içlerine su gel-
di¤i için kullan›lmaya devam et-
mekle beraber bir ço¤u mahzen
depo hatta atölye olarak kullan›lm›flt›r. 57x64
m. Ölçülerinde 224 sütunlu Binbirdirek sarn›-
c›n›n cinayet romanlar›na konu olabilecek bir
tak›m olaylara sahne oldu¤u söylenir. Kara-
gümrük’de stadyumun Haliç taraf›nda Kas›m
A¤a camiinin evkaf›ndan olan oldukça büyük
kapal› sarn›c›n ise 19. yüzy›l içlerine kadar ip
bükücülerin atölyesi olarak kullan›ld›¤› bilinir.
Maalesef bugün içine çöp ve toprak doldurula-
rak yok edilmifltir. 

Roma ve Bizans su tesislerinden iki su ke-
merinin Türk döneminde bir tamirden geçiril-
dikten sonra yeni su flebekesine yard›mc› ola-
rak ihya edildikleri bilinir. Aç›k hazneler ise
yukarda da belirtildi¤i gibi daha bizans döne-
minde bile fonksiyonlar›ndan uzaklaflm›fl bu-
lunuyorlard›. Kapal› sarn›çlar ise Türklerin
akarsuyu tercih etmeleri yüzünden pek fazla
itibar görmemifltir. Ancak bunlardan Türk
devrinde hala su toplayan birkaç tanesi üzerle-
rindeki evlerin su ihtiyaçlar›n› cevapland›rma-
ya devam etmifltir. 

IV-SARAYLAR

Bizans imparatorlar›n›n Büyük saray de-
nilen yap›lar toplulu¤u hipodromun Marmara
taraf›ndan denize kadar uzan›yordu. Çeflitli
imparatorlar taraf›ndan bir-
çok ilavelerle büyütülen ve
çok genifl bir alan› kaplayan
bu saray›n içinde çeflitli da-
ireler, pavyonlar, muhaf›z
daireleri, tören ve taht salo-
nu, imparatoriçelerin lohu-
sal›kla r›nda kullan›lan 
özel bir mekan, çok say›-
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da kilise ve flapel bulunuyordu. Hatta bunlar
aras›nda Selçuklu kümbetleri mimarisinde
üzeri konik külahl› bir pavyon bulunuyordu
ki bizansl›lar buna persikosdomos (pers evi)
diyorlard›. Türkler Anadolu’ya ‹ran üzerin-
den geldikleri için türkleri Pers olarak görü-
yorlard›. Böylece büyük saray yap›lar› aras›n-
da Selçuklu-Türk yap›s›na benzer bir yap› da
vard›. Ayr›ca tesir bu kadarla kalmam›fl ayr›ca
at üzerinde oynanan bir Türk yar›flmas›n›n da
yap›ld›¤› saha meydana getirilmiflti. Türklerin
çevgan oyununun bizansl›lar taraf›ndan be-
nimsenerek bu meydana tzyrgamesterion
(çevgan yeri) denilen oyun yeri yap›lm›flt›. Es-
ki kaynaklar›n yard›m›yla yabanc› araflt›rma-
c›lar bu saray›n topografyas› ve çeflitli binala-
r›n› tespite çal›flm›fllar ve bu surette bir tak›m
tahminlere dayanan restitüsyonlar çizmifller-
dir. ‹lk deneme J. Labarte taraf›ndan yap›lm›fl
sonra daha etrafl› ilmi çal›flma J. Ebersolt’un
eseri olarak ortaya ç›km›flt›r. ‹stanbullu Rum
amatör yazarlardan Paspatis’in araflt›rmas› ise
pek inand›r›c› de¤ildir. 20. yüzy›l›n ilk y›lla-
r›nda ‹shak Pafla ve Sultanahmet semtlerinin
bir büyük yang›n sonunda harap olmas› üzeri-
ne bölgede büyük saray›n kal›nt›lar›n› bulmak
üzere çal›flmalar yap›lm›fl ve I. Dünya harbi-
nin bafllamas› üzerine de Alman arkeologlar
bu bölgede etrafl› araflt›rma yapm›fllard›r. Çok
say›da kal›nt› bilhassa çok say›da mahzen ve

altyap› bulunmufl ve bun-
lar Th. Wiegand taraf›n-
dan incelenerek E. Mam-
boury’nin iflbirli¤i ile çi-
zimleri yap›lm›flt›r.
1933’de ancak yay›nlanan
bu bilgiler bu kal›nt›lar›

tan›t›r. Ayr›ca A. Vogt taraf›ndan da Eber-
solt’unkinden sonra ikinci bir defa daha resti-
tüsyon denemesi çizilmifltir. Nihayet çok daha
yak›n tarihlerde bir amatör Meksikal› S. Mi-
randa yeni bir tak›m görüflleri oldu¤unu iddia
ederek yeni bir restitüsyon denemesi ile birlik-
te bu saraya dair birkaç  kitap yay›nlam›flt›r.
Bizans imparatorlar›n›n büyük saray dedikleri
kompleksin daha 11. yüzy›lda terkedilmeye
bafllad›¤› ve harabiyete terkedildi¤i bilinir. Bu
arada baz› bölümlerin y›k›ld›klar› ve y›k›nt›la-
r›n parçalar›n›n sökülüp baflka yerlerde kulla-
n›ld›klar› bilinir. 

Büyük saray 12. yüzy›ldan itibaren y›k›n-
t›lar halinde yaflamaya devam etmifl ve fetih
olay› oldu¤unda tamamen harabe haline gel-
miflti. Fatih’in söyledi¤i ünlü farsça beyit yar›
y›k›k hipodrom ile büyük saray›n y›k›nt›lar›
ile ilgilidir. Büyük saray›n kal›nt›lar› Türk dö-
neminde buradaki yap›laflma sonunda yer al-
t›nda kalarak yok olmufltur. Ancak baz› yer-
lerde ayakta kalan k›s›mlar Marmara k›y›s›n-
da surlar›n üstünde yükselen ve imparator
Iustinianos’un evi olarak kayda geçen bir pav-
yon cephesidir ki bu da Rumeli demiryolu ya-
p›m› s›ras›nda k›smen tahribe u¤ram›flt›r. Bu
pavyonun Marmara’ya aç›lan bir dizi pencere-
si ve mermer konsollara oturan boydan boya
bir balkonu oldu¤u kal›nt›larda anlafl›lmakta-
d›r. Evin bitifli¤inde denize uzanan büyük bir
burcun içinde imparatorun kay›klar›n›n ya-
naflt›¤› iskele bulunmaktad›r. Sultanahmet ca-
mii arkas›nda Torun soka¤›nda büyük saray›n
katlar›n› ba¤layan Osmanl› döneminde ev ola-
rak kullan›ld›¤› anlafl›lan büyük bir merdiven
kulesinin kal›nt›lar› hala ayakta durmaktad›r.
Sultanahmet külliyesinin arastas›n›n alt›nda
da saray›n tahminlere göre 3-4. yüzy›llara ait
çok büyük bir avlusunun mozaik döflemesinin
parçalar› ‹ngiliz arkeologlar taraf›ndan 1936-
39 y›llar›nda meydana ç›kar›lm›flt›r. Bu bölge-
deki pek çok say›daki mahzen ve alt yap› ka-
l›nt›lar›ndan baflka birkaç  y›l önce Ayasof-
ya’n›n karfl›s›nda yine bu kompleksin parçala-
r›na ait olmas› muhtemel baz› yeni izler ortaya
ç›km›flt›r. Ayn› yerde saray›n esas girifllerin-
den biri de bulunuyordu. ‹mparator Ioannes
Tzimiskes ( 969-976) taraf›ndan yap›lan bu gi-
riflin üstünde de kubbeli bir kilise vard›. Fetih-
ten sonra Türk devrinde bu kilise durmufl 
ve  saray nakkafllar›na tahsis edilerek nak-
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kaflhane olarak görev yapm›flt›r. Bununda al-
t›ndaki mahzen aslanhane olarak kullan›l›yor-
du. Nasuh es-Silahi’nin minyatüründe bu kili-
se aç›k bir flekilde iflaretlendi¤i gibi Ermeni ya-
zar ‹nciciyan’›n büyük co¤rafyas›n›n ‹stanbul
cildinde de bu aslanhanenin bafll› bafl›na bir
gravürü bulunmaktad›r (Türkçe tercümede bu
gravür yoktur). Bu bina ‹stanbul’u uzaktan
gösteren baz› gravürlerde de üzerinde otlar
ç›km›fl kubbesiyle iflaretlenmifltir. 19. yüzy›lda
bu bölgeyi tahrip eden bir yang›ndan sonra ta-
mamen terkedilmifl ve az sonrada Fossati tara-
f›ndan Adliye binas› yap›l›rken her türlü izi
ortadan kald›r›lm›flt›r.

Bizans imparatorlar›n›n yüzy›llar boyun-
ca kulland›klar› ve devaml› olarak genifllettik-
leri Büyüksaray 11. yüzy›ldan itibaren art›k
gözden düflmeye bafllam›flt›r. Baz› bölümleri
harap olan hatta baz› yerlerindeki de¤erli yap›
malzemesi sökülerek baflka yerlerde kullan›-
lan bu büyük kompleksin yerini tutmak üzere
flehrin kuzeybat› köflesinde ikinci bir saray
kompleksinin kurulmas›na giriflilmiflti. Semtin
ad›n› alarak Blakhernia saray› olarak adland›-
r›lan bu yap›lar toplulu¤u bir taraf›ndan kara
taraf› surlar›na bitiflik olarak infla edilmiflti.
Burada arazi oldukça dik bir meyil halinde
Haliç’e do¤ru uzand›¤›ndan saray kompleksi
Haliç’e hakim bir yerleflime sahipti. IV. Haçl›
seferi ile 1203-1204 y›llar›nda flehri ele geçiren
burada 1261’e kadar kalan bat›l› katolik floval-
yeler önceki saray›n tamamen harap olmas›n›
sa¤larken bir dereceye kadar bu saray› kullan-
m›fllard›. Bizans devleti 1261’de ihya edildik-
ten sonra imparatorlar art›k devaml› olarak
buray› kullanm›fllard›. fiehir Türkler taraf›n-
dan feth edildi¤inde saray›n belli bafll› binala-
r› kullan›labilir durumda idi. Yaln›z az önce
çocuklar›n ç›kard›¤› bir yang›nla bu k›s›mlar›
ve bizans›n önemli ziyaret yerlerinden olan ve
çok kutsal olan buradaki Meryem kilisesinin
harap olduklar› bilinir. Bu saray›n ihya edilip
kullan›lmas›na fetihten sonra lüzum görülme-
mifltir. Ancak surlara bitiflik bir bölümünde te-
ras halindeki bir yerin ki bunun Anemas zin-
danlar› denilen yer olmas› oldu¤una ihtimal
verilir. Selvi a¤açlar› ile kapl› oldu¤u görülür.
Ancak bu kompleksin tek bir yap›s› ayakta
kalm›fl ve günümüze kadar gelmifltir. Bu Edir-
nekap›s›’n›n kuzeyinde yükselen ve Türk dev-
rinde Tekfur saray› olarak adland›r›lan pav-

yondur. Bugün dört duvar halinde olan üs-
tü aç›k durumdaki bu yap›n›n tarihçesi hu-
susunda de¤iflik ve çeflitli fikirler ortaya
at›lm›fl ise de biz bunun 12. yüzy›l›n içinde
imparator Manuel Komnenos (1143-1180)
taraf›ndan yapt›r›ld›¤› bilinen “d›flardaki
araziye, denize ve flehire hakim bir yerdeki
saray” oldu¤u anlafl›l›yor. Kayna¤›n verdi-
¤i bu tarife Tekfur saray› binas› tamamen
uymaktad›r. Türk döneminde 16. yüzy›l
içinde Loricks’in 1555’e do¤ru çizdi¤i bü-
yük ‹stanbul panoramas›nda saray üstü bir
çat› ile örtülü olarak görülür. Ayn› yüzy›la ait
Piri Reis’in ‹stanbul plan›nda da yine bu pav-
yon üstü bir çat› ile kapal› ve ayn› zamanda
Haliç’e kadar dar yüzünde bir saçakla koruma
alt›na al›nm›fl bir balkonun bulundu¤u farke-
dilmektedir. Bu resim çok de¤erli deniz rehbe-
ri olan Kitabü’l-bahriye’nin Paris’te bulunan
nüshas›nda görülmektedir. Tonozlu bir bod-
rumun üstünde iki kattan oluflan dikdörtgen
planl› Tekfur saray› pavyonun bizans sanat›-
n›n son dönemlerinin bir özelli¤i olan geomet-
rik motiflere göre düzenlenmifl tafl ve tu¤la-
dan oluflan zengin ve renkli bir bezemeye sa-
hiptir. Pavyon Türk döneminde çeflitli ifllere
tahsis edilmifl nihayet 19. yüzy›lda bir ara sos-
yal mesken durumuna girerek musevilerin ya-
flad›klar› bir “yahudihane” olmufltur. 19. yüz-
y›l›n ikinci yar›s› içlerinde bu yahudihane de
bir yang›n geçirmifl sonra bina dört duvar ha-
linde günümüze kadar gelmifltir. Bu Tekfur
saray›n›n kuzeyindeki avlunun bat› kenar›nda
uzanan sur duvar›n›n üstünde d›flardaki ara-
ziye hakim bir baflka pavyonun sadece bir
cephesi bulunmaktad›r. Böylece burada ikinci
bir pav-
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Resim 20: Kara taraf› surlar›nda
(126 nolu) ‘Vlakerne (Vlaher-
ne) Saray›’ kal›nt›s› olan ve
‘Anémas Zindan›’ denilen ye-
rin iç görünüsü, 1881 tarihli G.
A. Démétriades’in ‘‹stanbul Ka-
ra Taraf› Surlar› Haritas›’ndan

Resim 21: 1899 tarihli Alexan-
der van Millingen’in Bizantine
Constantinople - The Walls of the
City and Adjoining Historical Si-
tes’den Marmara surlar›nda
‘Büyük Saray Kal›nt›s›’(bir pav-
yonu) Bilinen Hormistas veya
Justuyanos’ evi



yonun varl›¤› kesin olarak anlafl›l›r. Bu pavyo-
nun bir penceresinin al›nl›¤›nda bulunan mer-
mer üzerine ifllenmifl bir haç etraf›nda dört B
‘den oluflan son bizans hanedan› Palailologos-
lar›n armas› bu pavyonun tarihini vermekte-
dir. Ancak 19. yüzy›l›n sonlar›na do¤ru çevre-
de yaflayan Rumlar bu levhay› buradan söke-
rek E¤rikap›’daki Panagiatessoudas kilisesine
koymufllard›r. Surlara bitiflik ve Anemas zin-
danlar› denilen kemerli tonozlu mahzenin de
asl›nda bir pavyonun alt yap›s› oldu¤una ihti-
mal verilir. Ayr›ca bu çevrede Emir Buhari
tekkesine kadar uzanan bir bölgede saray pav-
yonlar›na ait çok say›da mahzenler yer alt›nda
bulunmaktad›r. Fakat bunlar fetihten sonra
herhangi bir fonksiyon verilerek kullan›lma-
m›flt›r.

Fatih II. Mehmed 1453’de flehri ald›ktan
birkaç gün sonra burada bar›nacak bir yer her-
halde olmad›¤›ndan Edirne’ye dönmüfltür ve
bizans›n saray›n› da ihya edip kullanma gere-
¤ini görmemifltir. ‹lk Osmanl› saray›n› Baye-
zid semtinde flimdi ‹stanbul Üniversitesi mer-
kez binas›n›n oldu¤u yerde bir saray kurdur-
may› tasarlam›fl ve ilk pavyonlar› yapt›rm›fl
ise de Saray-› Atik veya Eski Saray denilen bu
Osmanl› saray kompleksi tarih boyunca pek
makbul say›lmam›flt›r. Ancak Fatih Sultan
Mehmed az sonra ‹stanbul’un en havadar ve
en güzel köflesi olan Sarayburnu’nda bugün
Topkap› Saray› olarak adland›r›lan Saray-›

Hümayun’un yap›m›na
bafllam›fl ve bütün fetih
boyunca 19. yüzy›la ka-
dar bu büyük kompleks
genifl bir arazi içinde çe-
flitli yap›lardan oluflan
bir topluluk halinde ku-
rulmufltur. Bu devletin
idare merkezi ve ayn›
zamanda padiflah›n ve
hareminin merkezi olan

kompleksin Sirkeci taraf›nda bir de yazl›¤›
vard›. 1855’lerde çekilen bir foto¤raf›ndan ga-
yet iyi mimarisini tan›yabildi¤imiz bu çok bü-
yük kompleks maalesef 1863’e do¤ru yanm›fl
ve Rumeli demiryolu geçirilirken son kalan
parçalar› da ortadan kald›r›lm›flt›r. 

Bizans’›n yine imparatorlar taraf›ndan
yapt›r›lm›fl flehir içindeki baflka bir saray› da
Topkap› Saray› mutfaklar›n›n ete¤indeki ara-
zide bulunuyordu. Manganlar saray› olarak
adland›r›lan bu yap› öncekiler ölçülerinde de-
¤ildi. Yapt›ran imparator taraf›ndan bir süre
kullan›lm›fl fakat Türk devrine kadar eriflme-
mifltir. Sadece 1920-23 tarihleri aras›nda Fran-
s›z iflgal kuvvetleri taraf›ndan bu bölgede ya-
p›lan kaz›larda alt yap›s›na ait baz› mahzen
kal›nt›lar› bulunmufltur. fiehir içindeki bizan-
s›n ileri gelenlerinin özel saraylar›ndan ise
Türk devrine kalan herhangi bir fley bilinmez.
Bizans›n son döneminde 14. yüzy›l›n bafllar›n-
da devlet ileri gelenlerinden Theodoros Me-
tokhitesin Türk devrinde Kariye cami olan ki-
lisesini restore ettirirken yak›n›nda bir de ken-
disi için özel saray infla ettirmiflti. Bu yap›dan
da bugün bir iz olmad›¤› gibi fetihten 100 y›l
önce ayakta olan bu yap›dan hiçbir iz yoktur. 

V-K‹L‹SELER VE MANASTIRLAR

Bizans kaynaklar›nda, Bizans ‹mparator-
lu¤u’nun bafl flehri ‹stanbul’da bu devletin bü-
tün ömrü boyunca yap›lm›fl pek çok say›da
manast›r, kilise ve flapelin bahsi geçer. Fakat
bunlar›n büyük bir k›sm›n›n yine bu impara-
torlu¤un uzun ömrü içinde ve flehrin fethin-
den çok önceleri ortadan yok olduklar› mu-
hakkakt›r. Di¤er taraftan Ortodoks aleminde,
ayn› binan›n içinde ek k›s›mlar, müfltemilat ve
hatta esas apsisin yan›ndaki yan apsisler de¤i-
flik aziz veya azizlere ithaf edilebilece¤inden,
yaln›z adlar›na bakarak ‹stanbul’un hristiyan
ibadet yerlerinin say›lar›n› tayin edebilmek
çok zorlaflmaktad›r. Bu flimdiye kadar tayin
edilemedi¤i gibi bundan sonra inand›r›c› bir
neticeye ulaflabilinece¤ine de pek ihtimal veri-
lemez. ‹stanbul’un Bizans dönemindeki kilise
ve manast›r nev’inden irili ufakl› her çeflit iba-
det yerine dair kaynaklardaki bilgileri derle-
yen R. Janin, bu hususda flunlar› yazar: “Ma-
hallelere, manast›rlara ait veya özel olmak
üzere 485 kilisenin mevcut oldu¤unu tespit
edebildik ki bunlar›n adlar› eski metinlerden
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Resim 22: 1492’de bir kas›rga-
da Ayasofya’n›n önündeki Ba-
ruthaneye y›ld›r›m inmesi,
1493 tarihli Arzt Hartmann
Schedel’in Die Schedelsche
Weltchronik (Dünya Tari-
hi)’nden 

Resim 23: Freshfield’den 1574
tarihli bir anonim çizimden
Mimar Sinan’›n minareleri ya-
p›lmadan önceki Ayasofya,
Emerson Howland Swift’in
1940 tarihli Hagia Sophia’dan

Resim 24: ‹nciciyan’›n 1804 ta-
rihli Dünya Co¤rafyas›, ‹stan-
bul cildinde, Aarslanhane
flimdi bugün olmayan bir eski
Bizans kilisesi 



ç›kar›lmaktad›r. Hiç flüphesiz kay-
naklara geçmemifl daha baflkalar›
da vard›. Bunlar›n bir ço¤u kaybol-
mufltu...öyle ki, 1453’de ‹mparator-
luk çöktü¤ünde manast›rlara ait
olanlar hariç olmak üzere bunlar-
dan henüz hizmette olarak kalabi-
lenlerin say›s› elliyi herhalde aflm›-
yordu”. Asl›nda bir katolik rahibi
olan bu yazar, bu hususdaki düflüncelerini flu
surette tamamlar: “Bütün Bizans ‹mparatorlu-
¤unun ömrü boyunca flehrin içinde ve yak›n
çevresinde mevcut 325 manast›r›n adlar›n› tes-
pit edebildik. Fakat muhtemelen içlerinden
birço¤unun kuruluflu, daha eski ve metruk ha-
rab bir manast›r›n ihyas› suretinde oldu¤un-
dan, bu say›y› hayli indirmek muhakkak ki el-
zemdir...En hayret verici husus fludur ki
1453’de bunlardan daha onsekizinin kesin ola-
rak faal durumda olduklar› anlafl›lmaktad›r...”
Böylece ‹stanbul’un 1453’de Fatih Sultan Meh-
med’in muzaffer ordusuna kap›lar›n› açt›¤›n-
da flehirde yani surlar içindeki (Sarayburnu-
Ayvansaray-Yedikule üçgeni içinde) k›s›mda
kullan›lan durumdaki kilise ve manast›rlar›n
say›s› pek fazla de¤ildir. Bunlar›n bazen ayn›
binada 2-3 azizin ad›na sahip birkaç kilisenin
de bulunabilece¤i göz önünde tutulursa her-
halde say› pek yüksek olmasa gerektir. Bu bi-
nalar›n Fetih arefesinde ne halde olduklar›n›
da ayr›ca düflünmek yerinde olur. Bizans ‹m-
paratorlu¤u’nun son y›llar›nda birçok kilise-
nin harap y›k›k bir halde olduklar› hatta bun-
lardan baz›lar›n›n tamamen terkedildikleri bi-
linir. Nitekim Bizans’›n son tarih yazarlar›n-
dan Dukas’›n verdi¤i bir bilgiye göre 1390’da,
Yedikule bölgesinde surlar›n y›k›lan k›s›mlar›-
n› tamir için gerekli tafllar, flehrin hemen d›fl›n-
daki Bak›rköyü çevresindeki tafl ocaklar›ndan
sa¤lanamad›¤›ndan, esas› VI. Leon (886-911)
devrinde yap›lm›fl olmakla beraber, o s›rada
harap bir halde olan Bütün Azizler kilisesi y›k-
t›r›larak malzemesinden sa¤lanm›flt›. fiehrin
en kutsal ibadet yerlerinden birisi say›lan,
Blakhernia’daki Meryem kilisesi de kufl avla-
maya çal›flan çocuklar›n ç›kard›¤› yang›ndan
harap olmufl ve bir daha ihya edilememiflti.

Fethe kadar gelebilmifl eski kiliselerin ca-
miye çevrilmifl tarihlerinin sathi bir flekilde in-
celenmesi bile, bunlardan ço¤unun, Bizans’›n
sona erdi¤i günlerdeki halleri ile daha uzun

süre aynen durduklar›n› aç›kça gösterir.
1453’den günümüze kadar, beflyüz y›l içinde
bunlar›n ne gibi de¤iflikli¤e u¤rad›klar›n› da
araflt›rmak laz›md›r. ‹stanbul’u s›k s›k yakan
ve bazen pek genifl sahalar› süpüren korkunç
yang›nlar ve tahribatlar› hakk›nda bilgimiz
bulunmakla beraber, bu yang›nlar›n binalarda
nas›l izler b›rakt›¤›n› pek çok hallerde bilemi-
yoruz. ‹stanbul’da büyük zararlar yapan flid-
detli depremler için de ayn› fleyi söylemek
mümkündür. Nitekim 1509 ve 1648depremle-
ri gibi 1765 depremi de, flehrin di¤er bütün bi-
nalar›nda oldu¤u üzere, eski Bizans yap›lar›n-
da da derin izler b›rakm›fl olmal› idi. fiunu da
belirtelim ki, hat›ras› pek eski olmayan 1894
depreminin, mesela Ayasofya gibi eserde
meydana getirdi¤i zararlar hakk›nda güveni-
lir bir bilgi dahi yoktur. fiuras› muhakkak ki,
Türk idaresi, eski Bizans binalar›n›n büyük bir
k›sm›n› imkan nisbetinde korumaya çal›flm›fl
ve bu korumay› onlar› ‹slam ibadetine tahsis
etmek suretiyle yerine getirmifltir. Bu hususda
uygulanan koruyucu prensip çok medeni bir
davran›flt›r. Adeta bir müzedeki bir eski eserin
korunmas› gibi, bu eski kilise ve flapellerin çok
harap izleri, kal›nt›lar› hatta bazen flekilsiz y›-
k›k duvar parçalar›, k›smen onlardan istifade
edilmek suretiyle arsalar›nda yeniden kurulan
baz› küçük mescidlerin inflas›nda kullan›lm›fl-
lard›r. Bu hususda ‹sa kap›s›, Odalar, Kas›m
A¤a vs. mescidleri örnek gösterilebilir. Eski
adlar› tesbit olunamayan bu anonim Bizans ki-
lise ve flapelleri e¤er günümüze kadar gelebil-
mifller ise, bunu ancak
Türk devrinde kendile-
rine verilen yeni fonksi-
yon sayesinde müm-
kün olabildi¤ini vurgu-
lamak laz›md›r. Ancak
flu husus da üzücüdür
ki, ‹sa kap›s›, Sancaktar,
Kas›m A¤a mescidleri
gibi baz› ufak binalar› 
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Resim 25: A. Paspatis’in 1877
tarihli ‘Bizantinai Meletai’nde,
ressam Galanakis’in ‹stanbul
‘Fethiye Camii’

Resim 26: Ressam Galana-
kis’in çizdi¤i ‹stanbul Ahmed
Pafla Mescidi, 1877 tarihli A.
Paspatis’in ‘Bizantinai Mele-
tai’nden

Resim 27: Ressam Galana-
kis’in çizdi¤i ‹stanbul Kefeli
Mescidi, 1877 tarihli A. Pas-
pates’in ‘Bizantinai Mele-
tai’nden



tamamen tahrib eden 1894
depremi gibi, Türkiye’nin en
buhranl› bir devrinde 1908,
1911, 1918, 1919 y›llar›nda vu-
ku bulan büyük yang›nlar da
birkaç eski Bizans kilisesinin
kayb›n›n esas sebepleri olmufl-
tur. Bu yang›nlarda mahvolan
Odalar camii, Sekbanbafl›, Ba-
laban A¤a, fieyh Murad mes-

cidleri sonraki y›llarda tamamen yok olmufl,
Bodrum ve Fenari ‹sa camileri ise harap bir
halde günümüze kadar gelmifltir. Bu arada il-
gi gösterilmedi¤inden baz›lar› da flah›slar ta-
raf›ndan veya cadde açmak sebebi ile y›kt›r›l-
m›flt›r. Ayvansaray’da Toklu ‹brahim Dede
mescidi flah›s tahribinin bir örne¤i, Balaban
A¤a ve Sekbanbafl› mescidleri ise cadde aç›l-
mas› suretiyle tahribin misalleridir. Bu arada
H›rami Ahmed Pafla, Acem A¤a (veya Lala
Hayreddin) mescidleri gibi Vak›flar idaresi ta-
raf›ndan “kadro d›fl›” b›rak›larak harap olan-
lar› da vard›r. Kendili¤inden y›k›lmaya b›rak›-
lan bu eserlerden ilki son y›llarda tekrar tamir
edilmifltir. ‹mrahor ‹lyas Bey camii olan çok
önemli kilise ise tabiat tesirleri ile harap ol-
duktan sonra kendi haline b›rak›lm›flt›r. 1999
depreminde büyük ölçüde hasar gören ve çok
yak›n›ndan geçirilen demir yolunun yaratt›¤›
sars›nt› yüzünden tehlikeli çatlaklar beliren
Küçük Ayasofya camii ciddi bir tehlike alt›nda
bulunmaktad›r.

1-Fetihten Sonra 
Cami ve Mescide Çevrilifller
Devrin adeti üzerine, feth edilen her flehir-

de oldu¤u gibi, ‹stanbul’un en büyük kilisesi
Ayasofya, Fatih vakf› olarak cami haline geti-
rilmiflti. Fatih Sultan Mehmed (1451-1481), çok
harap bir durumda olmakla beraber Fetihden
sonra pek az süre Ortodoks patri¤ine makam
bafl kilisesi olarak tahsis edilen Hagioi Aposto-
loi (Havariler) kilisesinin yerinde kendi ad›na

kurduraca¤› büyük manzumenin inflas›n›n
bitmesine kadar ilk ihtiyaçlar› karfl›lamak üze-
re, flehrin baz› manast›rlar›n› ve bunlar›n kili-
selerini kullanm›flt›r. II. Mehmed’in muhtelif
vakfiyeleri bunlar›n adlar›n› vermektedir: bü-
yük bir tesis olan Pantokrator manast›r›, Fatih
manzumesi etraf›ndaki medreselerin inflaat›
bitinceye kadar, ö¤rencilere medrese hücresi
olarak verilmifl ve kilis de dershane-mescid
olarak kullan›lm›fl, Pantepoptes manast›r› ol-
du¤u ileri sürülen yaln›z son y›llarda da bu
addaki manast›r›n Sultan Selim camiinin ye-
rinde oldu¤u iddia edilmektedir. fiimdiye ka-
dar Pantepoptes manast›r› olarak kabul edilen
ibadet yeri fatih vakf› olarak 1453’den sonra
Eski ‹maret camii olarak adland›r›lm›flt›r. Pan-
tepoptes manast›r› “imaret” yani umumiyetle
zannedildi¤i gibi aflhane olarak de¤il, fakat
kelimenin eski ve gerçek manas› ile misafirha-
ne haline getirilmifltir. Bu yüzdendir ki ma-
nast›r›n kilisesi de bu tesisin mescidi oldu¤un-
dan Eski ‹maret camii olarak adland›r›lm›flt›r.
Di¤er bir manast›r ki Akataleptos manast›r› ile
ayn› oldu¤u yolunda bir hipotez vard›r, kilise-
si ile birlikte Kalender denilen dervifllere zavi-
ye olarak tahsis edildi¤inden Kalenderhane
mescidi ad›n› alm›flt›r. Bizans kiliselerinden
bunlar›n d›fl›nda yaln›z bir tanesi daha Fatih
devrinde mescid haline getirilmifltir: bu da
Sultan II. Mehmed’in hocas› Molla Gürani
vakf›ndan cami’e çevrilen Vefa semtindeki ki-
lisedir ki, eski ad› bilinmemekle beraber Hagi-
os Theodoros Tyron kilisesi oldu¤u zannedi-
lir. Fatih devrinde bunun d›fl›nda islam ibade-
tine tahsis k›l›nan yap›lar, eski adlar› meçhul
baz› ufak flapeller, ve baz› kiliselerin harap ka-
l›nt›lar›d›r. ‹flte Manast›r mescidi (Mustafa Ça-
vufl); Balaban A¤a, Sancaktar Hayreddin A¤a,
Sekbanbafl› ‹brahim A¤a, Toklu ‹brahim Dede,
Kas›m A¤a mescidleri gibi küçük binalar bi-
zans menfleli olduklar› muhakkak birtak›m
eserlerdir. Bunlar Fethin arkas›ndan mescid
haline getirilmifl olmakla beraber Türk banile-
ri ya az tan›nm›fl veya tamamen meçhul kim-
selerdir, veya fethin flehidleri hat›ras›na “te-
berrüken” vakf edilmifllerdir. Bizansl› tarih
yazarlar›ndan Dukas’a göre Fetih’den sonra
Gülhane’de eski Hagios Georgios kilisesi bir
tekkeye çevrilmifltir. Ancak bunu destekleye-
cek bir bilgiye sahip de¤iliz. 1920, 1922 y›lla-
r›ndaki kaz›larda bu kiliseye ait oldu¤u san›-
lan baz› temel izleri bulunmufltur. Karagüm-
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Resim 28: Galanakis’in çiz-
di¤i Zeyrek Kilise Camii,
1877 tarihli A. Paspates’in
‘Bizantinai Meletai’nden

Resim 29: Galanakis’in çiz-
di¤i Eski ‹maret Camii,
1877 tarihli A. Paspates’in
‘Bizantinai Meletai’nden

Resim 30: Atik Mustafa Pa-
fla Camii, Paspates’in 1877
tarihli ‘Bizantinai Mele-
tai’nde Galanakis’in çizmi



Petra manast›r›n›n ise Sadrazam Mahmud Pa-
fla’n›n hristiyan kalan annesine ba¤›flland›¤›n›
kesinlikle gösteren Türk belgeleri vard›r. Bu
manast›r›n sonralar› belirli bir izi kalmam›flt›r.
Bu bölgedeki baz› kiliselerin ona ait olmalar›
düflünülebilir. 

Büyük kiliselerin bafll›calar›n›n cami hali-
ne getirilmeleri Sultan II. Bayezid (1481-1512)
devrine isabet eder. Bu hükümdar›n devrinde
devlet ricalinin adeta büyük bir heyecanla
böyle bofl ve metruk kiliseleri cami haline ge-
tirmekte yar›flt›klar› dikkati çeker. Eski Khora
manast›r› kilisesi Atik Ali Pafla vakf› olarak
Ka’riye camii olmufl, Lips manast›r› kilisesi Fe-
rarizade Ali Efendi taraf›ndan zaviyeye çevril-
mifl; Koca Mustafa Pafla eski Hosios Andreas
manast›r› kilisesini fieyh Sünbül Sinan için za-
viye yapm›fl; ‹mrahor (Emir-ahûr) ‹lyas Bey,
eski Studios manast›r› kilisesini bir zaviye-ca-
mii yapm›fl, Sadrazam Mesih Pafla, eski Myre-
laion manast›r› kilisesini Bodrum camii olarak
islam ibadetine tahsis etmifltir. Eski ad› aç›k
olarak bilinmeyen belki Hagia Thekla kilisesi
olan bir yap› da yine Mustafa Pafla taraf›ndan
cami yap›lm›fl (Atik Mustafa Pafla camii) niha-
yet meflhur Sergios ve Bakkhos kilisesi de II.
Bayezid’in Kap› a¤alar›ndan Hüseyin A¤a ta-
raf›ndan Küçük Ayasofya camii ad›yla mahi-
yet ve görev de¤ifltirmifltir. Theodosias kilise-
sinin Yavuz Sultan Selim döneminde Gül ca-
mii oldu¤u tahmin edilir. Ancak bu binada,
halli gereken bir meselenin varl›¤› kendisini
gösterir. Loricks’in 1553-1555 y›llar›nda çizdi-
¤i büyük ‹stanbul panoramas›nda buras› de¤i-
flik bir mimari ile minareli olarak iflaretlendi¤i-
ne göre daha önce, belki de I. Selim zaman›n-
da camiye çevrilmifl olabilir.

Sonraki dönemde camiye çevrilifl art›k h›-
z›n› kaybetmifltir. Kanuni Sultan Süleyman
(1520-1566) zaman›nda sadece, anonim iki kü-
çük flapelin mescid haline getirildiklerini tes-
bit etmekteyiz. Bunlar Sinan Pafla mescidi ile
‹brahim Pafla’n›n yapt›rd›¤› Ese (veya ‹sa) ka-
p›s› mescididir. Sultan III. Murad (1574-1595)
zaman›nda, 1455den beri Patrikhane makam
kilisesi olarak kullan›lan Pammakaristos ma-
nast›r› kilisesi cami haline getirilmifl (Fethiye
camii) onun yak›n›nda bulunan anonim bir fla-
pel de H›rami Ahmed Pafla mescidi olmufltur.
Bütün bu kilise ve flapeller fetihden beri geçen
süre içinde tamamen Türkleflmifl mahallelerin

ortas›nda kald›klar›ndan, cami veya mescid
haline getirilmesi zarureti kendisini göster-
miflti. Edirnekap›s›’nda Karagümrük’de, Fe-
tihden sonra K›r›m’da Kefe’den ‹stanbul’a ge-
tirilerek burada iskan edilen katoliklere veril-
mifl olan iki eski Bizans kilisesinden biri, Sul-
tan IV. Murad (1623-1640) zaman›nda Kefeli
camii olmufltur. Çok harap halde olan di¤eri
basit bir tamirden geçirilerek birkaç y›l sonra
Kemankefl Mustafa Pafla taraf›ndan mescide
dönüfltürülmüfltür (Odalar camii). 

Eski Bizans kiliselerinden birkaç› orto-
dokslar›n elinde kalm›flt›r. Hagios Georgios
Kyparesso, Fener’de Panaghiotissa (veya Mo-
ukhliotissa) ve Heybeliada’da flimdi Deniz
Kuvvetlerine ait eski Rum yetimhanesi avlu-
sundaki Panaghia kilisesi bu hususda örnek
gösterilebilir. Anonim çok küçük bir Bizans
flapeli ise sonradan Bu¤dan voyvodalar›n›n
saray›n›n özel ibadet yeri olmufl ve XVIII. Yüz-
y›lda terk olunarak kendi haline b›rak›lm›flt›r.
Bizans›n Peribleptos manast›r› kilisesi de daha
Fatih devrinde ermenilere verilmifltir. Buras›
Türk döneminde Sulu manast›r olarak tan›nan
Surp Kevork kilisesidir. Bugün görülen yap›
ise çok sonralar› yap›lm›flt›r. Son yap›lan arafl-
t›rmalarda bu 19. yüzy›l kilisesinin alt›ndaki
mahzende Bizans dönemine ait kilisenin temel
kal›nt›lar› tespit edilerek tam plan› yay›nlan-
m›flt›r. fiehrin içinde bugüne kadar gelen baz›
Rum kiliselerinin yerlerinde evvelce kilisele-
rin kal›nt›lar› oldu¤una da ihtimal verilir. Bafl-
ka bir grup kilise de metruk bir durumda
uzun süre durmufltur. Böyle eski bir kilise ha-
rabesi geçen yüzy›l›n ortalar›na kadar Fatih ile

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

41

Resim 31: Koca Mustafa Pa-
fla Camii (Sünbül Sinan
Tekkesi), Paspates’in 1877
tarihli ‘Bizantinai Mele-
tai’nde Galanakis’in çizmi

Resim 32: Paspatis’in 1877
tarihli ‘Bizantinai Mele-
tai’nde Galanakis’in çizdi¤i
Cibali’deki Gül Camii 

Resim 33: Paspates’in 1877
tarihli ‘Bizantinai Mele-
tai’nde Galanakis’in çizdi¤i
Fenarî ‹sa Camii 

Resim 34: Paspates’in 1877
tarihli ‘Bizantinai Mele-
tai’nde Galanakis’in çizdi¤i
Kariye Camii 



Saraçhanebafl› aras›nda görülüyordu. Bir di-
¤eri, Ayasofya’n›n güney cihetinde büyük bir
ihmal ile Khalke kilisesinin bodrumu “aslan-
hane” olarak kullan›lm›fl yukar› katlar› hassa
nakkafllar›n›n atölyesi olmufltur. Bu bina an-
cak 19. yüzy›l›n bafllar›nda, 1808’de ortadan
kalkm›flt›r. Ve nihayet bir k›sm› mesela Hip-
podrom (Atmeydan›) yak›n›nda Firuz A¤a ca-
miinin yak›n›nda modern Adliye binas›n›n he-
men hemen bitifli¤inde olan Hagia Euphemia
martyrionu fetihten sonra baruthane olarak
kullan›lmaya bafllanm›fl ancak 1493 tarihine
do¤ru vuku bulan çok fliddetli bir kas›rgada
bu yap›n›n üstüne y›ld›r›m düflmüfl ve bunun
sonunda atefl alan barutlar binan›n patlamas›-
na ve hatta kubbesinin yekpare bir kitle halin-
de havalan›p Kabatafl önlerinde denize düfl-
mesine yol açm›flt›r. Böylece harap olan bu ki-
lise-martyrion zamanla kaybolmufl ve Nur-u
Osmaniye camiinin yap›m› s›ras›nda ç›kar›lan
toprak buraya döküldü¤ünden bütün kal›nt›-
lar gözlerden gizlenmifltir. Bu kal›nt› ancak
1940 y›llar›nda Alman Arkeoloji Enstitüsü ar-
keologlar› taraf›ndan yeniden ortaya ç›kar›l-
m›flt›r. Samatya’da cadde kenar›nda Karpos
ve Babylas martyrionunun kal›nt›s› oldu¤u sa-
n›lan yuvarlak planl› bir mahzen hala dur-
maktad›r. Cibali’de eski ad› bilinmeyen tek
mekandan ibaret küçük bir bizans flapeli de
bulunmaktad›r. Ah›rkap›’da ‹ncili Köflk ya-

n›nda Soter kilisesi veya Ayakap›s›’ndaki ano-
nim flapel de olduklar› halde b›rak›lm›fl veya
baz›lar›n›n kal›nt›lar› mescid veya tekkelerin
ihdas›nda kullan›lm›flt›r. Hamza Pafla, Hay-
darhane, Purkuyu, fieyh Murad, fiuheda, Siva-
si tekkesi, Arabac› Bayezid, Baruthane, Hoca
Hayreddin vs. mescidlerini bu hususda misal
göstermek kabildir. Bu son say›lanlar içinde
sadece bugün tamamen kaybolmufl fieyh Mu-
rad tekkesinin eski resimlerine göre bir mima-
ri de¤eri oldu¤u sezilmektedir. Di¤er taraftan
flehrin içinde zaman zaman yap›lan kaz›lar ve-
ya tesadüfler, baz› eski kilise ve flapellerin ka-
l›nt›lar›n› ortaya ç›karmaktad›r. Ne zaman ha-
rap olduklar› bilinmeyen bu binalar›n daha Bi-
zans ça¤›nda y›k›ld›klar› ve zamanla bir top-
rak tabakas› alt›nda kald›klar›na ihtimal veri-
lir. Nitekim Topkap› Saray› ikinci avlusunda
1937’de bulunmufl, Bayezid’da Fen-Edebiyat
fakülteleri inflaat› s›ras›nda 1945-6’da birkaç
kilise kal›nt›s› meydana ç›kar›lm›fl, Belediye
Saray› önünde yer alt› geçidi inflaat› s›ras›nda,
eski kaynaklarda ad› geçen Polyeuktos kilise-
sinin parçalar›na rastlanm›flt›r. On y›l kadar
önce de fiehzadebafl›’nda Kuyucu Murad Pafla
medresesi arkas›nda, Fen fakültesi ek binas›
yap›l›rken kaz› yap›ld›¤›nda bir kilisenin tam
plan›n› veren temel kal›nt›lar› bulunmufltur.
Eski Duyun-u Umumiye binas› olan flimdiki
‹stanbul lisesinin bodrumunda da bir kilisenin
kal›nt›s›n›n durdu¤u söylenmektedir. ‹stan-
bul’un baz› yerlerde 8-10 metreye kadar yük-
selmifl toprak tabakas›n›n içinde daha baflka
kiliselerin izleri olabilece¤i muhakkakt›r. Ta-
biat›yla bu, bizim konumuz d›fl›nda kalmakta-
d›r.

Fakat üzerinde durmam›z gereken bir di-
¤er grup eser daha vard›r ki, bunlar yanl›fl ola-
rak yay›nlara menfleleri Bizans yap›s› olarak
geçmifl baz› cami ve mescidlerdir. Hiçbir flüp-
heye yer vermeyecek surette bir Türk eseri
olan bu grup yap›lar›n art›k kesin olarak, Bi-
zans kiliseleri listelerinden ç›kar›lmalar› gere-
kir. Bu sonuncu zümre içinde, Kad›rga liman›
civar›nda Sokullu Mehmed Pafla camii ile, Fa-
tih’de Demirciler mescidi denilen eski Fatih
Darüflflifas› mescidini gösterebiliriz. Di¤er ta-
raftan zaman zaman baz› yay›nlarda, birtak›m
Türk eseri camilerin yerlerinde flu veya bu ki-
lisenin bulundu¤u ileri sürülmekte, ve hatta
daha ileri de gidilerek, Fatih camiinde oldu¤u
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Resim 35: Paspates’in 1877
tarihli ‘Bizantinai Mele-
tai’nde Galanakis’in çizdi¤i
Küçük Ayasofya Camii

Resim 36: Paspates’in 1877
tarihli ‘Bizantinai Mele-
tai’nde Galanakis’in çizdi¤i
Bodrum veya Mesih Pafla
Camii

Resim 37: Aya ‹rini Kilisesi
Paspates’in 1877 tarihli ‘Bi-
zantinai Meletai’nde



gibi, ayn› yerdeki kilisenin kal›nt›lar›ndan is-
tifade olundu¤u iddia edilmektedir. Bu misal-
de oldu¤u gibi, mesela Edirnekap›s›’ndaki
Mihrimah veya Cerrahpafla’n›n ilerisinde He-
kimo¤lu Ali Pafla camilerinin yerlerinde kilise-
ler oldu¤u söylenmekte ise de bu gibi iddiala-
r› destekleyecek hiçbir delil mevcut de¤ildir.

fiehrin Haliç ile ayr›lan ikinci k›sm› olan
Galata’n›n ise Bizans’›n son devrinde bir Ce-
neviz kolonisi oldu¤u ve Türk idaresine Cene-
vizlilerden feth edilerek geçti¤i malumdur.
Burada bu müstahkem flehrin en büyük kato-
lik kilisesi olan San Paolo e Domenico kilisesi,
Fatih vakf› olarak Arab camii olmufltur. Ano-
nim bir flapel, Manast›r mescidi ad› ile mesci-
de çevrilmifl; küçük bir kilise yerine Mustafa
Pafla camii yap›lm›fl, yine katoliklere ait baflka
bir büyük kilise St. François'’in yerine 18. yüz-
y›lda Galata Yeni camii ad› ile Valide Gülnufl
Emetullah Sultan taraf›ndan bir cami yap›l-
m›flt›. 1945’e do¤ru y›kt›r›lan bu camiinin arsa-
s›na 1958’de H›rdavatç›lar çarfl›s› kurulmufl-
tur. Nihayet Galata surlar›na ait büyük bir ku-
lenin mahzeni uzun süre anbar olarak kulla-
n›ld›ktan sonra 18. yüzy›lda Kurflunlu mahzen
veya Yer alt› camii ad› ile ibadete tahsis edil-
mifltir.

2-‹stanbul’un fethinden sonra cami ve
mescide çevrilen kiliseler ve bunlar›n flimdi-
ki durumlar›

‹stanbul’un bütün kiliseden veya bir bi-
zans kal›nt›s›ndan çevrilmifl olan islami ibadet
yerlerini, bugün mevcut olsun veya olmas›n
flu surette, alfabetik olarak s›ralamak müm-
kündür.

Acemi A¤a mescidi (veya Lala Hayred-
din): Eski Khalkopratieia kilisesi, Alemdar yo-
kuflu alt bafl›nda Zeynep Sultan camii yan›n-
da. Kadro d›fl› b›rak›ld›ktan sonra 1937’de ah-
flap aksam› sat›ld›¤›ndan çok harap durumda.

H›rami Ahmed Pafla mescidi: Trullo ma-
nast›r› kilisesi oldu¤u ileri sürülür. Çarflam-
ba’da Fethiye camii yak›n›nda. Uzun y›llar
kadro d›fl› kalarak harap olmufl son y›llarda
pek baflar›l› olmayan biçimde tamir edilerek
tekrar namaza aç›lm›flt›r.

Arabac› Bayezid mescidi: Eski ad› meç-
hul, Silivrikap›s› caddesi kenar›nda idi. Hiçbir
izi kalmad›¤› gibi yeri de bilinmez.

Atik Mustafa Pa-
fla camii: Halk buraya
Cabir camii de der.
Ayvansaray’da, belki
eski Hagia Thekla ki-
lisesidir. Bugün ma-
mûr ve kullan›lmak-
tad›r.

Ayasofya camii:
fiimdi müzedir.

Balaban A¤a mescidi: Laleli’de idi. Eski
ad› meçhul yuvarlak bir yap› idi. Vak›flarca
sat›ld›. 1930’da y›k›larak arsas›na binalar ya-
p›ld›.

Baruthane mescidi: Mevlevihane kap›s›
yak›n›nda idi. Bugün hiçbir izi kalmam›flt›r. 

Bodrum camii (veya Mesih Pafla): Lale-
li’dedir. Myrelaion manast›r› kilisesi. 1911
yang›n›ndan sonra harabe halde idi. Yak›n ta-
rihlerde ihya edildi. Ve cami olarak aç›ld›.

Ese (‹sa) kap›s› medresesi mescidi (veya
‹brahim Pafla): Cerrahpafla’n›n ilerisinde, 1894
depreminde k›smen y›k›lm›flt›r. fiimdi çok ha-
rap haldedir. Cerrahpafla hastanesi s›n›rlar›
içine al›nm›flt›r.

Eski ‹maret camii: Evvelce Pantepoptes
manast›r› kilisesi oldu¤u san›l›yordu. Fatih’in
Haliç taraf›ndad›r. Faal durumda olmakla be-
raber bir özel Kuran kursu taraf›ndan kullan›-
l›yordu.

Etyemez tekkesi: Ayn› addaki semtte idi.
Uzun süredir kaybolmufl olan bu binan›n ar-
sas›nda son y›llarda ‹flçi Sigortalar› hastanesi
yap›lm›flt›r. Yap›m s›ras›nda baz› kal›nt›lar›na
rastlanm›flt›r. 

Fenari ‹sa camii: Vatan caddesi kenar›n-
dad›r. Evvelce Lips manast›r›n›n kilisesi oldu-
¤u bilinir. 1918 yang›n›ndan beri harap halde
ve bak›ms›zl›ktan y›k›lmakta iken, 1959-
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Resim 39: Paspates’in 1877
tarihli ‘Bizantinai Mele-
tai’nde Kalenderhane Ca-
mii

Resim 40: Paspates’in 1877
tarihli ‘Bizantinai Mele-
tai’nde fieyh Süleyman
Mescidi

Resim 38: Paspates’in 1877
tarihli ‘Bizantinai Meletai’nde
‹mrahor ‹lyas Bey Camii



1962’de tamir ettirilmifl ve
yeniden ibadete aç›lm›flt›r.

Fethiye camii: Çarflam-
ba’da eski Pammakaristos ma-
nast›r›n›n kilisesidir. 1940’a
do¤ru idaresi müzelere b›ra-
k›lm›flken, çok harap hale gel-
mesi üzerine tekrar tamir edil-
mifl ve büyük k›sm› yeniden
cami olmufltur. Bitiflik mezar
flapeli, bölünerek idaresi mü-
zelerde kalm›flt›r.

Gül camii: Cibali’de Haliç k›y›s›ndad›r.
Evvelce Euphemia ve Theodosia kilisesi oldu-
¤u bilinir. fiimdi mamur ve kullan›lmaktad›r.

Hamza Pafla mescidi (veya Peykhane ve-
ya Tahta minare): Eski ad› meçhuldür. Bugün
hiçbir izi kalmam›flt›r.

Haydarhane mescidi: Saraçhaneba-
fl›’ndan Aksaray’a inen Horhor yokuflunun
kenar›nda idi. Bugün hiçbir izi kalmam›flt›r,
yeri de belli de¤ildir.

Hoca Hayreddin mescidi: Mesih Pafla
semti civar›nda idi. Hakk›nda bir fley bilinme-
mektedir yeri de belli de¤ildir.

‹mrahor ‹lyas Bey camii: Samatya’dad›r.
461’de yap›ld›¤›na göre ‹stanbul’un en eski
hristiyan yap›s› olan Studios manast›r›n›n kili-
sesidir. 1910’da çat›s› çöktü¤ünden beri terke-
dilmifltir. fiimdi bak›ms›z harabe halindedir.

Kalenderhane camii: fiehzadebafl›’nda
Bozdo¤an kemeri yan›ndad›r. Evvelce Akata-
leptos manast›r› kilisesi oldu¤u ileri sürülür.
Uzun y›llard›r süren kaz› ve araflt›rmalardan
sonra ilk biçimine sokulmaya çal›fl›larak resto-
re edilmifl ve namaza aç›lm›flt›r.

Kariye camii (Atik Ali Pafla): Edirnekap›-
s›’nda eski Khora manast›r› kilisesidir. fiimdi

Müzeler’in idare-
sindedir. Kas›m
A¤a mescidi: Ka-
ragümrük’de eski
ad› ve mahiyeti
meçhul bir Bizans
yap›s›d›r. 1894
depreminde y›k›l-
m›fl ve harabesi
gecekondular›n

istilas›na u¤ram›flken, yak›n tarihlerde restore
edilerek tekrar ibadete aç›lm›flt›r.

Kefeli mescidi: Karagümrük’de, büyük
bir ihtimal ile büyük bir manast›r›n yemekha-
nesidir. Halen mamur ve kullan›lmaktad›r.

Kocamustafa Pafla camii: Ayn› addaki
semttedir. Evvelce Hosios Andreas manast›r›
kilisesi oldu¤u tesbit olunmufltur. Halen ma-
mur ve kullan›lmaktad›r. Halveti fleyhlerin-
den Sünbül Sinan ad›na II. Bayezid zaman›n-
da burada bir zaviye kuruldu¤undan dolay›
Sünbül Efendi tekkesi camii olarak da tan›n›r.

Küçük Ayasofya camii: Kad›rgalima-
n›’nda, sahilde ve tren yolu kenar›ndad›r. Ev-
velce Sergios ve Bakhos kilisesidir. Halen ma-
mur ve kullan›lmaktad›r. Son depremde tehli-
keli duruma girmifltir.

Manast›r mescidi (Mustafa Çavufl): Topka-
p›’da belediye otobüsleri garaj› önündedir. Kyra
Martha manast›r›n›n kal›nt›s› olabilir. Faal du-
rumda iken garaj idaresi taraf›ndan iflgal edilmifl-
tir. Molla Gürani camii (veya Vefa kilise c.): Ve-
fa’dad›r. Eskiden Hagios Theodoros Tyron kili-
sesi oldu¤u iddia edilir. Halen bak›ms›z bir hal-
de olmakla beraber kullan›lmaktad›r.

Odalar camii (Kemankefl Mustafa Pafla):
Karagümrük’tedir. Büyük bir bizans manast›-
r›n›n kal›nt›s› olan bu bina 1908’de yanm›fl ve
son y›llarda harabesi gecekondular taraf›ndan
iflgal edilerek yokedilmifltir.

Purkuyu mescidi (veya Parmakkap› veya
Kandili Güzel): Cibali taraflar›nda olan bu bi-
na y›k›lm›fl ve görünür izleri kalmam›flt›r. Ba-
z› duvar parçalar›n›n bu binaya ait oldu¤u sa-
n›lmaktad›r.

Sancaktar Hayreddin mescidi: Samat-
ya’dad›r. Asl› Roma devrine ait bir mezar bi-
nas› olabilir. 1894 depreminde k›smen y›k›ld›-
¤›ndan, harabe halinde idi.1970 y›llar›nda res-
tore edilerek namaza aç›lm›flt›r.

Sekbanbafl› Ferhad A¤a mescidi: Zeyrek
semtinde Atatürk bulvar› kenar›nda idi. Çok
eskiden kayboldu¤undan hiçbir izi kalmam›fl
ve hatta yeri tesbit olunamam›flt›r. 

Sekbanbafl› ‹brahim A¤a mescidi: Ata-
türk bulvar› kenar›nda, Gazanfer A¤a medre-
sesi s›ras›nda idi. 1941-42’de y›kt›r›lm›fl,
1957’de son izleri kald›r›lm›flt›r.
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Resim 41: Galanakis’in çiz-
di¤i Sancaktar Hayreddin
Mescidi 1877 tarihli A. Pas-
pates’in ‘Bizantinai Mele-
tai’nden

Resim 42: Galanakis’in çiz-
di¤i Toklu ‹brahim Dede
Mescidi, 1877 tarihli A. Pas-
pates’in ‘Bizantinai Mele-
tai’nden



Sinan Pafla mescidi (veya K›z›l
mescid): Haliç k›y›s›nda Ayakap› ci-
var›ndad›r. Uzun süredir kullan›l-
mad›¤›ndan, evlerin aras›nda kal-
m›fl ve ev haline getirilmifltir.

Sivasi tekkesi mescidi: Sultan
Selim’de Çukurbostan kenar›nda
idi, hiçbir izi kalmam›flt›r.

fieyh Murad mescidi: Cibali ci-
var›nda idi. Önemlice bir bina iken, harap ol-
mufl ve y›k›larak tekke haline getirilmifltir.
1918’de yanm›fl flimdi hiçbir izi olmad›¤› gibi
arsas› dahi belli de¤ildir. 

fieyh Süleyman mescidi: Zeyrek’dedir.
Eskiden bir mausoleum (türbe) binas› oldu¤u-
na ihtimal verilir. Halen mamur ve kullan›l-
maktad›r. 

fiüheda mescidi: Karagümrük’de idi. Hiç-
bir izi yoktur. Yeri de belli de¤ildir.

Toklu ‹brahim dede mescidi: Ayvansa-
ray’da surlar›n dibindedir. 1927’den sonra bir
flah›s taraf›ndan tahrib edilmifltir. Yak›n tarih-
lere kadar yaln›z bir duvar› duruyordu.
1980’lerde yerine evler yap›lm›flt›r.

Y›ld›z Dede tekkesi: Bahçekap›s›’nda Ha-
midiye manzumesi (Borsa) yan›nda idi. Hiçbir
izi kalmam›fl ve yerine 1984’de iflhan› yap›l-
m›flt›r.

Zeyrek kilise camii: Ayn› addaki semtte-
dir. Eski Pantokrator manast›r›n›n kilisesidir.
Büyük k›sm› müzeler idaresindedir. Bir k›sm›
camii olarak kullan›lmaktad›r.

Arap camii: Galata’dad›r. Bir Bizans kili-
sesinin arsas› üstünde 14. yüzy›lda Cenevizler
taraf›ndan gotik üslupda yap›lm›fl, Fatih tara-
f›ndan camiye çevrilmifl olup halen ibadete
aç›kt›r.

Manast›r mescidi: Galata’da idi. Hiçbir izi
kalmad›¤› gibi yeri de bilinmez.

Yer alt› camii: Galata’da eski bir hisar›n
mahzenidir. XVIII. yüzy›lda camiye çevrilmifl
olup, halen ibadete aç›kt›r. 

Bu listeden elde edilen neticeye göre, ‹s-
tanbul’un esas› kilise, flapel veya baflka bir Bi-
zans dönemi yap›s› olan 42 cami ve mescidin-
den ikisi (Ayasofya, Kariye)’nin idareleri ta-

mamen Müzeler müdürlü¤üne b›rak›lm›flt›r.
Bunlara ayr›ca hiçbir vakit cami olmayan ve
bu bak›mdan listemize koymad›¤›m›z, flimdi
ise Müzelere ait bulunan Hagia Eirene (Aya
‹rini) kilisesi de kat›labilir. Ayr›ca iki tanesi
(Zeyrek ve Fethiye) k›smen Müzeler idaresine
ba¤l› olmalar›na karfl›l›k, k›smen cami olarak
da kullan›lmaktad›r. Onbefl tanesi halen cami
olarak ibadete aç›kt›r. (Ahmed Pafla, Atik
Mustafa Pafla, Eski ‹maret, Fethiye, Gül, Ka-
lenderhane, Kas›m A¤a, Kefeli, Koca Mustafa
Pafla, Küçük Ayasofya, Molla Gürani, Sancak-
tar, fieyh Süleyman, Zeyrek kilise ve Galata’da
Arap camii ile Yer alt› camii). ‹ki tanesinden
biri Bodrum cami de 1985 de bafllayan resto-
rasyon çal›flmalar› bitmifl ve tekrar cami ola-
rak ibadete aç›lm›fl,  di¤eri ise (Manast›r) garaj
s›n›rlar› içine al›nd›¤›ndan, mahalle mescidi
olmaktan ç›km›fl durumdad›r. Dördü çok ha-
rap ve y›k›lmaya b›rak›lm›flt›r. (Acemi A¤a,
Ese kap›s›, ‹mrahor, Sinan Pafla). Yaln›z bun-
lardan ‹mrahor camii az da olsa ilgi görmekte
tarihi de¤eri göz önünde tutularak bir derece-
ye kadar korunmaktad›r. Nihayet bu 42’den
16’s› tamamen kaybolmufltur (Arabac› Baye-
zid, Balaban A¤a, Baruthane, Etyemez, Ham-
za Pafla, Haydarhane, Hoca Hayreddin, Pur-
kuyu, Sekbanbafl› Ferhad, Sekbanbafl› ‹bra-
him, Sivasi tekkesi, fieyh Murad, fiüheda, Tok-
lu Dede, Y›ld›z Dede, Galata’da Manast›r). Bu
sonunculardan sadece dördünün resimlerine
sahip bulunuyoruz. (Balaban A¤a, Purkuyu,
sekbanbafl› ‹brahim, fieyh Murad). Listeye
koymad›¤›m›z Galata d›fl›nda Tophane’de Ka-
d›r›hanenin de evvelce bir ki-
lise veya manast›r kal›nt›s› üs-
tünde yap›ld›¤›na dair bir ka-
y›t varsa da bugün görünürde
bir iz farkedilmemektedir. ‹s-
tanbul’daki eski Bizans kilise-
leri bat›l› araflt›r›c›lar›n daima
ilgisini uyand›rm›flt›r. Bu ko-
nuda ilk monografya binala-
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Resim 43: Galanakis’in çizdi-
¤i Bo¤dan Saray› fiapeli,
1877 tarihli A. Paspates’in
‘Bizantinai Meletai’nden 

Resim 44:Galanakis’in çizdi-
¤i ‹sa Kap›s› Medresesi ve-
ya ‹brahim Pafla Mescidi,
1877 tarihli A. Paspates’in
‘Bizantinai Meletai’nden 

Resim 45: Galanakis’in çizdi-
¤i Odalar Camii (Kemankefl
Mustafa Pafla Mescidi), 1877
tarihli A. Paspates’in ‘Bizan-
tinai Meletai’nden



r›n planlar› ve rölöve-
leri  Avusturyal› mi-
mar D. Pulgher tara-
f›ndan yap›larak 1878
y›l›nda yay›nlam›flt›r.
Ayn› tarihlerde ‹stan-
bul’u, amatör arke-
olog merakl›s› rum A.
Paspatis grek dilinde
yay›nlad›¤› bir kita-
b›nda gravürlerle bu

yap›lar› tan›tm›flt›r. C. Gurlitt ‹stanbul’un eski
eserleri hakk›nda dev ölçülerdeki kitab›nda da
baz› kiliselerin üzerinde durdu¤u gibi ayn›
y›llardan J. Ebersolt ve A. Van Millingen biri
frans›z di¤eri ‹ngiliz yaln›z kiliseleri aç›klayan
iki eser ortaya koymufllard›r. Pek çok araflt›r-
malar›n ve tek binalar hakk›nda yay›nlar d›-
fl›nda yak›n tarihlerde Amerikal› T. F. Mat-
hews bol foto¤rafl› bir kitapla bu konuyu tek-
rar ele alm›flt›r.

Ayazmalar 

Ortodoks hristiyanlar›n su kaynaklar›na özel
bir kudsiyet verdikleri ve bunlar› baz› aziz ve azi-
zelere adlar›n› vermek suretiyle ziyaret ettikleri
bilinir. Osmanl› devrinde flehrin içinde ve çevre-
sinde say›lar› yüzleri aflk›n ayazmalar yap›lm›fl-
t›r. Fakat bunlar›n bizans dönemine kadar indik-
leri söylenemez. Hatta rumlar›n rastlad›klar› her
suyu ayazma olarak kabul etmeleri bat›l› ilim
adamlar› taraf›ndan dahi bir dereceye kadar alay
konusu olmufltur. Bunlar›n belirli bir mimarileri
de yoktur. Ancak 461 tarihinde kuruldu¤u bili-
nen Studios manast›r› kilisesinin alt›ndaki su sar-
n›c›na bitiflik bir ayazma bu hususda ilgi çekici
bir örnektir. Yine esas› bizans dönemine kadar
inen Soter ayazmas› Ah›rkap› yak›n›nda 16. yüz-
y›l sonlar›nda Sinan Pafla taraf›ndan yapt›r›lan
‹ncili köflkün alt›nda bulunmaktad›r. Sultan II.
Mahmud döneminde Yunan ihtilalinin bafllama-
s›na kadar y›lda bir defa ‹stanbul’un Ortodoks
halk› saray duvar›n›n dibinde ve bir köflkün al-
t›nda olan bu ayazmay› ziyaret etmeleri Türk

hoflgörüsünün bir belirtisi olarak dikkati çeker.
Sur-› Sultani’nin Sirkeci taraf›ndaki bir kap›s› ile
alay köflkü aras›ndaki sahada bugün hala ziyaret
edilen ayazma da bulundu¤u yer bak›m›ndan
dikkat çekicidir. Zeyrek semtinde Haydar ma-
hallesinde B›çakc› çeflmesi soka¤›nda bulunan ve
1950 y›llar›na kadar içine devaml› su gelen bir
ayazman›n da esas›n›n bizans dönemine kadar
indii¤i daha 1893 y›llar›nda iddia edilmiflti. ‹çin-
de 5-6. yüzy›llara ait mermer korkuluk levhalar›
görülen bu küçük yap›n›n gerçekten bizans dö-
nemine ait olup olmad›¤› anlafl›lamam›fl. Ancak
1949 y›l›nda büyük bir keflif gibi bas›nda tan›t›l-
m›flt›r. Bunun da birçoklar› gibi Osmanl› döne-
minde yarat›lan ayazmalardan biri oldu¤u da
tahmin edilebilir. Fakat bizans eseri oldu¤u hu-
susunda hiçbir flüpheye yer verilmeyen çok
önemli bir kutsal su kayna¤› Topkap› Saray›’n›n
Marmara’ya bakan ete¤inde demir yolunun ke-
nar›nda 1920-23 tarihlerindeki frans›zlar›n kaz›-
lar›nda bulunmufltur. Meryem Hodegetria (Yol
gösterici meryem) ayazmas› olan bu kutsal su te-
sisinin alt›gen biçiminde mermer bir havuzu ve
bu havuzun içinde kademeler bulunuyordu. 

Esas› Bizans devrine inen Ortodokslar›n
çok kutsal sayd›klar› bir ayazma surlar›n d›-
fl›nda bulunan Zoodokhos Pighi ayazmas›d›r.
Hiç de inand›r›c› olmayan bir efsaneye sahip
bu ayazma bugün Bal›kl› ad›yla ‹stanbul’daki
ortodokslu¤un en önemli dini merkezlerinden
biridir. Avlusunda yere döflenmifl kitabeli me-
zar tafllar› aras›nda birço¤u Karamanl› denilen
ana dilleri türkçe ortodokslara ait olup bunlar
grek alfabesiyle yaz›lm›flt›r. Fetihten sonra er-
meni cemaatine ba¤›fllanan Samatya’da Perib-
leptos manast›r›na Türklerin verdikleri Sulu
manast›r ad› da burada kutsal say›lan bir
ayazma oldu¤una iflaret say›labilir. Esas› belki
Bizans dönemine kadar inen ve hala ziyaret
edilen bir ayazma da Ayvansaray semtinin
yukar›s›nda E¤rikap› yak›n›nda bulunmakta-
d›r.

SONUÇ

‹stanbul’da fetihten sonra bizanstan ka-
lanmiras› bu yaz›m›zda ancak ana hatlar›yla
özetlemifl bulunuyoruz. Burada anlat›lan bü-
tün bu yap›lar›n 1453’de hepsinin mamur bir
halde olduklar›na ihtimal verilemez. Ancak
surlar Osmanl› dönemi içinde daha uzun süre
bak›mlar› sürdürülerek yaflat›lm›fllard›r.
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Resim 47: Galanakis’in çiz-
di¤i Manast›r Mescidi
(Mustafa Çavufl Mescidi),
1877 tarihli A. Paspatis’in
‘Bizantinai Meletai’nden

Resim 48: Galanakis’in çiz-
di¤i fieyh Murad Mescidi,
1877 tarihli A. Paspates’in
‘Bizantinai Meletai’nden 

Resim 46: Paspates’in 1877 ta-
rihli ‘Bizantinai Meletai’nde
Galanakis’in çizdi¤i Sekban-
bafl› ‹brahim A¤a Mescidi 



Kiliseler ise camii ve mescide dönüfltürül-
mek suretiyle yaflat›lm›flt›r. Bunlar d›fl›nda ka-
lan di¤er eserler zaman›n tahribine yenik dü-
flerek yavafl yavafl ortadan kalkm›fl veya top-
ra¤›n derinliklerine gömülmüfltür. Bunlar›n
üzerlerinde Türk ‹stanbul’un yap›lar› yüksel-
mifltir. 
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*Görsel malzemelerin haz›r-
lanmas›nda yard›mc› olan BA-
R‹ HÜDA TANRIKORUR ha-
n›mefendiye medyunu flük-
ran›z. 

S. Eyice

Resim 49: Galanakis’in çiz-
di¤i Sinan Pafla Mescidi
(K›z›l Mescidi), 1877 tarihli
A. Paspatis’in ‘Bizantinai
Meletai’nden  

Resim 50: Galanakis’in çiz-
di¤i Balaban A¤a Mescidi,
1877 tarihli A. Paspates’in
‘Bizantinai Meletai’nden 
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Fakültesi’nde bafllad›¤› akademik çal›flmalar›na de¤iflik üniversitelerde devam etti. Gürdo¤an

1975’te Doktor, 1978’de doçent, 1994’te Profesör oldu.Teknolojinin Ötesi (1985 Yazarlar
Birli¤i Fikir Ödülü), Zaman› Aflan fiehirler (1994 Yazarlar Birli¤i Gezi Ödülü),

Görünmeyen Üniversite, Hicaz’dan Endülüs’e, Kültür ve Sanayileflme, Günler Akarken,
Ticari ve Sosyyaal aç›ladn Proje De¤erlendirme Yöntemleri, Kirlenmenin Boyutlar›, New

York’tan  Los Angeles’a Yeni Roma  gibi çok say›da yay›nlanm›fl eserleri vard›r. Evli ve üç
çocuk sahibi olan Gürdo¤an Mavera dergisi’nin yedi kurucusu aras›nda yar ald›.



DO⁄U’DAN 
BATI’YA G‹DEN KERVAN
Tarih boyunca Türklerin gözü Asya’dan

daha çok Avrupa’da olmufltur. Anadolu ins-
an› sürekli Bat›’ya giderek, yeniden do¤du¤u
topraklara kavuflaca¤›na inand›. Türkler Av-
rupa’da olmay›, Asya’n›n güvenceye al›nma-
s› olarak gördüler. Onlar Do¤u’dan Bat›’ya
giden bir kervan olarak , Avrupa’da kendile-
rine sa¤lam bir yer tutmadan, Asya’daki var-
l›klar›n› sürdüremeyeceklerini biliyorlard›.
Bu yüzden bat›dan do¤uya gitmek onlara su-
lar›n yokufl yukar› akmas› gibi görünmüfl.
Nas›l nehirler denizlere akarsa Türk toplu-
luklar› da Do¤udan Bat›ya akm›fl.

Asya’n›n ortas›ndan Avrupa’n›n ortas›na
do¤ru uzun ve büyük bir yürüyüfle ç›kan
Türk boylar›, Akdeniz ile Karadeniz aras›n-
daki Küçük Asya’da do¤duklar› topraklara
uygun bir ortam bulmufl. Üç k›tan›n kalbinde
yer alan Anadolu onlar›n Avrupa, Afrika ve
Kafkaslara aç›ma kap›s› olmufl. Türk toplu-
luklar›n›n Avrupa’daki varl›¤›, dünyay› bir ifl
ve ibadet yeri olarak gören Osmanl›lar döne-
minde kal›c›l›k kazand›. Avrupal›lar en güç-
lü dönemlerinde bile, Araplar› ‹spanya’dan
söküp ç›kard›klar› gibi, Türkleri Balkan-
lar’dan bütünüyle uzaklaflt›ramad›lar. Türk
topluluklar›n›n Asya’dan Avrupa’ya uzanan
yolculuklar›nda ‹stanbul’un vazgeçilmez bir
yeri ve önemi vard›r. ‹stanbul Anadolu insa-
n›n›n Avrupa’daki varl›¤›n›n en büyük ve en
güçlü kayna¤› olmufltur. E¤er ‹stanbul al›n-
mam›fl olsayd›, Osmanl› devleti’nin ömrü bu
kadar uzun olmazd›. 

Avrupa’n›n Asya’ya yürüyüflü ‹sken-
der’le bafllad›, Roma’yla kal›c›l›k kazand›.
Roma’n›n Asya’da ilerleyiflinin önü, flehirle-
rin anas› Mekke’de do¤an ‹slam’la kesildi. ‹s-
lam’›n do¤uflunu izleyen yüzy›l içinde Müs-
lümanlar ‹spanya’y› bafltan sora fethederek,
Fransa’n›n içlerine kadar ilerledi. Türklerin
Avrupa’ya yürüyüflü ise, Malazgirt’te Alpas-
lan’la bafllad›. Osmanl›lar 1326’da Bur-
sa’y›,1360’da da Edirne’yi kendilerine bafl-
kent yapt›. Osmanl›lar Roma’n›n hem As-
ya’daki, hem de Avrupa’daki mirasç›s› oldu.
Onlar Do¤u ile Bat›n›n hesaplaflmas›n› As-
ya’dan Avrupa’ya tafl›d›. 

Osmanl›lar›n Avrupa’daki varl›klar›n›n
uzun ömürlü olabilmesi için, Akdeniz ile Ka-

radeniz aras›ndaki ticaret yollar›-
n›n güvenceye al›nmas› gerekiyor-
du. Bunun için de, Fatih’e kadar
yirmi sekiz defa kuflat›lan, iki k›ta
ve iki deniz ars›nda stratejik bir ko-
numa sahip olan ‹stanbul Osmanl›-
lar›n yönetiminde olmal›yd›. Do¤u
Roma’n›n ortadan çekilmesiyle As-
ya’dan Avrupa’ya uzanan Osmanl›
devletinin bütünlü¤ü ve güvenli¤i
sa¤lanm›fl olacakt›. Fatih ‹slam
dünyas›n›n yüzy›llar boyu gördü-
¤ü rüyay› gerçeklefltirerek, ‹stan-
bul’da bin y›l› aflk›n bir süre varl›¤›-
n› koruyan Roma ‹mparatorlu-
¤u’nu tarihten sildi.

‹slam’›n y›ld›z› bir co¤rafyada
sönerken, baflka bir co¤rafyada parlar. ‹span-
yada 711 y›l›nda Araplar›n yakt›¤› meflale
parlakl›¤›n› yitirmeden, Balkanlar’da Türkle-
rin ateflledikleri meflalenin ›fl›klar› görüldü.
Müslümanlar›n Endülüs’ten çekiliflleri ta-
mamlanmadan, Osmanl› Devleti Avrupa’n›n
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Resim 1; Hünernâme’den bir
minyatürde Fatih’in tahta ç›k›fl›
(Popüler Tarih, May›s 2003, S.
24)

Resim 2; ‹stanbul’un Fethi’nin
500. y›l› an›s›na bast›r›lan hat›-
ra pullar› (Popüler Tarih,
May›s 2003, S. 73)



en büyük gücü odu. Osmanl›lar›n Avru-
pa’daki yürüyüflü ‹kinci Viyana kuflatmas›na
kadar kesintiye u¤ramadan devam etti. 

Türkler 1453’de ‹stanbul’un al›nmas›yla,
1354’de ayak bast›klar› Avrupa topraklar›n-
daki varl›klar›n perçinledi. Osmanl› Devle-
tiyle karfl›laflmadan Asya’n›n zenginliklerini
ele geçirmek isteyen Avrupa, fark›nda olma-
dan Amerika’n›n uçsuz bucaks›z kaynakla-
r›yla karfl›laflt›. ‹spanyollar›n 1492’de Ameri-
ka’y› bulmalar›, Avrupa’n›n kurtuluflu oldu.
Bu yüzden Avrupal›lar yeni ça¤›n bafllang›c›
olarak, ‹stanbul’un Osmanl›lara geçiflinden
daha çok Amerika’n›n bulunuflunu benim-
ser.

‹K‹ KITA VE ‹K‹ DEN‹Z‹N SULTANI

Fatih genç yaflta ikinci defa Osmanl› sul-
tan› oldu¤unda, gözü ad›n› ölümsüzlefltire-
cek ‹stanbul’dayd›. ‹stanbul Genç Sultan’›n
gece ve gündüz gördü¤ü bir rüya olmufltu. O
okumay›, düflünmeyi ve tart›flmay› seven bil-
ge bir sultand›. Çevresine Do¤u ve Bat›’n›n
önde gelen bilginlerini toplam›flt›. Dönemi-
nin geçerli dilleri Arapça, Farsça, Yunanca ve
‹talyanca’y› biliyordu. Kendi tarihinin bü-
yükleriyle birlikte ‹skender, Sezar ve Anibal’›
da incelemiflti. ‹skender’in asyada yürüdü¤ü
gibi, Fatih de Avrupa’ya yürümek istiyordu.
Dünya onu at üstünde, k›l›ç kuflanm›fl ve sa-
vafl peflinde bir sultan olarak tan›d›. Ancak o

çiçek koklayan resmine çok daha uygun bir
biçimde bilim, düflünce ve sanat kitaplar›yla
iç içe yaflad›. ‹stanbul’un kuflatmas› s›ras›nda
bile, yan›nda k›l›çtan daha çok kitap tafl›yordu. 

Fatih ‹stanbul’u alacak orduya “Amac›m
‹slam’›n bayra¤›n› Konstantiniyye üzerine dik-
mektir. Baflka bir amac›m yok. Bu kalenin tara-
f›mdan al›nmas› buyrulmuflsa e¤er kuleleri ve
burçlar› tafl ve toprak yerine saf demirden olsa,
balmumu gibi eriyecek. Yok e¤er nasip de¤il-
se, bu durumda da iyi mükafat görece¤im.
Ama e¤er ba¤›fllay›c› Allah lütfederse, terte-
miz niyetlerle O’na dönmüfl kulunu terk edip
umutsuz k›lmaz.” diyordu. Ancak o Do¤u Ro-
ma’n›n alt›n y›llar›nda surlar›n ‹stanbul’u ko-
rumada vazgeçilmez bir yer tuttu¤unu biliyor-
du. Bunun için ‹stanbul’un surlar›n› y›kacak, o
güne kadar görülmemifl büyüklük ve say›da
top yapt›rd›. Fatih ilk defa düzenli bir topçu
birli¤i oluflturdu. O d›fl dünyadaki geliflmelere
ayak uyduramayan ordunun savafl gücünü
koruyamayaca¤›n› biliyordu. ‹lk topu bo¤az›n
en dar yerine, y›ld›r›m’›n Anadolu hisar›n›n
karfl›s›na infla ettirdi¤i Rumeli Hisar›nda dene-
di. Fatih’in çok yak›n ilgisiyle Bo¤az’› bütü-
nüyle denetim alt›na alan koca hisar dört ay gi-
bi, k›sa zamanda tamamlanm›flt›. Art›k Fa-
tih’in izni olmadan Bo¤az’dan küçük bir kay›-
¤›n bile geçmesi mümkün de¤ildi. Fatih fethe,
‹stanbul da fethedilmeye haz›rd›. 

Fatih’in Edirne’den gelen ordusuyla, Geli-
bolu’dan hareket eden donanmas› 1453’de ‹s-
tanbul’u kuflatt›. Donanma Haliç’i kuflatan zin-
ciri k›ramay›nca, bir k›sm› karadan Haliç’e in-
dirildi. Ancak karadan Haliç’e geçirilen donan-
ma da beklenen sonucu alamad›. Surlar› aflmak
orduya kald›. Elli üç gün süren zorlu bir kuflat-
madan sonra ordu Topkap› ile Edirnekap› ara-
s›ndan 29 May›s sabah›nda istanbul’a girdi. ‹s-
tanbul’un Osmanl›lar taraf›ndan al›nmas› Do-
¤u ve Bat›’n›n ekonomik, siyasal ve kültürel ya-
p›s›nda köklü de¤iflikliklere yol açt›. ‹stan-
bul’un fethedilmesiyle Asya ve Avrupa’daki
Osmanl› topraklar› birleflti. Osmanl› ordusu
Asya’dan Avrupa’ya büyük bir hareket etme
gücü kazand›. Ayr›ca Haçl› ordular›n›n yolu
bütünüyle kesildi. Türkler 1204 Haçl›lar’›n ‹s-
tanbul’da yapt›¤›n› kesinlikle yapmad›klar› gi-
bi, Hristiyan ve Yahudilere de büyük bir öz-
gürlük alan› tan›d›lar.
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Resim 5; Kapal› Çarfl› (700. Ku-
rulufl Y›ldönümünde ‹stan-
bul’daki Osmanl› Mimari Eserle-
ri, ‹stanbul Valili¤i, S. 270)

Resim 3-4; Esnaf Alay› miny-
atürleri (‹stanbul, ‹TO,
s.268)



Fatih Ayasofya’da ilk namaz›n› k›larak,
‹stanbul’u Osmanl› Devleti’nin yeni baflflehri
olarak ilan etti. ‹slam dünyas›n›n yüzy›llarca
süren rüyas› gerçek olmufltu. Yüzy›llar›n Ro-
ma ‹mparatorlu¤u topraklar›n›n büyük bir
bölümünü Osmanl›lara b›rakarak, bütünüyle
tarihe kar›fl›yordu. Fatih ‹stanbul’da ilk ola-
rak, Eyüp el Ensari’nin türbe ve camisini infla
ettirdi. Çünkü ‹stanbul’un ‹lk Fatihi Eyüp
Sultan’d›r. Bunun bilincinde olan Fatih
Eyüp’e ayr› bir önem vererek Hicaz’›n kutlu
iklimini ‹stanbul’a tafl›d›. Fatih’ten sonra ge-
len Osmanl› padiflahlar›n›n hayat›nda Eyüp
Sultan’›n vazgeçilmez bir yeri ve önemi oldu.
Eyüp Peygamber fiehri Medine’nin Cennet
bahçelerinden bir bahçesini de ‹stanbul’a ta-
fl›d›. ‹stanbul Eyüp Sultan’la ‹stanbul oldu.

HEM BA⁄DAT HEM V‹YANA
‹stanbul’un al›nmas›ndan sonra Fatih’in

gözü mirasç›s› oldu¤u Roma’dad›r. Avru-
pa’n›n tek ülkeye dönüflebilmesi için ‹tal-
ya’n›n da Osmanl› topraklar›na kat›lmas› ge-
rekti¤ine inan›r. Bu yüzden, genç yafltaki ölü-
münden bir y›l önce, Osmanl› donanmas›n›
Arnavutluk’tan ‹talya’ya gönderir. Gedik
Ahmet Pafla yönetimindeki ordu ‹talya’daki
Otranto kalesini ele geçirir. Art›k Osmanl›
Avrupa’n›n kalbine yürümeye haz›rd›r. Fa-
tih’in yeni “K›z›lelma”s› Romad›r. Otran-
to’nun ele geçirilmesiyle Roma’ya giden yol
büyük ölçüde aç›lm›flt›r. Fatih’in ordunun
bafl›nda sefere haz›rland›¤› bir s›rada ölmesi,
korku içinde kalan Avrupa’ya kendine gelme
imkan› verir. Osmanl›n›n bayra¤› birinci Ro-
ma’ya dikme rüyas› Fatih’in ölümüyle biter.
Ancak Osmanl› Devleti Avrupa’n›n en bü-
yük gücü olur. 

‹stanbul’un fethini izleyen yüzy›l içinde
Osmanl› ordular› Asya’da Ba¤dat’tan Avru-
pa’da da Viyana’ya kadar uzanan alanda güç
ve söz sahibi olur. Osmanl›lar›n Fatih döne-
minde yeni K›z›lelma’s› Roma iken, Kanuni
döneminde Viyana olur. Osmanl›lar Viya-
na’y› yeni ça¤da iki defa kuflatt›. Fatih’in or-
dular›n›n ‹stanbul’u fethetti¤i gibi, Kanu-
ni’nin ordular› da Viyana’y› fethedebilseydi,
Osmanl›lara ‹talya, Fransa, ‹spanya ve Al-
manya’n›n kap›lar› bütünüyle aç›lacakt›. Vi-
yana’y› Osmanl›lara karfl› Avusturyal›lar›n
ordular›ndan daha çok ‹stanbul’dan uzakl›¤›
ve iklimi korudu. E¤er Osmanl›lar baflflehir-
lerini geçmiflte oldu¤u gibi Edirne’nin Do¤u’-
suna de¤il de, Bat›’s›na tafl›m›fl olsalard›, Ak-
deniz’den Okyanusa aç›larak, Atlantik’te Av-
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Resim 6; ‹stanbul’da bir han
(The Bosphorus, Miss Pardoe, S.
35)

Resim 7; Kapal› Çarfl› (The
Bosphorus, Miss Pardoe, S. 28)

Resim 8;Ayasofya’dan sa-
rayburnu ve bo¤az (‹stan-
bul, ‹TO, s.242)



rupal›larla yar›flmaya devam ederlerdi. Bu
gün Amerika’da ‹ngiliz, Alman, Frans›z, ‹s-
panyol ve ‹talyan kadar Türk de olurdu. 

Avrupal›lar›n muhteflem Süleyman ola-
rak nitelendirdikleri Kanuni Osmanl› Devle-
ti’ni üç k›tada en genifl s›n›rlar›na ulaflt›rd›.
Fatih, Yavuz ve Kanuni adalet odakl› yöne-
timleriyle Osmanl› devletini yüzy›llarca
ayakta tutan yap›n›n ana temellerini olufltur-
dular. Onlar devletin gücünün adil ve kusur-
suz yönetimden kaynakland›¤›n› biliyordu.
Osmanl› Devleti adaletten ayr›lmayan yöne-
timiyle Avrupa’daki üstünlü¤ünü yüzy›llar-
ca korudu. Araplar›n ‹spanya’daki varl›¤›
gibi, Osmanl›lar›n da Do¤u Avrupa’daki
varl›¤› Balkan ülkeleri taraf›ndan dirençle
karfl›lanmad›. Fernand Braudel Türklerin
Avrupa’daki kararl› ve düzenli genifllemesi-
ni Balkanlar’a toplumun dört elle sar›ld›¤›
yeni bir ekonomik, siyasal ve kültürel yap›-
lanma getirmesine ba¤lar. Kendi inançlar›n›
zorla kabul ettirmeye çal›flan H›ristiyan yö-
neticiler yan›nda Müslüman yöneticiler çok
hoflgörülüydü. Bernard Lewis’in vurgulad›-
¤› gibi, Avrupa’ya de¤iflik din ve ›rklardan
topluluklarla birlikte ve kardeflçe yaflamay›

Müslümanlar ö¤retti. Bu yüzden ‹stan-
bul’da Leon Notaros gibi, bütün Ortodoks-
lar Müslümanlar›n sar›¤›n›, Katoliklerin kü-
lah›na tercih etti.

YEN‹DEN YAPILANAN 
AVRUPA’DA TÜRK‹YE
Adaleti baflar›n›n temeli kabul eden yö-

netimiyle Osmanl› Devleti Avrupa ülkeleri
aras›ndaki ekonomik ve kültürel üstünlü¤ü-
nü yüzy›llarca korudu. Amerika k›tas›n›n s›-
n›rs›z zenginliklerinin Avrupa’ya tafl›nma-
s›yla büyük zenginli¤e ulaflan Bat› dünyas›
karfl›s›nda Osmanl› Devleti rekabet gücünü
yitirmeye bafllad›. Yüzy›llarca kusursuz bir
biçimde devlet yönetimi, dünyadaki geliflme-
lere ayak uydurmakta zorland›. Miri Toprak
Düzeni, Millet Sistemi, Vak›f ve Esnaf örgüt-
lerine dayanan Osmanl› yönetimi, Avrupa
ülkeleri karfl›s›nda yenilik yapma ve dünya-
daki geliflmelere ayak uydurma gücünü yitir-
di. Dünyadaki geliflmelerin d›fl›nda kalan ve
kendini ekonomik, siyasal ve kültürel alanda
yenileyemeyen Osmanl› Devleti Avrupa’daki
geliflmelerin gerisinde kald›. Yirminci yüzy›-
l›n bafl›nda Türkler büyük ölçüde Anado-
lu’ya çekilmek zorunda kald›. Üç k›taya yay›-
lan Türkler, Birinci Dünya Savafl› sonras›nda
‹stanbul’a s›¤›nd›. 

Osmanl› Devleti gibi, Avrupa’n›n önde
gelen ülkeleri de iki dünya savafl›nda bafltan
sona yak›l›p y›k›ld›. Roma ‹mparatorlu¤u-
nun miras›na sahip ç›maya çal›flan Avrupa
imparatorluklar› da bir bir da¤›ld›. ‹ngiltere,
Fransa ve di¤er Avrupa ülkeleri Asya, Afrika
ve Amerika’dan çekilmek zorunda kald›. Bi-
rinci Dünya Savafl› Osmanl› Devletinin sonu
olmufltu, ‹kinci Dünya Savafl› da ‹ngiltere,
Fransa ve Almanya’n›n sonu oldu. Geçmiflin
büyük Avrupa devletleri do¤duklar› toprak-
lara çekildi. Avrupa ülkeleri yeniden yap›la-
nan dünyada güçlerini koruyabilmek için
Avrupa Birli¤i çat›s› alt›nda güçlerini birlefl-
tirmeye karar verdi. Fransa, Almanya, ‹talya,
Hollanda, Belçika ve Lüksembourg 1957’de
Roma’da imzalad›klar› sözleflmeyle, Osmanl›
Millet Sistemi’ne benzer bir flemsiye devlet
çat›s› alt›nda birleflti. Birli¤e 1973’de ‹ngilte-
re, Danimarka ve ‹rlanda, 1981’de Yunanis-
tan ve 1995’de ‹sveç ve Finlandiya kat›ld›.
Avrupa Roma’dan sonra tahinini en büyük
birli¤ini gerçeklefltirdi. 
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Resim 9; Hazine Dairesi’nin
törenle aç›l›p kapanan kap›s›
(Bir Zamanlar ‹stanbul, Perihan
Sar›öz, S. 17)

Resim 10; ‹stanbul (The Bospho-
rus, Miss Pardoe, S. 38)



Yirminci yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Ana-
dolu insan›n›n Asya’dan Avrupa’ya yürüyü-
flü yeni bir boyut kazand›. Türk toplumu,
Yirmibirinci yüzy›lda Avrupa’ya aç›lman›n
yolunun yeniden Osmanl› Millet Sistemi’ne
dönmekte oldu¤unun bilincine vard›. Türk-
ler Kanuni’nin ordular›yla Viyana’ya kadar
gidebilmifllerdi. Avrupa Birli¤i ‹stanbul’a
üye ülkelerin bütün baflkentlerini aç›yor. Bu-
nun için Türkiye yeniden Avrupa’ya aç›lma
yolunda düfle kalka ilerliyor. Türkiye birli¤e
1959 y›l›nda baflvurdu. Kopenhag ve Maast-
richt kriterlerine uyum sa¤lad›¤› ölçüde, Av-
rupa’daki yürüyüflü h›z ve yo¤unluk kazana-
cakt›r. Avrupa birli¤i ‘Osmanl› Millet Siste-
mi’nin güncellefltirilmesidir. Anadolu insan›
Türklerin Do¤u’dan Bat›’ya yürüme gelene-
¤ine dönerek yeni K›z›lelma’y› Asya’da de¤il
Avrupa’da aramaktad›r. Osmanl› Orta
Ça¤’da Avrupa’y› do¤urmufltu. Yeni yüzy›l-
da Avrupa Osmanl›’y› do¤uracak.

AVRASYA’DA YEN‹ 
FET‹H KAPILARI 
Avrupa’n›n geçmiflinde oldu¤u gibi , ge-

lece¤inde de ‹slam vard›r. ‹stanbul Avru-
pa’daki ‹slam’›n en büyük güvencesidir. Ta-
rih içinde Osmanl›lar›n Bat›ya odakland›¤›
gibi, Timur Do¤uya, Alt›nordu Kuzeye odak-
lansayd›, Avrasya ekseninde ‹slam’dan bafl-
ka medeniyete yer kalmazd›. ‹stanbul adalet
odakl› yönetimin merkezi oldu¤u sü-
rece, Anadolu insan›n›n Avru-
pa’daki yürüyüflü devam ede-
cektir. Türkler 550 y›l önce ‹s-
tanbul’da yoktu. Anadolu in-
san›n›n 550 y›l sonra nerede
olaca¤›n› kim bilebilir? Ancak
kesin olarak bilinen, Türklerin
tarih boyunca Asya’dan Avru-
pa’ya do¤ru gittikleridir. 

S›n›rlar›n önemini yitirdi¤i bir dünya-
da, Asya’dan Avrupa’ya yürüyüflte, ordula-
r›n yerine giriflimciler ald›. Yirmi birinci yüz-
y›l›n Fatihleri bütün dünya flehirlerini “K›z›-
lelma” olarak gören giriflimcilerdir. Art›k
dünyada Samuel Huntington’un ileri sürdü-
¤ü gibi, medeniyetler savaflm›yor, silahs›z
kurum ve kurulufllar k›ran k›rana yar›fl›yor.
Medeniyetlerin yar›fl›nda ordular›n yerine
de¤iflik alanlarda faaliyet gösteren örgütler,

savafl meydanlar›n›n yerine de uluslararas›
pazarlar geçti. Dünya pazarlar›nda kendisine
sa¤lam bir yer tutamayan ülkelerin, teknolo-
jik gücü yüksek bir orduya sahip olmalar›
mümkün de¤ildir. 

Türkiye’nin s›n›rlar›yla birlikte milli pa-
ralar›n› da ortadan kald›ran Avrupa Birli¤i
ülkeleri aras›nda kendisine sa¤lama bir yer
tutabilmesi için, dünya pazarlar›nda  al›n›p
sat›lan ürün, hizmet ve bilgi üretmesini ö¤-
renmesi gerekir. Bunun için de, Anadolu in-
san›n›n ‹stanbul’u kuflatt›¤› dönemlerdeki
misyonuna dönerek, vizyonunu zenginlefl-
melidir. Yaln›zca ‹stanbul bile Avrupa’daki
pek çok ülkeden daha büyük ve daha güçlü-
dür. Anadolu insan› en zor günlerinde kendi-
sini ‹slam’la birlikte Eski Yunan ve Roma’n›n

mirasç›s› olarak gören, Fatih’in emane-
tini korudu. B›rak›n iki k›ta ve iki

denizin odak noktas›ndaki ‹s-
tanbul’u, Türk boylar› Japon-
ya’dan Amerika’ya kadar
her ülkede ‘Küçük ‹stan-
bul’lar kurdu. Art›k dünya-
da içinde ezan okunmayan

flehir kalmad›. 

Yirmi birinci yüzy›lda bay-
rak ordular› de¤il, giriflimcileri izle-

yecek. So¤uk Savafl döneminin kavramlar›
dünyadaki geliflmeleri aç›klamaya yetmiyor.
Dünyada Malazgirt’ten bu yana oldu¤u gibi,
Müslümanlar ile H›ristiyanlardan daha çok
kutsal gelene¤e ba¤lananlarla “Seküler” de-
¤erleri kutsallaflt›ranlar yar›fl›yor. Yeni yar›-
fl›n ordular› dünya pazarlar›nda ürün, hiz-
met ve bilgileriyle kendilerine vazgeçilmez
bir yer tutmas›n› bilen ak›nc›lard›r.
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Resim 11; Kahire’den giden
Surre Alay› (Haliç Dergisi, Say›
3, A¤ustos 2003, S. 44)

Resim 12; Fatih alt›n›, 1480 (‹s-
tanbul, ‹stanbul Ticaret Odas›,
S. 103)
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BÜYÜK FET‹H 
VE 

ANKARA

D.Mehmet Do¤an   

Yazar, TYB fieref Baflkan›, TRT, Kültür Bakanl›¤› gibi kurulufllarda görev yapt›. Özel
yay›nc›l›kla u¤raflt›. Dil, kültür ve yak›n tarihle ilgili kitaplar› var. Türkiye Yazarlar Birli¤i

kurucular›ndan. Uzun süre bu birli¤in baflkanl›¤›n› yapt›. TBMM taraf›ndan RTÜK
üyeli¤ine seçildi.



1. ‹stanbulun fethinin mânevî boyutu
Al›fl›lm›fl ‹stanbul-Ankara z›ddiyeti ile ku-

laklar› dolu olanlar ve bu z›ddiyeti sorgusuz
sualsiz ciddiye alanlar, seçti¤imiz bafll›¤› garib
karfl›layacaklard›r: "Ankara'n›n ‹stanbul'un fet-
hi ile ne ilgisi olabilir?!" Asl›nda bu z›ddiyet
katiyetle sa¤lam temellere istinad etmez ve as-
la gerçekçi de¤ildir. Ankara’n›n, Osmanl›
Devleti'nin kuruluflunda; birinci asr›n›n so-
nunda ortaya ç›kan Fetret devrinin afl›lmas›n-
da ve kurulufltan takriben bir buçuk as›r sonra
vukubulan ‹stanbul'un fethinde, velhas›l Dev-
let olarak oluflumunda mühim, hatta istisnaî
rolü olmufltur. Bu sunuflta, Ankara'n›n bu ve-
tiredeki istisnaî yerini kavramaya gayret ede-
ce¤iz.

Daha önce, Eyüpsultan Sempozyumlar›-
n›n dördüncüsünde sundu¤umuz "Büyük Fe-
tih ve Eyüp Sultan" bafll›kl› tebli¤imizde, ‹stan-
bul'un al›n›fl› ile ilgili mânevî, fikrî ve irrasyo-
nel baz› hususlar› yorumlamaya çal›flm›flt›k. 

‹stanbul’un fethinin tarih nezdinde, siya-
sî, iktisadî ve askerî aç›lardan çok makul,
mant›kl›, kabul edilebilir aç›klamalar› oldu¤u-
nu, bunlar›n gerçekli¤inden veya sonuca etki-
sinden hiç bir flekilde flüphe edilemeyece¤ini,
devrine göre muazzam Osmanl› gücünün,
Genç Sultan Mehmed’in azim ve kararl›l›¤› ile
birlikte kudret ve dirayetinin bu iflteki rolünü
de dikkatten uzak tutmad›¤›m›z› belirttikten
sonra, "flimdiki kavray›fl›m›za göre, yüksek ö¤re-
tim ça¤›nda, yirmi küsur yafl›nda bir genç olan
Sultan Mehmed, savafl için yap›lan büyük haz›rl›k-
lar, Osmanl›n›n o zamanki teknolojik seviyesini or-
taya koyan büyük toplar, kuvvetli bir donanma ve
nihayet yüz veya yüz elli bin asker…Fetih bütün
bunlarla beraber, fakat bunlar›n ötesinde bir ger-
çekli¤e iflaret ediyor" demifltik. 

Bu gerçeklik Eyüp'te gömülü bir s›r, "fetih
s›rr›"d›r. Fetih Eyüp’ten bafllar. ‹stanbul’u yafla-
yanlar, ölüler ad›na, yer üstündekiler yer alt›nda-
kilerin iflaretleri üzerine fethederler...‹stanbul’un
fethi ile ilgili olarak dikkatlerimiz bir noktada
duraksar. Selçuklu ve Osmanl› tarihini bilen-
ler, esas itibar›yla hiç bir büyük zaferin birden
fazla ismin sevk ve idaresine ba¤lanmad›¤›n›
bilirler. ‹stanbul’un fethi bu bak›mdan tam
mânas›yla "istisna" teflkil eder. ‹stanbul’un fa-
tihinin genç Sultan Mehmed oldu¤undan flüp-
he yoktur. Fakat di¤er fetihlerin ve zaferlerin
aksine, baflka bir isimden daha söz edilir. Bu
isim, ne bir yüksek idareci ve ne de bir ku-
mandand›r. Hatta tamamen bu alanlar›n d›-

fl›nda bir yoldan gelir. "fiemseddin Mehmed"
yani “Akflemseddin" ‹stanbul’un fethi hadise-
sinde ismi Sultan Mehmed’le yani “Fatih”le
birlikte an›lan bir flahsiyet olarak yegâneli¤ini
korur.

Tarihlerin, "mânevî fatih" s›fat›nda veya
kavram›nda ›srarlar› ‹stanbul’un fethinin aç›k-
lanmas›n› kolaylaflt›rd›¤› ölçüde zorlaflt›rmak-
tad›r. Elbette, "mânevî fatih" olmadan anlat›la-
bilecek bir fetih, çok daha kolay anlafl›labilir.
Osmanl›lar›n daha önce Bilecik’i, Bursa’y›, ‹z-
nik’i, Edirne’yi, Sofya’y›, Filibe’yi, Varna’y› vs.
fethetmeleri ile ‹stanbul’u fethetmeleri aras›n-
daki fark nedir? ‹stanbul’da neden bir de "mâ-
nevî fatih"ten söz edilmektedir? "Mânevî fa-
tih" ne demektir, böyle bir savaflta rolü ne ola-
bilir? Do¤u Roma’n›n merkezi s›rf maddî güç-
le al›nmam›fl m›d›r? (IV. Eyüpsultan Sempoz-
yumu, sf. 427-437)

Anadoludaki varl›¤›m›z›, sadece maddî
güçle, basit ak›l ve mant›k ölçüleriyle izah
edebilir miyiz? Bu topraklar üzerindeki varl›-
¤›m›z›n, kal›c›l›¤›m›z›n s›radan mant›¤› aflan
bir taraf› vard›r ve bu mitolojik/esatirî-hura-
fevî-efsanevî bir tak›m unsurlar ihtiva eder.
Halk›m›z› harekete geçiren, bu topraklar üze-
rindeki varl›¤›m›z› yal›n gerçeklerden daha
fazla anlaml› k›lan ve ilk bak›flta, düz bir man-
t›kla “gerçekd›fl›” say›labilecek hakikatleri
önemsememeli miyiz? 

Elbette yal›n gerçeklerin ötesinde derin
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Resim 1;  Fatih’in Portresi (Fa-
tih Devri Mimari eserleri,Ekrem
Hakk› Ayverdi,1953)

Resim 2;  Hac› Bayram Veli Kül-
liyesi (‹slam Ansiklopedisi, c 14,
s 449)



hakikatlere iflaret eden bu malûmat› da dik-
katten uzak tutmamam›z gerekiyor. Anadolu-
daki varl›¤›m›z›, tesirimizi ve kalc›l›¤›m›z› bu
sembolik anlat›mlar, hakikatler baz› zamanlar
yal›n gerçeklerden daha kuvvetli tarzda ifade
eder. 

Bazen efsane, masal veya hurafe diye kü-
çümsedi¤imiz anlat›mlar, bizi, daha ulu, güzel
ve maveraî de¤erlere ba¤layarak güçlendiri-
yor. Arzular›m›z, korkular›m›z, ümitlerimiz,
ihtiraslar›m›z ve hislerimiz bu anlat›mlarla
daha etkileyici biçimde ortaya konuluyor,
böylece varl›¤›m›z›n meflrulu¤u aflk›nl›kla
tahkim ediliyor.

2/1.Osmanl› Devletinin kuruluflunda
Ankara ve ahilik 

Selçuklular döneminde 340 kifli veya ça-
d›rl›k bir nüfusa sahip olduklar› rivayet edilen
Kay›lar›n 1. Alaeddin Keykubad zaman›nda,
yani 13. asr›n ilk çeyre¤inde, Yass›çimen mu-
harebesinde Harizmflahlara karfl› yard›mlar›n-
dan dolay›, Ankara arazisinde Karacada¤'a
(Kulu, Haymana ile Gölbafl› aras›) iskân edil-
dikleri bilinmektedir. Böylece Ankara, Os-
manl›n›n afliretten devlete yürüyüflünde bir
nevi ilk durak olmaktad›r. Ankara civar›, Ka-
y›lara aid hat›ralar› hâlâ muhafaza etmektedir.
Muhtemelen, "Haymana" ad›,  Ertu¤rul Ga-
zi'nin annesi Hayme Ana'dan kalmad›r. 1285
civar›nda Mo¤ol kuvvetlerine karfl› elli bin ki-
flilik bir kuvvetle Selçuklulara yard›m ettikleri
için de Sö¤üt ve Domaniç bölgelerinin Kay›la-
ra verildi¤i rivayet edilmektedir. 

Kay›lar›n Ankara civar›nda yaflad›klar›
süre içinde, o s›ralar çok müessir bir ak›m olan
ahili¤in önemini ve gücünü kavrad›klar›n›
tahmin edebiliriz. Bilahire Osman Bey'in, ahî

fleyhlerinden Ede Bâli'nin k›z› ile evlenmesi-
nin baflka anlamlar› da olmal›d›r. "Osman bir
ahî fleyhi olmas› kuvvetle muhtemel olan fieyh Ede
Bâli'nin irflad› ve beline gaza k›l›c› ba¤lamas› ile
gazi olmufl, ak›nlara bafllam›flt›r…"(H. ‹nalc›k:
"Osmanl› Tarihine Toplu Bir bak›fl" Osmanl›,
1, 46) Osman Bey, gaza beyli¤ini kurarken ule-
ma ve ahîlerle iliflkilerini gelifltirerek yerleflik
bir devletin temelini atm›flt›r. fieyh Mahmud
Gazi, Ahî fiemseddin ve o¤lu Ahî Hasan ve
sonradan Osmanl›larda kad›, kazasker ve ve-
zir olan Cendereli (Çandarl›) Kara Halil de
ahilerdendir. Bunlar Osmanl› Devleti'nin ku-
rulmas›na ve büyümesine hizmet etmifllerdir.
(‹.H. Uzunçarfl›l›, I, 105-106, 530-531, 561) ‹.
Hakk› Uzunçarfl›l›, Orhan Gazi'nin (I, 496) on-
dan sonra 1. Murad'›n devlet ifllerinde nüfuz-
lar› olan ahilerin karar›yla hükümdar oldu¤u-
nu kaydetmektedir. (I, 160) 

Osmanl› yay›lmas›, Bizans s›n›r›nda,
"uc"da bir gazi beylik olmas› hasebiyle, bafl-
lang›çta sürekli Bat›ya do¤ru vuku bulmufltur.
Bu sûretle, Osmanl›lar yar›m as›r içinde Ru-
meliye geçmifl ve orada köprü bafl› tutmufllar-
d›r (1352). Osmanl›lar›n, Anadolu'da ilk
önemli hareketleri ise, Ankara'n›n al›n›fl›yla
olmufltur. "1354'de Eretnao¤ullar›na ait mühim
bir iktisadî-siyasî merkez olan Ankara'n›n zapt› ile
Osmanl›lar ilk defa eski Selçuklu-Mo¤ol sahas›nda
bir yay›lma hareketinde bulunuyorlard›." (H.
‹nalc›k, Osmanl›, C.1, sf. 65-66) Ankara'n›n
zapt›, hem an'anevî Selçuklu baflkenti Kon-
ya'ya yerleflen ve Rum Selçuklar›na varislik
iddias›nda bulunan Karamano¤ullar›na, hem
de Sivas Emiri Eretnao¤lu'na karfl› bir meydan
okuma say›labilir. Böyle bir vasatta, Orhan
Bey'in ölümü üzerine ahiler Osmanl› kuvvet-
lerini Ankara'dan ç›karm›fllar, 1362'de yeni

hükümdar taraf›ndan tekrar ku-
flat›lmas› üzerine, mukavemet
etmeyerek Murat (Hüdavendi-
gâr) Beyi karfl›lay›p flehri teslim
etmifllerdir. Bu s›namadan sonra
Ankara'n›n hep Osmanl› saf›nda
yer ald›¤› görülmektedir. 

Ankara, Roma, Bizans ve
Selçuklu dönemlerinde çok
önemli bir merkezdir. Kral Yolu
ile ‹pek Yolu güzergâh›ndad›r.
Do¤udan bat›ya, güneyden ku-
zeye ana yollar buradan geç-
mektedir. ‹lhanl›lar›n hâkimiyeti 
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Resim 3;  Ankara - 1893 (‹lgi-
tan›t›m arflivi)



nihayete erdikten sonraki bofllukta Ankara'y›
yar›m as›r kadar ahilerin idare etti¤i tahmin
ediliyor (1304-1354). Böylece bir Anadolu fleh-
rinde, dinî, iktisadî otorite siyasî otorite ile ta-
mamlan›yor. 1. Murat Ankara’y› kesin olarak
Osmanl› yapt›ktan sonra flehir, 1462'ye kadar
Anadolu eyaletinin merkez sanca¤›d›r. 16.
yüzy›lda da eyalet merkezli¤i yapm›flt›r. Da-
vid Mordtman, Ankara için "Anadolunun in-
cisi" tabirini kullan›r. Osmanl› döneminde An-
kara'da 29 medrese, 7 s›byan mektebi vard›r.
Ankara tarih boyunca tiftik keçisinin yetiflti¤i
bölge olarak tiftik (angora) üretiminin ve tif-
tikten mamûl sof ticaretinin sa¤lad›¤› istikrar-
l› bir iktisadî kayna¤a sahip olmufltur. 

2/2.Ankara Savafl› sonras› Osmanl› ye-
niden do¤uflunda Ankara'n›n rolü

Osmanl› Devleti üstün baflar›lar ve parlak
zaferlerle birinci asr›n› tamamlad›¤›nda ciddi
bir felaketle karfl›laflt›. Türkiye tarihi aç›s›ndan
büyük önemi olan Timur-Bayezid mücadele-
sinin tecessümü, Ankara arazisi üzerinde ol-
du. Ankara merkezine çok yak›n olan Çubu-
kova'da 1402'de cereyan eden meydan muha-
rebesi o tarihten bu yana "Ankara Savafl›" ola-
rak an›lmaktad›r. Osmanl›lar Ankara Sava-
fl›'n›n "ma¤lup" taraf›d›r. Osmanl› Devleti'nin
yüz y›ll›k birikimi bu savaflla s›f›rlanm›fl gibi-
dir. Ancak savafl sonras›nda 10 y›ll›k fetret
devrinin ard›ndan süratle bir toparlanma dö-
nemine ulafl›lm›flt›r. Yine de Osmanl› Devleti
Anadolu'da Y›ld›r›m Bayezid devrindeki sa-
has›na Fatih Sultan Mehmed'in saltanat›n›n
son zamanlar›nda, 1470'lerde ulaflabilmifltir. 

Osmanl› Devleti'nin kurulufl döneminin
birikimini Fetret Devri'nin ard›ndan k›sa süre-
de ve genifl ölçüde telafi etmesi küçümsenecek
bir sonuç de¤ildir. Yar›m as›r içinde ‹stanbul'u
fethedecek duruma gelinmesi, daha önceki
neticesiz muhasaralar dikkate al›n›rsa, bilhas-
sa önemlidir. Bu içtimaî bünyenin sa¤laml›¤›-
n› ve toplumun her fleye ra¤men de¤iflen flart-
lara uyum sa¤layarak yeni hedeflere yönele-
bilme kudretini gösterir. 

Osmanl› Devleti'nin kuruluflunu kâmil
mânada tamamlamas› ‹stanbul'un fethinden
sonra mümkün olmufltur. Bu tarihten sonra
art›k bir dünya devleti, bir "imparatorluk" söz-
konusudur. ‹flte Osmanl› Devleti'nin kurulufl
devrini tamamlamas› ve imparatorluk konu-
muna yükselmesi süreci Fetret Devri sonras›
2. Murat devri ve 2. Mehmed'in babas›n›n ölü-

münden sonraki saltanat bafllang›c›n› kapsa-
maktad›r. Bu dönem bir "yeniden do¤ufl" dö-
nemi olarak kabul edilebilir. Osmanl›n›n bu
yeniden do¤ufl döneminde Ankara, çok önem-
li ve bugüne kadar dikkatlerden uzak kalm›fl
bir rol oynam›flt›r.

Aksak Timur Anadolu’ya fâtih olarak gel-
memifltir, geçici bir istila maksad›yla bu top-
raklar üzerinde olmufl, bu yüzden Osmanl›
arazisini idaresi alt›na almam›flt›r. Ankara Sa-
vafl›'ndan sonra, Osmanl› Devleti'nin Anado-
ludaki en büyük rakibi Karamano¤lu Beyli¤i
büyüyerek canlanm›fl, Güney Anadolu tekrar
Memlûklar›n nüfuzuna geçmifl, Osmanl›lar›n
elinde Anadolu'da Çorum, Tokat, Amasya
sancaklar› kalm›fl, Candaro¤ullar› Çank›r› ve
Kastamonu'yu ele geçirmifl, Mentefle, Ayd›n,
Saruhan, Teke, Germiyan, Mutahharten ve
Akkoyunlu beylik ve devletleri Anadolu'nun
do¤usunda ve bat›s›nda hükümran olmufllar-
d›r. 

1413'de Mehmed Çelebi'nin Musa Çele-
bi'yi yenmesi bir dönüm noktas›d›r. 10 sene 11
ayl›k Fetret Devri böylece sona erer. Çelebi
Mehmed bu s›rada 23 (veya 31) yafl›nda idi. 32
(39) yafl›nda öldü. 1. Mehmed, 1419-20 de
Börklüce, Torlak Kemal ve Bedreddin gailesi-
ni bertaraf etti.  Vefat›ndan sonra 2. Murad
1421'de 18 yafl›nda cülûs etti ve bir y›l sonra,
‹stanbulu 6. defa kuflatt›. Bu sonuçsuz muha-
sara 4 ay sürdü.

Babas›n›n  vefat›ndan sonra genç yaflta
tahta ç›kan 2. Murad do¤uda ve bat›da ciddi
s›k›nt›larla karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Osmanl›
Devleti'nin kurulufltan itibaren göz dikti¤i ‹s-
tanbul onun da aslî hedefidir. Ancak Timur
sonras› Anadolu'nun siyasî parçalanm›fll›¤›
bir yandan, fieyh Bedreddin hadisesinin s›k›n-
t›lar› öte yandan, onu bunaltmaktad›r. 

2/3. Fetret Devri sonras›nda Anka-
ra'n›n önemi

Bu flartlar alt›nda 2. Murad için Ankara
Y›ld›r›m Bayezid'den daha stratejik bir önem
tafl›maktad›r. Çünkü Ankara Osmanl›n›n gü-
ney do¤u s›n›r›n› tutan en önemli merkez ve
müstahkem mevki konumundad›r. Bu yüz-
den, Ankara'l› bir fleyhin etraf›na çok say›da
mürid toplanmas› merkezin dikkatini çekmifl-
tir. fieyh Bedreddin hadisesi tazeli¤ini korur-
ken 2. Murad'›n Ankaral› bir fleyhi, Hac› Bay-
ram'› kontrol alt›na alma gayreti ola¤an karfl›-
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lanmal›d›r. 2. Murat bu sebeple Hac› Bayram'›
yüz yüze görüflmek için Edirne'ye davet etmifl
veya getirtmifltir. A. H. Tanp›nar: "Hakikatte
bu telafla hiç lüzum yoktu. Hac› Bayram impara-
torlu¤un iç nizam›n› yap›yordu" der. (Befl fiehir,
10) Bu görüflme 2. Murad'›n flüphelerini da¤›t-
m›fl, Hac› Bayram Edirne'de kald›¤› süre için-
de sayg› görmüfl ve Eski Cami'de vaaz etmifl-
tir. (Onun vaaz etti¤i kürsü bu camide hâlâ
muhafaza edilmektedir). 

Bu seyahatten sonra Edirne'de bir bayra-
mî zaviyesinin aç›ld›¤›, Hac› Bayram’›n ad›n›
tafl›yan bir mahallenin vücut buldu¤u ve 2.
Murad'›n bilahere Hac› Bayram ad›na vak›flar
tesis etti¤i bilinmektedir. Hac› Bayram 2. Mu-
rad'la görüflmesinden sonra tasavvufî ekolü-
nü yayma konusunda daha rahat hâle gelmifl,
böylece halifelerini ülkenin çeflitli yerleflme
merkezlerine göndermifltir. Hac› Bayram'›n 16
halifesi do¤uda Darende'den Bat›da Gelibo-
lu'ya, kuzeyde Çorum'dan, güneyde Kara-
man'a kadar yay›lm›flt›r. ‹letiflim ve ulafl›m im-
kânlar›n›n k›s›tl› oldu¤u bir dönemde ve k›sa
bir sürede bu yayg›nl›k dikkat çekicidir.

Osmanl› ulemas› ve mutasavv›flar›, Y›ld›-
r›m Bayezid'in zaaflar› ve ortaya ç›kan toplu-
mu sars›c› ahlakî meseleler karfl›s›nda tepki
göstermifllerdir. fiimdi, ekserisi ilmiyeden ge-
len bir mutasav›f zümresi, hem de Ankara Sa-
vafl›'n›n oldu¤u yerde, toplumu kavrayan, ›s-
lah eden ve yeni bir dinamizm kazand›ran ha-
reketi bafllatm›fllard›r. Bu bize "yi¤it düfltü¤ü
yerden kalkar" atasözünü hat›rlatmaktad›r.

3. ‹STANBUL'UN FET‹H SÜREC‹,
HACI BAYRAM ve BAYRAM‹LER

3/1. Hac› Bayram-› Veli

Zaman›nda "fieyhirrum" (Anadolu'nun
fleyhi, ulusu) olarak an›lan Hac› Bayram'› ‹s-
mail Hami Daniflmend, "Anadolu türklü¤ünün
mânevî ve ruhanî bekcisi" olarak zikretmektedir.
Ankaral› Hac› Bayram, 1352'de (Orhan Bey'in
Ankara'y› zapt›ndan bir kaç y›l önce), do¤mufl
1429-30'da vefat etmifltir. Ayn› y›l ünlü muta-
savv›flardan Emir Sultan da 63 yafl›nda vefat
etmifltir. Bu sene, ‹stanbul fatihi olacak flehza-
de Mehmed'in de do¤du¤u y›ld›r.

2/11. Müderris Numan’dan Mutasavv›f
Hac› Bayram’a

Hac› Bayram'›n as›l ad› Numan, babas›
Koyunlucao¤lu Ahmed. Medresede okumufl,
müderrris olmufl, Ankara'da Kara Medrese'de
ve Bursa’da müderrislik yapm›flt›r. Müderris-
ken tasavvufa intisab etti¤i için etraf›nda Ak-
flemseddin ve Eflrefo¤lu Rumî gibi ilim adam-
lar› toplanm›flt›r. 

Y›ld›r›m Bayezid 1392'de Candaro¤lu
Beyli¤i üzerine düzenledi¤i sefere Bizans ‹m-
paratoru 2. Manuel Palailogosu da alm›flt›r.
‹mparator Ankara'da bir müderrisin evinde
kal›r. Bu müderrisin Hac› Bayram olabilece¤i-
ni Fuat Bayramo¤lu tahmin ediyor. (Hac› Bay-
ram-› Velî, C.I, 17-18) Yönetimden flikayetçi
olan bu müderris bu hadiseden sonra Anka-
ra'dan ayr›lm›flt›r. Bayezid, Kastamonu sefe-
rinde baflar› kazanm›fl, ancak Çorumlu ovas›n-
da Kad› Burhaneddin'e yenilmifltir.  

Müderris Numan, 1392'de veya daha son-
ra Kayseri'de Hamid-i Veli'ye intisab etmifl ol-
mal›d›r. Hac› Bayram'›n f›trî e¤ilimleri ve dev-
rin bozukluklar›na tepki olarak tasavvufa
meyletti¤i tahmin edilebilir. O devirde, rüflvet
kad›lara kadar bulaflm›fl; içki, e¤lence yay›l-
m›flt›r. Y›ld›r›m Bayezid 1390'da S›rp prensesi
Olivera ile evlenmifltir. Olivera Y›ld›r›m'› içki
ve sefahata al›flt›r›r. Saraydan afla¤› do¤ru se-
fahat yay›l›r. Yönetime tepkide Hac› Bayram
yaln›z de¤ildir. Devrin büyük mutasavv›fla-
r›ndan, ayn› zamanda padiflah›n damad› olan
Emir Sultan Y›ld›r›m Bayezid'i yüzüne karfl›
elefltirir. Ünlü bilgin Molla Fenarî tepki olarak
Konya'ya yerleflir. 

3/12. Somuncu Baba-Hamid-i Velî
Müderris Numan, Ankara'da Kara Medre-
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sede ders verirken, Kayseri'den Ebu Hamid,
halifesi fiücaeddin Karamanî'yi Ankara'ya
gönderir ve O'nu yan›na dâvet eder. Hac› Bay-
ram dâveti kabul eder ve böylelikle Hamidüd-
din'e intisab eder. Hamidüddin ile buluflma
kurban bayram›na rastlam›flt›r. Hamîd-i Velî;
"‹ki bayram› birden kutluyoruz" der ve Nu-
man'a "Bayram" lakab›n› takar. Bu s›ralarda
yafl› k›rk›n üzerindedir. 

Hamdüddin, tasavvuf yolunda ilerlemek
için önce fiam'a gitmifl, fiam'da arad›¤›n› bula-
mam›fl; burada isminden s›kça söz edilen Er-
debil fleyhi Alaeddin Erdebilî'yi tan›mak için
Azerbaycan'›n yolunu tutmufltur. Hoy'da Ala-
eddin Erdebili'yi bulur. Alaeddin, Sadruddi-
nin o¤lu, Safiyüddinin torunudur. Erdebil sû-
fileri, halvetili¤i Safüyiddin ‹brahim Zahid
Geylanî'den alm›flt›r. 

Ebu Hamid'in Erdebil fieyhi'nin yan›nda
ne kadar kald›¤› bilinmiyor. Erdebil fieyhi Ebu
Hamid'in olgunlaflt›¤›n› görünce onu
Acem'den (‹ran’dan) Rum'a (Anadolu’ya) ve-
layet emanetini tafl›yacak flahsiyet olarak
u¤urlar. 

Hamidüddin, dönüflte memleketi olan
Kayseri'ye yerleflir. Hac› Bayram› yan›na ça-
¤›rmas› 1393-94'te olmal›d›r. Daha sonra fleyh
ve müridin Bursa'ya göçtükleri anlafl›lmakta-
d›r. Ebu Hamid'in Osmanl› baflkenti Bursa'ya
göçüflünün çeflitli flekillerde tefsir edilmesi
mümkündür. Osmanl› Devletinin mânevî cep-
hesinin tahkimi bu sebeplerden birisi olabilir. 

Hamidüddin Bursa’da ekmekçilik yap-
maktad›r. Halk aras›nda "Somuncu Baba" ve-
ya "Ekmekci Koca" olarak an›l›r. Gece piflirir,
gündüz satar/da¤›t›r. Çok güzel ekmek yapt›-
¤›, piflirdi¤i söylenir. Piflirdi¤i ekmekleri, "So-
munlar...Müminler..." diye satarm›fl. Onun ek-
mek piflirir gibi müminleri de piflirdi¤ini, ye-
tifltirdi¤in, terbiye etti¤ini tahmin edebiliriz. 

Melâmî meflrep bu sûfi medrese tahsiline
ra¤men ekmekcilikle meflgul olmakta, böylece
kendini gizlemektedir. Ancak Emir Sultan ta-
raf›ndan tan›nmaktad›r. 1400'de Y›ld›r›m Ba-
yezid4in yapt›rd›¤› Ulu Camiin aç›l›fl›nda cu-
ma namaz›n› k›ld›rmas› onun taraf›ndan teklif
edilmifltir. Menk›belere göre, Ebu Hamid,1400
senesi Mart ay›nda aç›l›fl› yap›lan Bursa Ulu
Camiinde ilk cuma namaz›n› k›ld›rm›fl, hutbe-
de Fatiha sûresini yedi flekilde tefsir ederek
herkesi flaflk›nl›¤a u¤ratm›flt›r. 

Ebu Hamid, bu hadiseden sonra birden

flöhrete ulaflt›¤› ve tan›nd›¤›
için Bursa'y› müridi Hac› Bay-
ram'la birlikte terk eder. Böy-
lece 3 y›ll›k hac yolculu¤u bafl-
lar. Bu zamanlama, tarihin ak›-
fl› dikkate al›n›rsa,  çok dikkat
çekici say›lmal›d›r. Mukaddes
topraklara do¤ru bu seyahat
Anadolu'da esecek büyük bir
kas›rgadan önce bafllam›flt›r.
Ülkenin Timur belâs› yüzün-
den alt üst oldu¤u s›rada, An-
kara savafl› esnas›nda, daha
sonra Anadolu halk›n›n mâne-
vî hayat›n› tanzim eden büyük
isimler aras›nda say›lacak iki
önemli flahsiyet hacdad›rlar.
Bursa veya Ankara'da olsalar-
d›, savafltan nas›l etkilenecek-
leri tahmin edilemeyece¤i gibi,
Timurlenk'in Emir Sultan gibi
onlar› da ülkesine götürmesi
veya götürmeye teflebbüs et-
mesi fl›kk› ile karfl› karfl›ya kalabileceklerdi.
Böylece, "Fetret devri"nde kitleleri irflad etmek
ve gelece¤e  haz›rlamak imkân› ortadan kalka-
cakt›. 

3/13. Bayramilik
fieyh ve mürid, hac dönüflü Aksaray'a yer-

leflirler ve irflad faaliyetlerini burada
sürdürürler. Ebu Hamid 1412'de vefat
eder. fieyhinin ölümü üzerine Hac› Bay-
ram altm›fl yafl›nda, 20 y›l sonra Anka-
ra'ya döner. Yan›nda fleyhinin o¤lu Yu-
suf Hakikî ve K›z›lca Bedreddin vard›r.
Kendi fliirindeki gibi ans›z›n o flehre
varm›flt›r: 

Nagehan ol flara vard›m
Ol flar› yap›l›r gördüm
Ben dahi bile yap›ld›m
Tafl ü toprak aras›nda

Bu dönemde fetretin siyasî cephe
d›fl›nda, ahlâkî, ilmî ve dinî sahalarda
da yayg›nlaflt›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu
durumda Hac› Bayram için gerçekten
yap›lacak çok ifl vard›r.   

Hac› Bayram halvetî ve nakflî tasav-
vuf mekteplerini meczeder. Kalenin d›-
fl›nda, Roma Ankaras›n›n en ihtiflaml›
abidevî yap›s› olan Ogüst mabedinin 
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bitifli¤inde zaviyesini kurar (1416). Ogüst ma-
bedi o tarihten sonra "Ak Medrese" olarak fa-
aliyet gösterir. Hac› Bayram'›n Ankara'da fa-
aliyetlerini güçlendirmesi, Bat›'da çok tahrip-
kâr sonuçlar do¤uran fieyh Bedreddin isyan›
ile ayn› y›la rastlar. Nizam bir uçtan çökertil-
mek istenirken, baflka bir uçtan yeni bir ruhla
imar edilmektedir. 

Bayramilik, 1418'den itibaren büyük bir
yayg›nl›k kazanm›flt›r. Hac› Bayram'›n etraf›n-
da kalabal›k bir mürit kitlesi oluflur. 2. Murat
tahta ç›kt›ktan bir süre sonra Hac› Bayram› so-
ruflturma yapmak üzere Edirne'ye davet eder.  

Devir, kar›fl›k, s›k›nt›l› bir devirdir. 1416-
20 de Börklüce, Torlak Kemal ve Bedreddin
gailesi güçlükle bertaraf edilmifltir. Ünlü flair
ve hurufî Nesimî'nin de 1418'de Haleb'de
idam edildi¤i bilinmektedir. Bu yüzden genç
padiflah 2. Murad, dinî bir hareketin önderi
durumundaki Hac› Bayramla ilgili söylentile-
ri ciddiye al›r. Muhtemelen 1421 yaz›nda Hac›
Bayram Edirne'ye gider/götürülür. Hac› Bay-
ram, 2. Murad'› etkiler. 2. Murad Düzmece
Mustafa gailesi ile u¤rafl›rken Hac› Bayram'a
vezirlik teklif eder. O kabul etmez. 

Hac› Bayram Uzun Köprünün temel atma
törenine kat›lmak üzere 2. defa Edirneye gider
(1426). Emir Sultan da buradad›r. Üçüncü gi-
difli, vefat›ndan az öncedir. Bursa’da Emir Sul-
tan'›n cenaze namaz›n› k›ld›rd›ktan sonra
Edirne'ye gider. 

2. Mehmed 1430 mart›nda do¤ar. "Ravza-i
Muradda Gül-i Muhammedî aç›l›r". Bu s›rada
padiflah ‹stanbul'u fethetmesi için Hac› Bay-
ram'dan himmet ister. Hac› Bayram duymaz-
dan gelir. Padiflah›n ›srarl› talebine üçüncü-

sünde cevap verir. 

"Padiflah›m ‹stanbul sizlerin vaktinde bizim
duam›z ile husul-pezir olmayub, iflbu flehzade-i ci-
han-baht›n vakit ve zaman›nda, flu kösenin duas›y-
la feth olup ve bunlar›n yüzünden husul pezir
olur."  

2. Murad bu tarihten sonra ‹stanbul'u mu-
hasaradan vaz geçer. Halbuki 21 y›l saltanatta
kalm›flt›r. Hatta o¤lunun ‹stanbulu fethedece-
¤ine inand›¤› için, onu genç yafl›nda tahta ç›-
kar›r. (1444'de, 14 yafl›nda). 

Hac› Bayram'›n Osmano¤ullar› taraf›ndan
sonraki as›rlarda da “Anadolu'nun hâmisi,
devletin koruyucusu” say›lmas› ilgi çekicidir.
Sultan 2. Abdülhamid, "Osmanl› hanedan›na
göre, ordunun koruyucusu Hac› Bektafl, Anado-
lu'nun, Devlet ve Osmano¤ullar›n›n koruyucusu
Hac› Bayram oldu¤una inan›r›z" demifl.  (F. Bay-
ramo¤lu, C.I,  sf. 40)

Bayramilik, Anadolu topraklar›nda do-
¤up büyümüfl bir mutasavv›f taraf›ndan ku-
rulmufl ilk tarikat olarak nitelenmektedir
(TDV‹A, Bayramiyye). Bu yüzden Bayramilik-
le ile ilgili bilgiler sadece Türk kaynaklar›nda
bulunmaktad›r. 

“fieyhürrum” olarak an›lan Hac› Bayram
ve halifeleri, devletin resmî sünnilik siyasetine
paralel hareket ederek Anadolu halk› aras›nda
mânevî hayat›n flekillenmesi ile birlik ve bera-
berli¤in sa¤lanmas› hususunda büyük katk›da
bulunmufllard›r. Bu anlamda, Hac› Bayram,
sünnili¤i esas alan imparatorlu¤un mânevî
dünyas›n›n mimar› olmufltur (Tanp›nar: Befl
fiehir, F.Bayramo¤lu-N.Azamat: "Bayramiye",
TDV‹A). 

4. MÂNEVÎ FAT‹H
Menak›pnameler ve menak›pnamelere

çok fley borçlu olan Osmanl› tarihleri, Hac›
Bayram’›n ‹stanbul'un fethini müjdeleyen ulu
kifli oldu¤unu kaydederler. Asl›nda, Ankaral›
Hac› Bayram'›n ve onun fikir ve ugulamalar›-
na göre oluflan Ankara merkezli bir tasavvufi
ak›m olan Bayramili¤in ‹stanbul'un fethinde
tebflirden öte aktif bir rolü vard›r. Bilahire “‹s-
tanbul’un mânevî fatihi” unvan›yla an›lacak
Akflemseddin, Hac› Bayram’›n halifesi olarak
onun vefat›ndan sonra  yolunu devam ettir-
mifl, ayn› zamanda ‹stanbul’un fethi konusun-
da Fatih’e hocal›k etmifltir. 
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Hac› Bayram'›n sosyal ve iktisadî hayat›
tanzim edici görüfl ve faaliyetleri devri için bil-
hassa önem tafl›maktad›r. Hac› Bayram, “Fet-
ret devri”nden sonra Osmanl› devletinin sos-
yal ve kültürel bünyesininin oturmas› için cid-
di faaliyetler yürütmüfltür, adeta imparator-
luk öncesinde sa¤lam bir zemin meydana ge-
tirmeye çal›flm›flt›r. Bütün müritlerinin üretici
olmas›n›, bir meslek sahibi olmas›n› flart kofl-
mufltur. Göçebeleri yerleflmeye teflvik etmifltir.
Türkçenin telif ve tercümelerle güçlenmesine
ortam haz›rlamas› onunun zaman› için önemi-
ni daha da art›rmaktad›r. Zaman›n en ünlü fla-
ir ve yazarlar› Hac› Bayram’›n ya mürididir,
ya da onunla münasebetleri olan kimselerdir.
Eflrefo¤lu Rûmî, Yaz›c›zade Mehmed (Mu-
hammediye müellifi), Yaz›c›zade Ahmed Bi-
can (Envarulafl›kin yazar›), Germiyanl› fieyhî
(fieyhüflfluara), Mahmud Pafla (sadrazam, flair
Adnî), Elvan-› fiirazî, Kemal Ümmî gibi dev-
rinin önemli flahsiyetleri bu meyanda say›labi-
lir. 

Ankara gibi o zaman Osmanl› devletinin
do¤u ucunda bulunan stratejik bir flehrin Ka-
ramano¤ullar›na karfl› Osmanl› saf›nda yer al-
mas›n› sa¤lam›flt›r. Hac› Bayram Veli, tarikat›-
n› emanet etti¤i halifesine, ‹stanbul’un fethi
için gerekli manevî vasat›n haz›rlanmas› göre-
vini, bu hususta genç flehzadenin yetifltirilme-
si vazifesini de tevdi etmifltir. 

4/1. AKfiEMSEDD‹N
Bu büyük âlim ve mutasavv›f›n ad› tarihi-

mizde iki büyük flahsiyetle birlikte an›l›yor:
Fatih Sultan Mehmed ve Hac› Bayram Velî.
Akflemseddin bu iki flahsiyetin aras›nda köp-
rü rolü oynamaktad›r. Hac› Bayram, fiehzade
Mehmed’i ya görmemifl ya da do¤umundan
hemen sonra, beflikteyken görmüfltür. Bu iti-
barla, ona do¤rudan bir mesaj iletmesi müm-
kün de¤ildir. Oysa Akflemseddin Hac› Bay-
ram’›n halifesi, flehzade Mehmed’in hocas›d›r.
Bu hocal›k farkl› bir hocal›k. "Fetih hocal›¤›-
ö¤retmenli¤i". Fetih ö¤retilebilir/ ö¤renilebilir
bir fley midir? Misalimizde hem ö¤renici aç›-
s›ndan hem de ö¤retmen aç›s›ndan olumlu ce-
vap verilebilecek bir sorudur bu. 

Akflemseddin 1389 fiam do¤umlu. Babas›
Rum’a (Anadolu’ya) göçmüfl, Amasya’n›n Ka-
vak kazas›na yerleflmifl. Soyu, fiehabeddin
Sühreverdi’ye, oradan da Hz. Ebubekir’e da-
yan›yormufl. (Taflköprizade ve A.‹hsan
Yurd’dan Ethem Cebecio¤lu: "‹stanbul’un Fet-

hine do¤ru: Akflemseddin"
Osmanl›. Ankara 2000, C.6, sf.
66)

fiemseddin Mehmed, sa¤-
lam bir medrese tahsili görü-
yor. Bu arada tababet de ö¤re-
niyor. Osmanc›k medresesine
müderris olarak tayin ediliyor.
26-27 yafl›nda tasavvufa mey-
lediyor. Rivayete göre, Fars’›,
Maveraünnehr’i /Horasan’›
dolafl›yor. Mürflidini bulam›-
yor. Anadolu’ya dönüyor.
Ona Ankara’da kendisi gibi
eski bir müderris olan Hac›
Bayram tavsiye ediliyor. Hac›
Bayram’›n müridlerini çal›fl-
maya mecbur etmesini ve fa-
kirler için çarfl› pazar dolafl›p
zekât toplatmas›n› hofl karfl›la-
mad›¤› için onun yoluna gir-
mek akl›na yatm›yor. 

Menk›belere göre, zaman›n büyük fleyhle-
rinden Zeynüddin Hafi’ye intisab için Halep
yoluna düflüyor. Halep’te bir rüya görüyor,
boynuna bir zincir tak›lm›flt›r ve Ankara’da
Hac› Bayram Veli’nin efli¤ine b›rak›lm›flt›r.
Zincirin ucundan Hac› Bayram tutmaktad›r.
fiemseddin Mehmed bunun üzerine Anka-
ra’ya dönüyor. Hac› Bayram derviflleriyle Çu-
buk’ta burçak imecesindedir. Akflemseddin
Hac› Bayram'dan ilgi görmüyor. O da dâvet
beklemeden çal›flmaya koyuluyor. Ö¤le ö¤ü-
nünde yeme¤e ça¤r›lmad›¤› için köpeklerle
birlikte yeme¤e haz›rlan›yor. Tam yemek üze-
reyken, Hac› Bayram, "Hay Köse beni yakt›n"
diyerek sofras›na davet ediyor ve "zencirle,
zorla gelen misafirin a¤›rlanmas› böyle olur"
diyor. 

Mehmed fiemseddin k›sa zamanda hilafet
al›r. "Akflemseddin" ad›n› Hac› Bayram koyar.
1422’de Edirne Sa-
ray›na giderken
yan›nda Akflem-
seddin de vard›r.
Hac› Bayram Ak-
flemseddin’i Bey-
pazar›’na gönderir.
Orada mescid ve
de¤irmen infla
eder. Etraf›na çok
kalabal›k toplan›n-

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

61

Resim 9; Akflemsettin’in Fatih’e
gönderdi¤i mektup, (TDV.
‹slam Ans. c:2, s: 300)

Resim 10 ; Akflemsettin’in Tür-
besi Bolu-Göynük, (TDV. ‹slam
Ans. c:2, s: 302)

Resim 11 ; Eyüpsultan Camii d›fl
duvar›nda yer al›n Akflemsettin
kitabesi, (Eyüp Belediye arflivin-
den)



ca, buray› terk eder ve ‹skilip Evlek’e geçer.
Burada da flöhreti çabuk yay›l›r, oradan da
Göynük’e gider. Yine cami ve de¤irmen ya-
par. 

Asl›nda Beypazar› ve Göynük kadim An-
kara ‹stanbul yolunda önemli duraklard›r. Bü-
tün güzergâh›n, bu dönemde bayramiler tara-
f›ndan bir fetih yolu olarak de¤erlendirildi¤ini
tahmin edebiliriz. 

1429/30’da Hac› Bayram’la Emir Sultan’›n
cenazesinde bulunduktan sonra Edirne’ye ge-
çerler. 1430 Mart ay›nda flehzade Mehmed do-
¤ar. 2. Murad’la sohbetteyken, hükümdar Ha-
c› Bayram’a baz› sorular sorar. "Esna-y› soh-
bettte Aziz’den ‹stanbul fethine himmet taleb bu-
yurduklar›nda, fieyh sohbeti baflka mevkie sarf bu-
yurup, güya padiflah›n kelam›n› fehmetmediler sû-
retini tuttuklar›nda, padiflah›n tekrar ibram buyur-
duklar›nda, âhir nâçar kalub fiehzade Sultan 2.
Mehmed henüz taze idiler. Padiflah yanlar›nda cü-
lûs bulunmufllard›. Hazret-i Aziz keflf-i raz buyu-
rup ‘Padiflah›m, ‹stanbul sizlerin vaktinde, bizim
duam›z ile husul-pezir olmayub, iflbu flehzade-i ci-
hanbaht›n vakit ve zaman›nda, flu kösenin duas›y-
la feth olup ve bunlar›n yüzünden husul-pezir
olur’ buyurdular. Köseden muradlar› Akflemseddin
hazretleri ol vakitte yanlar›nda olup ve fleyhin kar-
fl›s›nda ayak üzeri dururlar idi." (Risale-i Be-
flir’den Bayramo¤lu ve Cebecio¤lu)

Akflemseddin’in Hac› Bayram’›n vefat›n-
dan sonra da sarayla ilgisini kesmedi¤i anla-
fl›lmaktad›r. Onun en az›ndan iki defa Edir-
ne’ye gitti¤i bilinmektedir. Birincisinde, Ka-
zasker Çandarl›o¤lu Süleyman Çelebi’yi, ikin-
cisinde Sultan Mehmed’in k›z›n› tedavi eder.

‹stanbul’un fethi ile ilgili olarak, biri öl-
müfl di¤eri yaflayan iki fleyhin ad›n›n zikredil-

mesi sonuca var›lmas› için kâfi bulunmayabi-
lir. Elbette Hac› Bayram’›n tebfliri ve halifesi
Akflemseddin’in gayretleri çok önemlidir. Ha-
c› Bayram’›n ahir ömründe 2. Murad’a söyle-
dikleri kendi gücünün ve zaman›n›n ötesinde
gayret ve çaba gerektiren bir ifltir. Yo¤un bir
zihnî haz›rl›k ile yayg›n bir yay›m-benimsetme
faaliyetine ihtiyaç vard›r. Halifesi Akfleyh, üs-
tad›ndan sonra 30 küsur y›l bu “k›z›lelma” ül-
küsünü, fetih idealini yayg›nlaflt›ran kesif bir
faaliyet içinde olmal›d›r. Bu sebeple, Hac› Bay-
ram’›n ve Akflemseddin’in fetihteki rolleri fla-
h›slar› ile s›n›rl› de¤ildir. 

Genç Sultan Mehmed, ‹stanbul‘un fethi
için harekete geçti¤inde Anadolu’da çeflitli
güçlü tarikatlar bulunmas›na ra¤men, sadece
bayramileri dâvet etmifltir. Mânevî güç vesile-
si olarak iki Hac› Bayram talebesini, Akflem-
seddin ve Akb›y›k Meczub’u yan›nda bulun-
durmak istemifltir. Bu tutumu, Hac› Bayram’›n
bir zamanlar babas›na verdi¤i fetih müjdesi ile
ilgili keflfe olan itimad›n› do¤rulamaktad›r.
(Cebeci, 69) Ayn› zamanda, genç Sultan’›n Ak-
fleyh’in ve bayramilerin bir nesil süren haz›r-
l›klar›ndan haberdar oldu¤una delalet eder. 

‹stanbul’un muhasaras› ve fethi konusun-
da, Sultan Mehmed’in kararl›l›¤› yan›nda, üst
kademe Osmanl› bürokrasisinin mütereddit
tav›r tak›nmas› ilgi çekici bir z›tl›k oluflturur.
Sultan Mehmed Han, Divan’a muhasara kara-
r› ald›rm›flt›r, gerekli haz›rl›klar yap›lm›flt›r
ama, veziriâzam baflta olmak üzere, yüksek se-
viyeli yöneticiler muhasara s›ras›nda dahi te-
reddütten kurtulamazlar ve muhalefletten vaz
geçmezler.  27 May›s günü, yani Fetih’ten iki
gün önce toplanan harb meclisinde dahi mu-
hasaran›n kald›r›lmas› yönünde kuvvetli bir
e¤ilim vard›r. Muhasara uzam›flt›r, Macarlar-
dan Bizans’a yard›m kuvvetleri gelecektir, ‹s-
tanbul al›nsa bile H›ristiyan Avrupa tepki gös-
tererek yeni bir Haçl› seferi bafllatacakt›r...Bil-
hassa Sadrazam Candarl› Halil Pafla'n›n sözcü-
sü oldu¤u bu görüfle karfl›l›k Genç Sultan dire-
nir. Bu kritik anda O’nu destekleyenlerin ba-
fl›nda Akflemseddin gelmektedir. Akflemse-
din’le birlikte Molla Gürani ve Molla Hüsrev
Fatih'i desteklemektedir. ‹. H. Daniflmend, çe-
flitli sebeplerle ortaya ç›kan tereddüt ortam›n-
da "Akflemseddin'in mânevî nüfuzuyla oynad›¤›
büyük rol, bu mubarek flahsiyeti ‹stanbul fethinin
en nuranî simas› hâline getirmektedir" demekte-
dir. (‹zahl› Osmanl› tarihi kronolojisi, I, 250)
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Resim 12; Hac› Bektafl-› Veli
Külliyesi’nin dergah avlusu
(‹slam Ansiklopedisi, c 14, s
461)



Ertesi gece, yani pazartesiyi sal›ya ba¤la-
yan gece meflhur "Mum Donanmas›" yap›l-
m›flt›r. ‹stanbul’u kuflatan birlikler surlar›n et-
raf›na öbek öbek atefller yakm›fl, hatta donan-
maya mensup gemilerde de kandiller, fenerler
yak›lm›fl ve ‹stanbul’un etraf› bir ayd›nl›k ku-
fla¤› ile sar›lm›flt›r. Bir taraftan da tehlil ve tek-
birler getirilmektedir. Gece yar›s›nda bütün
atefller ve ›fl›klar söndürülmüfl, böylece zifirî
bir karanl›k meydana gelmifltir. "Biraz evvelki
ayd›nl›k kadar biraz sonraki karanl›k da mahsurla-
r›n gözlerini kamaflt›rm›flt›r: Türk ordusunun bü-
ründü¤ü bu koyu karanl›k içinde bir Türkmen at›-
na binen genç Fatih hücum hatt›n› boydan boya
teftifl ederken, tepeden t›rna¤a beyazlar giydi¤i için
‘Akflemseddin’ denilen ak sakall› veliyullah da nu-
ranî bir hayalet gibi saf saf dolaflarak Hakk›n asker-
lerine flehadet lezzetini telkin etmifltir." "Harbin
en fliddetli zaman›nda bir aral›k Akflemseddin’le
Molla Gürani atefl hatt›na at›l›p Hak yolunda aske-
re önayak olmufl.." (Daniflmend, I, 252)

Akflemseddin’in Ebu Eyyüb el Ensari’nin
kabrini keflfetmesi, muhasaran›n en önemli ve
kayda de¤er hadiselerindendir. Kaynaklara
göre, Akflemseddin Sultan Mehmed’in arzusu
üzerine, Eyüp Sultan’›n kabrini keflfetmifl, bu
da askerin maneviyat› üzerinde çok müsbet
tesir uyand›rm›flt›r. Bu sonucu tabiî görüyo-
ruz. Toprakda gömülü oldu¤u bilinen fetih
mesaj› Ebu Eyyüb’ün kabrinin bulunmas›yla
âdeta somutlaflm›flt›r. Akflemseddin’in keflfi,
mücerreti müflahhaslaflt›rm›flt›r, görünür hâle
getirmifltir. Yine rivayete göre, Genç Sultan,
muhasaran›n uzamas›, fethin gecikmesi karfl›-
s›nda Akflemsedddin’e gelerek, tebflirini aç›k-
l›¤a kavuflturmas›n› ister. Hatta gün ve saat
olarak fethin olufl vaktini bildirmesini taleb
eder. Akflemseddin gün ve saat verir. Heye-
canl› padiflah, o gün ve saatte bulundu¤u yer-
de sonuca ulafl›lmad›¤› için Akflemseddin’i
bulur. Akfleyh vecd içinde namaz k›lmaktad›r.

Genç Sultan Akflemseddin’e fetih vakti ile ilgi-
li soruyu sormadan askerler, surlar›n afl›ld›¤›-
n›, bir k›s›m kuvvetlerin ‹stanbul’a girdikleri-
ni haber verir. 

Akflemseddin, fetih mesaj›n› okumak üze-
re yetifltirilmifl ve fetih mesaj›n› her yerde oku-
mufltur. En baflta Kur’an’da. “Beldetün tayyi-
betün” âyetinin ebced hesab›yla ‹stanbul’un
fethine tarih oldu¤unu iflaret eder. (H. 857)

Art›k “Fatih” olarak an›lacak olan genç
sultan, ‹stanbul’a  Akflemseddin’le birlikte gi-
rer. Onu “benim hocamd›r” diye takdim et-
mekten kaç›nmaz.  Akflemsedin Fatih’in hoca-
s›d›r. Evet, fetih hocas›! Fatih, ‹lk cuma hutbe-
sini Ayasofya’n›n geçici minberinden onun
okumas›n› ister. Fatih’in flöyle söyledi¤i belir-
tilir: "Bu ferah ki bende görürsüz; yaln›z bu kal’a
fethine de¤ildir. Akflemseddin gibi aziz, benim za-
man›mda oldu¤una sevinirim." (Enisî’nin Mena-
k›b’›n› zikreden ‹.L.Çakan, Sempozyum için-
de, 162)

Osmanl› resmî tarihine paralel üç isim et-
raf›nda dönen bir efsane-menk›be yuma¤› eli-
mizdedir. Y›ld›r›m Bayezid, Çelebi Mehmed,
2. Murat ve 2. Mehmed'e karfl›l›k, Somuncu
Baba, Hac› Bayram ve Akflemseddin bu dö-
nemi doldurur. Y›ld›r›m dönemindeki tepki-
ler, Fetret devrinde sa¤alt›c› faaliyetlere dönü-
flür. Somuncu Baba, velayet emanetini Acem-
den Anadoluya getirir ve Hac› Bayram'› yetifl-
tirir. Hac› Bayram'›n vazifesi, zemini za¤lam-
laflt›rmakt›r, insan varl›¤›n› imar etmektir. Ak-
flemseddin ise bu zemin üzerinde ‹stanbul'un
fethine giden yolun sahibidir. Bu üç büyük
flahsiyetin ilki somuncu/ekmekçidir. Hac›
Bayram baflta olmak üzere halk› piflirir, olgun-
laflt›r›r. Hac› Bayram çiftçidir. Eker, yetifltirir,
biçer ve  harmanlar. As›l ifl onundur. Talebesi
Akflemseddin ise, de¤irmencidir, onun ifli
ö¤ütmektir. 
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Resim 13; Fatin Sultan Meh-
met’in sandukas› (700. Kurulufl
Y›ldönümünde ‹stanbul’daki
Osmanl› Mimari Eserleri, ‹stan-
bul Valili¤i, S. 106)

Resim 14; Fatin Sultan Meh-
met’in Türbesi (Fatih Camileri
TDV. Yay›nlar›, ‹stanbul 1991,
s 354)



4/2. Maneviyat K›t’alar› veya Fethin
Medyas›

"Kostantiniye elbet feth olunacakt›r.
Onu fethedecek emir ne güzel emirdir ve o
ordu ne güzel ordudur". Bu hadis metninde
ni’me’l-emir ve ni’me’l-ceyfl kavramlar› dik-
kati çekmektedir. Süheyl Ünver, "ni’me’l-
emir’"i, "mutlu emir-kumandan" ve "ni’me’l-
ceyfl’"i, "mutlu asker" olarak çevirmektedir. ‹s-
tanbul’un Fethinde bulunup “ni’me’l-ceyfl”
(mutlu asker) aras›nda yer alan isimlerle ilgili
bir kitap yay›nlayan Süheyl Ünver’in bu ilginç
eserinde dikkati çeken önemli bir husus, Hac›
Bayram Veli’ye ve Bayramili¤e nisbet edilen
fleyh ve dervifl isimleridir. Elbette baflta Ak-
flemseddin ve Akb›y›k isimleri bu listede yer
almaktad›r. Fakat, fethin ünlü Bayramî flahsi-
yetleri bu ikisinden ibaret de¤ildir. Baba Yu-
suf Bayramî (Hac› Bayram’›n halifelerinden
ve Eyüb Ensarî’nin türbedar›, kap›s›n›n yan›n-
da gömülü),  Durmufl Dede (Hac› bayram ha-
lifelerinden, Rumeli Hisar›nda medfun), Ed-
hem Baba (yine Hac› Bayram halifelerinden),
Ferruh Dede (Edhem Baba’n›n kardefli, o da
Bayramî hulefas›ndan). Listede Kavas Bafl›,
Keskin Dede, K›z›lca Bedreddin, Mecdüd-
din ‹sa, fiey ‹lahi, Yusuf Baba gibi hakk›nda
fazla bilgi olmayan isimler yan›nda Molla
Zeyrek gibi meflhur simalar da bulunuyor.
Ünver, Molla zeyrek için “‹stanbul sar›lmas› ve
al›nmas›nda Hac› Bayram Veli nam›na bulunan ve
zaman›n›n de¤erli âlimlerinden ve ni’me’l-

ceyfl’tendir” ifadesini
kullan›yor. 

Kaynaklarda ifade
edildi¤ine göre, Sultan
Mehmed, ‹stanbulun
fethine sadece Bayrami-
leri davet etmifl, bayra-
miler de 20 bin kiflilik
bir dervifl ordusuyla ku-
flatmaya kat›lm›flt›r.
Bunlar›n ne kadar›n›n
muharip oldu¤unu, fi-
ilen silahla savaflt›¤›n›
bilmemiz mümkün de-
¤il. Fakat, Bayramî der-
vifllerinin fetih fikriyat›-
n› asker aras›nda yay-
d›klar›n›, Akflemsed-
din’in müjdesini cofl-
kunlukla askere ilettik-
lerini, bir nevi “fetih

medyas›” vazifesi gördüklerini söyleyebiliriz. 

3/31. Eski ‹stanbul’un semt isimleri ve
bayramiler

‹stanbul fethedildikten sonra, belli bafll›
semt isimleri aras›nda Akflemseddin, Akb›-
y›k ve Zeyrek gibi Bayramî büyüklerinin
isimlerinin bulunmas› tesadüf olmamal›d›r. 

5. Sonuç yerine: 
ANKARA'NIN ‹STANBUL'LA 
"HEMSER" OLMASI
Buraya kadar, Ankara'n›n ‹stanbul'un fet-

hinde oynad›¤› rolü anlamaya ve anlatmaya
çal›flt›k. Elbette, ulaflt›¤›m›z bilgiler tam mâna-
s›yla mevsuk ve aklî de¤il. Menk›bevî rivayet-
ler a¤›rl›ktad›r. Fakat, akl›n süzgecinden geçip
kavranabilecek unsurlar da az de¤ildir. Bu
süzgecin ifle yaramad›¤› unsurlar da elbette
mevcuttur. Fakat sonuç önemlidir. ‹stan-
bul’un iki fatihi vard›r. Biri malûm, Fatih Sul-
tan Mehmed. Fakat, buna ra¤men "mânevî fa-
tih" vak›as›ndan bütün tarihler bahsediyor. O
da Akflemseddin'dir. Akflemseddin, Osmano-
¤ullar›ndan 2. Murad'a ‹stanbul'un fethini teb-
flir eden Ankara'l› Hac› Bayram'›n müridi, ta-
lebesi ve emaneti tevdi etti¤i halifesi olan
önemli bir tarihi flahsiyet. Kimbilir bu iki flah-
siyet, Ankara'daki zaviyelerinde bir taraftan
kalbleri sa¤alt›rken, insan yetifltirir, “sine çak
eder”ken k›sacas›, Anadolu’nun içi nizam›n›
yaparken, ‹stanbul'un fethiyle ilgili ne derin
sohbetler ettiler, zamanlar›n› aflan neler ko-
nufltular…

Osmanl› devletinin kuruluflunda abdalan-
› rum, “gazi dervifller”in oynad›klar› mühim
rol çok iyi  bilinmektedir. Dinî bir heyecanla
ve maksatla hareket eden dervifller, bu devle-
tin kurulufl harc›nda inkâr edilemez bir paya
sahiptirler. Tasavvufî bir ak›m olan bayrami-
lik de, Fetret devrinde ve Fetih hadisesinde
çok kendine mahsus ve çok mühim bir vazife
ifa etmifltir. Vazife sona erdikten, Kostantiniye
k›z›lelmas›na ulafl›ld›ktan sonra da, fleyhler ve
dervifller kendi aslî ifllerine dönmüfllerdir. Fet-
hin sembol isimlerinden Akflemseddin vaziri-
iazaml›k dahil hiç bir resmî vazifeyi kabul et-
memifl, onunla da kalmam›fl, tasavvufa intisab
etmek isteyen Genç Fetih'i de men etmifltir.
Buna ra¤men, baz› müellifler 2. Murat ve Fa-
tih Mehmed'in Bayramî olduklar›n› yazmak-
tad›r (E.B.fiapolyo). Bunun sembolik bir ba¤l›-
l›k oldu¤unu, her iki sultan›n da bayramiyeye 
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Resim 15; Ayasofya (The Bosp-
horus, Miss Pardoe, S. 62)



intisab etmedikleri, etmek istemifllerse, de
men edildikleri anlafl›lmaktad›r. 

Akflemseddin, Fetih fikriyat›n›, Hac› Bay-
ramdan devralan, fleyhinin vefat›ndan sonra
da diri tutan ve yayan kifli. Bununla kalmay›p,
dâvet edildi¤inde ‹stanbul kuflatmas›na arka-
dafllar› ve bayramî müritleriyle kat›lan ve ne-
tice olarak fethin mânevî cephesinin oluflu-
munda çok önemli rolü olan bir zat. Bu önem-
li flahsiyet geliyor, rolünü oynuyor, kendisine
teklif edilen mevki ve makam› kabul etmeye-
rek geldi¤i yere dönüp gönülleri sa¤altmaya
devam ediyor. 

Burada, bilinenler ve bilinmeyenler, kav-
rananlar ve kavranamayanlar denkleminde
yer alan befl beyitlik bir fliiri de kaydetmek is-
tiyoruz. fiiir, 19. as›rda yaflam›fl Bitlisli Müfltak
Baba'ya ait, gazel tarz›nda fakat "istihracna-
me" olarak adland›r›l›yor. As›l ismi Mustafa
olup Bitlis’in Zeydan mahallesinde do¤an
Müfltak Baba’n›n divan›nda yer alan fliir flöy-
le:

"Me'vâ-y› Nâzenîn"e kim "elf" olursa efser,
Lâbüd, olur o "me'vâ", ‹slâmbol ile hemser.
"Nûn velkalem" bafl›ndan al›nsa "Nûn-u Yunüs",
Ald›kta harf-i dîger, olur bu remz azhar.
Miftâh-› sûre-i "Kaf", serhadd-i Kaf tâ Kaf,
Munzam olunmak ister "Râ-yi Resûl" Peyamber.
"Hâ-yi Hû" ile âhir, maksûd oldu zâhir;
Beyt-i Veliyy-i Ekrem; Elhâc ‹yd-› Ekber.
Ey Pâdiflâh-› Fehhâm: Sultan Hac› Bayram!
Rûhan ister ikram Müfltak-› abd-i çaker.
(Müfltak Baba divan›)

Müfltak Baban›n fliirini onun zaman›nda
okuyanlar›n neyi "istihrac" ettiklerini, ondan
ne mânalar ç›kard›klar›n› bilmiyoruz. Fakat,
flimdi kolayl›kla baz› "istihrac"larda bulunula-
biliyor. ‹lk m›sradaki "elf"  ebced hesab›nda
1000, "efser" ise 341'e tekabül ediyor. Toplam›
1341 tutuyor ki, hicrî (Kameri) 1341, miladi
1923 y›l› demektir. 

Birinci beyit flöyle aç›klan›yor: Öyle bir za-
man gelecek ki, isminin bafl›nda "elif" harfi bu-
lunan bir flehir, ‹stanbul ile hemser/arkadafl,
yani onun gibi hükümet merkezi olacakt›r. Bu
y›lda Ankara ‹stanbul'la “hemser”, yani efl, ar-
kadafl olmufltur, “baflkent” olmufltur. Bu be-
yitte, o flehrin ne zaman hükûmet merkezi ola-
ca¤› "Ebced" hesabiyle gösterilmifltir. "Elf"
1000, "efser" 341, toplam 1341. Hicrî 1341 y›l›,
Milâdî 1923 y›l›, Cumhuriyet'in ilân› ve dola-
y›siyle de Ankara'n›n baflkent olufl y›l›d›r. 

Müfltak Baba bu istih-
racnameyi Ankara'n›n bafl-
kent olmas›ndan yaklafl›k
seksen sene önce yazm›flt›r. 

Eski harflerle Ankara
befl harfle yaz›lmaktad›r.
"Müfltak Baba" n›n fliiri de
befl beyittir. fiiirde, o flehrin
ilk harfinin "elif = A/a";
ikinci harfinin "Nûn velka-
lem" âyetinin bafl›ndan al›-
nan "nûn = N /n"; üçüncü
harfinin (Kaf) süresinin
anahtar›, yâni ilk harfi olan "kaf = Â /k"; dör-
düncü harfinin , "Resûl" kelimesinin ilk harf›
olan "râ = r /r"; beflinci harfinin ise, "Hû" keli-
mesindeki "hâ = Z/a" harfi oldu¤u bildiril-
mektedir Bu harfler yanyana yaz›ld›¤›nda,
"Ankara" olur. Sondan bir evvelki beyitte, An-
kara'n›n ulusu Hac› Bayrâm-› Velî'nin ismi de
geçmekte ve Müfltak Baba, bu fehham/yüksek
kavray›fll› veliden manevi padiflahtan,  ikram
istemektedir…

Tekkeler ve türbelerin kapat›lmas›ndan
sonra, ilk defa baz› türbelerin aç›lmas› karar-
laflt›r›ld›¤›nda, ço¤u padiflah türbesi olan 20
türbe aras›nda Hac› Bayram ve Akflemsed-
din'in türbelerinin de bulunmas› dikkate de-
¤erdir. 
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Resim 16; Rumeli Hisar› (‹stan-
bul, Atlantis, Martin Hürli-
mann, S. 22)
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Tarih biliminin kaynaklar›ndan sosyal ha-
yat›n güçlü müflterek motiflerinden olan efsa-
ne geçmiflten günümüze ak›p gelen kültür de-
¤erlerinden birisidir. Efsane, insan muhayyile-
sinin anonim  mahsulü olan masal de¤ildir.
Mazide çeflitli kültürlerin temsilcileri olmufl
insanlar›n b›rakt›klar› izleri ve yaz›l› belgeleri
temel edinerek, vücuda getirilen tarih de de-
¤ildir. Ancak efsane insanlar›n zihinlerini,
davran›fl biçimlerini, gelece¤e yönelik düflün-
celerini  en az tarih ve masal kadar etkileyen
bir kültür unsuru olarak karfl›m›za ç›kmakta-
d›r. ‹nsan hayat›n›n içindeki bu müessir unsu-
run bütün güçlü  dünya kültürleri içinde yer
ald›¤›, hatta böyle bir unsurun olmamas› ha-
linde o kültürlerin büyük bir eksiklik içinde
olaca¤› bilim adamlar›n›n inkar edemeyece¤i
büyük bir gerçektir. 

Bu büyük kültürel gerçe¤i inceleyen bilim
adamlar› çeflitli tarifler yapm›fllard›r. Yap›lan
tariflerin içinde en çok bilinen ve benimseneni
Alman Grimm kardefllerin yapt›¤› tarif olmufl-
tur. Buna göre, efsane, “gerçek veya hayali
muayyen flah›s, hadise veya yer hakk›nda an-
lat›lan hikayedir.”(Sakao¤lu, 1992: 9- Jason,
1972: 134-144)

Yukar›daki tariften de anlafl›ld›¤› üzere ef-
sanelerin tarihi olaylarla ilgili olmalar›n›n yan›
s›ra, tarihi olaylar paralelinde insan muhayyi-
lesinden ç›kan hikayeler niteli¤inde oldu¤u
gözlenmektedir. Bazen gerçe¤e dayal› olaylara
tahayyül yoluyla ola¤anüstülükler kat›larak,
tarihi olay yeni bir flekil kazan›r. Ço¤u zaman
halk muhayyilesinden ç›kan bu yeni flekillen-
me, tarihi olaya büyük cazibe katar. Bunun so-
nucunda insan idrak ve alakas› otomatik ola-
rak tarihi hikayenin üzerine çekilmifl olur.
Böylece tarihi olay, efsane niteli¤i kazanm›flt›r. 

Dünyan›n en geliflmifl kültürlerinden biri-
si olan Türk kültüründe “efsane” unsuru tari-
hin yan› bafl›nda büyük geliflme göstererek
hacimli bir yap›ya eriflmifltir. Zengin Türk tari-
hinin her önemli olay›n›n içinde belgeli tarihin
ötesinde say›s›z efsaneler do¤mufltur. 

Türk tarihinin her yönüyle yeni bir bafl-
lang›c›, muazzam bir dönemeci, dünya tari-
hinde yeni bir ça¤›n aç›l›fl› olarak kabul edilen
29 May›s 1453 tarihli ‹stanbul’un Fethi, efsane-
leri ve efsaneleflmifl olaylar›yla da incelemeye
de¤er tarihi bir istasyon mevkiindedir. fiüphe-
siz bu muazzam tarihi hadisenin efsanelerin-
den tecrid edilmifl bir halde incelenmesi, Türk
bilim ve fikir hayat› aç›s›ndan a¤›r bir ihmal

olacakt›r. Padiflah II. Murad’›n genç varisi II.
Mehmed’in tahta geçtikten sonra ele ald›¤› ve
1453 ilkbahar›nda gerçeklefltirdi¤i ‹stanbul’un
Fethi hadisesi, normal tarihi seyri yan› s›ra
hepsi dikkate flayan efsaneleri ve efsaneleflmifl
olaylar›yla Türk ve dünya tarihindeki yerini
alm›flt›r. Burada say›s› çok kabar›k olan bu ef-
sanelerin halk belle¤inde yer eden belli bafll›-
lar› üzerinde duruyoruz. 

Efsane Hükümdar: 
Sultan II. Mehmed
Sultan II. Mehmed flüphesiz Osmanl› pa-

diflahlar›n›n en önemlilerinden birisi idi. II.
Mehmed’in yetiflmesi, yetenekleri, eriflti¤i bil-
gi birikimi, ‹stanbul’un fethi s›ras›nda gerçek-
lefltirdi¤i plan, program, sevk ve idare, askeri-
ne ve teb’as›na gösterdi¤i yüksek idari perfor-
mans, irade, cesaret ve nihayet kazand›¤› mu-
azzam baflar›, O’nu yerli ve yabanc› kamu-
oyunda fevkalade flahsiyetler mertebesine ç›-
kar›verdi.   

Çocuklu¤undan itibaren dünyan›n en iyi
hocalar› elinde matematik, fen, edebiyat, sa-
nat, dini bilimler, siyaset bilimleri ve lisan tah-
sil eden padiflah›n 19 yafl›nda tahta ç›kmas›
Türk kamuoyunda bafll› bafl›na olay olmufl, ki-
taplara geçmiflti. Bat›l› yazarlardan Stefan
Zweig, II. Mehmed’in kiflili¤ini flu veciz ifade-
lerle tahlil ediyordu: “Sezar ve Romal›lar›n ha-
yat hikayelerini Latince orjinal metninden
okuyabilen bir bilim adam› ve sanatseverdi.
Bayg›n bak›fll›, zarif gözlü ve papa¤an burun-
lu bu adam, yorgunluk bilmez bir iflçi, yaman
bir asker ve baflar›l› bir diplomatt›r.”(Zweig,
1999,36).      

Sultan Mehmed’in Türk kuflatmas›n›n en
küçük bir sars›nt› geçirmemesi için geceler bo-
yu uykusuz, ayakta kalarak gösterdi¤i yüksek
dayan›kl›l›k, kuflatman›n hummal› bir nokta-
s›nda at›n› denize sürmekle gösterdi¤i gözü
karal›k, s›rr›n› “Sakal›n›n telinden bile gizleye
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Resim 1; Münif Fehim’in çizgi-
leriyle, Fatih ve toplar› (Popüler
Tarih, May›s 2003, S. 58)



cek derecedeki prensip
sahipli¤i, savafl topu
balistik hesaplar›n› ya-
pacak kadar deha
yetene¤i, gerekti¤inde
en sevdi¤i kumandan-
lar› gözü k›rpmadan
azlederek gösterdi¤i
devlet adaml›¤› karar-
l›l›¤›, kamuoyunun
münevver temsilcile-
rince efsane bir flahsi-
yet olarak yeni nesille-

re takdimini sa¤lad›. Özellikle sultan Meh-
med’in muazzam fethi 21 yafl›nda gerçeklefl-
tirmesi Arif Nihat Asya’n›n “Yürü hala ne di-
ye oyunda oynafldas›n / Fatih’in ‹stanbul’u
fethetti¤i yafltas›n” beytinde oldu¤u gibi taç-
laflm›fl bir anlat›m noktas›na eriflti. 1453’ten bu
tarafa Fatih Sultan Mehmed, Türk devlet ada-
m›n›n oldu¤u kadar Türk gençli¤inin bellekle-
rinden asla ç›kmayacak konumda efsane bir
kahraman, emsalsiz bir flahsiyet olarak yerini
ald› ve almaya da devam etmektedir. 

Efsane fiehir ‹stanbul
Kuruluflu bile efsanevi bir tarzda gerçek-

leflti¤i belirtilen ‹stanbul fiehri’nin zaman ve
mekan kavram› için efsane denilebilecek hu-
susiyete sahip oldu¤u pek çok müflahidin tes-
pitidir. 

Kültürlerin ve medeniyetlerin do¤mas›n-
da ve geliflmesinde flehirler kaynak konumun-
dad›r. Bu do¤rultuda ‹stanbul yüzy›llarca ana
kaynak konumunda olmufl mevkideydi. Y›l-
larca Do¤u Roma/Bizans medeniyetinin ç›k›fl
noktas› olmufl, 1453’ten itibaren de Türk ve ‹s-
lam medeniyetinin en kudretli unsurlar›n›
üreten kaynak merkezi olmufltu. Arz’›n iki k›-
tas›(Asya-Avrupa)’n›n aras›nda ilahi mimar›n
yap›p da yerlefltiriverdi¤i tabii köprü görüntü-
sü, Dünya co¤rafyas›ndan biraz haberdar olan
hiç kimsenin gözünden kaçmam›flt›r. Tabiat›y-
la ‹stanbul siyaset liderlerinin her zaman için
ele geçirmek istedikleri, hakim olmak istedik-
leri fevkalade bir noktad›r. Bu bak›mdan tarih
boyu kendisinde güç, kudret bulmufl büyük
siyaset önderlerinin ‹stanbul iptilas› “bir afl›-
¤›n maflukuna olan ba¤›ml›l›¤›” derecesinde
olmufltur. 

XIX. yüzy›l bafl›nda neredeyse bütün Av-
rupa’y› bir bütün haline getiren Frans›z ‹mpa-
ratoru Napolyon Bonaparte; ‹stanbul için,

“E¤er kürre-i arz bir hükümet olsa idare mer-
kezi ‹stanbul olmas› laz›m gelirdi.” (Ahmet
Cevdet Pafla, Tarih-i Cevdet, I, 1983, 44) de¤er-
lendirmesini yapm›flt›r. 1875’te Baron de Tott,
‹stanbul için flu ifadeleri kullanm›flt›r: “E¤er
kainata hükmetmek arzusuyla Dünya haritas›-
na bak›lsayd›, Dünya’n›n baflkenti olarak en
müsait mevki flüphesiz ‹stanbul tercih edilir-
di.” (Öztuna, 12, 1983, 173). ‹stanbul, 1520 ile
1820 aras›nda Dünya’n›n en kalabal›k flehri ol-
du. Bu tarihlerden öncesi ve sonras›nda da yi-
ne Dünya’n›n en büyük birkaç flehrinden biri-
siydi(Öztuna, 12, 166).

Tarihin her devresinde siyasetin ve co¤-
rafyan›n gözbebe¤i olmufl bu flehre ‹slam
Dünyas›’n›n da teveccüh edip göz dikmesi de
son derece tabii bir seyir idi. Bu konuda ‹slam
medeniyetinin adeta nutfe noktas› olan Hz.
Muhammed, “(Letüftihanne’l-Kostant›niyye
ve leni’me’l-emîru emîruhâ ve leni’me’l-ceyfl /
‹stanbul (Müslümanlarca) bir gün fethedile-
cek, O’nu fetheden kumandan ne güzel ku-
mandan! O’nu fetheden ordu ne güzel ordu!)”
Diyerek kendisinden sonrakilere maddi ve
manevi de¤eri çok yüksek bir istikamet göste-
riyordu. Nitekim onun bu istisnai hadisinin
çekim istikametine kendisini kapt›ran pek çok
sahabe ‹stanbul kuflatmalar›na kat›larak flehit
olmufl, müjdeye mazhar olmak istemiflti. Tarih
içinde pek çok devlet ve kavim, ‘bu efsane fle-
hir benim olsun’ niyetiyle flehrin surlar› önün-
de ölümüne mücadeleye kat›lm›flt›. Tarihçi
Ahmet Refik’in tespitlerine göre, 1453’e kadar
‹stanbul, on yedi defa Yunanl›lar, Romal›lar
ve Latinler, yedi defa Araplar, befl defa Türk-
ler olmak üzere yirmi sekiz defa kuflat›lm›fl-
t›(Ahmet Refik, Osmanl› Zaferleri, 1996, s.89).

1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu
co¤rafyas›n›n yeni sahipleri olmaya hak kaza-
nan Türkler, 1075 tarihinde Selçuklu Gazi Sü-
leyman fiah’›n önderli¤inde ‹znik merkezli
Anadolu Selçuklu Devletini kurmufllard›. Ar-
t›k Türk atl›lar› Üsküdar’dan ‹stanbul’un em-
salsiz siluetine bak›yorlard›. ‹stanbul bundan
böyle Türkler için tarihi hedef ve istikbal efsa-
nesi olan yeni “k›z›l elma” idi (Ziya Gökalp,
K›z›l Elma, 1976, s.135-137).

1071-1453 aras› ‹stanbul Türkler için adeta
bir sevda mevkii idi. ‹stanbul’a olan bu sevda
bütün efsanevi varl›¤›yla fetihten sonra bile
devam etti. fiair Nedim’in “Bu flehristanbul
ki, bi misl ü behad›r / Bir sengine yek pare
acem mülkü fedad›r.” m›sralar›, sadece bir fla-
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Resim 2; 1559’da Melchior
Lorichs taraf›ndan yerinde çizil-
mifl ‹stanbul Panoramas› (‹stan-
bul ‹mparatorluklar Baflkenti,
Stefanos Yerasimos, S. 211



irin de¤il, bütün bir kamuoyunun duygular›-
n›n bir ifadesidir.

Kuflatmada ‹lk Perde: 
Bo¤azkesen Hisar›
Sultan Mehmed 1452 Mart-Temmuz ayla-

r›nda Bo¤az›n hakim bir noktas›na yeni bir hi-
sar yaparak Bizans’›n imdad›na denizden ge-
lebilecek yard›mlar› önlemiflti. Ertesi y›l yap›-
lacak kuflatman›n en önemli haz›rl›¤›n› bu hi-
sar›n yap›m› ihtiva ediyordu. Bu önemli hisa-
r›n yap›m› da halk muhayyilesinde bir tak›m
efsânevî ola¤anüstülüklerle gerçekleflmiflti.
Sultan Mehmet ‹stanbul’un al›nabilmesi için
dedesi Y›ld›r›m Bayez›d’›n Anadolu yakas›n-
da yapt›rd›¤› hisar›n karfl›s›na bir hisar yapt›r-
mak istiyordu. Fakat buradaki arazi henüz Bi-
zans’›n elinde bulunuyordu. ‹mparator, fazla
kuflkuland›r›lmadan bu topra¤›n al›nmas› ge-
rekiyordu. Bundan dolay› padiflah niyet etti¤i
topra¤› dostça elde etmeyi tasarl›yordu.

Asl›nda padiflah›n bu giriflimi, gizlice
Müslüman olmufl bulunan bir rahipten ald›¤›
mektuptan kaynaklanmaktayd›. Bo¤az’›n Ru-
meli yakas›ndaki kiliselerden birinin papaz›y-
d› bu rahip. Sultan ‹kinci Murat’›n öldü¤ünü
ö¤renince o¤lu genç padiflah ‹kinci Mehmet’e
bir mektup göndermiflti:

Mektupta, 

“‹stanbul’u fethedecek ulu emir sensin”
diyordu mektubunda. “Anadolu Hisar›’n›n
karfl›s›na bir kale yapt›r›rsan, ‹stanbul’a erzak
gelemeyece¤i için burada k›tl›k olacakt›r. Sen
de, gücü s›n›rs›z askerlerinle bizim taraflara
gelip  flereflendirirsin” diyordu. 

Mektubu alan genç padiflah büyük bir fe-
rahl›k ve sevinç duyarak Edirne’deki saray›n-
dan yola ç›km›fl ve sözüm ona avlanmak için
Karadeniz k›y›lar›ndaki Terkos yöresine gel-
miflti. Buradaki kalenin komutan›na arma¤an-
lar vermifl, Bizans ‹mparatoru Konstantin’e de
avlad›¤› hayvanlardan göndermiflti. Bu arada,
imparatorla kurdu¤u iyi dostluk iliflkilerine
dayanarak,  Konstantin’den Bo¤az s›rtlar›nda
bir av köflkü kuracak kadar büyüklükte top-
rak parças› istemiflti.

‹mparator önce duraksam›flt›. Ancak,
dostluk iliflkilerinin bozulmas›n› da istemiyor-
du. Bu nedenle, Türk padiflah›n›n iste¤ini yo-
kufla sürmeye çal›flt›. E¤er, Sultan Mehmed,
bir s›¤›r derisinin kaplayaca¤› kadar toprak
parças›yla yetinirse sorun ç›kmayacakt›. Bun-

dan fazlas› ise dostluk iliflkile-
rini zedeleyebilirdi. Bu s›n›rla-
mayla, Konstantin, bir yandan
Türk padiflah›n›n gönlünü al›r-
ken öte yandan  da onun yay›l-
mas›n› önlemifl olacakt›.

Genç padiflah Bizans im-
paratorunun sözde cinli¤ini
anlam›flt›. Onun flart›n› kabul
etti. Ama, k›vrak zekas›yla bu
iflin üstesinden gelece¤ine güveniyordu. He-
men bir öküz bo¤azlatarak derisini yüzdürdü,
sonra da deriden ince fleritler ç›kartarak uç
uca ekletti. Bununla da genifl bir alan›n s›n›rla-
r›n› belirlemifl oldu. ‹flte, Rumeli Hisar›’n› da
bu alana yapt›rd›.

‹nflaata baflland›¤› s›rada, Bizans impara-
toru, koskoca bir arazinin çevrildi¤ini ö¤ren-
mifl ve elçilerini göndererek Türk Padiflah›’n›n
giriflimine flu sözlerle karfl› ç›kmak istemiflti:
“Biz, dostumuz Padiflah hazretlerine bir s›¤›r
derisinin kaplayaca¤› alan kadar araziye izin
vermifltik; ama görüyoruz ki anlaflma flartlar›-
na uyulmuyor. Bu ifl dostlu¤a s›¤maz.”

Padiflah da bunun üzerine elçilere, ökü-
zün derisinden kestirtti¤i incecik fleritleri gös-
terdi: “Biz av köflkümüzü bu s›¤›r derisinin
çerçeveledi¤i alan içine kuruyoruz. E¤er s›n›r›
taflm›flsam y›kal›m.”   

Bu cevap karfl›s›nda ‹mparatorun diyecek
sözü kalmam›flt›. Sultan II. Mehmed, böylece
Rumeli Hisar›’n›n yapt›r›lmas›n› bafllat›nca, o
yak›nlardaki kilisenin rahibi, padiflaha flöyle
demiflti: “Padiflah›m yüce ad›n›z Muham-
med’dir. Kitab›m›zda Konstant›niyye’yi sizin
alaca¤›n›z yaz›l›d›r. Bu kalenin flekline bak›n-
ca da sizin ad›n›z okunmal›d›r. Ben bu ifller-
den anlar›m. ‹zin verin de hisar›n›z› ben yapa-
y›m.” 

Rivayete göre, Padiflah›n uygun
görmesiyle rahip, yap›n›n mimarl›¤›-
n› üstlendi. Hisar bitirilince de padi-
flah taraf›ndan oran›n muhaf›zl›¤›na
atanm›flt›r. 

Hisar›n yap›m›n›n bu flekilde ger-
çekleflmesi ana kaynaklarda geçme-
mektedir. Buradaki ola¤anüstülükler
halk muhayyilesinden do¤an rivayet-
lerden ileri gelmektedir. Böylece tari-
hi bir olay olan hisar›n yap›m› efsane-
vi bir mahiyet kazanm›flt›r (Derman
Boylad›, Efsaneler Dünyas›nda Ana
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Resim 4; Fatih Sultan Mehmed
bir flehrin muhasaras›nda (As›r-
lar Boyunca ‹stanbul, Haluk
fiehsuvaro¤lu, S. 10)

Resim 3; Ayasofya gravür
(‹stanbul,‹TO. s,99)



dolu, 112-113). 

Haliç’e Geçit Ver-
meyen Bizans Zinciri

Bu zincirin yap›lmas›,
niteli¤i, nas›l gerildi¤i, fe-
tihten sonra ak›beti ne ol-
du¤u hakk›nda kesin bil-
giler yoktur. 2 Nisan 1453
tarihini zincirin Haliç’in
a¤z›na gerilmesi tarihi
olarak veren ‹smail Hami
Daniflmend, bir tak›m ri-
vayetlerden yola ç›karak
zincir hakk›nda bilgi ver-
mektedir. Fetih s›ras›nda
varl›¤› bilinen ancak bir
türlü k›r›lamayan bu zin-
cir, Bizans ‹mparatoru XI.
Konstantin Paleologos’un
emriyle Venedikli Bartho-

lomeo Soligo taraf›ndan konulmufltur. Türk
donanmas›n›n Haliç’e girmesini önleyen bu
büyük zincirin bir ucu Sarayburnu’na, di¤er
ucu Galata R›ht›m›’na ba¤lanm›flt›r. Zincirin
su yüzünde durmas› için tahtadan dubalar
kullan›ld›¤› ve bu tahta dubalar›n yuvarlak ol-
du¤u rivayet edilir. ‹stanbul Askeri Müze-
si’nde teflhir edilmekte olan büyük zincirin ifl-
te bu tarihi zincirden bir parça oldu¤u ihtima-
li vard›r. Bunun yan›nda Kanuni devrindeki
Rodos Seferi’nde fiövalyeler taraf›ndan orada-
ki limana gerilmifl olan zincirin bir parças›
olu¤u da rivayet edilir. (‹. H. Daniflmend, I,
234). Her halukarda savafl›n bir parças› olan
zincirin mahiyeti ve ak›beti tam belli de¤ildir. 

“fiahi” Denilen Büyük Top 
Yüzy›llar boyu ‹stanbul, surlar›yla kendi-

sine yap›lan taarruzlara karfl› baflar›l› bir flekil-
de durabilmifl, nice amans›z ordulara adeta
meydan okumufltu. 1453 Nisan’›ndan baflla-
yan kuflatmada durumun böyle devam etme-
yece¤ine dair çok kuvvetli emareler vard›. Bu-
nun en belirgin örneklerinden birisi de Sultan
Mehmed’in Macar Usta Urban’›n da yard›-
m›yla döktürdü¤ü, o zamana kadar emsali gö-
rülmeyen özel top idi. Osmanl› ve Bizans kay-
naklar›nda bu muhteflem top “ejder”e benzeti-
liyordu. Üç ayda yap›m› gerçekleflen topun se-
sinin onüç millik bir muhite yay›ld›¤› rivayet
edilir. Baz› rivayetlere göre, tunçtan yap›lm›fl
topun muhiti 12 kar›fl, granit güllelerinin s›k-
leti 12 kantar, yani 1200 okkad›r. ‹ki saatte

doldurulabildi¤i için günde ancak yedi-sekiz
defa at›labiliyordu. Elli çift öküzün çekti¤i to-
pun dengesini sa¤lamak için iki taraf›nda
200’er kifli bulunmaktad›r. Topun kullan›lma-
s›nda 200 ile 1000 aras›nda kifli görev yapmak-
tad›r. Yine rivayete göre, topun balistik hesap-
lar›n› yapan bizzat Sultan Mehmed’dir. (Da-
niflmend, 234-235).

Da¤lardan Denize ‹nen Gemiler! 
‹stanbul’un kuzey taraf›nda surlar›n d›fl›n-

da Bat›l›lar›n “Alt›n Boynuz” da dedikleri Ha-
liç bulunuyordu. Ne var ki, Bizans biraz önce
de belirtti¤imiz gibi Haliç’in a¤z›na zincir vur-
mufl, Türk donanmas›na Marmara’da dur de-
miflti. Bizans’›n bu savunma dehas›na asla r›za
göstermeyen Sultan Mehmed, karfl› bir askeri
aksiyon hareketiyle Bizans’a cevap verdi. 

Marmara Denizi’nden Galata arkas›ndan,
Kas›mpafla s›rtlar›ndan Haliç’e karadan yap›-
lan özel gemi güzergah›ndan bir gece içerisin-
de 67 parçal›k gemi Haliç’e indirilivermiflti. 22
Nisan sabah› Haliç’in zinciri a¤z›nda durdu¤u
halde Türk gemilerini Haliç’in içinde gören
Bizans halk› bir anda dehflet ve korkuya kap›l-
m›fl, manevi bir çöküntünün içine girmifl-
ti.(Öztuna, 440). Hadise planlanmas›, gerçek-
lefltirilmesi ve sonuçlar› aç›s›ndan tam bir as-
keri teknoloji harikas›yd›. Olay› inceleyen Ba-
t›l› yazar Zweig, konuyu flöyle anlat›yor: “Ta-
arruzun sadece karadan yap›laca¤›n› varsayan
düflman böylece oyalan›rken, iyice ya¤lanm›fl
binlerce tahta tekerlek harekete geçerek ve sa-
y›s›z mandalar›n çekti¤i ve denizcilerin arka-
dan itti¤i bu dev k›zaklar üzerine yerlefltiril-
mifl gemiler, birbiri arkas›ndan da¤lar› afl›p
Haliç’e inecektir. Gecenin karanl›¤› düflman›n
görme ihtimalini ortadan kald›r›r kald›rmaz
bu mucize yürüyüfl bafll›yor. Büyük ve yüce
olan her fleyde oldu¤u gibi, sessizce, zekice
olan her iflte oldu¤u gibi iyice düflünüldükten
sonra gerçeklefliyor mucizeler mucizesi: Bütün
bir donanma da¤lar› afl›p Haliç’e iniyor.”
(Zweig, 47-48). ‹stanbul Bo¤az›’nda, Marmara
Denizi’nde tarih boyu yüzlerce gemi yüzdü.
Askeri, sivil çok say›da gemi görev ifa etti.
Bunlar›n bir k›sm› görev yaparken batt›lar. ‹s-
tanbul zaman içinde dünyan›n en büyük do-
nanma ve gemileriyle karfl›laflt›. ‹stanbul’da
oturanlar bazen korku, bazen heyecana kap›-
larak izlediler. Ancak hiçbir gemi Fatih’in ka-
radan denize indirdi¤i gemiler kadar haf›za-
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Resim 5; Naci Kalmuko¤lu’nun
f›rças›ndan Fatih’in tekneleri
(Popüler Tarih, May›s 2003, S.
47)



larda iz b›rakmad›. 

‹stanbul Surlar›nda ‹lk Sancaktar:
Ulubatl› Hasan

Tarih 29 May›s 1453, ‹stanbul kuflatmas›-
n›n son anlar›na gelinmifltir. Surlarda aç›lan
gedikleri tamir etmede Bizans, art›k mecalsiz-
dir. Her an bir noktadan Türk askeri flehre gi-
riverecektir.  

Her tarihi olay›n ilklerinin ayr› bir önemle
tarih sahifelerine kaydedildi¤i, insan haf›za-
s›nda unutulmamacas›na yer etti¤i ilmi bir
gerçektir. Kuflatman›n bu gününde yine böyle
bir ilk gerçekleflecek, Türk insan›n›n haf›zas›n-
da silinmemecesine yer edecektir. Bu ilki ger-
çeklefltirecek kifli Ulubatl› Hasan ad›nda genç
bir subayd›r. Yan›nda bulunan otuz kadar as-
kerle Topkap› taraf›ndaki surlara t›rmanmaya
muvaffak olmufl, Bizansl›lar›n canh›rafl müda-
faalar›na ra¤men surlara sanca¤› dikmiflti. Bu
anda say›s›z ok darbesiyle yere y›¤›lan Ha-
san’a mukabil, sancak surlarda dalgalanmaya
devam etmiflti.(Ziya Nur Aksun, Osmanl› Ta-
rihi I, 142-Kronoloji, 253). Bu da, as›rlar boyu
beklenen fethin müjdesinden baflka bir fley de-
¤ildi.

‹stanbul surlar›na ilk sanca¤› diken Ulu-
batl› Hasan’›n ismi tarih kaynaklar›nda müna-
kaflal›d›r. Ancak Türk halk› haf›zas›nda Ulu-
batl› Hasan’›n yeri tart›fl›lmaz bir flekilde var-
d›r. Y›llar boyu Ulubatl› Hasan edebiyatta, fli-
irde, hikayede, sözlü anlat›mda daima vard›r.
Genç nesillere gösterilen sembol kiflilerden bi-
ridir. Tarihin koyu sahifelerinin içinde yer al›p
almad›¤› halk belle¤inin hiç umurunda de¤il-
dir. 

Ayasofya’da Müslüman Rahipler
Genç Fatih, 29 May›s Sal› günü büyük bir

ihtiflamla ‹stanbul’a girdi. Hristiyanl›¤›n o za-
man en büyük mabedi olan Ayasofya’da Bi-
zans halk› Ortodox rahiplerin nezaretinde top-
lanm›fl bulunuyorlard›. Rahipler ve halk bu
mabette son ana kadar kendilerini kurtaracak
ilahi bir yard›m› beklemifllerdi. Zira bu kutsal
mekan Hristiyal›¤a göre kutsal bir mekan idi.
Ayasofya’ya s›¤›nm›fl olanlar›n tamam› hima-
ye gördü. Fatih Sultan Mehmed Ayasofya’y›
camiye çevirtti. Rivayete göre ilk Cuma hutbe-
sini kendi okudu. Bu arada ilginç bir geliflme
oldu. Mahzende saklanm›fl olan Hristiyan ra-
hipler Fatih’ten çok etkilendiler. Hristiyanl›¤›
b›rak›p Müslüman oldular. (Ahmet Refik,
116). Bir anda baflka dinden olanlar›n din de-

¤ifltirip Müslüman olmala-
r› fethin ve Fatih’in insan-
lar üzerinde tart›fl›lmaya-
cak yüksek bir etki b›rakt›-
¤›n›n aç›k göstergesidir.

‹stanbul’un fethinin,
Fatih’in, özellikle hocas›
Akflemseddin’in kahrama-
n› oldu¤u daha baflka efsa-
neler vard›r. Bilhassa Ak-
flemseddin’in Ebu Eyyub El-Ensari’nin meza-
r›n› bulmas› da haf›zalarda belirgin yeri olan
bir efsanedir. 

Tarih bilimi, efsaneleri belgelere dayal›
olaylar kabul etmez. Ancak efsanelerin hiçbiri
sonradan uydurma de¤ildir. Her efsanenin te-
melinde mutlak bir tarihi hakikat vard›r. Bu-
nunla beraber, halk veya yazar muhayyilesi
olaya ço¤u zaman inanç motifi ve ola¤anüstü-
lük katarak eklemeler yapar. Kültür içinde ef-
sanelerin tarihi olaylar, yaflanan gerçekler ka-
dar de¤eri vard›r. 

Efsanelerde baflar›lmas› çok zor bir
mes’elenin nas›l fevkaladeliklerle baflar›ld›¤›-
n›n izah› vard›r. 

Efsanelerde insan iradesinin dayan›kl›l›¤›,
azmi, gücü ön plana geçmektedir. 

Efsanelerde do¤ru davran›fl, iyi ahlak ve
insan› kazanmaya yönelik niyet vard›r.

Efsane insan›n maddi dünyas› kadar ma-
nevi dünyas›n›n da geliflmesini hedef al›r. 

Bugünkü konumuz olan ‹stanbul’un fetih
efsanelerini de bu aç›dan de¤erlendirmek ge-
rekir. Bizzat Fatih Sultan Mehmed’in cesareti,
dehas›, azmi, iradesi, ola¤anüstü liderli¤i,
Türk askerinin en a¤›r yüklerin alt›na girip
kalkmas›, savafl gibi zorlu ifli yi¤itçe baflarma-
s›, Fatih’in önderli¤indeki Osmanl›’n›n köhne
Bizans’› nas›l bu hale getirdi¤i efsanelerle k›sa
yoldan halk›n belle¤ine kazand›r›lm›fl, kazan-
d›r›lmaya devam etmektedir.

Günümüzde
“da¤lara ç›kan gemiler”i  
“ at›n› denize süren Fatih”i 
“burca ç›kan Ulubatl› Hasan”› 
“burçlara meydan okuyan toplar” ›

“Dünya harikas› ‹stanbul fiehri” ni zikre-
dip, zihninde tarihin hofl bir noktas›na yolcu-
luk yapmayan, içinde hafif de olsa 29 May›s
1453’ün ihtiflaml› atmosferinin coflkusunu his-
setmeyen Türk insan› yoktur.
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fiubat 1451’de babas› II. Murad’›n yerine
tahta ç›kan genç Mehmed, son 7 y›lda yak›c›
tecrübelerin içerisinde piflerek gelmifltir bu
günlere. O 7 y›l ki, hem kendisi, hem de ba-
fl›nda bulundu¤u devlet, görünmez bir cel-
lat baltas›n›n ac› ›sl›klar› alt›nda kemirmifltir
zaman›. O 7 y›l ki, Timur istilas›ndan beri
Devlet–i Aliyye’yi en zorlu yokufllara sar-
m›flt›r. Ve yine o 7 y›l, gelece¤in “büyük
adam”› Fatih’in S›rat Köprüsü olmufltur.

‹stanbul’un Fethi, S›rat’taki son ve en
tehlikeli ad›m olacakt›r. Hem iç, hem de d›fl
çalkant›lar›n devleti sarst›¤› 1440’lar›n ba-
fl›ndaki büyük bunal›m y›llar›n›n ac›lar›n›
olanca yaflam›flt›r. Macarlar ve S›rplar güç
birli¤i yapm›fl, Balkanlar› istila etmektedir-
ler. Pefl pefle düflürdükleri flehirler. Orto-
doks ve Katoliklerin birleflme çabalar›. ‹zla-
di derbendine kadar ilerleyen düflman. Ve
Haçl› Ordusu Varna’da. Çocuk yafltaki padi-
flah Mehmed, istemeye istemeye babas›n›
göreve ça¤›r›r. “Hükümdar bensem sana
emrediyorum” der babas›na, “yok e¤er sen
hükümdarsan, görevinin bafl›na.”

Sadece Haçl›lar›n hücumu de¤ildir ba-
bas›n› göreve ça¤›rmas›n›n sebebi. ‹çeride
de derin bir çatla¤›n üzerinde güç bela ayak-
ta durmaya çal›flmaktad›r kendisi. Rumeli
ile Anadolu, co¤rafî oldu¤u kadar ideolojik
ve siyasî aç›lardan da iki ayr› bafl› çekmekte-
dir. Rumeli partisini Za¤anos Pafla ve fieyh
Akflemseddin, Anadolu partisini ise Sadra-
zam Çandarl› Halil Pafla temsil etmektedir.
Rumeli partisi daha çok ak›n, daha çok gazâ,
daha çok toprak peflindedir, Anadolu parti-
si ise daha ihtiyatkâr, daha kontrollü ve da-
ha gelenekçidir. 

fiahinler ile güvercinler, bir bak›ma.
Anadolu merkezli beyler ile Rumeli merkez-
li ak›nc› gaziler aras›ndaki gerilim ipinin
üzerinde padiflah olmufltur Mehmed, t›pk›
babas› gibi. Çandarl›’dan vazgeçemezdi,
çünkü ordu büyük ölçüde onun sözünü din-
liyordu. Ne var ki gönlü uzaklardad›r; Çan-
darl› ekibinin de, Za¤anos partisinin de gö-
rebilece¤inin çok ötesinde.

Ufkun ard›n› taramaktad›r gözleri. Uf-
kun ard›nda, ‹stanbul’dan itibaren yeniden
yap›land›r›lm›fl bir imparatorluk modeli gü-
lümsemektedir kendisine. Babas›n›n bu bö-
lünmüfl padiflahl›ktan neler çekti¤ini ve tah-

t› neden “ale’l-fevr”, birdenbire terk
etti¤ini gayet iyi bilmektedir. ‹kti-
dar  oyunlar›n›n bir padiflah› nas›l
takats›z b›rakt›¤›n› görmüfl ve taht-
tan çekilen babas›n› Manisa’ya yol-
cularken içinden  bu çetin handika-
p› nas›l aflaca¤›n›n planlar›n› yap-
maya bafllam›flt›r bile. 

O da ne? Bütün planlar› altüst
mü olmufltur yoksa yeni bir Haçl›
sald›r›s›yla?  “Bir çocukla m› Haçl›-
lara karfl› savaflaca¤›z?” diyenlerin,
en baflta Çandarl›’n›n seslerini bas-
t›rmak kolay olmam›flt›r. Babas› -
flimdilik- bir kez daha tahta ç›kmal›-
d›r,  iç ve d›fl fitne bast›r›l›ncaya kadar. 13
yafl›ndaki çocuk içi yanarak ça¤›r›r babas›n›
tahta ve taht›n tad›n› ç›kartmadan bu¤ulu
ve suskun gözlerle ufka ast›¤› projelerini al›r
önüne. Varna savafl› kazan›l›nca Çandarl›
partisi a¤›rl›¤›n› koymufl olur iktidara. Meh-
med, tahta geçmek için babas›n›n› karar›n›
beklemek zorundad›r flimdi.

2 y›l sonra taht yine alt›ndad›r. Art›k
15’ine basm›flt›r. Lakin harekete geçmeye
f›rsat bulamadan bir baflka Haçl› sald›r›s›n›n
bafllad›¤› haberi, babas›n› yeniden iktidara
el koymak zorunda b›rak›r. Bu defa düflma-
n› Kosova’da da¤›tan II. Murad, vazifesini
yerine getirmenin huzuruyla 1451’de ölür-
ken, taht›n› gencecik bir delikanl›n›n aç›k uf-
kuna teslim etmifltir. 

Art›k umutlar› olaylar›n örsünda piflmifl
birisi vard›r tahtta. D›fl düflman nedir bilir.

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

73

Resim 1; Fatih ve Ali Kuflcu,
Minyatür. Popüler Tarih, sa-
y›:33 s,62 

Resim 2; Fatih Rumeli Hisar› in-
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Padiflah olman›n zorluklar›n›n bilincinde-
dir. Alt›nda cereyan eden iktidar mücadele-
sinin  ac›mas›z oyunlar›n› gözleriyle gör-
müfltür. Bunlardan öte, ufkunun ard›nda tit-
reflip duran ‘Alt›n Elma’y› ›s›rma arzusu,
bütün üzüntüleri ve bütün aksilikleri unut-
turmaktad›r ona. 

Dedesi Osman Gazi’nin gördü¤ü rüya-
daki ç›nar a¤ac›n›n kökü tutmufltur. Lakin
gövdesi, ehil bir el beklemektedir. ‹daredeki
partilerin birinden di¤erine savrulmak iste-
memektedir. “Sâhib–k›rân–› zamân”. Bu un-
van, tarihte Büyük ‹skender gibi birkaç ci-
hangire lây›k görülmüfltür sadece. Do-
¤u’nun ve Bat›’n›n hükümdar›. Neden ken-
disi olmas›n? Ama önce ortaya hedefini koy-
mal› ve bulunduklar› ufkun içinde dönenip
duran zamanelerin bafl›n› bu hedefe do¤ru

çevirmelidir. Bu öyle
bir hedef olmal›d›r ki,
hem etraf›ndakilerin
çat›flan taleplerini bir-
lefltirsin, hem de kendi-
sini, hedefine vard›¤›n-
da, ufkun ard›ndaki uf-
ka ulaflma noktas›nda
ola¤anüstü yetkilerle
donats›n. Genç Meh-
med flahinlerle güver-
cinler aras›na s›k›fl›p
kalm›fll›¤›n› bu büyük
hedefi ele geçirirse afla-
bilece¤inin bilincinde-
dir.  

Kostantiniyye’nin
bir gün elbette fethedi-
lece¤i yolundaki kutlu

müjde kulaklar›nda u¤uldamaktad›r. Üskü-
dar’a geçer, oradan bakar Ayasofya’n›n eflsiz
kubbesine. Salacak’tan bakar, doyamaz. K›z-
kulesi’ne ç›kar, “flehirlerin ölümsüz kraliçe-
si”nin bu doyumsuz günbat›mlar›na saatler
boyu dalar gider. ‹stanbul’un küllenen silu-
etinde kendi kaderini, taht›n mukadderat›n›,
Eyyüb el–Ensarî’nin kendisine aç›lm›fl müba-
rek kollar›n› görür. Yan›ndan o hiç eksik et-
medi¤i dünya haritas›n› açar, bafl parma¤›n›
‹stanbul’a koyarak elini bir pergel gibi dön-
dürür etraf›nda. Hayret! Viyana’dan Tebriz’e,
Özi’den Mekke’ye kadar bir büyük daire içe-
risinde yüzlerce flehir o K›zkulesi’ndeki ak-
flam alacas›nda bir bir kandillerini yakmakta-
d›r. 

‹ki deniz ve üç k›tan›n, Akdeniz ile Kara-
deniz, Asya, Avrupa ve Afrika’n›n maddî ve
manevî bütün birikimi, Bizans’›n yorgun elle-
rinde kötürümleflmifl olan “belde–i tayyi-
be”de kenetlenecektir. Burada Do¤u’nun da,
Bat›’n›n da kollar›n› dü¤ümleyecektir. Derin
bir “inflâallah” çeker içinden ve döner ota¤›-
na. Döner ve herkes uykuya dalarken bir nö-
betçilerin, bir de onun çad›r›nda kandillerin
yand›¤› görülür gün ›fl›yana kadar.

Çünkü Do¤u’nun da, Bat›’n›n da sultan›yd›
Fatih

Do¤u ne? Bat› ne? Cemil Meriç’in sözünü
uyarlarsak, oryantalizmin idraklerimize giy-
dirdi¤i bu fersude “deli gömlekleri”ni daha
ne kadar tafl›yaca¤›z? 

Yok Do¤u–Bat› sentezi. Yok Bat›’n›n akl›
varsa, Do¤u’nun duygusu var. Yok Bat› felse-
fe yapar, biz fliir yazar›z... Daha neler! 

“Bat›” dedi¤imiz fley gökten inmifltir san-
ki. Londra’da gördü¤ü insan kudretini aflan
eserleri bu soyut Bat›’ya mal eden Nam›k Ke-
mal, bizim iflimiz daha kolay der, zira Avru-
pa bütün bu icatlar› yapm›fl; bunlar› al›p biz-
deki ahlaki düzenle birlefltirdik mi, “iki as›r
içinde... biz de en mütemeddin memleketler-
den say›lacak bir hale” gelebiliriz. 

Maalesef kafalarda çok temele inen bir
yar›lma var. Biz yenilmifl ve periflan bir hal-
deyiz, oysa Bat›, güçlüdür ve medeniyeti tem-
sil ediyor. E¤er biz de “onlar” gibi olmak isti-
yorsak, bunu, manevî haznemize Bat›’n›n bi-
lim ve tekni¤ini dahil ederek baflarabiliriz.
Kendimizi folklorik bir düzeye çekerek ka-
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musal alan› Bat›’n›n donan›mlar›-
na açmak demektir bu. Tabii bü-
yük bir safdillik demektir ayn› za-
manda. 

Bir kere ne Nam›k Kemal’in
anlatt›¤› gibi bir Bat› var, ne de Ta-
gore’un anlatt›¤› türden bir Do¤u.
‹ki kutuplu bu kâinat, son derece
modern ve oryantalistçe önyarg›-
lar›n ürünü. 

fiimdi soruyorum: Osmanl›
Devleti ve kültürü Do¤ulu muydu
Bat›l› m›yd›? 

Durun, hemen dik dik bakma-
y›n öyle. “Tabii ki Do¤uluydu” diyece¤inizi
biliyorum, “Bat›l› olacak hali yok ya?” 

Bir kere co¤rafî aç›dan konufluyorsak,
Avrupa’da küçümsenmeyecek miktarda
topra¤a sahipti Osmanl› Devleti. Macaris-
tan, Adriyatik k›y›lar›, hatta Girit Osmanl›
topra¤› de¤il miydi? 

Daha da zorlaflt›ray›m iflinizi flimdi:

Bat›’y› Do¤u’dan ay›ran “kültürel” s›n›r
nereden geçiyordu peki? Do¤u Avrupa ül-
keleri, mesela Romanya, Osmanl› devrinde
Do¤u’ya m› mensuptu, Bat›’ya m›? Peki Bur-
sa’daki Hüdavendigâr Camii’nin ön cephesi
neden Venedik saraylar› tarz›nda yap›lm›flt›
dersiniz? Bursa’daki Venedik! Ama Vene-
dik’te de bir Bursa, yani Osmanl›–‹slam
eserleri yok muydu? 

Yine o soru tak›l›yor dilime: Do¤u’yu
Bat›’dan ay›ran kültürel s›n›rlar› nereden ge-
çirece¤iz? 

Al›n bir çarp›c› örnek daha: Roma ‹mpa-
ratoru Diokletyan, tahttan çekilir ve kendine
bir saray yapt›r›r Adriyatik k›y›lar›ndaki
Split’te (MS 305). Bu muhteflem saray›n çev-
resi, özellikle de denize bakan cephesi sü-
tunlarla çevrilidir. ‹mparator, saray›n içinde
kendisine bir de türbe yapt›rm›flt›r ki yine
etraf› sütunlarla çevrilidir. 

Bilir misiniz bu türbe formunu bin kü-
sur y›l sonra kim ihya etmifltir? Bir Osmanl›
ustas›. Mimar Sinan, Kanuni’nin türbesinde
(1566) bu Akdeniz gelene¤inin izlerini tafl›-
yan kadim yap›n›n flemas›n› alm›fl ama, Do-
¤an Kuban’›n deyifliyle, onu tamamen farkl›
bir kompozisyonla sonuçland›rm›flt›r:

“Oranlar›, pencerelerin düzeni, iç ayd›nlat-
ma ve bezeme, Roma yap›lar›n›n kütlesel
görünümlerinin tam tersi bir hafiflik etkisi”
sa¤lanm›flt›r Sinan’›n eserinde. Ve sonuç:
“‹ki mezar an›t› aras›ndaki fark, ilk otomo-
billerle modern otomobiller aras›ndaki fark›
an›msat›r.” 

fiimdi Sinan, Do¤ulu mudur Bat›l› m›-
d›r? Böylesine kaba bir teflhisi koyabilir mi-
yiz kesin olarak? 

Ya Fatih Sultan Mehmed? Do¤ulu bir
hükümdar m›d›r Bat›l› bir hükümdar m›?
Bir elinde Homeros’un ‹lyada’s›n›, öbür elin-
de Gazali’nin Tehâfüt’ünü okuyan Fatih
portresine gözlerimizi ve gönüllerimizi iyice
al›flt›rmam›z gerekiyor. Yunanca ve Latince
ö¤renmeye çal›flan da, Arapça ve Farsça bi-
len de o. Unutmayal›m ki gül tutan Fatih’in
öbür elinde bir pergel vard›. 

Biliyoruz ki, Fatih’in harita merak› ‹tal-
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yan flehirlerinde meflhur olmufltu. Francesco
Berlinghieri adl› Floransal› alim, Batlam-
yus’un “Co¤rafya”s›n› matbaada bast›rm›fl
ve Fatih’e satmak için çalmad›¤› kap› b›rak-
mam›flt›. Ne yaz›k ki satmay› baflaramadan
Fatih Hakk’›n rahmetine kavuflmufltu. Uya-
n›k Berlinghieri, bu defa yan›na bir mektup
ekleyerek kitab› II. Bayezid’e satmaya çal›fl-
t›. Baflard› da. Mektupta, kitab› Fatih için ha-
z›rlad›¤›n›, ancak onun ölümü üzerine ken-
disine ithaf etti¤ini aç›kça yazm›flt›. Ayr›ca
ertesi y›l Roma’ya kaçan Cem Sultan da bu
acar müteflebbisin pazarlama dehas›na tes-
lim olacak ve bu defa kendisine ithaf etti¤i(!)
Batlamyus nüshas›n› o da sat›n alacakt›r. 

Floransal› alim neden Osmanl› padiflah-
lar›n›n veya flehzadelerinin peflinde koflu-
yordu dersiniz? O devirde Batlamyus’a iste-
di¤i paray› yaln›zca padiflahlar veriyorlard›
da ondan! 

Peki bu Fatih, kafalar›m›zdaki “Do¤ulu”
kategorisine uyuyor mu? Floransal› alim ile
‹slam hükümdar› aras›ndaki iliflkiyi biraz
daha geriye, Sicilya Kral› II. Roger ile ‹drisî
aras›ndaki patron–alim iliflkisine de tafl›ya-
bilirsiniz. 1166’da ölen ‹drisî, bu defa tersin-
den bir örnek ortaya koyarak Kral Roger’e
haritalar çizip paras›n› almam›fl m›yd›? 

Kültür tarihine bu engin perspektiften
yaklaflt›¤›n›zda s›n›rlar kalkar aradan; Roma
imparatorundan Kanuni’ye, Fatih’ten Flo-
ransal› alime ve Norman kral›ndan Müslü-
man bir Arap’›n büyüleyici yetene¤ine ka-
dar aç›l›r ufkunuz.

Yedi tepede yedi iklimin birikti¤i flehir

Byzantium, Yeni Roma, Konstanopolis,

Kostantiniyye, Çarigrad, Dersaadet, ‹stan-
bul... Her millet veya kültür farkl› bir dilden
seslendi ona. As›rlar boyunca ismi say›klan-
d› haf›zalarda. Efsaneleri, masal kay›klar›na
binerek k›talar›n s›n›rlar›ndan bir su gibi
ak›p geçti. Rüyas›n› görenler, gerçe¤iyle kar-
fl›laflt›klar›nda hangisinin daha yaman bir
avc› oldu¤una karar vermekte zorland›lar.

Bizansl›lar, laf› uzatmamak için ona k›-
saca “fiehir” (Polis) demeyi tercih ettiler. fie-
hir eflittir ‹stanbul’du onlar için. O “ebedî fle-
hir” iddias›ndaki Roma bile Büyük Konstan-
tin zaman›ndan beri ‹stanbul’un taflras› ko-
numuna düflmemifl miydi? 

fiehir, milattan önce 658 y›l›nda Megara
Kral› Byzas ad›na kuruluflundan bugüne ge-
çen 2661 y›l› dolu dolu yaflamas›n›, üzerine
kurulu oldu¤u benzersiz jeostratejik konu-
muna ve do¤u–bat›, kuzey–güney deniz ve
kara ticaret yollar›n›n kesiflme noktas›nda
kurulmas›na borçludur. Kadim ticaret yolla-
r›n›n bu dü¤üm noktas›, yüzy›llardan beri
bile¤ine güvenenlerin ifltah›n› kabartan bir
arzu nesnesi yapm›flt›r onu. Traklar, Persler,
Spartal›lar, Atinal›lar, Makedonlar, Romal›-
lar, Müslüman Araplar, Ruslar, Bulgarlar ve
Osmanl›lar bu flehri arzulayan ve hedefleri-
ne vas›l olmak için yollara düflen kavimler
yuma¤›ndan birkaç ipliktir sadece. 

Bir 16. yüzy›l Venedik elçisi, bofluna “Ro-
ma dünyan›n hülasas›d›r, ‹stanbul ise dünya-
n›n kendisi” dememifltir. Dünya, onda dürül-
müfl, toplanm›flt›r adeta. Rahmetle and›¤›m›z
Necip Faz›l, “Can›m ‹stanbul” adl› o buram
buram fiehrin ruhu tüten fliirinde,

Yedi tepe üstünde zaman bir gergef ifller 

Yedi renk, yedi sesten say›s›z belirifller

derken zamana, yedi iklim ve binlerce ses-
ten oluflan gergefini onun tepeleri üzerinde
iflletiyordu. 

Bilmek gerekir ki, Sultanahmet Meyda-
n›’ndaki Dikilitafl, bu flehrin en yafll› parças›-
d›r. Yafl› m›? Bu y›l tam olarak 3735 yafl›na
basmaktad›r ‹stanbul’un bu M›s›rl› konu¤u.
(Konuk mu? Ondan daha eski kaç tane ‹s-
tanbullu var ki?) M›s›r Kral› Thootmosis ta-
raf›ndan Yunanl›lar›n Yanarda¤ tanr›s› Phta
ad›na dikilmifl olan bu an›t yap›ld›¤›nda Hz. 
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‹brahim’in M›s›r’a gelmesine tam 437 y›l
vard›r! 

Yaln›z M›s›r’dan m› konuklar› vard›r ‹s-
tanbul’un? Yine Sultanahmet Meydan›’nda
gördü¤ümüz Y›lanl› Sütun da Delf’ten gel-
memifl midir? Roma’dan, Atina’dan, Gi-
rit’ten, Trabzon’dan, Kudüs’ten, Babil’den
gelen parçalar da süslüyordu Bizans ‹stan-
bul’unun yollar›n› ve mabetlerini. Nitekim
Ayasofya’n›n muhteflem kubbesini tafl›yan
dev sütunlar›, adeta bu kutsal yap›n›n kök-
lerini yeryüzünün derinlerine yaymak ister-
cesine Truva veya Efes harabelerinden oldu-
¤u kadar Atina ve Ege Adalar›’ndan da top-
lanm›flt›r. 

Gariptir, Bizans’›n engin co¤rafyas›ndan
“malzeme devflirme” uygulamas› Osmanl›
döneminde de devam etmifltir. Süleymaniye
Camii yap›l›rken ülkenin dört buca¤›na
buyrultular gönderildi¤ini ve eski medeni-
yetlerden kalan mimari parçalar›n belirlene-
rek ifle yarar olanlar›n›n ‹stanbul’a tafl›nd›¤›-
n› biliyoruz. Böylece bu mimari elemanlar,
t›pk› Ayasofya gibi, imparatorlu¤un bir nevi
hülasas› haline getirmifltir bu camiyi. Yani
Süleymaniye’ye bakarken adeta Memalik–i
Osmaniye’nin her köflesinden bir tafl, bir
harç, bir tu¤la, bir sütun görmeniz müm-
kündür. Bu yan›yla Süleymaniye’nin, Os-
manl› co¤rafyas›n›n maddî zenginliklerini
de aksettiren bir terkip, hatta Osmanl› insa-
n›n›n felsefesini aksettiren bir kitap oldu¤u-
nu söyleyebiliriz. 

Osmanl› sistemi de co¤rafyas›n›n bütün
unsurlar›n›n yönetimde temsiline aç›k de¤il
miydi? Nas›l Süleymaniye Camii’nde, Yalo-
va’da bulunan eski bir Bizans saray›n›n sü-
tunlar› yerini rahatl›kla al›yorsa, ayn› flekil-
de bir S›rp, bir Rum, bir Arap, Çerkes veya
Kürt de sadrazaml›k dahil en yüksek mevki-
lere kadar ç›kabiliyor ve Osmanl› gövdesi-
nin o rengarenk dünyas›n›n bir tu¤las›, bir
sütunu, bir s›va parças› oluyordu. 

Böylece ‹stanbul, yaln›z baflkalar›n›n
kendisi hakk›nda konufltu¤u bir flehir ol-
maktan ç›km›fl, ortaya koydu¤u eserlerle fi-
kirlerini aç›klar ça¤lara ve insanlara. Kendi
kuca¤›nda baflka seslerin c›v›ldamas› için
açar kollar›n›. Böylece ‹stanbul, Üsküdar’da-
ki Özbekler Tekkesi’nden (buras› Orta As-
yal› Müslümanlar›n gelip kald›¤› bir nevi

han vazifesi görmenin yan›nda iki dünya
aras›ndaki kültür al›flverifllerini de yönlen-
diriyordu) Dimitri Kantemir’in Lale Devri
ayd›nlar›yla oluflturdu¤u ayd›n hareketine
kadar pek çok farkl› sesi ve rengi 20. yüzy›-
l›n bafllar›na kadar bünyesinde konuflturma-
y› ve sergilemeyi bilmifltir. Hem de bütün
dünyan›n büyük bir h›zla tek renge bürün-
dü¤ü bir dönemde. 

‹flte bu yüzden diyorum ya, bugün ‹s-
tanbul’un içinden as›rlar›n u¤ultusu iflitilen
bu renkli dünyas›, kulak kabartmam›z› bek-
liyor bizden. 

Sinan’d›r, Evliya Çelebi’dir, Fatih’tir bu
flehir. Ayn› zamanda Patrona Halil’dir, Lale-
li Baba’d›r, k›rd›¤› testinin bafl›nda a¤layan
gelece¤in Saliha Sultan›’d›r. Büyük Kons-
tantin’dir, Theodosius’tur, Romen Diyo-
jen’dir. Ayn› zamanda da Kurtubal› Abdüla-
ziz Bey’dir, p›rlanta kalpli prenses Anna
Komnena’d›r, Nika ayaklanmas›nda boynu
vurulanlar›n flehridir. Vakvak a¤ac›na as›-
lanlar›n da, Anemas zindan›na kapat›lanla-
r›n da adlar› kaz›l›d›r onun yüzüne; bazan
mürekkeple, bazan da kanla... Herevî ve ‹bn
Batuta kadar Novgorodlu Antoni’dir, ‹span-
yol Clavijo’dur, Tudelal› Benjamin’dir. 

Kabul edelim ki bütün bu renkli tabloyu
kucaklayan en yetkin isim, bir elinde Gaza-
li’nin Tehâfüt’ü, öbür elinde Homeros’un ‹l-
yada’s›yla “Do¤u’nun ve Bat›’n›n Sultan›”
Fatih Sultan Mehmed’dir. 

Ah onlar›, yani ‹stanbul’u ve onun “öz
evlad›” Fatih’i bir anlayabilsek!
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Resim 9; Fatih  Üsküdar sahil-
leriden ordugah› denetliyor Çi-
zim Münif Fehim As›rlar Bo-
yunca ‹stanbul s,24-25
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FAT‹H DÖNEM‹ S‹KKELER‹N‹N 

SANAT YÖNLER‹

Gündegül  AÇIKÖNEY PARLAR

Ankara Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu.  Sanatsal
Mozaik Dergisinin Genel Yay›n Yönetmenli¤i’ni ve Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ünü yapt›.  Sanat
Tarihi alan›nda 40’›n üzerinde araflt›rma ve bilimsel  makalesi mevcut olan Parlar,  çeflitli
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.



Bir dönemin tarihinin, sanat›n›n, ede-
biyat›n›n, kültürel yönlerinin, yani tarih-
sel geçmiflinin ele al›nd›¤› sempozyum ve-
ya akademik ortamlarda, o dönemin  sik-
kelerine ait bildiriler nadiren yer almakta-
d›r. Halbuki sikkelerin üzerinde bir tarih,
bir yaflam, bir sanat, kan›t olarak bize su-
nulmaktad›r.Bu makalede Arakeoloji
Müzesi ile Yap› Kredi Bankas› Müzesi’nde
teflhirde olan, az say›daki Fatih dönemini-
ne ait sikkelerin üzerlerinde görülen motif
ve sanatsal ögeler tan›t›lacakt›r. Fatih’in,
Çelebi’lik (1413-1421) dönemindeki
Amasya, Ayasuluk, Bursa, Edirne, Serez
gibi darphanelerde bas›lm›fl olan gümüfl
akçelerinden söz edilmiyecektir.

Fatih dönemi sikkelerini Birinci Cülu-
su (1444-1446) ve ‹kinci Cülusu olmak
üzere iki bölümde incelemek gerekmekte-
dir. Bilindi¤i gibi 1. Cülusu’nun  1444-
1446 olarak verilmesine ve sikkeleri üze-
rinde de 848 (M.1444) tarihi bulunmas›na
ra¤men, tarihçiler aras›nda bu konuda de-
¤iflik görüfller mevcutur. Afl›k Paflazade
Gülfleni Maarifte 1444 (848) tarihini, Ni-
flanc› Pafla 1442 (846) tarihini, Beflir Çelebi
ise Tevarih-i Ali Osman’da 1443 (847) tari-
hini belirtmektedir. Lütfü Pafla, Katip Çe-
lebi, fiamdanizade Süleyman, Kara Çele-
bizade Abd el Aziz ise  ilk Cülus’un 1443
(847) olmas› gerekti¤i görüflündedirler.(1)

Rumeli’nin ve Anadolu’nun pek çok
darphanesinde 1444 tarihini tafl›yan gü-
müfl ve bak›r sikkeler kesildi¤ine göre, 1.
Cülus’un bu tarihte olmas› görüflü a¤›rl›k
kazanmaktad›r. Edirne’de bas›lan bu sik-
kelerin vezinleri 6 krattan 5 krata indiril-
mifl, devletin mali yükü hafifletilmek is-
tenmifl, ancak yap›lan bu ifllem ile vergi-
lerde de¤er düflüflü meydana gelmifl, do-
lay›s›yla da bu tedbir mali durumu s›k›n-

t›ya sokmufltur. Bu mali s›k›nt› askerler
aras›nda kar›fl›kl›¤a neden olmufl, 3 akçe
olan yeniçerilerin gündelikleri 3,5 akçeye
ç›kar›larak ancak kar›fl›kl›k önlenmifltir.(2)

Fatih Dönemi’nde, alt›n›n ve gümü-
flün darl›k nedeniyle limitli olarak ifllen-
mesine müsade edilmifl, hatta, ifllem bit-
tikten sonra körükler mühürlenmifl, eski
akçelerin kullan›lmas› halinde ise akçelere
el koyulmas›, kalpazanl›¤›n önlenmesi gi-
bi de  ciddi  güvenlik tedbirleride al›nm›fl-
t›r. Ve bu önlemler, 1477’de ç›kar›lan “es-
ki akçe ve gümüfl yasakç›lar›” ferman›yla-
da kuyumculara duyurulmufltur.(3)

Fatih, saltanat› ele ald›ktan sonra ba-
bas› döneminde kesilen akçeleri tedavül-
den kald›rtarak  yerine yeni akçeler kestir-
mifltir. Piyasada bulunan bu yüksek ayar-
l› akçeler hazineye gelir temin etmifl, her
on y›lda bir tekrarlanan bu ifllem, daha
sonra her befl y›lda bir yap›larak sikkeler
piyasaya sürülmüfltür.(4) Fatih’in  Bizans’›
fettetti¤i tarihte kullan›lan para birimleri
gümüfl ve bak›rken, Fatih taraf›ndan ilk
Osmanl› alt›n sikkesi Akdeniz havzas›nda
kullan›lan Venedik dükas›n›n ölçü esas›na
göre kesilmifl ve “Sültani” ad› verilmifltir.
Bu alt›n paralar›n a¤›rl›¤› 3,50 gr., çap› ise
20 mm.’dir. Fatih’in ilk alt›n sikkesinin
882 yani 1477 tarihinde kestirdi¤ini de¤er-
li numismat ‹brahim Artuk belgelemifl-
tir.(5)

Kay›tlardan tesbit edebildi¤imize gö-
re, Osmanl› topraklar›nda en çok kullan›-
lan yabanc› para birimi “frenk florini” ola-
rak da adland›r›lan dükalar olmufltur. Fa-
tih Dönemi’nde bir müddet daha kullan›-
lan bu dükalar, do¤ruluklar›n›n tesbiti
için de, “sahh” kelimesi ile damgalanm›fl
böylece kalpazanl›¤›n önüne geçilmek is-
tenmifltir. (6)
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Örnek 1- Nas›r-el-Din Mahmud
/ Bak›r / El- H›sn / H.610 – (
1213)/ 12 gr./ 28mm.(Artuklu)    

Örnek 2- Rükneddin Süleyman
fiah / Medinet- Aksara / H.593-
(1198) / 2.85 gr /23 mm.  (Sel-
çuklu)

Örnek 3- Melik Zinnun / Bak›r  /
Tarihsiz/ 6.33 gr/ 28 mm.(Da-
niflmento¤ullar›) 

(1)   ‹brahim ve Cevriye Artuk,
‹stanbul Arkeoloji Müzeleri, ‹s-
tanbul, 1974, 47.
(2)   ‹brahim Artuk, Sikke, ‹s-
lam Ansiklopedisi, 632.           
(3)  Mustafa Akda¤, Türkiye-
nin ‹ktisadi Vaziyeti, 5l7.
(4)  ‹brahim Artuk, Sikke,
a.g.m. 632.       
(5)  ‹brahim Artuk, Fatih Sul-
tan Mehmed Dönemi’nde Ke-
silmifl bir sikke, Arkeoloji Mü-
zesi y›ll›¤›, ‹stanbul, 1956, Say›
7.
(6)  Brian Johnson, Saltanat›n
‹ki Yüzü, ‹stanbul, 1994, 14.



Fatih ayr›ca onluk ad› verilen, l0 gram
a¤›rl›¤›nda, “Mehmed Hani” veya “akçe-i
büzüng” adlar›yla da bilinen ve üzerinde
hükümdar›n yeni ünvanlar› “Sultanu’l-
berreyn” ve “Hakanu’l-bahrayn” yaz›l›
sikkeler de kestirmifltir. Bu sikkelerden
baflka, Pul ad› verilen ve küsurat› karfl›la-
mak üzere kullan›lan bak›r mang›rlar da
kestirilmifltir ki, Pul ad› verilen bu man-
g›rlar özellikle de ‹stanbul Darphane-
si’nde kestirilmifl ve Anadolu’ya sevkedil-
mifltir. Fatih Dönemi’nde, bir dirhem ba-
k›rdan, 3 “mang›r” kesilerek sekizi bir ak-
çe k›ymetinde kabul edilmifl, hatta daha
da küçük kesilerek 24 adedi bir akçeye eflit
gelmifltir. (7)

Fatih Dönemi’ne kadar çeflitli mahal-
lerde bulunan darphanelerde darp ifllem-
leri yap›lm›fl, ancak Fatih Dönemi’nde ilk
Osmanl› Devlet darphanesi olan Darpha-
ne-i Amire Irgat Pazar›’nda kurularak fa-
liyete geçmifltir.(8) Fatih’in ilk Cülusu’nda
Amasya’da, Ayasluk’da, Bergama’da,
Bursa’da Tire’de, Diyar-› Ayd›n’da ve Se-
rez’de son Cülusu’nda ise Amasya’da,
Kostantaniye’de, Ayasluk’da, Bolu’da,
Bursa’da, Edirne’de, Engüriye’de, Karahi-
sar’da, Nevar’da, Serez’de, Tire’de ve Üs-
küp’de sikkeler kesilmifltir.(9)

Osmanl› ilk Dönemi ile Fatih Dönemi
sikkelerinin formlar› ve süsleme
tasar›mlar› ele al›nd›¤›nda görülür ki, 12.
ve 13. yüzy›llarda Anadolu’da Selçuklu
ve Beylikler Dönemi’ndeki zengin  hay-

van, insan, bitki ve geometrik motifli, koz-
mik ve tasavvufi konulu sikkeler art›k
(Örnek, 1-2-3-4) 14. yüzy›ldan itibaren
yerlerini  yaz›ya ve sade formlara b›rak-
m›flt›r. 14. yüzy›l›n sonlar›nda görülen bu
sadelik Osmanl› Dönemi sikkelerinde de
devam etmifltir. Osman Gazi, Orhan Gazi
ve I. Murad’›n sikkelerinde az da olsa
form çeflitlili¤i görülmüflse de, daha sonra
kestirilen sikkelerde, inci dizili veya düz
daire bordürler içinde yaln›z yaz›lar›n yer
ald›¤›  görülmüfltür.(Örnek 5) Baz› sikke-
lerde yaz›lar› ay›r›c› vazifesi gören, s›rt
s›rta vermifl yaylar (Örnek 6), baz›lar›nda
ise çift veya tek çizgiler süsleyici görevi
görmüfltür. Fatih’in sikkelerinde de görü-
lece¤i gibi, Ortaça¤’a damgas›n› vuran
inançlardan yans›yan tasavvufi konular
kalkm›fl, atl› figürler, flir-i hurflid motifleri,
avlanma sahneleri, ejderler, çift bafll› kar-
tallar art›k yerlerini yaz›ya b›rakm›flt›r. Bu
kesinlikle  sanat tarihinde s›kça konu edi-
len, ‹slam’da tasvir yasa¤› gibi bir teze da-
yand›r›lmamal›d›r. Yaz› formasyonunun
paralarda kullan›lmas›n›n sadece yaz›n›n
ön plana ç›kt›¤› dönemle iliflkili oldu¤u
düflüncesi daha uygun bir tez olacakt›r.

Osmanl›n›n ilk dönemlerinde paralar-
da kullan›lan köfleli  kufi yaz› da yerini
yuvarlak hatl› sülüs yaz›ya b›rakm›flt›r.
Bu arada Tu¤ralar da  sikkelerde kullan›l-
maya bafllanm›fl, ayr›ca Selçukluda
görülen  alt› dilimli gül yapra¤›, yonca,
bordür içerisinde kare, üçlü yürek geçme-
ler, Osman Gazi, Orhan Gazi ve Murad
I.’nin sikkelerinde devam etmifltir. Fa-
tih’in sikkeleri ele al›nd›¤›nda ise, yaz›l›
sikkelerin yan› s›ra  iki hayvan figürlü sik-
kesinin de flafl›rt›c› bir flekilde Ortaça¤ ge-
lene¤ini sürdürdü¤ü görülmektedir. 

Fatih’in Ayasluk ve Amasya darpl› bu
iki sikkesinde, ejder ve aslan figürleri yer
almaktad›r.
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Örnek  4- Süleyman fiah / Bak›r
/ Darp yeri yok / H. 596- (1201)
/ 5.85 gr./ 30mm (Selçuklu)

Örnek 5- Bayez›d 1./ Akçe /
Darp Yeri yok/ H.792 – (1389)/
1.15 gr./ 14mm (Osmanl›) 

Örnek 6- Murad ll. / Akçe /
Edirne / H.834- ( 1431) / 1.l0 gr
/ 13 mm (Osmanl›)

Örnek 7- Fatih / Bak›r /  Amas-
ya / Tarihsiz / 0.80 gr/ 14 mm

Örnek 8- Keyhüsrev ll. / Dirhem
/ Konya / H.639- 1241 / 2.95 gr
/ 22 mm.(Selçuklu)

(7)  Mustafa Akda¤,  a.g.m.
Belleten, 513 –517.
(8)  Emre Dölen, Darphane, ‹s-
tanbul Ansiklopedisi, 55.



Fatih’in Amasya darpl› sikkesinde ifl-
lenen (Örnek 7) arslan figürü, M›s›r Eyyu-
bileri’nin sikkelerinde, Mo¤ol ve ‹lhan-
l›’da,  Selçuklular’da, Artuklular’da ve
sikkelerin yan›s›ra di¤er sanat dallar›nda
da bolca kullan›lm›flt›r. Sikkelerde tek, ba-
zen de çift olarak veya günefl ile birlikte
kullan›lm›fl, fiir-i Hurflit motifini olufltur-
mufltur. (Örnek 8) Arslan figürü, Anado-
lu’dan önce ‹ran’da da mevcut bir sembol-
dür. Hüsrev ile fiirin’i temsil eder. Astro-
lojik olarak, Esed burcu ile ilgili oldu¤u-
nu, gökbilimci E. Droin ve Herzfel de  ifa-
de etmifllerdir. (Örnek 9)(10) Arslan’›n s›fa-
t›“Ana”d›r. fiamanizm’de, Hunlar’da,
Göktürkler’de, Uygurlar’da, Dede Korkut
hikayelerinde  arslan bu s›fat› ile an›lm›fl-
t›r. fiamanizm’de ölünün gökyüzüne ars-
lan ile ç›kt›¤›na inan›lm›fl, dolay›s›yla da
mezar tafllar›nda ve türbelerde kullan›l-
mas› bu ifllevine ba¤lanm›flt›r. Bektafli-
lik’te ise arslan, Hz. Ali ile özdefltirilmifl,
Bektaflilik’in yo¤un oldu¤u Tokat yöresin-
de arslanl› mezar tafllar›n›n bolca görül-
mesi de bundan kaynaklanm›flt›r. Ayr›ca
arslan, gücü, kuvveti, hakimiyeti, günefli
ve ayd›nl›¤› temsil etmifl, saraylar›, kalele-
ri, taht›, kötülüklerden, düflmanlardan ko-
ruyan bir unsur oldu¤una inan›lm›flt›r.
Ortaça¤’›n mimari yap›lar›na damgas›n›
vuran arslan, hanlarda, camilerde, medre-
selerde, koruyucu niteli¤i ile ifllen-
mifl, Anadolu’da arslan›n a¤z›ndan
su içilmesi flifa addolunmufl, bu ne-
denle de arslan bafll› çörtenler, çefl-
melerde mimari öge olarak kulla-
n›lm›flt›r.(Örnek 10) Arslan bafl›
çörtenlerde bafllar boyundan yap›-
ya ba¤lanm›fl, bafl gövdeye göre da-
ha büyük ifllenmifltir. Amasya Mü-

zesi’nde bulunan arslan bafll› çörten buna
en iyi örneklerdendir.(Örnek 11)

Fatih’in hayvan figürlü bir di¤er sik-
kesi ise Ayasuluk darpl› ve ejder figürlü-
dür. (Örnek 12)  Mang›r olan bu sikkenin
iki yan›nda yer alan ejder, dü¤üm meyda-
na get›rmifl bedeniyle y›lan-ejder betimle-
mesidir. Kahire Arap Müzesi’nde bir di-
¤er örne¤i bulunan bu sikkenin figürleri-
nin,  Firdevsi’nin fiehnamesi’nde ad› ge-
çen ‹ranl› kahraman Rüstem ile o¤lunu
temsil etti¤i belirtilmektedir. Bu dönemde
sikkelerde bu motif bolca kullan›lm›flt›r.
Özellikle de Artuklu sikkelerinde bolca
görülen y›lan  figürü,  bedeni çift dü¤üm-
lü, dili d›flar› sark›k,  ‹madedin Ebu Beki-
re ait bir sikke örne¤idir.(Örnek 13) 

Bütün kültlerde bulunan ejder-y›lan
betimlemesi evrenseldir. Orta Asya’da, ‹s-
kitler ‘de, Uzakdo¤u’da ve Çin’de,  Meksi-
ka’da, Aztekler’de ve ‹nkalar’da, Kuzey
Afrika’da, M›s›r’da hem inançlarda hem
de sanatda, muhtelif malzemelerle ve de
çok amaçl› sembollerle karfl›m›za ç›kan y›-
lan-ejder motifi,  Selçuklulular’la  Anado-
lu’ya girmifltir. Selçuklu sanat›nda olduk-
ça yayg›n olan ejder, sivil ve dini yap›lar-
da yer alm›flt›r. Kalelerde (Konya Kalesi
Ejderleri) (Örnek 14), saraylarda (Konya
Alaeddin Saray› Ejderi, Beyflehir Kubada-
bad Saray› Ejderi) hanlarda, (Kayseri Sul-
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Örnek 9 – Metaliü’l Saade’de yer
alan  Esed Burcu, Paris Bibliot-
heque Nat›onale Museum.

Örnek 10 – ‹ncir Handa insan ve
aslan figürlü çörten 

Örnek 11- Amasya Müzesinde
bulunan aslan bafll› çörten.

Örnek 12- Fatih /Ayasluk / Bak›
/ H.856-(1452 )/ 1.25 gr./ 13mm

Örnek 13- ‹maddedin Ebu Bekir
/ Bak›r / H.586- (1186) / 13.15
gr/ 29mm (Artuklu)

(9)  Cevriye ve ‹brahim Artuk,
Osmanl› ‹mparaorlu¤u’nda
Darphane, 111.
(10) Gündegül, Parlar, Yaz› D›-
fl› Figüratif Ö¤eler, 123.



tan Han’›, Kayseri Karatayhan’›, Burdur
Susuz Han),  mezartafllar›nda (Ahlat Me-
zar Tafllar›nda, Afyon Mezar Tafl›nda),
camilerde (Cizre Ulu Cami kap› tokmak-
lar›) (Örnek 15), el sanatlar›nda (aynalar-
da),  kümbetlerde (Emir Saltuk Kümbeti),
köprülerde (Cizre Köprüsü’nde), medere-
selerde (Sivas Gök Medrese), 12 hayvanl›
Türk-Çin Takvimi ’nde, tek veya çift ol-
mak üzere muhtelif flekillerde, hayat a¤a-
c› ve di¤er hayvanlar ile birlikte kullan›l-
m›flt›r.(Örnek 16)(11) .

Ejder motifinin sembolik anlamlar›na
gelince, Orta Asya inan›nc›na göre gök
kubbenin idaresi ve ahengi birbirine sar›l›
bir çift ejderle yürütülmekte, y›ld›zlar›n
senelik dönüfllerini gene bu ejderler sa¤la-
maktad›r. Gökler alemiyle ve mevsimlerle
irtibatland›r›lan ejder, gövdesindeki dü-
¤ümüyle de ay ve günefl tutulmalar›n›
sembolize etmektedir.(12) Ayr›ca bolluk ve
bereket sembolu s›fat› ile de, Orta Asya ve
Uzak Do¤u ikonografisinde önemli rol
üstlenmifltir. ‹slam sanat eserlerinde de
yer alan serpen figürü, eski Türkçe metin-
lerde evren olarak isimlendirilmifl, hem su
kaynaklar›n› hem de bulutlar› temsil et-
mifltir. Türkler ile Anadolu’ya geçen bu
inan›fl›n, sihir-büyü bozmak, nazar› kes-
mek gibi ifllevlerinin yan›s›ra, hastal›klara
karfl› koruyucu gücüne de inan›lm›fl, Yu-
nanl›lar’da Asklepio’nun flifa verici basto-
nu olarakta betimlenmifltir. Helenistik ast-
rolojisinde sekizinci gezegen “Cauzehar”
olarak da kabul edilen y›lan, on iki hay-
vanl› Çin-Türk takviminde bir y›l› temsil

eder. Çin’de,  Göktürkler’de, daha sonraki
Türk kavimlerinde ve Mo¤ollar’da  kulla-
n›lan,  evrensel oldu¤unu söyledi¤imiz y›-
lan-ejder betimlemesi, Çin’den Meksi-
ka’ya, Afrika’dan Orta Asya’ya kadar her
kültte, ayn› inanç ve düflüncelerle kültür
ve sanata yans›m›flt›r. Orta Ça¤’da ve Sel-
çuklular’da ise hem sikkelerde hem de ya-
p›larda,  evren-hükümdar imgesinin yan›-
s›ra, koruyucu, flifa da¤›t›c› s›fatlarla kul-
lan›ld›¤› tahmin edilmektedir. 

Bütün bir Orta Ça¤ Dönemi’nde ön
planda olan, sihir, büyü, astrolojik ve koz-
mik semboller ve bunlara ba¤l› inançlar,
Selçuklu ve di¤er devletlerin sanatlar›nda,
kültürlerinde, her türlü malzeme ile kulla-
n›lm›fl oldu¤undan, Fatih gibi yenilikçi bir
hükümdar›n sikkesine böyle bir figürü
koydurtmas›n›n yanl›fl olmayaca¤›, Ana-
dolu’da var olan bu sanat›n etkisi alt›nda
sikkesini kestirdi¤i  tahmin edilmektedir.

Fatih’in hayvan figürlü sikkelerinden
baflka, yaln›z yaz› motifinin yer ald›¤›, al-
t›ndan, onluk sultani, akçe ve mang›r gibi
sikkelerine de rastlanm›flt›r. Bu sikkelerde
figürler ve  kufi yaz› yerini art›k yuvarlak
hatl› sülüse b›rakm›flt›r. Yap› ve Kredi
Bankas› Müzesi’nde teflhir edilmifl olan
dört örnekle, Fatih Dönemi yaz›l› sikkele-
ri  tan›t›lmaya çal›fl›lacakt›r.     

‹lk örne¤imiz, Kostantaniye darpl›,
1480 tarihini tafl›yan  alt›n sikkedir.(Örnek
17) Sikkenin ön yüzünde, “Sultan Meh-
med Han azze nasruhi”, ibaresi ile darp
yeri ve senesi verilmekte, arkas›nda ise
“alt›n› basan, denizde ve karada Allah’›n
yard›m›na lay›k, izzet sahibi” ibaresi bu-
lunmaktad›r.

‹kinci örne¤imiz, onluk gümüfl sikke
olup, Novar’da kestirilmifl ve 1470 tarihini
tafl›maktad›r. Onun da,  ön yüzünde “Mu-
rad Han o¤lu Mehmed, Allah saltanat›n›
devaml› k›ls›n” ibaresi, darp yeri ve senesi
verilmekte, arka yüzünde ise  “‹ki Karan›n
sultan› ve iki denizin hakan›, Sultan o¤lu

Sultan” ibaresi bulun-
m a k t a d › r . ( Ö r n e k
18)Üçüncü örne¤imiz,
Üsküp darpl›, 1475 ta-
rihli akçedir. (Örnek 19)
Ön yüzünde “Murad
Han’›n o¤lu Sultan
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Örnek 14- Diyarbak›r Kalesi
Urfa Kap›s› Ejderi

Örnek 15- Berlin Müzesinde ej-
derli kap› tokma¤›

Örnek 16- Divri¤i Ulu Cami
Portalinde çift bafll› kartal›n ka-
nat uçlar›nda ejder bafllar›

Örnek 17- Fatihin Alt›n Sikkesi
/ Kostantaniye / H.885 ( 1480)/
3.52 gr / 20mm

Örnek 18- Fatihin Onluk Gü-
müfl Sikkesi/ Novar / H.875 (
1479) / 9.36 gr / 23mm

(11) Gönül Öney, Anadolu Sel-
çuklu Sanat›’nda Ejder Figür-
leri, Belleten, 1. - Gündegül
Parlar, Selçuklu ve Beylikler
Geçme Motifi, Türkler, 921
(12) Gönül, Öney, a.g.m. 191. 



Mehmed” arkas›nda ise, “Allah aziz yar-
d›mlar› ile onu aziz k›ls›n” ibaresi ile bas›m
senesi  ve darp yeri bulunmaktad›r.

Dördüncü örne¤imiz, Konya darpl›, ta-
rihsiz mang›rd›r.(Örnek 20) Bu sikkenin de
ön yüzde “Murad Han o¤lu Mehmed, Al-
lah onu aziz yard›mlar› ile galip k›ls›n”, ar-
kas›nda ise darp yeri ile “mülkü devaml›
olsun” ibaresi bulunmaktad›r. (Yaz›lar Yap›
ve Kredi Bankas› Müzesi’nce okunup yay›n-
lanm›flt›r).

Fatih’in kestirtmifl oldu¤u yaz›l› ve hay-
van figürlü sikkelerinin incelenmesi  sonucun-
da, bu  dönemin  sikkelerinde, yaz› motifinin
öne ç›kt›¤›n›, sikkelerde art›k 12. ve 13. yüzy›l-
lara damgas›n› vuran  inaçlardan kaynakla-
nan motiflerin ve astrolojik konular›n yer al-
mad›¤›n›, tasar›mlar›n yaz› kullan›m›na yö-
neldi¤i görülür. Bu dönem süsleme sanatla-
r›nda da yaz› ön plandad›r. Çünkü, 15. yüzy›l-
da, yaz›n›n en büyük üstadlar›ndan fieyh
Hamdullah ekolü bafllam›fl, yaz› bütün hafl-
metiyle yazmalarda yerini alm›flt›r. ‹slam ale-
minde yaz› merkezi olarak bilinen Ba¤dat
önemini kaybetmifl, ‹stanbul yaz›n›n merkezi
haline gelmifltir. Fatih özellikle de el yazmas›
mushaflar yazd›rtm›fl, Topkap› Saray›’nda bir
nakkaflhane kurdurtmufl, sernakkafl olarak da
Özbek as›ll› Baba Nakkafl› getirtmifltir. Ehl-i
Hiref olarak adland›r›lan bu saray sanatkarla-
r› toplulu¤u, her türlü sanatsal çal›flmalar›
hem desenleri çizerek  hem de tatbik ederek
yapm›fllard›r. Mimari yap›lara imzalar›n› ko-
yan bu sanatkarlar her nedense sikkelere im-
zalar›n› koymam›fllard›r. Ancak sikkelerin ta-
sar›mlar›n›n da  dönemin santç›lar› taraf›n-
dan, yani  saray nakkafllar›nca haz›rland›¤› bi-
linmektedir. Dolay›s›yla da yaz›, her alanda
oldu¤u gibi sikkelerde de tan›m maksad› ile
de¤ilde, sanatsal maksadla tasarlanarak kesti-
rilmifltir. Y›llard›r sikkeler üzerinde yapm›fl
oldu¤umuz incelemelerden sikkelerin, ait ol-
duklar› ülkenin, sanat›, kültürü ve inançlar›
ile paralel olarak ayn› çizgiye sahip olduklar›
tesbit edilmifltir.
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Fatih Sultan Mehmed’in ‹stanbul’u fethi
ile bafllayan Osmanl› ‹mparatorlu¤u Döne-
mi’nde çeflitli gereçler kullan›larak uygula-
nan sanat dallar›ndan biri de ya   mimariyle
ba¤lant›l› olarak ya da tafl›nabilir nitelikte
kültür varl›klar› yap›lm›fl olan a¤aç iflleri-
dir.Baflta ‹stanbul olmak üzere ‹mparatorlu-
¤un çeflitli yerlerine da¤›lm›fl, farkl› zaman
dilimlerine ait pek çok a¤aç ifli örne¤i bulun-
maktad›r. Bunlar aras›ndaTürk sanat›nda
özellikle türbeleri ve hazirelerinde yer alan
mezar tafllar› ba¤lam›nda tafl iflçili¤i d›fl›nda
çömlekleriyle ünlü Eyüpsultan’›n a¤aç iflleri
alan›nda da seçkin örnekleri vard›r. 550 y›l-
l›k bir geçmiflin ürünleri Klasik Dönem ve
Klasik Dönem sonras› Bat›laflma Dönemi
olarak da isimlendirilen geç dönem olarak
iki ana bafll›k alt›nda toplanmaktad›r.

Burada amac›m›z Fatih Sultan Meh-
med’in infla ettirdi¤i Eyüpsultan Camisi ile
bafllayan ve Sultan Reflat Türbesi’ne kadar
her hükümdar döneminde çeflitli armaganlar
sunulan ve Cumhuriyet Dönemi’nde bu ar-
ma¤anlar zincirine Eyüpsultan Belediyesin-
ce yay›nlanan Eyüpsultan Dizisiyle bir yeni-
si eklenen Eyüpsultan’›n  kültür varl›klar›n›n
bir gurubuna e¤ilerek a¤aç ifllerini tan›tmak
ve bu yolla ‹stanbul’un fethinin 550.y›ldönü-
mü çerçevesinde  Osmanl› ‹mparatorlu¤u
Geç Dönemi’nin buradaki cami ve türbele-
rinde bulunan kap› kanatlar›, pencere ka-
paklar›, dolap kapaklar›, minberler, vaaz
kürsüleri, rahleler, mahfil korkuluklar›, san-
duka parmakl›klar› ,çarpma kap› ve hece
tahtas› v.b. örneklerin bir gurubunu belgele-
mektir.  

Bilindi¤i gibi Eyüpsultan’da Fatih’in
yapt›d›¤› camiden günümüze a¤aç ifli örne¤i
ulaflmam›flt›r. Klasik Dönemden ulaflan belli
bafll›  parçalar Mimar Sinan’›n 1577 de infla
etti¤i Zal Mahmut Pafla Camisinin pencere
kapaklar›, kap› kanatlar›, va›z kürsüsü ile
Zal Mahmut Pafla, Sokollu, Siyavufl, Ferhat
Pafla vb. gibi türbelerin pencere kapaklar›,
kap› kanatlar›  ile Mimar Dalg›ç Ahmet Pa-
fla’n›n yapm›fl oldu¤u ve 1623 y›l›nda Nak-
kafl Hasan Pafla’n›n gömüldü¤ü  türbesinin
kap› kanatlar›d›r.Bu parçalardan pencere ve
kap› kanatlar› hem tablalar›nda uygulanan
kündekari ve oyma tekni¤i yan› s›ra seren ve
kay›tlar›nda gözlenen kaplama tekni¤i ile
hem de ya sonsuza aç›lan y›ld›z motiflerin-
den geliflen ya da de¤iflik yönlerde oturtul-

mufl dikdörtgenlerden geliflen kompozis-
yonlar›yla dikkat çekmekte ve Klasik Döne-
min özellikleriyle bir gurubun ilgi çeken par-
çalar›n› oluflturmaktad›r. Sonradan kahve-
rengi ya¤l› boya ile boyanm›fl parmakçal›¤›
delik ifli,gövdesini oluflturan baz› tablalar›
kündekari uygulanm›fl sonsuza aç›lan y›ld›z
motifinden geliflen kompozisyonlarla bezen-
mifl Zal Mahmut Pafla Cami vaaz kürsüsü ise
16. yüzy›l vaaz kürsüleri aras›nda bir bofllu-
¤u doldurmaktad›r. Benzer bir olgu  Eyüp-
sultan Türbesi’nin Fatih Dönemi’nden kal-
m›fl oldu¤u ileri sürülen(1) yap›n›n ç›k›fl›nda
yer alan bir çift kap› kanad› için söz konusu-
dur. Bir kanad› 227 cm.yüksekli¤inde, 68
cm.geniflli¤inde ve 4 cm. kal›nl›¤›ndaki bu
kap› kanatlar› dikdörtgen biçimli  üçer tabla-
dan oluflmaktad›r.Bu tablalar seren ve kay›t-
lar›n aras›na üstte ve altta  yatay ortada ise
dikey oturtulmufltur.Üst tablalar yal›n agaç-
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(1)  Erman,Güven. Eyüpsultan
Türbesi’ne Vakfedilen Eserler,
II. Eyüpsultan Sempozyumu
Tebli¤ler, 1998, s.313.

Resim 2; Eyüpsultan Camisinin
hünkar mahfili kap›s›ndan ay-
r›nt›.

Resim 1; Eyüpsultan Türbe-
si’ndeki kap›.



tan yonulmufl, orta ve alt tablalarda  ise sedef
kakma ve kündekari tekni¤i uygulanm›flt›r.
Orta ve alt tablalar sonsuza aç›lan y›ld›z mo-
tifinden geliflen geometrik bezemeli kompo-
zisyonlarla süslenmifltir. Bu kanatlar›n son-
radan baz› sedef kakmalar›n dökülen ünite-
leri üzerinde beliren keski izleri yan›s›ra
kündelerin çevresinde görülen t›rnaklar ka-
natlar›n ya I. Ahmet Dönemin’de gerçeklefl-
tirilen onar›mlar s›ras›nda yap›ld›¤›n› ya da
onar›m geçirdi¤ini akla getirmektedir. Gerek
kap› kanatlar›n› süslemelerde seçilen kom-
pozisyonlar   gerek  kanatlar›n baz› ünitele-
rinde dökülen sedeflerin alt›nda gözlenen
zemini yer yer keski ile taranm›fl kündeler
Sultanahmet Camisinin kap› ve pencereleri-
ni ça¤r›flt›rmakta ve bu kanatlar›n büyük bir
olas›l›kla I.Ahmet Dönemi iflliklerinde yap›l-
d›¤›n›, ya türbede yap›lan onar›mlar s›ras›n-
da buraya tak›lm›fl oldu¤u ya da Eyüpsultan
Türbesine bitiflik  1623 tarihli Mustafa A¤a

Sebili(2) mimar sedef-
kar Mehmet A¤a tara-
f›ndan yap›l›rken(3)

buraya yerlefltirilmifl
oldu¤unu düflündür-
mekte ve her durum-
da da de¤er arz etmek-
tedir.

18,19 ve 20.yüzy›l
ilk çeyre¤i baflka de-
yiflle Osmanl› impara-
torlu¤unun geç döne-
mi örneklerine gelince
bu dönemin seçkin ör-
nekleri yap› baz›nda
ele al›narak k›saca

flöyle tan›t›labilir.

Birinci yap› 1800 y›l›nda III. Selim tara-
f›ndan yeniden yap›land›r›lm›fl Eyüpsultan
Camisidir. Yap›n›n ana girifl kap›s› ve hün-
kar mahfili girifl  kap› kanatlar› ile hünkar
mahfili flebekeleri geç dönemin estetik yak-
lafl›mlar›n› yans›tmaktad›r. Klasik Dönem
kap› kanatlar›ndan çok yal›n ifadeli üçer
tabla ile oluflturulmufl, kaplama tekni¤i uy-
gulanm›fl , yüksekli¤i 345 cm. ,geniflli¤i
109.5 cm. ,kal›nl›¤› 6.3 cm. olan girifl kap›s›
ile yüksekli¤i 275 cm.,geniflli¤i 80 cm., kal›n-
l›¤› 5.8 cm. olan hünkar mahfili girifl kap›la-
r›n  üst ve alt tablalar› yatay orta tablalar› di-
key oturtulmufl madalyonlarla bezenmifltir.
‹ki yüzlü kap›lar›n oldukça sade tasarlanm›fl
ön yüzlerinde  en gösteriflli üniteleri girifl
kap›s›nda boyutlar› 22 cm. çap›na ulaflan
metalden yap›lm›fl kap› kulplar›d›r.  ‹stan-
bul Selimiye Camisinin girifl  kap›s›n›n me-

tal kulplar›n› ça¤r›fl-
t›ran bu kulplarda
de¤iflik istiflerle ya-
z›lm›fl "La ilahi illal-
lah Muhammaeden
Resullullah" ve" Ya
Fettah" yaz›lar›
okunmaktad›r.

Caminin güney
bat› köflesinde yer
alan  hünkar mahfili-
ni a¤açtan yap›lm›fl
bir çerçeve içine otur-
tulmufl beyaza bo-
yanm›fl ,üç pano  
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Resim 3; Eyüp Sultan Camisi-
nin hünkarmahfili flebekelerin-
den ayr›nt›.

Resim 4; Eyüpsultan Camisinin
mahfili flebekelerinden ayr›nt›.

Resim 5; Eyüpsultan Türbe-
si’nden Abdülhamid’in yapt›¤›
ileri sürülen çarpma kap›.

Resim 6; Eyüpsultan Türbesin-
den Abdülhamid armal› dolap
kapa¤›ndan ayr›nt›.

(2) ‹zzet,Kumbarac›l›r.,‹stan-
bul Sebilleri , ‹stanbul, 1938,
s.20. 
(3) Erman, Güven., Eyyüp Sul-
tan Türbesi’nin Hat Sanat› Aç›-
s›ndan De¤erlendirilmesi, Ta-
rihi Kültürü ve Sanat›yla
Eyüpsultan Sempozyumu
Tebli¤ler, IV, Eyüpsultan Bele-
diyesi, 2000, s.311.



kuflat›lm›flt›r. Bir tarafta 231 cm. geniflli¤in-
de 190 cm.yüksekli¤inde bir pano; bir taraf-
ta 190 cm. yüksekli¤inde 161 cm. geniflligin-
de ve 190 cm. yüksekli¤inde 153 cm. geniflli-
¤inde iki panodan oluflan bu flebekeler 25.5
cm. geniflli¤inde bir geçiflle birbirine ba¤lan-
maktad›r. Barok uslüplu bu flebekeler  bitki-
sel bezemeli süslemeleri ve her panoyu taç-
layan, k›vr›ml› kengel yapraklar›yla Klasik
Dönem  bitkisel bezemelerinden farkl› bi-
çimleriyle önem arz etmektedir. Bu flebeke-
nin hemen yan›nda yer alan Zeynep Sultan
Camisinin flebekelerini an›msatan kad›nlar
mahfilinin kafes biçimindeki flebekesi ise
hem iflçili¤i hem biçimi hem de harime  aç›-
lan pencereleriyle yeni  bir düzenlemeye ifla-
ret etmektedir.

‹kinci yap› caminin yan›ndaki Eyüsul-
tan Türbesi’dir.Burada I.Apdülhamid’in
bronzdan yapt›rm›fl oldu¤u kap›n›n önünde
yer alan II.Apdülhamid’in kendi yaparak
vakfetti¤i (Türbeler Müzesi Env.N.172)(4)

parmakl›k biçiminde tasalanm›fl bir çarpma
kap› bulunmaktad›r. Tek kanad› 109
cm.yüksekli¤inde ,63 cm. geniflli¤inde olan
köflelerde ve ortada 8 cm. yüksekil¤inde ya-
r›m palmetlerle taçlanm›fl kanatlar  iki seren
aras›na üç kay›tla tuturulan dört  çubuktan
oluflmaktad›r. Dikdörtgen biçimli kanatlar›n
yüzeyi yan yana yap›flt›r›lm›fl pul sedeflerle
bir tür mozaik tekni¤i ile bezenmifltir. Çu-

buklar›n bezemesi di¤erlerinden farkl›d›r.
Çubuklar›n ortas›nda b›rak›lan bofllukla op-
tik de¤erlerde sa¤lanan hareket çitf  çubuk
kullan›lm›fl oldu¤u etkisini uyand›rmakta-
d›r.

Bu çarpma kap›n›n iki taraf›nda karfl›l›k-
l› iki dolap vard›r. Bu dolaplar›n 44 cm. X 46
cm. boyutlar›ndaki kapaklar› bir tür beze-
meli kaplama tekni¤i-s›vama (markiteri)uy-
gulanm›fl farkl› renkli a¤aç kullanarak tasar-
lanm›fl II.Apdülhamid’in armas›yla bezeli-
dir.

Üçüncü yap› III.Mustafa’n›n baflkad›n› 
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Resim 7; Mihriflah Sultan’›n
sandukas›n› kuflatan parmakl›k-
l›¤›ndan ayr›nt›.

(4) Güven, Eyüpsultan Türbe-
sine Vakfedilen Eserler,
A.g.m., s.316.

Resim 8-9; Perestü Sultan’›n
sandukas›n› kuflatan parmakl›k-
tan ayr›nt›lar.



Mihriflah Sultan’›n Arif A¤a’n›n baflmimarl›-
¤› s›ras›nda 1208 (1793 )y›l›nda infla edilen
dolap kapaklar›, kap› kanatlar›ndaki yal›n
ifadeli süslemeleri ve yeni biçimleri ile dik-
kat çeken, Mihriflah Sultan imaretiyle birlik-
te yap›lan,(5) Mihriflah Sultan Türbesi’dir. Bu
türbede dört sanduka parmakl›¤› yer almak-
tad›r. Bunlardan üçü sedef mozaik biri ise
sedef kakma yan› s›ra bir tür yüzey üstü
kapama ya da yüzey üstü tutturma kapsa-
m›nda ele al›nabilecek ve  boncuk tutturma
olarak isimlendirilebilecek bir uygulama ile
bezenmifltir. ‹stanbul Yahya Efendi Türbe-
si’ndeki parmakl›klar› ça¤r›flt›ran Perestü
Sultan sandukas›n›n  parmakl›¤› rozet çiçe¤i
biçiminde sedeflerin renkli boncuklarla yü-
zeye tutturulmas›yla bezenmifl tekni¤iyle
günümüze de¤in kaydedilmemifl bir örnek
olmas› aç›s›ndan büyük de¤er tafl›maktad›r.
Sedef pullarla mozaik tekni¤i ile bezenmifl,

üç örnek: Dikdörtgen bi-
çimli bir kaideye dikdört-
gen çubuklar dikey yönde
s›ralanarak ve en üstte
bunlar dikdörtgen bir çer-
çeve içine oturtularak olufl-
turulan bir parmakl›ktan
meydana getirilmifltir.
Bunlardan birincisi 172
c m . g e n i fl l i ¤ i n d e , 3 0 2
cm.uzunlu¤unda ve 77 cm.
yüksekli¤indedir ve 1220
(1805 M.) y›l›nda ölen Mih-
riflah Sultan’›n(6) sanduka-
s›n› çerçevelemektedir. 166
cm. geniflli¤inde,302 cm.
uzunlu¤unda 70 cm. yük-
sekli¤inde olan ikincisi III.
Mustafa’n›n k›z›  Hatice
Sultan’›n (1768-1822)san-
dukas›n›;146 cm. geniflli-

¤inde 76 cm. yüksekli¤inde üçüncüsü
III.Mustafa’n›n k›z› Beyhan Sultan’›n(1765-
1824) sandukas›n› kuflatmaktad›r.Digerle-
rinden farkl› biçim ve teknikle yap›lm›fl 1322
(1904 M.) tarihli dördüncü ise Apdülme-
cid’in efli Perestu Sultan’a aittir.(7) Konumu
gere¤i köfleleri pahlanm›fl bir taç biçiminde
bir kap› ile girilebilinen ,yirmi iki panodan
bir çit gibi tasarlanm›fl bu parmakl›¤›n k›sa
kenar› 144 cm., uzun kenar› 218 cm.dir.Kö-
fleler d›fl›nda iki farkl› boyutlu panodan olu-
flan bu örne¤in uzun parçalar›n›n yüksekli¤i
132 cm. k›sa parçalar›n›n ki ise 115 cm. dir.

Dördüncü yap› fiah Sultan Türbesi’dir.
Burada Mihriflah Sultan Türbesini akla geti-
ren kap› kanatlar›,pencere kapaklar› yan› s›-
ra fiah Sultan’›n efli  Mustafa Pafla’n›n san-
dukas› üzerinde bir  hece tahtas› yer almak-
tad›r.74.5 cm. yüksekli¤inde, 30 cm geniflli-

¤inde ve 2 cm.kal›nl›¤›nda
a¤aç üzerine aherli ka¤›t
kaplanarak mürekkeple ya-
z›lm›fl bir  aç›klama görül-
mektedir.Burada "Cennet
mekan firdevsi afliyan fiah
Sultan tabe seraha hazretle-
rinin zevci silahtar Mehmet
Pafla merhumun biraderi
merhum ve magfurenileyh
Mustafa Pafla ruhuna fatiha
sene 1228 yevmi vefat›...
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Resim 12-13; Kaptan Pafla
Camisinin kubbesinden kitabe
ve süslemeler.

(5) Mehmet Nermi,Haskan.,
Eyüpsultan Tarihi ,Eyüpsultan
Belediyesi, 1996, s.18.
(6) Hakk›, Önkal., Osmanl›
Hanedan Türbeleri, Kültür Ba-
kanl›¤› Yay›nlar›/1404, 1992,
s.240.
(7)  Önkal.,A.g.e.,s.244.

Resim 10; fiah Sultan Tür-
besi’nden bir pencere kapa¤›.       

Resim 11; Mehmet Pafla’n›n
hece tahtas›.



Çarflamba",yaz›s› okunmak-
tad›r. Bu aç›klamadan hece
tahtas›n›n1812 y›l›nda ölen
Mustafa Paflaya ait oldu¤u
anlafl›lmaktad›r.   Bu hece
tahtas› özgün bir örnek ol-
mas› yan› s›ra Anadolu’da
süregelen hece tahtalar› ge-
leneginin erken tarihli bir
örne¤i olmas› aç›s›ndan
halkbilim aç›s›ndan da bü-
yük de¤er tafl›maktad›r. Bu
örnek  günümüzde Bolu,
Antalya, Bursa, Kastamonu
v.b. gibi yörelerde mezarlar üzerine dikilmifl
çeflitli boyut ve biçimlerde çeflitli bezemeler-
le süslenmifl hece tahtalar›n›n 19. yüzy›lda
da kullan›ld›¤›n› kan›tlamaktad›r.

Beflinci yap› Büyük ‹skele, Kaptan Pafla ad-
lar›yla da bilinen Cevri Kalfa Hac› Mahmut
A¤a Camisi’dir.Bu caminin 1318 (1900 M) ta-
rihli(8) a¤açtan tasarlanm›fl on bir dilimli kub-
besi ile kad›nlar mahfilinin tavan› ya madal-
yonlar ya kasetler içine oturtulmufl çeflitli çi-
çeklerle güllerden oluflan  demet ve buketlerle
süslenmifltir. Kubbe ve tavan süslemelerinden
rokoko izlenimler alg›lanan üslubu, özgün ve
kitabeli oluflu d›fl›nda bu yap› ahflap üzerine
bez gererek gerçeklefltirilmifl duvar resmi tek-
ni¤ini günümüze ulaflt›rmas› aç›s›ndan da
önem arz etmektedir.

Benzer bir durum ayn› yap›da karfl›m›za
ç›kan yüzy›l›n yeni be¤enileri-
nin biçimlendirdi¤i 139 cm yük-
sekli¤inde üstte duvardan 107
cm uzakl›¤›nda çevresi 168 cm.
boyutlar›ndaki va›z kürsüsü ve
yüksekli¤i 550 cm. yi aflan ge-
niflli¤i 94 cm. boyutlar›ndaki
minber için söz konusudur. Bu-
rada duvara bitiflerek bir tür as-
ma kat gibi tasarlanm›fl, çeyrek
küre biçimli, yandan ç›k›fll›, par-
makçal›¤› delik ifli ile bezenmifl
va›z kürsüsü ile yap›ya onar›m-
dan sonra Elhac ‹zzet Efendi ta-
raf›ndan yapt›r›lan(9), so¤an
kubbeli , yer yer delik ifli uygu-
lanm›fl,yan aynal›¤› bitkisel be-
zemeler, korkulu¤u geometrik
bezemelerle süslenmifl  bir min-
ber bulunmaktad›r. Beyaz ya¤l›
boya alt›n ve gümüfl rengi ile

boyanm›fl kürsü di¤er yap›-
larda gözlenen benzer bi-
çimli parçalar aras›nda
önemli bir yer tutmakta; so-
¤an kubbeli minber ise al›fl›-
lagelmifl konik külahl› min-
berlere tipoloji ba¤lam›nda
eklenecek bir örtü sisteminin veri taban›n›
zenginlefltirmektedir. 

Alt›nc› yap› ise  Mimar Kemalettin’in
yapt›¤› ve kitabelerinden 1332(1913-14 M)de
tamamland›¤› düflünülen Sultan Reflat Tür-
besi’dir.(10) Türbenin ön cephesini bezeyen
üç kap› bir imparatorlu¤un bu semtte verdi-
¤i  son örneklerdendir. Buradaki tek kanatl›
ve çift kanatl›, üçer tablal›, yal›n ifadeli kap›
kanatlar› milli mimari olarak isimlendirilen
bir dönemin örnekleri olmas› aç›s›ndan kay-
da de¤er.
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Resim 16-17;  Sultan Reflat Tür-
besinin ön cephesi ve orta kap›-
s›ndan ayr›nt›.

(8)  Haskan.,A.g.e.,s.37.
(9)  Haskan.,A.g.e.,s.36.
(10)  Önkal.,A.g.e.,s.284.

Resim 14; Kaptan Pafla Camisi-
nin va›z kürsüsü.

Resim 15; Kaptan Pafla Camisi-
nin minberinden ayr›nt›.
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EYÜP SULTAN S‹LÜET‹NDE ‹VAZ
EFEND‹ CAM‹‹

Prof. Dr. Gönül Cantay

Mimar Sinan Üniversiesi Fen Edebiyat Fakültesi ö¤retim üyesidir. Türk Sanat›n›n geneli
içinde Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar›n›n tayin etti¤i alanda, menzil yollar› üzerindeki ker-

vansaraylar, külliyeler ve bu yap›lar›rn çekirdek oluflturdu¤u flehirler (yerleflmeler) konusun-
da 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’nda görev yapm›flt›r. Halen Trakya ve

Çanakkale bölgesi ile ilgili konularda araflt›rmalar yapmaktad›r. Yazar›n bilimsel bildiri,
makale, araflt›rma yaz›lar› ve yay›nlanm›fl kitaplar› bulunmaktad›r..



Eyüp’ün biraz güneyine düflen ve surla-
r›n iç taraf›ndaki, E¤rikap› ile Haliç surlar›
aras›ndaki, Ayvansaray Semti, ‹stanbul’un
Türk tarihi bütünlü¤ünde Eyüp’le daima
ba¤lant›l› olmufltur. Günümüzde de bu olu-
flum sürmektedir.

Roma fiehri
Ayvansaray Semti, geçmiflte ‹stanbul’un

Tarihi yar›madas›n›n ilk surlar›n›n d›fl›nda
ayr› bir yerleflimdi. M.S. V. Yüzy›l bafllar›nda
gözden geçirilerek yaz›l›m› gerçeklefltirilen ve
‹stanbul’u 14 Bölgeye ay›rarak mahallelerini
tan›mlayan kayna¤a göre(1); bir Roma kenti-
nin bütün mimari yap›lar›n›n bulundu¤u an-
lafl›lan bu yer mabed, saray, meydan çeflmesi
(nympheum), hamam, tiyatro, oyun yeri (lu-
sarium) ve iki yan direkli caddesi ile evleri
bulunan bir yerleflimdi. Bütün bu mimari var-
l›klar›n etraf› bir surla çevrilmiflti. Bu tarif bi-
ze ‹lkça¤’›n Roma modeli olan suriçi, kale-fle-
hir kuruluflunu ifade ediyor ve Costantin’in
ilk flehir surlar›na oldukça uzak bir yerleflme
oldu¤u, anlafl›l›yor.

‹flte bu müstakil kale-flehir, M.S. V. Yüzy›l
bafllar›nda (‹mp. II. Teodosius, 408-450) günü-
müze ulaflabilen kara surlar› infla edilirken,
Tekfur Saray› yak›n›nda Blakhernai Surlar› ile
birlefltirilmifl, bir taraftan kara sular›n›n Ha-
liç’e inifli gerçeklefltirilmifltir, di¤er taraftan da
Blakhernai yerleflmesi ‹stanbul’un suriçi bü-
tünlü¤üne kat›lm›flt›r. Ça¤› içinde surlar›n in-
flaas›nda ve flekillenmesinde co¤rafi topograf-
yan›n birincil etken oldu¤u, burada aç›k bir
flekilde görülmektedir. 

II. Teodosius’un kara surlar› üzerinde
Tekfur Saray› Kap›s›’ndan sonraki ikinci aç›k-
l›k “E¤ri Kap› (Kaligoria)” ad›yla bilinmekte-
dir. E¤ri Kap› bulundu¤u yerin co¤rafik e¤i-
mi ile ilgili bir isimlendirme olmal›d›r. Ger-
çekte arazi bu kap›dan itibaren Haliç’e do¤ru
büyük kot farklar›yla h›zla ve dar teraslar flek-

linde alçalmaktad›r.(2) Oldukça sarp bir yer-
leflme yeridir. Anadolu’da günümüze ulafla-
bilen, ya da kaz›larla ortaya ç›kar›lan Roma
flehirleri de böyle benzer co¤rafyalar›n seçil-
di¤i örnekler olmaktad›rlar. 

‹simlendirme
Bat›l› Bizans yazarlar›n›n ve daha önce bu

alanda kaz› çal›flmalar› yapan Feridun Dirim-
tekin(3)’in (1950’li y›llarda), alanla ilgili ver-
dikleri bilgi ve görüfller hakk›ndaki düflünce-
lerimi sakl› tutarak, “Ayvansaray” (Blakher-
nai) isimlendirmesine gramatik yap› yönün-
den bak›lmas› gereklili¤i düflüncesindeyim.(4)

Ayvansaray’›n ad›n›n Evliya Çelebi’nin
de Seyahatname’de yazd›¤› gibi Eyüb semtine
aç›lan sur kap›s›na “Eyub Ensari Kap›s›” ad›-
na atfen buraya “Ayvansaray” denilmesi(5) ise
Blakhernai’nin Ortaça¤ sonras›, daha do¤ru-
su ‹stanbul’un Fethi’nden sonraki isim tan›m›
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Resim 1; ‹vaz Efendi Camii’ne
ç›kan yol üzerindeki tonozlu yap›
kal›nt›s›

Resim 2;Teodosius Duvarlar›n›n
kuzey-güney yönünden uzand›¤›
çizgide kot farkl› yap›laflma

(1) Eyice, Semavi; “‹stanbul’da
‹hmal Edilmifl Tarihi bir Semt,
Ayvansaray”, TAÇ, 2/5, Nisan
1987, ‹stanbul, s.33-49’dan (not;
Notitia Urbis Constantinopole-
ia’dan naklen.)
(2) Blakhernai kale-flehir surlar›-
n›n do¤u ve bat› sur duvarlar›-
n›n zaman içinde ortadan kalk-
t›¤› belirtilen makalelere ra¤-
men; Dirimtekin, F; “XIV. M›nt›-
ka (Blakhernae) Surlar, Saraylar
ve Kiliseler”, Fatih ve ‹stanbul,
(‹stanbul Fetih Derne¤i Mecmu-
as›), C.I, S.2, s.193-222, ‹stanbul,
1953 (?). Blakhernai’yi bat›dan
saran yeni surlar içinde kalan
Roma flehiriçi surlar›n›n ve ka-
p›lar›n›n günümüze gelebilen
varl›¤›n›n yeniden incelenmesi
ve ‹stanbul surlar› ile nas›l kay-
nafl›p kaynaflmad›¤›n›n da ayr›-
ca incelenmesi gerekti¤i düflün-
cesindeyim.
(3) Dirimtekin, F; “Ayvansaray-
Blakhernae’deki ‹mparator Sa-
raylar› Bölgesinde yap›lan kaz›
hakk›nda özet”, Türk Arkeoloji
Dergisi, S. IX-2, 1959, Ankara,
1960, s.18-23. (Türkçe, Frans›z-
ca)
(4) Say›n S. Eyice “M.S.II. yüz-
y›lda yaflad›¤› san›lan Dionysios
Byzantios’a göre bu yer ad›n›
Blakhernos isimli bir Trak flefin-
den ald›¤›” görüflünü akla yak›n
buluyor. Ayvansaray’›n Do¤u
Roma ve sonra Bizans dönemin-
deki isimlendirmesi “Blakher-
nai” olmas›, yörenin do¤al bitki-
si olan nanegillerden “blekh-
ron” ya da E¤relti otu “blek-
hon” kelimeleri gibi, bizansl›
ad›yla “Lakhernai” denilen Pa-
lamut Bal›¤›n›n isim vermifl ol-
mas› yerine, bu kelimelerin, Bi-
zantium’da konuflulan dilin
gramatik yap›s›yla irdelenerek
çözüme kavuflturulmas›n›n
do¤ru olaca¤› kan›s›nday›m.
Lakhernai (Palamut) günümüz-
de de ayn› bal›ktan yap›lan tuz-
lu salamuran›n ismi olan Laker-
da’da yaflad›¤› di¤er taraftan
Blakhernai ve Lakhernai keli-
melerinin yap›l›fl› da dikkat çe-
kici bir özellik göstermektedir.
(5) Mordtmann, Esguisse to-
pographie de Constantinople.
Lille, 1872, s. 35-39;  S.E. Ayvan-
sarayi’den aktarm›fl.

Resim 3; Blakhernai (Ayvan-
saray) Bölgesinin kroki plan› (F.
Dirimtekin’den)



olmal›d›r.

Gerçekte Anadolu kentlerinde günümüz-
de de yaflayan geleneksel bir isimlendirme
olarak görülen, sur kap›lar›na verilen isimle-
rin, kap›dan ç›kan yolun ulaflt›¤› yer ad›yla
isimlendirilmifl, olmas›d›r. ‹znik, Erzurum, Si-
vas vs. flehir örneklerinde de görüldü¤ü gibi.
Ancak en yak›n örnek ‹stanbul’un kara surla-
r›ndaki iki önemli suriçi yolunun d›fla aç›ld›¤›
kap›lardan biri Roma’ya uzanan, di¤eri Edir-
ne’ye uzanan yolla ba¤lant›l› olmas› ve “Edir-
nekap›s›” ad›yla tan›nmas›d›r.

Saray Alan› Yap›laflmas›

fiimdiki durumuyla Ayvansaray’›n, daha
Do¤u Roma idaresinde bir kale-flehir olarak
kuruluflu, mimari yap›laflmas› ve bu alan›n
Bizans yönetiminde oldukça savunmas› kolay
ve korunakl› yüksek bir alan oldu¤u, Haliç ile
Ka¤›thane’ye aç›lan manzaras› ile de kullana-
bilirlili¤ine inan›larak, saray alan› olarak tek-
rar yap›laflt›¤›n› anlamak kolaylaflmaktad›r.

Ayvansaray co¤rafi topografyas› nede-
niyle büyük bir saray yap›s›na sahip olama-
m›fl, ayr› ayr› ifllevsel yap›lardan meydana ge-
len bir saray külliyesi fleklinde yap›lanm›flt›r.
Dolay›s›yla her yap›n›n ayr› ayr› planlanm›fl
olmas› do¤al idi. Yap›lar aras›ndaki ba¤lant›-
lar rampa-merdivenlerle aç›k alanlarda ger-
çeklefltirilmifltir. Bu durum kaz› belgeleriyle

aç›kl›k kazanmaktad›r.

Di¤er taraftan kot fark› fazla olan yerler-
deki yap›laflmalar ve özellikle sa¤lam zemin
oluflturmak için, istinat duvarlar› yap›lm›flt›.
Bunlardan en önemlileri kuzey-güney yönün-
de uzanan Theodosius’un infla ettirdi¤i istinat
duvarlar›d›r. Yay›nlarda, günümüze parça
parça ulaflt›¤› bildirilen Teodosius Duvarlar›,
Pervitich. Pl.29’da da benzer durumda görül-
mektedir. Ancak, yerinde yapt›¤›m›z araflt›r-
malar s›ras›nda Teodosius Duvar›’n›n Pervi-
tich’te gösterildi¤i gibi parça parça de¤il, ku-
zey – güney yönündeki büyük bir k›sm›n›n
günümüzde de ev ve bahçe duvarlar› alt›nda
devam etti¤i anlafl›lm›flt›r. Teodosius istinat
duvarlar›, yer yer topografik boflluklarda to-
nozlu mekânlara da sahiptir. Zaman›nda de-
po ve belki de ah›r olarak kullan›lan bu me-
kânlardan baz›lar›, bugün halen görülebil-
mektedir. 1559 tarihli Merchior Lorichs’in Ay-
vansaray ile ilgili paftas›nda Teodosius Duva-
r› tamamen ifllenmifltir.

Daha M.S. V. Yüzy›lda yap›laflmaya bafl-
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Resim 4; Blakhernai (Ayvan-
saray) Bölgesinin kroki plan›
(S. Eyice’den)

Resim 5; Ayvansaray Bölgesi
(R. Pervitich’ten)

Resim 6; ‹vaz Efendi Camii ve
civar›ndaki yap›lar (F. Dirim-
tekin’den)

Resim 7; ‹vaz Efendi Camii ve
Emin Buharî Tekkesi (F.
Dirimtekin’den)

Resim 8; Blakhernai (Ayvan-
saray) Bölgesinin vaziyet plan›
(F. Dirimtekin’den)



lad›¤› ö¤renilen bu saray alan›n›n ilk yap›s›
bir triklios (üç ifllevsel mekana sahip; ibadet,
kabul salonu ve yatak odas›) olarak, bafllam›fl,
sonra da bu yap›lar›n say›s› dörde ç›km›fl (So-
ros, Danubios, Anastasios ve Okeanos) ve X.
yüzy›la kadar bu saray külliyesi yap›laflmas›
devam etmifl, XI. yüzy›lda Bizans imparator-
lar›n›n tercih etti¤i bir yer olmufltu. I. Aleksi-
os Komnenos’un (1081-1118) bu Triklios yap›-
s›n›n, ‹vaz Efendi Camii’nin kuzeyindeki
alanda yer ald›¤› belgelerde iflaretlendirilir.(6)

S. Eyice (a.g.m. s.34’te) I. Aleksios Kom-
nenos’un Triklios yap›s›n› ‹vaz Efendi Ca-
mii’nin yer ald›¤› teras üzerinde bulundu¤u-
nun san›ld›¤›n› ifade etmektedir. Gene F. Di-
rimtekin’in, alanda yap›lan sondaj ve kaz›lar-
la ilgili raporlar›nda, istinat duvarlar› ile ilgili
bilgi verilmekte, hatta istinat duvar› ifllevine
sahip tonozlu galerilerle topografik düzelt-
meler yap›ld›¤› tan›t›lmaktad›r. Bu istinat du-
varlar› gerisinde dolgu topra¤›ndan söz edil-
mektedir.(7)

Ayvansaray’›n Sur D›fl› Konumu

Fetihten sonra ‹stanbul yeniden imar edi-
lirken, Blakhernai bölgesinin önemini kaybet-
ti¤i anlafl›l›yor ve h›zla harabiyete gidiyor. ‹fl-
te ‹stanbul’un XV. Yüzy›lda ilk Selâtin Camii
Külliyesinin Fatih Sultan Mehmed taraf›ndan
Eyüp Sultan Külliyesi (1459) olarak gerçek-
lefltirildi¤i, Eyüp Semtinin sur d›fl› konumu,
âdeta Ayvansaray’›n Blakhernai ad›yla tan›n-
d›¤›, sur d›fl›ndaki, yerleflim durumunun Ye-
ni Ça¤ bafllar›ndaki örne¤ini oluflturuyor.
Eyüp Cami Külliyesi’yle bafllayan Eyüp böl-
gesinin iskân›na karfl›l›k Ayvansaray’›n flen-
lenmesi, iskân› XVI. yüzy›l›n sonlar›na kalm›fl
Mimar Atîk Sinan, Mimar Hayreddin ve eko-
lü, Mimar Koca Sinan ve ekolü adeta ‹stan-
bul’u bütünüyle külliyelerle yap›laflt›rd›ktan
sonra, Ayvansaray önem kazanm›flt›r. 

Ayvansaray’da II. Bayezid’in Sadraza-
m› Koca Mustafa Pafla (öl.1512), kendi ad›yla
tan›nan semtteki, plan›yla Bizans döneminin
tek örne¤i olan, Hagios Andreas Kilisesini ca-
miye dönüfltürerek medrese, çifte hamam ve
Sümbül SinanTekkesi, kendi türbesi ve Hz.
Ali’nin torunlar›n›n aç›k türbesiyle, günümü-
ze ulaflmayan arasta (sadece birkaç dükkan›
günümüze ulaflm›fl) yap›s›yla büyük külliye-
yi infla ettirmifl, sonra da Ayvansaray’daki
Câbir bin Abdullah Ensarî’nin kabrinin bu-
lundu¤u, “Câbir Camii” ad›yla bilinen yap›y›,
gene Bizans dönemi kal›nt›lar›n› de¤erlendi-
rerek, bölgede Osmanl› yap›laflmas›n› bafllat-
m›flt›. Ayvansaray’da külliye olarak yap›lafl-
man›n gerçekleflmesi ise, XVI. Yüzy›l sonla-
r›nda Alanyal› Kazasker ‹vaz Efendi’nin
(öl.994/1586) infla ettirdi¤i külliyesi, (cami,
çeflme ve hamam) ile gerçekleflmifltir.

‹vaz Efendi Külliyesi

Mimar Sinan’›n, Ayvansaray surlar›n›n
d›fl›ndaki ilk külliyesi, co¤rafyas› zor bir yer-
de, mekân kurulufluyla Zal Mahmud Pafla
Camii (1566-68) ve ba¤l›
yap›lar›d›r ki, Ayvansa-
ray Eyüp menzilinde
önemli bir külliye olarak,
‹stanbul’la Eyüb’ün ba¤-
lant›s›n› sa¤lamlaflt›rd›-
¤›n›, ayn› zamanda Ha-
liç’ten ‹stanbul’un sur d›-
fl› alanla yap›sal silueti-
nin  bütünlü¤ünü sa¤la-
d›¤›n› bilmekteyiz.
Ayvansaray’da Blakher-
nai Saray alan›nda, hem
co¤rafyas›n›n zorlu¤u
hem de önceki yap›lafl-
malar›n kal›nt›lar›
aras›ndaki düzlükte 
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(6) Pervitich; pl. 29.
(7)Dirimtekin, F.; a.g.m., s.18-
23.

Resim 9; Ayazma arkas›ndaki sur
duvarlar› (F. Dirimtekin’den)

Resim 10; ‹stinat Duvarlar› (F.
Dirimtekin’den)

Resim 11; Afla¤› Blakhernai’den
yukar› Blakhernai’ye ç›kan ram-
pal› yol

Resim 12; ‹vaz Efendi Camii ve
çevre plan› (Müller-Wiener’den)



‹vaz Pafla Camii’ni infla etmifl, yak›n›ndaki
Hançerli Hamam’› da bu cami bütünlü¤üne
katm›flt›r. Di¤er taraftan, Hançerli Hamam
Soka¤›’n›n aç›ld›¤› meydan›ms› küçük yol a¤-
z›nda da bir su maksemi ve çeflme infla etmifl-
tir. Böylece XVI. Yüzy›l sonlar›nda, varl›¤› bi-
linen hamam ihya edildi¤i gibi cami ile hama-
ma ve mahalleye su ba¤lanm›fl oldu¤unu an-
l›yoruz.(8)

Zemin

Sinan, ‹vaz Efendi Camii’ni Aleksios Sa-
ray alan›n›n güneyindeki düzlükte, Anemos
Zindan›’n›n güney dar kenar›n›n kuleye bitifl-
ti¤i s›n›r aras›nda infla etmifltir. Mimar›n bu
alan› seçmesi, sa¤lam ve daha önce yap›lafl-
mam›fl bir düzlükte camiyi infla etme iste¤i-
dir. Kare plan yorumu içinde duvara ba¤l› al-
t› destekle tafl›nan kubbesiyle bu cami düzlü-
¤üne bir rampa-merdivenle ç›k›l›r. Günü-
müzde örülen bir duvarla, bu rampa merdi-
ven iptal edilmifltir.

Kare plan yorumundan mihrap bölü-
müyle d›fla taflan k›ble cephesi d›fl›nda yap›
d›fltan üç yönde tek meyilli çat› ile örtülü re-
vakla çevrili olarak yap›lm›flt›r. Bu revak
1935’den sonra kald›r›lm›flt›r. Kubbeyi tafl›-
yan duvar payaleri derinli¤ince üç yönde iç
mekan galerileri meydana getirilmifltir.(9)

Cepheler

Yap›n›n kare prizmatik mekân kuruluflu
ve cephelerde pencere s›ralar› ile tafl-tu¤la-
derz hat›l dokusuyla çok katl› görünümü, bu
enine cephe kuruluflu ifadesi pencere s›ralar›-
n›n dikeyli¤iyle dengelenmifltir. Di¤er taraf-
tan kubbeye kat›lan eksedralar aras›na, girifl
cephesinde pencereli bir üst kat cephesi ile
bütünleflen yap›, e¤imli arazinin de verdi¤i
avantajla, Haliç’ten bak›ld›¤›nda kubbe ile
bütünleflmifl çok katl› cephesiyle, adeta bir si-
vil mimarl›k örne¤i anlay›fl›yla alg›lan›r. ‹vaz
Efendi Camii mihrap yönünün zorunlulu¤u
nedeniyle, surlara yak›n konumuyla ve en
önemlisi k›ble taraf›ndaki yolla ba¤lant›s›,
do¤rudan mümkün olmad›¤›ndan, farkl› bir
girifl cephesine sahip olmufltur.

Duvarla ortadan kalkan, rampa-merdi-
venle ulafl›lan bu cephe de, ortas›nda bir dizi
pencere s›ras›, iki yanda ise girifl kap›lar› aç›l-
m›flt›r. Üstte, gene pencere s›ras› cepheyi olufl-
turur. Caminin bulundu¤u düzlük, cami için
bir ön avlu ya da revakl› avluya, hatta derin
bir son cemaat yerine imkan vermedi¤inden,
di¤er taraftan  cephenin ortas›na aç›lacak bir
cümle kap›s›, hemen surlar›n gerisindeki, bu
küçük yap›ya an›tsal bir cephe görünüflü ka-
zand›ramayaca¤›ndan, Sinan caminin cephe-
sini Haliç’e bakan kuzey cephe ile bütünleflti-

rerek, farkl› bir yo-
rumla ifade etmifl-
tir. Minarenin mih-
rap duvar›na biti-
flik kuzey-do¤u kö-
flede infla edilmesi
de, gene Haliç yö-
nünde ‹stanbul’un
kuzey-bat› köflesin-
deki görünüflünü
tamamlam›flt›r. Zal
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(8) Çeçen, Kaz›m; II. Bayezid
Su Haritas›, ‹stanbul 1997.
(9) Aslanapa, Oktay; Osmanl›
Devri Mimarisi, ‹stanbul, 1986,
s.302.

Resim 16; ‹vaz Efendi Camii, Ba-
t› cephesi (May›s 2003)

Resim 17; ‹vaz Efendi Camii,
Do¤u cephesi (May›s 2003)

Resim 13; Anemas Zindan›n›n
girifli (May›s 2003)

Resim 14; ‹vaz Efendi Camii, gi-
rifl cephesi (May›s 2003)

Resim 15; ‹vaz Efendi Camii
(Müller-Wiener’den)



Mahmud Pafla ve
Eyüp Sultan Cami ile
zincirin halkas›n› mey-
dana getirmifltir.(10)

Sinan ekolünün
yüzy›l›n sonlar›na do¤-
ru gerek ‹stanbul’da, ge-
rekse Anadolu’da plan-
lay›p infla etti¤i bilinen
yap›larda pencere s›rala-
r›yla çok katl› görünüfl
sergileyen cami yap›lar›-
n›n uygulamalar› görül-
mektedir. Manisa’daki
Muradiye Külliyesi Ca-
mii’nde de cepheler benzer özellikler gösterir.(11)

Sinan Haliç’te daha önce planlay›p infla
etti¤i Kas›mpafla’daki Kaptan-› Derya Piyale
Pafla (1573) Külliyesi’nde  de camiyi alüvyon-
lu zemin üstüne fevkânî olarak infla etmifl ve
yap›y› d›fltan tonozlu revaklarla kuflatm›flt›.
Minareyi ise, enine uzun girifl cephesinin or-
tas›na al›p, iki yanda girifl kap›lar›n› açm›fl,
yap›ya adeta banisinin mevkini belirleyen
sembolik bir ifade kazand›rm›flt›.

‹flte ‹vaz Efendi Camii’nde de gene bir
yüksek düzlük üzerinde tromplu kubbesiyle
bütünleflen cephe kuruluflu ile, cami bütünlü-
¤ünde  âdeta yap›n›n bulundu¤u alan›n önce-
ki yap›laflmas›n› simgeleyecek, “buras› eski-
den saray alan›yd›” dedirtecek bir ifade ve
görünüfl sunulmufltur.

KAYNAKÇA

• Aslanapa, Oktay; Osmanl› Devri Mimarisi. ‹stanbul, 1986.

• Ayverdi, E. Hakk›; 19. As›rda ‹stanbul Haritas›, (Haz›rlan›-
fl›; 1875’ler), ‹stanbul, 1958.

• Cantay, Gönül; “‹stanbul’un Tarihi Topografyas›”, III. Eyüp
Sultan Sempozyumu Tebli¤leri, ‹stanbul, 1999, s. 86-93.

• Cantay, Gönül; Cezerî Kas›m Pafla Külliyesi”, V. Eyüp Sul-
tan Sempozyumu Tebli¤leri, ‹stanbul, 2001, s. 116-121.

• Cantay, Gönül; “Baflkentlerin do¤uflunda Mimari Kültürün
Rolü”, Türk Kültür ve Sanat›ndan Kesitler, (21. Yüzy›l
E¤itim ve Kültür Vakf›), ‹stanbul, 2002, s. 97-101.

• Cantay, Gönül; Osmanl› Külliyelerinin Kuruluflu, Ankara,
2002.

• Çeçen Kâz›m; II. Bayezid Suyolu Haritalar›. ‹stanbul, 1997.

• Dirimtekin, F.; Fetihten Önce Haliç Surlar›. ‹stanbul, 1956.

• Evliya Çelebi; Seyahatname. c.1, (yay. Zuhuri Daniflman),
‹stanbul, 1969,s. 109-112. 

• Eyice, Semavi; “Tarihte Haliç”, Haliç Sempozyumu Bildiri-
leri, (‹.T.Ü.) 10-11 Aral›k 1975, ‹stanbul 1976.

• Eyice, Semavi; “‹stanbul’da ihmal edilmifl Tarihi bir semt
Ayvansaray”, TAÇ, 1/1, ‹stanbul, 1986, s. 29-36.

• Eyice, Semavi; “Kâ¤›thane-Sâdâbâd-Ça¤layan”, TAÇ, 2/5,
‹stanbul, 1987, s. 33-49.

• Eyice, Semavi; “Zal Mahmut Pafla Camii ve Mimar Sinan, V.
Eyüpsultan Sempozyum Tebli¤leri, ‹st.l, 2001, s. 12-21.

• Hüseyin, Ayvansarayî; Hadikat ül Cevamî. ‹stanbul, 1281,
c.1, s. 147, 167.

• ‹stanbul fiehri Rehberi, ‹stanbul 1934.

• Pervititch, Jacques; Sigorta Haritalar›nda ‹stanbul. (bas›m
yeri, y›l› yok) (Pafta No:29)

• Kayra, Cahit; ‹stanbul Haritalar›, Ortaça¤dan Günümüze.
‹stanbul, 1990.

• Koçu, R. Ekrem; “Ayvansaray”, ‹stanbul Ansiklopedisi, III,
1960, s. 1642-1655.

• Mortmann; Esguisse topographie de Contantinople. Lille,
1872, s. 35-39.

• Müller-Wiener, W.; Bildlexikon zur Topographie ‹stanbul.
Tübingen, s. 223-224.

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

95

Resim 18; ‹vaz Efendi Camii,
K›ble cephesi (May›s 2003)

Resim 19; ‹vaz Efendi Camii
(May›s 2003)

(10) Cantay, Gönül; “Cezerî
Kas›m Pafla Külliyesi”, Eyüp
Sultan Sempozyumu Tebli¤-
ler, ‹stanbul 2001, s.109-112.
(11) Cantay, Gönül; a.g.e. s.109-
112.

Resim 20; ‹vaz Efendi Camii, iç
mekandaki ahflap revaklar (May›s
2003)

Resim 21; ‹vaz Efendi Camii, çi-
ni mihrab› (May›s 2003)

Resim 22; ‹vaz Efendi Camii, çini
mihrab›ndan detay (May›s 2003)



96

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

‹STANBUL S‹LÜET‹NDE B‹R
fiAHS‹YET VE B‹R K‹ML‹K OLARAK

EYÜP SULTAN

Prf. Dr. Gündüz GED‹KO⁄LU / Yrd. Doç. Dr. Ensar Niflanc›

1968 Bayburt do¤umlu, 1993 Bo¤aziçi
Üniversitesi ‹‹BF mezunu, Haliç Üniversite-

si ‹flletme Fakültesi Ö¤retim Üyesi

Salihli do¤umlu. Lise ve yüksek tahsilini
‹stanbul’da tamamlad›. Çocuk Sa¤l›¤› ve
Hastal›klar› konusunda yurt içi ve yurt

d›fl›nda uzun y›llar araflt›rmalarda bulundu.
‹.Ü. T›p Fakültesinde bu bölümün kurucusu
oldu. Onkoloji ve çocuk onkolojisinde ulusal

ve uluslararas› baflar›lar elde etti. Bizim
Lösemili Çocuklar Vakf›’n› kurdu ve

baflkanl›¤›n› yapt›. 19984de Haliç Üniversite-
si’ni kurdu. Mütevelli heyet baflkanl›¤›n›

yürüttü. Birçok ilmi araflt›rmaya imza att› ve
toplant›lara kat›ld›. Birçok sayg›n kuruluflun
üyesi olan Gediko¤lu evli ve üç çocuk babas›.



Öncelikle belirtmeliyim ki benden bir ko-
nuflma yapmam talep edildi¤inde do¤rusu he-
yecanland›m ‹stanbul gibi bir çok medeniyete
befliklik eden eflsiz bir dünya flehrine derinlik
kazand›ran onun hüviyetinin asli unsurlar›n-
dan önemli bir kaç›n› içinde bar›nd›ran bir
semte iliflkin bir fleyler söylemek gerçekten
mutluluk verici. fiairlere ilham kayna¤› olan
bu beldeye mimari, flehircilik, Tarih, edebiyat
dallar›nda uzman üstatlar›n perspektiflerin-
den bakmak, buz güzide toplulu¤un aras›nda
bulunmak ise mutlulu¤umu bir kat daha art›r-
maktad›r. 

fiehirlerin bir kimlik bir flahsiyet sahibi ol-
duklar› hep söylene gelmifltir. fiehirler de on-
lar›n içinde yaflayan insanlar gibi canl› varl›k-
lard›r; onlar organik bir bütün teflkil ederler.
Bir canl› organizma gibi do¤ar, yaflar, büyür
ve ölürler. fiehirler onlar› infla eden toplumlar
gibi ruh tafl›rlar önce insanlar flehri infla eder-
ler; sonra da flehir sahip oldu¤u ruhla sakinle-
rini e¤iterek onlara belirli bir kimlik verir. Bir
flehri onun organik parçalar›/uzuvlar› olan
semtlerinden ayr› olarak düflünmek mümkün
olmad›¤› gibi, bütünü göze almadan parçalar›
yerli yerine oturtmak, onlar›n ne tür fonksi-
yon ve önemlerinin bulundu¤unu anlamak da
mümkün de¤ildir.

Konuflmam Dünyada benzeri olmayan
Haliç denizinin k›y›lar›na taht kurmufl Eyüp
Sultan semti üzerine olacak. Bu semtin hususi-
yetlerini ortaya koyabilmek için ‹stanbul’u
dikkate almam›z gerekiyor. Zira onlar etle t›r-
nak gibi. 

Mekke, Medine ve Kudüs’le birlikte Dün-
yan›n dört kutsal flehri aras›nda yer alman›n
yan›nda ‹stanbul, co¤rafyas›yla iklimiyle üç
büyük imparatorlu¤a baflflehirlik etmesiyle,
kadim dünyan›n en önemli iki k›tas›n›n birlefl-
ti¤i bir noktada bulunmas›yla gerçekten dün-
yan›n en eflsiz flehirlerindendir. ‹stanbul “en”
lerin flehridir; Do¤unun en bat›s›nda, Bat›n›n
en do¤usunda, Güneyin en kuzeyinde, Kuze-
yin ise en güneyindeki gizemli bir beldedir.
En çok muhasara alt›na al›nan, Müslümanla-
r›n en çok fethetmek istedikleri, H›ristiyanla-
r›n en çok korumak istedikleri yerdir ‹stanbul.
En çok tarih kokan, ba¤r›nda en çok flaheser
bar›nd›ran bu flehrin hinterland› da çok genifl-
tir. Farkl› medeniyet havzalar›nda geliflen
eserlerden bu mekanda bulmak mümkündür.
Ondakikal›k bir yaya yürüyüfl süresi içinde
kat edebilece¤iniz bir alanda Eski M›s›r’›n, Bi-

zans’›n en muhteflem
eserlerinden örnekler gö-
rebilece¤iniz gibi; mima-
risiyle gören herkeste
hayranl›k uyand›ran Sul-
tan Ahmet camiini, Al-
man çeflmesini bulabilirsi-
niz.

‹stanbul’un “sureti”
sadece böylesine güzide
eserlerle güzelleflmemifl
ayn› zamanda sahip oldu-
¤u eflsiz co¤rafi yap›s›yla,
topografyas›yla bu eserle-
re kendinden güzellik ve
derinlik katm›flt›r. ‹stan-
bul adeta, en güzel eserle-
rin en güzel bir flekilde
sergilendi¤i aç›k hava
müzesidir. Kadim iki
afl›k, yeflille mavinin bu-
lufltu¤u, denizle topra¤›n
kucaklaflt›¤›, suyla sahilin
usulca öpüfltü¤ü mekand›r buras›. Yine buras›
üç denizin kucaklad›¤› tek flehir unvan›na sa-
hiptir. Elbette ki dünyam›z›n bir çok yerinde
denizler de vard›r nehirler de. Ama denizin
nehir gibi akt›¤› tek belde ‹stanbul’dur. ‹stan-
bul’u “›rmak flehir” tasviriyle betimleyenler
de vard›r. Irmaklar›n geçmifli bugünü ve gele-
ce¤i vard›r. Bugün bir çok flehir vard›r ki dü-
nü yoktur belki yar›n› da olmayacakt›r. Dünü
olup bugünü olmayan flehirler den de söz et-
mek mümkündür. Ama ‹stanbul ise dünü, bu-
günü ve yar›n› olan en müstesna flehirlerden
biridir. ‹flte bu özelliklerinden olacak ki ‹stan-
bul flairin birine “fiu flehri ‹stanbul ki bimislü
bahad›r, bir sengine  yekpare acem mülkü
fedad›r” di¤erine ise “Çiçe¤i alt›n yald›z, su-
yu all› pulludur, Ay ve Günefl ezelden iki ‹s-
tanbul’ludur” dedirtecek derecede güzel, efl-
siz ve ilham veren bir flehirdir.

Bugün bütün fersudeleflmiflli¤ine ra¤men
yine de ‹stanbul, kimli¤i en belirgin flehirlerin
bafl›nda gelmektedir. Dünyada bir çok flehir
adeta birbirinin kopyas›d›r; kendilerine özgün
yap›lar› yok denecek kadar azd›r. Oysa ki Os-
manl› Türkünün ruh dünyas›n› simgesel bir
dille yans›tan bu flehrin dilinden tarihçilerin,
sosyologlar›n, sanat tarihçilerinin edebiyatç›-
lar›n ve mimarlar›n anlayaca¤› çok fley var.
Ferdin kimli¤ini, onun davran›fllar› ve eserleri
gösterirken milletlerin ruhunu da, kültürleri 
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ve sanat eserleri ele ver-
mektedir. Yani soyut olan
halk/millet ruhu kültür
fleklinde tezahür etmekte,
ete kemi¤e bürünmekte-
dir. Kültür ve sanat eser-
lerinden o kültürü o eseri
ortaya ç›karan ruh dün-
yas›na ve dünya alg›s›na
gidilmedi¤i sürece o sa-
nat eseri anlam›n› ifade

etmifl say›lmaz. Ünlü Alman düflünür Hegel,
mimariyi insan ruhunun en güzel göstergesi
olarak kabul etmektedir. Çünkü der Hegel,
mimarinin hammaddeleri olan tafl ve toprak
hayat derecesi en düflük en kesif varl›klar
iken, tinsel bir varl›k olan ruh ise en yüksek en
latif olan›d›r; iflte en latifin kesif üzerinde ken-
dini göstermesi ruhun simgesel dille kendini
apaç›k ifade etmesinden baflka bir fley de¤il-
dir. Kültür dedi¤imiz fley de zaten insan›n
kendinden dünyaya katt›¤› fley de¤il midir ?
Ayr›ca tafl›n kendisi de bafll› bafl›na bir simge-
dir; Zaman›n tesirinden en az etkilendi¤i için,
ömrü çok uzundur ve bu yönüyle o ebedili¤i
simgelemektedir. Mimarl›¤›n bir ürünü olan
flehirler de esasen böyledir; o flehri imar eden-
lerin ruh dünyas›n› yans›tmaktad›r. ‹flte ‹stan-
bul mimarl›k sanat›n›n boy verdi¤i dolay›s›yla
ile Osmanl› Türk ruhunun da kristalleflti¤i bir
beldedir. Bu flehri süsleyen ç›nar a¤açlar› da
çok derin simgesel bir boyut içermektedir. Sa-
raylar›n etraf›nda ve padiflah kabirlerinin yan›
bafl›nda ç›nar a¤açlar› dikmifl olmalar›, onlar›n
dünya görüfllerinin de simgesiydi. Zira ç›nar
a¤ac› sadece bir a¤aç de¤ildir, simgesel dili
tam da Osmanl›’n›n dünya görüflünü yans›tan
bir özellik arz ediyordu. Bu a¤aç en uzun
ömürlü a¤açt› ve devletin ve payitaht›n ebet
müddetli¤inin bir niflanesi olarak alg›lanmak-
tayd›. 

K›saca ‹stanbul da ki eserler sadece fizik-
sel görevi olan ve estetik duygulara hitap
eden mekansal varl›klar de¤ildir, onlar›n sim-
gesel de¤erleri vard›r; Camiler ve camilere ve-
rilen özel flekiller, mezarl›klar, mezar tafllar›n-
da kullan›lan motifler süs ö¤esi olman›n öte-
sinde tinsel anlamlar içermektedir. Yine me-
zarl›klarda kullan›lan a¤açlar da simgesel ile-
tiflim amaçlar› tafl›maktad›r. Bu nedenle ‹stan-
bul üç boyutlu bir flehirdir. Dikkatinizi yo¤un-
laflt›rd›¤›n›z ölçüde bu flehrin derinliklerine
gidersiniz. Bu boyutu görmedi¤inizde ise ger-

çek ‹stanbul’u tan›yamaz ve gerçek ‹stanbullu
olamazs›n›z. ‹stanbulluk bilincinin bugünler-
de bu denli düflük olmas› ‹stanbul sakinlerinin
sadece %20’sinin kendini ‹stanbul’lu olarak ta-
n›mlamas› bu flehrin üçüncü boyutunun hangi
ölçüde görülebildi¤ine dair asl›nda bir ipucu
verebilir.  Üçüncü boyut kuflkusuz ki flehre
kimlik veren, onun “siretini” teflkil eden tinsel
varl›k ruhtur. 

Bu noktada bir aslen Frans›z olmakla bir-
likte kendisini ‹stanbul’lu olarak tan›mlamak-
tan çok hoflnut olan Piyer Lotiye kulak vere-
lim ve bakal›m bir yabanc›n›n gözünde ‹stan-
bul nas›l bir diyarm›fl; “Dersaadet d›fltan ve fi-
ziksel olarak bir uygarl›klar sentezi olarak gö-
rülüyordu.  Denizden ulafl›lan kentte ileriye
ç›km›fl bir yar›mada üstünde bir inciler ve el-
mas toplar birikintisi gibi sergilendi¤i bir ta-
k›m kubbeler, minareler, kaleler ve bacalarla
nefesleri kesiyordu”.

fiimdi diyece¤iz ki, ‹stanbul içerdi¤i bütün
kültürel sanat ve mimari eserleriyle Osmanl›
Türk ruhunu yans›tmaktad›r. ‹stanbul’u anla-
mak ancak bu ruh dünyas›na inmek ve ona
nüfuz etmekle mümkündür. Sembolik dil
olanca yo¤unlu¤u ile kullan›lm›flt›r bu belde-
de. Fethi, bir ça¤›n kapan›p di¤erinin aç›lmas›-
n› ve ‹slam dünyas›n›n H›ristiyan dünyas› üze-
rinde egemen hale gelmesini simgeleyen bu
flehirdeki bütün unsurlar da asl›nda simgesel
bir nitelik tafl›maktad›r. Bu nedenle flehirdeki
bütün unsurlar›n sadece ne olduklar›na de¤il,
ne demek istediklerine de bakmak icap etmek-
tedir. 

Bütün bu en’lerin topland›¤› flehrin sur d›-
fl›ndaki en kadim ve en önemli semti hiç kufl-
kusuz ki Eyüpsultan’d›r. Bu semtin çok önemli
hususiyetleri vard›r. Daha önce de dedi¤im gi-
bi flehrin kutsal bir hüviyet kazanmas›nda
önemli bir yere sahiptir. Zira, Eyüpsultan sem-
ti Hz. Peygamberin hem vahiy katibi, hem de
O’nun sanca¤›n› savafllarda tafl›yan ve hem de
Hicret sonras› Hz Peygamberin evinde uzun
bir süre evinde misafir kald›¤› yüce flahsiyet
Eba Eyyubel Ensari’nin Türbesi bu semtin
merkezi noktas›nda bulunmaktad›r. Eyüpsul-
tan semti bu türbenin merkezinde flekillenme-
ye bafllam›fl ve zaten ismini de bu ulu flahsiyet-
ten alm›flt›r. Fetih öncesi dönemde Bizans’a bir
nekropol görevi üstlenen bu semt, gerçek kim-
li¤ini fethin hemen akabinde bafllayan imar ve
flenlendirme faaliyetleriyle kazanmaya
bafllam›flt›r. Tarihten biliyoruz ki Osmanl›
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Resim 2; Eyüp Camii (As›rlar
Boyunca ‹stanbul, Haluk Y.
fiehsuvaro¤lu, ‹stanbul, 1953
S.51)



Türkünün fethedilen yerleri flenlendirme poli-
tikas› vard›.  ‹flte Eyüpsultan bu politikan›n en
belirgin flekilde kendini gösterdi¤i yerdir. Fe-
tihten hemen sonra Fethi gerçeklefltiren padi-
flah Fatih Sultan Mehmet Eyübel Ensari’nin
mezar› bafl›nda bir türbe yapt›rm›fl ve çok geç-
meden ‹stanbul’un ilk “Selatin Camisi”ni bu
türbenin yan› bafl›nda infla ettirmifltir. Anado-
lu’nun çeflitli yerlerinden özelliklede Bur-
sa’dan çeflitli cemaatlere mensup insanlar› bu-
raya getirerek semtin daha da canlanmas›n›
sa¤lam›flt›r. Hatta Fatih, hocas›  Akflemsettin’e
bu semtte oturmas›n› tavsiye ederek bu semte
ve bu semtin geliflmesine ne denli önem verdi-
¤ini göstermektedir. Fatihten sonra da gelenek
de¤iflmemifl tahta ç›kan hemen her padiflah bu
gözde semte çok ihtimam göstermifller. Bu
belde flahs›nda Hz. Peygambere olan ba¤l›l›k-
lar› ve dine verdikleri önemi ifade etmek üze-
re an›tsal nitelikte mimari eserler bina infla et-
mifllerdir. Sadece padiflahlar de¤il, padiflah
yak›nlar›, devletin ileri gelenleri, eflraf da bu
semti imar konusunda adeta birbirleriyle ya-
r›flm›fllard›r. Özellikle Eyüpsultan zaman için-
de sadece bir cazibe merkezi olmakla kalma-
m›fl ayn› zamanda ‹stanbul’un bir prototipi
haline gelmifltir. O kadar ki bugünün Eyüp-
sultan›n’da Osmanl›’n›n eserlerine bakarak
onun sosyal, siyasal, kültürel yap›s›na onun
dünya görüflüne iliflkin çok önemli bilgiler
edinmek, Osmanl› dünyas›na, onun dünya al-
g›s›na nüfuz edebilmek mümkündür. 

Eyüpsultan’da olup bitenler, gerçekten de
bu semte bir hususiyet bir kimlik kazand›rd›¤›
kadar, Osmanl› dünyas›n›n tan›nmas› konu-
sunda da özel bir yeri vard›r. Dünya da çok az
semtte bu kadar “ifllenmifl”, bu kadar büyüle-
yici bir yüze sahiptir. fiimdi, bu semtin yüz
hatlar›n›n belirginleflmesinde önemli yere sa-
hip olan baz› hususiyetlere bakal›m. 

Eyüpsultan semti Osmanl› padiflahlar›n›n
k›l›ç kufland›klar› semttir. Bu alanda padiflah-
lar›n padiflahl›klar›n›n sembolik anlamda tes-
cillendi¤i bu törenlerin Eyüpsultan semtinin
geliflmesinde önemli bir faktör oldu¤u kadar
Osmanl› Türk’ünün zihniyet dünyas›n›n yö-
netim anlay›fl›n›n en güzel flekilde sembollefl-
tirmektedir. 

Eyüpsultan türbesinin K›l›ç Kuflanma tö-
renlerinin gerçeklefltirildi¤i mekan olarak se-
çilmesi bir yandan Hz. Eyyübel Ensari gibi is-
lam tarihinde yüksek bir makama sahip yüce
bir kiflinin Allah kat›nda yaflarken dua ve yar-

d›m›na ölünce ahirette flefaatine mazhar ol-
mak hükümdarl›¤›n› onun manevi huzurunda
manevi flahitli¤i ve belgelemek amac› tafl›d›¤›
kadara di¤er yandan da yasama, yürütme ve
hükmetme erkini dini duygusu ile besleyerek
toplum üzerindeki sayg›nl›¤› en üst düzeyde
tutabilmek amac›na yönelmifltir. 

Konumuzla ilgili olarak aç›kl›¤a kavufltu-
rulmas› gereken hususlardan biride neden
“Taklidi seyf” yani k›l›ç kuflanma oldu¤u ve
padiflah hükümdarl›¤›n›n vurguland›¤› bu tö-
rende etkin bir obje olarak neden k›l›c›n seçil-
mifl oldu¤udur. Pek tabidir ki k›l›ç yerine yine
geleneksel olarak zenginlik, asalet, makam ve
üstünlük belirleyen gürz, fleflper gibi silahlar
takabilir tu¤ alem gibi kutsal nitelik tafl›yan
semboller verilebilir ve törenin ad› da bunlara
ba¤l› olarak saptanabilirdi. Ya da bir fley ku-
flanmak yerine Bat› da oldu¤u gibi taç giyini-
lebilirdi. Bu sorular›n cevab›n› vermek üzere
k›l›c›n Türk toplumunun sosyal, siyasal ve as-
keri tarihi içerisindeki yerine kavramsal ola-
rak k›saca iflaret incelemek gerekir.   

Türklerin ‹slam dinini kabul etmelerinden
sonra k›l›c›n gerek kavramsal olarak ve gerek-
se form olarak daha da zenginlefltirildi¤i ‹slam
dönemin ilk eserlerinden olan Kutatgubilik’te
vezir ÖGDÜLMÜfi, hakan KÜNTO⁄DI IL‹⁄’e
flöyle seslenir “Ey hükümdar, memleket ve
devlet idaresi için üç fley gerekir, sa¤ elinde
k›l›ç, sol elinde ikram edecek nimet, a¤z›nda
tatl› söz. fiu halde,  k›l›ç yal›n bir güç gösteri-
si de¤il; sosyal, siyasal,
kültürel alanlar› koru-
yan meflru gücü temsil
etmektedir”.(1)

K›l›ç alaylar›n›n ter-
tip ve tanziminde dö-
nemlere göre de¤ifliklik-
ler oldu¤u gibi padiflah-
lar›n Eyüpsultan’a gelifl
ve gidifllerinde de farkl›-
l›klar görülmektedir. Ba-
z›lar› deniz yolu ile
Eyüpsultan’a gelmifller,
karayoluyla ayr›lm›fllar.
Baz›lar› da kara yoluyla
gelip deniz yoluyla ayr›l-
m›fllard›r. Deniz ve kara
yolunun birlikte kulla-
n›lmas› ço¤unlukla yaz›-
l› metinlerde sultanül-
berreyn ve Hakanül Bah-
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Resim 3; Eyüpsultan Camii’nde
Kur-an tilaveti, (Alfa Magazine,
‹stanbul 2000 s,30)



reyn ifadesinin simgesel bir dille anlat›m›ndan
baflka bir fley de¤ildir. 

Sonuç olarak Taklidi seyf konusunda din
için millet için felsefesini bütün bir Eyüpsul-
tan bölgesini kutsal bir mekan haline getirerek
ilan eden, Devletin ve buyurma yetkisini elin-
de bulunduran padiflah güç ve kudretini ve
hükümranl›¤›n› topluma kabul ettirerek yöne-
timle yönetilen aras›nda kurulan sayg›n bir
ba¤ ve hatta daha da ötesi kutsal bir antlaflma-
d›r. 

Padiflahlar k›l›ç kufland›klar› bu beldeyi
s›k s›k ziyaret ederler özellikle de Cuma na-
mazlar›n› burada k›lmaya ihtimam gösterirler-
di. 

Eyüpsultan’›n ikinci belki de daha önemli
hususiyeti ise hiç kuflkusuz ki onun bir mezar-
lar diyar› olufludur. Eyüpsultan Türbesi ve
onun etraf›nda halkalanan ve düzlükten bafl-
layarak arkadaki d›fl yamac› tamamen kapla-
d›ktan sonra tepenin üst noktas›na uzanan ge-
nifl bir mezarl›k bulunmaktad›r. Türbeyi ve
onu çevreleyen mezarl›¤› bu ölçüler ve etkin-
lik içinde sadece bu semtte görebiliyoruz. Os-
manl› döneminde toplumun her kademesin-
den çok say›da insan öldü¤ünde Ebu Eyyübel
Ensari’ye yak›n  olmak istedi¤inden bu ma-
kaddes beldeye defnedilmifl böylelikle bu me-
zarl›k h›zla büyümüfltür. Ancak Eyüp Sultan’a
bir özellik kazand›ran bu mezarl›k emsaller-
den çok farkl› özelliklere sahiptir. Bu farkl›l›¤›
belki de yine yabanc› bir gözlemci en güzel fle-
kilde ifade etmifltir. Admondo Amics, ‹stanbul
adl› kitab›nda, “‹stanbul’un baflka hiçbir ye-
rinde ölüm tasvirini güzellefltiren ve kork-
madan seyrettiren Müslüman sanat› bu ka-
dar zarafetle gözler önüne serilemez. Dudak-
lar›nda hem dua, hem tebessüm uyand›ran

hüzün ve zarafet dolu bir kabristan bir saray
bir bahçe bir mabet gibidir” diyerek Eyüp
Sultan mezarl›¤›n›n hususiyetine iflaret etmifl-
tir. 

Uygun disiplerle bakt›¤›m›zda bir mezar
tafl›n›n sanat ve edebiyat baflta olmak üzere
sosyoloji, felsefe, iktisat, antropoloji ve hatta
t›p tarihiyle ilgili ip uçlar› vermesi mümkün-
dür. Sözgelimi sanat analizi yap›lan bir mezar
tafl› geçmifl zamanlara ait fliir ve infla esteti¤i
ile edebiyat tarihini do¤ru tespitte yard›mc›
olur. Bu semtin ve ‹stanbul fiehrinin geçirdi¤i
evreler, tarihi bilinmeyen olaylar›n tan›mlan-
mas›, atalar›m›z›n kimlik ve meslek gruplar›-
n›n tan›mlanmas› aile ve flecere bilgisinin tes-
piti  hep bu mezarl›klarda dosyalanm›fl bilgi-
lerdir ve bunlar tarihin sat›r aralar›n› doldur-
mak için bize kaynakl›k edebilmektedir. 

Eyüpsultan ‹stanbul’umuzun birazda me-
zarl›klarla birlikte an›lan bilad› selasesinde bi-
ridir. Mezarl›k kelimesindeki so¤ukluk ve iti-
cilik bu semte birden bire munis bir anlama
bürünür. Eyüpsultan da mezarl›k bir medeni-
yetin ta kendisidir ve Eyüpsultan birazda me-
zarl›k demektir. Burada hayat mezarl›¤›n çev-
resinde geliflir ve mezarl›k bir öteki mahalle
oluverir. Baflka hiçbir yerde Eyüpsultan da ki
kadar mezarl›k ile hayat iç içe de¤ildir. Bura-
da ölüm ile hayat, ölü ile diri öylesine yak›n-
d›r ki ancak ince bir toprak tabakas›yla birbi-
rinden ayr›l›r(2)

Bu mezarlara hususiyet kazand›ran en
önemli ö¤elerden biri ise mezarlar› süsleyen
servi a¤açlar› seçilmifltir. fiimdi dilerseniz k›-
saca ona göz atal›m. 

Servi yaz k›fl yeflil duran ve kendine özgü
güzel bir kokusu olan uzun bir a¤açt›r. Tepe
sürgünleri ile di¤er a¤açlar›n boylar›n› aflan ve
›fl›¤a do¤ru yükselen servi a¤ac› afla¤›da genifl
yukar› do¤ru sivri konik bir flekil göstermek-
tedir. Bu konik gövdesi onun ›fl›ktan daha çok
yararlanmas›na yard›mc› olmaktad›r. Alt dal-
lar› da üst dallar› gibi canl›l›¤›n› uzun süre ko-
ruyabilir. Böylece uzun ömürlü bir a¤aç ola-
rak mevsimlere ba¤›ml› kalmadan yeflilli¤ini
pul fleklindeki yapraklar› ile koruyabilir.(3)

Servi a¤ac› kutsall›k kazand›r›lm›fl bitkiler
aras›nda oldukça önemli ve anlam yüklü bir
a¤açt›r. Tasavvuf içinde de önemli bir yer tut-
maktad›r. Servinin düzgün ve uzun olufl Ku-
randaki Arapça Allah yaz›l›fl›n›n ilk harfi olan
elife benzetilmekte ve vahdeti vücudun bir
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Resim 4; Eyüp Defterdar ve
Haliç k›y›lar›ndan genel
görünüfl (‹stanbul’un Kitab›,
‹stanbul Valili¤i, ‹stanbul 1957,
s 63)



iflareti olarak kabul edilmektedir.

Servi yaflam ve ölüm sembolüdür. Servi
a¤ac›n›n dallar›n›n ›fl›¤a do¤ru yükselifli bir
ideal noktaya ulama iste¤ini gösterir. Bilgiye
yönelme ve birlik sa¤lamay› iflaret eder. Servi-
nin uzun ve dik flekli do¤rulu¤u dürüstlü¤ü
devaml› yeflil rengi dayan›kl›l›¤› ve uzun öm-
rü düzgün biçimi ise güzelli¤i simgelemekte-
dir. Ifl›¤› seven bir a¤aç olmas› insanlara da bi-
limin ayd›nl›¤›na yönelme konusunda yönel-
me konusunda örnek olmaktad›r. 

Bu iki önemli karakteristi¤i d›fl›nda Eyüp-
sulta’nda bir çok tarihi eser mevcuttur. Eyüp-
sultan semtinde ellisekiz cami ile mescit, yirmi
iki tekke, onbir medrese, otuz mektep, iki ima-
ret, dört karakol, otuz sahilsaray, on hamam,
onbir sebil, yüzyirmiyedi çeflme, yüzondört
türbenin yan›nda Eyüpsultanda tarihte ken-
dinden söz ettiren eflsiz mesire yerleri de bu-
lunmaktad›r; bunlarda bir kaç›n› burada zik-
retmek gerekirse, Gümüfl suyu mesiresi, A¤a
k›rl›¤›, Bülbül deresi, Can kuyusu mesiresi ve
fulya tarlalar›, lale, gül, zerrin, sümbül bahçe-
leri ile ünlü ve çiçek bahçeleri ortalar›nda ha-
vuzlar› bulunan, geceleri sabahlara kadar sü-
ren havuz bafl› sohbetlerin mekan› olan Fulya
tarlas› mesiresi.

Eyüpsultan semtinde bulanan tarihi eser-
lerin ve mekanlar›n bir dökümünü sunmak el-
bette ki bu semtin kimli¤ine iliflkin önemli bir
ipucu verebilir. Ancak burada sanat eserlerini
üstüste koyup sayman›n ço¤u zaman yan›lt›c›
olabilece¤ini belirtmeden geçemeyece¤im.
Çünkü sanat eserleri mucizevidir; e¤er bir eser
taklit ediliyor ise ve taklidi en az kendisi ka-
dar de¤erli ile bu onun sanat eseri olmad›¤›n›
gösterir. Vurgulamam gerekiyor ki ‹stanbul’u
eflsiz yapan ona kimlik kazand›ran sanat eser-
leriyle dolu oluflu oldu¤u gibi, ayn› hususiyet
Eyüpsultan içinde geçerlidir. Bir örnek ver-
mek gerekirse, mimarlar›n piri say›lan Mimar
Sinan’›n ileri yafllar›nda infla ederek Eyüpsul-
tan’› kendisiyle taçland›rd›¤› Zal Mahmut Pa-
fla Camii uzmanlar›n›n ifadesinde göre Si-
nan’›n eserleri içinde özellikle d›flyüzüne giy-
dirilen suret ve içinde bulundu¤u mekana
gösterdi¤i uyum itibariyle ayr› bir hususiyet
göstermektedir(4). Yani böylesi kimli¤e sahip
bir Camiyi sadece Eyüpsultan da bulabilirsi-
niz. Yine Eyüpsultan da flaheser niteli¤inde
mezar tafl› süslemeleri ve hat sanat›n›n en zir-
ve örnekleri bulunmaktad›r. Eyüpsultan Tür-
besi haziresinde mevcut Çelebi Mustafa Reflid

Efendi mezartafl› Rak›m›n mektep olmufl me-
zartafl› kitabelerindendir(5).

Osmanl› döneminde böylesine önemli bir
yere sahip olan bu semtin bugününe bakt›¤›-
n›zda o eski güzelli¤inden çok fley kaybetti¤i-
ni yitirdi¤ini görürsünüz. Vaktiyle son derece
sa¤l›kl› bir bünyeye ve gürbüz bir bedene sahi
olan Eyüp bugün obesite ve hastal›¤›yla ma-
lul. Tafl›n›n topra¤›n›n alt›n oldu¤unu duyan
herkesin koflup üflüfltü¤ü ‹stanbul’da yaflanan
talandan Eyüpsultan da pay›n› fazlas›yla al-
m›fl vaziyette. Ete¤ini biraz daha fazla doldur-
man›n gayretiyle etraf›na sald›ran kalabal›klar
belki büyük servetler edindiler, ‹stanbul’da
önemli kazançlar elde ettiler ama ‹stanbul’u
kaybettiler. Bu trajikomik bir durumdur. ‹s-
tanbul organik bir flekilde büyümedi. Aksine
bir trajedi yaflad›, hormonla fliflirildi. O muhte-
flem tarihi eserlerin aras›nda sanattan, estetik-
ten hiç nasibi olmayan birbirini hiç sevmeyen
apartmanlar ve semtler boy verdi. Böylece ‹s-
tanbul’un genelinde oldu¤u gibi Eyüpsul-
tan’da da kans›zl›k kendini gösterdi. K›y›lar
betonlaflt›r›l d›, su berrakl›¤›n› ve durulu¤unu
gök ise mavili¤ini yitirdi. Haliç, adeta bir at›k
çukuru muamelesi gördü bu denizdeki su ar-
t›k deniz canl›lar›na hayat veren de¤il, onlar›
öldüren bir nitelik kazand›. 

‹stanbul’umuzun ve Eyüpsultan’›n reha-
bilitasyona ihtiyac› vard›r. Son y›llarda beledi-
yelerde ve çeflitli sivil toplum örgütlerinin bu
türden çabalar›na tan›k olmak yüre¤imize su
serpmektedir. fiu an gerçeklefltiren sempoz-
yumda bu yolda at›lan önemli bir ad›md›r. Di-
le¤imiz dünyan›n incisi ‹stanbul’un ve Eyüp-
sultan semtinin sa¤l›¤›na yeniden kavuflmas›-
na yönelik gayretlerin artarak devam etmesi-
dir. 
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Eyüb, flimdiki ad› ve halk deyifliyle
Eyüpsultan, ‹stanbul’un en eski yerleflim
merkezlerinden biridir; bu ad› Türbe ve Ca-
mi’inden alm›flt›r.

‹stanbul’un h›zl› geliflen bu flirin beldesi,
Osmanl› döneminde saraylar ve köflklerle
donanm›fl, mesirelikleri, oyuncaklar›, nak›fll›
eldivenleri, kaymak ve kebaplar›yla ün ka-
zanm›flt›r. Pierre Loti’nin ad›n› tafl›yan Ra-
g›p A¤a’n›n kurdu¤u (1880) meflhur kahve-
hane, hala yerli-yabanc› herkesin ilgisini
çekmeye devam etmektedir.

XIX. yüzy›l ortalar›ndan itibaren önemi-
ni yitirmeye bafllayan Eyüpsultan, Haliç k›y›
fleridi boyunca yo¤unlaflan sanayi ile birlik-
te çarp›k flehirleflmeye de sahne olmufltur.

Eyüpsultan’› tekrar eski temiz haline
döndürme gayretine ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi’nce 1983 y›l›nda bafllanm›flt›r(1).
“Müslüman imaj›” kavram›n›n yaflat›lma-
s›nda Eyüpsultan’›n müstesna bir yeri var-
d›r.

Eyüpsultan sur d›fl›nda kald›¤› için Bi-
zans Döneminde önemli bir yerleflim merke-
zi vasf›n› kazanmam›flt›r(2).

Fetihten önce Bizans’›n dinî ve siyasî
politikalar› alt›nda ezilen Ermeni, Süryani
vb. topluluklar Fetih’ten sonra dinî kimlikle-
rini korumufltur(3).

Fetihten sonra Fatih Sultan II. Mehmet,
Hz.Peygamber’in akrabas›, Ensar’›n ilk
Müslümanlar›ndan ve onun sancaktar› olan
Ebu Eyyub el-Ensâri’nin mezar› olarak bili-
nen yere önce bir türbe yapt›rm›fl, sonra ca-
mi ve müfltemilat› ile bu mekân mamur hale
getirilmifltir. 

Zamanla külliye halini alan Fatih Sultan
II. Mehmed’in bafllatt›¤› bu yap›laflma hare-
keti, k›sa sürede büyük bir Müslüman ma-
hallesi görünümü kazanm›flt›r.  Bir bak›ma
Eyüp’ün dini merkez halini almas›n›n bafl-
lang›c›n› bu tarihlere kadar götürmek müm-
kündür. Belde böyle bir merkez olma göre-
vini günümüze kadar art›rarak devam ettir-
mifltir. Bu ba¤lamda, her hali ve bütün varl›-
¤› ile Eyüpsultan’›n evrensel bar›fla büyük
katk›lar sa¤lad›¤› rahatl›kla ifade edilebilir.

Eyüp en parlak günlerini Lâle Devri’nde
yaflam›flt›r. Haliç k›y›lar› boyunca serpifltiril-

mifl bina ve bahçeleriyle Eyüpsultan bu dö-
nemde ‹stanbul’un en gözde mekânlar›ndan
biri olma özelli¤ini kazanm›flt›r.

Eyüp, II. Mahmud’un kurdurdu¤u Ra-
mi K›fllas›’yla yeni bir yap›lanmaya sahne
olmufltur. Bunu 1877-78 Osmanl›-Rus Sava-
fl›’ndan sonra tesis edilen Hamidiye Köyü
takip etmifl, XIX. yüzy›lda Haliç k›y›s› bo-
yunca infla edilen fabrikalarla kirlenme bafl-
lam›flt›r. Eyüp esas felaketi, 1939 y›l›nda
Prost Plân›’na dayan›larak kurulmufl olan
fabrika, tersane ve iflyerleri at›klar›n›n Ha-
liç’i doldurmas› üzerine gün yüzüne ç›k›nca
yaflam›flt›r.

Eyüpsultan’›n geliflmesinde önemli rol
oynayan faktörlerden biri, ‹stanbul Beledi-
yesi’ne ait bir flube iken 1984 y›l›nda ‹stan-
bul Büyükflehir’e ba¤l› ilçe belediyesi statü-
süne kavuflmufl olmas›d›r(4).

Kara, deniz ve hava sektörlerindeki geli-
flimlerle her geçen gün yeni at›l›mlar ger-
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çeklefltiren turizm, son y›llarda, zaten mev-
cut olan ‹nanç Turizmi’ne de büyük ivme
kazand›rm›flt›r.

Bilindi¤i üzere dünyan›n birçok ülke-
sinde, orada halen yaflamakta olan veya
vaktiyle o beldede hayatlar›n› sürdürmüfl
insanlarca kutsal say›lan mekânlar vard›r.
Türü ne olursa olsun, hitabetti¤i fenomen
ne ile ilgili bulunursa bulunsun, sözü edilen
bu mekânlar daima ziyaretçi ak›mlar›na u¤-
ram›flt›r. Bu tür mekânlar›n medeniyetlerin
buluflmas›nda önemli roller üstlendi¤i de
bilinen bir gerçektir.

Yüzy›l›m›zda, ‹nanç Turizmi’ni organi-
ze bir flekilde yeniden gündeme getiren
önemli olay, Hz.‹sa’n›n ikibininci do¤um
y›ldönümü olmufltur. Miladî sene hesab›yla
da ayn› y›la denk gelen bu etkinlik için
Hristiyan dünyas› 1995’li y›llardan itibaren
hummal› bir çal›flma içerisine girmifltir(5).

Dini, ›rk›, rengi milliyeti ayr› olan her
insan kimlik aray›fl›na giriflti¤inde, bu un-
surlarda  farkl›l›k  gördü¤ü  ölçüde  karfl›-
s›ndakini “öteki” olarak nitelemektedir(6).
‹flte bu flekilde bir “öteki nitelendirme”
sun’i vâk›as›n› asgari düzeye indiren en bü-
yük faktör dinleraras› diyalog ve hoflgörü
atmosferidir. “Dillerinizin ve renklerinizin
farkl›l›¤› O’nun ayetlerindendir” mealinde-
ki Kur’an aç›klamas›n›n hikmeti biraz da bu
vâk›ada aranmal›d›r.

‹slam aç›s›ndan bu problemin çözülmüfl
bulundu¤una kesin gözüyle bak›labilir.
Çünkü tarih boyunca ‹slam, dünyan›n han-
gi co¤rafyas›nda olursa olsun, gerek fert,
gerek toplum baz›nda birarada yaflaman›n

teorik ve prati¤ini en güzel flekilde sergile-
mifltir(7).

Burada bir noktaya daha aç›kl›k getire-
rek, Hristiyanl›¤›n “Kilise d›fl›nda kurtulufl
yoktur” tarz›ndaki entegrizminin, Yahudili-
¤in etno-sentrizminin ve Hinduizm’deki
kast sisteminin aksine ‹slam’›n, Allah’a ve
âhiret gününe imanla salih emel iflleyenlere
kurtulufl müjdeledi¤ini vurgulamak lâz›m-
d›r. Yine ‹slam Allah’›n yarat›fl›nda de¤iflme
olmad›¤›n› özellikle belirtmifltir(8). Bundan
da öte Kur’an gayr-i müslimlere kendi din-
leri muhafaza hususunda ›srarc› olduklar›
takdirde de sap›kl›k içinde kalmayacaklar›-
n›(9) aç›klam›flt›r.

Dinleraras› diyalog ve hoflgörü ortam›-
n›n neflv-ü nema bulmas›nda Ceddü’l-Enbi-
ya(10) olan Hz.‹brahim’in üç büyük din, üç
büyük medeniyetin ortak kayna¤›n›n bu ül-
ke topraklar›nda bulunmas› bize flans vere-
rek bu misyonun sahibi k›lmaktad›r(11).

Dinleraras› diyalogun ad› çok iyi konul-
mal›d›r. Son derece önemli bir hadise olan
bu faaliyetin, çeflitli dinlere mensup yetkili
kiflilerin dürüst ve samimi bir flekilde birbir-
lerini anlamaya çal›flmak ve asgari müflte-
reklerde birleflmek anlam›na geldi¤i özellik-
le vurgulanmal›d›r.

Kültür tarihimizde çok önemli bir yeri
olan ‹stanbul’un ayn› önemi paylaflan
Eyüp’ü hakk›nda yap›lacak tespitlerin tarihî
a¤›rl›k yan›nda, özellikle sahip oldu¤u ma-
nevî miraslar aç›s›ndan da ele al›nmas› ge-
rekmektedir.

Hadis kaynaklar› Ebu Eyyüb Hâlid b.
Zeyd el-Ensârî hakk›nda flu hadis-i flerifi
nakleder: “Ashab›m›n her biri vefat etti¤i
belde halk› için k›yamet günü önder ve nur
olarak diriltilecektir”(12).

Eyüp’ün maddî ve manevî tarihini bu
hadis-i flerifin manaland›rd›¤› maneviyat
iklimine dayanarak aç›klamaya çal›flan ilim
adamlar› haks›z de¤ildir; çünkü Hz.Eyüb
el-Ensârî, Fetih heyecan›yla ve Rasulul-
lah’›n müjdesine lây›k olmak için günlerce
uzakl›ktaki çöllerden koflup geldi¤i ‹stanbul
surlar› önünde flehit düflmüfl ve kendi ad›y-
la an›lan Eyüp’e damgas›n› vurmufl bulun-
maktad›r. ‹flte bu aç›dan Eyüpsultan Arap
dünyas› için özel bir anlam ifade etmekte ve
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Fetih mefl’alesinin
simgesi say›lmakta-
d›r. Buradaki Türbe,
Cami ve Külliye
onun manevî varl›¤›-
n› mücessen hale ge-
tirmifltir. Bu ba¤lam-
da, Ebu Eyyub el-En-
sârî’yi ‹stanbul’un
fethine sevkeden
iman cevherinin iyi
anlafl›lmas› ve de¤er-
lendirilmesine bugün
her zamankinden da-
ha fazla ihtiyaç var-
d›r(13).

Kabri Fetih’ten önce de bilinen Ebu Ey-
yüb, Hristiyanlar taraf›ndan da ziyaret edil-
me bahtiyarl›¤›na ermifl yüce bir flahsiyet-
tir(14). Özellikle kurakl›k dönemlerinde, ya¤-
mur ya¤mas›na vesile olmas› için onun me-
zar›nda, Müslümanlarla birlikte di¤er din
mensuplar›n›n da duaya ifltirakleri câlib-i
dikkat bir hadisedir. Bundan dolay›d›r ki o,
günümüzde de tarih, kültür ve çevre miras-
lar› aç›s›ndan her geçen gün artan bir ilgi ve
zenginlikle hayat›n› sürdürmektedir.

Ebu Eyyüb el-Ensârî’nin burada med-
fun bulunmas›, buraya bir kutsiyet kazan-
d›rm›flt›r. Yurt içinden ve yurt d›fl›ndan in-
sanlar›n Eyüp’e gelmeleri Türbeyi ziyaret
içindir. Türbe’nin burada bulunmas› ise bu
yörenin kat›ks›z bir ‹slam beldesi oldu¤una
flahitlik etmektedir.

O, uzun Arapça künyesi yerine Türk
milletinin gönlünde ve dilinde Eyüpsultan
olarak tek bir isim halinde telaffuz edilmek-
tedir. Terminolojimizde sultan “gönülleri
ayd›nlatan, ›fl›k veren, milletlerin maddi ih-
tiyaçlar›n› temin etti¤i kadar manevi ihti-
yaçlar›na da k›ymet veren, emirlere, padi-
flahlara, halifelere uygun görülen bir s›fat-
t›r”(16).

K›saca ifade etmek gerekirse, Eyüpsul-
tan terimi özel bir isimdir; bu ilçeye özgü
bir alemdir. ‹lçe Belediye Meclisinin 1995,
I/3 say›l› karar›nda derpifl eyledi¤i “Eyüp-
sultan” isminin bir an evvel benimsenerek
süratle hayata geçirilmesine iflte bundan do-
lay› zaruret vard›r. Mihmandâr-› Rasûl (mi-
safir kabul eden, misafirin kondu¤u evin

sahibi) ünvan› Türk milletinin ona lây›k
gördü¤ü bir baflka tesmiyedir. 

Müslüman bir yap›ya sahip olan Os-
manl› Devleti(16) ekalliyetlere mensup gayr-i
müslim teb’aya, her türlü kiflilik hak ve hür-
riyetleri yan›nda özelikle din ve ticaret yap-
ma hürriyeti de vermifltir(17). Nitekim daha
Fetih’in ikinci günü yay›nlanan, “saklanan-
lar›n hiçbir fleyden korkmadan ortaya ç›k-
malar›, kaçanlar›n geri gelmeleri, mal, ›rz,
din ve mezhep hürriyetleri Türk kanunlar›
teminat› alt›ndad›r” ferman›, Fatih Sultan II.
Mehmed’in ne kadar genifl bir hürriyet an-
lay›fl›na sahip oldu¤unu göstermesi bak›-
m›ndan önemli bir tarihî vesika niteli¤ini
tafl›maktad›r(18).

Fatih Sultan II Mehmed’in gayr-i müs-
lim halka özel bir de¤er verdi¤i Rum, Orto-
doks Patri¤i Gennadios Svholarios’tan
inanç umdelerini bildiren 20 maddelik Gen-
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(13) ‹bnu’l-Esir, el-Kâmil,
III, 459; Kazvini, Âsâru’l-
ibâd, Beyrut, trz. s. 606; Nu-
rettin Topçu, Büyük Fetih,
‹stanbul, 1962.
(14) Eyüb’te gayr-› müslim-
lerden bir toplulu¤un yafla-
d›¤›, özellikle f›r›nc›l›k mes-
le¤i ile ifltigal ettikleri bilin-
mektedir.
(15) M.Zeki Pakal›n, Os-
manl› Tarih Deyimleri ve
Terimleri Sözlü¤ü, ‹stanbul,
1946, III, 76.
(16) Ahmet Akgündüz, Os-
manl› Kanunnameleri, ‹s-
tanbul, 1984, I, 27.
(17) Zuhuri Dan›flman, Os-
manl› ‹mparatorlu¤u Tarihi,
‹stanbul, 1965, II, 98.
(18) Bkz.Hüseyin Batuhan,
Bat›da Tolerans Fikrinin Ge-
liflmesi, ‹stanbul, 1959.

Resim 4; Eyüp Mezarl›¤›, Piyer
Loti Tepesi, Kartpostal (Eyüp
Belediye arflivinden)

Resim 5; Sultan Reflat, Bostan
‹skelesi (Eyüp Belediye arflivin-
den)



nadios ‹tikadnamesi’ni yaz›l› bir metin ola-
rak istedi¤i bilinmektedir. Yine Fatih’in fet-
hi takipeden y›llarda gayr-i müslimlere
ekstradan bir tak›m hak ve hürriyetler bah-
fletti¤ini tarihi vesikalar zikretmektedir(19).
Bu ba¤lamda Osmanl›, cami, havra ve kili-
seyi bir arada yaflatan kültür atmosferini
kurmufl ve insanl›¤a hediye etmifl ender ül-
kelerden biridir(20).

Irklar, dinler, diller ve renkler mozai¤i-
ni sinesinde bar›nd›ran Osmanl› Devleti,
kendi d›fl›nda bütün insanlara özel hukuk-
lar›n› seçme hakk›n› vererek çok hukuklu-
lu¤u en güzel flekilde kompoze etmifltir. Bu
ba¤lamda, Fatih Sultan II. Mehmed’in Fer-
man›’n› bir Bar›fl ve Hoflgörü Beyannamesi
olarak alg›lamak hiç mübala¤al› bir yorum
de¤ildir(21). Bu bak›mdan dünya çap›nda bir
hadise olan ve Yeniça¤’›n bafllang›c›n› teflkil
eden ‹stanbul’un Fethi’nin, siyasî, iktisâdî
ve askerî aç›lardan izah›n› yapmaya çal›flan
tarihçiler burada Fatih Sultan II. Mehmed’in

dehas›na ve insanc›l anla-
y›fl›na hayranl›klar›n› giz-
leyememifllerdir.

‹stanbul’un fethi için
gelmifl ve bu topraklarda
flehit düflmüfl sahabe ka-
birlerinin her biri bir semti
fethetmifl, bir kale burcu
gibi günümüze kadar ulafl-
m›flt›r. Nitekim Ebu Eyyüb
el-Ensârî de, ‹stanbul’a bir
fetih tohumu gibi düflmüfl-
tür. Buraya gömülen bir
beden de¤il mesajd›r. Me-
saj› tafl›yan da bizatihi me-
saj›n kendisi olmufltur(22).
Fethin mânevi mimarlar›-
n›n adlar›n›n (Akflemsed-

din, Akb›y›k, Zeyrek) birer semtte yaflat›l-
ma gelene¤i, bu flehrin manevî bekçilerinin
de bulundu¤unu hat›rlatmaktad›r(23). Zaten
çok önemli bir hadise olan Fetih s›rr›n›n
Eyüb’ten bafllamas›n› tesadüflere ba¤laya-
rak aç›klamak da mümkün de¤ildir.

‹sim aç›s›ndan Eyüpsultan, içtimâi an-
lamda hoflgörü, kaynaflma, birleflme ve ileti-
flimin ortak paydas› olarak alg›lanmaktad›r.
Bütün dinlere hitabeden âsude konumuyla
‹stanbul’un bu flirin beldesi ‹nanç ve Kültür
Turizmi’nde önemli bir köfletafl› durumun-
dad›r. Daha aç›k ifade etmek gerekirse
‹nanç Turizmi deyimi, ilgili sektöründe te-
laffuz edilmezden çok önceki y›llarda
Eyüpsultan, her türlü reklâmdan uzak bir
flekilde, sessiz-sedas›z bu misyonunu yetine
getiriyordu. 

Bir di¤er aç›dan Eyüb, Osmanl› tarih li-
teratüründe “havass-› refia” (elitlerin yafla-
d›¤› semt) olarak isim yapm›fl bir yurt köfle-
mizdir. Bu tür bir tesmiye de Eyüpsultan’a
ayr› bir özellik atfedilmesini sa¤lamaktad›r.

‹slâm’la yo¤rulan problemlerini ‹slam
Hukuku çerçevesinde çözüme kavuflturan
bir toplum olmas› aç›s›ndan Osmanl› cemi-
yeti nas›l önem arzediyorsa, ona Eyüb’ten
bakmak da ayr› bir önem arzetmektedir(24).
Bundan dolay› Eyüpsultan’da uygulanacak
çevre düzenlemelerinin Cami, Türbe ve Kül-
liye üçgeni baz al›narak yap›lmas› ve bura-
n›n mânevî atmosferinin korunmas› gerekir.
Nitekim, ‹stanbul’un ilk ciddi imar faaliyeti-
ni bafllatan ve bunu büyük ölçüde baflaran
devrin baflvekili merhum Adnan Mende-
res(1950-60)’in Eyüb’ün manevî dokusunu
ön plâna ç›karan bir anlay›flla imar faaliyet-
lerine giriflti¤i çok iyi bilinmektedir.
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(19) Kendilerini daima fler’i fle-
rife ba¤l› gören Osmanl› idare-
cileri bu anlay›fltan hareketle
az›nl›klara mensup gayr-i müs-
limlere hiçbir zaman tahak-
kümde bulunmam›fllard›r; bu
anlay›fl, bizzat ‹slam’dan kay-
naklanan dini müsamaha ve
hoflgörüye dayanmaktad›r. Ni-
tekim, Yahudi, Hristiyan ve
Müslümanlara kendi hukukla-
r›n› uygulama imkân› sa¤layan
Medine Vesikas› böyle bir anla-
y›fl› âmir bulunmaktad›r.

(20) Genifl bilgi için bkz. M.Sü-
reyya fiahin, Fener Patrikhanesi
ve Türkiye, ‹stanbul, 1970.

(21) Genifl bilgi için bkz. Os-
man Turan, Türk Cihan Haki-
miyeti Mefkuresi, ‹stanbul,
1978; Mükrimin Halil Yinanç,
Anadolu’nun Fethi, ‹stanbul,
1944.

(22) D.Mehmet Do¤an, Büyük
Fetih ve Eyüp Sultan, (Eyüp-
sultan Sempozyumu Bildirileri,
‹stanbul, 2000, s. 30).

(23) M.Mermi Haskan, Eyüp-
sultan Tarihi, ‹stanbul, 1966, s.
75; H.Cemal Ö¤üt, Eyüp Sul-
tan, ‹stanbul, 1998, s. 46.

-(24) Hiçbir yerde benzeri ol-
mayan ve yard›m yapanla, yar-
d›m› alan›n birbirini görmedi¤i
Sadaka Tafl›’n›n Eyüp’te bulun-
du¤unu özellikle belirtmeliyiz.

Resim 6; Eyüp Mezarl›¤›, Piyer
Loti tepesi kartpostal- (Eyüp
Belediye arflivinden)

Resim 7; Eyüp Mezarl›¤› (‹stan-
bul M.Halit Bayr›, ‹stanbul-
1951)

Resim 8; Eyüpsultan Türbesi iç
mekan, (As›rlar boyunca ‹stan-
bul, Haluk Y. fiehsuvaro¤lu s
118)



Osmanl› tafl iflçili¤inin en güzel örnekle-
rini Eyüp’teki tarihi yap› ve mezar tafllar›n-
da çok çeflitli örnekleriyle görmek müm-
kündür.

Eyüpsultan Türbesi’ni ziyarete gelenle-
rin Eyüb Camii’nden baflka Mimar Sinan’›n
infla etti¤i Zal Mehmet Pafla Külliyesi ile,
Sokollu Mehmet Pafla, Mihriflah Valide Sul-
tan ve fiah Sultan Külliyelerini, Siyavufl Pa-
fla ve Mimar Kemalettin (1911-12)’in yapt›¤›
V. Mehmed (Reflad) Türbelerini görmeleri
mümkündür. 

‹nanç Turizmi deyimi, dünyada oldu¤u
gibi ülkemizde de oldukça yeni bir terim-
dir. Bu kavramla, genel turizm sektöründe-
ki özel bir alan›n›n kastedildi¤i anlafl›lmak-
la beraber, böyle bir potansiyele sahip olan
ülkelerin bu tarihî miraslar›n› dünyaya aç-
mak için yar›fl içerisinde olduklar› da bili-
nen bir gerçektir.

Nüfusunun %99’u Müslüman olan Tür-
kiye bu manada, çok zengin ve çok çeflitli
potansiyele sahip bulunmaktad›r. Ülkemiz-
de, tarih öncesi de dahil olmak üzere hemen
bütün dinlere ait bakiyyeler bulmak müm-
kündür. Bu bak›mdan da Türkiye dinî ve
kültürel inanç turizminin çok zengin malze-
melerini gerek aç›k, gerek kapal› alanlarda
koruma alt›nda bulunduran bir ülkedir. 

‹nanç ve Kültür Turizmi ile Dinleraras›
Diyalog ve Hoflgörü bafll›klar›, kelimeler iti-
bariyle birbirinden ayr› ve farkl› görünseler
bile, konjonktürel olarak düflünüldü¤ünde
âdeta ayn› manan›n müteradifi gibi alg›lan-
maktad›r. Bu tebli¤de, zaten Müslüman

Türkün as›rlard›r ruhuna yerleflmifl ve ha-
yat›na girmifl bu kavramlar ayn› mana ekse-
ninde incelenmifltir. Bu ba¤lamda mesele
de¤erlendirildi¤inde Eyüp’ün özel ve müs-
tesna konumu daha belirgin vaziyette flekil-
lenmifl olmaktad›r.

Eyüp, son y›llar›n revaçta olan söylemi
ile ‹nanç ve Kültür Turizmi’ndeki yerini, bir
bütün halinde yap›lanmak suretiyle bir an
önce almal›d›r. Baflta say›n baflkan olmak
üzere Eyüp için çal›flanlar›n›n bu yoldaki
gayretleri flükranla izlenmektedir. Anadolu
insan›n›n zihin ve kalbinde Eyüpsultan’›n
ayr› bir yeri ve önemi vard›r. Anadolu’nun
ücra bir köflesinden kilometrelerce yol kate-
derek sadece Türbe’yi ziyaret etmek ve Ca-
mi’inde bir vakit namaz› k›lmak için buraya
gelenlerin bulundu¤u herkesin bildi¤i bir
gerçektir. Küreselleflmenin getirdi¤i yeni
imkânlarla Eyüpsultan’› dünyan›n gözde
beldelerden biri haline getirmek hiç de zor
olmayacakt›r.
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Resim 10; Ramazan gecelerinden
birinde Eyüpsultan meydan›
(Eyüp Bleledtiye Arflivinden)

Resim 9; Sultan Reflat, Cuma
Selaml›¤›, Kartpostal (Eyüp Be-
lediye arflivinden)
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G‹R‹fi
Ço¤unlukla önemli olaylar› ele alan ya

da toplumsal elefltiri bazan da övgü niteli-
¤inde olan destan, halk fliiri naz›m biçim-
lerinin en uzunu say›l›r (Fedai, 1995: 163).
Destan söyleme gelene¤i Türk dünyas›nda
geçmiflten günümüze kadar hayatiyetini
devam ettiren köklü bir gelenektir.

Âfl›k Hüseyin Ç›rakman destanlar›n
konusu hakk›nda “dikkate de¤er bütün
olaylar destan›n konusu olabilir” demek-
tedir. Ancak bu bireysel bir “dikkate de¤-
me”den ziyade destan›n oluflturulaca¤›
toplumsal dokunun mensuplar›nca dikka-
te de¤er olmal›d›r (Çobano¤lu, 2000:90).
Destan icralar›, âfl›klar, ele ald›klar› konu-
yu toplumun yap›s›n› göz önünde bulun-
durarak, destanlar›n toplumda görmesini
istedikleri ifl veya uyand›rmak istedikleri
duygu ve düflüncelere uygun düflen söz
konusu kal›plaflm›fl temayüller, anlat›m
tutumlar› veya edalara göre oluflturmakta-
d›rlar (Çobano¤lu, 2000:91).

Bu do¤rultuda Anadolu destanlar›nda,
toplum hayat›na iliflkin konulara rastlan›r.
Savafllar, isyanlar, tabii afetler, ekonomik
bozukluklar, sosyal dengesizlikler, top-
lumsal elefltiriler, özlem duyulan fleyler
vb. konular, destanlarda ifllenen konular›n
bafl›nda gelirler. Destanlar›n en belirgin
özellikleri, bir olay› hikâye etmeleridir.
Kendilerine özgü bir yap›s› olan destanlar,
epik fliiri, daha do¤rusu bir olay› anlatan
(narratif) fliiri temsil ederler (Soussey,
1952:121; Esen, 1991:30) Ahmet Talat “Bir
vak’ay› hikâye eden destanlar›n tarihin ka-
ranl›k noktalar›n› tasvir hususunda hizme-
ti büyüktür” (Onay, 1996:135) demektedir.
Tabii olarak siyasî olaylara temas eden
destanlar›n devrin siyasî aktüalitesinin te-
sirinde kalmas› son derece normaldir. Bu
bak›mdan baz›lar› sa¤l›kl› bir teflhis ve tes-
pitten uzakt›r. Siyasî aktüalitenin etkisine
kalmayanlar ise isabetli yorumlar› ile ba-
flar›l› teshis ve tespitlere ulaflm›fl örnekler
alarak görülürler (Yalç›n, 1986:428) Des-
tanlar›n aktüel olaylar› genifl halk kitleleri-
ne ulaflt›rmalar yan›nda, önemli ölçüde
kamuoyu oluflturma fonksiyonu tafl›d›kla-
r› görülür. Bu bak›mdan ayn› olay› iflleyen
destanlar›n birden fazla yorum getirmeleri
Osmanl› sosyal yap›s›ndaki çalkant›lar› or-
taya koyar. Vaka-y› Hayriye, Alemdar ola-
y›, Sultan Abdüzaziz’in Halli gibi konular-

da destanlar de¤iflik yorumlar getirip fark-
l›  çevrelere hitap etmifltir  (Yalç›n,
1986:428) Ayn› zamanda Cönk ve fliir mec-
mualar›ndan taflarak bir gazete havas›na
ulaflan destanlar (Yalç›n, 1986:428) genifl
kitlelere ulaflm›flt›r.

DESTANCI 
EYÜPLÜ MUSTAFA EFEND‹
Tebli¤imize konu olan Destanc› Eyüplü

Mustafa Efendi’nin hayat› hakk›nda malu-
mat sahibi de¤iliz. Ancak Necm-i ‹stiklal
matbaas›nda bas›lan baz› destanlar›nda yer
alan 1329 (1913), 1331 (1915-16), 1324 (1918)
tarihlerine göre 19. yy’›n sonu 20. yy’›n ilk
yar›s›nda yaflad›¤›n› söyleyebiliriz. Destan-
lar›n› de¤erlendirdi¤imizde dönemin aktü-
alitesini yakalad›¤›n› hatta destan bafll›kla-
r›ndan da anlafl›laca¤› üzere ustaca elefltirel
bir dil kulland›¤›n› görmekteyiz. Kütüpha-
nelerden ulaflabildi¤imiz destanlardan baz›-
lar›n›n isimleri flöyledir: Biçare fiehitlerimiz
Kahraman Teyyarecilerimiz Fethi ve Sad›k
Beylerin Destan› (1329-1913), Çanakkale
fiark›s› (1331-1915), Alçak ‹ngilizlerin Ça-
nakkale Bombard›man› ve Kahraman Top-
çular›m›z›n müdâfaas›(1331-1915), Ar›burnu
Sahil Muharebesi Destan› (1331-1915) Ça-
nakkale Kabatepe Muzafferiyât Destan›
(1331-1915) Destan-› fianl› Asker (–), Alman
Tahte’l-Bahirlerinin Faaliyetlerinin Destan›
(–), Bir Tak›m Bald›r› Ç›plak fiunun Bunun
Kesesinden Türtün ‹rtikab›nda Bulunan Ot-
lakç›yan›n Fiiliyat›na Dair Destan (–), Kendi
Düflen A¤lamaz›n Destan› (–), ‹nayet-i Hak
ile Mündefi olan ‹llet-i Meflhure ‹le Üç Defa-
da Vuku Bulan Hariklerin Cem Tasavvur
K›l›nana Destan-› Kolera (–) Sulh Destan›
(1324-1918). ‹zmir ve Ayd›n taraflar›n› Bî-
Huzur Eden Çak›rcal› Efe Mehmed’in Des-
tan› (–), Manzum-› Türkiye ve ‹talya Muha-
rebesi (1327-1911), Edirne ve Çatalca Muha-
rebesi (–), Dördüncü Ordu Kahramanlar›n›n
Destan› (–), Edirne fiark›s› (–). Destan isim-
lerine bakt›¤›m›zda isimlerin dinleyiciye
destan›n muhtevas› hakk›nda bir nevi ön
bilgi verdi¤ini görmekteyiz. ‹simler insanla-
r›n dikkatini ustaca çekmeye ve merak›n›
tahrik etmeye yönelik olarak düzenlenmifl-
tir. Bu düzenlemede esas, konunun sansos-
yonel karakterini ön plana ç›karmak, söz ko-
nusu sansosyonelli¤i destan olay›n›n geçti-
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¤i yerin ad›n›n verilerek inand›r›c›l›¤›n›n
sa¤lanmas› ve olay›n trajikli¤inin planl› bir
flekilde abart›lmas›d›r (Özkul, 2000:263).

Mustafa fiükrü’nün destanlar›n büyük
bir k›sm› dönemin siyasî ve askeri panora-
mas›n› çizmekle beraber halk›n ve ordu-
nun moral dinamizmini yükseltmek husu-
sunda adeta bir misyon yüklenmifl durum-
dad›r.

Mustafa fiükrü’nün destan konular›n-
dan olan Çanakkale Harbi bilindi¤i üzre
Anadolu’da da büyük bir heyecan do¤ur-
mufl, yurdun dört bir yan›ndan gönüllü as-
kerler ak›n ak›n cepheye sevkedilmifltir.
fiehirde yaflayanlar Çanakkale harbine ilifl-
kin geliflmeleri bas›ndan takip ederken
Anadolu köylerinde ise halk flairleri gün-
demi türküler ve destanlarla dile getirmifl-
tir (Çak›r, 2003:14).

Yak›n zamana kadar Türk Genel Kur-
may›nda âfl›k tarz› destanlar›n askerin mo-
ralini yüksek tutma fonksiyonuna yönelik
olarak destan yazmak ve bunu ordudaki
askerlere da¤›tmakla sorumlu bir birimin
mevcut oldu¤u bilinmektedir. Ahmet Refik
Alt›nay 1915 y›l›nda Eskiflehir Askerî sevk
komisyonu baflkan› olarak görev yaparken
hastalanmas› üzerine tedavi için geldi¤i ‹s-
tanbul’da “Erkân-› Harbiye-i Umumiye’nin
emriyle ordu için “Tarihte Osmanl› Neferi”
(Alt›nay, 1915) ve “Yirmi Befl Sene Siper
Kavgas›” (Alt›nay, 1917) gibi eserleri yaz-
mak üzere vazifelendirilmifltir (Gökmen,
1978:11; Özkul, 2000:113). Ayr›ca 16 sayfa-
l›k matbaa-i Askeriyye’de bas›lan ve kapa-
¤›nda “Çelik Kaledeki Demir Orduya He-
diyedir. Yi¤it Erler Okuya!” yaz›lm›fl olan
“Çanakkale Zaferi Destan› bu tür destanla-
ra ve fonksiyonlar›na örnektir (Özkul,
2000:114; Koz, 1971:6063-6065).

Mustafa fiükrü’nün Çanakkale Harbiy-
le ilgili söyledi¤i muhtelif destanlardaki flu
ifadeleri de¤erlendirdi¤imizde yukar›daki
hükümleri teyyid eder Türk savafl motivas-
yonunun en güzel örneklerini görürüz.
“Alçak ‹ngilizlerin Çanakkale Bombard›-
man› ve Kahraman Topçular›m›z›n Müda-
faas›” adl› 40 dörtlükten müteflekkil des-
tanda ilk dörtlükten itibaren galibiyet müj-
delenir.

Dinleyin ihvan›m haberi benden
Söyleyim sizlere müjdeler olsun
Ecel gelmeyince ruh ç›kmaz tenden
‹sterse düflmanlar ejderha olsun
***
Çanakkalesi nas›l bir yerdir.
Kale topçular› kahraman erdir.
Gayetle niflanc› hem hünerverdir
‹sterler toplar› tetikte olsun
***
Bugün donanmam›z hemen dirildi.
Bu kuvvet bu dehflet Hakk’dan verildi.
Hain düflmanlara gö¤üs gerildi.
Dileriz ki dünyada periflan olsun

Çanakkale’deki Türk Savafl motivasyo-
nu kendi alan›nda bir zirvedir. Türk savafl
tarihine bakt›¤›m›zda savafl coflkusu, flehit-
lik, gazilik iste¤i gibi yüce duygular karfl›-
m›za ç›kar. Ancak Çanakkale’deki kadar
insanlar›n bir gül bahçesine girercesine fle-
hitli¤e, ölüme, dünya ötesi hayata do¤ru
bu kadar kofltuklar› koflarken de cofltuklar
ikinci bir mücadele mekan› ve zaman› tan›-
m›yoruz. ‹ngiliz Generali Hamilton’u dedi-
¤i gibi Gelibolu bay›rlar› adeta Türk askeri
do¤urdu. Bunlar da arkalar›na bakmadan
ölüme kofltular. Elbette koflluklar sadece
ölüm de¤ildi. Vatanlar›n›n çocuklar›na kal-
mas›, arkada kalanlar›n yaflamas› idi. Bun-
lar›n yan› s›ra fleref, namus, haysiyet, iz-
zet-i nefis ve müdafaa-i hukuk gibi yüce
de¤erlerdi. Ölüm onlar için hiçlik de¤il, bu
manada flehitlik ad›yla yeniden do¤ufltu
(Turan, 1996:292)

Mustafa fiükrü’nün 20 dörtlükten olu-
flan Çanakkale flark›s›ndan ve 40 dörtlük-
ten oluflan “Çanakkale Kabatepe Muzaffe-
riyat Destan” ›ndan ald›¤›m›z flu dörtlük-
lerde toplumun sosyal yap›s› ve psikoloji-
sini de tespit edebilmekteyiz. Her bir m›s-
rada Türk milletinin böylesine büyük bir
mücadeledeki tavr› sergilenmektedir.

Ölürüz böyle ölürüz
Düflmandan öcü al›r›z
Hain düflman karfl›s›nda
Durarak hedef oluruz
***
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Ölürsek böyle ölelim
Kal›rsak gazi olal›m
Bir yaflas›n vatan›m›z
Yoluna kurban olal›m
***
Bu günler her taraf haz›r›z diyor
Arslan yürekliler harbe gidiyor
Bu yolda can›n› feda ediyor
Gö¤üsler vererek Çanakkale’den
***
Asla bir yerden korkumuz yoktur
Düflman› gözleyen aslanlar çoktur
Kaç›fl›yor düflmanlar yürekler koftur
Çekilip giderler Çanakkale’den

SONUÇ

1. Eyüplü Mustafa fiükrü imzas› ile ‹s-
tanbul’da Necm-i ‹stiklal matbaas›, sada-y›
millet matbaas› gibi matbaalarda bas›larak
ilk önceleri 30 paradan daha sonralar› 100
paradan sat›lan büyük ço¤unlukla tek say-
fadan müteflekkil destanlar bir halk gazete-
si hüviyetindedir.

2. Hissi söyleyifllerinden ar›nd›r›ld›¤›n-
da sosyal kültürel ve askeri tarihe kaynak
teflkil edebilecek önemli vesikalard›r.

3. Hitap etti¤i kitlenin moral dinamiz-
mini yükselterek motivasyon sa¤lamakta-
d›r.

Bu istikâmette Eyüplü Mustafa fiükrü
ve destanlar› icra ettikleri fonksiyonlar aç›-
s›ndan önemi bir mevkiye sahiptir.

EYÜPLÜ MUSTAFA fiÜKRÜNÜN
DESTANLARINDAN B‹RKAÇ ÖRNEK

Çanakkale fiark›s›

Çanakkale’sine vard›m selamet 
Anafartalar’da koptu k›yamet

Nakarat
Anafartalar’da oldu k›yamet

Çanakkale’sinde bir büyük çarfl› 
iflte ben gidiyorum düflmana karfl›

Nakarat
Borular çal›yor ileri arfl›

Çanakkale’sinde bir uzun servi 
Kimimiz taflral› kimimiz yerli

Nakarat
Askerde rahatla geçirdik devri

Çanakkale’sinde bir yeflil direk 
Ölen düflmanlara sevinmek gerek

Nakarat
Harbin dehfletine dayanmaz yürek
Çanakkale’sinde yap›l›r testi 
Düflmanlar çekilip ümidi kesti

Nakarat
Kahraman askerin yorulmaz desti

Çanakkale’sinde s›ra serviler 
Sanki ya¤mur gibi iner mermiler

Nakarat
Düflman›n üstüne düfler mermiler
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Çanakkale’sinde elektrikler 
Kumanda ediyor liva ferikler

Nakarat
Düflman cesediyle doldu tarikler

Çanakkale’sinde bir büyük ç›nar 
Duymas›n anam ölürsem yanar

Nakarat
Sa¤ kal›r isem her daim anar

Çanakkale’sinde s›ra sö¤ütler 
Zabitler bir yandan asker ö¤ütler

Nakarat
Vadesi gelerek ölen yi¤itler

Çanakkale’sinde ak›yor dere 
Hesaps›z düflmanlar döküldü yere

Nakarat
Bomba yaras›yla aç›ld› bere 
Çanakkale’sinin çoktur furunu 
Osmanl› askeri arslan torunu

Nakarat
Asla unutulmaz Ar›burunu

Çanakkale’sinde toplar inliyor
Toplar›n sesini herkes dinliyor

Nakarat
Topçular düflman› görüp mimliyor

Çanakkale’sinde yanar löküsler
Kahraman askerler durmaz gö¤üsler

Nakarat
Korkarak kaçar hemen öküsler

Çanakkale’sinde kurulur Pazar
Arslan askerlere de¤mesin nazar

Nakarat
Ecel geldi ise k›smetimde yazar

Destanc› Eyüblü Mustafa fiükrü Efendi
Necm-i ‹stikbal Matbaas›, ‹st., 1331, 1 s;

Çak›r, 1997;496-497

Alçak ‹ngilizlerin 

Çanakkale Bombard›man› ve 
Topçular›m›z›n Müdafaas›

1
Dinleyin ihvan›m haberi benden
fiöyleyim sizlere müjdeler olsun
Ecel gelmeyince ruh ç›kmaz tenden
‹sterse düflmanlar ejderha olsun
2
Alçak ‹ngiliz’den haber vereyim
Yak›nda periflan olsun göreyim
Bo¤aza bir daha gelsin soray›m
Kale topçumuzun ömrü var olsun
3
Kabard› düflmanlar hep birer birer
‹nflallah cümlesi yerlere girer
Dost görünerek pösteki serer
Beklerdi(n) bir gün s›ras› olsun
. 4
Ey hain ‹ngiliz dinle kelam› 
Gördün mü karfl›nda duran ‹slam’› 
Mücahid urban›n tekmil akvam› 
Derler vücudumuz kurban olsun
5
Kanaldan geçti mücahid ordu
Saf saf olarak ordular kurdu 
Çalarak sat›r› düflman› urdu
Dirler ki dünyaya ilan olsun
6
Kanal› doldurdu çürük molozlar 
Geberdi hesaps›z hayli domuzlar 
Denizden ç›kanlar verir omuzlar
T›rman›b ç›karlar sahile olsun
7 
Z›rhl›lar batt› hep teker teker 
Batanlar durmay›b diplere çöker
Kahraman mücahid kumlar› döker 
Derler ki geçelim yolumuz olsun
8
Geçtiler ‹slamlar hep alay alay 
Dediler art›k ötesi kolay 
Düflman›n mahv›na kalmad› bir ay 
Ancak Allah’›n ihsan› olsun
9
Hak kimin ise yerin bulacak
‹ngiliz M›s›r’dan hep ko¤ulacak 
Uyand› ‹slamlar gelib dolacak 
‹steriz bir an evvel olsun
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10
Sade M›s›r de¤il daha çok yerler 
Al›r›z bir yandan geliyor erler 
Bülend avazla kurban›z derler 
Mübarek topraklar tathir olsun
11
Süveyfl’de Kafkas’da dikildi sancak 
Fütuhat bizlere müyesser ancak 
Düflman›n askeri gayetle alçak 
Dinmez Kur’an’›m›z yard›mc› olsun
12
‹ngiliz dolafl›r her dem Bo¤az’› 
Yan yan gezinerek satar a¤az›
Ne fikir besliyor flaflk›n›n kaz› 
Düflünüb etmiyor tefekkür olsun
13 
Çanakkale’si nas›l bir yerdir

Kale topçular› kahraman erdir 
Gayetle niflanc› hem hünerverdir 
‹sterler toplar› tetikte olsun
14
Bugün donanmam›z hemen dirildi 
Bu kuvvet bu dehflet Hakk’dan verildi 
Hain düflmanlara gö¤üs gerildi
Dileriz dünyada periflan olsun
15 ,
‹ngiliz isterdi Bo¤az’dan girmek
Bir daha gelmedi isteriz görmek 

Gelirse maksat pasaport vermek 
Bari bildirelim haberi olsun
16
Bo¤aza yaklafl›b gösterir boyun 
Güya fikrince ediyor oyun
Ah Yezid melun kurusun soyun
Bu sözüm m›hlans›n yüre¤e olsun
17
Akdeniz bo¤az› hep sefer beri 
Kar›lar doIaflmaz erkekler yeri 
Batan gemilerde kalmaz bir diri 
‹sterse meflhur gemici olsun
18 .
Cok düflman orada yi¤itlik yapt› 
Acaba birisi külah m› kapt›
Yapmad› bir fley soka¤› sapd› 
Velakin batanlar zihinde olsun
19
Gayri sokulmuyor aceb ne oldu 
Muhakkak bafl›na belalar buldu 
Yak›nd›r batmas› vakitler doldu 
Do¤ruca yollar› cehennem olsun
20
Bir zaman denizler üstü mal›nd› 
Denizler hakimi olmak flan›nd› 
Hesabs›z filolar tekmil çanl›nd› 
fiimdi deniz alt› mekan›n olsun
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21 .
Balkan Harbleri’nde çok idi cakan 
Üç arslan eline geçmifltir yakan 
Etrafdan hesabs›z seyrine bakan 
Derler ki ceza-y› sezas› olsun
22
Birisi Alman üstünde her an
Biri Avusturya vermiyor aman
Biri de eziyor kafan› üryan
Çekiver yüzüne maskeni olsun
23
Nerde 0 Frans›z sen de bir dolafl 
Filonu bo¤aza sok yavafl yavafl
Öteye beriye istersen bulafl
Tecrübe edersen bir kere olsun
24
Tunus Cezayir tependedir Fas 
Bunlar da kan›n› içecek tas tas 
Tutmak laz›md›r bu günler bir yas 
Matemle kar›fl›k eyvahlar olsun
25
F›rans›z her yüzden buldu belay›
Gayri düzelmenin yokdur kolay› 
Tekmil, gazeteler ider alay›
Utan›b bir parça hayas› olsun
26
Ey hain Moskof nas›ld›r halin 
Askerin ediyor çok kil ü kâlin 
Mahvoldu Irz namus mal›n
Düflün bir parça izhan›n olsun
27
Moskof donanmas›.görünüb gider 
Acaba bu yolda ne haltlar eder 
Bizim donanmam›z görürse ne der 
Toplarla sürerler geriye olsun
28
Ç›kar donanmam›z durmaz kaçarlar 
Ard›ndan durmay›b atefl açarlar 
Edib bombard›man zehir saçarlar 
Sahil boylar› tarumar olsun
29
Ah Sivastopol’u sa¤lam alal›m 
Yakmadan y›kmadan memnun olal›m
Zaten mal›m›zd›r girib dolal›m
Gayri otural›m rahatla olsun
30
Karadeniz bizim kimse dolaflmaz 
Hâdimi Moskof’un zerre bulaflmaz 

Bizim donanmaya asla ulaflmaz
‹ster ki Yavuz’a fâik olsun
31
Tekmil donanmam›z serbest geziyor 
Durmay›b bal›k gibi yüzüyor
Batum Sivastopol’u gözden süzüyor 
Derler ki yak›nda nasib olsun
32
Batum kolay gitti elbet biliriz
Fakat kahramanca flimdi al›r›z 
Mükemmel yap›lm›fl girib görürüz 
‹steriz sa¤lamca bizim olsun
33
Çekil Kafkasya’dan Sibirya senin 
Dolaflma burada bofl kald› inin
Ahlat koparma¤a a¤aca binin
Ormanl›k da¤l›k mekan›n olsun
34
As›l düflman olan ancak sen bize 
Hat›rdan ç›kmay›b görünür göze
Al›r›z postunu hep yüz yüze
Yaln›z burnunda halkas› olsun
35
Göresim geldi Sivastopol’u
Fakat derununda Moskoflar dolu
Art›k donanmam›z›n serbesttir yolu 
Duac› olal›m muzaffer olsun
36
Hat›rdan ç›karma Lazlar’la Kürd’ü 
Çerkefller Tatarlar açacak derdi
Allah da bu günler belan› verdi
Oku gazeteyi haberin olsun
37
Ey dinsiz Moskof kitaps›z lain
Habis vücudunun kalkmas› yak›n
Allah da bizlere her daim muin
Ancak fikrimiz do¤ruluk olsun
38
Karadeniz bizim boylu boyuna
Topla gemilerini doldur koyuna 
fieytanl›k yaparak bakma oyuna 
Göster Yavuz gibi donanma olsun
39
Kahraman donanmam›z gezer serbestce 
fian flöhretleri malum herkesce 
Yakalar düflman› koflarak tezce
Duam›z h›ttan emin olsun
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40
Bitirdim destan›n tekmil sözünü
‹lahi sen güldür ‹slam .yüzünü
Düflmanlar›n›n da kör et gözünü 
Diyerek fiükrü’ya ber dua(?) olsun

Eyüblü Mustafa fiükrü 
Necm-i ‹stikbal Matbaas›, ‹st., 1331,  1s; Çak›r,

1997:504-508

Anburnu Sahil Muharebesi Destan›

1
Besmele çekerek yazd›m destan› 
Pek parlak görünüyor bize bu günler 
Memnun etmektedir cümle insan› 
Dünyan›n ‹slam’› cofldu bu günler
2
Duac› olal›m daimü’l-evkat
Edildi bu yolda türlü teflvikat
Artd›kca arts›n fütuhat kat kat 
Mahvolsun düflmanlar gayri bu günler
3
Söyler yürekden bende-i naçiz 
fiafl›r›b melunlar oldular aciz 
‹nflallah sonunda dünyaya taciz 
K›r›ld› düflmanlar›n burnu bu günler
4
Dökmüfl sahillere bir çok itleri
Oldu bir salhane topla etleri
Öteye beriye verir fitleri
Art›k bal›klar da doydu bu günler

5

Bak nas›l kahraman Türk’ün askeri 
Süngü ellerinde koflar ileri
Düflman var m› diye arar her yeri 
‹ntikam almakd›r fikri bu günler
6
Karaya asker dökmek iflleri
Arslan askerler saplar fliflleri
Sürülüb takib olur peflleri
Dar yare t›k›l›b kald› bu günler
7
Süngü flak›rd›s› Allah nidas›
Göklere ç›k›yor tekbir sedas›
fiüphe yok yard›m eder Hüda’s›
Cümlesi fedai oldu bu günler
8
Sahiller doldu düflman lefliyle 
Askerler durmayub meflgul ifliyle 
Kimi de h›rslanm›fl çeker difliyle 
Melunlar Türkler’i görsün bu günler
9
Toplar sa¤›yor hadsiz hesabs›z
‹nsan de¤ildirler hepsi kitabs›z
K›rd›r›r askerin dinsiz imans›z 
Bafl›na gelecek vard›r bu günler
10
Düflünmez öIenIer insan m› aceb 
Bofl yere k›rd›rtmak ider mi icab
Utanmaz alçaklar etmezler hicab
Belki kazan›r›m fikri bu günler
11
Fesad salmak için atd›n›z kolu
Kaynatt›n kazgan› olmasun sulu
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Askerin s›k›l›b kalmad› yolu
Gayetle periflan oldu bu günler
12 .
Sahil boylar›na asker ç›kard›k
Giren askerleri görüb bakard›k
Durmaz z›rhl›lar› hemen sokard›k
Velakin geriye kald›k bu günler

Sahibi Eyüblü Mustafa Sükrü
Necm-i ‹stikbal Matbaas›, ‹st., 1331, 1 s;  Ça-

k›r, 1997:508-509

Canakkale fiark›s›
Bestesi: Hicazkar

Çanakkale Gelibolu 
Kahraman askerler dolu 
Sa¤ olas› Enver Pafla 
Gösteriyoz( r) kolay yolu

Nakarat

Ölürüz böyle ölürüz 
Düflmandan öcü al›r›z 
Hain düflman karfl›s›nda 
Durarak hedef oluruz

Düflmanlar›n gemileri 
Bat›b gelir yenileri 
Sa¤ olas› flanl› topçu 
At›yorlar mermileri

Nakarat

Ölürsek böyle ölelim 
Kal›rsak gazi olal›m 
Bir yaflas›n vatan›m›z 
Yoluna kurban olal›m

Osmanl›lar birlefliyor 
Her tarafa yerlefliyor 
Askerlerin süngüsünü 
Gören düflman titrefliyor

Nakarat

Ölmeli böyle ölmeli 
Kal›rsak gazi olmal› 
Düflmanlar›n vücudunu 
Kald›rmaya yol bulmal›

Alman’›n tahtelbahiri 

Çal›fl›yor cümle fahri
Yaflas›lar Alamanlar 
Yürüyorlar biri bahri
Olamaz böyle olamaz 
Düflmanlar bir fley alamaz 
Kör olas› tekmil düflman 
Burada rahat bulamaz

Alman’›n havanlar›
Gayet büyük kovanlar› 
Mermileri y›k›b gider 
Arar bulur düflmanlar›

Nakarat

Koflal›m haydi koflal›m 
Kabatepe’yi aflal›m 
Sahildeki düflmanlarla 
Süngülerle uruflal›m

Alamanya çal›fl›yor 
Avusturya u¤rafl›yor
0 kahraman Türk askeri 
F›rsat bulub urufluyor

U¤raflma nafile bofldur 
Askeri ileri kofldur 
Çanakkale askerinin 
Süngüsünü yemek hofldur

Ar›burnu Kabatepe 
Yediklerin sana küpe 
Osmanl›’ya teslim olun 
Tüfengini öpe öpe

Birbirini kand›rd›n›z 
Kendinize döndürdünüz 
Asker ile z›rhl›n›z› 
Adalara gönderdiniz

Alamanya Avusturya 
Mühimmat esliha derya 
Askeri de gayet cesur 
Maksad›m›z bizim bu ya

Kumandanlar hep birlikte 
Çal›fl›yor gözü erlikde 
Vatanperver Enver Pafla
Aflk-› vatanla perverde
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Düflmanlar gitti uza¤a 
Düfldüler flimdi duza¤a 
Arslan gibi Türk askeri 
Sekiyorlar da¤dan da¤a

Alaman’›n sefinesi 
Denizalt› definesi 
Dalar ç›kar bal›k gibi
Ucunda vard›r i¤nesi

Moskoflann keyfi kaçd›
Porje misil(?) yare açd› 
Alamanya Avusturya
Buralara zehir saçd›

Alamanya uzan›yor 
Avusturya özeniyor
Türkler ile üç müttefik 
fianl› namlar kazan›yor

Eyüblü Mustafa Sükrü,“Çanakkale fiark›s›”,
Necm-i ‹stikbal Matbaas›, ‹st., 1331,1s; Çak›r, 1997 : 510-512

Çanakkale Kabatepe 
Muzafferiyat Destan›

1
Müjdeler ihvana yazd›m bir destan 
Yüzümüz güldürdü ol büyük Yezdan
Bu zafer bizlere Hakk’dand›r ihsan
Biraz bahsedeyim Çanakkale’den
2
Okuyan ihvana müjde eyleyim
Yazacak pek yokdur bilmem neyleyim 
Hay›rl› haberler size flöyleyim
Düflman›n eme¤i mahv oldu Çanakkale’de
3
Hainler köpek gibi salar buraya
Lakin el uzadamaz kimse oraya
Asker ç›kard› nihayet karaya
fiifl kebab›n› yedi Çanakkale’de
4
Çünkü buralar› gayet muntazam
Tabya istihkam haz›r intizar
Topçu piyadesi biliyor nizam
Asla korkumuz yoktur Çanakkale’den
5
Topçumuz mermiyi bofla atm›yor

Piyade hücumda geri gitmiyor 
Kumandan zabitan asla yatm›yor
Cümlesi memnundur Çanakkale’den

6
Uzakdan kör gözle bak›yor düflman 
Yapt›¤› ifllere oldu pefliman
Halt ederlerse görüyor çeflman
Belay› buldular Çanakkale’den
7 
Üç hain köpek sard› bizleri
Türkleri dar yere t›kmak sözleri
Görünce Türkler’i döndü yüzleri
Tokatlar yer gider Çanakkale’den
8
Bo¤azlar düflman›n asla olamaz
Olursa ecanib rahat bulamaz
Hangi düflman olsa lezzet bulamaz 
Türkler memnun ancak Çanakkale’den
9
Nihayet sokuldu düflman bo¤aza 
Olan rezaleti almam a¤aza
Aç›b girmek ister sanki ma¤aza
Belki bir fley al›r Çanakkale’den
10
Üçyüz milyon islam’›n kan›n› emdin 
Bo¤azda askeri kara dökdün
Ç›kan askerlerinin sonunu gördün 
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Resim 4; ‹zmir ve Ayd›n tarafla-
r›n› bihuzur eden Çak›rcal› efe
Mehmed’in destan›



Hesab› sonra al Çanakkale’den
11
Osmanl› askeri korkmaz düflmandan 
‹ntikamçün asla dönmez ölümden 
‹mdadc›s› gelir Rabb-i Rahim’den
Alça¤› ç›kar›r Çanakkale’den
12
‹slam’› karfl›nda bal›k m› sand›n 
Düfldügün halden sen de usand›n
0 koca ay›n›n sözüne kand›n
Belay›, bulacaks›n›z Çanakkale’den
13
Türk topra¤›n› miran m› buldun 
Sonunu düflünmeden nereye girdin 
‹slam askerini karfl›nda gördün
Size faide yokdur Çanakkale’den
14
Bak›n ne halt etti alçak serseri
Ç›kard› Kabatepe’ye askeri
Zannetti oras› seyrangah yeri
Onlar da hasret gitti Çanakkale’den
15
Düflmandan ç›kd› dört liva kifli 
Kahraman askerler gördüler ifli 
Sald›r›p düflmana serdiler lefli
(...? ) kaçd›lar Çanakkale’den
16
Düflmandan binlerden fazlad›r maktul 
Ne kadar çok olsa o kadar makbul
Bu yolda duam›z oluyor kabul 
Ç›karak kaçd›lar Çanakkale’den
17
Seddülbahir dahi sahil-i seyrangah 
Temafla etme¤e ç›kt›lar nagah 
fiafl›rm›fl melunlar olmazlar agah
Size faide yak Çanakkale’den
18
Ma’veneler pek çok asker ç›kard›
Rast gelen yerlere burnun sokard› 
Kahraman askerler hemen bakard›
Dediler k›smet al›n Çanakkale’den
19
Askerler bak›b biraz sabretti
Tahammül kalmay›b gitdi
Gayri arslanlar›n can›na yetdi
Dediler sürelim Çanakkale’den
20
Hemen düflmanlara karfl› vard›lar 

Kükremifl arslanlar gibi sald›rd›lar 
Düflmanlar flafl›r›b hayran kald›lar 
Dediler vaz geçelim Çanakkale’den
21
Kahraman erler sald›r›r durmaz 
Ölümden zerrece korkusu olmaz
Hem keser öldürür hem kendin yormaz 
Derler ki çekiliniz Çanakkale’den
22
Bu müsademeler dehfletli oldu
K›r›l›b düflmanlar belay› buldu
Kalan› ölerek kaçan kurtuldu
Bunlar da pay ald› Çanakkale’den
23
Gördün mü ey hain bizdeki eri 
Dönmez delik delik olsa her yeri 
Sald›r›r düflmana b›rakmaz diri
Sürer Ç›kar›r Çanakkale’den
24
Çok flükür Allah’a ne büyük nusret 
Kahraman askerler ediyor gayret
Ah o topçulara hayran ol seyret 
Sa¤ar mermileri Çanakkale’den
25
Seddülbahir Kabatepe öte beriye 
H›rlay›b h›rlay›b döner geriye
Kör gözü bir baksa arslan sürüye
Neler var anlasa Çanakkale’den
26
‹flte Çanakkale meydanda ‹zmir 
Tabya istihkam› çelikle demir
Az› difllerinle sokulub kemir
Sonra hesab› al›rs›n Çanakkale’den
27
‹ngiliz Frans›z uydu Moskofa
Edilen vaadler ç›k›yor kofa
Bunca fedakarl›k gidiyor bofla
U¤rafl›n kemik var Çanakkale’den
28
Sade bir ö¤renmifl bombard›man›
‹nflaallah burnundan ç›kar duman›
Zaten ecelinin geldi zaman›
Galiba ölümün Çanakkale’den
29
Art›k kula¤›na kar suyu kaçd›
Bu ifller bafl›na bin dertler açd›
Kahraman topçular›m›z zehirler saçd›
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Ald›k haberleri Çanakkale’den
30
Kör Moskof de¤il mi salan fesad›
Verdi her tarafa hayli kesad›
Kalmad› kimsenin a¤z›n›n tad›
Fikrince ümidi Çanakkale’den
31
fiehidler oldu ravza-i cenan
Müyesser bizlere ey ehl-i iman 
Gazilere madalya verildi heman 
Arz edilerek Çanakkale’den
32
Aile-i flühedaya medar çare 
Gazilere dahi olur idare
(3. mlsra eksik.)
Verildi her yerden Çanakkale’den

33 
Bu harbden düflmana çok oldu ziyan
Zararda olanlar olunmaz beyan
Bizle çal›flal›m olacak ‘ayan 
Ko¤al›m def’ olsun Çanakkale’den
34
Bu günler her taraf haz›r›z diyor 
Arslan yürekliler harbe gidiyor
Bu yolda can›n› feda ediyor 
Gö¤üsler vererek Çanakkale’den
35
Asla bir yerden korkumuz yokdur 
Düflman› gözleyen arslanlar çokdur 
Kaç›fl›yor düflmanlar yürekler kofdur 
Sokulub giderler Çanakkale’den
36
Bizler etmeyelim hiç kil u kali
Belli düflmanlar›n bugünkü hali 
Namusu kalmad› mal ü melali
Yine vaz geçmiyor Çanakkale’den

37
Etti¤imiz harbler hayatla memat 
Çünkü karfl›m›zda duranlar inad 
Evliya enbiya bizlere imdad
Ederek karfl›lar Çanakkale’den
38
M›s›r’da Kafkas’da olanlar seza 
‹zmir’de bu yüzden çekti¤i ceza
Ya o Alman’n›n etti¤i eza
‹çin ayr›lm›yor Çanakkale’den
39

Yaflas›n gazi halife-i hakan›m›z
Var olsun vekil-i kumandan›m›z
fiimdi askerlerindir bizim flan›m›z 
Cümlemiz eminiz Çanakkale’den
40
‹flte burada tamamd›r destan 
Kusurum af eder ebette ihvan
Mustafa fiükrü’dür Eyüb Sultan
Mesrur etmek ister Çanakkale’den

“EyübIü Mustafa fiükrü, 
Necm-i ‹stikbal Matbaas›, ‹st. 1331, 1s;

Çak›r, 1997 : 515-519
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SON DEVR‹N ÜNLÜ 
MUS‹K‹fi‹NASLARINDAN

EYÜPLÜ HÂFIZ AHMED IRSOY
VE TALEBES‹ SADETT‹N HEPER

Yard. Doç. Dr. Nuri ÖZCAN

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 Konservat-
uar› 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. Yard›mc› Doçent ünvan› ile ad› geçen Fakültede "Türk Din Mûsik-
isi 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.



ZEAÎZÂDE HÂFIZ AHMET IRSOY
HAYATI-YET‹fiMES‹ 

Türk mûsiki tarihinde klâsik üslubun son
temsilcileri aras›nda yer alan ve özellikle mû-
siki hocal›¤› ile tan›nan Hâf›z Ahmed Efendi
Eyüp’te Cedid Ali Pafla mahallesinde
1286/1869’da dünyaya geldi(1). Babas›, XIX.
yüzy›l›n tan›nm›fl mûsikiflinaslar›ndan Meh-
med Zekâî Dede, annesi Fatma Han›m’d›r.
Ailenin di¤er evlad› ise 1866 -1903 y›llar›nda
yaflam›fl olan Ayfle S›d›ka Han›m’d›r. 1935 y›-
l›nda ç›kan soyad› kanunuyla “Irsoy” soyad›-
n› alm›fl olsa da mûsiki çevrelerinde “Zekâ-
îzade (veya Zekâîdedezâde) Hâf›z Ahmed
Efendi” diye tan›nm›flt›r. ‹lk ö¤renimini
Eyüp’te Kalenderhane mahallesindeki La’lî-
zâde Abdulbâkî(2) Efendi ‹btidaî Mektebi(il-
kokulu)’nde yapt›. Bu s›ralarda ayn› mekte-
bin hocalar›ndan Hâf›z Osman Efendi’den
K›râat-› Âs›m üzere Kur’ân-› Kerim ö¤reni-
mine bafllad› ve 1881 y›l›nda hâf›zl›k icazeti
ald›. Ayn› zamanda hattat olan babas›ndan
da o y›l nesih ve sülüs icâzetnamesi ald›.
Bundan sonra birkaç y›l Eyüp Askerî Rüflti-
yesi’nde okudu ise de bu ö¤renimini devam
ettiremedi ve çal›flmalar›n› Kur’ân ilimleri sa-
has›nda yo¤unlaflt›rmaya karar verdi (Askeri
okula devam etti¤i y›llarda bile dini ilimlerle
ilgisini devam ettirmiflti.). Bu s›rada Humba-
rahâne(Kumbarahâne) Camii baflimam› Re-
isülkurrâ Hoca Süleyman Efendi’den ilm-i
k›râat derslerine bafllayarak 1884’te “K›râat-›
Seb’a, Aflera ve Takrîb” den icâzet ald›. Bu
arada k›râat ilminin önemli eserlerinden ‹b-
nü’l-Cezerî’nin Tayyibetü’n-Neflr fî K›râati’l-
Aflr adl› 1019 beyitlik eserini de ezberleyerek
bu sahadaki kabiliyetini ortaya koymufltur. 

Mûsiki kabiliyetinin küçük yafllarda ba-
bas› taraf›ndan sezilmesi üzerine yine o yafl-
larda babas›ndan ilk mûsiki bilgilerini alma-
ya bafllayan Ahmed Efendi ondan ayr›ca mû-
siki usullerini, baflta kendi besteledi¤i eserler
olmak üzere dinî, dind›fl› formlarda pekçok
klâsik eserle birlikte Mevlevî âyinleri meflket-
ti. 1884’te babas›n›n Eyüp’teki Bahâriye Mev-
levîhanesi kudümzenbafl›l›¤›na getirilmesin-
den sonra mukâbele (semâ) yap›ld›¤› günler
onunla birlikte Mevlevîhane’ye devam etme-
ye bafllad›. Böylece Mevlevî âyinlerinin icrâ
flekilleri, üsluplar› ve özellikleriyle ilgili e¤iti-
min bizzat içerisinde yer ald›. ‹leride mesâî
arkadafll›¤› yapaca¤› Rauf Yektâ ve Mehmed
Subhi Bey(Ezgi)’lerle tan›flmas› da yine bu
döneme rastlar. Bir taraftan Mevlevîhane’nin

fleyhi Hüseyin Fahreddin Dede’den Farsça,
Bat› notas› ve ney dersleri almakta; di¤er ta-
raftan Yenikap› Mevlevîhanesi’nin kudüm-
zenbafl›s› Ahmed Hüsameddin Dede’den It-
rî’nin “Na’t-› Mevlânâ”s›n› ve Nâyî Osman
Dede’nin “Mi’râciyye”sini meflketmektedir.
Bu arada Bahâriye Mevlevîhanesi’ne kendi-
sinden eser meflketmeye gelen neyzen Emin
Efendi(Yaz›c›)’den Hamparsum notas› ve
Rauf Yektâ Beyden Bat› notas› ö¤renmek su-
retiyle kendini mûsiki nazariyat› sahas›nda
da yetifltirmeye gayret etmifltir. Bu dönemde
Cami derslerini takip etti¤i Eyüp dersiamla-
r›ndan Hoca Râik Efendi’den de 1892 y›l›nda
dinî ilimlerde icâzetname alan Ahmet Efendi
babas›n›n 1897’de vefat› üzerine Hüseyin
Fahreddin Dede taraf›ndan Mevlevîhane’nin
kudümzenbafl›l›¤›na; 3 y›l sonra da Ahmed
Hüsameddin Dede’nin vefat› üzerine
Yenikap› Mevlevîhanesi kudümzenbafl›l›¤›-
na getirildi ve bu her iki görevi de tekkelerin
kapat›ld›¤› 1925 y›l›na kadar devam
ettirdi. Bu vazifelerinin yan›s›ra Cedid
Ali Pafla Camii imaml›¤› ve Kalenderhane
caddesindeki Hasîb Efendi Camii hatipli¤in-
de bulundu. Babas›n›n zaman›ndan beri
imaml›k yapt›¤› Cedid Ali Pafla Camii’nde
12 y›l süreyle hatim’le namaz k›ld›rd›.(3) Ah-
med Efendi, Bahâriye Mevlevîhane’sinin ku-
dümzenbafl›l›¤›na getirildi¤i y›l (1897),
babas›n›n yerine tayin edildi¤i Dârüflflafaka
Mektebi’nde “Kur’ân-› Kerim” ve “Mûsiki”
hocal›¤›na bafllad›.(4) Dârüflflafaka’n›n
Türk mûsikisi ö¤retimi tarihinde çok önemli
bir yeri vard›r.Herfleyen önce, Türk
mûsikisinin ayr› bir ders olarak okutul-
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(1) Türk Musikisi Klâsiklerin-
den Mevlevî Âyinleri(‹stanbul
Konservatuvar› Neflriyat›), ‹s-
tanbul 1938 c.XVI, s.851; Sadun
Aksüt, Türk Musikisinin 100
Bestekâr›, ‹stanbul 1993, s.309;
Cem Behar, Zaman, Me-
kân,Müzik, ‹stanbul 1993,
s.145; Y›lmaz Öztuna, Büyük
Türk Mûsikîsi Ansiklopedisi,
Ankara 1990, c.1, s.368. Ayr›ca
Ahmed Efendi’nin do¤um y›l›
konusunda M. Suphi Ezgi
“...takriben 1870’de...”(Nazarî
Amelî Türk Musikisi, ‹stanbul
1953, C.V, s.479); ‹bnülemin
Mahmut Kemal ‹nal ise “...
1867[1284]’de...” (Hofl Sadâ, ‹s-
tanbul 1958, s.46) ifadelerini
kullanm›flt›r.

(2) Ahmed Irsoy’la ilgili yay›n-
lar›n tamam›na yak›n›nda “Ab-
dülbâkî” kelimesi yanl›fl olarak
“Abdülkâdir” fleklinde ifade
edilmifltir. 

(3) Divan Edebiyat› Müzesi, Ce-
mâleddin Server Revnako¤lu
Dosyalar›, nr.81

(4) O dönemde Dârüflflafaka’ya
yeni al›nan ö¤renciler aras›nda
mûsikiye kabiliyetli olanlar se-
çilir ve yaln›z onlara mûsiki
dersleri verilirdi. Çünkü mûsiki
ö¤renimi sadece “‹btidâ” bölü-
münde ve özel olarak yap›l-
makta idi. Ancak Tevhîd-i Ted-
rîsât Kanunu’nun ç›kmas›ndan
sonra mûsiki dersi biri resmî
olarak bütün ö¤rencilerin alm›fl
olduklar› “solfej”, di¤eri de ar-
zu edenlerin devam ettikleri
özel “meflk” dersleri olmak üze-
re iki flekilde yap›lmaya devam
edildi.(Mehmed ‹zzet-Mehmed
Esad-Osman Nuri-Ali Kâmî,
Dârüflflafaka, Türkiye’de ilk
Halk Mektebi, ‹stanbul 1927,
s.77)

Resim 2; Zekâîzâde Ahmed Efendi
(Nuri Özcan Arflivi) 

Resim 1; Zekâîzâde Ahmed Efendi 



du¤u ilk lise dengi okul Dârüflflafaka’d›r. Ah-
med Efendi de babas›n›n ölümü üzeine Dâ-
rüflflafaka’daki mûsiki derslerinde klâsik
meflk sistemini devam ettirdi. Ancak 1930’lu
y›llarda,bir süreden beri Ahmed Efendi’ye
ödenmekte olan ek ders ücreti verilemedi.
Böylece kesintiye u¤rayan “meflk” dersleri-
nin ard›ndan vermeye devam etti¤i “solfej”
derslerini de bu müessesedeki 45 y›l›n›n so-
nuna kadar sürdürdü.(5) Ayr›ca birçok ö¤re-
tim kurumunda mûsiki hocal›¤› ve idarecilik
yapt›. 1904-1933 y›llar› aras›nda görev yapt›-
¤› ilk ve orta ö¤retim kurumlar› ile bu ku-
rumlardaki görevlerini tarihleriyle birlikte k›-
saca flu flekilde özetleyebiliriz:

-fieyhülislam Ebussuûd Efendi ‹btidâî
Mektebi’nde baflmuallimlik(1322/1904) (6)

-Çemberlitafl’ta Esmâ Han Kaya Sultan
(K›zlar) Mektebi’nde mûsiki muallimli¤i (4
Nisan 1330/17 Nisan 1914)

-Medresetü’l Eimme-i Hutabâ(‹mam Ha-
tip Mektebi)’da mûsiki muallimli¤i (2 fiubat
1331/15 Nisan 1915)

-Hoca ‹shak Efendi ‹btidâi Mektebi’nde
mûsiki muallimli¤i (4 Nisan 1335/4 Nisan
1919)

-Kas›mpafla Numune ‹btidâi Mekte-
bi’nde mûsiki muallimli¤i(26 Nisan 1336/26
Nisan 1920)

-Üsküdar III. Mustafa ‹btidâi Mekte-
bi’nde mûsiki muallimli¤i (8 Kânûni Sânî
1339/8 Ocak 1923) 

-Yavuz Selim’deki ‹stanbul ‹mam Hatip
Mektebi’ne Kur’ân, tecvîd, g›nâ(mûsiki) mu-
allimli¤i (10 Kânûni Evvel 1340/10 Aral›k
1924)(7)

-Çemberlitafl Orta Mektebi’nde mûsiki

muallimli¤i (10 Kânûni Sânî 1930/10 Ocak
1930) 

-Gaziosmanpafla Orta Mektebi’nde mûsi-
ki muallimli¤i (1 Eylül 1932)

-Eyüp Orta Mektebi’nde mûsiki mual-
limli¤i ( 1 Eylül 1933). 1934 y›l›nda da resmi
görevinden emekliye ayr›ld›.(8)

Öte yandan do¤rudan mûsiki ve sanat
e¤itimi yapan kurumlarda da hocal›¤a de-
vam etti. 1914’te ‹stanbul fiehremâneti’ne
ba¤l› olarak aç›lan “Dârülbedâyî”ye “Alatur-
ka Mûsiki Muallim-i Evveli (baflmuallim)”
olarak tayin edilmifl, iki y›l sonra Dârülbedâ-
yî’nin mûsiki bölümünün kald›r›lmas› üzeri-
ne 1 Ocak 1917 tarihinde Maârif Nezâreti ta-
raf›ndan aç›lan “Dârülelhân”a “Fasl-› Mûsi-
ki” muallimi olarak görevlendirilmifltir. Bir
müddet sonra müdür Yusuf Ziya Pafla ile
aralar›nda geçen ilmî bir münakafla üzerine
Dârülelhan’dan istifa etmifl ise de iki ay son-
ra müdürün de¤iflmesi üzerine yeniden eski
vazifesine dönmüfltür. Faaliyete geçmesin-
den bir y›l sonra I. Dünya Savafl›’n›n Osman-
l› Devleti’nin yenilgisiyle sonuçlanmas›, Mü-
tareke y›llar›n›n güçlükleri, ‹stanbul’un iflgali
ve ‹stiklâl Savafl› gibi sebeplerle Dârülelhan,
canl› bir varl›k gösterme imkân› bulamadan
çal›flmalar›n› sona erdirmiflti. 1 Eylül 1923 ta-
rihinde Darülelhan’›n biraz daha geniflletile-
rek bestekâr Musa Süreyya Bey yönetiminde
tekrar aç›l›fl›nda Ahmed Efendi, “fiark Mûsi-
kisi fiubesi”nde “‹lâhiyyât” ve “Usûlât-› mû-
sikiyye” muallimi olarak görev ald›(9). 

Mustafa Necati Bey’in Maârif Vekilli¤i
zaman›nda, “Talim ve Terbiye Dairesi Sanâ-
yî-i Nefîse Encümeni”nin 9 Aral›k 1926 tarih-
li karar› ile Dârülelhan’›n “fiark Mûsikisi fiu-
besi”  tamamen la¤vedilip Türk Mûsikisi e¤i-
tim ve ö¤retiminin kald›r›lmas›(10) üzerine
kurulan “Tarihî Türk Mûsikisi Eserlerini Tas-
nif ve Tesbit Heyeti Üyeli¤i”ne, Rauf Yektâ
Bey ve Muallim ‹smail Hakk› Bey’le birlikte
seçildi ve vefat›na kadar bu vazifesini devam
ettirdi. Hayat›n›n son y›llar›nda kalp rahat-
s›zl›¤› çeken Ahmed Efendi 13 A¤ustos 1943
tarihinde vefat etti, üç gün sonra Eyüp Sultan
Camii’nde k›l›nan cenaze namaz›n›n ard›n-
dan Eyüp Gümüflsuyu’nda Kaflgârî  Tekkesi
yak›n›nda bulunan babas›n›n kabri yan›na
defnolundu.(11) Ancak burada üzüntü ile sö-
zünü etmek zorunda kald›¤›m›z cenaze töre-
ni çok anlaml›d›r: Cenazenin kalkaca¤› gün

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

122

(5) Cem Behar, ad› geçen eser,
s.150-151

(6) Vak›f mekteplerin Maârif’e
devrinden sonra bu vazifeden
ayr›lm›flt›r. (Mevlevî Âyinleri,
c.XVI, s.852)

(7) 3 Mart 1924 tarihinde yürür-
lü¤e giren Tevhîd-i Tedrîsât Ka-
nunu uyar›nca Eimme ve Huta-
bâ Mektebi’nin kapat›lmas›n›n
ard›ndan yeniden aç›lan ‹stan-
bul ‹mam Hatip Mektebi’nde
göreve bafllam›flt›r. Bu vazife-
sinden k›sa bir süre ayr›lm›fl ise
de 1929 y›l›nda ayn› okulun
mûsiki muallimli¤ine tekrar ta-
yin edilmifltir. 

(8) Mevlevî âyinleri, c.XVI,
s.852

(9) “Dârülelhan fiuûnu”, Dârü-
lelhan Mecmuas›, ‹stanbul
1340, sy.1, s.45    

(10) Maârif Vekili Mustafa Ne-
câti imzal›, ‹stanbul fiehremi-
ni’ne gönderilen yaz›da konu
ile ilgili olarak “...Alaturka flu-
besinin la¤v› üzerine tesis edile-
cek olan Tasnîf ve Tesbit Heye-
ti’ne mülhak icrâî k›sm›n Mek-
tep anâs›r›ndan mürekkep ola-
rak ve katiyyen tedris ve ta’lîm
mahiyeti olmamak flartiyle ted-
risat olmad›¤› günlerde Konser-
vatuar müessesesinde çal›flabil-
meleri muvaf›k görülmüfltür”.
ifadeleri bulunmaktad›r.(Os-
man Nuri Ergin, Türkiye Ma-
arif Tarihi, ‹stanbul 1977,c.IV,
s.1588)

(11) Cenaze ile ilgili 16.8.1943
tarihli Tan Gazetesi’inde yera-
lan haber flöyledir: “ELÎM B‹R
Z‹YÂ. Memleketimizin yegâne
mûsiki üstâd› ve Darüflflafaka
Lisesi musiki muallimi ve ‹stan-
bul Konservatuvar› Tasnif ve
Tesbit Heyeti azâs›ndan ve Pi-
yade Üste¤meni Abdülhalim Ir-
soy’un babas› ve Gümrük
emekli Tetkik Âmirlerinden
Münir Kökten’in day›s›,
Eyüp’te Cedit Alipafla Camii
fierifi imam› ZEKÂÎ DEDE O⁄-
LU Reîsülkurrâ Haf›z AHMET
IRSOY uzunca bir zamandan
beri düçar oldu¤u hastal›ktan
kurtulamayarak rahmet-i Rah-
mân’a kavuflmufltur. Cenazesi
bugün mezkûr Cami ittisâlin-
deki 84 no.lu evinden saat 12’de
kald›r›larak Eyüp Camii fieri-
fi’nde ö¤le namaz›n› müteakip
cenaze namaz› ba’del edâ Gü-
müflsuyu Keflgârî Tekkesi civa-
r›nda aile kabristan›na defnedi-
lecektir. Mevlâ rahmet eylesin.”

Resim 3; Dârülelhan’da kurulan
Tarihî Türk Musikisi Eserlerini
Tasnif ve Tesbit Heyeti’nin bir dö-
nem üyeleri (soldan sa¤a: Zekâîzâ-
de Ahmed Efendi, Rauf Yektâ Bey,
Ali Rifat Ça¤atay) 



birçok sanatç› arkadafl› ve talebesi, Belediye
Konservatuvar› ‹crâ Heyeti’nde prova olmas›
münasebetiyle cenaze törenine kat›lamam›fl,
arkadafllar›ndan sadece kemânî Sâdi Ifl›lay ile
kanunî Artaki Candan bu merasime ifltirak
edebilmifltir.(12) K›râat ilmi ve mûsikiye bir
ömür veren ve yüzlerce talebe yetifltiren Hâ-
f›z Ahmed Efendi’nin son yolculu¤unda gös-
terilen “vefa (!) örne¤i” bu mu olmal›yd› so-
rusu herhalde cevaps›z kalacak. Mezar tafl›n-
da do¤um y›l›n›n 1871 olarak kaydedilmesi
ise do¤ru de¤ildir. Cenaze töreni ile ilgili ‹b-
nülemin Mahmut Kemal ‹nal “Memleketin
en ileri gelen mûsiki üstadlar›ndan oldu¤u
halde cenazesinde çok az kimse bulunmufl-
tur.” ifadesini kullan›yor.(13)

Naciye han›mla evli olan Ahmed Efen-
di’nin bu evlili¤inden ikisi k›z, biri erkek üç
çocu¤u dünyaya gelmifltir. ‹lk k›z› küçük yafl-
lar›nda vefat etmifl, ikinci k›z› ise Fatma Mis-
bah han›m’d›r. Erkek çocu¤unun ad›  Abdül-
halim’dir. Ahmed Efendi hayat›n›, do¤du¤u
Cedid Ali Pafla mahallesinde, mescidin ya-
n›ndaki evinde  geçirmifltir.

BESTEKARLI⁄I VE HUSUS‹YETLER‹ 

Hâf›z Ahmet Efendi’nin besteledi¤i Mev-
levî âyini, tevflih, flu¤ul, ilâhi ve mersiye for-
mundaki dinî; beste, semâî ve flark› formun-
daki din d›fl› eserlerinde göze çarpan en
önemli özelli¤i, klâsik üslubu benimsemesi
olmufltur. Bu münasebetle klâsik üslubun o
devirdeki en iyi temsilcileri aras›nda an›l›r.
Besteledi¤i eserlerin adedi konusunda de¤i-
flik kay›tlara rastlanmaktad›r. Baz› eserlerde
500(14),baz›lar›nda da 300(15) eser besteledi¤i-
ne dair ifadeler bulunmakta ise de vefat›ndan
befl y›l önce ve büyük ihtimalle kendi onay›y-
la yay›nlanan biyografisinde 100’ü aflk›n eser
besteledi¤i kaydedilmifltir(16). Babas› Zekâî
Dede’nin üslubunun aç›kça hissedildi¤i eser-
lerinde Ahmed Efendi dinî mûsikîye daha
fazla önem vermifltir. Günümüze ulaflan 70
civar›ndaki eserinin büyük ço¤unlu¤u dinî
bestelerdir(17). Çeflitli nota neflriyat›nda baz›
dinî eserlerinin babas›n›nkilerle kar›flt›r›lma-
s›n›n sebebi  bu üslup benzerli¤i olmal›d›r.
Sadeddin Nüzhet Ergun Antolojisi’nde, biz-
zat bestekâr›ndan tesbit etti¤ini söyledi¤i,
onun 43 dinî eserinin güftesini(18); Y›lmaz Öz-
tuna Ansiklopedi’sinde 53 dinî, 22 din d›fl›
eserinin listesini vermifltir(19). Mustafa Rona
ise dînî ve dind›fl› eserlerine ilâve olarak bes-
teledi¤i üç marfl›n›n güftesini yay›mlam›fl-

t›r(20).  

Hâf›z Ahmed Efen-
di’nin ilk bestesi sultânî-
yegâh makan›nda ve
“Ufk-i emelim kaplad›
çoktan beri zulmet ” m›s-
râ›yla bafllayan nak›fl se-
mâîsidir. Bu eseri babas›-
na ilk okuyuflunda baba-
s› çok be¤enmifl ve bir
gümüfl mecidiye ile memnuniyetini  bildir-
mifltir(21). Âyin-i flerif formunun en uygun üs-
lubuyla bestelenmifl bâyatî bûselik ve müste-
âr âyinlerinde de baz› özellikler göze çarp-
maktad›r. ‹lk mukâbelesi 25 May›s 1905 tari-
hinde Yenikap› Mevlevîhanesi’nde yap›lan
bayâtî, bûselik âyininde bûselik, bayâtî karc›-
¤ar, sabâ bûselik, acem kürdî, acem, gerdâni-
ye makamlar›na geçkiler yap›ld›ktan sonra
eser karc›¤ar makam› ile son bulur. Tekke ve
zâviyelerin kapat›lmas›ndan sonra yine Yeni-
kap› Mevlevîhanesi’nde özel bir toplant›da
ilk mukâbelesi yap›lan müsteâr ayininin 3.
selam›nda ise al›fl›lm›fl›n d›fl›nda evsat usulü
kullan›lm›flt›r.(22) Ahmet Efendi’nin bestekâr-
l›¤›n›n bir di¤er yönü de unutulmufl veya
unutulmaya yüz tutmufl baz› eserleri, beste-
kâr›n›n üslubuyla veya bu üsluba en yak›n
bir flekilde yeniden düzenleyerek (besteleye-
rek) ancak yine bestekâr›n›n ad›n› koymak
suretiyle mûsiki literatürüne kazand›rm›fl ol-
mas›d›r. Bunlar aras›nda Hamâmîzade ‹sma-
il Dede Efendi’nin lenk fahte usulünde “Mus-
haf demek hatâd›r ol safha-i cemâle” m›srâ›y-
la bafllayan flehnaz bûselik, devr-i revan usu-
lünde “Gonca-i hurflîdine flebnem kadar yâr
olmad›k” m›srâ›yla bafllayan hicaz hümâyun
besteleriyle, “Etmezem inkâr-› aflk› saklar›m
cân›m gibi” m›srâ›yla bafllayan hicaz hüma-
yun a¤›r semâîsi, bu özellikler çerçevesinde
günümüz mûsiki arflivine kazand›r›lm›fl eser-
lerdir.(23)
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(12) Sadun K. Aksüt, “Zekâîzâ-
de Haf›z Ahmed Ersoy [Ir-
soy](Hayat› ve Eserleri), Birinci
Milli Türkoloji Kongresi(‹s-
tanbul 6-9 fiubat 1978) Tebli¤-
ler, ‹stanbul 1980, s.486
(13) ‹bnülemin, ad› geçen eser,
s.47 
(14) M. Nazmi Özalp, Türk Mû-
sikîsi Tarihi, ‹stanbul 2000, c.II,
s.74; Öztuna, ad› geçen eser, c.I,
s.369 
(15) Ezgi, ad› geçen eser, c.II,
s.91. Bu eserde S. Ezgi’nin ifade-
si flöyledir: “...kendi beyan›na
göre dinî ve gayr› dinî üç yüz
karib besteleri vard›r”; Sadun
Aksüt, Türk Musikisinin 100
Bestekâr›, ‹stanbul 1993, s.312
(16) Mevlevî Âyinleri, c.XVI,
s.852; Efdalâddin, “Merhum
Haf›z Ahmed Efendi”, ‹slam-
Türk Ansiklopedisi Mecmuas›,
‹stanbul(1948), sy.93, s.12
(17) Baz› dinî eserlerinin notas›
için bkz. Ali R›za fiengel, Türk
Mûsikîsi Klâsiklerinden ‹lâhî-
ler (nflr. Yusuf Ömürlü), ‹stan-
bul 1979, c.II, s.37-38, 106,139;
‹stanbul 1981, c.III, s.30-31, 108-
109, 119, 157-158:, ‹stanbul 1982,
c.IV, s.65-66; Abdülkâdir Töre,
Türk Mûsikisi Klâsiklerinden
‹lâhîler (nflr. Yusuf Ömürlü), ‹s-
tanbul 1984, c.V, s.150; ‹stanbul
1989, c.VII, s.24-25; ‹stanbul
1991, c.VIII, s.109, 153; ‹stanbul
1996, c.IX, s.171 
(18) Sadeddin Nüzhet Ergun,
Türk Musikisi Antolojisi(Dinî
Eserler), ‹stanbul 1943, c.II,
s.687-699
(19) Öztuna, ad› geçen eser, c.I,
s.369-370 
(20) Mustafa Rona, Yirminci
Yüzy›l Türk Musikisi, ‹stanbul
1970, s.145-146 
(21) Aksüt, ad› geçen eser, s.312
(22) Mevlevî âyinlerinin 3. se-
lâmlar›nda daha çok devr-i ke-
bîr ve frenkçîn usullerinin kulla-
n›lmas› gelenektir. 
(23). Aksüt, ad› geçen eser,
s.312-313

Resim 4; Dârüflflafaka’da muallim-
li¤i s›ras›nda Ahmed Irsoy di¤er
ö¤retmen arkadafllar›yla (ön s›rada
sa¤dan üçüncü) 

Resim 5; Ahmed Irsoy Dârüflflafa-
ka’da ö¤rencileriyle 



Ahmed Efendi mah-
fûzat›nda (haf›zas›nda)
ki eserlerin do¤rulu¤u
konusunda son derece
hassast›r. Nitekim Dârü-
lelhan’daki hocal›¤› esna-
s›nda, yukar›da sözü geç-
ti¤i gibi, müdür Yusuf
Ziya Pafla ile aralar›nda
geçen münakaflan›n so-
nunda Yusuf Ziya Pa-

fla’n›n diretmesi üzerine müdüre karfl› gelme-
yip, 100 alt›n olan maafl›n› terkederek istifa
etmifl ve Dârülelhan’a bir süre u¤ramam›flt›r.
Ancak iki ay sonra müdür Ziya Pafla’n›n isti-
fas›n›n ard›ndan Dârülelhan’daki görevine
tekrar dönmüfltür. Anlat›ld›¤›na göre Dârü-
lelhan’›n ilk y›llar›nda yaflanan olay flu flekil-
de cereyan etmifltir: Talebelere, Dellâlzade ‹s-
mail Efendi’nin zencir usulünde “Gönül ki
aflk ile pür-sînede hazîne bulur” m›srâ›yla
bafllayan yegâh birinci bestesi meflk edilmek-
tedir. Buradaki “aflk ile” kelimelerinin melo-
disindeki “fa” notas› için Ziya Pafla “eviç(fa
diyez)”, Ahmed Efendi ise acem(fa natürel)
perdesi oldu¤unda ›srar etmifller. Ancak Ziya
Pafla’n›n eviç perdesi oldu¤u hususundaki ›s-
rar› üzerine Ahmed Efendi istifa etmifltir. Da-
ha sonra istifa sebebini soranlara flu cevab›
vermifltir: “Bu eseri pederime bizzat Dellâl-
zade ‹smail Efendi meflketmifltir. Ben de pe-
derimden meflk ettim. Peder merhum besteyi
meflk ederken ‘Aman Hâf›z dikkat et! Vehle-
ten (ilk bak›flta) eviç gibi geliyorsa da acem
perdesidir’ diye ikazda bulunmufltur. Ben bu
perdeyi eviç okursam Dellâlzade ile Zekâî
Dede’nin ruhlar› muazzeb olur(azap du-
yar)”(24). ‹flte Ahmed Efendi’nin meflk etti¤i
eserlerin do¤rulu¤u konusunda gösterdi¤i ti-
tizli¤in aç›k bir örne¤i.

Dârülelhan’dan Türk mûsikisi e¤itim ve
ö¤retiminin kald›r›ld›¤› 1926 y›l›nda ayn›

müessesede kurulan “Tarihî Türk Mûsikisi
Eserlerini Tasnif ve Tesbit Heyeti” üyeli¤i
görevini hayat›n›n sonuna kadar sürdüren
Hâf›z Ahmed Efendi’yi, bu heyetin çal›flma-
lar› çerçevesinde klâsik Türk mûsikisinin di-
nî ve dind›fl› pekçok eserinin notalar›n› nefl-
retmek suretiyle Türk mûsiki repertuvar›na
kazand›r›lma yönünde yap›lan çal›flmalarda
en önemli rolü oynam›fl, en çok eme¤i geç-
mifl bir kifli olarak anmak büyük bir kadirfli-
nasl›k olacakt›r. Zira, pekçok klâsik eseri,
do¤rudan Hamâmîzade ‹smail Dede ve Del-
lâlzade ‹smail Efendi’den meflk eden baba-
s›ndan bizzat ö¤renmifl olan Ahmed Efendi,
bu eserlerin orijinal özelliklerini kaybetme-
den gelecek nesillere aktar›lmas›nda âdeta
bir köprü vazifesi görmüfl, bu münasebetle
birçok eserin zaman›m›za do¤ru bir flekilde
ulaflmas›n› sa¤lam›flt›r. 1926-1943 y›llar› ara-
s›nda Dârülelhan(daha sonra ‹stanbul Kon-
servatuar›) taraf›ndan yay›nlanan yüzlerce
mûsiki eserinden birço¤unun kaynak kiflisi
Ahmed Efendi’dir. Bunlar aras›nda Buhûrî-
zâde Mustafa Itrî Efendi’nin rast “Na’t-›
Mevlânâ”s› ile Nâyî Osman Dede’nin
“Mi’râciyye”sinin ayr› bir önemi vard›r. Ta-
rihî Türk Mûsikisi Eserlerini Tasnif ve Tesbit
Heyeti, Itrî’nin na’t›n›n çeflitli okuyufl biçim-
lerini dinlemifl ve notaya alm›flt›. Heyetin tet-
kik etti¤i 8 ayr› icrâ aras›nda asl›na en yak›n
flekil olarak Hâf›z Ahmed Efendi’nin, babas›
Zekâî Dede’den ve Yenikap› Mevlevîhanesi
kudümzenbafl›s› Ahmed Hüsameddin De-
de’den meflk etti¤i eser dikkate al›nd›. (25)

Subhi Ezgi’nin Nazarî ve Amelî Türk Mûsi-
kisi adl› eserinde neflretti¤i “Mi’râciyye” no-
tas›(26) ise Hâf›z Ahmed Efendi’den ö¤rene-
rek notaya ald›¤› eserdir. Tarihî Türk Mûsi-
kisi Eserlerini Tasnif ve Tesbit Heyeti’nin ku-
ruluflu esnas›nda Ahmed Efendi’nin d›fl›nda-
ki di¤er üyeler Rauf Yektâ Bey (baflkan) ve
Muallim ‹smail Hakk› Bey’di. ‹smail Hakk›
Bey’in vefat› (1927) üzerine üye olarak Ali
Rifat Bey(Ça¤atay) getirildi. 1933’te Subhi
Ezgi ve iki y›l sonra da Mesud Cemil’in ka-
t›l›m›yla Heyet, çal›flmalar›n› befl kifliyle de-
vam ettirmeye bafllad›. Ancak Rauf Yektâ ve
Ali Rifat Bey’lerin 1935’te ölümü ve Mesut
Cemil’in Ankara Radyosu’na tayini ile He-
yet’in bütün iflleri Ahmed Efendi ve Subhi
Ezgi taraf›ndan yürütülmeye devam etti.
Ahmed Efendi’nin vefat›yla(1943) fiilen da-
¤›lm›fl olan Heyet’in ard›ndan, bu tarihten
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(24) Behar, ad› geçen eser, s.160
(25) Mevlevî Âyinleri, ‹stanbul
1934, c.VI, s.V-VI, 258-261 
(26) Ezgi, ad› geçen eser, ‹stan-
bul trsz. c.III, s.102-143

Resim 6; Soldan sa¤a: Muallim
Kâz›m Bey(Uz), Hâf›z Ahmed
Efendi(Irsoy), Dürrü Turan, 1932
(Musiki Mecmuas›, sy.463, s.64) 

Resim 7; Ön s›rada soldan sa¤a:
Rauf Yektâ Bey, Hâf›z Ahmed
Efendi(Irsoy), Muallim ‹smail Hak-
k› Bey(Musiki Mecmuas›, sy.463,
s.64)



sonra Konservatuar taraf›ndan yay›mlanan
eserlerdeki imza da art›k Suphi Ezgi’nin ol-
mufltur. 

Ahmed Efendi’nin Tarihî Türk Mûsikisi
Eserlerini Tasnif ve Tesbit Heyeti’ndeki üye-
li¤i s›ras›nda, onun da büyük katk›lar›yla
neflredilen eserler flunlard›r: 

1. Dârülelhan Külliyat›(daha sonra ‹s-
tanbul Konservatuvar› Neflriyat› ad›yla de-
vam etmifltir): Tarihsiz, muhtemelen 1925-
1930 y›llar› aras›nda 120’si Arap, 60’› Lâtin
harfleriyle yay›nlanan, 180 say›da toplam 257
adet klâsik eserin yer ald›¤› yaprak notalar.
2. Türk Mûsikisi Klâsiklerinden (Mevlud
Tevflihleri, ‹lâhîler, Bektâfli Nefesleri, Mev-
levî Âyinleri):1931-1939 y›llar› aras›nda nefl-
redilen bu 18 ciltlik dinî eserler serisinin ilk
cildi Mevlid Tevflihleri’ne, II.-III. ciltler ‹lâ-
hîler’e, IV.-V. ciltler Bektâfli Nefesleri’ne,
VI.-XVIII. ciltler ise Mevlevî Âyinleri’ne ay-
r›lm›flt›r. ‹lk 5 ciltte 207 eser, di¤er ciltlerde
ise toplam 41 adet Mevlevî âyini ile na’t-›
Mevlânâ, birçok peflrev, son peflrev ve yürük
semâî mevcuttur. 

3. Türk Musikisi Klâsiklerinden Hâf›z
M. Zekâî Dede Efendi Külliyât›: 1940-1943
y›llar› aras›nda 3 cilt halinde (III. cilt befl eser-
lik küçük bir fasiküldür) yay›nlanm›fl olup
içerisinde Zekâî Dede’nin 117 eseri yer al-
maktad›r. 

4. Bûselikli Fas›llar: Baz› klâsik Türk
mûsikisi eserlerinden derlenen bu cilt, 1943
y›l›nda Hâf›z Ahmed Efendi’nin vefat›ndan
hemen sonra yay›mlanm›flt›r. (27)

Çeflitli e¤itim ve ö¤retim kurumlar›ndaki
hocal›¤› yan›nda sarayla da münasebetini de-
vam ettiren Hâf›z Ahmed Efendi Sultan Vah-
dettin’in baflmevlidhanl›¤›n› yapm›fl, bir
müddet Sultan Abdülaziz’in o¤lu fiehzade
Seyfeddin Efendi’nin imaml›¤› görevinde bu-
lunmufltur. Sadrâzam Said Halim Pafla’n›n
müezzini Hâf›z Kemal (Kamil) baflta olmak
üzere baz› kimselere özel mûsiki dersleri ver-
di¤i de bilinmektedir. Alt› kifliye haf›zl›k, befl
kifliye de k›râat-› seb’a ve aflere icazeti veren
Hâf›z Ahmed Efendi’ye 25 Temmuz 1941 ta-
rihinde “Reîsülkurrâ” ünvân› verilmifltir. 

Sadeddin Nüzhet Ergun’un, gerek âyin
okumak ve gerekse kudümzenlik hususunda
son asr›n yegâne üstad› olarak vas›fland›rd›-
¤› Ahmed Efendi(28) k›râat ilmi ve mûsiki ko-
nusunda hayat›n›n büyük bir k›sm›n› talebe

yetifltirmeye adam›flt›r. Sonralar› hepsi birer
ünlü mûsikiflinas olan talebeleri aras›nda ab-
las›n›n o¤lu Mehmed Münir Kökten, Kemal
Batanay, Râsim Ferid Bey, Osman fievki Ulu-
da¤, Dürrü Turan, Mehmed Nezihi Albay-
rak, Emin Yaz›c›, Mesud Cemil, Lâika Kara-
bey, Fahri Kopuz, Zeki Ârif Ataergin, Musta-
fa Sunar, fierif Muhiddin Targan, Safiye Ayla,
Münir Nurettin Selçuk ve Sadettin Heper en
önemli isimlerdir. 

Baz› yay›nlarda Zekâîzade Hâf›z Ahmed
Efendi’nin plâklara klâsik eserler ve gazeller
okudu¤u kaydedilmifltir. Hânendelik konu-
sunda pek flöhreti olmayan Ahmed Efendi,
muhtemelen kendisiyle ayn› devirde yaflam›fl
olan “Gazelhan Hâf›z Ahmed” ile kar›flt›r›l-
m›fl olmal›d›r. Ahmed Efendi’nin bir di¤er
özelli¤i de mutlak kulak(orielle absolu) tabir
edilen çok hassas bir kula¤a sahip olmas›d›r.
Nitekim, fiehir Hatlar› vapurlar›n› düdükle-
rinden tan›d›¤›, akordlara göre düdük sesle-
rinin perdelerini tesbit etti¤i söylenir. 

Ahmed Efendi ayr›ca baz› eserler kaleme
alm›flt›r. Neflretme imkan› bulamad›¤› bu
eserler flunlard›r: 1. Mehâric ve S›fât-› Hurûf
Risâlesi, 2. Muhtasar Îkâ ve Usûl Risâlesi, 3.
Mûsikî Makamlar› Hülâsâs›. 

SADETT‹N HEPER 

10 May›s 1899 tarihinde ‹s-
tanbul’un Eyüp Sultan semtin-
de do¤du. Babas› Eyüp Sultan
Camii kayyumbafl›s› Hâlid
Efendi, annesi Zehrâ han›md›r.
Rüfltiye ö¤reniminin ard›ndan
devrin mûsiki üstâdlar›ndan
dersler almaya bafllad›. ‹lk mû-
siki bilgilerini komflular› Zekâ-
îzade Hâf›z Ahmed Efendi(Ir-
soy)’den almaya bafllad›. ah-
med Efendi ile 10 yafllar›nda 

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

125

(27) Nuri Özcan, “Irsoy, Ah-
met”, Türkiye Diyanet Vakf›
‹slâm Ansiklopedisi, ‹stanbul
1999, c.XIX, s.132-133
28. Ergun, ad› geçen eser, c.II,
s.664

Resim 8;  Orta s›rada oturanlar
soldan sa¤a: Dürrü Turan, Mus-
tafa Nezi Albayrak, Hâf›z Ahmed
Efendi(Irsoy), Muallim Kâz›m
Bey(Uz) (Musiki Mecmuas›
sy.463, s.69

Resim 9; Sadettin Heper



bafllayan mûsiki
dersleri uzun
süreli meflklerle
devam etti. Bu
çal›flmalar esna-
s›nda 500’ün
üzerinde ilâhi,
tevflîh, na’t, du-
rak ve 30 Mevle-
vî âyini meflk
ederek dinî mû-
siki sahas›nda

kendini yetifltirmeye bafllad›. Ayr›ca Türk
mûsikisinin ilk dönem mûsikiflinaslar›ndan
Hoca Abdülkâdir-i Merâ¤î’den bafllayarak
son devir bestekârlar›na kadar üstâdlar›n
eserlerinden kâr-› nât›k, beste, semâî, flark›
formlar›nda 400’ün üzerinde eser geçti. Bu
arada Türk mûsikisinde kullan›lan usuller ve
makamlar üzerinde yapt›¤› çal›flmalarla da
mûsiki nazariyat›nda bilgilerini kuvvetlen-
dirdi.(29)

Galata Mevlevîhanesi neyzenbafl›s› ve
hattat Emin Efendi(Yaz›c›)’den Hamparsum
notas›n› ö¤rendi. Bu arada Hamâmîzâde ‹s-
mail Dede Efendi’nin “fievkutarab” Mevlevî
âyinini de Emin Efendi’den meflk etti. Ayr›ca
üstâd Rauf Yektâ Bey’den 12 y›l kadar mûsi-
ki dersi ald›, pekçok mûsiki eseri meflketmek-
le kalmay›p ondan Bat› notas› sistemini de
ö¤rendi.(30) Bu yo¤un çal›flma temposu içeri-
sinde Galata ve Bahariye Mevlevîhaneleri
neyzenbafl›s›, Emin Yaz›c› ve Rauf Yektâ
Bey’in de ney hocas› olan Hakk› De-
de(ö.1919)’den ney üflemesini ö¤renmesinin
yan›s›ra bestekâr ve mutasavv›f Ahmed Avni
Bey(Konuk)’in mûsiki ve tasavvuf sohbetleri-
ne de kat›lmak suretiyle mûsiki ile daima be-
raber yol alan “tasavvuf” vâdisinde kendini
yetifltirdi. 119 makamdan meydana gelen
kâr-› nât›k›n›; 3 Mevlevî âyinini; sûzidil, hi-
caz ve flehnaz kârlar›yla di¤er eserlerini Avni
Bey’den bizzat meflketme imkan› buldu.(31)

Bu arada h›fz›n› da tamamlayan Sadettin Bey
gençlik y›llar›nda bir süre Eyüp Sultan Ca-
mii’nde imam olarak vazife yapt›.(32)

Çeflitli kademelerinde uzun y›llar çal›flt›-
¤› Maliye Vekaleti’ndeki görevinden 1940’l›
y›llar›n sonunda emekliye ayr›lan Sadettin
Heper, bir süre sonra ‹stanbul Radyosu’nda
sözleflmeli olarak çal›flmaya bafllad›. On y›l
kadar çal›flt›¤› bu kurumda Hamparsum no-
tas›yla yaz›lm›fl koleksiyonlar›n günümüz
Bat› notas›na çevrilme çal›flmalar›na kat›lmak

suretiyle Türk mûsikisi repertuar›n›n tesbi-
tinde büyük katk›lar› oldu. Bu çal›flmalar es-
nas›nda onun en yak›n mesâî arkadafl› ney-
zen Halil Can olmufltur. Ayn› kurumda 1967-
1968 y›llar›nda Repertuvar Kurulu Üyesi ve
Müflâvir olarak görev yapt›. Uzun y›llar “Ta-
rihi Türk Mûsikisi Eserlerini Tasnif ve Tesbit
Heyeti” üyesi olarak çal›flt›¤› ‹stanbul Beledi-
ye Konservatuvar›’ndaki vazifesinden de
1970 y›l›nda ayr›ld›. 1976’da ö¤retime baflla-
yan ‹stanbul Türk Musikisi Devlet Konserva-
tuvar› (daha sonra ‹stanbul Teknik Üniversi-
tesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvar›
ad›n› ald›)’nda usül ve dinî mûsiki dersleri
okuttu.Bu görevini de vefat›na kadar devam
ettiren Sadettin Heper 11 May›s 1980 tarihin-
de Kuzguncuk’taki evinde vefat etti. Ertesi
gün Eyüp Sultan Camii’nde k›l›nan cenaze
namaz›n›n ard›ndan Eyüp’teki aile mezarl›-
¤›na defnedildi.(33) Sadettin Heper 1923 y›l›n-
da Müzeyyen han›mla evlendi. 1932 y›l›nda
do¤up büyüdü¤ü Eyüp’ten ayr›larak K›z›l-
toprak’a, 1950 y›l›nda da Kuzguncuk semtine
tafl›nd› ve vefat›na kadar burada ikamet etti.

MÛS‹KÎfi‹NASLI⁄I

Mevlevî mûsikisinin son devirdeki
önemli birkaç sîmâs›ndan biri olan Sadettin
Heper, Konya’da her y›l “fieb-i Arûs” müna-
sebetiyle tertip edilen “Mevlânâ’y› Anma ve
Semâ Törenleri”ne, vefat edinceye kadar ku-
dümzenbafl› olarak ifltirak etmifltir. Hocas›
Ahmed Irsoy gibi klâsik mûsiki eserlerini gü-
nümüze en iyi flekilde intikâl ettirme çabas›
içerisinde olan bir sanatkârd›. bu konudaki
hassasiyeti de herkesçe bilinmektedir. Ayr›ca
yurtiçi ve yurtd›fl›nda birçok dinî ve klâsik
mûsiki toplulu¤unda kudümzen olarak vazi-
fe yapm›fl, zaman zaman ‹stanbul Radyo-
su’ndaki klâsik Türk mûsikisi neflriyatlar›na
kudüm ile ifltirak etmifltir. 

Son asr›n klâsik üslubu benimseyen mû-
sikiflinaslar› aras›nda yer alan Sadettin He-
per’in besteledi¤i eserlerinde bu çizgi, özel-
likle Zekâî Dede tavr› ön plana ç›kar. Hemen
her f›rsatta bestekâr olmad›¤›n› söylemesi-
ne(34) ra¤men günümüze ulaflan tesbit edilmifl
eserlerinin say›s› 16’d›r. Hisar bûselik maka-
m›nda bir Mevlevî âyini ile iki ilâhisi, zama-
n›m›za ulaflm›fl dinî eserleridir. Bunlar›n d›-
fl›nda peflrev, beste, a¤›r semâî, yürük semâî
ve flark› formundaki 14 eserinin listesini
(Mevlevî âyini de bu say›n›n içerisindedir)
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(29) Rona, ad› geçen eser, s.464 
(30) Sadun Kemali Aksüt, 500
Y›ll›k Türk Musikisi Antoloji-
si, ‹stanbul 1967, s.151 
(31) Rona, ad› geçen eser, s.465 
(32) Sadettin Heper’in o¤lu Nu-
rettin Heper’den al›nan flifahi
bilgiler. 
(33) Nuri Özcan, “Heper, Sa-
dettin”, ad› geçen eser, c.XVII,
s.209-210 
(34) Sadettin Heper’in kendi-
siyle yap›lan bir röportajda bu
konudaki ifadeleri flöyledir:
“...Ben bestekâr de¤ilim. Bestele-
rim var, ama onlar›n hepsi birer
tecrübe mahiyetindedirler. Kendi-
mi bu sebeple bestekâr say-
mam...Ama bir beste nas›l yap›l›r,
onu iyi bilirim... Ben bir dostu-
mun Tosyal› Ahmet Hicrî’ye ait
bir Risâlesi’nden birkaç parça
besteledim sadece” Saadet Gül-
tafl, “Sadeddin Heper ile Mülâ-
kat-II-, Kök Dergisi, ‹stanbul
1981, sy.11, s.20

Resim 10; Sadettin Heper son
zamanlar›nda 

Resim 11; Sadettin Heper’in Ter-
cüman Gazetesi’ndeki köfle
yaz›lar›ndan biri



Öztuna, Ansiklopedisinde(35),11 sözlü eseri-
nin güftelerini Rona, Yirminci Yüzy›l Türk
Musikisi (36) adl› eserinde neflretmifltir. Ayr›-
ca yay›mlanan Türkiye Radyo Televizyon
Kurumu Repertuar›’nda(37) ise iki a¤›r semâ-
îsi ile bir ilâhisi yer almaktad›r. Bu eserleri
aras›nda hisar bûselik âyini ile güftesi Yeni-
kap› Mevlevîhanesi son fieyhi Abdülbâkî De-
de (Baykara)’ye ait olan ve “Sevelim Hazreti
Mevlânâ’y›” m›srâ›yla bafllayan müsteâr ma-
kam›ndaki ilâhisi mûsiki çevrelerinde büyük
ra¤betle icra edilen eserlerindendir. Sadettin
Heper ayr›ca “bend-i hisar” adl› mürekkep
bir makam terkip ederek mûsiki nazariyat›
sahas›ndaki kudretini de ortaya koymufltur.

Di¤er taraftan Sadettin Heper, besteleri-
nin ve hocal›¤›n›n yan›nda çeflitli yay›n or-
ganlar›nda neflretti¤i pekçok yaz› ve araflt›r-
mayla Türk mûsikisine hizmetini sürdür-
müfltür. Musiki Mecmuas›’nda 1978 y›l›nda
“Türk Musikisinde Usuller” bafll›¤› alt›nda
küçük ve büyük usullerin anlat›ld›¤› 4 maka-
leden oluflan bir yaz› dizisi kaleme(38) alm›fl
ve bu seriyi “sonsöz” ündeki flu sat›rlarla bi-
tirmifltir: “...Türk mûsikisinde kullan›lm›fl
usulleri, üstâdlar›m Zekâî Dedezâde Hâf›z
Ahmed ve Rauf Yektâ merhumlardan ö¤ren-
di¤im gibi yazmaya çal›flt›m. Hatâ ç›karsa af-
fola”. Musiki ve Nota adl› mecmuada mûsi-
ki tarihi üzerine yazd›¤› baz› makalelerin ya-
n›nda 1962-1963 y›llar›nda Milliyet Gazete-
si’nde “Mûsikimizin esaslar›, mûsikimizde
makamlar, mûsikimizde icrâkarl›k, Mevlevî
âyinleri, mûsikimizde kâr ve kâr-› nât›k” ko-
nulu seri makaleler yay›mlad›. 1971-1972 y›l-
lar›nda da Tercüman Gazetesi’nin bir ilâve-
sinde,mûsiki tarihi, bestekâr biyografileri,
mûsiki nazariyat› ve mûsikinin meseleleri
üzerinde köfle yaz›lar› yazd›. Konya Turizm
Derne¤i taraf›ndan belirli aral›klarla yay›m-
lanan Mevlânâ Güldestesi(39) adl› eserlerin
baz›lar›nda da Mevlevî mûsikisine dair ma-
kaleler kaleme ald›. Ayr›ca yine ayn› derne-
¤in teflebbüsüyle 43 adet Mevlevî âyininin
notas›n› güfteleriyle birlikte Mevlevî Âyinle-
ri ad›yla neflretti (Konya 1974). Bu neflir,
Mevlevî âyinlerinin Türkiye’de günümüze
kadar yap›lan ikinci yay›n›d›r. ‹lki, Rauf Yek-
tâ Bey, Suphi Ezgi, Ahmed Irsoy, Ali Rifat
Ça¤atay ve Mesud Cemil’den meydana gelen
Tarihî Türk Mûsikisi Eserlerini Tasnif ve Tes-
bit Heyeti taraf›ndan tespit edilen 41 âyin no-
tas›n›n güfteleriyle birlikte neflredildi¤i yay›n
olup, bu her iki ayr› yay›mda ayn› âyin nota-

lar› aras›ndaki melodi farkl›l›klar› dikkati
çekmektedir. Sadettin Heper Mevlevî Âyin-
leri’nin “Önsöz”ünde kendisinin hareket
noktas› olan hocalar›n› flu flekilde ifade edi-
yor: “...Bu notalar› haz›rlarken flu kaynaklar-
dan faydaland›m: 1. Bahariye ve Yenikap›
Mevlevîhaneleri kudümzenbafl›s› Zekâî De-
dezâde Ahmed Efendi, 2. Yenikap› Mevlevî-
hanesi neyzenbafl›s› Rauf Yektâ Bey, 3. Gala-
ta Mevlevîhanesi neyzenbafl›s› Hac› Emin
Efendi, 4. Âyin-i fierîf bestekârlar›ndan Ah-
med Avni Bey, 5. Yukar›da yaz›l› üstâdlar-
dan yapm›fl oldu¤um meflkler. Böylece âyin-
i fleriflerdeki baz› ufak üslup ve na¤me de¤i-
flikliklerini birlefltirmek sureti ile notalar›n›
yazd›¤›m âyin-i fleriflerin en iyi bir flekil al-
m›fl oldu¤u inanc›nday›m”.  

Birçok ses ve saz sanatkâr›n›n yetiflme-
sinde büyük pay› olan Sadettin Heper’in tale-
beleri aras›nda Kâni Karaca bugün hocas›n-
dan ald›¤› anlay›flla onun yolunda devam
eden canl› bir örnektir. 
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(35) Öztuna, ad› geçen eser, c.I,
s.340-341 
(36) Rona, ad› geçen eser, s.465 
(37) Tar›k Kip, Türk Sanat Mü-
zi¤i Sözlü Eserler Repertu-
ar›(Alfabetik), TRT. Müzik Da-
iresi Yay›nlar›, Ankara 1995,
s.181,273,332
(38) Bu yaz› dizisi Musiki Mec-
muas›’n›n 344-347 say›lar› ara-
s›nda neflredilmifltir. 
(39) 1963 y›l›nda yay›n›na Mevle-
vî Y›ll›¤› ismi ile bafllayan seri da-
ha sonra periyodik olarak Mevlâ-
nâ Güldestesi ad›yla yay›mlan-
m›flt›r. 

Resim 12; Soldan sa¤a: neyzen
Halil Can, kudümzen Sadettin
Heper, tanbûrî Refik Fersan,
sînekemânî Nuri Duyguer 
Resim 13; Sadettin Heper’in haz›r-
lad›¤› Mevlevî Âyinleri’nin kapa¤› 

Resim 14; Sadettin Heper’in bes-
teledi¤i bir ilâhînin kendi el yaz›s›
ile notas› (Nuri Özcan Arflivi) 
Resim 15; Sadettin Heper’in bes-
teledi¤i bir di¤er ilâhînin kendi el
yaz›s› ile notas› (Nuri Özcan ar-
flivi)
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FET‹HTEN SONRAK‹ ‹LK BÜYÜK
CAM‹DE YEN‹  B‹R MEKAN

Dr. A. Sacit AÇIKGÖZO⁄LU

Sakarya Üniversitiesi ‹lahiyat Fakültesi ‹slam Tarihi ve Sanatlar›
bölümü araflt›rma görevlisi. 1992 Marmara Ünivesitesi ‹lahiyat Fakültesi

mezunu. 1995 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler enstitüsü Türk ‹slam
Sanatlar› Master mezunu. Doktra çal›flmas› yap›yor.



Osmanl› Devleti’nin sahip oldu¤u co¤rafya-
da büyük imar faaliyetlerine giriflip, ihtiyaca gö-
re birçok bina ile mamur edilmifl beldeler olufl-
turdu¤u bilinmektedir. Muas›r ve öncesindeki
‹slam toplumlar›nda izlendi¤i gibi Osmanl› fle-
hirleri de cami merkezli bir yap› arzetmektedir.
Türklerin cami mimarisine katk›lar› Osmanl›
döneminde meydana getirilen eserlerdeki yeni-
lik ve farkl›l›klarla anlafl›labilir. XV. as›rdan iti-
baren görülen klasik devirle yayg›nlaflan ve son
devire kadar sürdürülen,  sadece Osmanl› mi-
marisine has bir uygulama, bu yenilik ve farkl›
yorumlar›n en dikkat çekicilerinden biridir. K›b-
le cephesine kat›lan bir hacimle mihrab, önün-
deki mekanla beraber daha ileriye tafl›nm›fl ve
cami flemas›nda önemli bir de¤ifliklik meydana
getirilmifltir. Bu özel ve yeni mekan Balkanlar-
dan M›s›r’a kadar genifl bir sahada, bugün tesbit
edebildi¤imiz elliden fazla örnekle karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Uyguland›¤› zaman dilimi, uygu-
lama alan› ve say›s›n›n yan›nda üstlendi¤i fonk-
siyonlar da düflünülürse. bu özgün yorumun
ehemmiyeti anlafl›labilir. 

‹lk uygulaman›n XIV. asra tarihlenen Bursa
Hüdavendigar Camii ile bafllad›¤› baz› araflt›r-
mac›lar(1) taraf›ndan söylenmiflse de, burada bu-

lunan uzant›n›n, mevzu etti¤imiz hacme oranla
boyut ve fonksiyon olarak çok geride kald›¤› ve
bir mekan oluflturmadan mihrab› içine alan ve
kademeli geçifli sa¤layan bir nifl durumunda
kald›¤› görülmektedir. Hüdavendigar’dan daha
önceye tarihlenen  Bilecik Orhan Gazi Camii
gözden kaçm›fl bir yap›d›r. Zira d›flar›dan belli
olmasa da iç mekan teflekkülünde dört yönde
2.40 m. kadar derinlikteki eyvanlarla geniflleme
sa¤lanm›fl, mihrab yönünde benzer bir uzant› el-
de edilmifltir. Dolay›s›yla Bilecik Orhan Gazi
Camii, sonraki as›rlarda revaç bulacak uygula-
ma için daha erken bir haz›rl›k olarak düflünüle-
bilir. 1410 tarihli Kütahya Ulu Camii birçok ta-
mirat geçirmifl ve 1891 senesinde bugünkü flek-
lini alm›fl bir yap›d›r. Baz› bölümleriyle birlikte,
ele ald›¤›m›z mekan›n da hangi dönemde yap›l-
d›¤› tart›flma konusu olmufltur.(2) Manisa’da
1418 y›l›nda yapt›r›lan Ali Bey Mescidi, ilk bani-
nin torunlar› eliyle 1570-71’de camiye çevrilmifl
ve günümüzdeki plan›na sahip olmufltur.(3) Ca-
miye tahvilden önce mevzu etti¤imiz öne ç›kan
birimin bulunmad›¤› anlafl›lmaktad›r.

Osmanl› mimarisinde mihrab›  bir mekanla
bütünlefltirip öne alan uygulamaya, ilk defa, fe-
tihten hemen sonra infla edilen Eyüp Sultan Ca-
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Resim  2, 3; fieyh Vefa Camii
K›ble Cephesi

Resim  1; Eski Eyüp Sultan Ca-
mii Plan›

(1) Aptullah Kuran, Mimar Si-
nan, ‹stanbul, 1986, s. 114. Baha
Tanman, Molla Çelebi Camii,
Dünden Bugüne ‹stanbul An-
siklopedisi, Kültür Bakanl›¤›
ve Tarih Vakf›, ‹stanbul, 1993-
95, c. 5, s. 483. 
(2) Ara Altun, Kütahya’n›n
Türk Devri Mimarisi, Kütahya
100. Y›l Arma¤an›, ‹stanbul,
1981-82, s. 199-215.

(3) Hakk› Acun, Manisa’da
Türk Devri Yap›lar›, T.T.K.,
Ankara, 1999, s. 80-81.

Resim  4; Silivri Pîrî Pafla Camii

Resim  5; Silivri Pîrî Pafla Camii
Mihrab Önü Mekan›

Resim  6; Tosya Abdurrahman
Pafla Camii



mii’nde rastl›yoruz.  Maalesef 1459 tarihli ilk bi-
na y›k›lm›fl, 1800 senesinde yeniden yap›lm›flt›r.
Kaynaklardan faydalan›larak eski binan›n özel-
likleri ile ilgili bilgiler de¤erlendirilmifl ve Ek-
rem Hakk› Ayverdi taraf›ndan plan› ortaya ko-
yulmufltur(4) (Resim 1). Bu plana göre ortada
ana kubbe, iki yan›nda yar›m kubbeler ve k›ble
taraf›nda daha küçük bir yar›m kubbe bulun-
maktayd›. ‹lk defa bu camide görülen tatbikatla
k›ble cephesi düz bir sat›h olarak ele al›nmay›p,
mihrab ve önündeki mekan ileriye ç›kar›lm›flt›r.
‹stanbul’da ayn› dönemde infla edilen fieyh Ve-
fa, Davud Pafla ve Sofular Molla Hüsrev camile-
rinde de gördü¤ümüz uygulaman›n, bu eserler-
den hemen önce yap›lan Eyüp Sultan Cami’nde
tatbikinin  mümkün oldu¤una  iflaret eder. Ayr›-
ca ortaya koyulan ilk Eyüp Sultan Camii plan›,
1476  tarihli fieyh Vefa Camii’ninkine çok benze-
mektedir(5) (Resim 2,3). Sultan III. Selim devrin-
de yeniden yap›lan camide Edirne Selimiye Ca-
mii’nin sekiz destekli plan flemas›n›n benzeri
daha küçük ölçekle uygulanm›fl ve mihrab
önündeki mekanla ileriye ç›kart›larak bu uygu-
lama tekrarlanm›flt›r. Böylece mihrab›n bir me-
kanla öne ç›k›fl›n›n, haz›rl›klar› önce olsa da, tam
manas›yla fetihten sonra görüldü¤ünü ve ilk
olarak Eyüp Sultan Camii’nde ele al›nd›¤›n› ka-
bul etmek uygun gözükmektedir.

‹slam tarihi boyunca mihrab ve etraf›nda
geliflen vurgulay›c› uygulamalar›n devam› ola-
rak kabul edebilece¤imiz birim, Osmanl› cami
mimarisinde gördü¤ümüz hemen her plan fle-
mas›yla birlikte ele al›nm›flt›r (Resim 4,5,6,7,8).

Baz› tiplere ay›rabildi¤imiz tatbika-
t›n Türk mimarisindeki menflei ola-
rak,  kanatl› veya zaviyeli camileri
Orta Asya Türk evine ba¤layan tez-
den hareketle(6) , dört eyvanl› flema-
y› görmek mümkündür (Resim 9).
K›ble duvar›ndan taflan ve kütle ola-
rak as›l binaya ba¤lanan bu k›s›m,
"eski eyvan ç›k›nt›lar›n›n çok eski-
den beri devam edegelmekte olan
inkiflaf›n›n  tezahürü olarak gözük-
mektedir"(7) . Kilise apsislerine flekli

benzerli¤i yan›nda fonksiyon ve ana bina ile
olan nisbetlerindeki farklar da aflikard›r. Mimar
Sinan’›n birçok eserinde yer verdi¤i ve Türk mi-
marl›¤›n›n zirvesi kabul edilen Selimiye gibi
abidevî bir yap›da tercih edilen birimin kütle
kompozisyonuna katk›lar› ve plan tipleriyle de-
¤erlendirilmesi, bütün örneklerin ele al›n›p ince-
lendi¤i genifl bir araflt›rman›n konusudur(8) (Re-
sim 10,11,12,13,14). Bu kadar s›k ele al›nan ve
genifl zaman dilimine yay›lan uygulama ile ilgi-
li ça¤dafl sanat tarihi kaynaklar›nda rastlad›¤›-
m›z bir isimlendirme problemi mevcuttur. Mih-
rab ç›k›nt›s›, ç›k›nt›l› mihrab mekan›, mihrab
önü mekan›, mihrab nifli, mihrab eyvan›, d›fla
taflk›n mihrab, apsidal  mihrab ve benzeri tabir-
ler, ilgili mekan› tam olarak tarif edememekte,
hatta baz›lar› baflka unsurlar için de kullan›ld›-
¤›ndan bir karmafla ortaya ç›kmaktad›r. 

Bu problemin halline yönelik tesbit edebil-
di¤imiz en eski belgeler, Mimar Sinan’›n Edirne
Selimiye  Camii inflaat› s›ras›nda saraya yazd›¤›
mektup ve ona cevaben gönderilen buyruk-
tur.(9) Bu  belgelerde caminin k›ble duvar›nda
bulunan, mihrab› da içinde bar›nd›ran alçak ya-
r›m kubbe ile örtülü hacim için "flehniflîn" tabiri-
nin  kullan›ld›¤›n› ve bu bölüm ile ilgili tezyinat
program›n›n saraydan iletildi¤ini görmekteyiz.
Kanûnî’nin ‹stanbul Kad›s›na gönderdi¤i  1567
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(4) Ekrem Hakk› Ayverdi, Os-
manl› Mimarisinde Fatih Dev-
ri III, ‹stanbul, 1989, s. 348-351.
(5) Gönül Çantay, Eyüp Sultan
Külliyesi, Eyüp Sultan Sem-
pozyumu IV, ‹stanbul, 2000, s.
159.
(6) Semavi Eyice, Zaviyeler ve
Zaviyeli Camiler,  ‹ktisat Fa-
kültesi Mecmuas› XII, ‹stan-
bul, 1962-63, s. 14-22.

(7) Do¤an Kuban, Türk Barok
Mimarisi Hakk›nda Bir Dene-
me, ‹stanbul, 1954, s. 36.

(8) A. Sacit Aç›kgözo¤lu, Os-
manl› Camisinde Mihrab Önü
Mekan›, M.Ü. Türkiyat Araflt›r-
malar› Enstitüsü Türk Sanat›
Anabilim Dal› Doktora Tezi, ‹s-
tanbul, 2002.
(9) T.C. Baflbakanl›k Devlet Ar-
flivleri, Mühimme 19/s. 294,
hüküm 594. Ahmed Refik,
Hazine-i Evrak Vesikalar›na
Göre Türk Mimarlar›, ‹stanbul,
1936, s. 20.

Resim 7; Nevflehir Damad ‹bra-
him Pafla Camii

Resim 8; Zeyneb Sultan Camii

Resim 9; Bafll›ca Mihrab Sofas›
Tipleri

Resim 10; Edirne Selimiye Ca-
mii Plan›

Resim  11; K›l›ç Ali Pafla Camii



tarihli bir belgede, flehrin yollar›-
n›n, evlerden flehniflîn ve çardak
ç›kar›lmak suretiyle daralt›lmas›-
n›n Mimarbafl› Sinan eliyle ön-
lenmesi istenmektedir(10). Dola-
y›s›yla flehniflîn tabirinin ev mi-
marisi için de geçerli oldu¤u an-
lafl›lmaktad›r. Hatta mimarî lu-
gatlarda; "eski Türk evlerinde
odan›n avluya veya soka¤a do¤-
ru olan üç yan› pencereli ç›k›nt›-
s›" tarifi yer almaktad›r(11) (Resim 15). 

Davud Pafla Camii hakk›nda, 1648’deki
depremle ilgili oldu¤u anlafl›lan bir belgede(12),
"Camii flerîf-i merhum Gazi Davud Pafla der ‹s-
lambol. Camii flerîf-i mezburede ve medrese ve
imaret-i âmirelerinde zelzeleden harab olan ma-
halleri beyan olunur. Camii flerîfde mihrab sofa-
s›n›n kubbe ve duvar› tecdîden yap›lmaya muh-
tac. Camii flerîf-i mezburun kebîr kubbe ve etra-
f› ve duvarlar› ve kubbeleri ve s›valar› tamir ve
termîme muhtac..." ifadeleriyle mihrab sofas›n›n
duvarlar›n›n tamire ihtiyaç duydu¤undan bah-
sedilmekte ve mevzu etti¤imiz mekan aç›kça
"mihrab sofas›" ad›yla belirtilmektedir (Resim
16). 1763 tarihli Laleli Camii’nin inflas›yla alaka-
l› bir vesikada(13) "Bu camii flerîfin derûnu mih-
rab sofas›ndan maadâ tûlan yirmi dört arzan on
dokuz zira’ olup duvarlar› emr-i Hümayûn buy-
ruldu¤u üzere tafl ve tu¤la ve Horasan kireç ile
kârgir yap›lmak üzere nizam verilmifltir. Bu ca-
mii flerîf evvel yap›lan resim üzere..." ifadeleriy-
le ilgili bölümün mihrab sofas› olarak tabir edil-
di¤i görülmektedir (Resim 17). Tophane Nusre-
tiye Camii yaz›lar›n› yazan Hattat Mustafa Ra-
k›m’›n bugün ‹stanbul Türk-‹slam Eserleri Mü-
zesi’nde bulunan yaz› kal›plar›ndan mihrab
önündeki bölüme ait olan›n arkas›nda "mihrab
sofas›" kayd› okunmaktad›r(14) . Evliya Çelebi Si-
livri Pîrî Mehmed Pafla Camii’ni anlat›rken
"mihrab sofas›" ifadesini kullanm›flt›r(15) .  XVIII.

as›rda tertib edilen "Selimiye Risalesi" isimli
yazmada "mihrab yönünde olan sofas›" ifadesi
yer alm›flt›r(16) . Ekrem Hakk› Ayverdi Molla
Hüsrev Camii’nden bahsederken ilgili bölüm
için "mihrab sofas›" tabirini kullanm›flt›r(17) . So-
fa mimarî sözlüklerde; "oda kap›lar›n›n aç›ld›¤›
genifl mekan, bahçelerde üzerine oturulan set"
fleklinde tarif edilmifl, yan sofalar  tabirinin ca-
milerde orta mekan›n iki yan›n› çevreleyen ve
yüksek tutulan dar birimler için kullan›ld›¤› be-
lirtilmifltir(18) .

Bu bilgiler ›fl›¤›nda mihrabla beraber öne ç›-
kan ve ilk örne¤ine fethin hemen akabinde infla
edilen Eyüp Sultan Camii’nde rastlad›¤›m›z me-
kan için "flehniflîn" ve "mihrab sofas›" isimlerinin
kullan›ld›¤›n› anl›yoruz. fiehniflîn tabirinin ev ve
saray mimarimizle de ilgili oldu¤unu biliyoruz.
Ayn› flekilde sofa da mesken mimarimiz içinde
yer alan bir isimlendirmedir. "Mihrab sofas›"
fleklinde kullan›lmas›yla camide mihrab önünde
oluflturulan mekan› daha iyi anlatmas› mümkün
olmufltur. Böylece sofa ve flehniflin tabirlerinden
daha aç›k biçimde "mihrab sofas›" olarak, sade-
ce cami mimarisine has bir isimle bu hususi me-
kan adland›r›lm›flt›r. Belge ve kaynaklarda yer
alan bu geleneksel ismin baz› zorlama ve yanl›fl
adland›rmalara göre, yine geleneksel mimari-
mizdeki bir bölümü daha güzel anlatabilmesi
tabî bir sonuçtur ve tercih edilmesi de kanaati-
mizce daha uygun gözükmektedir.
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Resim  15; Tosya’da Eski Bir
Evin fiehniflini

Resim  16; Davud Pafla Camii
Hakk›ndaki Belge

Resim 17; Laleli Camii Hakk›n-
daki Belge

(10) Zeki Sönmez, Mimar Sinan
‹le ‹lgili Tarihi Yazmalar-Bel-
gerler, ‹stanbul 1988, s. 126. 

(11) Do¤an Hasol, Ansiklope-
dik Mimarl›k Sözlü¤ü, ‹stan-
bul, 1993, s. 425.
(12) (Topkap› Saray› Müzesi Ar-
flivi, nr. D 9567). Semavi Eyice,
Davud Pafla Külliyesi, T.D.V.
‹slam Ansiklopedisi, ‹stanbul,
1994 c.9,s.42 
(13) (Topkap› Saray› Müzesi Ar-
flivi, nr. E 3185/99)
(14) Bu bilgi Say›n U¤ur Der-
man Hocam›zdan al›nm›flt›r.
(15) Evliya Çelebi Seyahatna-
mesi, s. 180.

(16) Zeki Sönmez, Mimar Sinan
‹le ilgili Tarihi Yazmalar-Bel-
geler, ‹stanbul, 1988, s. 106.

(17) Ekrem Hakk› Ayverdi, Os-
manl› Mimarisinde  Fatih Dev-
ri III, ‹stanbul, 1989, s. 463.

18 Do¤an Hasol, Ansiklopedik
Mimarl›k Sözlü¤ü, ‹stanbul,
1993, s. 411.

Resim 12; K›l›ç Ali Pafla Camii
Mihrab Önü Mekan›

Resim  13; Azapkap› Sokullu
Camii K›ble Cephesi

Resim  14; Mesih Pafla Camii
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A. SAHÂBE VE DÖNEM‹

Kelime anlam› itibar›yla “sahâbî”,
“dost” ve “arkadafl” demektir.(1) Terim ola-
rak ise “Hz. Peygamber’i gören, ona iman
edip kendisiyle birlikte hareket eden ve bu
inanc›n› koruyarak vefat eden kimse” anla-
m›nda kullan›l›r.(2) Ço¤ulu “sahâbe” ve “as-
hâb” fleklinde gelmektedir.(3)

Buna göre, Hz. Peygamber’e ilk vahyin
gelifl tarihi olan milâdî 6 A¤ustos 610 tari-
hi(4) ile vefat y›l› olan hicrî 12 Rabîu’l-evvel
11 (7 Haziran 632)(5) tarihleri aras›nda geçen
yaklafl›k 23 senelik peygamberlik süresi içe-
risinde hayatta bulunmufl, onu görmüfl,
kendisine inanm›fl ve müslüman olarak ve-
fat etmifl olan kimse sahâbîdir.(6)

Sahâbîler yüksek bir makama ve eflsiz
bir flerefe sahiptirler. Ancak hemen vurgu-
lanmal›d›r ki, onlar›n sahip oldu¤u bu ma-
kam ve fleref kendilerine bir lütuf olarak ve-
rilmifl de¤ildir. Ashâb, ‹slâm’› din olarak
seçtikleri ilk andan itibaren Hz. Peygam-
ber’e sonsuz bir inançla ba¤lanm›fllar, kabul
ettikleri yeni dinin gereklerini tam bir tesli-
miyetle yerine getirmifllerdir.(7) Farkl› za-
manlarda iman etmifl olsalar dahi onlar ha-
yatlar›n›n büyük bir k›sm›n› Allah Resû-
lü’nün yan›nda geçirmifller, ald›¤› kararlar-
da onunla birlikte hareket etmifller, ‹slâm’›n
yücelmesi ve bütün insanlara ulaflmas› u¤-
runa büyük fedakârl›klarda bulunmufllar-
d›r. Onlar› bu yeni dine girmeye zorlayan
ve onu yaflamaya sevk eden her hangi bir
korku, bir tehdit veya bir bask› da yoktu.
Aksine görevlerini seve seve ifa ederlerken
‹slâm’›n karfl›s›nda yer alan çevreler taraf›n-
dan tehdit edilenler, iflkenceye maruz ka-
lanlar, ölümle karfl›laflanlar, evlerini, malla-
r›n› ve yurtlar›n›, terk edip baflka yerlere
göç etmek zorunda kalanlar, bundan da
ötesi flehid edilenler olmufl, ancak onlardan
hiç biri inanc›ndan ve Allah ile Resûlüne
olan ba¤l›l›¤›ndan vaz geçmemifltir.(8) Bü-
tün bunlar gösterir ki ashâb, sahip olduklar›
üstün meziyeti ve ayr›cal›¤› gösterdikleri
teslimiyet, yapt›klar› fedakârl›klar ve sergi-
ledikleri örnek davran›fllar› sayesinde elde
etmifllerdir.

Bu fedakârl›klar› ve örnek davran›fllar›
sebebiyle Cenâb-› Hakk Kur’ân-› Kerîm’in
bir çok ayetinde sahâbeden övgü ile bahs
etmektedir. Özetle söylemek gerekirse,
Kur’an ashâb›n mu’tedil bir topluluk olduk-

lar›n› haber vermifl,(9) Allah ve Resûlüne
iman edip tam teslimiyet gösterdiklerini ve
büyük ecir kazand›klar›n› bildirmifl,(10) Al-
lah’›n kendilerinden, kendilerinin de Al-
lah’tan raz› olduklar›n› ve kendileri için
ebedî olarak kalacaklar› cennetler haz›rlan-
d›¤›n› söylemifltir.(11) Kendilerine af, ma¤fi-
ret ve büyük mükâfât va’d edilen(12) bu seç-
kin neslin(13) Allah ve Resûlüne yard›m
eden sad›k mü’minler olduklar›n›,(14) ihtiyaç
içinde bulunmalar›na ra¤men müslüman
kardefllerini kendilerine tercih ettiklerini ve
kurtuluflu hak ettiklerini,(15) afvedildikleri-
ni,(16) ayr›ca gerçek mü’minler olmalar› se-
bebiyle ba¤›fllanacaklar›n› haber vermek-
te,(17) böylece sahip olduklar› üstün de¤ere
iflaret etmektedir.

Hz. Peygamber de ömrünü birlikte ge-
çirdi¤i bu fedakâr insanlardan bahsederken
kendilerini insanl›k tarihinin en hay›rl› nes-
li,(18) ümmetin en iyileri,(19) cehennem atefli-
nin yakmayaca¤› kimseler(20) ve cennetlik-
ler(21) olarak tan›tm›fl, ayr›ca müslümanlar›n
onlara güzel muamelede bulunmalar›n›(22),
iyi davranmalar›n›(23)), haklar›nda ileri geri
konuflmamalar›n›(24) ve kendilerine karfl›
sayg›s›zca davran›fllarda bulunmaktan uzak
durmalar›n› istemifltir.

Hz. Peygamber’in 23 senelik peygam-
berlik hayat› süresince kendisini görüp
iman etmekle flereflenen sahâbîlerin say›s›
hakk›nda kesin bir bilgi bulunmamaktad›r.
Bu konuda Hz. Peygamber zaman› ile sahâ-
be devrinden bize ulaflm›fl net bir rakam
mevcut de¤ildir. Asl›nda buna imkan da
yoktur. Zira sahâbîler bugünkü manada s›-
n›rlar› belli olan ve çeflitli aral›klarla nüfus
say›m› yap›lan bir ülkede yaflamam›fl, aksi-
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(1) ‹bn Manzûr, Lisânü’l-Arab,
I, 519.
(2) ‹bn Hacer, el-‹sâbe fî temyî-
zi’s-sahâbe, I, 6; Talât Koçyi¤it,
Hadis Tarihi, s. 70.
(3) Ahmed Naîm, Tecrîd Tercü-
mesi (Mukaddime), I, 38.
(4) Muhammed R›za, Muham-
med, s. 59.
(5) Muhammed R›za, Muham-
med, s. 352.
(6) Muhammed Accâc el-Hatîb,
es-Sünne kable’t-tedvîn, s. 389-
390.
(7) Mehmet Efendio¤lu, “Fezâ-
ilü’s-sahâbe”, Diyanet ‹slâm
Ansiklopedisi, XII, 534-535.
(8) Sahâbîlerin inançlar› u¤runa
çektikleri s›k›nt›lar hakk›nda
toplu bilgi için bkz. Muhammed
Yusuf el-Kandehlevî, Hayâtü’s-
sahâbe, I, 261-599; II, 141-308.
(9) el-Bakara (2), 143.
(10) Âl-i ‹mrân (3), 172, 173.
(11) et-Tevbe (9), 100.
(12) el-Feth (48), 29.
(13) en-Neml (27), 59; ‹bn Kesîr,
Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîm, V, 245.
(14) el-Haflr (59), 8.
(15) el-Haflr (59), 9.
(16) et-Tevbe (9), 111.
(17) el-Enfâl (8), 74.
(18) Buhârî, “Fezâilü’s-sahâbe”,
1; Müslim, “Fezâilü’s-sahâbe”,
211, 212.
(19) Ahmed b. Hanbel, Müsned,
V, 350.
(20) Tirmizî, “Menâk›b”, 57.
(21) Müttekî el-Hindî, Kenzü’l-
ummâl, XI, 539.
(22) Tayâlisî, Müsned, s. 7.
(23) Ahmed b. Hanbel, Müsned,
I, 26.
(24) Buhârî, “Fezâilü’s-sahâbe”,
4; Müslim, “Fezâilü’s-sahâbe”,
221, 222.

Resim 1; Eyüpsultan Türbesi,
Eyüp Belediye Arflivinden



ne de¤iflik beldelere ve köylere da¤›lm›fl, bir
k›sm› yerleflik bir k›sm› da göçebe hayat›
yaflayan topluluklardan meydana gelmifl-
ti.(25) Ayr›ca yahudi, h›ristiyan ve di¤er din
mensuplar› ile iç içe yaflad›klar› için net ola-
rak tespit edilip say›lmalar› imkans›zd›. An-
cak yine de 40 bin, 70 bin olabileceklerine
dair rivayetler bulunmakta,(26) Hz. Peygam-
ber’in vefat›ndan az önce gerçeklefltirdi¤i
son hacc› olan Vedâ’ hacc›nda bulunan sa-
hâbîlerin 100 bin’in üzerinde olduklar› nak-
ledilmektedir.(27)

Tahmine dayal› bu kadar yüksek ra-
kamlar nakledilmekle birlikte isimleri kay-
naklara yans›m›fl ve hayatlar› hakk›nda bil-
gi sahibi oldu¤umuz sahâbe say›s› oldukça
düflüktür. Bu konuda yaz›lan eserlerin en
muhteval›s› ve hacimlisi olan ‹bn Hacer el-
Askalânî’nin (ö. 852/1448) el-‹sâbe fî temyî-
zi’s-sahâbe isimli eserinde 11 bin civar›nda
sahâbînin biyografisi yer almaktad›r.(28) An-
cak bunlar aras›nda mükerrerler, muhad-
ramlar ve yanl›fll›kla sahâbî olarak zikredi-
lenlerin bulundu¤u göz önüne al›n›r da
bunlar ç›kar›l›rsa rakam epey düflecektir.
Buna göre ismi ve hayat hikayesi bilinen
toplam sahâbî say›s› 10 bin civar›nda ol-
maktad›r.(29)

Ashâb, Hz. Peygamber’in vefat›na ka-
dar onun emrinde hareket ederek ve Arap
Yar›madas› s›n›rlar› dahilinde yaflayarak ‹s-
lâmiyet’i yaymaya çal›flt›lar. Ancak Resûlül-
lah’›n vefat›ndan sonra insiyatifin art›k on-
lar›n eline geçmesiyle büyük bir gayret gös-
tererek fevkalâde ifller baflard›lar ve ad›na
“Sahâbe Asr›” denen bir döneme damgala-
r›n› vurdular.(30) “Sahâbe Asr›” Hz. Pey-
gamber’in vefat y›l› olan hicrî 11 (632) tari-
hinde bafllar ve en son vefat eden sahâbî
olarak bilinen Ebû’t-Tufeyl Âmir b. Vâsile
‹bnü’l-Eskâ’n›n hicrî 110 (728) y›l›nda vefa-

t›yla sona erer.(31) Buna göre “Sahâbe Asr›”
tam bir yüz y›l devam etmifltir. “Sahâbe As-
r›”n›n hemen bafl›ndan itibaren ashâb Arap
Yar›madas›’n›n d›fl›na taflmaya bafllam›fl ve
10-15 senelik bir zaman dilimi içerisinde
‹ran Sasânî ‹mparatorlu¤u’nu ortadan kal-
d›rm›fl, ‹slâmiyet Hindistan, Orta Asya ve
Kafkaslar’a kadar ulaflm›fl, Bizans ‹mpara-
torlu¤u Do¤u Anadolu, Suriye, Filistin, M›-
s›r ve Kuzey Afrika’dan ç›kar›lm›fl, Akde-
niz’deki belli bafll› adalar ele geçirilmifl-
tir.(32) Sahâbîler, feth edilen topraklardaki
belli bafll› merkezlerden Kûfe, Basra, Cezîre,
H›m›s, fiam ve M›s›r gibi merkezlere yerlefl-
tiler ve buralarda bir yandan ilmî faaliyet-
lerde bulundular, di¤er taraftan da cephele-
re gidip cihada kat›lmak suretiyle ‹slâmi-
yet’i yaymaya çal›flt›lar.(33)

Sasânî ‹mparatorlu¤u’nun ortadan kal-
d›r›lmas›ndan sonra s›ra Bizans ‹mparator-
lu¤u’na gelmiflti. Bu devlet ‹slâm’›n yay›l-
mas› faaliyetine engel olan tek güç olarak
kalm›fl, bundan dolay› sahâbîler onun orta-
dan kald›r›lmas› hedefine kilitlenmifllerdi.
‹stanbul’u ele geçirmek bir ideal haline gel-
miflti. Ashâb› bu ideali gerçeklefltirmeye
sevk eden çeflitli amiller vard›. Hz. Peygam-
ber bir hadîs-i fleriflerinde “Ümmetimden
Kayser’in flehrinde savaflacak ilk ordu ba-
¤›fllanacakt›r”(34) buyurmufllard›r. Yine çok
meflhur bir hadîs-i flerifin manas› flöyledir:
“Kostantiniyye mutlaka feth edilecektir.
Buray› feth eden kumandan ne iyi bir ku-
mandand›r! Onun ordusu da ne güzel bir
ordudur!”.(35) Bu hadislerde ve bu anlamda-
ki baflka rivayetlerde yer alan müjdelere na-
il olmak maksad›yla ashâb ‹stanbul’u feth
etmeye yönelmifl ve bunun için çeflitli sefer-
ler tertip edip flehri kuflatm›fllard›r.

B. ‹STANBUL KUfiATMALARI

Sahâbe döneminde müslümanlar bir
çok defa ‹stanbul önlerine gelmifllerse de
flehri üç defa kuflatm›fllard›r. Gerek sahâbe
ve gerekse ‹stanbul flehri aç›s›ndan önemli
sonuçlar do¤uracak olan bu kuflatmalar ve
neticleri flöyledir:

1. Birinci Kuflatma:

Sahâbe dönemi ‹stanbul kuflatmalar›n-
dan birincisi Muaviye b. Ebû Süfyan döne-
minde (41-60/661-680) hicrî 49 (669) y›l›nda
gerçekleflmifltir.(36) Muaviye, hicrî 48 (668) 
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(25) Nevzat Afl›k, Sahâbe ve
Hadis Rivayeti, s. 28.
(26) ‹bn Kesîr, ‹htisâru Ulû-
mi’l-hadîs, s.185; Tayyib Okiç,
Baz› Hadis Meseleleri Üzerine
Tedkikler, s. 47.
(27) Celâleddin es-Suyûtî, Ted-
rîbü’r-râvî, II, 221.
(28) ‹smail L. Çakan, Hadis
Edebiyat›, s. 242.
(29) Mehmet Efendio¤lu, Sahâ-
beye Yöneltilen Tenkitler, s. 20-
21.
(30) Abdülmün’im el-Hâflimî,
Asru’s-sahâbe, s. 7.
(31) Celâleddin es-Suyûtî, Ted-
rîbü’râvî, II, 228-229.
(32) Bu fetihlere dair teferruatl›
bilgi için bkz. ‹bn Abdülhakem,
Futûhu M›sr ve Ahbâruhâ, s.
53-204; Ethar Mubârekbûrî el-
Hindî, el-Arab ve’l-Hind fî ah-
di’r-risâle, s. 137-138; Walter E.
Kaegi, Bizans ve ‹lk ‹slâm Fe-
tihleri, s. 109-302.
(33) Muhammed Accâc el-Ha-
tîb, es-Sünne kable’t-tedvîn, s.
77-183.
(34) Buhârî, “Cihâd”, 93.
(35) Ahmed b. Hanbel, Müsned,
IV, 335.

Resim 2; Ebu Said el-Hudri
kabri, Haliç Dergisi say› 3 s,19



tarihinde Fedâle b. Ubeyd el-Ensârî (ö.
53/673) kumandas›nda öncü birlik say›la-
cak bir orduyu kara yolu ile fiam’dan ‹stan-
bul üzerine gönderdi. Bu ordu kayda de¤er
bir engelle karfl›laflmadan Anadolu’yu bafl-
tan bafla geçerek ‹stanbul’a ulaflt› ve k›fl
mevsimini Kad›köy’de geçirdi.(37) Hicrî 49
(669) y›l›nda Süfyan b. Avf el-Eslemî
(ö.54/674) kumandas›nda ikinci bir ordu
gönderildi ve iki ordu ‹stanbul önlerinde
birleflti.(38) O gün için yaklafl›k 1700 parça
gemiden oluflan ‹slâm donanmas› da Ege
üzerinden ve Çanakkale bo¤az›ndan geçe-
rek Maramara denizine girdi. Baharla bir-
likte ‹stanbul karadan ve denizden kuflat›l-
d›. Taraflar aras›nda zaman zaman kara ve
deniz savafllar› oldu.(39) Ancak muhkem
surlara sahip olan flehri feth etmek müm-
kün olmad›. Kuflatma uzay›p k›fl mevsimine
girilince, s›cak iklimin insanlar› olan Arap-
lar buran›n so¤u¤una tahammül edemedi.
Zaten ilk defa bu savaflta kullan›ld›¤› söyle-
nen ve denizin üzerinde yan›p sönmeyen
Grek atefli sayesinde donanma da büyük
zarar görmüfltü. Bundan dolay› kuflatma
kald›r›ld›.(40)

Savafl›n detaylar› bir yana, kaynaklar-
daki bilgilere göre bu savafla 63 civar›nda
sahâbî kat›lm›flt›r.(41) Bunlar aras›nda Ebû
Eyyûb el-Ensârî (ö.49/669), Ebû fieybe el-
Hudrî (ö.49/669) – ki bunlar ikisi burada
flehid düflmüfllerdir –Abdullah b. Ab-
bas(ö.68/687), Abdullah b. Zübeyr
(ö.73/692) ve Abdullah b. Ömer (ö.74/693),
gibi o devrin önemli simalar› da bulunmak-
tad›r.(42) ‹ki ordu kumandan› Fedâle b.
Ubeyd ve Süfyan b. Avf da sahâbîdirler.(43)

Bunlar yan›nda Ebû Sa’d el-Hayr (ö.?) gibi
çok meflhur olmayan baflka sahâbîler de bu
savaflta yer alm›fllard›r.(44)

2. ‹kinci Kuflatma:

Birinci ‹stanbul kuflatmas›ndan üç-dört
sene sonra ‹slâm ordular› yeniden ‹stanbul
önlerine geldiler. ‹lk kuflatma müslümanla-
ra çok önemli bir fleyi ö¤retmiflti. ‹stanbul
k›sa zamanda ele geçirilecek bir flehir de¤il-
di. Burada uzun zaman kalmak ve flehrin
d›flar›dan yard›m almas›n› engellemek gere-
kiyordu.(45) Bundan dolay› Muaviye b. Ebû
Süfyan uzun süreli bir kuflatma için haz›rl›k
yapt›. Ordu kumandanl›¤›na Cünâde b. Ebû
Ümeyye el-Ezdî’yi (ö.80/699) getirdi. Hicrî
53 (673) y›l›nda ordu Anadolu üzerinden ‹s-

tanbul’a do¤ru yola ç›kt›. Mevsim k›fl oldu-
¤u için yavafl hareket edildi ve ancak bahar-
da ‹stanbul önlerine gelindi.(46) Donanma
da K›br›s, Rodos, Ege adalar› ve Çanakkale
bo¤az› yoluyla ‹stanbul’a ulaflt›. Marmara
denizindeki adalar kontrol alt›na al›nd›. Ne-
resi oldu¤u konusunda ihtilaf bulunmakla
birlikte kabul gören görüfle göre Kap›da¤
Yar›madas› donanma için üs olarak seçil-
di.(47)

Hicrî 54 (664) tarihinde karadan ve de-
nizden kuflatma bafllad›. fiiddetli kara ve
deniz savafllar› oldu. Yedi sene devam ede-
cek olan bu kuflatma esnas›nda müslüman-
lar k›fl aylar›n› Kap›da¤ Yar›madas›’nda ge-
çirirler, baharla birlikte de ‹stanbul’u yeni-
den kuflat›rlard›. Zaman zaman takviye
kuvvet gelmesine ra¤men bu kuflatmadan
da bir netice al›namad›.(48) Özellikle suda
yanma özelli¤i bulunan ve formülü sadece
Bizansl›lar’›n elinde bulunan Grek ateflinin
gemilere büyük zarar vermesi kuflatmalar›
her zaman k›rm›fl, bundan dolay› sonuca
ulafl›lamam›flt›r. Hicrî 60 (680) y›l›nda biz-
zat Muaviye b. Ebû Süfyan’›n emriyle ku-
flatma kald›r›ld› ve ‹slam ordular› geriye
döndü.(49)

Yaklafl›k yedi y›l süren bu savaflta sahâ-
beden ‹stanbul’a kimlerin geldi¤i konusunda
kaynaklarda bilgi bulunmamaktad›r. Ancak
kalabal›k bir sahâbe toplulu¤u henüz hayat-
tad›r ve bunlardan bir k›sm›n›n bu savafla
kat›lm›fl olmalar› kuvvetle muhtemeldir.

3. Üçüncü Kuflatma:

Muaviye b. Ebû Süfyan’›n vefat›ndan
sonra müslümanlar güneyden Anadolu’nun
içlerine do¤ru bir çok ak›n gerçeklefltirmifl-
lerse de ‹stanbul’u feth etmeye yönelik
üçüncü teflebbüs için yaklafl›k 40 sene bekle-
mek gerekecekti. Bu zaman zarf›nda ‹slam
aleminde yaflanan bir tak›m iç s›k›nt›lar ‹s-
tanbul’u ele geçirme düflüncesinin ikinci
plana at›lmas›na sebep teflkil etmifl, ancak
hedef olmaktan hiçbir zaman ç›kmam›flt›r.
Hicrî 86 (705) y›l›nda Emevî yönetimine ge-
len Velîd b. Abdülmelik devletteki birli¤i
sa¤lay›p orduyu güçlendirdikten sonra ‹s-
tanbul’u kuflatmak için haz›rl›klara baflla-
d›.(50) Ancak onun 96 (714) tarihinde vefat
etmesi üzerine bu ifli kendisinden sonra yö-
netime gelen kardefli Süleyman b. Abdül-
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(36) ‹bn Cerîr et-Taberî, Târî-
hu’l-ümem ve’l-mulûk, III, 206;
Marius Canard, “Tarih ve Efsa-
neye Göre Araplar›n ‹stanbul
Seferleri” s. 217.
(37) Abdüflflâfî Muhammed Ab-
düllâtîf, el-Âlemü’l-‹slâmî fî’l-
asri’l-Emevî, s. 249.
(38) ‹bnü’l-Esîr el-Cezerî, el-Kâ-
mil fî’t-târîh, III, 458-459.
(39) Muhammed es-Seyyid el-
Vekîl, el-Emeviyyûn beyne’fl-
flark ve’l-garb, I, 58-59.
(40) Yusuf el-Aflfl, ed-Devletü’l-
Emeviyye, s. 157. Grek ateflinin
mahiyeti hakk›nda bilgi için
bkz. Muhammed es-Seyyid el-
Vekîl, el-Emeviyyûn beyne’fl-
flark ve’l-garb, I, 63-65.
(41) ‹mam-zâde Esad Efendi,
Feth-i Kostant›niyye, s. 19.
(42) ‹bnü’l-Esîr el-Cezerî, el-Kâ-
mil fî’t-târîh, III, 459.
(43) ‹bnü’l-Esîr el-Cezerî, Üs-
dü’l-gâbe fî ma’rifeti’s-sahâbe,
IV, 63; ‹bn Hacer el-Askalânî,
el-‹sâbe fî temyîzi’s-sahâbe, III,
126.
(44) ‹bn Hacer, a.g.e., VII, 171.
(45) Abdüflflâfî Muhammed Ab-
düllâtîf, el-Âlemü’l-‹slâmî fî’l-
asri’l-Emevî, s. 250-251.
(46) Muhammed es-Seyyid el-
Vekîl, el-Emeviyyûn beyne’fl-
flark ve’l-garb, I, 60-61.
(47) Marius Canard, “Tarih ve
Efsaneye Göre Araplar›n ‹stan-
bul Seferleri”, s. 223-224; fiahin
Uçar, “Müslümanlar›n ‹stan-
bul’u Fethetmek için Yapt›klar›
‹lk Üç Muhasara”, s. 71-72.
(48) G. Ostrogorsky, Bizans
Devleti Tarihi, s. 115-116.
(49) Heyet, Do¤ufltan Günümü-
ze Büyük ‹slâm Tarihi, II, 305.
(50) fiahin Uçar, “Müslümanla-
r›n ‹stanbul’u Fethetmek için
Yapt›klar› ‹lk Üç Muhasara”, s.
76.



melik üzerine ald›.(51) Süleyman, Mesleme
b. Abdülmelik (ö.121/738) kumandas›nda
güçlü bir orduyu karadan, 1800 parça gemi-
den oluflan donanmay› da Ege denizi ve Ça-
nakkale bo¤az› yoluyla ‹stanbul’a gönderdi.
Hicrî 98 (716) y›l›n›n bahar mevsiminde fle-
hir karadan ve denizden kuflat›ld›.(52) Süley-
man b. Abdülmelik kumandanlar›na flehri
feth etmeden geri dönmemelerini kesin ola-
rak emr etti¤inden ordu kumandan› Mesle-
me askerlere burada yerleflik hayata geçme-
leri için tedbirler alm›fl, onlar› ahflap evler
yapmaya teflvik etmifl, sebze ve bu¤day ek-
tirmifl, böylece ihtiyaçlar›n› çal›flarak teda-
rik etmeye zorlam›flt›r.(53) Kuflatma esnas›n-
da kara ve deniz savafllar› olmufl, Bizansl›-
lar’›n Grek atefline karfl›l›k Araplar da ilk
defa burada neft kullanmay› denemifller,
ancak bir sonuç alamam›fllard›r.(54)

K›fl›n çok sert geçmesi, fliddetli f›rt›na
ve Grek atefli ile donanman›n büyük zayiat
vermesi gibi nedenlerden dolay› bu kuflat-
madan da bir sonuç al›namad›. Zaten bir
müddet sonra orduyu gönderen Süleyman
b. Abdülmelik’in vefat haberi geldi. Yerine
geçen Ömer b. Abdülaziz de (99-101/717-
720) kuflatmadan yana de¤ildi. Bundan do-
lay› hicrî 99 (717) y›l›nda muhasara kald›r›l-
d› ve hem ordu ve hem de donanma ‹stan-
bul’dan ayr›ld›.(55)

Sahâbe asr›n›n hemen sonlar›nda ger-
çekleflen bu üçüncü ‹stanbul kuflatmas›nda
Mücâhid b. Cebr (ö.103/721), Halid b.
Ma’dân el-Kilâ’î (ö.104/722) ve Abdullah b.

Ebû Zekerya el-Huzâ’î (?) gibi ilmi ile mefl-
hur Tâbiîler’in yer ald›¤› bilinmekte(56) ise
de sahâbeden her hangi bir kiflinin kat›ld›¤›-
na dair kaynaklarda bir bilgi bulunmamak-
tad›r. Zaten bu s›rada hayatta kalan sahâbî
say›s› da muhtemelen iki elin parmak say›-
s›ndan daha azd›.

C. ‹STANBUL’DA KABR‹ BULUN-
DU⁄U SÖYLENEN SAHÂBÎLER

Sahâbe asr›nda ‹stanbul’a gerçekleflen
seferler ve kuflatmalar esnas›nda buraya bir
çok sahâbî gelmifl, bir k›sm› burada flehid
düflmüfl, bir k›sm› da gazi olarak geriye
dönmüfltür. fiehid düflmüfl olan sahâbîler
her ne kadar ‹stanbul civar›na defn edilmifl-
lerse de bunlar›n kabirlerini bilmek ve bul-
mak imkans›zd›r. Zira onlar› defn eden ar-
kadafllar› hakl› olarak, Bizansl›lar sonradan
zarar verirler endiflesiyle üzerlerine kabir
yapmazlar, medfun bulunduklar› yerleri de
düzleyip kabirlerin izini kaybederlerdi.(57)

Böyle olmas›na ra¤men bugün ‹stanbul’da
30 civar›nda sahâbe kabri oldu¤u söylenen
ziyaretgâh bulunmaktad›r. Bunlarla ilgili 10
civar›nda eser kaleme al›nm›fl,(58) “‹stan-
bul’da Sahâbe Kabirleri” konulu belgesel
türü video kaset ve CD’ler haz›rlanm›flt›r.(59)

Türbelerle koruma alt›na al›nan, adlar›na
vakfiyeler düzenlenen, turlar tertip edilerek
ziyaret edilen ve yanlar›nda dualar yap›lan
bu ziyaret yerleri ve türbeler milletimizin
ashâb› sevdi¤ini ve onlara sayg› duydu¤u-

nu göstermesi bak›-
m›ndan her ne ka-
dar büyük önem ta-
fl›makta ise de sahâ-
bî olarak de¤er gö-
ren bu flahs›yetlerin
kimlikleri ile kabir-
lerinin, sahâbe mef-
humunun mana ve
ehemmiyetini de
göz önünde bulun-
durmak suretiyle
yeniden ele al›nma-
s›nda yarar bulun-
maktad›r.
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(51) Yusuf el-Aflfl, ed-Devletü’l-
Emeviyye, s. 256.
(52) Abdüflflâfî Muhammed Ab-
düllâtîf, el-Âlemü’l-‹slâmî fî’l-
asri’l-Emevî, s. 257-258.
(53) ‹bn Cerîr et-Taberî, Târî-
hu’l-ümem ve’l-mulûk, IV, 48.
(54) Muhammed es-Seyyid el-
Vekîl, el-Emeviyyûn beyne’fl-
flark ve’l-garb, I, 161.
(55) Heyet, Do¤ufltan Günümü-
ze Büyük ‹slâm Tarihi, II, 399-
400.
(56) ‹bn Cerîr et-Taberî, Târî-
hu’l-ümem ve’l-mulûk, IV, 48.
(57) Sahâbî oldu¤u ve ‹stan-
bul’da flehid düflerek buraya
defnedildi¤i kesin olarak bili-
nen meflhur sahâbî Ebû Eyyûb
el-Ensârî’nin kabrinin sonradan
keflif yoluyla ortaya ç›kar›lm›fl
olmas› bunu do¤rulamaktad›r.
Bu hususa dair bilgi için bkz.
Hüseyin Algül, Hala Sultan ve
Eyyûb Sultan, s. 71-75.
(58) Bu konuda ilmî de¤ere sa-
hip ilk eser, Prof. Dr. A. Süheyl
Ünver taraf›ndan kaleme al›n-
m›fl ve ‹stanbul’da Sahâbe Ka-
birleri ismiyle neflredilmifltir
(‹st. 1953). Daha sonra te’lif edi-
lenlerin basit ilâve ve eksiltme-
lerle tamamen bu esere dayan-
d›klar› görülmektedir.
(59) CD, “Gökteki Y›ld›zlar, ‹s-
tanbul’da Sahâbe Kabirleri” is-
miyle haz›rlan›p ço¤alt›lm›flt›r.

Resim 3; Abdussad›k Amr ‹bni
Same türbesi, Hüsam ‹bni
Abdullah aç›k türbesi, Hz. fia’be
aç›k türbesi, Hz. Ebuzer G›ffari
aç›k türbesi, Cafer ibni Abdullah
aç›k türbesi, Haliç dergisi say› 3

s,18-19



‹stanbul’da mevcut sahâbe türbelerinin
say›s› 29’dur. Bu 29 türbeden 7’si Eyüp s›-
n›rlar› içinde, 18’i Suriçi’nde yani Fatih ve
Eminönü’nde, 3’ü Beyo¤lu’nda yer almak-
tad›r. ‹ki türbesi bulunan Hz. Ebudder-
dâ’n›n türbelerinden biri Eyüp’te di¤eri Üs-
küdar’dad›r.(60) Bu türbeler ve burada yatt›-
¤› söylenen flahsiyetler ciddî kaynaklar göz-
den geçirilmek suretiyle incelendi¤inde
bunlar›n hepsinin sahâbî olmad›¤› ve farkl›
birtak›m özellikleri bulundu¤u gayet aç›k
bir flekilde ortaya ç›kar. Bu özellikler göz
önüne al›narak bir s›n›fland›rma yap›lacak
olursa flöyle bir tablo ile karfl›laflmak kaç›-
n›lmaz olur:

1. Sahâbî oldu¤u, ‹stanbul’a geldi¤i ve
burada flehid düfltü¤ü kesin olanlar.

2. Sahâbî oldu¤u kesin olarak bilinmek-
le beraber ‹stanbul’a hiç gelmemifl olanlar.

3. Tâbiî yani sahâbeden sonraki kuflak-
tan olanlar.

4. Sahâbî oldu¤u söylenen, ancak sahâ-
be ile ilgili kaynaklarda hiç ismine rastlan-
mayanlar.

5. Sonraki dönemlerde yaflam›fl olanlar.
6. Uydurma oldu¤u anlafl›lanlar.
Bu gerçe¤e ra¤men bugüne kadar konu-

ya dair yaz›lan eserlerde söz konusu türbe-
ler ve burada yatt›¤› söylenen flahs›yetler
ele al›n›rken hep gerçek sahâbî olduklar›
varsay›m›ndan hareket edilmifl(61) ve bir ha-
taya düflülmüfltür. Bu hatay› da yeni çal›fl-
malarla k›sa yoldan düzeltmek gerekir.
Çünkü sahâbe konusu ciddî bir konudur.
Sahâbî, hadislerin temel unsuru olan bir ki-
flidir. Bir kiflinin sahâbî oldu¤unu söylemek
veya reddetmek, duruma göre dinî aç›dan
müsbet veya menfi neticeler do¤urabilmek-
tedir. Bundan dolay› sahâbe konusu Hadis
Usûlü ilminin bir bafll›¤› kabul edilmifl ve
üzerinde ciddiyetle durulmufltur.(62) Hadis
usulcüleri eserlerinde konuyu ele al›rlarken
kimin sahâbî oldu¤una aç›kl›k getirmifller,
bir kiflinin sahâbî olup olmad›¤›n› anlamak
için birtak›m esaslar koymufllar ve durumu
bu esaslara uygun düflmeyen kimselerin sa-
hâbî olarak de¤erlendirilemeyeceklerini
söylemifllerdir.(63)

Böyle olunca, sahâbî oldu¤u ve ‹stan-
bul’da medfun bulundu¤u söylenen flahsi-
yetleri bu nazarla yeniden ele almak ve de-
¤erlendirmek gerekecektir.
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(60) Necdet Niflli, ‹stanbul’da
Sahâbe Kabir ve Makamlar›, s.
23 vd..
(61) ‹smail Giray, ‹stanbul’da
Sahâbe Kabirleri, s. 11-12; Ha-
s›rc›-zâde, ‹stanbul’da Sahâbe
ve Evliya Kabirleri, s. 7; Musta-
fa Özdamar, ‹stanbul’da Ma-
kam ve Merkadleri Bulunan fie-
hid Sahâbeler, s. 16 vd.
(62) Bu konuda bkz. ‹bnü’s-
Salâh efl-fiehrezûrî, Ulûmü’l-
hadîs, s. 291 vd.; Talât Koçyi¤it,
Hadis Usûlü, s. 34 vd.
(63) Bilgi için bkz. ‹bn Hacer el-
Askalânî, Nüzhetü’n-nazar fî
tavzîhi Nuhbeti’l-fiker, s. 110;
Nevzat Afl›k, Sahâbe ve Hadis
Rivayeti, s. 23 vd.
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A) ‹slâmda Kabir Ziyaretinin Hükmü:

Kabir ve türbe ziyaretinin tarihi, kabir-
lerin yap›l›fl tarihi kadar eskidir. Yeryüzün-
de kabir yap›m›na baflland›¤› günden beri
insanlar buralar› çeflitli maksatlarla ziyaret
edegelmifllerdir. Kabirlere "mezar" isminin
verilifli de bunu gösterir ki, mezar, "ziyaret
edilen yer" manas›na gelir ve özellikle ziya-
ret edilen kabirler  için kullan›l›r.

Önceleri, aralar›ndan ayr›lan, kabre
koyduklar› sevdiklerinin bir hat›ras› olarak
ve onlara faydal› olabilmek gayesiyle yap›-
lan mezar ziyaretleriyle ilgili, zamanla pek
çok bat›l ve hurafe fleyler meydana gelmifl,
insanlar, fleytan›n da yard›m›yla, gün gel-
mifl Allah'› unutup mezarlara tapar olmufl-
lar. Bafllar› darda kalan insanlar buralara
koflmufllar ve dertlerine deva aram›fllar, bil-
hassa atalar›n mezarlar›ndan medet um-
mufllard›r. Bu durum, zamanla insanlar›
flirke ve puta tap›c›l›¤a götürmüfltür. Nite-
kim ‹slâm’›n geldi¤i as›rda Arabistan'da ya-
flayan müflrikler de ölülerden medet umu-
yorlard›. 

fiüphesiz böyle bir inanç bat›ld›r. Bu ne-
denle, flirke ve bat›la götüren bütün yollar›
kapatan Peygamberimiz (S), ‹slâm'›n ilk
günlerinde, içine bir çok bat›l inanç ve hu-
rafeler kar›flm›fl olan kabir ziyaretini tama-
men yasaklam›flt›. Müslümanlar ‹slâm'› iyi-
ce anlay›p, tevhid dininin ne demek oldu-
¤unu ö¤renince, art›k ölülerden faydalan-
mak de¤il, ölülere faydal› olmak gerekti¤ini
anlad›lar. Kabir ziyaretinin yasaklanmas›na
sebep olan mahzurlar ve bat›l inanç korku-
su da ortadan kalkt›¤› için Rasulullah (S)
taraf›ndan art›k kabir ziyaretlerine izin ve-
rilmifl; hatta gerek ölüye, gerekse ziyaret
edene yönelik olan faydalar›ndan ötürü ka-
bir ziyareti teflvik bile edilmifltir. Bu ziya-
retlerin nas›l yap›laca¤›, ziyaret esnas›nda
nelerin yap›laca¤› ve nelerin yap›lmas›n-
dan kaç›n›laca¤› da yine Peygamberimiz (S)
taraf›ndan bazan sözle ve bazan da tatbiki
olarak fiilen ö¤retilmifltir.

Peygamber efendimizin ‹stanbul’un fet-
hiyle ilgili müjdesine nail olmak için o gü-
nün flartlar›ndaki zorluklara ald›rmadan ta
buralara kadar gelen ve sur dibinde flehit
düflerek ‹stanbul’umuzu flereflendiren o
mustesna sahabi Eyupsultan hazretlerinin
türbesini ziyarete gelen müslümanlar›n da
ziyaretlerinde Hz. Peygamber’in ö¤rettikle-
rini bilmesi ve onu örnek almas› gerekmek-

tedir. Bu sebeple, tebli¤i-
mize “Fethin 550. Y›l›n-
da Eyüpsultan Türbesi
Nas›l Ziyaret Edilmeli”
konusunu seçtik.

Unutmamak gerekir
ki, bu türbeler, baz›lar›-
n›n zannettikleri gibi, in-
sanlar›n yapt›¤› baz›
yanl›fll›klardan dolay›
y›k›lmas› gereken yerler
de¤il, bilakis bu vatan›
bize emanet eden ecda-
d›m›z›n bu vatan u¤ru-
na verdikleri flehitlerin
abideleri ve bu vatan
topra¤›n›n bize ait oldu-
¤unun ebedi belgeleri,
bir nevi tapular›d›r. Bat›l
ve yanl›fl fleyler kar›flt›
diye türbeleri y›kmak,
hastalanan herkesi öl-
dürmek gibi bir fleydir
ve böyle bir kolayc›l›¤a
kalk›flmaya kimsenin hakk› yoktur. Bu se-
beple, bizi tarihe, ecdada ba¤layan, ölüm ve
sonras›n› hat›rlay›p oraya haz›rlanmam›z›
sa¤layan kabir ve türbeleri korumak ve
adab›na uygun biçimde ziyaret etmeye de-
vam etmek gerekir.

Nitekim kabir ziyaretine müsaade edil-
di¤ini bildiren hadislerinden birinde  Pey-
gamber Efendimiz flöyle buyuruyor: "Sizi
kabir ziyaretinden menetmifl-tim, (flimdi)
onu ziyaret ediniz. Çünkü o (ziyaret) size
âhireti hat›rlat›r."(1)

Ebu Hureyre'den rivayet edilen di¤er
bir hadisinde de Rasulullah (S): "Kabirleri
ziyaret ediniz. Çünkü bu (ziyaret) size
âhireti hat›rlat›r."(2) buyurarak ayn› fay-
daya iflaret etmifller ve ziyareti emretmifl-
lerdir ki, buradaki emir teflvik içindir. Bu
teflvikin gayesi, insanlar›n ölümü, âhireti
hat›rlayarak, bir gün kendilerinin de kabir-
dekiler gibi olacaklar›n› düflünerek, dünya-
ya afl›r› ba¤l›l›ktan sak›n›p, kabre ve ölüm-
den sonras›na haz›rl›k yapmalar›n› sa¤la-
makt›r. Nitekim baz› hadis-i fleriflerde ka-
bir ziyareti için "âhireti hat›rlat›r" dendi¤i
gibi, baz›lar›nda da "ölümü hat›rlat›r" de-
nilmektedir ki,(3) ölümü hat›rlaman›n, âhi-
ret haz›rl›¤› üzerindeki etkisi herkesin ma-
lümudur.

Bu hususta Ebu Hureyre’nin, Peygam-
ber
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(1) Ahmed b. Hanbel, Müsned,
c. I, s. 145.

(2) ‹bn Mâce, Sünen, Cenâiz, 47,
c. I, s. 500, 1952 bask›s›.

(3) Bkz. Ebu Davud, Sünen, Ce-
nâiz, 18, c. III, s. 296.

Resim 1; Kabir ziyareti ve
Kur’an tilaveti (Zaman› Sakla-
yan Kent ‹stanbul, s,114)



ber Efendimiz’in, annesinin kabrini ziyaret
edifliyle ilgili rivayet etti¤i hadisinde Peyam-
berimiz: "Rabbimden onun (annemin) aff›-
n› dilemek için izin istedim, bana izin ve-
rilmedi. Kabrini ziyaret etmek için izin is-
tedim, (bunun için) bana izin verildi. Ka-
birleri ziyaret ediniz. Çünkü bu (ziyaret),
size ölümü hat›rlat›r."(4)

Bir baflka hadislerinde yasakland›ktan
sonra izin verilen birkaç fleyin yan›nda kabir
ziyaretini de sayan Peygamberimiz (S): "Kim
ziyaret etmek isterse, ziyaret etsin. Ancak
orada (ziyaret esnas›nda) ziyaretle ba¤dafl-
mayan bofl söz ve günah ifllerden sak›n-
s›n."(5) buyurmakta ve yap›lan iflin gayesine
uygun olarak yap›lmas›na, beklenen fayda-
n›n elde edilebilmesi için gayesinden sapt›-
r›lmamas›na dikkat çekmektedir. Ayn› hadi-
sin de¤iflik rivayetlerinde, kabir ziyaretinin
insanlara sa¤lad›¤› faydalar meyan›nda, zi-
yaretin kalbi yumuflataca¤› ve gözü yaflarta-
ca¤› da zikredilmektedir.(6)

Bu konuda ‹bn Mes'ud'dan rivayet edi-
len bir hadiste ise Rasûlullah (S), kabir ziya-
retini önce yasaklam›fl oldu¤unu belirttikten
ve: "Onlar› ziyaret ediniz." dedikten sonra,
ziyarete izin verilmesinin hikmetini flöyle di-
le getiriyor: "Çünkü o (kabir ziyareti) sizi
dünyada zâhitlefltirir (dünyaya afl›r› ba¤-
lanmaman›z› ve de¤er vermemenizi sa¤lar)

ve âhireti hat›rla-
t›r."(7)

Gerek bu hadis-
i fleriflerde zikredi-
len ziyaretçiye yö-
nelik faydalar› ve
gerekse de¤iflik ha-
berlerde bildirilen
ölüye yönelik fay-
dalar›ndan ötürü,
‹slâm'da kabir ziya-
reti, ziyaret edene
mânevî mükâfat ka-
zand›ran bir fiil ol-
mufltur. Nitekim
dört mezhep imam›
büyük müctehitle-
rin hepsi de kabir
ziyaretinin mendup
oldu¤unu belirtmifl-
lerdir. Hanefî ve
Mâlikîler perflembe,

cuma ve cumartesi günleri yap›lan ziyaretin
daha makbul olaca¤›n› söylerlerken, Hanbe-
lîler ziyarette bütün günlerin eflit oldu¤unu,
fiafi'îler de perflembe günü ikindi vaktiyle
cumartesi günü, gün do¤uncaya kadar geçen
zaman içerisinde ziyaret etmenin daha iyi ol-
du¤una kâil olmufllard›r ki, Mâlikîlerin ter-
cih edilen görüflü de böyledir.(8)

Kabir ziyaretinin bu günlere ve bilhassa
cuma gününe tahsisi, âlimlerden baz›lar›n-
dan mezkür günlerde ölünün ziyaretçisini
bilip tan›yaca¤›na dair gelen haberlerin bu-
lunuflu(9) ve cuma gününün di¤er günler-
den daha faziletli oluflundand›r. O gün yap›-
lacak dua ve hay›rl› ifllerin makbuliyeti ve iyi
amellere verilecek sevap di¤er günlerdekin-
den farkl› olacakt›r. Yoksa bu, ölünün, belir-
tilen gün ya da günler d›fl›nda ziyaretçisini
bilip tan›mad›¤› anlam›na gelmez. Çünkü
ölüler sadece cuma günlerinde de¤il, e¤er
azapta de¤iller ise her zaman ziyaretçilerin-
den haberdar olur, onlar› -tan›d›klar› bir kifli
ise- tan›r ve selâmlar›n› al›rlar. 

Nitekim Peygamber Efendimiz (S), Be-
dir'de öldürülen müflriklerin gömüldü¤ü çu-
kurun bafl›na gelip onlara hitap etmifl ve ölü-
nün kendisini kabre koyanlar›n ayr›l›fllar›n-
da, gidenlerin ayak seslerini bile iflitti¤ini ha-
ber vermifltir. Bunu biliyor ama biz onlar›
duyam›yor, o âlemde olanlar› göremiyoruz.
Biz duymasak bile, onlar duydu¤u içindir ki,
kabir ziyaretine vard›¤›m›zda, yahut kabirle-
rin yan›ndan geçerken oradakilere selâm ve-
riyor, dua ediyoruz. Allah Rasûlü'nün, kab-
ristana var›ld›¤›nda ölülere selâm verilmesi-
ni emredifli ve kendisinin de bizzat her var-
d›¤›nda selâm verifli, kabirdekilerin cemadât,
yani cans›z varl›klar gibi olmad›¤›na delildir.
Zira cemadata hitap câiz olmad›¤›na göre,
bu hareket, ölünün kabrinde o âlemi idrak
edecek bir hayat›n›n varl›¤›na ve hayattaki-
lerin dua ve selâm›n› duydu¤una delildir.
Kald› ki, kabirdeki kifliye "ziyaret edilen" zi-
yaretine varana da "ziyaretçi" denilmesi bile,
onun ziyaretçisinden haberdar oldu¤una de-
lalet eder. Çünkü ziyaret edilen ziyaretçisini
bilmezse buna "ziyaret" ad› verilmez.(10)

Hz. Aifle validemiz, kendi odas›na def-
nedilmifl olan Rasûl-i Ekrem (S) Efendimizi
ve babas› Hz. Ebû Bekr'i zaman zaman ziya-
ret ediyordu. Daha sonra onlar›n yan›na Hz.
Ömer defnedilince, Hz. Aifle validemizin:
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(4) Müslim, Cenâiz, 36, c. II, s.
671; ‹bn Mâce, Sünen, Cenâiz,
48, c. I, s. 501; Ebu Davud, Sü-
nen, Cenâiz, 81, c. III, s. 296;
Nesaî, Cenâiz, 101, c. IV, s. 90;
Ahmed b. Hanbel, Müsned,  c.
II, s. 441.

(5) Nesaî, Sünen, Cenâiz, 100, c.
IV, s. 89.

(6) Bkz. Ahmed b. Hanbel,
Müsned, c. III, s. 237.

(7) ‹bn Mâce, Sünen, Cenâiz, 47,
c. I, s. 501.

(8) el-Cezirî Abdurrahman, el-
F›khu Ale’l-Mezahibi’l-Erba’a,
c. I, s. 540.

(9) Bkz. Gazzalî, ‹hyâu Ulu-
mi’d-Din, c. IV, s. 475.

(10)  ‹bn el-Kayyim el-Cevziy-
ye, er-Rûh, s. 8.

Resim 2; Türbeler ve mezarl›klar
diyar› Eyüpsultan’dan bir kesit
(Foto¤raf Kaz›m Zaim, Eyüp
Belediye arflivinden)



"Biri kocam, biri de babamd›, ama Hz. Ömer
yabanc›d›r." dedi¤i ve bundan sonraki ziya-
retlerinde örtünmeye daha çok dikkat etti¤i
rivayet edilir.(11) O büyük insan, Hz.
Ömer'in kendisini bilip gördü¤üne inanma-
sayd›, bu sözü söylemez ve aynen eskisi gibi
ziyaretlerine devam ederdi herhalde. Onun
bu hareketi de, ölünün ziyaretçisinden ha-
berdar oldu¤una delildir. 

Kabirdeki ölünün ziyaretçisini bilmesi
ve tan›y›p selâm›n› almas› bizatihi mümkün
ifllerdendir. Konuyla ilgili, delil olabilecek
haberler de mevcut olunca, bunu kabul ve
tasdik etmek gerekir.(12) Bu husustaki haber-
lerden baz›lar›nda perflembe, cuma ve cu-
martesi günleri; baz›lar›nda cuma günü ve
cumartesi sabah› gün do¤uncaya kadar bilir,
dendi¤i halde, baz›lar›nda da -böyle gün
tahsisi yap›lmaks›z›n- mutlak olarak bilece¤i
haber verilmifltir ki, hadisler ve haberler, her
ziyaretçi geldi¤inde ziyaret edilenin, onlar›
bilip sözlerini iflitti¤ine ve selâmlar›n› al›p
onlarla ünsiyet etti¤ine delâlet etmektedir.
Böyle olmasayd› Rasulullah (S), kabirdekile-
re selâm vermeyi meflru k›lmazd›. Bu du-
rum, umum ölüler için ayn›d›r ve ziyarette
belli bir vakit flart de¤ildir. Hatta ziyareti
belli günlere inhisar ettirmek, Rasulullah
(S)’in adetine muhalif olaca¤›ndan, bid'att›r
ve mekruhtur diyen âlimler de vard›r.(13) En
iyisi, mümkün olan her zaman ziyaret edip,
ziyaretten istifade etmek ve ölülere de fayda-
l› olmakt›r.

B) Kabir Ziyaretinin Çeflitleri:

Kabir ziyaretlerini birkaç yönden çeflitle-
re ay›rmak ve tasnif etmek mümkündür. Zi-
yaret edilenler yönünden, ziyaret edenlerin
maksat ve gayeleri yönünden ve ziyaret flekli
yönünden kabir  ziyaretlerini s›n›fland›racak
olursak karfl›m›za flu tablo ç›kar:

1- Ziyaret Edilenlere Göre Kabir Ziya-
retinin Çeflitleri:

Kabir ziyaretleri, ziyaret edilenlere göre
üçe ayr›l›r.

a) Akraba Kabirlerini Ziyaret:

En çok ziyaret edilen, anne, baba, kardefl
ve evlatlar gibi yak›n akrabalar›n kabirderi-
dir. Çünkü insan, hayatta iken sevdi¤i ve zi-
yaret etti¤i kiflleri, ölümlerini müteakip he-
men unutmaz. Hatta unutma¤a çal›flsa bile,
unutamaz, onlarla olan münâsebetini devam

ettirmek ve onlar› devaml› yan›nda yafl›yor-
mufl gibi hissetmek ister. Özellikle anne, ba-
ba gibi kendisinin meydana gelmesine sebep
olan ve kendisi için büyük emek sarfetmifl
olan, daha do¤rusu kendisi üzerinde pek çok
hakk› bulunan büyüklerinin kabrini ziyaret
etmek, onlara karfl› minnet borcunu ödemifl
olma hissini verir insana. En az›ndan onlar›n
hat›ras›n› yeniden canland›r›r ki, ilk kabir zi-
yaretleri de böyle bafllam›fl olup, ilk ziyaret
edilen kabirler yak›n akraba kabirleridir.

Peygamber Efendimiz’in hayat›nda da
bunun örne¤ini aç›kça görmekteyiz. O, ken-
disini dünyaya getiren ve küçük yaflta kay-
betti¤i annesi Amine Hatun'un kabrini ziya-
ret etmifltir. Bu ziyaretlerinde aff›n› dilemek
ve dua etmek suretiyle annesine faydal› ol-
mak istemiflse de, annesi, iman etme flerefine
nâil olamad›¤› ve mü'min olmayanlara dua
etmek yasaklanm›fl oldu¤u için(14) bu müm-
kün olmam›flt›r. 

b) Akraba Olmayan Müslüman Kabir-
lerini Ziyaret:

Asl›nda kabir ve berzah âlemi, mâhiyeti-
ni sadece Allah Tealâ'n›n bildi¤i ve ancak di-
ledi¤i kiflilere bildirdi¤i, -ki Hz. Peygamber’e
bunlardan bir k›sm›n› bildirmifltir- insan›n
s›rf ak›l ve duyular› vas›tas›yla mahiyetini
kavrayamaya-ca¤› melekût âlemindendir.
Allah Tealâ, Kur'an-› Kerim'de mülk âlemine
bu gözlerimizle bak›p kendi azametini gör-
memizi emretti¤i gibi,(15) melekût âlemi hak-
k›nda da ibretle tefekkür etmemizi, düflün-
memizi emretmekte ve gördüklerinden ibret
almayanlar› k›namaktad›r.(16) Bu emri umû-
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(11) Seyyid Sâb›k, el-Akâidu'l-
‹slâmiyye, s. 237.
(12) Harputî, Abdullatif, Tek-
mile-i Tenkîhu'l-Kelâm, s. 247,
‹st. 1332.
(13) Bkz. fiekerci, Osman, ‹slâm
Terbiyesi, s. 381, ‹st. 1972.
(14) Bkz. Tevbe, 9/113.
(15) Bkz. ⁄âfliye, 88/17-20.
(16) Bkz. A'raf, 7/185.

Resim 3; Tarihi Eyüpsultan me-
zarl›¤›ndan ve mezar tafllar›n-
dan bir kesit; Tokmaktepe Me-
zarl›¤› (Foto¤raf Kaz›m Zaim,
Eyüp Belediye arflivinden)



milefltirecek olursak kabir âleminden ve
ölümden de ibret al›nmas›n›n emredilmifl ol-
du¤u ortaya ç›kar. Yukar›da iflaret edildi¤i
gibi, hadis-i fleriflerde de kabir ziyaretinin
ölümü ve âhireti hat›rlataca¤› haber veril-
miflti. ‹flte bu gaye ile, ölümü ve âhireti hat›r-
lay›p ona göre haz›rl›k yapmak için, zaman
zaman kabristana gidip akrabas› olmayanla-
r›n kabirlerini ziyaret etmek de mübaht›r.

Hatta s›rf ölülerden ve ölümden ibret al-
mak gayesiyle mü'min olmayan-lar›n kabir-
leri bile ziyaret edilebilir.(17) Ancak mü'min
olmayanlar›n kabirlerini ziyaret etmek, sade-
ce ziyaret edene fayda sa¤lar; ziyaret edilene
bir fley kazand›rmaz. Çünkü ziyaretçi
mü'min, ona dua edemez, etse de faydas› ol-
maz. Mü'min kabirlerini ziyarette ise fayda
iki yönlüdür. Ziyaretçi, hem bu ziyareti sa-
yesinde ölümü, kabri ve orada karfl›laflaca¤›
suâl, azap ve nimeti hat›rlay›p, kalan ömrü-
ne kabrini Cennet bahçelerinden bir bahçe
haline getirecek flekilde yön verir; hem de zi-
yaret etti¤i kabirde yatan mü'min kardefline
selâm verip dua ederek, okuyaca¤› âyet ve
sûrelerin sevab›n› ona ba¤›fllayarak faydal›
olur. Çünkü mezardaki ölü, denize düflüp de
baflkalar›ndan yard›m dileyen kimse gibidir.
Onun sevap alacak veya -e¤er müstehak ise-
kendisini azaptan kurtaracak iflleri yapma
imkân› kalmam›flt›r. Art›k faydalanaca¤› tek
fley, ziyaretçilerinin ve mü'min kardefllerinin
edecekleri dua ve yapt›klar› hay›rl› ameller-
den ba¤›fllayacaklar› sevaplard›r.

c) Peygamberlerin, Sâlihlerin ve Velile-
rin Kabirlerini Ziyaret:

Bu türlü ziyaretler, ölüye faydal› olmak,
yahut ölümden ibret almak gayesinden çok,
ziyaret edilen büyük zât›n yard›m ve flefaati-
ni istemek gayesiyle yap›l›r. Daha önceki zi-
yaretlerde gaye olan kabirdeki ölüye dua
ederek faydal› olmak veya ibret alarak istifa-
de etmek, ço¤u kez türbe ve yat›r ziyaretçile-
rinin akl›ndan bile geçmez. Onlar, müflkille-
rinin halli ve bafllar›na gelen bela ve musi-
betlerin def'i için, ziyaret ettikleri türbe ya da
yat›rlardaki zevattan yard›m umarlar ki, bu
flekilde ölülerden medet ummaya ve yard›m
dilemeye "tevessül, isti¤âse, istimdâd" gibi
isimler verilmektedir.

2- Ziyaret Edenlerin Maksatlar›na Göre
Kabir Ziyaretinin Çeflitleri:

Kabir ziyaretleri, ziyaret edenlerin mak-

sat ve gayeleri yönünden de üç k›s›mda mü-
talaa edilebilir.

a) Ölüye Faydal› Olmak ‹çin Yap›lan
Ziyaretler: 

Mü'minlerin ve daha çok yak›n akrabala-
r›n kabirleri bu gaye ile ziyaret edilir. Ziyaret
esnas›nda kendilerine dua edilip, okunan
Kur'an'›n, verilen sadakan›n vb. sevab› ba-
¤›fllan›r. Ayn› zamanda bu ziyaretler, ölümü
ve kabri hat›rlamaya vesile olduklar› için, zi-
yaretçiye de fayda temin eder.

b) Diriye Faydal› Olmak ‹çin Yap›lan
Ziyaretler:

Bu da s›rf ölümden ve ölülerden ibret al-
mak için yap›lan kabir ziyaretleridir. Çünkü
kabir ziyareti kalpleri yumuflat›r, insan› ince
ve derin düflüncelere sevkeder, dünyadan
so¤utup âhirete ›s›nd›r›r. Kabirlerden ibret
alan mü'min, h›rs, tamah ve kin gibi kötü
huylar› k›smen veya tamamen terkeder.
Kendisine kabirde ve âhirette faydas› doku-
nacak iyi ifllere yönelir. Hatta bu maksatla
mü'min olmayanlar›n kabirlerinin bile ziya-
ret edilebilece¤i belirtilmifltir ve bütün âlim-
ler bu gaye ile kabirleri ziyaret etmenin müs-
tehap oldu¤unda ittifak etmifllerdir. Müste-
hap ise yapana sevap kazand›ran ve yap›l-
mas› tavsiye edilen bir ameldir.

c) Ölüden Yard›m ve Medet Ummak
‹çin Yap›lan Ziyaretler:

Yukar›da ziyaret edilenlere göre yapt›¤›-
m›z tasnifin üçüncü maddesinde iflaret edi-
len Eyüpsultan hazretleri gibi büyük zatlar›n
kabirleri, daha ziyade bu maksatla ziyaret
edilmektedir ki, bu gaye ile kabirleri ziyaret
etmenin câiz olup olmad›¤› hususu, ‹slâm
âlimleri aras›nda çok uzun tart›flmalara ve
büyük ihtilâflara sebep olmufltur.

Müslüman âlimlerden bir k›sm›, bu türlü
ziyaretleri câiz ve sâlihlerin kabirlerini ziya-
ret için seferi, yolculuk yapmay› bile men-
dup görürlerken,(18) baz›lar› da böyle bir ga-
ye ile kabirleri ziyaret etmenin câiz olmaya-
ca¤›n› ve bu gaye ile sefere ç›kman›n haram
oldu¤unu belirterek, bu gaye ile kabirleri zi-
yaret edenleri çok sert bir dille elefltirmekte
ve hatta küfür ve flirkle itham etmektedir-
ler.(19)

Asl›nda buradaki ihtilâf›n kayna¤›, te-
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(17) el-Elbânî, Nas›ruddin, Ah-
kâmu'l-Cenâiz, s. 187-188, Bey-
rut, 1969.
(18) Bkz. el-Cezirî, a.g.e, c. I, s.
540; en-Nebhanî, Yusuf b. ‹s-
mail, fievâhidu'l-Hakk, s. 75,
Beyrut, 1973.
(19) Genifl bilgi için bkz. Mu-
hammed Abdulvahhâb, Kitâ-
bu't-Tevhîd, s. 24-25, (el-Câ-
mi'u'l-Ferîd içinde); ‹bn Teymi-
ye, Kâidetün Celile Fi't-Teves-
sül ve'l-Vesîle, s. 18-19, Beyrut,
1390; Harputî, Tenkîhu'l-Ke-
lâm, s. 148.



vessülün câiz olup olmad›¤› hususudur. Te-
vessül, arac›, vesile k›lmak manas›na gelip,
amel veya flah›slar›n arac› olmas› bak›m›ndan
ikiye ayr›l›r: Bir kimsenin dua esnas›nda, yap-
t›¤› iyi bir amelini zikrederek, bunu arac› k›la-
rak Allah Tealâ'dan dilekte bulunabilece¤i hu-
susunda ihtilaf yoktur. Amelle tevessül itti-
fakla caizdir.

Ancak flah›slarla tevessül etmenin câiz
olup  olmad›¤› hususu tart›flma konusu ol-
mufltur. Burada flah›slarla yap›lan tevessül de
birkaç k›sma ayr›lmaktad›r: Birincisi, flahs›n
bizzat duas›n› isteyerek, dua etmesini sa¤la-
yarak yap›lan tevessül. ‹kincisi, araya konulan
flahs›n Allah kat›ndaki makam› ve de¤eri ile
yap›lan tevessüldür ki, bu da bu flekilde ara-
ya konan flahs›n hayatta veya ölmüfl olmas›na
göre iki k›sma ayr›l›r.

Genelde tasavvuf erbab›, sa¤l›¤›nda oldu-
¤u gibi, ölümlerinden sonra da fleyhleri ve Al-
lah'›n sâlih kullar› ile Allah'a tevessül etme-
nin, onlar hürmetine dualar›n kabulünü iste-
menin câiz ve hatta iyi bir hareket olaca¤›n›
savunmaktad›rlar. Nitekim, hemen hemen bü-
tün tarikatlarca makbul bir veli say›lan Ma'ruf
Kerhî, (v. 200/816) rivayete göre müridi Seriy-
yü's-Sakatî'ye (v.257/870) flöyle demifltir: "Al-
lah'dan bir hacet dileyeceksen, bana yemin
ederek, Ma'ruf'un hürmetine diye iste."(20)

Bu tavsiyeleri sebebiyle olsa gerekir ki Ba¤-
dat'l›lar, Ma'ruf'un kabrinin her derde deva
oldu¤una inanmaktad›rlar o devirlerde.  Ölü
arslandan diri tilki daha iyidir diyerek, ölüm-
lerinden sonra, ölmüfl olan fleyhler ile tevessü-
le fazla de¤er vermeyen mutasavv›flar da var
ise de, genel kanaat, baz› kiflilerin ölümden
sonra da tasarrufta bulunduklar› fleklindedir.

Zâhir ulemâs› denilen hadis, f›k›h ve ke-
lâm âlimleri ile selefin (sahabe ve tabiinin) yo-
lunda olduklar›n› beyan eden âlimler ise, sa¤
insanlar›n duas›n› istemek fleklinde olan te-
vessülü ve baz› iyi amellerle yap›lan tevessülü
kabul etmifller, fakat ölmüfl olan kiflilerle Al-
lah'a tevessül etmeyi câiz görmeyerek tenkid
etmifllerdir. Hatta bu tenkidler bazan sert ol-
mufl ve mutasavv›flar›n da kendilerine sert ce-
vaplar vermelerine neden olmufltur. Karfl›l›kl›
tart›flmalarla ifrat ve tefrite varan bu görüflle-
rin teferruat›na inmenin zâid ve faydas›z ola-
ca¤› kanaatindeyiz. Onun için bu tart›flmalara
girmeyerek burada konuyu k›saca

özetlemek istiyoruz.

Bir mü'minin dua esnas›nda: "Ya Rabbi,
falan zât›n yüzü suyu hürme-tine duam› ka-
bul eyle, hâcetimi yerine getir..." demesi, dört
mezhebe göre de hofl karfl›lanmam›fl, mekruh
say›lm›flt›r. Hatta Hanbelîlerden bu flekilde te-
vessül etmenin haram oldu¤una kâil olanlar
da vard›r. Burada bu hükmün veriliflinde göz
önünde bulundurulan hususlardan biri de, bu
flekilde dua eden cahil kimselerin, dualar›n›n
kabul edilmesi halinde kendisiyle dua etti¤i
kifliye fark›na varmadan meyletmesi ve istek-
lerini ondan istemeye bafllamas›d›r. Yani ön-
celeri duada sadece vas›ta olarak kabul edilen
bu zatlar›n zamanla vâs›tal›¤›n›n unutulmas›-
d›r ki, Allah korusun, bu flekilde bir davran›fl
insan› flirke bile götürebilir.(21) Nitekim flirke
düflen Nuh kavminin flirke düflmesi bu flekil-
de olmufltur. Onlar önceleri sadece sâlihlerin
kabirleri bafl›nda durup dua ederlerken daha
sonra -fleytan›n da i¤vas›yla- onlar›n resimle-
rini yapm›fl ve Allah'› unutup onlara tapmaya
bafllam›fllard›r.(22)

Baz› âlimler bundan, Rasulullah (S) ile te-
vessülü istisna etmifller ve Hz. Peygamber’in
Allah kat›ndaki makam› ile Allah'a dua etmek
ve ondan dileklerinin kabulünü istemenin gü-
zel bir fiil oldu¤una dikkat çekmifllerdir.(23)

Osman b. Hanif'den rivayet edilen flu olay da
bu fikri desteklemektedir: Bir gün Peygamber
(S)’e bir ama adam gelerek: "Ey Allah'›n Pey-
gamberi, bana afiyet vermesi için Allah'a dua
et." demifl. Rasullah (S) kendisine:
"E¤er istersen bu ifli tehir et, o, âhiretin için
daha efdaldir. ‹stersen de dua ede-
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(20) Kufleyrî, Abdulkerim, Terc.
Süleyman Uluda¤, Kufleyri Ri-
sâlesi, s. 82, ‹st. 1978.
(21) Birgivî, Risâle Fî Ziyâreti'l-
Kubûr, s. 247-248.
(22) ‹bn Teymiye, a.g.e, s. 17.
(23)  Sübkî, a.g.e, s.133; bkz.
Ahmed b. ‹brahim b. ‹sâ, er-
Redd Ala fiübehati’l-Müsta¤isin
bi ⁄ayrillahi Teala, s. 563; en-
Nebhâni, a.g.e, s. 75.

Resim 4; Eyüpsultan Türbesi’ni
ziyaret (As›rlar Boyunca ‹stan-
bul s,117)



yim." deyince, Adam: "Hay›r, bilâkis bana
dua et." diyor. Bunun üzerine Peygamber (S)
ona abdest al›p iki rekât namaz k›lmas›n› ve
sonra flöyle dua etmesini emretmifltir: "Alla-
h›m, sana rahmet peygamberi olan Nebin
Muhammed ile yöneliyor ve senden istiyo-
rum. Ya Muhammed, ben seninle Rabbime
bu hacetimin kabul edilmesi ve bana flifa
vermesi için teveccüh ediyorum. Allah›m,
bana flifa ver." Adam, söylenenleri yap›p bu
duay› birkaç defa söyleyince gözleri aç›lm›fl-
t›r.(24) Burada Peygamberin duas›yla de¤il
de, bizzat Allah kat›ndaki makam› ile teves-
sül vard›r ki, zât ile tevessüle karfl› ç›kanlar,
bu hadisi delil olarak kabul etmez, reddeder-
ler.(25)

Sa¤ insan›n duas›n› isteyerek, bizzat
dua etmesini sa¤lamak suretiyle tevessül
ise, ittifakla câizdir. Nitekim Peygamber
Efendimiz (S) kendisinden dua etmesini iste-
yen bir çok kifliye bu flekilde dua etmifltir. Yi-
ne ya¤mur ya¤may›p k›tl›k olunca ashap,
Rasulullah (S)’e gelip, ya¤mur için dua et-
mesini isterler, o da dua eder ve ya¤mur ya-
¤ard›. Rasulullah (S) de Hz. Ömer'i umre için
Medine-i Münevvere'den u¤urlarken: "Ey
kardeflim, bizi de duadan unutma." buyura-
rak onun duas›n› istemifltir.

Yine Hz. Ömer devrinde böyle bir ku-

rakl›k olmufl ve Hz. Ömer: "Allah›m, daha
önce sana Peygamberimiz (S) ile tevessül
ediyorduk ve bize ya¤mur gönderiyordun.
fiimdi de Peygamberimiz’in amcas› ile sana
tevessül ediyoruz, bize ya¤mur ver." diye
Hz. Abbas ile tevessül ederek dua etmifl ve
ya¤mur ya¤m›flt›r.(26) Buhârî'nin rivayetin-
den, bu tevessülün Hz. Abbas hayattayken
duas›n› isteyerek de¤il de, bizzat kendisiyle
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ama zat ile tevessü-
lü caiz görmeyenler, bunun Hz. Abbas'›n du-
as›n› istemek fleklinde oldu¤unu söylemekte-
dirler.(27) Nitekim ya¤mur dualar›nda sâlih
kiflilerin beraber götürülmesi ve dua etmele-
rinin istenmesi âdet olmufltur. 

Allah'›n isimleriyle, s›fatlar›yla ve iyi
amellerle tevessül etmek ise, ittifakla câiz
olan tevessüldür. Bir çok me'sur duada bu
durum apaç›k görülece¤i gibi, bir ma¤arada
mahsur kalan üç kiflinin, Rasulullah (S) tara-
f›ndan nakladilen hikâyeleri de sâlih amel-
lerle tevessüle misâldir. Ya¤murlu bir hava-
da ya¤murdan korunmak için ma¤araya gi-
ren üç kifli, ma¤aran›n a¤z›n›n yuvarlanan
bir kaya parças› taraf›ndan kapat›lmas› sebe-
biyle içeride mahsur kal›rlar ve her biri, da-
ha önce yapt›klar› iyi iflleri zikrederek (vesile
k›larak) Allah'a dua edip yalvar›rlar. Bu du-
alar› üzerine ma¤aran›n kap›s›n› t›kayan bü-
yük tafl parças› aralan›r ve kurtulurlar.(28)

Asl›nda bu konularda de¤iflik fikirler or-
taya koyan âlimlerin hepsinin, kendilerini
hakl› ç›karacak delilleri vard›r ve her biri
kendince hakl›d›r. Lâkin birinin baz› yönler-
den hakl› olmas›, di¤erinin büsbütün haks›z
oldu¤una delâlet etmez. Hatta onu, bu görü-
flünden ötürü dinden bile ç›kararak müflrik-
likle vas›fland›rmak mü'minlere fayda yeri-
ne zarar getirir. Bu derece muar›z hale gel-
mifl olanlar› uzlaflt›rmak da pek güç olsa ge-
rekir. Bu sebeple izlenecek insafl› yol, herke-
sin fikrine -‹slâm'›n ana esaslar›na muhalif
olmamak flart›yla- sayg› göstermek ve herke-
si kendi fikriyle baflbafla b›rakarak bu gibi
görüfl ayr›l›klar›ndan ötürü müslümanlar
aras›nda bölünme ve düflmanl›¤›n do¤mas›-
n›n yanl›fl oldu¤unu beyan etmektir.

Tevessül meselesinde titizlik gösterenle-
rin endiflesi, tevhid inanc›ndan sap›l›p flirke
düflülmesidir. Onlar bu endifleyle tevessülü
câiz görmemifllerdir. Ancak uygulamada her 
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(24)  ‹bn Mâce, ‹kâme, 189;  c. I,
s. 441; Ahmed b. Hanbel, Müs-
ned, c. IV, s. 138.
(25) Bkz. Abdullah b. Muham-
med b. Abdulvehhâb, el-Keli-
metü'n-Nâfi'a, s. 322 (el-Câ-
mi'u'l-Ferid içinde).
(26) Buharî, Sahih, ‹stiskâ, 3, c.
II, s. 16.
(27) ‹bn Teymiye, ez-Ziyâret, s.
435 (el-Câmi'u'l-Ferîd içinde).
(28) Buharî, Edeb, 5, c. VIII, s.
69-70; Enbiyâ, 53, c. IV, s. 147-
148; Müslim, Zikir, 27, c. IV, s.
2099; Ahmed b. Hanbel, Müs-
ned, c. III, s. 142-143.

Resim 5; Eyüpsultan Camii
Kubbesi (700. y›l’da ‹stanbul’da-
ki Mimar› Eserler, s, 75, ‹stan-
bul Valili¤i,2000)



tevessül edenin flirk kofltu¤u iddia edilemez.
Usul ve adab›na uygun olarak tevessül eden
herkese, "sen flirk kofltun, haram iflledin vb."
denemez. Nitekim tevessülü câiz görenler,
her tevessül edenin flirk koflmad›¤›n› görerek
bu hükmü vermifllerdir ki, usulüne uygun
olarak yap›lan tevvesülün câiz olmamas› için
hiçbir sebep yoktur.

Ancak bugün müslümanlar aras›nda ve
bilhassa ülkemizde, ne mutasav-v›flar›n, ne
de di¤er âlimlerin câiz görmesi mümkün ol-
mayan mezar yapma ve kabir ziyaret etme
flekilleri de mevcuttur. As›l mesele fleriate
uymayan, Rasûlullah (S)’in izniyle çeliflen bu
tür bid’at ve yanl›fllar›n ›slah›d›r, düzeltilme-
sidir.

3- Ziyaret fiekline Göre Kabir Ziyareti-
nin Çeflitleri:

Ziyaret flekli yönünden kabir ziyaretleri-
ni iki k›sma ay›rabiliriz.

a) Hak Ziyaret veya fier'î Ziyaret:

Bu tür ziyaretler, içerisine bid'at ve hura-
feler kar›flt›r›lmaks›z›n, Rasulullah (S) ve as-
hab› nas›l ziyaret etmifllerse o flekilde yap›-
lan ziyaretlerdir.

Onlar kabirleri, ibâdet niyetiyle de¤il de,
ölüye ve diriye yönelik faydalar›ndan ötürü
ziyaret ediyorlard›. Daha önce de iflaret edil-
di¤i gibi, ziyaretin ölüye yönelik faydas›, ona
dua edip aff›n› dilemek; diriye yönelik fay-
das› da ibret al›p, bir gün kendisinin de ora-
daki ölü gibi olaca¤›n› düflünerek ona göre
hareket etmektir. Mezarl›ktaki manzaradan
ibret al›p düflünceye dalan kifli, kabir ziyare-
tinden faydalanm›fl demektir. Onun, kabir-
dekilerin ilâhî azaptan kurtulup rahmete ka-
vuflmalar› için yapt›¤› duadan da ölüler isti-
fade ederler. Zaten bu iki faydas›ndan ötürü
Peygamber (S) kabir ziyaretine müsaade et-
mifl ve bunu tavsiye etmifltir.

fiunu da belirtilim ki, mü'min kifli ziyare-
tine vard›¤› her müslüman için dua edebilir.
Kabirde yatan›n veli olmas›, fleyh olmas› vb.
duaya ihtiyac› olmad›¤› manâs›na gelmez.
Çünkü dua, sadece günahkârlara fayda ve-
ren bir fiil de¤ildir. Dua, günah› olmayanla-
r›n da Allah kat›ndaki makamlar›n›n yüksel-
me-sine sebeptir. Ziyaretçi onlara dua eder,
bu insanlar›n dünya hayatlar›n› düflünür, o
andaki halleri ile mukayese eder; acaba ne
soruldu kabirde, nas›l cevap verdi, diye te-

fekküre dalar. Yan›nda durdu¤u kabrin cen-
net bahçelerin-den bir bahçe mi yoksa Ce-
hennem çukurlar›ndan bir çukur mu oldu-
¤unu düflünür. Arkas›ndan kendini, hayalen
o kabre koyar ve kendi halini düflünür. ‹flte
kabirler bu duygu ve düflünceyle, ileride
aç›klayaca¤›m›z âdâb› üzere ziyaret edilirse,
sünnete uygun fler'î bir ziyaret yap›lm›fl olur.

b) Bat›l Ziyaret veya Bid'î Ziyaret:

Peygamber Efendimiz (S) taraf›ndan
aç›klanan ve bizzat tatbik edilerek ö¤retilen
ziyaret flekline uymayan tüm ziyaretler, hak
olmayan, içine bid'at kar›flm›fl olan bat›l zi-
yaretlerdir.

Kabirleri, orada namaz k›lmak için, veya
kurban kesmek için ziyaret etmek, ziyaret es-
nas›nda mezar›n tafl›n›, topra¤›n› öpüp, kâ-
beyi tavaf eder gibi etraf›nda dolaflmak, me-
zar ve türbelerin sa¤›na, soluna, yahut üstü-
ne mumlar yak›p çaput ba¤lamak, mezarda-
kinden dualar›n›n kabulünü ve ihtiyaçlar›-
n›n giderilmesini istemek ve buna benzer,
günümüz ziyaretçileri taraf›ndan ziyaret es-
nas›nda yap›lan pek çok hareketleri yapmak,
bat›l ziyaretin özelliklerindendir. Çünkü bu
hareketlerin hiçbiri Hz. Peygamber ve ashab›
taraf›ndan hofl karfl›lanmam›fl ve yap›lma-
m›flt›r. 

Onlar›n ziyaret etti¤i kifliler aras›nda da
sâlihler, veliler, s›ddîklar ve flehitler vard›.
Onlar bu kiflilerin kabrini ziyarete mahsus
olmak üzere meflru olan ziyarete hiçbir fley
ilave etmemiflken, zaman›m›z insanlar›na ne
oluyor da günümüzdeki birtak›m debdebe
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Resim 6; ‹stanbul muhasara,
kuflatma, Fethinin cereyan etti¤i
surlar ve sur dibinde yer alan
sahab kabirleri, (Foto¤raf Kaz›m
Zaim, Eyüp Belediye arflivinden)



ve ihtiflaml› türbeleri ziyaret ederlerken ken-
dilerinden baz› fleyler uydurarak, meflru
olan bir fiili yap›yoruz diyerek, gayri meflru
hareketlerde bulunuyorlar. Tâbir câizse, kafl
yaparken göz ç›kar›yorlar. Yani onlar, bu di-
ni Rasulullah (S) ve ashab›ndan daha iyi mi
biliyorlar? Yoksa bugün ziyaret edilen kabir-
lerdekiler, ümmetin y›ld›zlar› mesâbesindeki
sahabilerden daha m› flerefli ve üstün?

Unutmamak gerekir ki, türbe ve mezar-
lar› ziyaret edilenler, hiçbir zaman ziyaretle-
rine gelen câhil ziyaretçilerinin yapt›klar› bu
gayri meflru hareketlere raz› olmazlar. Çün-
kü Allah'›n veli kullar›, Rasulullah (S)’e uya-
rak o makama ermifllerdir ve hiçbir zaman
kötülü¤ün yap›lmas›na, fleriate uygun olma-
yan bir fiilin ifllenmesine r›za göstermezler.
Rasulullah (S) ise, kabir ziyaretine izin veren
hadislerinde, ziyaret esnas›nda bu fiille ba¤-
daflmayan faydas›z söz ve hareketlerden sa-
k›n›lmas›n› emretmifltir.(29)

Öyleyse insanlar›n bu câhillikleri ve câ-
hilliklerinden ötürü ço¤u kez gördü¤ü bir fi-
ili, -‹slâm'da olup olmad›¤›na bakmadan- ay-
nen taklit etmesi sonucu yay›lan yanl›fl hare-
ketleri karfl›s›nda yap›lacak ifl; onlar›n bu ha-
reketlerinin ‹slâm'›n ruhuna uymad›¤›n›, zi-
yaretlerinin sevap umanlara belki de günah
kazand›rd›¤›n› anlatarak, yap›lan ziyaretin
‹slâmî olmas› için nas›l davran›lmas› gerekti-
¤ini ö¤retmektir. 

Burada kad›nlar›n kabir ziyaretindeki
durumlar›na iflaret ettikten sonra, ‹slâmî bir
ziyaretin nas›l olmas› gerekti¤ini anlatma¤a
çal›flacak ve mü’minleri sak›nd›rmak için ka-

bir ziyaretlerinde yap›lan yanl›fllara dikkat
çekece¤iz.

B) Kabir Ziyeretinde Kad›nlar›n Duru-
mu:

Kabir ziyaretine izin veren hadisle, er-
keklerin ziyaretine izin verildi¤inde ve kabir
ziyaretlerinin erkeklere müstehap oldu¤un-
da müttefik olan âlimler, bu izne kad›nlar›n
da dahil olup olmad›klar› hususunda ihtilaf
etmifllerdir. Çünkü Peygamber Efendi-
miz’den kabir ziyaretine izin veren, faydas›-
n› belirtip teflvik eden sahih hadisler yan›n-
da, onun kabirlerin afl›r› kad›n ziyaretçilerini
lânetledi¤i de  rivayet edilmifltir.(30)

Hanbelî ve fiafi'îler, gerek kabir ziyareti-
ne izin veren hadiste, Arapça'da erkekler için
kullan›lan kelimelerin kullan›lm›fl olmas› ve
gerekse kabirlerin afl›r› kad›n ziyaretçilerinin
Hz. Peygamber (S) taraf›ndan lânetlendi¤ini
bildiren bu habere ve kad›nlar›n baz› mah-
zurlardan ötürü cenâze tafl›malar› ve cenâ-
zeyle birlikte gitmelerinin mekruh oldu¤unu
bildiren haberlere binâen, ayn› mahzurlar›n
kabir ziyaretlerinde de söz konusu oldu¤u-
nu belirterek, kad›nlar›n kabir ziyaretine git-
meleri mekruhtur demifllerdir. Bu kerâhet
hükmü genç, ihtiyar her kad›na flâmildir.
Ayn› âlimler, e¤er kad›nlar›n kabir ziyareti-
ne gitmelerinde fitne ç›kaca¤›, yahut fler'an
haram olan bir fiilin ifllenece¤i biliniyorsa,
bu taktirde kad›nlar›n kabir ziyareti haram-
d›r, demifllerdir.(31) Baz› âlimler de, kabirle-
rin afl›r› ziyaretçilerinin lânetlendi¤ini bildi-
ren habere binâen kabir ziyaretinin kad›nla-
ra -fitne korkusu olsun, olmas›n- mutlak ola-
rak haram oldu¤una kâil olmufllard›r.(32)

Hanefîler, Mâlikîler ve âlimlerin ço¤un-
lu¤una göre ise, kabir ziyaretine izin veren
hadis, ta¤lib yoluyla (fazla olan cinsin zikre-
dilmesiyle, az› da o hükümde ayn› kabul
ederek) kad›nlara da flâmildir ve erkeklere
oldu¤u gibi, kad›nlara da ziyaret ruhsat› var-
d›r.(33) Onlara da kabirleri ziyaret etmek
menduptur.(34) Çünkü kabir ziyareti, kabir-
lerden ibret almak, âhireti hat›rlamak ve ölü-
ye dua etmek gibi faydalar›ndan ötürü men-
dup k›l›nm›flt›r. Bütün bunlar, erkek ve ka-
d›nlar için müflterek olan fleylerdir. Erkekler,
kabirlerden ibret almaya kad›nlardan daha
çok muhtaçt›r, denilebilir mi? Elbette hay›r.
Öyleyse, fleriate uygun olmak ve fitne korku-
sundan, günah ve yasak olan fiillerin ifllen-
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(29) Bkz. Nesaî, Sünen, Cenâiz,
100, c. IV, s. 89.
(30) Tirmizî, Cenâiz, 60, c. II, s.
259; Ebu Davud, Cenâiz, 78,  c.
III, s. 218; Nesaî, Cenâiz, 104, c.
IV, s. 94-95; ‹bn Mace, Cenâiz,
49, c. I, s. 502; Ahmed b. Han-
bel, Müsned, c. I, s. 229, c. II, s.
356, c. III, s. 442-443.
(31) el-Cezirî, a.g.e, c. I, s. 540.
(32) Bkz. ‹bn Teymiye, ez-Ziyâ-
ret, s. 467-468.
(33) el-Cezirî, a.g.e, c. I, s. 540;
Seyyid Sâb›k, F›khu’s-Sünne, c.
I, s. 566.
(34) Tahtavî, Hafliye Ala Mera-
ki’l-Felah, s. 513.

Resim 7; Her biri birer sanat
abidesi olan mezar tafllar›n›n yer
ald›¤› tarihi Eyüpsultan Mezar-
l›¤›’ndan kesitler (Foto¤raf Ka-
z›m Zaim, Eyüp Belediye ar-
flivinden)



mesinden uzak olarak yap›lmas› flart›yla, ka-
d›nlar›n kabirleri ziyaret etmelerinde hiçbir
mahzur olmasa gerekir. Kald› ki bu gibi
mahzurlar›n söz konusu olmas› halinde, ya-
ni kabirlere hüzünleri art›rmak, orada feryad
ü figân ederek ölüye eziyet etmek, belli gün-
lerde kabir bafl›nda toplan›p ziyafet vermek
vb. gibi fler'î edebe muhalif olan fiillerin
meydana gelmesi halinde, kad›nlar›n ziya-
retlerini câiz gören Hanefî ve Mâlikîler bile,
böyle bir ziyaretin câiz de¤il, haram oldu¤u-
nu belirtmifllerdir.(35)

Hz. Aifle vâlidemiz: "Rasulullah kabir
ziyaretine ruhsat (izin) verdi."(36) buyur-
mufltur. Ayn› zamanda ashab›n ileri gelen f›-
k›h âlimlerinden birisi olan Hz. Aifle, bu sö-
zünde kad›nlar› ay›rmay›p ruhsat› umuma
teflmil etmifltir. Bundan, bu izne kad›nlar›n
da dahil oldu¤u anlafl›l›r. Aksi halde bu hük-
mün, s›rf erkeklere mahsus oldu¤u belirtilir-
di. Yine Hz. Aifle vâlidemizin bizzat kardefli
Abdurrahman(37) ile Hz. Peygamber, Hz.
Ebû Bekir ve Hz. Ömer'in kabirlerini ziyaret
edifli de kabir ziyaretine kad›nlar›n izinli ol-
du¤una delildir.

Öte yandan Hz. Peygamber’in, kabir ba-
fl›nda ölen çocu¤una a¤layan bir kad›na rast-
lay›p da ona sab›r tavsiye edifli, daha sonra
kad›n›n, kendisine sab›r tavsiye edenin Hz.
Peygamber (S) oldu¤unu ö¤renince, gelip
özür dilemesi esnas›nda, ona tekrar musibe-
te karfl› sabretmesini tavsiye etmesi de kabir
ziyaretinin kad›nlara yasak olmad›¤›na delâ-
let eder. Çünkü Hz. Peygamber, kad›n›n, ço-
cu¤unun kabrini ziyaret ediflini yard›rgama-
m›fl kabrin yan›nda a¤lamas›n› yad›rgam›fl-
t›r. fiayet ziyaret etmesi de yasak olsayd›
flüphesiz onu da hat›rlat›rd›. Kald› ki, baz›
âlimlere göre kabir ziyaretine izin veren ha-
dis, kabirleri ziyaret eden kad›nlar› Rasulul-
lah’›n lânetlemesinden daha sonrad›r ve onu
neshetmifltir.(38) Böyle olmasa bile, lânetleme,
mübâla¤a sigas›yla "zevvarât" diye ifade
edildi¤ine göre, bundan, kendi ifllerini ihmal
edecek kadar afl›r› olmayan ve afl›r› hareket-
lerden uzak olan ziyaretlere izin verilmifl ol-
du¤u anlafl›l›r.(39)

Baz› âlimler, kad›nlar›n genellikle sabr›
az, s›zlanmalar› çok olmas› ve bilhassa genç
olanlar›n toplum içine ç›kmalar›ndan do¤a-
bilecek mahzurlar dolay›s›yla flöyle demifl-
lerdir: "Ziyaret, erkeklere mendup, genç ka-
d›nlara haram, ihtiyar kad›nlara câizdir."(40)

Bize göre do¤rusu, ziyaretin genç ihtiyar bü-
tün kad›nlara müstehap olufludur. Ama
adâp ve erkân› üzere ziyaret etmek, yasak
olan fiilleri yapmamak ve ne yapt›klar›n›n
fark›nda olmalar› flart›yla. Aksi halde: "Def'-i
mefâsid, celb-i menâfi'den evlâdir."(41) kaide-
since, sebep olacaklar› zarardan ötürü ziya-
retten elde edecekleri faydan›n terki gerekir
ve kendilerine ziyaret yasaklan›r.

Dinimizde meflru olan ziyaretin, ziyaret-
çilere ö¤retilmesi ve dinin emretti¤i, Hz.
Peygamber ve ashab›n›n yapt›¤› flekilde zi-
yaret etmelerini sa¤lamak flartt›r. Aksi halde
meflru bir ifle, bir çok meflru olmayan hareket
kar›flt›r›lacak, bir mendup fiil yap›l›rken, bir
çok mekruh ve haram ifllenecekse, bunun
fayda yerine zarar getirece¤i apaç›kt›r.

Günümüzde kad›nlar›n kabir ziyaretleri-
ni de böyle de¤erlendirmeli ve ona göre hük-
metmeliyiz. Bir yap›lana, bir de -az sonra
izah etmeye çal›flaca¤›m›z- ziyaret adab›na
ve yanl›fl hareketlere bakal›m. Verece¤imiz
hüküm ona göre olsun.

C) Kabir Ziyaretinin Adab›:

Kabir ziyaretinin adab›ndan kast›m›z zi-
yaretin nas›l yap›laca¤›d›r. Yani ziyaretçi, zi-
yaret etmek üzere bir kabre yahut kabristana
vard›¤› zaman nas›l davranacakt›r? Nelere
dikkat edecektir? Neleri yapacak ve hangi
hareketleri yapmaktan sak›nacakt›r?

Buna göre kabir ziyaretinin âdab›n›, zi-
yaretçinin yapmas› gereken fleyler ile yap-
mamas› gereken, yani yapmas› yasak olan ifl-
ler ve yap›lan yanl›fllar diye iki k›s›mda ele
alabiliriz.

1- Ziyaretçinin Yapmas› Gereken fiey-
ler:

a) Ölüye Selam Vermek ve Dua Etmek: 

Bir kabre rastlayan, yahut ziyaret için
mezarl›¤a varan
kimsenin ilk ya-
paca¤› ifl, oradaki
ölülere selâm ver-
mektir. Çünkü
onlar bize göre,
dünya kanun ve
ölçüleriyle de¤er-
lendirdi¤i-
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(35) el-Cezirî, a.g.e, c. I, s. 540.
(36) ‹bn Mâce, Sünen, Cenâiz,
47, c. I, s. 500.
(37) Tirmizî, Sünen, Cenâiz, 61,
c. II, s. 241 (Tercemede).
(38) Mollamehmeto¤lu, O. Ze-
ki, Sünen-i Tirmizi Terceme ve
fierhi, c.II, s.239, ‹st.1972.
(39) Bkz. Mollamehmeto¤lu, O.
Zeki, a.g.e, c. II, s. 239; el-Elbâ-
nî, Ahkâmü'l-Cenâiz, s. 180-
187.
(40) Hasan el-Idvî, Meflariku’l-
Envar, s.111, M. Kesteliyye,
1277 h.
(41) Mecelle'nin 30. genel ka-
idesi, bkz. Öztürk, Osman, Os-
manl› Hukuk Tarihinde Mecel-
le, s. 160, ‹st. 1973.

Resim 8; Eyüpsultan Camii
meflrutas› içinde yer alan tarihi
fladravan (700. y›l’da ‹stanbul’-
daki Mimar› Eserler, s, 75,
‹stanbul Valili¤i,2000)



mizde ölüdürler. Gerçekte ise, berzah haya-
t›n› yafla-maktad›rlar. Bu itibarla gelen zi-
yaretçilerden haberdar olup, verdi¤i selâm›
al›r, yapaca¤› duadan istifade ederler. Nite-
kim Peygamber Efendimizin, kabre var›nca
yap›lacak dua ve verilecek selâm› ö¤rettik-
leri hadislerinde onlar›n gelen ziyaretçiden
haberdar olduklar›na apaç›k deliller vard›r.

Süleyman b. Büreyde'nin babas›ndan ri-
vayet etti¤i bir haberde Rasulullah (S)’in, as-
hab›na, kabristana vard›klar›nda flöyle de-
melerini ö¤retti¤i bildiril-mektedir: "Selâm
size ey gerçek dünyan›n mü'min ve müslü-
man sâkinleri. ‹nflaallah biz de yak›nda si-
ze kat›laca¤›z. Allah'dan size ve bize âfiyet-
ler vermesini dilerim."(42) Nesâî de ayn› ra-
viden bu hadis-i flerifi: "Siz önümüzden gi-
denler, biz de arkan›zdan gelecek olanla-
r›z." lafz›yla birlikte nakletmektedir.(43) Ra-
sulullah’›n, bu hadisinde ölülere âfiyet dile-
yifli onlar›n hayat ve idrakleri oldu¤unu gös-
terir. Çünkü âfiyet, "tam sihhat" anlam›nda
olup, burada onlar›n azaptan kurtulup nimet
ve rahatl›k içinde olmalar› demektir ki, ni-
met ve rahat ancak idrak sahibi olanlar için
söz konusudur.

Hz. Aifle vâlidemizden gelen bir haberde
ise bu flekilde selâm verip dua etmeninHz.
Peygamber’e Cenab-› Hakk taraf›ndan emre-
dildi¤i aç›kça ifade edilmektedir. Hz. Aifle,
Rasulullah’›n kendisiyle kald›¤› bir gece kal-
k›p sessizce Baki' Mezarl›¤›’na do¤ru gitti¤i-
ni, kendisinin de onu takip etti¤ini söylüyor.
Geriye dönünce nereye gitti¤ini sordu¤unda
Hz. Peygamber (S), Cebrâil'in gelip: "Rabbin
Baki' mezarl›¤›na gitmeni ve oradakiler için
isti¤far etmeni sana emrediyor." dedi¤ini;
kendisinin: "Nas›l diyeyim?" sorusuna karfl›-
l›k da yukar›daki duay› ö¤retti¤ini söyledi¤i-
ni haber veriyor.(44)

Hz. Aifle, daha sonraki gecelerde de, Ra-
sulullah'›n kendi yan›nda kald›¤› zaman, ge-
cenin sonunda Medine-i Münevvere'deki Ba-
ki' Mezarl›¤›’na ç›k›p flöyle dedi¤ini haber
veriyor: "Selâm size ey mü'min kavimler
yurdunun sakinleri! Yar›n vaki olacak diye
va'dolunageldi¤iniz fley sizlere gelmifl-tir.
Sizler, ölüm ile yeniden dirilme aras›ndaki
müddette bekliyorsunuz. Biz de inflaallah
size kavuflaca¤›z. Ey Allah'›m! Baki'u'l-Gar-
kad ahalisine ma¤firet eyle."(45)

‹bn Abbas da Rasulullah’›n Medine me-

zarl›¤›na u¤ray›p yüzünü mezarlara dönerek
flöyle dedi¤ini haber vermektedir: "Allah'›n
selâm› üzerinize olsun ey kabristan ahalisi.
Allah sizi de, bizi de affettsin. Siz önden
gidenler-siniz, biz de ard›n›zdan gelece¤iz
(sizi takip edece¤iz.)"(46)

Bütün bu hadisler, kabristana varan kim-
senin ilk olarak oradakilere selâm verip dua
etmesi gerekti¤ini gösteriyor. Nitekim Rasu-
lullah (S) ve ashab› öyle yaparlard›. ‹bn Ab-
bas'dan rivayet edilen haberden de anlafl›la-
ca¤› üzere, gerek selâm verirken ve gerekse
ölülere dua ederken, yüzlerini mezara do¤ru
çevirirlerdi. Hatta bu esnada dua ve selâm›
müteakip kabirleri çi¤nemeksizin ve üzerle-
rine oturmaks›z›n, bir miktar ziyaret edilen
mezar›n yan›nda oturmak da tavsiye edil-
mifltir. Çünkü böylece kabirdeki mü'min, ge-
len mü'min kardefliyle yaln›zl›¤›n› gidermek
isteyecek ve sevinecektir.(47)

Peygamber Efendimiz’in saadet asr›nda
kabirler bu flekilde ziyaret edilir, ölüye selâm
verilip yine ölü ve diriler için dua edilirdi.
Ziyaretçilerin gayesi, ölülerin aff›na vesile
olmak ve onlardan ibret almakt›. O devirde
herhangi bir kabrin yan›na, bilhassa kendisi
için dua etmek üzere kimse varmazd› her-
halde. Çünkü kâinat›n efendisi, âlemlere
rahmet için gönderilmifl olan Muhammed
Mustafa (S) aralar›ndayd› ve böyle bir fleye
ihtiyac› olan ona var›p kendisi için, kendi
müflkilinin halli için dua etmesini istiyor, o
da gerekeni yap›yordu.

Onun Cennet'teki makam›na göç etme-
sinden sonra müslümanlar›n, böyle duas›na
müracaat edecekleri ve duas›n›n mutlaka ka-
bul olaca¤›na inand›klar› tek merci kalmad›-
¤› için, baz› mü'minler Hz.Peygamber'in
kabrine vararak orada onun flefaatini ve du-
alar›n›n kabulüne vesile olmas›n› istemeye
bafllarlar. Onun kabrine varamayan, ondan
uzakta yaflayanlar da gayet samimi duygu-
larla, yine dualar›n›n kabulü için Rasulullah
(S)’in yolundan ve izinden gitmekle ün sal-
m›fl olan, Allah'›n veli kullar› olduklar›na
inand›klar› baz› kimselerin kabirlerine var-
m›fllard›r.

Bunun neticesinde de kabir yan›nda ya-
p›lan dua câiz midir, de¤il midir? Nerede
yap›lan dualar daha makbuldur? Kabir ya-
n›nda ölü için ve kendisi için dua edilirken 
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(42) Müslim, Cenâiz, 35, c. II, s.
671; ‹bn Mâce, Sünen, Cenâiz,
36, c. I, s. 494.
(43) Nesâî, Sünen, Cenâiz, 103,
c. IV, s. 94.
(44) Müslim, Cenâiz, 35, c. II, s.
669-670; Nesâî, Cenâiz, 103, c.
IV,s. 93; Ayr›ca bkz. A. b. Han-
bel, Müsned, c. IV, s. 76, 111;
‹bn Mâce, Cenâiz, 36, c. I, s.493.
(45) Müslim, Cenâiz, 35, c. II, s.
669; Nesâî, Cenâiz, 103, c. IV, s.
94.
(46) Tirmizî, Sünen, Cenâiz, 59,
c. II, s. 258.
(47) Abdullah Siracuddin, el-
‹man bi Avalimi’l-Ahireti ve
Mevak›fiha, s. 84, Halep, 1977.



nas›l davran›lacak? vb. pek çok soru ve
problem ortaya ç›km›fl ve münakafla edilmifl-
tir. 

Bir k›s›m alimler, âmeller niyetlere göre-
dir kaidesince, bu insanlar›n niyetlerinin hâ-
lisli¤ine ve imanlar›n›n sa¤laml›¤›na baka-
rak, böyle sa¤lam bir iman ile kabir yan›nda
dua etmenin bir mahzuru olmad›¤›n›, hatta
böylece dualar›n›n kabulüne inand›¤› ve da-
ha içten Allah'a yalvard›¤› için, bunun iste-
nen bir hareket oldu¤unu belirtirlerken, ba-
z›lar› da, bu insanlar›n d›fl görünüflüyle veya
baz› câhillerin yapt›klar›yla delil getirerek,
kabir yan›nda ziyeretçinin kendisi için dua
etmesinin asla câiz olmayaca¤›n›, hatta böyle
bir davran›flta bulunanlar›n iman dairesin-
den bile ç›kacaklar›n›, küfür ve flirke vara-
caklar›n›; çünkü ancak müflriklerin böyle
yapt›klar›n› söylemektedirler.(48)

Unutmamak gerekir ki, kabir bafl›nda
dua eden bir müflrik, iste¤ini Allah'a flirk
kofltu¤u kifli veya fleyden istedi¤i halde,
mü'min Allah'dan istemektedir. ‹stedi¤i fleyi
Allah'dan istedikten ve ölünün arac›l›¤›n› fa-
lan düflünmedikten sonra, ölünün yan›nda,
mezar›n yan›nda dua etmek ile bir baflka
yerde dua etmek aras›nda manâ itibar›yle ne
fark var? Üstelik yukar›da nakletti¤imiz ha-
dis-i fleriflerde Rasululah (S), kabristana var-
d›¤›nda hem ölüler ve hem de diriler için
dua etmiyor muydu? Bu duay› k›sa yapmak-
la uzun yapmak aras›nda fark olmasa gere-
kir. Yeter ki ziyaretçi yapt›¤› iflin manâs›n›
idrak etmifl ve adab›n› kavram›fl olsun.

Yine fukaha, Rasulullah (S) öyle yapt›¤›
için, kabir ziyareti esnas›nda ayakta dua et-
menin sünnet oldu¤unu söylemifller(49) ve
fleklen de olsa baflkalar›na benzememek ve
kuflku uyand›rmamak için, ölüye selâm ve-
rip, ölü için dua ettikten sonra, kendi nefsi
için dua ederken k›bleye yönelmenin daha
iyi olaca¤›n› belirtmifllerdir. Bundan, sadece
Rasulullah (S) müstesnad›r, onun ziyaretin-
de ziyaretçi kendisi için dua ederken de k›b-
leye yönelmeyebilir.

‹nsan›n hayat›nda bizzat yapt›¤› veya se-
bep oldu¤u iyi ifllerin, ölümünden sonra
kendisine fayda sa¤layaca¤›nda ittifak eden
islâm alimleri, ölümünden sonra geride ka-
lanlar›n kendisi için yapacaklar› iyi ifllerin
sevab›n›n ulafl›p ulaflmayaca¤›, yahut hangi-
sinin ulafl›p hangisinin ulaflmayaca¤› husu-
sunda farkl› görüfllere sahip olmufllard›r.  

Mu'tezile Mezhebi mensuplar›, dua ve
sadaka da dahil, ölüye dirilerin yapt›klar› hiç
bir fleyin fayda vermeyece¤ini savunurlar-
ken,(50) Ehl-i Sünnet alimlerinin hepsi, her ne
kadar hangi amelin fayda verip, hangisinin
fayda vermeyece¤inde ihtilaf etmifllerse de,
ölüye baflkalar›n›n yapaca¤› amellerin fayda
verece¤i hususunda ittifak etmifllerdir. Çün-
kü bu konuda, baz› amel ve iyiliklerin fayda
verece¤ine dair, apaç›k âyet ve hadisler var-
d›r. Meselâ dua ve isti¤far›n faydal› olaca¤›-
na flu ayet-i kerime delalet etmektedir: "On-
lardan, sonra gelenler flöyle derler: Ey Rab-
bimiz, bizi ve bizden önce imanla geçmifl
olan kardefllerimizi ba¤›flla; kalplerimizde
iman edenlere karfl› bir kin b›rakma."(51)

Burada Cenab-› Hakk, daha önce iman edip
de göçmüfl olan kardeflleri için isti¤far eden,
ba¤›fllanmalar›n› dileyen mü'minleri övmüfl-
tür. E¤er isti¤far›n ölülere bir faydas› olma-
sayd›, Allah Tealâ, ayetinde ölmüfl kimselere
isti¤far edenleri övmezdi.

Zaten cenaze namaz› da ölüye dua et-
mek, onun aff›n› dilemek içindir. Nitekim
Rasulullah (S): "Ölüye namaz k›ld›¤›n›z za-
man ona gönülden dua edin."(52) buyurmufl
ve kendisi de k›ld›¤› cenaze namazlar›nda
ölü için dua etmifltir. fiayet bu namaz ve du-
an›n ölüye bir faydas› olmasayd›, Rasulullah
(S) bunu ne kendisi yapar, ne de baflkalar›na
emrederdi.

Ancak kendisi için dua edilen kimsenin
mü'min olmas› flartt›r. Zira iman› olmayanla-
ra öldükten sonra hiçbir fley fayda vermez,
onlar için dua etmek de meflru de¤ildir. 

‹man› olanlara dua ve isti¤far›n fayda
verece¤ine ise, yukar›da zikretti¤imiz ayet
ve hadisler delalet etti¤i gibi, bu hususta da-
ha pek çok naklî delil vard›r: Bunlardan biri
de, Hz. Peygamber’in, cenazeyi defnetme ifli
bitince ashab›na: "Kardefliniz için isti¤far
ediniz ve ona tesbit (so-
rulara kolay cevap ver-
mesini) isteyiniz. Çün-
kü o flu anda sorguya
çekilmektedir."(53) bu-
yurmas›d›r. Bu hadis, di-
rinin duas›n›n ölüye fay-
da verece¤ine delildir.
Zira fayda vermeyecek
olsayd› Rasulullah (S)
bunu emretmezdi.
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(48) Genifl bilgi için bkz. ‹bn
Teymiye, Kaidetün Celile, s. 44,
68-69; ‹bn Teymiye, ez-Ziyaret,
s. 428-429; Birgivî, R. fî Ziyare-
ti'l-Kubûr, s. 240-24l; Abdulaziz
b. Abdullah b. Baz, et-Tahkîk
ve'l-‹zah... s. 118-119, Medine,
1395; Abdullah b. Muhammed
b. Abdulvehhâb, a.g.e, s. 310;
Sübkî, fiifau’s-Sikam; en-Neb-
hanî, fievâhidu'l-Hakk
(49) Tahtâvî, a.g.e, s. 513.
(50) Aliyyu'l-Karî, fi. F›khi'l-Ek-
ber, s. 116, M›s›r, 1323; ‹bnu'l-
Kayyim, er-Rûh, s. 117.
(51) Haflr, 59/10.
(52) Ebu Davud, Sünen, Cenaiz,
59, c. III, s. 210.
(53) Ebu Davud, Cenaiz, 72, c.
III, s. 215; S. Selam, c. I,  s. 202.

Resim 9; Eyüpsultan Türbesi
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Eserler, s, 93, ‹stanbul  Valili¤i,
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Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir bafl-
ka hadisinde ise Rasulullah flöyle buyuruyor:
"Allah Tealâ, salih kulunun Cennetteki de-
recesini yükseltir. Bunun üzerine o: Ya
Rabbi bu (yükselme) nereden (ne sebebiy-
le) dir? diye sorar. Allah ona flöyle der: O¤-
lunun senin için yapt›¤› isti¤far sebebiyle-
dir."(54) Burada da dua ve isti¤far›n ölüye
faydas› olaca¤› haber verilmektedir. Nitekim
‹mam Efl'arî, "Makalatu'l ‹slamiyyin" adl›
eserinde, "Ashab-› Hadis ve Ehl-i Sünnet'in
cümlesinin görüflleri" bafll›¤› alt›nda bu züm-
renin dua ile sadakan›n, müslüman ölüleri-
ne, ölümlerinden sonra fayda verece¤ine
inand›klar›n› bildirmektedir.(55) Öyleyse ka-
bir yan›nda, fleriate muhalif hareketlerden
sak›nmak flart›yla, dua etmek câiz, meflru ve
faydal›d›r.

b) Ölü ‹çin Sadaka Vermek:

Duada oldu¤u gibi, sadakan›n da ölüye
faydal› olaca¤› hususunda Ehl-i Sünnet alim-
leri ittifak etmifllerdir.(56) Peygamber (S)’in
buna delalet eden sahih hadisleri vard›r. Ni-
tekim Hz. Aifle validemiz anlat›yor: "Rasu-
lullah (S)’e bir adam gelerek: "Ya Rasulallah,
annem birdenbire öldü, vasiyyet edemedi.
Öyle san›yorum ki, konuflabilseydi sadaka
verirdi. Acaba ben onun yerine sadaka ver-
sem sevab› ona ulafl›r m›?" diye sorunca Ra-
sulullah (S), "Evet." cevab›n› verdi."(57)

Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir bafl-
ka hadis-i flerifte de babas› ölmüfl olan bir
adam Hz. Peygamber’e, babas›n›n çok mal
b›rakt›¤›n› ve vasiyyet etmedi¤ini bildirerek,
onun nam›na tasadduk etsem olur mu, diye
soruyor. Rasulullah’in bu kifliye verdi¤i ce-
vap yine, "evet" olmufltur.(58)

Burada ölüye sevab›n›n ulaflaca¤› bildiri-
len sadaka, sadakan›n verildi¤i mal yönün-
den iki k›s›md›r: Birincisi, ölünün kendi ma-
l›ndan verilen sadaka, ikincisi ise geride b›-
rakt›¤› evlatlar›n›n kendi mallar›ndan ver-
dikleri sadakad›r. Ölenin iman ile gitmifl ol-
mas› flart›yla, bunlar›n ikisi de kendisine fay-
da verir. Kald› ki, e¤er vasiyyet etmemiflse,
ölenin mal›, ölümünden itibaren zaten mi-
rasç›lar›n›n olur.

Bu konuda delil olan hadis-i fleriflerde,
hep evlad›n baba ve annesi için verece¤i sa-
daka söz konusu edildi¤i için ve bir de: "‹n-
san için kendi çal›flmas›ndan baflkas› yok-
tur."(59) ayetiyle delil getirip, ancak evlad›n
yapt›klar›n›n, ölünün kendi çal›flmas› cinsin-
den olaca¤›n› belirten baz› alimler, evlat d›-
fl›n-daki kiflilerin sadakalar›n›n ölüye faydal›
olaca¤›na dair delil bulunmad›¤›n› söylemifl-
lerse de(60) ‹mam Nevevî, ister evlat, isterse
baflkalar› taraf›ndan veril-sin, sadakan›n se-
vab›n›n ölüye ulaflaca¤›nda ittifak oldu¤unu
bildirmektedir.(61)

Ancak bu sadakan›n mezar bafl›nda da-
¤›t›lmas› meflru olmad›¤› gibi, cenazeyle be-
raber götürülüp, cenazeyi defnedince da¤›t-
mak da mekruhtur.

c) Kur'an Okuyup Sevab›n› Ölüye Ba-
¤›fllamak:

Ehl-i Sünnet alimlerinin ço¤una göre,
okunan Kur'an'›n sevab›, ücretle okunmad›¤›
ve ölüye ba¤›fllanmak niyetiyle okunup so-
nunda ba¤›flland›¤› zaman ölüye ulafl›r ve
fayda sa¤lar. Ebu Hanife, Ahmed b. Hanbel
ve fiafi'îlerden bir k›sm› k›raat›n sevab›n›n
ölüye ulaflaca¤›n› söylemifllerdir.(62) Bu, insa-
n›n yapt›¤› amelin sevab›n› bir baflkas›na ba-
¤›fllamas›d›r. Hatta baz› alim-lere göre, seva-
b› ölüye ba¤›fllanmak flart›yla, her salih ame-
lin sevab› ulafl›r.(63)

Tabii sevap kazan›lacak flekilde, yani s›rf
Allah r›zas› için yap›lmak flart›y-la. Yoksa
çoklar›n›n yapt›¤› gibi parayla Kur'an oku-
tup da ölüye ba¤›fllat›lmaz. Çünkü Kur'an
okumak bir ibadettir. ‹badet ise parayla de¤il
de Allah r›zas› için yap›l›nca sevab› olur ve
bu sevap ba¤›fllan›r. Aksi halde, sevap olmaz
ki ba¤›fllans›n. Ama okuyan para ummadan,
s›rf Allah r›saz› için okursa ayr›.

Malikî ve fiafi'î mezhebinde meflhur olan
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fladravan›, ‹stanbul Martin
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görüfle göre ise, kendi ameli ve kesbi olmad›-
¤› için, Kur'an okumak da dahil, bedenî iba-
detlerin hiçbirinin sevab› ölüye ulaflmaz. An-
cak kabrin yan›nda okunursa, ölü okunan
Kur'an’› dinledi¤i için, dinleyici sevab›
al›r.(64)

Okunan Kur'an'›n sevab›n› ölülere hedi-
ye etmeyi caiz ve müstehap gören Ebu Hani-
fe ve Ahmed b. Hanbel ile ‹mam Malik'e gö-
re, bu iflin mezar bafl›nda yap›lmas›, yani
mezar yan›nda Kur'an okumak mekruh-
tur.(65) Bu ibadet bir baflka yerde yap›l›p se-
vab› ölüye ba¤›fllanmal›d›r. Ebu Hanife'nin
kabir yan›nda Kur'an okumay› mekruh gö-
rüflü, "sesli olarak okumaya" tahsis edilmifl-
tir. Çünkü ‹mam Muhammed'e göre kabir
yan›nda Kur'an okumak mekruh de¤il müs-
tehapt›r ve Hanefî mezhebinde tercih edilen
görüfl, ‹mam Muhammed'in görüflüdür.(66)

Bir rivayete göre Ahmed b. Hanbel de
‹mam Muhammed ile ayn› görüfltedir ki,
bunlar kabristanda Kur'an okumay› tavsiye
eden baz› hadislerle ve ‹bn Ömer'den gelen
haberle delil getirmifllerdir. ‹bn Ömer, vefa-
t›nda, defnedilirken kabri üzerine Bakara Su-
resi'nin bafl›n›n ve sonunun (yani elif lam
mim ile amenerresûlü'nün) okunmas›n› va-
siyyet etmifltir.(67)

Muas›r alimlerden Nas›ruddin el-Elbanî,
yukar›daki ‹bn Ömer'le ilgili haberin senedi-
nin sahih olarak kendisine ulaflmad›¤›n› ifa-
de etmekte ve senedi sahih olsa bile, burada-
ki vasiyyet, defin esnas›nda okumakla ilgili-
dir, ziyarette okumaya delil olmaz demekte-
dir.(68)

Kabir yan›nda Kur'an okumay› emreden
yahut tavsiye eden hadis-i fleriflerin sihhati
üzerinde de pek çok tart›flma vard›r. Meselâ,
bunlardan: "Kim mezarl›¤›n yan›ndan geçer-
ken onbir defa ‹hlas suresi okur da sevab›n›
ölülere ba¤›fllarsa, oradaki ölüler say›s›nca
kendisine sevap verilir."(69) hadisi için "Kefl-
fu'l-Hafa" sahibi süküt ederken,(70) el-Elbanî,
onun susmas›n› da hatal› görerek "bat›l ve
mevzu, uydurma bir sözdür" demektedir.(71)

Sahih hadis kitaplar› olarak bilinen dokuz
kitapta bu hususta bir fley bulamad›¤›m›z
için baflka misâl vermeyece¤iz.

Kabir bafl›nda Kur'an okumay› caiz gör-
meyenlerin bir baflka delili ise, ashaptan ve
Rasulullah (S)’den nas›l ziyaret edilece¤ine
dair teferruat gelirken bu konuda onlar›n, zi-

yaret için vard›klar›nda kabir bafl›nda Kur'an
okuduklar›na dair bir haberin gelmemifl ol-
mas›d›r. fiayet meflru olsayd›, onlar mutlaka
yaparlard›, diyorlar. Halbuki bunu müste-
hap görenlere göre, bu hususta delil olabile-
cek haberler vard›r.(72)

Ölüler için Kur'an okuma hakk›nda
son olarak flunu söyleyebiliriz: S›rf Allah r›-
zas› için okunan Kur'an'›n sevab›n› ölülere
ba¤›fllamak, kendilerine fayda verir. Bunu
mezar bafl›nda de¤il de evde, yahut camide,
yada bir baflka yerde okumak, bu husustaki
münakaflalar› bertaraf edece¤i için, daha iyi-
dir. Ama her ne kadar kabir yan›nda Kur'an
okumak hakk›ndaki hadislerden bir k›sm›-
n›n sa¤lam senede sahip olmad›klar› veya
mevzu olduklar› söyleniyorsa da, kabre diki-
len yafl dal›n Allah Tealâ'y› zikretmesinden
ötürü azap hafifletilince, kabir yan›nda oku-
nan Kur'an'›n faydas›z olaca¤›n› söylemek
bilmem isabetli olur mu? Yeter ki s›rf Allah
r›saz› için okunsun. Orada yalan yanl›fl oku-
yup, bir taraftan alaca¤› paray›, bir taraftan
da gelen yeni ziyaretcilerden tutaca¤› yeni
müflteriyi düflünen istismarc›lar›n eline düfl-
mesin.

Nitekim Hanefî müçtehitlerinden olan
‹mam Muhammed ve ona tabi olan Hanefî-
ler, bunu müstehap görmüfl ve baflka gayey-
le kabir yan›nda oturmay› mekruh gördükle-
ri halde, Kur'an okumak gayesiyle kabir ba-
fl›nda oturman›n bile mekruh olmayaca¤›n›
belirtmifllerdir.(73)

d) Mezar› Düzeltmek: 

Süs ve gösterifle kaçmamak, yasak olan
flekilde yap›lmamak üzere, mezar›n üzerin-
deki topra¤› düzeltmekte bir sak›nca yoktur.
Hatta Rasulullah (S)’in, kabre yafl dal dikme
sünnetine uyarak kabrin üzerine çiçek, gül
vb. yeflil bitkiler dikmek, kabre güzel bir gö-
rünüm kazand›raca¤› gibi, bunlar›n tesbihi
sebebiyle ölünün aff›na da vesile olur.(74) Bu
itibarla, mezar üzerine böyle yeflil bitkiler
dikmek, ziyaretçinin yapaca¤› ifller aras›nda-
d›r.

2- Ziyaretçinin Yapmamas› Gereken
fieyler:

Kabir ve türbe ziyaretine varan ziyaretçi-
nin, Hz. Peygamber ve ashab›n›n yapt›¤›
meflru ziyarette bulunmayan ve çeflitli ne-

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

151

(64) ‹bnu'l-Kayy›m, a.g.e, s. 117;
M. b. Ahmed b. Mes'ud, a.g.e,
v. 453 a; Seyyid Sab›k, a.g.e, c,
s. 569;  el-Elbanî, a.g.e, s. 174
dn.
(65) Aliyyu'l-Karî, a.g.e, s. 118;
Tahtavî, a.g.e, s. 513; Hasan el-
Idvî, a.g.e, s. 72.
(66) Tahtavi, a.g.e, s. 513; Aliy-
yul- Kari, a.g.e, s.118.
(67) Aliyyu'l Kari, a.g.e, s.118.
(68) el-Elbanî, Silsiletü'l-Ehadi-
si'd-Da'îfe ve'l-Mevzû'a, c. I,
cüz, 1, s. 67, D›maflk, 1964.
(69) Mustafa b. Muhammed el-
Hanefî, a.g.e, v. 146 b.
(70) Bkz. el-Aclûnî, ‹smail b.
Muhammed, Keflfu'l-Hafa ve
Müzîlü'l-‹lbas Amma ‹fltehera
Mine'l-Ehadisi Ala Elsineti'n-
Nas, c. II, s. 282, Beyrut, 1352 h.
(71) el-Elbanî, Ahkamü'l-Cena-
iz, s. 193 dn.
(72) Bkz. A. Siracuddin, a.g.e, s.
88-89; Dilavero¤lu, M. Esad,
a.g.e, s. 292.
(73) Tahtavî, a.g.e, s. 515.
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nifl bilgi için bkz. Süleyman
Toprak, Ölümden Sonraki Ha-
yat, Kabir Hayat›, ‹stanbul,



denlerle sonradan ortaya ç›km›fl olan bid'at-
lar›n hepsinden sak›nmas› gerekir. Çünkü zi-
yaret, faydas›na binaen meflru k›l›nm›fl bir fi-
ildir. Meflru bir fiilden faydalanabilmek için
de onu meflru oldu¤u flekilde yapmak gere-
kir. Meselâ namaz meflru bir ibadettir. Bir
kimsenin bu emri yerine getirmifl olmas› ve
k›ld›¤› namazdan istifade edebilmesi için,
nas›l k›l›nmas› emredilmiflse öyle k›lmas› ge-
rekir. Aksi halde, yapt›¤› fiil namaz›n flartla-
r›n› tafl›m›yorsa, buna namaz denmez ve bu-
nu yapan da namaz k›lm›fl olmaz. Ziyarette
de durum ayn›d›r. ‹slâm'›n izin verdi¤i ve
Peygamberimizin tavsiye etti¤i ziyareti ya-
pabilmek için, onun yapt›¤› ve ö¤retti¤i gibi
ziyaret etmek gerekir. Öyleyse onun yasakla-
d›klar›n› yapmamak ve onun yapmad›klar›n›
yapmaktan kaç›nmak gerekir.

Hz. Peygamber’in kabir ziyaretçilerine
yasaklad›¤› ve yapmamalar›n› istedi¤i fiilleri
flöyle s›ralayabiliriz: 

a) Kabristanda Böbürlenerek, Kibirle-
nerek Yürümek: 

Mezarl›kta kibirli bir flekilde yürünmez.
Çünkü oras› tevazuun gerekli oldu¤u, ibret
al›nmas› gereken bir yerdir. Kendini büyük
gören ibret alamaz. 

b) Ziyaret Esnas›nda Kabirleri Çi¤ne-
mek:

Ziyaret esnas›nda kabirler çi¤nenmeme-
lidir. Bilhassa kalabal›k mezarl›k-larda buna
pek dikkat edilmemekte ve cenaze defnet-
meye, yahut ziyarete gelenler etraftaki kabir-
leri çi¤neyip geçmektedirler. Halbuki Hz.
Peygamber’in hadislerde bu hususa dikkat
çekilmifl ve kabirler üzerinde yürümek ya-
saklanm›flt›r. Ukbe b. Âmir'den rivayet edi-
len bir hadisinde Rasulullah (S) flöyle buyu-
ruyor: "Atefl veya k›l›ç üzerinde yürümem,
yahut ayakkab›m› aya¤›ma dikmem, bana
bir müslüman›n kabri üzerinde yürümek-
ten daha sevimlidir. Kabirler aras›na ab-
dest bozmaya gelince, ha sokak ortas›na
bozmuflum ha kabirler aras›na."(75) Yani o
derece ay›p ve yasakt›r. Ancak kabir üzerin-
den geçmeyi gerektiren bir zaruret varsa, o
zaman kabri çi¤nemek câiz olur, aksi halde
fukahan›n ittifak›yla yasakt›r.(76)

c) Kabirler Üzerine veya Aras›na Küçük
Yada Büyük Abdest Bozmak:

Bu durum, Hanefîlere göre tahrimen

mekruhtur.(77) Fakihlerin cumhuruna göre
ise haramd›r.(78)

d) Kabirler Üzerine Oturmak ve Kabir-
lere Dayanmak:

Kabirler üzerine oturmak ve kabirlere
dayanmak da yasakt›r. Bu hususta Ebu Hu-
reyre'den, Peygamber (S)’in flöyle buyurdu-
¤u rivayet edilmifltir: "Sizden birinizin, cil-
dine ulafl›ncaya kadar elbisesini yakan kor
ateflin üzerine oturmas›, kendisi için bir ka-
bir üzerine oturmas›ndan daha hay›rl›-
d›r."(79) Di¤er bir hadiste de: "Kabirler üzeri-
ne oturmay›n›z."(80) buyurulmufltur. Bu hu-
susta daha baflka hadisler de vard›r. Burada
sak›nd›rman›n fliddetinden dolay› ‹bn
Hazm, kabir üzerine oturman›n haram oldu-
¤unu söylemifltir. Seleften Ebu Hureyre'nin
de dahil oldu¤u bir topluluk da ayn› kanaat-
tedir. Ama fukahan›n ço¤unlu¤una göre bu
hareket mekruhtur.

Ebu Hanife ile ‹mam Mâlik, hadisteki
oturman›n, abdest bozmak için oturmaktan
kinaye oldu¤unu belirterek, sadece oturma-
n›n câiz olaca¤›n› söylemifllerdir.(81) Ama yi-
ne de ihtiyatl› davranmak en iyisi. Onun için
kabirler üzerine oturmay›, yasaklar aras›nda
sayd›k. Çünkü ‹mam Mâlik, kendisine Hz.
Ali'nin kabirlere yasland›¤› ve yan üstü yat-
t›¤› haberinin ulaflt›¤›n› söyledikten sonra,
kabirler üzerine oturmak yasakland› di-
yor.(82)

e) Kabir Yan›nda Uyumak: 

Kabir yan›nda uyumak mekruhtur.(83)

Bu, ister baz› yat›r ve türbelerde yap›l-d›¤›
gibi belli maksatlarla türbede uyuma fleklin-
de olsun, isterse kabristanda yat›p uyuma
fleklinde olsun ayn›d›r ve ikisi de mekruhtur.

f) Kabristandaki Yafl Ot ve A¤açlar›
Kesmek: 

Kabristandaki yafl ot ve a¤açlar› kesmek
mekruhtur.(84) Çünkü onlar yaflken Allah’›
tesbih ederler ve bu tesbih, hadiste belirtildi-
¤i üzere, ölüye fayda sa¤lar. Ancak mezar-
l›ktaki bitkiler, kabrin üzerini veya mezarl›¤›
temizlemek maksad›yla kuruduktan sonra
kesilebilir.

g) Kabre Karfl› Namaz K›lmak:

Peygamberimiz: "Mezarl›klar ve hamam
hariç bütün yeryüzü mescittir (namaz k›l›
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III, s. 83, 84.



nabilir)."(85) buyurmufltur. Abdullah b.
Ömer, Peygamber Efendimiz (S)’in yedi yer-
de namaz k›lmay› yasaklad›¤›n› söylemekte-
dir ki, bunlardan birisi de mezarl›klard›r.(86)

Ayr›ca Hz. Peygamber: "Kabir üzerine otur-
may›n›z ve kabirlere karfl› namaz da k›lma-
y›n›z."(87) buyurarak kabirlere karfl› namaz
k›lmay› kesinlikle yasaklam›flt›r.

Bu hususla ilgili pek çok hadis vard›r.
Ayr›ca kabirlerin mescit edinilmesini yasak-
layan hadisler de ayn› konuda delil say›l›r.
Peygamber Efendimiz (S)’in, mezarl›kta, ya-
hut mezara karfl› namaz k›lmay› yasaklay›fl›-
n›n ve bu konu üzerinde pek fazla duruflu-
nun sebebi, bu hareketin flekil yönünden
putperestlerin hareketlerine çok benzemesi
olsa gerek. Her ne kadar mezarl›klar›n pis
olabilece¤i de, buna sebep olarak zikredilebi-
lirse de, as›l sebep putperestlere benzeme-
mektir. Çünkü o, müslümanlara her f›rsatta
müslüman olmayanlara benzememeyi tavsi-
ye ediyor, müslüman›n her fleyi ile kendini
belli edecek bir özellikte olmas›na çal›fl›yor-
du. ‹slâm'da baflkas›na benzemek de¤il, ben-
zememek esast›r. Bu itibarla kabir ziyaretle-
rimiz de putperestlerin, yahut baflkalar›n›nki
gibi de¤il, flekil yönünden bile, müslüman-
lar›nki gibi olacak. Yani kendimize özgü ola-
cak.

Bunun da tek yolu, Peygamber (S)’in ö¤-
retti¤i âdâp üzere ziyaret etmektir. Ancak bu
flekilde hem ziyaretçiye, hem de ziyaret edi-
lene faydal› bir ziyaret yap›lm›fl olur. 

Dikkat edilecek olursa, kabir ziyareti, as-
l›nda meflru olmakla beraber, bu hususta ba-
z› müslümanlar›n yapt›¤› fler'î olmayan pek
çok hareket vard›r. Ne yaz›k ki bu hareket ve
fiilleri yapanlar ço¤u kez yapt›klar› iflin din-
de meflru olmad›¤›n›n fark›nda bile de¤iller-
dir. Bunlar fier'î ziyaret yap›yorum zann›yla,
meflru olan fiili gayri meflru fleylerle kar›flt›r-
malar›ndan ötürü, ço¤u kez bilmeden sevap
yerine günah kazanmaktad›rlar. Bu, t›pk› flu-
na benzer: Namaz k›lmak meflrudur ve di-
nen yap›lmas› gereken bir emirdir. Ama na-
maz› Allah'›n istedi¤i ve Rasulullah (S)’in
k›ld›¤› gibi k›lmakt›r emredilen. Yoksa Allah
ve Rasulünün emretti¤i flekilde k›l›nmayan
bir namaz, onlar›n k›l›nmas›n› emrettikleri
namaz yerine geçmeyece¤i gibi, bunu yapa-
n›n, e¤er mü'min bir kifli ise, günah kazan-
mas›na, hatta böyle bir sapt›rmay› kasten ya-
parsa, dinden ç›kmas›na, küfrüne bile sebep

olur. Meselâ, kasten abdestsiz namaz k›lmak
gibi. Bu, kesin delillerle sabit olan bir ibade-
tin kasten sapt›r›lmas›d›r ki, küfrü gerektirir.
Kasten de¤il de bilmeyerek böyle yapanlar
ise, Allah'›n emrini yerine getirmemifl ve gü-
nah kazanm›fl olurlar.

‹flte kabir ziyaretinde de durum ayn›d›r.
Yap›lan ziyaretin meflru olabilmesi ve gerek
ziyaretçiye, gerekse ziyaret edilene fayda
sa¤layabilmesi için, bir tak›m yap›lmas› mefl-
ru olmayan ifllerden, bid'at ve yanl›fllardan
uzak olmas› ve Rasulullah (S) taraf›ndan ö¤-
retilen flekilde yap›lmas› gerekir.

3- Kabir Ziyaretleri Esnas›nda Yap›lan
Yanl›fl Hareketler:

Yukar›da, dilimizin döndü¤ü kadar,
meflru olan ziyaretin nas›l yap›laca¤›n› anlat-
ma¤a çal›flt›k. Burada ise, de¤iflik nedenlerle
müslümanlar aras›nda yayg›n hale gelmifl ve
bilmeyenlerce meflru zannedilerek kabir zi-
yaretleri esnas›nda yap›lan baz› fiillerden
bahsetmek istiyoruz. Gayemiz bunlar›, müs-
lümanlar›n fler'î zannederek yapmalar›n› ön-
lemek ve kafl yaparken göz ç›karmamalar›n›,
sevap umarken günah almamalar›n› sa¤la-
makt›r.

Kur'an'da ve sünnette emredildi¤ine, ya-
hut yap›lmas› serbest oldu¤una dair bir fley
bulunmay›p da daha sonra ortaya ç›kan ve

sonrakiler taraf›ndan yap›lagelen hareket ve
fiillere genellikle "bid'at" ad› verilmektedir.
Bunlardan kabir ziyaretiyle ilgili olanlara da
bu ismi vermek mümkündür. Fakat biz bu-
rada özellikle bunlardan, ‹slam'›n meflru k›l-
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(86) ‹bn Mâce, Sünen, Mesâcid,
4, c. I, s. 246.
(87) Müslim, Cenâiz, 33, c. II. s.
668; Ebû Davud, Cenâiz,77, c.
III, s. 294; Nesâî, c. II, s. 67; Tir-
mizî, Cenâiz, 56, c. II, s. 257; A.
b. Hanbel, Müsned, c. IV, s.
135.
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d›¤› ziyarete ve Rasulullah (S)’in ö¤retti¤i zi-
yaret adab›na ters düflenler üzerinde dur-
mak, onlar› s›ralamak istedi¤imiz için "yan-
l›fl hareketler" tabirini daha uygun bularak,
daha genifl kapsaml› olan "bid'at" sözünü
kullanmad›k.

Evet, bunlar›n ço¤u bid'at ve hatta baz›-
lar›n›n yap›lmas› haram, yada mekruhtur
ama, hepsi de yanl›fl hareketlerden olma
özelli¤inde birleflmekte-dirler. Öyleyse müs-
lümanlar›n, ziyaretleri esnas›nda, ziyaretleri-
nin ‹slam'a uygun olmas› için yapmamalar›,
yani yapmaktan kaç›nmalar› gereken, daha
do¤rusu bir çok kimse taraf›ndan yap›l›p da
yap›lmas› hatal› ve yanl›fl olan bu hareketler
nelerdir? 

Kabir ziyaretleri esnas›nda yap›lan yan-
l›fl hareketleri flöyle s›ralamak mümkündür:

a) Kabirleri Süslemek:

Kabirleri süslemek ve üzerine bina yap-
mak yasakt›r. Peygamberimiz, süslemek flöy-
le dursun, kabrin etraf›na dizilen tafllara ki-
reç sürmeyi bile yasaklam›flt›r. Çünkü meza-
r›n üstündekiler maddi fleylerdir ve dünya-
dakilere yarar. Ölüye faydas› olacak olan ise,
onunla birlikte kabrine girendir, yani kendi
yapt›¤› iyi amelleri ve baflkalar›n›n yap›p da
sevab›n› ona ba¤›fllayacak-lar› fleylerdir. Çok
ihmal edilen bu hususta ‹slam'da kabir süs-
lümek yoktur diye müslümanlar› tekrar tek-
rar uyarmak gerekiyor. Çünkü pek çok müs-
lüman, kabirlerin üstünü mermer, tafl, demir
vb. fleylerle süslemektedir. Bu, hem israft›r ki
israf haramd›r, hem de meflru olmayan fay-
das›z bir fleydir. 

b) Kabirlerin Üzerini Örtmek:(88)

Bu, ister süs maksad›yla yap›ls›n, isterse

baflka gayeler için yap›ls›n ve yine ister -bu-
gün baz› türbelerde oldu¤u gibi- bez vs. ile
örtülsün, isterse bina ve kubbelerle örtülsün,
hüküm ayn›d›r ve meflru de¤ildir. Ebû Sa'id,
‹bn Mace’nin Sünen'inde "sahih" oldu¤u bil-
dirilen sözünde, Peygamber (S)’in kabir üze-
rine bina yapmay› yasaklad›¤›n› haber ver-
mifltir.(89) Bu husustaki Câbir hadisinde ise:
"Rasulullah (S), kabrin kireçlenmesini, üze-
rine oturulmas›n› ve üzerine bina yap›lma-
s›n› yasaklad›."(90) denilmektedir. Ayn› me-
âlde, Ümmü Seleme'den rivayet edilen bir
haber daha vard›r ve orada da Rasulullah›n
kabirler üzerine bina yapmay› yasaklad›¤›
haber verilmektedir.(91)

‹slam'da mezarl›klar›n sade, tabiî ve mü-
tevazi olmas› esast›r. Süs ve gurur alameti
tafl›yan bir mezar›n müslüman kabristan›nda
bulunmamas› icabeder. Kald› ki, kabirler
üzerine bina veya kubbe yapmak, yaz›lar
yazmak, bu binalar› mescit veya mabed hali-
ne getirip buralarda kurban kesmek ve mum
yakmak gibi adetler, baflka din mensuplar›n-
da görülen adetlerdendir. Bunlar›n müslü-
manlar aras›nda da yay›lmas›ndan endifle
eden Peygamberimiz (S), mezarlar›n yap›m›
konusuna özel ihtimam göstermifltir. Kendi-
sine, Habeflistan'a hicret etmifl olan han›mla-
r› Ümmü Habibe (v. 44/664) ve Ümmü Sele-
me, orada gördükleri, içi güzel resimlerle
süslü, Mariye isimli bir kiliseden bahsetmifl-
ler ve bunun üzerine Rasulullah: "Onlar
(Habeflliler), içlerinden aziz ve salih bir ki-
fli öldümü, onun mezar› üzerine bir mescit
infla etti ve içine de o desenleri ifllediler.
K›yamet günü Allah kat›nda yarat›klar›n
en flerlileri onlard›r."(92) buyurarak onlar›n
yapt›klar› bu binalar› tasvip etmemifl, bunu
yapanlar› mahlukat›n en flerlileri olarak nite-
lendirmifltir. Onun bu hareketi, mezar üzeri-
ne bina yapman›n caiz olmad›¤›n› gösterir.

Rasulullah (S), bu kadarla da kalmay›p,
müslümanlar görüp de öyle yapmaya özen-
mesinler diye Hz. Ali'yi, Medine'deki bütün
resimleri silmek ve bütün müflerref, süslü
kabirleri düzlemek üzere görevlendirmifller-
dir.(93) Yerden bir iki kar›fltan fazla yükselti-
len ve üzerine bina, ya da kubbe yap›lan bü-
tün kabirler müflerref kabirlerdir ki, böyle
yapmak kesin olarak yasaklanm›flt›r.(94)

Fakihler, bütün bu haberlerle ve bilhassa

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

154

(88) el-Elbanî, Ahkamu'l-Cena-
iz,  s. 261.
(89) ‹bn Mace, Sünen, Cenaiz,
43,  c. I,  s. 498.
(90) Müslim, Cenaiz, 32, c. II, s.
667, Ebu Davud, Cenaiz, 76, c.
III, s. 293;Nesaî, Cenaiz, 96, c.
IV, s. 87; bkz. A. b. Hanbel,
Müsned,  c. III,  s. 295, 339.
(91)  Bkz. Ahmed b. Hanbel,
Müsned, c. IV,  s. 299.
(92)  Müslim, Mesacid, 63, c. I,
s. 375; Buharî, Cenaiz, 69, c. II,
s. 93;  Nesaî, Mesacid, 13, c. II,
s. 41-42.
(93)  Müslim, Sahih, Cenaiz, 31,
c. II, s. 666; A. b. Hanbel, Müs-
ned, c. I,  s. 138.
(94)  fievkanî, fierhu's-Sudûr, s.
525-526.
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Câbir hadisiyle delil getirerek kabir üzerine
bina ve kubbeler, künbetler yapman›n ya-
sakl›¤›nda ittifak etmifllerdir.(95) E¤er yap›lan
bu bina, binay› yapan›n kendi mülkünde ise
mekruh, umuma ait mezarl›kta ise haram-
d›r.(96) Ayn› zamanda bir kimsenin, kabri
üzerine bina ve kubbe yap›lmas›n› vasiyyet
etmesi de meflru de¤ildir.

Binan›n yap›ld›¤› yerde bu gibi bina ve
kubbeler çok olup da ayr› bir önem ve hür-
mete haiz olmayacak, övünmeye sebep ol-
mayacaksa, böyle zamanlarda bina ve kub-
benin yap›lmas›n›n caiz oldu¤una fetva ve-
renler varsa da,(97) gerek örtü, gerekse bina
ve kubbe yap›m›nda kullan›lan malzemeler,
hayattaki insanlar›n ihtiyac› olan fleylerdir.
Bunlar›n kabirdeki ölüye hiçbir faydas› ol-
mayaca¤› için israft›r ve mal› bofl yere harca-
mad›r. Mal› israf etmek ve faydas›z fleylerle
meflgul olmak ise ‹slam'da yasaklanm›flt›r.
Bu nedenle müslümanlar›n kabir üzerine ya-
p›lacak binaya ve kubbeye harcayacaklar›
paray› tasadduk edip sevab›n› ölüye ba¤›flla-
malar›, bina ve kubbe yapmaktan, mukayese
kabul etmeyecek derecede, daha faydal›d›r.

O zaman akla flöyle bir soru gelebilir: Pe-
kiyi, yap›lm›fl olan bunca bina ve kabbeler,
türbeler, yat›rlar vb. var. Bunlar› ne yapmal›,
hepsini y›kmal› m›y›z?

Her nedense, kesinlikle yasaklanm›fl ol-
mas›na ra¤men, ilk as›rlar hariç tutulacak
olursa, tarih boyunca ‹slam memleketlerinde
mezarlar üstüne kubbe ve binalar yap›lagel-
mifltir. fiüphesiz bunlar içerisinde sanat ve
estetik de¤eri olanlar da pek çok. Birer asar-›
antika olan bu gibi eserlerin muhafaza edil-
mesinin lüzumu ve cevaz› baflka, yenilerinin
yap›lmas›n›n caiz olmamas› daha baflkad›r. 

Onlar› y›kmak de¤il, ilk planda gerekli
olan, binlerce, onbinlerce, yüzbinlerce evsiz
barks›z›n bulundu¤u; tahtadan, tenekeden
veya mukavvadan yap›lm›fl, gayri sihhi ku-
lube ve gecekondularda yaflayanlar›n var ol-
du¤u bir ülkede milyonlarca, yüzmilyonlar-
ca ve hatta milyarlarca lira harcanarak yap›-
lan mezar süslemelerine ve binalara engel ol-
makt›r. Hem dünyadakileri ve hem de me-
zardakileri huzursuz eden bu türlü harcama-
lar yerine, ayn› paray› daha faydal› yerlere
masraf etmenin gere¤ini ve bu konudaki ‹s-
lam'›n talimat›n›, masrafl› mezar yapan ve

bunu cehaletinden ötürü bir fazilet sayan ki-
flilere kavratmak gerekir. Bu yay›l›nca, bu
konuda en önemli mesele halledilmifl olacak-
t›r. 

‹kinci planda ise, üstüne bina ve kubbe
yap›lm›fl olan mezarlar›n, di¤erlerinden fark-
l› olmad›¤›n›n kavrat›lmas› gerekir ki, bu, bi-
rincinin tamamlanmas› gibi olup, birincisi
halledilince, kendili¤inden oluflacak olan bir
husustur.

c) Kabir Yan›nda Kurban Kesmek Ya-
hut Hayvan Bo¤azlamak:(98)

Cahiliyye devrindeki Araplar, belli mev-
simlerde, yahut ölü defnedilince hemen s›-
¤›r, deve veya koyun cinsinden bir hayvan
getirip mezar bafl›nda kurban ederler ve eti-
ni da¤›t›rlarm›fl. Peygamberimiz (S): "Kabir-
de s›¤›r, deve, koyun kesmek ‹slam'da yok-
tur."(99) buyurarak kabir ve yat›rlara kurban
kesmeyi yasaklam›flt›r.

Ne gariptir ki, cahiliyye adetlerinden
olan bu fiili yasaklayan ve "‹slam'da yoktur"
diyen Peygamberin ümmeti olduklar›n› söy-
leyenlerden bir k›sm›, s›¤›r ve davarlara ila-
veten bir de türbeler ve yat›rlar için, kurban
edilmeleri hiç caiz olmayan, horoz ve tavuk
kesmeyi icad etmifllerdir. Bunun temelden
hatal› oldu¤u aflikârd›r. Avam›n ço¤u kabir
bafl›nda hayvan bo¤azlamakla o mezardaki-
ni memnun etmeyi kasteder ve böylece di-
leklerinin kabul edilece¤ine inan›rlar ki, bu
hareket, istediklerini kabirdekinden isteme-
ye kadar var›nca, hata büyümekte ve iman›
tehlikeye sokmaktad›r. 

‹slam'da kurban Allah r›zas› için kesilir.
Kabir bafl›nda kesilende ise sanki baflkas›n›n
(o kabirdekinin) r›zas›n› ummak vard›r. Üs-
telik bu, yasak olan bir fiildir ve Allah r›zas›
için bile kurban edilse, kabir bafl›nda bu iflin
yap›lmas› mekruhtur. 

Bir de kurban aday›p bunu kabir bafl›n-
da veya türbe, yat›r yan›nda kesmeyi nezre-
denler vard›r. Bunlar›n, nezrettikleri kurban-
lar›n› kabir bafl›nda kesmeleri flart de¤ildir.
Diledikleri yerde kesmekle nezirlerini yerine
getirmifl olurlar. Kabir yan›nda kesmek, gü-
nah oldu¤u için, günah olan bir fleyi nezre-
den kiflinin bunu yerine getirmesi gerekmez. 

d) Kabir Ziyareti ‹çin Yolculu¤a Ç›kma-
y› Nezretmek:
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(95)  Bundan meflayih, sadat ve
ulemadan olanlar› istisna eden-
ler de vard›r. (bkz. Risale-i Ce-
naze, s. 21) Ancak hadislerdeki
laf›zlar umumidir.
(96)  el-Cezirî, a.g.e, c. I, s. 536.
(97)  Bkz. Hasan el-Idvî, a.g.e, s.
26, M›s›r, 1316 h.
(98) el-Elbanî, a.g.e, s. 263; S. Sa-
b›k, a.g.e, c. I, s. 553.
(99) Ebu Davud, Cenaiz, 70, c.
III, s. 293; A. b. Hanbel, Müs-
ned, c. III, s. 197.



Herhangi bir kabir veya türbeyi ziyaret
etmeyi nezredenin nezrini yerine getirmesi
gerekmez. Nitekim ‹mam Malik'e Rasulul-
lah’›n kabrine gitmeyi, onu ziyaret etmeyi
nezreden kiflinin durumu sorulmufl ve o flöy-
le cevap vermifltir: "Nezrinde e¤er kabri kas-
detmiflse gelmesin, mescidi kasdetmiflse gel-
sin."(100) Ve arkas›ndan flu hadisi okumufltur:
"Üç mescid hariç, mescitlerde ibadet etmek
için sefere ç›k›lmaz; benim mescidim, Mes-
cidu'l-Haram ve Mescidu'l-Aksa."(101)

Bütün müçtehitlere göre, böyle bir nezir-
de bulunan kiflinin nezrinden vazgeçmesi
gerekir ve vazgeçti¤inden ötürü de bir fley
laz›m gelmez. Ama yukar›daki hadiste geçen
Mescidü'n-Nebi, Mescidü'l-Haram ve Mesci-
dü'l-Aksa'ya, oralarda ibadet etmek için git-
meyi nezreden kimse hakk›nda iki görüfl
vard›r: ‹mam fiafi'î’nin bir görüflüne ve
‹mam Malik ile Ahmed b. Hanbel'e göre, bu-
ralara sefer etmeyi nezreden kifliye sefer va-
ciptir, Ebû Hanife'ye göre ise vacip de¤ildir.
Çünkü Ebu Hanife'ye göre nezrin flartlar›n-
dan biri de, nezredilen fleyin, fler'î ibadet cin-
sinden olmas›n›n gerekli olufludur. Bu mes-
citlere sefer ise -Kabe'yi ziyaret hariç- ibadet
cinsinden de¤ildir. Onun için nezrini yerine
getirmesi gerekmez.(102)

Baz› alimler ise, ziyareti teflvik eden ha-
dislerin laf›zlar›n›n umumi olufluyla delil ge-
tirerek, Peygamberin ve salihlerin kabirlerini
ziyaret için bile seferi caiz görmüfllerdir.(103)

Ancak Ebu Hanife'nin bu konuda gösterdi¤i
titizlik gözden uzak tutulmamal›d›r.

e) Kabir Yan›n› Bayram Yeri Haline Ge-
tirmek:

Baz› yerlerde yat›r ve türbelere kurban
kesme esnas›nda, kurban kesenin akrabalar›,
arkadafllar› toplan›p geliyor ve kabrin yan›n-
da sanki bir bayram ve dü¤ün havas› içinde,
k›ra, pikni¤e gitmifl gibi e¤lenip gürültü ede-
rek hofl vakit geçiriyorlar. Bu, günümüzde

baz› yerlerde bir gele-
nek halini alm›flt›r. Hal-
buki mezarl›klar› flen-
lendirip mezarl›kta bay-
ram yapma, ‹slam'dan
önceki cahiliyye adetle-
rindendir.(104) Peygam-
berimiz buna da dikkat
çekmifl ve müslümanla-
r›n bu hataya düflmeme-
leri için: "Kabrimi Bay-

ram yap›lan bir yer haline getirmeyin. Evle-
rinizi de içinde ibadet edilmeye edilmeye
kabirler haline getirmeyin. Siz bana salatü
selam getirin. Kendiniz nerede olursan›z
olun, salat›n›z bana ulafl›r."(105) buyurmufl-
tur. Bu hadis-i fleriften ve kabir ziyaretinin
sebep ve hikmetlerine dair yukar›da nakledi-
len hadislerden, kabir bafllar›n›n bayram yeri
haline getirilmesinin yasaklanm›fl oldu¤u
hükmü ç›kar. Çünkü bu hareket, kabir ziya-
retinin meflru k›l›nmas›n›n gayesiyle ba¤dafl-
maz ve ziyareti gayesinden uzaklaflt›r›r. 

f) Kabir Yan›nda Namaz K›lmak:

Bu, ister sevab›n› ölüye ba¤›fllamak için
olsun, isterse baflka gayelerle olsun farket-
mez. Nitekim Peygamberimiz (S) ahirete göç
etti¤i hastal›¤›nda: "Allah'›n laneti, Yahudi
ve H›ristiyanlar üzerine olsun, onlar pey-
gamber-lerinin kabrini ibadethane (mescit)
yapt›lar."(106) buyurarak ümmetinin böyle
yapmamalar›n› vasiyyet etmifltir. Kabirlerin
mescid edinilmesi, ya kabrin üzerine mescid
yapmak ve üzerinde namaz k›lmak suretiyle
olur ki, baz› hadislerde bu aç›kça zikredile-
rek, böyle yapanlar lanetlenmifltir.(107) Yahut
da kabrin yan›nda kabri tazim etmek için
secde etmek veya kabre yönelerek namaz
k›lmak fleklinde olur. Peygamber (S) böyle
yapanlar› lanetledi¤ine göre, bu yasakt›r.
Çünkü fukahan›n izahlar›na göre, Peygam-
ber’in yapana lanet etti¤i bir hareketi yap-
mak haramd›r.(108)

Nitekim Peygamber Efendimiz, bir di¤er
hadislerinde böyle yapanlar›, insanlar›n en
flerlileri diye nitelendirmekte(109) ve kendisi
de bizzat kabrinin ibadet edilen bir yer hali-
ne getirilmemesi için Allah Teala'ya dua et-
mektedir.(110) Ancak bu yasaktan, mezarl›k
kenar›nda yap›lm›fl olan, mezar üstünde ol-
mayan ve etraf› kapal› olan yan› kabirlerle
namaz k›lanlar aras›nda engel bulunan mes-
citler müstesnad›r.

g) Ziyaret ‹çin Belli Gün veya Günler
Tahsis Etmek:

Bu flekilde sadece y›l›n yahut haftan›n
muayyen günlerinde kabirleri ziyaret etmek
yanl›flt›r.(111) Kabir ziyareti her f›rsatta yap›-
labilir.

h) Kabrin Yan›nda El Ba¤lamak veya
Diz Çökmek: 
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(100) ‹bn Teymiye, Kaidetün
Celile, s. 119, Beyrut, 1390 h.
(101) Müslim, Hacc, 74, c. II, s.
976; Ahmed b. Hanbel, Müs-
ned, c. II, s. 238.
(102) ‹bn Teymiye, Kaidetün
Celile, s. 71-72.
(103) Bkz. en-Nebhanî, a.g.e, s.
75-77; ‹bn Teymiye, ez-Ziyaret,
s. 387.
(104) Birgivî, Muhammed b. Pîr
Ali, Risale Fî Ziyareti'l-Kubûr,
s. 227.
(105) Ebu Davud, Menasik, 96,
c. II, s. 293; A. b. Hanbel, Müs-
ned, c. II, s. 367.
(106) Buharî, Cenaiz, 60, c. II, s.
90-91; Cenaiz, 95, c. II, s. 106;
Nesaî, Cenaiz, 106, c. IV, s. 95-
96;  Mesacid, 13, c. II, s. 40; Da-
rimî, Salat, 120,  c. I,  s. 267.
(107) Ebu Davud, Cenaiz, 78, c.
III, s. 218; A. b. Hanbel, Müs-
ned,  c.  I,  s. 229.
(108) Birgivî, Risale Fî  Ziyare-
ti'l-Kubûr, s. 222.
(109) Ahmed b. Hanbel, Müs-
ned, c. I,  s. 405, 435, 454.
(110) Ahmed b. Hanbel, Müs-
ned, c. II,  s. 246.
(111) el-Elbanî, a.g.e, s. 248.

Resim 13; Eyüp, camiler ve me-
zarl›ktan bir görünüm. Haziran
1919. (‹flgal ‹stanbul’undan Fo-
to¤raflar, Tarih Vakf› Yay›nlar›
‹stanbul 1996 s,23)



Kabrin yan›nda namaz k›lar gibi elini
ba¤lay›p durmak ve sonra diz çöküp oturmak
da yanl›flt›r.(112) Çünkü bu hareketler na-
mazda Allah Tealâ’n›n huzurunda yap›l›r.

i) Ziyaret ‹çin Abdest Almak Yahut Te-
yemmüm Etmek:(113)

fiüphesiz her zaman abdestli olmak iyi-
dir. Ama  kabir ziyareti için abdest flart de¤il-
dir. Abdestin flart olmad›¤› bir ifli yapmak
için, abdest alma imkân› bulunmad›¤› zaman,
teyemmüm yapmak da gereksizdir. Hatta ba-
z› yerlerde, bilhassa kad›nlar, türbe ziyareti
için abdest alaca¤›m diye, gösterilmesi haram
olan yerlerini açmakta ve haram ifllemekte-
dirler. Müstehap olan ziyareti yapaca¤›m di-
ye vücudunu göstererek haram iflleyenin, zi-
yaretten umdu¤u sevaptan kat kat fazla gü-
nah kazanaca¤›n›, kâr ve zarar›n› hesap etme-
ye akl› eren herkes kavrar. Onun için bilhassa
kad›nlar›n bu gibi hususlarda çok dikkatli
davranmalar› gerekir.

j) Kad›nlar›n Ziyaret ‹çin Toplanmalar›
ve Erkeklerle Kar›flmalar›: 

Baz› yerlerde bilhassa kad›nlar›n, cuma
günleri cami yan›ndaki baz› türbeleri, mezar-
lar› ziyaret için gelip toplanmalar› ve erkek-
lerle kar›flmalar› yanl›flt›r.(114) Çünkü bu du-
rumda sevap yerine günah kazanma ihtimali
vard›r.

k) Kabir Bafl›nda A¤lamak ve Aç›lmak:

Bilhassa yak›n akraba kabirlerini ziyaret
esnas›nda baz› kad›nlarda görülen a¤lama ve
aç›l›p saç›lma da yanl›fl bir harekettir. Çünkü
bu a¤lama esnas›nda ço¤u kez müslümana
yak›flmayan sözler de söylenir. Halbuki Pey-
gamberimiz (S), kabir ziyaretine izin verildi-
¤ini bildirdi¤i hadislerinden birinin sonunda:
"(Ziyaret esnas›nda) yak›fl›ks›z sözler söyle-
meyin."(115) buyurmufltur.

l) Mezar Yan›nda Yüksek Sesle Zikir
Yapmak.(116)

Allah Tealâ’y› zikretmek iyi, faydal› bir
ifltir, bir ibadettir. Ama her fley yerinde yap›l-
mal›d›r. Mezarl›klar›n ibadet yeri, zikir yeri
olmad›¤› ise herkesin malumudur. 

m) Kabri El ‹le Selamlamak, Dokunmak
Yada Öpmek:

Baz› türbe ziyaretlerinde görülen kabri is-
ti'lam etmek yani el ile selamlamak, mezara
dokunmak, öpmek yahut kabrin veya türbe-

nin örtü ve duvarlar›na dokunup öpmek, ya-
da kabrin tafl ve odunlar›na, topra¤›na bede-
ninin baz› yerlerini sürtmek yanl›fl fleyler-
dir.(117) Çünkü bu say›lanlardan isti’lam et-
mek gibi bir k›sm› Kâbe'ye mahsustur, di¤er-
lerinin ise dinimizde yeri yoktur.

n) Kabir Etraf›nda Kâbe’yi Tavaf Eder
Gibi Dönmek.(118)

Etraf› dönülerek, tavaf edilerek sadece
Kabe-i Muazzama ziyaret edilir. ‹slam'da ka-
birler için böyle bir ziyarete müsade edilmez.
Çünkü bu flekilde kabir ziyaret etmek ve zi-
yaret esnas›nda, bir önceki maddede say›lan
hareketleri yapmak, cahiliyye adetlerinden-
dir. Günümüzde böyle davrananlar da yine
cehaletleri nedeniyle böyle hareket etmekte-
dirler.

o) Teberrük Kast›yla Mezar Üzerine El-
bise veya Mendil B›rakmak.(119)

Hayattakilerin ihtiyac› olan bu gibi fleyler
türbe ve yat›rlara ölüler için b›rak›lmaz. Çün-
kü orada yatan velinin, yani ölünün bunlara
ihtiyac› yoktur.

ö) Mezar Üzerinde veya Yan›nda Mum,
Kandil Yakmak:(120)

Bir mezar›n bafl›nda veya bir türbede
mum yakmak kadar manas›z bir hareket ola-
maz. Zira o mezar veya türbede yatan, e¤er
salih bir mü'min ise Allah Tealâ onun kabrini
zaten nurland›racak, ›fl›kland›racakt›r. Dola-
y›s›yla  onun yak›lan mumun ›fl›¤›na hiç ihti-
yac› yoktur. Aksine günahkâr bir kimse ise,
de¤il mum, kainat›n bütün günefllerini bir
araya getirmek mümkün olsa da, toplan›p
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(112) el-Elbanî, a.g.e, s. 259.
(113) el-Elbanî, a.g.e, s. 259.
(114) el-Elbanî, a.g.e, s. 260.
(115) Nesaî, Sünen, Cenaiz, 100,
c. IV, s. 89.
(116) el-Elbanî, a.g.e, s. 260.
(117) el-Cezirî, a.g.e, c. I,  s. 540;
el-Elbanî,  a.g.e, s.  260, 266; ‹bn
Teymiye, ez-Ziyaret, s. 383, 438.
(118) el-Cezeri, a.g.e, c, I,  s. 540;
el-Elbanî, a.g.e, s. 263, 266.
(119) el-Elbanî, a.g.e,  s.  262.
(120) Mustafa b. Muhammed
el-Hanefi. a.g.e,  v. 148 a; el-El-
banî, a.g.e, s. 265.

Resim 14; Eyüpsultan Türbe-
si’nin yeniden düzenlenerek aç›-
l›fl›n› temsil eden çizim (As›rlar
Boyunca ‹stanbul s,119)



onun mezar› bafl›na veya türbesine konulsa,
yine de ona zerre kadar faydas› olmaz.

Bu gibi adetlerin ‹slamiyet'le hiç bir ilgisi
yoktur. Bunlar, ‹slam'la ba¤dafl-mayan, an-
cak bundan menfaati olan birkaç istismarc›-
n›n uydurdu¤u fleyler olabilir. Üstelik kabir
bafl›nda mum vs. yakmak ve bunlar karfl›s›n-
da mezar bafl›nda hareketsiz durmak, putpe-
rest ve atefl perestlere benzemek olaca¤›n-
dan, iman› tehlikeye sokar. Ölüye hiç bir fay-
das› olmayan mum yakma hurafesi, ayn› za-
manda israft›r.

p) Kur'an-› Kerim Götürüp Kabir Ya-
n›nda Ölüye Okumak:

Ölü için Kur’an okuman›n hükmünü yu-
kar›da belirtmifltik. Yanl›fl olan Kur’an oku-
mak de¤il, özellikle kabir yan›nda okumak
için Kur’an götürmek, yahut bu gaye için oa-
rada  Kur'an bulundurmakt›r. Yada günü-
müzde pek çok yerde oldu¤u gibi, paral›
okuyucular›n bulunmas›d›r.(121) Kur'an oku-
mak zikirdir ve zikir bir ibadettir. ‹badetin
yeri ise, mezar bafllar› de¤ildir. Üstelik pa-
rayla ibadet olmaz ki, parayla okutulan
Kur'an'dan sevap meydana gelsin de ölüye
ba¤›fllans›n. Bu itibarla, daha önce aç›kland›-
¤› gibi, ziyaretçi mezar bafl›ndan baflka dile-
di¤i yerde Allah r›zas› için Kur'an'›n› okur
ve sevab›n› ölüye hediye eder, kabir ziyareti-
ne gitti¤inde de ezber bildi¤i sure ve ayetleri
okuyabilir. 

r) Müslüman Olmayanlar›n Mezarlar›
Yan›nda Kur'an Okumak:(122)

Müslüman olmayanlar için cenaze namaz›
k›lma ve dua etmenin yasak-land›¤›n› belirt-
mifltik. Kur'an da, sonunda dua edilip sevab›
ba¤›fllanaca¤›n-dan, kâfire okunmas› meflru
de¤ildir. Çünkü ölünün geride kalanlar›n ya-
paca¤› hay›r ve hasenattan yararlanmas› için,
mü'min olarak ölmüfl olmas› flartt›r.

s) Çaput Ba¤lamak:

Cahil müslümanlar aras›nda çok yayg›n
olan yanl›fl hareketlerden biri de bez, paçav-
ra, çaput ba¤lama hurafesidir. Kendisini ha-
t›rlay›p dile¤ini yerine getirsin diye, baz› tür-
belerin etraf›na, yada çevredeki kutsal say›-
lan tafl, a¤aç ve demirlere pez parçalar›,
mendil vb. ba¤lamak, yahut çocu¤um olsun
diye çal› ve çaputlardan yapt›¤› bir bebe¤i
mendil içerisine koyup asmak, ak›l ve ‹s-
lam'la ilgisi olmayan yanl›fl hareketlerden-

dir. Böylesi hurafelerin, yapana hiçbir fayda-
s› olmaz, aksine bat›l dinlerin kal›nt›lar›ndan
olan bu hareketlerin, günah kazand›rmak
suretiyle, zarar› da olur.(123)

fl) Baz› Kabirlerin Etraf›ndaki A¤aç ve
Tafllar› Kutsamak: 

Baz› türbe, yat›r ve mezar etraf›nda bu-
lunan a¤aç ve taflleri kutsal sayarak bunlar›
kesen yahut k›ranlar›n zarar görece¤ine
inanmak da anlams›z ve yan›lfl hareketler-
dindir.(124) Ço¤u kez dilek çaputlar› cahiller
taraf›ndan bu a¤açlara ba¤lan›r ve tafllar üs-
tüste konularak da dilek tutulur. Halbuki
bunlarda hiçbir kudsiyet yoktur, bunlar s›ra-
dan varl›klard›r. Zira bir yere, bir fleye Al-
lah'tan baflkas› kudsiyet veremez.

t) Velilerin Kabrinden Getirilen Topra-
¤› fiifa Niyetiyle Da¤›tmak:

Malesef baz› yerlerde birtak›m menfaat-
perestler bu tür istismar ile bilinen topra¤›
parayla bile satmaktad›rlar. Tabii alan ol-
mazsa satan da olmaz.

u) Baz› Türbelerin Baz› Hastal›klara fii-
fa Oldu¤una ‹nanmak:(125)

Unutulmamal›d›r ki, bizim dinimizde
büyük olan veliler, salihler vb. Allah'a olan
ba¤l›l›klar› sebebiyle bu mertebeye eriflmifl-
lerdir. O halde onlardan yard›m bekleyenler,
bir de onlar gibi olma yolunu deneseler ol-
maz m›? Çünkü onlar›n da elinde bir fley
yoktur. Onlar›n iste¤ini veren de Allaht›r ve
Allah'›n takdiri, hiç kimsenin vas›ta k›l›nma-
s›yla de¤iflmez. Öyleyse, neden biz de onlar
gibi Allah'›n sevgili kulu olup da kendimiz,
kendi derdimizin çaresini Allah'tan istemi-
yor da baflkalar›n› vas›ta k›lmaya ihtiyaç du-
yuyoruz ki? Allah'a giden yollar bize kapal›
m›d›r? Yoksa onlar geçip de bu yolu kapatt›-
lar m›? 

ü) fiikayet Dilekçesi Yaz›p Kabre Koymak: 

fiikayet dilekçesi yazarak ölüye takdim et-
mek ve kabirde bulunan›n bunu çözece¤ine
inanarak kabre veya türbeye koymak da yine
cahil insanlarda görülen yanl›fl hareketlerden
biridir ve yapana hiçbir faydas› yoktur.

v) Kabirdeki Kifliyi Duada Arac› K›lmak: 
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(121) el-Elbanî, a.g.e, s. 262.
(122) el-Elbanî, a.g.e, s. 260.
(123) ‹nan, Abdulkadir, Hura-
feler ve Menfle'leri, s. 39-4l; el-
Elbanî, a.g.e, s. 262; ‹bn Teymi-
ye, ez-Ziyaret, s. 408.
(124) el-Elbanî, a.g.e, s. 261.
(125) el-Elbanî, a.g.e, s. 261.



Yukar›da kabirdeki ölüyü, veliyi arac›
yaparak, yani onun Allah kat›ndaki makam›
ile Allah'a tevessül ederek Allah Teala'ya
dua etmek konusu üzerinde durulmufltu. Bu
iste¤in Allah'› unutarak kabirdeki ölüye yö-
neltilmesi ve kabirdeki kifliden bir fleyler is-
temek kesinlikle yasakt›r. Çünkü bu, flirke
benzer  bir durumdur ve iman› tehlikeye so-
kar.

y) Evlenen Erke¤in Ölen Han›m›n›n
Kabrine Su Dökmesi:

Baz› yörelerde kar›s› ölüp de evlenen er-
ke¤in, evlendi¤i gece ayr›l›k atefliyle kabrinin
yanaca¤› inanc›yla, ölen han›m›n›n kabrine su
dökmesi adeti vard›r ki bu da yanl›fl bir hare-
kettir.(126) Zira kabri ve kabirdeki ölüyü ya-
kan, ayr›l›k etefli de¤il, Cehennem ateflidir. O
e¤er Cehennem ateflinden ve kabir azab›ndan
kurtulmuflsa, zaten içinde bulundu¤u ve k›-
yametin kopmas›ndan sonra mahflerde elde
edece¤i nimetleri düflünmekte ve seyretmek-
tedir. Geride kalan kocas›n›n evlenmesi onu
hiç enterese etmemektedir. Böyle bir hareket,
‹slam inanc›yla ba¤daflmaz. Kald› ki ‹slam,
eski han›m› hayattayken bile erke¤e evlenme
müsaadesi vermifltir. E¤er ayr›l›k atefliyle ya-
nacaksa neden öldü¤ü ve ayr›ld›¤› gece de¤il
de, kocas›n›n evlendi¤i gece yans›n ki? ‹flte
buras› düflünülünce bunun uydurma bir fley
oldu¤u kolayca anlafl›l›r.

z) Daha Makbul Olur ‹nanc›yla Dua
‹çin Kabir Yan›na Gitmek.(127)

fiüphesiz baz› vakitlerde ve yerlerde ya-
p›lan dualar›n, di¤erlerinden daha efdal ve
makbul olaca¤›na dair haberler vard›r. Mese-
lâ, gece yar›s› yap›lan dua, harp meydan›n-
da, ezan okunurken ve kamet getirilirken,
salavat aras›nda, secdede, oruçlu iken, maz-
lum iken, ya¤mur ya¤arken vb. yap›lan du-
alar; yine Mefl'ar-i Haram'da, Arafat'ta, Müz-
delife ve Mina gibi Mekke'nin mefl'arlar›
olan yerlerde yap›lan dualar ve yukar›da ad›
geçen üç mescitte yap›lan ibadet ve dualar
gibi. Yaln›z kabir bafl›nda yap›lan duan›n da-
ha makbul olaca¤›na dair hiçbir haber ve de-
lile rastlanamam›flt›r. Bu nedenle daha mak-
buldur inanc›yla, özellikle dua etmek için
kabir bafl›na gitmeyi, yanl›fl hareketler ara-
s›nda sayd›k.

Kabir bafl›nda yap›lan dua iki türlüdür:

Ölü için yap›lan dua ve ziyarete varan›n ken-
disi ve hayattakiler için yapaca¤› dua. Ölü
için dua etmek, kabir ziyaretinin faydalar›n-
dan biri oldu¤una göre, burada kast›m›z flüp-
hesiz ikincisi, yani bir kimsenin kendisi için
dua etmek istedi¤i zaman mezar veya türbe-
lere gidiflidir ve yanl›fl olan hareket de budur.
Çünkü Rasulullah (S), böyle bir fleyi ne emret-
mifltir, ne de kendisi yapm›flt›r ki, onun yap-
mad›¤› ve emretmedi¤i her ifl merduttur.(128)

fiunu da hat›rlatmak isteriz ki, eski kavimler-
den pek ço¤unu fleytan kabirler vas›tas›yla
sapt›rm›flt›r. Yukar›da nakledilen Habefllilerle
ilgili haberde ifade edildi¤i gibi, fleytan önce
onlar› ziyarette afl›r›l›klara itiyor, daha sonra
resim ve heykellerini yapt›rarak putperestli¤e
döndürüyor. Nuh Kavmi'nin sap›fl› da böyle
olmufltur. Onlar›n ilâh tan›d›klar› ve tap›nd›k-
lar› putlar› da, asl›nda salih insanlard› ve öl-
dükten sonra geride kalanlar›n onlara karfl›
besledikleri sevgilerinden istifade eden fley-
tan, onlar› putlaflt›rtm›fl ve sevenlerini de put-
perest yapm›flt›r.(129) Bunun için alimlerimiz,
kabir ziyaretine varan bir kimsenin, selamdan
sonra dua edece¤i zaman kabre de¤il de, k›b-
leye dönmesi gerekir demifllerdir. Hatta
‹mam A'zam'a göre ziyaretçi selam verirken
bile kabre yönelmeyecektir.

Peygamber Efendimiz (S)’in ve alimleri-
mizin bu kadar titizlik gösterdi¤i bu konuya
bütün müslümanlar›n ayn› titizli¤i göster-
mesi ve gördü¤ü yanl›fllardan ötürü, k›rma-
dan, kaç›rmadan hatal› olanlar› uyar›p, do¤-
ru yolu göstermesi gerekir. 

‹flte fethin 550. y›l›nda Eyüpsultan Tür-
besi böyle ziyaret edilmeli. ‹stanbul’un fethi-
nin 550. y›ldönümünden k›yamete kadar,
büyük bir sahabi, bir veli ve bir mücahit olan
Eyüpsultan hazretlerinin türbesini ziyaret
edecek olan müslümanlar›n da böyle ziyaret
etmeleri ve ziyaretleri esnas›nda burada zik-
redilen hususlara dikkat etmeleri gerekir.
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(126) el-Elbanî, a.g.e, s. 262.
(127) el-Elbanî, a.g.e, s. 261, 263.
(128) Buharî, ‹'tisam, 20, c. VIII,
s. 156; Müslim, Akdiye, 8, c. III,
s. 1344.
(129) Bkz. Birgivî, Risale Fî Zi-
yareti’l-Kubûr, s. 221; ‹bn Tey-
miye, ez-Ziyaret, s. 383; fievka-
nî, fierhu's-Sudûr, s.  224-225.

Resim 15; Eyüpsultan Türbesi
içinden görünüm.(700. y›l’da ‹s-
tanbul’daki Mimar› Eserler, s,
94, ‹stanbul  Valili¤i, 2000) 
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G‹R‹fi

1.‹stanbul’u fethetmek üzere Araplar ta-
raf›ndan yap›lm›fl seferlerden birine kat›lan
ünlü sahabi Hz. Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin gö-
remedi¤i, fakat Osmanl› Türklerine nasip
olan ‹stanbul’un fethinin 550. Y›l› münasebe-
tiyle, Eyüp Belediyesi Baflkanl›¤›nca yedinci-
si düzenlenen sempozyuma, onun (Hz. Ebû
Eyyûb el-Ensarî’nin) Bakara suresinin 195.
Ayetine  verdi¤i manay› biraz ayr›nt›l› olarak
ele alan ve günümüz flartlar›na göre baz›
noktalara dikkat çeken bir tebli¤ ile kat›lmay›
uygun gördük. Etraf›m›zda iflgal, istila ve
ya¤malar›n hüküm sürdü¤ü bir dönemde
düzenlenen bu sempozyum, ibret alma ve sü-
per devletlerin harp gücüne bir an evvel ma-
lik olma gere¤inin bilincine ermede bir moti-
vasyon katk›s› sa¤layabilirse hedefine ulafl-
m›fl say›lacakt›r. Çünkü bazen bir ülkeyi ko-
rumak, onu fethetmekten daha zor olabilir.
Günümüz Türkiye’si ve özellikle ‹stanbul bu
durumdad›r. Devlet, millet ve ordu el ele ve-
rerek ülkemizin bafl› ‹stanbul’u ve gövdesi
Anadolu’yu korumak, kollamak ve ülkeyi ça-
¤›n tekni¤ine sahip hale getirmek için Türki-
ye’nin beklemeye tahammülü yoktur. Bunun
sa¤lanmas›nda manevi de¤erlerin katk›s›n›n
büyük olaca¤›na inan›yoruz.

2.Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin hayat›ndan
önemli çizgiler: Ebû Eyyûb el-Ensarî, hayat›;
Peygamber’e hizmet, muhabbet ve onun için
nöbet tutmak ve ‹slam için cihat etmek ile do-
lu olan asker bir sahabidir. Hicrette Hz. Pey-
gamberi ve ailesini aylarca evinde misafir et-
mifl, tehlikeli yerlerde bir muhaf›z asker gibi
onu korumak üzere nöbet tutmufltu. Pey-
gamber dönemindeki bütün savafllara aktif
bir flekilde kat›larak sanca¤›n› tafl›d›¤›ndan
"Mihmandar-i  Peygamberî" unvan›n› alm›fl,
daha sonra da hiçbir savafltan geri kalmam›fl-
t›r. Hz. Osman devrinde, Muaviye ile beraber
K›br›s’›n fethi seferine kat›lm›flt›r. Antlaflma-
y› bozarak cemaatten ayr›lmaya ve zulmet-
meye fliddetle karfl› olmas› dolay›s›yla Cemel
ve S›ffin vakalar›nda Hz. Ali’nin yan›nda yer
almakla birlikte, hep bar›fl ve birli¤i hedef al-
d›¤›n› gösteren mûtedil davran›fllar›yla da ta-
raflar›n güvenini kazanm›flt›r. Buna paralel
olarak, flu vakalar birer örnek olarak verilebi-
lir. O, Cemel vakas› s›ras›nda Üsâme b.
Zeyd’i öldüresiye döven Ali taraftarlar›n›n
elinden güçlükle kurtararak evine götüren üç
kifliden biridir. Nehrevan vakas›nda isyan-

dan vazgeçmeleri için Haricîlere nasihat ver-
mifl ve bir k›s›m Haricî kumandanlar›n› Ali
taraf›ndan kendisine verilen rey ve eman
(can güvenli¤i) sanca¤›n›n alt›na iltihak et-
meye ikna etmeyi baflarm›flt›r(1). Nihayet, Hz.
Ali’nin ölümünden sonra evelce karfl›s›nda
savaflt›¤› Muaviye’nin Hz. Hasan ile bar›fl
yapmas› suretiyle ‹slam birli¤inin yeniden
sa¤lanmas› üzerine, Muaviye’nin ‹stanbul’un
fethi için tertip etti¤i iki seferden ikisine de
kat›lm›fl ve bu iki seferden, de¤iflen rivayetle-
re göre, 49/669, 50/670, 52/672 veya 55/675’
te(2)  vuku bulan ikincisine, 80 yafllar›nda ol-
mas›na ra¤men kat›lm›fl; ancak ‹stanbul’un
fethini göremeden bu sefer s›ras›nda bir riva-
yete göre dizanteriden, baflka bir rivayete gö-
re ok isabet etmesinden flehit olarak vefat et-
mifl ve vasiyeti üzerine surlar›n d›fl k›sm›na
gömülmüfltür. Hz. Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin
bu sürekli cihat anlay›fl›nda etkili olan bafll›ca
husus, onun cihad› emreden di¤er sarih
Kur’an ayetleri yan›nda "kendi elleriniz ile teh-
likeye at›lmay›n›z" mealindeki ayette geçen
"tehlüke" ifadesini, sivil ve askeri k›s›mlardan
oluflan milli savunmay› ihmal veya terk flek-
linde yorumlam›fl olmas›d›r. 

3.Umumiyetle kaynaklar Hz.Peygam-
ber’in, Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin evinde misa-
fir kald›¤›n› belirtir. Dolay›s›yla "Musavver
Dairetü’l Meârif" adl› Ansiklopedi’deki "Hz.
Peygamber’in, babas› Zeyd’in evinde misafir kal-
d›¤›"(3) yolundaki beyan, "babas›ndan kendisi-
ne kalan evde" anlam›nda de¤il ise, ya bir zu-
hul eseri veya son derece
zay›f bir rivayet olmal›-
d›r.

4.Cihat hakk›nda k›sa
bir bilgi: Konumuzun te-
mel kavram›n› olufltur-
mas› dolay›s›yla cihat ke-
limesi ile ilgili bir ön bil-
gi vermemiz uygun ola-
cakt›r.

Kur’an-› Kerim’de
geçen cihad kelimesi, en
baflta meflru/nizamî or-
du eli ile icra edilen as-
kerli¤i, sonra da bütün
millet fertlerinin, devle-
tin ve meflru ordunun
görevini yürütebilmesi 
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(1) El-Efl’ari, Ebu’l Hasan Ali b.
‹smail, Makalatü’l ‹slamiyyin,
Helmut Ritter Tashihi, Wies-
baden, 1980, 3. Bask›, s.129-
130; Karfl›laflt›r›n›z. Ahmed
Cevdet,        K›sas-› Enbiya ve
Tevarih-i Hulefâ, ‹st. 1331, VII,
117. 
(2) Algül, Hüseyin, TDV An-
siklopedisi, "Ebû Eyyubi Ensa-
rî" maddesi, X, s.124. 
(3) Krfl. Musavver Dairetü’l
Meârif, ‹st. 1332, I, 536.

Resim 1; Osman Hamdi Bey,
Kur’an tilavet, Sabanc› Kolleksi-
yonu S,245 ‹stanbul 1995



için yapmas› gereken her türlü katk›y› ifade
eder. Dolay›s›yla cihat; devlet-millet-ordu ifl-
birli¤i ile gerçekleflen ve bu üç kesimin varl›k
ve bekas›n› sa¤layan millî savunmay›, yani
gere¤inde fiilen orduya kat›lma, fiili durum
gerekmedi¤i takdirde de fiili duruma haz›r
ve müteyakk›z bulunma vazifesini ifade
eder. Fitne ve fesada karfl› emniyet supab›, ci-
hatt›r. Allah’›n koydu¤u tabii bir kanundur:
Eskiyen çürür, yerine yenisi gelir. Cihat, sürekli
yenilenme ve var olma mücadelesidir. "Cihat,
k›yamete kadar sürecektir." mealindeki hadis,
Müslümanlar›n askerî yönden güçlenmeleri-
nin kan dökmeyi, zulüm ve istilay› de¤il; kan
dökme tehlikesini önleme, din, vatan ve na-
muslar›n› ve bar›fl› korumay› ö¤ütlemekte-
dir. Nitekim bahsimize konu olan ayetin de-
vam›ndaki "‹yilik edin; flüphe yoktur ki Allah
iyilik edenleri sever" ifadesi de savafl›n insanca
davranma flart› ve bar›fl ve huzuru gerçeklefl-
tirme gayesi ile yap›lmas› gere¤i uyar›s›nda
bulunmaktad›r. fiu halde cihat, hakk› yaln›z
kuvvette görenlere karfl› bir denge unsuru
olarak, vakî tecavüzü önleyici meflru müda-
faa hakk›n›, ahlakî kay›tlara ba¤l› kalarak
kullanma vecibesidir. Böyle bir cihad›n ger-
çekleflmesi için, her fleyden  önce, kiflinin ken-
disindeki kötülük yapma e¤ilimlerine irade-
siyle karfl› koymas›, nefsine hakim olmas› la-
z›md›r. 

Tebli¤imiz iki ana bölümden oluflmakta-
d›r. Bunlar›n birincisi, ünlü sahabî Ebû Ey-
yûb el-Ensarî’nin, baflkalar›n›n farkl› bir fle-
kilde yorumlad›klar› Bakara sûresi’nin 195.
Ayetinde geçen "tehlüke" kelimesi ile ilgili
yorumu ve buna dair baz› de¤erlendirmeleri;
ikincisi, onun bu yorumu ile ba¤lant›l› ola-
rak, ‹stanbul’un fethi seferine ç›kmas›n› ve
bunun düflündürdü¤ü bir tak›m hususlar›
konu almaktad›r. 

I. EBÛ EYYÛB EL-ENSARÎ’N‹N B‹R
AYETLE ‹LG‹L‹ YORUMU 

Kur’ân-› Kerim’in ikinci sûresi olan Baka-
ra sûresinin 195. Ayetinde mealen  "Allah yo-
lunda harcay›n;, kendi elleriniz ile tehlikeye at›l-
may›n ve iyilik edin. fiüphe yoktur ki Allah iyilik
edenleri sever " buyurulmaktad›r. 

1.Ayetle ilgili yorumlar:

a) Tehlike, genel bir kavramd›r. ‹nsan›n
can›, mal›, namusu, dini, vatan› ve milleti için
söz konusu olabilir. Tehlikeler için çeflitli se-
bepler bulunabilir. ‹nsan›n sorumluluk alan›-

na giren tehlikeler, onun özgür iradesini kul-
lanma imkân›na sahip bulundu¤u alanlarda-
d›r. Söz konusu ayet, insan›n iradesiz ve ka-
der kurban› olmad›¤›n›, tam tersine tehlike-
lerden korunmas›n›n imkân ve çarelerinin
kendi elinde bulundu¤unu, dolay›s›yla bun-
lar› do¤ru kullanmas› gerekti¤ini, do¤acak
sonuçlardan kendisinin sorumlu oldu¤unu
aç›k bir biçimde vurgulamaktad›r. Nitekim,
"Sana gelen kötülük kendindendir."(4) mealin-
deki ayet, Bakara 195. ayetteki icmalî ifadeyi
tafsil eder mahiyettedir.

b) Ayetin iniflinden itibaren, baflta sahabe
ve onlar› takip edenlerden olanlar olmak üze-
re, tefsirciler ve yorumcular genel olan tehlike
kelimesine,  güncel olay ve koflullar›n da etki-
siyle önemlilik gösteren bir tak›m özel veya
genel anlamlar verme gere¤ini duymufllar-
d›r. Bu anlamlar›n bafll›calar› flunlard›r : 

• Savurganl›k ve cimrilikten sak›n›n.

• Gücünüz yoksa savafla girmeyin.

• Haz›rl›ks›z yola ç›kmay›n.

• Allah’›n ba¤›fllamas›ndan ümit kesme-
yin.

• ‹yiliklerinizin sevab›n› yok edecek dav-
ran›fllardan uzak durun.

• Bunlardan ve benzeri her türlü tehlike-
den kendinizi koruyun.(5)

Fakat, Ebû Eyyûb el-Ensarî söz konusu
ayette geçen ve sak›n›lmas› istenen  tehlike-
ye, ayetin inifl sebebine dayanarak özellikle
"savafla haz›r olmama" manas›n› vermifltir. Bu
muhterem sahabinin hemen bütün savafllara
kat›ld›ktan sonra nihayet 80 yafllar›nda sevgi-
li yurdu Medine’yi, aile ve akrabas›n› b›raka-
rak ‹stanbul’un fethi seferine kat›lmay› bir
vazife bilmesinde böyle bir manay› anlamas›-
n›n bafll›ca etken oldu¤u flüphesizdir. Hz.
Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin ayete verdi¤i mana-
y› anlatan hadisi, Buharî ve Müslim’in d›fl›n-
da kalan hemen bütün hadis ve tefsir kay-
naklar› nakletmektedir.  

Baflta Tirmizi(ö. 279-892) olmak üzere 16
otantik hadis kayna¤›n›n nakletti¤i hadise
göre(6) , Hz. Ebû Eyyûb el-Ensarî, tebli¤imize
konu olan yorumunu, ‹stanbul’un bir muha-
saras› s›ras›nda, sonradan kendi ad›n› alacak
olan Eyüp civar›nda yapm›flt›r. Hâdise flöyle-
dir: Bir rivayete göre Halid b. Velid’in o¤lu 
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(4) En-Nisa 4.79.
(5) Bak›n›z: el-Maverdi, Ebu’l
Hasan Ali b. Muhammed, en-
Nüket ve’l Uyûn, Beyrut
1412/1992, I, 253; Fahruddin
er-Razî, et-Tefsir’ul Kebir, M›s›r
1357/1938, V, 149-150; el-lusi,
fiihabuddin Mahmud, Ruhu’l
Meâni, Beyrut 1398/1978, I, 77;
S›ddîk Hasan Han, Feth’ul Be-
yan, Kahire 1965, I, 313. 
(6) Bu 16 hadis kayna¤›n›n ad-
lar› için bkz. Es-Suyûti, Cela-
leddin, ed-Dürrü’l Mensûr,
Beyrut, tarihsiz. I, 207. 



Abdurrahman’›n, baflka bir rivayete göre Süf-
yan b. Avf’›n kumandas›ndaki ‹slam ordusu
‹stanbul’u kuflatm›fl, kuflatma aylarca sür-
müfltü. Bir gün Rum ve ‹slam ordular› savafl-
mak üzere karfl›l›kl› saflar oluflturmufllard›.
Henüz savafl›n bafllamad›¤› bir anda ‹slam
ordusundan bir er, kumandan ve arkadaflla-
r›na dan›flmadan, birden düflman saflar›n›n
aras›na at›lm›flt›. Kritik manzaray› dehfletle
seyreden ‹slam askerleri "Sübhanallah, göz
göre göre kendisini apaç›k tehlikenin içine
sald›!" demekten kendilerini alamam›flt›. Bu-
nun üzerine, ‹slam ordusu içerisinde bulu-
nan yafll› Hz. Ebû Eyyûb el-Ensarî söz alarak
flunlar› söylemifltir: Tehlike, düflman saflar›-
na kahramanca sald›rmak de¤ildir. Bakara
sûresinin "kendi ellerinizle tehlikeye at›lmay›n"
mealindeki ayetini bu flekilde yorumluyorsa-
n›z, yan›l›yorsunuz. Ayetin dikkat çekmek is-
tedi¤i as›l tehlike, galibiyet ve hakimiyeti
sa¤layacak ve koruyacak orduya ve mühim-
mata sürekli olarak sahip ve savafla haz›r hal-
de bulunmamakt›r. Bu ayetin, en baflta böyle
bir tehlikeye dikkat çekmek için Hz. Peygam-
bere indiriliflinin sebebi ise, biz Ensar’›n Pey-
gamberle görüflmeden, kendi aram›zda yap-
t›¤›m›z flu konuflma olmufltur: "Biz mallar›-
m›z› ve canlar›m›z› ortaya koyarak Hz. Pey-
gambere ve arkadafllar›na yard›m ettik. Bu
sayede ‹slam dini ve Müslümanlar düflman-
lar›na galip ve hakim hale gelmifl bulunmak-
tad›r. Art›k aile ve mallar›m›z›n bafl›na dö-
nüp onlar› kalk›nd›rmak ve gelifltirmekle
meflgul olabiliriz."

‹flte bunun üzerine söz konusu ayet indi-
rilerek, Müslümanlar›n tamamen kendi aile
ve mallar›na yönelmeleri ve bunlarla meflgul
olurken, insan unsuru ile ve ekonomik olarak
orduya ve devlete katk›da bulunmay› ihmal
etmeleri durumunda güven ve huzura ka-
vuflmalar› bir yana, kendileri ile birlikte top-
luluklar›n› da tehlikeye atm›fl olacaklar› uya-
r›s›nda bulunulmufltur. Çünkü bu takdirde
Müslümanlar›n ordular› zay›flayacak ve bu-
nu f›rsat bilen düflman, ordusunu güçlendir-
meye h›z verecek, daha sonra Müslümanla-
r›n  ülkesine sald›rarak buray› iflgal edece¤in-
den, onlar›, ailelerini bar›nd›rmaya ve malla-
r›na sahip olmaya vesile teflkil edecek bir va-
tandan mahrum edecektir. ‹flte diyor, Ebû
Eyyûb el-Ensarî, mezkûr ayetin dikkat çekti-
¤i birinci ve en büyük tehlike budur.(7) Ebû
Eyyûb el-Ensarî’nin ayetten anlad›¤› bu ma-
nay› flair "Haz›r ol ceng ü cidale - ‹ster isen

sulh ü salah" m›sralar› ile çok veciz bir flekil-
de özetlemifltir. 

2.Bu yorumlarla ilgili de¤erlendirmeler:

a) Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin verdi¤i mana
hususi de¤il, di¤er bütün tehlikeleri kapsaya-
cak niteliktedir. fiöyle ki: Mezkûr ayet, cihad›
terk veya ihmal etmenin do¤uraca¤› tehlike-
lere dikkat çekmektedir. Cihat en baflta mal
ve canla olur. Her ikisinin gayesi de can› ko-
rumakt›r. Can›n korunmas›, mülkün korun-
mas›na ba¤l›d›r. fiu halde malî ve nefsî cihad
ilk aflamada mülkü, son aflamada mülkte ba-
r›nacak olan nefsi ve nefsin muhtaç oldu¤u
mal› korumay› hedefler. Bir miktar mal ve
nefis, çok miktar mal ve nefsin ve bunlar›n
bar›n›p yaflayaca¤› mülkün/vatan›n korun-
mas› u¤runa harcanmaz ise, bütün mal ve
canlarla birlikte onlar›n bar›naca¤› mülkten
de mahrum kal›n›r. fiimdi bu aç›klaman›n ›fl›-
¤›nda tefsircilerin bahsettikleri hususi tehli-
kelerin Ebû Eyyûb’un verdi¤i umumî mâna-
n›n kapsam›na girdiklerini görelim.

Savurganl›k ve cimrilik, mal ve canla ci-
had› olumsuz yönde etkiledikleri, cihad› terk
veya ihmale götürdükleri için tehlikelidirler. 

Güçsüz olarak savafla girmek tehlikelidir.
Çünkü, can, mal ve mülk kayb›na sebeptir. Sa-
vaflmama durumunda teslimiyet söz konusu-
dur. Sizi siz yapan de¤erlerden mahrum bir
hayat ve buna tahammül etmek tehlike de¤ilse
mesele yoktur. Kald› ki teslim olanlar da her
zaman yaflat›lmayabilir. O halde can› ve mal›
tehlikeden korumayan bir teslimiyet veya ka-
ç›fl, tehlikeden kurtar›c› de¤ildir. Böyle bir teh-
likeyi önlemenin çaresi savafl gücüne sahip ol-
mak, yani cihada haz›r bulunmakt›r.

Az›ks›z yola ç›kma tehlikesinin çaresi,
az›kl› yola ç›kmakt›r. Bunun için de can› mal
ile korumak, yani malî cihat söz konusudur.
Can, mal ve yolun zemini (alt yap›s›) güvenli

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

163

(7) Et-Tirmizi, Ebû ‹sa Mu-
hammed, Sünen, Tefsir’ul
Kur’an, 3, Hadis No: 2972; El-
Vahidi en-Neysaburi, Ebu’l
Hasan Ali b. Ahmed, Esbabü’n
Nüzul, M›s›r 1387/1968, s.30.

Resim 2; Eba Eyyüb el-Ensa-
ri’nin türbesinin içten görü-
nüflü (700. y›l’da ‹stanbul’daki
Mimar› Eserler, s, 93, ‹stanbul
Valili¤i, 2000)



vatand›r. O halde bunlar için de yine malla
ve canla cihat laz›md›r. 

Allah’›n ba¤›fllamas›ndan ümit kesmek de
can› ve onu kurtaracak mal› tehlikeye atmak-
t›r. Zira, ümidini yitiren kifli, yaflamaktan ve
onun sebep ve flartlar›na baflvurmaktan zevk
almaz; dolay›s›yla bu da can ve mal ile cihad›
terk veya ihmal etme tehlikesine götürür.

Buraya deprem tehlikesini de ilave etme-
miz yerinde olur. Deprem tehlikesine düflme-
mek için akla gelen ilk flart, deprem bölgesi
olmayan yerlere yerleflmek; ikinci flart ise bi-
nalar› depreme mukavemet edecek sa¤lam-
l›kla yapmakt›r. Dolay›s›yla her ikisi de insan
hayat›n› güvence alt›na alma vesileleri olan
vatan ve infak ile alâkal›d›r.      

Öyle ise vatan›n iflgal ve istila edilme teh-
likesi ortadan kald›r›l›r ise, di¤er tehlikeler
de bir flekilde bertaraf  edilmifl olur. Lâkin, bu
tehlike gerçekleflmifl ise toplumda ailevî, ma-
lî, ahlakî vs. güven ve huzur da tehlikeden
kurtulamaz. Çünkü sa¤lam ve donan›ml› bir
ordu kurabilmek için, sa¤l›kl› ve varl›kl› as-
kerlere ve vatandafllara sahip olmak, bu da
her türlü tehlikeden kurtulmufl olmakla ger-
çekleflir. Dolay›s›yla tehlikeye özel manalar
veren tefsirciler yorumlar›nda isabetli görün-
memektedirler.

b) Ebû Eyyûb’ün verdi¤i manan›n husu-
sî oldu¤unu sanan Tefsirci El-kasimî, konuy-
la ilgili olarak flunlar› söylemektedir: Hz. Ebû
Eyyûb el-Ensarî’nin, ayetin indirilifli ile ilgili
görüflü, tehlüke lafz›n›n umumuna de¤il, se-
bebin hususili¤ine kail oluflu dolay›s›yla ola-
bilir. Yahut bu yorum, ayetin, tek kiflinin düfl-
man cemaatine sald›rmas› konusunda indi-
rildi¤ini zannedenlerin görüflünü reddetmek
içindir. Anlafl›lan da budur. De¤il ise tehlüke
lafz› bütün tehlike nevilerini içerir ve ayetin
bir sebep dolay›s›yla inmifl olmas›, tehlikenin
o sebebe hasrolunmas›n› gerektirmez.(8) Öte
yandan, Kur’an lafz› umumi ise,  Allah’›n
emirlerine itaat etmek, ancak varit olan bu
umumi ifadenin gere¤ini yerine getirmekle
olur. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda bahsimize konu
olan ayetteki "tehlüke" lafz› umumi oldu¤un-
dan, Allah’›n emrine itaat, lafz› bu umumi
manas› ile almakla gerçekleflir . Öte yandan
el-Kasimî mezkûr ayeti Hz. Ebû Eyyûb el-En-
sarî’nin son derece isabetle yorumlad›¤› gibi,
cihad› terkten ibaret en büyük tehlikeye karfl›
uyar›c› olmak manas›ndan alarak, mazeretler
üreten ve kolayl›klar gösteren bir ayet duru-

muna getirmek suretiyle, âdeta ‹slam’›n ru-
huna hiç uymayacak flekilde, pasifize etmifl
ve ayetin flunlar gibi mazeretler dolay›s›yla
birtak›m ruhsatlar› bildirmek üzere geldi¤ini
iddia etmifltir: "1) Savaflç›, nefsinden endifle
ederse cihatta hezimet caizdir. 2) Görevliler
canlar›ndan korkuyorlarsa marûf ile emri
terk edebilirler. Çünkü her iki durum da nef-
si tehlikeye atmakt›r. 3) Devlet, vatandafllar›n
hayat›ndan korktu¤u takdirde, gayri Müs-
limler ve isyanc› kuvvetlerle bar›fl yapabilir.
Nitekim Hz. Peygamber, Hz. Ali ve Hz. Ha-
san böyle yapm›fllard›. 4) Tehlike varsa mal
karfl›l›¤› bar›fl yapmak caizdir."(9) 

Halbuki, mazeretlerin kolaylaflt›rmay› cel-
betti¤i, yayg›n olarak bilinen bir hukuk ka-
idesidir. Bu durum, baflka bir çok ayette kâfi
derecede anlat›lm›flt›r. Dolay›s›yla bahis ko-
nusu ayetin çok özel bir durumu olmal›d›r.
Bu da ancak Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin getirdi-
¤i yorumla gerçekleflebilir. 

O halde Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin verdi¤i
manay› hususi sanan El-Kasimî’nin ayetten
ç›kard›¤› sonuçlar da Ebû Eyyûb’ün yorumu
karfl›s›nda c›l›z kalmaktad›r. Çünkü; a) Cihat-
ta  hezimet, kaç›l›p s›¤›n›lacak ve sa¤ kal›na-
cak bir güven ortam›n›n bulunmas› duru-
munda bir yarar sa¤lar. b) Mârufu emretme-
nin tehlikeli olmas› mal›,can› ve vatan› koru-
yacak bir güce sahip bulunmaman›n sonucu-
dur. c) Korkuyla yap›lan bar›fl, düflman› sin-
direcek güce sahip olmaman›n sonucudur ve
tehlikeli tâvizler içermekle mâlüldür. d) Mal
karfl›l›¤› bar›fl da sürekli bir güven vesilesi
de¤ildir ve sürekli bar›fl› temin eden cihat yo-
lunda infakta bulunmamak suretiyle savafla
haz›r olmaman›n bir sonucudur.

Hz. Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin mezkûr
ayete getirdi¤i yorumu flu mealdeki ayetler
de desteklemektedir: "...Silahlar›n› ve z›rhlar›-
n› tak›ns›nlar/tedbirlerini als›nlar...Kâfirler sizin
silahlar›n›z ve eflyan›zdan gafil kalman›z› gönül-
den arzularlar ki birden üzerinize sald›rs›n-
lar..."(10) ;  " Olanca gücünüzü kullanarak Al-
lah’›n düflmanlar›n› ve sizin düflmanlar›n›z› kor-
kutup sindirecek flekilde kuvvet haz›rlay›n. Sen
(bu flekilde haz›rl›kl› ol da) flayet onlar bar›fla e¤i-
lim gösterirlerse sen de bar›fla e¤il ve Allah’a gü-
ven."(11) ; " Söyle ey Peygamber! E¤er atalar›n›z,
o¤ullar›n›z, kardeflleriniz, eflleriniz, akraban›z, ka-
zand›¤›n›z mallar, kesada u¤ramas›ndan kork
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(8) El-Kasimî, Muhammed Ce-
malüddin, Mehasinu’t Te’vil,
1376/1958, III, 481- 482.
(9) El-Kasimî, Muhammed,
a.g.e, s.481-482.
(10) En-Nisa 4, 102.
(11) El-Enfal 8, 60-61.



tu¤unuz ticaret ve hoflland›¤›n›z evleriniz, Al-
lah’tan, Peygamberinden ve Allah’›n yolunda sa-
vaflmaktan size daha sevgili ise, Allah’›n (bu dav-
ran›fl›n›z sebebiyle hak etti¤iniz ak›betinizle ilgili)
nihai hükmünü getirmesine kadar bekleyiniz."(12)

; "Ey inananlar! Size, ac›kl› azaptan sizi kurtara-
cak olan bir kazanç yolunu göstereyim mi? Al-
lah’a inan›r ve Allah yolunda canlar›n›z ve malla-
r›n›z ile mücahede edersiniz. ‹flte bu, biliyorsan›z,
sizin için daha hay›rl›d›r."(13) Meallerini verdi-
¤imiz bu ayetlerde; ça¤›n gerektirdi¤i savafl
tekni¤ini îmal ve ihzar etmeme, mevcut si-
lahlar› kullanacak askeri personeli bulundur-
mama, plân ve taktik yapmama ve sald›r›ya
u¤rama gibi tehlikelere karfl› en sa¤lam ted-
birin, düflman›n silah›ndan daha üstün silaha
sahip bulunmak oldu¤una ve bar›fl›n uzun
süreli olmas›n›n ancak bu yolla sa¤lanaca¤›-
na, mal ve canla cihad›n terk veya ihmal edil-
mesi durumunda tehlikeli sonucun kaç›n›l-
maz olaca¤›na, inanç temeline dayal› olarak
mal ve canla cihad›n maddi-manevi ac› so-
nuçlardan kurtulufla götürmesi itibariyle da-
ha kazançl› k›laca¤›na dikkat çekilmektedir.   

‹flte Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin "kendi elleri-
nizle tehlikeye at›lmay›n" mealindeki ayete ge-
tirdi¤i bu yorum, ‹stanbul’u fethetmenin ve
k›yamete kadar koruyabilecek güce sahip ol-
man›n anahtar›d›r ve yukar›da birkaç›na ör-
nek verdi¤imiz cihat ayetlerinde ifadesini bu-
lan askerlik sanat›n›n her ça¤da geçerli pozi-
tif kanunlar› ile tamamen örtüflen kapsaml›
bir yorumdur. 

Hz. Peygamber, Hendek savafl› ile mev-
zii savunma, istihkâm kazma, tabya fleklinde
savunma, Tebük seferi ile de önceden tedbir
alma ve düflman› merkezden uzak yerlerde
karfl›lama savafl örne¤ini sergilemifltir. Saha-
be, bu savafl taktiklerini daha da ileriye götü-
rerek, düflman›n gelmesine f›rsat vermemek
için, kendileri düflman ülkesine giderek sa-
vaflm›fllard›r. Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin önce
K›br›s’›n(14) ve sonra ‹stanbul’un fethi sefer-
lerine kat›lmas› bu takti¤in tipik örneklerin-
den sadece ikisidir. Fatih, bu ruhun yetifltir-
di¤i bir dehad›r. Kur’an’›n mesaj›, Peygam-
ber ve sahabesinin takti¤i böyle iken, bu me-
saj› ve onun önerdi¤i tedbiri almayarak, ‹s-
lam yurdunu düflmanlar›na çi¤neten Müslü-
man adl› milletler, Peygambere ve Allah’a is-
yan ve vatana ihanet içerisindedirler. Mer-
hum kif  bunlar için:    

“Ne hüsrand›r ki fiark›n, ben vefas›z, kans›z evlad›
Serapa Garba çi¤nettim de ç›kt›m hâki ecdad›.”

demektedir. 

II. ‹STANBUL’UN FETH‹

Tebli¤imizin bu bölümünde, bafl›ndan
beri Müslümanlarda ‹stanbul’un fethinin bir
mefkûre haline gelmesinde etkili olan motif-
lerle ‹stanbul’un fethi ile ilgili bir tak›m ha-
dislerde fetih ile birlikte zikredilen Deccal,
Hz. ‹sa ve Mehdi’nin ç›k›fl›yla alakal› baz› yo-
rumlar üzerinde duraca¤›z. Bu motifler;
Kur’an’daki umumi cihad ayetleri, Ebû Ey-
yûb el-Ensarî’nin mezkûr ayetten anlad›¤›
mâna ve özellikle ‹stanbul’un fethedilece¤ine
dair hadis ile bu hadisi iflarî olarak destekle-
yen bir k›s›m ayetlerdir. 

Bursal› ‹smail Hakk›, Suyûti’
(ö.911/1505) nin Hüsnü’l Muhadara adl› kita-
b›ndan nakletti¤ine göre, Abdullah b. Biflr b.
Rabîa el- Ganevi (veya el-Has’amî) den, O da
babas›ndan Hz. Peygamber’in flöyle dedi¤ini
iflitti¤ini nakletmifltir: "Kostantiniyye mutla-
ka fethedilecektir; onu fetheden kumandan
ne iyi bir kumandan, onu fetheden ordu ne
iyi bir ordudur."(15) Hadis araflt›r›c›lar›, özel-
likle ‹stanbul’un fethine dair bu mealdeki ha-
disin sahih oldu¤u sonucuna vard›klar›n› bil-
dirmektedirler.(16) Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin
yukar›daki ayete verdi¤i mâna, kendisini
ölünceye  kadar Allah yolunda cihada ba¤la-
m›flt›r. ‹lerlemifl yafl›na ra¤men, ‹stanbul’un
fethi seferine kat›lmas› ve orada ölmesi bu-
nun aç›k bir göster-
gesidir. Özellikle ‹s-
tanbul’un fethi sefe-
rine kat›lmas›nda,
tebli¤imize konu
olan ayetten anlad›-
¤› mana ile birlikte,
‹stanbul’un fethine
dair meflhur hadisin
de etkili oldu¤unu
söylemek mümkün-
dür. Çünkü onun
ilerlemifl yafl›na ra¤-
men bu sefere kat›l-
mas›, özellikle bu
konuda mühim bir
umut kayna¤› tafl›-
d›¤›n› düflündür-
mektedir. 
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(12) Et-Tevbe 9, 24.
(13) Es-Saff 61, 10-11.
(14) El-Belazuri, Ebu’l Hasan
Ahmed b. Yahya, Fütuh’ul Bül-
dan (Muhammed R›dvan tali-
ki) M›s›r 1959 s.159.
(15) ‹smail Hakk› El-Bursevî,
Ferahurruh, II, 178.
(16) Bkz. Y›ld›r›m, Ali, "Fetih
Hadisi Üzerine Bir Araflt›rma",
Diyanet Dergisi, XIII, sa. 2, An-
kara 1974, s. 116-123 

Resim 3; Mukaddes Emanetler,
Gümüfl Taht, Topkap› Saray›
Müzesi (Geleneksel Türk
Sanatlar›, Mehmet Özel, ‹stan-
bul, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›,
s,24)



Hz. Ebû Eyyûb el-Ensarî, ‹stanbul’un fet-
hini göremedi ise de buraya defnedilmeyi va-
siyet etmesi ile buran›n, kendi ç›¤›r›nda yü-
rüyen birileri taraf›ndan fethedilece¤ini sim-
gelemifl gibidir. Nitekim ‹stanbul’un fethedi-
lece¤ine dair hadis ile birlikte, Hz. Ebû Ey-
yûb el-Ensarî’nin kabrinin orada bulunmas›
da, Emevi ve Abbasilerden sonra Selçuklu ve
onu takip eden Osmanl› Devleti’nin kurulu-
flundan itibaren fetih için muharrik bir unsur
görevi ifa etmifl ve bu fluurun uyan›k tutul-
mas›na yol açm›flt›r. Fatih’ten önceki Osman-
l› padiflahlar›n›n defalarca ‹stanbul’u kuflat-
mas›, bu etki ve fluurun sonucudur. Di¤er
yandan, Ebû Eyyûb’ün ‹stanbul’un fethi sefe-
rine kat›larak orada vefat› ve gömülmesi ha-
disesi ile ‹slam’›n bayraktarl›¤›n›n, Hz. Pey-
gamber’in bayraktarl›¤›n› yapan bir sahabi
eli ile Türklere intikal etti¤i sembolize edil-
mifl gibidir. 

Esasen Osmanl›, dinî ba¤lara da ba¤l›
olarak kurulmufltur. ‹stanbul’un fethinden
önce ilk defa ikinci Murat Beyin 1421 y›l›nda
Bursa’da Emir Buhari’(ö.833/1430) den k›l›ç
kufland›¤› rivayet olunmufltur. Emir Buhari,
bir Türkistan alimi ve sufisidir; Osmanl› pa-
diflahlar›na dinî rehberlik fonksiyonunu icra
eden bir kiflili¤e sahiptir. ‹stanbul’un fethedi-
liflinden sonra Fatih, Eyüpsultan türbesinde
k›l›ç kuflanma usulünü getirmifl ve t›pk› ikin-
ci Murat Bey’in bir bilgin sufiden k›l›ç kuflan-
mas› gibi, kendisi de burada Akflemseddin
elinden k›l›ç kuflanm›flt›r. Bundan böyle Os-

manl› hükümdarlar›-
n›n tahta oturduklar›
zaman, k›l›ç kuflan-
mak için Eyüpsultan
türbesine gitmeleri
gelenek haline getiril-
mifl ve bu münasebet-
le düzenlenen merasi-
me K›l›ç Alay› denil-
mifltir.(17) Böylelikle
Osmanl› padiflahlar›-
n›n k›l›ç kufland›¤› iki
makam ortaya ç›k-
maktad›r. Bunlardan
birincisi Bursa’daki
Emir Sultan türbesi,
ikincisi ‹stanbul’daki
Eyüpsultan türbesi-
dir. 

Kaynaklar, Hz. Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin
kabrinin, fethi müteakiben Akflemseddin
(ö.864/1460) taraf›ndan keflfedildi¤ini kay-
detmektedir. Ancak ‹stanbul’un fethinden
önce yaz›lan kaynaklarda, ‹stanbul halk›n›n
Hz. Ebû Eyyûb el-Ensarî hürmetine Allah’tan
ya¤mur ve flifa dilediklerini kaydetmekte-
dir.(18) Buna binaen, fetihten önce ‹stan-
bul’un çevresinde Müslümanlar›n bulundu-
¤u ve kabrin alan›n› bildi¤i düflünülebi-
lir.Baflka bir ihtimal de, H›ristiyanlar›n öte-
den beri buray› bir yat›r›n mezar bölgesi ola-
rak kabul edip, ondan bir tak›m manevi yar-
d›mlar beklemifl olmalar›d›r. Fethi müteakip
belirlenen kabrin Müslümanlar taraf›ndan zi-
yareti daha da canl›l›k kazanm›flt›r. Fetih ile
birlikte ‹stanbul’un h›zla ‹slami ve ruhani bir
flehir haline gelmesi ve buna Hz. Ebû Eyyûb
el-Ensarî için yap›lan türbe ve camii ile bafl-
lanmas›, yine bu Mihmandar-› Nebi sayesin-
dedir. Onun Müslüman Türklerle olan bu
manevi irtibat› Anadolu ile s›n›rl› kalmaz ve
rivayete göre Orta Asya Türklü¤üne kadar
dahi sarkar. Söz konusu bu rivayete göre,
Ehl-i Sünnet’in Hanefilik koluna ba¤l› olanla-
r›n îtikatta mezhep imam› kabul edilen Ebû
Mansur el-Maturidi (öl. 333/944), Hz. Ebû
Eyyûb el-Ensarî’nin Türkistan’a göçmüfl ev-
lad›ndan birinin neslindendir.(19) Hatta onun
di¤er bir k›s›m evlad›n›n Güneydo¤u Anado-
lu taraflar›na göçtü¤ü rivayetiyle de karfl›la-
fl›yoruz. Nitekim, Do¤u Beyaz›tl› Yard›mc› so-
yad›n› tafl›yan ailenin, Ebû Eyyûb El-Ensa-
rî’nin neslinden oldu¤u yönünde yöredeki
yayg›n rivayet, bu son bilgiyi destekler mahi-
yettedir.

Apokaliptisizm ‹ddialar› ve De¤erlendirilmesi

Son zamanlarda, aralar›nda ‹stanbul’un
fethedilece¤ine dair hadisin de bulundu¤u
bir tak›m rivayetlerin, ‹slam’dan önce örnek-
leri Yahudi ve H›ristiyanlarda görülen Sâmi,
Bizans ve Roma gibi milletlerin Apokalipti-
sizm’inin(gizli tutulan fleyleri aç›¤a ç›karma
gelene¤inin) Müslümanlara fiten ve fetih ede-
biyat› fleklinde geçmifl ürünler olabilece¤i ve
hatta böyle oldu¤u yolunda baz› yorumlara
rastlanmaktad›r.(20) 

S›rf ilmi gerçeklere ulaflmak ve mevzû
hadisleri ay›klamak gayesiyle yap›lan araflt›r-
ma ve yorumlardan endifleye mahal yoktur.
Gerçekten de Hz. ‹sa’n›n nüzûlü, Deccal’in
ve Mehdi’nin ç›k›fl› ile ilgili haberler, Kur’an
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(17) Serto¤lu Midhat, Osmanl›
Tarih Lügat›, ‹st., 1986, s.185.
(18) Bkz. El-Hâzin, Alauddin
Ali b. Muhammed, Lübabu’t
Te’vil(Mecmau’t Tefasir içinde),
‹st., 1319, I, 280.
(19) el-Maturidi, Ebû Mansur
Muhammed b. Muhammed,
Kitabu’t Tevhid’in yazma nüs-
has› (fotokopi), varak 2a’n›n
kenar notu.
(20) Bkz. Paçac›, Mehmet "Ha-
diste Apokaliptisizm veya Fiten
Edebiyat›", ‹slamiyat Dergisi, I,
say› 1, s.35-53

Resim 4; Eyüpsultan Camii
(‹stanbul, Mehmet Halit Bayr›,
S. 90)



ve Sünnet metotlar› ›fl›¤›nda dikkatlice ince-
lenmeye muhtaçt›r. Kanaatimizce, bu konu-
larla ilgili hadislerden -sahih olmak kayd›y-
la- Hz. ‹sa’n›n nüzûlü ile ilgili olanlar müte-
flabihattand›r. Bu konuda kesin bir delil bu-
luncaya kadar iflin gerçek ilmini Allah’a ha-
vale etmek, en do¤ru bir davran›fl olur. Ama,
fluras› muhakkakt›r ki Hz. ‹sa yeryüzüne
inecek ise Müslümanlar için de¤il, do¤ru
yoldan sapan H›ristiyanlar› ve Yahudileri ‹s-
lam’a davet için inecektir. Çünkü Müslü-
manlar›n yeni bir beklentisi yoktur ve Hz.
Muhammed (a.s) son peygamberdir. Di¤er
yandan Hz. ‹sa’n›n nüzûlü inanc› ‹slam aley-
hine istismara müsait oldu¤undan, bu konu-
da dikkatli olmak gerekir. Baz›  Hadislerde
Deccal’e izafe edilen özellikler ise, bazen onu
Tanr› derecesine ç›karma gibi bir tak›m tu-
tars›zl›klar içermektedir.  Di¤er yandan Dec-
cal motifi ile sanki bir korku ve dehfletin
uyand›r›lmak istendi¤i imaj› akla gelmekte-
dir. Yine kanaatimizce, Deccal ile ilgili hadis-
lerin -sahih olmalar› kayd› ile-onun (Dec-
cal’in) her ça¤daki zalim, ahlaks›z ve toplu-
luklar üzerinde yayg›n sapt›r›c› etkisi bulu-
nan bütün fert, topluluk ve rejimleri ifade
eden bir isim olarak yorumlanmas› akla en
uygun yorum biçimidir. Meselâ Avrupal› ve
benzeri milletler, insanl›¤a maddi ve manevi
yönden tehlikeli zararlar vermeleri, ahlaks›z-
l›klar yaymalar› durumunda birer Deccal
topluluk olarak de¤erlendirilebilirler. Zaten
Deccal’den söz eden hadislerde Benü’l- Asfar
ifadesi geçer ki, bu künye, genelde sar› in-
sanlar olan Avrupal›lar hakk›nda kullan›l›r.
Mehdi kavram›na gelince, ona da Deccal’e
izafe edilen baz› özelliklerin karfl› kutbunda-
kiler izafe edilmekte ve onun bazen Peygam-
berin baflaramad›klar›n› baflaraca¤› söylen-
mektedir. Dolay›s›yla Mehdi kavram› pey-
gamber inanc›n› sarsmak için istismara mü-
saittir. Kanaatimizce, bununla ilgili en man-
t›ki ve mutedil görüfl flöyle olabilir: Mehdi,
harika ve tek bir flahsiyet de¤ildir. Do¤ru
yolda olan ve ‹slam’a hizmet eden her nor-
mal fert ve topluluk için bu isim kullan›labi-
lir. Nitekim, Bursal› ‹smail Hak-
k›(ö.1137/1725), "‹stanbul’un fethinden son-
ra Mehdi’nin ç›kaca¤›"ndan söz eden hadisi
yorumlarken, Mehdinin Fatih Sultan Mehmet
olabilece¤ini belirtmektedir.(21) Buna baka-
rak, akla flöyle bir fikir gelebilir: ‹stanbul’un
fethinden söz eden baz› hadislerde Mehdi ile
birlikte Hz. ‹sa’dan ve Deccal’den de söz

edilmektedir. ‹stanbul’un fethi, Hz. ‹sa’y›
yanl›fl yorumlayan ve o güne kadar inanç ba-
k›m›ndan bat›l yolda oldu¤u gibi, teknikte
de geri oldu¤u için, kör hükmünde bulunan
Avrupa’n›n gözünü açm›fl ve teknikte h›zla
ilerlemesine sebep olmufltur. Zaman ve ha-
diseler göstermifltir ki, Avrupa bu tekni¤ini,
özellikle ahlak bozma alan›nda ve genellikle
dünyay› sömürgelefltirme yolunda büyüleyi-
ci bir ustal›kla insanl›¤›n zarar›na kullanm›fl
ve halen de kullanmaktad›r. ‹cadlar›yla in-
sanl›¤a sa¤lad›¤› maddi refah ve kolayl›klar,
sebep oldu¤u maddi ve manevi zararlar›
maskelemekte ve onu (Avrupa’y›)evrenin
sahte tanr›s› Deccal yerine koymaktad›r.  ‹m-
di baz› hadislerde Deccale verilen tanr›sal
roller gerçek de¤il de böylece mecazi mana-
da al›n›rsa, yukar›da sözünü etti¤imiz tutar-
s›zl›klar›n bertaraf edilme imkân›n›n ortaya
ç›kt›¤› söylenebilir. Deccal’e Mesih ad› da ve-
rilmektedir. Mesih, bilindi¤i gibi, ‹sa’n›n di-
¤er bir ad›d›r. Ancak, Deccal, gerçek ‹sa de-
¤il, onun yolunda oldu¤unu iddia eden, fa-
kat gerçekte ona ihanet eden aldat›c› ve sap-
t›r›c› gerçek veya hükmî flahsiyettir.  Burse-
vi’nin yorumundan ç›kar›labilecek sonuca
göre, ‹sa’n›n Mehdi ile iflbirli¤i yapmas›, ger-
çek Hz. ‹sa-Mesih’in, do¤ru yol olan ‹slam
üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmed’in
inanc›nda olmas› ve bir gün bu inanc›n insaf-
l› Avrupal› Hrisitiyanlarca anlafl›larak sahte
Mesih olan Deccali temsil eden bat›l inanc›,
manevi güç ile birleflen maddi güçle etkisiz
hale getirmesi  olarak al›nabilir. Tabii, bütün
bunlar bir çok yorumlar gibi, birer yorum-
dur; ancak nisbeten akla uygun yorumlard›r.
Nihai gerçe¤i, tekrar edelim, yaln›z Allah bi-
lir.  Fakat özellikle belirtelim ki Mehdi, Hz.
Peygamberi aflamaz; Hz. Peygamberin yap-
mad›¤›n›/ yapamad›¤›n› yapamaz. Ayr›ca
mucizeler, Peygamberle sona erdi¤inden,
Mehdi, mucize de gösteremez. Ancak velile-
rin kerameti hakt›r. Allah’›n bu has kullar›,
herhangi bir iddia ve gösteriflte bulunma-
dan, ufak tefek baz› harikalar/kerametler
göstererek ‹slam’a ve Müslümanlara yararl›
olabilirler. Mehdinin ç›k›fl› ile y›rt›c› canavarla-
r›n kuzularla bir arada bulunaca¤›, zulüm, cina-
yet ve korkular›n son bulaca¤› bir dünya cenneti-
nin gerçekleflece¤i yolundaki rivayetler de bir
hayal ürünüdür. Bu gibi haberlerin, dünya-
lar› mutsuz insanlar› avutmak veya baz›
menfaatler temin etmek için bir tak›m aç›k
gözler taraf›ndan uydurularak Peygam-
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bere hadis diye isnat edilmifl sözler olmas›
kuvvetle muhtemeldir. Anlat›lan bu durum,
ancak âhiretteki cennette gerçekleflecektir. Bu
bak›mdan böyle bir dünyan›n tasarlanmas›,
ahiret inanc›n› y›kmak için olmas› da muhte-
meldir.  

Fakat biz, zaman zaman Hz. ‹sa, Deccal
ve Mehdi ile ilgili hadislerde zikri geçen ‹s-
tanbul’un fethi hadisesinin müstakil olarak ele
al›nmas› gerekti¤ini düflünüyoruz ve bu iti-
barla ‹stanbul’un fethi olay›n› Yahudi ve
Hristiyanlarda görülen Sami gelene¤i ile efl
tutarak; Bizans’› yeniden ihyaya, Müslüman
Türkleri barbar, iflgalci ve müstemlekeci ola-
rak tan›tma slogan›ndan inad›na vazgeçme-
yen Avrupa’n›n ve onun soyundan gelenle-
rin uygarl›k ad› alt›nda modern usullerle orta-
ya koyduklar› gerçek barbarl›klara, iflgallere,
sömürgeciliklere ve cinayetlere yeflil ›fl›k ya-
kabilecek ve art düflünceli oryantalizmin ilim
yald›zl› emellerine alet olabilecek bir k›s›m
yorumlar›n ilmi oldu¤unu söylemenin zor ol-
du¤u kanaatindeyiz. 

Ayr›ca, bir gelene¤in, dünyan›n çeflitli
yer ve zamanlar›ndaki bir k›s›m milletlerde
sürekli görülmesi, bu milletlerin onu hep bir-
birinden tevârüs ettiklerini de¤il de onun,
birbirinden habersiz ve müstakil olarak müfl-
terek bir kaynaktan ald›klar› bir de¤er oldu-
¤unu gösterebilir. Di¤er yandan, özellikle tek
gerçek ‹lâhi din olan ‹slam, madde ile mana-
y› beraber götüren bir dindir. Dolay›s›yla ‹s-
lam iman›, vatandan soyutlanamaz. Bu aç›-
dan bak›ld›¤›nda, ‹slam iman›n›n önce Mek-
ke’yi ve Medine’yi, pefli s›ra Kudüs’ü, sonra
Semerkand’i, Buhara’y›, Taflkent’i, Ofl’u ve
bilahare Anadolu’yu ve ‹stanbul’u kendisine
vatan edinmeyi mefkûre kabul etmesinden
daha tabii ne olabilir. Biliyoruz ki bar›fl›n en
büyük savunucusu olan Kur’an, bunun için
olmazsa olmaz iki flart koflmaktad›r. Bunlar›n
birincisi, gayri Müslimlerin, Müslümanlarla
dinlerinden dolay› savaflmamalar›, ikincisi
de  Müslümanlar› yurtlar›ndan ç›karmamala-
r› veya ç›karanlara yard›m etmemeleridir.(22)

Bu da gösteriyor ki Kur’an, din ile vatan› bir-
birine paralel tutmaktad›r. fiu halde, hadisle-
rin kriti¤ini yaparken, onlar›n Kur’an’la do¤-
rudan veya dolayl› olarak desteklenip des-
teklenmediklerini de göz önünde bulundur-
mak gerekmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda
Müslümanlar›n gelecekte fetihlerde buluna-
caklar›na iflaret eden bir k›s›m  ayetlere rast-

lamak mümkündür. Örnek olarak  " Allah,
sizden iman edip iyi ve do¤ru ifller yapanlara,
kendilerini, öncekileri hakim k›ld›¤› gibi hiç flüp-
hesiz arzda hakim k›laca¤›n›, raz› oldu¤u yegâne
din olan ‹slam’› yaflamalar›na hiç flüphesiz imkan
verece¤ini ve geçirdikleri korkulu dönemlerden
sonra bu korkunun yerine hiç flüphesiz emniyet
getirece¤ini vâdetmifltir. Onlar bu emniyet içeri-
sinde bana hiçbir fleyi ortak koflmadan, yaln›z ba-
na ibadet edeceklerdir. Kim bundan sonra küfre
dönerse, dinin (ve dolay›s›yla Allah’›n bu dinin
ba¤l›lar›na vâdetti¤i nimet ve mükafatlar›n) d›fl›-
na ç›km›fl olanlar, iflte onlard›r."(23) ; "Allah size,
alaca¤›n›z pek çok ganimetler vâdedip, hemen
flimdi flunu (Hayber fethini veya Hüdeybiye bar›-
fl›n›) ba¤›fllam›flt›r. Baflka bir tak›m fetih ve gani-
metleri de vâdetmifltir ki siz onlar› kazanmaya
güçlü (ve bilgisine sahip) de¤ildiniz. Onlar› ancak
Allah’›n bilgisi ve kudreti kuflatm›flt›r. Allah her
fleye güçlüdür."(24) Mealindeki ayetleri zikre-
debiliriz.

Di¤er yandan Hz. Peygamberin, zama-
n›n belli bafll› devlet baflkanlar›na oldu¤u gi-
bi, Bizans hükümdar› Herakleitos’a ‹slam’a
davet mektubu göndermesi de Hz. Peygam-
berin Do¤u Roma’n›n merkezi ‹stanbul’u
gündeminde tuttu¤unu gösterir. Bununla
birlikte bizzat Kur’an’da Do¤u ve Bat› Ro-
ma’y› kapsayan Er-Rum ad›na izafeten bir
sureye yer verilmifl olmas› da bu sav› destek-
ler mahiyettedir. Ad› geçen sûrede Rumlar›n
galibiyet ve ma¤lubiyetinden; içlerinde Rum-
lar›n da bulundu¤u pek çok insanlar›n dünya
hayat›n›n görünen k›sm› ile ilgili bilgilere sa-
hip olmalar›na mukabil, ahiretten gafil bu-
lunmalar›ndan; arkeolojik konulardan; ka-
inat›n ve insan›n yarat›l›fl›ndan; dillerin ve
renklerin ayr›l›fl›n›n, biyolojik ve astronomik
hadiselerin incelenmesinde bilginler ve mü-
tefekkirler için bir çok bilgi ve belgelerin bu-
lundu¤undan vb. gibi daha baflka hususlar-
dan bahsedilmesi ve âdeta geçmiflteki Yunan
ilmi ve felsefesi yan›nda, gelecekteki Bat›n›n
ça¤dafl ilim ve tekni¤ini de kritik eden konu-
lara mucizevi bir tarzda yer verilmifl olmas›
‹stanbul’un ve hatta Avrupa’n›n Kur’an’›n
konular› d›fl›nda kalmad›¤›n› göstermekte-
dir. ‹stanbul’un fethi ve Avrupa ile ‹slam ale-
minin fetih sonras› iliflki ak›fl›n›n Araplar ile
de¤il de Türkler vas›tas› ile olaca¤›n›n hadi-
seler ile ortaya ç›kmas›n›n, mezkûr sure ve
ayetler ile irtibats›z ve yaln›z bir rastlant› so-
nucu oldu¤unu iddia etmek, Kur’an mucize-
si yan›n-
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da realiteleri de görmezlikten gelmek olur.
fiu halde, ‹stanbul’un fethi hadisinin isnat
zincirinin, görünüflte zay›f ve baz› siyasi mü-
lahazalar ile uydurulmufl olma ihtimali varit
bulunsa bile, yaln›z olaylar›n hadisin ifadesi-
ne uygun  ve ‹slam aleminin hayr›na ve inki-
flaf›na hizmet edecek tarzda geliflmesi dahi
bu hadisin aklen s›hhatini gerektirecek tarz-
dad›r. E¤er ‹stanbul, özellikle Müslüman
Türkler taraf›ndan fethedilmifl olmasayd›, ‹s-
lam’›n çehresi çok önceden solacak ve her fle-
ye ra¤men, çok olumlu yönleri bulunan bu
günkü manzaralar dahi görülemeyecekti.  

fiayet Kur’an’›n bu beyanlar› da ‹slam yo-
rumcular›nca Apokaliptisizm ile de¤erlendi-
rilir ise, o takdirde önemli bir kriz ile karfl›
karfl›yay›z, demektir. Böyle bir krizi, farkl›
zeminlerde tart›flman›n gerekece¤i aç›kt›r.
Kur’an’›n indirilifli s›ras›nda muhaliflerce or-
taya at›lan ve Kur’an taraf›ndan yeteri kadar
yan›tlanarak tarihin raflar›na kald›r›lan bayat
iddialar, oryantalistlerce yeni imifl gibi ortaya
konmakta ve bunlar baz› çevrelerce, mal bul-
du¤unu sanan ma¤ribi misali, k›r›k dökük ter-
cümelerle ve bilimsellik ad›na Türkiye gün-
demine sokularak, zaten problemlerle bo¤u-
flan insanlar›m›z›n kafalar› kar›flt›r›lmaktad›r.
Bunun ‹slam’a bir yarar getirece¤ini düflün-
müyoruz. Yap›lmas› gereken ifl, hep reaksi-
yoner olmak de¤il, biraz da aksiyoner olmak-
t›r. Bu da ‹slam gerçeklerini oryantalistlere
anlatmak üzere Bat› dillerinde kaleme al›n-
m›fl eserleri Avrupa ve Amerika gibi ülkeler-
de yay›nlamakla gerçekleflir.   

Bu itibarla, ‹stanbul’un fethi hadisesinin,
Kur’an ve Sünnet’ten tamamen kopuk, dün-
ya siyasi tarih konjonktüründeki s›radan bir
olay olarak de¤erlendirilmesinin isabetli ol-
mayaca¤› sonucuna var›labilir. 

‹stanbul’un fethini kutlarken, baflta Yu-
nan olmak üzere, Avrupa, Amerika ve Rusya
gibi devletlerin ‹stanbul’a olan ifltahlar›n›n
daha da kabarmas›na yol açmamaya dikkat
etmemiz gerekti¤ini de ilave etmeliyiz. Di¤er
yandan, bir ayette de meâlen "Onlar geçmifl
bir ümmettir. Onlar›n kazand›¤› kendilerine, si-
zin kazand›¤›n›z da sizedir. "(25) buyuruldu¤u
üzere, atalar›m›z›n kazand›¤› bu kutlu zafer
ile övünebilmemiz için, onu korumak ve ge-
lifltirmekle yükümlüyüz. ‹stanbul’u bekleme-
si muhtemel iflgal, ahlaks›zl›k, anarfli, fitne ve
fesat tehlikelerine karfl› gerekli tedbirleri al›p
almad›¤›m›z›n muhasebesini yapmal›y›z. Ya-

k›n günlerde Irak’›n bafl›na gelenlerden ibret
almal›y›z. Avrupa, Amerika ve Rusya’n›n ve
onlar›n köhnemifl atas› iken, flimdi fl›mar›k
çocu¤u durumuna getirilmifl bulunan Yu-
nan’›n/Rum’un -Allah göstermesin- bir gün
‹stanbul’u iflgal ve istilaya kalk›flmalar› duru-
munda buray› savunacak petriot füzesi ve
rampalar›n›n, koruyucu uçak gemilerinin,
bombard›man uçaklar› ve jetlerinin ve di¤er
her türlü donan›m›n haz›rlanmas› için ne la-
z›m ise milletçe yapmal›y›z. Bunlar› yapmaz-
sak, Hz. Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin zikri geçen
ayete verdi¤i manaya göre, baflta bu dünya
cenneti fiehir olmak üzere, bütün vatan›m›z›
tehlikeye sokmufl oluruz. Geçmifl ile övünür-
ken, ça¤›n gerektirdi¤i sivil ve askeri gücü te-
darik etmek gayret ve baflar›s›n› göstermek
sureti ile ecdad›n›n açt›¤› ç›¤›r› sürdüreme-
yen milletler bir süre acziyet, meskenet ve
gaflet bata¤›nda sürünerek yaflasalar bile, so-
nunda kâinat›n hak edenlere ac›mas›z kanun-
lar›n›n pençesi alt›nda varl›k sahnesinden si-
linmeye mahkûm olurlar. Hz. Ebû Eyyûb el-
Ensarî ve ecdad›m›z› anarken, örnek al›nma-
s›n› tavsiye etti¤imiz husus, elbette o devrin
teknolojisi de¤il, bu iman ve azim abideleri-
nin ça¤› yakalamaya yönelik ö¤ütlerini dik-
kate almakt›r. Dolay›s›yla "21. Yüzy›l›n so-
runlar›n›n çözümünü 1400 y›l öncesinin
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ö¤ütlerinde aramak gericiliktir" sözünün mu-
hatab› biz  olamay›z. 

‹stanbul iflgal edilemez demeyelim. I. Dünya
Savafl› sonras›nda ‹stanbul’un, savafl›n galip-
leri olan ‹tilaf Devletlerince 13 Kas›m 1918’
de resmen iflgal edildi¤ini, iflgalin befl y›l sür-
dü¤ünü ve savafl gücüyle de¤il, Lozan Ant-
laflmas› hükümlerince sona erdi¤ini hat›rla-
mak laz›md›r. Evet maddi gücümüz, o gün-
künden çok ilerdedir. Ancak bu gücün yüzde
yüz kendi fabrikalar›m›zda üretilmedi¤ini ve
süper güçlere oranla yetersiz oldu¤unu unut-
mayal›m. Sonra, o gün milletimizin moral de-
¤erlere ba¤l›l›¤› daha kuvvetli idi. Bu gün bu
de¤erlere ba¤l›l›k önemli oranda erozyona
u¤ram›flt›r. Dolay›s›yla maddi güç yetersizli-
¤i yan›nda, manevi güç yetersizli¤imiz var-
d›r. Ayr›ca o gün baz› sebeplerle iflgale son
veren Avrupal›lar ve onlar›n destekledikleri
devletler, bu gün iflgalde bulunsalar, acaba
bir daha buray› kolayca boflalt›rlar m›?!    

Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin mezkûr ayete
verdi¤i mana iflte bütün bu tehlikelere karfl›
tedbir almam›z› önermektedir. Fetih flenlikle-
ri ve Hz. Ebû Eyyûb el-Ensarî’yi anma ihtifal-
leri, bu tedbirleri almaya h›z vermemize vesi-
le olmal›d›r. Lâkin manzara fludur; Müslü-
man Türk’ün tarihî ve güncel düflmanlar›n›n
‹stanbul’un cazibesi karfl›s›nda ilgileri sürek-
li artmakta, Hz. Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin
Kur’an’dan ilham alarak dikkat çekti¤i tehli-
ke çanlar› çalmakta, bu manzara karfl›s›nda
Fatih, mezar›nda ›zd›raplar içinde k›vran-
makta, fakat ‹stanbul’un bir k›s›m sosyetesi
bunlardan habersiz ç›lg›nca e¤lenmektedir.
Bu tabiat harikas›n›, kendi elleriyle talipleri-
ne sunmaya haz›r olanlar için mesele yoktur;
ama böyle düflünmeyenlerin ifli gerçekten
zordur. 

Son bir hususa daha de¤inmekte yarar
vard›r. Genellikle tarihçiler, Orta Ça¤›n ‹stan-
bul’un fethi ile son buldu¤unu ve Yeni Ça¤›n
bafllad›¤›n› kabul ederler. Oysa bir k›s›m Av-
rupal› tarihçilere göre, ‹stanbul’un fethi, mede-
ni ilerlemeler aç›s›ndan bir tekâmül say›lamaz.
Halbuki, matbaan›n icad› ve Amerikan›n keflfi,
uygarl›k aflamalar›nda büyük bir ad›m say›la-
bilir. Bu itibarla Yeni Ça¤, ‹stanbul’un fethi ile
de¤il, Avrupa’n›n yeni keflifler devri ile baflla-
t›lmal›d›r.(26)

Bu bile gösteriyor ki Avrupal›lar, ‹stan-
bul’un Müslüman Türklerce fethediliflini içle-
rine sindirememifllerdir. Esasen, istisnalar

sakl› kalmak kayd›yla, genel olarak onlar na-
zar›nda insan›n ve hele Avrupal› olmayan in-
san›n, insan olarak pek fazla bir de¤eri yok-
tur. Teknik ve eflya özellikle bu istenmeyen
insandan daha de¤erlidir. Son olaylarla bir
defa daha gördük ki, ister Do¤u ister Bat› Blo-
kundan olsun, süper devletlerin ve onlar›n
paralelinde olanlar›n uygarl›k anlay›fllar›, tek-
nik güç uygarl›¤›d›r; dolay›s›yla, insanlar›
sindirmeyi hedefleyen bir uygarl›kt›r. Bu ba-
k›mdan onlar›n,ifline gelmeyen insanlar› kaz›-
¤a vurduran, Osmanl› elçilerinin serpufllar›n›
bafllar›na çivilettiren, memleketteki bütün
kör, topal ve sakatlar› bir binaya toplayarak
içirip sarhofl ettikten sonra bina ile birlikte
topluca yang›na veren Kaz›kl› Voyvoda’n›n,
dinî veya felsefî inançlar›ndan dolay› ilim
adamlar›n› tanr› ad›na yakan veya y›rt›c› ca-
navarlara parçalatt›ran Engizisyon mahkeme-
lerinin hakimiyetini do¤rudan veya dolayl›
olarak etkisiz hale getiren Fatih’i bir deha ve
fethini bir medeniyet olay› saymamalar›na
flaflmamak laz›md›r. Ancak, insafl› düflüne-
lim, Türkler o zaman›n Avrupa’s›ndan her
yönden üstün olmasalard›, ‹stanbul’u alabilir-
ler mi idi? Ve yine Türkler modern devlet gü-
cünü do¤uran 15. asr›n son devresinde, baru-
tu mükemmel flekilde kullanarak ‹stanbul’u
almasalard›, Avrupal›lar›n gözü aç›lacak, Rö-
nesans h›zland›r›lacak, Reform bafllayacak,
kilisenin din ve vicdan hürriyetine vurdu¤u
zincirleri k›rma fluuru uyanacak, Frans›z ‹hti-
lali meydana gelecek, Avrupa’n›n hurafeler-
den kurtularak ayd›nlanmas›na zemin haz›r-
lanm›fl olacak m›yd›?. Di¤er yandan,  ‹stan-
bul’un fethi ile ‹pek Yolunun kapand›¤› kor-
kusuyla do¤uya götüren baflka yollar›n arafl-
t›r›lmas› sonucu Hindistan ve Çine ulafl›lma-
s›, büyük co¤rafi keflifler ve bunlara paralel
olarak Osmanl›y› ma¤lup etmek için giriflilen
yeni teknik araflt›rma ve bulufllar ‹stanbul’un
fethinin sebep oldu¤u  Avrupal›larca medeni
sonuçlar de¤il midir? Söz konusu Avrupal›
tarihçiler, bu gerçeklere gözlerini yummufl
görünüyorlar. Ama bu Avrupal› tarihçiler ka-
bul etmeseler de, tarihi realiteler göstermifltir
ki, ‹stanbul’un fethi Avrupal›’n›n gözünü aç-
m›flt›r. Osmanl›’y› yenilgiye u¤ratmak için
Avrupal›, bütün h›rs› ve gayretiyle ve giderek
artan bir tempoyla çal›fl›rken, ilerleyen y›llar-
da ‹stanbul Fatih’inin sonraki torunlar› -ma-
alesef- uyumufllar, ça¤a ayak uyduramam›fl-
lar ve bir gün geldi ki, de-
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26-Ahmet Refik, Büyük Tarihi
Umumi, ‹st. 1328, I, 18.



¤il imparatorlu¤u, ‹stanbul’u bile koruyamaz
duruma düflmüfllerdir. Kur’an’›n mesaj›n›,
Peygamber ve sahabesinin tatbikat›n› unuta-
rak tedbir almayan ve bu suretle ‹slam yurtla-
r›n› geri b›rakarak haçl› sürülerine çi¤neten
Müslüman adl› milletler Allah’a ve peygam-
bere isyan ve ihanet içerisindedirler. Evet, bu
ihmal,isyan ve ihanetlerin bir sonucu olarak,
evvelce de belirtti¤imiz gibi, 1453’ te fethedi-
liflinden sonra, ‹stanbul ilk kez ‹’tilaf Devletle-
rinden oluflan yabanc› kuvvetlerce, 13 kas›m
1918’ de resmen iflgal edilmifl ve befl y›l süren
iflgalden sonra Lozan Antlaflmas› hükümleri-
ne göre 2 Ekim 1923’ de boflalt›lm›flt›r. 

SONUÇ

Musavver Dairetü’l Mearif’in, Hz. Pey-
gamber’in misafir kald›¤› evin Ebû Eyyûb el-En-
sarî’nin babas› Zeyd’in evi oldu¤u yolundaki ri-
vayeti do¤ru de¤ildir. 

Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin söz konusu aye-
te verdi¤i mana, Kur’an’›n di¤er ayetlerince
iflarî olarak desteklenmektedir. Dolay›s›yla
bu ayete verilen di¤er mânalar zay›f görün-
mektedir.

‹stanbul’un fethi ile ilgili hadisin, Sami gele-
ne¤inden ‹slam’a intikal etmifl Apokaliptisizm’in
bir devam› olabilece¤i yolundaki görüfl, Kur’an›
flaibeli göstermeye kadar varabilecek nitelik-
te tehlikeli sonuçlar do¤urabilir.

Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin bir çok fetihler-
den sonra, önce K›br›s’›n, sonra da ‹stan-
bul’un fethi seferine kat›lmas›, Müslüman
Türklerin gelecekte buralara hakim olaca¤›-
n›n ve ‹slam bayraktarl›¤›n› ondan devir ala-
rak sürdüreceklerinin bir iflareti olarak de-
¤erlendirilebilir.

Ebû Eyyûb el-Ensarî’nin kendisi ‹stanbul
seferine kat›l›p orada vefat etti¤i gibi, onun
evlad›ndan birinin de Türkistan’›n ‹slamlafl-
mas› seferine kat›lm›fl oldu¤u ve meflhur Ehl-
i Sünnet imam› Ebû Mansur el-Maturidî’nin
bunun neslinden geldi¤i yolunda bir rivayet
bulunmaktad›r. Di¤er yandan Do¤u Beyaz›t-
l› Yard›mc› soyad›n› tafl›yan ailenin Ebû Ey-
yûb el-Ensarî’nin neslinden oldu¤u yolunda
bir rivayeti bu aile fertlerinden dinlemifl bu-
lunmaktay›z.

Fatih’in ‹stanbul’u fethetmesinin ve bu-
ran›n Müslüman Türk nesillerince sürekli
olarak korunmas›n›n anahtar›, Ebû Eyyûb el-
Ensarî’nin mezkûr ayetten anlad›¤› mesajda

sakl›d›r.

Bursal› ‹smail Hakk› merhum, ‹stan-
bul’un fethi hadisindeki Mehdinin Fatih Sul-
tan Mehmet olabilece¤ini belirtmektedir. Bu
yoruma dayanarak, ‹stanbul’un fethinin Dec-
cal, ‹sa ve Mehdi üçlüsüyle an›lmas›ndan flu
sonuçlar ç›kar›labilir: a) Deccal,  Hz. ‹sa’ya
mensup oldu¤unu iddia eden,  ancak gerçek-
te ona ihanet eden Avrupa  H›ristiyanl›¤›n›
temsil eder. b) Gerçek Hz. ‹sa, Mehdî olarak
an›lan Fatih’in ‹slam’dan ibaret inanc›na sa-
hip oldu¤u Müslümanlarca kabul edilen Pey-
gamberdir. c) Mehdi ile Hz. ‹sa’n›n birlik
yapmas› da vaktiyle Hz. ‹sa’n›n getirdi¤i
inanc›n bir gün özdefl oldu¤u ‹slam ile birlefl-
mesini sembolize edebilir.

‹stanbul’un her ça¤da korunmas› fethinden
zordur. Çünkü onu korumak, sürekli olarak, en
az›ndan süper dünya güçlerininkine denk bir
güce sahip olmay› gerektirmektedir. Bu güce
sahip olunmad›¤› takdirde ‹stanbul’un fethini
kutlamak çok bir fley ifade etmez.

Ve bir yakar›fl:

Anadolu bir bahçe; ‹stanbul bu bahçenin
bafl›nda görkemli bir saray; Çanakkale ve ‹s-
tanbul bo¤azlar› bu bahçeli saray›n dünyaya
aç›lan kap›lar›; buralar›n hakimiyeti, bu kap›-
lar›n anahtar›n›n elde bulundurulmas›; baflta
Hz. Ebû Eyyûb el-Ensarî ve Fatih olmak üze-
re nice sahabe,  sultan, flüheda, ulema ve ev-
liya  bu bahçeli saray›n manevi bekçileri; mil-
let ile bütünleflen askerler, polisler ve di¤er
güvenlik görevlileri de onun maddi ve aktif
bekçileri; nice cami, minare, mescid ve med-
reseler ve di¤er ‹slâmî eserler bu saray›n ta-
pular› mesabesindedir. Allah bizi ‹stan-
bul’dan ve ‹stanbul’u bizden ay›rmas›n! Bu
mülk-ü millete, bu din-ü devlete zeval ver-
mesin!
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Resim 6; Eyüp Piyerloti (‹stan-
bul, Atlantis, Martin Hürli-
mann, S. 112)
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BIZANS’TA HEKIM AZIZLER,
EYÜP'TEKI KOSMAS VE DAMIANOS

KILISESI

Doç. Dr. Gülgün KÖRO⁄LU

‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi.  Mimar Sinan Üniversitesi’nde yüksek
lisans ve doktora çal›flmalar›n› tamamlad›. Halen ayn› Üniversitede ö¤retim üyesi olarak

çal›flmakta.  Ortaça¤la ilgili kaz› ve yüzey araflt›rmalar›na kat›lmakta. Bizans sanat ve mimarisi
konusunda çal›flmalar› bulunmakta.



Do¤u Roma ya da günümüzdeki adland›r›-
l›fl›yla Bizans ‹mparatorlu¤u, Ortaça¤›n tümü-
nü kapsayan, Anadolu, Balkanlar, ‹talya, Yuna-
nistan, Suriye ve Kuzey Afrika’da bin y›l› aflk›n
süre hüküm sürmüfl, döneminin dünya devleti
olmufl bir uygarl›kt›r. Bizans kültür ve sanat›
içinde birbirine karfl›t olan pek çok etken yan
yanad›r. Örne¤in çok tanr›l› Pagan inanc› ile
tek tanr›l› H›ristiyan inanç, Latin kökenli Roma
ile Do¤ulu Grek kültürü ve yay›ld›¤› genifl co¤-
rafyadan dolay› mahalli kültürlerin, Bizans'ta
iç içe geçmifl oldu¤u görülmektedir. Ayr›ca s›-
n›r komflular›yla savafllar›n yan› s›ra karfl›l›kl›
etkileflimlerin yafland›¤› da göze çarpmaktad›r. 

Bizansl›lar hastal›klardan korunmak ve
kurtulmak için kökeni Grek-Roma gelene¤ine
dayanan t›bbi yöntemlerinin yan› s›ra inanca
dayal› uygulamalar› da kullanm›fllard›r(1). Bi-
zans t›bb› ve t›p kurulufllar›yla ilgili bilgiler s›-
n›rl› da olsa günümüze ulaflabilmifltir(2). Bizans
t›bb› ile ilgili bilgi veren kaynaklar aras›nda
baflta el yazmalar›, manast›r vakfiyeleri (typi-
kon), tarihçilerin yazd›¤› kronikler ve azizlerin
hayat hikayeleri (vitae) gelmektedir. Bizans dö-
neminde, Yunan ve Roma döneminde yaz›lm›fl
t›pla ilgili kitaplar›n kopyalar› yap›lm›flt›r.
6.yüzy›lda, Juliana Anicia adl› soylu bir han›-
m›n deste¤iyle kopyalanan flifal› bitkileri, hay-
vanlar› tan›tan günümüzde Viyana'da bulunan
resimli Dioskorides el yazmas› bu kitaplardan
sadece biridir(3)(resim 1). 

Günümüze ulaflabilen t›pla ilgili arkeolojik
belgeler aras›nda; Romal› ve Bizansl› hekimle-
rin operasyonlarda kulland›klar› araç gereç-
ler(4) (b›çak, kemik kesici, spatül, çengel, i¤ne,
c›mb›z, sonda, forseps ve kan alma kaplar› vd.)
ile hekimlerin bu tür aletlerini ve ilaç fliflelerini
tafl›d›klar› fildifli, ahflap veya deriden kutu ve
sand›klar› gelmektedir(5) . Ayr›ca hekimlik

mesle¤iyle profesyonel olarak u¤raflan erkek
ve kad›n hekimler (medici-iatros) ile süt anne,
ebe gibi yard›mc› elemanlar›n varl›¤›n› mezar
tafllar› da göstermektedir(6) . 

Manast›r vakfiyelerinde, hastane, cüzam-
hane, düflkünler ve öksüzler evi gibi manast›ra
ba¤l› kurumlar ve buralarda çal›flan personel
ile ilgili bilgilere  yer verilmifltir. Örne¤in Pan-
tokrator Manast›r›'na ait vakfiyede(7), manast›-
ra ba¤l› olarak çal›flan, Konstantinopolis'in en
büyük hastanesinin bölümleri, burada görev
yapan hekim ve di¤er yard›mc› personel ile
hastalara sa¤lanan olanaklardan söz edilir. Bu-
gün Vatan caddesi olan, Bizans döneminde
Lykos deresinin kuzey k›y›s›nda kurulmufl bu-
lunan Konstantin Lips Manast›r›'n›n da bir has-
tanesi vard›(8) . Hastanelerin yan› s›ra Ksenedo-
kion yada Xenon denilen yap›larda, yolcular ve
yafll›lar konaklayabildikleri gibi buralarda ihti-
yac› olanlara tedavi de uygulanmaktayd›.  Ni-
ka ‹syan›(532 y›l› ocak) s›ras›nda ç›kan yang›n-
da, Hagia Eirene Kilisesi'nin bitifli¤indeki
Sampson Ksenedokionu'nda kalan çok say›da-
ki hasta da yanarak ölmüfltü(9) . Yafll›lar için ku-
rulmufl olan huzur evleri ise daha çok Bo¤az›n
her iki yan›ndaki s›rtlarda bulunuyordu(10).
Kentin d›fl›nda olmas› tercih edilen, cüzaml›
hastalara hizmet veren cüzamhanelerden biri
de  Hasköy civar›nda kurulmufltu(11) . 

Farkl› inançlara ra¤men ülkeler aras›nda
hekim al›flverifli oldu¤u da bilinmektedir.
14.yüzy›l bafllar›nda Orhan Beyin, Taronites
ad›nda bir Bizansl› hekimi vard›r. ‹mparator
Andronikos Palaiologos'un (1328-41) hastal›¤›
s›ras›nda saray hekimlerinin yan› s›ra Türk-
ler'den de üç hekim ça¤r›lm›flt›.
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(1) A. M. Talbot - G. Vikan, "Healing", The
Oxford Dictionary of Byzantium 2 (1991),
(Eds. A.Kazhdan et.al.), s. 905.

(2) Bizans hastaneleriyle ilgili ayr›nt›-
l› bilgi için bkz. T. S. Miller, The Birth
of the Hospital in the Byzantine Empire,
Baltimore-London 1997.

(3) S. Eyice, "Bizans hastanelerine da-
ir", TAÇ 1/3 (1986), s. 10 ve 15 no-
t 64 (E. Diez, "Die miniaturen des Wi-
ener Dioskurides", J. Strzgowski,
Ursprung und Sieg der Altbyzantinisc-
hen Kunst, Wien 1903, s. 4. Bu çok de-
¤erli elyazma, Elçi O. Ghiselin de Bus-
becq (1522-1592) taraf›ndan ‹stan-
bul'da bir Yahudi’den sat›n al›narak
Viyana'ya götürülmüfltür. Bkz. Vier
Briefe aus der Türkei,latinceden çev. H.
Cahit Yalç›n, ‹st. 1939, s.315)

(4) R. Jackson, Roma ‹mparatorlu¤u'nda
Doktorlar ve Hastal›klar, (Çev. fi. Mum-
cu), Homer Yay›nlar›, ‹stanbul 1999,
s.110-1 (resim 27), s. 115 ve 118 (resim
29). s. 112, resim 28'de Atina Asklepi-
onu'nda bulunan mermer levha üze-
rinde kabartma olarak, içinde befl
adet neflter ve kemik levyesi olan
mentefleli tahtadan  cerrahi alet kutu-
su  ile iki kan alma kab› gösterilmifltir.
‹stanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki t›p
aletleri için bkz. N. Atakan, "Anado-
lu'da t›p aletleri ve araç-gereçleri", ‹s-
tanbul Arkeoloji Müzeleri Geçmiflten Gü-
nümüze T›p Sergisi, 38. Uluslaras› T›p
Tarihi Kongresi, ‹stanbul 2002, s. 1-3 ve
8-17.

(5) G. Vikan, "Art, medicine, and ma-
gic in early Byzantium", Dumbarton
Oaks Papers 38 (1984), 65, not 3.

(6) Günümüzde Bursa Arkeoloji Mü-
zesi'nde sergilenen, Afyon'da bulun-
mufl olan hekim Marcus'a ait mezar
tafl› (env.no.379) için bkz. Eyice 1986,
s. 5, resim 1; Roma ve Bizans döne-
minden hekim, ebe ve süt anne mezar
tafllar› için bkz. Jackson 1999, s. 83, re-
sim 21 ve s. 97, resim 25a ve 25b. 

(7) G. Schreiber, "Byzantinisches und
abendländisches hospital. Zur spita-
lordnung des Pantocrator und zur
Byzantinischen Medizin", Byzantinisc-
he Zeitschrift 42 (1943), s. 116-49 ve
373-6; (Ed.) J. Thomas - A. Constanti-
nides, Byzantine Monastic Foundation
Documents II, (DOS XXXV, Harvard
University) 2000, s. 734-5. 

(8) Eyice 1986, s. 11.

(9) Prokopios, ‹stanbul'da Iustinianus
Döneminde Yap›lar, Birinci Kitap, (Girifl
ve çeviri E. Özbayo¤lu), Arkeoloji Sa-
nat Yay›nlar›, ‹stanbul 1994, s. 25; W.
Müller_Wiener, ‹stanbul'un Tarihsel
Topografyas›, (Çev. Ü. Say›n), ‹stanbul
2001, s. 22. Bu alanda yap›lan ar-
keolojik kaz›larla ilgili bkz.F. Dirim-
tekin, "Les fouilles faites a Istanbul",
Cahiers Archeologiques 13 (1962), 161-
85. 

(10) Ayr›nt›l› bilgi için bkz. S. Eyice,
Bizans Devrinde Bo¤aziçi, ‹st.1974.

(11) Eyice 1986, s. 9.

Resim 1;  Bö¤ürtlen çal›s›, minya-
türlü el yazmas›, Dioskorides, De
Materia Medica’n›n 10.yüzy›l
kopyas› 39x29 cm

Resim 2; Kötü ruhlar, Ioannes
Klimaks’›n cennet merdiveni konu-
lu ikonas›ndan ayr›nt›, Sina Kathe-
rina Manast›r›, Ahflap üzerine
tampera, 12.yüzy›l.

Resim 3; ‹sa’n›n Jarius’un k›z›n›
diriltme mucizesi, Kariye Müzesi,
Mezar flapeli freskolar›ndan ayr›n-
t›, 14.yüzy›l.



Prokopios, Theophanes, Anna Komnena,
Ioannes Kinnamos ve Mikhael Psellos gibi Bi-
zansl› tarihçilerin kaleme ald›¤› kronikler, Bi-
zansl› imparatorlar›n hastal›klar›, hekimler ve
sa¤l›k kurulufllar›yla ilgili bilgi vermektedir(12).
Ayr›ca H›ristiyanl›kta büyük önem tafl›yan
azizlerin hayat hikayeleri (vitae)'de Bizans t›b-
b›n› tan›tan kaynaklar aras›ndad›r. 

Bizansl›lar her türlü hastal›¤›n bafll›ca se-
bebi olarak; fleytan ve di¤er kötü ruhlar› gör-
müfllerdir (resim 2). Hastal›klardan ve her tür-
lü dertten kurtulma, ancak Tanr›n›n ve Tanr›y-
la bir oldu¤una inan›lan ‹sa’n›n izni ve yard›-
m›yla olmaktad›r. Kutsal Kitapta, ‹sa’n›n muci-
zeleri aras›nda ölmüfl olanlar›n diriltilmesi, kö-
rün, felçlinin, kötürümün, cüzaml›n›n, kana-
mal› kad›n›n ve içine kötü ruh girdi¤i için deli-
ren adam›n iyilefltirilmesi gibi pek çok mucize-
vi iyileflme anlat›lmaktad›r (resim 3-4-5). ‹sa,
çok tanr›l› dinin sa¤l›k tanr›s› Asklepios gibi
hastal›klar› iyilefltirmekte ve Zeus gibi onlar›
diriltebilmektedir. 

H›ristiyan inanc›n›n ve kültürünün ayr›l-
maz parçalar› olan azizler, inançlar› u¤runa bu
dünyan›n bütün nimetlerinden ellerini etekleri-
ni çekmifl, inançlar› için yaflam›fl, çeflitli zulüm-
lere katlanm›fl ve sonunda canlar›n› bile feda
etmekten çekinmemifl kutsal kiflilerdir. fieyta-
n›n yönetti¤i maddi dünyan›n olumsuzluklar›-
n› tafl›mazlar(13). Bu sebepten dolay›, di¤er in-
sanlara nazaran tanr›ya daha yak›nlaflm›fl, Tan-
r› da onlara insanüstü güçler ba¤›fllam›flt›r. ‹yi

H›ristiyan ve insan olma özellikleriyle, inançl›
insanlara örnek olmalar›n›n yan› s›ra tanr› ve
insanlar aras›nda arac›l›k görevi yapt›klar›na
inan›lm›flt›r(14) . Azizler t›pk› ‹sa ve Eski Ahitte-
ki di¤er peygamberler gibi, mucizeler gösterir-
ler. Onlar insanlar için öbür dünyadan daha
çok, bu dünya için gerekliydiler. Azizler sade-
ce mucizevi tedaviler gerçeklefltirmemifller, za-
man ve yer kavramlar›n› aflarak, ölümlerinden
sonra bile inananlar› himaye etmifllerdir(15) .
Kentleri düflman sald›r›lar›ndan korumufl, ku-
rakl›k, sel, deprem, rüzgar ve yang›n gibi do¤al
felaketleri giderip, nehirleri aflm›fl, k›tl›¤› gider-
mifl, topra¤› bereketlendirip, çekirge ve böcek
gibi haflaratlardan ürünleri korumufl, vahfli
hayvanlar› evcillefltirmifl, hastal›klardan ve di-
¤er kötülüklerden insanlar› korumu olduklar›-
na inan›lm›flt›r(16) . Baz› azizler ve di¤er kutsal
kiflilere baz› bölge, flehir ve kiflilerce sahiplenil-
di¤i görülmektedir. Örne¤in Demetrios, Sela-
nik kentinin koruyucu azizidir (resim 6). Kenti
düflman sald›r›lar›ndan say›s›z kere korumufl
ve ona adanm›fl olan kilisedeki kutsal kal›nt›la-
r› (rölik) flifa da¤›tmaya devam etmifltir. 5.-
6.yüzy›l›n tan›nm›fl Theodosius ailesinin soylu
kad›nlar›, özellikle Mezopotamyal› Aziz Polye-
uktos'a çok güçlü bir inançla ba¤l› olduklar›n-
dan, bu aileden gelen Juliana Anicia, azizin rö-
liklerini Konstantinopolis'e getirtmifl, X. bölge-
deki kendi saray›n›n yak›n›na bu azize adad›¤›
büyük bir manast›r kilisesi infla ettirmifltir(17) . 

‹sa'n›n çarm›ha gerildi¤i gerçek haç›n par-
çalar›, kanl› kefeni, Meryem'in bafl örtüsü ve
kufla¤›, havarilerin kutsal kal›nt›lar›, azizlerin
kemikleri, saç, sakal ve giysi parçalar› ya da
bunlarla temas etmifl her türlü obje, rölik olarak
adland›r›lm›fl ve bunlar›n flifa verici özellikleri-
ne inan›lm›flt›r(18) . Röliklerin yan› s›ra üzerinde
kutsal kiflilerin betimlendi¤i, özellikle kilise re-
simlerinin ve tafl›nabilir resimler olan ikonala-
r›n da bir arac› olarak, bizzat tasvir edilen ki-
fliyle ba¤lant› kurdu¤u düflünülerek mucizeler
yaratt›¤› kabul edilmifltir. 

Kaynaklar, özellikle dertlerine flifa arayan
hastalar›n, Kutsal Topraklardaki Hac kilisele-
rinde ve türbelerindeki misafirhanelerde veya
paspaslar üzerinde sabahlad›klar›nda hastal›k-
lar›n›n aniden geçti¤ini anlatan hikayelerle do-
ludur. 

Her türlü hastal›¤› iyilefltirme ve s›k›nt›lar›
gidermede baz› azizlerin özellikle ön planda
olduklar› görülür. Mucizevi iyileflmeler sa¤la-
yan en ünlü ziyaret merkezlerinden biri, An-
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(12) Prokopios 1994, s. 35; Anna
Komnena, Alexiad, Malazgirt'in
Sonras›, (Çev. B. Umar), ‹nk›lap
Kitapevi, ‹stanbul 1996, s. 453,
515; (Yay›na haz›rlayan) I. De-
mirkent, Mikhael Psellos'un Khro-
nografyas›, Türk Tarih Kurumu
Bas›mevi, Ankara 1992; (Yay›na
haz›rlayan) I. Demirkent, Ioannes
Kinnamos'un Historia's›, Türk Ta-
rih Kurumu Bas›mevi, Ankara
2001, s. 139. Bizansl› tarihçilerin
kaleme ald›klar› khroniklerde,
daha çok imparatorlar›n hasta-
l›klar› ve uygulanan tedavilerin-
den söz edilir. Örne¤in Prokopi-
os (1994, s.33), Iustinianus'un di-
zindeki ac›dan kurtulman›n min-
net borcuyla, Kosmidion'daki
Kosmas ve Damianos Manast›r›-
n› geniflletti¤ini yazar. Konstan-
tin Monamakhos'un çok ac› çek-
mesine neden olan gut hastal›¤›
da Mikhael Psellos'un Khronog-
rafyas›nda an›l›r. Anna Komne-
na'da babas› ‹mparator I.Aleksi-
os Komnenos'un a¤›r hastal›k
sonras› Mangana Saray›'ndaki
ölümünü anlat›r.

(13)  P. Brown, "The rise and
function of the holy man in late
antiquity", Society and the Holy in
Late Antiquity, (Ed. P. Brown),
Los Angeles 1982, s. 151.

(14)  Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için
bkz. R. Cormack, Writing in Gold:
Byzantine Society and its Icons,
London 1985.

(15)  M. W. Dickie, "Narrative-
patterns in Christian Hagiog-
raphy", Greek, Roman and Byzanti-
ne Studies 40 (1990), s. 83-98.

(16)  A. Kazhdan, "Holy and mi-
racle workers", Byzantine Magic,
(Ed. H. Maguire), Washington
D.C. 1995, s. 73-81.

(17)  P. Magdalino, "Aristocratic
oikoi in the tenth and eleventh
regions of Constantinople", (Ed.
N. Necipo¤lu), Monuments,
Topography and Everyday Life, Brill
2000, s. 59.

(18)  Örne¤in Prokopios (1994, s.
35), ‹mparator Iustinanus'un
dizindeki korkunç ac›y›, Sivasl›
K›rk fiehit'in (martir) kemik-
lerinin muhafaza edildi¤i
sand›ktan akan kutsal ya¤›n
geçirdi¤ini belirtmektedir. 

Resim 4- ‹sa’n›n cüzzaml›y›
iyilefltirmesi mucizesi, Kariye
Müzesi, ‹ç narteks mozaiklerin-
den ayr›nt›, 14.yüzy›l.



takya yak›nlar›n-
da, Mucizeler Da-
¤› olarak tan›nan
Aziz Simeon Styli-
tes’in yaflam›n› bir
sütun üzerinde
geçirdi¤i yerdir(19)

(resim 7). Aziz Si-
meon, yaflam›n›
buradaki bir sütun
üzerinde sürdür-
müfl, öldükten
sonra da buraya
gömülmüfl, k›sa
bir süre içinde de
bu kutsal alanda
bir manast›r kurulmufltur. 6.-7.yüzy›l›n en po-
püler hac ziyaret yerlerinden biridir. Azizin
üzerinde yaflad›¤› sütunun çevresinden, al›nan
toz ya da toprakla (konis) yap›lm›fl, azizi sütun
üzerinde gösteren eulogia denilen madalyonlar
ile manast›r›n sarn›c›ndan al›nm›fl su veya kan-
dil ya¤lar› küçük kurflun ya da piflmifl toprak
mataralar içinde hac hat›ras› olarak hac›lar ta-
raf›ndan al›nm›flt›r (resim 8-9). Ayr›ca azize
adak olarak sunulan metal levhalar, tören haç-
lar›, madalyonlar ve tütsü kaplar› üzerinde
sa¤l›k ve ba¤›fllanma dileyen yaz›tlar›n olmas›,
bu yerin mucizevi iyilefltirme sa¤layan gücüne
iflaret etmektedir. Aziz Simeon Stylites'i göste-
ren tasvirlerde, azizin sütununa dayal› merdi-
ven üzerinde veya yan›nda elinde tütsü kab›
tutan bir figürün de yer almas› tütsünün, aziz
kültü içindeki önemini gösterir. Tütsünün, du-
alar› Tanr›ya h›zl› ulaflt›rmada ve kötü ruhlar›
kaç›rmada rolü oldu¤una inan›lm›flt›r(20) . 

Simeon Stylites'in mucizeleri aras›nda sa-
y›s›z mucizevi iyileflme olay› mevcut kaynak-
larda anlat›lmaktad›r. Manast›rdan al›nm›fl
toprakla vücudu ovulan kötürümün ve karn›

patlama derecesinde fliflen gencin iyileflmesi gi-
bi örnekler Bizans kay›tlar›na geçen mucizevi
iyileflme olaylar›ndan sadece ikisidir(21) . 

Mucizevi iyileflmeler gerçeklefltirdiklerine
inan›lan kutsal kiflilerin bafl›nda Anargyroi ola-
rak adland›r›lan azizler gelmektedir. Bu azizle-
rin büyük ço¤unlu¤u, bu dünyada yaflad›klar›
s›rada da hekim olarak insanlara yard›m etmifl
kiflilerdir. Bu azizlere, Anargyroi yani gümüfl-
süz s›fat›n›n verilmesinin nedeni hastalar›ndan
hiç bir ücret almadan onlar› tedavi etmifl olma-
lar›d›r. Meslekleri hekimlik olan bu azizler ara-
s›nda en ünlüleri; Kosmas ve Damianos ad›n-
daki Arap as›ll› kardefller (resim 10) ile Romal›
bir senatörün o¤lu olan Nikomedia (‹zmit)'l›
Panteleimon'dur(22) (resim 11). Abbakyrus
(Kyros), Ioannes ve çok tan›nmayan Sebaste
(Sivas ?)'li Antiokhos(23) Panteleimon'u vaftiz
eden, kendisi asl›nda bir hekim olmad›¤› halde
anargyroi aziz olarak kabul edilen rahip Her-
molaos (resim 12) ve adlar› onunla birlikte an›-
lan Hermippos ve Hermokrates(24) ile çok ta-
n›nmayan Thalelaios(25) 'ta di¤er anarygroi
azizlerdir. Bu azizlerin tasvirleri özellikle kili-
selerin apsis duvarlar›nda, bazen sadece port-
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(19)  J. Mècèrian, "Le monastère de
Saint Simeon le Stylite du Mont
Admirable", Actes du VIe Congrès
International d'Etudes Byzantines II,
Paris 1951, s. 299-302.

(20)  G. Vikan, "Icons and icon piety
in early Byzantium', Byzantine East,
Latin West, Art Historical Studies in
Honor of Kurt Weitzmann, (Eds. D.
Moriki - S. Curcic), Princeton 1995, s.
573.

(21)  Vikan 1984, s. 67-8.

(22)  A. Kazhdan - N. Peterson
Sevcenko, "Panteleemon", The Oxford
Dictionary of Byzantium (Eds.
A.Kazhdan et.al.) 3 (1991), s. 1572-3;
E. Dalleggio d'Alessio, "Le tombeau
de Saint Pantèlèemon a Nicomedia",
Actes du VIe Congrès International
d'Etudes Byzantines II, Paris 1951, s.
95-100. 

(23)  Vikan 1984, s. 65, not 1.

(24)  S. A. Boyd, "Ex-voto theraphy",
AETOS, Studies in Honor of Cyrill
Mango, Stuttgart - Leipzig 1998, s. 18.

(25)  Boyd 1998, s.20; J. A. Cotsonis,
Byzantine Figural Processional Cross,
Washington D.C. 1994, s. 52.

Resim 5- ‹sa’n›n körü iyilefltir-
mesi mucizesi, Ravenna St.
Apollinare Nuovo Kilisesi moza-
i¤i, 6.yüzy›l.

Resim 6- Aziz Demetrios ve hi-
mayesindeki çocuklar, Selanik
Hagios Demetrios Kilisesi
mozaiklerinden ayr›nt›, 7.yüzy›l.

Resim 7- Antakya Mucizeler
Da¤›’nda Aziz Simeon Styli-
tes’in üzerinde yaflam›n› geçirdi-
¤i kayadan yontulmufl sütun ve
çevresindeki yap› kal›nt›lar›,
5.yüzy›l sonu-6.yüzy›l

Resim 8- Aziz Simeon Stylites
ve ona inananlar, II. Basileos’un
Menologionu’ndan  minyatür
(272 fols.), Alt›n vellum üzerine,
tampera tekni¤inde yap›lm›flt›r.



re, bazen de gösterdikleri mucizeleri kapsayan
kompozisyonlarla verilmifltir. Yayg›n olarak
Kosmas, Damianos, Panteleimon ve Hermola-
os'un tasvirleri yap›lm›flt›r. Baz› yap›larda ise
tüm hekim azizler birlikte, yan yana
s›ralan›rken  gösterilmifllerdir. 

Özellikle flifa bulmak yada minnet borcu-
nu ödemek amac›yla yapt›r›lm›fl adak levhala-
r›, ikonalar ve tören haçlar› üzerinde anargyroi
yani hekim azizlerin tasvirleri ile yaz›tlar yer
al›r(26) (resim 13). Bizans döneminden günü-
müze ulaflan adak eflyalar› aras›nda en tan›n-
m›fl eserlerden birini, Venedik San Marko Kili-
sesi hazinesinde bulunan, 10.yüzy›la tarihle-
nen, ‹mparator VI. Leo'nun mineli alt›n tac›
oluflturur. Bu türdeki adak eflyalar› üzerinde
sa¤l›k iste¤i yaz›s› ve azizlerin büst portreleri,
H›ristiyan dini ile ilgili di¤er kutsal kiflilerle
birlikte görülür. 

Azizlerin portreleri ile yaflamlar›ndan ibret
verici sahnelerin (do¤umu, mucizeleri ve flehit
edilmeleri) birlikte ifllendi¤i biyografik ikona-
larda mevcuttur(27) . 

Anargyroi tasvirlerinde, azizler genellikle
hekim pelerini giymifl vaziyette, ellerinde t›p
aletlerini koyduklar› silindir biçimli ya da dört-
gen küçük kutular›n› tafl›rken veya flehitlik ta-
c›n› al›rken gösterilmifllerdir (resim 14). Bizans
tasvir sanat›n›n genel yap›s›na sad›k kal›narak
hekim azizler için de karakteristik özellikler
yans›tan tipler yarat›lm›flt›r. Aziz Kosmas ve
Damianos tasvirlerinde, genellikle koyu tenli,
zay›f, k›sa saçl› veya bazen tamamen saçs›z, or-
ta yafll› olarak gösterilmifllerdir. Panteleimon
ise kumral, dalgal› saçl› genç bir erkek figürü
olarak tasvir edilmifltir. Aziz Hermalaos'da ge-
nellikle, piskopos veya rahip giysileri içinde-
dir, elinde rulo halindeki kodeksi tutan, orta
yaflta sakall› bir erkek figürü olarak betimlen-
mifltir.

Adlar› her zaman birlikte an›lan Arap kö-
kenli, ikiz kardefller Kosmas ve Damianos'un,
do¤um yerleri Aigai (Adana, Yumurtal›k)'d›r.
Daha eski dönemlerde ve Ortaça¤'da Kilikya
olarak adland›r›lan Silifke-Adana aras›ndaki
bölgede hekimlik yapan, hastalar›n› hiç bir üc-
ret almadan  iyilefltiren bu azizler, 3.yüzy›l so-
nu - 4.yüzy›l bafllar›nda Roma ‹mparatorlar›
Diokletianus ve Maximianus'un iktidar› döne-
minde, H›ristiyan olmalar› sebebiyle öldürül-
müfllerdir. Ölüm günleri olan 17 Ekim tarihi,
onlar›n yortular›n›n H›ristiyanlar taraf›ndan
kutland›¤› gün olmufltur. Rölik olarak adland›-
r›lan kal›nt›lar›, 5.yüzy›lda Konstantinopolis'e
getirilmifl ve Zeugma (Unkapan›?) ve Kosmidi-
on (Eyüp)'da bu azizlere adanm›fl en az iki kili-
se onlar ad›na infla edilmiflti. Bu tarihte Ro-
ma'da da, bu azizler ad›na, bir kilise yapt›r›l-
m›flt›(28) . Ayr›ca Üsküdar' yak›nlar›nda da ‹m-
parator Iustinianus taraf›ndan yapt›r›lm›fl Aziz
Panteleicpanteleiman'a adanm›fl Khrysokera-
mos (Alt›n Kiremit) Kilisesi vard›. Stauros 
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(26)  L. Bouras, The Cross of
Adrianople, Musee Benaki, At-
hens 1979, s. 25; The Glory of
Byzantium: Art and Culture of
the Middle Byzantine Era, A.D.
843-1271, (Eds. H. C. Evans-W.
D. Wixom), New York 1997, s.
159-60.  
(27)  Evans- Wixos 1997, s. 379.
(28)  A. Kazhdan-N.Peterson
_Sevcenko, "Kosmas - Dami-
anos", The Oxford Dictionary of
Byzantium 2 (1991), (Eds.
A.Kazhdan et.al.), s. 1151.
. 

Resim 9- Aziz Simeon Styli-
tes’e adanm›fl bazalttan kabart-
ma stel, fiam Ulusal Müzesi, 5.-
6.yüzy›l ile üzerinde azizin tas-
virleri olan eulogia’lar.

Resim 10- Aziz Kosmas ve Da-
mianos ikonas›, ‹stanbul Aya-
sofya Müzesi, 17.-18.yüzy›l.

Resim 11- Aziz Panteleimon’un
biyografik ikonas›, Sina Katheri-
na Manast›r›, 13.yüzy›l bafllar›,
102x72 cm.

Resim 12- Aziz Hermolaos’a
adanm›fl plaka, bak›r üzerine ka-
bartma ve kaz›ma, Washington
D.C., Dumbarton Oaks Kolek-
siyonu (87.2 env.no.), 11.yüzy›l
bafllar›.



(Beylerbeyi) yak›nlar›nda ise
Aziz Hermolaos'a adanm›fl bir
manast›r bulunuyordu(29) .

Aziz Kosmas ve Dami-
anos'un kültü, Bizans ‹mpara-
torlu¤unda büyük bir tap›n›m
görmüfltür. Kiliselerin duvarla-
r›nda, ikonalar üzerinde betim-
lenmifl  aziz tasvirlerinin, aziz-
lerin kutsal kal›nt›lar›n›n ya da
bu azizleri düfllerinde görenle-
rin dertlerinden kurtulduklar›-
na dair pek çok mucizevi iyi-
leflme olay›n›n, özellikle 6.- 12.
yüzy›llar aras›nda gerçekleflti-
¤ine dair hikayeler anlat›lmak-
tad›r(30) . Bu hikayelerden bi-
rinde, Aziz Kosmas ve Dami-
anos’a büyük bir tutkuyla ba¤l› bir kad›n, evi-
nin duvarlar›n› azizlerin tasvirleriyle kaplat›r.
Çok hasta oldu¤u bir gün, yata¤›ndan iner, sü-
rünerek duvar›n yan›na kadar gider. Üzerinde
azizlerin tasvirleri olan duvardaki s›vay› t›r-
naklar›yla kaz›r. Kopard›¤› s›va parçalar›n› su-
ya kar›flt›r›r ve içer. ‹çer içmez, flifa bulur. Bu ve
buna benzer pek çok hikaye, azizlerin iyilefltiri-
ci gücüne iflaret etmektedir.

Aziz Kosmas ve Damianos’a adanm›fl kili-
seler aras›nda en ünlüsü, eski ad› Kosmidion
olan Eyüp'te yer almaktayd›. Bu manast›r›, ilk
olarak imparator II.Theodosius'un yak›n arka-
dafl› olan Paulinus, 5.yüzy›l›n ikinci yar›s›nda,
kentin banliyösü Kosmidion'da, kendi mülkü
olan alanda infla ettirmifltir. Kosmidion, Bizans
döneminde, kentin 14. bölgesi olan Blakherne
bölgesine oldukça yak›n olan bir kent d›fl› yer-
leflim yeridir. Kilisenin yeri kaynaklarda aç›kça

belirtilmemektedir. Yeri hak-
k›nda bilgi veren VI.yüzy›l›n
ünlü tarihçisi Prokopios'tur.
Prokopios, koyun sonunda, ol-
dukça dik bir alanda, Kosmas
ve Damianos'a adanm›fl tap›-
na¤›, ‹mparator Iustinianus'un
yata¤›nda hastal›¤›ndan dolay›
neredeyse cans›z yatarken ona
görünerek iyileflmesini sa¤-
layan azizlere flükran duy-
gular›n› sunmak için, eski
yap›y› tümden de¤ifltirerek
yeniden infla ettirdi¤inden
sözetmektedir(31) .
Prokopios'un de¤erlendir-
mesinden yola ç›karak kilis-
enin yerinin, Eyüp Camisi'nin

arkas›ndaki dik yamaç üzerinde olmas› gerek-
ti¤i sonucuna ulafl›l›r. Tarihçi Paschale'›n
Kroni¤inde, kentin 626 y›l›ndaki Avarlar
taraf›ndan kuflat›lmas› s›ras›nda Blakher-
nae'daki kiliselerle birlikte bu yap›n›n da ya¤-
malan›p, tahrip edildi¤i yaz›l›d›r(32) . 

Burada var olan dini yap›, ‹mparator
IV.Mikhael taraf›ndan 1041 y›l›nda onartt›r›l-
m›flt›r. Mikhael, görevinden ayr›ld›ktan sonra
da buradaki manast›ra girerek, ömrünün
sonuna kadar burada keflifl olarak yaflamay›
seçmifl ve sonradan buraya  gömülmüfltür. 

13.yüzy›l›n sonunda VIII. Mikhael'in dul
efli Theodora taraf›ndan kilise bir kez daha res-
tore ettirilmifltir. Kosmidion'daki Kosmas ve
Damianos kilisesi, özellikle Bizans'›n son
döneminde büyük ilgi görmüfl, Konstan-
tinopolis'in fethine kadar tümü de¤ilse bile
baz› bölümleri varl›¤›n› sürdürmüfltür(33) .
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(29)  Prokopios 1994, s. 38;
Eyice 1974, s.54
(30)  C. Mango, The Art of
Byzantine Empire 312-1453.
Sources and Documents, (Ed. H.
W. Janson), New Jersey 1972, s.
138-9.
(31)  Prokopios 1994, s. 33-4.
(32)  N. Özaslan, "Eyüp’ün
Kuruluflu ve Fetih Öncesindeki
Durumu", Arkeoloji ve Sanat 96
(2000), s. 24-5.
(33)  A. M. Talbot, "Kosmas
and Damianos Monastery", The
Oxford Dictionary of Byzantium
(Eds. A.Kazhdan et.al.) 1
(1991), s. (1151).

Resim 13- Edirne’de bulunmufl
tören haç› üzerinde, di¤er aziz-
lerle birlikte Aziz Kosmas ve Da-
mianos’un tasvirleri bulunmak-
tad›r. Gümüfl üzerine savat ve
alt›n yald›z,  10.-11.yüzy›l, Ati-
na Benaki Müzesi (T.A.146
env.no.), 58x46.5 cm.

Resim 14- Roma, Ss. Cosmas
–Damianos Bazilikas›, apsis
mozaiklerinde ‹sa’n›n yan›nda
Aziz Kosmas  ve Damianos,
5.yüzy›l.
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EYÜP HAZ‹RELER‹NDE 

‹K‹ KADIN HATTAT

HAB‹BE HATUN VE HAB‹BE HANIM

Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER   

‹stanbul Süleymaniye’de do¤du. 
‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk ‹slam Sanat› Tarihi Bölümü’nden mezun
oldu. Ayn› bölümde yüksek lisans ve doktora yapt›. 1983 y›l›ndan beri Vak›flar Genel

Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Türk Vak›f Hat Sanatlar› Müzesi Müdürü olarak görev yapmaktad›r.
Bir çok milli ve uluslararas› kongrelere kat›lm›flt›r. Antik Dekor, Art Dekor, ‹lgi, Antika,

Sanat Tarihi Araflt›rmalar›, Vak›flar Kültür ve Sanat Dergilerinde makaleleri
yay›nlanm›flt›r. “Türk Vak›f Hat Sanatlar› Müsesi’nde Bulunan Bezemeli Kur’an-›

Kerimler” isimli kitab› bulunmaktad›r. (1999)



Yüzy›llarca yarat›c›l›¤› ve üretkenli¤i ile
ön  plana ç›kan kad›n, tüm kültürlerde güçlü
bir sembol olmufltur. Osmanl› döneminde
kad›n›n tüm engelleyici flartlara ra¤men, bü-
yük bir varolma savafl› vererek, her sahada
kendisini kabul ettirdi¤i görülmektedir.

Daha önceki çal›flmalar›mda, Selma, Fat-
ma Mevhibe, Esma ‹bret, Emine Behçet Na-
m›ka, Selma mül Vehbi, Nazire, Nasiye, Ha-
tice Huriye isimli kad›n hattatlar›n, çeflitli
müze ve koleksiyonlardaki eserleri tespit edi-
lerek, yay›nlanm›flt›r.(1)

Yay›nlanan baz› araflt›rmalarda, azda ol-
sa, kad›n hattatlar›m›z›n mezartafllar›na yer
verilmifltir.(2)

Hazireler tarand›kça, kad›n hattat mezar-
tafl› say›s›n›n artaca¤›na inan›yorum.

Eyüp hazirelerinde yapt›¤›m araflt›rma-
larda, Habibe Hatun ve Habibe Han›m isim-
li, iki kad›n hattat mezar› tespit edilmifltir.

Habibe Hatun’ un mezar›, Eyüp Camisi-
nin güneyinde bulunan hazire içindedir.(3)

(Resim. 1, 2)

En üstte, 35X 12 cm. lik bir alan içinde,
ortada palmet ve bunun alt›ndan sa¤a ve so-
la uzanan dallar›n ucunda ikifler rumi motif-
leri yer almaktad›r. (Resim. 3)

Bafl tafl›nda, 22X 10,5 cm.lik bir alan içine
yerlefltirilen “ Huvelhallakulbaki ” yaz›s›n›n
sa¤ ve solunda bulunan koltuklarda, biri afla-
¤›, di¤eri yukar› bakan rumi motifleri yer al-
maktad›r. Bunun alt›nda bulunan, 34,5 X 10,5
cm. ebatlar›ndaki 7 adet dikdörtgen alan için-
de sülüs hat ile kitabe yer al›r. (Çizim. 1)

10 X 17 cm.lik alan içine yerlefltirilen “ El
Fatiha “ ibaresinin alt›nda, 18 X 4
cm. lik dikdörtgen alan›n içinde
Hicri olarak tarih verilmifltir.

Kitabenin okunuflu:
“Huvelhallakul baki
Allah suphaneke ve teala
Merhume ve ma¤fure
Cennet mekan firdevs
Afliyan hattate
Habibe Hatun ruhuna
Ve cemii müminiyn müminatehu
Rahmet eyleye bi hürmeti
El Fatiha 
Sene 1181 “  ( 1767 ) fleklindedir.

Bafl tafl›n›n oturdu¤u k›s›m, 73 cm. uzun-
lu¤unda, 52,5 cm yüksekli¤inde yar›m daire
fleklindedir. Bu bölümün etraf›nda, palmetler
ve bunlara dallarla ba¤lanan rumi motiflerin-
den oluflan bordür yer almaktad›r. (Resim. 4,
Çizim. 2)

Mezar›n ebatlar› 76,5 X 158 cm. dir.

Habibe Han›m’ ›n mezar›, Hubbi Hatun
Türbesinin haziresinde bulunmaktad›r.(4)

(Resim. 5)

Mezarda bulunan bafl ve ayak tafl›, 159
cm uzunlu¤undad›r. Silindirik formda olan
tafl›n çap›, 76 cm.dir.

Bafl tafl›n›n üstünde, 84,5 cm. çap›nda, 17
cm yüksekli¤inde, bir lahana formu yer al-
maktad›r. (Çizim. 3, Resim. 9)

Osmanl› Sanat›nda lahana formu, plastik
olarak çeflmelerde, niflantafllar›nda, merdiven
babalar›nda, havuz zeminlerinde, kalemifli
olarak saray mimarisinde yer almaktad›r. 

Sultan II. Murat taraf›ndan kurulan Os-
manl› tarihindeki ilk spor tak›m-
lar›, Bamyac›lar ve Lahanac›lar
ad›n› tafl›maktad›r. Bu iki tak›m,
Osmanl› saray›nda titizlikle ko-
runan ve padiflahlar›n sürdür-
dü¤ü bir gelenek olmufltur.

Eski Gülhane bahçesinde yer
alan niflantafllar›n›n, III. Sultan
Selim’ e ait olan›n›n üzerinde la-
hana, II. Mahmud’a ait olan›n›n
üzerinde ise bamya motifleri yer
almaktad›r. 

Gülhane bahçesinde bulu-
nan, lahana bezemeli niflantafl›,
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(1) Zübeyde Cihan Özsay›ner, “
Kad›n Hattatlar›m›z “, ‹lgi Der-
gisi, ‹stanbul 1987, S:48, s: 8- 13.

Zübeyde  Cihan Özsay›ner,”
Hatice Huriye Han›m”, Antik
Dekor Dergisi,         Say›:26, ‹s-
tanbul 1994, s: 82- 83.

(2) fiinasi Acar, “ Vefa Semaya
Çekilmifl, Cihan da Nam› Gezer
( II ) Ünlü Hattat Mezarlar› “,
Art Dekor Dergisi, ‹stanbul
Ocak 2000, Say›: 82, sayfa: 115, (
Zahide Selma Han›m’ ›n mezar›
hakk›nda foto¤rafl› bilgi var-
d›r.) Mehmet Nermi Haskan,
Yüzy›llar Boyunca Üsküdar 2,
‹stanbul Temmuz 2001, s:740. (
Emetullah Han›m’›n mezar›
hakk›nda bilgi vard›r.)

(3) Mehmet Nermi Haskan,
Eyüp Tarihi I, ‹stanbul 1993, s:
331.

(4) Mehmet Nermi Haskan,
Eyüp Tarihi 1, ‹stanbul 1993,
s.222.

Resim: 1 Resim: 2

Resim: 3

Resim: 4

Resim: 5

Çizim:1

Çizim:2



H. 1205/ M. 1790 tarihinde, Sultan III. Selim’
in 400 ad›mdan bir yumurtay› vurmas› an›s›-
na dikilmifltir. Üzerindeki kitabe metni Na-
flid’ e, talik yaz›lar ise, Mehmet Es’ad Yesari’
ye aittir. (Resim. 6)

III. Selim Lahanac›lar tak›m›na duydu¤u
sevgiyi, ‹lhami mahlas› ile yazd›¤› fliiirde de
dile getirmifltir:

K›fl mevsiminde ç›kar ortaya lahana
Gerçi biçimce görünüflçe Keykavus’ un topu-

zuna benzer
Can verir insana, çünkü taze gül yapra¤›, la-

hana
Dizilmez yüz bin, bir ipli¤e bamya gibi, 
Arsland›r o, arabayla gezer sanki lahana
Hiçbir zevk ve mutluluk anlafl›ld›, olmazm›fl

onsuz
Olur mu, helva söyleflileri, olmazsa e¤er laha-

na,
Lay›kt›r, ona ‹lhami, ne türlü övgüler yazsa
Lahanac›m, Lahanac›m, Lahanac›m, Lahana.

Lahana ve Bamya da simgeleflen tak›m
bilinci,Topkap› Saray›nda, Harem de, bulu-
nan fiehzadegan Dairesindeki oca¤›n içinde
(18. Yüzy›l sonu, 19. Yüzy›l bafl› ) kalemifli
tekni¤inde, lahana ve bamya motifleri olarak,
duvar resminde kendini göstermektedir.(5)

(Resim. 7)
Çengelköy de bulunan, H.1270/ M.1854

tarihli Ser kavas Ahmet A¤a Çeflmesinin üze-
rinde bulunan lahana formu da, ayn› gelene-
¤i sürdürmektedir.(6) (Resim. 8)

Lahana formunun alt›nda 33X 14,5 cm.
ebad›ndaki bir alan›n ortas›nda, üzerinde 12
dilimli, kenar› 7,5 cm, yüksekli¤i 8 cm olan
üzerinde dü¤mesi bulunan destars›z (“ dal”)
olarak, tarikat tac› flerifi yer almaktad›r. Bu
tac-› flerifin,  (Hüseynî) Bektaflî "fahirî" tarika-
t›na ait olmas› ihtimali yüksektir. (Resim. 10,
Çizim. 4)

Bunun bir benzeri de, Çelebi fieyh ‹smail
Ma’flukinin Rumelihisar›ndaki Kayalar Mes-
cidinde bulunan H. 935 tarihli mezartafl›nda-
ki, Bayrami-Melami tarikat tac›nda görül-

mektedir.(7) (Resim. 11)

Y›ld›z Teknik Üniversi-
tesi, Rektörlük binas› ahflap
olan, ana girifl merdiveninin
iki taraf›nda lahana bafll›kl›
babalar yer almaktad›r. II.
Abdülhamid döneminde el-
den geçirilen ve kullan›lan
binan›n asl›n›n, Sultan Ab-
dülmecid’in 1842 de annesi
Bezm-i alem Valde Sultan
için yapt›rd›¤› Kasr-› Dilküfla
oldu¤u san›lmaktad›r.(8) (Re-
sim. 12)
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(5) Gül ‹repo¤lu, Osmanl› Sana-
t›nda Spor Dünyas› ve Spor Be-
timlemeleri, P Dergisi,‹stanbul
1998,  Say›: 10, s: 35- 36.

Necdet SAKAO⁄LU, Tari-
hi, Mekanlar›, Kitabeleri ve
An›ar› ile Saray-› Hümayun
Topkap› Saray›, ‹stanbul 2002
Aral›k, s: 50
(6) Nuran Kara Pilehvarian,
Nur Urfal›o¤lu, Lütfi Yaz›c›o¤-
lu, Osmanl› Baflkenti ‹stanbul
da Çeflmeler, ‹stanbul 2000,
s.:30,  Foto: 2. 

Affan E¤emen, ‹stanbul’un
Çeflme ve Sebilleri, ‹stanbul
1993, s. 63.
(7) Tarikat bafll›¤›n›n de¤erlen-
dirilmesindeki yard›mlar› için
de¤erli hocam Prof. Dr. Baha
TANMAN ‘a teflekkür ederim. 
Abdülbaki, Melamilik ve Mela-
miler, ‹stanbul 1931, s. 49, re-
sim: 6.
(8) Nuran Kara Pilehvarian,
Bezm-i alem Valde Sultan Ya-
p›lar›, Bas›lmam›fl Doçentlik
Çal›flmas›, ‹stanbul Mart 1996,
s. 143.
Verdi¤i bilgiler ve foto¤raflar
için, de¤erli arkadafl›m Doç. Dr.
Nuran Kara Pilehvarian’ a te-
flekkür ederim.

Resim: 6 Resim: 7

Resim: 8 Resim: 9 Çizim: 3
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(9) Çal›flmama çizimleri ile kat-
k›da bulunan de¤erli arkadafl›m
Dr. Yük. Mimar. Restoratör Bey-
han ERÇA⁄’a ile, desenleri çi-
zen de¤erli arkadafl›m Ayfle ‹l-
han GÖKfiEN’e (Cerrahpafla
T›p Fakültesi, T›pTarihi Ana
Bilim Dal›, Ord. Prof. Dr. A.
Süheyl ÜNVER Atölyesi Ö¤-
retim Görevlisi)  teflekkür eder-
im. 

Resim: 10 Resim: 11 Resim: 12 Resim: 12 Detay

Çizim: 4

Yaz› 33 X 14,5 cm.lik alanlar içine 5 sat›r
halinde yaz›lm›flt›r. Besmele ile bafllayan ya-
z›n›n alt›nda, 14,5 X 21 cm. lik bir alan içinde
Hicri olarak, sene, ay ve silik olarak hattat is-
mi yer almaktad›r. (Resim. 13)

Bafl Tafl›ndaki kitabenin okunuflu:

Bismillahirrahmanirrahim
Küllü men aleyha fan ( Rahman Suresi 26:

Yeryüzünde bulunan her fley fanidir)
Ve yabkaa vechü rabbike zülcelali vel’ikram

(Rahman Suresi 27, Ancak ulu ve cömert olan
Rabbinin varl›¤› bakidir)

Hatmi nefs eyleyan valideci¤imden
Akl›na al bafl›na hakka çal›fl ey ihvan
Sene 1290 ( M. 1873 )
2 Ramazan, fleklindedir.

Ayak tafl›n›n boyu, 159 cm.dir. Yaz›, 12 X
33 cm. ebad›ndaki alanlar içine 5 sat›r halinde
yerlefltirilmifltir. Ayak Tafl› üzerindeki kitabe-
nin okunuflu:

Üsküplü mahallesi ‹mam›
Eseyyid Eflfleyh Haf›z 
Mustafa Muhyiddin Efendinin validesi
Haf›z Hattat Habibe Han›m
Ruhuna  r›zaallahu el Fatiha  
fleklindedir. (Resim. 5)

Mezar›n lahit k›sm›, d›fltan 21,5 X 90 cm,
içten 57X 24, 2 cm. ebatlar›ndad›r. (Resim.  14)

Ayak ve bafl tafllar›n›n köfleleri, pahlana-
rak, üç kademeli silme ile hareketlendirilmifl-
tir. Köflelerdeki üç kademeli silmelerin yük-
sekli¤i 6 cm, uzunluklar› ise, birincisi 4 cm. ,
ikincisi 5 cm, üçüncüsü 7,5 cm dir. (Resim. 15)

1181/ 1767 tarihli mezartafl›  olan Habibe
Hatun ile, 1290/ 1873 tarihli mezartafl› olan
Habibe Han›m›, Eyüp hazirelerinde iki kad›n
hattat olarak sanat tarihimize kazand›rmak
benim için çok sevindirici bir olay olmufltur.(9)

Hat sanat›na hizmet eden bu iki han›m
hattat›m›z› sayg› ve rahmetle an›yorum.

Resim: 13 Resim: 14 Resim: 15
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EYÜP’TEK‹ ÇARDAKLI TÜRBELER‹N
ASMA KAPILARI

(HACET KAPILARI)

Dr. Aziz DO⁄ANAY

1968 y›l›nda Giresun’da do¤du. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Geleneksel Türk El Sanatlar› Bölümü Tezhib Anasanat Dal›’ndan mezun oldu (1991). Ayn›
üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü ‹slâm Tarihi ve Sanatlar› Anabilim Dal›’nda yüksek

lisans yapt› (1994). Yüzüncü Y›l Üniversitesi Türk El Sanatlar› Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi’nde görev yapt› (1993-1994). M.Ü. Türkiyat Araflt›rmalar› Enstitüsü Türk Sanat›
Anabilim Dal›’nda ilk, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü ‹lâhiyat Anabilim Dal›’nda ikinci
doktoras›n› tamamlad› (2002). Halen Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi Türk ‹slâm

Sanatlar› Tarihi Anabilim Dal›’nda Araflt›rma Görevlisi olarak çal›flmaktad›r. Çal›flmalar›n›
daha çok Osmanl› mimarî tezyînât› üzerine yo¤unlaflt›ran Do¤anay Sanat Tarihi Derne¤i

üyesidir.



Mezar yap›lar› itibar›yla ‹stanbul’un en
yo¤un semtlerinden birisi olan Eyüpsultan,
mezar mimarisindeki yenilikler bak›m›ndan
da dikkat çekmektedir. Burada Osmanl› tür-
be mimarisinin hemen her tipine rastlan-
makta, bugüne kadar fazlaca dikkat çekme-
yen çardakl› (baldeken) türbeler, özel bir
grup oluflturmaktad›r.

Mehmet Nermi Haskan’›n tespitlerine
göre, bugün Eyüpsultan’da 120 türbe bulun-
maktad›r(1). Bunlar›n bir k›sm› sanduka flek-
linde olup, üzerlerinde ayr›ca bir yap› birimi
bulunmad›¤›ndan, biçim itibar›yla türbe mi-
marisinin d›fl›nda de¤erlendirilmesi gerekir.
Y›ld›z Demiriz Eyüp’de Türbeler(2) adl› eserin-
de 46 türbeye yer vermifl olup, çardakl›
flekilde infla edilenler burada yaln›zca dokuz
adettir.

Mimar Sinan’›n tezkirelerinde kay›tl›
olan, fakat bugün nerede oldu¤u dahi bilin-
meyen Eyüp’teki iki türbenin izini sürerken,
türbelerin yo¤un oldu¤u Eyüpsultan Camii
civar›nda yapt›¤›m›z araflt›rmalarda ilginç
bir buluntuya rastlad›k (R.01). Pulak Musta-
fa Pafla Türbesinin do¤usunda yer alan çu-
kur bir alanda, baklaval› sütun bafll›klar›yla
birlikte dört sütun yatmaktad›r. Bu sütunla-
r›n, bugün burada mevcut olmayan bir tür-
beye mi ait oldu¤u, yoksa buraya sonradan
baflka bir yerden mi nakledildi¤i anlafl›lama-
maktad›r. Eski Eyüp Sultan Camii’nin y›k›l-
mas›na sebep olan deprem, buradaki türbeyi
de y›km›fl fakat tekrar infla edilememifl olabi-
lir. Bu sütun ve sütun bafll›klar›n›n, buraya
bir türbe yap›lmas› niyetiyle getirilip, bu ni-
yetin gerçeklefltirilememifl olmas› da ihtimal
dahilindedir. Yap›lacak temizlik kaz›s› sonu-
cunda sütun kaidelerinin yerleri tesbit edilir-
se, bu durum rahatl›kla aç›kl›¤a kavuflturu-
labilir. Vaktiyle burada e¤er bir türbe var
idiyse, bu türbenin kimlere ait oldu¤u ancak
di¤er kaynaklarla desteklenerek ortaya ko-
nabilir. Zira mezkur alan, bugün tamamen
kabirlerle doldurulmufl oldu¤undan, bu tür-
benin kimler ad›na yapt›r›lm›fl oldu¤u anla-
fl›lamamaktad›r. Bu alandaki kabirlerde, Si-
yavufl Pafla veya Sokollu Mehmed Pafla’ya
iflaret eden herhangi bir emareye rastlanma-
maktad›r(3).

Anadolu Selçuklular›nda rastlanmayan
ve Beylikler Devrinden itibaren karfl›m›za ç›-
kan çardakl› aç›k türbe uygulamas›(4) Bur-
sa’da Ak Türbe (1414), Sarayl›lar Türbesi

(XV.yy.), Ebe Hatun
Türbesi (XV.yy.) ve
‹stanbul’da fiir-i
Merd Çavufl Türbesi
(1513), ‹skender Pafla
Türbesi (1515), Alâ-
eddin Ali Çelebi Tür-
besi (1496’dan sonra)
ve Mahmud A¤a
Türbe’si (1522) ve
benzeri yap›larda,
baz› farkl›l›klarla
varl›¤›n› sürdürmüfltür(5). ‹lk Devir Osmanl›
çardakl› türbeleri, ekseriyetle dört paye üze-
rine oturan bir kubbe veya payelerle arala-
r›ndaki sütunlar üzerine kondurulan kubbe-
den ibarettir. Dört veya daha fazla paye üze-
rine bir kubbenin oturtulmas›yla meydana
getirilen çardakl› türbe mimarisine, Eyüp
türbelerinde bir yenilik eklenerek, payeler
ince birer sütuna dönüfltürülmüfltür. Bunun-
la birlikte, y›¤ma ayaklar üzerine bina edilen
çardak yap›l› türbe gelene¤inden tamamen
vazgeçilmifl de¤ildir. Dört veya daha fazla
sütun üzerine bina edilerek flekillenen türbe
gelene¤inin Balkanlar’da da yayg›nl›k ka-
zand›¤› görülmektedir. Saraybosna’da Ali
Pafla Türbesi (1553), Hac› Sinan Türbesi
(XVI.yy.), Travnik’de Muhsinzâde Abdullah
/ Seyyid Haf›z Celâl Pafla Türbesi (1749),
fieyh Mehmed Türbesi (1780-82) ve Periflan
Mustafa Pafla (1798-99)  türbeleri bunlardan
baz›lar›d›r(6).

Eyüp’te, Y›ld›z Demiriz’in “Mehmed Çe-
lebi Türbesi” olarak adland›rd›¤›(7) Çiftege-
linler Türbesi’nin yan›ndaki alt› destekli aç›k
türbe, sonradan yap›lan ilaveleriyle birlikte
de¤iflik bir tip olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Çiftegelinler Türbesi ise iki katl› fakat üstü
aç›k tarzda haz›rlanm›fl tasar›m›yla, ça¤›n›n
di¤er mezar yap›lar›ndan daha farkl› bir an-
lay›flla ortaya konulmufltur (R.15). Y›¤ma
ayaklar üzerine bina
edilmifl olan Alâed-
din Ali Çelebi
(1496’dan sonra) ve
Mahmud A¤a (1522)
türbeleriyle, sütun
ayaklar üzerine bina
edilmifl olan Meh-
med Çelebi (1567) ve
Lala Mustafa Pafla
(1580) türbeleri, aç›k 
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(1) Mehmet Nermi Haskan,
Eyüpsultan Tarihi, Eyüpsultan
Belediyesi Yay., ‹stanbul 1999,
s. 131-243.
(2) Y›ld›z Demiriz, Eyüp’de
Türbeler, Kültür Bakanl›¤›
Yay., Ankara 1989, s. 12-86.
(3) Konu üzerindeki araflt›r-
malar›m›z devam etmektedir.
(4) Hakk› Önkal Osmanl›
Hanedan Türbeleri, Kültür
Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara
1992, s. 11.
(5) Komisyon, Türkiyede Vak›f
Abideler ve Eski Eserler, III,
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü
Yay., Ankara 1983, s. 255-256.
(6) Ekrem Hakk› Ayverdi ve
di¤erleri, Avrupa’da Osmanl›
Mimari Eserleri, II/3, ‹stanbul
Fetih Cemiyeti Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 1981, s. 293, 294, 311,
448, 451, 452.
(7) Demiriz, Eyüp’de Türbeler,
s. 57-59.

Resim 01; Eyüpsultan Camii
haziresindeki türbe kal›nt›lar›.

Resim 02;Üç de¤iflik plan tipine
örnek teflkil eden Eyüpsultan Ca-
mii haziresindeki aç›k türbeler.



çardakl› flekilde, kap›s›z olarak tasarlanm›fl-
lard›r.

Hançerli Fât›ma Sultan (1533), Pulak Mus-
tafa Pafla (1534), Ayas Mehmed Pafla (1539),
Defterdar Nazl› Mahmud Çelebi (1546) ve Pa-
flazâdeler(8) (XVI. yy. sonu) türbeleri çardakl›
ve takkap›l›; Çiftegelinler Türbesi ile (1520?)
Mustafa A¤a (1587) Türbesi aç›k, fakat takka-
p›l› olarak tertip edilmiflledir.

Eyüp’teki aç›k türbeleri, üslup özellikleri
bak›m›ndan üç s›n›fta de¤erlendirebiliriz. Bi-
rincisini, Osmanl› mimarisinde ilk devirden
beri görülen, kare veya çok kenarl› plan fle-
mas›na sahip y›¤ma ayakl› yap›lar olufltur-
maktad›r. Bu tür yap›larda, pek az› müstes-
na, takkap›ya rastlanmamaktad›r. ‹kincisini,
sütun ayaklar üzerine kurulan çardakl› tür-
beler meydana getirmektedir. Asma kap›la-
r›n bariz bir flekilde görüldü¤ü yap› grubunu
bu s›n›f oluflturmaktad›r. Üçüncü grupta ise,
etraf› mermer ve demir flebekelerle çevrilmifl
çardaks›z aç›k türbeler yer almaktad›r (R.02).

Bu araflt›rmada, Akflehir Nasreddin Ho-
ca Türbesi’nde oldu¤u gibi yanlar› aç›k, fa-
kat harimine bir kap› ile girilen, aç›k türbele-
rin takkap›lar› ele al›nm›flt›r. Kaynaklarda
mimarî bir terim olarak bu tür kap›lar› ifade
eden ortak bir isme rastlanmamaktad›r. Se-
mavi Eyice “mermer çerçeveli bir kap›” ifa-
desini kullan›rken(9), Y›ld›z Demiriz ve di¤er
baz› araflt›rmac›lar “asmakap›”(10) tabirini
kullanm›fllard›r. Kap›n›n bir tak (kemer) flek-
linde olmas›ndan dolay›, bu tür kap›lara es-
kiden beri takkap› dendi¤i de bilinmekte-
dir(11).

Yap›n›n etraf› aç›k oldu¤u halde böyle
bir kap›ya niçin ihtiyaç duyuldu¤u, bu kap›-
lar›n türbelerde bulunmas›n›n anlam› ve ya-
p›daki pratik görevleri konusunda kaynak
ve araflt›rmalarda herhangi bir aç›klay›c› bil-
giye rastlanmamaktad›r. Bu soruya cevap
teflkil edebilecek ihtimalleri flöylece s›ralaya-
biliriz:

Osmanl› türbe mimarisinde takkap› uy-
gulamas›n›n ilk defa görüldü¤ü Eyüp’teki
Hançerli Fât›ma Sultan Türbesi’nde (1533),
kare planl› yap›n›n sütun aral›klar›, iki yan-
da 124 cm. yüksekli¤inde mermer bloklarla
s›n›rland›r›lm›fl, kalan aç›kl›klar ise lokma
demirli flebekelerle kapat›lm›flt›r. Bu durum-
da, türbenin yanlar›nda tafl duvar bulunma-
makla birlikte, demir flebekelerden bir duvar
oluflturuldu¤undan, içeriye giriflin sa¤lana-

ca¤› bir kap›ya ihtiyaç duyulmufltur. Ancak
Sultanahmet’teki ‹skender Pafla Türbesi’nde
(1515) oldu¤u gibi bu kap› demir flebekelerle
de sa¤lanabilecekken, böyle yap›lmay›p, gi-
riflin mermer söveli bir takkap› fleklinde
meydana getirilmifl olmas› ilgi çekicidir.

Pulak Mustafa Pafla, Paflazâdeler ve Def-
terdar Nazl› Mahmud Çelebi türbelerinde ise
bina ayaklar›n›n aras› belli seviyeye kadar
yükselen mermer flebekelerle çevrildi¤inden,
türbenin harimi bu flebekelerle s›n›rland›r›l-
m›flt›r. fiebekelerden içeri girilebilmesi için
türbenin bir yan›na kap› aç›kl›¤› b›rak›lm›fl
ve bu aç›kl›k da tak fleklinde bir kap›yla ka-
vuflturulmufltur. Bu yap›larda her ne kadar
türbenin yanlar› aç›k b›rak›lm›fl ise de mah-
remiyet s›n›rlar›, demir veya mermer flebeke-
lerle belirtilmifltir. Adab›muafleret ve orada
yatan kifli veya kiflilerin ruhaniyetlerine hür-
met gere¤i, herhangi bir hareme ancak ora-
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(8) Bu türbenin kime ait ol-
du¤u konusu ve ismi biraz
tart›flmal›d›r. Genifl bilgi için
bu çal›flman›n katalog k›sm›n-
da ilgili bölüme bak›n›z. 
(9) Demiriz, Eyüp’de Türbeler,
s. 29, 41; Haskan, Eyüpsultan
Tarihi, s. 147, 173.
(10) Semavi Eyice, “Eyüpsul-
tan Semtinde Tarih ve Sanat
Tarihi”, Tarih Kültür ve
Sanat›yla II. Eyüpsultan Sem-
pozyumu Tebli¤ler 8-10 May›s
1998, ‹stanbul 1998. s. 20; Sup-
hi Saatçi, “Sinan’›n Mimarbafl›
Olarak Eyüp’teki ‹lk Eseri”,
Tarihi Kültürü ve Sanat›yla II.
Eyüpsultan Sempozyumu Tebli¤-
ler 8-10 May›s 1998 , Eyüp
Belediyesi Kültür Yay., ‹stan-
bul 1998, s. 60.
(11) Celâl Esad Arseven,
“Tak”, Sanat Ansiklopedisi, IV,
MEB Bas›mevi, ‹stanbul 1983,
s. 1901.

Resim 03; Eyüp’teki çardakl› tür-
belerde yayg›n bir flekilde görülen
hacet kap›s› taç bezemesi ayr›n-
t›s›.

fiekil 14; a,b,c,d Hacet kap›lar›n›n
taç bezemelerinin karfl›laflt›rmas›

(a)

(b)

(c)

(d)



n›n kap›s›ndan içeri girilmesi gerekti¤inden
ötürü, bu türbelere de girifli sa¤layacak birer
kap›n›n aç›lmas› uygun görülmüfltür. Bura-
da as›l dikkati çeken husus, kap›n›n di¤er
mermer flebekelerle ayn› seviyede tutulma-
y›p, daha yüksekçe ve bir minber kap›s› gibi
tak fleklinde olmas›d›r.

Sözü edilen sebeplere ek olarak bu kap›-
lar›n, bulunduklar› yap›ya estetik bir zengin-
lik kazand›raca¤› düflüncesiyle, türbeye böy-
le bir kap›n›n konulmufl olmas›, mimarî bir
çözüm olarak yorumlanabilir.

Bütün bunlar›n yan› s›ra aç›k türbelerde-
ki takkap›lar›n, birer hacet penceresi görevi
üstlendi¤i de görülmektedir. Türbe mimari-
sinin önemli unsurlar›ndan birisi olan, mu-
vacehe veya niyaz penceresi olarak da adlan-
d›r›l›ran hacet pencerelerinin ‹stanbul’da ilk
özgün örne¤ine Afl›kpaflazâde Türbesi’nde
(1484?) rastlanmaktad›r(12). Bu tarihten itiba-
ren hacet pencereleri, tekkelerde ve bilhassa
din ulular›n›n mezar yap›lar›nda, önemli de-
recede yayg›nl›k kazanm›flt›r. Ço¤unlukla bu
pencereler, manevî huzurlar›nda durularak
edilen dualar›n, Allah taraf›ndan kabul göre-
ce¤i ümidi tafl›nan kimselerin türbelerinde
bulunmaktad›r. Hacet pencereleri, türbelerin
d›fl cephelerinde, önünde ziyaretçilerin dura-
rak Fatiha okuyup dua ettikleri niyaz pence-
releridir(13). Bu pencerelere, huzurda durul-
du¤undan ötürü muvacehe, dilek veya ni-
yazda bulunuldu¤undan dolay› da niyaz
veya hacet penceresi ad› verilmektedir. Bu
pencerelerin en tipik örne¤i, son flekli Sultan
I. Ahmed taraf›ndan verilmifl olan Halid b.
Zeyd Ebû Eyyûb el-Ensârî Türbesi’nin ziya-
ret bölümü ile cami aras›ndaki duvarda gö-
rülmektedir. 

Tekrar bafla dönecek olursak, bahsi ge-
çen mimarî unsura asmakap› denilme sebe-
binin, etraf› aç›k bulunan takkap›lar›n, dikili
durabilmesi için bina ayaklar› aras›ndaki
gergi demirlerine ba¤land›¤› ve böylece as›l›
durdu¤u kanaatine dayand›¤› san›lmaktad›r.
Ancak bahsi geçen kap›lar gerçekte gergi de-
mirlerine ba¤l› olmay›p, bir minber kap›s› gi-
bi, ba¤›ms›z bir flekilde ayakta durmaktad›r-
lar (R.09, 11). ‹ki mermer söve, yekpare bir
mermer kemerle birbirine ba¤lanarak müsta-
kil bir tak oluflturdu¤undan, bu kap›lara tak-
kap› denmesi asmakap› denilmesinden daha
uygun görünmektedir. Ancak, bahsi geçen
çardakl› türbelerin etraf› aç›k oldu¤undan bu

yap›larda pencere, dolay›s›yla hacet pencere-
si de bulunmamaktad›r. Hacet penceresi bu-
lunmayan aç›k türbelerde, bu görevi mezkur
kap›lar›n üstlendi¤i göz önünde bulunduru-
lursa, bu kap›lara asmakap› veya takkap› ye-
rine “hacet kap›s›” denilmesinin daha uygun
olaca¤› akla yatk›n gelmektedir. Hacet dile-
mek için önünde durularak niyazda bulunu-
lan kap›lara halk aras›nda bir darb›mesel
olarak “hacet kap›s›” denildi¤i bilinmekte-
dir(14). Hatiplerin, hutbe okumak üzere, min-
ber kap›lar› önünde durarak dua okuduktan
sonra girdikleri hat›rlanacak olursa, flekil ba-
k›m›ndan benzerlik gösteren bu takkap›lar›n
fonksiyon bak›m›ndan da benzeflti¤i görü-
lür. 

Bu çal›flman›n inceledi¤i önemli unsur-
lardan birisi de bahsi geçen kap›lar›n taç be-
zemeleridir. Eyüp’teki aç›k türbelerden dör-
dünün taç bezemeleri, ilginç bir flekilde he-
men hemen birbirinin ayn› olan bir kompo-
zisyonu tekrarlamaktad›r (fik.14). Bu türbe-
lerden sadece birisi, çardakl› olmay›p üstü
aç›k bir flekilde tertip edilmifltir.

Birbirleriyle benzerlik arz eden hacet ka-
p›lar›, ince birer kaval ve oluk profilli silme
ile çerçevelenmifltir. Söveleri birbirine ba¤la-
yan yay kemerli yekpare tak›n üstünde yat›k
dikdörtgen biçimde bir kitâbelik yer almak-
tad›r. Bu kitâbeli¤in üstünde ise enlemesine
geliflen nebâtî karakterli rumî nak›fllar -ki ba-
z› araflt›rmac›lar bu motiflere palmet demek-
tedirler- ve gülbezeklerden oluflan bir al›nl›k
bezemesi, kap›y› taçland›rmaktad›r. Taç be-
zemesini oluflturan kompozisyon, biri kuflba-
k›fl› di¤eri profilden görülen, iki çiçe¤in dip-
ten birbirine ba¤lanarak münavebeli bir fle-
kilde yan yana dizilmesiyle meydana getiril-
mifltir (fik.14-15, R.03). Bu nak›fllar› baz› arafl-
t›rmac›lar tomurcuk dizisi veya palmet frizi
olarak adland›rmaktad›rlar(15). Ancak otantik
kaynaklar›m›zda palmet ad›na hiç rastlama-
d›¤›m›zdan dolay›, bu iflin araflt›r›c›s› ve ayn›
zamanda uygulay›c›s› olarak, nak›fllar› ad-
land›r›rken ustalar›m›zdan ö¤rendi¤imiz
prensipler do¤rultusunda öze dönük tercih-
ler yapmay› uygun gördük. 

Çiftegelinler, Pulak Mustafa Pafla ve Pa-
flazâdeler türbelerinin kap› al›nl›klar› birbi-
rinden farkl› olmakla birlikte, Hançerli Fât›-
ma Sultan, Ayas Pafla, Defterdar Mahmud
Çelebi ve Mustafa A¤a türbelerinin kap› be-
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(12) Baha Tanman, "Afl›kpafla
Külliyesi", Dünden Bugüne ‹s-
tanbul Ansiklopedisi, I, Türkiye
Ekonomik ve Toplumsal Tarih
Vakf› Yay., ‹stanbul 1993, 368.
(13) Baha Tanman, “Hâcet
Penceresi”, Türkiye Diyanet
Vakf› ‹slâm Ansiklopedisi, XIV,
‹stanbul 1996, s. 435-438.
(14) Do¤an Hasol, Ansiklopedik
Mimarl›k Sözlü¤ü, YEM Yay.,
‹stanbul 1995, s. 191.
(15) Eyice, “Eyüpsultan Sem-
tinde Tarih ve Sanat Tarihi”, s.
20; Demiriz, Eyüp’de Türbeler,
s. 29; 

fiekil 15;a,b,c Taç bezemelerinin
çözümlemesi



zemeleri hemen hemen birbirinin ayn›d›r. Bu
bezemelerin çizim esaslar› ve nak›fl düzenle-
meleri ayn› flekilde tertip edilmifl olmakla
birlikte ölçü ve ayr›nt›larda baz› küçük fark-
l›l›klar görülmektedir. Bu tarz bezemenin
görüldü¤ü ilk örnek Hançerli Fât›ma Sultan
Türbesi olup 1533 tarihlidir. Son örnek ise
1587 tarihli Mustafa A¤a Türbesi’dir. Bu iki
yap› aras›nda yaklafl›k yar›m as›rl›k bir za-
man fark› bulunmaktad›r. Bu bezemeleri
gerçeklefltiren kiflinin, ayn› tafl ustas› oldu¤u-
nu söylemek zordur. Ancak Hançerli Fât›ma
Sultan, Ayas Pafla ve Defterdar Nazl› Mah-
mud Çelebi türbelerinin ayn› elden ç›km›fl
olmalar› muhtemel görünmektedir. Hançerli
Fât›ma Sultan Türbesi’nin taç bezemesinin
kal›b› boydan biraz bas›kça olmas›na karfl›l›k
Ayas Pafla ve Nazl› Mehmet Pafla türbeleri-
nin bezeme kal›plar› ayn›d›r. Mustafa A¤a
Türbesi’nin kap› taç bezemesi, desen ve iflçi-
lik bak›m›ndan di¤er örneklere göre daha
baflar›s›z görünmektedir. Eyüp d›fl›ndaki Fâ-
t›ma Han›m Sultan (Duhterzâde-i Rüstem
Pafla) Türbesi (1589, fiehzadabafl›’nda) ve
fiehzade Mahmud Türbesi (1604)’nde (fieh-
zadabafl›’nda) ise üçgen al›nl›klar kullan›l-
m›fl olup birbirinden tamamen farkl› kompo-
zisyonlarla bezenmifllerdir. Eyüp’teki son
devir aç›k mezar yap›lar›ndan ‹zzet Efendi
(1889) ve Hatice Canan Han›m (1907) türbe-
lerinde ise takkap›lar› biraz abart›larak, dö-
nemin üslubuna uygun flekilde gerçekleflti-
rilmifltir. Bu türbelerin takkap›lar› üslup ba-
k›m›ndan, inceledi¤imiz yap›lardan tama-
men farkl› özellikler tafl›d›¤› için, hacet kap›-
lar›ndan ayr› olarak çal›fl›lmas› gereken müs-

takil bir konu oldu¤unu dü-
flünmekteyiz. fiimdi Eyüp’teki,
hacet kap›s› bulunan çardakl›
türbelere etrafl›ca bir göz ata-
l›m:

Hançerli 
Fât›ma Sultan Türbesi 
‹nfla Tarihi : 939/1533
Bânîsi : Bilinmiyor
Mimar› : Bilinmiyor

Eyüp’te, Ebû Eyyûb el-En-

sârî hazîresinin Bostan ‹skelesi Soka¤› tara-
f›nda yer alan Hançerli Fât›ma Sultan Türbe-
si, Sultan II. Bâyezid’in o¤ullar›ndan fiehzâ-
de Mahmud’un k›z› Hançerli Fât›ma Sultan
ad›na 939/1533 y›l›nda yapt›r›lm›flt›r (R.04).

Türbenin hacet kap›s›ndaki kitâbe çok
afl›nm›fl oldu¤undan tam olarak okunama-
makla birlikte(16) Mehmed b. ‹brâhim Pa-
fla’n›n ismi seçilebilmektedir(17). ‹çeride bulu-
nan kitâbesiz kabir, Mehmed b. ‹brâhim Pa-
fla’ya ait olmal›d›r. Hançerli Fât›ma Sultan’›n
bafltafl›ndaki kitâbeye göre, türbeyi 939/1533
y›l›na tarihlemek mümkündür.

Kenar uzunlu¤u 402x402 cm. olan, kare
plan üzerine kurulmufl türbe, etraf› aç›k dört
sütun üzerine oturan bir kubbeden ibarettir.
Türbenin soka¤a bakan girifl cephesinde, taç
bezemeli ve kitâbeli bir hacet kap›s› yer al-
maktad›r (fik.01). Sütunlar birbirine mümas
kemerlerle ba¤lanm›flt›r. Kubbeyi tafl›yan sü-
tunlar, gergi demirleriyle tahkim edilmifl
olup, kemer aç›kl›klar› lokma demirli flebe-
kelerle kapat›lm›flt›r. Yanlarda sütun aral›k-
lar› 124 cm. yüksekli¤inde, içlerine 72,5x108
cm. ölçülerinde yat›k dikdörtgen pencereler
aç›lm›fl mermer bloklarla kapat›lm›flt›r. Mez-
kur pencereler de lokmal› demir flebekelidir.
Kesme kefeki tafl›ndan örülen beden duvar›,
köflelerden k›r›larak sekizgen kasna¤› mey-
dana getirmifltir. Oluk ve kaval silmeli sa-
çaktan sonra, kutru biraz içeri çekilmifl olan
kubbeye geçilmifltir.

D›fl ölçüleri 226x125 cm., aç›kl›k ölçüleri
180x83 cm. olan hacet kap›s›n›n üstünde ne-
bâtî karakterli rumî nak›fllardan müteflekkil
bir taç bezemesi bulunmaktad›r (R.05). Rumî
bezemeler enlemesine katlamal› olarak gelifl-
mektedir (fik.02). Dört tarha ayr›lm›fl olan ki-
tâbe, celî sülüs hatla girift bir flekilde yaz›l-
m›flt›r. Söveler yekpare mermerden yay ke-
merle birbirine ba¤lanm›fl, kemer koltuklar›
ise masif bir flekilde yükseltilmifltir.

Hançerli Fât›ma Sultan Türbesi, ‹stan-
bul’daki hanedan türbeleri aras›nda, etraf›
aç›k çardakl› ve hacet kap›l› ilk türbe olup,
kendisinden sonraki baz› türbelere flekil iti-
bar›yla örnek teflkil etmifltir. ‹lk olarak bu
türbede karfl›laflt›¤›m›z hacet kap›s›, daha
sonraki aç›k türbelere öncülük etmifltir.
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Resim 04; Hançerli Fat›ma Sul-
tan Türbesi genel görünüflü.

Resim 05; Hançerli Fat›ma Sul-
tan Türbesi hacet kap›s› taç
bezemeleri.

fiekil 01; Hançerli Fat›ma Sultan
Türbesi girifl cephesi.

fiekil 02; Hançerli Fat›ma Sultan
Türbesi hacet kap›s› taç
bezemeleri.

(16) Haskan, bu kitabeyi flöyle
okumufltur: “Vezir-i A’zam’›n
yetim-i dehri / Mehmed ibn ‹b-
rahim Pafla / (….) için oldu tâ-
rih / Makâm-› pür-nûr ‹brahim
Pafla” (Eyüpsultan Tarihi, s. 173).
(17) Semavi Eyice, burada yatan
kiflinin Candarl› ‹brahim Pafla-
zâde Mehmed Bey oldu¤unu
söylemekte ve 939’da ölen k›zla-
r›n›n da burada yatt›¤›n› belirt-
mektedir. Ancak bugün türbede
iki sanduka bulunmaktad›r
(“Eyüpsultan Semtinde Tarih ve
Sanat Tarihi”, Tarih Kültür ve Sa-
nat›yla II. Eyüpsultan Sempozyu-
mu Tebli¤ler 8-10 May›s 1998, ‹s-
tanbul 1998. s. 20).



Pulak Mustafa Pafla Türbesi (1534)
‹nfla Tarihi : 940/1534?
Bânîsi : Bilinmiyor
Mimar› : Bilinmiyor

Pulak Mustafa Pafla Türbesi, Eyüp Sultan
Camii’nin k›ble istikametindeki hazirenin
meydana bakan taraf›nda yer almaktad›r
(R.06). Bu türbe Kanunî Sultan Süleyman dö-
nemi kaptan-› deryalar›ndan Pulak Mustafa
Pafla ad›na, Pafla’n›n 1534 tarihinde vefat›n-
dan sonra yapt›r›lm›flt›r(18). Türbede, ilk yap›l-
d›¤› zamana ait infla kitabesi bulunmay›p, iki
tamir kitabesi yer almaktad›r. Tak kap›s›n›n
aynas›ndaki tamir kitabesi flöyledir (R.07)

IZ 1234 Ù…. ÂXÈu Îµ≠m ÏqV Ál◊†m Îy Èb Â¥µåt ±yRÈt

Târîh-i ta‘mîr bâ yed-i mütevellî-i vak›f
Mehemmed Tâhir. Sene 1234 (1819) Zilkade.

Pulak Mustafa Pafla’n›n simidî sar›kl›
(haseki kavuklu) flâhidesinde “Pulak Musta-
fa Pafla Kas›m Be¤ o¤lu/ Bir dâne idi Osma-
nî / Bu y›l içinde hükm-i Yezdânî / Hâke
düflürdü nice ebdân›” 

Kuzeydeki ayaktafl›nda ise “Edeb ehli zi-
yâde mir-dem idi/ Tac-› baht› olurdu erza-
ni/ Sa¤ olan› yezdi emân gelüb de / Diyeler-
di bu ma¤fureti kânî / Nidelim âh›reti ana
menzil/ Buluben hofl-lika-i Rahmânî/ Dedi
târîhi elf-i kamet ile / Girdi cennete Bekir
Be¤ hani 992 (1584)”(19).

Türbede üç mermer sanduka yer almak-
tad›r. Bunlar›n kitabeleri tamirler s›ras›nda
yer de¤ifltirdi¤inden hangi kabrin kime ait
oldu¤u tam olarak kesinlik tafl›mamaktad›r.
Güneydeki kabrin bafltafl›nda Kas›m Bey o¤-
lu Pulak Mustafa Pafla’›n ad› yaz›l› iken
ayaktafl›nda Bekir Bey’in ismi zikr olunmak-
tad›r. Pulak Mustafa Pafla’n›n bafl flâhidesin-
de “Pulak” ad› aç›k bir flekilde yaz›lm›fl ol-
mas›na ra¤men bu kelime kay›tlara Balak,
Bulak, Palak, Plak ve Pulak isimleriyle çeflitli
flekillerde geçmifltir(20).

Kenar uzunluklar› 220 cm.lik sekizgen
plana sahip olan türbe, kesme tafltan sekiz
paye ürerine bina edilmifltir. Türbenin üstü,
sekizgen kenarl› sa¤›r kasnak üzerine otu-
ran, sekiz kenarl› tonoz kubbe ile örtülmüfl-
tür. Profilli silmelerle kademelendirilen pa-
yeler, mürekkep kemerlerle birbirine kavufl-
turulmufltur. Payelerin aras› alt kotta 85 cm.
yüksekli¤inde bir mermer flebeke ile kapat›l-

m›flt›r. Mermer flebeke, onikigen flekillerin
kesiflmesiyle meydana getirilmifltir. Türbe-
nin kuzey cephesindeki ayaklar aras›na 280
cm. yüksekli¤inde bir takkap› yerlefltirilmifl-
tir (fik.03). 

Aç›kl›k ölçüleri 90x205 cm. olan kap›n›n
üstünde çok sade bir flekilde tertip edilmifl
rumîli bir taç bezemesi bulunmaktad›r. Ka-
p›n›n taç k›sm› zeminsiz oyulan rumîlerle,
dendanl› bir flekilde teflekkül ettirilmifltir
(R.07, fik.04). Taç bezemesinin alt›nda yer
alan tek haneli tarh içine celî sülüs hatla ya-
z›lm›fl tamir kitabesinden, bu takkap›n›n ta-
mir s›ras›nda konuldu¤u anlafl›lmaktad›r
(R.07). Daha evvelce burada bir kap›n›n bu-
lunup bulunmad›¤› anlafl›lamam›flt›r. E¤er
burada daha önce böyle bir hacet kap›s› var
idiyse, bu kap›n›n taç bezemelerinin flimdiki
gibi mi, yoksa Hançerli Fât›ma Sultan Türbe-
si’ndeki gibi mi oldu¤u konusunda da bizi
ayd›nlatacak yeterli delile ulafl›lamam›flt›r.

Netice itibariyle, tamirler s›ras›nda tadile
u¤ram›fl olmakla birlikte, daha evvelce de bu
türbede bir hacet kap›s›n›n bulundu¤u tah-
min edilmektedir. Günümüzdeki flekliyle
türbenin kap›s›, düzenleme ve bezeme özel-
likleri bak›m›ndan di¤er çardakl› türbeler-
den ayr›l›k göstermektedir.
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(18) Haskan, Eyüpsultan Tarihi,
s. 205.
(19) Farkl› okunufllar için bkz.
Demiriz, Eyüp’de Türbeler, s.
22; Tülin Çoruhlu, “Eyüp Sul-
tan ve Çevresindeki Hazireler-
de Bulunun Hançerli Lahitler
ve Tafl Sandukalar”, I. Eyüpsul-
tan Sempozyumu Tebli¤ler, Eyü-
sultan Belediyesi Yay., ‹stan-
bul [1997], s. 48; Haskan, Eyüp-
sultan Tarihi, s. 205.
(20) Farkl› okunufllar için bkz.
Mehmed Süreyya, Sicilli Osma-
nî, IV, (Haz. Nuri Akbayar),
Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 1996, s. 1204; Eyice,
“Eyüpsultan Semtinde Tarih
ve Sanat Tarihi”, s. 21; Demi-
riz, Eyüp’de Türbeler, s. 22; Has-
kan, Eyüpsultan Tarihi, s. 205.

Resim 06; Pulak Mustafa Pafla
Türbesi genel görünüflü.

Resim 07; Pulak Mustafa Pafla
Türbesi hacet kap›s› taç
bezemeleri.

fiekil 03; Pulak Mustafa Pafla
Türbesi girifl cephesi.

fiekil 04; Pulak Mustafa Pafla
Türbesi hacet kap›s› taç
bezemeleri.



Ayas Mehmed Pafla Türbesi (1539)
‹nfla Tarihi : 940/1539
Bânîsi : Bilinmiyor
Mimar› : Mimar Sinan

Ayas Mehmed Pafla Türbesi, Eyüpsultan
Camii’nin Bostan ‹skelesine aç›lan kap›s›n›n
yan›nda, hazire içerisinde bulunmaktad›r
(R.08). Sultan II. Bâyezid zaman›nda devfliri-
lerek saraya al›nan Ayas Mehmed Pafla, Ka-
nunî Sultan Süleyman zaman›nda veziri-
azaml›¤a kadar yükselmifltir(21). Ayas Meh-
med Pafla’n›n türbesi, Mimar Sinan’›n sermi-
mar olduktan sonra gerçeklefltirdi¤i Eyüp’te-
ki ilk eseridir(22).

Kenar ölçüleri 410x410 cm.lik kare plan
üzerine kurulmufl olan türbe, etraf› aç›k, dört
sütun üzerine kondurulmufl bir kubbeden
ibarettir. Türbenin Eyüpsultan Camii avlu
kap›s›na bakan girifl cephesinde, rumî desen-
li taç bezemesine sahip bir hacet kap›s› yer
almaktad›r (fik.05). Türbenin bulundu¤u ha-
zire duvar›na da yuvarlak kemerli bir hacet
penceresi aç›lm›flt›r (R.08). Baklava bafll›kl›
mermer sütunlar, birbirine sivri kemerlerle
ba¤lanm›flt›r. Kubbeyi tafl›yan sütunlar gergi
demirleriyle tahkim edilmifl olup, sütun ara-
lar›, de¤iflik hendesî kompozisyonlardan
oluflan 78 cm. yüksekli¤indeki mermer flebe-
kelerle kapat›lm›flt›r. Kesme kefeki tafl›ndan
örülen beden duvarlar›, köflelerden k›r›lmak

suretiyle sekizgen bir kasnakla kubbeye ge-
çilmifltir. Türbede Ayas Mehmed Pafla’ya ait
üstü aç›k bir mermer sanduka bulunmakta-
d›r. 

Aç›kl›k ölçüleri 64x160 cm. olan,
106.5x230 cm. ebad›ndaki hacet kap›s›n›n sö-
veleri, yekpare mermerden yay kemerle bir-
birine ba¤lanm›flt›r. Tek sat›rl›k kitâbede, celî
sülüs hatla: 

“ˆyRIÎlI Áf Á= ˆmvµlI  Ù¬lI L◊.R Îµ≠m Ù¬lI WI ÙlI W ÂgÛlI £¨fI” 

ibaresi yaz›lm›flt›r. Kemer koltuklar›na birer
yaprak ve hatayî nakfl› ifllenmifltir. Kitabenin
üstünde nebâtî karakterli rumî nak›fllar›ndan
müteflekkil bir taç bezemesi bulunmaktad›r.
Rumî bezemeler enlemesine, katlamal› ola-
rak geliflmektedir (R.10). Taç bezemesini
oluflturan kompozisyon, biri kuflbak›fl› di¤eri
profilden bak›lan iki çiçe¤in münavebeli ola-
rak dizilmesiyle meydana getirilmifltir
(fik.06). Bu kompozisyon daha önce Hançerli
Fât›ma Sultan Türbesi’nde görülen taç beze-
mesinin küçük farkl›l›klarla tekrar›d›r.

Defterdar Nazl› Mahmud Çelebi (1540)
‹nfla Tarihi: 947/1540
Bânîsi : Defterdar Nazl› Mahmud

Çelebi
Mimar› : Mimar Sinan
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(21) Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmanî, II, s. 342.
(22) Saatçi, “Sinan’›n Mimar-
bafl› Olarak Eyüp’teki ‹lk
Eseri”, s. 58-63.

Resim 08; Ayas Mehmed Pafla
Türbesi genel görünüflü.

Resim 09; Ayas Mehmed Pafla
Türbesi hacet kap›s› içten
görünüflü.

Resim 10; Ayas Mehmed Pafla
Türbesi hacet kap›s› taç
bezemeleri.

fiekil 05; Ayas Mehmed Pafla
Türbesi girifl cephesi.

fiekil 06; Ayas Mehmed Pafla
Türbesi hacet kap›s› taç
bezemeleri..

Resim 11; Defterdar Nazl› Mah-
mud Çelebi Türbesi genel
görünüflü.

Resim 12; Defterdar Nazl› Mah-
mud Çelebi Türbesi hacet kap›s›
taç bezemeleri.

fiekil 07; Defterdar Nazl› Mah-
mud Çelebi Türbesi hacet kap›s›
taç bezemeleri.

fiekil 08; Defterdar Nazl› Mah-
mud Çelebi Türbesi girifl cephesi.



Defterdar Nazl› Mahmud Çelebi Türbe-
si, kendi ad›n› verdi¤i semtte Çömlekçiler ci-
var›nda Defterdar Caddesi üzerindedir. Ka-
nunî Sultan Süleyman dönemi bafl defterdar-
lar›ndan olan Mahmud Çelebi ayn› zamanda
hattat olup fieyh Hamdullah’›n talebelerin-
dendir(23). Mahmud Çelebi’nin türbesi, ihata
duvar›yla çevrilmifl camiinin güneyindeki
hazirede yer almaktad›r (R.11). Mimar Sinan
tezkirelerinde ad› kay›tl› olmamakla birlikte
Defterdar Camii’nin yap›l›fl› s›ras›nda Mah-
mud Çelebi hayatta iken Mimar Sinan tara-
f›ndan yap›ld›¤› düflünülmektedir(24). Mah-
mud Çelebi’nin vefat tarihi, kabir tafl›na
953/1546 olarak yaz›lm›flt›r.

Kenar uzunluklar› 435x435 cm. ölçüle-
rinde kare plan üzerine kurulmufl olan türbe,
etraf› aç›k, dört mermer sütun üzerine otur-
tulmufl bir kubbeden ibarettir. Kare plandan
kubbeye geçifl, sekizgen kasnakla sa¤lanm›fl-
t›r. Kesme kefeki tafl›yla infla edilmifl olan
türbe, baklava bafll›kl› sütunlar›n, dendanl›
sivri kemerlerle ba¤lanmas›yla teflekkül etti-
rilmifltir. Türbeye girifl, kuzey cephesindeki
takkap›dan yap›lmaktad›r (fik.07). Kubbeyi
tafl›yan sütunlar gergi demirleriyle tahkim
edilmifl olup, sütun aral›klar›, de¤iflik hende-
sî kompozisyonlardan oluflan 80 cm. yüksek-
li¤indeki mermer flebekelerle kapat›lm›flt›r.
Harimi s›n›rland›ran flebekeler, genifl ölçüde
zarar görmüfl olup yaln›zca girifl cephesinde-
kiler sa¤lam kalabilmifltir. ‹ki yanlardaki fle-
bekelerin yar›s›, giriflin karfl›s›ndakilerin ise
tamam› yok olmufltur. Türbede Defterdar
Nazl› Mahmud Çelebiye ait üstü aç›k bir
mermer sanduka bulunmaktad›r. Sanduka-
n›n kitabeleri de k›r›lm›fl olup bugün yerinde
bulunmamaktad›r. Elimize geçen foto¤raf-
lardan, sandukan›n k›r›k flâhidesinde “Def-
terdar Mahmud Çelebi Efendi Ruhuna Fati-
ha Sene 953/1546” ibaresinin yaz›l› oldu¤u
anlafl›lmaktad›r(25). 

Aç›kl›k ölçüleri 68x169 cm. olan 106x248
cm. ölçülerindeki hacet kap›s›n›n söveleri
üzerinde, yay kemerli yekpare mermerden
bir taç vard›r (fik.07). Tek sat›rl›k kitâbede,
celî sülüs hatla:

“ˆ¥mWI Îa◊lI QDÈo Ù¬lI L◊.R Îµ≠mˆ¥∫µlI Œ≠lI `¬µlI Ù¬lI WI ÙlI W “ 
ibaresi yaz›l›d›r. Kemer koltuklar›na birer
yaprak ve çiçek nakfl› ifllenmifltir. Kitabenin
üstünde nebâtî karakterli rumî nak›fllar›n-
dan müteflekkil bir taç bezemesi bulunmak-
tad›r (R.12). Rumî bezemeler enlemesine

katlamal› olarak geliflmektedir. Taç bezeme-
sini oluflturan kompozisyon, biri kuflbak›fl›
di¤eri profilden görülen iki yaprak ve çiçe-
¤in münavebeli olarak dizilmesiyle meyda-
na getirilmifltir (fik.08). Bu kompozisyon da-
ha önce Hançerli Fât›ma Sultan ve Ayas Pa-
fla türbelerinde görülen taç bezemelerinin
küçük farkl›l›klarla tekrar› niteli¤indedir
(fik.14).

Paflazâdeler Türbesi (xv›. yy. sonu)
‹nfla Tarihi : (XVI. yy. sonu)
Bânîsi : Bilinmiyor
Mimar› : Mimar Sinan?

Paflazâdeler Türbesi, Eyüp Sultan Ca-
mii’nin k›ble istikametindeki hazirede, mu-
salla kap›s›n›n yan›nda bulunmaktad›r
(R.13). Bu türbenin kim taraf›ndan ve kimin
ad›na yapt›r›ld›¤› kesin olarak bilinmemek-
tedir. Mimar Sinan tezkirelerinde ad› geçen,
Eyüp’teki Mehmed Pafla Evlad› ve Siyavufl
Pafla Evlad› türbelerinin hangi yap›lar oldu-
¤u konusu, henüz aç›kl›¤a kavuflturulama-
m›flt›r. fiehzâdeler isimlendirmesi ise sa¤lam
temele dayanmayan bir rivayetten öte geç-
memektedir. Zira burada yatanlar›n kim ol-
duklar›, flehzade iseler kimin flehzadesi ol-
duklar› yeterince aç›klanamamaktad›r. Y›l-
d›z Demiriz, kitab›nda bu türbeyi “‹simsiz
Aç›k Türbe” olarak tan›tm›flt›r. Türbede her-
hangi bir kitabe bulunmamaktad›r(26). Türbe-
nin hariminde, haseki kavuklu üç flâhidesi
ve ayak tafl› bulunan, genifl bir mermer san-
duka yer almaktad›r. Bu flahidelerde kitâbe
bulunmad›¤›ndan türbede yatan kiflilerin
kimlikleri
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fiekil 09; Paflazâdeler Türbesi
girifl cephesi.

fiekil 10; Paflazâdeler Türbesi
hacet kap›s› taç bezemeleri.

Resim 13; Paflazâdeler Türbesi
genel görünüflü.

Resim 14; Paflazâdeler Türbesi
hacet kap›s› taç bezemeleri.

(23) Muhittin Serin, Hattat fieyh
Hamdullah, Hayat› Talebeleri
Eserleri, Kubbealt› Neflriyat›,
‹stanbul 1992, s. 67.
(24) Haskan, Eyüpsultan Tarihi,
s. 42, 148.
(25) Serin, Hattat fieyh Ham-
dullah, Hayat› Talebeleri Eser-
leri, s. 67.
(26) Semavi Eyice, “Eyüpsul-
tan Semtinde Tarih ve Sanat
Tarihi”, s. 21; Zeki Sönmez,
Sinan ‹le ‹lgili Tarihi Yazmalar
Belgeler, MSÜ Yay., ‹stanbul
1988, s. 72; Aptullah Kuran,
“Mimar Sinan’›n Türbeleri”,
Mimarbafl› Koca Sinan Yaflad›¤›
Ça¤ ve Eserleri, I, Vak›flar
Genel Müdürlü¤ü Yay., ‹stan-
bul 1988, s. 223; Demiriz,
Eyüp’de Türbeler, s. 45.



de bilinmemektedir. Bu türbenin, Mimar Si-
nan’›n tezkirelerinde geçen Siyavufl Pafla ve-
ya Mehmed Pafla’n›n evlatlar› için yap›lan
türbelerden birisi oldu¤unu var sayarak, flim-
dilik kayd›yla bu türbeyi “Paflazâdeler Türbe-
si” olarak adland›rmay› uygun gördük. 

Kenar uzunluklar› 335x335 cm. olan kare
planl› türbe, dört mermer sütun ürerine, kes-
me kefeki tafl›yla bina edilmifl olup, kubbeye
on iki kenarl› sa¤›r kasnak ile geçilmifltir. Sü-
tunlar birbirine mümas kemerlerle ba¤lan-
m›flt›r. Bas›k kubbenin kasna¤› dendanl› te-
pelik nak›fllar›yla taçland›r›lm›flt›r. Sütunla-
r›n aras› alt kotta 94 cm. yüksekli¤inde de¤i-
flik hendesi flekillerle meydana getirilmifl bir
mermer flebeke ile kapat›lm›flt›r. Türbenin
do¤u cephesindeki ayaklar aras›na, aç›kl›¤›
62x170 cm. olan 106x230 cm. ölçülerinde bir
takkap› yerlefltirilmifltir (R.13, fik.09). 

Hacet kap›s›n›n üstünde, sade bir flekilde
tertip edilmifl dendanl› taç bezemesi yer al-
maktad›r. Kitabelik tarh› bulunmayan takka-
p›, di¤er örneklerden farkl› olarak oluk ve
kaval silmelerle de¤il, bir s›ra mukarnas dizi-
siyle çerçevelenmifltir. Kemerin d›fl yüzüne
celi sülüs hatla kabartma olarak “T◊µlI HI” iba-
resi yaz›lm›flt›r (R.14).

Umumi manzaras› itibariyle di¤er çar-
dakl› türbelerden farkl› bir karakter arz eden
Paflazâdeler Türbesi, hacet kap›s›yla da bu
farkl›l›¤› ortaya koymaktad›r. Türbe kap›s›
sade, kendi içerisinde uyumlu fakat, bezeme
program› yönüyle di¤er örneklerden ayr›l›k
göstermektedir (fik.10).

Çiftegelinler Türbesi (1520?)
‹nfla Tarihi : 926/1519-1520?
Bânîsi : Bilinmiyor
Mimar› : Bilinmiyor

Çiftegelinler Türbesi, Eyüp Sultan Ca-
mi’inin d›fl avlusunun kuzeyindeki hazirede
yer almaktad›r (R.15). Kim veya kimlere ait
oldu¤u kesin olarak bilinmeyen bu türbeye
Çiftegelenler ad›n› verenler de vard›r. Plan
bak›m›ndan dönemin di¤er mezar yap›lar›n-
dan bariz bir flekilde ayr›lan yap›, al›fl›lmad›k
bir profil sergilemektedir. Türbede medfun
olan kiflilerin isimleri de türbenin plan› gibi
ilgi çekicidir. Bunlardan en eski olan›
926/1519-1520 tarihini tafl›yan mezar olup
Mihr-i Han-› fiehrade’ye aittir(27). 

‹ki katl› olarak tasarlanm›fl olan yap›
sekizgen plan üzerine bina edilmifltir. Alt
kat kesme taflla örülmüfl olup serdap niteli-
¤indedir. Üst kat ise mermer flebekelerle
çevrilmifl bir aç›k türbe niteli¤indedir. Üst
kat ayr›ca örtülmeyip çardaks›z aç›k türbe
fleklinde düzenlenmifltir. Türbenin girifli
güneyden verilmifl olup abidevi bir taç ka-
p› fleklindedir. Bursakemerli bir alt kat gi-
riflinin üzerine, merdivenle ç›k›lan taç ka-
p›l› bir üst kat girifli yap›lm›flt›r(R.15). Kap›
söve, kemer ve kitabeli¤i yeflil breflten, ka-
p›n›n d›fl çerçevesi ve taç bezemeleri beyaz
mermerdendir. Kap› zengin profilli silme-
lerle çerçevelenmifl olup, taç bezeme bu
çerçevenin d›fl›nda b›rak›lm›flt›r. Kitabelik-
te celi sülüs hatla yaz›lm›fl, Hattat Hamid
Aytaç’a (1891-1982) ait bir dua kitabesi bu-
lunmaktad›r. Kap›n›n taç k›sm›nda ise kla-
sik devir öncesi bezeme özellikleri tafl›yan
rumî kompozisyon yer almaktad›r(R.16).
‹ki yar›m zülfe ve kubbenin oluflturdu¤u
taç bezemesinin etraf›n› geçmeli bir kenar-
l›k s›n›rlamaktad›r. Kompozisyon, enleme-
sine geliflen simetrik esasa dayal› bir çat›
üzerine kurulmufltur (fik.11). 

Mimari özellikleri bak›m›ndan nevi flah-
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(27) Y›ld›z Demiriz, “Eyüp’te
Az Tan›nm›fl ‹ki Türbe Hak-
k›nda” Sanat Tarihi Y›ll›¤›, XI,
‹stanbul 1981, s. 37-57;
Demiriz, Eyüp’de Türbeler, s.
25-28.

Resim 15; Çiftegelinler Türbesi
genel görünüflü.

Resim 16; Çiftegelinler Türbesi
hacet kap›s› taç bezemeleri.

fiekil 11; Çiftegelinler Türbesi
girifl cephesi ve taç bezemeleri.



s›na münhas›r bir yap› olan Çiftegelinler
Türbesi, ölçüleri bak›m›ndan abidevi boyut-
lara ulaflan taç kap›s›yla dikkat çekmektedir.
Çardakl› türbelerin kap›lar›yla k›yasland›-
¤›nda bu türbenin kap›s›n›n, hacet kap›lar›
gibi sembolik de¤il, abidevi bir taç kap›  ol-
du¤u görülmektedir (R.15, fik.11).

Mustafa A¤a Türbesi (1587) 
‹nfla Tarihi : 995/1587
Bânîsi : Mustafa A¤a
Mimar› : Bilinmiyor

Mustafa A¤a Türbesi, Eyüp Sultan Ca-
mii’nin k›ble istikametindeki hazirede mu-
salla avlusunun önünde bulunmaktad›r
(R.17). Kitabesinden anlafl›ld›¤›na göre, hazi-
nedarlar reisi olan Mustafa A¤a, türbesini
hayatta iken yapt›rm›flt›r. Âsârî’nin düflür-
dü¤ü tarih beyti ve kitâbedeki tarih raka-
m›ndan, türbenin 995/1587 y›l›nda yap›ld›¤›
anlafl›lmaktad›r. ‹ki sat›r halinde dört hane-
lik tarh içine celi talik hatla yaz›lm›fl olan ki-
tâbede flu ifadeler yer almaktad›r (R.18):

QÈb £œa LVI ˆ¥nJÈ≠lI ¿¥iR È¤I Áƒøm

È…b HÎ…tÈ¥= Y Î¬q ˆlÔ…m Á¥∫œa RID 

B◊¬g YRÈsI Â¬¥. Îq Ây IJ Ù…. ÙöVR

995 Èƒøm Áå¥ƒfl ˆyRÈy ÙlVI ∏yRÈt Â¬y ÎyD 

“Mustafa A¤a Reîsü’l-hâzinîn ol akl-›
pâk / Dâr-› ukbâ-y› menzilin k›ld› hayat›nda
binâ

Ravzas›na zâir-i kudsîleri Âsârî gelüp/
Didiler târih ola yar›n flefi’i Mustafa 995/1587 

Kitabede, beytin bafl›nda ve sonundaki
“Mustafa” kelimelerinin farkl› yaz›ld›¤› gö-
rülmektedir. Bu durumun, kafiye veya ebced
hesab›ndan kaynakland›¤› san›lmaktad›r.

Kenar ölçüleri 393x393 cm. olan kare
plan üzerine kurulmufl olan türbe, örtüsüz
olarak bina edilmifltir. Türbenin cepheleri,

pencere aç›kl›klar› fleklinde olup bu aç›kl›k-
lar lokma demirli flebekelerle kapat›lm›flt›r.
Her cephede üçer aç›kl›¤›n bulundu¤u san›-
lan türbenin, bugün yaln›zca girifl cephesi
sa¤lam olarak ayakta kalabilmifltir. Türbenin
girifli kuzey cephesinden verilmifl olup, cep-
hedeki üç aç›kl›ktan soldaki, takkap› fleklin-
de düzenlenerek türbeye girifl sa¤lanm›flt›r
(R.17, fik.12). Di¤er cephelerden yaln›zca ka-
p›n›n solunda bir pencere sa¤lam kalabilmifl
olup kalan k›s›mlar y›k›lm›fl, türbe hazireye
kar›flm›flt›r. Günümüzde türbede Mustafa
A¤a’n›n kabri bulunmamaktad›r.

Aç›kl›k ölçüleri 95-98x205 cm. olan pen-
cere sövelerinin üstünden geçen rumî beze-
meli bir atk› ile türbe taçland›r›lm›flt›r (R.17,
fik.12). ‹ç ölçüleri 85.5x167 cm. olan kap›n›n
üstünde yekpare mermerden yay kemerli bir
al›nl›k bulunmaktad›r. Kemer koltuklar› ru-
mî bezemelidir. 19x91 cm. ölçülerindeki iki
sat›rl›k kitabenin üstünde, kap›n›n taç beze-
mesi yer al›r (R.18). Buradaki bezemeler
Hançerli Fat›ma Sultan Türbesi ile bafllat›lan
üslûbun son örne¤ini teflkil etmektedir
(fik.13). ‹flçilik bak›m›ndan selefleri kadar ba-
flar›l› say›lmayan bu taç bezemesi ana hatla-
r›yla öncülerini takip etmekle birlikte ayr›n-
t›larda baz› farkl›l›klar göstermektedir. Kap›-
n›n silme düzenlemesi de öncekiler kadar
özenli görünmemektedir. 

Sonuç itibar›yla, Osmanl› türbe mimari-
sinde takkap› gelene¤inin Eyüp türbeleriyle
bafllat›ld›¤›n› söyleyebiliriz. Daha çok bu
bölgede yayg›nl›k kazand›¤›ndan bu kap›la-
r›n Eyüp türbelerine has bir özellik oldu¤u
söylenebilir. Penceresi bulunmayan aç›k tür-
belerde, hacet penceresi görevi üstlenen bu
tür kap›lara, fonksiyonuna uygun olarak
“hacet kap›lar›” ad›n›n verilmesi önerilebilir.
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Resim 17. Mustafa A¤a Türbesi
genel görünüflü.

Resim 18; Mustafa A¤a Türbesi
hacet kap›s› taç bezemeleri.

fiekil 12; Mustafa A¤a Türbesi
girifl cephesi.

fiekil 13; Mustafa A¤a Türbesi
hacet kap›s› taç bezemeleri.
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‹STANBUL’UN FETH‹N‹N OSMANLI
Z‹HN‹YET DÜNYASI’NIN OLUfiUMUNA

ETK‹LER‹
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Bu çal›flman›n konusu ad›ndan da anlafl›-
laca¤› üzere ‹stanbul’un fethinin Osmanl›
Zihniyet Dünyas› üzerindeki etkileridir. ‹s-
tanbul’un fethinin Osmanl› Zihniyet Dünyas›
üzerindeki etkilerine geçmeden önce Osman-
l› araflt›rmalar› içerisinde en boflluklu alan
olarak görünen Zihniyet Dünyas›’n›n prob-
lemlerinden k›saca söz etmek gerekir. 

Osmanl› Devleti’nin Zihniyet Dünyas›
konusu, Osmanl› araflt›rmalar› içinde henüz
verileri tam olarak incelenip yorumlanmam›fl,
birtak›m genellemelerle ana hatlar›n›n belir-
lendi¤i temel problem noktalar›ndan biridir.
Osmanl›’n›n 600 y›ll›k varolufl sürecinde
“devlet zihniyeti egemendir” düflüncesi, siya-
si tarihe paralel bir zihniyet dünyas› olufltu¤u
varsay›m› günümüze dek yap›lan araflt›rma-
lar›n temel kurgusunu oluflturmufltur. Bu var-
say›mdan hareketle Osmanl› zihniyet dünya-
s›n› siyasi ve sosyal de¤iflimlere paralel para-
metrelerin yönlendirdi¤i fikri,  konu hakk›n-
daki verilerin yetersizli¤i, XIX. yy.da yayg›n-
laflan Oryantalizmin do¤uya dolay›s›yla ‹s-
lam Dünyas›’na ve bu dünyan›n en bask›n
unsuru Osmanl›’ya bak›fl› Osmanl› zihniyet
dünyas› hakk›nda belirli düflünce kal›plar›n›n
oluflmas› sonucunu getirmifltir. Bu arada at-
lanmamas› gereken nokta, oryantalist bak›fl›n
temelini oluflturan XVI. yy. Avrupa’s›n›n Os-
manl›’ya bak›fl›d›r. Konstantinopolis’in düflü-
flü ve ‹slambol’a dönüflümü, Balkanlara yerle-
flen guruplar Avrupal›lar›n yaln›zca korkusu-
nu de¤il merak›n› da körüklemifl, Türklerle il-
gili Avrupa literatürü XVI yy.da artmaya bafl-
lam›flt›r. Önceleri belirli ve s›n›rl› dini kesim-
lerin alan› içinde kalan bu ilgi, zamanla Avru-
pa kentlerini tehdit eden bir tehlikeye dönü-
flen Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nu tan›mlamaya
yönelik bak›fllar gelifltirmifltir. Avrupa içleri-
ne do¤ru h›zla ilerleyen bu yeni devlet, önce-
leri ‹slam ve H›ristiyan alemleri aras›ndaki
çat›flmalarla tan›mlanmaya çal›fl›l›rken
1535/6 da Fransa Kral› I. Fransuva’n›n Muh-
teflem Süleyman ile imzalad›¤› “kapitülas-
yonlar anlaflmas›” sonucu bir çok diplomat,
yazar, politikac›, misyoner için neyin gerçek
neyin olas› oldu¤u konusunda ilgilerini çeken
bir araflt›rma alan› haline gelmifltir(1).

Oryantalist bak›fllar›n oluflmas›nda
önemli rol oynayan entellektüellerden biri
1535- 36 y›llar›nda ‹stanbul’da görevlendiri-
len Frans›z büyükelçi Jean de La Forest’a efllik
eden Guillaume Postel’dir. (Zaimova, 1999,
302). I. Fransuva’n›n do¤uyu fethi ve krall›-

¤›nda yapaca¤› reformlarla evrenin tek haki-
mi olaca¤› fikrine dayal› Postel’in araflt›rma
ve yaz›lar› bir yandan Frans›z Oryantalizmini
kurgularken di¤er yandan kilisenin müslü-
man halk› tamam›yle h›ristiyanl›¤a çevirebi-
lece¤i görüflünü oluflturmufl böylelikle daha
sonraki yüzy›llar›n Oryantalist bak›fl›n›n ana-
çizgilerini de belirlemifltir. Bu görüflün izin-
den giden XVI. yy. sonu XVII. yy. bafl› Kons-
tantinopolis Büyükelçisi Savary de Bréves de
seyahatname yaz›lar›nda(2), Osmanl› ‹mpara-
torlu¤u’nun fethetti¤i topraklar› Papa’n›n ve
di¤er bat›l› ülkelerin yard›m›yla düzenleme
gereklili¤ini savunmufltur(Zaimova, 1999,
303). Dönemin di¤er kaynaklar›, Avrupa ül-
kelerini istila tehdidi ile karfl› karfl›ya b›rakan
Osmanl› Devleti’ne karfl› sosyo- politik ayn›
zamanda bir dini birlik oluflturmaya yönelik
bir k›sm› kehanet (prophetic) biçiminde yaz›l-
m›fl yaz›lard›r. Bu yaz›lar›n içersinde XV. yy.
ortalar›nda yaflam›fl Bavyeral› bir flair ve top
döküm ustas› olan Hans Rosenplut’ün Türk-
çeye “Türk Karnaval Oyunu” olarak çevrilen
kitab›nda Türk padiflah›n›n a¤z›ndan Alman
toplumunu ve de¤er yarg›lar›n› elefltiren ya-
z›lar oldu¤u gibi, ikinci bask›s›nda önsözünü
Martin Luther’in yazd›¤› Georg Von Un-
gorn’un “Türken Traktatus”unda Osmanl›
toplumunu güçlü (savafllardaki zaferleri ne-
deniyle) ve gücünü dindarl›k, ahlaki fazilet,
askeri disiplin, do¤ruluk vb. niteliklerinden
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(1)Bu konuda  dönemin kay-
naklar›n› ele alan ayr›nt›l› bir
araflt›rma için bkz.Zaimova, R.
(1999) Frans›z Oryantalizminin
Ortaya Ç›k›fl› ve “Öteki” ‹maj›,
Osmanl› 7 , Yeni Türkiye
Yay›nlar›,302-307.
(2)Duverdier, G. Savary de
Bréves et ‹brahim Müteferrika:
Deux drogmans culturels à l’o-
rigine de l’imprimerie turque.-
In: Bulletin du bibliophile,
Paris, 3, 1987, p.322-359 dan ak-
taran Zaimova, 1999, 303.

Resim 1; Sarayda Divan toplan-
t›s›, (Geleneksel Türk Sanatlar,
Mehmet Özel, Kültür Bakanl›¤›
yay›nlar›, ‹stanbul 1993 s,225)



alan bir toplum olarak ta-
n›mlayan ve gelecekte Av-
rupa’ya hakim olabilecek
tehdit olarak gösteren ke-
hanet yaz›lar› da bulun-
maktad›r (Görgün 1999,
136-137; Kula, 1992, 87-92,
101-131). Bu yaz›lar hedef-
lendi¤i gibi Avrupa’n›n
sosyo-politik oluflumunda
olumlu rol oynamas›n›n
yan›s›ra bat›n›n Osman-
l›’ya bak›fl›n›n genel çizgi-
lerini de oluflturmufltur.

Osmanl› Zihniyet
Dünyas›’n› oluflturan te-
mel öge e¤itim ve e¤itim
anlay›fl› ise, XV. yy.da bafl-
lay›p bat›l› merakl› diplo-
mat ve gezginlerin seya-
hatnamelerindeki yarg›lar-
la oluflumunu XIX. yy. da
tamamlam›fl düflünce ka-
l›plar› aras›nda bilinen

kaynaklarla ve dönemlerle s›n›rl› kalarak gü-
nümüze dek yeterli biçimde incelenmemifltir.

Osmanl› e¤itim sistemi ve düflünce dün-
yas›n›n 600 y›ll›k süreçte geçirdi¤i evreler,
e¤itimci müderrislerin, ço¤u zaman Osmanl›
e¤itim sistemi ile eflanlaml› kullan›lan medre-
selerin buulunabilen ders kitaplar› baz al›na-
rak belirlenmeye çal›fl›lm›fl bu belirlemelere
göre oluflan genel kabuller Osmanl› düflünce
hayat›n› eldeki malzemeye göre yorumlam›fl-
t›r.

Osmanl› Zihniyet Dünyas›n› oluflturan
düflünce ak›mlar› ve bu ak›mlar› de¤iflik dö-
nemlerde etkileyen  parametreler kopuk ve
ayr›k incelenmifl; siyasi, felsefi, dini, tasavvu-
fi düflünce alanlar› kendi sistematikleri içer-
sindeki ayr›mlar yeterince incelenmeden dö-
nem ve alan ayr›l›klar› gözard› edilerek genel
bir bafll›k alt›na al›nm›flt›r. Bu zaafiyet günü-
müzdeki, genel olarak Osmanl› çal›flmalar›-
n›n dolay›s›yla mimarl›k tarihi araflt›rmalar›-
n›n da objektifli¤ini ve geçerlili¤ini etkileyen
önemli bir sorun olarak karfl›m›za ç›kmakta-
d›r. 

Konu ile ilgili yap›lm›fl araflt›rma ve çal›fl-
malar›n ilahiyat, tarih, felsefe gibi farkl› disip-
linlerde birbirinden kopuk ve ba¤›ms›z olma-
s› Osmanl› Zihniyet Dünyas› araflt›rmac›lar›-
n›n önemli zorluklar›ndan biridir. XIX.yy.da

oluflan Oryantalizmin do¤uya, ‹slam Dünya-
s›’na asl›nda Osmanl›’ya bak›fl› çerçevesinde
biçimlenen ‹bn-i Rüfld’ün ölümüyle ‹slam
dünyas›’ndaki felsefi faaliyetin sona erdi¤i
varsay›m›n›n etkinli¤inden kaynaklanan ‹bn-
i Sina sonras› ‹slam düflüncesi üzerine yap›lan
çal›flmalar›n azl›¤›, varolanlar›n büyük bir
k›sm›n›n Klasik oryantalist bak›fltan abart›l›
‹slami ideolojik bak›fllara kayan arakesitte bu-
lunmas› konunun di¤er zorluklar›n› olufltur-
maktad›r. 

Osmanl› Devleti’ni bulundu¤u tarih aral›-
¤›nda iç ve d›fl dinamikler ba¤lam›nda kavra-
maya yönelik araflt›rma ve araflt›rmac›lar›n
karfl›laflt›¤› en önemli zorluk baflvurulan ve
incelemeye al›nan özgün kaynaklar›n tarafl›l›-
¤› ve tek yönlü bak›fl›d›r. 

Osmanl› toplumunun dolay›s›yla devle-
tin üst yap›s›n›n düflünce dünyas›n› oluflturan
e¤itim anlay›fl› ve bu anlay›fl› kurgulayan il-
miyye s›n›f› ayn›zamanda devleti tarihsel sü-
reklilik içersinde yaflad›¤› ya da yaflayaca¤›
de¤iflimlere haz›rlay›c› görevini de üstlenmifl-
tir. Dolay›s›yla bu görevi üstlenmifl ilmiyye
s›n›f› yönetimin ve devletin ayr›lmaz bir par-
ças›d›r. Osmanl› Devleti’nin varoldu¤u süreç
içersinde geçirdi¤i de¤iflimleri bu de¤iflimle-
rin zihniyet dünyas› ve bu dünyay› kurgula-
yan e¤itim anlay›fl›ndaki etkilerini kavraya-
bilmek için düflünsel yaflam›n temel kayna¤›-
n› oluflturan geleneksel e¤itim anlay›fl›ndan
k›saca söz etmek gerekir.

Osmanl› Devleti’nin “Ümmet Devri Te-
fekkürü/Düflüncesi” ya da “Teolojik Devlet
Tefekkürü”ne sahip olarak tan›mlanabilecek
bir devlet olmas›, di¤er bir deyiflle Tanr›’y›,
O’nun Son Peygamberi’ni ve Kur’an’› inkar
eden Küffar’a, Kefere-i Fecere’ye karfl› müca-
deleyi kendi varolufl sebebi ilan etmifl oluflu
Osmanl› devleti’nin temel de¤erlerinin buna
ba¤l› olarak geleneksel e¤itim yap›lanmas›n›n
‹slami bir a¤›rl›k tafl›d›¤› gerçe¤ini tart›flmas›z
ortaya koymaktad›r. Devlet felsefesinde en
önemli konu olan otoritenin kayna¤› konu-
sunda Osmanl› âlimlerinin ortaya koydu¤u
çal›flmalardan ç›kan sonuç, kayna¤›n ilahi
menfleli oldu¤udur. Devletin kuruluflu ve fa-
aliyetleri hep bu yoldan meflrulaflt›r›lmak is-
tenmifltir. Âfl›kpaflazade’nin ya da Kemalpa-
flazade’nin tarihlerinde Osmanl› soy kütü¤ü-
nü Nuh Peygamber’in o¤lu Yafes’e dayand›r-
malar› ve Osmanl›’n›n ilâhi misyonu/özgöre-
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vinin bu kaynaktan geldi¤ini belirtmeleri
devlet otoritesini bir ilahi kaynakla meflrulafl-
t›rma çabas›n›n aç›k kan›tlar›d›r. Klasik Dö-
nem olarak adland›r›lan XVI. yy. Osmanl›
‹deolojisi’nin dini içeri¤i ile ilgili literatür in-
celendi¤inde, hanedanl›k meflruiyetinin mu-
taass›p hatta bir bak›ma devletçi ve kat› bir
Sünni projeye dayand›¤› görülür. Bu kat›l›¤›n
aç›k kan›tlar›  bat›da  Kutsal Roma ‹mparato-
ru V. Charles do¤uda ise fiii Safevilere karfl›
yap›lan sürekli mücadeledir (Fleischer, 1999,
149-150).

Osmanl› Devleti’nin sahiplendi¤i ve bay-
raktarl›¤›n› üstlendi¤i ‹slam Felsefesi ve bu
felsefeyi oluflturan e¤itim anlay›fl› IX. yy.da
temelleri at›lm›fl bir sentezdir. Müslüman
Arap Dünyas›’n›n M›s›r ve Suriye’yi fethi so-
nucu Yunan Düflüncesi ile karfl›laflan ‹slam
ulemas›n›n Kutsal Kitap’ta ifadesini bulan
gerçekleri ‹slamlaflm›fl Hind ve ‹ran etkisinde
Eski Yunan Felsefesi’nin terim ve yöntemleri
ile düflünüp yorumlamaya bafllamas› sonucu
oluflmufl, IX. yy.da Abbasi halifelerinin de
destekledi¤i “özgür düflünce hareketi”, El
Kindi ile bafllayan Farabi ve ‹bn-i Sinâ ile de-
vam eden ‹mam Gazzali’nin mistik krizine ve
‹hya ul Ulum’una dek süren canl› bir felsefe
gelene¤i yaratm›flt›r.‹lki 832 de Halife Memun
Dönemi’nde Ba¤dat’da kurulan Beyt ül Hik-
me’lerde Eski Yunan, Hind ve ‹ran kültürleri-
ne ait kaynaklar› inceleyen aralar›nda Nestu-
ri, Yakubi, Zerdüflt, Mazdek bilimadamlar›-
n›n bulundu¤u çal›flma gruplar› ile bafllayan
bu felsefe gelene¤inin ö¤retimi ve yayg›nlafl-
t›r›lmas› için IX. yy sonu X. yy. bafllar›nda ule-
ma taraf›ndan Dar ül Ulum ve Dar ül Kütüp
ler aç›lm›flt›r. ‹slami ö¤retim kurumlar›n›n ilk
modelleri olarak kabul edilebilecek bu ku-
rumlarda okuyan ve ders verenler finansal
aç›dan devlet ve zengin kifliler taraf›ndan des-
teklenmekteydi. ‹leriki y›llarda mali aç›dan
ba¤›ms›z vak›flara dönüflerek, ‹slam devletle-
rinin e¤itim kurumlar›na model oluflturan, ilk
kez IX. yy.da medrese ad› ile an›lmaya baflla-
yan bu kurumlar›n yan›s›ra dönemin di¤er
e¤itim yap›lanmalar›, okuma –yazma ve
Kur’an ö¤retilen çocuklara yönelik Küttap ya
da mektep ad› ile an›lan kurumlard›r. Osman-
l› e¤itim sistemati¤inde s›byan mekteplerine
karfl›l›k olarak düflünülebilecek bu kurumlar-
dan baflka kitapç› dükkanlar›, camiler, zengin
evleri ve sarayda yap›lan e¤itim- ö¤retim za-
man içerisinde büyüyen nüfusla birlikte daha
sistemli ve ibadet mekan› d›fl›nda yeni ku-

rumlaflmalar› oluflturmufltur. Osmanl› yüksek
ö¤retim sisteminin  temelini oluflturan medre-
selerin ilk yap›lanmalar› olarak kabul edilen
Beyt ül Hikme, Dar ül Ulum’lar için medrese
sözcü¤ü ilk kez IX. yy. da kullan›lm›fl olmas›-
na karfl›n medreselerin resmi bir oluflum ola-
rak devlet eliyle kurulmas› X. yy. da Karahan-
l›lar Dönemi’nde olmufltur. XI. yy. a  kadar
özgür bir biçimde yaln›zca yeni dinin bilimsel
söylemini oluflturmaya çal›flan medreseler ve
ulema XI. yy. dan sonra Büyük Selçuklu/‹ran
Selçuklular›’n›n nizamiyeleri ile ‹slam dinini
bilimsel olarak yayman›n yan›s›ra yönetimin
siyasi söylemine uygun dini bilgileri yayma
ve yönetime kadro yetifltirme misyonunu da
üstlenmifltir. fiii Fatimilerin siyasi gücünü ve
etki alan›n› bilimsel çerçevede k›rma hedefi
ile sistematik biçimde aç›lan Sünni mezhebi
yayma hedefli nizamiyeler böylelikle ulema-
n›n siyasete girmesine ve söz sahibi olmas›na
neden olmufltur. Selçuklu miras›na Anado-
lu’da sahip ç›kan Osmanl›lar›n devrald›¤›
misyon; ‹slamiyeti yayma kadar zaman içinde
amaç de¤ifltirdi¤i için yönetimle ayr›lmaz bir
yumak olmufl, yönetimi yönlendiren, eskisi
kadar ba¤›ms›z ve özgür olmad›¤› için de s›-
n›rland›r›lm›fl düflünce kal›plar› ile ‹slam bili-
mi üretmeye devam eden Sünni ‹slami bilgi
birikimidir.

Gazzali’nin Tehafüt ül Felasife’deki elefl-
tirileri ile ‹bn-i Rüfld’ün Tehafüt üt Teha-
füt’ündeki elefltirileri so-
nucunda oldukça törpü-
lenmifl ‹bn-i Sina felsefesi,
XIII. yy. Sünni ‹slam Dün-
yas›’nda Fahreddin er Ra-
zi, fiii ‹slam Dünyas›’nda
ise Nas›reddin et Tûsi ön-
derli¤inde Sünni ve fiii ke-
lam› içerisinde yeniden fle-
killenerek modern döne-
me kadar ‹slam dünyas›-
n›n her iki kesiminde de
dolay›s›yla Osmanl› dü-
flünce hayat›nda egemen
fikir sistemi/ paradigma
haline gelmifltir.

Asl›nda ayn› kökten
ç›kan bu iki karfl›t düflünce
dizgesine temellenen Os-
manl› Düflünce Dünyas›,
Selçuklular›n ulemay›
devletin bir bürokrat› ola-
rak gören anlay›fl›n› de-
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vam ettirmifl, Osmanl›
alimleri devleti ve gün-
delik yaflam› ilgilendi-
ren pek çok sorunu ‹s-
lam felsefesi ve Kelam
kurallar› içerisinde ele
al›p sonuçland›rmaya
çal›flm›fllard›r. Devral-
d›klar› devlet ideolojisi
do¤rultusunda ‹slam›
yayma misyonunun ge-

re¤i içinde yaflad›klar› toplum düzeninin mefl-
rulu¤unu ve ifllerli¤ini sa¤layacak dünya gö-
rüflü üretmekle görevli Osmanl› ulemas› za-
man içinde devlette tart›flmas›z bir güç kazan-
m›fl kimi zaman yönetimi iste¤i do¤rultusun-
da yönlendirmifltir. 

Osmanl› ilmiye s›n›f›n›n e¤itim anlay›fl›
1741 tarihli Kevakib-i Seba’da 12 derece ile be-
lirlenmifl medreselerde oluflturulmufltur. Os-
manl› Devleti’nin ilk medresesi ‹znik veya Or-
han Gazi Medresesi olarak bilinen medrese-
dir. Bu medresenin kökeni, yap›l›fl tarihi ve
devletin organize ilk medresesi olup olmad›¤›
konusunda tarihi kaynaklarda kesin bir birlik
yoktur. Hoca Sadeddin’in Tacüt- Tevârih’i,
Mehmed Hemdemi Çelebi’nin Solakzade Ta-
rihi Âfl›kpaflazade’nin Tevarih-i Âli Osman’›
gibi baz› kaynaklar medresenin kilise veya
manast›rdan çevrilerek medrese haline dönüfl-
türüldü¤ünü kaydederken Arif Bey’in 1922de
Darülfûnun Edebiyat Fakültesi Mecmuas›’nda
yay›nlanan “Devlet-i Osmâniye’nin Teessüsü
ve Tekarrürü Devrinde ‹lim ve Ulema” bafll›k-
l› makalesinde oldu¤u gibi baz› kaynaklar da
Osmanl›lar›n ilk medresesi olarak ‹zmit’teki
Süleyman Pafla Medresesi’ni gösterirler. Konu
ile ilgili kaynaklar›n tümü incelendi¤inde;
Mehmed Mecdi Efendi’nin de “Terceme-i fie-
kâ’ik”in de belirtti¤i gibi inflaat› 1336 y›l›nda
biten ‹znik medresesinin do¤rudan medrese
olarak yap›ld›¤› ve bu yap›n›n Osmanl›lar›n
ilk medresesi oldu¤u yönünde bir kan› olufltu-
¤u söylenebilir.

Medreselerin esasl› biçimde teflkilatlanma-
s› ise Fatih Sultan Mehmed zaman›nda olmufl-
tur. ‹lk 150 y›ll›k dönemde yapt›r›lan medrese-
lerin derece ve s›n›f itibar› ile en önemlileri ‹z-
nik, Bursa ve Edirne’dedir. Bursa’n›n al›n›fl›n-
dan sonra infla edilen “Sultan Medresesi” birin-
ci dereceye ulaflm›flt›r. Edirne’nin devlet mer-
kezi konumuna geliflinden sonra ise burada ya-
p›lan Üç fierefeli Cami yan›ndaki Dârü’l- Hadis

medresesi birinci medrese konumuna gelmifl-
tir. Bu s›ralama müderrislerin yevmiyelerine de
yans›m›fl; ‹znik Medresesi müderrisine günde
30, Bursa’daki Sultan Medresesi müderrisine
günde 50 akçe ödenirken Edirne Dârü’l- Hadis
Medresesi müderrisine günde 100 akçe yevmi-
ye ödenmifltir.

‹stanbul’un Fatih Sultan Mehmed taraf›n-
dan fethi ile birlikte Osmanl› devlet elitinin ye-
tiflmesinde önemli pay sahibi ilmiye s›n›f› için
‹slami yaflay›fl›n asgari koflullar›n› sa¤lamak
üzere camiye çevrilen Ayasofya, Pantokrator
gibi önemli kiliselerin çevrelerindeki manas-
t›rlardan yararlan›lm›fl bu yap›lar iflleve uy-
gun yenileri infla edilene kadar medreselilere
hizmet etmifltir. Fatih Sultan Mehmed meflru-
iyetinin nedeni dine dayal› devletinin yöneti-
minde fler’î flerif esaslar›n› tesbit edip yorum-
layarak gündelik yaflama uygulama konusun-
da yetkili ulema s›n›f›na özel bir önem vermifl,
ad›na yapt›rd›¤› caminin çevresine sekiz adet
medrese yapt›rm›flt›r. Ali Kuflçu gibi dönemi-
nin meflhur ve önemli alimlerini ‹stanbul’a da-
vet eden, Ortodoks patrikli¤inin yan›s›ra kent-
te Ermeni patrikli¤inin, Yahudi hahambafl›l›-
¤›n›n kurulmas›na izin vererek ‹stanbul’un
“cihan›n payitaht› ve dinlerin merkezi” olma-
s›n› öngören, Memluk Sultan›’na gönderdi¤i
‹stanbul fetihnamesinde “gaza ve cihad yo-
lundan ayr›lmayaca¤›n›” vurgulayan Fatih
Sultan Mehmed böylece do¤uda ‹slamiyet, ba-
t›da H›ristiyanl›k için kendisini tek ve meflru
otorite olarak tan›mlam›fl, ‹stanbul’u da tek
merkez sayd›¤›n› ilan etmifltir. 1456 da Ami-
rutzes’e dünyan›n haritas›n› yapt›rtmas›, ‹s-
tanbul’da eskiden oldu¤u gibi bir Venedik
balyosunun oturmas›na müsaade etmesi hep
bu zihniyetin göstergeleridir. Fatih’in bir di¤er
yaklafl›m› eski Bizans soylusu ayd›n gençleri
saray›na almas› ve onlara önemli görevler ver-
mesi olmufltur. Rum Mehmed Pafla, Has Mu-
rad Pafla, kardefli Mesih Pafla gibi örneklerin
d›fl›nda Paleologos, Kantakuzenos ailelerin-
den seçilenler ise özellikle mali ifllerde görev-
lendirilmifllerdir. Merkeziyetçi bir yönetim
kurmay› öngören Fatih’in üzerinde durdu¤u
konu, Anadolu’yu ve Rumeli’yi ‹stanbul mer-
kezli bir  devlet bütünlü¤ünde toplamakt›.
Pontos Rum ‹mparatorluk ailesini ve bu ken-
tin nüfuzlu ailelerinden pek ço¤unu ayr›ca
Trabzon civar›ndan 1500 seçme genci
‹stanbul’a getirten Fatih Sultan        Mehmed’in
bu tutumu sonraki y›llarda baz› Rum
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Resim 4; Fatih bilginlerle tart›-
fl›yor. (Çizim Ayhan Erer, Po-
püler Tarih Say› 33 s,60-61)



bilginlerinin de ‹stanbul’a dönerek hizmetine
girmesini sa¤lam›flt›r.

Manisa Saray›’ndaki flehzadeli¤inden be-
ri evrensel kültüre ilgi duydu¤u, Grek ve La-
tin kültürleri ile ilgilendi¤i bilinen Fatih Sul-
tan Mehmed ‹stanbul’un al›n›fl›ndan sonra
bütün dinlere eflit mesafede durmaya özen
göstermifl, Semerkand’l› Ali Kuflçu’nun yan›-
s›ra ‹talyan hümanist Cyriaco d’Ancona’y›,
Gentile Bellini’yi ve Constanzo Ferrara’y› da
‹stanbul’a getirtmifltir. Her dinden ulemay›,
bilim ve sanat adam›n› ‹stanbul’a getirerek ‹s-
tanbul’a yüzy›llarca süren II. Manuel’den
sonra kaybetti¤i kültürel merkez kimli¤ini ye-
niden kazand›rmay› hedefleyen Fatih Sultan
Mehmed’in bu konudaki ilk giriflimi bir çevir-
men yard›m› ile Pammakaristos Manast›r›
(Fethiye camii yan›)’nda Patrik Gennadios’la
yapt›¤› akademik oturumdur. Her dinden
ulemay› “kimine sof, kimine çuha, kimine ak-
çe vererek” hoflnut etmeye çal›flan Fatih Sul-
tan Mehmed kurdu¤u ad›n› tafl›yan külliye-
sindeki medreselerin temel e¤itimden uz-
manl›klara kadar basamaklar› ve programlar›
kapsamas› için emir buyurmufl, medreselerin
sistemati¤ini kurmakla görevli Mahmud Pafla
ile Ali Kuflçu bu aflamalar› saptarken patrik-
hanenin Ruhani Mektebi sisteminden de ya-
rarlanm›fllard›r. Bu yeni yap›lanma ba¤lam›n-
da ‹stanbul’a davet edilen ve gelen ‹slam bil-
ginleri aras›nda Hekim Kutbeddin-i Acemi,
Hekim Arab, Mehmed fiükrullah fiirvanî, Ho-
ca Ataullah, Hekim Larî, Hekim Yakub Pafla,
‹zmitli Muhyiddin Mehmed, Kaysunîzade
Bedreddin, Hocazade Muslihiddin, Molla
Mehmed Zeyrek, Molla Lütfi say›labilir.

Bu süreçte devral›nan felsefileflmifl kelam
ile tasavvuf kültürünün yo¤urdu¤u Osmanl›
düflünce gelene¤i, ‹bn Sina öncesi klasik ke-
lam yahut felsefe yapma tarz›ndan farkl› bir
geliflim izlemifl yeni bir sentez aray›fl›na yö-
nelmifltir. Kelamdan f›k›ha, tasavvuftan man-
t›¤a kadar Osmanl› tefekkürü ‹bn Sina sonra-
s› ‹slam düflüncesinin sergiledi¤i ana e¤ilim-
lerin bir buluflma noktas› olmufltur. Osmanl›-
lar›n ilk medresesinin müderrisi Davudu’l
Kayseri’den beri ra¤bet gören hem akli hem
de nakli ilimlerde yetkinli¤e sahip ilim adam›
tipi Fatih Sultan Mehmed Dönemi’nde de
ra¤bet görmüfl merkeziyetçi devlet anlay›fl›
içersinde bürokratik hiyerarflik bir yap› olan
ulema s›n›f› hukuk, adliye, din ve e¤itim – ö¤-
retimin tek yetkilisi olmufltur. ‹stanbul’un al›-
n›fl› ile birlikte merkeziyetçi bir cihan impara-

torlu¤u kurmay› hedefleyen Fatih Sultan
Mehmed bu hayalini gerçeklefltirmek için ön-
celikle devletin ifllerli¤ini ve devam›n› sa¤la-
yacak ulema s›n›f›n›n e¤itimine önem vermifl,
yeni baflkentinde kurdu¤u medreselerde ev-
rensel bilgi çerçevesinde pozitif bilimlerle din
bilginli¤ini birlefltiren di¤er bir deyiflle mate-
matik, mant›k, metafizik, tabii ilimlerden olu-
flan aklî ilimlerle Kur’an tefsiri, Kur’an K›r’at›,
Hadis, F›k›h, Cedel, hilafiyat, Faraiz, Kelâm,
Tasavvuf, Rüya Tefsiri gibi nakli ilimleri bra-
rada vermeyi yönelik e¤itim anlay›fl›n› döne-
min ünlü alimleri yard›m› ile oluflturmufltur.
Bu e¤itim modelinden yetiflen Osmanl› alim-
leri de misyonlar› gere¤i devleti yaflad›¤› de-
¤iflimlere tafl›m›fl, haz›rlam›fl, devlet yap›s›n-
daki de¤iflimleri kaleme ald›klar› layihalarla
öngörmüfl daha sonra verdikleri fetvalarla da
meflrulaflt›rarak devletin 600 y›ll›k süreçte
varl›¤›n› korumufllard›r. 
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plar› bulunan Miyaso¤lu halen, çal›flmalar›n› serbest yazar olarak sürdürmektedir.



Osmanl› döneminde Fatih, ça¤ aç›p ça¤
kapayan bir sultan olarak, Tarihçi Tursun Be-
yin ifadesiyle "Sultan-› Ebu’l Feth" diye an›-
l›rd›. Gerek Do¤u Roma ve Rum Pontus ‹m-
paratorluklar›n› feth ederek Osmanl›’y› bir
dünya devleti haline getirip "‹mparotor" gü-
cüne ulaflmas›, gerekse Karaman ve Akko-
yunlu Türk Devletlerinin hakimiyetine son
vererek "Büyük Türk Hakan›" s›fat›na hak
kazanmas›, onu elbette Türk tarihinde müm-
taz bir konuma getirmiflti. Bu yüzden, ondan
önce uygulanan veya ondan sonra da uygu-
lanmaya devam edilen bir çok "Âl-i Osman
an’anesi"ni kanunnâmelerle resmiyete ka-
vuflturmas› da Fatih’i Osmanl› padiflahlar›
aras›nda ön saflara getirmifltir. Belki de bu
yüzden dedelerinden, onun gibi seri karar
verip uygulayan Y›ld›r›m Beyaz›t ile onun
o¤lu ve Osmanl› birli¤ini yeniden sa¤layarak
devletin ikinci kurucusu say›lan I. Mehmet
gibi o da Osmanl› siyasi tarihinde çok önem-
li flahsiyetlerden biri olmufltur. Tursun Beyin
ifadesiyle 18 memleketi Osmanl›’ya katt›¤›
gibi, ondan sonra fethedilecek yerlerden olan
M›s›r ve Suriye ile Avrupa’daki bölgelere de
iflaret etmifltir. 

Do¤u ve Bat› Türkleri aras›nda oldu¤u
kadar ‹slâm tarihi ile dünya tarihinde bile Fa-
tih kadar vizyonu genifl çok az devlet adam›
gelmifltir. Çok dil bildi¤i kadar genifl ufuklu,
büyük tasavvurlu, son derece ileri görüfllü ve
tedbirli, kararl› âlim ve flair bir padiflaht›r. ‹s-
kender gibi âlim ve sanatkâr› etraf›nda topla-
yan, Gazneli Mahmud gibi sürekli çok sefer
yapan, Bâbür gibi fliir ve edebiyat merakl›s›-
d›r. Onun gerçeklefltirdikleri, ona atfedilen
bir sözle ifade edilirse, ondan öncekilerin ha-
yallerinin bile ulaflamad›¤› kadar büyüktür.
Fatih’in yapt›¤› fetihlerin, özellikle de ‹stan-
bul Fethi’nin neticeleri dikkate al›nd›¤›nda
da dünya çap›ndad›r. Fatih’le Osman-
l› tart›flmas›z bir dünya devleti ha-
line gelmifl, onun yolunda sefer-
ler yapan torunu Yavuz ve Ka-
nuni döneminde Osmanl› art›k
dünyan›n karfl› konamaz süper
gücü olmufltur. 

Öte yandan, Anadolu’daki
üniversitelerin ilki olan Sahn-›
Seman Medresesi ile çevresinde
toplad›¤› âlim ve sanatkârlarla da kül-
tür ve medeniyet tarihimiz aç›s›ndan Fatih
Sultan Mehmet emsalsiz bir yere sahiptir.

Ayasofya’ya sahiplenerek camiye
çevirmesi ve fethin sembolü hali-
ne getirerek bir dehaya yarafl›r ni-
telikte imar faaliyetine giriflmesi,
son derece önemlidir. Ortodoks-
lar› himayesine alarak ileri görüfl-
lülükle H›ristiyan Birli¤i’ni önle-
mifl, Do¤u ve Bat› için Röne-
sans’la birlikte yeni bir ça¤›n bafl-
lamas›na sebep olmufltur.

KEND‹ D‹L‹NDEN 
B‹R FAT‹H PORTRES‹
Yedinci Osmanl› padiflah›

olarak yapt›rd›¤› Topkap› Sara-
y›’nda bulunan bir flemailnamede
Fatih’in d›flar›dan görünüflü flöyle
çiziliyor: 

"Fatih siyah kafll›, koç burunlu, sar› k›rm›-
z›mtrak yüzlü, beyaz tenli, sivri çeneli, küçük du-
dakl›, iri pazulu idi."

Bu bilgilerle Bellini’nin portresinin ben-
zerli¤i ortada. Nam›k Kemal’in Evrâk-› Peri-
flan adl› eserindeki flu sat›rlar da onlar› and›r-
mas› bak›m›ndan önemlidir:

"Fatih orta boylu, vücudu öne do¤ru meyilli,
kal›n kemikli, genifl omuzlu, belinden yukar›s› ba-
caklar›ndan uzun, kafllar› yay gibi, beyaz tenli, al
yanakl›, saç ve sakal› siyah, boynu k›sa, a¤z› kü-
çük, burnu flahin gagas› fleklinde meyilli idi."

Onun psikolojisine ait söylenmifl ve söy-
lenecek fleylerden daha çok, onu ifade eden
kendi sözleri veya ona yak›flt›r›lan sözler
önemlidir. Kararl›l›¤›n› ifade için nakledilen,
"Ya ben Bizans’› al›r›m, ya Bizans beni!" sözü
pek çok rivâyetten önemli. Babas›yla saltanat
meselesine dair konufltuklar› ile ilgili rivâyet-
ler, gerçek olmasa da Fatih’in halk nezdinde-

ki portresini ifade edecek nitelikte. Sahn-
› Seman Medresesi’nde kendisi için

oda istedi¤inde, müderrislerin
onu imtihana tâbi tutma teklifle-
rini kabul edip öyle oda hakk›
edinmesi, yanl›fll›kla haks›zl›k
etti¤i Rum mimar›n onu mah-
kemeye verdi¤inde dâvac› ile

ayn› hizada oturmay› kabul et-
ti¤ine ait rivayetler, onun kanun-

namesiz ifl yapmayan âdil padiflah
portresini tamaml›yor. Devrinin

önemli pek çok âlim ve sanatkâr›n› çevresine
toplayan, entelektüel meraklar› olan, tasav-
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Resim 1; Gül koklayan Fatih,
Gravür, (‹stanbul, Martin Hür-
limann, Zürih 1969 s,35)

Resim 2; Fatih Sultan Meh-
med’in Konstantin Kap›da¤l› se-
risindeki tablosu, (Popüler Tarih
say› 33 s,47)



vufa meyilli ve bir div ançe orta-
ya koyacak kadar önemli bir flair
padiflah...  

Fatih’in Vakfiyesindeki flu
beyit, onun umran anlay›fl›n› da
ortaya koymaktad›r: 

“Hüner bir flehri bünyâd eyle-
mektir

Reâya kalbini âbâd eylemektir”
Baz› beyitleri, Fatih’in mizaç

ve karakterini ortaya koymas›
bak›m›ndan çok önemli:

"Bizümle saltanat lâf›n idermifl ol Karamânî
Hudâ fursat virürse ger kara yire karam ani"

Yok durur zulme r›zam›z adle biz mâillerüz
Gözlerüz Hakk’›n r›zâs›n emrine kaillerüz"

"Senün zencîr-i zülfünden dil-i divâne bend ister
Usand› derd ile cândan as›lma¤a kemend ister"

"Sâk›yâ mey vir ki bir gün lâle-zâr elden gider
...........
Bâki kalmaz kimseye nakfl u nigâr elden gider
Yâr içün a¤yâr ile merdâne ceng itsem gerek
‹t gibi murdâr rakîb ölmezse yâr elden gider"

"Bir flâha kulam kim kul› sultân-› cihandur
Mihr-i ruh› flems-i feleke nûr feflândur"

"Feth-i ‹stanbul’a fursat bulmad›lar evvelûn 
Feth idüp Sultan Muhammed didi tarih âhirûn"
Yukar›daki beytin sözlerinin Fatih Sultan

Mehmed Han’a, nazma çekilmesinin de H›z›r
Beye ait oldu¤u söylenir ve "âhirûn" kelime-
sinin ebced hesab›yla ‹stanbul’un Fethi’ni ifa-
de etti¤i belirtilir. Afla¤›daki gazel formunda
yaz›lm›fl, ona atfedilen fliirin de Fatih’e ait ol-
du¤u, araflt›rmac›lara göre flüphelidir, ama
onun hayat› ve fetihleri dikkate al›nd›¤›nda,
psikolojisini çok güzel bir ifade ile ortaya
koydu¤u söylenebilir.

"‹mtisâl-i câhidu fi-ilâh olubdur niyetim 
Din-i ‹slâmun mücerred gayretidur gayretüm

Fazl-i Hakk u himmet-i cund-i ricâllullah ile 
Ehl-i küfri serteser kahreylemektür niyetüm

Enbiyâ vü evliyaya istinadum var benüm 
Lütf-i Hakdandur heman ümmid-i feth ü nusretüm

Nefs ü mâl ile nola k›lsam cihanda ictihad 
Hamdülillah var gazaya sadhezaran ra¤betüm

Ey Muhammed mucizat-› Ahmed-i Muhtar ile

Umar›m galib ola a'da-yi dine devletim

Bunlar›n yan›nda, gerek Divan edebiyat›
ve gerekse yeni edebiyat dönemi mensuplar›-
n›n Fatih hakk›nda az da olsa birbirinden
farkl› portreler çizdiklerini görüyoruz. Bun-
lar aras›nda Nam›k Kemal ve Abdülhak Ha-
mid’inkiler müstesna birer romantik kahra-
man gibidir. Fethin 500. y›ldönümü
dolay›s›yla yaz›lan fliirler, destanlar, piyesler
ve romanlar hep farkl› tav›rl› birer Fatih orta-
ya koyuyorlar. Bunlar biraz da Fatih’i tasav-
vur eden, konuflturan flahsiyetlerin yaflad›¤›
devir, dünya görüflü ve insan anlay›fllar›yla
ilgili bir husus....

‹SLAM DÜNYASINDA 
VE D‹VAN EDEB‹YATINDA FAT‹H
Fatih, dünyan›n ender gördü¤ü devlet

adamlar›ndan biri olmas›na ra¤men, gerek
Osmanl› ve gerekse ‹slâm dünyas› taraf›ndan
yeterince önemsenip de¤erlendirilmemifltir.
Etkisi bak›m›ndan Fatih’le karfl›laflt›r›labile-
cek tek hükümdar olan ‹skender için Do¤u ve
Bat› edebiyatlar›nda bafll› bafl›na bir külliyat
olufltu¤u halde, Osmanl› tarih kitaplar›ndaki
ilgili bölümlerle divanlardaki tek-tük gazel
ve kasideler d›fl›nda, onunla ilgili müstakil
olarak nesir veya fliir kitab› yaz›lmam›flt›r. Bu
ihmalde, Divan Edebiyat›’n›n kendine özgü
sembol ve mazmunlarla özel bir fliir dünyas›
oluflturmas› en önemli sebep. Yine de onunla
ilgili olarak kullan›lan s›fatlar›n çok farkl› ol-
du¤u görülüyor. Bir bak›ma, Tursun Beyin
tarihinde, Ahmet Pafla’n›n da kasidelerinde
kulland›¤› ifade ile "Z›ll-i Hak Sultan Me-
hemmed Han" unvan› onun için en önemli il-
tifat gibidir. Zamanla kal›plafl›p Osmanl› sal-
tanat› için kullan›lmaya bafllanm›flt›r.

Defalarca kuflat›ld›ktan sonra ancak ba-
flar›labilen ‹stanbul’un Fethi ile ilgili olarak
‹slâm dünyas›n›n tavr› da  tarih boyunca çe-
liflkili olmufltur. ‹stanbul’un elbette fetholu-
naca¤›n›, onu fetheden komutanla askerin
kutlu kifliler oldu¤u yolundaki hadis-i flerif
bulunmas›na ra¤men, bu hadisin zay›f oldu-
¤undan bafllayarak pek çok hafifletici ifade
ile fethin önemini küçültmeye çal›flanlar bu-
lunmufltur. Buna ra¤men, Yavuz Sultan Se-
lim’den itibaren hilâfet merkezi de olan ‹s-
tanbul’un önemi, Kanuni ile birlikte dünya-
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Resim 3; Meflahirüflflüera’dan
flair Fatih  (Popüler Tarih say›
33 s,78)



n›n merkezi görülmeye bafllanm›fl, hatta Vefa
semtinde özel bir taflla da bu dünyan›n mer-
kezi belirlenmek istenmifltir... 

‹stanbul’un Fethi dünya dengesini de¤ifl-
tirdi¤i için, Araplarla Acemler Fatih’e belirli
bir k›skançl›kla gereken önemi göstermemifl-
lerdir.  Âfl›kpaflao¤lu’nun Tevârih-i Âl-i Os-
man ile Tursun Beyin Tarih-i Ebu’l Fetih adl›
kitaplar›ndaki ilgili bölümlerinden baflka, Os-
manl›lar da bu cihan padiflah› hakk›nda müs-
takil eser ortaya koymam›fllard›r. Çünkü onlar
için yaflad›klar› devrin padiflah önemli idi... 

Kaside gelene¤i içinde eser veren Divan
flairleri taraf›ndan, pek çok padiflah›n ilgi çe-
kici s›fatlarla övüldü¤ünü görüyoruz. Bu tür-
den kal›plaflm›fl övgüler yan›nda, ilk dönem
Osmanl› tarihlerinde, hayat› ve seferleriyle
en genifl anlat›lan padiflah Fatih oldu¤u için,
ona ait çok daha orijinal ifadelerin kullan›ld›-
¤›n› görüyoruz. Fakat klasik edebiyatlarda
yaflayan insanlarla ilgili çok fazla ayr›nt› yer
almay›fl›ndan ötürü, soyutlamalar a¤›r basar.
Bu da elbette bizim görebildi¤imiz kadar›yla
Divan edebiyat›n›n bir özelli¤i, ama Yavuz
Selim ile ilgili Selimnâmeler gibi müstakil
mesnevilerin olmay›fl›n› yeterince aç›klaya-
maz.  Yahya Kemal’in Selimnâme  adl› destan
denemesi bu yolda bir metindi. "Fetihnâme"
gibi mesnevi örne¤ini Fatih için Divan flairle-
rinin yaz›p yazmad›klar› konusunda uzman-
lar›n konuflmas› daha do¤ru olur.

15. yüzy›l flairlerinden Aynî’nin Murabba
fleklinde yazd›¤› ‹stanbul’u anlatan fliirinde,
ancak son k›tada Konstantiniyye’nin Fatih ta-
raf›ndan al›nd›¤› belirtilir ve flehrin imar›
övülür.

Tarih-i Ebu’l Feth adl› eserinde Tursun
Bey, ‹stanbul’un surlar›ndan girdikten sonra
flehri at üzerinde "cennet seyrine ç›kar gibi
ulema ve ümeras›" ile gezdi¤ini belirtti¤i Fa-
tih için flu nazm› söyler:

"Ol Muhammed anda hatm oldu der-i Peygaberi
Bu Muhammed oldu andan ayet-i din-perveri
Ol Muhammed oldu Hak’dan rehnüma-y› cümle halk
Bu Muhammed andan açt› bab-› rahmet küsteri
Ol Muhammed Hak’dan oldu rahmeten lil âlemin
Bu Muhammed halka oldu z›ll-i fazl-› Tenri"

Âfl›kpaflao¤lu, Tevârih-i Âl-i Osman adl›
eserinde, "Sultan Mehmed Han Gazi ‹stan-
bul’da ne yapt›?" sualine, "Sekiz medrese, or-
ta yerine bir ulu cami, cami’ün karfl›s›nda bir

âlî imâret ve bir dârüflflifâ ve bu sekiz medre-
senün yan›nda sekiz küçücük medrese dahi
yapt› softalar içün. Ve bundan gayri Hazret-i
Eyyûb-› Ensârî üzerine dahi bir imâret ve bir
medrese ve bir cami ve üzerine bir âlî türbe
yapdurd›." fleklinde cevap verdikten sonra,
Âfl›kî ad›yla naz›m parçalar› da söyler. fiu
parça Sultan Mehmed Han’› anlatan naz›m-
lardan biri:

"Bir seferde üç vilâyet feth eden sultan budur
Kâinatta lutf-› ihsan bezl eden sultan budur
Mazhar-› lutf vü kahr› Hak bu han› eyledi
Feth eden iklimlere adli eden sultan budur
Bil bu l-i Osman içre her gelen artuk gelür
Bil bu devran içre kim artuk olan sultan budur"

Tâcü’t-Tevârih yazar› Hoca Sadeddin
Efendi (öl.1599), Fatih devrinden bafllayarak
‹stanbul’u anlatan mesnevisinde, flehrin fet-
hini anlat›rken, tabiattaki bitkilerin bile fethe
yard›mc› oldu¤unu dikkate de¤er bir flekilde
ifade eder. Bunun ilk ve son beyitleri flöyle:

"Kurulup sebz-zâr içre ota¤›
Müflerref eyleye ba¤ ile râ¤›
........
fieh-i âfâka vir me’mul fethin
Müyesser eyle ‹stanbul fethin"

Sübülzâde Vehbi (öl.1809)’nin Kaside-i
Tannânesinden al›nm›fl flu beyit, Nedim bafl-
ta olmak üzere, pek çok Divan flairinin ‹stan-
bul’a bak›fl tarz›n› yans›tmas› bak›m›ndan
önemli:

"Sitanbul cümle âlemden ibâret baflka âlemdir
Acem n›sf-› cihân ta’bîr ider gerçi S›fâhân’a

.........
Bizüm ‹stanbul’un bûstanlar›ndan en ednâs›n
De¤iflmem merkad-i Sa’dî’deki a’lâ gülistana"

YEN‹ EDEB‹YATTA FAT‹H
Nam›k Kemal’in Evrâk-› Periflan adl› ki-

tab›nda, Selâhaddin Eyyübi ile Yavuz aras›n-
da Fatih’in de anlat›lm›fl olmas›ndan ötürü,
Osmanl›’n›n son y›llar›nda örnek gösterilen
kurtar›c› flahsiyetler aras›nda öne ç›km›flt›r.
Abdülhak Hâmid’in Merkad-i Fatih’i Ziya-
ret, Muallim Nâci’nin Lisan-› Fatih’ten ve ‹s-
mail Safa’n›n  Hazret-i Fâtih’e Hitâb adl› fliir-
leri, bunlar aras›ndad›r. Ancak Balkan Har-
bi’nden sonra devletin y›k›laca¤› kayg›s›yla
gayrete gelenler, Fatih’i de özel törenlerle an-
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maya bafllad›lar. Bu fliirler sanki Fatih’e mer-
siye veya onun flan›n› yüceltme gibi bir nite-
li¤e sahip...

"Durmufl bafl›nda bekler bir kavm türberdâ-
r›n" diyen Hâmid’in fliiri flu beyitle bafllar:

"Her gûflesinde dehrin nâm-› bekâ nisâr›n,
fiâyestedir denilse, âlem senin mezâr›n."

Muallim Nâci’nin Lisan-› Fatih’ten sesle-
nirken, onun gönlünü flöyle nitelendirir:

"Etmemek mümkün müdür âlem teveccüh gönlüme
fiark u Garb›n vâk›f-› efkâr› bir Osmanl›d›r"

‹smail Safa için de bafll› bafl›na bir tarih
hazinesi gibidir:

"Hâdisât›n her biri sermâye-i târihdir
Nâm-› flâhânen hele pîrâye-i târihdir"

Sonraki y›llarda, ‹stanbul Fethi’nin 500.
y›ldönümü münasebetiyle pek çok müstakil
fetih fliirleriyle fetih destanlar› yaz›lmaya
baflland›¤›n› görüyoruz. Bu arada piyesler ve
romanlar da yaz›l›r ve herkesin tercihine gö-
re bir Fatih portresi çizilir.

Bunlar aras›nda, ‹stanbul flairi olarak da
bilinen Yahya Kemal’in fliirlerinin özel bir
önemi var. ‹stanbul’la ilgili 25 fliiri aras›nda
yaln›z iki tanesinde ‹stanbul Fethi’nden söz
eder: ‹stanbul Fethi’ni Gören Üsküdar ve ‹s-
tanbul’u Fetheden Yeniçeriye Gazel... Bu fliir-
lerin ilkinde ‹stanbul’un Fethi, "bir ulu rü’ya"
olarak ifade ediliyor ve Üsküdarl›lar bu rüya-
y› gündüz gördükleri gibi 500 y›l da sakla-
m›fllard›r... ‹stanbul’un fethine ifltirak eden
yeniçerinin bile Yahya Kemal’in gözünde
özel bir önemi vard›r. Süleymaniye’de Bay-
ram Sabah› adl› fliirinde bu yeniçeri "ulu ma-
bed"in mimar› olarak yeniden ortaya ç›k›yor.
Türk ‹stanbul sanki bir kaderdir ve müflterek
bir ruhun eseridir Yahya Kemal’e göre...

Mithat Cemal, Faruk Nafiz ve Orhan
Seyfi de fethi Yahya Kemal’in yörüngesinde

ve onun fliir anlay›fl›
çerçevesinde, özel
bir yorum yapmaks›-
z›n ‹stanbul’un
Fethini anlat›rlar. Ta-
rihi hadiselerle Fa-
tih’in flahsiyetini öne
ç›kararak fethin öne-
mini, 500. y›l müna-
sebetiyle vurgula-
maya çal›fl›rlar.

Necip Faz›l’›n Can›m ‹stanbul ve Ârif Ni-
hat Asya’n›n Fetih Marfl› adl› fliirleri, önceki-
lerden farkl› bir mana ve heyecan› dile getir-
dikleri için önemli. Bir dâva sahibi olan ve "O
mânay› bul da bul / ‹lle ‹stanbul’da bul!" diyen
Necip Faz›l’›n bu flehre bak›fl› farkl›:

"Ruhumu eritip de kal›pta dondurmufllar; 
Onu ‹stanbul diye topra¤a kondurmufllar."

Ârif Nihat Asya’n›n Fetih Marfl›’nda yer
alan ve her bendde tekrar edilen flu nakarat,
Fâtihler Ölmez ad›nda bir fliir kitab› yay›nla-
yan idealist flairin ülke gençli¤ine mesaj› gibi-
dir:

"Fâtih'in ‹stanbul'u fethetti¤i yafltas›n!"

HERKES‹N FAT‹H‹ BAfiKA
Oktay Rifat’›n Fatih’in Resmi adl› fliiri,

öteki Fatih fliirlerinde oldu¤u gibi, sanatç›
ruhlu hümanist bir padiflah portresi çizer. Bi-
zans Düfltü ad›nda fliir-oyun tarz›nda bir pi-
yes de yazan A. Turan Oflazo¤lu’na göre de
toplumun gözünde büsbütün farkl› bir Fatih
portresi vard›r:

"Yüzy›llar boyu alev alev yand›k
Küllerimizden do¤as›n diye sen,
............
Biz yand›kça senin flafa¤›n söker
Ordular›n taflar güneflinden."

500. y›ldan sonra fetih destan› yazarak, o
devri canland›rmaya çal›flanlar›n tümü ken-
dilerine göre farkl› birer Fatih portresi ortaya
koyuyorlar. Bu fetih destan› flairlerinin baz›-
lar› Fatih’i, baz›lar› Osmanl›’da oldu¤unu
zannettikleri "sosyalist evliyalar"›, baz›lar› da
Ulubadl› Hasan’› daha çok öne ç›kar›yorlar.
Böylece, kendi dünya görüfllerini de ifadeye
çal›fl›yorlar.

Elbette bunlarda lirik fliirin gereklerini
aram›yor ve fliiriyet aç›s›ndan elefltirmiyoruz.
Fakat Faz›l Hüsnü, Cahit Tanyol ve Gökhan
Evliyao¤lu’nun destanlar› belli bir estetik se-
viyeyi aflm›fl olmas›na ra¤men, baflta flairleri
olmak üzere, toplum taraf›ndan sahiplenil-
meyen metinler olarak kald›. O yüzden de
Fetih Destanlar›, edebiyat›m›z›n yetim metin-
leri say›lsa yeridir. Öte yandan, gençlik heye-
can›yla yaz›l›p yay›nlanan Mehmet Çavuflo¤-
lu’nun Ulaubadl› Hasan Destan› ile Ayhan 
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‹nal’›n ‹stanbul’un Fethi adl› fliirleri de ‹stan-
bul Fethi’nin 500. y›l hat›ras› olarak zikredil-
melidir. ‹kincisi MTTB’nin açt›¤› yar›flmada
ödül alm›flt›r.

Azmi Güleç’in Fetih Y›ld›z› adl› destan
denemesi ise, flairinin hat›rlanmas›na bile
yard›mc› olamam›flt›r. Arif Hikmet Par ile ‹b-
rahim Minneto¤lu’nun fliirleri de öyle...
Muhsin ‹lyas Subafl› ise, ‹stanbul’un Fethi’ni
fliire konu edinmeye de¤er gören en genç fla-
irimiz say›l›r.

‹stanbul Fethi’nin 550. y›l dönümü -bir-
kaç sempozyum d›fl›nda- kültür adamlar›n›n
çok az ilgisini çekmifltir. Sanatç›lar ve özellik-
le de flairlerin bu mutlu olay› ve Fatih’i fliirle
anmak gibi bir ihtiyaç içinde olmamas› ger-
çekten esef verici bir durum. Fatih’le ilgili ga-
rip iddialarla tart›flmalar›n yap›ld›¤›, flair ki-
flili¤inin merak konusu oldu¤u, fliirlerinin ki-
tap olarak yay›nland›¤› ve hayat›n›n roman
konusu olarak çarp›t›ld›¤› bir dönemde,
onun do¤ru portresini ortaya koyarak destan
konusu yapmaya çal›flanlar›n ufukta görül-
memesi, edebiyat›m›z›n köksüzlü¤ünü gös-
terir. Bu bak›mdan, Osmanl›’n›n 700. y›l›n›
kutlayamayanlar› bir kere daha ay›playarak
bu ifle Fetih ve Fatih’le bafllanmas›n›n kültü-
rümüze yeni ufuklar açaca¤›na inan›yorum. 

FET‹H, FAT‹H VE 
‹STANBUL fi‹‹RLER‹ 
AfiIKÎ - ÂfiIKPAfiO⁄LU 

NAZIM

Bu han kim fazl-› Hak yoldafl edindi
Kamu halk bil an› kim bafl edindi
Bu hana düflman olan âlem içre
Belâ vü zehr-i mâr› afl edindi
Bu hanun nesline kim du’â etmez
Bafl›na bil külâh›n dafl edindi
Muhammed Han bu Osman Âli içre
Cihan hanlar›n› kardafl edindi 
Sa’âdet tâc›n urd› Hak bu hana
Zuhûr-› hikmete nakkafl edindi
Âfl›kî yaz menâk›b›n bu hanun
Ki berri bahri cümle bahfl edindi

AYNÎ
MURABBA

fiehr-i âzam kim binâs› gerçi mâ’ ü t›yndedür
Ya anun üstündedür cennet yahud alt›ndadur.

Bu haber kim söylenürhem zâhir ü bât›ndadur
Revnak› bu kâinâtun flehr-i Kostantindedür

Ger sala Sultan Muhammed Zülfikâr-› Hayderi
Misl-i Hayber’dür güflâd ide yedi kiflveri
Dir melekler nutka geldikçe felekler dilberi
Revnak› bu kâinâtun flehr-i Kostantindedür
Misl-i dünyâdur an›n içindeki câmileri
Zeyn olur hem cum’a gün huffâz ile mahfilleri
Gûfle-ber-gûfle pür olmufldur cihân hâmilleri 
Revnak› bu kâinâtun flehr-i Kostantindedür

‹ki âlem görme¤i fikr ider isen cân ile 
Ver Galâtâ flehrine deryây› geç seyrân ile
Bâde vir de ömrü nûfl it bâde-i hûbân ile 
Revnak› bu kâinâtun flehr-i Kostantindedür

fiûle sald›kça zemin üstüne mâh-› encümen
Nergis-i ra’nâ biter hâk üzre her gûfle çemen
Dir zebân-› cân ile sorsan bu güftâr› çü men
Revnak› bu kâinâtun flehr-i Kostantindedür

Feth idüb Sultan Muhammed anda çün câ eyledi
Kâr-i âlîler yapub firdevs-i a’lâ eyledi
De¤memifl ey Aynî pür-g›lmân ü havrâ eyledi
Revnak› bu kâinâtun flehr-i Kostantindedür

HOCA SA’DEDD‹N EFEND‹
MESNEV‹’DEN 
"Kurulup sebz-zâr içre ota¤›
Müflerref eyleye ba¤ ile râ¤›
O mecma’da idüb tedbîr-i ma’kûl
Bula Konstaniyye fethine yol
Beneffle flefl-perin alm›fl eline
Tak›nm›fl tî¤ini süsen beline
Dizüp çekmifl çemen içre sunûfun 
fieh-i devrâne arz etmifl sufûfun
Azeb-vefl sürh börkin giydi lâle 
fiakâik-i gürzini itdi havâle
Gül-i ahmer siper çekmifl yüzine 
Gözükmez gonce peykân› gözine
Karanfil rümh-i sebze dikdi bir bafl
Görenler didiler tahsîn ü flabafl
Sabâ olmufl tâli’a gözcü nergis 
Ki yol bulmaya ol orduya her has 
Götürdü önce ak sanca¤› zanbak
Mükemmel oldu ol sancakla revnak 
Ç›nar açm›fl elineyler duây› 
Bunu der kim ‹lâhî sav belây› 
fieh-i âfâka vir me’mul fethin
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Müyesser eyle ‹stanbul fethin
Feth-i mübîn-i Kostant›niyye

O denlü toz olub ç›kt› semâya 
Ki gök oldu sekiz, yer alt› kald›
Çeriden doldu arz›n tûl u arz›
Adûya kaçacak yer alt› kald›
............
Müsâit oldu baht-› fiehriyâr’›n
Müflebbek oldu divar› Hisâr’›n 
Göründü her taraftan sûret-i feth
Okundu her taraftan âyet-i feth"

ABDÜLHAK HAM‹D TARHAN
MERKAD-‹ FT‹H‹ Z‹YRET

Her gûflesinde dehrin nâm-› bekâ nisâr›n,
fiâyestedir denilse, âlem senin mezâr›n.
Kald›n cihânda bir an, her ân›n oldu bir devr,
Mülk-i ezeldi gûyâ taht›nda hem-civâr›n.
Sensin o padiflah ki bu ümmet-i necîbe,
Emsâr bahfliflindir, ebhâr yâdigâr›n.
Meydân-› harbi k›ld›n sen  taht-gâh-› flevket, 
Leflkerdi hep müsellâh etba’-› bî-flümâr›n.
Sen cism idin fenâ-yâb, ol rûh-› câvidânî,
Düfldün cüdâ sen amma, bâkîdir ifltihâr›n.
Ettin muvahhidîne mülk-i cihâd› meftûh,
Sulh oldu anda cârî fermân-› feyzbâr›n.
Mâzi o perde-i gayb ükflâde-i huzûrun,
tî, o râh-› muzlim âmâde-i güzâr›n.
Tevhîd idi merâm›n ‹slâm ile enâm›,
Birleflti ol u¤urda ilminle iktidâr›n.
Beyt-i Hudâ’ya konmufl câh›n metâf-› eslâf
Durmufl bafl›nda bekler bir kavm türberdâr›n.
Tâk›nda müncelîdir hep beyyinât-› ma’nâ
Esrâr-› lemyezelden masnû’ olan bu dâr›n
Bir maksada ederdi seyf ü kalem teveccüh,
Ahkâm›na uyard› kânûnu rûzgâr›n.
fiemflîr kuvvetinde hâmendi lerze-bahflâ,
Mu’cizdi misl-i hâme flemflîr-i hud’akâr›n.
Okflard›, zülf-i yâr› tedbîr-i âdilânen,
Çarpard› fikr-i hasma takrîr-i dil-flikâr›n.
Her flaha böyle tâli’, yâr olmaz ey flehen-fleh,
Nâdir gelir nazîri bir böyle flehriyâr›n.
Bir dem yüzün gülünce âlem bahâr olurdu,
Misl-i küsûf  her câ zâhirdi i¤birâr›n.
Yoktur senin gurûbun ey neyyir-i m’aâli,
Var flûle-i deâdan bin necm-i tâbdâr›n
Bir mecma’-i  siyâset buldum ukûle çeflbân.

Tâbân ufuklar›ndan eczâ-y› târmâr›n.
Ervâh-› mü’minîndir encüm kadar meflâ’il,
Bâlâ-y› türbetinden tenvir eden kenâr›n.
Sen muhrik-i fitendin ey âtefl-i celâdet,
Söndün nihayet amma berk oldu her flerâr›n.
Mehd-i vücûdu oldun birçok nevâdirin sen,
Hâkinden oldu nâbit esbâb› kârzâr›n.
Bir y›ld›r›md› nîzen peyveste ka’r-› hâke,
Bir burc-i hak-nümâd›r ermifl gö¤e menâr›n,
Bâb-› necât› sensin ey Fâtih eyleyen feth,
Miftah yapt› ancak cedd-i büzürgvâr›n.
Her dem sana aç›kt›r ebvâb-› arfl-› rahmet,
Türbendir en azîmi fethetti¤in diyâr›n.
Gösterdi¤in ma’âli ehrâmd›r müselsel,
Kühsârlar umûmen bâlin-i ihtizâr›n.
Perverdgâra nâz›r bünyâd-› ser-bülendi,
Sâfillerin elinde tâbût-› pür-vakâr›n.
‹ster idin ki olsun düflmenle yâr yek-dil,
Devrân idi rakîbin, Allah idi nigâr›n.
Taht›n getirdi bir dem umkiyyeti k›yâma,
Eyler rükû’a davet ulviyyeti mezâr›n.
Her gün ederdin ihyâ bir baflka cilve-i akl,
Bi-hûfl-› hâletindi erkân-› hûflyâr›n.
Hâlâ dahi ukûlun serhaddidir geçilmez,
Seyl-i dümû’ birle mahsûr olan cidâr›n.
gûfl-› mâderîden hâk-i vatan e’azdir,
Andan daha muazzez bir nurdur gubâr›n.
Ser-pençe-i kazâdan bî-fark idi deminde,
Zeyl-i r›zây› sarm›fl bâzû-y› zî-medâr›n
Titrerdi secdegâh›n oldukça sen cebinsây,
Hâlâ gelir zeminden tekbîr-i zâr zâr›n!
Her azmin eylemiflti tefsîr-i âyet-i Hak,
Zâhirdi nâsiyende âsâr-› Çâr-yâr›n.
Seyyâre-i vatand›r ard›nca peyk-i hâr›n,
Eyler tavaf her sû rûh-› fütûhkâr›n.
Sen yatt›¤›n döflekte bisterdi gülle-i tub,
Tûfan-› hûn u âtefl gülzâr-› nevbahâr›n.
Eyler bu dem bafl›nda leyl ü nehâr mânend,
Teflkil-i nûr u zulmet sâyen ile çenâr›n,
K›lm›fl tulû’ yerden gözler bu ink›lâb›,
Bir devrdir mücessem destâr-› hûn-disâr›n.
Kahhâr-› müntekimden hiç kalmad› mehâfet,
Senden biz eyleriz havf, ahzet gelip de sâr›n.
Açt› sana cenâh›n cânân-› sermediyyet,
Etti an› der-âgûfl cân-› cihân-sipâr›n.
Ecr-i azîm vasf›n kayd›nda Hâmid ey flâh,
K›l bu sevâb›n› sen af ol günâhkâr›n.
Medhinde flâirâne ilhamlar gerektir,
Tarifi yerde bitmez arfla ç›kar kibâr›n.

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

204

Resim 6; Abdülhak Hamid Tar-
han



MUALL‹M NAC‹
L‹SAN-I FET‹H’TEN

Mülk-i mevrûsum nedir, dünya de¤il kâfî bana
Hangi fikr-i bî-sükûn fikrim kadar cevlânl›d›r

fiân candan istesem dünyay› tecrîd eylerim
Feyz-i tecdîdimle millet canl›, devlet flanl›d›r

Kendi s›yt-i savletim Hunyad’lar›n dermân›

Saf-flikâf-› saf-derân unvanl›d›r her fârisim
Her piyâdem saf-flikâf-› saf-derân unvanl›d›r
Etmemek mümkün müdür âlem teveccüh gönlüme
fiark u Garb›n vâk›f-› efkâr› bir Osmanl›d›r

Bakt›¤›m her yerde bir vech-i hakîkat seyr eder
Dîde-i hayyd›r nigâh›m ol kadar im’anl›d›r

Keflf-i hikmet san’at›md›r, feth-i kiflver âdetim
Seyr edin âsâr›m› da’vâlar›m bürhanl›d›r 

‹SMA‹L SAFA
HAZRET-‹ FET‹H’E H‹TAB

Sen ki mazhars›n bu unvân-› celîl-i Fâtih’e 
Rûhuna Allah için herkes okur bir Fâtiha

Zabt› müflkil bunca muhkem kal’alar zabt eyledin
Hangi mülkü istedinse mülküne rabt eyledin

henîn olsa dayanmazd› senin karfl›nda sed
fiâhzâdeyken san›rlard› seni flibhü’l-esed

Bâyezîd-i evvel olmufl gerçi Timur’dan hadîd
Zûr-› mâni’-sûzun oldu Y›ld›r›m’dan da fledîd

Yirmi kantar gülleyi toplarla sen oldun atan
Böylelikle flân-› Osmâniyi sensin parlatan

Bahre at, berre gemi sürmek senin kâr›n idi
Fâtih olmak nuhbe-i âmâl u efkâr›n idi

Fâtih-i Kostant›niyye oldun ey âlî-zamîr
Kaale fî flânik habîb-i Kibriyâ "ni’me’l-emîr"
......
Mazhar etdi çok fütûhâta seni tevfîk-i Hak
Bir "Ebü’l Feth" olma¤a bizzat oldun müstehak
......
Hâdisât›n herbiri sermâye-i târihdir
Nâm-› flâhânen hele pîrâye-i târihdir

YAHYA KEMAL BEYATLI
‹STANBUL FETH‹N‹ GÖREN 
ÜSKÜDAR

Üsküdar, bir ulu rü'yay› görenler sehri!
Seni g›ptayla hat›rlar vatan›n her flehri,
Hepsi der: "Hangi flehir görmüfl onun gördü¤ünü?
Bizim ‹stanbul'u fethetti¤imiz mutlu günü!"
Elli Üç gün ne mehabetli temafla idi o!
Sanki halk›n uyan›k gördü¤ü rü'ya idi o!
fiimdi beflyüz sene geçmifl o büyük hat›radan;
Elli üç günde o hengâme görülmüfl buradan;
Canlan›r levhas› hâlâ befler ettikçe hayal;
O zaman ortada, her saniye, gerçek bir hal.

Gürlemifl Topkap›'dan bir yeni fliddetle daha
fianl› nam›yla "Büyük Top" denilen ejderha.
Sarfedilmifl nice kol kuvveti gündüz ve gece,
Karadan sevkedilen yüz gemi geçmifl Haliç'e;
Son günün cengi olurken, ne flafakm›fl o flafak,
Üsküdar, gözleri dolmufl, tepelerden bakarak
Görmüfl ‹stanbul'a yüzbin mele¤in uçtu¤unu;
Saklam›fl durmufl, as›rlarca, hayalinde bunu.

‹STANBUL’U FETHEDEN YEN‹ÇER‹YE

GAZEL

Vur Pençe-i Alî'deki flemflîr aflk›na
Gülbangi âsman› tutan pîr aflk›na

Ey leflker-î müfettihü'l-ebvab vur bugün
Feth-i mübînî zâmin o tebflîr aflk›na

Vur deyr-i küfrün üstüne rekz-î hilâl içün
Gelmifl bu flehsüvar-› cihangîr aflk›na

Düflsün çelengi Rûm'un e¤ilsün ser-î Firenk
Vur Türk'ü gönderen yed-i takdîr aflk›na

Son savletine vur ki aç›ls›n bu sûrlar
Fecr-î hücum içindeki Tekbîr aflk›na

M‹THAT CEMAL KUNTAY
FAT‹H’E

Hâlâ, ad›n ezer Venedik serserisini, 
‹sfendiyar o¤ullar›n›n en cerîsini.

Hâlâ koflar durur Karamano¤lunun k›z›, 
Solgun elinde devletinin ayla y›ld›z› 

Hâlâ zafer hadîsini söyler denizde su;
Korkunç ufukta dalgalan›p fethin ordusu.

Hâlâ, fezada da¤lar aflar befl ezan sesi;
Kayserlerin ezan dolu Konstantaniyyesi.
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Hâlâ, bafl›nda iflte sekiz da¤l›d›r ufuk,
Üç devrin ortas›nda durur kanl› bir kavuk

ORHAN SEYF‹ ORHON
‹STANBUL'UN FETH‹

- Befl yüzüncü y›ldönümü için -

I
Gün batmada ‹stanbulun üstünde Haliçten, 
Bin renge bürünmüfl yan›yor Marmara içten. 
Durgunlafl›p engin, silinirken k›r›fl›klar 
Oklar gibi f›flk›rmada her yandan ›fl›klar...
Bir penbe bulut ba¤r› delinmifl kanamakta, 
Yorgun uyuyan tekneler alt›nda uzakta.
Alt›nd›r ufuk çizgisi, alt›nd›r akisler,
Alt›n tozu halinde iner her yana sisler... 
Durgun sular üstünde kesik vakvakalarla,
Uçmakta gümüfl mart›lar, alt›n gagalarla.
Gök flimdi yeflil, flimdi k›z›l, flimdi turuncu,
Camilerin and›rmada mermerleri tuncu 
Kand›r da¤›lan flimdi günün batt›¤› yerden, 
Kand›r s›zan etrafa alev pencerelerden, 
Kand›r görünen Fâtihin alt›n âleminde, 
Fethin yine ‹stanbul o en kanl› deminde.

II
Mevsim May›s›n sonlar›, yaz bafllam›fl art›k, 
Gittikçe aç›lmakta, da¤›lmakta karanl›k. 
Her fley hareketsiz, a¤aran tanyeri sessiz, 
Kalm›fl gibi flehrin sar›lan ba¤r› nefessiz...
Bir korkulu rüyay› yataklarda say›klar,
Dalg›n uyuyanlarla beraber uyan›klar...
Bir saltanat›n son gününün korkusudur bu!
"- Türkler hareketsiz duruyor, bir pusudur bu!"
Kostantin ümitsiz, Saray erkân› telâflta
Surlarda Bizans askeri, Jüstinyani baflta!
Çarpmakta bugün bir yeni korkuyla yürekler,
Za¤nos Pafla bir yanda hücum emrini bekler.
Turhan Bey uzaklarda yak›p y›kmada hâlâ!
Bir yandan o Beylerbeyi korkunç Karaca’yla,
Türk Ordusu ‹stanbul'u sarm›fl çepeçevre,
Dünya girecektir bu sabah bir yeni devre!

III
Birdenbire gökkubbe dolar velvelelerle,
Atlar koflar ön safta kabarm›fl yelelerle!
Tozlarla, dumanlarla kar›flmakta atefl, kan...
Yer yer tutuflur alt›ndaki volkan!
M›zraklar uçar, oklar uçar, tafllar uçarken,

Burçlar y›k›l›rken, kesilen bafllar uçarken,
Etrafa saç›lmakta cehennemden alevler,
Tunç toplar›n› a¤z›yla homurdanmada devler...
Her hamleyi bir hamle kucaklar yeni bafltan,
Jüstinyani bir sedyede kaçmakta savafltan!
Bir burca zafer sanca¤› dikmifl Ulubatl›...
‹lk h›zla girer Topkap›dan yirmi bin atl›!
"Türkler geliyor!" ç›¤l›¤› aksetmede da¤ da¤,
Bir ça¤ kapan›r böylece, bafllar yeni bir ça¤.
Rum Kayseri’nin kellesi bir m›zrak ucunda,
fiark›n efli yok incisi Türkün avucunda.!

IV
Ey Kayser, ö¤ünsen yeridir kanl› bafl›nla,
Tarihe ad›n geçti o erkek savafl›nla!
Ey Fatih, iraden gibi kuvvetli bir elde,
Dünyan›n as›rlar boyu göz koydu¤u belde!
Ey ünlü kumandan, paflalar, tu¤lu vezirler,
Ey tolgal› erler, a¤alar, beyler, emîrler...
Haflmetli zafer mevkibeniz geçti flafaktan,
Gördüm, düflünürken beflyüz y›l uzaktan!
Ey mutlu ›fl›k beldesi, nurunla y›kans›n,
Her türlü hiyanet dolu tarihi Bizans›n!
Art›k savafl›n hüsnüne hayranl›k içindir,
Art›k zaferin fiiir için ‹nsanl›k içindir.
Sihirinle, füsununla, gururunla, naz›nla,
Alt›n Halicin, Marmaran, âfl›k Bo¤az›nla,
Endam›n› sarmakta ipek tüllü karanl›k,
Türkün güzel ‹stanbul'u mes'ut uyu art›k!

FARUK NAF‹Z ÇAMLIBEL
FET‹H’E KAS‹DE

Fethin 500.üncü y›l›nda

Enginlere at sürdü¤ün akflamd› kenardan,
Kalyonlar› emrinle yürüttün karalardan;
Ç›lg›n Bo¤az’›n taflla kilitlendi¤i günde 
Zincirlere vurdun deli deryay› önünde;
Açt›n yeniden mucizeler devrine cedvel...
Sâni-i Muhammed misin ey Fâtih-i evvel?

Tarih o devirler devirip gelmifl olan pîr,
Görmüflse de devler devi binlerce cihangîr.
Der-hât›r eder bir seni "Fâtih" denilince;
Bir sen bu cihan fâtihi befl k›t’a dilince...
Zaptetti¤in iklime havarî gibi girdin;
Dünyaya o gün sen medenî fethi getirdin!

Çöktüyse hücumunla birer da¤ gibi sedler,
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Çi¤nenmedi at nallar› alt›nda cesedler;
Allah’a kavufltuysa ezan sesleri yerden 
Bir gün bile eksilmedi çanlar kulelerden;
Bir köhne ça¤›n hükmüne son verdi¤in anda 
Hükmünle senin bir yeni ça¤ do¤du cihanda...

Fethetmedin ‹stanbul’u yaln›z bu seferle,
Serhaddini tuttun vatan›n ayn› zaferle,
Tuttun muhaf›z gibi durdun bafl ucunda;
Fâtih k›l›c›n kabzas› hâlâ avucunda!
Rûhun befl as›r sonra vücudun gibi canl›;
Hâlâ k›r at üstünde ya¤›z bir delikanl›!

NEC‹P FAZIL KISAKÜREK
CANIM ‹STANBUL

Ruhumu eritip de kal›pta dondurmufllar; 
Onu ‹stanbul diye topra¤a kondurmufllar.
‹çimde tüten bir fley; hava, renk, edâ, iklim;
O benim, zaman, mekân afl›p geçmifl sevgilim.
Çiçe¤i alt›n yald›z, suyu telli pulludur;
Ay ve günefl ezelden iki ‹stanbulludur.
Denizle toprak, yaln›z onda ermifl visale
Ve kavuflmufl rüyalar, onda, onda misale.

‹stanbul benim can›m;
Vatan›m da vatan›m.
‹stanbul,
‹stanbul...

Tarihin gözleri var, surlarda delik delik;
Servi, endaml› servi, ahirete perdelik...
Bulutta flaha kalkm›fl Fatih’ten kalma k›r at;
P›rlantadan kubbeler, belki bir milyar k›rat...
fiahadet parma¤›d›r gö¤e do¤ru minare;
Her nak›flta o mânâ: Ölece¤iz ne çare?..
Hayattan canl› ölüm, günahtan bask›n rahmet;
Beyo¤lu tepinirken a¤lar Karacaahmet...

O mânây› bul da bul
‹lle ‹stanbul’da bul!
‹stanbul,
‹stanbul...

Bo¤az gümüfl bir mangal, kaynat›r serinli¤i;
Çaml›ca’da, yerdedir göklerin derinli¤i.
Oynak sular yal›n›n alt kat›na misafir;
Yeni dünyadan mahzun, resimde eski sefir.

Her akflam camlar›nda yang›n ç›kan Üsküdar,
Perili ahflap konak, koca bir flehir kadar...
Bir ses, bilemem tanbur gibi mi, ud gibi mi?
Cumbal› odalarda inletir "Kâtibim"i...

Kad›n› keskin b›çak,
Taze kan gibi s›cak.
‹stanbul,
‹stanbul...

Yedi tepe üstünde zaman bir gergef ifller!
Yedi renk, yedi sesten say›s›z belirifller...
Eyüp öksüz, Kad›köy süslü, Moda kurumlu,
Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu.
Her flafak hisarlarda oklar ç›kar yay›ndan
Hâlâ ç›¤l›klar gelir Topkap› Saray›ndan.
Ana gibi yâr olmaz ‹stanbul gibi diyar;
Güleni flöyle dursun, a¤layan› bahtiyar...

Gecesi sümbül kokan,
Türkçesi bülbül kokan,
‹stanbul,
‹stanbul...

AR‹F N‹HAT ASYA
FET‹H MARfiI
Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek;
Da¤lardan çekdiriler, kalyonlar çekilecek...
Kelpetenlerle sûrun diflleri sökülecek!

Yürü: hâlâ ne diye oyunda, oynafltas›n?
Fâtih'in ‹stanbul'u fethetti¤i yafltas›n!

Sen de geçebilirsin yardan, anadan, serden...
Senin de destan›n› okuyal›m ezberden...
Haberin yok gibidir tafl›d›¤›n de¤erden...

Elde sensin, dilde sen; gönüldesin bafltas›n.
Fâtih'in ‹stanbul'u fethetti¤i yafltas›n!

Yüzüne çarpmak gerek zamânenin fendini!
Göster: kabaran sular nas›l y›kar bendini!
Küçük görme, hor görme delikanl›m kendini!
fiu k›r›k âbideyi yükseltecek tafltas›n;
Fâtih'in ‹stanbul'u fethetti¤i yafltas›n!

Bu kitaplar Fâtih'tir, Selim'dir, Süleyman'd›r;
fiu mihrab Sinânüddin, flu minâre Sinan'd›r;
Haydi art›k, uyuyan destan›n› uyand›r!

Bilmem, neden gündelik ifllerle telâfltas›n...
K›z›m, sen de Fâtih'ler do¤uracak yafltas›n!
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Delikanl›m, ‹flâret ald›¤›n gün atandan
Yürüyeceksin... millet yürüyecek arkandan!
Sana selâm getirdim Ulubadl› Hasan'dan...
Sen ki burçlara bayrak olacak kumafltas›n;

Fâtih'in ‹stanbul'u fethetti¤i yafltas›n!

B›rak; bozuk saatler yalan, yanl›fl ifllesin!
Çelebiler çekilip haremlerde k›fllas›n!
Yürü aslan›m, fetih haz›rl›¤› bafllas›n...

Yürü, -hâlâ- ne diye, kendinle savafltas›n?
Fâtih'in ‹stanbul'u fethetti¤i yafltas›n!

FAZIL HÜSNÜ DA⁄LARCA
‹STANBUL-FET‹H DESTANI’NDAN 
SULTAN MEHMET'‹N GEM‹LER‹

Bir sabah ferman ile uyand›k ‹stanbul k›y›lar›nda,
Bir sabah duyuldu Sultan Mehmet:
- "Gemilerim karadan yüzdürülsün!"
Da¤lar tafllar inledi:
- "Emret!"

K›zaklarla yar›ld› yer, ufuklarca,
Saç›ld› zümrüt göklere, gümüfl böceklere merhamet.
Acayip p›narlardan, meçhul koruluklardan geçtik,
Zaman›m›zla durdu iki yanda,
Geçmifl devirler sed sed.

Çektik süslü kad›rgalar› binlerce kifli,
Morarm›fl omuzlar›m›zda sanki bir demet.
Sanki bahçeler geniflliyordu kopard›klar›m›zla,
Sanki bizimle yürüyordu,
K›smet.

Balta gürültüleri de¤il, kazma sesleri de¤il,
Masallarca bir cümbüfl yap›yordu arzu ve kuvvet.
Tarihin bir musiki gibi akt›¤› yerde,
Sustu bütün ormanlar, bütün kufllar;
Civarda bir dehflet.

Rüzgâr esmeden, karanl›k ilerlemeden,
Vard› yelkenlerimizde simsiyah bir hareket.
Uzakl›klar uçufluyorlard› Bismillâhlarla,
Yere büyük bir güç ekiliyordu;
Vard› ellerimizde bereket.

O fecir vakti nas›l doluydu içimiz,
Ak›yordu güneflten nesil nesil ak›bet.
Bir yeni imanla büyüyorduk, eskiler üstünde,
Ne kadar canl›yd›k,

Bütün insanlara nisbet.

G›c›rd›yordu filikalar, azametten, ya¤l› yollarda,
As›rlardan as›rlara davet.
Biz insan kardefllerinin denizler aflan 

oyunu önünde, etraftan,
Cümle hayvanlar ç›¤r›fl›yorlard›,
Saadet saadet.

‹lk defa, bu koca dünyada ilk defa,
Bir fley âflikâr oluyordu bütün milletlere ibret.
Tabiat üzerinde açan kuvvet gülü;
Allah›n topra¤› geçit veriyordu,
Türkün koluna hürmet.

‹niverdik Halicin k›y›s›na, bir seher,
Yaratt› alt›n mucizesini geceler süren gayret.
Bir zaferin yeni bir devir açan par›lt›s›nda,
Al›n yaz›s›n› yaz›yordu,
Sultan ve Devlet.

‹niverdik uyumufllar›n önüne, karadan, 
gemilerle,

Kesildiler serapa nur, serapa hayret.
Aç›ld› onlara Do¤udan,
Bize Bat›dan,
Ebediyet.

FET‹H ÖNCES‹NDE ‹STANBUL

Dinmifl günler süren Feth'in k›yameti, 
Art›k sular›m yine lâcivert, göklerim elâ. 
Bir sessizlik ölüm kadar uzun ve tatl›. 
Sanki hiç yaflamam›fl›m daha evvelâ. 
Bu ne, susmufl cümle ölülerim, cümle haçlar›m, 
Salâ veriliyor, salâ.
Abdest al›yordu bir yeniçeri.

Yanmakta bir dev gemisi, semalar boyu,
Yanmakta Orta zaman.
Batarken atefl atefl Haliç'in ortas›nda,
Çekmifl as›rlar as›rlar süren bir aman,
Gece üzerinde hayal olmufl bir devir,
Kahraman.

A¤ar›yordu flavk›ndan heyulâ bir yeniçeri.
Vurunca k›y›lara halkalar› bafl›bos,
Sallan›r koca flehir.
Dalgalarla, rüzgârlarla kar›fl›r hürriyeti,
Afla¤›dan sesi gelir;
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Sultan Mehmet'in kad›rgalar› 
çarpm›fl iki yandan,

Kopmufl cihan'da ilk zincir.
Dinliyordu aç›klar› bir yeniçeri.

Görmüflüm ufku, enginleri,
Bin y›ll›k surlar›m dümdüz olmufl üç yerden.
S›cak par›lt›s› anlar›n deli deli.
K›r›lan mermerden.
K›l›çlar›n, palalar›n rüya gördü¤ü

meydanlarda,
Uyan›r kitaplar›m, do¤an düflüncelerden.

Düflünüyordu dalgalarca bir yeniçeri.

Yaral›lar› sarm›fllar, cesetleri gömmüfller, 
akflamlara dek,

Sevgiyi unutmak me¤er ne zormufl.
Kilise duvarlar›na resmetmiflim,
Felek al›n yaz›m› hayra yormufl.
Yedi tepem bahtiyar,
Sultanlar› yedi dilden hat›r›m› sormufl.

Gülüyordu karanl›¤a bir yeniçeri.

Ellememifller meyvalar›m›, azîz bahçelerde
Bir tek nefes dokunmam›fllar cân›ma.
‹htiyar tarih görmemifl böylesini,
Tören yapm›fllar vurulan kadersiz sultan›ma.
Gönülleri ne büyük,
Zerre iliflmemifller, dinime, iman›ma.

Götürüyordu bir desti su, bir yeniçeri.

Bir dem ki yüzy›llardan beri gelmemifl 
dünyam›za,

Herkes Tanr›s›n› kendi yüre¤ince anlar.
Kaybolur birdenbire periler halinde,
Nesillerden nesillere uzanan yalanlar.
Gece karanl›¤›nda ürperdi yeryüzü,
Ezan sesleri yan›nda çanlar.

Yürüyordu, sabaha do¤ru bir yeniçeri.

Eda üzre geçiyordu içimîzden bir uyku,
Kocaman y›ld›zlara aksederdi sevincimiz,

nazla.
Baz› evler yan›yordu hâlâ uzaktan,
Nakflolunuyordu yang›nlar karanl›¤a, 

beyazla,
Ben Bizans, büyümüfltüm,
Seviyordum topra¤› art›k Roma'dan fazla.

Seviyordu beni bir yeniçeri.

Türkçeyle dolmufltu sokaklar›m, ormanlar›m,
Havada flekli vard› bir sonsuzluk türküsünün.
Sanat›m insanl›¤›m yeniden dile gelmiflti, 

bir erkeklikle,
Ard›ndan, devirler örtüsünün.
Vard›m s›rr›na,
Türkçenin, kâinat gürültüsünün.

Sesleniyordu denize, burçlardan, 
bir yeniçeri

FERMAN
Bir Sultan Mehmet 
Deriz ki
Âzizsiniz 
Ellerinizde su 
Gönüllerinizde bahar.

Biz Sultan, Mehmet
Deriz ki
Güzelsiniz
Dört yöne,
Dört yöne rüzgâr.

Biz Sultan Mehmet
Deriz ki
Hürsünüz
Anadan
Allaha kadar.

OKTAY R‹FAT
FAT‹H’‹N RESM‹

Ayasofya kubbesinde ak bir bulut
Bakt›m, gitti gider. Bal rengi tesbihim
Kehribar günler, düfltü yaprak ve umut,
Güz ya¤muru indi camdan dü¤üm dü¤üm.

Benimdi savrulan kaftanlar, benimdi0
Atlar›n boynu, yerinde yeller eser!
Surlar›n tafllar›na sürdüm elimi
Benimdi ‹stanbul, burçlar bana benzer.

Alt›n sahanlarda afl yedim, su içtim
Alt›n kupadan, zorlu Tuna’dan geçtim,
Ben sultan Mehmet, Avni, tu¤larla yüce.

Bir resimde kald›m cüce, ben de¤ilim,
Sar›¤›m, so¤uk kürküm, kokusuz gülüm,
Arar›m, aran›r›m yerde delice.
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CAH‹T TANYOL
KURULUfi VE FET‹H DESTANI’NDAN
FERMAN

...Ve fecr sökmek üzeredir
Dalgaland› birden insan denizi 
Çepçevre bütün surda 
Gün çözüldü yay gerildi
Ota¤-› Hümâyundan ferman verildi
Gök tan›k, yer tan›k olsun 
Bilinsin haflederek

nas›l can verildi

‹nsanlar 
-ölüme ra¤men- 

kendi cesetlerini çi¤niyerek 
Surlara sald›rd›lar ak›n ak›n
Belli ki 
Bir büyük olay vard› fecre yak›n 
Gece 

bir kara bulut ve gök gürültüsü vard› 
Ayasofya kubbelerini

dört bir yandan 
fiehit oymaklar› sard›
Böylece 

Bizans’›n üstünde kol kol 
Ölüler dövüfltüler

Surlar ve hisarlar y›k›lmadan önce 
Ve sanki 
onlar›n dudaklar›ndaki 

son söz
Allahû ekber

Karanl›¤a çarparak bulutlaflt›
Ve sonra 
Bir y›ld›r›m kas›rgas› oldu

çenber çenber
Deniz dayanamad› taflt›
Y›ld›r›m çekildi 

bulut da¤›ld›
Ufuk aklaflt› aklaflt›
Bafllad› son hücum kas›rgas› 

ordular yaklaflt›
yaklaflt› 

Sura t›rmanan yi¤it râyet oldu
At›ld›, vuduldu, kalkt› yürüdü
Topra¤a düfltü âyet oldu

Askerlerinin en yi¤iti en genci
Yirmi iki yafl›nda sultan
Alt›nda beyaz türkmen at›
Bir elinde gürz bir elinde kalkan

At›ld› saflar›n ilk kat›na 
Bak›fllar›nda rüzgârlan›yordu

en büyük inan

Ard›nda yirmi bin yeniçeri
Gülbânk çeker, pala tutar elleri
Bunu görür nas›l dayan›r insan
Nitekim flehitler bir bir

kalkt› mezarlar›ndan

Giyindiler kendi bedenlerini 
K›ymetsiz haflroldu
Irmaklar gibi akt›lar

Bir bir ard›ndan
Evrene bir yeni düzen neflroldu
Kösemen bir derviflin ayd›nl›¤›n›
Al›p götürdü fecre erenler y›¤›n›

‹BRAH‹M M‹NNETO⁄LU
‹STANBUL’UN FETH‹’NDEN
1453 YILINDA

Geçtik geçilmez da¤lar üstünden
Öyle vakur, öyle heybetli
Geçtik o bitmez bozk›rlar üstünden
Aya¤›m›z de¤di yeflerdi!..

Heybetini toplam›fl gibi gönlümüzde Asya’n›n 
Y›kt›k köhneli¤ini orta zaman›n!..

Orta zaman›n tam ortas›nda
fiimflek örne¤i patlayan k›l›c›m›z
Nur üstüne nur ya¤d›rd› yeni günlere
Eskilik, köhnelik düflüverince yere
Karalar, denizler misâli
Yol verdi gemilere!..

Sustu kulaklar› t›rmalayan çan
Burca bayrak dikince Ulubatl› Hasan!..
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AR‹F H‹KMET PAR
‹STANBUL’UN FETH‹’NDEN
FAT‹H 
‹STANBUL ÜSTÜNDE YÜRÜYORDU

Aç›k aln›nda lâcivert ›fl›klar, 
Fatih daima surlarda gülümserdi.
Mavi semada kanad› atefl kufllar;
Fethin rüyas›na inen türkülerdi.
Fatih, daima surlara gülümserdi.

Çad›rlar gecede gümüfl daireler gibi par›ldar, 
Göklere aksetmifl bir sipahi’nin gölgesi.
B›y›k buran yeniçerilerde gizli karanl›klar...
Da¤lardan da¤lara uzan›r ürpermesi
Göklere aksetmifl bir sipahi’nin gölgesi.

Çay›r, a¤aç, çiçek, kufl bir yana, 
Kervan yola dökülmüfl nurdan bir nehir.
Öncüler gösterdi ilk ›fl›klar› sana.
Seni bekliyor y›llar y›l› bahts›z flehir,
Kervan yola dökülmüfl nurdan bir nehir.

Gözlerini vermiflsin deli rüzgârlara, 
Boz yeleni savur Fatih’im, yüksekten,
Ne mutlu senden emir alacak ordulara
Müminler alk›fll›yor gazan› yürekten;
Boz yeleni savur Fatih’im, yüksekten.

Dünya görmedi bu cenk üzre flahlanm›fl atlar›,
Kartal burunlu kahraman’›m yürü, imanla
Uzatm›fl müslüman ellerin temiz ayd›nl›klar›
Yeni ça¤›n efli¤ine günefl gibi, tanla
Yürü Kartal burunlu kahraman’›m, imanla!

AZM‹ GÜLEÇ
FET‹H YILDIZI’NDAN:
FAT‹H AYASOFYA ÖNÜNDE 
KONUfiTU

"Ayasofya’da bir kardinal flapkas› görmekten-
se bir Türk sar›¤› görmeyi tercih ederim."

Grandük Notharas

Gök mavili¤ince hür
Zaman elimizde perdedir
Tanr›m! Bu nas›l gündür

Kubbeler ayakta, taçlar yerdedir.

Ayasofya, Tekfur saraylar›nca günahkâr,
Tekfur saraylar›nda kin, arzu, flehvet.
Besbelli Tanr›’n›n rahmetinden silinmifl
Romal› bir memleket.

Kubbeler benzeri Osmanl› sar›¤›m
Kardinallara karfl› savunmufl Notharas
Art›k Türk’ün gelecek adaletinden emin olan
Bizansl› halk, Bizansl› papas

Haydi hocam tekbîr getirin, tekbîr tekbîr üstüne
‹çimize dolsun nur!
Gök kubbelerince sars›n bizi 
Bir devri kuflatan huzur.

ABDULLAH RIZA ERGÜVEN

SURLAR ÖNÜNDE FAT‹H

Ben Fatih’im
‹kinci Sultan Mehmet
Bu ne ki havada
Renk renk ve pul pul?
Bir yan› kan kokusu, bir yan› barut
Bir yan› bahar ‹stanbul...

Elli ikinci gece ‹stanbul önlerinde 
Sabaha avcumuzda bil flehri
Bir devr aç›lacak günle beraber
Büyük, yeni, ileri
Madem ki Allah’a do¤ru bu gece
Bütün surlar ‹stanbul...

Ben Fatih’im
‹kinci Sultan Mehmet
Bu ne ki toprakta
Bu güç, bu kuvvet?
Tepelerde tepelerce büyümüfl
Zamana tepeden bakar ‹stanbul...

Bir titreme, bir titreme ötede
Yeniçerilerin k›l›çlar›ndan 
S›tmas› m› tutmufl acep zaman›n?
Sana geldik üç yüz bin atl›
Gayri Bizans’a düflman 
Fâtih’e yâr ‹stanbul...
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Ben Fatih’im
‹kinci Sultan Mehmet
Bu ne ki surlarda 
Bu nefes bu ses
Ne konuflur bu fetih sabah›nda
Sancaklar, sancaklar ‹stanbul?

... Fetih sabah›d›r
Bir k›l›ç gibi selâmlar gün ‹stanbul’u 
Surlar›n üzerinden
Güneflin dostça ilk serpilifli bu 
Yedi iklim dört bucak gayri
Bir ucundan bir ucuna kadar ‹stanbul.

GÖKHAN EVL‹YAO⁄LU 
‹STANBUL’UN FETH‹NE 
DESTAN’DAN SULTAN 
MEHMED‹N AKfiAMLARI

Kafllar› kanat gerdi beldenin üstüne
‹ki sancak dalgaland› gözlerinden
Karfl› burçlara.
fiahin gibi süzüldü çehresi al-pencereden
Bakt› padiflah padiflah...

Gö¤sünde büyük f›rt›nalar esiyor
Esirî-rüzgârlar teneffüs ediyordu,
Birkaç y›ld›z tanesi koptu kirpiklerinden
Ateflten çizgilerle muztarip derinli¤e
Gönlünün
Akt› padiflah padiflah...

Fatiha... Kostantiniyye surlar›nda
Kaybolan yi¤itler üstüne.
fiehid olmak m› geçti akl›ndan kim bilir
Kendini bir mübarek kuca¤a do¤ru sanki 
B›rakt› padiflah padiflah...

Yumuflak sükûtlarla dalgaland› huzur.
Yüzlerce mezars›z flehid üstüne
Bir mum bu karanl›klarda kendini 

Yakt› padiflah padiflah...

N‹YAZ‹  YILDIRIM 
GENÇOSMANO⁄LU
YOLDA
Sefer-i hümâyûn üzre yoldad›r
Ol Sultan Mehemmed Han’›n ordusu...

Ç›t yoktur... Sanki durmufltur kâinât
Ne k›p›rdayan yaprak... ne akan su...

Devler çekilmifller kovuklar›na 
Tutmufl zaman› tekbîr u¤ultusu...

fiâhî namlular a¤›rl›¤›ncad›r
Boyunlar, bilekler, döfller a¤r›s›...

Tu¤lar, sancaklar, davullar... ve Sultan!
Bildik bileli yollar›n do¤rusu...

Evliyâlar, mühendisler, paflalar...
Bafl göz eyleyenler, îmanla usu...

Atl›lar bilmekte, at sezmekte ki, 
Bu bir müjde, bir Peygamber ça¤r›s›...

Tedirgin... kör kuyu derinli¤ince
Diyâr-› küfrün ortaça¤ uykusu...

Ç›¤l›klafl›r mâbedlerde Bizans’›n 
Atmaca burunla Türk’ten korkusu...

AYHAN ‹NAL
‹STANBUL’UN FETH‹

Y›l 1453
Fethi ferman etti Sultan
Yine flarktan do¤du günefl
Bo¤az’da gururla yükseldi Hisar

Cenk havas› vurdu davul
Zafer müjdesiyle esmede rüzgar
Savul! Bre kâfir savul!
Kükredi binlerce er
Ayn› iman içre cofltu mehter
Dualar okundu bir bir
Ufuklar› tuttu ilâhi tekbir.

Yürekler tafl kesildi, tafllar erirken
Bizans’a kefen biçilecek 
Bir devir aç›lacak yeniden.

Ecel dolafl›yordu surlarda ecel 
Gönüller fethedildi flehirden evvel.
Gürledi büyük Hakan
-‹lk top sesi bu oldu surlar› y›kan-
"Ya ben onu, ya o beni alacak!"

Kufllar uçamazken havada 
Gemiler yürüyüverdi karadan
Yer yerinden oynad›, y›k›ld› gökler.
Me¤er böyle emreylemifl Yaradan:
Mutlak ‹stanbul Türk olacak!

Tarihe hükmetti 
Yirmi ikisinde bir genç.
Mucizeler yaratt› Türk’ün savleti
Her taraf kan,
Koç yi¤itler kurban oldu.
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Nur indi semadan kucak kucak
Topkap›’da 
Uluabadl› Hasan’la dikildi sancak.

29 May›s 1453
En büyük bayram, en büyük dü¤ün
Y›ld›r›m’›n rüyalar›na giren dilber
Fatih’le vuslata erdi bugün

Ayasofya’da 
Ayasofya Türk’e,
Türk Allah’a secde etti.

Y›k›l ey Bizans y›k›l!
"Takdir yerini bulacak!"
‹stanbul’a Fatih, 
Fatih’e ‹stanbul yarafl›r ancak!

Tarih olsa bir ezelî tekerrür
Yetmifl iki millet kuflatsa ufuklar›
Mümkün de¤il böyle fethin tekrar›

fiehirler güzelini Türk’e yâr etti Hak 
Tâ haflre kadar
‹stanbul Türk kalacak!

TURAN OFLAZO⁄LU
FAT‹H

Durup dinlenmeden arand›¤›m›z
Sendin, içimizdeki ormanda, sen;
Sendin kayg›lar içre and›¤›m›z
Çevremize karanl›klar inerken.

Yüzy›llar boyu alev alev yand›k
Küllerimizden do¤as›n diye sen, 
Yeryüzü yenilensin diye art›k
Senin elmas üreten gençli¤inden.

‹flte bir ça¤› bozan kara düfller
Ürküp kaç›fl›rlar sen yaklafl›rken;
Biz yand›kça senin flafa¤›n söker
Ve ordular›n taflar güneflinden.

MEHMET ÇAVUfiO⁄LU
ULUBADLI HASAN DESTANI’NDAN

FET‹H 

Bütün kap›lar›n aç›ld›¤› an
Yedi-iklime gölge salan bayrak bu 
Öyle bir olufl ki devirler boyunca
Ne bir defa olmufl,
Ne bir daha olacak bu...

Kelâm›n sustu¤u, mânân›n köpürdü¤ü ân; 
Onsekiz bin âleme yay›lacak bu
Bir haber ki, mâvi gök alt›nda:

Ne bir defa duyulmufl, 
Ne bir daha duyulacak bu...

Bir müjde ki Ulubadl› Hasan’a teslim edilmifl,
Peygamberime sunulacak bu
Bir taht ki gelmifl-gelecek fetihler üstünde
Ne bir defa kurulmufl,
Ne bir daha kurulacak bu...

Nûr bulutlar›n›n y›¤›ld›¤› ân;
Yere-gö¤e iplik iplik ya¤acak bu
Bir günefl ki, cümle zaferler üstünde:
Ne bir defa do¤mufl,
Ne bir daha do¤acak bu...

Rahmet iklimine girildi¤i ân;
Zûlmet perdesini y›rtan b›çak bu...
Bir sevinç ki fâtih gönüllerde,
Bir defa tutufltu,
Dünya durdukça yanacak bu...

MUHS‹N ‹LYAS SUBAfiI
29 MAYIS

Ak at›n üstünde bir ak kanatl›
Düflman bir baflka bindirdi bugün,
Ne yaman askerdir, flu Ulubatl›;
Bizans’› surlardan indirdi bugün...
Müjdeyi bizlere verdi Peygamber:
"‹stanbul mutlaka al›nacak!" der,
Bu umutla, hasreti dindirdi bugün...

Ak tolgal›, çelik z›rhl› sipahi
Dövülen surlardan içeri akt›.
Fâtih’in yan›nda bir yafll› dâhi, 
Kardinal Haç›na Hilâli takt›.
Tam sekiz as›rd›r koflturan rüya,
Yorgun sipahiye bir mavi dünya, 
Tarihe müjdeli onur b›rakt›...

Ak fiemseddin bo¤az suyundan coflkun, 
Hünkâr ki, döktü¤ü toptan yücedir.
Savafl çengileri zil zurna taflk›n, 
Bu sabah Roma’ya sonsuz gecedir. 
Bizimse daha çok sabah›m›z var,
Gönlümüz evreni alacak kadar;
‹stanbul ilk hedefte ilk bilmecedir...
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Çal›flmada XVI, XVII ve XVIII. yy. Ana-
dolu sahas› flair tezkireleri taranm›fl elde edi-
len bilgiler de¤erlendirmeye tabi tutulmufl-
tur. Bu eserler XVI.yy.da Sehî, Latifî, Hasan
Çelebi, Ahdî, Beyanî, XVII.yy.da Riyazî, Fa-
izî, R›za, Yümnî, As›m, Güftî, Mucib, XVIII.
yy. da ise Safayî, Salim,  Beli¤, Safvet, Ramiz,
Silahdarzade,  Esrar Dede ve Akif tezkireleri-
dir. Bildiride, mekân olarak ‹stanbul, söz ko-
nusu eserlerde nas›l nitelendirilmifl, flehre
hangi gözle bak›lm›fl sorusuna cevap arana-
cakt›r. Mahalleleri nitelendiren tavsif cümle-
leri al›nmam›flt›r.

Konular› edebî kifliler, eserleri ve bunla-
r›n çevredeki etkileri olan fiuara Tezkireleri,
eski edebiyat›m›z›n birinci elden kendine has
bir de¤erlendirme ve elefltirisini içlerinde bu-
lundururlar. Bu özelliklerinden dolay› tezki-
reler, edebiyat ve kültür tarihimiz üzerinde
çal›flanlar›n, özellikle de Divan Edebiyat›
araflt›rmac›lar›n›n temel müracaat kitaplar›n-
dand›r.

Tezkireler ça¤›n›n bir edebiyat ve kültür
ürünü olduklar› kadar, muhtevalar› dolay›-
s›yla da o devir üzerine günümüzde yap›lan
çeflitli araflt›rma ve incelemeler için yeri dol-
durulamaz birer belge ve kaynakt›rlar.

Tezkirelerde mekân (fiairin Do¤du¤u,
Bulundu¤u, Yerleflti¤i ve Vefat  Etti¤i Yerler)

fiair tezkirelerinde flairin içinde yer ald›¤›
co¤rafî mekân, üzerinde önemle durulan bir
konudur. 

Söz konusu eserlerde do¤um ve yerlefl-
me yeri olarak kaydedilen genifl bölge, flehir
ve kasabalar›n adlar›, umumiyetle k›sa ve ge-
nel bir ifade içerisinde zikredilmektedir. Bu
genel görünüm d›fl›nda, tezkireler o mekân-
lar›n, flairin kapasitesini besleyen sosyal, kül-
türel zenginlikleri ve canl›l›¤›, özellikle co¤-
rafî güzellik ve imkânlar› hakk›nda da bilgi
vermektedirler. Bu tür tavsifler do¤rudan
do¤ruya bir mekân tespitinin ötesinde, anla-
t›ma ince bir mana kazand›rmaktad›r ve ço-
¤unlukla söz konusu bölge, flehir veya kasa-
ba hakk›nda bilinenlerin tekrar› niteli¤inde-
dir. Ancak topluca bak›ld›¤›nda, bu tavsifler
bizi, edebiyat›m›zda eksikli¤ini hissetti¤imiz
bir edebî tür olan flehir monografilerine götü-
rebilir(1). Bu tür tavsifler hem bugünkü top-

raklar›m›z üzerinde yaflayan, hem de bugün
art›k s›n›rlar›m›z d›fl›nda kalan yörelerde ye-
tiflen flairlerimiz ve eserleri üzerinde yap›la-
cak çal›flmalara ›fl›k tutacak, bir ölçüde de
mahallî hususiyetlerin klâsik edebiyat›m›z
içinde ne oranda temsil edildi¤ini ortaya ko-
yacakt›r. Bu ifllemin sa¤lad›¤› as›l fayda ise,
dilimizin ses kaynaklar› olan fliir ustalar› ara-
c›l›¤›yla, o yörelerde uzun süre var oldu¤u-
muzun ispat edilmesidir. fiairlerin flimdi s›-
n›rlar›m›z d›fl›nda kalan topraklarda do¤up
büyümeleri, o topraklar›n tarihinin, co¤raf-
yas›n›n, k›sacas› insan›n›n görünümünü dile
getirmeleri, bizim o bölgelere dair en de¤erli
tapu senetlerimizdir(2). 

Tezkirelerde mekân denildi¤inde ilk akla
gelen, flairin co¤rafî mekân›, çevresi, do¤du-
¤u, bulundu¤u ve yerleflti¤i yerlerdir. Bu me-
kân tespitlerinden hareketle Osmanl› Devle-
ti’nin fetih politikas› ve geliflme seyrine para-
lel bir tarihî co¤rafya veya dinamik bir kültür
co¤rafyas› çizmek mümkündür. Tezkirelerde
mekânla anlat›lmak istenilen, asl›nda co¤raf-
yad›r. Bir ülke co¤rafyas›n›n, yaz›lan eserler
ve o eserlerde kaydedilen sanatkârlar arac›l›-
¤›yla çizilmesi, bir ölçüde o ülkenin kültür
co¤rafyas›n› ortaya koymak anlam› tafl›r. Bu
tür bir çal›flma bizi insana, insan› etkileyen
co¤rafyaya ve genifl anlamda insan›n tarihî
hayat›na götürecektir. Zaman içinde toprak
insanla kaynafl›r. Millî kültürün örsünde dö-
vülen bu iki unsurdan biri olan toprak, sade-
ce bir co¤rafya parças› olmaktan ç›kar ve va-
tan haline gelir(3). 

Tezkirelerde bildirilen co¤rafî mekân›n
esas›n› do¤um ve yerleflme yerleri oluflturur.
Ayr›ca, do¤um ve yerleflme yerinin d›fl›na ta-
flan baz› mekân belirlemeleri de vard›r. Bun-
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lar baflta ölüm yeri, ö¤renim ve vazife olmak
üzere ticaret, geçim, hac, dost ve akraba ziya-
retleri, seyahat vb. sebeplerle flairin gezdi¤i,
gördü¤ü ve bulundu¤u yerlerdir. Yaln›z
bunlar, ço¤unlukla, flairin do¤um ve yerlefl-
me yerini içeren as›l tan›tman›n d›fl›nda kal›r
ve onun kadar genellik, süreklilik ve düzen
göstermezler. Onlar flairin hayat›n›n bir bafl-
ka safha ve faaliyetinin parças› olurlar. fiairin
hayat›n›n çeflitli safhalar›na dair bu mekânlar
zikredilirken, 

1. Bölge, eyalet veya ada ad› 

2. fiehir ad›

3. Kasaba veya köy ad›

4. Semt ad›

olmak üzere dört ana bafll›kta verilir. Bu
grupland›rmada ilk iki s›rada yer alan bölge,
eyalet veya flehir ad› kasaba, köy veya semt
ad›na göre daha fazla zikredilmifltir.  Baz› fla-
irlerde daha fazla ayr›nt›ya girilmifl ve böl-
geyle beraber flehir ad› veya flehirle beraber
köy, semt ad› da verilmifltir. Bu durum tezki-
relere göre de¤iflir. Baz›s›nda mekân daha ay-
r›nt›l› baz›s›nda yüzeysel olarak ele al›n›r. 

fiair Tezkireleri ve bunlarda mekân ko-
nusu hakk›nda ana hatlar›yla bilgi verdikten
sonra biraz da tarihteki ‹stanbul’a bakal›m:

Çok eski bir yerleflim yeri olan ‹stanbul,
bütün dünyaya hakim bir co¤rafî mevkide
Eski Roma gibi yedi tepe üzerine kurulmufl-
tur. Dünyada her iki yakas› farkl› k›talarda
yer alan bir baflka flehir yoktur. As›l flehir Av-

rupa’dad›r. Ancak, Asya k›sm› ayr›lmaz bir
parças›d›r ve esasen bütün Anadolu ve bütün
do¤u Üsküdar’da dü¤ümlenmektedir. klâsik
Osmanl› devrinde flehir, “nefs-i ‹stanbul, Ga-
lata, Üsküdar ve Eyüb” belediyelerine bölü-
nerek idare edilmifltir. Eski tarihçiler ve bü-
tün seyyahlara göre, ‹stanbul kainat›n en
zevkli ve avantajl› yerindedir. Çanakkale ve
Karadeniz bo¤azlar›n›n dünyan›n dört köfle-
sinin zenginliklerini bu flehre getirmek için
yap›ld›¤› san›l›r. Dünyan›n dört bir taraf›n-
daki zenginlik, adeta bu bo¤azlar arac›l›¤›yla
‹stanbul’a akar. XV. as›rdan XX. asra kadar
‹stanbul’a gelen yabanc› seyyahlar›n ço¤un-
lu¤u, ‹stanbul’un, dünyan›n en güzel flehri
oldu¤unda birleflirler(4). 

‹slam’›n merkezi ve taht flehri olmas›,
devletin gerileme ça¤›nda bile sanat ve kül-
tür de¤erini muhafaza etmesi, ‹stanbul’u da-
ima bir hayranl›k , bir arzu mihrak› yapm›fl-
t›r. Birkaç as›r için ‹stanbul, dünyan›n en bü-
yük kültür merkezidir. Sonralar› da hiç ol-
mazsa fiark’›n ve ‹slam âleminin en mühim
kültür ve e¤itim müesseseleriyle donat›lm›fl
beldesidir(5).

‹stanbul bugün oldu¤u gibi dün de kül-
tür dünyam›z›n merkezidir. fiehir, en çok fla-
ir ç›karan yerdir. Do¤um yeri baz al›n›rsa ye-
tifltirdi¤i alt› yüzden fazla flairle, Osmanl›
kültür co¤rafyas›n›n en önemli flehridir(6).
Do¤um yeri d›fl›nda yerleflme, e¤itim aç›s›n-
dan ele ald›¤›m›zda bu rakam h›zla artacak-
t›r. Osmanl› Türk kültür ve medeniyetinin
merkezini oluflturmas› bak›m›ndan böyle ol-
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(4) Y›lmaz  Öztuna, Büyük
Türkiye Tarihi, Ötüken Yay.,
‹stanbul 1978., c.12, s.172–173,
174, 177–178.
(5) Y›lmaz Öztuna, Büyük
Türkiye Tarihi, Ötüken Yay.,
‹stanbul, 1978, c.12, s. 203.
(6) Mustafa ‹sen, “Osmanl›
Kültür Co¤rafyas›na Bak›fl-
lar”, A.g.e., s.71. (Konumuz
‹stanbullu flairler olmad›¤›
için bunlar üzerinde durulma-
yacakt›r. Ancak ‹stanbul’la di-
¤er flehirler aras›ndaki –yeti-
flen flair say›s› aç›s›ndan- uçu-
rumu göz önüne serebilmek
için bir grafik çizilmifltir. Bak›-
n›z: Ek 1.)

Resim 2; Ayd›n’da bir kervansa-
ray-1839 (‹lgitan›t›m arflivin-
den)



mas›da  çok tabidir.

Tezkirelerde  ‹stanbul için kullan›lan ke-
limeler veya kelime gruplar› çeflitlidir: “‹stan-
bul, Stanbul, mahrûse-i ‹stanbul, flehr-i ‹stan-
bul, Kostantiniyye, mahmiyye-i Kostantiniy-
ye, mahrûse-i Kostantiniyye, Dârü’s-saltanat,
Dârü’s-saltanatü’l-aliyye, Dârü’s-saltanat-›
Kostantiniyye, ‹slâmbol, flehr-i ‹slâmbol, dâ-
rü’s-saltane ‹slâmbolu’l- mahmiyye, Dârü’l-
mülk, dârü’d-devle, sevâd-› a’zam, ümmü’d-
dünyâ  “ gibi. 

‹stanbul’un yukar›da sayd›¤›m›z özellik-
leri tezkirelerde bu isimlerin önüne eklenen
tavsif kelimeleri ya da kelime gruplar›yla ni-
telendirilmifltir. Bu tür nitelendirme bütün
tezkire yazarlar›nda görülmez; Hasan Çelebi
ve Ramiz tezkireleri baflta olmak üzere Riya-
zî, Safayî ve Afl›k Çelebi tezkirelerinde rast-
lanm›flt›r. Hasan Çelebi ve Ramiz’in ‹stanbul
ve semtlerini anlat›rken uzun niteleyici keli-
me gruplar›n› kullanmalar› bunlar›n kadim
‹stanbul’u olmalar› yani ‹stanbul’u iyi tan›-
malar›yla izah edilebilece¤i gibi iki tezkire
yazar›n›n süslü nesir üslubuna da ba¤lanabi-
lir.

‹stanbullu olmak hele hele sur içinden
yani nefs-i ‹stanbul’dan olmak bir övünç me-
selesidir ve flairler aç›s›ndan son derece
önemlidir: Buna en güzel örnek Mîrek’in flu
beytidir:

El-minnetu lillâh ki nîm çun dehiyân kûl

Ferzend-i Sitanbulem ü ferzend-i Sitan-
bul (Afl›k Çelebi/164)

(Allah’a flükür, köylüler gibi aptal de¤ilim.
‹stanbul çocu¤uyum, ‹stanbul çocu¤u.)

Riyazî tezkiresinde beytin tek m›sra› ya-
z›l›r ve Rag›p Pafla’n›n bu m›srada vurgulan-
d›¤› gibi flehrî yani ‹stanbull’u olmaktan gu-
rur duydu¤u aç›kça ifade edilir:

Ferzend-i ‹stanbulem ferzend-i ‹stanbul  

M›sra›n› zîver-i ser-nâme-i iftihâr iden flehrî-
lerden olup vâlid-i mâcidleri ... (136b)

fiair Vecdî bir süre flehirden ayr›lm›fl ol-
mal›. Kanatlan›p uças› geliyor ama ne yaz›k
ki kanad› yok. Uça¤›n icad›na yetiflememesi
üzücü.

S›tanbula o denlü ârzû var dilde ey Vecdî

Uçard›m bulsam ammâ neyleyem bâl ü
perim yokdur (Ramiz/93)

‹stanbul’u tezkirelerde bir kelime nite-
lendirdi¤i gibi kelime gruplar› da tavsif et-
mektedir. Bu kelime gruplar›nda ayn› anda
flehrin birkaç özelli¤i birlikte zikredilmifltir.
Bu tavsiflerde flairin mahlas›na da dikkat
edilmifl, zaman zaman mahlasa mütenasip
benzetmeler yap›lm›flt›r: Ramiz, Abdî  Altu-
nîzade’nin do¤um yeri olarak ‹stanbul’u gös-
terirken onun Altunîzade oldu¤unu vurgula-
mak iste¤iyle saf alt›n gibi olan vücudu irfan
sikkesinin bas›ld›¤› yer olan ‹stanbul’dand›r
der: “zer-i  hâlis vücud›  dârü’z-zarb-›  sikke-i  ir-
fân  olan  mahmiyye-i  ‹stanbul’dan  zuhûr  u  be-
dîdâr...” 

‹stanbul’u niteleyen di¤er cümleleri flu
bafll›klar alt›nda toplad›k:

fiehir Hilafet merkezidir: 

Kân-› irfân ve makarr-› dâniflverân dâ-
rü’l-hilâfeti’l-aliyye olan dârü’s-saltane ‹s-
lâmbolu’l- mahmiyyeye...(Ramiz/37)

dârü’l-hilâfetü’l-aliyye  olan  mahmiyye-
i  ‹slâmbol’dan  bedîdâr...(Ramiz/83)

dârü’l-hilâfeti’l-aliyye  olan  mahmiyye-i
‹slâmbol  flehrîlerinden  karîn-i  elfâz-›  belâ-
gat... (Ramiz/145)

dârü’l-hilâfeti’l-aliyye  ‹slâmbolü’l-mah-
miyyede  vâs›l-›  sahrây›  flühûd...(Ramiz
/169)

dârü’l-hilâfeti’l-aliyye  olan  mahmiyye-i
‹slâmbol’dan  nümâyende-i  zuhûr... (Ra-
miz/174)

dârü’l-hilâfeti’l-aliyye  olan  mahmiyye-i
‹slâmbol’dan zuhûr... (Ramiz/196) 

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

217

Resim 3; Gaziantep-1850 (‹lgi-
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dârü’l-hilâfeti’l-aliyye  olan  flehr-i  ‹stan-
bul-›  defîne-i  fühûlden  hurûc...(Ramiz/57)

devlet-i aliyye sânahu’llâhü tealâ ani’l-
beliyyede... (Ramiz/43)

dârü’l-hilâfeti’l-aliyye “sânahu’llâhü tea-
lâ min-külli’l-beliyye(7) (Ramiz/ 54) 

dârü’l-hilâfeti’l-aliyye Kostantiniyyetü’l-
mahmiyye (Ramiz/155)

Sosyo-kültürel yap›s›, zenginli¤iyle ‹sla-
m›n merkezi oldu¤u da flu flekilde ifade edi-
lir: 

matla-› zuhûr-› ricâl-i fühûl olan kubbe-
tü’l-islâm...(Hasan Çelebi/1124) 

Hilafet merkezi olman›n yan›nda
Saltanat makam›d›r :

karr u makâm-› hazret-i saltanat-penâ-
hî... (Hasan Çelebi/180)

sadr-›  ‹stanbul’da  pirâye-bahfl-›  hükû-
met  iken... (Ramiz/5)

Hükûmet-i celìle-i ‹slâmbol ile mâ’il-i
me’mûl...(Ramiz/30) 

Darü’s-saltanatu’l-aliyye mahmiyye-i
Kostantiniyye...(Safayî/659)

Faziletli, bilgili kiflilerin/sanatkarla-
r›n yetiflti¤i, topland›¤› ilim, irfan ye-
ri/madeni/befli¤idir. Her alanda söz sa-
hipleri burada toplan›rlar. fiehir bir cazi-
be merkezidir.

Mecma-› ulemâ-y› enâm ve menbâ-› fu-
zelâ-y› alâm..(8)

Kân-› irfân ve makarr-› dâniflverân olan
mahmiyye-i ‹slâmboldan nefl’et... (Ramiz/15)

Kân-› irfân ve makarr-› dâniflverân dâ-
rü’l-hilâfeti’l-aliyye olan dârü’s-saltane ‹s-
lâmbolu’l- mahmiyyeye... (Ramiz/ 37) 

Makarr-› dâniflverân ve ârâmifl-gâh-›
zümre-i irfân olan flehr-i bî-mesîl ü bî-akrân
mahmiyye-i ‹slâmboldan nümâyân olup...
(Ramiz/77)

Kân-›  irfân  ve  mahfaza-i  mecmûa-i  dâ-
nifl-verân  olan  mahmiyye-i  ‹slâmbol  cevâ-
nibi  makbûl-i  mahfûzu’l-erkândan  nümâ-
yân...(Ramiz/80)

Kân-›  erbâb-›  dânifl  ü  irfân  olan  mah-
miyye-i  ‹slâmbol’dan  nümâyân... (Ra-

miz/186)

Maden-i  cevâhir-i ilm  ü  irfân  ve  mehd-
i  etfâl-i  vücûh-›  sühân-verân  olan flehr-i  bî-
nazîr-i  fleref-erkân  ‹slâmbol’dan  nümâyân
olup...(Ramiz/197)

medâr-›  fazl  u  irfând›r  S›tanbul... (Ra-
miz/213)

matla-›  ehille-i ilm  ü  irfân  olan  mah-
miyye-i  ‹stanbul’dan  mânend-i  mihr-i  mü-
nîr  lâmi  ü  tâbân...(Ramiz/270)

zer-i  hâlis vücud›  dârü’z-zarb-›  sikke-i
irfân  olan  mahmiyye-i  ‹stanbul’dan  zuhûr
u  bedîdâr... (Ramiz/217)

erbâb-›  tabâyi  olan  mahmiyye-i  ‹slâm-
bol’dan  lema-dâr... (Ramiz/195)

Gevher-i nâyâb-› vücûd-› mesûd› kân-›
Sitanbul’dan zuhûr itmifldür (Safayî/105b)

fiairler burada dinlenir, burada mutlu
olurlar. : ârâmifl-gâh-› fluarâ-y› flîrîn-makâl olan
flehr-i bî-nazîr ü adîmü’l-misâl ‹slâmboldan...(Ra-
miz/50)

Sohbet ehline, rinde ‹stanbul’un her yeri
haz›r vaziyette bir meclistir: Rindân-›  bezm-i
irfâna  nefl’e-rîz-i  safâ  ve  sahbâ-keflân-›  dânifl  ü
kemâle  her  taraf›  bir  meclis-i  müheyyâ-y›  vefâ
olan  flehr-i  ‹stanbul  cevânibi makbûl  h›sn›  eb-
vâb›ndan... (Ramiz/36)

Asl›nda flehir herkes için mutluluk ve ne-
fle yeridir: dâr-›  sürûr  u  safâ  olan  mahmiyye-
i  ‹slâmbol’dan  hüveydâ  vü  nefl’et...  (Ra-
miz/190)

Kabiliyeti ve sanat› herkesce kabul edilen
flairler bural›d›r. Menfle-i yârân-› pür-kabûl olan
flehr-i ‹stanbuldandur... (Riyazî/61b)

Mecmûa-› fuhûl olan ‹stanbul’dan zuhûr
itmifldür. (Safayî/53b)

Talep, istek makam›d›r : ‹stanbul pay-i
taht olmas› hasebiyle kullar›n taleplerini ilet-
ti¤i kendisinden hep bir fleyler beklenen yer-
dir.

menbit-i ezhâr-› me’ârib ve menfle-i hu-
sûl-i makâs›d u metâlib olan gülflen-i gül-zâr
hemîfle bahâr-› Devlet-i aliyye-i ebediyyü’l-
istimrâr cânibine tayarâna....(Ramiz/93)

dârü’l-metâlib ve’l-mâl olan mahmiyye-i
‹slâmbola rûy-mâl .. (Ramiz/20)
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(7) Bu tür dua cümlelerinde
“Allah ‹stanbul’u belalardan
korusun” denilerek  ona veri-
len önem vurgulanm›flt›r. ‹s-
lam kültüründe baz› önemli
veya kutsal flehirler (Ba¤dat,
fiam, Mekke vb.)zikredilirken
flehrin isminin akabinde “Al-
lah onu belalardan korusun”
mealinde dua cümleleri söy-
lenmesi gelene¤ini burada
görmekteyiz. 
(8) Aysun Eyduran, “Biyografi
Kaynaklar›nda fiehir, Kültür
‹liflkisi ve Bunun K›nal›zade
Hasan Çelebi Tezkiresi’ndeki
Görünüflü”, Bilig, K›fl 2000,
S.12,s.31.



dârü’l-metâlib ve’l-mâl flehr-i bî-misâl
mahmiyye-i ‹slâmbol-i adîmü’l-emsale...(Ra-
miz/47)

dârü’l-metâlib  ve’l-mâl  olan  mahmiy-
ye-i  ‹slâmbol-›  cennet-misâle  kefltî-süvâr-›
azîmet  ü  visâl  ile (Ramiz/124)

dârü’l-metâlib  ve’l-murâd  olan  mah-
miyye-i  ‹slâmbol’a... (Ramiz /211)

dârü’l-metâlib  ve’l-âmâl  olan  mahmiy-
ye-i  ‹slâmbol’dan  zuhûr... (Ramiz/232)

dârü’l-metâlib  ve’l-âmâl  olan  flehr-i  bî-a-
dîl  ü  bî-misâl  mahmiyye-i  ‹stanbul’a... (Ra-
miz/90)

dârü’l-murâd  olan  mahmiyye-i  ‹stan-
bul’a  azîmet... (Ramiz/97)

dârü’l-metâlib  ve’l-âmâl  olan   mahmiy-
ye-i  ‹stanbul’dan...(Ramiz/208)

dârü’l-metâlib  ve’l-âmâl  âsitâne-i aliyye
(Ramiz /35)

fieref kazan›lan ya da flerefi artt›ran yer-
dir:

dâr-›  fleref-medâr  ‹slâmbol’un  ten-per-
verlerinden...  (Ramiz/116)

flehr-i  fleref-vusûl  ‹slâmbol’un  mahallât-
›  fâ’izatü’l-berekât›ndan... (Ramiz/138)

flehr-i  fleref-vusûl  ‹stanbul’a  azîmet...
(Ramiz/120)

dârü’l-izzet  ve’l-vekâr  olan  mahmiyye-
i  ‹stanbul’dan  bedîdâr... (Ramiz/213)

flehr-i  fleref-fezâ  ve   makarr-›  flehen-

flâh-hilâfet-ârâ  olan  ‹stanbul’dan  arz-›  ceb-
he-i  bî-hemtâ  idüp... (Ramiz/228)

Kalesi/suru ve kalenin kap›lar›  sa¤lam-
d›r:

h›sn-›  hasîn-i  râst-rehin-i  ebvâb-›  flehr-
i  ‹slâmbol’dan... (Ramiz/106)

ebvâb-›  h›sn-›  ‹slâmbol’dan  Ayvânserây
kapus›  hâricinde... (Ramiz/119)

h›sn-›  hasîn-i  flehr-i  güzîn  ‹slâmbol’dan
Edirne  Kapus›  dahilinden  zuhûr... (Ra-
miz/164)

h›sn-›  hasîn-i  flehr-i  bihterîn  ‹slâm-
bol’dan  Kumkapu  dahilinde...(Ramiz/181)

H›sn-› ‹slâmboldan...  (Ramiz:23)

Bu sur, kale  ve kubbeleri gökyüzü gibi
yüksektir: Burc u bârûsu kulle-i sipihr-i mînû
gibi bülend ü refî... (Hasan Çelebi/138)

Hüma’ya  yani devlet kufluna veya mut-
lulu¤a yuva/mekân olan flehir’dir.:

âsitâne-i  hümâ  âfliyâne-i  ‹stanbul’dan
vâs›l-›  lâne-i  flühûd...(Ramiz/49)

Âsitâne-i  hümâ-âfliyâne-i  ‹stanbul’dan
zuhûr...  (Ramiz/256)

Tabiat›n›n güzelli¤i/ havas› misk gi-
bi, suyu flerbet gibi tatl› / iklimi  yani âb
u hevâs› latif’tir.

Hatta topra¤› kokulu ve flifal›d›r: Vücûd›
hased-fermâ-y› iksirü’d-devle olan hâk-i ‹stan-
bul’dan neflv ü nemâ olup...(Safayî/35b)

‹stanbul  cennettir. O sadece yeryüzünün
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Resim 4; Bursa-Emir Sultan -
1839 (‹lgitan›t›m arflivinden)



cenneti de¤il bütün âlemin de en güzel yeri-
dir: Sultan Mehmed’in ‹stanbul’u fethiyle ye-
di kattan oluflan felek sekiz kata ç›km›flt›r ki
bu kat da  cennettir: Egerçi ol zemâna dek fele-
kün ad› yedi idi sekize ç›kmazd› ve kemâl-i r›fat›n-
dan kimesne kulle-i sipihrün üzerine yar y›kmaz-
d›. Çün”Sebbiti’l-arfle summe unkufl(9) ” diyü ma-
karr-› saltanat ve kürsî-i memleket lâz›m oldukda
flehr-i Kostantiniyyeyi feth idüp eflâk-› seba ‹stan-
bulla sekiz old› sekiz cennet gökdedür didükleri yi-
rin buld›. (Afl›k Çelebi/52).

Nahl-i vücûd› riyâz-› mahsûdü’l-r›dvân
olan ‹stanbul’dan neflv ü nemâ bulm›fldur.
(Safayî/695)

Cennetteki hurî misalli sevgili gibi güzel-
dir: çeflm-i âhuvân nâz u cemâl gibi sevâd› dil gü-
flâ ve firdevs-i berîn mânend-i sükkân-› merdü-
mân-› hûrî-likâ...(Hasan Çelebi/937)

‹rem Bahçesini ve Seba ülkesini gölgede
b›rakacak, k›skand›racak derecedeki güzellik
insan›n ruhuna ferahl›k verir:“safâ-y› sâha-i
gam-zedâs› reflk-i sipihr-i mînâ mahâsin-i ‹rem ü
Sebâ-y› hâcib ü sâtir” (Hasan Çelebi/795)

Bu güzelli¤i herkes de bilir: “Tâb-› hüsn ü
melâhat› tâb-› âftâb gibi malûm-› fleyh ü
flâbb...(Hasan Çelebi/238) 

Bu güzelli¤i oluflturan unsurlar›n bafl›nda et-
raf›n›n ba¤, bahçe ve bostanlarla çevrili olma-
s› gelir:sevâd-› letâfet-nihâd›...(10). Hatta flehir
bütünüyle bir bahçe gibi düflünülür : Serv-i
bâlâ-y› vücûd› bûstân-› ‹stânbul’dan neflv ü nemâ
bulm›fldur.. (Safayî/90a) Gülbin-i flâdâb-› vücû-
d› gülflen-i  ‹stanbul’dan neflv ü nemâ bulm›fldur.
(Safayî/105a)

fierbet gibi tatl› sular›, cilveli dilberin k›v-
r›m k›vr›m, misk kokulu kâkülüne benzeyen
havas› cana can katar:”âb-› hoflgüvâr› mânend-

i flerbet-i flekkerîn ve kâkül-i pür-çîn-i dil-berâ-y›
nâzenîn gibi hevâ-y› cân-fezâs› nâfe-misâl müfl-
gîn...”(11)

Öyle bir noktaya gelinir ki ak›l bu güzel-
li¤i idrakde çaresiz kal›r.:  medâih ü mahâsini
hâric-i hayta-i zunûn u ukûl... (Hasan Çele-
bi/466).

Mahalleleri bereketlidir : Bereketten ka-
s›t, bu yerlerin flair ve ilim-irfan menba› ol-
malar›d›r.  

mahallât-› fâ’izatü’l-berekât-› ‹slâmbol-
dan (Ramiz/34)

mahallât-›  fâizatü’l-berekât  ‹slambol’dan
Zincirlikuyu  kurbünde... (Ramiz/ 9)

mahallât-›  fâ’izatü’l-berekât-›  flehr-i  ‹s-
lâmbol’dan  Kefevî  mahallesi  mü’ezzîni
Mustafa  Efendi ...(Ramiz/150)

mahallât-›  fâ’izatü’l-berekât  ‹stan-
bul’dan  Sîm-kefl  mahallesi...(Ramiz/99)

Tezkire yazarlar› sadece ‹stanbul’u tavsif
etmekle kalmam›fl, mahalleleri de niteleyen
cümleler sarfetmifllerdir. Buralarda flairin
do¤du¤u ya da yaflad›¤› mahallenin karakte-
ristik özellikleri de verilir. Ancak daha önce
belirtti¤imiz gibi konumuz genel olarak ‹s-
tanbul flehrini tavsif cümleleri oldu¤u için
mahalleleri niteleyen kelime/kelime gruplar›
veya cümleler al›nmam›flt›r. Bunlar bir baflka
çal›flmada de¤erlendirilecektir. 

K›sacas› bütün bu özellikleriyle ‹s-
tanbul benzeri olmayan bir flehirdir: 

flehr-i  bî-misâl  olan  mahmiyye-i  ‹slâm-
bol’un  pakîze-güftâr  flehrîlerinden...(12) Ra-
miz/140)

Makarr-› dâniflverân ve ârâmifl-gâh-›
zümre-i irfân olan flehr-i bî-mesîl ü bî-akrân
mahmiyye-i ‹slâmboldan nümâyân olup (Ra-
miz/77)

Dârü’l-metâlib ve’l-mâl flehr-i bî-misâl
mahmiyye-i ‹slâmbol-i adîmü’l-emsâle hatt-›
rihâl... (Ramiz/47)

ârâmifl-gâh-› fluarâ-y› flîrîn-makâl olan
flehr-i bî-nazîr ü adîmü’l-misâl ‹slâmboldan...
(Ramiz/50)

Bütün bu özellikleriyle ‹stanbul bir cazi-
be merkezidir ve di¤er flehirler ona g›pta
ederler: derûn-›  bîrûn›  magbût-›  bilâd-›  cihân  
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Resim 5; Erzurum - 1842 (‹lgi-
tan›t›m arflivinden)

(9) Taht›n› sabitle (koru) sonra
nak›fl yap (icraat yap).
(10) Aysun Eyduran, “Biyog-
rafi Kaynaklar›nda fiehir, Kül-
tür ‹liflkisi ve Bunun
K›nal›zade Hasan Çelebi Tez-
kiresi’ndeki Görünüflü”, Bilig,
K›fl 2000, S.12,s.31.
(11) Aysun Eyduran, “Biyog-
rafi Kaynaklar›nda fiehir, Kül-
tür ‹liflkisi ve Bunun
K›nal›zade Hasan Çelebi Tez-
kiresi’ndeki Görünüflü”, Bilig,
K›fl 2000, S.12,s.31.
(12) flehrî: flehirli, ‹stanbullu,
mec. Nazik.



olan  flehr-i  adimü’n-nazir  ‹stanbul’dan  ke’fl-
flems  celî  zuhûr... (Ramiz/268)

Sonuç olarak, ‹stanbul’un XVI, XVII ve
XVIII.yy.da nas›l bir sosyo-kültürel zenginli-
¤e, co¤rafî güzelli¤e, imkanlara ve siyasî ko-
numa sahip oldu¤u tezkire yazarlar› taraf›n-
dan ifade edilmifltir. Yüzy›llara göre mesele-
ye bakt›¤›m›zda, XVI.yy.da ‹stanbul’un salta-
nat makam› oldu¤u vurgulanm›fl ve sosyo-
kültürel zenginli¤inin yan›nda tabii güzelli¤i
de ön plana ç›kar›lm›flt›r. XVIII.yy.da ise ‹s-
tanbul, daha çok hilafet merkezi, ilim-irfan
menba› olmas›yla an›lm›flt›r. 

fiiir vadisinde at koflturan flairler ‹stan-
bul’un “bir sengine/tafl›na bütün bir cihan›
ba¤›fllarken” nesirde de yazarlar fliire paralel
olarak ‹stanbul’un eflsizli¤ini nesrin imkânla-
r› nispetinde dile getirmifllerdir. 
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BÜTÜN TEZK‹RELERDE 10’DAN
FAZLA fiA‹R ÇIKARAN fiEH‹RLER

‹stanbul 609 
Bursa 156
Edirne 150 
Konya 69
Diyarbak›r 40
Kastamonu 36
Ba¤dat 35
Gelibolu 24
Kütahya 24
Bosna 26
Antep 26
Buhara 26
Serez 21
Manisa 20
V.Yenicesi 20
Bolu 19
Isparta 19
Üsküp 18
Amasya 17
Ayd›n 17
Manast›r 17
Rumeli 17
Erzurum 16
Filibe 16
Selanik 16
Sofya 16
Ankara 15
Trabzon 15
Tokat 14

Resim 6; Konya - Aladdin Cami-
si ve Köflkü - 1849 (‹lgitan›t›m
arflivinden)
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tebli¤ler bulunmaktad›r. Uluda¤ ‹lahiyat Fakültesi’nde ö¤retim üyesi olan

Apak evli ve iki çocuk babas›d›r.



G‹R‹fi
Arap-Bizans iliflkileri ‹slâm öncesi döne-

me kadar uzan›r. Kureyflli tüccarlar Rum
yurdunda ticaret yapabilmek için Kayser’den
vergi muafiyeti alabilmifller, Bizans ise Ku-
zey Arabistan’da bulunan Gassani Araplar›n›
hem H›ristiyanlaflt›rm›fl, hem de çölden gele-
bilecek herhangi bir sald›r›ya karfl› onlardan
destek alm›flt›r. Hz. Muhammed’in (sav) pey-
gamber olmas›ndan sonra da bu münasebet-
ler devam etmifl, Arap-Bizans iliflkileri, ‹s-
lâm-Bizans iliflkilerine dönüflmüfltür. Mute
Savafl› ve Tebük seferi Hz. Peygamber’in
(sav) Bizans kontrolünde olan bölgelere ger-
çeklefltirdi¤i askerî nitelikli faaliyetlerdir. Al-
lah Resûlü’nün (sav) vefat›na yak›n dönemde
harekete geçen Üsame Ordusu’nun hedefi de
yine Bizans topraklar›yd›. Bununla birlikte
iki ülke aras›ndakl iliflkiler sadece askeri ma-
hiyetle s›n›rl› kalmam›fl, Resûlüllah (sav) si-
yasî münasebet kurmak ve dine davet ama-
c›yla Bizans kral›na mektuplar göndermifl-
tir(1).

Hz. Peygamber’in (sav) vefat›ndan sonra
halife seçilen Hz. Ebû Bekir yaklafl›k iki y›l
süren 11-13 (632-634) k›sa hilafet dönemini
Arabistan Yar›madas›’nda siyasî birli¤i sa¤-
lama gayretleriyle tamamlad›. Onun hilafe-
tinde hem ‹ran, hem de Bizans üzerine dü-
zenlenen seferlerin ilk ad›mlar› at›ld›. Hz.
Ömer zaman›nda ise Arap fütuhat›  do¤uda
ve bat›da h›zla geniflledi. Suriye cephesinde
Ebû Ubeyde b. el-Cerrah, Amr b. el-Âs, Yezid
b. Ebî Süfyan, fiurahbil b. Hasene’ye Hire’de
bulunan Halid b. Velid’in de kat›lmas›yla bir-
likte 13(634)’te kazan›lan ilk büyük savafl
olan Ecnadeyn muharebesi, Müslüman Arap
ordular›na fiam topraklar›n›n kap›s›n› açt›.
Ard›ndan 14(635) y›l›nda Busra ve Fihl  flehir-
leri, 14 (635) D›meflk Müslümanlar›n eline
geçti.  15(636)’da yap›lan ve Müslüman ordu-
nun kesin galibiyetiyle tamamlanan Yermük
savafl› ise Araplar›n Suriye hakimiyetinin, Bi-
zans’›n da Ortado¤u’dan ebediyen çekiliflinin
ilân› oldu.  Bu hadiseden sonra Bizans, fiam
topraklar›n› yenide ele geçirmekten vazge-
çip, Anadolu’nun savunulmas›yla meflgul ol-
maya bafllad›.

A. Emevîler Dönemine Kadar 
Anadolu Seferleri

Bizans ‹mparatorlu¤u ile Müslümanlar
aras›nda gerçekleflen Ortado¤u’yu ele geçir-

me mücadelesi Hz.
Ebû Bekir’in hilafeti
döneminden 12-
13(632-634) itibaren
bafllad›(2).  Daha son-
ra halifelik makam›-
na geçen Hz.
Ömer,13-23(634-644)
selefinden devrald›¤›
fetih s›n›r›n› daha
uzak bölgelere tafl›d›.
Onun zaman›nda do-
¤uda ‹ran ve Erme-
nistan, bat›da ise fiam
ve M›s›r topraklar›
üzerine baflar›l› sefer-
ler düzenlendi.
Araplar Suriye haki-
miyetini pekifltirdik-
ten sonra Anadolu’ya
ordular göndermeye
bafllad›lar. Hz. Ömer ve halefi Hz. Osman za-
man›nda 24-35(644-656) do¤uda Maveraüne-
hir s›n›r›na dayanan, bat›da da Kuzey Afri-
ka’y› içine alan  fetihlere nazaran Anadolu’ya
düzenlenen seferlerin çok düflük seviyede
kald›¤› görülür.  Gerçekte Araplar Anadolu
üzerine yapt›klar› seferlerde ad›m ad›m ken-
di bölgelerini geniflleterek Bizans topraklar›-
n› küçültmeye çal›flmam›fllard›r.  Ayr›ca on-
lar ele geçirdikleri flehirleri korumak için
gayret göstermemifller, sadece mutat olarak
her yaz mevsiminde Amanos  ya da Toros sil-
sileleri yoluyla Anadolu içlerine seferler, ba-
zen k›fl mevsiminde de devam eden ak›nlar
gerçeklefltirmifllerdir(3).  Bu seferler büyük
ordular›n ifltirak etti¤i askerî faaliyetlerden
ziyade, her yaz tekrarlanan ve büyüklü kü-
çüklü askerî birliklerin kat›ld›klar› taciz sal-
d›r›s› ve ganimet elde etme giriflimi niteli¤in-
deydiler.  Bu faaliyetleri, Bizans’› y›ld›rmak
ve Anadolu Hz. Peygamber’in (sav) vefat›n-
dan sonra halife seçilen Hz. Ebû Bekir yakla-
fl›k iki y›l süren 11-13 (632-634) k›sa hilafet
dönemini Arabistan Yar›madas›’nda siyasî
birli¤i sa¤latopraklar›nda bir ara bölge olufl-
turularak onlar›n Suriye’ye sald›r›lar›n› en-
gellemeye matuf giriflimler olarak de¤erlen-
dirmek mümkündür(4). Taraflardan herhan-
gi birinin üstün duruma geçmesinde, rakibin
iç bünyesindeki çekiflmelerin önemli rolü ol-
mufl, bazen Bizansl›lar, bazen de Araplar
Anadolu hakimiyeti mücadelesinde
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(1) ‹slâm öncesi ve Hz. Peygam-
ber (sav) dönemi Arap-Bizans
iliflkileri hakk›nda bk. Avc›, Ca-
sim, ‹slâm-Bizans ‹liflkileri, (Bas›l-
mam›fl Doktora Tezi), Bursa
1997, s. 38-60
(2) Hz. Ebû Bekir dönemi ‹slâm-
Bizans iliflkileri hakk›nda bk.
Fayda, Mustafa, Halid b. Velid,
‹stanbul 1990, s. 350-387; Kaegi,
Walter E., Bizans ve ‹lk ‹slâm Fe-
tihleri, (çev. Mehmet Özay), s.
143-168; Ar›, M. Salih, Hz. Ebû
Bekir ve Ridde Savafllar›, ‹stanbul
1996 s. 61-64; Apak, Adem, ‹s-
lâm Siyaset Gelene¤inde Amr b. el-
Âs, Ankara 2001, s. 75-83
(3) Honigmann, Ernest, Bizans
Devletinin Do¤u S›n›r›, (çev. Fik-
ret Ifl›ltan), ‹stanbul 1970, s. 36-
37; Ömer Ferruh, Tarihu Sadri’l-
‹slâm ve’d-Devletü’l-Ümeviyye,
Beyrut 1976, s. 130
(4) Taberî, Tarih, I-XI, (thk. Mu-
hammed Ebu’l-Fadl ‹brahim),
Beyrut ts. (Dâru’s-Süveydan),
IV, 250; ‹bnü'l-Esîr, el-Kâmil fi’t-
Tarih, I-IX, Beyrut 1986, III, 44

Resim 1; Fatih Sultan Mehmet
‹stanbul önlerinde donanmas›n›
izliyor, Gravür (Haliç dergisi,
say› 3 s,25)



birbirlerine üstünlük sa¤lam›fllard›r.  Bunun-
la birlikte iliflkilerde Müslümanlar genelde
hücum eden taraf olurken, Bizansl›lar savun-
ma pozisyonunda kalm›fllard›r.  

Araplar›n Bizans üzerine düzenledikleri
seferlerden Anadolu’nun hemen her bölgesi
menfî yönde etkilenmifltir.  Emevî devleti do-
nanmas› ‹stanbul Bo¤az›’n› afl›p Karadeniz’e
yönelmeyi hiç denemedi¤i için, sadece bu böl-
genin güney ve bat› sahilleri Arap hücumla-
r›ndan herhangi bir zarar görmemifltir(5).

Hz. Ömer’in bir suikast neticesinde öl-
dürülmesinden sonra halife olan Hz. Osman,
D›meflk valili¤i görevini yürüten Muaviye b.
Ebî Süfyan’› yetkilerini ve sorumluluk alan›-
n› daha da art›rarak Suriye eyalet valili¤ine
getirdi. Yeni yetkilerle birlikte Muaviye Ana-
dolu seferlerini daha etkili ve düzenli hale
getirme imkan elde etti(6). Seferlerin bir k›s-
m›na vali Muaviye bizzat ifltirak etmifltir.  Bu
faaliyetler sonucunda ele geçirilen Anadolu
flehirlerinde herhangi bir iskan faaliyetine gi-
riflilmemifl, sadece ordular elde ettikleri esir
ve ganimetlerle tekrar Suriye’ye dönmüfller-
dir(7). Bu bilgiler o dönemde Araplar›n Ana-
dolu’yu bir yurt olarak düflünmedikleri ka-
naatini akla getirmektedir.

Bizans’a karfl› kara savafllar›nda büyük
baflar›lar elde eden Muaviye düflman›n de-
niz üstünlü¤ünü de ortadan kald›rmak ama-
c›yla bir donanma haz›rl›¤›na giriflti.  Bi-
zans’a karfl› mücadelenin kuvvetli bir do-

nanma kurulmadan yürütülemeyece¤ini ilk
anlayan ve bu faaliyete bafllayan Arap yöne-
ticisi Muaviye’dir(8).  O, bu flekilde Bizans’›n
sahilden Suriye topraklar›na karfl› giriflebile-
ce¤i muhtemel sald›r›lar›n› önlemek ve düfl-
man üzerine deniz seferleri düzenlemek iste-
mifltir(9).  Muaviye’nin deniz gücü kurma gi-
riflimi Araplar›n deniz hayat›na uzakl›¤› ge-
rekçesiyle daha önce Hz. Ömer’in vetosuna
tak›lm›flt›(10), ancak Muaviye bu konuda Hz.
Osman’› ikna etmeyi baflard›.  Onun haz›rla-
d›¤› donanma ilk deniz seferlerini bafllatt›¤›
gibi, daha sonra uzak denizlere ulaflacak
Müslüman donanmalar›na da öncülük etmifl
oldu.  

Muaviye donanmas›yla ile önce K›br›s
seferine ç›karak k›sa sürede aday› ele geçirdi.
28 (648).  K›br›s’›n fethi Müslüman donan-
mas›n›n ilk baflar›s›d›r ve ‹slâm denizcilik ta-
rihin de bafllang›c›n› oluflturur(11).  Sefere
Ebû Zer el-⁄›farî, Ubâde b. Samit, Ümmü
Haram binti Milhan gibi sahabe ileri gelenle-
riyle birlikte daha sonra ‹stanbul seferine ka-
t›lacak olan Ebû Eyyûb el-Ensarî de ifltirak
etmifltir(12).  K›br›s’›n fethi neticesinde yap›-
lan anlaflmaya göre ada halk› y›ll›k 7 bin di-
nar para ödemesinin yan›nda adadan geçe-
cek Müslümanlara geçifl izni verecek ve Bi-
zans üzerine gerçeklefltirilecek seferlerde
Araplara kolayl›k sa¤layacakt›r(13).  Buradan
K›br›s’› fethetmekle Muaviye’nin as›l hedefi-
nin Bizans üzerine deniz seferleri, yani ‹stan-
bul’un ele geçirilmesi oldu¤u aç›k bir flekilde
anlafl›lmaktad›r.

Muaviye Bizans’›n önemli üslerini ele
geçirmeden denizde hakimiyet elde edeme-
yece¤ini bildi¤i için donanmas›n› Ebu’l-Aver
kumandas›nda Akdeniz’e ç›kard›. Buna kar-
fl›l›k Bizans,  Akdeniz’de kendisi için tehdit
oluflturmaya bafllayan Araplara mukabele
etmek amac›yla donanmas›yla harekete ge-
çirdi.  Her iki deniz gücü ilk kez Zâtü’s-Sevâ-
ri savafl›nda karfl› karfl›ya geldiler. Abdullah
b. Sa‘d b. Ebî Serh komutas›ndaki M›s›r do-
nanmas›n›n deste¤ini de alan Muaviye Bi-
zansl›lar› kesin bir ma¤lubiyete u¤ratarak
Araplar›n Akdeniz hakimiyetini ilan etti. 34
(654)(14). Hitti’nin(15) ikinci Yermük olarak va-
s›flad›¤› savafl Müslümanlar›n kazand›klar›
ilk büyük deniz muharebesidir. Canard, bu
deniz savafl›n›n Muaviye’nin planlad›¤› ve
do¤rudan ‹stanbul’u hedef alan bir sefer  se-
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(5) Uçar, fiahin, Anadolu’da ‹s-
lâm-Bizans Mücadelesi, ‹stanbul
1990, s. 62 
(6) Taberî, Tarih, IV, 250; ‹bnü'l-
Esîr, el-Kâmil, III, 44; ‹bn Kesîr, el-
Bidâye ve’n-Nihaye, I-XIV, Beyrut-
Riyad ts., (Mektebetü’l-Mearif-
Mektebetün’n-Nasr), VII, 151.
Muaviye’nin bu dönem faaliyet-
leri için bk. Aycan, ‹rfan, Saltana-
ta Giden Yolda Muaviye b. Ebî Süf-
yan, Ankara 1990, s. 85-87.
(7) Taberî, Tarih, IV, 317; ‹bnü'l-
Esîr, el-Kâmil, II, 68-69.  Mesela
Muaviye 27 (647) y›l›nda bizzat
ifltirak etti¤i Anadolu seferinde
Kapadokya bölgesi topraklar›na
girerek Kayseri’yi iflgal etmifl, ar-
d›ndan pek çok ganimet alarak
D›meflk’e dönmüfltür. (Ostra-
gorsky, G., Bizans Devleti Tarihi,
(çev. Fikret Ifl›ltan), Ankara 1995,
s. 108 
(8) Ostragorsky, G., Bizans Devle-
ti, s. 108
(9) Yi¤it, ‹smail, “Emevîler Zama-
n›nda Gerçekleflen ‹stanbul Seferle-
ri”, II. Uluslaras› ‹stanbul’un Fet-
hi Sempozyumu, ‹st. 1997, s. 47
(10) Belâzurî, Futûhu’l-Buldân,
(thk.  Abdullah Enis et-Tübbâ ve
Ömer Enis et-Tübbâ), Beyrut
1987, s. 208; Taberî, Tarih, IV, 260-
261; ‹bn Kesir, el-Bidâye, VII, 153
(11) Yi¤it, ‹smail, “Emevîler Zama-
n›nda Gerçekleflen ‹stanbul Seferle-
ri”, s. 48 
(12) Belâzurî, Futûh, s. 208-209;
Ya‘kûbî, Tarih, I-II, Beyrut 1960,
II, 166; Taberî, Tarih, IV, 262; ‹bn
Asem, Futûh, I-IV, Beyrut 1986, I,
349-350; ‹bn Kesîr, el-Bidâye, VII,
153
(13) Belâzurî, Futûh, s. 208-209;
Ya‘kûbî, Tarih, II, 166; Taberî, Ta-
rih, IV, 263
(14) ‹bn Abdilhakem, Futûhu M›sr
ve Ahbâruhâ, (thk. Charles Tor-
rey), Kahire 1991, s. 189-191; Ta-
berî, Tarih, IV, 290-292; ‹bn Asem,
Futûh, I, 354-358; ‹bnü'l-Esîr, el-
Kâmil, III, 58; ‹bn Kesîr, el-Bidâye,
VII, 157; Makrîzî, H›tat, I-II, Bey-
rut ts., (Dâru Sâd›r), II, 190; ‹bn
Tagriberdî, en-Nücûm, I-XXII, Ka-
hire 1929, I, 80, 90
(15) Hitti, Philip, ‹slâm Tarihi,
(çev. Salih Tu¤), ‹st. 1980, II, 318

Resim 2; 15.yy’dan bir Roma
freski: ‹stanbul kuflatma alt›nda
(Popüler Tarih say›33  s,28)



bebiyle ç›kt›¤›n› ileri sürmektedir(16).

Akdenizde Bizans’a üstünlük sa¤lay›p
K›br›s, Rodos vve Kos gibi stratejik adalar›n
kontrolünü ele geçirdikten sonra ‹stanbul,
Muaviye’nin yak›n hedefleri aras›na girdi(17).
Ancak Hz. Osman’›n vefat›ndan sonra Medi-
ne’deki kar›fl›kl›klar ve Muaviye’nin Hz.
Ali’ye karfl› giriflti¤i iktidar mücadelesi, onun
bu hedefi ertelemesini zorunlu hale getirdi.
Hz. Osman’›n kan›n› bahane ederek Hz.
Ali’ye 35-40 (656-661) karfl› bafllatt›¤› siyasî
mücadele sebebiyle gücünü do¤uya sevk
eden Muaviye, daha önce haraca ba¤lad›¤› Bi-
zans’a vergi ödeyerek sulh sat›n almak duru-
munda kald›(18).

B. Emevîler Döneminde 
‹stanbul Seferleri

‹slâm tarihinde Müslümanlar ile Bizans
aras›nda iliflkilerin en s›cak/fliddetli oldu¤u
tarihi süreç flüphesiz Emevîler dönemidir.
Emevîler devletinin siyasî ömrü olan yaklafl›k
90 y›ll›k zamanda iki ülke aras›nda karfl›l›kl›
iliflkiler genelde askerî mahiyet tafl›makta-
d›r(19). Bazen ara verilmekle birlikte Bizans
topraklar›na düzenlenen seferlerde karada iki
ülke ordular› çarp›fl›rken, denizde de donan-
malar aras›nda Akdeniz’e hakimiyet rekabeti
gerçekleflmifltir. Bu iliflkilerde Müslümanlar›n
genelde aktif, Bizans’›n ise reaksiyoner tav›r
belirledi¤i ve Müslümanlar taraf›ndan olufltu-
rulan flartlara tepki mahiyetinde cevap verdi-
¤i söylenebilir(20).

Muaviye b. Ebî Süfyan Hz. Ali ile giriflti¤i
iç mücadele esnas›nda ara vermek zorunda
kald›¤› Anadolu seferlerine 42 (662) y›l›nda
yeniden bafllad›(21). Her y›l mutat hale getiri-
len bu seferler yaz ve k›fl olmak üzere y›lda iki
defa düzenleniyor ve ordu k›fllar› genelde Bi-
zans topraklar›nda geçiriyordu(22). Burada
as›l hedef Bizans’›n baflkenti ‹stanbul’du(23).
Çeflitli komutanlar›n idaresinde karadan yap›-
lan seferlerin yan›nda ‹stanbul’un fetih haz›r-
l›¤›na önemli bir bafllang›ç olarak Büsr b. Ebî
Ertat taraf›ndan bir de deniz harekat› düzenle-
di(24). ‹bn Kesîr’de Büsr b. Ebî Ertat’›n 43
(663) y›l›nda ‹stanbul’a ulaflt›¤› rivayeti bulu-
nur. Ancak ‹stanbul muhasaras› için bu erken
bir tarihtir(25). Zira 43 (663) ve 44 (664) y›lla-
r›nda Bizans üzerine seferler sadece karada
devam etmifl(26), Malik b. Hübeyre 46 (666) ve
47 (667) y›llar›nda Rum topraklar›nda k›flla-

m›flt›r(27).

Muaviye döneminde 41-60 (661-680) yap›-
lan Bizans seferlerinin en cüretlisi ‹stanbul’un
fethi giriflimidir. Halife en büyük rakibi gör-
dü¤ü Bizans’a a¤›r bir darbe vurmak için he-
def olarak ülkenin baflkentini seçmifltir. Bu se-
ferin ne zaman gerçeklefltirildi¤i konusunda
kaynaklar müttefik de¤ildirler; bir k›sm› 49
(669) tarihini tercih ederlerken(28), baflka kay-
naklar da seferin bir y›l sonra yap›ld›¤›n› 50
(669) ileri sürmektedirler(29). Birinci ordunun
k›fl›n yola ç›kmas›, ikincisinin ise yaz›n hare-
kete geçmifl olmas›n›n ‹stanbul muhasaras›yla
ilgili farkl› tarihlerin kaydedilmesine sebebi-
yet verdi¤i söylenebilir. Ayr›ca bu iki ordu-
nun yola ç›kmas›, muhasara dönemi ve geri
dönüflleri aras›nda uzunca bir zaman›n geç-
mifl olmas›n›n da rivayetlerin farkl› tarih ver-
melerinde rol oynam›flt›r, demek mümkün-
dür(30). 

Muaviye ‹stanbul üzerine gönderece¤i or-
duya Süfyan b. Avf’› komutan tayin etti(31).
Halife, o¤lu Yezid’i de onunla birlikte gazaya
göndermek istedi. Bu meflakkatli sefere ifltirak
etmekten kaç›nan Yezid, ancak babas›n›n bas-
k›s› sonucunda 50 (670) y›l›nda hareket eden
orduya kat›ld›(32). Yezid ile birlikte sefere ‹bn
Abbas, ‹bn Ömer, ‹bn Zübeyr ve Ebû Eyyûb
da ifltirak ettiler(33). Eyüp ilçesine ad›n› veren
Ebû Eyyûb’un bu dönemdeki fetih giriflimle-
rinde flehit oldu¤u bilinmekle birlikte, flehade-
tin hangi tarihte gerçekleflti¤i hususu aç›k de-
¤ildir. Rivayetlerde, onun, muhasaran›n ilk y›-
l›, ikinci, üçüncü ve dördüncü y›l› vefat etti¤i
fleklinde farkl› bilgiler yer al›r(34). 

Tarihçiler Ebû Eyyûb’un ‹stanbul’da ölü-
mü ve defnini flu flekilde aktar›rlar: Ebû Ey-
yûb el-Ensarî sefer esnas›nda yolda hastalan-
m›flt›. Muhasara esnas›nda hastal›¤› daha da
art›nca Yezid’e kendisinin düflman arazisinin
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(16) Canard, Marius, “Tarih ve
Efsaneye Göre Araplar›n ‹stanbul
Seferleri”, (çev. ‹smail Hami Da-
niflmend), ‹stanbul Enstitüsü
Dergisi, ‹stanbul 1956, s. 215
(17) Ostragorsky, G.,  Bizans
Devleti, s. 108
(18) ‹bn Kuteybe, el-‹mâme ve’s-
Siyâse, I-II, (Tâhâ Muhammed
Zeynî), Kahire 1967, I, 88.  Hule-
fâ-i Raflidîn dönemi ‹slâm-Bi-
zans iliflkileri hakk›nda bk. Avc›,
Casim, ‹slâm-Bizans ‹liflkileri, s.
60-67
(19) Bununla birlikte Gibb, iki
ülke idarecileri ve halk› aras›nda
ticarî ve sosyal mahiyette iliflki-
lerin de oldu¤unu ileri sürmek-
tedir.  (bk. Gibb, Hamilton, A.
R., “Arap-Bizans ‹liflkileri”, ‹slâm
Medeniyeti Üzerine Araflt›rma-
lar, (çev. Komisyon), ‹st. 1991, s.
61-76
(20) Avc›, Casim, ‹slâm-Bizans
‹liflkileri, s. 67
(21) Taberî, Tarih, V, 172
(22) Muhammed Hudari Bey,
Muhadaratü Tarihi’l-Ümemi’l-‹slâ-
miyye ed-Devletü’l-Emevîyye, (thk.
fieyh Muhammed Osmanî), Bey-
rut 1986, s. 441; Aycan, ‹rfan, Mu-
aviye b. Ebî Süfyan, s. 256.  Seferle-
rin sebepleri hakk›nda bk. K›l›ç,
Ünal, Yezid b. Muaviye, ‹st. 2001,
s. 48-49
(23) Demirkent, Ifl›n, “‹stanbul”,
D‹A, XXIII, 208; Avc›, Casim, ‹s-
lâm-Bizans ‹liflkileri, s. 67
(24) Bu dönemdeki kara ve deniz
faliyetleri için bk. Uçar, fiahin, ‹s-
lâm-Bizans Mücadelesi, s. 76-79
(25) ‹bn Kesîr, el-Bidâye, VIII, 24
(26) Taberî, Tarih, V, 181, 212
(27) Taberî, Tarih, V, 227, 229
(28) Taberî, Tarih, V, 232;  ‹bnü'l-
Esîr, el-Kâmil, III, 227; ‹bn Kesîr,
el-Bidâye, VIII, 32
(29) Halife b. Hayyat, Tarih, (thk.
Ekrem Ziya el-Ömerî), Riyad
1985, s. 211; Ya‘kûbî, Tarih, II,
240; Taberî, Tarih, II, 87; ‹bn Hal-
dun, Kitabu’l-‹ber, I-V, Beyrut
1971, III, k. 1, 19-20
(30) K›l›ç, Ünal, Yezid b. Muaviye,
s. 51.  ‹lk ‹stanbul seferinin tarihi
hakk›nda farkl› de¤erlendirmeler
için bk. Uçar, fiahin, “Müslüman-
lar‹n ‹stanbul’u Fethetmek ‹çin Yap-
t›klar› ‹lk Üç Muhasara”, Selçuk
Üniversitesi Selçuk Dergisi, Kon-
ya 1986, say› 1, s. 69; Eslem, Mu-
hammed, “Emir Muaviye’nin Ha-
lifeli¤i S›ras›nda ‹stanbul’a Düzen-
lenen ‹lk Seferler”, I. Uluslararas›
‹stanbul’un Fethi Sempozyumu,
‹stanbul 1996, s. 25
(31) Taberî, bu seferin komutan›
olarak Süfyan b. Amr’›n ad›n› ve-
rirken, komutan›n Fedâle oldu-
¤una dair rivayetlerin oldu¤unu
da aktar›r.  Taberî, Tarih, V, 234
(32) Taberî, Tarih, V, 234; ‹bnü'l-
Esîr, el-Kâmil, III, 227
(33) ‹bn Kesîr, el-Bidâye, VIII, 32
(34) ‹bn Kesîr, el-Bidâye, VIII, 32.
‹bnü’l-Esîr, Ebû Eyyûb’un kuflat-
man›n ilk y›l›nda flehid oldu¤u-
nu kabul eder.  ‹bnü'l-Esîr, el-Kâ-
mil, III, 228.

Resim 3; Araplar›n ‹stanbul
kuflatmas›, minyatür, (Haliç der-
gisi, say› 3 s,25)



en uç bölgesine defnedilmesini vasiyet etti.
Ebû Eyyûb vefat›ndan sonra ‹stanbul’un sur-
lar›n›n k›y›s›na flu andaki mekan›na defne-
dildi. Bunu haber alan Bizans kral› Müslü-
manlar gittikten sonra mezar› kazarak onun
cesedini ç›karacaklar›n› bildirince, Yezid fla-
yet böyle yaparlarsa Arap yurdunda bütün
H›ristiyanlar› öldürece¤i tehdidinde bulun-
du. Bunun üzerine Bizansl›lar Ebû Eyyûb’un
türbesine sayg›l› davranacaklar›n› söyledi-
ler. Gerçekten de durum böyle gerçekleflmifl;
muhasaran›n kald›r›lmas›ndan k›sa bir süre
sonra onun kabri tahrip edilmek bir yana,
H›ristiyan Rumlar taraf›ndan dahi veli me-
zar› olarak kabul edilmifl ve kurakl›k zaman-
lar›nda ziyaret mahalli haline getirilmifltir(35).

‹stanbul’un fethi hedefiyle 50(670) hare-
kete geçen Arap donanmas› Marmara’ya ge-
lerek Kap› da¤ (Kyzikos) yar›madas›na yer-
leflti(36). Askerler ele geçirdikleri yar›maday›
daha sonraki ‹stanbul seferleri için emniyetli
bir üs haline getirdiler(37). Amaçlar› k›fl sezo-
nunun bitiflini bekleyip yeniden sald›r›ya geç-
mekti. K›fl›n son derece sert ve so¤uk geçme-
si, ilk muhasaray› gerçeklefltiren Müslüman
askerleri zor durumda b›rakt›. Kuflatma esna-
s›nda Anadolu üzerine karadan gerçeklefltiri-
len Arap seferleri de devam ediyordu. Bu se-
ferlerde Büsr b. Ebî Ertat, Süfyan b. Avf, Fedâ-
le b. Ubeyd, Muhammed b. Abdurrahman,
Abdullah b. Mesadet el-Fezarî ve Muhammed
b. Abdullah es-Sekafî ve Yezid b. fiecerred er-
Rehavî gibi komutanlar Bizans üzerine sald›r›
düzenlediler(38). Ard›ndan Müslümanlar Bi-
zans devletine karfl› indirilmesi düflünülen
büyük darbeye haz›rl›k amac›yla rota üzerin-
deki önemli merkez olan ‹zmir’i (Smiyra) 52
(672) iflgal ettiler(39). Bu fetihle birlikte Araplar
Akdeniz’deki hakimiyetlerini daha da pekifl-
tirerek yeni bir ‹stanbul seferi haz›rl›klar›n›
tamamlam›fl oldular(40).

53 (673) tarihinde Abdurrahman b. Üm-
mü Hakem Rum topraklar›nda gazaya ç›k›p
k›fl› burada geçirirken, Cünâde b. Ebî Üm-
meyye komutas›ndaki donanma Rodos’u
tekrar kontrol alt›na ald›(41). K›br›s, Rodos,
Kos ve Sak›z adalar› güvenli hale getirildik-
ten sonra 54 (674) y›l› bahar›nda Arap do-
nanmas› Çanakkale bo¤az›n› geçerek ikinci
büyük harekat› bafllatt›. Bizans üzerine as›l
güçlü sald›r› bu y›lda gerçekleflti(42). Gemiler
haliç yak›n›na kadar girip karaya asker ç›-
kard›lar. Sonbahara kadar deniz çarp›flmala-
r› devam etti. K›fl yaklafl›nca Araplar daha
önce de k›fl› geçirdikleri Kap›da¤’a çekildi-
ler(43). Bu tarihten sonra her bahar mevsimin-
de hem karadan hem de denizden gerçekle-
flen sald›r›larla Araplar ‹stanbul önlerinde
görülmeye bafllad›lar. Bafllang›çta k›smî ba-
flar›lar elde edilerek Rumlara kay›plar verdi-
rildi. Ancak Bizans’›n elinde Rum (Grek) ate-
fli(44) olarak bilinen çok güçlü bir silah vard›.
Bu sayede Bizans donanmas› her zaman
Araplar› durdurmay› baflard›. Patlay›c› etki-
si olan, ayn› zamanda su üzerinde de yanma
özelli¤ine sahip bu silahlar Bizans gemileri-
ne muazzam avantaj sa¤l›yordu(45). Dolay›-
s›yla Bizans baflkentinin bu Rum atefli saye-
sinde Araplar taraf›ndan fethedilmekten
kurtuldu¤unu söylemek mümkündür(46). 

‹lk muhasaran›n tamanlanmas›ndan
dört y›l sonra 54(673-674) senesinde Bizans
üzerine ikinci sald›r› harekat› bafllad›. Arap
ordular› 54-58 (673-677) y›llar› aras›nda
muntazam olarak yaz ve k›fl seferlerini sür-
dürdüler(47). 58 (678) y›l›nda Cünâde b. Ebî
Ümeyye kumandas›ndaki donanma ile bir
kez daha ‹stanbul önlerine geldi(48). Mâlik b.
Abdullah da karadan bu donanmaya destek
oldu. Rum atefli karfl›s›nda Müslümanlar bu
hücumda da baflar› elde edemediler. Üstelik
donanma komutan› Yezid b. fiecerred’in çar-
p›flmalar esnas›nda ölmesi ordunun da¤›l-
mas›na ve a¤›r kay›plarla geri çekilmek zo-
runda kalmas›na sebep oldu(49). ‹stanbul ku-
flatmas›ndan dönüfl esnas›nda geri kalan
Arap donanmas› tutuldu¤u f›rt›na sebebiyle
pek çok kay›plar verdi. Anadolu’daki kara
ordusu da düflman sald›r›lar›na u¤rad›. Bu
baflar›s›zl›k neticesinde Bizans ile anlaflma
yapmak zorunda kald›(50). Otuz y›l sürmesi
kararlaflt›r›lan anlaflmaya göre Müslümanlar
y›ll›k olarak 3.000 dinar ve 50 savafl esiri ve
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0(35) ‹bn Sa‘d, et-Tabakât, I-VIII, Beyrut
ts. (Dâru Sâd›r), III, 485; ‹bn Abdilberr,
el-‹stîâb fî Ma‘rifeti’l-Ashâb, I-IV, Kahire
ts., (Dâru Nehdati M›sr), IV, 1606-1607;
Kazvinî, Âsâru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-‘‹bâd,
Beyrut ts., (Dâru Sâd›r), s. 606; Canard,
Marius, “Tarih ve Efsaneye Göre Arapla-
r›n ‹stanbul Seferleri”, s. 219; Algül, Hü-
seyin, “Ebû Eyyûb el-Ensarî”, D‹A, X,
124); Öztürk, Necdet, “Fetih Öncesi ‹s-
tanbul Kuflatmalar›”, ‹stanbul Arma¤a-
n›, I-III, Fetih ve Fatih, ‹stanbul 1995;
Eslem, Muhammed, “Emir Muaviye’nin
Halifeli¤i S›ras›nda ‹stanbul’a Düzenlenen
‹lk Seferler”, s. 26-27                             
(36) Taberî, Tarih, V, 234; ‹bnü'l-Esîr, el-
Kâmil, III, 228, 248
(37) Ostragorsky, G., Bizans Devleti, s.
115; Algül, Hüseyin, ‹slâm Tarihi, I-IV,
1986, III, 31; Aycan, ‹rfan-‹brahim Sar›-
çam, Emevîler, Ankara 1993, s. 22-23
(38) Halife b. Hayyat, Tarih, s. 208-209;
Ya‘kûbî, Tarih, II, 240; Taberî, Tarih, V,
253, 287, 301; ‹bnü'l-Esîr, el-Kâmil, III,
226-227, 233, 244; ‹bn Kesîr, el-Bidâye,
VIII, 45, 58
(39) Ostragorsky, G., Bizans Devleti, s. 115
(40) Uçar, fiahin, ‹slâm-Bizans Mücadelesi, s.
83-85
(41) Taberî, Tarih, V, 288; ‹bnü'l-Esîr, el-Kâ-
mil, III, 244; ‹bn Kesîr, el-Bidâye, VIII, 61
(42) Ostragorsky, G., Bizans Devleti, s. 115
(43) Ostragorsky, G., Bizans Devleti, s. 115      
(44) Grek mimar Kallinikos taraf›ndan
icat edilen, terkibi ve imali sadece Bi-
zansl›lar taraf›ndan bilinen bir tür yan›-
c› ve patlay›c› maddedir. (bk. Ostra-
gorsky,G., Bizans Devleti, s. 116).  Rum
atefli karaya ve gemi üzerine yerlefltiri-
len at›c› araçlarla (Siphonophones)
düflmanlara karfl› düfltü¤ü yerde su-
yun bile söndüremedi¤i büyük yang›n-
lar ç›karan patlay›c› maddeler ya¤d›r-
maktad›r.  Bu, Bizans kuvvetlerinin el-
lerinde bulunan en etkili ve en korkunç
silaht›.  Bailly, Auguste, Bizans Tarihi, I-
II, (çev. Haluk fiaman), ‹st. ts., Tercü-
man 1001 Temel Eser, s. 139
(45) A. Vasiliev, Bizans ‹mparatorlu¤u
Tarihi, (çev. A.M. Mansel), Ankara
1943, s. 272
(46) Taberî (V, 288) ve ‹bnü'l-Esîr (III,
246), 54 (674) y›l›ndaki bu seferin ard›n-
dan Muaviye’nin ölümü neticesinde
Yezid’in kuflatmadaki askerleri geri ça-
¤›rd›¤›n› ileri sürerler. Ancak Muvi-
ye’nin 60 (679) y›l›nda vefat etti¤i göz
önüne al›n›rsa burada bir tarihleme ha-
tas›na düflüldü¤ü görülür.  Geri ça¤›r-
ma iflleminin Yezid’in halifeli¤e geldi¤i
döneme tekabül eden 58 (678) seferin-
den sonra gerçekleflmifl olmas› daha
mümkündür. Nitekim Yezid halife se-
çildikten sonra yapt›¤› ilk konuflmas›n-
da, babas›n›n Araplar› deniz gazas›na
gönderdi¤ini, kendisinin bundan vaz-
geçece¤ini, hatta Bizans üzerine düzen-
lenen yaz ve k›fl seferlerinin de yap›l-
mayaca¤›n› ilân etmifltir. (bk. Zehebî,
Siyeru A‘lâmi’n-Nübelâ, I-XXIII, (thk.
fiuayb Arnavud), Beyrut 1985, IV, 37;
‹bn Kesîr, el-Bidâye, VIII, 146 
(47) Taberî, Tarih, V, 293, 299, 301, 308,
309; ‹bnü'l-Esîr, el-Kâmil, III, 248, 249,
253, 254
(48) ‹bnü'l-Esîr, el-Kâmil, III, 253
(49) Taberî, Tarih, V, 309                    
(50) Ostragorsky, G., Bizans Devleti, s.
116; Bailly, A., Bizans Tarihi, s. 139; Öz-
türk, Necdet, “Fetih Öncesi ‹stanbul Ku-
flatmalar›”,  s. 39; Matran, Robert, ‹stan-
bul Tarihi, (çev. Teoman Tunçdo¤an),
‹stanbul 2001, s. 66; Yi¤it, ‹smail, “Eme-
vîler Zaman›nda Gerçekleflen ‹stanbul Se-
ferleri”, s. 53 

Resim 4; Ayasofya iç mekan, çi-
zim Münif Fehim (As›rlar Bo-
yunca ‹stanbul s,46)



50 arap at› vermeyi taahhüt ettiler(51). 58
(678) y›l›ndan itibaren Muaviye’nin hilafeti
döneminde Anadolu üzerine kara ve deniz
seferleri devam ettirilmekle birlikte, ‹stan-
bul’un fethi konusunda herhangi bir tefleb-
büs olmam›flt›r(52). 

Bizans tarihçisi Ostragorsky, Araplar›n
ilk ve ikinci ‹stanbul kuflatmas›ndaki baflar›-
s›zl›¤›n›n Bat› tarihi aç›s›ndan önemli bir dö-
nüm noktas› oldu¤unu flu ifadeleriyle dile
getirir:

“Gerçekten 678 y›l›ndaki Bizans zaferinin
önemi ne kadar büyük gösterilirse, yine de müba-
la¤al› addolunamaz. Burada Arap ilerleyifline ilk
defa “Dur!” denilmiflti. O vakte kadar hemen he-
men hiç mukavemet görmeden bir ç›¤ gibi ilerle-
yen Arap istilas› ilk mukabil darbeye maruz kal-
m›flt›. Avrupa’n›n Arap ilerlemelerine karfl› yap-
t›¤› büyük savunma savafl› içinde Konstantinos
IV’un zaferi, Leon III,un daha sonraki zaferi ve
Karl Martell’in o zamanki dünyan›n öbür ucun-
da Poitiers yan›nda Araplar üzerinde 732’de ka-
zanm›fl oldu¤u zafer gibi, dünya tarihi çap›nda
bir dönüm noktas› teflkil eder. Avrupa’y› Müslü-
man dalgas›n›n kaplamas›ndan kurtarm›fl olan
bu üç zaferden Konstantinos IV’a ait olan› sade-
ce ilki de¤il, ayn› zamanda en büyü¤üdür de”(53). 

Araplar›n ilk ve ikinci ‹stanbul muhasa-
ras› fetih gerçekleflmedi¤i için askerî aç›dan
baflar›s›z bir giriflim olarak görülebilir. An-
cak bu seferler sebebiyle Bizans imparatorlu-
¤unun bütün gücünü ‹stanbul’da teksif et-
mesi sebebiyle, Anadolu’nun Arap ak›nlar›
aç›s›ndan daha kolay bir hedef haline gelme-
si göz önüne al›n›rsa, bu giriflimin nihayette
siyasî bir baflar› getirdi¤i de unutulmamal›-
d›r(54).

Muaviye döneminde hem kara hem de
denizden yap›lan Anadolu seferleri onun ve-
fat›ndan sonraki iç siyasî çekiflmeler sebebiy-
le kesintiye u¤rad›. Hatta iktidar mücadele-
siyle meflgul olmak zorunda kalan Emevî ha-
lifeleri Bizans sald›r›lar›n› bertaraf etmek için
sulh amac›yla zaman zaman harac ödemek
zorunda kald›lar(55). Araplar›n Bizans karfl›-
s›nda savunma pozisyonunda kalmas›na se-
bep olan flartlar, Abdülmelik’in 65-86(685-
705) devletin iç bütünlü¤ünü sa¤lamas›na
kadar devam etti. Bundan sonra halife 75
(694) y›l›nda kardefli Muhammed b. Mer-
van’› Suriye üzerinden Bizans’a karfl› düzen-

lenecek seferlere komutan
olarak tayin etti(56). Böylece
Anadolu’yu kontrol mer-
kezli Arap-Bizans mücade-
lesi döneminde yeniden
bafllam›fl oldu. Halife 84
(703) y›l›nda Abdullah b.
Abdülmelik’i Rum seferine
gönderdi(57). Onun zama-
n›nda gerçekleflen seferler Muaviye döne-
miyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha az etkilidir.
Bunda halifenin iç problemlere a¤›rl›k ver-
mek zorunda kalmas›n›n büyük etkisi var-
d›r.  Abdülmelik’in hilafetinde Arap ordula-
r› Bizans ile genelde s›n›r boylar›nda müca-
dele etmifller ve seferlerini k›sa sürede ta-
mamlam›fllard›r. Abdülmelik döneminde
gerçekleflen askerî faaliyetler, o¤lu Velid za-
man›ndaki Anadolu seferlerine önemli bir
haz›rl›k olmufltur(58).

Velid b. Abdülmelik’in (86-96/705-715)
hilafete geçmesiyle birlikte Anadolu üzerin-
de Arap-Bizans hakimiyet mücadelesi yeni-
den fliddetlendi. Velid döneminin ilk Anado-
lu seferleri onun halifeli¤e geçifl y›l› olan 86
(705)’da Mesleme b. Abdülmelik komutas›n-
da bafllad›. 87 (706) y›l›nda Mesleme, Yezid
b. Cübeyr ve Hiflam b. Abdülmelik komuta-
s›ndaki ordular düzenledikleri baflar›l› aske-
rî harekatla Anadolu’da kaleler zaptedip, bir
çok esir ve ganimetle geri döndüler(59).  As-
kerî faaliyet Mesleme b. Abdülmelik, Abbas
b. Velid, Ömer b. Velid, Mervan b. Velid, Ab-
dülaziz b. Velid, Velid b. Hiflam ve Yezid b.
Ebî Kebfle komutalar›nda yaklafl›k on y›l ka-
dar sürdü(60). Seferler sonucunda Araplar
Anadolu’da baz› stratejik noktalar› ele geçir-
diler. Mesleme b. Abdülmelik 93 (711-712)
y›l›nda Malatya civar›nda bulunan üç kaleyi
kontrol alt›na ald›(61). Bir y›l sonra 94 (712-
713) Abbas b. Velid Antakya’y› fethetti(62).
Araplar›n baflar›lar›nda o dönemde Bi-
zans’taki iktidar çekiflmelerinin büyük rolü-
nün oldu¤u gerçektir. Velid b. Abdülme-
lik’in bundan sonraki hedefi ‹stanbul muha-
saras›yd›. Halife do¤uda ve bat›da düzenle-
di¤i büyük fetih hareketlerini ‹stanbul’un
fethiyle taçland›rmak istiyordu. Ancak 96
(715) y›l›ndaki ani ölümü onun bu niyetini
gerçeklefltirmesine engel oldu(63). 

Velid b. Abdülmelik’in yerine halife olan
kardefli Süleyman b. Abdülmelik, selefinin
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(51) Bu anlaflma hakk›nda bk. Avc›,
Casim, ‹slâm-Bizans ‹liflkileri, s. 70
(52) Taberî, Tarih, V, 315, 322; ‹bn Kesîr,
el-Bidâye, VIII, 94
(53) Ostragorsky, G., Bizans Devleti, s.
117
(54) K›l›ç, Ünal, Yezid b. Muaviye, s. 65
(55) Mesela Abdülmelik bir tarafta
Muhtaru’s-Sekafî isyan›, di¤er tarafta
da Abdullah b. Zübeyr ile meflgul ol-
mak zorunda kald›¤› için 70 (689-690)
y›l›nda Bizans’la anlaflma yapmak zo-
runda kalm›flt›r.  (bk. Belâzurî, Futû-
hu’l-Buldân, s. 265-266;  Taberî, Tarih,
VI, 150; ‹bn Kesîr, el-Bidâye, VIII, 313.
Anlaflmaya göre Abdülmelik, Muavi-
ye döneminde yap›lan mutabakat› ay-
nen kabul etmifl, ayr›ca vergi miktar›n›
daha da art›rarak y›ll›k 356.000 dinar›n
yan›nda 365 savafl esiri ve 365 iyi cins
at ödemeyi taahhüt etmifltir.  Avc›, Ca-
sim, ‹slâm-Bizans ‹liflkileri, s. 73-74
(56) Belâzurî, Futûhu’l-Buldân, s. 266;
Taberî, Tarih, VI, 202; ‹bnü'l-Esîr, el-Kâ-
mil, IV, 33; ‹bn Kesîr, el-Bidâye, IX, 7
(57) Taberî, Tarih, VI, 385
(58) Uçar, fiahin, ‹slâm-Bizans
Mücadelesi, s. 103
(59) Taberî, Tarih, VI, 429
(60) Belâzurî, Futûhu’l-Buldân, s.
266; Taberî, Tarih, VI, 429, 434,
439, 442, 454, 468, 469, 483, 492;
‹bnü’l-Cevzî, el-Muntazam, I-
XVIII, (thk. Muhammed Abdül-
kadir Atâ-Mustafa Abdülkadir
Atâ), Beyrut 1992, VII, 27; ‹b-
nü'l-Esîr, el-Kâmil, IV, 108, 110,
116, 119, 129, 131, 135; ‹bn Kesîr,
el-Bidâye, IX, 77, 83, 84
(61) Taberî, Tarih, VI, 468
(62) ‹bnü'l-Esîr, el-Kâmil, IV, 135;
‹bn Kesîr, el-Bidâye, IX, 174
(63) Taberî, Tarih, VI, 495

Resim 5; ‹stanbul surlar›, Zey-
tinburnu (Zeytinburnu Kitab›,
s,131)



bafllatt›¤› fetih giriflimini kald›¤› yerden de-
vam ettirdi. Onun k›sa süren iktidar›n›n en
önemli olay› ‹stanbul’un fethine yeniden te-
flebbüs edilmesidir(64). 97 (715-716) y›l›nda
halifenin emriyle kardefli Mesleme b. Abdül-
melik karadan, Ömer b. Hübeyre de deniz-
den Bizans’›n baflkentini ele geçirmek için
harekete geçtiler(65). Halife Mesleme’ye, fleh-
ri fethedinceye kadar muhasaray› sürdürme-
si emrini verdi(66). Kara harekat›n› bafllatan
Mesleme ile Ömer b. Hübeyre o y›l›n k›fl ay-
lar›n› Anadolu’da geçirdiler. Bahar›n gelme-
siyle birlikte Ömer b. Hübeyre Anadolu’nun
do¤usundan, Bergama’da bulunan Mesleme
de bat› k›sm›ndan yola ç›k›p Çanakkale bo-
¤az›n› geçerek ‹stanbul’u (98) A¤ustos
716’da muhasara alt›na ald›lar(67). Müslü-
manlar›n kuflatmas› esnas›nda Bizans’ta yö-
netim de¤iflikli¤i meydana geldi. Bizans or-
dusu subaylar› ülkeyi yönetmekte ve savun-
makta aciz kalaca¤› endiflesiyle Theodosi-
us’un imparatorluktan vazgeçmesini sa¤la-
yarak onun yerine dirayetli komutan III. Le-
on’u imparatorlu¤a getirdiler(68). 

‹stanbul muhasaras›nda hem kara ordu-
lar› hem de donanman›n komutan› s›fat›yla
Mesleme b. Abdülmelik kuflatman›n kald›r›l-
mas› halinde kifli bafl›na bir dinar ödenmeyi
taahhüt eden Rumlar›n bu teklifini kabul et-
medi(69). Karadan ve denizden karfl›l›kl› sal-
d›r›lar bafllad›. Kuflatma s›ras›nda meydana
gelen fliddetli bir lodos Arap gemilerini sü-
rükleyerek donanmay› birbirinden ay›rd›.
Araplar›n bu da¤›n›kl›¤›n› gören Bizansl›lar
bizzat hükümdar Leon’un da ifltirakiyle
Müslüman donanmas›na sald›r›lar düzenle-
yerek gemileri kullan›lmaz hale getirdil¤›(70).
Co¤rafî flartlar›n lehlerine geliflmesinin ya-
n›nda Rumlar› bu muhasaradan as›l olarak -

ilk muhasaralarda oldu¤u gibi- Rum atefli
kurtard›. Bizansl›lar bu silahtan istifadeyle
Arap gemilerinin aras›na dalarak donanma-
n›n yiyecek ihtiyac›n› karfl›layan erzak gemi-
lerini yakt›lar(71). Denizdeki kay›plar›n ya-
n›nda kuvvetli surlar karfl›s›nda karadan ya-
p›lan taarruzlar netice vermeyince, Mesleme
b. Abdülmelik yeni bir donanma gelinceye
kadar beklemeye karar verdi. Ancak o y›l k›-
fl›n 98 (717) uzun ve fliddetli geçmesinin ya-
n›nda erzak gemilerinin Rumlar taraf›ndan
zapt edilmifl olmas› Arap askerlerin çok s›-
k›nt› çekmesine ve kay›p vermelerine sebep
oldu(72). Müslümanlar kuflatmay› kald›rma-
d›lar, ancak yard›m alamamalar› sebebiyle
açl›k ve sefalet içerisinde bir k›fl geçirmek zo-
runda kald›lar(73). Kaynaklar erzak yoklu-
¤undan Arap askerlerinin hayatta kalmak
için deri, a¤aç kökleri ve yapraklar›n› yemek
zorunda kald›klar›n› rivayet ederler(74).

99 (718) y›l›n›n ilk bahar›nda M›s›r donan-
mas› Arap muhasarac›lar›n yard›m›na geldi.
Ard›ndan 300 gemilik erzak da ‹stanbul’a ulafl-
t›. Fakat Müslüman donanma içinde bulunan
H›ristiyan tayfalar isyan edip ele geçirdikleri
gemilerle Bizans kral› III. Leon’a ulaflarak do-
nanman›n yerini haber verince Arap gemileri
Rum atefli destekli Bizans sald›r›lar›na maruz
kald›. Meydana gelen yang›nda bir çok gemi
kullan›lamaz hale geldi. Sa¤lam kalan erzak
gemileri de Bizansl›lar taraf›ndan flehre tafl›n-
d›lar(75). Denizden gelen sald›r›n›n yan›nda
Mesleme’nin idaresindeki kara birlikleri Bul-
garlar›n, ona yard›ma gelen Amr b. Kays ida-
resindeki askerler de Slavlar›n sald›r›s›na u¤-
rad›(76). Böylece Araplar denizden Bizansl›lar,
karadan da Bulgar ve S›rplarla savaflmak zo-
runda kald›lar. Buna ra¤men Mesleme ›srarla
muhasaray› sürdürdü. Fakat 99 y›l›nda (717-

718) halife Süleyman’›n
vefat›n›n ard›ndan Eme-
vî hilafetine geçen Ömer
b. Abdülaziz’in (99-
101/717-720)(77) muhasa-
ran›n kald›r›lmas› için
gönderdi¤i emir kuflat-
may› sona erdirdi(78). Bu
flekilde tam bir y›l süren
Emevîler devri üçüncü ‹s-
tanbul kuflatmas› Bizans
surlar› önünde parçalan-
m›fl oldu(79). Sefer dönü-
flünde Müslümanlar hem
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(64) Aycan-Sar›çam, Emevîler, s.
70(65) Taberî, Tarih, VI, 523; ‹b-
nü’l-Cevzî, el-Muntazam, VII, 24;
‹bn Kesîr, el-Bidâye, IX, 167-170
(66) Taberî, Tarih, VI, 530-531.
fiehrin muhasaras›n›n uzun süre-
ce¤ini tahmin eden Mesleme, or-
dusunda bulunan her bir askere,
at›na bir miktar tah›l yüklemesini
emretti.  ‹stanbul’a var›ld›¤›nda
yükler bir araya topland›.  Komu-
tan bunlar›n tüketilmeyip tohum
olarak kullan›larak tarlalarda ye-
tifltirilmesini söyledi.  Ayr›ca mu-
hasara esnas›nda s›¤›nmak ama-
c›yla tahtadan kulübeler yap›lma-
s›n› istedi. (bk. Taberî, Tarih, VI,
530; ‹bn Kesîr, el-Bidâye, IX, 174)
(67) ‹bnü'l-Esîr, el-Kâmil, V, 27; ‹bn
Kesîr, el-Bidâye, IX, 167-170, 174;
Ostragorsky, G., Bizans Devleti, s.
145
(68) Ostragosky, G., Bizans Devleti,
s. 145; Bailly, A., Bizans Tarihi, s.
152-153; Avc›, Casim, ‹slâm-Bizans
‹liflkileri, s. 77-79; Matran, Robert,
‹stanbul Tarihi, s. 66
(69) ‹bnü'l-Esîr, el-Kâmil, I, 146; ‹bn
Kesîr, el-Bidâye, IX, 167-170
(70) Uçar, fiahin, ‹slâm Bizans Mü-
cadelesi, s. 114 (Lebeau, Histoire du
Bas Empire, XII, (nflr. M. St. Mar-
tin, Paris 1824-1836, s. 116’dan)
(71) Ostragorsky, G., Bizans Devle-
ti, s. 145-146
(72) Taberî, Tarih, VI, 531; ‹bn Ke-
sîr, el-Bidâye, IX, 174, 184; Canard,
Marius, “Tarih ve Efsaneye Göre
Araplar’›n ‹stanbul Seferleri”, s. 226
(73) Bailly, A., Bizans Tarihi, s. 158;
Hitti, Philip, ‹slâm Tarihi, II, 322;
Aycan-Sar›çam, Emevîler, s. 71
(74) Taberî, Tarih, VI, 531; ‹bnü'l-
Esîr, el-Kâmil, IV, 147
(75) Canard, Marius, ‹stanbul Sefer-
leri, s. 226; Uçar, fiahin, ‹slâm-Bi-
zans Mücadelesi, s. 113-116; Öztürk,
Necdet, s. 40; Yi¤it, ‹smail, “Emevî-
ler Zaman›nda Gerçekleflen ‹stanbul
Seferleri”, s. 56
(76) Ostragorsky, G.,  Bizans Devle-
ti, s. 146; Hitti, Philip, ‹slâm Tarihi,
s. 322
(77) Ömer b. Abdülaziz’in ‹stan-
bul muhasaras›n› kald›rmas›,
onun askeri faaliyetlerin en alt dü-
zeye indirilmesi politikas›n›n bir
sonucudur.  Zira halife göreve ge-
lir gelmez gerek do¤uda, gerekse
bat›daki askerî seferlere son veril-
mesini istemifl, uzak beldelerdeki
askerî garnizonlar›n geri çekilme-
sini, yine uzak flehirlere yerlefltiril-
mifl Araplar›n da merkeze yak›n
eski Arap flehirlerine iskan edil-
mesini emretmifltir.  Mesela halife
bir Bizans taarruzundan çekindi¤i
için halk istememesine ra¤men
Darende’de bulunan Müslüman-
lar› fiam’a daha yak›n mevkide
olan üstelik harap vaziyetteki Ma-
latya’ya yerlefltirmifltir.  (bk. Belâ-
zurî, Futuhu’l-Buldân, s. 262)
(78) Taberî, Tarih, VI, 546, 553; ‹b-
nü'l-Esîr, el-Kâmil, IV, 151, 155; ‹bn
Kesîr, el-Bidâye, IX, 174, 184
(79) Ostragorsky, G., Bizans Devle-
ti, s. 146

Resim 6; ‹stanbul, Gravür,
Bosphorus, Miss Pardoe,
Londra  s,108)



düflman sald›r›lar›, hem de tabiî felaketler se-
bebiyle pek çok kay›p verdiler. Sonuçta muha-
sarac› askerler sadece befl gemi ile Suriye’ye dö-
nebildiler(80). 

“Bu kuflatman›n, fetihle sonuçlanmamas›na
ra¤men Müslümanlara kazand›rd›¤› fley, merkezden
çok uzaklarda ve Bizans topraklar› içinde aylarca
kuflatma ve taarruzu sürdürebilmifl olmalar›, her
türlü dezavantaja ra¤men Do¤u ve Güney Akdeniz
sahillerinden gemilerle yard›m sa¤layabilmeleridir.
Bu durum, ‹stanbul’un fethi idealinin daima canl›
kalmas›nda önemli bir faktör olacakt›r”(81).

Süleyman b. Abdülmelik döneminde ger-
çekleflen muhasara esnas›nda Mesleme taraf›n-
dan bir cami yapt›r›ld›¤› tarih kaynaklar›nda
yer almaktad›r. Bu konuda ilk bilgi veren mü-
ellif Mukaddesî’dir. Ona göre Mesleme’nin ta-
lebiyle imparator, Arap esirleri için saray›n kar-
fl›s›nda bir bina infla ettirmifltir(82). Mesleme ca-
mii hakk›ndaki bilgiler sadece Müslüman alim-
ler taraf›ndan de¤il, Bizansl› tarihçiler taraf›n-
dan da zikredilmifltir. Mesela, Constantinus
Porphyrganetos (913-959) ‹stanbul’daki Müslü-
manlara ait camiinin Mesleme’nin talebi üzeri-
ne Praetorium’da yap›ld›¤›n› söyler(83).

Ömer b. Abdülaziz’den sonra halife olan
Yezid döneminde (101-105/720-724) mutat
Anadolu seferleri yeniden bafllad›. Ancak bu
tarihten sonraki seferler pek fazla ehemmiyeti
olmayan ya¤ma ak›nlar›ndan baflka bir fley de-
¤ildi. Yezid’den sonraki halife Hiflam zaman›n-
da (105-125/724-743) ise Anadolu seferleri da-
ha planl› hale geldi. Arap ordular› Konya, Ke-
mah, Kayseri, Malatya Niksar, Çank›r› ve An-
kara flehirlerine kadar ulaflan baflar›l› seferler
yapt›lar. K›br›s üzerine de deniz ak›nlar› ger-
çeklefltirildi(84). Ancak bununla birlikte ‹stan-
bul’a bir defa daha sefer yap›lamam›fl, Arap or-
dular› bat› hatt›nda sadece ‹znik’e kadar ulafla-
bilmifllerdir(85). Araplar›n Hiflam dönemindeki
taarruzlar› her ne kadar Bizans devletini s›k›n-
t›y› düflürmüflse de, art›k onun varl›¤›n› tehdit
edecek boyuta ulaflamam›flt›r(86). 

Hiflam’dan sonra Emevîler devleti içindeki
iktidar mücadelesi, ülkenin kuvvetinin dahili
kavgalarla harcanmas›na sebep oldu. Bu du-
rum, Anadolu seferlerinin aksamas›na sebep
oldu¤u gibi, art›k yeni bir ‹stanbul kuflatmas›-
n›n gerçekleflmesini de imkans›z haline getirdi.
Emevîler Anadolu hakimiyetini unutup do¤u-
dan gelen Abbasi hareketiyle mücadele etmek
zorunda kald›lar. Ancak bu konuda özellikle

son Emevî halifesi Mervan b. Muhammed’in
gayretleri sonuç vermemifl ve Emevîler, Abbasi
ihtilali neticesinde tarih sahnesinden çekilmifl-
lerdir.

SONUÇ

Müslümanlar Hz. Peygamber’in (sav) vefa-
t›na kadar geçen dönemde Arap Yar›mada-
s›’n›n siyasî hakimi haline geldiler. Ebû Be-
kir’in halifeti döneminde Araplar Bizans kont-
rolündeki Suriye topraklar›nda büyük baflar›lar
kazand›lar. Hz. Ömer’in hilafetinde fiam top-
raklar› hakimiyetinin sa¤lanmas›ndan sonra
bir taraftan M›s›r harekat› devam ederken, di-
¤er taraftan da Anadolu üzerine seferler baflla-
t›ld›. Kara harekat›nda baflar› sa¤layan Araplar,
Muaviyenin valili¤i döneminde bafllatt›¤› do-
nanma inflaas›yla deniz seferlerin de a¤›rl›klar›-
n› hissettirmeye bafllad›lar. ‹lk olarak K›br›s
Müslümanlar›n eline geçti. Zâtüs’s-Sevâri de-
niz muharebesi neticesinde Bizans’›n Akdeniz
hakimiyetine son veren Araplar, daha sonra ‹s-
tanbul güzergah›ndaki önemli deniz üslerini
tek tek ele geçirerek Bizans baflkentinin surlar›-
na dayand›lar.

‹stanbul üzerine ilk muhasaralar Muavi-
ye’nin hilafeti döneminde gerçekleflti. Bizans’›
bu muhasaradan ve Araplar›n hakimiyetine
geçmekten Rum atefli kurtard›. Velid b. Abdül-
melik zaman›nda haz›rl›klar› yap›lan ve Süley-
man b. Abdülmelik taraf›ndan gerçeklefltirilen
‹stanbul muhasaras›ndaki baflar›s›zl›¤›n›n ana
etkeni yine Bizans’›n elindeki bu silaht›r. Co¤-
rafî flartlar›n Müslümanlar aleyhine gerçeklefl-
mesi, -Süleyman b. Abdülmelik döneminde ol-
du¤u gibi- Bulgar ve S›rplar›n Arap ordular›na
karfl› savaflmalar› gibi tali amiller de, muhasa-
ralar›n neticesiz kalmas›ndaki di¤er önemli
faktörler olmufltur. Bununla birlikte, baflar›s›z
da olsa Emevîler döneminde gerçekleflen ‹stan-
bul seferleri, kendilerinden sonraki Müslüman
milletler için hedef tayin edinci bir rol oynam›fl
ve bundan sonra yaklafl›k 700 y›l Bizans üzeri-
ne fetih giriflimleri devam etmifltir. Fetih ise an-
cak 1453 y›l›nda Fatih Sultan Mehmet idaresin-
deki Osmanl› Türkleri’ne nasip olmufltur.
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(80) Canard, Marius, ‹stanbul Sefer-
leri, s. 226; Bailly, A., Bizans Tarihi,
s. 158; Hitti, Philip, ‹slâm Tarihi, II,
322.  Süleyman b. Abdülmelik dö-
nemindeki ‹stanbul kuflatmas›
hakk›nda bk. Uçar, fiahin, ‹slâm-Bi-
zans Mücadelesi, s. 108-118
(81) Algül, Hüseyin, ‹slâm Tarihi,
III, 34
(82) Mukaddesî, Ahsenü’t-Tekâsim,
Leiden 1967, s. 147; ‹bn Kesîr, el-
Bidâye, IX, 174
(83) Canard, Marius, s. 233; Öz-
türk, Necdet, “Fetih Öncesi ‹stanbul
Kuflatmalar›”, s. 40;  Caminin daha
sonraki dönemdeki siyasî iliflkiler-
de oynad›¤› rol için bk. Yi¤it, ‹s-
mail, “Emevîler Zaman›nda Gerçek-
leflen ‹stanbul Seferleri”, s. 61
(84) Hiflam b. Abdülmelik (105-
125/724-743) dönemi Bizans sefer-
leri için bk. Atçeken, ‹smail Hakk›,
Devlet Gelene¤i Aç›s›nda Hiflam b.
Abdülmelik, Ankara 2001, s. 176-
183; Avc›, Casim, ‹slâm-Bizans ‹lifl-
kileri, s. 83
(85) Bailly, A., Bizans Tarihi, s. 159;
Aycan-Sar›çam, Emevîler, s. 85
(86) Ostragorsky, G.,  Bizans Dev-
leti, s. 146

Resim 7; Rum atefli, (Popüler
Tarih Sf,33 S,33)
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‹STANBUL’UN FETH‹NDE FAT‹H’‹N
TOPLARI VE OSMANLI TOPÇULU⁄U_

Yrd. Doç. Dr. Tülin ÇORUHLU

1961’de Arifiye’de do¤du. 1985 y›l›nda Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Ta-
rihi Bölümü’nü bitirdi. 11 y›l askeri müzede çal›flt›. Doktoras›n› ‹stanbul Üniversitesi’nde
yapt›. 1996 y›l›nda ö¤retim üyesi olarak atand›¤› Sakarya Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar
Fakültesi kurulufl çal›flmalar›n› sürdürdü. Bu fakültede Geleneksel Türk El Sanatlar› bölü-
münde 5 y›l görev yapt›ktan sonra 2002 y›l›nda ayn› üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümüne kurucu bölüm baflkan› olarak atand›. Halen bu görevini sürüdür-
mekte. Yay›nlanm›fl kitap ve makaleleri mevcuttur. Ulusal ve uluslararas› birçok bilimsel

toplant›lara kat›lm›flt›r.



Baz› kaynaklarda topun ilk kez I.Murat
zaman›nda I.Kosova (1389) da kullan›ld›¤›
söylenmekle birlikte, araflt›rmalara göre Türk
topçulu¤unun bafllang›c› olarak genellikle
Sultan II.Murat (1421) devri gösterilir.  II.Mu-
rat’›n Kroya-Akçahisar kalesini kuflatma-
s›(1449) s›ras›nda döktürdü¤ü toplarla kale 5
ay süresince dövülmüfltür.  Fatih Sultan Meh-
met’in ‹stanbul Muhasaras› için fiubat ay› ba-
fl›nda, Edirne’de döktürdü¤ü top iki ayda ‹s-
tanbul’a getirilmifl ve E¤rikap› karfl›s›na Bi-
zans Surlar›na befl mil mesafede mevzi alm›fl-
t›r. Üç ayda yap›ld›¤› rivayet edilen bu top
kaynaklara göre ‘ejdere’ benzetilmektedir.
Sesi 13 millik mesafeden duyulabilen bu top
tunçtan yap›lm›fl olup, 12 kar›fl uzunlu¤un-
dad›r ve 12 kantarl›k granit gülle atmaktad›r.
Topun doldurulmas› iki saat sürdü¤ü için
günde ancak sekiz at›fl yapabilmektedir.Her
at›fltan sonra topun so¤utulmas› için çok
miktarda zeytinya¤› sarfiyat› söz konusudur.
fiahi ad› verilen ve elli çift öküz ile çekilen bu
topun hizmetinde bin kifli görevlendirilmifl-
tir. Topun Edirne’deki ilk tecrübe at›fl›nda
bütün flehir duman içinde kalm›fl ve bir mil
mesafeye f›rlayan güllesi alt› kademe derinli-
¤e gömülmüfltür. Bu topun balistik hesaplar›
bizzat Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan yap›l-
m›fl olup, yap›m›nda Sar›ca Pafla ve Mimar
Muslihiddin ile birlikte Macar Urban görev
alm›flt›r.  Fatih Sultan Mehmet devrinde  14
bataryadan oluflan toplar›n bir k›sm› Edir-
ne’de dökülmüfl ve 2 Nisan 1453 senesi pa-
zartesi günü ‹stanbul’a getirilmifltir.Hatta
Urban’›n dökmüfl oldu¤u büyük top ilk bir-
kaç at›fltan sonra parçalanm›fl, bu olay s›ra-
s›nda Urban ölmüfltür. ‹stanbul önlerine ge-
len Türk toplar›n›; Bizans kaynaklar›na daya-
nan baz› bat›l› araflt›rmalar her biri dört top-
tan oluflan 14 batarya yani 56 top, baz›lar› ise
200 top olarak bildirilmektedir.  

Özelliklerine göre Balyemez, Becaleflka,
Çakaloz, Darbuzen, Darbzen, Ejderha, Ha-
van, Kale döven, Obüs, fiahi, fiakloz, fiayka,
Top gibi adlarla an›lan  bu silah türü Bi-
zans’›n surlar›n›n y›k›lmas›nda ve ‹stan-
bul’un Fethinin gerçekleflmesinde büyük
önemi vard›r. Top insanl›k tarihi içinde
önemli bir dönüm noktas› oluflturan silaht›r.
Ortaça¤ flehrini koruyan kaleler ve surlar to-
pun icad› ve özellikle uzun menzilli kale dö-
ven toplar›n gelifltirilmesi ile önemini yitir-
mifl, dolay›s›yla ‹stanbul’un fethi ile birlikte

flehir mimarisinde de yeni bir ça¤ bafllam›flt›r. 

Türk Topçulu¤unda Fatih dönemi topla-
r› kadar, toplar›n üretildi¤i tophane ve topçu-
luk teflkilat› da önemli kurulufllar olarak kar-
fl›m›za ç›kmaktad›r. 

Toplar erken devirlerde muharebe mey-
danlar›nda , sonralar› hem savafl alanlar›nda
hem de tophanelerde dökülürlerdi. Muhare-
be meydanlar›nda haz›rlanan kal›plar dö-
küm yap›ld›ktan sonra düflman eline geçme-
mesi için, ateflte yak›larak imha edilirdi ve bu
toplar tophanede dökülenler kadar sanatkar-
ane olmazd›.  Ayr›ca muharebe meydan›nda
b›rak›lmak zorunda kal›nan toplar›n ise fal-
yalar› çivilenerek kullan›lmaz hale getirilirdi.

Osmanl› imparatorlu-
¤unun Silah üretim mer-
kezi olan tophane Galata
surlar› içinde bulunuyor
ve semte ad›n› veriyordu.
Tophane ‹stanbul’un al›n-
mas›ndan k›sa bir süre
sonra yap›lm›flt›r ve
1456/1470 y›llar› aras›n-
da haz›rlanan ‘Fatih vak-
fiyesi’nde Galata surlar›-
n›n ad› geçen bu bölge-
sindeki kap›s›na ‘Topha-
ne Kap›s›’ denilmesi de
bu düflünceyi aç›kça do¤-
rulamaktad›r.(Resim 1-2)
Fatih (1451/1481) döne-
minde kurulmufl olan
Tophane’nin, II.Beyazid
(1481/1512) döneminde
yeni ihtiyaçlara göre ge-

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

231

Resim 1; ‹stanbul Tophanesi

Resim 2; Tophane’nin 19.yüz-
y›la ait bir kap›s›



niflletilmesi düflünülürken bir sabah düflen
y›ld›r›mla Top otu(barut) tutuflmufl ve yan-
g›n ç›km›flt›r. Daha sonra yeniden geniflletile-
rek onar›lan Tophane ile birlikte Belgrad ve
Budin gibi kalelerde yeni Tophaneler de ya-
p›lm›flt›r. 

Osmanl›larda Fatih döneminde bafllayan
top dökümü (Resim 3-4), Kanuni Sultan Sü-
leyman (1520/1566) döneminde en üst düze-
ye ulaflm›fl (Resim 5-6) ve Tophane binalar›-
n›n bir k›sm› y›k›larak dökümhaneler genifl-
letilmifl, deniz k›y›s›na Topçu K›fllalar› yap›l-
m›flt›r. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde ise
Tophane’nin durumu flöyle özetlenmektedir:
" Denizden yüz ad›m ileride, yüksek bir da-
¤›n ete¤inde olan Top Karhanesi duvarlar›
kale görünümünde bir yap›d›r. Damlara
merdivenlerle ç›k›l›r ve damlar üzerinde dar
insan yollar› bulunur. Dam›n üzerinde yüz-
lerce bal f›ç›s› ile su haz›rd›r. Tunç erirken
buraya  s›çramas› halinde, damda gezen
adamlar bu sularla atefli söndürür. Tophane-
de iki yerde Tunç f›r›n› bulunmaktad›r. Ayr›-
ca kal›plar›n sakland›¤› depolarda vard›r. F›-
r›nlar›n içi atefle dayan›kl›, atefl tafl› ile kapl›-
d›r ve üzeri kubbeli olan bu ocaklar›n altlar›
bofltur". 1702 tarihli bir baflka belgede Topha-

ne’de büyük ve küçük
on üç oca¤›n çal›flmakta
oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
18.yy. sonuna kadar kü-
çük atölyelerde üretil-
mifl olan Osmanl› Tüfek
ve Tabancalar› bu dö-
nemden sonra Bat›’daki
sanayi devriminin etki-
leriyle gelifltirilmifltir.
Baflta Tophane’ye ekle-

nen fabrikada olmak üzere yenileflme ve sa-
nayileflme giriflimleri bafllat›lm›flt›r. Bu dö-
nemde büyüklü küçüklü 700 tezgahtan olu-
flan Tophane’de bafll›ca; Top fabrikas›, Top-
hane-i Amire Resimhanesi, Top Numuneha-
nesi, Muayenehane, Tüfenghane-i Amire,
Kundakhane, Tavhane, Demirhane, Çarkha-
ne, Nakkaflhane, Cilahane, Bask›hane, Depo-
lar ve Matbaa gibi bölümler bulunmaktayd›. 

1862 y›l›nda ‹stanbul’a gelmifl olan bir ‹n-
giliz elçisi, Tophane’nin 24 pound’luk iki f›r›-
n› bulundu¤unu, y›lda her kalibreden 300
top dökebilecek kapasitede oldu¤unu dökü-
len toplar›n son iflleminin 25 beygir gücünde-
ki buhar makinesi ile yap›lmakta oldu¤unu
anlatmaktad›r. III. Selim (1789/1807) döne-
minde aç›lm›fl olan Mühendishane-i Berri-
Hümayun ve daha sonra 1834 y›l›nda aç›lan
Mekteb-i Harbiye-i fiahane’de askeri e¤itim-
den baflka askeri sanayinin geliflmelerini izle-
yebilmek amac›yla mühendislik e¤itimine de
bafllanm›flt›. Hasköy’deki Humbarahane’nin
yan›nda kurulan Mühendishane de de bir
dökümhane kurup burada küçük çapl› toplar
dökülmüfltür. Ayn› dönemde bugün k›smen
hala çal›flmakta olan Zeytinburnu Silah Fab-
rikas›’da gelifltirilerek burada top dökümü
yap›lmaya bafllanm›fl, dökülen ham toplar
tophaneye götürülerek orada ifllenmifltir.
Zeytinburnu fabrikas›nda Amerika’dan ithal
edilen Martin tüfekleri ile Almanya’dan ithal
edilen Mauser tüfeklerinin zaman zaman
montaj› genellikle de mermi, süngü ve kasa-
turalar› ile dönemin subay k›l›çlar› üretil-
mekteydi. 

Tophanedeki meslek düzeni bak›m›ndan,
top dökümü ile ilgili kiflilere "dökümcü",
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Resim 3; Fatih dönemine ait
(1451-1481) top, Askeri Müze
env. No.2

Resim 4; Fatih dönemine ait
(1451-1481) top detay›, Askeri
Müze env. No.3

Resim 5; Kanuni Sultan Süley-
man dönemine ait (1520-1566)
toplar, Askeri Müze env.no.9,15



bunlar›n bafl›ndaki kifliye "dökümcü bafl›" de-
nilmekteydi. Dökümcü Bafl› rütbe aç›s›ndan
Topçubafl›ndan sonra ikinci kifliydi. Kendisi-
ne ba¤l› olarak yard›mc›, tamirci, burgucu,
dülger, kepçeci, dökümcü, nakkafl ve ç›raklar
bulunmaktayd›. 15.yüzy›l da kurulan topçu
oca¤›n›n 18.yy. sonunda yeniden düzenlen-
mesi ile Topçubafl› yerini Tophane müflirine
b›rakm›flt›r. Topçubafl› yani Tophane Müflirli-
¤i, topçu s›n›f›n›n bütün malzemesinin yöne-
timinden sorumlu oldu¤u gibi, ‹mparatorluk
s›n›rlar› içindeki bütün silah fabrikalar›ndan,
imalathanelerden, depo ve buralarda çal›flan
iflçi ve askerlerden sorumluydu. Tophane
Müfliri ayn› zamanda "Meclis-i Vükela" yani
Bakanlar Kurulu üyesiydi ve resmi makam›
Tophane’de bulunmaktayd›.

Tophane’nin genifl kapsaml› yap›s› için-
de, yap›lm›fl olan döküm ifllemleri hakk›nda
da baz› bilgilere sahip bulunmaktay›z. Bu bil-
gilere göre, top yap›m›nda birinci ad›m kal›p-
lar›n haz›rlanmas›yd›. Kal›plar balmumu ve
çamurla haz›rlan›rd›, ancak içlerine direnci
artt›rmak için ba¤lay›c›lar konulmaktayd›. ‹ç
kal›p, standart oranlar› dahilinde kademeli
olarak biçimlendirilmekteydi. Dipte barut
hakk› bölümü, sonra dane yani gülle yuvas›
ve dane yolu vard›. ‹ç kal›ptaki bu kademe-
lenme erken örneklerde d›fl kal›ba yans›maz-
d›. D›fl kal›pta ise kuyruk ve muylular (topu
kunda¤a oturtan kollar) yer al›rd›. Ergimifl
maden, iki kal›b›n aras›na ak›t›ld›¤›nda aç›l-
may› önlemek için, kal›p d›fltan demir ve ah-
flap çemberler ile s›k›ca sar›l›rd›. Topun falya
(namlu içindeki barut ile ba¤lant›l› ateflleme
deli¤i), niflangah, muylular ve kuyru¤u ka-
l›ptan ç›kt›ktan sonra e¤eler, taraklar ve z›m-
para ile son biçimlendirme ifllemi yap›l›rd›.
Tophanede özellikle ya çok büyük boyutlu,
ya da sultanlar ad›na dökülecek olan toplar,
topçu bafl›n›n nezaretinde özel törenlerle
imal edilmekteydi. Bu toplar›n dökülece¤i
gün, topçubafl› taraf›ndan fleyhülislam, ka-
zaskerler ve vezirlere ziyafet verilir ve bu zi-
yafete dökücülerle di¤er iflçilerde kat›l›rd›.
Sonra dökümcüler ve vezirlerden 40 kifli ay-
r›l›r, di¤erleri d›flar› ç›kart›l›rd›. "Tunç derya-
s› d›flar› akt›¤› zaman nazar› sevmez" düflün-
cesiyle içeride döküm ifllemini takip edecek,
ihtiyaç kadar insan bulunurdu. ‹çeride kalan
ustalar ocakta eriyen tuncun içine gerekti¤i
kadar kalay atarken dualar edilirdi. Bu s›rada
dökümcü bafl› içerde haz›r bulunanlara "sul-
tan aflk›na, zekat ve sadakalar›n›zdan alt›n,

kurufl, ne olursa
olsun, flu tunç
deryas›na para
b›rak›n" der ve
sadrazam, haz-
nedar taraf›ndan
birkaç kese alt›n
dökümcü bafl›na
teslim edilirdi.
Bu paralar eri-
yen tuncun içine
k a r › fl t › r › l › r d › .
Top döküldük-
ten sonra yetmifl
kifliye hilat giy-
dirilmesi ve bir-
çok kifliye ba¤›fllar verilmesi bu gelene¤in de-
vam›yd›. 

Hiç kuflkusuz, yukar›da tan›mlanan bir
tören, ancak önemli ve özel dökümler için ya-
p›lmaktayd› ve yap›lan çal›flman›n ciddiyeti-
nin anlat›lmas› aç›s›ndan önem tafl›maktayd›

Tophanenin kendisine ba¤l› fabrikalarla
birlikte bir sanayi düzeni içinde çal›flm›fl ol-
du¤unu tarihi belgeler bize nakletmektedir.
19.yüzy›l. bafl›ndan itibaren kullan›lmaya
bafllanan geriden dolar kamal› toplar›n dö-
kümleri, yüzy›l›n sonlar›na do¤ru Zeytinbur-
nu fabrikas›nda yap›ld›ktan sonra son biçim-
leri verilmek üzere tophaneye getirilmektey-
di. Burada önce döküm parças›n›n iki bafl›
kabaca torna edilip, sonra Çarhane’deki
planya tezgah›na ba¤lanarak kama pay›n›n
dört köflesi düzeltilirdi. "Kutr-u fem" yani
a¤›z çap› tezgah›nda, birinci deli¤i aç›ld›ktan
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Resim 6; Kanuni Sultan Süley-
man dönemine ait (1520-1566)
toptan detay, Askeri Müze
env.no.9

Resim 7; 17.yüzy›la ait top
detay›, Askeri Müze env.no. 28

Resim 8; Sultan II. Mustafa
(1695-1703)ve Sultan III. Ah-
met’e ait (1703-1730) toplar, As-
keri Müze env.no: 26-27



sonra, muylu yap›lmak üzere tav f›r›n›na so-
kulur, gövdeye zeytinya¤› veya atefl almayan
ya¤larla su verilirdi. Daha sonra top delme
tezgah›na ba¤lanarak, tam çap›na getirilirdi.
Buradan yine çarkhanede bulunan kama tez-
gah›na götürülerek kama yata¤› aç›l›rd›. Son-
ra difl tezgah›nda kama vidas› difli aç›l›r,
planya tezgah›nda kama pay› ile muylular
aras›ndaki k›sm›n üzerindeki fazla parçalar
ifllenerek al›n›r, fleflhane tezgah›nda yivleri
aç›l›r, üzerindeki çapak ve pürüzler kutr-u
fem tezgah›nda, millerin üzerine ba¤lanm›fl
kurflunlar ve z›mpara ile giderilirdi. Sonunda
ise, epehaneye gönderilerek, niflangah ve ar-
pac›¤› tak›l›r, numaras› ve tu¤ras› vurulur
kunda¤›na yerlefltirilir tecrübe at›fl› yap›l›r ve
boyan›rd›. Bu dönemde tophanede 6 ile 21cm
aras›ndaki çaplarda top dökümü yap›lmak-
tayd›. 

Osmanl› silah sanayiinin merkezi olarak
tophane, ‹stanbul’un Fethinden itibaren yeni
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulufluna kadar
önemini devam ettirmifltir. Cumhuriyetin
kurulmas›ndan sonra Ankara’n›n baflkent ol-
mas› ile birlikte Türk Silah Sanayi de Anka-
ra’da filizlenmeye bafllam›fl ve nitekim Anka-
ra’daki fabrikalar›n temelleri baflta Tophane-
i Amire olmak üzere ‹stanbul fabrikalar›n›n
makine ve tezgahlar›n›n Ankara’ya nakledil-
mesiyle kurulmufltur.

Katalog (Resimler)
1.Tunç Darbzen (Resim 3)
Envanter Numaras›: 2
Dönemi : Fatih S. M.(1451-1481)
Boyu : 424 cm.
Çap›              : 63 cm.
Cidar (et kal›nl›¤›) : 14 cm.
Barut hazne uzun. : 167 cm.
Barut haznesi çap› : 23 cm.
Dane yolu uzunlu¤u : 186 cm.
Bulundu¤u yer      :Askeri Müze Bahçesi

Fatih Sultan Mehmet devrine ait kaval
namlulu, a¤›zdan dolar, tunç darbuzen (kale
döven) top. Namlu içten iki kademeli, d›fltan
düzdür. Topun d›fl k›sm› gövdeden kabart-
ma dokuz çemberle takviye edilmifltir. Nam-
lu gerisinde ve namlu ucunda, gövdenin iki
yan›nda, birer çift tafl›ma halkas›na ba¤l› ma-
nevra kulplar› vard›r. Namlu gerisinde bulu-
nan falya tavas› ve deli¤inin sa¤›nda, tama-
men okunamamakla birlikte, kaz›ma olarak
yaz›lm›fl , topa ait balistik ( derece, hazne kut-
ru, gülle kutru, gülle vezni, k›yye, barut hak-
k› gibi de¤erleri Osmanl›ca olarak yaz› ve ra-
kamlarla belirlenmifl) bilgileri vard›r.

2. Kanuni Sultan Süleyman ad›na dökül-
müfl Tunç Darbuzen (Resim 5)

Envanter numaras› : 9
Dönemi : 1524-25 (H.931)
Boyu : 468 cm.
Çap› : 16 cm.
Cidar(et kal›nl›¤›): 10 cm.
A¤›rl›¤› :13.750.kg
Gülle a¤›rl›¤› : 14. kg.
Bulundu¤u yer : Askeri Müze bahçesi

Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) ad›-
na,  Hicri 931 senesinde dökümcü bafl› Trab-
zonlu Ahmed taraf›ndan dökülmüfl, a¤›zdan
dolar kaval namlulu tunç toptur. Namlu geri-
sinde falya deli¤inin  elli santim önünde, di-
limli, yass› bir madalyon içerisinde  ‘Amel-i
Ahmed Trabzon, Ser bölük, sene 931’ fleklin-
de ustas›n›n ad›, namlu ucunda a¤›zdan sek-
sen alt› santim geride, yine dilimli madalyon
içinde  edebi bir dörtlük fleklinde; 
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Resim 9; 12 a¤›zl›  Sultan II.
Mustafa ad›na dökülmüfl toptan
detay, Askeri Müze, env no:26.  



Süleyman-› zaman Sultan-› azam,
Buyurdu toplar heybette ejder,
Dem vurup zadvefl g›jg›rd›¤›nca, 
Ola Ada Hisar-›  Yekser, 
Sene 931

topun sahip kitabesi yer almaktad›r. Yaz›lar
kabartma olarak sülüs hat ile yaz›lm›flt›r. Ay-
r›ca topun gerisinde kaz›ma olarak yine Os-
manl›ca yaz›lm›fl topun ölçüleri (kantar 55,
k›yye 11, kar›fl 20) bulunmaktad›r. Namlu
gövdesi d›fltan on alt› köflelidir. Namlunun
gerisinde iki yana birer kertenkele motifi na-
turalist uslupta ifllenmifltir. Ayr›ca tüm göv-
denin üzeri zencerek  ve palmet bordürleri,
çin bulutlar› , rumi ve flemse motifleri ile süs-
lenmifltir. Tüm yaz› ve süslemeler gövdeden
kabartma tekni¤indedir. Topun namlu dip
sath› düz olup, iki yan›nda manevra kertikle-
ri bulunur. Namlu gövdesinin iki yan›nda bir
çift muylu, dilimli flekilde sonuçlanan namlu
ucunda ise niflangah bulunmaktad›r.

3.Sultan II.Mustafa (1695-1703) ad›na dö-
külmüfl on iki a¤›zl› tunç top (Resim 8-9)

Envanter numaras›   : 26
Dönemi                    : 1697 (H.1109)
Boyu                        : 215 cm.
Çap›                         : 27 cm./ 9,5 cm.
Cidar                        : 4,5 cm.
A¤›rl›¤›                    : 3291, 493 kg.
Gülle a¤›rl›¤›           : 3,849 kg
Bulundu¤u yer         :Askeri Müze

Ortadaki büyük, yanlardakiler küçük
çapl› olmak üzere on iki a¤›zl› olan top, a¤›z-
dan dolma ve kaval namluludur. Top gövde-
si ortadan muyluludur. Gövdenin namlu
ucuna yak›n yerinde ve üst k›sm›nda dilimli
bir kartufl içerisinde, kabartma tekni¤inde sü-
lüs hat ile yaz›lm›fl ‘Es Sultan el-Gazi Musta-
fa Han ibn’ül Gazi Mehmet  Han’ fleklinde sa-
hip kitabesi ile  namlu gerisinde yine bir kar-
tufl içerisinde  Amel-i Hasan ser rihtegan
Dergah-› Ali, sene 1109’ fleklinde usta kitabe-
si yer almaktad›r. Bu haliyle topun Hicri 1109
tarihinde dökümcü bafl› Hasan taraf›ndan
Sultan Mustafa ad›na döküldü¤ü anlafl›lmak-
tad›r. Bu kitabelerin arkas›nda ise kaz›ma
olarak yaz›lm›fl top 12 a¤›zl›, 57,5 kantar, 8
kar›fl, çap 28, maa üçer v›k›yye, sene
1126(M.1714)’ fleklinde topun imalinden on

yedi sene sonra tekrar kullan›lmak üzere öl-
çümlerinin yap›ld›¤›na dair kitabe yer almak-
tad›r.

4.Sultan III.Ahmet (1703-1730) ad›na dö-
külmüfl on bir a¤›zl› tunç top (Resim 8)

Envanter numaras›       : 27
Dönemi                        : 1704 (H.1116)
Boyu                            : 215 cm.
Çap›                             : 25,5 cm.
Cidar                            : 4 cm.
A¤›rl›¤›                        : 2651,270 kg.
Gülle a¤›rl›¤›               : 12,820 kg.
Bulundu¤u yer             : Askeri Müze

A¤›zdan doldurulan top, kaval namlulu-
dur.Gövde ortadan çift muylulu olup, muy-
lulara kadar olan k›sm› d›fltan çok kenarl›d›r.
Muylularla a¤›z aras› yivlidir. 18. yüzy›l ilk
yar›s› süsleme karakterinde dekorlanm›fl
olan namlu gövdesi üzerinde kabartma tek-
ni¤inde bitkisel ve geometrik motifler bulun-
maktad›r. Gövde üzerinde a¤›za yak›n yerde
‘Es- Sultan ahmed Han ‹bn’ül Gazi Mehmed
Han’ ibaresi ile falya deli¤i önünde ‘Amel-i
Mustafa ser rihtegan, Dergah-› Ali, sene 1116’
fleklinde yap›m ustas› ve döküm tarihi ile or-
tada ‘Top 47 kantar, 8 kar›fl, çap 9, maa bir v›-
k›yye fi sene 1126(M.1714)’ olarak topun ima-
linden on sene sonra tekrar yap›lm›fl ölçüm
ve kontrol de¤erleri vard›r. Dolay›s› ile bir
önceki top(envanter numaras› 26)  ile birlikte
bu topun, ayn› tarihte yap›lan ölçümlerinden
1714 tarihlerinde  yap›lacak bir savaflta kul-
lan›lmak üzere tekrar test edildikleri anlafl›l-
maktad›r.
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Resim 10; Eyüpsultan bulvar›n-
da yer alan top (Eyüp Belediye
arflivinden)  
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‹stanbul’un fethinin ‹slâm Âleminde ve
gerekse Bat› Dünyas›’nda büyük bir etki
uyand›rd›¤› muhakkakt›r. Büyük Roma ‹m-
paratorlu¤unun son halkas› olan bu flehir
ayn› zamanda Avrupa feodal düzeninin y›-
k›lamayaca¤›na dair kale gibi alg›land›¤›n-
dan flehrin Müslüman Türklerce fethi yakla-
fl›k 1000 y›ld›r süren Roma ‹mparatorlu¤u-
nun son uzant›s›n› tarihe gömdü¤ü gibi,
surlar›n ard›na saklanarak zulüm ve bask›-
n›n süremeyece¤ini gösterdi. 

‹slâm Âlemi’nde ise flehrin al›nmas›
farkl› alg›lanm›flt›r. Bilindi¤i gibi Hz. Pey-
gamber(s.a.v)’in ‹stanbul’un Müslümanlar
taraf›ndan fethedilece¤ine iflaret etti¤i “‹s-
tanbul mutlaka fetholunacakt›r, onu fetheden
kumandan ne güzel kumandan ve onu fetheden
asker ne güzel askerdir(1)” hadisi sebebiyle;
Hulefâ-i Raflidin döneminden itibaren  bu
flehrin fethi için daima seferler tertip
edilmifltir. Bu yolda ilk teflebbüs Emeviler
döneminde yap›lan iki sonuçsuz seferin bi-
rincisinde(48/669) bugün ‹stanbul’un sim-
gesi olan Ebu Eyyub el- Ensarî flehid olmufl
ve ‹stanbul surlar›n›n önüne defnedilmifl-
tir(2). Anadolu’ya Müslüman Türkler’in hâ-
kim olmalar›n›n ard›ndan hadiste geçen
müjdeye nâil olmak isteyen devlet adamlar›
‹stanbul’un fethini hep öncelikleri aras›nda
tutmufllard›r. Osmanl› sultanlar›ndan Y›ld›-
r›m Bayezid kuflatma ve fetih için ciddi ha-
z›rl›klar yapm›fl(3), ancak araya Timur gaile-
sinin girmesi ile bu teflebbüs akim kalm›fl-
t›r(4). Fetret döneminin ard›ndan tahta geçen
II. Murad da 6 Ramazan 825/24 A¤ustos
1422 tarihinde 50.000 kiflilik bir kuvvetle ‹s-
tanbul’u muhasaraya bafllam›fl(5), fakat bu
kuflatmada fiehzade Küçük Mustafa’n›n Bi-
zans’›n k›flk›rtmas› ile isyan etmesi sebebiy-
le baflar›s›zl›kla sonuçlanm›flt›r(6). Nihayet
1451 y›l›nda Osmanl› tah-
t›na oturan Sultan II. Meh-
med babas›n›n ve büyük
dedesinin gerçeklefltire-
medi¤i bu emeli gerçek-
lefltirmifltir.

‹stanbul’un Fethi Os-
manl› hakimiyetinde bulu-
nan bütün vilayet ve san-
caklara duyurulmufl, halk
bu haberden ziyadesiyle
memnun olmufl ve günler-
ce zaferi kutlam›flt›r. Os-
manl› Hakimiyeti d›fl›nda-

ki Müslümanlar aras›nda da fetih haberinin
ulaflmas›n›n ard›ndan ayn› heyecan›n›n ya-
flad›¤›n› ve bu yolda kutlamalar›n ve flenlik-
lerin yap›ld›¤›n› söylemek mümkündür. 

Çünkü Sultan Fatih, fethin ard›ndan ‹s-
lâm Co¤rafyas›nda bulunan devletlerin hü-
kümdarlar›na ve emirlerine fethi müjdele-
yen mektuplar göndermifltir(7). Fethin Müs-
lüman halklar taraf›ndan alg›lan›fl› için en
önemli kaynak olan gönderilen mektuplar
ve cevaplar›na geçmeden önce ad› geçen za-
man diliminde ‹slâm co¤rafyas›na hüküm
süren devletleri zikretmek istiyoruz. Suriye,
Filistin ve M›s›r’a hakim olan Memlük Dev-
leti, Kuzey Afrika’da Meriniler, Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu, Azerbaycan ve
Irak’ta Akkoyunlular, Kuzeydo¤u Anadolu
ve ‹ran’›n tamam›nda Karakoyunlular, Hin-
distan’da Lodiler, Orta Asya’da Kazan ve
Kas›m Hanl›klar›, Anadolu’da ise Dulkadi-
ro¤ullar›, Ramazano¤ullar› ve Karamano-
¤ullar›.

M›s›r Halk› ve Yöneticilerinin ‹stan-
bul’un Fethine Bak›fllar›

Bu konuda Makam-› Hilafeti uhdesinde
bulundurmas› sebebiyle ilk olarak M›s›r’da
fethin nas›l karfl›land›¤›n› ele almak
istiyoruz. 

K›saca fethe kadar Osmanl› Memlüklü
iliflkilerine göz atacak olursak: Osman Gazi
döneminden beri Memlük Devleti, Osman-
l›lar›n, Balkanlarda  fetihlerde bulunmas›n-
dan ziyâdesi ile memnun olmufl, her sefer
öncesi ve sonras›nda arada elçiler gidip gel-
mifltir.  Halifenin emri ile Osmanl› Ordula-
r›n›n yapt›klar› mücadelelerde muvaffak ol-
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(1) Ahmed ibn Hambel, Müs-
ned, IV, ‹stanbul 1413/1992,
s.335; ‹bnü’l-Esir, Üsdü’l-⁄âbe
fi Ma’rifeti’s-Sahabe, I, Beyrut
1970, s.224
(2)  ‘‹mâdü’d-din Ebû’l-Fidâ
‹smâ‘il ‹bn Kesîr ed-D›maflki,
el-Bidâye ve’n-Nihâye, III, Bey-
rut 1400/1981, s.459
(3)  Bu haz›rl›klar için bkz:,
Mehmed Neflrî, Kitâb-› Cihan-
Nûmâ, (yay. Faik Reflid Unat,
M- Altay Köymen) I, Ankara
1987, s. 325-330
(4)  Neflrî, a.g.e, s.329
(5) Zafer Tafll›kl›o¤lu, “II. Mu-
rad’›n ‹stanbul muhasaras›
Hakk›nda bir Eser”, ‹stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Dergisi, Say› 11-12, ‹stan-
bul 1956, s.209.
(6)  Neflrî, a.g.e, s557
(7)  Feridun Bey, Münfleat-› Se-
lâtîn, I, ‹stanbul 1275/1859, s
142 vd. Feridun Bey’in bahsi
geçen eserinde yer verdi¤i Os-
man Gazi, Orhan Bey ve I.
Murad dönemleri mektup ve
menflurlar›n›n s›hhatine dair
Mükrimin Halil Yinanç bunla-
r›n Harzemflahlara ait bir ta-
k›m mektup ve menflurlardan
tahrif ve intihal edilmifl olduk-
lar›n› belirtmifl ve makalele-
rinde I. Murad sonras› dö-
nemle ilgili herhangibir ten-
kidde bulunmam›flt›r.(bkz.
Mükrimin Halil Yinanç, “Feri-
dun Bey Münfleat›”, Târih-i
Osmânî Encümeni Mecmu-
as›(TOEM), say› 77, s.161vd;
say› 78, ‹stanbul 1340, s.38vd;
say› 79, 1stanbul 1340, s.95vd;
say› 81, ‹stanbul 1340, s.216vd.
Ayn› konuda J.H. Mordtman
ise Mükrimin Halil’in bu tes-
pitlerinden yola ç›karak son-
raki dönem için yaz›lan mek-
tup ve menflurlar›n da “intihal
ve tasnî eseri olmas› melhuzdur”
fleklinde ifade kullanmakta
ancak henhangi bir kaynak
belirtmemektedir.(bkz. J.H.
Mordtman, “Feridûn Bey”
Milli E¤itim Bakanl›¤› ‹slam An-
siklopedisi(‹A), cilt IV, Eskifle-
hir 1997, s.569-570).

Resim 1; Bo¤az, Garvür(Bospho-
rus Miss Pardoe s,21)



malar› için duâlar edilmifltir(8). Osmanl› ve
Memlük Devletleri aras›nda Y›ld›r›m Bâye-
zid(791-804/1389-1402)’in Malatya’y› ilhâk›
üzerine küçük bir kriz yaflanm›flt›r(9). Fakat
do¤uda beliren Timur tehlikesi sebebiyle
Y›ld›r›m zapt etti¤i yerleri iâde etmifl, buna
ra¤men iki devlet Timur’a karfl› her hangi
bir ittifaka gidememifltir.

Fetret Devri (804-815/1402-1413)’nin ar-
d›ndan Çelebi Mehmed (816-824/1413-
1421)’in gayretleri ile toparlanan Osmanl›
Devleti, Memlûklüler ile tekrar dostça mü-
nâsebetlere bafllam›flt›r. Bu durum o¤lu II.
Murâd (824-854/1421-1451) devirlerinde
küçük say›labilecek baz› hâdiselere ra¤men
çok s›cak bir flekilde devam etmifltir(10)

Fâtih Sultan Mehmed (854-886/1451-
1481) dönemi, Osmanl›-Memlûklü münâse-
betleri bak›m›ndan ayr› bir ehemmiyeti hâ-
izdir. Osmanl› ordular›n›n gayr-i Müslimle-
re karfl› kazanm›fl olduklar› zaferleri bir iki
istisna d›fl›nda maddî imkânlarla olmasa
da, mânen ve fikren destekleyen Memlûk-
lüler ayn› tavr› Fâtih’in ‹stanbul’u fethinden
sonra da sergilemifllerdir(11) ‹stanbul’un fet-
hedildi¤i zamanlarda M›s›rda da taht de¤i-

flikli¤i olmufl Sultan Çakmak(841-857/1438-
1453)’›n ard›ndan el-Melikü’l-Eflref Seyfud-
din Aynal(857-863/1453-1460) tahta ç›km›fl-
t›(12). Fatih hem ‹stanbul’un fethini haber
vermek hem de yeni Sultan’› kutlamak
maksad›yla Emir Cemaleddin Yusuf el-Kâ-
buni’yi Molla Gürani(1410-1488) taraf›ndan
Arapça yaz›lm›fl bir mektupla M›s›r sultan›-
na göndermifltir(13). Sultan Mehmed’in elçisi
bahsi geçen mektup ve bir k›s›m hediyelerle
Kahire’ye ulaflm›fl bu hediyeleri halifeye ve
M›s›r Sultan›na takdim etmiflti(14). 

Mektupta kullan›lan ifadeler ve takip
edilen uslüp son derece dikkat çekicidir. Fa-
tih mektubuna ‹slâm infla usulüne uygun
olarak besmeleyle bafllam›fl ancak hamdele
ve salveleden önce daha evvel M›s›r sultan›
ve Halifelere yaz›lan di¤er mektuplardaki
uslubdan farkl› olarak Al-i ‹mran suresinin
26. ayetini “ Resulüm deki mülkün gerçek sahi-
bi olan Allah›m sen mülkü diledi¤ine verirsin ve
o mülkü diledi¤inden geri al›rs›n. Diledi¤ini yü-
celtir diledi¤ini alçalt›rs›n. Her türlü iyilik se-
nin elindedir gerçekten sen her fleye kadir-
sin.(15)” zikrederek mülkü diledi¤ine veren
Allah’›n buna daha lay›k olan Osmanl›lara
rahmeti ile muamele etti¤ini ve Fethi mü-

yesser k›ld›¤›n› daha ilk cümlede çarp›c›
bir flekilde ortaya koyarak Osmanl› cihan
devleti ülküsünün ilk iflaretini vermifltir.

Mektupta M›s›r Sultan› için “Sultani’l-
vali’l-âli, el âlimi’l-âmili’l-müeyyed el-muzaf-
feri’z-zahîri’n-nas›ri el avni’l-gavsi’l- yasil
imami’l-himamin-nizam”(16) ifadeleri kulla-
n›lm›fl, devam›nda ‹stanbul’u neden fet-
hetti¤ini, flehrin önemini, Bizansl›lar› faali-
yetlerini, savafl›n teferruat›n› anlatm›fl ve
makam› hilafete olan sayg›s›n› belirterek
karfl›l›¤›nda mektup bekledi¤ini bildirmifl-
tir. ‹stanbul’dan gelen mektup 25 fievval
Pazartesi/29 Ekim Pazar günü gelenek ol-
du¤u üzere baflta Kahire kalesi olmak üze-
re flehrin bütün sokaklar›, camileri ve M›-
s›r’›n di¤er yerleflim yerlerinde okunmufl;
böylelikle fetih haberi bütün ahaliye du-
yurulmufltur. Haberi duyan halk çok
memnun olmufl, Kahire ve di¤er flehirler
günlerce süslenmifl ve flenlikler düzenlen-
mifltir(17).

Halk›n coflkusuna ve resmî törenlere
ra¤men Memluklü devlet idarecilerinin
halkla ayn› duygular› paylaflt›¤› söylene-
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(8)  Bu konuda bkz, Neflrî,
a.g.e,64-67; Muhammed Harb,
I. Selim’in Suriye ve M›s›r Sefe-
ri, ‹stanbul 1986, s.2vd; Mus-
tafa Güler, Yavuz Sultan Se-
lim’in M›s›r Seferi, ‹stanbul
1994 (Bas›lmam›fl Yüksek Li-
sans Tezi), s.12-14
(9)  Neflrî, a.g.e, s.102-103.
(10)  Feridun Bey, a.g.e, 145-
146.
(11)  Sultan II.Murâd Han, Fâ-
tih Sultan Mehmed’e Nasihat-
ler, (yay. Abdullah Uçman, ‹s-
tanbul tarihsiz, 29; Osmân Tu-
ran, Türk Cihan Hâkimiyeti
Mefkûresi Tarihi Türk Dünya
Nizâm›n›n Millî, ‹slâmî ve ‹n-
sânî Esaslar›, II, ‹stanbul 1993,
60-71.
(12) Cemalüddin Ebi’l-Meha-
sin Yusuf ibn Tagribirdî el-
Atabekî , En Nucumu’z-Zâhira
fî Muluk-i M›sr ve Kahira, Cild
XVI Kahire 1392/1972 55
(13) Feridun Bey, a.g.e, s.235-
238
(14)  ‹bn Tagribirdî,.a.g.e, s.70.
(15) Feridun Bey, a.g.e , s.235
(16)  Zaman›n Sultanlar› ara-
s›nda kal›plaflm›fl olan bu ifa-
delerin anlam›” Yüce Yönetici
Sultan, bildiklerini kesinlikle uy-
gulayan, zaferler kazana ve ihti-
yaç sahiplerine yard›m eden ve
insanlar›n nizam›n› en güzel hi-
maye eden” dir

Resim 2; Lonca mensuplar›n›n
geçifli, minyatür (Geleneksel
Türk Sanatlar›, Mehmet Özel,
Kültür Bakanl›¤› Yay. Ankara,
s219)



mez. Çünkü o zamana kadar s›n›rda Bi-
zans’a cihad yapan küçük bir beylik olarak
görülen Osmanl› Devleti; ‹stanbul’un fethi
ile yüzy›llard›r baflar›lamayan bir ifli baflar-
m›flt›r. Bu da  devaml› güçlenen Avrupa
karfl›s›nda Müslümanlar›n kendilerini koru-
yacak bir büyük devletin ortaya ç›kt›¤› gü-
venini vermeye bafllam›flt›r. Bu temel
sebebe istinaden kendilerini ‹slâm Âleminin
hamisi olarak gören Memlük idarecileri hal-
k›n tersine gerçekte fetih haberinden  son
derece hoflnutsuz olmufllard›r(18).

Ancak Memlük Sultan› siyasi teamüller
gere¤i Emir-i Ahur Yerflbay’› Fatih’e elçi
olarak göndermifltir.(19) M›s›r sultan› Fati-
h’in kendi hakk›nda kulland›¤› Sultani’l-va-
li’l-âli, el âlimi’l-âmili’l-müeyyed el-muzafferi’z-
zahîri’n-nas›ri el avni’l-gavsi’l yasil imami’l-hi-
mamin-nizam” ifadelerine karfl›l›k onun için
“Nas›riru mu’izzü’l-‹slâm-i ve’l-müslimin, nâ-
s›ru’l-¤uzat-i ve mücahidin melcei’l-fukara-i
ve’l-mesâkin za’im-i cüyufli’l-mavahhidin, mü-
mehhidi’-düveli’l-müfliddi’l-memaliki ’›madül
milleti hami’s-su¤uri’l-islâmiyye ¤›yasul-üm-
meti’l- muhammediyye zâhiri’l mulük-i ve’s-se-
latin azdü’l-emiril mü’minin lâ zâlet ihbaru fu-
tühatihi mütevatireten(20)”. Övgülerini kullan-
m›fl ve “fetih haberlerin devaml› sürsün” diye-
rek feth-i mübini desteklendi¤i ifade etmifl-
tir. Mektubun devam›nda fethin dinî ve ta-
rihi önemini vurgulanm›fl, bunun gerçek bir
muzafferiyet oldu¤unu beyan edilmifltir.
Son k›s›mda ise Sultan Fatih’in hediyelerine
karfl›l›k gönderdi¤i hediyeleri zikredilmifl-
tir(21). Mektubun genel havas› Osmanl›lar›n
bu muazzam hadiseyi sanki Memlüklü-
ler’in bir ileri kuvveti ve fetih kolu olarak
yapt›klar› fleklindedir. Mektup 20 Zilkade
857/22 Kas›m 1453 tarihinde kaleme al›n-
m›flt›r.

Hicaz Halk› ve ‹darecilerini tutumu 
Siyasi bak›mdan Memlük Devletinin

idaresi alt›nda bulunan Mekke ve Medi-
ne’nin mahalli idarecisi olan fierif’e Fethi
müjdelemek için iki ayr› mektup
yaz›lm›flt›r. Bunlardan birincisi do¤rudan
fierif’in kendisine, di¤eri de fierif’e
ulaflt›r›lmak üzere M›s›r Sultan’›na
gönderilmifltir(22). Birinci mektubu Hac›
Muhammed Zeytuni fierife ulaflt›r›lm›flt›r.
Mektupta fierife; “Haremeyn’in sultan› ve ko-

ruyucusu” olarak hitap edilmifltir. Ard›ndan
‹stanbul Galata ve Üsküdar’›n büyük u¤rafl-
lar sonunda al›nd›¤› ve bu fethin flerifin
ceddi olan Hz. Rasulüllah’›n bir mucizesi
oldu¤u belirtilmifltir. Hediye olarak ta fie-
rif’in flahs›na 2000 has ayar filori, Haremeyn
halk›na ve fukaras›na da¤›t›lmak üzere de
7000 filori, Haremeyn hizmetçilerine ve Me-
dine halk›na 1000 filori gönderilmifltir(23).

Mekke fierifine gönderilen di¤er mek-
tup asl›nda müstakil bir mektup de¤il sade-
ce siyasi olarak Mekke ve çevresinin hakimi
olan M›s›r sultan›na yukar›da zikredilen
mektubun gönderildi¤ini haber veren bir
pusula mahiyetindedir(24).

Yukar›daki mektuba gelen cevap Os-
manl›n›n ve fethin Haremeyn ahalisi tara-
f›ndan nas›l alg›land›¤›na dair önemli ipuç-
lar› vermektedir. Mektubun hemen bafl›nda
Fatih için “‹slâm’›n hadimi, Muzaffer mücahid-
lerin önderi, nusret sahibi ‹slam ve Müslüman-
lar›n yard›mc›s›, di¤er melik ve sultanlar›n sul-
tan›, mücahidlerin gözlerinin nuru, ahiret ve bu
dünyada Allah’›n lütuf bahçesinin nuru, deniz-
lerin ve karalar›n kahraman› , Muhammed fleri-
at›n›n dirilticisi, ‹slâm milletinin kurtar›c›s›,
öncekilerini yapt›klar›ndan daha çok gaza ve ci-
had yaparak onunla övünmeye lay›k olan
“Allah adalet ve ihsan› emreder(25) ayeti ile
flereflenen Osmano¤ullar›n›n eskilerinin ve ye-
nilerinin iftihar etti¤i” gibi yüceltici ifadeler-
den sonra kullan›lm›fl ard›ndan da, fetihleri
ve mazafferiyetin devam› için dua edilmifl-
tir(26).

Bu övgü ve dua cümlelerinden sonra
çok aç›k bir flekilde Feth’in Hicaz halk› tara-
f›ndan coflkuyla alg›lan›p kutland›¤›na dair
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(17)  Feridun Bey, a.g.e, s.235
(18)  Bu konuda bkz. Muham-
med Harb, “‹stanbul’un Ana-
dolu d›fl›ndaki ‹slâm Dünyas›-
na Tesiri”, 2. Uluslararas› ‹stan-
bul’un Fethi Konferans› 30-31
May›s, 1 Haziran 1997, ‹stanbul
1997, s. 226 vd
(19) ‹bn Tagribirdî a.g.e, s.71;
Feridun Bey, a.g.e, s.239-240
(20)  Bu kelimeleri anlam› ise:
“ ‹slâm’›n izzetinin, Müslüman-
lar›n, gazilerin ve mücahidlerin
yard›mc›s›, fukara ve miskinlerin
s›¤›na¤›, tevhid ordusunun önde-
ri, devletin devam ettiricisi, mille-
tin dire¤i, ümmetin hamisi, melik
ve sultanlar›n önderi” dir.
(21)  Muhammed ibn Ahmed
ibn ‹yas el-Hanefî, Bedayiu’z-
Zuhur fî Vekai’d-Duhur, (tahkîk
Muhammed Mustafa), cilt II,
Kahire 1404/1984. s.316;
Feridun Bey, a.g.e, s.238-240
(22)  Feridun Bey, a.g.e, s.
229,233,238, Hoca Saadeddin
Efendi, Tâcü’t-Tevarih, cilt I, ‹s-
tanbul 1279/1862,s. 423-429 
(23)  Feridun Bey, a.g.e, s 240
(24)  Bu durum fethi müjdele-
mek için gönderilen mektupla-
r› Türkçe’ye tercüme edip ya-
y›nlayan Ahmed Atefl taraf›n-
dan da belirtilmifltir. Bk. Ah-
med Atefl, “‹stanbul’un Fethi-
ne Dair Fatih Sultan Mehmed
Taraf›ndan Gönderilen Mek-
tuplar ve Bunlara Gelen Ce-
vaplar”, ‹stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi,
Cild IV, say› 7, ‹stanbul 1953,
s.26-27 dn 28
(25) Nahl Suresi , 90
(26)  Feridun Bey, a.g.e, s 243

Resim 3; Süleymaniye Camii
(L’orient, E. Fland›n)



sat›rlar yer alm›flt›r. Mektubun büyük bir
sevinç ve tazimle aç›ld›¤› ve içinde
Kur’ân’dan Ayetlerin ve Peygam-
ber(s.a.v.)in mucizesinin gerçekleflti¤ine da-
ir hadislerin oldu¤u beyan edilmifltir. Hal-
k›n ve idarecilerini sevincini belirtmek için-
de flöyle denilmifltir “bu habere son derece se-
vindik, ve kutlamalar yapt›k, bize atalar›n›z›n
adetleri üzerine gönderdi¤iniz 9000 filori halk›
son derece memnun edip size dualar ettiler(27)”

Mektubu ‹stanbul’a Mevlana Necmed-
din Suyutî, Zemzem’e bat›r›lm›fl hind ku-
mafllar› ile Mekke güvercinine benzeyen
Re’s Rümke kuflu hediyelerle birlikte getir-
mifltir(28)

Karakoyunlular ve Akkoyunlular
Karakoyunlularla Osmanl›lar’›n ‹liflkile-

ri eskiden beri dostane bir flekilde cereyan
edegelmifltir. Fetih esnas›nda Karakoyunlu
hükümdar› olan Cihanflah’a fethi müjdele-

yen bir mektup gönderilmifl karfl›l›¤›nda da
Cihanflah bu müjdeden memnun oldu¤unu
beyan eden mektup ‹stanbul’a ulaflm›flt›r.

Sultan II. Mehmed bu mektuba da ay-
nen Memlüklülere yazd›¤› gibi cihangirlik
edas› ile bafllam›fl ve Allah(cc)’›n kendisine
Kur’ân’da bahsi geçen fethi nasib etti¤ini
vurgulam›flt›r(29). Devam›nda Allah’a hamd,
Peygamberine salavat ve çeflitli fliirler yer
alm›fl daha sonra ‹stanbul ve Galata’n›n
özellikleri ile savafl ahvalinden uzun uzad›-
ya bahsedilmifltir(30). En sonda ise bu fetihle
elde edilen maddi ve manevi kazançlara
iflaret edilmifltir.

Cevapta ise Cihanflah girizgah cümlele-
rinden sonra Fetih mektubunun ulafl›r ulafl-
maz tüm ‹ran Camiilerinde okundu¤unu
bildirmifl ve bizim için önemli olan kendisi-
ni ve fethin ‹ran co¤rafyas›nda karfl›lan›fl›
ile ilgili flöyle demifltir: “Mektubun okunma-
s›n bittikten sonra herkes mülkün sahibi olan
Allah’a hamd edip sevindi ve aferin sadalar›
yükseldi. Halk sevincinden çeflitli gösteriler yap-
t›. Sanat sahipleri sanatlar› göstererek halk› e¤-
lendirdi. Haberden tüm ‹ran halk› mutlu oldu.
Fatih’e dua ederek murad›na göre yafla dediler.
Bu kutlamalar›n sesleri Çin’in en uzak kesimle-
rine kadar uzand›. Tüm flehir ve kasabalarda üç
gün üç gece bayram yap›ld› Halk, alimler, sey-
yidler ve flerifler fehin devaml› olmas› için du-
alar ettiler(31).”

Cihanflah müjdenin karfl›l›¤› olarak Os-
manl› elçisi Kemaleddin Abdüsamed Bey’i 
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(27)  Burada fierif, sadaka ve
ihsanla ilgili ayet ve hadisleri
zikretmifltir.
(28) Feridun Bey, a.g.e, s 244
(29) Fetih suresi, 1.
(30)  Feridun Bey, a.g.e, s 245-
246
(31)  Feridun Bey, a.g.e, s 249-
250

Resim 4; Haçl› donanmas›n›n
Haliç’e girifli, (‹stanbul, ‹TO,
yay., s,98)

Resim 5; Anadolu Hisar›,
Gravür (‹stanbul, Martin
Hürlimann  s,24)



ihtimamla a¤›rlam›fl ve Hâce Kemaleddin
Hemadani’yi iki katar deve yükü çad›r, al-
t›n dokumal› ipek hal› seccade, çeflitli ku-
mafllar, bir k›l›ç, bir hançer ve kemeri cev-
herle bezenmifl tab›lbaz, alt›n ifllemeli e¤er
örtüsü ile alt›n e¤er, cevherli aba, gümüfl
hokkalar ve padiflahlara lay›k birçok eflya
ile birlikte ‹stanbul’a göndermifltir(32).

‹ran halk›n›n coflkusu ve mutlulu¤una
ra¤men Ça¤dafl ‹ran kaynaklar›n›n fethe
son derece ilgisiz kalm›fllard›r. Bu ilgisizlik
belki de, kendi devletlerinin baflar›lar›n›
yazmay› teamül edinen müelliflerin Os-
manl› baflar›s›n› yeterince hazmedememele-
rinden dolay›d›r. Fetihle ayn› zaman dili-
minde kaleme al›nan Mir-Hond’un Ravza-
tu’s-Safa(33)’s›nda, Kemaleddin Abdurrez-
zak Semarkandi’nin Matla-i Sa’deyn(34)’in-
de ve Ebu Bekir Tihranî’nin Kitab-u Diyar-
bekiriyye(1)35’sinde hiçbir flekilde fetihden
bahsedilmemesi yukar›daki tesbitimizi hak-
l› ç›karmaktad›r. Ancak bu durumun halk
nezdinde böyle olmad›¤› ‹stanbul’un fethi-
nin ard›ndan Fatih’in bilhassa ‹ran’›n bat›-
s›ndaki flahsiyetlerle kurdu¤u iliflkiden ko-
layca anlafl›labilir. Çünkü Fethin ard›ndan
bu bölgelerden içlerinde Ali Kuflçu, fieyh
Alaaddin Ali ibn Muhammed fiahru-
di(v.1470) gibi flahsiyetlerin bulundu¤u on-
larca ilim adam› ‹stanbul’a gelmifltir. ‹ran
kaynaklar›nda fetihten ilk olarak 929/1523
y›llar›nda, Hond-Mir adl› tarihçi Habibussi-
yerinde çok k›sa ve sade olarak bah-
sedilmektedir(36).

Ayn› ilgisizlik ve k›s-
kanma Akkoyunlular ara-
s›nda da görülür. Akkoyun-
lu ayd›nlar›n› ve devlet
adamlar›n›n bu ilgisizli¤i
onlar›n Timur neslinden ol-
malar›na ba¤lansa da(37) Ti-
mur hadisesinde Osmanl›la-
r›n yan›nda yer alan Kara-
koyunlu yazarlar›n böyle bir
tav›r tak›nmalar› ilginçtir.
Devlet Adamlar› ve ayd›nla-
r›n bu ilgisizli¤ine ra¤men
gerek ‹ranl› flairler gerekse
edebiyatç›lar tarih kitapla-
r›ndan önce fethe yer ver-
mifller ve fliirler yazm›fllar-
d›r(38)

Di¤er Müslüman Ülkeler
Yukar›da da zikretti¤imiz gibi 1453 y›-

l›nda Hindistan’da Lodiler Hakimdi. Bu
devletin ça¤dafl sultan› ise Behlül Ahmed
Lodi(1451-1489) idi. Ancak ne Osmanl› kay-
naklar›nda ne de ulaflabildi¤imiz ça¤dafl
Hind kaynaklar›nda ‹stanbul’un fethi ile il-
gili kay›t yer almamaktad›r.

Orta Asya’n›n kuzeyinde Kazan Hanl›¤›
güneyinde ise Kas›m Hanl›¤› hüküm sür-
mekteydi. 1444-1462 y›llar› aras›nda Sultan
II. Mehmed ile ayn› zamanda sultanl›k ya-
pan Kazan Han› Mahmud ibn Muham-
med’in zaman zaman ‹stanbul ile mektup-
laflt›¤› bilinmesine ra¤men(39) ‹stanbul’un
fethi ile ilgili resmi yaz›flmalarda herhangi
bir kay›t yoktur. Yine ayn› flekilde fetih ön-
cesi fiirvanflah(40), Azerbaycan Hakimi K›l›ç
Arslanla(41), Kazan hakimi Ulu¤ Beyin o¤lu
Abdüllatifle(42), Baysurgur Mirza(43) ile ve
Karaman o¤lu ‹brahim beyle(44) saltanat teb-
riki mahiyetinde yaz›flmalar›na ra¤men bu-
ralara fethin müjdelendi¤ini dair yada bura-
lardan fetihten duyulan memnuniyeti be-
yan eden mektuplar elimizde yoktur. An-
cak fluras› muhakkakt›r ki Osmanl› toprak-
lar›nda yaflan tüm Müslümanlar›n yan›l›ra
M›s›r, Arabistan, ‹ran Kafkasya, Ortaasya
ve Güney Asya’daki Müslümanlar›n tama-
m› ‹stanbul’un fethinden büyük mutluluk
duymufllar ve bu fetih için günlerce kutla-
malar yapm›fllard›r.
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Resim 6; ‹stanbul-Resim kroki,
Çizim: Reflat Seviçsoy (Türk
‹stanbul, Reflat Ekrem Koçu s,
18-196 ‹stanbul 1953)

(32) Feridun Bey, a.g.e, s 250
(33)  Bk. Cilt IV, Delhi 1891
s.850 vd. 
(34) (yay. Muhammed fierif)
Lahor 1946-1949
(35)  (Çev.Mürsel Öztürk)
Ankara 2001
(36)  c.IV. Tahran 1362, s.455
(37) Abdurresul Heyrendifle
“‹ran’›n Tarihi Kaynaklar›nda
‹stanbul’un Fethinin Yank›la-
r›(Hicri 9 ve 10./Miladi 15.ve
6. As›rlar)”, 1. Uluslararas› ‹s-
tanbul’un Fethi Konferans› 24-
25 May›s1996, ‹stanbul 1996,
s.212-213
(38)Muhammed Said Cema-
leddin, “Farsça Kaynaklarda
‹stanbul’un Fethi” 2. Uluslara-
ras› ‹stanbul’un Fethi Konferan-
s› 30-31 May›s, 1 Haziran 1997,
‹stanbul 1997,  s. 145-150
(39) Ahmed Temir, Türk Dün-
yas› El kitab› cilt. I, Ankara
1993, s.409
(40) Feridun Bey, a.g.e, s 236
(41) Feridun Bey, a.g.e, s 227
(42 Feridun Bey, a.g.e, s 228
(43) Feridun Bey, a.g.e, s 231
(44) Feridun Bey, a.g.e, s 233
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tad›r. Çeflitli dergilerde makaleleri yay›nlanm›fl ve birçok bilimsel toplant›larada kat›lm›flt›r.



Fatih’in ‹stanbul’u fethi ile, fetih yal-
n›z askeri harekattan ibaret kalmam›fl, ilim ve
sanat fethi de takip edilerek, ‹stanbul’un kül-
tür ve sanat merkezi haline gelmesi sa¤lan-
m›flt›r. "Dil, din, ›rk, an’âne bak›m›ndan fark-
l› olan ülkeleri Türk Devleti’nin mutlak otori-
tesi alt›nda tutmak gerekiyordu. Bunun için
de imparatorlu¤un çeflitli görevlerini yerine
getirebilecek bilgili ve kabiliyetli idarecilere
ihtiyaç vard›. Ayr›ca saray halk›n›n bütün ifl-
lerini idare edebilecek elemanlar da gereki-
yordu. Bu büyük ihtiyaç karfl›s›nda "Saray
Mektepleri" kurulmaya bafllanm›flt›r. Litera-
türde bu kurumlar "Haz›rl›k Saraylar›" ad› al-
t›nda da geçmektedir. Bu Saray Mektepleri,
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun bütün sivil me-
murlar›n›, devlet ileri gelenlerini ve askeri
görevlilerini, Yeniçeri A¤as›n›, Sadr-› âzam›-
n›, Defterdar›n›, Kubbe Vezirini, Dîvân fiâir-
lerini, Tarihçilerini, Hattatlar›n›, Beylerbeyle-

rini ve  Valilerini yetifltirmifltir."(1) Bu duru-
ma göre de saray nak›flhanesinde çal›flan sa-
natkârlar›n da bu  okullarda e¤itim-ö¤retim
gördükleri söylenebilir. 

"Haz›rl›k Saraylar›n›n önemli bir özelli¤i
de gençlerin daha mektepte iken ifl ve memu-
riyet hayat›na kat›lmas›yd›. Talebeler böylece
hem bir tak›m dersler görüyorlar, hem kabili-
yetlerine göre çeflitli sanatlar ö¤reniyorlar,
hem de mektebin genel ifllerine kat›l›yorlard›.
Dolay›s›yla bilgi, ifl ve memuriyet staj› hep

bir arada yürütülüyordu."(2) Buradaki ö¤-
renciler seçtikleri alanlardaki incelikleri, de-
taylar› iyice kavrayarak, tecrübeleniyorlard›. 

Haz›rl›k Saraylar›na (Edirne Saray›, Ga-
lata Saray›, ‹brahim Pafla Saray›, ‹skender Çe-
lebi Saray›) önceleri devflirme çocuklar› al›-
n›rken, Kanunî Sultan Süleyman zaman›nda
Türk ve Müslüman çocuklar› da buralara ka-
bul edilmeye bafllanm›flt›r.

Saray Mektepleri’nde e¤itim görenler,
devlet içerisinde en yüksek mevkîlere kadar
ilerleyebilmekte idiler. "fiâirler, edipler, tarih-
çiler, musikî ve güzel yaz› merakl›lar› (hüsn-
î hat) ve üstâdlar› olan sanatkârlar›n hemen
hepsi Saray Mektepleriyle bunlar›n devam›

olan Enderun’dan yetifliyordu."(3) Enderun,
ayn› zamanda bir kültür merkezi niteli¤i de
tafl›maktad›r.

Enderun Mektebi’nde bulunan Büyük
Oda tahminen Fatih Sultan Mehmet döne-
minde, Küçük Oda da Kanunî Sultan Süley-

man taraf›ndan kurulmufltur. Büyük ve Kü-
çük Odalar saray›n meslek okullar›d›r. "Bü-
yük ve Küçük Odalar›n ders programlar› flu
flekilde düzenlenmiflti: Kur’ân, ‹lm-î Hâl,
Tecvid, Arapça, Farsça, Yaz›, Cilt, Tezhip,
Oymac›l›k, Ressaml›k, K›raât, Meflk, Hattat-
l›k, Musikî ve Resim."(4)

Enderun Mektebine gelen "acemi o¤lan-
lar›n› gayretli çal›flmaya yöneltmek için en iyi
yol onlar›, üzerinde çal›flmak istedikleri alan-
da konu seçebilme hürriyetine sahip k›labil-
mekti. Acemi o¤lanlar›n e¤ilimleri ve kabili-
yetli olduklar› alanlar ciddiyetle incelenirdi.
Genellikle dersler tamamen tercihe dayal›y-
d›. Ancak Türkçe, Arapça ve Kur"an-› Ke-
rim"in ö¤retilmesi flartt›. Bu derslere ilaveten
acemi o¤lanlar›ndan istenilen tek fley bir ko-
nu üzerinde derinlemesine ve hakk›yla çal›fl-
mas›yd›. Tembellere yer yoktu."(5) Kabiliyet-
leri, e¤ilimleri ve istekleri do¤rultusunda
yönlendirilenler, isteyerek zevkle çal›fl›p, ve-
rilen görevleri tam manas›yla ve hakk›yla
yapm›fllard›r. Yaparak ve yaflayarak ö¤ren-
me ilkelerinin büyük bir titizlikle uyguland›-
¤› söylenebilir.

Ayasofya’n›n  güneydo¤usunda, Bab-›
Hümayun’a giden Bizans kilisesinin bulun-
du¤u yer, Osmanl› döneminde Arslanhane
olarak bilinmekteydi. "Evliya Çelebi de yine
17. yüzy›lda "Arslanhane’nin üst  tabakalar›
kat kat bina hücreleridir ki cem-i nakkaflan-›
üstadan karhanede sakinlerdir" diyerek, Ars-
lanhane’nin üst kat›nda hücreler bulundu¤u-
nu ve saray nakkafllar›-
n›n burada bar›nd›kla-
r›n› bildirir. Böylece es-
ki kilisenin alt›ndaki
mahzen veya bodru-
mun Arslanhane, üst-
teki esas mekan›n ise
Nakkaflhane oldu¤u
anlafl›l›r."(6) Arslanha-
ne ve Nakkaflhane ola-
rak uzun y›llar bu eski
kilise kullan›lm›flt›r.

Saray Nak›flhanesi-
nin kadrosunu, çal›flan-
lar›n isim ve yevmiye-
lerini gösteren arfliv ve-
sikalar› mevcuttur. Bu
vesikalara ehl-î hiref
denmektedir. Saray na-
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k›flhanesi, saray Enderun’unun önemli a¤ala-
r›ndan biri olan hazinedarbafl›n›n emrinde-
dir. "Bu esnaf ve sanatkâr›n  ayda bir kere ve-
rilen  ulufelerine bakar ve bundan (Hazine-
darbafl›) al›rlar. Ulufe günlerin (Divan-› Sul-
tanî)de yani Kubbealt› önünde bütün ocaklar
(Yeniçeri ocaklar›) ve sair hademelerin meva-
cibi  ç›kt›¤› s›rada, bunlar›n da ulufeleri ç›ka-
rak, eski  divanhane tabir olunan mahalde
(Buras› Babüssaade’nin sol k›sm› sonuna te-
sadüf eder ve Hazinedarbafl›, Kilercibafl›n›n
birbirine bitiflik hücreleri vard›) yap›lan ser-
gide Hazinedarbafl› muhasebecili¤i hizmetin-
de bulunan katib eliyle ve Hazinedarbafl› kar-
fl›s›nda da¤›t›lmak kanunu da konulmufl-
tu."(7) Sanatkârlar da bayramlarda padiflaha
hediyeler sunmufllar, karfl›l›¤›nda Padiflah›n
in’am› olan para ve kaftanlar da ehl-î hiref
defterlerine kaydedilmifltir. Saray nak›flhane-
sinde çal›flan sanatkârlar›n yevmiyeleri de
kabiliyetlerine, mevkilerine ve çal›flmalar›na
göre de¤iflme göstermifltir.

Saray d›fl›nda serbest çal›flan sanatkârla-
r›n  atölyelerinin bulundu¤u da söz konusu-
dur. "XVII.yüzy›lda bunlar›n yüz adedinin
dükkanlar›  oldu¤u kay›tl›d›r."(8) Saray nak-
kafllar›ndan farkl› bir üslupta, siparifl üzerine
çal›flan bu sanatkârlara çarfl› ressamlar› denil-
mektedir. "Nakkaflhanede  haz›rlanan kal›p-
lar ya her bir sanat dal›nda uzmanlaflm›fl sa-
ray atölyelerinde, ya  kentte ilgili loncalar›n
üyeleri taraf›ndan, ya da   imparatorlu¤un
herhangi bir üretim merkezinde uygulan›-
yordu. Saray atölyelerinde flu ya da bu dö-
nemde belli zanaat dallar›na a¤›rl›k verildi¤i
ve bütün dallar›n her zaman etkili olmad›¤›
görülür."(9)

"Çarfl› ressamla-
r› XVII. yüzy›ldan
bafllayarak ‹stan-
bul’da görülen bir
halk resmi ç›¤›r›d›r.
"Çarfl› ressam›" deyi-
mi ad›ndan anlafl›la-
ca¤› gibi, çarfl›da
dükkanlar› olan,
müflterilerin ›smar-
lad›¤› konularda re-
simler yapan profes-
yonel halk ressamla-
r›d›r."(10) Eserler  sa-
nat bak›m›ndan de-
¤erlendirildi¤inde

üstadlar toplulu¤u olan saray nakkafllar›n›n
eserleri her zaman birinci de¤erdedir. Buna
karfl›l›k çarfl› ressamlar›n›n eserleri de içerik
aç›s›ndan önemli belgeler durumundad›r. Si-
parifl çal›fl›ld›¤› için  daha ziyade ekonomik
davran›lmaktad›r. "Dükkanlar› olmay›p, ken-
di evlerinde çal›flan saray ressamlar›n›n say›-
s› bini buluyordu."(11) Ayr›ca "Koçi Bey risale-
sine göre on yedinci yüzy›lda ehl-î hirefin
mevcudu iki bin kadar imifl."(12) Gerçekten
sanatkârlar aç›s›ndan az›msanmayacak bir
rakamd›r. Bu da sanat aleminde bir canl›l›¤a
iflaret eder.

"Fatih Sultan Mehmed, II.Bayezid ve Ya-
vuz Sultan Selim’in saltanat y›llar›nda da,
varl›¤› anlafl›lan ehl-î hiref örgütünün Kanu-
ni Sultan Süleyman’›n (1520-1566) k›rk alt›
y›ll›k saltanat süresinde tam anlam›yla varl›k
gösterdi¤i ve anlafl›l›r bir örgütlenmeyle fa-
aliyetini sürdürdü¤ü belgelerle kan›tlanabil-
mektedir."(13) Hiç flüphesiz, sanatkârlar›n
kendi aralar›ndaki münasebetleri, birbirleri-
ne yaklafl›mlar›, teferruatl› bir paylafl›m› ve
organize olufllar› ile örnek oluflturmaktad›r-
lar diyebiliriz.

Fatih döneminde ince süsleme sanatlar›-
m›z yavafl yavafl olgunlaflmaya bafllar. Nak›fl-
hanenin bafl›nda ise sernakkafl olarak Özbek
as›ll› Baba Nakkafl  bulunmaktad›r. "Fatih’in
sohbetine dahil olan ve ona yak›nl›kla daima
iftihar etti¤ini vakfiyesinde bildiren Baba
Nakkafl’›n bu ifadesinden Fatih’in sanatkar-
larla da toplant›lar yapt›¤›n› ve onlar›n çal›fl-
malar› ile daima yak›ndan alakadar oldu¤u-
nu anl›yoruz."(14) Osmanl› Döneminde padi-
flahlar, genellikle sanatkârlara büyük bir de-
¤er vermifl, onlar› korumufl, himaye etmifl ve
gerekti¤inde büyük  ihsanlarda bulunmufl-
tur. Padiflahlar›n sanatkârlara verdi¤i önemi
belirten bir di¤er örnek ise flöyledir: "Gelibo-
lulu Mustafa Ali’nin Menak›b-› Hünerveran
adl› eserinde Kanuni Sultan Süleyman döne-
minin ünlü ressam› ve ayn› zamanda nakkafl-
bafl› olan fiah Kulu hakk›nda  verdi¤i bilgi
üzerinde durmak gerekir. Ali, Kanuni Sultan
Süleyman’›n fiah Kulu’na saray›n içinde özel
bir atölye verdi¤ini ve zaman zaman gidip
kendisini çal›fl›rken seyretti¤ini aç›kça ifade
etmektedir. Saray›n içinde oldu¤u anlafl›lan
bu atölyenin teflkilat gere¤i birinci avluda yer
ald›¤›n› rahatl›kla söyleyebiliriz."(15) Ba¤datl›
fiah Kulu, 1556 tarihindeki ölümüne kadar
saray nak›flhanesinin bafl nakkafl›d›r. Daha 
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sonralar› saray nak›flhanesinin bafl›na fiah
Kulu’nun talebesi olan Karamemi getirilir.

"Kanuni Sultan Süleyman’›n saltanat›n›n
bafllang›c›nda say›lar› 598 olan ehl-î hiref
mensuplar› 1556 y›l›nda 636 kifliye ulaflm›fl-
t›r.  Bunlar›n aras›nda en kalabal›k bölükler
nakkafl, kuyumcu ve kemha dokuyanlara ait
olanlard›r."(16) Kuflkusuz Osmanl› sanat›n›n
tarihi bak›m›ndan  en önemli  bölü¤ünü nak-
kafllar oluflturuyordu. Çünkü di¤er bölüklere
de desen, motif  v.b. bu nak›flhanede çizil-
mekteydi. Ancak daha sonra kuyumcular,
hal›c›lar, çiniciler v.s. de çal›flabiliyorlard›.
Ehl-î hirefe ba¤l› olan sanatkârlar, saray yö-
netiminin istedi¤i do¤rultuda çal›flmakla yü-
kümlüydüler. "II. Bayez›d zaman›nda saray-
da alt›n ve gümüfl avaniler kullan›lmakta
iken, Kanuni zaman›nda porselen eflya kulla-
n›lmaktad›r. Kanuni Süleyman’›n porselene
olan  düflkünlü¤ünü bilen saray nakkafllar›n-
dan baz›lar› serbest piyasa çini atölyelerine
›smarlad›klar› avanileri kendileri tezyin etti-
ler."(17)

Fatih’ten sonra II. Bayez›d  döneminde
Osmanl› kitap sanatlar›nda sanatkârlar   pek
çok yenilik getirmifllerdir. Desenler, motifler
kompozisyonlar zenginleflmifl ve incelmifltir.
Hal›dan çiniye, kumafltan ifllemeye kadar
pek çok alanda yayg›nlaflm›fl motifler de
mevcuttur. Fazlullah Nakkafl,  Hasan bin Ab-
dullah, Kanuni dönemine geçiflte önemli ba-
samaklardan birini teflkil eden sanatkârlar-
d›r.

1561 y›l›nda yap›lan Rüstem Pafla Camii
içinde yer alan çinilerde iki ayr› üslup görül-
mektedir: Saz Yolu üslubu ve Natüralist çi-
çekli üslup. Bu desenler saray nak›flhanesin-
deki sanatkârlar taraf›ndan çizilmifltir. Rüs-
tem Pafla Camii çini kompozisyonlar› aç›s›n-
dan zengin eserlerden biridir. "Baz› çini kom-
pozisyonlar› içinde devrin çeflitli kumafl ve
hal› desenlerine benzeyen kompozisyonlar
bulunur. Bu da devre karakterini veren saray
üslubunun bütünlü¤ünü çeflitli tekniklerde
eserler için ortak kaynak olan, saray nakkafl-
hanesinde desenlerin varl›¤›ndan temellen-
mektedir."(18)

Bu da saray›n ihtiyac› ve iste¤i do¤rultu-
sunda oldu¤u muhakkakt›r. Nakkafllar, yal-
n›z  kitap sanat›yla ilgili faaliyetlerle s›n›rl›
kalmaz; saray köflklerinin, binalar›n kalemifli
desenlerini de haz›rlar ve tatbik ederlerdi. Sa-
ray nakkafllar›na ait bu desenlerin  impara-

torlu¤un s›n›rlar› içinde bulunan  sanat mer-
kezlerine gönderilip oralarda da do¤ru  uy-
gulanmas› sa¤lan›r, Osmanl› sanat›nda görü-
len ve as›rlar boyu süren üslup birli¤i ve be-
raberli¤i böylelikle korunurdu."(19)

Ayr›ca nakkafllar taraf›ndan yap›lan res-
torasyon  çal›flmalar›n›n varl›¤› da bilinmek-
tedir. "Geçmiflin usta ressam ve katiplerinin
tek tek elde bulunanlar› usta kitap sanatç›lar›
taraf›ndan  özenle bir araya getirilerek mu-
rakkalar haz›rlanm›flt›r. Ayr›ca, geçmiflin us-
ta hattatlar›n›n yazd›¤› ve harap durumda
olan Kur’an nüshalar›n›n eksik olan k›s›mla-
r›n›n yaz›lmas›, özenle tezhiplenip ciltlenme-
si nakkaflhanenin usta sanatç› ekibinin iflleri
aras›ndad›r."(20) Yeni eserlere verilen önem
kadar eski dönemlere ait eserlere de k›ymet
verildi¤i ve özenle korundu¤u muhakkakt›r.
"Yenileme faaliyetlerinin Kanuni dönemi
nakkaflhanesinin çal›flma ortam›nda ne dere-
ce etkin rol oynad›¤›n› çok say›daki örnekler
ortaya ç›karm›flt›r.Örneklerden, nakkaflhane
çal›flmalar›n› yönlendirenlerin, geçmiflin de-
¤erlerine  verdikleri önem ve dinamik sanat-
ç› kadrosuyla bu de¤erlere  tazelik katarak
yepyeni güzellikte  bir sanat eserinin ortaya
ç›kmas›n› sa¤lad›klar› anlafl›lmaktad›r."(21)

"Osmanl› Saray nak›flhanesinde biri
Türk, di¤eri Acem olmak üzere iki ayr› üs-
lupta iki grup mevcuttur. Özellikle Yavuz
Sultan Selim döneminde do¤uya yap›lan fe-
tih ve seferlerden sonra Tebriz ve M›s›r’dan
birçok sanatkârlar saraya getirilmifl ve hima-
ye edilmifltir. Nak›flhanede çal›flan sanatkâr-
lar›n say›s› imparatorlu¤un yükselifl ve gelifl-
mesiyle daha da artm›flt›r. Kanuni Sultan Sü-
leyman döneminde, k›rk alt› y›lda yine Do-
¤u’ya yap›lan seferler sonucunda önemli
merkezlerden Tebriz ve Herat’dan çeflitli za-
manlarda saraya sanatkârlar getirilmifl ve ge-
rekli zemin haz›rlanarak çal›flma imkanlar›
sa¤lanm›flt›r. Çeflitli merkezlerden getirilen
sanatkârlar, sarayda mevcut olan üslubu az
da olsa etkilemifltir. Tabii bu kaç›n›lmaz bir
sonuçtur. Mutlaka bir etkileflim olacakt›r.
Kültür al›flverifli olmas›na karfl›n bu dönem-
de sanatlar›m›z kendi klasik üslubunu  olufl-
turmay› baflarm›flt›r."(22) Denilebilir ki, impa-
ratorluk s›n›rlar›n›n geliflmesine ba¤l› olarak
sanatkâr say›s›n›n da  artt›¤› bir gerçektir.
"Ecnebi ressamlar›n bir k›sm› zaferlerden
sonra ganimet olarak al›n›p saraya getirilir,
di¤erleri ise davet edilir veya ‹stanbul’un 
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yüksek kültürel  havas›na cezbedilerek ken-
diliklerinden nakkaflhaneye intikal ederler-
di."(23) Osmanl›lar baflkentlerini medeni bir
flehir haline getirmek için her türlü fedakârl›-
¤› yapmaktan kaç›nmam›fl, ‹stanbul’a beyin
göçünü sa¤layarak her türlü tedbiri alm›fllar-
d›r diyebiliriz.

‹fl bölümüne dayal› bir sanat faaliyetini
gerçeklefltiren sanatkârlar alçak gönüllü kifli-
lerdir. fiöhret peflinde koflmayarak, kendi de-
¤erlerini bilerek, gerçekten inan›lmaz bir te-
vazu içinde yaflam›fllard›r. Sanatkârlar mad-
diyattan ziyade tatmini sanatta aram›fl ve
bulmufllard›r. "Do¤rusu  yeryüzünde sanat›n
saltanat› kadar büyük ve hükmü yüzy›llarca
süren hükümdarl›k yoktur ve büyük sanatç›-
lar mucize sahibi ölümsüz kiflilerdir."(24) Na-
k›flhanede alt›n ezen, cetvel çeken (cedvel-
kefl), desen çizen (tarrah), tahrir çeken hep
ayr› ayr› kiflilerdir. Bu görevlileri denetleyen,
desenleri düzelten sernakkafl vard›r. Nak›fl-
haneye gelen ilk talebeler, sernakkafl›n s›k›
e¤itim ve ö¤retiminden geçerlerdi. Burada
çal›flan sanatkârlar›n kifliliklerindeki güzel
meziyetler eserlere de yans›m›fl, esere imza
atmaktan  çekinmifllerdir. ‹fl  bölümüne daya-
l› bir sanat faaliyeti sebebiyle çok az eserde
imzalar›na rastlamaktay›z. "Eser ne kadar de-
¤erli ise, yazar›n biografisi o kadar lüzum-
suzlafl›r. Eser kendi kendine yaflar, kendi
kendini ayd›nlat›r. Eser ne kadar büyükse o
kadar flahsidir. Ama büyük eseri anlamak
için flahs›n biografisine ihtiyaç yoktur, eser
kendi kendine yeter. En kudretli flahsiyet dü-
flünde hayat› ile yani içtimai fluurun temel

kuvvetleriyle kaynaflan kimsedir."(25) Eserler,
ahenkli, uyumlu, ustaca, kusursuz, güzel, za-
rif ve incelikli nitelikleriyle muhteflem olarak
sanatkarlar taraf›ndan uygulanm›flt›r.

"XVI. yüzy›l sonlar›ndan bafllayarak, im-
paratorlu¤un ekonomik gücünün azalmas›
saray teflkilat›nda, saray›n her türlü sanat ifl-
lerini gören ehl-î hiref mensuplar›n› da etki-
ler. Resimli kitap üretimi de zenginli¤ini,
görkemlili¤ini kaybeder."(26)

"XVII. yüzy›la kadar devam ederek zirve-
ye ç›kan klasik Türk tezyinat›, devletin eko-
nomik ve sosyal durumuna paralel, enflas-
yon ve duraklama devrine uygun olarak, sa-
natkara verilen para azal›nca, sürümden ka-
zanabilmek amac› ile sanatkârlar da daha
kolay, kaba eserler üretmifllerdir."(27) Sanat
faaliyetlerini de  etkileyen siyasi, ekonomik
durum, XVII. yüzy›lda bile halen XVI . yüzy›-
l›n güçlü etkisini de eserlerde devam ettire-
bilmifltir.

XVII. yüzy›lda gerçekleflen gerileme dö-
neminde ekonomi, ilim, askeri alan v.b. k›sa-
cas› bütün devlet ve toplum yap›s›nda ortaya
ç›kan bir "çözülme" görülür. Böyle bir istik-
rars›zl›k tablosu içinde yaflam›fl olan döne-
min flairi Nabi "Hayriye" isimli mesnevisinde
"Der Beyan-› fieref-i ‹stanbul" bahsinde flöyle
demektedir:

"Ne kadar alem› devr itse sipihr
Bulmaz ‹stanbul’a benzer bir flehr
Hüsn ile görmek ile müstesna
An› âgûfl›na çekmifl deryâ
Ne kadar var ise aksâm-› hüner
Hep Sitanbul’da bulur revnak u fer
Nakfl u tasvîr u hutût u tezhîb
Hep Sitanbul’da bulur izz ü fleref"
Devlet yönetiminde görülen çözülmeye

ra¤men, fethin güzelli¤i ile dünyan›n en ihti-
flaml› flehri olan ‹stanbul, bütün sanat dallar›-
n›n burada izzet ve fleref  buldu¤u bir gerçek-
tir. Nak›flhanede devam eden estetik ve ma-
nevî e¤itim bir arada sanatkârlara yans›mak-
tad›r.

XVIII. yüzy›lda "Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’nun Avrupa kültürüne h›zla aç›lmas›
toplumsal ve kültürel ortam kadar sanat› da
etkilemifltir. Baflta Osmanl› saray çevresinde
Avrupa saray yaflant›s›na duyulan ilgi, öte
yandan Avrupa’n›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u 
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ve Osmanl› yaflant›s›na karfl› duydu¤u me-
rakla Türkiye’ye gelen say›s›z Avrupal› res-
sam ve giderek ‹stanbul piyasas›nda önemli
bir yer almaya bafllayan Avrupa modas› ge-
rek mimaride, gerekse resim sanat›nda yeni
biçimlerin denenmesini sa¤lam›flt›r."(28) Sade-
ce mimari ve resim sanat›nda de¤il, bütün ki-
tap sanatlar›nda bir de¤iflim, dönüflüm olgu-
su ortaya ç›kar.

"XVIII. yüzy›la kadar Osmanl› Devle-
tinin her fleyi ile medeniyeti kendi içinden
gelmifltir. Kendi sanat›d›r, kendi medeniyeti-
dir, kendi duygular›d›r, kendi esteti¤idir. Fa-
kat XVIII. yüzy›lda bir tak›m de¤ifliklikler ol-
maya bafllar ve Bat›’n›n baz› ak›mlar›, sanat
zevkleri s›zmaya bafllar."(29) Lale Devri’nde
nak›flhane yine de hem klasik eser üretir,
hem de bat›l› anlay›flta eserler üretmeye de-
vam eder.

"Saray Nakkaflhanesi’nin kesin olarak
hangi tarihte ortadan kalkt›¤›na dair bir bel-
ge olmamas›na karfl›n, XVIII. yüzy›l›n ikinci
yar›s›ndan itibaren Osmanl› Saray›’n›n Bat›l›
resim anlay›fl›na kap›lar›n› açmas›yla bu du-
rum sessizce ortadan kalkt›¤›n› ve minyatür
resminin  bir yüzy›l  kadar Çarfl›  Ressamlar›
olarak  adland›r›lan halk ressamlar› taraf›n-
dan farkl› bir  boyutta  sürdürüldü¤ünü söy-
leyebiliriz."(30) Saray sanat› olarak devam
edemeyen kitap sanatlar› üstadlar›, ferdi fa-
aliyetlerini baflka bir flekilde sürdürmüfltür
diyebiliriz. XIX. Yüzy›l›n ilk yar›s›ndan sonra
el yazma eser haz›rlama faaliyeti gerçeklefl-
memifltir. De¤iflen zevk ve anlay›flla bat›l› an-
lamda tuval resmi sanat alan›na girmektedir.

XIX.yüzy›lda Ehl-î  hiref tamamiyle
yok olmufltur. "K›sacas›, Topkap› Saray› ile
birlikte var olan ve yüzlerce y›l boyunca ül-
kenin sanat ve yarat›c›c›l›k  merkezi olan Ehl-
î hiref’in, yeni koflullara uyum sa¤layamay›p
yok olmas›ndan sonra, ortaya ç›kan önemli
boflluk ve kay›plar›n bedeli y›llarca sonra an-
lafl›lm›fl ve "yeni koflullarda etkin olabilecek"
yeni bir Ehl-î hiref ortam›n› Sanayi-i Nefise
Mekteb-i Alisi içinde yeniden yaratmak ge-
rekmifltir. Bu okulun kuruldu¤u 1883 y›l›na
kadar geçen boflluk ise, etkileri günümüzde
bile görülen büyük bir eksikli¤in ortaya ç›k-
mas›na neden olmufltur."(31) Sanayi-i Nefise
Mektebi çat›s› alt›nda estetik anlay›fl›m›z› ve
hislerimizi yans›tan gelenekli sanatlar›m›z›n
canland›r›lmas› ve gelifltirilmesi amaçlanm›fl-
t›r. 1914 y›l›nda ‹stanbul’da Hattatlar Mekte-

bi olarak "Medresetü’l Hattatin" aç›lm›flt›r.
Mektebin ilk kadrosu da flöyledir:

"Ders Ad› Muallim Ad›
Sülüs, nesih yaz›lar› Hac› Kâmil Efendi
Celi ve tu¤ra Hakk› Bey
Divanî ve Celi Divanî Ferid Bey
Minyatür Mirza Hüseyin Tahirzade
Rik’a Hac› R›za Efendi
Talîk Hulûsi Efendi
Tezhip Nuri Bey (Yeniköylü)
Teclîd Baha Bey"(32)

Mektebin kadrosunda zaman zaman de-
¤ifliklikler olmufltur. Faaliyetler, her sene ser-
gilenmekte, ilgi ve be¤eni görmektedir. An-
cak, Mektep "sekiz ay kapal› kalm›fl ve
11.10.1927’de Hattat Mektebi ad›yla aç›lm›fl
ise de, Arap harfinin terkiyle yeni Türk harf-
lerinin kabulü üzerine 1929’da yine la¤volun-
mufl fakat, dört ay sonra fiark Tezyinî Sanat-
lar Mektebi ad› alt›nda Güzel Sanatlar Aka-
demisinin bir flubesi olarak aç›lm›flt›r."(33)

Cumhuriyet döneminde de hizmetine devam
eden meslek okullar›ndan bir tanesi olan bu
okul sayesinde eski sanatkârlara karfl› da, bir
kadirflinasl›k gösterilmifltir. fiark Tezyinî Sa-
natlar Mektebi’ndeki kadro da flöyledir:

Ders Ad› Muallim Ad›
Hat Hac› Kâmil Efendi
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Tezhip Tu¤rakefl Hakk› Bey
Teclîd Baha Bey
Minyatür Mirza Hüseyin Tahir

zade (‹ran Hükümeti taraf›ndan geri ça¤r›l-
m›fl oldu¤undan yerine  Sami Necmeddin)

1931 y›l›nda Hükümet taraf›ndan verilen
karar neticesinde mektebin ad›, Türk Tezyinî
San’atlar Mektebi olur ve Güzel Sanatlar
Akademisine ba¤lan›r. Programa Sedefçilik,
Alt›n Varakç›l›k ve Hakkâkl›k dersleri de ilâ-
ve edilmifltir. Sedefcili¤e Vas›f Bey, Alt›n Va-
rakç›l›¤a Hüseyin Bey ve Hakkâkl›¤a Yüm-
nü’nün o¤lu ‹smail Bey getirilir. Minyatür
hocas›n›n vefat› üzerine bu Okuldan mezun
olan Dr. A.Süheyl Ünver’e Minyatür ö¤ret-
menli¤i görevi verilir. Mektepten mezun
olanlar kadroya muallim  muavini olarak da-
hil edilmektedir. "Muavinlerden Feyzi, Sacit
ve Yusuf  bunlardand›r. Feyzi muallimsiz
olarak Çinicilik dersini göstermektedir. Sacit,
Teclîd Muallimi Necmeddin’in, Yusuf’ta Tez-
hip Muallimi Hakk›’n›n muavinidirler."(34)

Güzel Sanatlar Akademisinin bir flubesi
oldu¤undan dolay› Mimarl›k bölümünden
de istekli ö¤renciler buraya devam edebil-
mekteydiler. Bu flubede tam anlam›yla tezyi-
nî sanatlar›m›z tekrar canland›r›lm›flt›r. Bura-
da ö¤renim görmek isteyen ö¤renciler desen-
den ve Türkçe kompozisyon s›nav›ndan ge-
çerek kabul edilirlerdi. En az orta mektep
mezunu olmalar› gerekliydi. Ö¤renciler,
programdaki flubelerden birkaç tanesinde
birden  ö¤renim görebilirlerdi. Buradan me-
zun olanlar müze ve kütüphane memurluk-
lar› için tercih edilmekteydiler. 

Türk Tezyinî Sanatlar fiubesinin en son
program› flöyledir:

Tezhip,
Tezyinî Arap Yaz›s›,
Ebrû ve Âhar,
Türk Ciltcili¤i,
Türk Cilt Kal›plar›,
Alt›n Varak,
Türk Minyatürü,
Türk Çini Nak›fllar›,
Hal› Nak›fllar›.

"Bölüm zaman zaman inifl-ç›k›fllar
göstererek devam etmifltir. Türk Süsleme Sa-
natlar› Bölümünün de¤erli ö¤retmenleri flun-
lard›: ‹smail Hakk› Altunbezer, Kâmil Akdik,
Vas›f Sedef, Yusuf Çapano¤lu, A. Süheyl Ün-

ver, Necmeddin Okyay, ‹smail Arif Sanver,
Hüseyin Yald›z, Bahaeddin Tokatl›o¤lu, Fey-
zullah Day›gil, Nuri Korman, Mustafa Rak›m
Unan, Mihriban Sözer, Halim Özyaz›c›, Hü-
seyin Tahirzade, Rikkat Kunt, Muhsin Demi-
ronat"(35)

1982 y›l›nda Akademi, Mimar Sinan Üni-
versitesi oldu¤unda, Geleneksel Türk El Sa-
natlar› Bölümü ad› alt›nda tezyinî sanatlar›n
e¤itim-ö¤retimi verilmeye bafllanm›flt›r. Rik-
kat Kunt ve Muhsin Demironat’›n ö¤rencisi
olan Yard. Doç. Dr. Tahsin Dündar Aykutalp
de emekli oluncaya kadar bu bölümde görev
yapm›flt›r. Yine, ‹stanbul’da 1984 y›l›nda
Marmara Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fa-
kültesine ba¤l› Geleneksel Türk El Sanatlar›
Bölümü kurulmufltur. Halen Bölümün bafl›n-
da Prof. Dr. Çiçek Derman bulunmaktad›r.
Akademik anlamda da geleneksel sanatlar li-
sans, yüksek lisans ve sanatta yeterlik düze-
yinde e¤itim-ö¤retim vermeye bafllam›fl,
programlar çeflitlenmifltir.

Klasik sanatlar›m›z›n bu günlere gelme-
sinde büyük emekleri geçen Ord. Prof. Dr. A.
Süheyl Ünver "1935’lerde önce tarihi Topkap›
Saray› Nak›flhanesini ihya ederek, burada y›l-
larca tezhip ve minyatür dal›nda ö¤renci ye-
tifltirmifltir."(36) Topkap› Saray›nda düzenle-
nen kurslar Kültür Bakanl›¤›’n›n izni ile  Ca-
hide Keskiner  taraf›ndan da uzun zaman yü-
rütülmüfltür.

Ord. Prof. Dr. A.Süheyl Ünver,  tezyi-
ni sanatlar kurslar›n› 1957 y›l›ndan sonra ‹s-
tanbul Üniversitesi T›p Fakültesi T›p Tarihi
Enstitüsü’nde devam ettirmifl, 1968’de Cer-
rahpafla T›p Fakültesi kuruldu¤unda kurslar,
özel çabalarla bugünlere de¤in sürdürülmüfl
ve sürdürülmeye devam  etmektedir. Ayn›
zamanda 1971 y›l›nda yine Ord. Prof. Dr.
A.Süheyl Ünver’in katk›lar›yla Kubbealt›
Akademisi Kültür ve Sanat Vakf›’nda da
Türk Süsleme Sanatlar› kurslar› bafllam›fl-
t›r.Halen de faaliyetlerine devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu
Baflö¤retmen Atatürk "1933 y›l›nda Ankara
Sergievi’ndeki fiark Süsleme Pavyonu’nu zi-
yaret eder. Muhsin Demironat’› tebrik eder,
ona süsleme motifleri hakk›nda sorular sorar.
Yan›nda bulunan Milli E¤itim Bakan›’na  "Bu
sanatkârlara iyi bak›yor musunuz ?" der ve
uyar›s›na flöyle devam eder. "Bu sanatlar bi-
zim öz sanatlar›m›zd›r. Bu sahada mütehas-
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s›s eleman yetifltirmek zorunday›z. Zira her
sahada d›flardan mütehass›s getirebiliriz.
Ama kendi öz sanat›m›z için böyle bir fley
düflünülemez."(37)

Günümüzde nak›flhane gelene¤i halen
yaflat›lmaktad›r. Semih ‹rtefl ve Mahmure
Öz’ün kurdu¤u özel kurumlardan olan Sema
Nak›flhanesi’nde  bu uygulamaya önem ve-
rilmektedir. "‹rtefl ve Öz, ekip çal›flmas›na
önem veriyor. Nitekim, ö¤rencilerin ortakla-
fla yapt›¤› tezhiplere de Sema Nak›flhanesi
imzas›n› at›yor. Sipariflleri de kabul eden na-
k›flhanede, hemen her eser tüm elemanlar›n
elinden geçiyor. Önce kompozisyon çiziliyor,
hocalar›n nezaretinde ö¤rencilerden biri cet-
veli, di¤eri alt›n›, bir di¤eri kontürünü çeki-
yor. S›rayla herkes ayr› görevi üstleniyor, ya-
ni tam bir atölye çal›flmas› sürüyor."(38)

Fethin 550. y›l›nda ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi Meslek Edindirme Kurslar›nda
(‹SMEK), M.E:B.’na ba¤l› Halk E¤itim Mer-
kezlerinde, baz› vak›flar bünyesinde, özel ku-
rum ve özel kurslar fleklinde klasik sanatlar›-
m›z›n genç nesillere daha yayg›n olarak tan›-
t›lmas› hususunda fevkalade önemli bir bofl-
lu¤un dolduruldu¤u da görülmektedir. ‹s-
tanbul kültür ve sanat merkezi olma özelli¤i-
ni günümüzde de korumakta olup, klasik sa-
natlar›m›za ait say›ca fazla kurslar vard›r ve
daha da aç›lmaktad›r. Bu da, gelenekli sanat-
lar›m›za yönelik ilgi ve alakan›n sevindirici
bir düzeyde devam etti¤inin göstergesidir.
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As›rlar boyu dünya devleti olarak çok ge-
nifl bir co¤rafyada adâletle hükmeden ve in-
sanl›¤a tarihî zaman›n bir ilkbahar mevsimi
gibi, kal›c› güzellikler sunan büyük Osmanl›
Türk Cihan Devletinin güçlü padiflah› Fatih
Sultan II. Mehmed 1432 - 1481 y›llar› aras›n-
da yaflam›fl ve  otuz y›l devleti yönetmifltir.

Tarihin kaydetti¤i en önemli dönüflüm-
lerden birinin bafllang›c› durumundaki bü-
yük Fethi gerçeklefltiren Fatih Sultan Meh-
med, kudretli bir hükümdar, büyük bir siya-
set dehas›, güçlü bir stratej ve muzaffer bir
komutan oldu¤u kadar; kültür, sanat ve ede-
biyatta da ismini alt›n harflerle tarihe yazd›r-
m›fl entellektüel bir flahsiyet ve kuvvetli bir
flairdir. 

Kendisi de bir flair olan Sultan II. Mu-
rad’›n o¤lu  Fatih Sultan Mehmed, devrinin
en güçlü ilim, fikir ve sanat adamlar›n›n elin-
de yetiflmifl; asil ruhu,  Devlet-i Aliyye’yi bes-
leyip güçlü bir ç›nar gibi ayakta tutan ihti-
flaml› ve engin kültürün hamuru ile yo¤rul-
mufl, birçok do¤u ve bat› lisan›na vak›f, mate-
matik ve müspet ilimlerde, felsefede ve ede-
biyatta söz sahibi bir sultand›r.

Fatih Sultan Mehmed’in flairlik yönü ile
ilgili bilgilere  devrin tezkirelerinde ve nazire
mecmualar›nda rastland›¤› gibi, onun yazd›-
¤› fliirlerin bir k›sm›n› ihtiva eden yazma  bir
Divan-› Sultan Mehmed nüshas› da kültür var-
l›klar›m›z›n en de¤erlilerinden biri olarak
bugün elimizin alt›nda bulunmaktad›r. 

fiiirlerinin tamam› henüz ele geçirileme-
mifl bulunan Fatih’in fliir metinleri ile ilgili bi-
linen tek nüsha, bugün Fatih Millet Kütüpha-
nesi, Yazma Manzum Eserler k›sm› no.305’de
kay›tl› bulunan, Ali Emirî Efendi’nin buldu-
¤u yazmad›r. Umumiyetle gazellerden olu-
flan bu yazmay› Ali Emirî  kendi el yaz›s› ile
iki defa kopya etmifl ve ilim âlemine de bu
yazmay› yine kendisi tan›tm›flt›r.

Fatih’in baz› fliirlerini ilk defa derli toplu
bir flekilde yay›mlayan Dr. Georg Jacob’dur.
Onun, içindeki fliirlerin büyük bölümünü
Upsala Krall›k Üniversitesi Kütüphane-
si’ndeki bir el yazmas› mecmuadan kopya
edip bir k›sm›n› da baz› tezkire ve tarihlerden
alarak 1904 y›l›nda Berlin’de bast›rd›¤› bu Di-
van-› Avnî, asl›nda ufak çapl› bir gazeliyattan
ibarettir.

Fatih’in fliirlerinin bas›m› ile ilgili ikinci
kitap, Fethin 500. y›l› münasebeti ile Saffet

S›tk› (Bilmen)’in neflretti¤i ve 1944’te bas›lan
Fatih Divan›, Ali Emirî’nin, Millet Kütüpha-
nesi’ndeki yazma nüshadan yapt›¤› kopya-
lardan yararlan›larak haz›rlanm›flt›r. ‹lmî ol-
maktan uzak ve beyitlerle ilgili herhangi bir
aç›klamaya yer vermeyen bu yay›n, birçok
terkip, okuma, yaz›m ve de¤erlendirme hata-
s› tafl›maktad›r.

Üçüncü Fatih Divan› yay›n› ise, yine Fet-
hin 500. y›l› münasebeti ile Kemal Edip Ünsel
(Kürkçüo¤lu)’nun haz›rlad›¤›, Fatih’in fiiirleri
adl› kitapt›r.(1) 1946 y›l›nda Türk Tarih Kuru-
mu Yay›nlar› aras›nda ç›kan bu kitap tama-
men Ali Emirî nüshas›na dayanmaktad›r.
Baflka yerlerden de 10 parça ilâvesi ile fliir sa-
y›s› 87’yi bulan ve ilmî bak›mdan en s›hhatli
neflir olan bu kitap transkripsiyonlu bir ya-
y›m olmakla kalmaz, ayn› zamanda Ali Emi-
rî yazma nüshas›n›n faksimilesini de ihtiva
eder. Ancak bu yay›nda da say›lar› çok olma-
makla birlikte, baz› okuma, terkip ve de¤er-
lendirme hatas›na rastlanmaktad›r.

Fatih Sultan Mehmed’in fliirleri ile ilgili
dördüncü çal›flma 1992 y›l›nda neflr edilen
Fâtih ve fiiirleri adl› kitapt›r.(2) Ahmed Aymut-
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(1) Kemal Edip Ünsel, Fâtih’in
fiiirleri, Türk Tarih Kurumu
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fiiirleri, Millî E¤itim Bakanl›¤›
Yay›nlar›, Ankara 1992.
(3) ‹skender Pala, Fatih Sultan
Mehmed, fiûle Yay›nlar›, ‹stan-
bul 2001.

Resim 1; Fatih Portresi 1944,
Feyhaman Duran, Sabanc› Kol-
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lu taraf›ndan haz›rlanan bu yay›n beyitlerin
nesre çevirisini de ihtiva etmektedir. Ancak
gerek fliirlerin okunuflunda ve gerekse nesre
çeviride çok say›da hatay› bar›nd›ran bu ki-
tap hiçbir ilmî hüviyet tafl›mamaktad›r.

Fatih Sultan Mehmed (Avnî) Divan› ile il-
gili son yay›n, çal›flmalar›n› Divan fliiri saha-
s›na teksif etmifl bulunan Prof. Dr. ‹skender
Pala’ya aittir. 2001 y›l›nda yay›mlad›¤› bu ça-
l›flmada(3) ‹skender Pala önce “‹mparatorluk
Kurmufl ‹lk fiair Hükümdar” bafll›¤› alt›nda
Fatih’i besleyen kültür zemini, Fatih devrin-
de dil ve edebiyat›n görünümü, Fatih’in flair-
leri himayesi ve bir flair olarak Fatih Sultan
Mehmed ile ilgili bilgi vermifl ve kitab›n daha
sonraki k›sm›n› da fliirlerin elifbe s›ras› ile
okunufluna, nesre çevirisine ve aç›klamalar›-
na ay›rm›flt›r.

Ancak klâsik edebiyat sahas›n›n çok kök-
lü problemleri, derin ve zengin kültür zemi-
ni, as›rlar›n engin sosyal, kültürel, tarihî ve
edebî deneyimleri üzerine kurulu bulunan
lâf›z ve manâ iliflkileri sistemati¤i içerisinde
yap›lacak bir de¤erlendirme bize göstermek-
tedir ki, bu çal›flma da daha önceki kimi ya-
y›nlar›n tafl›d›¤› oldukça önemli say›da oku-
ma, terkip ve de¤erlendirme hatas› ile malûl
bulundu¤u gibi; gerek nesre çeviride ve ge-
rekse aç›klamalarda inan›lmayacak nitelik ve
nicelikte yanl›fllarla doludur. Aceleye getiri-
lerek haz›rland›¤› anlafl›lan bu çevirilerin bir
k›sm›n›n beyitlerin orijinal sentaks› ile uyufl-
mad›¤› gözlemlenmekte, birço¤u da beyitte
verilmek istenen mesaja tamamen ters bir bi-
çimde yorumlan›p düz yaz›ya aktar›lm›fl bu-
lunmaktad›r. Aç›klamalarda ise Prof. Dr. ‹s-
kender Pala, beyitlerin arka plân›nda bulu-
nan iç içe geçmifl zengin ve çok renkli anlam
katmanlar›na nüfuz edemeyerek sat›hta do-
laflmakta ve Divan fliirini vulgarize etme
yaklafl›m› içerisinde fliirlerin esas espriden
yoksun birinci anlamlar›na tak›l›p kalmakta-
d›r. Birkaç›na burada,  bildirinin müsaade et-
ti¤i ölçüler içerisinde temas edece¤imiz bu
okuma, anlama, nesre çeviri ve aç›klama ha-
talar›n›n tamam›n› önümüzdeki günlerde ha-

z›rlayaca¤›m›z ilmî bir tenkid yaz›s›nda mu-
fassal bir flekilde ele al›p Fatih Sultan Meh-
med’in  fikrî ve edebî flahsiyetine uygun düfl-
meyen bu yanl›fllar› göstermeye çal›flaca¤›z. 

Ayr›ca uzun bir zamandan beri üzerinde
çal›flt›¤›m›z Fatih (Avnî) Divan› ile ilgili kita-
b›n yaz›m›n›n sona erdi¤ini, divan›n tenkidli
metnini, nesre çevirisini ve çok yönlü ilginç
aç›klamalar›n› ihtiva eden bu eserin birkaç ay
içerisinde yay›na haz›r olaca¤› hususunu da
burada duyurmak isteriz.

fiimdi, Fatih Sultan Mehmed’in fikrî, ta-
savvufî, dinî ve edebî flahsiyetini en güzel fle-
kilde gözler önüne seren beyitlerinden birka-
ç›n› ele alal›m ve Fatih Sultan Mehmed’in pa-
r›lt›l› ruh, inanç düflünce ve sanat  dünyas›-
n›n yans›t›c›s› olan bu söz ve anlam mücev-
herlerinin güzelliklerini birlikte doyumsaya-
l›m. Hemen belirtelim ki, beyitlerin kenar›n-
da gösterilen gazel ve beyit numaralar› Ke-
mal Edip Ünsel’in neflri esas al›narak kayd
edilmifltir. 

Yüzün meh-i  ›yd ü ser-i  zülfün fleb-i ‹srâ
Gamzen yed-i  Mûsâ  leb-i lâ’lin dem-i ‹sâ 

(1-1)

(Ey Peygamber)! Senin yüzün bayram hilâli,
saçlar›n ise ‹sra gecesidir... Edal› bak›fl›n Hz. Mu-
sa’n›n mucizevî eli; lâl dudaklar›n ise Hz. ‹sa’n›n
(hayat veren) kutlu nefesidir.

Hz. Muhammed’in övgüsünde kaleme
al›nd›¤› anlafl›lan bu ilk gazelde, O’nun yüzü
-yüzünün parlakl›¤› ve getirdi¤i dinin insan-
l›k için bayram misali kutlu ve mesut bir dö-
nemin  bafllang›c› say›lmas› gibi sebeplerle-
hilâle benzetilmifl; saçlar› - siyahl›¤› ve uzun-
lu¤u yönüyle- ‹sra gecesine teflbih edilmifltir.
fiaire göre Hz. Muhammed’in edal› ve h›fl›m-
l› yan bak›fl› (gamzesi), Hz. Musa’n›n düfl-
manlar› flaflk›nl›¤a ve çaresizli¤e düflüren
mucizevî beyaz eli (yed-i beyza) gibi, inanan-
lar›na huzur, düflmanlar›na ise tedirginlik
vermekte; lâl gibi k›ymetli dudaklar› da Hz.
‹sa’n›n ölüleri dirilten, hastalar› flifaya kavufl-
turan mucizevî dudaklar› gibi insanlara ha-
yat vermektedir.     

Metinde dudaklar›n benzetileni olarak
“dem-i ‹sa” tamlamas› geçmektedir. Buradaki
“dem”in “nefes” d›fl›ndaki bir anlam› da
“kan”d›r. Kelimenin bu anlam› ile “dem-i ‹sa”
terkibi, ‘Hz. ‹sa’n›n kan›’ demektir. Bu ise fla-
rab› -tasavvufî bir mecaz unsuru olarak da
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‹slam Ansiklopedisi, cilt 12,
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aflk›- hat›rlatmaktad›r. Çünkü Hristiyanl›kta
flarap, Hz. ‹sa’n›n kan› olarak kabul edilir.
Böylelikle duda¤›n k›rm›z› rengi ile flarap
aras›nda bir benzerlik iliflkisi kurulmufltur.

Bu hüsn-i Hudâyî ki Hudâ sana veripdir
Mânî-i cihân yazmad› tasvîrine hemtâ

(1-2)

(Ey sevgili)! Allah’›n sana ba¤›fllam›fl oldu¤u
bu ilâhî güzelli¤e benzer bir resmi cihan Mâni’si
bile çizebilmifl de¤ildir.

Mâni, Mani dininin kurucusu kabul edi-
len ‹ran’l› meflhur minyatüristin ad›d›r.
Onun kutsal ve büyülü minyatürlerle dolu
Erjeng veya Erteng adl› kitab›n›n kendisine
vahyedildi¤ine inan›l›r. Beyitte, dünya (ci-
han) Mâni’ye benzetilmifltir. fiair, sevgilinin
(Hz. Peygamber) yüzünün ilâhî güzelli¤inin
dünyada bir efline rastlanmad›¤›n› anlatmak
istiyor.

Aln›n kamerine yüzün ay›na müflâbih 
Bunca göz ile görmedi bu çarh-› muallâ

(1-3)

(Ey sevgili!) Bu yüksek gökkubbe onca gözü
ile (yeryüzüne bakt›¤› hâlde) senin aln›n gibi par-
lak ›fl›kl› bir gece; yüzün gibi güzel bir dolunay
görmemifltir.

Yüzün üst k›sm›n› teflkil eden al›n -be-
yazl›¤› ve ayd›nl›¤› sebebi ile- ay ›fl›¤›na tefl-
bih edilmifl; yüz de bu ›fl›kl› gecede parlayan
mehtaba benzetilmifltir. Metinde geçen “ka-
mer” sözcü¤ünün anlamlar›ndan birisi de ‘ay
›fl›¤›’d›r. Kelime, beyitte bu anlamda kullan›l-
m›flt›r. Mehtabl› gecede par›ldayan doluna-
y›n görünümü ile ilgili dikkatlere divan fli-
irinde rastlanmaktad›r. Bunun bir örne¤i
fieyh Galib’in Hüsn ü Aflk adl› mesnevisinin
1667. beytidir.(4) fieyh Galib, kadehin içeri-
sindeki flarab› tasvir ederken, ay ›fl›¤› ile dolu
olan gökyüzünün içerisinde par›ldayan dolu-
nay benzetmesi yapmaktad›r:

Mehtâbda meh meh içre mehtâb
Mey flîflede flîfle meyde gark-âb 

Avnî bu beyitte y›ld›zlar› da gökyüzü-
nün gözleri gibi düflünmüfltür. Beyit dikkatli

bir flekilde incelendi¤i taktirde, görülecektir
ki; bu tabloda, yüzü çepeçevre kuflatan siyah
saçlar da, geceyi temsil etmektedir.

fiol câm ki nûfl eylemiflem bezm-i gam›nda
Bir sâde habâb›d›r an›n künbed-i hadrâ

(1-4)

Ben senin (ayr›l›¤›n›n) gam meclisinde öyle
bir flarap içtim ki, flu gökkubbe o flarab›n üzerinde
oluflmufl (küçük) bir hava kabarc›¤› gibi (de¤ersiz)
kal›r.

fiair, sevgili olarak tan›mlad›¤› Hz. Mu-
hammed’den ayr› yaflanan dünya hayat›n›
bir gam meclisine; ona karfl› duydu¤u aflk ve
arzuyu flaraba benzetmekte ve dünya hayat›-
na ait lezzetlerin bu aflk ve arzu yan›nda ha-
va kabarc›¤› kadar de¤ersiz ve gelip geçici ol-
du¤unu vurgulamaktad›r.

Avnî seni medh eyledi çün tarz-› gazelde
Matla’ dedi yüzüne vü a¤z›na muammâ

(1-5)

(Ey sevgili)! Avnî senin övgün yolunda yaz-
d›¤› bu gazelinde  yüzün için “matla”  dedi, du-
daklar›n için ise “muamma” tabirini kulland›..

“Matla” , tulû edecek, do¤acak yer de-
mektir. Günefl, ay ve di¤er y›ld›zlar›n do¤uflu-
na da “matla” denilmektedir. Ayr›ca kaside
veya gazelin kafiyeli olan ilk beytine de “mat-
la” ad› verilmektedir. “Muamma” ise, man-
zum bilmecedir. fiair, Hz. Muhammed’in yüzü
için  -güzelli¤i ve parlakl›¤› yönü ile- güneflin
veya ay›n do¤uflu benzetmesi yapmakta; a¤z›-
n›  ise -nice s›rlar› bar›nd›rmas› sebebi ile-   mu-
amma olarak tan›mlamaktad›r.

Kâ’be hakk› Avni bafl e¤mez namâza yüz yumaz
Kafllar›n mihrâb›na secde yeter k›blem bana 

(3-7)

Ey k›blem (gibi her an yöneldi¤im sevgili!)
Kâbe hakk› için, Avnî namaz k›lmak maksad›yla
bafl›n› e¤ip, yüzünü y›kamaz... (Çünkü) senin
kafllar›n›n mihrab›na secde etmek benim için ye-
terlidir.

Metinde geçen “Avnî bafl e¤mez namâ-
za yüz yumaz”  ibaresi, tasavvufî düflünce
sistemi içinde sarf edilmifl mecazî  bir ifade-
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(4) Muhammet Nur Do¤an,
fieyh Galib-Hüsn ü Aflk (Metin,
Nesre Çeviri, Notlar ve Aç›k-
lamalar), s.339.

(5) Müberra Gürgendereli,
Hasan Ziyaî, Hayat›-Eserleri-
Sanat› ve Divan› (‹nceleme-
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ile olmamas›; bütün kulluk vazifelerinin sa-
dece ve sadece en yüce sevgili olan Allah
için gerçeklefltirilmesi gere¤ini vurgulamak-
tad›r. Divan fliirinde sevgilinin kafl› ile ilgili
benzetme unsurlar›ndan birisi de mihrabd›r.
fiairleri bu benzetmeyi yapmaya yönelten
saik, sevgilinin varl›¤›n›n ve özellikle yüzü-
nün kutsall›¤› ve bunlar›n âfl›klar için bir ne-
vi k›ble gibi kabul ediliyor olmas›d›r. Bu ko-
nunun anlafl›lmas›nda ihmal edilmemesi ge-
reken husus, tasavvufî  inan›fl sistemi içinde,
sevgiliye duyulan aflk ile Tanr› aflk›n›n bir-
likte düflünülmesinin kaç›n›lmaz oldu¤u ve
Divan fliirinin düflünce ve estetik sistemine
hâkim olan aflk anlay›fl›n›n plâtonik aflk an-
lay›fl› oldu¤u gerçe¤idir.

Gece yol üzre yat›p mest nakdi ald›rd›m
Ne kald› Avnî elinde k’ola bahâ-y› flarâb

(5-5)

Geceleyin yol üzerinde sarhofl bir flekilde ya-
t›p, olanca nakdini çald›rm›fls›n... Ey Avnî! Art›k
flarap bedeli olarak elinde ne kald› ki?

Beyitte “nakd” ve “flarap” sözcükleri ta-
savvufun klâsik ak›l-aflk çat›flmas› düflüncesi
içerisinde anlam kazanan sembolik ifadeler-
dir. “Nakd”  akl›; “flarap” ise aflk› temsil et-
mektedir. Tasavvufî  düflünceye göre ak›l ile
aflk bir arada bulunmamakta; aflka ancak ak-
l›n terk edilmesi hâlinde ulafl›labilmektedir.
Mostarl› Ziyaî’ye ait flu beyit bu ak›l-nakd ve
aflk-meta benzetmesinin, ayr›ca aflka ulaflma-
n›n ancak akl› terk etmekle mümkün oldu¤u
düflüncesinin güzel bir örne¤idir:

Aklumun nakdin metâ’-› aflk-› yâra vireli
Hâce-i âlem hak›-y-çün görmedüm aslâ ziyân

(g.343-2)(5)

Akl›m›n nakdini sevgilinin aflk› meta›n› al-
mak için verdi¤imden beri, âlemin hocas› (Hz.
Muhammed) hakk› için, aslâ zarara u¤ramad›m.

Avnî’nin bu beytinde de ayn› düflünce-
nin oldukça güzel bir tezahürü ile karfl› karfl›-
yay›z. Âfl›k, sevgilinin muhabbet flarab›n›n
sarhoflu olmufl bir flekilde yolun üzerine
uzanm›fl ve böylece ak›l nakdini çald›rm›flt›r.
fiimdi art›k elinden ç›kararak aflk flarab›n›  sa-
t›n alaca¤› hiçbir fleyi kalmam›flt›r. 

Ten-i bî-câna müjen hançeri kim câna geçer
Hasta-i aflka ecel flerbeti dermâna geçer

(10-1)

(Ey sevgili)! Benim neredeyse ölmüfl  bedeni-
me saplanan  kirpi¤inin (h›fl›ml› yan bak›fl›n›n)
hançeri bana can gibi gelir. Çünkü (aflk öyle bir
hastal›kt›r ki); ecel flerbeti, aflk hastas›na ilaç yeri-
ne geçer.

Divan fliirinde k›l›ç, hançer ve ok temreni
gibi çelikten yap›lm›fl kesici ve delici fleyler,
su verilmek suretiyle keskinlefltirildi¤i için
bu aletler  ile ilgili olarak “su” tan›mlamas›
yap›lm›flt›r. Âfl›klar ,sevgilinin k›l›c›, hançeri
ve oku ile yaralanmay› büyük bir ifltiyakla
beklerler. Bunlar›n su gibi yüreklerinin atefli-
ni söndürece¤ini düflünürler. Büyük flair Fu-
zulî’nin Su Kasidesi’nin bir beytinde oldu¤u
gibi:

‹ste peykân›n gönül hecrinde flevkim sâkin et
Susuzam bir gez bu sahrâda benim çün ara su

Ey gönül! Sevgilinin (h›fl›ml› yan bak›fl) oku-
nun temrenini iste de, onun ayr›l›¤› yüzünden
alevlenen arzumu dindir. Susuz bir hâldeyim...
Bu sahrada gez de, benim için bir  su ara!

Bu beyitte de Avnî, sevgilinin kirpik han-
çerinin bedenini yaralamas›n›, ecel flerbeti iç-
mek gibi düflünmektedir. Ancak sevgilinin,
kirpik hançeri ile âfl›¤a içirdi¤i bu ecel flerbe-
ti, âfl›¤›n cans›z bedenine yeniden can vere-
cektir.

Avniyâ k›lma gümân kim sana râm ola nigâr
Sen Stanbul flâh›s›n ol Kalatada flâhd›r

(14-5)

Ey Avnî! Gönül verdi¤in (hristiyan)  güze-
linin sana ram olaca¤›n› asla umma!. Çünkü, sen
(nihayetinde) ‹stanbul’un flah›s›n; o ise (güzellik
ülkesinin baflkenti olan ve içinde, cennet gibi, hu-
rilerin dolaflt›¤›) Galata’da padiflaht›r.

Avnî Divan›’nda, estetik unsuru olarak
geçen iki yer ad›na tesadüf edilir. Bunun biri
‹stanbul; di¤eri de  Kalata (Galata)’d›r. ‹stan-
bul, ayn› zamanda kudretli bir sultan olan fla-
irin ikamet etti¤i ve saray›n›n da içinde bu-
lundu¤u as›l flehirdir. Galata ise gayr-i müs-
limlerin yaflad›¤› ve müslüman unsurun pek
fazla u¤ramad›¤› semtin ad›d›r. Galata’da
daha çok hristiyanlar yaflad›¤› için buraya
“Firengistan” da denmekteydi. Avnî’ye göre;
içerisinde dolaflan huri gibi güzellerle, Gala-
ta’y› görenler, Firdevs cennetine gönül ver-
mez olurlar. Orada nazl› nazl› sal›nan servi 
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boylu sevgiliyi görenler de (cennette biten)
servi a¤ac›n› hat›rlar›na bile getirmezler. 

fiair yukar›daki beyitte sevgilinin padi-
flah oldu¤u Galata ile kendisinin padiflah ol-
du¤u ‹stanbul’u mukayese etmekte; tabiî ola-
rak Galata’y› üstün görerek, oran›n padiflah›
olan sevgilinin, Galata’dan daha afla¤› olan
‹stanbul’un padiflah› olan kendisine ram ol-
mayaca¤›n› düflünmektedir.

Bir harâret var derûn-› dilde zahm-› tî¤›na
Gamzesi tî¤i eriflince benim bana geçer 

(19-3)

Gönlümün derununda (o sevgilinin) k›l›c›-
n›n yaras›na karfl› öyle hararet(li bir arzu) var ki;
gamzesinin k›l›c› bana dokundu¤unda, can›m
(ruhum), bedenime girmifl gibi olur.

Problemli gibi görünen bu beyit, klâsik
edebiyat›n düflünce ve estetik dünyas›na ait
enstrümanlar›n do¤ru bir gözle tetkik edil-
mesi ve Avnî’nin di¤er beyitlerinin de flahit-
li¤ine, uygun bir biçimde baflvurulmas› hâ-
linde tam anlam› ile çözüme kavuflmaktad›r. 

Fâtih’in fliirlerini neflreden Kemal Edip
Ünsel bu beytin ikinci m›sra›ndan manâ ç›k-
mad›¤›n›, bunun da istinsah hatas›ndan ileri
geldi¤ini belirtmifl, metindeki “benüm bana”
k›sm›n›n  “benüm yana (?)” fleklinde de oku-
nabilece¤ini ifade etmifltir.(6) Ancak bu yarg›
do¤ru de¤ildir. Problemli zannedilen kelime-
ler dikkatli bir flekilde tetkik edildi¤i ve Fâ-
tih’in fliirlerinin bütünü göz önünde bulun-
duruldu¤u taktirde gerçek ortaya ç›kmakta-
d›r. “Benüm bana” ibaresindeki ilk “ben” in-
san ruhunu (can); ikinci “ben” ise insan bede-
nini (ceset) anlatmaktad›r. “Ben” sözcü¤ü ki-
flilik ve nefs karfl›l›¤›d›r. Arapça olan “nefs”
kelimesinin anlamlar›ndan birisi de “ruh ve
can”d›r. Yine Türkçe “ben” ve Arapça “nefs”
sözcükleri ruh ve can› anlatman›n yan›nda,
beden ve ceset anlamlar›na da gelmektedir.
Dolay›siyle, âfl›¤›n arzu ve ihtirasla bekledi¤i,
sevgilinin gamze (edal›, nazl› ve h›fl›ml› yan
bak›fl) k›l›c›n›n âfl›¤›n bedenine saplan›p on-
da yara açmas› hadisesi, ruhun (can›n) bede-
ne dönmesi (girmesi) gibidir. Bu beyitten
sonra gelen 4. beyit de bunun bir kan›t›d›r.
Yine 10. gazelin 1. beyti de bu düflünüflün
aç›k bir göstergesidir:

Ten-i bî-câna müjen hançeri kim câna geçer
Hasta-i aflka ecel flerbeti dermâna geçer

(Ey sevgili)! Benim cans›z  bedenime sapla-
nan  kirpi¤inin (h›fl›ml› yan bak›fl›n›n) hançeri ba-
na can gibi gelir. Çünkü (aflk öyle bir hastal›kt›r
ki); ecel flerbeti, aflk hastas›na ilaç yerine geçer.

K›l›ç, ok, hançer gibi kesici aletler, su ile
çeliklefltirildikleri ve akan su gibi parlad›kla-
r› için su olarak nitelendirilir ve âfl›¤›n hasret-
le yanan yüre¤inin ateflini söndürdü¤ü ifade
edilir.

Ayr›ca beyitte, hasret ile kuruyan ve fler-
ha flerha olan topra¤a (âfl›¤›n yaral› bedeni)
suyun (sevgilinin gamze k›l›c›) ulaflmas› ile
topra¤›n  yeniden hayata dönüflüne de iflaret-
te bulunulmufltur.

Hüsn ile cânânlar içre cân-› cânând›r Üveys
fierbet-i lâ’liyle dil derdine dermând›r Üveys
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(30-1)

Veyis, bu güzelli¤i ile, sevgililer aras›nda can
gibi (aziz)dir ve duda¤›n›n flerbeti ile de, gönül
derdine dermand›r.

“Veyis”, Arapça “Üveys”in Türkçede
kullan›lan  fleklidir. Erkek ismi olan Veyis,
klâsik Türk edebiyat› metinlerinde sevgili ye-
rine kullan›lan çok say›daki anonim (sembo-
lik) isimlerden birisidir. Klâsik fliirin temelin-
de bulunan tasavvufî (plâtonik) aflk anlay›fl›
içerisinde mutlak güzelli¤in yans›mas› olan
sevgili tipi en mükemmel güzellik ölçüleri ile
erkek cinsinde kendini ortaya koyar. Fatih’in
fliirlerinde  erkek kimli¤i ile karfl›m›za ç›kan
sevgili tipi de mecazî aflk-ilâhî aflk ikilemi içe-
risinde anlamland›r›lmas› gereken bir husus-
tur. Dolay›siyle “Veyis” isminin gerçek bir
kiflili¤i temsil etti¤ini düflünmek ve meselâ,
Prof. Dr. ‹skender Pala’n›n ifadesiyle, “Fatih
Sultan Mehmed’in, bu gazeli erkek kölelerin-
den (hizmetçilerinden) bir kifli için yazd›¤›n›”
söylemek(7) divan fliirindeki hakikat-mecaz
iliflkisini anlayamaman›n ifadesidir. Bu,  en
hafif tabiri ile, Fatih Sultan Mehmed’in kiflili-
¤ine karfl› da bir haks›zl›kt›r.

Kâmetin yâd etmez ana kim leb-i cânân gerek
Sak›n›r lâ-büd hevâdan her kime kim cân gerek

(41-1)

(Ölümsüz) hayat› isteyenin mutlaka (geçici)
heva ve hevesten sak›nmas›n›n gerekti¤i gibi; sev-
gilinin duda¤›n› talep eden de onun servi boyunu
hat›r›na getirmemelidir.

Avnî bu beyitte leffüneflr çerçevesi içeri-
sinde sevgilinin  boyu ile heva (arzu, geçici

heves) kavram›n›; sevgilinin duda¤› ile de
can ve ebedî hayat kavram›n› iliflkilendirmifl-
tir. Konuflma organ› olan dudak klâsik edebi-
yat›m›zda sözün, ruhun ve can›n sembolü-
dür. Çünkü söz ile ruh aras›nda enteresan
iliflkiler bulunmaktad›r. Kur’an-› kerim âyet-
lerinde ve baz› hadislerde kendisinden Al-
lah’›n Hz.Meryem’e üfledi¤i ruh olarak bahs
edilen Hz. ‹sa mucizevî bir flekilde dudakla-
r›ndan üfledi¤i ruhla ölüleri diriltmifl ve has-
talara flifa vermifltir. Bu sebeple divan fliiri
metinlerinde dudak, a¤›z ve konuflma keli-
meleri geçti¤i zaman ço¤unlukla Hz. ‹sa’n›n
hayat vericili¤ine, yeniden dirilmeye, muci-
zevî bir flekilde konuflmaya (benzersiz fliirler
söylemeye) ve ruh kavram›na telmihte bulu-
nuldu¤u görülür. Bu beyitte de “leb-i cânân”
(sevgilinin duda¤› ve a¤z›) tamlamas› mecazî
olarak ruhu, mutlak sevgili olan Allah ile
vuslat› ve dolay›siyle sonsuz hayat› anlat-
maktad›r. Kâmet, yani boy pos ise beden gü-
zelli¤ini ve maddî lezzetleri akla getirmekte-
dir. fiaire göre, kim ebedî hayat› ve mutlak
sevgili ile vuslat› (fena fi’llah) arzu ediyorsa;
muhakkak surette fanî dünya nimetlerinden,
geçici arzu ve isteklerden kendini ar›nd›rma-
l›d›r. Beyitte geçen “hevâ” kelimesinin ayr›ca
hava ak›m›, cereyan ve cereyanda kal›nmas›
sonucu ortaya ç›k›p sa¤l›k için tehlikeli so-
nuçlar do¤uran romatizma (yel, rüzgâr) has-
tal›¤›n› anlatmak için de kullan›ld›¤› hat›rlan-
mal›d›r

Âteflde karâr eyledi gerçi ki semender 
Sûz-i dil ü cân ruk’as›na olmaya hâmil 

(47-2)

Semender, gönlü ve can› yakan (aflk) elbisesi-
ni giymemek için atefl içinde yaflamaya karar ver-
di.

Semender, ateflte yanmad›¤›na, hattâ
ateflte yaflad›¤›na inan›lan efsanevî bir hay-
vand›r. Bu beyitte de semenderin ateflten ç›k-
mamas›, onun ateflten daha yak›c› olan aflk el-
bisesini giymek istemedi¤i yolundaki hayâlî
sebebe ba¤lanm›fl ve hüsn-i talil yap›lm›flt›r.
fiair burada, mücerret (soyut) bir kavram
olan aflk›, can ve gönül yakan bir h›rkaya
(ateflten gömlek) benzetmifltir. Fatih Sultan
Mehmed’in fliir sahas›ndaki gücünü aç›kça
gösteren bu beyit lâf›z ve anlam iliflkileri ba-
k›m›ndan tam bir berceste m›sra özelli¤i tafl›-
makta ve divan fliirinin en güzel örneklerin
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den birini oluflturmaktad›r.

Gözün ki kasd ede kan dökme¤e hüsâm okuyam
Müjen ki sîneleri çâk ede sinâna yazam

(51-3)

Ey sevgili! (Naz ve iflve sarhoflu olan) gözün
kan›m› dökmeye niyetlense, ben -gözünün k›l›c›
daha iyi kessin diye,- hüsâm (duas›) okurum; kir-
pi¤inin (m›zra¤›) gö¤üsleri parçalad›¤›nda -daha
etkili olsun diye- üzerine (t›ls›m) yazar›m.

Beyitte geçen “hüsam” k›l›ç demekse de,
metnin ba¤lam›ndan hareketle bunun han-
çer, k›l›ç, süngü, ustura gibi kesici âletlerin
keskinliklerini ve etkilerini art›rmak (veya
onlardan korunmak) için okunan, yahut da
bu âletlerin üzerine yaz›lan t›ls›ml› bir dua
oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Nitekim afla¤›daki
beyitlerde “dua-y› seyf” (k›l›ç duas›), yahut
“h›zr-› yemânî” de denen bu dua ile ilgili il-
ginç bilgiler bulunmaktad›r: Nev’î’nin, fiam
beylerbeyine verilen bir k›l›ç hakk›nda yazd›-
¤› kasidesinde geçen flu beyitten, söz konusu
duan›n her gün belirli saatlerde okundu¤u
anlafl›lmaktad›r: 

Du‘â-y› seyf okurdum sanki vird-i subh-gâhumda
Getürdiler önüme bir mücevher tîg-i bürrân›    

(k. 46-2)(8)   

Lâmi‘î’nin, Ferhâd ü fiîrîn adl› mesnevisi-
nin “Sanki k›l›c›na efsun okuyordu, (mer-
mer) yontuflunu kim görse hayran kal›rd›”
anlam›ndaki flu beyti de, k›l›ç v.b. kesici âlet-
lerin üzerine –keskinli¤i arts›n diye- efsun
okundu¤u fleklinde anlam ç›kartmaya uy-
gundur:

Sanas›n tîgine efsûn okurd›
Tirâfl›n kim ki görse bafl kord› (b.1688)(9) 

K›l›ç duas›n›n düflman› etkiledi¤ine ina-
n›l›rd›: 

Du‘â-y› seyf ile ol düflmeni ider teshîr
Meger hamâil olup zahm-i tîri kurtara ser

(Nev’î Divan›, k.16-23)(10)  

Karamano¤lu Niz›amî Divan›’ndan(11) al›-
nan afla¤›daki iki beyitten de bu duan›n koru-
yucu özelli¤i oldu¤una inan›ld›¤› anlafl›l-
maktad›r:

Ol nev-bahâr-› hüsne hazân irmesün diyü

Sûsen du‘â-y› seyf ile h›zrü’l-emân okur(g.30-5)

Nizâmî gamzen ile leblerüni yâd ideli
Du‘â-y› seyfi okur gâh geh du‘â-y› kadeh (g. 7-7)

Ahmed Pafla’n›n “O güzelin gözleri gamze
oklar›na efsun mu okuyor ki, o yaralar› görenler
oka ve temrene hevesleniyorlar” anlam›ndaki flu
beytinden de, hedefe isabet etmeleri yahut
has›mda güçlü etki uyand›rmalar› amac›yla,
oklar›n (dolay›siyle kesici ve öldürücü silah-
lar›n) üzerlerine dua okundu¤u anlafl›lmak-
tad›r.

Gamzesi ok›na efsûn m› okur gözleri kim
Olur ol zahm› gören tîr ile peykâna heves?

“Hüsam” ve “Sinan” sözcüklerinin, ayn›
zamanda, fliirde güzellikleri vasf edilen kifli
(mahbub) adlar› oldu¤unu da hat›rlatal›m.

Hüsnün ki mesken eyledi haddin serîrini
Sundu kafl›n revân ana miskîn iki keman

(59-2)

(Ey sevgili)! Güzelli¤in, (muhteflem bir padi-
flah gibi gelmifl ve) yana¤›n›n  taht›na kurulmufl;
(padiflah›n hacibi olan) kafllar ise ona hemen misk
kokulu iki flarap kadehi sunmufltur.

Fatih’in, hükümdarane duygularla  kale-
me ald›¤› bu beyitte  güzellik mefhumu,
muhteflem bir padiflaha; sevgilinin, ayva tüy-
leri ve benlerden  mücevherlerle bezeli k›rm›-
z›  parlak  yanaklar› da, o padiflah›n üzerine
kuruldu¤u k›rm›z› atlas kapl› bir tahta benze-
tilmifltir. Sevgilinin kafllar› ise bu sultana -
hâcib, kap›c› ve hizmetçi olarak-  içine  misk
kat›lm›fl iki flarap kadehi sunmufltur. Beyitte
“revân”, “miskîn” ve “kemân” kelimeleri
tevriyeli (ikifler anlaml›) olarak kullan›lm›fl-
t›r. “Revân”›n birinci anlam›; ‘hemen, der-
hal’; ikinci anlam› ise ‘içki,  flarap’t›r. “Mis-
kîn”in de ilk anlam› ‘misk renkli, simsiyah’;
ikinci anlam› da ‘misk gibi güzel kokan, içine
misk kat›lm›fl fley’dir. “Kemân”  sözcü¤ünün
ilk anlam› da ‘okun at›lmas›na yarayan yay,
keman’; ikinci anlam› ise, ‘içinde flarap içilen
kadeh’tir. fiair bunlar›n ikinci anlamlar›n›
kast etmekte; ilk anlamlar› ile de îham-› tenâ-
süp yaparak fliirine espri katmaktad›r.   

Sevgilinin, ortas›nda simsiyah (miskîn)
göz bebeklerinin bulundu¤u; beyaz›n›n da
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kan rengine bürünmüfl, naz sarhoflu gözleri-
nin klâsik fliirimizde, içine misk kat›lm›fl fla-
rap kadehine benzetildi¤ini düflünürsek, bu
beyitte gerçeklefltirilen estetik ihtiflam›n daha
iyi fark›na varabiliriz.  

Nâvek-i dil-dûzdur cân mülkün âbâd eyleyen
Hançer-i dildârd›r dil hânesin ma’mûr eden

(62-2)

Can›m›n topra¤›na hayat veren, (o sevgili-
nin) gönül delici (gamze) oklar›; gönül hânesini
mamur eden de, onun (h›fl›ml› yan bak›fl›n›n)
hançeridir.

Bu beyitte iki silah, de¤iflik özellikleri ile
yer almaktad›r. ‹lki, ucunda su verilmifl çelik-
ten temreni ile ok; ikincisi ise bir hançer veya
k›l›ç... ‹lk m›srada, sevgilinin gamzesi (h›fl›m-
l›, nazl› ve iflveli yan bak›fl›), -âfl›¤›n yüre¤ini
yaralad›¤› ve sinesine sapland›¤› için- oka
benzetilmifltir. Yaln›z, bu okun ucunda bulu-
nan ve su verilmifl çelikten yap›lm›fl olan
temren, suyu ça¤r›flt›rmakta ve âfl›¤›n aflk
atefli ile yanm›fl ci¤erinin yang›n›n› söndür-
mektedir. Bu ok, ülke topra¤›na benzetilen
âfl›¤›n gönlünü sulamakta ve o topra¤› âbâd
etmektedir... Sevgilinin bu yaralay›c› ve kesi-
ci yan bak›fl›, ikinci m›srada ise k›l›ca veya
hançere benzetilmifltir. Âfl›k, bu sefer sevgili-
sinin bu gamze k›l›c›n›(n hayâlini) gönül evi-
nin duvar›na k›l›ç veya hançer resmi asar gi-
bi asm›flt›r. Bundan gayesi de bu k›l›ç veya
hançer (resminin) gönül evini mamur etmesi
ve harab olmaktan korumas›d›r. Bu, asl›nda
yak›n zamana kadar bilinen ve hâlen de tesa-
düf etti¤imiz bir âdete iflaret etmektedir. Es-
kiden kahvelerde, k›raathanelerde, dükkân-
larda ve evlerde duvarlar›n üzerine, içinde
t›ls›ml› dualar›n bulundu¤u Zülfikar resimle-
ri as›l›rd›. Hz. Ali’nin çatal dilli kutsal k›l›c›
Zülfikar resimlerinin, bu yap›lar› yang›n ve
zelzele gibi tabiî âfetlerden korudu¤una ve
ömürlü k›ld›¤›na inan›l›rd›. 16. yüzy›l›n
önemli flairi Zatî bir beytinde bu âdete flöyle
telmihte bulunuyor:     

Üstine yazdum anun “lâ seyfe illâ Zülfikâr”
fiekl-i gamzen dâr-› dilde eyledüm peydâ Alî

(g.1634-3)(12)

Ey Ali, senin gamzenin fleklini gönlümün
evine ast›m ve onun üzerine de “Zülfikar’dan
baflka k›l›ç yoktur” hadisini yazd›m.

Avnî bir taraftan, (divan fliirinin genel
düflünce sistemi içerisinde kalarak) sevgili-
nin h›fl›ml›, nazl› ve umursamaz yan bak›fl›-
n›n gönlünü nas›l memnun ve mesrur etti¤i-
ni söylemekte; bir taraftan da, beytin realite
boyutunda, kültür tarihimizi ilgilendiren il-
ginç bir âdetin (15. yüzy›ldan beri) varl›¤›n-
dan da bizi haberdar etmektedir. 

Gamzeler tîrini toldurmufl kafl› kurbân›na 
Dil niflân olmak diler benzer susad› kan›na

(65-1)

Can›m›n topra¤›na hayat veren, (o sevgili-
nin) gönül delici (gamze) oklar›; gönül hânesini
mamur eden de, onun (h›fl›ml› yan bak›fl›n›n)
hançeridir.

Divan fliiri metinlerinde s›k s›k ok, yay,
k›l›ç, kirpik ve kafl ile birlikte kullan›lan “kur-
bân” kelimesi, zannedildi¤i gibi, kesilen kur-
ban› de¤il; yay›n k›l›f›n›, okun, içine konul-
du¤u sada¤› veya k›l›c›n k›n›n› anlatmakta-
d›r. Çünkü “kurbân” sözcü¤ü, ‘yaklaflmak ve
yaklaflt›rmak’ anlam›ndaki Arapça “ka-ra-
be” kökünden türemifl olup, ‘k›l›c› k›na sok-
mak’ fiilini ve ‘k›l›ç için, k›n; yay için, k›l›f ve
ok için, sadak’ anlamlar›n› da tafl›maktad›r.
fiairler bu gibi beyitlerde “kurbân”›n bu anla-
m›n› kast edip, kesilen hayvan (kurban) anla-
m› ile de îham-› tenasüp yaparlar. Avnî de bu
beyitte sevgilinin gamzesini (h›fl›ml› yan ba-
k›fl›n›) oka; gözünün hemen üzerinde duran
kavisli kafllar›n› da, bu gamze oklar›n› s›ra ile
atmak üzere içine doldurdu¤u ok sada¤›na
benzetmifltir. 

Avnî Divan›’n›n elimizdeki yegâne nüsha-
s›nda birinci m›sradaki “tîrini” ifadesi yanl›fll›k
eseri olarak “tî¤ini” fleklinde yaz›lm›flt›r. Met-
nin içerisinde yer alan di¤er kelimeler ve ba¤-
lam, bunun “tîrini” fleklinde okunmas›n› ge-
rektirmektedir. Avnî Divan›’ndan çeviri yapan
bütün müellifler bu yanl›fll›¤› görememifl ve
düzeltme gere¤ini duymam›fllard›r.

Gör mey ferâ¤›n› nazar et sakf-› deyre kim
Nâr-› Kelîmden diler isen zebâne(y)i   

(68-5)

Musa Kelimullah’›n (Tûr-› Sîna’da gördü¤ü
Tanr›) ateflinden bir yal›m almak istersen (veya
onun ilahî bir mucize olarak, o ateflin yan›nda
Tanr› ile konufltu¤u gibi, dile gelip ola¤an üstü
sözler söylemeyi dilersen; içi) kilise (mahfili gibi,
kandillerle donanm›fl olan meyhane)nin üst kat›-
na nazar et de, orada flarab›n (kadehlere) nas›l bo-
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flalt›ld›¤›n› gör!..

Bu beyti do¤ru anlayabilmek için, izah
edilmesi gereken birçok husus bulunmakta-
d›r. ‹kinci m›sradaki “sakf-› deyr” terkibi, as-
l›nda ‘kilisenin tavan›, çat›s› veya sofas›’ an-
lam›ndad›r. Ancak, daha önceki beyitlerde
de temas edildi¤i gibi, “deyr” yani ‘tap›nak,
kilise, manast›r’ ile kast edilen, hakikî boyut-
ta ‘meyhane’;  mecazî boyutta ise, ‘insaniyet
âlemi, ârif ve evliya meclisi, tekke ve kâmil,
ârif mürflidin ilâhî aflk, flevk ve marifetle do-
lu kalbi’dir (Bkz. Süleyman Uluda¤, a.g..e,
s.365 vd). “Deyr”e ‘meyhane’ anlam› verildi-
¤i taktirde, “sakf-› deyr” tamlamas› da ‘mey-
hanenin çat›s›, tavan› veya sofas›’ demek
olur. Bu ise, meyhanelerin orta yerinde bulu-
nan sahanl›¤›, itibarl› müflterilerin a¤›rland›-
¤› bir üst kat›, yahut birkaç ad›m merdivenle
ç›k›larak bir kova yard›m› ile a¤z›ndan ka-
dehlere flarap boflalt›lan büyük flarap f›ç›lar›-
n› akla getirmektedir. Nitekim, daha çok
Çaylak Tevfik olarak an›lan Mehmed Tevfik
(1843-1893), ‹stanbulda Bir Sene adl› kitab›nda
‹stanbul’un eski meyhanelerini anlat›rken bu
hususa de¤inir ve flu bilgiyi verir : 

“Gelelim f›ç›lara, küplere... fiaraplar ke-
bir f›ç›lara kondu¤u gibi, büyük küplerde da-
hi sakland›¤›ndan, meyhanelere humhane
dahi denir.... Bu f›ç›lar gayet büyük oldu¤un-
dan, meyhane apostollar› kovalarla flarap al-
mak için a¤›zlar›na merdivenle ç›karlar...”(13)

“Ferâ¤” ise su ve flarap gibi mayi cinsin-
den fleylerin kaplara boflalt›lmas› anlam›nda-
d›r. Beyitte bu fiil “mey ferâ¤›” fleklinde geç-
mekte ve yukardaki izahlara uygun bir flekil-
de, meyhaneci ç›raklar›n›n merdivenle ç›k›p
f›ç›n›n a¤z›ndan kova yard›m› ile kadehlere
flarap boflaltmas› hadisesine iflaret etmekte-
dir.  

‹kinci m›srada yer alan “Nâr-› Kelîm”
tamlamas› ise, ‘Kelimullah olan Hz. Mu-
sa’n›n Tûr da¤›nda gördü¤ü atefl’ demektir.
Kur’an-› kerim’de    anlat›ld›¤› üzere(14) Hz.
Musa, Medyen’den, annesinin bulundu¤u
M›s›r’a do¤ru  giderken yolunu kaybetmifltir.
Ans›z›n Tûr da¤›nda uzaktan, a¤ac›n yan›n-
da yanan bir atefl görmüfltür. Hz. Musa, aile-
sine “Bekleyin! Eminim ki, bir atefl gördüm. Bel-
ki ondan size bir yal›m getiririm veya ateflin ya-
n›nda bir yol gösterici bulurum” der. Oraya var-
d›¤›nda, kendisine (Allah taraf›ndan) “Ey
Musa!  Muhakkak ki ben, evet ben senin Rabbi-
nim! Hemen papuç lar›n› ç›kar; çünkü sen kutsal

vadi Tuvâ’das›n...” diye seslenilir... 

Klâsik edebiyat›m›z›n flairleri için en bü-
yük kaynak olan Kur’an-› kerim’in belki de
en çok telmih konusu yap›lan hadiseler bütü-
nü, Hz. Musa’n›n bafl›ndan geçen olaylard›r.
O’nun Kur’an’da zikredilen veya Tevrat’ta
anlat›lan k›ssalar›n›n hemen tamam› de¤iflik
vesilelerle konu edinilmifl ve Divan fliirinin
zengin mecazlar hazinesi içerisinde belki de
en önemli yeri alm›flt›r. ‹flte Avnî’nin bu bey-
tinde de “nâr-› Kelîm” terkibi  ve “zebâne”
sözcü¤ü Hz. Musa’n›n bu k›ssas›na telmihte
bulunmakta ve bir taraftan da tasavvufî ba¤-
lamda derin ve zengin bir anlam dünyas›n›n
kap›s›n› aralamaktad›r. Bir kere “nâr” yani
‘atefl’, klâsik edebiyat›m›z›n teflbih ve istiare
sistemi içerisinde -renk ve etki yönü ile- ‘fla-
rab’› hat›rlat›rken; tasavvufta da (mecazen)
‘aflk›, sevgi hararetini, muhabbet alevini ve
aflk atefli’ni anlat›r. “Zebâne” ise hem ‘atefl
yal›m›, alev’; hem de ‘dil, lisan, konuflma
özelli¤i, lûgat’ manâlar›na gelir ve beyitte, bir
taraftan Hz. Musa’n›n Tûr da¤›nda gördü¤ü
atefli ve o ateflten almak istedi¤i yal›m›; di¤er
taraftan da Hz. Musa’n›n Tanr› ile gerçeklefl-
tirdi¤i söylefliyi ça¤r›flt›r›r. fiair, meyhanenin
üst taraf›nda, büyük f›ç›n›n a¤z›ndan kadeh-
lere flarap boflalt›lmas› ifllemini, Hz. Mu-
sa’n›n Tûr’da gördü¤ü ateflten bir alev yal›m›
almas›na benzetmekte, ayn› zamanda da, Hz.
Musa gibi, Tanr› ile s›rdafl hâle gelerek ilâhî
s›rlara vak›f olman›n ancak o flarab› -ki bu,
ilâhî aflkt›r - içmekle mümkün olabilece¤ini
anlatmaktad›r. fiair burada meyhaneyi veya
orada bulunan büyük flarap f›ç›s›n› da, dola-
y›siyle, “Tûr-› aflk” (aflk Tûru) olarak tan›mla-
maktad›r. Fatih Sultan Mehmed bu benzet-
meyi 52. gazelinin 2. beytinde de do¤rudan
do¤ruya kullanm›flt›r: 

Hum-› meyden götürü âlemi seyrân edelim
Tûr-› aflka ç›kal›m yine münâcât edelim

(Gelin ey dostlar)! fiarap küpünden (kadeh
kadeh götürerek) bütün bir âlemi seyran edelim;
(böylelikle) aflk›n Tûr da¤›na ç›karak, yine (Tanr›
ile) f›s›ldaflal›m, gizli gizli söyleflelim.

Yüz sürem bir flehsüvâr›n at› izine deme
Dahi gerdine eriflmeden gubâr eyler seni

(69-3)

Sak›n, at binici bir güzelin at›n›n izine yüzü
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nü süreyim deme! O usta binici, seni, daha bafl›n›
topra¤a koymadan toz edip gö¤e savurur.

Metinde geçen “flehsüvâr”,  “gerd” (toz,
toprak) ve “yüz sürme” unsurlar› birlikte dü-
flünüldü¤ünde, beyitte, ilk görülen anlamdan
farkl› hususlar akla gelmektedir. 

Klâsik edebiyat›n anlam ve kültür dün-
yas› içerisinde “Tanr›-günefl-padiflah-sevgi-
li”den ibaret dörtlü bir sistem büyük önem
tafl›r. Bu dört varl›k, temel hususiyetleri ve s›-
fatlar› bak›m›ndan birbirlerine benzetilirler
ve istiare unsuru olarak s›k s›k birbirlerinin
yerine kullan›l›rlar. 

Metinde, sevgiliyi anlatmak için seçilen
“flehsüvar”, bir taraftan güzellerin padiflah›
olan sevgiliyi anlatmakta; di¤er taraftan da -
Divan fliirinde en çok geçen konulardan biri
olan günefl-zerre iliflkisi çerçevesinde- Tanr›
ve günefli ça¤r›flt›rmakta; bunun tasavvufî
mecazlar sistemi içerisinde ald›¤› anlama uy-
gun olarak da, kulun fenafi’llah yolundaki
yükselifl seyrini (seyr-i urûc) hat›rlatmakta-
d›r. Güneflin harareti ile hava ›s›n›nca, tozlar
yerden yukar›ya do¤ru yükselir ve ›fl›¤›n et-
kisi alt›nda, sanki günefle do¤ru hareket edi-
yormufl gibi bir görüntü verirler. Eskiler bu
hadiseyi, zerrelerin güneflin cazibesine kap›-
larak ona do¤ru koflmas› fleklinde tefsir et-
mifller ve buna bir de tasavvufî anlam yükle-
yerek, zerrelerin günefle kavufltu¤u ve hattâ
günefl oldu¤u gibi, aflk yolunda ilâhî cezbeye
kap›l›p seyr-i urûca giren sâlikin de Tanr›’ya
vas›l olup  onda fena bulmas› hâdisesine tel-
mihte bulunmufllard›r. 

Sevgilinin aya¤›n›n veya at›n›n aya¤›n›n
topra¤›na yüz sürme motifi de Divan fliirinde
çokça rastlanan bir husustur. Burada, sevgili-
nin aya¤› veya mahallesi topra¤›n›n sürme
(kûhl) veya tûtiya olarak düflünülmesi esas-
t›r. Sürme veya tûtiya ise süs için göz kapak-
lar› içine çekilen siyah›ms› veya lâciverd bir
tozdur. Isfahan sürmesi oldukça meflhur ol-
du¤u için  klâsik edebiyat›m›zda “kûhl-i Isfa-
hanî” (Isfahan sürmesi) sözü çok geçer. Sür-
menin s›cak çöl ikliminde gözleri güneflin
parlak ›fl›klar›ndan korudu¤u veya gözün
görme kabiliyetini art›rd›¤› söylenirdi. Hattâ
baz› sürmelerin birtak›m acayip fleylerin gö-
rülmesine sebep oldu¤una, bunu gözlerine
çeken kiflilerin bütün y›ld›zlar› kendi yerle-
rinde mükemmel bir flekilde gördüklerine ve
yo¤un cisimlere nüfuz ederek arkas›ndaki

nesneleri müflahede edebildiklerine inan›l›r-
d›. ‹flte -padiflah, günefl ve Tanr› gibi de¤erli
olan- sevgilinin aya¤›n›n yahut mahallesinin
topra¤›, bu düflünüfl sistemi içerisinde bir ne-
vi kutsallaflmakta ve ona yüz sürmenin -ki
bu, o de¤erli varl›klara karfl› duyulan ba¤l›-
l›k, tazim, itaat ve sonsuz muhabbet ve aflk
duygular›n›n sembolüdür- can (gönül) gözü-
nü ayd›nlatt›¤›, yani basireti artt›rd›¤› husu-
su vurgulanmaktad›r. Can (gönül) gözü, gaf-
lete düflmeksizin ve duygulara kap›lmaks›-
z›n, ileriyi ve gerçekleri isabetli olarak görme
yetene¤idir. Ayr›ca hakikat nuru ile ayd›n-
lanm›fl kalbin nesnelerin gerçe¤ini ve iç yü-
zünü görme gücüdür. Buna “kudsî kuvvet”
de denilmektedir.(15) Sürmenin (tûtiya) basi-
ret, görüfl ve sezifl gücü,  kudsî kuvvet anla-
m›nda kullan›m› ile ilgili olarak 15. yüzy›l›n
güçlü flairi Tacizade Cafer Çelebi’nin flu  bey-
ti örnek gösterilebilir:

Ne meclis olur ki hâk-i pâki
Cân çeflmine ayn-› tûtiyâdur     (k. 9/1-6)(16)

O nas›l bir meclistir ki; ayaklar›n›n temiz
topra¤› can gözünün sürmesi gibidir. 

Bütün bu izahlar›n ›fl›¤› alt›nda beyti ta-
savvufî ba¤lamda flöyle anlayabiliriz: 

“(Ey hakikat yolcusu)! O mutlak güzellik pa-
diflah› olan Tanr›’n›n yoluna baflkoyar ve ona
ulaflma yolunda -her türlü dünyevî ba¤lant›lar-
dan kendini uzak tutup- bütün varl›¤›n› onun u¤-
runda feda edecek olursan; o padiflah, daha sen bu-
na niyetlenir niyetlenmez gözünün önüne gayb›n
bütün güzelliklerini açarak sana eflyan›n hakikati-
ni gösterip yoluna k›lavuzlar ve, zerrelerin güne-
fle cezb edilifli gibi, seni kendine do¤ru h›zla yük-
seltir...”

Sonuç olarak, Fatih Sultan Mehmed (Av-
nî) Divan› üzerine yapt›¤›m›z tetkikler,  Fet-
hin 550. Y›ldönümü vesilesi ile Türk Kültürü-
ne Hizmet Vakf›’n›n haz›rlad›¤› Fatih Devri
Kültür Atlas› için haz›rlad›¤›m›z “Fatih Diva-
n›’n›n Tahlili” çal›flmas› ile, bugünlerde ta-
mamlad›¤›m›z Fatih Divan›’n›n Nesre Çeviri-
si ve ‹zah› adl› kitab›m›z›n bize kazand›rd›¤›
bilgilerin ›fl›¤›nda büyük sultan›n fliirlerinin
kültürel ve estetik aç›dan de¤erlendirmesini
birkaç madde hâlinde flöylece özetleyebiliriz: 

1. Çok kuvvetli bir e¤itimden geçmifl, bir-
kaç lisan bilen, zaman›n›n bütün ilmî, kültü-
rel, felsefî, siyasî ve entellektüel birikimine
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sahip kudretli bir padiflah olan Fatih Sultan
Mehmed’in fliiri bu yüksek bilgi ve kültür ha-
mulesi ile birlikte bütün bir klâsik Türk ede-
biyat›n›n son derecede geliflmifl ve neredeyse
mükemmeliyete ulaflm›fl muhteva birikimini
güçlü bir flekilde yans›tmaktad›r.

2. Hacim olarak ancak bir divançe olufltu-
ran bu fliirler duygu ve düflünce bak›m›ndan
oldukça geliflmifl bir sanatkâr flahsiyetinin
renkli, samimî ve orijinal yans›malar›n› tafl›-
maktad›r.

3. Beyitlerde ve m›sralarda, büyük bir ci-
han devletini yöneten, do¤unun  padiflah› ol-
du¤u kadar bat›n›n da kayseri olmaya azmet-
mifl bir hükümdar›n bu yüksek flahsiyetinin
sanatkârl›k ve söz sultanl›¤› ile bir kat daha
güçlenmifl par›lt›l› akisleri de kendini hisset-
tirmektedir.

4. Gerek devrinin büyük flairleri ve ge-
rekse bütün bir klâsik Türk edebiyat› flairler
kadrosu içerisinde yap›lacak ciddî araflt›rma-
ya dayal› bir mukayese sonucu, fiair Av-
nî’nin, hiç de telâffuz edildi¤i gibi “orta dere-
cede bir flair” olmay›p; aksine, hayâl ve bilgi
aç›s›ndan çok yönlülük özelli¤i tafl›yan üslû-
bu göz önünde bulundurulacak olursa, em-
sallerinden geri kalmayan,  birinci s›n›f sanat-
kârlar aras›nda say›labilece¤i söylenebilir.

5.  Avnî’nin fliiri klâsik Türk edebiyat›n›n
olanca bilgi, kültür ve estetik birikimini bü-
tün ihtiflam› ile yans›tt›¤› kadar, tasavvufun
ve tasavvuf ile ilgili bütün hususlar›n mecazî
düflünceyi, sembolizmi ve hattâ allegoriyi
besleyen etkilerine de sonuna kadar aç›kt›r.
Onun fliirlerinde sevgili, sevgiliye ait bütün
bedenî güzellik unsurlar›, flarap, meyhane,
kilise, put, zünnar, sakî, sultan, köle v.b. gibi
maddî de¤erler, bir taraftan dünyevî (gerçek)
nitelikleri ile boy gösterirken; di¤er taraftan
da tasavvufî (plâtonik) düflünce dünyas›na
ait mecaz ve sembolizm unsurlar› olarak kar-
fl›m›za ç›karlar. 

6. Avnî’nin fliirleri  teflbih, teflhis, mecaz,
kapal› ve aç›k istiare, telmih, hüsn-i ta’lil,
iham (tevriye) gibi sanat ve ifade üslûplar›
aç›s›ndan da flafl›rt›c› bir zenginlik tafl›makta-
d›r.

7. Avnî hacimce küçük, ama tafl›d›¤› edebî
ve estetik de¤er bak›m›ndan ihmal edilemeye-
cek önemdeki  bu divan› ile edebiyat tarihi-
mizde müstesna bir yere sahip güçlü bir sanat-

kârd›r. Onun bu yönü, divan› üzerinde ger-
çeklefltirilecek ciddî bir nesre çeviri ve flerh ça-
l›flmas› ile daha da vuzuha kavuflacakt›r.

8. Fatih Sultan Mehmed’in oldukça kuv-
vetli düflünce, kültür, tasavvuf, felsefe ve es-
tetik ›fl›klar› saçan fliirleri, kudretli bir hü-
kümdar flahsiyeti ile güçlü bir sanatkârl›k ve
flairlik kimli¤ini bütünlefltirerek bizim devlet
anlay›fl›m›z›n ilme, kültüre, düflünce ve inan-
ca, sanat ve edebiyata en büyük yeri ve de¤e-
ri veren yönünü de gözler önüne seren belge-
ler durumundad›r.
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Türk kitapç›l›k sanatlar›n›n çok eskilere
dayanan köklü bir geçmifli vard›r. Türk kültür
ve uygarl›k tarihinde bilim ve sanata ait zengin
kolleksiyonlar›m›z toplum olarak kitaba gös-
terdi¤imiz  sayg›n›n iflaretidir.Konular› ve süs-
lemeleri bak›m›ndan çeflitlilik gösteren bu el
yazma  kitaplar okuma  zevki ve iste¤i uyan-
d›rmas› bak›m›ndan da  çok güçlü etki  yapan
bir kültür hizmetidir. Kitaba karfl› gösterilen bu
derin sevgi ve sayg› yerde bulunan bir ka¤›t
parças›n›n  kald›r›lmas›nda, özellikle dini ki-
taplar›n ayak seviyesinden yukar›da bir yere
konmas›nda da görülür. Yaz› ve kitaba verilen
bu önem onun en güzel hatlarla yaz›lmas›na ve
süslenmesine sebep olmufl, bu durum da gide-
rek kitap süsleme iflini bir güzel sanat haline
getirmifltir.

Eski kitap sanatlar›m›z›n bafl›nda gelen,
okuma zevki ve hevesi uyand›ran hüsn-i hat,
tezhip, ciltcilik  ve bunlar› tamamlayan di¤er
çal›flmalarla kitap sanat› kendine özgü de¤erle-
re sahip olan bir geliflme göstermifltir.

Elyazma kitaplara , hüsn-i hat murakkala-
ra ve padiflah tu¤ralar›na  alt›n yald›z  ve boya
ile yap›lan  süslemeye " Tezhip" bu iflleri ya-
panlara "Müzehhip"  tezhiple  bezenmifl eserle-
re de  "Müzehhep" denir. Tezhip  Arapça " Ze-
hep" sözcü¤ünden  gelmekte, alt›nlamak anla-
m› tafl›maktad›r. Tezhip yaln›z alt›n yald›zla
yap›lan iflleri kapsamaz boya ile yap›lan ince
kitap tezyinat›n› da içine al›r. (1)

Minyatür sanat›nda oldu¤u gibi tezhip sa-
nat›nda da  ilk örneklerin  Orta Asya’daki
Türkler  taraf›ndan yap›ld›¤› ancak bu eserlerin
ço¤unlukla Bat›l›lar taraf›ndan  Çin’e mal edil-
di¤i bilinmektedir. Tezhip Selçuklu  Türklerin-
de de güzel örnekler vermifl, onlardan  Osman-
l›lara geçmifl XV. ve XVI. Yüzy›llarda  en yük-
sek düzeye ulaflm›flt›r. Bunun sebeplerini XV.
Yüzy›lda siyasi istikrar›n sa¤lanmas›ndan son-
ra ülkenin iktisadi durumuna paralel olarak
geliflen kültür ve sanat   etkinliklerindeki canl›-
l›kta aramak gerekir. 

Selçuklu ‹mparatorlu¤u zaman›ndan beri
her hükümdar›n saray›nda bir Nak›flhane bu-
lunmaktad›r. Bu gelenek Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u zaman›nda da sürmüfl, ilk baflkentlerden bi-
risi olan Bursa’daki Nak›flhane daha sonra
Edirne’ye tafl›nm›fl, 1453 y›l›nda Fatih’in Istan-
bul’u almas›ndan sonra da yeni sarayda  hattat-
lar,nakkafllar ve ö¤rencileri Fatih’in 1451-1481
y›llar› aras›ndaki  saltanat y›llar›nda   pek çok
güzel eserler yapm›fllard›r.(2) Yaz›, tezhip, cild,
minyatür, çini, a¤aç, tafl süslemeleri, k›l›nç,

mi¤fer  ve silah tezyinat› yapan ve boyayan
nakkafllar bir bafl sanatç›ya  ba¤l› olarak  çeflit-
lendirdikleri eserlerle bir devir üslubu yarat-
m›fllard›r.

Fatih Sultan Mehmet için istinsah edilmifl
olan baz› kitaplar›n tezhipleri XV. Yüzy›lda
müzehhipli¤in geliflmeye bafllad›¤›n›n en güzel
iflaretidir. XV. Yüzy›l müzehhiplerinden fieha-
büddin Kudsi’nin  ismini , yapt›¤› tezhiplerin
kenar›na yazd›¤› ad›ndan ö¤reniyoruz.(3) Fatih
devrinde Nak›flhanenin bafl›nda Baba Nakkafl
Olarak bilinen  Özbek as›ll› bir sanatç› vard›r.
Fatih’in özel kütüphanesi için her konuda ya-
z›lm›fl kitaplar müzehhiplere nak›fllarla donat-
t›r›lm›flt›r. Fatih’in yak›nlar› aras›na kat›lan ve
padiflah›n güzel sanatlara olan ilgisinden, ol-
gun düflünce ve  fikirlerinden yararlanan Baba
Nakkafl Fatih’in di¤er sanatç›larla yapt›¤›  top-
lant›lara da baflkanl›k etmifl, çok yetenekli bir
sanatç›d›r. Nakkaflbafl› oldu¤u s›ralarda  atöl-
yesinde yüzden fazla sanatç›
ve ö¤renci  ile birlikte çalifl-
makta , ayn› zamanda onlara
hocal›k da etmektedir. Çini-
den demire, cildden   tezhipe
kadar bütün tezyinat  çeflitle-
rini bir elden ve bir temel
esas üzerine oturtarak  yön-
lendirmifl büyük  bir üstad-
d›r. 

Saray›ndaki kütüphane-
ye gerçekten büyük itina gös-
teren Fatih henüz 14 yafl›nda
flehzade iken babas› Sultan
II.Murad’›n  taht›ndan fera-
gat etmesi üzerine hüküm-
dar olmufl, bu ilk saltanat› s›-
ras›nda ortaya ç›kan baz› si-
yasal kar›fl›klar nedeniyle  
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babas›n› tahta dönmeye davet ederek Manisa
valili¤ine çekilmifltir.  fiehzadeli¤e dönüflü ile
kendini bilime vermifl, etraf›n› saran çok de¤er-
li hocalardan  ald›¤› feyz ile  ileri görüfllü, müs-
bet bilimlere de¤er veren bir kiflilik kazanm›fl-
t›r. Bu dönem onun gelecekteki hükümdarl›k
y›llar›nda bilim ve sanata verece¤i de¤erin ve
koruyuculu¤un ön haz›rl›k dönemi olmufltur.
Manisa valili¤inde kitaplar onun en yak›n ar-
kadafllar›d›r. Bu kitaba olan  tutkusu onu bütün
ömrü boyunca b›rakmam›flt›r. Fatih’in dedesi
Çelebi Sultan Mehmed  ve babas› Sultan II. Mu-
rad da kitap ve kütüphaneye merakl›yd›lar. Fa-
tih  soydan gelen bu merak ve ilgiyle kitaplara
ve kütüphaneye çok de¤er vermifl ve daha o
y›llarda kütüphanesini oluflturmaya bafllam›fl-
t›r. ‹kinci kez tahta geçti¤inde de babas›n›n ki-
taplar›yla  ve saray nak›flhanesinde istinsah et-
tirdi¤i kitaplarla kütüphanesini zenginlefltir-
mifltir. Böylece  nadide eserler de ço¤alm›flt›r.
1451 de tahta geçen Fatih Manisa saray›ndaki
kütüphanesini önce Edirne saray›’na daha son-
ra da Istanbul’a tafl›tarak eski ve yeni saraylar-
da birer özel kütüphane  kurdurmufltur. Ayr›ca
kendi ad›na  yapt›rd›¤› Fatih külliyesi içindeki
medresede ve  de¤iflik semtlerde 14   kütüpha-
ne  daha oluflturmufltur..(4)

Fatih’in özel kütüpha-
nesi için istinsah ettirdi¤i
özel kitaplardan birisi Flo-
ransal› Francesca Berling-
hier’inin  Batlamyus Co¤-
rafyas›n›n ‹talyanca Terza
Rima usulüyle manzum
tercümesidir. 1480 senesin-
de kitab›n ikinci sayfas›nda
Fatih’e ithaf edilmifl ama 3
May›s 1481 de ölümünden
sonra   II Bayez›d ad›na de-
¤ifltirilmifltir. (5)

Fatih  devri tezhipleri-
nin Türk kitapç›l›k  tarihin-
de özel bir yeri vard›r. Bu
devrin kitap tezhipleri zah-
riyelerde, temellük kitabe

ve bafll›k, hatime , yaz›l›  metinlerin aralar›nda
görülmektredir.(6) Güzel sanatlar›n her türünü
seven ve koruyan , geliflmelerine yard›mc› olan
Fatih devrinde di¤er bilim ve sanat dallar›nda
oldu¤u gibi tezhip sanat›nda da geliflme olma-
s› kaç›n›lmaz bir durumdur. Selçuklu tezhiple-
rinden esinlenerek gelifltirilen ve daha çok
Türk zevkine uygun son derece ince ve zarif
çizgilerle oluflturularak tezhip sanat›nda yeni
bir sayfa aç›lm›flt›r. 

Osmanl› döneminden kalan en eski tezhip
örneklerini kesin olarak belirlemek çok güçtür.
Topkap› saray› kütüphanesinde  Revan 1726
numarada kay›tl› olan bir musiki kitab› en er-
ken  Osmanl› eseri olarak gösterilmektedir
II.Murad devrine ait olan bu eser  zengin tezhip
süslemesiyle Fatih devri tezhibine öncülük  et-
mifltir. Fatih devri kitaplar›n›n ço¤u küçük bo-
yutlu kitaplard›r. Zahriyeler pek çok kitapta
çift sayfa halinde, sayfalar›n tamam›n› kaplar.
Kitaplar›n boyutlar›na uygun olarak dikdört-
gen, beyzi veya yuvarlak kompozisyonlar uy-
gulanm›flt›r. Çok de¤iflik örnekleri olan bu
kompozisyonlar› birkaç grupta toplayabiliriz.
Beyzi uçlar› t›¤larla bitenler,yuvarlak madal-
yonlar,dilimli flemseler, mekik fleklinde kom-
pozisyonlar, kare içine çizilen madalyon ve
y›ld›zl› kompozisyonlar.

‹lk sayfalardaki zahriyelerde sultan’›n ad›,
ikinci sayfalarda  yazar›n ve kitab›n ad› bulun-
maktad›r. Birbirine benzemeyen çok çeflitli
zengin bezemeli zahriyeler gibi temellük kita-
beleri de çeflitlidir. Bu kitabelerden Fatih’in
özel kütüphanesine ait olan kitaplarda  padifla-
h›n halifeli¤i için yaz›lm›fl dualarda yer al›r. Ki-
taplardaki bafll›klar ise sayfa geniflli¤inde dik-
dörtgen fleklindedir. Çok seyrek olarak mihra-
biyeli bafll›k görülürse de genel flema dikdört-
gendir. Bu dikdörtgenler içine lacivert zemin
üzerine beyaz k›vr›k dal ve rumiler üzerine
Besmele yaz›lmaktad›r. Bafll›klarda t›¤ pek kul-
lan›lmam›flt›r.

Bu dönem tezhiplerinde en çok kullan›lan
motif Selçuklular›n da çok kulland›klar› rumi
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5-A. Adnan Ad›var,"  Fatih Sul-
tan Mehmet ve ‹lim", Osmanl›
Türklerinde ‹lim, Istanbul,
1943, s.22

6-‹smet Binark, Eski Kitapç›l›k
Sanatlar›m›z, Ankara, 1975,
s.32

Resim 3; Süleymaniye Kütüpha-
nesi, Laleli Bölümü 617 numaral›
elyazma. (El Haf›z ebu Abdullah
Muhammed b. ‹smail el Buha-
ri’nin Sahih-ül Buhari adl› kitab›.
Hattat Mehmet el kat›bi-i fiirazi
taraf›ndan Sülüs ile Arapça ola-
rak 842H /1438M tarihinde istin-
sah edilmifltir.)

Resim 4; Süleymaniye Kütüpha-
nesi, Ayasofya 2275 numaral› el-
yazma.(fierhü’l Esmai’l hüsna
ad›n› tafl›yan bu kitap  Nesih ve
Yakut hatt› ile yaz›lm›fl, yazar›  ve
istinsah tarihi bilinmiyor.)

Resim 5; Süleymaniye Kütüpha-
nesi, Ayasofya 1692 numaral› el-
yazma. (Konavi, Sadreddin Mu-
hammed b. ‹shak’›n Tabsiratü’l
Mübtedi veTezkiratü’l Müntehi
Akaid adl› bu kitab› Fatih ad›na
Reyhani ile yaz›lm›flt›r.)

Resim 6; Süleymaniye Kütüp-
hanesi, Damat ‹brahim Pafla
bölümü 1066 numaral› elyazma,
Raziyyül Estarabadi, Fahreddin
Muhammed b. Hasan’›n fierhü’l
Kafiye  ad›n› tafl›yan dil konusun-
daki kitab›d›r. Bu kitap  Amas-
ya’da 875H/ 1470-1471 M
tarihinde istinsah edilmifltir. 



ve k›vr›k dallard›r. Bunun yan›s›ra yine Selçuk-
lu gelene¤inin devam› olan münhaniler de var-
d›r. Türklerin bitkisel motiflere olan ilgisi bu
dönemde yo¤unluk kazanmaya bafllam›fl olup
çok küçük stilize çiçek motifleri kullan›lm›flt›r.
Seberk, pençberk, asma yapraklar›, y›ld›z çi-
çekleri, nilüferler, hatayiler çok  zengin renkler-
le ince titiz bir iflçilikle oya gibi ifllenmifltir.

Bordürlerde  kullan›lan süsleme örnekleri-
ne bakt›¤›m›zda en çok alt›n zeminli zencerek
bordüre yer verildi¤ini görüyoruz Bunun ya-
n›nda  bazen befl veya alt› bordürün yan yana
gelerek her birinde de¤iflik renkler ve motifle-
rin kullan›lmas›yla çok de¤iflik görünüfller ka-
zand›klar›n› görmekteyiz. Di¤er dönemlerde
pek rastlamad›¤›m›z meandr motifli bordür bu
dönem için özgün olarak nitelenebilir.  Ayr›ca
hafif uçuk renklerle karelenmifl zeminler üzeri-
ne yaz›lar›n  alt›n yald›zla yaz›ld›¤› da görül-
mektedir(7).

Kullan›lan renklere gelince  baflta alt›nyal-
d›z ve aç›k maviden laciverte kadar mavinin en
güzel ve en parlak tonlar›, kiremit k›rm›z›s›,
pembe, aç›k ve koyu yeflil, beyaz, kahverengi
ve az miktarda siyah kullan›lmaktad›r. Yeflil
daha çok bordürlerde ve baz› rumi motiflerde
uygulanm›flt›r. Beyazla lacivert zemin üzerine
Kufi yaz›lar yaz›lm›fl oldu¤u gibi, ince bordür-
lerde bazen de motiflerin etraf›na  çekilen tah-
rirlerde de kullan›lmaktad›r. Zeminler ço¤un-
lukla lacivert olup üzerine k›rm›z› veya beyaz-
la çok küçük noktac›klar yap›ld›ktan sonra

bunlar›n üstüne desenler yerlefltirilmifltir. Mo-
tiflerin iç dolgular›nda , baz› tahrirlerde ve bor-
dür zeminlerinde az miktarda siyah renge de
rastlanmaktad›r. Çiçek motifleri ise  adeta do-
¤aya özenircesine k›rm›z›, pembe ve mavi ile
çeflitlilik  kazanmaktad›r. Bu dönem süslemele-
rinde lacivert üzerine alt›n desenler ve alt›n
üzerine lacivert desenler uygulanmakta, çok az
da olsa baz› örneklerde zerenderzen bezemeye
de rastlanmaktad›r.

Kitaplar›n ka¤›tlar›  aç›k krem ve beyaz
renkte  parlak bir cins  ka¤›tt›r.  Sayfa kenarlar›
alt›nla cetvellenmifltir. Afl›r›l›¤a kaçmadan ya-
p›lan bu zarif ve ince tezhip süsleme ile yaz›
bütünleflmifl ve dengelenmifltir. Sayfa bafll›kla-
r›na do¤ru uzanan t›¤larda kullan›lan motifler
çok basit, sade ve geometriktir. ‹nce çizgilerin
uçlar›na kare veya üçgen flekiller yerlefltirilmifl-
tir. Bir noktadan aç›lan iki küçük e¤ri ortas›nda
küçücük üçgenler, birbirine paralel iki küçük
yatay çizgi, kal›nlaflt›r›lm›fl noktalar, içi dolu
küçük üçgenlerden oluflan çiçek motifleri son
derece ustal›kla yap›lm›fl t›¤ çeflitlerini olufltur-
maktad›r.
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7-Ayla Ersoy, Türk Tezhip
Sanat›, Istanbul, 1988, s. 52

Resim 9; Süleymaniye Kütüp-
hanesi, Fatih bölümü 4171 numar-
al› elyazma. (Kazvininin Acaibül
Mahlukat Garaibül Mevcudat adl›
farsça eseri, talik ile istinsah edil-
mifltir.) 

Resim 10; Süleymaniye Kütüp-
hanesi, Hamidiye bölümü 17
numaral› elyazma. (fieyh hamdul-
lah taraf›ndan yaz›lm›fl, Sülüs ve
Nesih birlikte kullan›lm›flt›r.)

Resim 7; Süleymaniye Kütüphane-
si, Ayasofya Bölümü 21531 numa-
ral› elyazma. (‹bni sina, Ebu Ali
Hüseyin b. Abdullah b. Sina’nin
Daniflmane ad›n› tafl›yan mant›k
kitab›d›r.  Fatih ad›na 1464-1465
M tarihinde istinsah edilmifltir.)

Resim 8; Süleymaniye Kütüphane-
si, Damat ‹brahim Pafla bölümü
257 numaral› elyazma. (Buhari,
Muhammed b. ‹smail adl› yazar›n
Camiü’s sahih adl› Arapça kitab›-
d›r.Nesih ile istinsah edilmifltir.)
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FAT‹H SULTAN MEHMET DEVR‹N‹N
BATI  KAYNAKLI TÜRK VES‹KALARI

Prof. Dr. Mahmut H. fiakiro¤lu

‹stanbul’da do¤du ve bütün tahsilini burada tamamlad›. 1965’te ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi, Adana (flimdi Osmaniye ) ili içinde  bulunan Düziçi Ö¤retmen

Okulu’nda göreve bafllad›. 1967 y›l›nda, ‹talya hükümeti taraf›ndan verilen burslara baflvurdu ve on
ay için verilen bu çal›flma f›rsat› esnas›nda Venedik flehrinde ilk ilmî çal›flmalar›n›  gelifltirdi.1968 y›-
l›nda döndükten k›sa bir süre sonra Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi, Yeniça¤ Tarihi Kürsüsü için aç›-
lan imtihana kat›ld› ve tayini hak etti. 1978 y›l›nda ilk akademik aflama olan Doktor ünvan›n› ald›. Ça-
l›flmalar›na devam edip 1984 y›l›nda Doçent, 1990 senesinde Profesör ünvan›na hak kazand›. ‹lmî ça-
l›flmalar› büyük ölçüde Türk-‹talya iliflkileri üzerine, özellikle Venedik Devlet Arflivi ve bu flehirde bu-
lunan  kütüphanelerdeki malzeme üzerine yo¤unlaflm›fl ve vesika neflri ile birlikte tan›tma yaz›lar› ara-
c›l›¤› ile Türk tarihi kaynaklar› üzerine e¤ildi. Di¤er alan›, haz›rlad›¤› Türk ve Türkiye Tarihçileri k›la-

vuzu için, bir tak›m kiflilerin bio-bibliografyalar›n› kaleme ald›:özellikle yetiflmesinde bafl yeri iflgal
eden Bekir S›tk› Baykal, Halil ‹nalc›k, Cemal Tukin, yay›nlar›yla da ilmî alanda kendisine klavuzluk

yapm›fl bulunan; Metin And, Semavi Eyice, Reflit Saffet Atabinen, Hikmet Bayur, Tahsin Öz, Cengiz
Orhonlu, Tayyip Gökbilgin hakk›nda genifl çal›flmalar›, yabanc› ilim adamlar› aras›nda; Alessio Bom-
baci, Agostino Pertusi, Luigi Bonelli, Susan Skillitter üzerinde çal›flmalar yap›p eserlerini s›ralad›. ‹s-
tanbul’un 550. fetih y›l› esnas›nda üzerine ald›¤›, özellikle ‹talyan kaynaklar›n› Türkçe’ye kazand›rma
çal›flmas›n› h›zla olgunlaflt›rmakta, Hümanizma ve Rönesans devri ‹talyan fikir adamlar›n›n Türk âle-

mi için kanaatleri üzerinde çal›flmaktad›r.



Fatih Sultan Mehmed’in saltanat sene-
leri esnas›nda yarat›lan vesikalar her za-
man dikkati çekti ve muhtelif zamanlarda
tahlil edildi. Bunun da en baflda gelen se-
bebi, Hümanizma diye adland›r›lan hare-
ketten sonra yaz›l› eserleri ve ayr›ca vesika-
lar› muhafaza etmek, sonra da kal›c› bir
duruma getirmek için yap›lan çal›flmalar›n
neticesidir. Gerçi insanlar tarihin en eski
ça¤lar›ndan beri bu tarz fikir eserler›ne
ehemmiyet verip, muhtelif mahallerde mu-
hafaza alt›na alm›fllard›. Özellikle dinî me-
tinler ve sonra malî vesikalar en k›ymetli
kal›nt›lar olup, büyük ölçüde din adamlar›-
n›n himâyesinde devam ettirilmifltir. Arke-
oloji alan›nda çal›flan araflt›r›c›lar, XIX. as›r-
dan beri insanl›¤›n bu vasf›n› ortaya koyar-
ken, çok alâka çekici neticelere ulafl›rlar.
Anadolu’nun muhtelif yörelerinde bulu-
nan Eskiça¤ devri kal›nt›lar, Mezopotamya
diye adland›r›lan bereketli topraklar ve
onun çevresi, as›rlar›n yaratt›¤› muhtelif
safhalarda, insan etkisiyle büyük de¤iflik-
liklere u¤rad› ve her bir içtimaî hareket ile
siyaset ak›mlar›n› da kuvvetlendirdi.(1)  ve
geliflti, fakat kal›nt›lar muhtelif sebebler-
den dolay› kaybolunca etkileri son-
raki nesillerde devam etti, ortaya
ç›kar›lmalar›ndan sonra nas›l nefl-
redilece¤i üzerinde çal›fl›ld› ve gü-
nümüzde bu alanda çok teferruatl›
neticeler elde edildi. Ortaça¤ bo-
yunca bu tarz muhafaza miras›n›
manast›rlar Bat› âleminde, Tekkeler
ve Medreseler ise Do¤u  âleminde
sürdürdüler. Fikir eserleri ve vesi-
kalar buralarda muhafaza edilerek
evvelâ kendi nesillerine bir süre
sonra vârislerine kald›. Fakat çok
s›n›rl› bir alanda kalmas›, istifâde
etme¤i geciktirdi, onun için bu ka-
l›nt›lar›n genifl bir çevreye yay›lma-
s›, XIV. as›rda bafllayan Hümaniz-
ma hareketi ile büyük bir ba¤lant›s›
vard›r. Bunun siyâsî, ekonomik,
kültürel iliflkileri üzerinde durmak
faydal›d›r.

Hümanizma hareketi ‹talya ya-
r›madas›nda an›lan as›rdan sonra
görülen ekonomik kalk›nma hadi-
sesine paralel bir kültür geliflmesi

idi. Venedik Cumhuriyeti diye tan›d›¤›m›z,
arazisi küçük fakat becerisi çok büyük dev-
let içinde, geliflen ilmî evrim, Antik devir
ve Bizans dönemi fikir eserlerinden çok is-
tifade etti ve Bizans ‹mparatorlu¤u’nun
ekonomik varl›¤› ile kültür birikimini de
bünyesine aktard› ve bu da bir basit taklit
olay› olmay›p fakat bunlar›n tahlili, yeni-
lenmesi, getirdi¤i yeniliklerin neler oldu-
¤unu incelediler.(2). XVI. as›rda görülen
Rönesans hareketi ise (3) bir sanat, ilim,
fen, ekonomi ve t›p alanlar›nda yarat›lan
bafldöndürücü at›l›m esnas›nda her bir yö-
re evvelâ kendilerine sonra da etraf›ndaki-
lere faydal› oldu. Venedik flehrinde sonra
da ‹talya yar›madas›nda kuruyu Floransa,
Cenova ve Milano flehirlerinde bunlar›n da
ötesinde Avrupa k›tas›ndaki di¤er devlet-
lere de yay›lan bu hareket yeni bir neslin
yarat›lmas›na yol açt›. Türk âlemi de bu ge-
liflmeden nasibini ald›: zira Osmanl› Devle-
ti kuvvetini gösterme ve tarih alan›nda ye-
rini ald›ktan sonra, evvelâ çöküfl içinde
bulunan Bizans ‹mparatorlu¤u’na yöneldi
ve ilk f›rsat›n› bulunca Balkan Yar›mada-
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(1) Arkeoloji alan›nda yap›lan
çal›flmalar eski medeniyetleri
âdeta yeniden canland›rm›fl ve
ülkemiz topraklar›nda yap›lan
kaz› çal›flmalar›, medeniyet tari-
hine büyük izler b›rakan Troia,
Bergama, Efes, Çatalhöyük, Bo-
¤azköy gibi merkezleri insanl›-
¤a kazand›rm›fl olup hükümet-
leriniz her y›l bu çal›flmalar›n
bir hülasas›n› yapt›rt›r ve bas›l›
kitaplar arac›l›¤› ile ilgililere
ulaflt›r›r.
(2) Hümanizma hareketinin Ve-
nedik flehrinde bafllamas› ve ya-
p›lan çal›flmalar›n hülâsas› için
bk. A. Pertusi, “Umanesimo
greco nel veneto e a Venezia.. “,
Storia della Cultura Veneta ...
c. 3/1 (1980), Vicenza s. 177-264
(3) Yeniden do¤ufl diye tercüme
edilen bu terim, Avrupa k›ta-
s›nda her bir ülkenin ve hatta
flehrin kendisine mâl etti¤i bir
kültür hareketidir. Ülkemizde
ancak tercüme eserler arac›l›¤›
ile tan›n›r; J. Buckhard, ‹tal-
ya’da Rönesans kültürü, çevi-
ren B. S. Baykal, 2 cilt, 1957 ve
1958 seneleri, sonradan baz› t›p-
k›bas›mlar› da yap›ld›. J. Miche-
let, Rönesans, çev. K. Berker,
1948. Sanat tarihi ile ilgili kitap-
larda Rönesans devri sanat›na
muhakkak yer verilir.

Resim 1; Medeniyetimize dam-
gas›n› vuranlar (Albüm,Alba-
raka Türk 2002)



s›’nda siyasî tesirini daha ikinci padiflah› Or-
han Bey zaman›nda hissettirdi. Osman
Bey’in kurdu¤u devlet ve onun kuvvetli ya-
p›s› devrindeki Bizans fikir adamlar›n› tesiri
alt›na alm›flt›, fakat esas çal›flmalar› Avrupa
k›tas›ndan gelen isteklerden sonra, Türk’le-
rin nerelerden geldikleri nas›l bir yap›ya sa-
hip bulunduklar›n› tart›flmak kaç›n›lmaz ol-
du ve ortaya epey fikir eseri ç›kmaya baflla-
d›. Avrupa k›tas›nda bulunan idareciler, fi-
kir adamlar›, din teflkilât› liderleri, muhtelif
merakl› kifliler, Bizans ‹mparatorlugu arac›-
l›¤› ile Türk âlemini tan›d›lar, ilim ve kültür
adamlar›n› harekete geçirerek eserler yaz-
d›rd›lar, seyyahlar› da teflvik ettikten sonra
hareketlendirip bilgiler ve haberler getirtti-
ler(4). Fakat bu k›s›r bir çevrede kalmam›fl,
gelen bilgilerin de¤erlendinilmesi, her bir
devletde yetiflen ilim adamlar›n›n iftihar
kayna¤› oldu, bu arada insanl›k mal› da sa-
ly›ld›. Türk’ler›n dev gücü karfl›s›nda ne gibi
tedbirler al›nmas› gerekti¤i fikri, Hümaniz-
ma dönemi fikir ve devlet adamlar› aras›nda
yay›ld› ve gelen bilgilerle haberlerin de¤er-
lendirilmesi esnas›nda Osmanl› ‘lar›n gücü
teslim edildi ve çok etrafl› bir flekilde tahlile
geçildi: tek ortak kusur, verilen hükümler›n
hemen menfî taraflar›n›n benimsenip,  çok
nâdir bir flekilde tenkit süzgecinden geçiril-
mesi, haberlerin kontrolsüz kabûlü ve son-
rada as›rlar boyunca tekrar edilmesidir. 

Bu araflt›rmam›zda, Avrupa’da Türk
imaj› yerine vesikalar› mevzu etmek iste-
dim. Çünkü yaz›l› olup kütüphanelerde ko-
rumada kalm›fl eserler yan›nda matbaan›n
XV. as›r sonundan itibaren yay›l›p da Türk
âlemini ilgilendiren kitaplar›n say›lar›n›n
ço¤almas› ve bu tarz tedkikler›n say›lar› her
zaman ço¤al›r ise de, ayn› s›ralarda yarat›lan
vesikalar üzerinde yeterli çal›flma yap›ld›¤›
söylenemez. Hatta ilim âlemine sunulan pek
çok araflt›rman›n bile unutulma ve ihmal
edilme tehlikesi içine girdi¤ini müflahede
ediyoruz. Ancak çok dar bir ilim çevresinde
tananan bu vesikalar aras›nda Fâtih Sultan
Mehmed dönemini kapsayanlar›n özel bir
yeri vard›r. Bunlar üzerinde s›ras› ile dur-
mak faydal› olur. 

Vesikalar›n oluflumunda tarihi safhala-
r›n da yerine de¤inmek kaç›n›lmazd›r. Zira
tarihî vesikalar durdu¤u yerde oluflmaz, an-
cak çok mühim görülen, hatta anlaflmazl›k-
lar›n halledilmesi için yap›lan giriflimler es-
nas›nda  üretilirler. Konuyu Fâtih Sultan
Mehmed ile s›n›rlamak konu aç›s›ndan mü-
himdir: daha birinci defa tahta ç›kt›¤› zaman
1446 senesinde çok mühim bir andlaflma
yapmak ve Venedik Cumhuriyeti ile bir me-
tin meydana getirmek gibi olay›n kahraman›
diye tarih sahnesinde görüldü(5). Eski hü-
kümlerin tart›fl›ld›¤› ve kabul görmesi kadar
yeni maddelerin sonraki andlaflma metinle-
rine örnek teflkil etti¤i, tahlil edildi¤i zaman
belli olmaktad›r: tüccarlara vergilerini dü-
zenli ödemelerine karfl›, arac›lar ile ticaret
yapabilmeleri, gemilerin seyrüseferinin tan-
zimi, karfl›l›kl› zarar vermeme, esir iadesi
her zaman geçerli oldu ve daimi bar›fl ilkesi
belki uygulanmad› ise de, her bir Osmanl›
padiflah› tahta cülûsundan sonra tebrike ge-
len Venedik temsilcisine kendi tu¤ra’s› ile
yeni bir metin verme gelene¤i yarat›ld›(6).
Devrinin diplomasi dili olan Bizans devri
Yunancas› ile yaz›lm›fl olan bu vesika, XVI.
asra kadar bir örnek teflkil etti. Ahidnâme ve
ilgili baz› yaz›flmalar›n bu dilde yaz›lm›fl ol-
mas›, baz› tart›flmalara ve bu arada bir Bi-
zans medeniyeti tesiri diye zorlama yap›ld›
ise de, bu iddia zaman›nda hak etti¤i cevab›
ald› ve reddedildi(7). Her bir ülke kendi d›-
fl›ndaki bir lisan›, diplomasi dilinde kullan-
maktan kaç›nmam›flt›r. Osmanl› devlet tefl-
kilât› da hizmetinde bulunan lisan bilen va-
tandafllar›n› bu sahada çal›flt›rmakla bir ifl
alan› açm›fl, yay›ld›¤› yerleri tahrib etmek
için de¤il, fakat belirli ça¤dafl metodlar› kul-
lanmakta baflar›l› oldu¤unu ispat etmifltir. 

Vesikalar›n s›ralamas›na geçti¤imiz za-
man bir tarihî safhalar y›¤›n› ile karfl› karfl›-
ya kalabiliriz. Meselemiz, Fâtih Sultan Meh-
med dönemi vesikalar›n› s›ralamak veya
özetini (regesta) vermek de¤ildir. Fakat, Bat›
kaynakl› olarak zikrederken, bu eflsiz kal›n-
t›lar›n sonraki nesillere olan tesirini belirt-
mek isterim. Bu arada Venedik Cumhuriye-
ti’nin baflar›s›n› da teslim etmek gerekir; Bu
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(4) A. Pertusi, “I primi studi in
occidente sull’origine e la po-
tenza dei Turchi “, Studi Vene-
ziani 12(1970) s. 465-552, fran-
s›zcas›, “Premiéres  études en
Occident sur l’origine et la pu-
issance des Turcs”, Bulletin de
l’Association Internationale
des Etudes Sud-Est Eu-ropéen-
nes, 10(1972) s. 49-94.
(5) Dölger-Bahinger, 1446 ta-
rihli; Mehmed’s II frühester
Staatsvertag 1446”, Orientalia
Christiana Periodica 15 (1949)
s. 225-258. 
(6) H. Theunnissen, “Otto-
man-venetian diplomatics:
The ‘And-names...”, Electro-
nic Journal of Oriental Studi-
es I (1998) . 
(7) Fuad Köprülü, “Bizans
müesseselerinin osmanl› mü-
esseselerine tesiri hakk›nda
baz› mülâhazalar “, Türk Hu-
kuk ve ‹ktisat Tarihi Mecmu-
as› I (1931), s. 264-266 ; ‹tal-
yanca tercümesi; Alcune os-
servazioni intorno all’influen-
za delle istituzioni bizantine
sulle istituzioni ottomane,
1953 Roma, s. 115-118 (bu ese-
rin kimin taraf›ndan tercüme
edildi¤i bafl kapakta belirtil-
meyip Centro di Studi Itali-
ani, denilmifl ise de, o s›rada
görevli bulunan, tam bir Istan-
bul’lu Osmanl› efendisi say›-
lan, müteveffa Adriano Des-
cuffi idi ); ‹ngilizcesi; Some ob-
servations on the influence of
byzantine institutions on otto-
man intitutions, Ankara 1999,
s. 122-125, tercüme eden G.
Leiser, bu eserden baflka Fuad
Köprülü’nün baz› araflt›rmala-
r›n›  da, yeni notlar ilâvesi ile
neflretmifltir. 



hât›ralar her zaman k›ymetli bir yadigâr sa-
y›ld› ve dosyalara konmaktan baflka defter-
lere de geçirildi. Venedik devleti idarecileri,
varl›klar›n› devam ettirmek için her zaman
kitaplar›n, vesikalar›n ve di¤er kal›c› eserle-
rin bir düzen içinde muhafazas›nda muvaf-
fak oldular ve XVI. as›rdan beri de bir Vene-
dik Arflivi Efsanesi yaratt›lar. XIX. as›rdan
sonra buras› bir tarih hazinesi say›lm›fl ve
câzibe merkezi haline gelmifltir. Türk vesi-
kalar› ve bu arada Fâtih Sultan Mehmed
devri vesikalar›, iki devlet arasinda her za-
man tedkik edilecek kaynaklar aras›nda sa-
y›lm›flt›r. Türk tarihi içinde izleri bulunma-
yan pek çok mesele vesika sat›r› içine akset-
mifltir. Bunlar› da ça¤›m›zda meydana ç›ka-
ran araflt›rmac›lara göre s›ralamakta fayda
vard›r:

Bu alanda elbette Osmanl› tarihinin
müstesna müdekkiki J. von Hammer’in bü-
yük pay› vard›r. Devrinin iptidaî flartlar›na
ra¤men ‹talya’da bulunan kaynaklara bü-
yük ehemmiyet veren ve bu arada vesikala-
r› da tedkik eden araflt›r›c›, eserinde yer ver-
di¤i her çeflit bilgiyi buradaki kay›tlarla sa¤-
lamlaflt›rd›. Tarihin yard›mc› ilimlerine e¤i-
lirken, Venedik Arflivi’nde bulunan Türk
vesikalar›n›n da bir listesini verme¤e gayret
etmifl, baflar›s›z kalmakla beraber, bir gele-
ne¤in ilk ad›m›n› att›rm›fl, eserine de k›ymet
kazand›rm›flt›r(8).

XIX. as›rda Avrupa’n›n ileri gelen dev-
letlerinde eski devirlere  ait birinci derecede
olan vesikalara e¤ilme ve neflretme gelene¤i
h›zlan›nca F. Miklosich ve I. Müller adl›
araflt›r›c›lar çok say›da vesika neflrini ger-
çeklefltirdiler ve büyük de bir külliyat›n ya-
rat›lmas›n› sa¤lad›lar(9). Yunanca yaz›lm›fl
vesikalar›n neflrini gerçeklefltirirken Osman-
l› Divan› taraf›ndan ›sdar edilen vesikalara
da bir yer ay›rd›lar(10). Koleksiyonun bir cil-
di içinde Osmanl› tarihine yer verilirken, o
zaman için bulabildikleri Yunan dili ile ya-
z›lm›fl Türk vesikalar›n› da neflrettiler. Bu
eseri ülkemizde tan›tan araflt›r›c› Vladimir
Mirmiro¤lu idi. ‹stanbul’da do¤up büyü-
müfl ve Osmanl› kültürü ile âflina olan bu
zat küçük boyuttaki k›ymetli eserinde(11) bu
vesikalar yan›nda daha baflka kay›tlar› da

tercüme etti, o s›rada ‹stanbul’da say›lar›
çok olan Rum matbaac›larda (ve bunlar ara-
s›rda seçkin bir yeri bulunan Çituri Birader-
ler bas›mevi’nde) dizdirip neflretti. Her ne
kadar yapt›¤› tarihî tahliller daha o zaman
bile dikkate al›nacak bilgiler de¤il ise de,
böyle bir vesika külliyat›n› haber verip ta-
n›tmas› da çal›flmalara yön vermifltir. 

Yunanca yaz›lm›fl, bat› tesirli Türk vesi-
kalar›n›n ilmî k›ymetini gere¤i gibi ortaya
koyan araflt›r›c›, ‹talyan profesör Alessio
Bombaci idi(12) Napoli’de bulunan Istituto
Universitario Orientale adl› ilim müessese-
sinde ö¤retim üyesi iken Venedik arflivine
ça¤r›lan ve burada bulunan Türk vesikalar›-
n›n koleksiyonu(13) üzerinde çal›flan bir de
bir özet (regesta) ini haz›rlayan A. Bombaci,
ilim âleminde Liber Graecus diye tan›nan
büyük vesika külliyat›n›n tan›nmas›na sa¤-
lam›flt›. Hümanizma dönemi fikir adamlar›-
n›n k›ymetli bir giriflimi olan, vesikalar› def-
tere aktarma tutumu, bu aflamada da kendi-
sini göstermifl ve bu arflivdeki muazzam
varl›¤a bu kal›nt› da ilâve edilmiflti. Çok az
say›daki ilim adam›n›n haberdar oldu¤u(14)

bu vesika demeti üzerinde çal›flan A. Bom-
baci, genifl bir tavsifini yap›p ilim âlemine
sunmufltu(15). Konu esas›n› ele alan bu çal›fl-
mada Mehmed II için (metinde : Maometto
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(8) Hammer için bk. ‹. Ortayl›,
“Hammer J. v. P. “, TDV ‹slâm
Ansiklopedisi 15 (1997) s. 490-
494: F. Sauer, “Hammer”, Bel-
leten 36/141(1972) s. 79-83
(9) Acta et diplomata graecca
medii aevi sacra et profana col-
lecta ediderunt, Vindobonen-
sis. 
(10) Külliyat›n 3. cildinin bafll›-
¤› : Acta graeca imperatorum
Othomanidorum et equestris
ordinis Hospitalis S. Joannis,
1865 senesinde. Osmanl› sul-
tanlar›n›n ve ayr›ca Aziz Yah-
ya tarikat›n›n (Türkçe tarihler-
deki terimi; Sen Jan fiövalyele-
ri) en son Malta adas›nda ar-
flivlenen vesikalar›n›n neflridir.
Türk tarihine âit pek çok mal-
zemenin bulundu¤u bu kal›n-
t›lar›n, ilmî ça¤dafl usullere gö-
re yeni bir neflri faydal› olur ve
n. 18’deki eserde bir kay›t bu-
lunmaktad›r. 
(11) VI (adimir) Mirmiro¤lu,
Fatih Sultan Mehmed II devri-
ne ait tarihî vesikalar, ‹stanbul
1945, 104 + VI sayfa. Eserde
ana vesikalardan baflka Fatih
Sultan Mehmed’in Bizans kül-
tür adamlar› ile olan iliflkileri
de tedkik edilmifltir.   ( bk. not
21)
(12) Alessio Bombaci için, bk.
Mahmut H. fiakiro¤lu, “Ales-
sio Bombaci, 1914-1979” , Bel-
leten 44/173 (1980) s. 179-192,
ayn› müellif, TDV ‹slâm An-
siklopedisi, VI (1992) s. 278-
279.
(13) Collezione di Document
Turchi diye tan›nan koleksiyon
uzun zaman her bir arafl-
t›r›c›n›n kendi alan›na göre
tedkikinden sonra, mutlu bir
neticeye ulafl›p, katalo¤u ilim
âlemine  sunuldu; I ‘Documen-
ti Turchi’ dell’Archivio di Stato
di Venezia, Roma 1994, neflrin
gerçeklefltirilmesini  sa¤layan,
Maria Pia Pedani Fabris.
Kitab›n nâfliri: Ufficio generale
per i beni archivistici (Arfliv
malzemeleri genel müdür-
lü¤ü). Eser, Türk vesikalar› ve
bu arada de¤iflik kökenli sair
kal›nt›lar için de¤erli bir
klavuzdur. 
(14) Tommaso Bertelé, II plaz-
zo degli ambasciatori di
Venezia a Costantinopoli e le
sue antiche memorie, Bologna
1932, s. 67-68 not 8.
(15) “II ‘Liber Graecus’un car-
tolario veneziano compren-
dente inediti documenti ot-
tomani in greco (1481-1504) “
,Westöstlische Abhandlungan
..., Wiesbaden 1954, s. 288-303.

Resim 2; Centile Bellini, çizim,
Reflat Ekrem Koçu, As›rlar Bo-
yunca ‹stanbul, Haluk Y. fieh-
suvaro¤lu, ‹stanbul 1953 s 16 ) 



II ) s. 300 ile 302 aras›nda 26 tane vesikan›n
bulundu¤u iflaret ediliyor, ve bunlar›n s›ra-
lamas›: tarihi, yaz›ld›¤› yer, özelli¤i, arfliv
idaresi taraf›ndan bafl taraf›na konan k›sa
kay›t, hangi lisanda kaleme al›nd›¤›, sayfa-
lar, Miklosich-Müller ikilisi taraf›ndan nefl-
redilmifl ise sayfas›, varsa asl›n›n bulundu-
¤u kay›t, iki aded vesika (n. 17 ile n. 18) bir
vesile ile kullan›lm›fl ise k›sa kayd› verilmifl-
t›r. Alessio Bombaci bu vesikalar›n Osmanl›
tarihi içinde nas›l bir yer edindi¤ini bir ma-
kalesinde gösterdi (16) uygulad›¤› s›ra ile ve-
sikalar›n: tarihini, kime yöneltildi¤i, konu-
suna k›saca de¤indikten sonra, tavsifine
geçmifl, en sonunda metnin vesika içindeki
imlâs›, matbaa harfleri ile Yunanca’s›n› ve-
rirken bir dizi düzeltme (emendatio) yap›p
‹talyancaya tercüme etti¤i metni vermifltir.
Tarihî mütaleâlara burada yer vermeyip
ana kaynak yaratmay› tercih eden araflt›r›c›-
n›n bu hizmeti ne yaz›k ki unutulma nokta-
s›na gelmifltir. Böyle muhteflem bir hât›ra-
n›n neflredilmeden kalmas› çok iftihar etti¤i-
niz Sultan’›n devrini ayd›nlatacak bir kla-
vuzdan bizi mahrum b›rakmas› kadar 1503
tarihine kadar uzanan bir devir için de baz›
hususlar›n dikkatten kaçmas›na yol açmak-
tad›r. Böyle bir vesika demeti, ancak çok iyi
bir Bizans dili mütehass›s›, Türk tarihinin
bu evresini iyi bilen ve vesikalar› ile âflina
olan bir araflt›r›c›, Latincesi çok iyi bir Vene-
dik lehçesi mütehass›s›n›n iflbirli¤i sonucu
veya bu vas›flar› bünyesinde benimsemifl
bir araflt›r›c› bitirebilir. Osmanl› siyasî tarihi
kadar, diplomasi tarihi, ekonomi tarihi, sa-
nat tarihi, teflkilat yap›s› bu tip vesikalar
arac›l›¤› sayesinde karanl›k kalm›fl pek çok

noktan›n ayd›nlanmas›n› temin eder. ‹lk
Türk  temsilcili¤inin Avrupa’da Selim III.
devrinde XVIII. as›r sonuda bafllatan araflt›-
r›c›lara verilecek cevap, Venedik Devlet Ar-
flivi’nde korunan Yunanca yaz›lm›fl Türk
vesikalar›nda bulunmaktad›r:1446 senesinin
ahidnâme metnini Venedik flehrine götüren
Yunus Karaca ile Demetrios ve gene ayn›
sene Yahfli Bey ile Demetrios ikilisinin Ve-
nedik flehrinde elçilik vazifesi ile bulunma-
lar›, 1454 senesinde ulufecibafl› Ahmed ile
Demetrios Crisovergi adl› kiflilerin yap›lan
ahidnâme üzerinde tart›flmalar›, sadrazam
Mahmud Pafla’n›n 1465 ve 1466 senelerinde
adamlar›n› baz› meselelerin tart›flmas› için
yollamas›, 1479 senesinde iki devlet aras›n-
da imzalanan ahidnâme metnini Venedik
flehrine götüren Lûtfi Bey hakk›nda görülen
kay›tlar, kroniklerimize hiç bir flekilde ak-
setmemifl ve siyasal bilim tarihçilerinin
duymak bile istemedikleri  bilgiler aras›nda
yer al›r. Fâtih Sultan Mehmed’in talihsiz o¤-
lu Cem Sultan’›n faaliyeti ve bafl›ndan ge-
çen talihsiz hâdiselerin cereyan›n büyük bir
k›sm› ‹talya yar›madas›ndaki  devletlerin,
baflta Floransa olmak üzere, arflivlerine yan-
s›r iken bir de¤iflik boyutu da Venedik’deki
vesikalar›n aras›na geçmifltir(17). Aldo Gal-
lotta bu araflt›rmas›nda üstad›n›n yolundan
giderken vesika ehemmiyetini de yeterince
tan›tm›fl, Bat› âleminde oluflup  da günü-
müzde Topkap› Saray› Arflivi içinde muha-
faza edilen Yunanca yaz›lm›fl vesikalar›n
ehemmiyetini ortaya ç›karan çal›flmalara da
yer vermifltir(18). 

Avrupa kaynakl› Türk vesikalar› ve Fâ-
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(16) Alessio Bombaci, “Nuovi fir-
mani greci di Maometto II”, Byzan-
tinische Zeitschrift 47 (1954) s. 298-
319

(17) Aldo Gallotta, “Venedik Devlet
Arflivi’nde osmanl› flehzadesi Cem
ile ilgili belgeler “ , Tarih ve Top-
lum, V/30 (1986) s. 19-27, tercüme
eden, Mahmut H. fiakiro¤lu. Ad›
geçen derginin iste¤i üzerine haz›r-
lad›¤›m, Yaflayan Türkologlar, dizi-
si için A. Gallota’y› konu etmifl ve
bu makalesini dilimize tercüme et-
mifltim. Ne yaz›k ki, olgun bir yaflta
iken (1941-1997) menhus bir hasta-
l›k sonucu aram›zdan ayr›ld›.Ara-
dan geçen zamana ra¤men, hakk›n-
da bir nekroloji kaleme alma¤a ce-
saret edemedim, fakat piflman de¤i-
lim; zira 1980 y›l›nda beraber kat›l-
d›¤›m›z : “Fâtih Sultan Mehmed’in
Otranto seferi’nin 500. y›l›” vesilesi
ile bu flehirde tertiplenen ilmî top-
lant›n›n zab›tlar› bir türlü neflredil-
meden kald› diye zannettik, ve en
son kaleme ald›¤› araflt›rmalar›n bi-
le kendisi görmedi¤i için, bask›da
(‹talyancas›: in corso di stampa ) ta-
birini kullanm›flt›. K›sa bir süre ev-
vel bu toplant›n›n zab›tlar› ve bu
arada A. Gallotta’n›n makalesinin
neflredildi¤ini haber ald›m ise de,
bu sat›rlar› yazd›¤›m s›rada elime
geçmemiflti. Müteveffa arka-
dafl/meslekdafl›m için flimdilik flu
iki nekroloji yaz›s› mevcuttur: Ugo
Marazzi, “Aldo Gallotta (17 luglio
1941-18 giugno 1997)” , Annali
dell’Istituto Universitario Orientale,
56/3 (1996) bas›m› 1998, s. 437-440;
Michele Bernardini, “Ricordo di Al-
do Gallotta (17 luglio 1941-18 giug-
no 1997)” , Oriente Moderno XXI
(LXXXII)/2 (2002) s. 265-270, her iki
derlemede de konu etti¤im Otranto
toplant›s› zab›tlar› bulunmaz, Türk-
çeye tercüme edilen çal›flmalar›n›
içermedi¤i gibi, Dante Alighieri’nin
Türkiye’de tan›nmas›na dair arafl-
t›rmas› da görülmüyor. Tamamla-
mak benim için kaç›n›lmaz görülü-
yor.

(18)  J. Lefort, Topkap› Saray› Arfliv-
lerinin yunanca belgeleri..., Ankara
1981. Bu eserin benzerinin, Fâtih
Sultan Mehmed devri için de ger-
çekleflmesi temenni olunur. Misal
olacak bir araflt›rma için bk. V. L.
Ménage, “Seven ottoman docu-
ments, from the reign of Mehem-
med II”, flu kitab›n içinde :
Documents from ‹slamic chan-
ceries, Oxford 1965, s. 81-118
(Venedik arflivindeki vesikalar hak-
k›ndad›r)

Resim 3; Üç Venedik Doge’u,
Centile Bellini, (Popüler Tarih,
Say› 33, s.41)



tih Sultan Mehmed dönemini ayd›nlatanla-
r›n tertip ve tahlil üzerinde yeteri kadar eser
sahibiyiz. Venedik flehrinde vazife ile bulu-
nup, burada Türk diplomasisini temsil
edenlerin b›rakt›klar› hât›ralar ilim âlemine
sunuldu(19).

Fâtih Sultan Mehmed dönemi vesikalar›
aras›nda elbette, Galata Ferman› diye tan›-
nan ve Osmanl› tarihi içinde en fazla konu
edilen fakat o derece talihsiz evre geçiren
vesikaya bir kere daha burada yer vermeli-
yiz: ‹stanbul’un fethinden sonra Galata’da
bulunan Cenova tebas› ileri gelenleri,
fetihten k›sa bir süre sonra Türk Sultan›’n›
ziyaret edip flehrin anahtarlar›n› teslim et-
tikten baflka, elde ettikleri yeni vesika saye-
sinde varl›klar›n› as›rlarca devam ettirdiler.
‹lmî neflrinin baflar›l› gerçekleflmesi; Yunan-
ca yaz›l› olmas›ndan ileri gelmesi kadar
yak›n bir süre sonra bir de Türkçe metnin
kaleme al›nmas› ve vesikan›n as›rlarca dik-
katle muhafa edilmesi ve Osmanl› sultanlar›
taraf›ndan da yenilenmesi kadar kendi var-
l›¤› içinde bile dikkat çekicidir. Bir özel bas-
k›s›n›n sa¤lanmas›nda yarar vard›r(20). 

Bat› âleminde yarat›l›p da , Türk tarihi-
ni ve bu arada Fâtih Sultan Mehmed’i konu
alan eserler aras›nda,XV. asr›n Hümanizma
hareketi içinde yer alan, devrin Papa’s› Pio

II taraf›ndan kaleme al›nan (veya haz›rlatt›-
r›lan), Mektup’a(21) da yer vermemiz gere-
kir. Devrinin bir edebiyat ak›m› içermesi ka-
dar, belirli fikir çevrelerinin sâbit fikirlerini
yans›tan  bu vesika ve benzerler, Türk gü-
cünün yaratt›¤› tesir alt›nda olufltuklar› için,
Türk vesikas› diye saymaktan geri durmu-
yorum. Devrin ileri gelen din, fikir, kültür,
sanat adamlar› böyle müstesna bir kuvveti
yaratan Türk’ü merak ettiler ve onun güçlü
padiflah›n› (kendi vesikalar›nda: rex, amira,
mega autentes, Turcus ) her zaman hedef al-
d›lar. Hayalî mektuplar kaleme al›rken,
benzer cevaplar da haz›rlamaktan
kaç›nmad›lar.  Her ne kadar Türk âlemi için
olumsuz önyarg›lar birbirini takip etti ise
de, takdir dolu cümleler ve bu arada askerî
kuvvetin üstünlü¤ü her zaman teslim edilip
kay›tlara geçti. Hümanizma dönemi insan-
lar› bu baflar›lar›n› Rönesans devri içinde
yetiflen insanlar da aktard›lar, onlarda kalan
miras› daha da gelifltirerek sonraki nesillere
devredip, XIX. as›rda bafllayan ilmî Oryan-
talizm(22) çal›flmalar›n›n kayna¤› say›ld›lar.
Ne kadar eski diye iddia da bulunsak bile,
insan düflünce yarat›c›l›¤›n›n çok müspet iz-
ler b›rakan bu faaliyetleri, Türk ilim adam-
lar›n›n yeni bafltan tahlil etmeleri zaman›
gelmifltir. 
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(19) Maria Pia Pedani, In no-
me del Gran Signore. Inviati
ottomani a Venezia dalla ca-
duta di Costantinopoli alla
guerra di Candia, Venezia
1994 , eserin nâfliri: Deputazi-
one oi Storia Patria per le Ve-
nezie S. 203-204 aras›nda bulu-
nan n. 11-34’de Veredik flehri-
ne giden Türk temsilcilerinin
listesi, isimleri ve gerekçesi k›-
saca verilmifltir. S. 142’de, Fâ-
tih Sultan Mehmed’in o¤ullar›
Bayezid ve Mustafa için haz›r-
lanan sünnet flölenine devrin
Doge’sinin 17.3.1457 de daveti
ve not 96 da bulunan esas ka-
y›t, F. Babinger’in Fâtih Sul-
tan Mehmed ve zaman› adl›
eserde zikredilmemifl, Türkçe-
ye yap›lan tercümesi uyumsuz
görülmektedir. (s. 139-140). S.
143’de de 1479 tarihli bir dave-
tin kayd› bulunmaktad›r. Ve-
sikalar›n Türkçe yollan›p, Ve-
nedik idarecileri taraf›ndan
tercümelerinin muhafaza edil-
di¤i müflahede ediliyor.
(20) Mahmut H. fiakiro¤lu,
“Fatih Sultan Mehmed’in Ga-
latal›lara verdi¤i ferman›n
Türkçe metinleri “AÜDTCF
Tarih Araflt›rmalar› Dergisi,
XIV/25 (1982) s. 211-224; Halil
‹nalc›k, “Ottoman Galata,
1453-1553”, flu eserin içinde,
Essays in Ottoman History,
Istanbul 1998, s. 276-289.
(21) Lettera a Maometto
(Mehmed’e mektub). Son nefl-
ri; Luca d’Ascia, ›l Corano e la
Tiara. L’epistola a Maometto
II di Enea Silvio Piccolomini
[papo Pio II], Bologna, 2001.
Bu tarz eserler ve daha baflka
kiflilerin neflriyât› için bk. J.
Hankins, “Renaissance crusa-
ders : humanist crusae litera-
ture in the age of Mehmed II”,
Dumbarton Oaks Papers
49(1995) s. 111-207
(22) Bu tabir için bk. A. A.
Ad›var, “Mukaddime”, ‹slâm
Ansiklopedisi için kaleme
al›p 1. ciltte neflredilen araflt›r-
mas›.Do¤u Bat› adl› süreli ya-
y›n 2002 senesinde neflretti¤i
say›lar›n› bu konuya ay›rm›fl-
t›r. Say› 20/I ve II. Klâsik çal›fl-
malara az yer verilmifl, yeni
geliflmeler haber veriliyor. Bu
alanda bir hareketlilik getiren
Filistin as›ll› Amerika’l› Ed-
ward Said vefat etti ve etkisi
az da olsa tart›fl›ld›; Radikal
Kitap III/I33 YKY’nin Cogito
dergisinde ve baz› güncel
dergilerde bu zat› tahlil ettiler
ise de, konumuzu fazla
ilgilendirmez. (3. x. 2003), özel
say›d›r.

Resim 4; Venedikteki Osmanl›
elçili¤i (Popüler Tarih, Say› 33,
s.41)

Resim 5; Fatih’in 24 Nisan
1480’de Venedik’e gönderdi¤i
‹talyanca Ferman (Popüler Ta-
rih, Say› 33, s.42)
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FAT‹H SULTAN MEHMED DÖNEM‹
M‹NYATÜRLÜ YAZMA ESERLER  

Doç. Dr. Ayfle ÖZEL

1953 Y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. 1978 y›l›nda Devlet Güzel
SanatlarAkademisi Resim ve 1979 y›l›nda Geleneksel Türk Sanatlar› bölümlerinden
Yüksek Lisans dereceleri ile mezun oldu. 1986 y›l›nda Marmara Üniversitesi Sosyal

Bilimler Enstitüsünden Sanatta Yeterlik alarak 1998 y›l›nda Doçent oldu. Halen
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar E¤itimi Bölümü Resim-‹fl E¤itimi Anabilim
Dal›’nda görev yapmaktad›r. Sanat ve sanat e¤itimi alan›nda makaleleri ve bildiri-
leri olan Ayfle Özel biri yurt d›fl›nda olmak üzere on kiflisel sergi açm›fl, pekçok yurt

içi ve yurt d›fl› karma sergiye kat›lm›flt›r. 



Anadolu Selçuklu ‹mparatorlu¤u zama-
n›ndan beri sultan saraylar›ndaki el yazmas› ki-
taplar›n haz›rland›¤› nakkaflhanelerin varl›¤›
bilinmektedir. Osmanl› imparatorlu¤u zama-
n›nda da bu atölyeler devaml›l›¤›n› sürdürmüfl,
imparatorlu¤un baflkenti Bursa’dan Edirne’ye
daha sonra ‹stanbul’un al›nmas› ile ‹stanbul’a
geçti¤inde saraylarda nakkafllar ve hattatlar›n
oluflturdu¤u saray atölyeleri varl›klar›n› sür-
dürmüfllerdir.

Osmanl› minyatür sanat›n›n 16. yüzy›l bafl-
lar›na kadar olan geliflimi konusunda çok az
bilgiye ve örne¤e sahibiz. Erken dönem Os-
manl› minyatür sanat›n›n ilk örnekleri ve bilgi-
leri Fatin Sultan Mehmed’in saltanat (1451-
1481) y›llar›ndand›r. ‹stanbul’u fethederek Os-
manl› Türklerine Bat› dünyas›n›n kap›lar›n›
açan Fatih Sultan Mehmed bu dönemde yeni
kurulan ‹stanbul saray›nda yo¤un ve ilginç bir
resim faaliyeti bafllatm›fl,  bat› ülkelerinin baz›
ünlü ressamlar› saray›na davet ederek onlara
bat›l› hükümdarlar gibi portre ve madalyonla-
r›n› haz›rlatt›rm›flt›r. Bu sanatç›lardan en ünlü-
sü ‹talyan sanatç›  Gentile Bellini’dir.   

‹stanbul’un al›nmas›ndan sonra bütün gü-
zel sanatlar Fatih Sultan Mehmed’in himayesi
ile geliflme imkan› bulmufltur. Sultan II. Meh-
med döneminde yeni kurulan ‹stanbul saray›n-
da bat›l› sanatç›lar›n ve portre sanat›na yatk›n
yerli sanatç›lar›n faaliyeti sürmüfl ancak bu dö-
nemden günümüze kalan ‹stanbul saray›nda
haz›rlanm›fl minyatürlü el yazmas› eser bilin-
memektedir. Oysa ‹stanbul’un fethinden önce
baflkent olan Edirne’deki sarayda, bir nak›fl ve
resim atölyesinin bulundu¤unu ve Sultan II.
Mehmed döneminde de k›smen önemini kay-
betse de varl›¤›n› sürdürdü¤ünü kaynaklardan
biliyoruz.  Edirne Saray›nda haz›rlanm›fl min-
yatürlü baz› örneklerin varl›¤› bilinmektedir. 

Bu örneklerden bir tanesi Badiad – Din al –
Tabrizi’nin Dilsuzname isimli eserinin
860/1455-56 y›l›nda Edirne’de kopye edilen
nüshas›d›r. Eserin kolofonunda Edirne’de ha-
z›rland›¤› kay›tl›d›r. Bu gün Oxford Bodleian
Library’ de (OBL.  Ms. Quseley 133) bulunan
eserin boyutlar› küçüktür ve içerisinde
(16.5x11.4 cm.) boyutlar›nda 5 minyatür vard›r.
Dilsuzname minyatürleri kompozisyonlar›n
basitli¤i ve teknik yönlerinin zay›fl›¤› ile taflra
karakteri tafl›mas›na ra¤men Osmanl› kitap res-
saml›¤›n›n ilk ve en erken örnekleri olarak Türk
minyatür  sanat› için oldukça önemlidirler ve
erken dönem Osmanl›  minyatür üslubu hak-
k›nda  fikir verirler. Timur devri fiiraz minya-

tür okulundan baz› etkiler his-
sedilse de insan figürlerini çev-
releyen yal›n çizgi üslubu, bafl-
ka çevrelerde rastlanmayan ve
insanlarla boy ölçüflen iri bitki
motifleri ve özellikle kad›n bafl-
l›klar› minyatürlerdeki Türk
özelli¤inin belirgin iflaretleri
olarak karfl›m›za ç›kar.

Gül ile bülbülün fliirsel aflk
hikayesini anlatan eserdeki minyatürlerden
sevgilileri konu alan sahnelerde sol tarafta gül
bahçesi ve güle afl›k olan bülbül resmedilmifltir.
Sa¤ tarafta iki sevgili yanyana otururlar. Eserde
yer alan fiah Nevruz’un Meclisi sahnesinde
sa¤da sultan duvarlar› alt›gen çinilerle kapl› bir
bahçe köflkte oturmakta, solda ise kad›n ve er-
kek müzisyenler görülmektedir.

Oxford Bodleian Kütüphanesindeki bu
yazman›n varl›¤› tarihsiz di¤er bir minyatürlü
yazman›n de¤erlendirilmesini de sa¤lam›flt›r.
Di¤er eser Muhammed b. Apdullah Niflapu-
ri’nin kasidelerinden oluflan bir külliyat’t›r.
Topkap› Saray› Müzesi Kütüphanesinde bulu-
nan Külliyat-› Katibi (TSMK, R989) isimli bu
eser orijinal olmayan koyu kahverengi bir cilt
içinde muhafaza edilmektedir. Eserin ilk sayfa-
s›n›n ortas›nda yer alan oval madalyonda kita-
b›n ve flairin ad› yaz›l›d›r. Bu madalyonun etra-
f› onbeflinci yüzy›l Fatih devri üslubunda be-
zenmifltir. Tamir görmüfl bu yaprakta daha
sonra esere sahip olan kiflilerden baz›lar›n›n
mühürleri vard›r. Eserde biri karfl›l›kl› sayfalar
üzerine yap›lm›fl iki minyatür bulunmaktad›r.

Minyatürlerden birinde Sultan çevresi ile
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Resim 2; fiah Nevruz’un meclisi,
Dilsuzname.

Resim 3; Eyüp ve Salman Sulta-
n›n meclisinde, Külliyat-› Katibi

Resim 1; Dilsuzname



birlikte e¤lenmektedir. Minyatürler  8x6.4 cm.
boyutlar›ndad›r.  Resim yaz› çerçevesinin dört-
te üçünü kaplar. Kompozisyonun tam merke-
zinde yer alan Sultan, sivri çat›l›, duvar› alt›gen
çinilerle kapl›, bir taht veya köflkte oturmakta-
d›r. Diz çökmüfl bir saki sultana bir kase sunar.
Taht›n iki yanlar›nda görülen avlu duvarlar›-
n›n arkas›nda saray görevlileri ve yeniçeriler s›-
ralanm›flt›r. Ön planda sa¤ ve sol  kenarda def
ve ney çalan kimi ayakta kimi oturmufl erkek
ve kad›n müzisyenler görülür. Kompozisyon
merkezi ve simetriktir olarak düzenlenmifltir.
Resmin alt kenar›nda ve ortas›nda üzerinde
kaplar›n yer ald›¤› kademeli bir sehpa ve daha
yukar›da bir tepsi bulunmaktad›r. Alt›n yald›-
z›n bolca kullan›ld›¤› resimde zemin eflatun-
dur. Figürlerin giysilerinde turuncu, mor, yefl›l,
lacivert ve beyaz renkler hakimdir. Kompozis-
yon düzeni, k›yafetler, figürleri çevreleyen
kontür ve figürlerin yüzleri Osmanl› erken de-
vir resim üslubu özelliklerini tafl›r.

Bu minyatürler Dilsuzname ile benzerlik-
ler gösterir. Her iki resimde de figürlerin iflleni-
flindeki kaba özellikler, figürler, figürlerin yüz-
leri benzerlikler gösterir. K›yafetler, dilimli ser-
pufllar üzerine sar›lan sar›klar›n formu ve geri-
deki çinilerde ayn›d›r. Özellikle kad›n bafll›kla-
r›n›n biçimlerinde benzer özellikler yakalar›z.
Omuzlar›na kadar sarkan baflörtülerinin üzer-
lerine külahvari bafll›klar giymifl, aln›n›n üzer-
lerine de dilimli kaflbast›lar ba¤lam›fllard›r.
1455-56 y›llar›na tarihlenen Dilsuzname minya-
türlerindeki kad›nlarda da ayn› tür bafll›klara
rastlar›z. Fakat daha sonraki dönemlerde bu tip
kad›n bafll›klar›na rastlanmaz. Dolay›s› ile Kül-
liyat-› Katibi‘nin minyatürlerinin bu benzer
özellikleri nedeni ile Edirne‘de Dilsuzname
minyatürleri ile benzer tarihlerde yap›ld›¤›n›
söyleyebiliriz.

Kitapta bulunan ikinci minyatürler Eyüp
ve Salman’›n genç bir sultan›n meclisinde bu-
lunmalar›n› konu etmektedirler. 10.8x6.2 cm.
boyutlar›nda yap›lm›fllard›r. Karfl›l›kl› iki sayfa
üzerinde yer alan resimler yaz› çerçevesi bü-
yüklü¤ündedir. Sa¤da Sultan bir taht üzerinde

oturur. Arkas›nda silahtar› durmaktad›r.
Önünde ona içki ikram eden iki yeniçeri ve res-
min sa¤ alt k›sm›nda bir seccade üzerinde otu-
ran müzisyenler görülür. Di¤er sayfada Sul-
tan’›n  karfl›s›nda Eyüp ve Salman oturmakta-
d›r. Arkalar›nda silahl› bir yeniçeri ve resmin
alt k›sm›nda Sultan’›n at›n› tutan ve Sultan’a
sunulmak üzere ellerinde yemek kablar› ile
bekleyen görevliler görülmektedir. Renkler
eserin ilk minyatüründen farkl› olarak son de-
rece göz al›c›d›r. Bu iki minyatür ilk minyatür-
den farkl› üslub özellikleri gösterir. Figürlerin
portre özellikleri, irilikleri, renkler, kompozis-
yon düzeni en belirgin özelliklerdir. Figürlerin
formlar› ve yüz sekilleri onbeflinci yüzy›l orta-
lar›nda geç Timuri ve erken Karakoyunlu
Türkmenleri devrinde fiiraz’da yap›lan baz›
eserlerle benzerlikler gösterir. Ancak do¤a tas-
virleri    ufuk hatt› üzerinde s›ralanan serviler
ve iri çiçek demetleri Osmanl› minyatürlerinin
daha sonraki dönemleri ile yak›nl›k gösterirler.
Bu özellik  Dilsuzname minyatürlerinde de gö-
rüldü¤ü gibi, Sultan II. Bayaz›t devri eserlerin-
de de görülür. Dolay›s› ile Külliyat’› Katibi ki-
tab›n› süsleyen ve birbirinden farkl› özellikler
gösteren bu iki minyatürün sanatç›lar›n›n fark-
l› oldu¤unu düflünebiliriz.

Resimlerden ilkinin sanatç›s› muhtemelen
Edirne’de yap›ld›¤›n› bildi¤imiz Dilsuzname
minyatürlerinin nakkafl› ile ayn› flah›s olabilir.
Çift sayfal›k di¤er iki minyatürün nakkafl› fiiraz
okulu geleneklerine ba¤l› belki oralardan gelen
bir Türkmen sanatç› olabilir.  Keza 1440’l› y›l-
lardan sonra, Timur yönetimindeki fiiraz’dan
Edirne’ye göç eden bir gurup sanatç›n›n Türk
meslekdafllar› ile birarada çal›flt›klar› görülür.
Belirtilen özellikler ve kad›n bafll›klar› gözö-
nünde bulunduruldu¤unda bu eserin Fatih
Sultan Mehmed’in saltanat y›llar›nda Edir-
ne’de yap›lm›fl olmas› muhtemeldir diye düflü-
nebiliriz. Bir baflka aç›dan da Fatih’in ‹stan-
bul’u fethinden sonra ‹stanbul’daki yeni saray
atölyesi bat›ya ve portre sanat›na dönük eserler
çal›fl›rken ve  tezhiplerde daha ince bir iflçilik
gözlenirken, sade bir süsleme anlay›fl›n›n ha-
kim oldu¤u bu eserin minyatürlerinin de Dil-
suzname’nin minyatürleri gibi Edirne saray›n-
da 1450-1480 y›llar› aras›nda yap›ld›¤›n› kabul
etmemiz gerekir. Ayr›ca Osmanl› Minyatür sa-
nat› ‹stanbul’daki sanat atölyesinde bilinen ge-
liflimini sürdürürken bu  kitaptaki minyatürler
Osmanl› minyatürlerinin  ilk ve  en erken ör-
nekleri olarak, Edirne’de de erken dönemlere
tarihlenen bir minyatür okulunun varl›¤›n› be-
lirlemesi aç›s›ndan  önemlidirler. 
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Resim 4; Sultan›n mahiyetiyle
e¤lenmesi, Külliyat-› Katibi

Resim 5; Cerrah›yetül Haniyye,
Ali Emiri Nüshas›.

Resim 6; Cerrah›yetül Haniyye,
Paris Nüshas›.



Tarihi ve yap›ld›¤› yer gösterilmemifl ol-
makla birlikte büyük bir olas›l›kla 15. yy.›n or-
talar›nda Sultan II. Mehmed döneminde Edirne
Saray›nda haz›rlanmas› muhtemel Ahmedi’nin
‹skendername’si(Venedik Biblioteca Marciana
Ms. Orientali,90), içinde Ahmedi’nin ‹skender-
namesi’nin de bulundu¤u bir antolojidir. Ma-
kedonyal› ‹skender ile ilgili öykülerin yer ald›-
¤› kitaptaki bölümlerden biri Osmanl› tarihi ile
ilgilidir. Bu bölüm Osmanl› padiflahlar›n›n re-
simli tarihinin ilk örne¤i olarak dikkati çeker.
Ahmedi’nin ‹skendername’sinin resimli kop-
yas›n›n Fatih döneminde haz›rlanmas› bir ras-
lant› de¤ildir. Fatih’in ‹skender ile ilgili Yunan-
ca kitaplara sahip oldu¤u, onunla ilgili öyküle-
rin Fatih’e her gün okundu¤u bilinmektedir.
Venedik Marciana Kütüphanesinde bulunan
eserin içerisinde 66 resim bulunmaktad›r. 

Minyatürler Edirne Saray›nda 15.yy’›n
ikinci yar›s›ndaki üsluba uygunluk gösterirler.
Dilsuzname ve Külliyat-› Katibi’nin minyatür-
lerindeki ortak özellikler ve fiiraz okulu etkileri
burada da farkedilmekle birlikte renkler , giysi-
ler ve di¤er ayr›nt›larda Osmanl›- Türk karak-
teri aç›kça belirir. Resimlerdeki farkl› özellikler
tek bir sanatç›n›n elinden ç›kmad›¤› izlenimini
verirler.

Fatih Sultan Mehmed sanata olan  ilgisinin
yan›nda ayr›ca  bilim ve felsefeye de ilgi duy-
mufl, çevresinde ki bilginlerle tart›flmaktan ve
sohbetten keyif alm›flt›r.  Kuflkusuz onun bili-
me hizmet için yapt›rd›¤› an›tlar›n en önemlisi
kendi ad›n› tafl›yan camisinin külliyesini olufl-
turan medreselerdir. Bu medreselerde okutul-
mak üzere t›p, co¤rafya, felsefe, astronomi ve
gramer ile ilgili pek çok kitab› vakfetti¤i gibi
bunlar›n içerisinden seçilenleri kendi hazinesi
için kopya ettirmifl, tezhiplerle süslettirmifl ve
ciltlettirmifltir. Medreselerin her birinde yer
alan daruflflifalarda hekim, cerrah ve eczac›lar›
da görevlendirmifltir. 

Bu dönemden günümüze kalan minyatür-
lü   yazma eserlerden bir tanesi de Fatih devri
ünlü hekim ve cerrahlar›ndan  Sabuncuo¤lu
fierafettin (fierefeddin bin Ali bin Elhac ‹lyas)
taraf›ndan derlenerek  Amasya’da haz›rlanm›fl
olan Kitab-› Cerrahiye-i el Hakaniyye’ dir. XI.
yy ‹slam dünyas›n›n ünlü hekim ve cerrahla-
r›ndan Ebul Kas›m Zahravi’nin yazd›¤› t›b ese-
rinin son üç makalesi  cerrahiyeye aittir. Bu ma-
kaleler Sharaf al-Din ibn Ebi’l-Hajji Ilias  tara-
f›ndan türkçeye çevrilerek Sabuncuo¤lu bu son
üç  makaleye kendisi de üç konu ekleyerek cer-
rahiyeye ait bu  kitab›n› haz›rlam›fl ve 1465’de

Fatih Sultan Mehmed’e ithaf etmifltir. Ayr›ca
Sabuncuo¤lu kitaba ameliyat ya da cerrahi mü-
dahale tekni¤ini gösteren resimlerde eklemifl-
tir. Bu gün Paris’te Bibliotheque Nationale’de
(PBN. Turc. 693) bulunan ve orijinal olan Paris
nüshas›ndan baflka bu eserin bilinen iki nüsha-
s› vard›r. Bu nüshalar ‹stanbul’da Fatih Millet
Kütüphane’sinde (FMK. Ali Emiri 79) ve ‹stan-
bul T›p Fakültesi T›p Tarihi Enstitüsü Kütüp-
hanelerindedir.

Paris nüshas› minyatürleri ile Millet Kü-
tüphanesindeki Ali Emiri nüshas›n›n minya-
türleri ayn› tarihlerde (873H/1468M), benzer
karakterli olarak Amasya’da haz›rlanm›flt›r.
Paris nüshas›   205 varak (410 sayfa) ve 18x26.6
cm. boyutundad›r. Son sayfadaki kolofonda
yazar›n künyesi ve Sultan II. Bayezid’›n tu¤ral›
mührü vard›r. Bu da yazman›n saray kütüpha-
nesinden ve bilhassa Fatih’in özel kitapl›¤›n-
dan ç›kt›¤›n›n bir delilidir. Çünkü babas›n›n
vefat›ndan sonra II. Bayezid, onun bütün kitap-
lar›n› kendi mührüyle mühürlettirmifltir. 140
adet minyatürü ile Paris nüshas› en fazla say›-
da minyatüre sahiptir. Her iki yazma da Fatih
Sultan Mehmed’e arma¤an edilmifltir. Ali Emi-
ri nüshas›, Paris nüshas›na göre daha geç kop-
ye edilmifl bir nüshad›r ve içerisinde 57 minya-
tür var.

Cerrahiyyetü’l Haniyye, Türk ‹slam dün-
yas›nda cerrahi teknikleri aç›klamak amac›yla
resmin kullan›ld›¤› ilk ve nadir bir eserdir. Re-
simleri estetik aç›dan önemli bir de¤ere sahip
olmasalar da, sade anlat›mlar›yla metni destek-
leyici ve cerrahi müdahaleleri aç›klay›c› özellik-
lere sahiptirler. Her iki nüshan›n minyatürle-
rinde figürlerin konumland›¤› bir mekan yok-
tur. Sadece geride zaman zaman a¤aç veya bit-
ki motifleri görülmektedir. Hekim tipi genellik-
le sar›kl› ve sakall›d›r. Oturur pozisyonda res-
medilmifltir. Kendine güvenli ve deneyimli bir
izlenim vermektedir. Hasta figürleri kad›n, er-
kek, genç, yafll›, çocuk olmak üzere gösterilmifl-
tir. Figürlerde muayenenin  gerektirdi¤i birkaç
durufl tipi uygulanm›flt›r. Hastalar›n tedavisi
s›ras›nda yard›mc› olarak kullan›lan elemanlar
görülmektedir. Kad›n-do¤um müdahaleleri
resmedilirken herhangi bir taassup gösteril-
memifl olmas› ilgi çekicidir.
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resim sanat›yla ilgili çeflitli araflt›rmalar›, ayr›ca yine ayn› konuda kitaplar› yay›mlanm›flt›r.



Türk resim sanat›n›n asker ressamlar
ekolünün önemli temsilcileri aras›nda say›-
lan fiehit Hasan R›za’n›n ve sanat yaflam›n›
sürdürmek üzere ‹talya’dan ‹stanbul’a gele-
rek saray ressaml›¤›na kadar yükselen Faus-
to Zonaro’nun gerçeklefltirmifl oldu¤u bir di-
zi ‹stanbul’un fethine iliflkin kompozisyonlar
aras›ndaki benzerlikler, y›llard›r çözülmeyi
bekleyen bir sorun olarak sanat tarihçilerini,
araflt›rmac›lar› u¤raflt›rmaktad›r. Geçti¤imiz
y›l kat›ld›¤›m›z VI.Eyüpsultan Sempozyumu
sonunda 2003 y›l› için seçilen konular›n, ana
tema olarak düflünülen ‹stanbul’un fethinin
550.y›l› çerçevesinde olmas› istendi¤inde, y›l-
lardan beri üzerinde düflündü¤ümüz; ancak,
kapsaml› bir araflt›rma olana¤› bulamad›¤›-
m›z Hasan R›za, Zonaro d›fl›nda yerli ve ya-
banc› de¤iflik ressamlar taraf›ndan da temsili
olarak canland›r›lan, ‹stanbul’un fethine ilifl-
kin tablolar› incelemeyi seçtik. ‹stanbul’un
gerek Türkler, gerekse Latinler taraf›ndan
fethini konu alan, hatta çok daha eski dönem-
lerde kente yap›lan de¤iflik sald›r›lar› betim-
leyen çok çeflitli örnekler bulunmaktad›r.
Araflt›rmaya bafllad›¤›m›zda tart›flmalar›n
daha çok yukar›da and›¤›m›z bu iki sanatç›
üzerinde yo¤unlaflt›¤›n› görünce, konuyu da
bu flekilde s›n›rland›rmay› düflündük. Bu iki
sanatç›n›n gerçeklefltirdi¤i kompozisyonlara
geçmifl y›llarda oldu¤u gibi, günümüzde de
ilgi duyan araflt›rmac›lar görüldü. Örne¤in
bu y›l içinde çeflitli gazete ve dergilerde ko-
nuyla ilgili haber ve yaz›lar yer ald›.(1) Ayr›ca
bu y›lki sempozyum kapsam›nda araflt›rma-
c›-yazar Ahmet Bay›nd›r taraf›ndan ‹stan-
bul’un fethini konu alan tablolar sergisi aç›l-
d›. Bu sergide yukar›da de¤indi¤imiz çok çe-
flitli örneklerin baz›lar›n› bir arada görebilme
olana¤› bulduk. Burada ele ald›¤›m›z konu-
da, içinden ç›k›lmayan en büyük sorun, re-
sim sanat›m›zda ‹stanbul’un fethine iliflkin
özgün bir ikonogafi oluflturmufl kompozis-
yonlar› ilk kez kimin yapt›¤› ya da kimin
kimden esinlendi¤i üzerinde odaklanmakta-
d›r. Kuflkusuz, verilerin yetersizli¤i, sorunu
daha da güçlefltirmektedir. Bu araflt›rmam›z-
da konuyla ilgili tüm yaz›l› kaynaklara, ya-
p›tlar›n yer ald›¤› müzelere ve konuyla ilgisi
olan araflt›rmac›lara ulafl›larak sorunu bir kez
daha ele almak ve daha tutarl› sonuçlara

ulaflmay› amaçl›yoruz.

Hasan R›za ve Fausto Zonaro’nun ‹stan-
bul’un fethine iliflkin tablolar›ndaki benzer-
likler yan›nda, yaflam öykülerindeki ilginç
kesiflmeler de dikkat çekicidir. Afla¤›da ayr›
ayr› k›saca yaflamöykülerine yer verece¤imiz
sanatç›lar›n yaflamlar›ndaki baz› benzerlikle-
ri burada k›saca s›ralayacak olursak: ‹ki sa-
natç› birbirine çok yak›n y›llarda do¤mufltur.
Hasan R›za 1858, Zonaro 1854’te dünyaya
gelmifltir. ‹kisinin de resme karfl› ilgisi henüz
ilk e¤itimleri s›ras›nda ortaya ç›km›flt›r. Ha-
san R›za 1877-1878 y›llar› aras›nda Osmanl›-
Rus Savafl›’na bir ‹talyan ressam›n asistan›
olarak kat›l›rken, Zonaro da 1878’de askere
yaz›lm›flt›r. Hasan R›za yaklafl›k olarak
1879/80-1891 y›llar› aras›nda önce on y›l ‹tal-
ya’da Napoli, Roma, Floransa gibi de¤iflik
kentlerde; ard›ndan da iki y›l M›s›r’da sanat
e¤itimini sürdürürken, Zonaro’nun yaklafl›k
yine ayn› y›llarda Venedik, Napoli, Padova,
Torino, Roma, Milano ve Paris kentlerinde
resim yaparak yaflam›n› kazanmaya çal›flt›¤›-
n› görüyoruz. 1891 y›l› ise iki sanatç› içinde
önemli bir dönüm noktas›n› oluflturmaktad›r.
Hasan R›za bu tarihte yurda dönüp Edir-
ne’ye yerleflerek Numune-i Terakki Mekte-
bi’nde hocal›k yapmaya bafllarken; Zonaro
da efliyle birlikte ‹stanbul’a gelmifltir. 1896’da
saray baflressaml›¤›na yükselen Zonaro
1911’de s›n›r d›fl› edilirken, Hasan R›za
1913’de flehit olarak bu dünyaya veda ediyor-
du.

Bu bölümde sanatç›lar›n
yaflamöykülerine yer verdik-
ten sonra araflt›rmam›z›n
a¤›rl›k noktas›n› oluflturan
kompozisyonlar› karfl›laflt›ra-
cak ve çeflitli sorular sorarak
bir sonuç almaya çal›flaca¤›z.

fiEH‹T HASAN RIZA:
(1858-1913), (Resim:1) Hasan
R›za, Miralay fiakir Bey’in ve
Nefise Han›m’›n o¤lu olarak
1858 y›l›nda Üsküdar A¤aha-
mam›’nda dünyaya geldi.
Resme karfl› ilgisi e¤itimini
sürdürdü¤ü askeri ortaokul-
da bafllad› ve bu ilgi orta e¤i-
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(1) OSMAN ÖNDEfi, “Fausto
Zonaro’nun Tablolar›, Fatih’in
Yan›ndaki Asker Kimdi?”, Po-
puler Tarih, Say›:2003/29, Dün-
ya Yay›nc›l›k, ‹stanbul Ocak
2003, s.88-92; ÖMER ERB‹L,
“Aralar›ndaki Tek Fark› Bulun”,
Milliyet Gazetesi, 17 Ocak 2003
Cuma tarihli nüshas›n›n 4. say-
fas›ndaki Güncel bölümünde;
ÜM‹T BAYAZO⁄LU, “fiehit
Ressam Hasan R›za’n›n Bitme-
yen Çilesi”, Tarih ve Toplum
Ayl›k Ansiklopedik Dergi,
Say›:233, ‹stanbul May›s 2003,
s.25-31

Resim 1: Hasan R›za, "Oto-
portre", Ya¤l›boya, ?x? cm.,
(Özel koleksiyon?), (S. Ünver,
Ressam fiehit Hasan R›-
za'dan)



timinden sonra devam etti¤i Bahriye Mekte-
bi’nde de artarak sürdü ve burada okurken
güzel resim yapmas›ndan ötürü Ressam Ha-
san R›za olarak tan›nd›. 1877-1878 Rus Harbi
patlak verdi¤inde Hasan R›za Bahriye Mek-
tebi'nin son s›n›f›nda ö¤renciydi. Bu savafl
nedeniyle savafla gönüllü olarak ayr›lan arka-
dafllar› gibi Hasan R›za da askere yaz›ld› ve
er olarak Rus s›n›r›nda bir alaya gönderildi.
Ayn› yerde savafl› resimlemek üzere görevli
olan bir ‹talyan gazete ressam›n›n muhaf›zl›-
¤› ile görevlendirildi. Bu görevi s›ras›nda bü-
yük bir ustal›kla gözlem yaparak savafl›n çe-
flitli yönlerini resmeden ‹talyan ressam, Ha-
san R›za'y› oldukça etkiledi. Birgün ‹talyan
sanatç›n›n karakalem bir portresini yaparak
kendisine gösteren Hasan R›za, yafll› ‹talyan
ressam taraf›ndan büyük bir övgü ile karfl›-
land› ve o günden sonra iki sanatç› aras›nda
yak›n dostluk bafllad›. Savafl sona erdi¤inde
yar›m kalan e¤itimine Heybeliada Bahriye
Mektebi'nde devam eden Hasan R›za, yine
Heybeliada'da kalan ‹talyan ressam ile yak›n
dostlu¤unu sürdürdü ve s›k s›k yapt›¤› çal›fl-
malar› kendisine göstererek görüfllerini ald›.
Yine bu dönemde Hasan R›za Sultan Abdül-
hamid'in Sultaniye Yat›'n›n kamaralar›nda
bozulan baz› resimlerin onar›lmas› için gö-
revlendirildi. Bu görevi s›ras›nda gösterdi¤i
büyük çaba dönemin Bahriye Naz›r›’n›n dik-
katinden kaçmad› ve henüz mektebi bitirme-
den subayl›¤a terfi ettirildi. Bu olay sanatç›-
n›n dönem arkadafllar› aras›nda büyük bir
huzursuzlu¤a neden oldu ve bu duruma al›-

flamayan Hasan R›za ordudan ayr›larak cep-
heden bafllayarak dostlu¤unu kazand›¤› ‹tal-
yan ressam›n katk›lar›yla resim e¤itimi için
‹talya'ya gitti. ‹talya'da on sene gibi uzun bir
süre Napoli, Roma ve Floransa gibi önemli
sanat merkezlerinde ünlü sanatç›lar›n atölye-
lerinde çal›flt›. Buradan M›s›r'a geçen sanatç›
iki sene de burada kald›. (Resim:2,3,)

Daha sonra yurda dönen Hasan R›za dö-
nemin Bahriye Naz›r› taraf›ndan yak›n bir il-
giyle karfl›land›. Kendisine eski rütbesinin
verilmesi ve yeniden orduya dönmesi öneril-
di; ancak, tüm bu önerileri benimsemeyen sa-
natç› kendini tümüyle resim çal›flmalar›na
verebilece¤i bir ortamda bulunmay› ye¤ledi
ve resim atölyesini Edirne Karaa¤aç'a kurdu.
Sanatç› Edirne’de bulundu¤u y›llarda Nü-
munei Terakki Mektebi'nde (Resim: 4), Ha-
midiye Mektebi’nde (Resim: 5) resim ö¤ret-
menli¤i yapt›.

Atölyesini Edirne'ye kuran Hasan R›za
burada a¤›rl›kl› olarak temas›n› Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u tarihinden alan yap›tlar yan›n-
da, yine tarihe mal olmufl Mimar Sinan, I.Sul-
tan Osman, Fatih Sultan Mehmed, Barbaros
Hayrettin gibi ünlü sanatç›, sultan ve kahra-
manlar›n portrelerini gerçeklefltirdi. Edir-
ne'nin düflman iflgalini yaflad›¤› mütareke
günlerinden birinde 26 Mart 1913 tarihinde
Sami Yetik ve Mehmet Ali Laga, yo¤un bir
bombard›mana u¤rayan kentin, sanayi mek-
tebinden hastahaneye dönüfltürülen binas›n-
da o s›ralarda müdürlük yapan Hasan R›za'y›
ziyarete gitmifllerdi. Hastanenin penceresin-
den bu durumu seyreden sanatç› d›flar› ç›k-
mamas› konusunda dostlar›n›n yapt›¤› tüm
›srarlara karfl›n, atölyesindeki resimleri kur-
tarmak amac›yla hastaneden ç›km›fl ve atöl-
yesine giden yolda Bulgarlar taraf›ndan fle-
hid edilmifltir. Sanatç›n›n atölyesinde bulu-
nan resimler önce Bulgarlar taraf›ndan Sof-
ya'ya kaç›r›lm›fl ve buradan da çeflitli Avrupa
müzelerine yollanm›flt›; ancak, bu yap›tlar›n
birço¤u daha sonra dostlar› taraf›ndan ‹stan-
bul'a getirilmifl, Askeri Müze, Deniz Müzesi,
‹stanbul Resim ve Heykel Müzesi gibi çeflitli
müzeler yan›nda çeflitli resmi ve özel koleksi-
yonlara kazand›r›lm›flt›r. Yap›tlar›ndan
önemli bir k›sm› ise Edirne Belediye Baflkan-
l›¤›'nda bulunmaktad›r. Tüm bunlar›n yan›n-
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Resim 2: Hasan R›za Edirne'ye
ilk geldi¤i y›llarda bafl›nda fe-
siyle (S. Ünver, Ressam fiehit
Hasan R›za'dan)

Resim 3: Hasan R›za'n›n bir
foto¤raf› (S. Ünver, Ressam
fiehit Hasan R›za'dan)



da birçok yap›t›n da nerede oldu¤u konusun-
da herhangi bir bilgi bulunmamaktad›r. fiehit
Hasan R›za uzun y›llar ‹talya'da ald›¤› resim
e¤itimi s›ras›nda anatomi bilgisini, kompo-
zisyon anlay›fl›n› gelifltirmifltir. Sanatç›n›n
kendine özgü bir renk anlay›fl› dikkat çek-
mektedir. Yap›tlar› içinde baflta ya¤l›boya ol-
mak üzere, karakalem, çini, pastel çal›flmala-
r› da bulunmaktad›r. Sanatç›, tarihi temal›
kompozisyonlar içine kendini de yerlefltirme-
yi severdi. Örne¤in afla¤›da daha ayr›nt›l› ele
alaca¤›m›z "Fatih Sultan Mehmed'in ‹stan-
bul'a Girifli" adl› tablosunda padiflah›n at›n›n
yan›nda görülen yeniçeri muhaf›z› sanatç›n›n
kendisidir.(2)

FAUSTO ZONARO (1854-1929)

Sanatç› 18 Eylül 1854’te Padova’n›n Masi
kasabas›nda do¤du. Bir duvarc› ustas›n›n o¤-
luydu. Resme karfl› ilgisi küçük yafllarda be-
lirmeye bafllad›. Babas›, o¤lunun yapt›¤› re-
simleri büyük bir gururla çevresindeki dost-
lar›na gösteriyor ve o¤lunun bir gün büyük
bir ressam olaca¤› söylendi¤inde çok mutlu
oluyordu. Zonaro bu y›llarda bir rastlant› so-
nucu duvarlar› süsleyen bir ressam›n yan›na
ç›rak olarak girdi ve ressaml›k serüveni de
böylelikle bafllam›fl oldu.(3) Daha sonra
1870’de on yedi yafl›ndayken Masi’de resim
ve grafik dersleri veren bir okula devam et-
meye bafllad›. Buradaki yetene¤i keflfedilin-
ce, resim ö¤retmeni Cordenons’un yard›m›y-
la Verona’daki dönemin ünlü ustas› Napole-
one Nani taraf›ndan yönetilen Cignorelli
Akademisi’ne al›nd›.(4)

Zonaro, sanat yetene¤ini gelifltirdi¤i y›l-
larda askere gitmek zorunda kald›. Askerlik
döneminin bitiflinde ise yeniden ressaml›k
mesle¤ine dönmek istedi; ancak maddi güç-
lükler yaflamaktayd›. Bu nedenle yapaca¤›
kent resimlerini turistlere satmak amac›yla
Venedik’e geldi. Bir süre sonra 1878’de daha
iyi bir yaflam ve meslek ortam› bulmak ama-
c›yla Venedik’ten Napoli’ye geçti; burada ifl-
siz kald›¤›nda kiliselerin restorasyonunda ve
süsleme ifllerinde çal›flt›.(5)

Sanatç› bu dönemde belediyenin etkin-
liklerini veya belli bir ücret karfl›l›¤› ürünleri-
ni halka tan›tmak isteyen tüccar›n reklam›n›
yapan ‘banditore’ veya ‘pazariello’ olarak

an›lan belediye memurlar››n›n betimlendi¤i
1886 tarihli “Il Banditore” tablosu Zona-
ro’nun ilk baflyap›t› olarak kabul edilmekte-
dir. Sanatç› daha sonraki baz› yap›tlar›nda da
(özellikle Fatih’in ‹stanbul’u fethini konu
alan kompozisyonlarda) görece¤imiz gibi
kendini yapt›¤› tablolar›n bir kenar›na yerlefl-
tirmeyi sevmektedir. Zonaro’yu bu ilk baflya-
p›t›nda sa¤ köflede koyu renk giysiler içinde,
sakall› olarak, daha sonra tabloyu sat›n alan
Kont Paolo Camerini ile birlikte görüyoruz.(6)

Zonaro 1880’de Paris’e gitti. Sanatç›n›n
yar›m kalan e¤itimi için zenginler aras›nda
bir kampanya bafllat›ld› ve böylelikle Verona
Cignaroli Akademisi’nden resim ö¤retmenli-
¤i diplomas› ald›. Sanatç›n›n 1883’ten 1887 y›-
l›na kadar Padova, Venedik, Torino, Roma,
Milano ve Napoli kentleri aras›nda s›k s›k do-
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Resim 5: Hasan R›za Bey Edir-
ne'de Hamidiye Mektebi'nde re-
sim dersinde ö¤rencilerle birlikte
(S. Ünver, Ressam fiehit Ha-
san R›za'dan) [(Arka fonda
"Yan›kkale Meydan Muharebesi
(1664)", Tuval üzerine ya¤l›bo-
ya, 185x310 cm., (‹stanbul As-
keri Müze koleksiyonu) (Özde-
niz, Türk Deniz Subay› Res-
samlar›, s. 42’de)]

Resim 4: Hasan R›za’n›n Milli
E¤itim hizmetinde Edirne'de
kurdu¤u Nümunei Terakki
Mektebi'nden Müdür Muavini
‹brahim ve Farsça ö¤retmeni Fi-
libeli Said Efendi ile birlikte çe-
kilmifl bir foto¤raf› (S. Ünver,
Ressam fiehit Hasan R›-
za'dan)

(2) BOYAR, Türk Ressamlar›, s.
65-67; YET‹K, Ressamlar›m›z,
s. 54-63; ÜNVER, Ressam fiehit
Hasan R›za, s. 1 vd.; ÖZDEN‹Z,
Türk Deniz Subay› Ressamlar,
s. 190; TANSU_, Ça¤dafl Türk
Sanat›, s. 60, 97
(3) ÖNDEfi-MAKZUME, Os-
manl› Saray Ressam› Fausto
Zonaro, s.19
(4) ÖNDEfi-MAKZUME, a.g.e.,
s.20
(5) ÖNDEfi-MAKZUME, a.g.e.,
s.21
(6) ÖNDEfi-MAKZUME, a.g.e.,
s.24



laflt›¤›n›(7) ve 1891’de ‹stanbul’a geldi¤ini gö-
rüyoruz(8) (Resim: 6,7,8,9)

1896’da ‘Ressam-Hazret-i fiehriyarî’ ün-
van›yla ‘Saray Baflressaml›¤›’na atand›.
1908’e kadar bu görevini sürdürdü.(9)

1908’deki ‹kinci Meflrutiyet’in ilan›ndan
sonra II.Abdülhamid’in Selanik’e sürgün
gönderilmesiyle ‘Saray Baflressam›’ ünvan›n›
kaybeden Zonaro, bu s›rada “Fatih Sultan
Mehmed’in At›n› Denize Sürmesi” adl› tablo-
su üzerinde çal›flmaktayd›. Daha sonra bu
tabloyu bitirerek tahtta oturan Sultan V.Meh-
med Reflad’a sundu ve karfl›l›¤›nda kendisi-
ne, çerçeve maliyetini bile karfl›lamad›¤›n›
söyledi¤i k›rk lira ödendi.(10)

1911 y›l›nda ‹talya’n›n Trablusgarp’a sal-
d›rmas› üzerine Zonaro ve ailesi de ülkedeki
di¤er ‹talyan uyruklularla birlikte s›n›rd›fl›
edildi.(11) Osman Öndefl ve Erol Makzume
daha önce birlikte yazd›klar› bir makalelerin-
de ise sanatç›n›n 20 Mart 1910 tarihinde Na-
vigazione Generale Italiana Societa Riunite
denizcilik flirketine ait bir gemiyle Napoli’ye
döndü¤ünü aktarmaktad›rlar.(12) Sanatç› ‹s-
tanbul’dan ayr›ld›ktan sonra yerleflti¤i San
Remo’da 19 Temmuz 1929 Cuma günü yet-
mifl dört yafl›ndayken yaflama veda etti.

SANATÇILARIN TABLOLARINA

‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER:

Tarihleri, bulunduklar› yerler, ileri
sürülen görüfller, karfl›laflt›rmalar, yorum-
lar

Hasan R›za ile Zonaro’nun ‹stanbul’un
fethine iliflkin benzerlik gösteren tablolar› üç
tanedir. Bunlar: “Fatih Sultan Mehmed’in

Topkap›’dan ‹stanbul’a Girifli”, "‹stanbul'un
Kuflat›lmas›nda Fatih Sultan Mehmed'in Ge-
milerin Karadan Yürütülmesine Nezareti” ve
"Fatih Sultan Mehmed'in Ordusuyla Edir-
ne'den ‹stanbul'a Yürüyüflü” adlar›n› tafl›-
maktad›r. Zonaro’nun ayr›ca “Fatih Sultan
Mehmed’in Haliç’te At›n› Denize Sürmesi”
adl› ayn› konu çerçevesinde baflka bir kom-
pozisyonu daha bulunmaktad›r. Hasan R›-
za’n›n da afla¤›da de¤inece¤iz gibi ayn› ko-
nulu bir çal›flmas› bulunmaktad›r. Ancak bu
iki tablo aras›nda fazla bir benzerlik söz ko-
nusu de¤ildir.

‹lk olarak “Fatih Sultan Mehmed’in Top-
kap›’dan ‹stanbul’a Girifli” adl› kompozisyo-
nu ele al›rsak: Hasan R›za ve Zonaro taraf›n-
dan gerçeklefltirilen kompozisyonlar küçük
baz› ayr›nt›lardaki de¤ifliklikleri dikkate al-
mazsak, neredeyse t›pa t›p birbirinin kopyas›
gibidir. Her iki sanatç› da kendini Fatih Sul-
tan Mehmed’in at›n›n yan›nda ona efllik eden
bir asker olarak kompozisyona dahil etmifltir.

Süheyl Ünver kitab›nda Hasan R›za’n›n
“Fatih Sultan Mehmed’in ‹stanbul’a Girifli”
adl› tablosunun toplam dört uyarlamas›n›n
bulundu¤unu bildirmektedir. Ancak, yeni-
den say›ld›¤›nda bunun dört de¤il befl adet
oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. Ünver, belki de
çini tarama örne¤i ayr› tutarak sadece ya¤l›-
boya olanlar›n›n dört adet oldu¤unu söyle-
mek istemiflti. (A.K.G.) fiimdi, Ünver’in kita-
b›ndan bu tablolar› yeniden s›ralayacak olur-
sak:

1)Deniz Müzesi’nde (Günümüzde ayn›
yerde sergilenmektedir.), (Çini Tarama, im-
zal›, 72x52 cm.)

2)Edirne Belediye Baflkanl›¤›’nda (Kay›p-
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(7) ÖNDEfi-MAKZUME, a.g.e.,
s.24
(8) ÖNDEfi-MAKZUME, a.g.e.,
s.28
(9) OSMAN ÖNDEfi, “Fausto
Zonaro’nun....a.g.e., s.91
(10) OSMAN ÖNDEfi, “Fausto
Zonaro’nun.... a.g.e., s.89-91
(11) OSMAN ÖNDEfi, “Fausto
Zonaro’nun....a.g.e., s.91
(12) ÖNDEfi-MAKZUME, “Os-
manl› Saray›’ndan Siyasi Rüz-
garlarla Savrulan ‹talyan Or-
yantalist: Fausto Zonaro”,
AD/Art+Decor, Say›:97, s.82

Resim 6: Elisa’n›n objektifinden
Fausto Zonaro çocuklar› Fausti-
no, Faustone, Mafalda ve Jolan-
da ile atölyesinde çal›fl›rken. Sol
tarafta “Fatih Sultan Meh-
med’in At›n› Denize Sürmesi”
adl› tablosu çerçevesiz olarak gö-
rülmekte. (Aile koleksiyonu)
(Osman Öndefl-Erol Makzume,
Osmanl› Saray Ressam› Fa-
usto Zonaro, YKY, ‹stanbul
2003, s.100)

Resim 7: Elisa’n›n objektifinden
Fausto Zonaro’nun Akaret-
ler’deki galerisindeki tablolar.
Ortada Fatih Sultan Mehmed’in
Haliç’te at›n› denize sürmesi
tablosu çerçeveli olarak görül-
mekte. (Aile koleksiyonu), (Ön-
defl-Makzume, Osmanl› Saray
Ressam› Fausto Zonaro,
s.105)



yutlar› belli de¤il)

3)Ünver’in aktard›¤›na göre Hasan R›-
za’n›n yak›n bir akrabas›n›n (Hemflirsi toru-
nu Dr.Said Sa¤lam’›n(13)) evinde henüz ta-
mamlanmam›fl bir durumda bulunuyordu
(Ünver, imzas›z ve 100x190 cm. oldu¤unu
bildiriyor. Bu yap›ttan da her hangi bir iz
yoktur).

4)Edirne kuflatmas› sonras› Mehmet Ali
Laga taraf›ndan çerçevesinden kesilerek Ha-
luk fiehsuvaro¤lu’nun Topkap› Saray› Müze-
si müdürlü¤ü s›ras›nda bu müzenin koleksi-
yonuna kat›lm›flt›r. (Temmuz 2003’teki arafl-
t›rmalar›m›za göre günümüzde böyle bir ya-
p›t Saray müzesinde bulunmamaktad›r. Ün-
ver, ne imzas› ne de boyutlar›na iliflkin bir
bilgi aktarmamaktad›r.)

5)Ünver’in kitab›nda aktard›¤›na göre
Edirne (Günümüzde Orduevi olan) Müfliri-
yet (Komuta) Dairesi’nde bulundu¤u; ancak,
Emekli Binbafl› Alaeddin Ar›man’›n Ünver’e
aktard›¤›na göre ise bu tablonun Edirne’nin
Bulgar istilas› s›ras›nda kayboldu¤u, bir ola-
s›l›kla da ‹stanbul’a götürüldü¤ü ve nerede
bulundu¤u bilinmemektedir. Ünver, ne im-
zas› ne de boyutlar›na iliflkin bir bilgi aktar-
mamaktad›r.)(14)

Böylelikle örnek say›s›n›n befli buldu¤u
görülmektedir. (A.K.G.)

Bu yaz›y› kaleme al›rken yapm›fl oldu¤u-
muz araflt›rma sonuçlar›na göre sadece iki
yap›t›n varl›¤› bilinmektedir. Bunlardan biri
burada kulland›¤›m›z çini tarama tekni¤in-
deki Deniz Müzesi’ndeki tablo, bir di¤eri ise
afla¤›da de¤inece¤imiz (yukar›daki s›ralama-
ya katmad›¤›m›z) müzayede sonucu özel bir
koleksiyonda yer alan ya¤l›boya çal›flmad›r.
Haziran 2003’te Topkap› Saray› ve May›s
2003’te Edirne Belediye Baflkanl›¤› ile yapt›-
¤›m›z görüflmelerde yukar›da s›ralad›¤›m›z
bu örneklerin kay›tlarda yer almad›¤›n› ö¤-
rendik.(15) Hasan R›za’n›n yak›n akrabas›nda
olan örne¤e iliflkin bilgi zaten Ünver’in tan›k-
l›¤›ndan ibaretti. Müfliriyet’te yer alan son ör-
ne¤in ise uzun zaman önce kayboldu¤u bilin-
mekte. (A.K.G.) Ancak Ümit Bayazo¤lu’nun
Tarih ve Toplum dergisinde kaleme ald›¤›
makalesinde aktard›¤›na göre Hasan R›-
za’n›n kay›p oldu¤u söylenen "Fatih Sultan

Mehmed'in Topkap›'dan ‹stanbul'a
Girifli" adl› 151x125 cm. boyutlar›n-
daki tuval üzerine ya¤l›boya bir ör-
ne¤i bundan on bir y›l önce bir mü-
zayede kuruluflu taraf›ndan sat›l-
m›flt›r. Ancak, bu örne¤in hangisi
oldu¤u konusunda kesin bir bilgi
verilmemektedir. Yaln›zca, yap›t›n
özel bir koleksiyona kat›ld›¤› bilin-
mektedir.(16) Bu arada Bayazo¤lu,
yine Tarih ve Toplum dergisinin
Aral›k 2002’de yay›mlanan 228. sa-
y›s›nda Salih Özbaran’›n “Rumi
Co¤rafya” bafll›¤›yla kaleme ald›¤›
makalesinde Hasan R›za’n›n "Fatih
Sultan Mehmed'in Topkap›'dan ‹stanbul'a
Girifli" adl› tablosunun yanl›fll›kla Zonaro’ya
mal edildi¤inden söz etmekte ve bunun bir
foto¤raf›n› vererek tabloyu Hasan R›za ola-
rak göstermektedir.(17) Ancak, Bayazo¤lu bu-
rada bir yanl›fll›k yapm›flt›r. Foto¤raf›n› ver-
di¤i tablo Hasan R›za’ya ait olan de¤il, ger-
çekten Zonaroya ait oland›r. (A.K.G.)

Yukar›da Ünver’in kitab›ndan yola ç›ka-
rak "Fatih Sultan Mehmed'in Topkap›'dan ‹s-
tanbul'a Girifli" kompozisyonlar›n›n befl adet
oldu¤unu vurgulam›flt›k. Daha sonra müza-
yede sonucu ortaya ç›kan 151x125 cm. boyut-
lar›nda tuval üzerine ya¤l›boya kompozisyo-
nun nas›l konumland›r›lmas› gerekti¤ini tam
olarak bilemiyoruz. Bu örnek kay›p oldu¤u
söylenen yap›tlardan biri midir? Yoksa sanat-
ç›n›n defalarca üretti¤i kompozisylonlar›n
de¤iflik bir uyarlamas› m›d›r? Bu konu kolay
ayd›nlanaca¤a benzemiyor gibi! Ancak, bu-
nun yeni bir örnek olabilece¤i olas›l›¤› da dü-
flünüldü¤ünde bilinen örnek say›s› (flimdilik)
alt›ya ulaflmaktad›r. (A.K.G.)

Son olarak eklemek gerekirse, buradaki
as›l amac›m›z Hasan R›za’n›n bu kompozis-
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(13) ÜNVER, Ressam fiehit Ha-
san R›za...s.21
(14) ÜNVER, Ressam fiehit Ha-
san R›za...s.16-17
(15) Edirne Belediye Baflkanl›¤›
Kültür ‹flleri Müdürlü¤ü ile
yapt›¤›m›z görüflmeden sonra,
belediyenin “edir-
ne_bld.gov.tr” adl› internet site-
sine, belediyenin elinde bulu-
nan tüm tablolar›n foto¤raflar›
çekilerek yerlefltirildi. Bu yar-
d›mlar›ndan dolay› belediye
yetkililerine teflekkürlerimizi
sunuyoruz.
(16) BAYAZO⁄LU, “fiehit Res-
sam Hasan R›za’n›n Bitmeyen
Çilesi”, Tarih ve Toplum, Sa-
y›:233, s.25-31
(17) BAYAZO⁄LU, a.g.e.,

Resim 9: Fausto Zonaro’nun Be-
fliktafl Akaretler Yokuflu’ndaki
Atölyesi. (Öndefl-Makzume,
Osmanl› Saray Ressam› Fa-
usto Zonaro, s.48)

Resim 8: Foto¤rafç› Ali Sami
(Aközer)’nin objektifinden Zo-
naro tuvali, flövalesi ve f›rças›y-
la ‹stanbul sokaklar›nda. (Aile
koleksiyonu) (Öndefl-Makzume,
Osmanl› Saray Ressam› Fa-
usto Zonaro, s.105)



yondan kaç tane üretti¤i ve bunlar›n günü-
müzde nerede bulundu¤unu araflt›rmak de-
¤il, sanatç›n›n -Ünver’in döneminde de tespit
etti¤i gibi- kimisi imzal› kimisi imzas›z, an-
cak üzerlerinde tarih bulunmayan yap›tlar›n›
(ayn› konudaki di¤er çal›flmalar›n› da göz
önüne alarak) gerçekten hangi tarihte gerçek-
lefltirmifl olabilece¤ini bulmak ve Zonaro ve
de bu yap›t›n kurulufl flemas› ve genel hava-
s›yla ilk örne¤i oldu¤u aç›kca belli olan Ben-
jamin-Constant’›n 1876 tarihli tablosu ile ilifl-
kisini ortaya koymakt›r. (Resim:10) Burada
gerek Hasan R›za, gerekse Zonaro’nun kom-
pozisyonlar›n›n kayna¤›n› oluflturdu¤u anla-
fl›lan tablonun Frans›z sanatç›s›n›n yaflamöy-
küsüne k›saca de¤inmek gerekirse: 1845-1902
tarihleri aras›nda yaflayan Jean-Joseph Ben-
jamin-Constant, Paris Güzel Sanatlar Oku-
lu’nda Alexandre Cabanel’in ö¤rencisi ol-
mufltu. 1870’deki Fransa-Prusya Savafl›’ndan
sonra e¤itimini yar›m b›rakarak ‹spanya’da
Madrid, Toledo, Cordoba ve Granada’ya, ar-
d›nda da Fas’a gitti. 1883’te yeniden okula
dönerek Cabanel ile çal›flmaya bafllad› ve befl
y›l sonra da Académie Julian’e atand›. Bu dö-
nemde birçok Amerikal› ve Kanadal› ressam›
etkiledi. Oryantalist konulu resimleriyle ün-
lendi. Resmi kurumlarda portre ressaml›¤›

yan›nda, Bizans tarihine iliflkin resimler yap-
t›.(18),

Benjamin-Constant’›n “Fatih Sultan Meh-
med’in 29 May›s 1453’te ‹stanbul’a Girifli”
adl› kompozisyonu 1876 tarihiyle bu örnekler
aras›nda en eskisi olarak görülmektedir. Ha-
san R›za’n›n çal›flmalar› tarihsizdir.(Re-
sim:11) Zonaro’nun kompozisyonu ise 1903
tarihini tafl›maktad›r.(Resim:12)

‹stanbul’un fethine iliflkin tarihi kaynak-
lar, de¤iflik bilgiler aktarmaktad›rlar. Örne-
¤in, Tursun Bey’in aktard›¤›na göre, Bizans
ile Osmanl› aras›ndaki savafl Bizansl› çoban-
lardan koyun sat›n almak isteyen Osmanl›
askerleriyle Bizansl›lar’›n kavgaya tutuflma-
lar›, sonuçta ölen baz› Türk askerlerin yan›n-
da kalanlar›n da esir al›nmas›, daha sonra Bi-
zans taraf›n›n özür dilemesine karfl›n, Fa-
tih’in Bizans’a savafl açmas› sonucu gerçek-
leflmifltir.(19)

Fatih Sultan Mehmed’in 29 May›s 1453’te
‹stanbul’a girifli, çok de¤iflik kaynaklardan
yararlan›larak haz›rlanan tarih kitaplar›nda
ayr›nt›lar›yla anlat›lan bir sahnedir.(20)

Bu sahne aynen flu flekilde aktar›lmakta-
d›r: “Padiflah, ö¤leye do¤ru flehrin tamamile
zaptedildi¤ini ve art›k mukavemet kalmad›-
¤›n› ö¤rendikten sonra flehre girmeye karar
verdi. 23 yafl›nda olan genç hükümdar, ma-
iyetinde vezirleri, beylerbeyleri, ulema ve
ümeras› oldu¤u halde muhteflem bir alayla
hareket etti. Alay›n önünde sekban› hassa, et-
raf›nda solaklar, sa¤da alay elbisesi giymifl si-
pahiler, solda silahtarlar yürüyorlar, bununla
beraber di¤er yeniçeri, piyade ve süvariler
bulunuyorlard›. Alay Topkap›’dan flehre gir-
di. Fatih, kap›dan içeri girince, bu zaferi ken-
disine bahfletti¤inden dolay› Tanr›ya teflek-
kür ve askerlerini tebrik etti. fiehrin büyüklü-
¤ü, güzelli¤i ve umumi binalar›n çoklu¤u ve
azameti Padiflah üzerinde büyük bir tesir
yapt›. Alay bu tarzda flehri geçerek Ayasof-
ya’ya geldi. Fatih mabedin kap›s›n›n önünde
attan inerek içeri girdi. Mabedin büyüklü¤ü-
nü bir defa daha hissetti. Maiyetinde bulu-
nan imamlardan birisine ezan okumas›n› em-
retti. Kendisi de büyük mihrab›n önüne gide-
rek muhtemelen ilk ikindi namaz›n› k›ld›. Bu
suretle Ayasofya bir Camie kalbedildi. Fatih,
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Resim 10: Jean-Joseph Benja-
min-Constant (1845-1902),
“Fatih Sultan Mehmed’in 29
May›s 1453’te ‹stanbul’a Giri-
fli”, (1876, imzal›), Tuval üzeri-
ne ya¤l›boya, ?x? cm., (Musée
des Augustins, Toulousse/Fran-
sa), (ANON‹M, Fatih ve Fe-
tih, Tarih ve Tabiat Vakf›
TATAV Yay›nlar›, ‹stanbul
2003. R.82)

(18) JULIAN, The Orientalists,
p.186; THORNTON, The Ori-
entalists, p.26-29
(19) ERHAN AFYONCU, “Bi-
zans, Bir Koyun Kavgas› Yü-
zünden Yokoldu Gitti”, Murat
Bardakç› ‹le Hürriyet Tarih, ‹s-
tanbul 28 May›s 2003, s.4-9
(20) Bu konuda ayr›nt›l› bilgi
ve yerli, yabanc› kaynaklar için
bkz: FERUDUN D‹R‹MTEK‹N,
‹stanbul’un Fethi, Türkiye Tu-
ring ve Otomobil Kurumu, ‹s-
tanbul 1976 ve MUSTAFA CE-
ZAR-M‹THAT SERTO⁄LU,
Resimli-Harital› Mufassal Os-
manl› Tarihi, Cilt:1, ‹skit Yay›-
nevi, fiehir Matbaas›, ‹stanbul
1957) Baz› seçme kaynaklar:
CAFER ÇELEB‹ (TAC‹ZADE),
Maruse-i ‹stanbul Fetihnamesi,
Tarih-i Osmani Encümeni
Mecmuas› ‹lavesi, ‹stanbul
1331; TURSUN (DURSUN)
BEY, Tarih-i Ebu’l Feth, Tarih-i
Osmani Encümeni Mecmuas›,
cüz: 26-38, ‹stanbul 1330; CRI-
TOVULOS, Tarih-i Sultan
Mehmed Han-› Sani, (Karolidi
tercümesi), Tarih-i Osmani En-
cümeni Mecmuas›, ‹stanbul
1328 (Bu konuda ayr›nt›l› bilgi
ve yerli yabanc› kaynaklar için
bkz: D‹R‹MTEK‹N, ‹stan-
bul’un Fethi ve CEZAR-SER-
TO⁄LU, Resimli-Harital› Mu-
fassal Osmanl› Tarihi, Cilt:1.)



Camiin mimari k›ymetine halel verme-
mek flartile Camie kalbini ve ilk Cum’a na-
maz›n›n burada k›l›nmas›n› emretti. Bundan
sonra Ayasofya ‹stanbul camilerinin ehemni-
yetçe birincisi oldu.”(21)

Fatih Sultan Mehmed’in ‹stanbul’a girifli-
ni bu flekilde aktaran Eski Türkçe ya da de¤i-
flik Bat› dillerinde yaz›lan tarih kitaplar›, bü-
yük bir olas›l›kla, olay› resim yoluyla temsili
olarak canland›rmak isteyen ressamlar›n bafl-
vuru kayna¤› olmufltur denilebilir. Yukar›da
aktard›¤›m›z bu yaz›l› anlat›m›n görsel bir
ikonografiye dönüflmesi aflamas›nda her bir
sanatç›n›n kendi anlay›fl› do¤rultusunda çe-
flitli araflt›rmalar, etütler yapt›¤›n› varsayma-
l›y›z. Kuflkusuz, bunlar›n tüm ayr›nt›lar›yla
neler oldu¤unu veren kaynaklara sahip de¤i-
liz. Ancak, bunlardan baz›lar›n› aktarabiliriz.

Örne¤in Osmanl› Ressamlar Cemiyeti
Gazetesi’nin 1911 tarihinde yay›mlanan 3.sa-
y›s›n›n 23. sayfas›nda Binbafl› Ahmed Ziya
(Akbulut)’n›n Vatan gazetesinin 58. say›s›n-
da Osmanl› Ressamlar Cemiyeti’yle ilgili ya-
z›lan bir yaz›ya ve bu yaz› içinde geçen (bu
tarihte henüz hayatta olan) Hasan R›za ile il-
gili bir elefltiriye verdi¤i bir yan›t bulunmak-
tad›r. Vatan gazetesinde nas›l bir elefltiri ç›k-

t›¤›n› tam olarak araflt›rmad›k; ancak, verilen
yan›ttan anlafl›ld›¤›na göre yaz›, resmin insan
yaflam›ndaki yerini sorgulayan ve Osmanl›
Ressamlar Cemiyeti’nin sanat konusundaki
yararl› çal›flmalar›n› öven bir biçimde kaleme
al›nm›fl. Bu arada Hasan R›za Bey’in sanat›n›
ve çal›flmalar›n› elefltiren bir yan› oldu¤u da
anlafl›lmakta ki, Ahmet Ziya Bey ilk bölümde
afla¤›-yukar› flu anlama gelen sat›rlar› kaleme
alm›fl: “...Cemiyetimiz hakk›nda tan›t›c› bir
yaz›...Marangoz bile önce resim yapar, sonra
ifli meydana getirir...Her sanatta resim var-
d›r...Biz resmi gere¤i gibi kullanam›yoruz.”
Ahmed Ziya Bey, ard›ndan da R›za Bey’i sa-
vunan -önemli yerlerinin tamam›n›n çevirisi-
ni sundu¤umuz- flu sat›rlarla devam etmifl:
“Yazar, R›za Bey hakk›nda elefltiri yapm›fl.
Oysaki R›za Bey ayr› bir kiflili¤e sahiptir.
Eserleri k›ymetlidir. Edirne’de talebe yetifltir-
medi¤i söyleniyor. Oysa ö¤rencilere resmin
ne kadar önemli oldu¤unu söylemiyor mu?
fiuras›n› teesürle söylerimki güzel sanatlar ve
e¤itim hakk›nda söylenenler halk›m›za a¤›r
geliyor...R›za Bey devaml› ka¤›t kalemle do-
lafl›r ve çevresini devaml› etüt eder... Bir me-
sire yerine bile gitse ka¤›da çizdi¤i resimlerle
gününün an›s›n› kaydeder...Vaktiyle R›za
Bey Fatih Sultan Mehmed’in ‹stanbul’a du-
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Resim 11: Hasan R›za, "Fatih
Sultan Mehmed'in Topkap›'dan
‹stanbul'a Girifli", (imzal›, ta-
rihsiz), çini mürekkebiyle tara-
ma, 72x52 cm., (‹stanbul Deniz
Müzesi koleksiyonu) (Özdeniz,
Türk Deniz Subay› Ressamla-
r›, s. 45)

Resim 12: Fausto Zonaro, "Fatih
Sultan Mehmed'in Topkap›'dan
‹stanbul'a Girifli", (imzal›,
1903), Tuval üzerine ya¤l›boya,
100x73 cm., (TBMM Milli Sa-
raylar Koleksiyonu), (Öndefl-
Makzume, Osmanl› Saray
Ressam› Fausto Zonaro,
s.255)

(21) D‹R‹MTEK‹N, ‹stanbul’un
Fethi, s.223-224; CEZAR-SER-
TO⁄LU, Resimli-Harital› Mu-
fassal Osmanl› Tarihi, C.I.,
s.455



hulünü musavver demir kalem ile bir resmi-
ni yapm›fl Bahriye Müzesi’ne hediye eylemifl
idi. Ressaml›kla geçinen ve flöhret-i flaiyaya
malik olan bir zat (Kastedilen kifli Zonaro ol-
mal›d›r.A.K.G.) vuku bulan talep üzerine
“Prise de Constantinople” nam›yla bir tablo
yapmaya bafllar. Evvel emirde tabloyu terkip
edemedi¤i cihetle öteye beriye belli etmeye-
rek müracaatlarda bulunur. Böyle bir tablo-
nun Bahriye Müzesi’nde mevcut oldu¤unu
haber al›r almaz Bahriye Nezareti’ne müraca-
at ederek orada resmi hemen istinsah (kopya)
eder. Bafllad›¤› kocaman ya¤l›boya tablosun-
da hiç bir taraf›n› de¤ifltirmeyerek aynen
yapmaktan baflka çare bulamam›flt›r. Halbu-
ki R›za Bey o krokileri büyük bir zaman sar-
f›yla mühim bir ifl yap›yorum diye yapma-
m›fl. O zamanki tuluat o yolda zuhur ediyor-
mufl idi. R›za Bey ressamlar›n göz bebe¤idir.
Mumaileyh (yukar›da an›lan) edilen latifeleri
bile k›skan›r›z. Siz efrad› ahaliyi ve vatan
gençlerini teflvik ve ter¤ib (isteklendirme)
ediniz, heveslendirin de R›za Bey’e gönderi-
niz. E¤er kendisinde bir isti¤na (b›kk›nl›k, g›-
na gelmek) görürseniz birlikte serzenifller
edelim ve daha sonralar› kendisine ciddi
ta’rizlere (tenkit) bafllayal›m. 

Osmanl› Ressamlar Cemiyeti Heyeti ‹da-
re Reisi Binbafl› Ahmet Ziya.”(22)

Ayn› gazetenin 1914 tarihli 14. say›s›nda
M.Sami Yetik de k›sa bir süre önce yaflama
veda etmifl sanatç›ya iliflkin onun yaflam›n›
ve sanat›n› anlatan bir yaz› kaleme alm›fl-
t›r.(23)

Bu arada Osmanl› Ressamlar Cemiyeti
Gazetesi’nden k›saca söz etmek gerekirse:
Gazete, Hicri 19 Muharrem 1329 (Rumi 7 Ka-
nun-i Sani 1326) ve Rumi 1 Temmuz 1330
(Miladi 1910-1914) tarihleri aras›nda dört y›l
içinde on sekiz say› yay›mlanm›flt›r. Yay›n ta-
rihlerinde bir karmafla göze çarpmakta, tarih-
ler 1-10. say›lar aras›nda hem hicri hem rumi,
11. say›dan sonra sadece rumi olarak veril-
mektedir. 16. say›n›n üzerinde nüsha numa-
ras› ve tarih görülmemektedir.(24)

Sanatç›ya iliflkin en kapsaml› yay›n› yap-
m›fl olan Ünver ise kitab›nda Hasan R›za’n›n
"Fatih Sultan Mehmed'in Topkap›'dan ‹stan-
bul'a Girifli" adl› yap›t› için Zonaro’dan esin-

lendi¤i söylentisini duydu¤unu; ancak, bu-
nun incelenmesi gerekti¤ini bildirmekte-
dir.(25)

Bu arada Ünver’in Osmanl› Ressamlar
Cemiyeti Gazetesi’ndeki Ahmed Ziya’n›n ya-
z›s›n› okumad›¤› anlafl›l›yor; çünkü, kitab›n
kaynakças›nda, Sami Yetik’in ayn› gazetenin
14. say›s›ndaki makalesi bulundu¤u halde,
Ahmed Ziya’n›n bu yaz›s› yer almamaktad›r.
(A.K.G.)

Öte yandan Celal Esad Arseven, kitab›n-
da Zonaro’nun ayn› konulu çal›flmas›n› Ha-
san R›za’n›n, "Fatih Sultan Mehmed'in Top-
kap›'dan ‹stanbul'a Girifli" adl› tablosundan
ilham alarak gerçeklefltirdi¤ini aktarmakta-
d›r.(26)

Osman Öndefl’in aktard›¤›na göre ise Fa-
usto Zonaro’nun yay›mlanmam›fl hat›rat›nda
“Fatih Sultan Mehmed’in ‹stanbul’a Girifli”
adl› tablosuyla ilgili flu sat›rlar yer almakta-
d›r: “Sultan II.Abdülhamid’in emri üzerine
Hikmet Pafla(27), padiflah hazretlerinin bir is-
te¤ini iletti. Padiflah, Fatih Sultan Mehmet’in
Constantinopolis’i kuflatmas›n› tasvir eden
bir tablo yapmam›n yan›nda, alegorik tablo-
lar da yapmam› belirterek, böyle eserleri gör-
mekten çok mutlu olaca¤›n› da ifade buyur-
mufltu. Bunun üzerine, Hikmet Pafla’dan bu
konuda olas› ne kadar gravür veya tablo var-
sa, temini için yard›m›n› istirham ettim. Hik-
met Pafla, Askeri Müze’den baz› gravürler te-
min etti. Hayalimde beliren böylesine bir
manzara ve duygular sayesindedir ki, 1453
y›l›nda Bizans ‹mparatorlu¤u’nu tarih sayfa-
lar›na gömen Fatih Sultan Mehmed’in, o ihti-
flaml› kuflatmas›n›n tablosunu tamamlad›m.
Sultan II.Abdülhamid bu tablomu son derece
be¤endi ve maafl›ma ayda befl lira zam yap›l-
mak suretiyle de ödüllendirildim.(28)

Bu durumda çeflitli görüfller ortaya atma-
dan önce, bir durum saptamas› yapmak gere-
kirse: Zonaro’nun ‹stanbul’un fethine iliflkin
kompozisyon çal›flmalar›na bafllamadan As-
keri Müze’den çal›flmalar›na katk› sa¤layabi-
lecek belgeler, tablolar istedi¤i çok aç›kt›r.
Ancak, aç›k olmayan bir durum o s›rada Ha-
san R›za’n›n tablosunun veya tablolar›n›n
Askeri Müze’de yer al›p almad›¤›d›r. Araflt›r-
ma sonuçlar›m›za göre bugün için böyle bir 
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(21) D‹R‹MTEK‹N, ‹stanbul’un
Fethi, s.223-224; CEZAR-SER-
TO⁄LU, Resimli-Harital› Mu-
fassal Osmanl› Tarihi, C.I.,
s.455
(22) Binbafl› Ahmed Ziya, Os-
manl› Ressamlar Cemiyeti Ga-
zetesi, Say›: 3, 12 Rebii-ül evvel
sene1329/1 Mart sene 1327,
s.23 (not: Yaz›n›n bafll›¤› yok-
tur.); (Bu yaz›y› okuyan
‹.Ü.Edebiyat Fakültesi Sanat
Tarihi Bölümü Ö¤retim Üyesi
Doç.Dr.Hüsamettin AKSU’ya
teflekkür ederiz.) Konuyla ilgili
ayr›ca bkz: GÜLER, ‹kinci Mefl-
rutiyet Ortam›nda Osmanl›
Ressamlar Cemiyeti ve Os-
manl› Ressamlar Cemiyeti Ga-
zetesi, s.55-56
(23) M.SAM‹ YET‹K, “Ressam
Hasan R›za Bey”, Osmanl› Res-
samlar Cemiyeti Gazetesi, Sa-
y›: 14, 1 Mart sene 1330, s.148
(24) GÜLER, a.g.e., s.49
(25) ÜNVER, Ressam fiehit Ha-
san R›za...s.17’deki dipnot
(26) ARSEVEN, Türk Sanat›
Tarihi, C. 3, s.153-154
(27) Bahreyi Müzesi’nin kuru-
cusu Süleyman Nutki Bey’in
müze için çaba gösterdi¤i dö-
nemlerde henüz genç bir yüz-
bafl›yd›, Nezaret taraf›ndan ifl-
lerin daha kolay yürüyebilmesi
için müzenin müdürlü¤üne
Miralay Hikmet Pafla atanm›fl-
t›r. Bu konuyla ilgili ayr›nt›l›
bilgi içih bkz: NURCAN BAL,
Süleyman Nutki Bey’in Hat›ra-
lar›, T.C. Genelkurmay Bafl-
kanl›¤›, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanl›¤›, ‹stanbul 2003, s.121
vd.
(28) OSMAN ÖNDEfi, “Fausto
Zonaro’nun Tablolar›, Fatih’in
Yan›ndaki Asker Kimdi?”, Po-
puler Tarih, Say›:2003/29,
Dünya Yay›nc›l›k, ‹stanbul
Ocak 2003, s.88-92



bilgiye yaz›l› kaynaklar arac›l›¤›yla ulaflma
olana¤›m›z da bulunmamaktad›r.(29) Zona-
ro’nun Askeri Müze olarak and›¤› yer büyük
bir olas›l›kla -yukar›da Ahmed Ziya’n›n Os-
manl› Ressamlar Cemiyeti Gazetesi’ndeki ya-
z›s›nda da an›ld›¤› üzere- günümüzdeki ala-
n›ndaki en büyük müze olan Deniz Müze-
si’nin temelini oluflturan ilk Bahriye Müzesi
olmal›d›r. Bu müze, 1897 y›l›nda Bahriye Na-
z›r› Bozcaadal› Hasan Hüsnü Pafla’n›n emir-
leri ve Tershane Komutan› Amiral Arif Hik-
met Pafla’n›n destekleriyle Binbafl› Süleyman
Nutki taraf›ndan Tersane-i Amire’de (günü-
müzde Hasköy’deki Taflk›zak Tershanesi)
“Müze ve Kütüphane ‹daresi” ad›yla kurul-
mufltur.(30) Hasan R›za’n›n günümüzde De-
niz Müzesi’nde yer alan yap›tlar›n›n müzeye
gelifl tarihine iliflkin kesin bir saptama yap›la-
mamakla birlikte, yap›tlar›n 515, 516 gibi en-
vanter numaralar›ndan bunlar›n müzenin çe-
kirdek koleksiyonunu oluflturan, ilk kay›tl›
parçalar› oldu¤u bilinmektedir.(31) Gerçi, yu-
kar›da Ahmed Ziya’n›n Osmanl› Ressamlar
Cemiyeti Gazetesi’ndeki 1911 tarihli yaz›s›n-
da Bahriye Müzesi’nde bu yap›t›n yer ald›¤›-
n› ö¤renmifl bulunuyoruz. Yap›t›n (flimdilik)
belge olabilecek ilk yay›n› da gazetedeki bu
yaz› olmaktad›r. Ancak, bu tarih yap›tlar›n
do¤ru bir flekilde karfl›laflt›r›lmas› için geç bir
tarihtir. Günümüzde Deniz Müzesi’nde ser-
gilenen yap›t›n imzas› okunmakta; ancak, ta-
rihi saptanamamaktad›r. Deniz Müzesi’nin
envanter kay›tlar›nda ise 1898 y›l›nda yap›l-
d›¤›na iliflkin bir not düflülmüfltür. Bu kom-
pozisyonun tarihi olmamakla birlikte, yine
müze koleksiyonundaki Hasan R›za’n›n di-
¤er yap›t› olan "‹stanbul'un Kuflat›lmas›nda
Fatih Sultan Mehmed'in Gemilerin Karadan
Yürütülmesine Nezareti”nde tarih Eski Türk-
çe H.1312 ya da 1313 olarak at›lm›flt›r. Sonda-
ki rakam biraz silik kald›¤› için 2 veya 3 gibi
okunabilir, ancak, sonuç fazla de¤iflmemek-
tedir. Bu da 1896 ya da 1897 tarihine denk
düflmektedir. Buradan hareketle Hasan R›-
za’n›n imzal›, ancak tarihsiz olan “Fatih Sul-
tan Mehmed’in ‹stanbul’a Girifli” kompozis-
yonunu da yaklafl›k olarak ayn› döneme,
1897 veya müze envanter kay›tlar›nda oldu-
¤u gibi 1898’e tarihlenebilir.(A.K.G)

Hasan R›za’n›n “Fatih Sultan Mehmed’in

‹stanbul’a Girifli” adl› kompozisyonunda yer
alan sancaklar›n birinde “Lâ ilâhe ‹llâ Allâh
Muhammed resulullâh” fleklindeki kelime-i
tevhid; di¤erinde “‹nnâ fetahnâ leke fethan
mübinâ ve Yensurekallâhü nasren azizâ”
fleklindeki Kuran’›n k›rk sekizinci suresi olan
Fetih Suresi’nden ayetler yaz›l›d›r.(32)

Ayr›ca, Hasan R›za portresini Fatih Sul-
tan Mehmed’in sol yan›na yerlefltirerek ken-
dini “Nimelceyfl” (mutlu askerlerden biri)
olarak göstermifltir.(33) Resim sanat›n›n tarihi
boyunca sanatç›lar›n (ya da resmi siparifl ve-
renlerin) kompozisyona kat›lmalar›na zaman
zaman tan›k olunmaktad›r. Ancak, biz bura-
da olguyu Hasan R›za ve Zonaro aç›s›ndan
ele al›rsak, (kuflkusuz eldeki belgelere göre)
Zonaro’nun bunu çok daha önce gerçeklefltir-
di¤ini söyleyebiliriz. Bu arada Hasan R›-
za’n›n yap›tlar›n›n neredeyse onda dokuzu-
nun savafl s›ras›nda kayboldu¤unu ve geriye
kalanlar içinde de sadece ‹stanbul’un fethine
iliflkin olanlarda sanatç›n›n kendi portreleri-
nin yer ald›¤›n›, dolay›s›yla sanatç›n›n kay-
bolan eski tarihli çal›flmalar› aras›nda bu fle-
kilde gerçeklefltirilmifl bir yap›t›n da olabile-
ce¤i olas›l›¤›n› hat›rlatmal›y›z. Zonaro’nun
ise yukar›da de¤indi¤imiz gibi 1886 tarihli “Il
Banditore” adl› ilk baflyap›t›nda kompozis-
yona, daha sonra bu tabloyu koleksiyonuna
katan Kont Paolo Camerini’yle birlikte dahil
oldu¤unu bir kez daha vurgulamal›y›z.

‹stanbul’un fethi gibi tarihe mal olmufl
bir konuyu betimlemek kolay bir ifl de¤ildir.
Sanatç›n›n, dönemin k›l›k k›yafetinden, me-
kanlar›n seçimine, sosyal, siyasal ve askeri
sistemin iflleyifline kadar bir dizi konuda ay-
r›nt›l› bir araflt›rma yapmas›n›n gereklili¤i or-
tadad›r. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda gerek Zona-
ro, gerekse Hasan R›za, bu sahneyi ilk kez
canland›ran Benjamin-Constant’a göre daha
flansl› bir konumdayd›. Çünkü, Zonaro uzun
y›llar yaflad›¤› bir ülkenin saray ressaml›¤›na
kadar yükselmifl ve bu kompozisyonu olufl-
turmak için her türlü maddi manevi katk›y›
elde edebilecek bir durumdayd›. Hasan R›za
da önce asker, sonra da bir sanatç› olarak her
türlü bilgi ve belgeye ulaflma olana¤›na sa-
hipti. Ancak, Benjamin-Constant’›n da resim-
sel altyap›s›n›n üstünlü¤ü göz ard› edilemez-
di. Nitekim Benjamin-Constant’›n kompozis-

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

285

(29) Askeri Müze uzmanlar›yla
yapm›fl oldu¤umuz görüflme-
lerde müzenin envanter kay›t-
lar›n›n 1950’li y›llardan itiba-
ren günümüze geldi¤ini; olas›
eski kay›tlar›n 1950 öncesi ger-
çekleflen yang›nla birlikte yok
oldu¤unu ö¤renmifl bulunuyo-
ruz
(30) Buradaki bilgileri Deniz
Müzesi’nin internet sitesinden
ve NURCAN BAL’›n, Süley-
man Nutki Bey’in Hat›ralar›,
s.121 ve devam›ndan derledik.
(31) Gerek yap›tlar›n tarihi, ge-
rek müzenin tarihçesi konu-
sunda de¤erli katk›lar›ndan
ötürü Deniz Müzesi Komutan-
l›¤› Müzecilik fiubesi Müdürü
Dz.Kd.Yzb. ‹LYAS GÜLTAfi’a
teflekkürlerimizi sunar›z.

(32) ÜNVER, Ressam fiehit Ha-
san R›za...s.16; Kur’an, Fetih Su-
resi, ayet 1,2,3
(33) ÜNVER, Ressam fiehit Ha-
san R›za...s.16



yonu gerek kuruluflu, gerek hareket dinamiz-
mi ve resimsel ifade olanaklar› aç›s›ndan dik-
kat çekici bir havadayd›. Eksik olan fleyler
ise, kuflkusuz konuya, mekana ve Osmanl›’y›
temsil eden figürlere olan uzakl›¤›yd›. Bunu
ilk bak›flta, figürlerin oldukça oryantal anla-
y›flla ele al›nmas›nda, Osmanl› kaynaklar›n-
da anlat›lan büyük zaferlerde komutanlar›n,
padiflahlar›n bindi¤i atlar›n beyaz olmas›na
ve kendi ba¤lam›nda bir ikonografi olufltur-
mas›na karfl›n, burada siyah bir at›n kullan›l-
mas›nda, bayraklarda ayetlerin yer almama-
s›nda hemen fark edebiliriz. Ayr›ca Hasan
R›za ve Zonaro’daki gururlu ancak, a¤›r bafl-
l› bir komutan edas›yla beliren Fatih Sultan
Mehmed, Benjamin-Constant’›n betiminde
abart›l› bir havaya bürünmüfltür. (A.K.G.)
Asl›nda buradaki betimleme anlay›fl›n›n al-
t›nda yatan bak›fl aç›lar› da kompozisyonu
olufltururken etkili olmufltur denilebilir. Bu
bir anlamda Bat›’n›n olaya bak›fl›yla, Do-
¤u’nun olaya bak›fl› aras›ndaki ayr›mlar› da
göstermektedir. Orhan Pamuk’un bir yaz›-
s›nda da söz etti¤i gibi ‹stanbul’un al›n›fl› ba-
t›l›lar için ‘Constantinople’un Düflüflü’; do¤u-
lular için ise ‹stanbul’un Fethi’dir.(34) Burada-
ki örneklerden bak›fl aç›alar›n›n resme nas›l
yans›d›¤›n› izlemek mümkündür. Ancak, bi-
zim burada irdelemek istedi¤imiz as›l konu
iflin sanatsal yan›d›r. Yeniden yap›tlara göz
atmaya çal›fl›rsak: Benjamin-Constant’›n ya-
p›t›nda (Resim: 10) en dikkati çeken figür ise
kan›m›zca sol tarafta bafl›nda sar›¤›, elinde
k›l›c› ile heybetli bir jest içinde duran zenci
askerdir. Osmanl› ordusu içinde ve Fatih Sul-
tan Mehmed’in bu kadar yak›n›nda kompo-
zisyona giren bu ayk›r› figür hakk›nda tarih

kitaplar›nda bir bahis oldu¤una tan›k olma-
d›k. Kan›m›zca bu figür ya bat›l› bir oryanta-
list ressam›n hayal gücünün eseri, ya da bi-
zim rastlayamad›¤›m›z bir kaynakta gerçek-
ten fetih sahnesinde yer alan bir kifli olmal›-
d›r.(A.K.G) Bu figürün bir benzerini ya da
ayn› figürü yine Benjamin-Constant “Divan-
da Oturmufl Arap” adl› yap›t›nda da kullan-
m›flt›r.(35) Bu da bu figürün Benjamin-Cons-
tant’›n hayal gücünün bir eseri oldu¤u kan›-
s›n› güçlendirmektedir.

Kan›m›zca kompozisyondaki bu dikkat
çekici figürü, Zonaro veya Hasan R›za’dan
hangisi önce görmüflse, göz ard› etmeyip
kendi kompozisyonuna da kat›vermifl gibi.
Asl›nda belki de yaln›zca bu figürün varl›¤›
bile Zonaro veya Hasan R›za’n›n, Benjamin-
Constant’›n kompozisyonundan etkilendi¤i-
ni düflündürmektedir. Zonaro’nun ‹talya’da
e¤itim ald›¤› ve birçok yay›n› inceleme olana-
¤›na sahip oldu¤unu, Hasan R›za’n›n da on
y›l ‹talya’da bulundu¤unu düflünürsek, her
ikisinin de bu yap›ttan haberdar olma, hatta
yay›n yoluyla görme flans› bulabilece¤ini
söyleyebiliriz.

Zonaro’nun yap›t› çok net olarak imzal›
ve 1903 tarihlidir. Bizlere yaln›zca Hasan R›-
za’n›n çal›flmalar›n›n tarihini do¤ru olarak
saptamak kalmaktad›r. Hasan R›za’n›n yap›t-
lar› hakk›nda bu kadar zor bilgi edinmemizin
nedenleri aras›nda, döneminde tutulan kay›t-
lar›n, yay›mlanan yaz›lar›n yetersizli¤i ya-
n›nda, onun günümüze ulaflan bir yak›n›n›n
bulunmay›fl›d›r. Bu arada, sanatç›, iki kez ev-
lenmifl, ancak, çocuk sahibi olmam›flt›r. Ayr›-
ca resimlerinin ço¤unun kaybolmufl olmas›
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Resim 13: Hasan R›za, “‹stan-
bul’un Kuflat›lmas›nda Fatih Sul-
tan Mehmed’in Gemilerin Kara-
dan Yürütülmesine Nezareti”,
(imzal›, H.1312 ya da 1313/1896
veya 1897), çini mürekkebiyle ta-
rama, 52x65 cm., (‹stanbul Deniz
Müzesi koleksiyonu) (Özdeniz,
Türk Deniz Subay› Ressamlar›,
s. 46)
Resim 14: Fausto Zonaro, “‹stan-
bul’un Kuflat›lmas›nda Fatih Sul-
tan Mehmed’in Gemilerin Kara-
dan Yürütülmesine Nezareti”,
(imzal›, 1908), Tuval üzerine ya¤-
l›boya, 74x98 cm., (TBMM Milli
Saraylar Koleksiyonu), (Öndefl-
Makzume, Osmanl› Saray Res-
sam› Fausto Zonaro, s.254)

(34) ORHAN PAMUK,”Fetih
mi, Düflüfl mü?”, kitap-l›k, Sa-
y›: 63, YKY, ‹stanbul Temmuz-
A¤ustos 2003, s.31-32
(35) THORNTON, The Orien-
talists, sayfa 27’de flu flekilde
yer almaktad›r: “Saracen Recli-
ning on a Divan”, Pano üzerine
ya¤l›boya, 23,5x32 cm., Gallery
Keops, Geneva



kendi içinde bir karfl›laflt›rma yapmam›za da
olanak tan›mamaktad›r.

Hasan R›za ile Zonaro’nun yukar›da de-
¤indi¤imiz benzer kompozisyonlar›n›n s›rr›,
bir anlamda Benjamin-Constant’›n yap›t›yla
karfl›laflt›r›l›nca çözülmüfl oldu diyebiliriz.
Ancak, Hasan R›za ile Zonaro aras›ndaki
benzerlik iliflkisi belki de esas bundan sonra
bafll›yor. Çünkü, afla¤›da inceleyece¤imiz her
iki sanatç›n›n da hemen hemen ayn› olan "‹s-
tanbul'un Kuflat›lmas›nda Fatih Sultan Meh-
med'in Gemilerin Karadan Yürütülmesine
Nezareti” adl› kompozisyonlar›n›n örnek
al›nd›¤› Paul Ricaut’un 1694 tarihli Aus-
burg’da Almanca bafl›lm›fl “Die Neueröffnete
Ottomanische Pforte” adl› yap›t›ndaki baz›
gravürler, Bertrandon De La Broquier’in se-
yahatnamesindeki minyatür ve konuyla ilgili
daha birkaç betimleme ayr› tutulursa, baflka
da görsel bir kaynak bilinmemektedir. Bura-
da sözü edilen kaynaklar›n da Hasan R›za ve
Zonaro’nun kompozisyonlar›na fazlaca bir
benzerli¤i söz konusu de¤ildir. Sadece Rica-
ut’un gemilerin haliçe indirilmesi gravürü -
e¤er görülmüfl ise- sanatç›lar›n hayalgücüne
katk› sa¤lam›fl olmal›d›r. Olas›l›kla inceledik-
leri di¤er malzemelerin de sanatç›lar›n, ger-
çeklefltirecekleri kompozisyonlar için belki
küçük baz› katk›lar sa¤lad›¤› düflünülebilir.
Örne¤in Sultan Abdülaziz’in davetlisi olarak
1865’te ‹stanbul’a gelen Leh ressam Stanislaw
Chlebowski (1835-1884)’nin “Fatih Sultan
Mehmet’in ‹stanbul’u Fethi” adl› yaklafl›k
1874-1884 y›llar› aras›nda çal›fl›lm›fl, Polonya
Cracow Ulusal Müzesi’nde yer alan yap›t›n-
da, Fatih ve çevresinde yer alan figürler ve de
genel kompozisyon havas›, az da olsa Hasan
R›za ve Zonaro’nun yap›tlar›nda varl›¤›n›
hissettirmektedir.

Sanatç›lar›n yap›tlar›n› karfl›laflt›rmaya
giriflmeden önce, yine konunun tarih kitapla-
r›nda ne flekilde anlat›ld›¤›na Dirimtekin’in
kitab›ndan aktararak bir göz atacak olursak:
“...Donanman›n Haliç’e nakli için yap›lan ha-
z›rl›klara 21 Nisan’da büyük bir h›z verildi.
22’de bütün haz›rl›klar ikmal edildi. Bu yol
Tophane’den bafllayarak Bo¤azkesen’den ge-
çiyor ve burada meylin de¤iflti¤i yerden bat›-
ya dönerek, s›rtlar›n do¤u etekleri üzerinden
yavafl yavafl yükselerek, Rus Konsoloshane-

si’nin bulundu¤u yere geliyor ve oradan te-
peyi aflarak, Pera Palas yan›ndan müsait bir
güzergâh ile Kas›mpafla’ya iniyordu. Bu yol,
büyük bir amele kuvveti kullan›larak gayet
iyi bir surette düzeltilmifl, üzerine 13-14 ayak
uzunlukta dört köfle a¤açlar konmufl ve bun-
lar birbirine s›k›ca ba¤lanm›fl ve üzerleri don,
sade ve zeytinya¤› ile iyice ya¤lanm›flt›. Na-
kil olunacak her gemi içinde de bir k›zak ha-
z›rlanm›fl, bocurgatlar ve makaralar da laz›m
olan yerlere konmufltu. Nakil ifli için birçok
koflum hayvanlar› da getirilmiflti. Haz›rlanan
bu yolun uzunlu¤u 8 stade (1512 metre) idi.
Za¤anos ve Kas›m paflalar taraf›ndan ku-
manda edilen Kara ve Deniz erleri taraf›ndan
yap›lan bu haz›rl›k bittikten sonra hareket
bafllad›. Bu ana kadar birkaç kifli müstesna,
bütün bu haz›rl›klar›n maksad›n› kimse bil-
miyordu. 22 Nisan akflam› ortal›k karard›k-
tan sonra, beflik fleklinde haz›rlanan k›zaklar,
denize indirildi. Tecrübe için iki küçük gemi
(Fauste) bu k›zaklar üzerine ba¤land›. Gemi-
ler halatlarla karaya çekilerek k›zak üzerine
oturtuldu. Makara ve bocurgatlara insan ve
hayvan koflularak, bu iki hafif gemi Haliç’e
nakledildi. Hareketin muvaffak oldu¤u görü-
lünce, di¤er gemilerin nakline baflland›. Bu
gemiler de, evvelâ k›za¤a bindiriliyor, halat-
larla iyice ba¤lan›yor, gemilerin uzun direk-
lerinin halatlar›, geminin teknesinin inhina
etti¤i yere raptediliyordu. Bu suretle iflin ko-
layl›kla yap›labilece¤i anlafl›ld›¤›ndan di¤er
gemiler de k›zaklara bindirildi. Yelkenleri
aç›ld›. K›lavuzlar dümen ye¤esinde kaptan-
lar o zaman›n adeti üzere, bafl tarafta olmak
üzere davullar, nakkareler çal›narak, hem
ameleyi teflvik ve hem de düflman›n yap›l-
makta olan ifl hakk›nda bir fikir edinmesine
meydan vermeyerek bir gecede Haliç’e
(Mandrakion) Kas›mpafla’ya 72 gemi indiril-
di. O zaman Haliç’in Kas›mpafla sahili flimdi-
ki gibi de¤ildi. Bir kavis halinde olan sahil,
Piyale Pafla Camii’nin önüne kadar içeriye
do¤ru bir girinti yap›yordu. Haz›rl›klar o ka-
dar gizli tutulmufltu ki, son dakikaya kadar
ne Bizansl›lar, ne de yolun haz›rlanmas› için
çal›flanlar, maksad› ö¤renememifllerdi.

Kad›rgalar›n Haliç’e geçirilmesi için ha-
z›rlanan yolun bafllang›c› ve güzergâh›, bir-
çok münakaflalara yol açm›fl, birçok muhar-
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rirler gazete sütunlar›nda hakiki vaziyeti, ve-
sikalara istinaden ortaya koyduklar› halde,
tarihi hakikatlerin, efsanelere feda edilmesi
arzusunu silememifllerdir. Bu hususta, eski
tarihlerde yolun bafllang›c›n›n Diplokioni-
on’da oldu¤unun zikredilmesi ve bu ismin
fetihten sonra Befliktafl m›nt›kas›na verilmifl
olmas› veya bunun Befliktafl ve Dolmabahçe
olarak tercüme edilmifl olmas›ndan mütevel-
lit bir hürafaya: Mehmed V. zaman›nda 1327
senesi Harp Okulu’nun eski binas› s›ras›nda
bulunan karakola, Sultan Hamid devrinde
teflkil olunan bir heyetin tetkiki neticesi ‘Dol-
mabahçe’den Kas›mpafla’ya naklolunan ka-
d›rgalar›n, karakolun bulundu¤u mevkiden
geçti¤i’ hakk›nda konmufl olan bir levha da
eklenince, bu bir hakikat olarak kabul edil-
mek istenmifltir. Halbuki muas›r kaynaklar
tetkik edilecek olursa, vaziyetin büsbütün
baflka bir flekilde oldu¤u görülür.”(36)

Gerek Hasan R›za’n›n, (Resim:13 ve 15)
gerekse Zonaro’nun (Resim:14) "‹stanbul'un
Kuflat›lmas›nda Fatih Sultan Mehmed'in Ge-
milerin Karadan Yürütülmesine Nezareti”
adl› kompozisyonlar›nda Fatih Sultan Meh-
med’in, Papa taraf›ndan Bizans’a yard›m ola-
rak gönderilen üçü Ceneviz ve bunlara Mora
veya Sak›z’dan kat›ld›¤› san›lan biri Bizans
olmak olmak üzere toplam dört gemiyi, Os-
manl› ile Bizans’›n ilk deniz savafl›nda kimi
tarihçilere göre Yeflilköy-Zeytinburnu aç›kla-
r›nda, kimilerine göre ise Tophane aç›klar›n-
da, say›ca çok daha fazla gemiye sahip olma-
s›na karfl›n elinden kaç›ran ve bu gemilerin
Haliç’e girmesini önleyemeyen donanma ko-
mutan› Baltao¤lu Süleyman Bey’i Tophane
önlerinde gemilerin karadan yürütülmesi
aflamas›nda azarlarken betimlendi¤i görül-
mektedir.(37)

Ayr›ca denizdeki bu savafl›n sürdü¤ü s›-
rada Fatih Sultan Mehmed’in at›n› denize sü-
rerek Baltao¤lu Süleyman Bey’e emirler ya¤-
d›rd›¤› da kaynaklarda belirtilmektedir. Bu
sahneyi de betimleyen yerli, yabanc› birçok
ressam bulunmaktad›r. Bunlardan bir tanesi
de araflt›rmam›z içine giren Zonaro’nunki-
dir.(Resim:19) Mekan, yukar›da da de¤indi-
¤imiz gibi ya Yeflilköy-Zeytinburnu sahilleri
ya da Tophane sahilleri olmal›d›r. Ayn› sah-
neyi Hasan R›za da canland›rm›flt›r. Günü-

müzde nerede oldu¤u bilinmeyen tablonun
elimizde yaln›zca siyah-beyaz bir foto¤raf›
mevcuttur.(38) Ayr›ca, denizde süren bu savafl
s›ras›nda Fatih’in at›n› denize sürmesini Yu-
nanl› bir ressam, Münif Fehim yan›nda “fiah-
lanan Azim” ad›yla Hayri Çizel de betimle-
mifltir. Kuflkusuz, bu konuyu betimleyen sa-
natç›lar bunlardan ibaret de¤ildir. ‹stan-
bul’un fethinin çeflitli aflamalar›n› betimleyen
yerli-yabanc› birçok ressam›n oldu¤u bilin-
mektedir. (A.K.G.)

Ünver, Hasan R›za’n›n "‹stanbul'un Ku-
flat›lmas›nda Fatih Sultan Mehmed'in Gemi-
lerin Karadan Yürütülmesine Nezareti” adl›
tablosunda kendini yine kompozisyona yer-
lefltirdi¤ini söylemektedir. Hasan R›za bura-
da Fatih’i, tarama tekni¤iyle yapt›¤› ‹stan-
bul’a Girifl’teki tipiyle çizmifltir.(39)

Ayn› flekilde Zonaro da gerçeklefltirdi¤i
ayn› adl› kompozisyonda kendini Fatih’in ar-
kas›nda betimlemifltir.

Deniz Müzesi koleksiyonunda, Zona-
ro’nun, "‹stanbul'un Kuflat›lmas›nda Fatih
Sultan Mehmed'in Gemilerin Karadan Yürü-
tülmesine Nezareti” adl› kompozisyonu
R.Corhmann ad›nda baflka bir ressam tara-
f›ndan kopya edilmifltir.(40)

Askeri Müze’de yer alan sanatç›s› belirsiz
"‹stanbul'un Kuflat›lmas›nda Fatih Sultan
Mehmed'in Gemilerin Karadan Yürütülmesi-
ne Nezareti” adl› yap›t da (Resim: 16) Hasan
R›za’n›n Deniz Müzesi’nde yer alan ayn› adl›
tarama tablosundan kopyad›r.

‹ki sanatç›n›n “Fatih Sultan Mehmed’in
Topkap›’dan ‹stanbul’a Girifli” ve "‹stan-
bul'un Kuflat›lmas›nda Fatih Sultan Meh-
med'in Gemilerin Karadan Yürütülmesine
Nezareti” adl› kompozisyonlar›n› karfl›laflt›r-
d›ktan sonra, bu kez yine iki sanatç› taraf›n-
dan canland›r›lan “Fatih Sultan Mehmed'in
Ordusuyla Edirne'den ‹stanbul'a Yürüyüflü"
adl› tablolar›n› karfl›laflt›raca¤›z.

Tarih kitaplar›ndan “Fatih Sultan Meh-
med'in Ordusuyla Edirne'den ‹stanbul'a Yü-
rüyüflü" olay›na bir göz atacak olursak:
“Türk ordusu, memleketin o zamanki co¤ra-
fi durumuna uygun olarak Anadolu ve Ru-
meli gruplar›ndan mürekkep bulunuyordu.
Bunlardan Rumeli ordusu Edirne’de toplan-
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(36) D‹R‹MTEK‹N, ‹stanbul’un
Fethi, s.161-164. (Ayr›ca, kita-
b›n 165 ve devam›ndaki sayfa-
larda, ‹stanbul’un fethinde biz-
zat bulunup tan›kl›k eden tarih-
çilerin yan›s›ra fetihte bulun-
may›p yine o dönemde yaflayan
tarihçilerin ve de olay› daha
sonraki dönemlerde nakleden
tarihçilerin adlar› ve olaylar›
nas›l aktard›klar› ele al›nmakta-
d›r.); Ayr›ca bu konu tarih bo-
yunca üzerinde çok düflünülen
ve tart›fl›lan bir konu olmufltur.
Son y›llarda konuyu analitik bir
biçimde ele alan iki kaynaktan
söz etmeden geçemeyece¤iz.
Bunlardan birisi HASAN KA-
ZANKAYA’n›n kendi yay›n›
olan Fatih Sultan Mehmed’in
‹stanbul’un Fethi ve Fethin
Karanl›k Fethin Noktalar›,
Cilt: I-II, ‹stanbul 1990; di¤eri
ise ERDO⁄AN AYDIN’›n, Fe-
tih ve Fatih, (4.bs.), Cumhuri-
yet Yay›nlar›, ‹stanbul 2000’dir.
(37) D‹R‹MTEK‹N, ‹stanbul’un
Fethi, s.156-163; CEZAR-SER-
TO⁄LU, Resimli-Harital› Mu-
fassal Osmanl› Tarihi, C.I.,
s.426 vd.
(38) CEZAR-SERTO⁄LU, Re-
simli-Harital› Mufassal Os-
manl› Tarihi, C.I., s.420
(39) ÜNVER, Ressam fiehit Ha-
san R›za...s.15-16
(40) OSMAN ÖNDEfi, “Fausto
Zonaro’nun.... a.g.e., s.92’de
Corhmann’›n tablosunun foto¤-
raf› bulunmaktad›r.



d›. A¤›r topçunun hareketinin çok a¤›r olaca-
¤› anlafl›ld›¤›ndan, evvela bunlar›n yola ç›ka-
r›lmas›na karar verildi. Hem bunlara refakat
ve hem de o zamana kadar Bizans emrinde
kalm›fl olan Karadeniz ve Marmara sahilinde
bulunan kalelerle, Trakya’daki bir kaç kale-
nin zapt› ödevini baflarmak üzere, Karacabey
kumandas›nda 10.000 süvariden mürekkep
bir kuvvet yola ç›kar›ld›. Akçayl› Mehmet
Bey kumandas›ndaki bir filo, bu hareketi de-
nizden desteklemek vazifesini ald›...A¤›r top-
çu, Karacabey grubu gerisinden 1 fiubat 1453
günü hareket etti. En büyük toplar 50 çift
öküzle çekilerek yola ç›kar›ld›. Yard›m için
her topun yan›nda 200 kifli yürüyordu. Geçi-
lecek yollar›n tamiri için 200 mütehass›s iflçi
ve 50 arabac› gönderilmiflti. Toplar ancak 64
günlük bir yürüyüflten sonra ‹stanbul önüne
getirilebildi. Rumeli ordusunun büyük k›sm›
12 Rebiulevvelde (a¤›r topçu park›ndan iki afl
kadar sonra) Edirne’den hareket etti ve (K›rk-
lareli-Vize-Saray-Silivri) yolunu takip ede-
rek, on günde ‹stanbul önüne geldi. Anadolu
ordusu da Beylerbeyi ‹shak ve Mahmut pafla-
lar›n komutalar›nda olarak Gelibolu’da bo¤a-
z› geçerek (Keflan-Malkara-Tekirda¤) yolu ile
yürüyerek, yolda ordunun büyük k›sm› ile
birleflti. Türk k›talar› 1 Nisanda Çekmece ön-
lerinde göründü. 2 Nisan’da Küçükçekmece
civar›ndaki birlikler büyük müflkülatla bü-
yük topu nakle u¤rafl›yorlard›. Bu top befl
günde Küçükçekmece’den ‹stanbul’a getirile-
bilmiflti. 5 Nisan’da ‹stanbul önüne gelen or-
du büyük k›sm›, surlardan 2,5 mil uzakta or-
dugah kurdu. 6 Nisan Cuma günü ordu sur-
lara dört stat (756 metre) yaklaflt›”(41)

Hasan R›za’n›n gerçeklefltirdi¤i "Fatih

Sultan Mehmed'in Ordusuyla Edirne'den ‹s-
tanbul'a Yürüyüflü" (Resim:17) adl› kompo-
zisyon tarihsizdir. Zonaro’nun tablosu ise
(Resim:18) 1903 tarihini tafl›maktad›r. Sanat-
ç›lar›n yukar›da ele ald›¤›m›z yap›tlar›na gö-
re, bu çal›flmalardaki benzerlikler daha azd›r.
Ancak, yine de iki kompozisyon aras›nda bir
iliflki oldu¤u da göz ard› edilemez. Zonaro
daha toplu bir kompozisyon tasarlarken; Ha-
san R›za olay› daha panoramik bir aç›dan ele
almay› ye¤lemifl görülüyor. ‹ki sanatç› da
kendilerini yine Fatih’in at›n›n sa¤ (tabloya
bak›fl yönümüze göre sol) yan›na yerlefltir-
mifltir. ‹ki sanatç› da di¤er tablolarda kullan-
d›klar› Fatih baflta olmak üzere baz› ana fi-
gürleri birbirine benzer biçimde kullanm›fl-
lard›r. Ancak her iki sanatç›n›n da yap›tlar›n-
da, fetih s›ras›nda 23 yafl›nda oldu¤u bilinen
Fatih Sultan Mehmed biraz daha yafll› gibi
betimlenmifltir. Ünver de kitab›nda Fatih’in
bu yafll› görülme durumuna de¤inmekte-
dir.(42)

Sonuç olarak özetlemek gerekirse: ‹stan-
bul’un fethine iliflkin Hasan R›za ve Zonaro
taraf›ndan gerçeklefltirilen tablolarda eldeki
verilere göre Hasan R›za’n›nkiler daha önce-
ye tarihlenmektedir. Bu sonuca varmam›zda
Deniz Müzesi’nin kurulufl tarihinin 1897’lere
dayanmas› ve ad› geçen tablolar›n envanter
numaralar›n›n müzenin çekirdek koleksiyo-
nu oluflturmas› yan›nda, Hasan R›za’n›n "‹s-
tanbul'un Kuflat›lmas›nda Fatih Sultan Meh-
med'in Gemilerin Karadan Yürütülmesine
Nezareti”nde tarih Eski Türkçe H.1312 ya da
1313 olarak at›lm›fl olmas› bunun da 1896 ya
da 1897 tarihini göstermesi, dolay›s›yla Ha-
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Resim 15: Hasan R›za, “‹stan-
bul’un Kuflat›lmas›nda Fatih Sul-
tan Mehmed’in Gemilerin Karadan
Yürütülmesine Nezareti”, Tuval
üzerine ya¤l›boya, ?x? cm., (Edir-
ne Belediye Baflkanl›¤› koleksiyo-
nu) (S. Ünver, Ressam fiehit Ha-
san R›za’dan) (Yeniden fotokopi-
den çekilecek)
Resim 16: Anonim, “‹stanbul’un
Kuflat›lmas›nda Fatih Sultan Meh-
med’in Gemilerin Karadan Yürü-
tülmesine Nezareti”, Tuval üzeri-
ne ya¤l›boya, 67x91 cm., (Askeri
Müze koleksiyonu), (ANON‹M,
Muharebe Konulu Resim Ser-
gisi, 15 Eylül-15 ekim 1994, As-
keri Müze ve Kültür Sitesi
Komutanl›¤›, ‹stanbul 1994, s.11)

(41) D‹R‹MTEK‹N, ‹stanbul’un
Fethi, s.138-139
(42) ÜNVER, Ressam fiehit
Hasan R›za...s.15



san R›za’n›n di¤er yap›tlar›n›n da bu tarihle-
re yak›n dönemlerde gerçeklefltirilmifl olabi-
lece¤i olas›l›¤› etkili oldu. Son olarak bu ko-
nuda daha kesin ve güvenilir sonuçlara ulafl-
mak için çal›flmalar›m›z›n devam edece¤ini
de belirtmek isteriz. Bu arada resimsel aç›dan
k›sa bir de¤erlendirme yapmak gerekirse,
Zonaro’nun büyük boyutlu, kalabal›k figürlü
kompozisyon çal›flmalar›n›n tümünü gözden
geçirdi¤imizde, gerek desen, gerek kompo-
zisyon kuruluflu, gerekse ya¤l›boya tekni¤i
aç›s›ndan fazla de¤ifliklik göstermeyen bir
düzeye ulaflt›¤› görülmektedir. Hasan R›-
za’n›n kaybolan yap›tlar› bir yana b›rak›lacak
ve yaln›zca eldeki örneklerden yola ç›k›lacak
olursa, Turan Erol’un da vurgulad›¤› gibi, sa-
natç›n›n tarihsel konulu yap›tlar› plastik bü-
tünlü¤e ve büyüklük etkisine yeterince götü-

rülememifl, öyküsel yönleri a¤›r basan resim-
lerdir. Ancak, sanatç›n›n ‹stanbul Resim ve
Heykel Müzesi’nde yer alan 59x73 cm. boyut-
lar›nda tuval üzerine ya¤l›boya “Portre” ça-
l›flmas› onun ressam yönünü ve gücünü daha
iyi yans›tmaktad›r.(43) Hasan R›za’n›n günü-
müzde Edirne Belediye Baflkanl›¤› koleksiyo-
nunda yer alan tablolar›ndan “Havuz Yan›n-
da Nak›fl ‹flleyen K›zlar”, “Kuzular”, “Karl›
Bir Havada Geyikler”, “F›rt›nal› Bir Havada
Yelkenli” gibi baz›lar›n›n -Ünver’in de kita-
b›nda belirtti¤i gibi- bat›l› ressamlardan kop-
ya oldu¤u san›lmaktad›r(44). Kuflkusuz, resim
sanat›nda kopya çal›flmalar› çok yayg›n ola-
rak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Özellikle Röne-
sans dönemiyle birlikte sanatç›n›n kendini
gelifltirip, özgün bir üslup yakalayabilmesi
için kopya çal›flmalar› yayg›n biçimde bir re-
sim yöntemi olarak uygulan›yordu. Ancak,
bu anlamda kopyalar d›fl›nda bir de baz› mo-
del al›nan örneklerin baz› küçük de¤ifliklik-
lerle dönüfltürüldü¤ü çal›flmalar bulunmak-
tad›r. Ya da baflka bir ifadeyle resim sanat› ta-
rihine mal olmufl baz› kompozisyonlar›n
(Manet’nin “K›rda Ö¤le Yeme¤i”, Velazqu-
ez’in “Aynal› Venüs”ü gibi) asl›nda çok daha
eski dönemlerde gerçeklefltirilen çal›flmalar-
dan uyarlamalar oldu¤u ve an›lan bu örnek-
lerden sonra da yeni uyarlamalar›n oldu¤u
bilinmektedir. Burada ele ald›¤›m›z gerek
Zonaro, gerekse Hasan R›za’n›n benzer çal›fl-
malar› oldu¤unu bulduk. Ayr›ca, sanatç›n›n,
günümüzde Askeri Müze’de yer alan büyük
boyutlu savafl kompozisyonlar›nda 
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Resim 18: Fausto Zonaro, “Fatih
Sultan Mehmed’in Ordusuyla
Edirne’den ‹stanbul’a Yürüyüflü”,
(imzal›, 1903), Tuval üzerine ya¤-
l›boya, 73x99 cm., (TBMM Milli
Saraylar Koleksiyonu), (Öndefl-
Makzume, Osmanl› Saray Res-
sam› Fausto Zonaro, s.257)

(43) RENDA-EROL, Ça¤dafl
Türk Resim Sanat› Tarihi, C. I.,
s.139-142
(44) ÜNVER, Ressam fiehit
Hasan R›za...s.20

Resim 17: Hasan R›za, “Fatih Sul-
tan Mehmed’in Ordusuyla Edir-
ne’den ‹stanbul’a Yürüyüflü”, (ta-
rihsiz), Tuval üzerine ya¤l›boya,
52x181 cm., (‹stanbul Deniz Mü-
zesi koleksiyonu) (Özdeniz, Türk
Deniz Subay› Ressamlar›, s.47)



baflar›l› renk kullan›m› ve kompozisyon ku-
rulufllar›na karfl›n, özellikle at figürlerindeki
hareketlerin yans›t›lmas›na iliflkin karfl›laflt›r-
mal› örneklerden yola ç›karak baz› gözlemle-
rimizin oldu¤unu belirtmek istiyoruz. An-
cak, tüm bunlar› baflka bir yaz›m›z›n konusu
olarak sunmay› düflünüyoruz. (A.K.G.) Ayr›-
ca, Hasan R›za’n›n yukar›da de¤indi¤imiz
kopya olmas› muhtemel yap›tlar›ndan özel-
likle “Havuz Yan›nda Nak›fl ‹flleyen K›zlar”
ve “Kuzular” adl› çal›flmalar›nda illüstrasyo-
nu an›msatan bir havan›n duyumsand›¤› da
söylenebilir. 

Sonuç olarak Hasan R›za’n›n biçem geli-
flimini sa¤l›kl› olarak izleyebilmek için eli-
mizdeki veriler son derece k›s›tl›d›r diye dü-
flünüyoruz. Bir sanatç›n›n biçem özellikleri
tüm ayr›nt›lar›yla ortaya koymak için gere-
ken ayr›nt›l› bir yaflam öyküsü, sanatç›n›n
tüm dönemlerini içeren do¤ru tarihlendiril-
mifl gerek eskiz, gerek etüt, gerekse tamam-
lanm›fl kompozisyonlar›n varl›¤›, sanatç›ya
iliflkin döneminde yaz›lm›fl yaz›lar, bu çal›fl-
mam›z için yeterli olmamaktad›r.

Hasan R›za’n›n çeflitli talihsizliklerden
kaynaklanan nedenlerle günümüze ulaflama-
yan yap›tlar›n›n, elimizde, en az›ndan siyah-
beyaz foto¤raflar› dahi bulunsayd› daha farkl›
de¤erlendirmeler yapma olana¤›m›z olacakt›.
Sanatç›ya iliflkin ikinci bir sorun ise gerek sa-
nat, gerek özel yaflam›na iliflkin s›n›rl› bir bil-
giye sahip olmam›zd›r. Örne¤in, gerek kendi
a¤z›ndan, gerekse bu konuda yazanlardan sa-
natç›n›n on sene gibi uzun bir süre ‹talya’n›n
sanat merkezleri olan Napoli, Roma ve Flo-
ransa kentlerinde ünlü atölyelerde çal›flt›¤› ak-
tar›lmakta; ancak, buradaki atölyelere, çal›flt›-
¤› hocalara, bu uzun zaman zarf›nda gerçek-
lefltirdi¤i çal›flmalara iliflkin ne ayr›nt›l› bir bil-
gi, ne de yaz›l› veya görsel bir belge bulun-
maktad›r. Ard›ndan sanatç›n›n iki y›l bulun-
du¤u bilinen M›s›r’a iliflkin de ayr›nt›l› bir bil-
giye sahip olunamamaktad›r. Bu durumda ye-
ni sa¤l›kl› bilgiler bulununcaya kadar Hasan
R›za’ya iliflkin yap›lacak de¤erlendirmeler de
belli tahminlerin ötesine geçememektedir.
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Resim 19: Fausto Zonaro, “Fatih
Sultan Mehmed’in At›n› Denize
Sürmesi”, (imzal›, 1908), Tuval
üzerine ya¤l›boya, 75,5x98 cm.,
(TBMM Milli Saraylar Kolek-
siyonu), (Öndefl-Makzume, Os-
manl› Saray Ressam› Fausto
Zonaro, s.256)
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Topkap› Saray›, ‹stanbul’un üzerinde
bulundu¤u tarihî yar›m adan›n en ucunda
Haliç ile Bo¤az’›n kesiflti¤i noktada yer al›r.
Bu saray, tatl› bir meyille Marmara Deni-
zi’ne, Bo¤az a¤z›na ve Haliç’e do¤ru inen
‹stanbul’un en do¤u tepesinin üstüne ku-
rulmufltur

Bu saray, as›rlarca Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’nun idare merkezi olarak kullan›ld›.
Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan temelleri
at›lan Topkap› Saray›’nda, Dolmabahçe Sa-
ray›’na yerleflmek üzere buradan ayr›lan
Sultan Abdülmecid’e kadar yirmi befl padi-
flah yaflad›. 

Saray›n etraf› Fatih taraf›ndan yapt›r›l-
m›fl olan kara ve deniz surlar›yla çevrilidir.
Surlar›n uzunlu¤u yaklafl›k 5 km olup, üze-
rinde girifl ç›k›fllar›n yap›ld›¤› kap›lar bulu-
nur. Bu kap›lar flöyledir: 1-Bâb-› Hûmâyûn
2-So¤uk Çeflme Kap›s›, 3- Demirkap› -bu
kap› saray›n kara taraf›ndaki ilk kap›s›d›r-,
4-Yal›köflkü Kap›s› veya k›saca Yal›kap›s›,
5-Topkap›s›, (Bu kap› da yan›nda bulunan
toplardan dolay› böyle adland›r›lm›flt›r) 6-
Bal›khane kap›s›, 7-Otluk kap›s›.(1)

Arapça kap›, fas›l mânas›na gelen bâb
kelimesinin sonuna eklemeler yapmak su-
retiyle bir hayli birleflik kelime türetilmifltir:
Bâb-› Âli, Bâbü’s-saâde, Babü’s-selâm, Bâb-
› hükümet, Bâb-› seraskerî, Bâb-› fetva bu
cümledendir. Hümâ ise, ‹ran mitolojisinde
gölgesi kimin bafl›n›n üzerine düflerse ikbâ-
le nail olaca¤›na inan›lan bir kufltur. Keli-
menin asl› “hümay”d›r ve halk aras›nda
devlet kuflu, cennet veya talih kuflu olarak
da bilinir.(2)

Arapça bâb kelimesi ile; Farsça “âli, mü-

bârek, u¤urlu” demek olan ve “hümâ” ile
“yûn” edat›ndan mürekkep bir kelimeden
meydana gelen Bâb-› Hümâyûn; “Padiflah
Kap›s›”, “Saltanat Kap›s›”, anlamlar›na gelir. 

Bâb-› Hûmâyûn, Fatih Sultan Meh-
med’in yapt›rd›¤› kara surlar›n›n en büyük
kap›s›d›r. Saray›n ana kap›s› olan Bâb-› Hü-
mâyûn’un  inflas›, bugün de mevcut olan
kitabesine göre 883/1478’de bitirilmifltir.
“Tarih-i Âta”, adl› eserde kap›n›n üstünde
Fatih devrinde bir köflk oldu¤undan bahse-
dilmektedir. Sûr-› Sultânî üzerinde Ayasof-
ya Meydan›’na aç›lan bu tâk kap›n›n en be-
lirgin özelli¤i masif girifl kat› üzerinde ah-
flap köflktür. Farkl› zamanlarda yap›lm›fl
olan minyatürlerde, gravürlerde, ya¤l› bo-
ya tablolarda ve foto¤raflarda üst kat›n
Ayasofya Meydan›na bakan iki s›ra pence-
resi oldu¤u görülür. Alt s›rada yedi, üst s›-
rada da alt› pencere bulunmaktad›r ve alt
s›ran›n ortas›nda bulunan pencere di¤erle-
rinden daha büyüktür. Binan›n cephesinde
yer alan pencerelerin fazlal›¤›ndan buran›n
bol ›fl›kl›, ferah, bir köflk oldu¤u düflünüle-
bilir.(3)

Bâb-› Hûmâyûn; iç içe iki kap› olup, ka-
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Resim 1; Matrakç› Nasuh’un
minyatüründe Bâb-› Hümâyûn

Resim 2; Thomas Allom’un gra-
vüründe Bâb-› Hûmâyûn

Resim 3; ‹stanbul’a ilk gelen fo-
to¤rafç›lardan ‹sveçli Guillaume
Berggren’in 1875 tarihinde çek-
ti¤i foto¤rafta Bâb-› Hûmâ-
yûn’un üst kat› görülüyor.

(1) P.⁄. ‹ncicyan, “‹stanbul”,
s.27
(2) M.Zeki Pakal›n, “Osmanl›
Tarih Deyimleri ve Terimleri
Sözlü¤ü”, s.866
(3) Reflat Ekrem Koçu, “Topka-
pu Saray›”, s.11



p› derin kemerli bir girinti içine yerleflmifl-
tir.(4) Kap› girifli yap›n›n tam ortas›nda de-
¤ildir ve sa¤ taraf sol taraftan büyüktür.
Kap›n›n içinde kubbeli iki ko¤ufl ve mah-
zen bulunur. Kap› kanatlar› ise, dövme de-
mirden yap›lm›flt›r. Bugün mevcut olma-
yan üst katta ise, üç oda, iki tuvalet ile ban-
yo mevcuttu.(5) Bu odalara Yavuz Sultan
Selim zaman›nda M›s›r’dan getirilen ku-
yumcu, hakkâk, nakkafl gibi sanatkârlar
yerlefltirilmiflti. Ancak, kalabal›k sanatç›
gurubunun geceli gündüzlü saray kap›s›n-
dan girip ç›kmalar› hofl görülmemifl, çal›fl-
malar› için baflka yerler gösterilerek buras›
boflalt›lm›flt›. Bâb-› Muallâ, Mahzen-i Defâ-
tîr-i Hâkanî gibi isimler de tafl›yan bu oda-
lar, Kanunî zaman›nda flehit ve kimsesizle-
rin b›rakt›klar› eflyan›n sakland›¤› odalard›.
Son devirlere kadar Maliye hazinesine ait
evrak burada saklan›yordu.(6)

Hûmâyûn Kap›s›, sabah ezan› ile aç›l›r,
yats›dan sonra kapan›rd›. Kubbealt›’nda
Dîvân-› Hümâyûn’un topland›¤› günler;
her hafta sal› günleri, Divân’ da ifli olanlar,
saray›n günlük hayat›yla alâkadar esnaf ve
tüccar, Enderun-› Hümâyûn’ da yak›nlar›n›
görmeye gelenler, Bâb-› Hümâyûn’ dan
serbestçe girebilirdi. Saraya gelen vezirler,
ulema ve yabanc› devlet elçileri de, bu ka-

p›dan  at ile rahatça geçebilir ve orta kap›ya
kadar gidebilirdi. Alaylarda ve törenlerde
de bu kap›dan girilirdi. Bu d›fl kap›n›n
kontrolü yeniçerilerin elindeydi ve kap› 300
görevli taraf›ndan korunurdu. 

Arka cephesi hakk›nda vesika olmayan
Bâb-› Hûmâyûn, tarih içinde tamirler gör-
müfltür. 1867 tarihinde taraçadaki köflk
yanm›flt›r. Kap› üzerinde bulunan Sultan II.
Mahmud ve Sultan Abdülaziz tu¤ralar› ya-
p›lan tamirleri gösterir. Giriflin iki yan›nda-
ki çeflmeler Sultan Abdülazîz devrine ait-
tir.(7) Son kat, yine Sultan Abdülaziz zama-
n›nda kald›r›lm›flt›r.(8) Kap› üstündeki müfl-
temilât, 1924 y›l›nda Frans›z Senegal asker-
lerinin sebep olduklar› bir yang›nda harap
olmufltur. 

Fatih devrinde, bu güne kadar tespit
edilen 33 kadar hattat içerisinde; celi sülüs
yazan, ismi ve eserleri bilinen iki hattat var-
d›r. Bunlar, Edirneli baba-o¤ul Ali ve Yah-
ya Sûfî’lerdir.(9)

Fatih Sultan Mehmet, ‹stanbul’u ald›k-
tan sonra kendi ad›n› verdi¤i bir cami yap-
t›rm›flt›. Bu camiin avlusunda pencere al›n-
l›klar›nda yer alan Fatiha sûresi ile çini üze-
rindeki Ayete’l- kürsi levhalar›, Edirneli
Yahya Sûfî’ye (ö.1478) aittir. Camiîn kitabe-
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(4) Do¤an Kuban, “‹stanbul
Ansiklopedisi”., C.7, s.283-4
(5) Reflat Ekrem Koçu, “‹stan-
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(6) Mithad Serto¤lu, “Osmanl›
Tarih Lûgat›” s.56
(7) Ziya Erkins, “Topkap› Sa-
ray›”, s.9
(8) Ekrem Hakk› Ayverdi, “‹s-
tanbul Ansiklopedisi”, IV.
Cilt, s.1767
(9) E. Hakk› Ayverdi, “Fatih
devri Hattatlar› ve Hat Sana-
t›”, s.3



si ise, Yahya Sûfî’nin o¤lu Ali Sûfî  (ö. ?) ta-
raf›ndan yaz›lm›flt›r. Hat sanat›n› babas›n-
dan ö¤renen hattat›n Aklâm-› sitte’de üstad
oldu¤u yaz›lar›ndan anlafl›lmaktad›r. Edir-
ne’de do¤an ve sonra ‹stanbul’a gelip yerle-
flen ve burada ölen hattat›n kabri, fieyh
Hamdullah’›n Karacaahmet Mezarl›¤›’nda-
ki kabrinin yak›n›ndad›r. Ali Sûfî’nin de
babas› Yahya Sûfî gibi bugüne kadar kâ¤›t
üzerinde sülüs ve nesih yaz›lar›na rastlan-
mam›flt›r. Süheyl Ünver ve ondan naklen
Ekrem Hakk› Ayverdi, Fatih Nak›flhane-
si’nin temellük kitabeleri Ali Sûfî taraf›n-
dan yaz›lm›flt›r derse de böyle bir vesika
bugün mevcut de¤ildir.(10)

Ali Sûfî’nin Hûmâyûn Kap›s› üzerinde
bulunan yaz›lar›, harflerinin güzelli¤i bak›-
m›ndan Osmanl› hat tarihinde çok önemli
bir yere sahiptir. Buradaki yaz›lar 19. asra
kadar celi sülüs yaz›n›n en güzel örnekleri
olarak kalm›flt›r. Bu yüzden Ali Sûfî’nin
devrini aflan büyük bir hattat oldu¤u kabul
edilir.

15. yüzy›l ile 19. yüzy›l aras›ndaki dev-
rede celî yaz›da ilerleme olmam›flt›r ve bu

durumun, Aklâm-› sitte’ye verilen önemin
celîye verilmemesinden veya sülüs yaz› ka-
idelerinin celîye uygulanmamas›ndan ileri
gelmekte oldu¤u tahmin edilebilir. Mustafa
Râk›m’dan önce fieyh Hamdullah ve Haf›z
Osman gibi iki büyük dâhî ve onlar›n tem-
silcileri de celî ile fazla u¤raflmam›fllar ve
belki de celi yaz›y› mimarî bir unsur olarak
düflünmemifllerdi. Bu yüzden olsa gerek
fieyh Hamdullah sülüsteki baflar›s›n› celîde
gösterememifltir. Fakat bütün buna ra¤men
celî yazmak isteyenlerin, Ali b. Yahya es-
Sûfî ile fieyh’in yaz›lar›ndan istifade ettikle-
rini de hat›rdan ç›karmamak lâz›md›r.(11)

Yaz›n›n büyümesiyle yaz›daki oranlar
de¤iflir. Böyle olunca genifl yüzeylerde
harflerin anatomik yap›lar›n›, e¤imlerini,
leke de¤erlerini, hareketlerini, formlar›n›
ve biçimlerini, harfler aras›ndaki dengeleri
kontrol etmek zorlafl›r. Bu yüzden celi yaz›-
da geliflme 19. yy. hattatlar›ndan Mustafa
Râk›m’a kadar pek yavafl olmufltur.

III. Ahmet Çeflmesi’ne bakan yaz›lar;
15.yy celi sülüsünün en güzel örneklerin-
dendir. Bu yaz›larda kompozisyon güzelli-
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(10) E. Hakk› Ayverdi, “a.g.e.”,
s.17
(11) Ali Alparslan, “‹slâm Yaz›
Sanat›”, s.490



¤ini, espas baflar›s›n›, diyagonal hareketin
ustaca kullan›m›n›, al›nl›k formunun mü-
kemmel ve dengeli bir flekilde kullan›l›fl›n›
görmek mümkündür. Zafer tâk›n› and›ran
kap›n›n üst k›sm›nda 2.42 x 3.93 cm. ebatla-
r›nda al›nl›k yaz›s› vard›r. Al›nl›kta Besme-
le ile birlikte Hicr sûresi’nin 45-48. ayetleri
celi sülüsle 3,2 cm kalem a¤z› kal›nl›¤›yla
ve 2 cm. derinli¤inde müsennâ (aynal›) ola-
rak hakkedilmifltir:

Bu al›nl›¤›n alt›nda 1,25 x 2.80 cm. ölçü-
lerinde 1.6 cm kalem kal›nl›¤› ile dikdört-
gen bir formun içine yine kabartma olarak
yaz›lm›fl olan 4 sat›rl›k kitabe, kalenin Fatih
Sultan Mehmet taraf›ndan 883/1478 tari-
hinde infla ettirildi¤ini göstermektedir.
Metni Arapça olan kitabenin tercümesi flöy-
ledir:

“Bu mübarek kale, Allah’›n te’yidi  ve r›za-
s›yla, güvenli¤i sa¤lamak amac›yla, Sultan
Mehmed Han’›n o¤lu Murad Han’›n o¤lu kara-
lar›n padiflah› ve denizlerin hakan›, insanlar›n
ve cinlerin üzerinde Allah’›n gölgesi, do¤uda ve
bat›da Allah’›n yard›mc›s›, su ve topra¤›n kah-
raman›, Kostant›niyye Kalesi’nin fatihi ve fet-
hin babas› olan Sultan Mehmed Han’›n –Allah
tealâ onun hükümdarl›¤›n› ebedî k›ls›n ve mekâ-
n›n› kutup y›ld›zlar›ndan yüksek eylesin- em-
riyle, 883 y›l›n›n mübarek ramazan ay›nda imar
ve infla edildi.”(12)

‹nfla kitabesinin alt›ndaki tu¤ra, Sultan
II. Mahmud’undur ve Mustafa Râk›m
(1757-1826) taraf›ndan 1230/1814 tarihinde
çekilmifltir. Sa¤ üst bofllu¤unda II. Mah-
mud’un mahlâs› olan “Adlî” ibaresi yer al›r.

Kap›n›n sa¤ iç taraf›nda 50 cm. çap›n-
daki daire içinde kabartma olarak 1,3 cm.
kal›nl›¤›nda “Nasrun  min-Allâhi ve fethün
karîb ve beflfliri’l-mü’minîne yâ Muhammed -

Yard›m Allah’tand›r ve zafer yak›nd›r. Ey Mu-
hammed! Mü’minlere müjdele” (Saf sûre-
si/13. ayet) ibaresi celî sülüs ile müsenna
olarak yaz›lm›flt›r. 

Kap›n›n sol iç taraf›nda ise, yine 50 cm.
çap›nda bir daire içinde 1,3 cm.lik kalem
kal›nl›¤› ile müsenna olarak celi sülüs ya-
z›yla Ali Sofî’nin imzas› yer al›r. ‹mzada
“Ketebehu ad’afûl abîd Ali bin Mezîd es-Sûfî -
onu kullar›n en zay›f› Mezîd es-Sûfî o¤lu Ali
yazd›” ibaresi yaz›l›d›r. Hattat, Fatih Camii
infla kitabesinde imzas›n› “Ketebehu Ali bin
es-Sûfî” diye atarken burada “Ketebehu Ali
bin Mezîd es-Sûfî” fleklinde atm›flt›r.(13)

Kap›n›n sa¤ taraf›ndaki duvar üzerin-
deki mermerde: “Es-Sultan› z›llullahi fi’l- arz
/ Sultan yeryüzünde Allah’›n gölgesidir.” Ka-
p›n›n sol taraf›nda ise: “Ye’vi ileyhi küllü
mazlum” - Sadaka habibullah / Bütün mazlum-
lar ona (Allah’a) s›¤›n›r” hadis-i flerifi yer al-
maktad›r. Bu ikinci yaz›n›n alt›nda “Abdül-
fettah” ve “1285/1868” tarihi okunmaktad›r. 

Üzeri tonozla örtülü kap›dan geçerek
saray›n avlusuna girdi¤inizde yaz› sanat›n-
da yaklafl›k 400 y›ll›k bir zaman› aflars›n›z.
Ön taraftaki yaz›larla kap›n›n arka taraf›n-
da yer alan yaz›lar aras›nda 390 y›ll›k bir
zaman dilimi vard›r. Baflka bir ifadeyle ka-
p›dan iç avluya geçti¤inizde 15. yüzy›ldan
girip, 19. yy.dan ç›kars›n›z. 

Kap›n›n saraya bakan taraf›ndaki yaz›-
lar›n hattat› ise, 19. yüzy›l›n önemli hattat-
lar›ndan Abdülfettah Efendi’ dir. Aslen
Rum olan Abdülfettah Efendi 1814’te do¤-
mufltur. Sülüs-nesih yaz›lar›nda hocas›
Mustafa fiakir Efendi’dir. 1857’de madenî
para ressam› olan hattat, Osmanl› devletin-
de üst derecelerde önemli görevlerde bu-
lunmufltur. 1896’da vefat eden hattat›n kab-
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ri Sultan II. Mahmud Türbesi haziresinde-
dir. Hattat›n eserleri aras›nda fiefik Bey’le
birlikte yaz›lar›n› yazd›klar› Bursa Ulu Ca-
mii yaz›lar›, Süleymaniye Camii yaz›lar› ile
Bayezid Camii’ndeki yaz›lar› say›labilir.

Ali Sûfî’ nin al›nl›k yaz›s›n›n tam arka-
s›na düflen bu k›sma yine ayn› form ve ölçü
içine Hicr sûresi yaz›lm›fl olup kompozis-
yon ön taraftaki ile afla¤›-yukar› ayn›d›r. Bu
yaz›n›n boyu: 3,92 cm., yüksekli¤i ise: 2,43
cm.dir. Burada kullan›lan kalem kal›nl›¤›
3,5 cm.dir. Bu da Ali Sûfî’nin kalem kal›nl›-
¤›ndan yaln›z 3 mm. fazlad›r.

Ön taraftaki tarih kitabesinin arkas›na
rastlayan k›sma celi sülüs hatla, 1,.25 x 2,80
cm ebad›nda “Nasrun-min-Allahi ve fethun
karîb ve beflflirü’l-müminine ya Muhammed -
Yard›m Allah’tand›r ve zafer yak›nd›r. Ey Mu-
hammed! Mü’minlere müjdele” (Saf sûre-
si/13. ayet) ibaresi yaz›lm›flt›r. Kitabenin
alt›nda: “Nemekahu Abdülfettah sersikkekü-
nân -1284 / 1867” fleklinde imza ve tarih
kayd› okunmaktad›r.

Saraya bakan kap› üzerindeki “Sultan
Abdülaziz bin Mahmud” tu¤ras› Abdülfettah
imzal› ve tarihsizdir. Kap›n›n sa¤›nda “Lâ
ilâhe illâllah el-Melîkü’l-hakkû’l-mübîn” so-
lunda ise, “Muhammed resûlullah sâd›kû’l-
va’di’l-emîn” ibaresi yer almaktad›r. 

Kap›n›n ön ve arka taraf›ndaki
al›nl›¤a ayn› ibarenin yaz›lmas› ve ibarenin
seçimi bir tesadüf olmamal›d›r. ‹barede:

45. (Allah’›n azab›ndan korkup rahmetine

s›¤›nan) takvâ sahipleri, mutlaka cennetlerde ve
p›nar bafllar›nda olacaklard›r.

46. “Oraya emniyet ve selâmetle girin” (de-
nilir, onlara)

47. Biz, onlar›n gönüllerindeki kini söküp
att›k; onlar art›k köflkler üzerinde oturan dost ve
kardefller olacaklar.

48. Onlara orada hiçbir yorgunluk gelme-
yecek ve onlar, oradan hiç ç›kar›lmayacaklar-
d›r.” fleklindedir. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun idare mer-
kezine -saray›n girifl kap›s› üzerine- bu ifa-
delerin yaz›lmas› düflündürücüdür. Bu ka-
p›dan yaln›z halk girip ç›km›yor; çeflitli
meslek erbâb›, alimler ve sanatkârlarla, ku-
mandanlar, fleyhülislâmlar, sadrazamlar,
vezirler, paflalar, has›l› her s›n›ftan insan ve
hepsinin üstünde padiflahlar girip ç›k›yor-
du. 

Ayetlerde emniyet, selâmet ve esenlik
fikirleri vurgulanmaktad›r. Dostluk ve kar-
defllikten bahsedilerek; birlik beraberlik
duygular› hat›rlat›lmaktad›r. Kap›, cennet
kap›s› fleklinde tahayyül edilerek cennetin
kap›s› ile benzerlik kurulmaktad›r. Girilen
mekân›n emin bir yer oldu¤u buraya giren
insanlara takva sahibi olmalar› yani Al-
lah’tan korkmalar› ö¤ütlenmektedir. Ayn›
ayetin kap›n›n her iki yüzünde yer almas›
sebebiyle mesaj hem saraya girenler, hem
de ç›kanlar içindir. 

Ali Sufi ile Abdülfettah Efendi’nin al›n-
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l›kta bulunan yaz›lar›n› mukayese etti¤i-
mizde aralar›ndaki farklar› flöyle tespit ede-
biliriz:

Yatay harflerin kullan›l›fl›:

‹ki yaz›da da ilk göze çarpan özellik,
kompozisyonun (istifin) e¤imli flekilde dü-
zenlenmifl olmas›d›r. Ali Sûfî’nin yaz›s›nda
en üstte bulunan Besmele’deki Allah lafz›-
n›n elif harfi ile ye harfinin yâ-y› makûs
fleklinde kullan›lmas› ile yaz› 4 bölüme, Ab-
dülfettah Efendi’nin yaz›s› ise 3 parçaya ay-
r›lm›flt›r. Ye harfinin meyilli kullan›l›fl› ve
tekrar› yaz›ya perspektif bir anlay›fl getir-
mektedir. (fiekil 1-2)

Dikey harflerin kullan›l›fl›:

Ali Sufi’nin yaz›s›nda orta k›s›mda bir
y›¤›lma görülür. Abdülfettah Efendi, lâme-
lif harfini de¤ifltirerek buradaki yo¤unlu¤u
azaltm›flt›r. Allah lafz›n›n elifinin dik ola-
rak kullan›lm›fl olmas›ndan dolay› Abdül-
fettah Efendi’nin yaz›s›nda harfler üst ta-
rafta toplanm›flt›r. (fiekil 3-4)

Hareke ve tezyini iflaretler:

Harekelerin da¤›l›m›nda Abdülfettah
Efendi’nin yaz›s›nda denge unsurunun da-
ha ön plânda oldu¤unu görüyoruz. Ali Su-
fi’nin yaz›s›nda ortada kulland›¤› penç mo-
tifini saymazsak  tezyini iflaret yoktur. Ha-
reke kullan›m› çok azd›r ve teflrifatta da yer
yer kaymalar vard›r. En üstte fledde olduk-
ça abart›l› kullan›lm›flt›r. (fiekil 5-6)

Farkl› kullan›lan harfler 

ve harf gruplar›

Bî-muhracîn kelimesi, Mustafa Râk›m
sonras› anlay›fla göre yaz›lm›flt›r. Nûn harfi
Abdülfettah Efendi de mürsel olarak yaz›-
l›rken Ali Sûfî nûn’u çanakl› yazm›flt›r. Vav
ile mim harfi Ali Sûfî’de ayr› yaz›l›rken Ab-
dülfettah Efendi ikisinin bafl k›sm›n› ortak
kullanma yoluna gitmifltir.(fiekil 7-8)

Sonuç olarak:

Hümâyûn kap›s› üzerindeki yaz›lar hat
sanat› tarihi aç›s›ndan önemlidir. Ali Sufi 15.
yüzy›ldan 19. yüzy›la kadar yani Mustafa
Râk›m’a kadar geçen zaman içerisinde celi
sülüsü en iyi yazan hattatt›r. ‹ki hattat›n ay-
n› ölçüler içerisine, ayn› ibareyi yazmalar› da
iki devrin yaz› anlay›fl›n› görmek aç›s›ndan
ilginçtir. K›yaslama yap›lmadan bak›ld›¤›n-
da iki yaz›n›n ayn› yaz› oldu¤u hissi insanda
uyanabilir. Abdülfettah Efendi’nin yaz›s›yla
Ali Sufi’nin yaz›lar› k›yasland›¤›nda görülür
ki; Ali Sûfî, yukar›da söyledi¤imiz gibi za-
man›n› çok aflan bir hattatt›r. 15. yüzy›lda ce-
li yaz›da böyle bir kompozisyonun tasarlan-
mas› her hattat›n yapabilece¤i bir ifl de¤ildir.
Devrinin önemli hattatlar›ndan olan Abdül-
fettah Efendi’nin yaz›s›nda ise, Mustafa Râ-
k›m gibi bir dehân›n yaz›ya getirmifl oldu¤u
aç›l›mlar›n ve çözümlerin etkilerini görmek
mümkündür.
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Hattatlar›n ayn› ibareleri birbirlerini
takliden yazmalar› hat tarihinde oldukça
s›k rastlan›lan bir durumdur. Hattatlar bir-
birlerini taklid edebilirler, istiflerini de¤iflti-
rerek yazabilirler. Bunda yad›rganacak bir
durum yoktur, ancak ayn› mekân›n iki tara-
f›nda bu kadar zaman aradan sonra yaz›lan
yaz› örne¤i yok denecek kadar azd›r. 

Kap›n›n arka taraf›nda önceleri baflka
bir yaz› var m›yd›? Var oldu¤una dair bir
bilgi ve belgeye araflt›rmalar›m›z esnas›nda
rastlamad›k. Niçin 400 y›l aradan sonra ora-
ya yaz›lm›flt›r? Bu da cevap bulamad›¤›m›z
sorulardan... Y›llarca varaks›z ve bak›ms›z
bir halde olan kap› üzerindeki yaz›lar 2003
y›l› flubat-mart aylar›nda alt›n varak yap›la-
rak eski güzelli¤ine yeniden kavuflturuldu.
Bu arada Abdülfettah Efendi’nin yaz›s› res-
torasyon esnas›nda yenilenmifltir. 
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SUR KAPI K‹TÂBELER‹

Dr. Süleyman BERK

1964 Bursa/‹negöl do¤umlu. ‹lk tahsilini Eyüp-Niflanc› ilkokulunda, orta ve lise tahsi-
lini Gaziosmanpafla ‹mam-Hatip Lisesi’nde tamamlad›. 1988 y›l›nda Marmara Üniversitesi
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Müftüsü olarak görev yapt›. 2000 y›l›na kadar Araflt›rma görevlisi olarak çal›flt›. 2002 y›l›n-

da Rotterdam ‹slâm Üniversitesi ö¤retim üyeli¤ine atand›. 
Ortaokul s›ralar›nda ilgi duydu¤u hat sanat›nda ilk dersleri hattat Yusuf Ergün (Er-

zincâni) (1956-1985)’den ald›. 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›. Temmuz 2003’de “Hattat Mustafa Râk›m
Efendi” isimli kitab› neflredildi. Çeflitli dergilerde hat sanat› tarihi ile alâkal› makâleleri ya-
y›mland›. Eyüpsultan Sempozyumlar›’nda bildiri sundu. T.C. Kültür Bakanl›¤› 2001 y›l›

Devlet Hüsn-i Hat ödülünü ald›.



‹stanbul’un fethinin 550. y›l›nda,
flehri çevreleyen surlardan bahsetme-
mek olmaz. Yaklafl›k yirmi km uzun-
lu¤undaki bu surlar yüzy›llarca, flehri
almak isteyenlere en büyük engeli
teflkil etmifltir. Surlar yap›s› ve uzun-
lu¤u ve tahkimi ile dikkat çekici özel-
liklere sahip bulunmaktad›r. 

Fetihten sonra surlar›n bir görevi
kalmas›na ra¤men, Osmanl›lar tara-
f›ndan bak›m› yap›lm›flt›r. Bu sebep-
le, Osmanl›dan kalan çeflitli kitâbeler-
le karfl›laflmaktay›z.  ‹stanbul surlar›-
n›n yirmi yedi kap›s› bulunmaktad›r.
Bunlar: 

1-Ah›r Kap›s›, 
2-Aya Kap›s›, 
3-Ayvansaray Kap›s›,
4-Ayazma Kap›s›, 
5-Bahçe Kap›s›, 
6-Bal›kpazar› Kap›s›, 
7-Balat Kap›s›, 
8-Cibali Kap›s›, 
9-Çatlad› Kap›, 
10-Davutpafla Kap›s›, 
11-Edirne Kap›s›, 
12-Fener Kap›s›, 
13-‹çeri Yenikap›, 
14-E¤rikap›, 
15-Kumkap›, 

16-Langa Kap›s›
17-Mevlevihane kap›s›
18-Narl›kap›
19-Odun Kap›s›
20-Petro Kap›s›
21-Samatya Kap›s›
22-Silivri Kap›s›
23-Topkap›
24-Unkapan› Kap›s›
25-Yedikule Kap›s›
26-Yenicami Kap›s›
27-Zindan Kap›s›
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Resim 1; Alt›n kap›

Resim 2; Silivrikap› genel görü-
nümü

Resim 3; Edirne Kap›s› genel gö-
rünümü 

Resim 4; Edirne Kap›s›’na fethin
500. y›l› münasebetiyle konulan
kitabe



Bugün bu kap›lardan birço¤u ya yok
edilmifl veya harap bir haldedir. Yine bu ka-
p›lardan üzerinde kitabe bulunan kap› say›s›
sadece dörttür. Bunlar Cibali Kap›s›, Ah›r
Kap›s›, Yedikule Kap›s› ve Edirne Kap›s›d›r.
Cibali kap› üzerinde sadece Sultan Abdul-
mecid Tu¤ras› bulunmaktad›r. Yedikule
Üçüncü Ahmed Burcunda ise celî sülüs “Ma-
flâallahu teâla” ibâresi bulunmaktad›r. Alt›n
kap› üzerinde bulundu¤u bildirilen Sultan II.
Mahmud tu¤ras› ise bugün yerinde bulun-
mamaktad›r. Kitâbelerin okunufllar› flöyle-
dir:    

Baz› kap›larda bulunan, Osmanl› zama-
n›ndan kalma kitabelerden baflka, Fethin
500. y›ldönümü münâsebetiyle 1953 y›l›nda,
‹stanbul Fethi Derne¤i taraf›ndan ‹stan-

bul’un de¤iflik yerleri ile baz› sur kap›lar›na
hattat Mâcid Ayral (ö. 1961)(1) hatt› ve Prof.
Emin Bar›n (ö. 1987)(2) kaligrafisi ile mermer
kitabeler as›lm›flt›r. Bu kitabeler Edirne Kap›-
s›, Topkap› ve Cibali Kap›s›na as›lm›fllard›r
ki hâlen yerlerinde durmaktad›rlar.  

Yedikule kap›s› kitâbesi 
(Celî ta’lik ile)

Esâs-› saltanat-› Sultan Ahmed kîm
Binâ-y› flân u flevket devr-i adlinde metîn oldu
Pinâh-› mülk u millet mültecâ-y› dîn u devlet kîm
Zaman›nda memâlik mekr-i düflmandan emîn oldu
Nice âsarda nâm ald› ez-cümle zaman›nda
Stanbul kal’as› tamir olup fass-› mekîn oldu
Vezîr-i azam› damad› ‹brahim paflaya
Edib fermân üzre yapt›rd› amma dilniflîn oldu
Hususen emri ile ol hidiv heft iklîmin
Bu dergâh-› muallâ cümleden bâlâterîn oldu
Utarid-i levh-i çarha Vehbiyâ resm etti tarihin
“Yedikule kap›s› hemçû tâk-› heftumîn oldu”
1127

Cibâli kap›s› üzerinde:

“Sultan Abdülmecid tu¤ras›, 1267”
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(1) Macid Ayral: 1891 y›l›nda
do¤du. Beylerbeyi Hamidiye
Mektebi’nde okurken ilk yaz›
derslerini ald›. Medresetü’l-
Hattâtîn’e devam etti. Tu¤ra-
kefl ‹smâil Hakk› Altunbezer
ve Hulusi Efendi’den yaz›
meflketti. Ankara’da uzun süre
memurluk yapt›ktan sonra,
emekli oldu. Dört y›l Irak’ta
yaz› hocal›¤› yap›. 17 Mart
1961 tarihinde vefat etti. 
(2) Emin Bar›n: 1913 y›l›nda
Bolu’da do¤du. ‹lk yaz› dersle-
rini babas›ndan ald›. Ankara
Terbiye Enstitüsü Resim ‹fl Bö-
lümü’nü bitirince Almanya’ya
ihtisas için gönderildi. Daha
sonra ‹stanbul’da Kâmil Ak-
dik’ten yaz›, Necmeddin Ok-
yay’dan cilt yapmas›n› ö¤ren-
di. 1983 y›l›na kadar Güzel
Sanatlar akademisi’nde görev
yapt›. 29 Aral›k 1987 tarihinde
vefat etti. Kabri Zincirlikuyu
Mezarl›¤›’ndad›r. 

Resim 5; Edirne Kap›s›’nda bu-
lunan kitabe

Resim 6; Edirne Kap›s› kemerin-
de bulunan baz› yaz›lar

Resim 7; Yedikule kap›s› üzerin-
de bulunan celî talik kitabe.

Resim 8; Cibali kap›s› üzerinde
bulunan Sultan Abdülmecid
Tu¤ras›.

Resim 9; Cibali kap›s› 



Ah›rkap›s› kitâbesi  (Celî sülüs ile)

Padiflâh-› heft kiflver kîm hüdâ
Zât-› pâkin masdar-› dâd ile
Yâni Sultan Ahmed âli himmet
Serkeflân› emre münkâd eyledi
Devr-i hükmünde cihân mamurdur
Bu harâb-› abâd› âbad eyledi
Burc-› devlette mekîn etsin hüdâ
Bu duay› âlem evrâd eyledi
Bâ husus istanbulun surun dahi
Yapmakla halk› dilflâd eyledi
Sâd›r oldu hatt› vezîr-i azama
Kal’a termîmini icâd eyledi
Âsaf ‹brahim paflad›r o zât
fiâh-› âlem an› dâmad eyledi
Emredib matbah emini kuluna
Hizmet-i tamir ile flâd eyledi
Ka’be yapt› sân-› Halil azr›
Sa’yini tâ öyle müzdâd eyledi
Yal› köflkünden dernarl›ya dek
‹ki y›lda reflk-i Ba¤dad eyledi
Halk müstefnâ idi ebvâbdan
Her kifli bir bâb icâd eyledi
Burc u bârûlar harâb olmufl iken 
Bî bedel tamir u bünyâd eyledi

Beyt-i vahidde refîk-i hofl edâ
Böyle bir târih inflâd eyledi
Hükm-i Sultan Ahmed ve’l-ecnâb
H›sn-› ‹stanbulu âbâd eyledi

1125 Harrarahu ‹smâil ez-Zühdî(3)

Üçüncü Ahmed Burcu üzerinde 
(Celî sülüs ile)

“Mâflaallâhu Teâla, 1168”
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(3) ‹smâil Zühdî Efendi (Eski):
‹stanbulda do¤mufltur. Yaz›y›
önce Yedikuleli Seyyid Abdul-
lah Efendi’den meflketti. Daha
sonra Ambarizâde ‹mam Der-
vifl Ali’den meflketmeye baflla-
d›, fakat icâzetnâme alamadan
hocas› vefat etti.Suyolcuzâde
Mehmed Necib Efendi’den icâ-
zetnâme ald›. 1144/1731 tari-
hinde vefat etti. Kabri Üsküdar
Karacaahmed Mezarl›¤› Mis-
kinler Tekkesi civar›ndad›r. 

Resim 12; Üçünçü Ahmed Bur-
cu.

Resim 10; Ah›r kap›s› üzerinde
bulunan kitabe

Resim 11; Surlarda gömülü kal-
m›fl top güllesi 
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FAT‹H DEVR‹NDE MÜDERR‹S 

MÜZ‹SYENLER

Yrd. Doç. Dr. Recep Uslu  

Edebiyat fakültesini bitirdi. Ansiklopedi yazarl›¤› yapt›. Doktorayla bafllayan tarih
çal›flmalar›n› müzikoloji ile birlefltirdi. Fatih ve Yavuz döneminde yaz›lm›fl müzik eserlerini,
bilinmeyen baz› edvarlar› ilk defa tespit edip baz›lar›n› yay›nlad›. Ö¤retim üyesi bulundu¤u

‹TÜ TMDK Müzikoloji bölümünün yeniden yap›lanmas› gerekti¤ini ortaya koydu. Bu
kurumda haz›rlad›¤› “Türk Müzik Tarihi Kaynaklar›”projesinden müzik kaynaklar› ve bib-

liyografyas› derslerini üretti. “Müzikoloji Kaynaklar›na Girifl”, “Türkçe Müzik Eserleri
Katalo¤u”adl› eserleri yay›ma haz›r haldedir.



Tarihe do¤ru araflt›rmaya gidildi¤inde gü-
nümüzün müzik anlay›fl›n› aramak gibi bir du-
rumla karfl›lafl›yoruz. Bu nedenle öncelikle
müzi¤in Fatih döneminde farkl› adlarla an›l-
mad›¤›n› belirtmeliyim. Ancak anlamay› ko-
laylaflt›rmak için günümüz terminolojisini kul-
lanmak da bir ihtiyaçt›r. Fatih döneminde halk
müzi¤ini temsil eden saz flairleri, sanat müzi¤i-
ni temsil eden müderrisler, saray erkan› olarak
bir de¤erlendirme yapmak do¤ru de¤ildir. Bi-
raz sonra anaca¤›m›z gibi Fatih döneminde bir
medrese mezununun çok iyi kopuz çald›¤›n›
görüyoruz. Saz flairlerinden baz›lar›n›n Fâtih
zaman›nda da yaflad›¤›n› Fuad Köprülü’nün
incelemelerinden bilmekteyiz. Daha sonraki
devirlerde tesbit edildi¤i gibi muhtemelen o
devirde de Anadolu ve ‹stanbul’da saz flairleri
aile, sohbet, dü¤ün toplant›lar›nda, bayramlar-
da, ramazan gecelerinde saz çal›p türkü, semai
söylerlerdi.(1) Fâtih’in ‹stanbul’u ald›ktan sonra
da müzik varl›¤›n› devam ettirmifltir. ‹stanbul
Kuruçeflme’de Yahudilerin saz ve hokkabaz
ehli, Galata meyhânelerinde ise Rumlar›n ayn›
flekilde saz ehli olduklar›, özellikle bal›kç›lar›n
bol oldu¤u deniz k›y›s›ndaki bir çok meyhâne-
ler ve Galata meyhâneleri hânende, sâzende,
mutriblar aç›s›ndan ünlüydüler. Yahudi mey-
hânelerinde “‹srail-peçe, yahudi-peçe” denilen
kendilerine mahsus bir peçeyle görülen rakkas-
lar ve “mahbub”lar vard›. ‹stanbul surlar› d›-
fl›nda yer alan ormanl›k alanlarda, mesire yer-
lerinde, ba¤ ve bahçelerde(2) Türkler gibi H›ris-
tiyan ve Yahudiler de e¤lenme¤e giderlerdi. Bu
konular› çeflitli makalelerimde ifllemifltim.

Fâtih zaman›nda medrese e¤itiminin bir
düzene sokuldu¤u ve sahn-› semen medresele-
rinin yayg›nlaflt›r›ld›¤› bilinmektedir. Bununla
ilgili medrese tarihlerini anlatan kitaplarda bil-
giler vard›r.(3) Bu noktada öncelikle dinî ilimle-
rin okutuldu¤u medreselerde müzik ile ilgili
herhangi bir e¤itim veya bilgi al›flverifli var
m›yd›? Sorusuna cevap aramak gerekir. Bu so-
runun cevab› benden önce Süheyl Ünver’i de
u¤raflt›rm›flt›r.(4) Baz› araflt›rmalarda medrese-
lerde müzik e¤itiminin yap›ld›¤›, müzik naza-
riyat›n›n okundu¤u belirtilmifl olsa da(5) Fatih
döneminde geleneksel sistemle medreselerde
e¤itim ve ö¤retimin devam etti¤i düflünülürse
ö¤rencilerden ancak dini ilimler ve Arapça ö¤-
rendikten sonra astronomi, matematik, kelam
ve mant›k okuyan baz› kiflilerin müzik ile ilgi-
lendikleri, herhangi bir saz› icra ile u¤raflmasa-
lar bile, bu sahadaki eserleri hocalar›ndan özel
olarak okuduklar›, okuttuklar› veya bu konu-
da eser yazd›klar› görülmektedir. Esasen o de-

virde bir Arapça veya Farsça müzik kitab› oku-
yabilmek veya yazabilmek için ço¤unlukla
medrese e¤itimi alm›fl olmak gerekirdi, ancak
bu durum medreselerde müzik e¤itiminin var-
l›¤›n› göstermesi için yeterli de¤ildir.

Anlafl›lan odur ki medrese e¤itimiyle bir-
likte müzi¤e ilgi duyanlar ayr›ca müzik dersle-
ri al›r ve ö¤renirlerdi. Fâtih döneminde dinî
ilimleri tamamlay›p kad› olarak görev alan
Kastamonulu Mevlânâ fiems ve Mevlânâ fiâ-
vûr gibi medreseden mezun olanlar›n müzik
bilmeleri de böyle olmal›d›r. Bu kiflilerin mü-
zikle ilgilenmesi di¤er kad›lar gibi kad›l›¤a
atanmalar›na engel olmam›flt›r. Bütün bunlar-
dan medreselerde okuyan kabiliyetli kiflilerin
medrese e¤itiminin d›fl›nda müzik dersi ald›k-
lar›n› ve kendilerini yetifltirdiklerini, yanlar›n-
da bulundurduklar› sazlar› hocalar›n›n sert ve-
ya yumuflak tutumlar›na göre gizledikleri,
medreseye aç›kça bir müzik aletiyle gelmedik-
leri anlafl›lmaktad›r.

Hem medresede okumufl, hem de müzik
ö¤renmifl kiflilerin sarayda görev almalar›,
devlet adamlar›n›n etraf›nda bulunmalar›, on-
lar›n kaynaklarda an›lmas›na sebep olmufltur.
Kaynaklar›n araflt›r›lmas›ndan Fatih zaman›n-
da müzik bilen Abdülkadir Gülâbî, Harîrî b.
Mehemmed, Mehemmed b. Sufi Seyyid Ah-
med, Mevlânâ Mehmed Siyah Kastamonî,
Mevlânâ fiâvûr, Mevlânâ fiemsî, Sâgarî, Se-
nâî, fiemseddin Nahîfî adl› flah›slar›n medrese
e¤itiminden sonra bir süre müderrislik yapt›k-
lar› anlafl›lmaktad›r.

Abdülkadir Gülâbî: Fâtih Sultan Mehmed
zaman›nda Edirne’ye ‹ran’dan gelmifl bir sa-
natkard›r. Medrese e¤itimiyle birlikte müzik
ö¤renmifl oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Edirne Sara-
y›’nda fiems-i Nahîfî ile bir müzik gösterisi
yapm›fl, yenilgiyi kabul ederek saraydan çekil-
mifltir. Bu olay›n ‹stanbul’un al›nmas›ndan ön-
ce olmufl, daha sonra fiehzâde Bayezid’in ya-
n›nda bulunan Mü-
eyyedzâde’nin hima-
yesine girmifltir. 

Harîrî b. Meh-
med: Kaynaklardan
derlenen bilgiler ›fl›-
¤›nda flair olarak ta-
n›nan Harîrî b. Meh-
med’in medrese tah-
sili gördü¤ü ve Fars-
çay› çok iyi bildi¤i
anlafl›lmaktad›r. K›r-
flehirli Yusuf’un Fars
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ça yazd›¤› Risâle-i Mûsikî sini 1469 (fiaban
873) tarihinde Türkçeye tercüme etmifltir.(6)

Mehemmed b. Sufi Seyyid Ahmed: Yazd›¤›
mecmuan›n incelenmesinden Fatih zaman›nda
müderrislik yapt›¤› anlafl›lmaktad›r. Süleymani-
ye Kütüphanesinde bulunan mecmuan›n so-
nunda Mehemmed b. Sufi Seyyid Ahmed tara-
f›ndan 877/1472’de yaz›ld›¤›na dair fera¤ kayd›
olmakla birlikte (98b), en sonunda sayfa kenar-
lar›nda yaz›yla 881/1476 ve 882/1477 tarihleri
de görülmektedir. Mecmuan›n bafl›nda ve so-
nunda Fatih Camiinin kütüphanesine ait oldu-
¤una dair birer mühür vard›r. ‹ç kapakta yer
alan bir notta Veliyyüddin Carullah Efendi’nin
1123/1711 tarihli bir notu yer almaktad›r (vr.
1a). Bu bilgilerden mecmuan›n Fatih medresele-
rinde e¤itim veren Mehmed b. Sufi Seyyid Ah-
med taraf›ndan de¤iflik tarihlerde, Fatih Sultan
Mehmed zaman›nda oluflturuldu¤u, uzun süre
Fatih Cami kütüphanesinde kald›¤›, daha sonra
Veliyyüddin Carullah kütüphanesine geçti¤i an-
lafl›lmaktad›r. Mecmuada yer alan müzik k›sm›
Arapça ve Farsça olarak yaz›lm›flt›r. Mecmua
üzerinde incelemeyle birlikte bu k›sm›n Türk-
çe’ye çevirisi bildirinin sonunda yer almaktad›r.

Mevlânâ Mehmed Siyah Kastamonî: Can-
daro¤ullar› zaman›nda Kastamonu’da medrese
e¤itimi gördü¤ü, dinî ilimlerle birlikte Arapça
ve Farsça ö¤rendi¤i, Fâtih zaman›nda Edir-
ne’ye geldi¤i bir süre müderrislik yapt›¤› söyle-
nebilir. fiairli¤i olmamakla birlikte müzisyen
oldu¤u, biri Farsça ve di¤eri Arapça güfteli ›rak
ve acem makam›nda iki bestesi bilinmekte-
dir.(7)

Mevlânâ fiâvûr: Candaro¤ullar› zaman›nda
Kastamonu’da dini ilimleri ö¤rendi¤i medrese
e¤itiminden sonra, bir süre müderrislik, daha
sonra kad›l›k yapm›flt›r. Dinî bilgisi yan›nda
ilm-i edvarda/ mûsikîde maharetiyle de tan›n-
m›flt›r. Fatih zaman›nda Edirne’ye gelmifltir.
Tezkirelerde kaydedilen “Dolup gülyüzlü dil-
berlerle meclis döndü gülzâre/ Güle yer yok
meger yap›flt›r›m penbeyle divâre”(8) gazeli
Osmanl› Yahudi kültürüne de etki yapm›fl olan
neva makam›nda bestelenmifl bir fliiridir. Mev-
lânâ fiâvûr’un biri Arapça di¤erleri Farsça güf-

teli ›rak, neva, pençgah, ni-
havend, vech-i hüseynî,
flehnâz, türkî hicaz, niha-
vend makam›nda olmak
üzere yedi bestesi kayde-
dilmifltir.

Mevlânâ fiemsî, Kasta-
monu’ludur. Ayn› zaman-

da kad›lardan oldu¤u ifade edilir. ‹yi bir dinî
tahsilinin ard›ndan bir süre müderrislik yapt-
m›flt›r. Bestekârl›¤›, müzik bilgisi ve eserlerini
bestelemesi sebebiyle Fatih ve II. Bayezid döne-
mi flairlerinden Necatî, takdir etti¤i bu flah›stan
“fiems-i Edvarî” olarak bahsetmifltir. K›nal›zâ-
de kendi zaman›nda bu flairin ününün unutul-
du¤unu belirtir. Mevlânâ fiemsî’nin besteledi¤i
iki Farsça güfteli, bahrinazik bir amel ile evsat
usulde neva flebkâri’si olmak üzere iki bestesi-
nin var oldu¤u bilinmektedir.(9)

Sâgarî: Ayd›nl› fiemseddin Nahîfî’nin arka-
dafl› olan flairin mahlas› Sagarî idi. Saz ilmini
Ali Pürtük’ten alm›fl olan Sagarî’nin kopuz çal-
mada maharetinin k›skan›lacak derecede yük-
sek oldu¤undan ve meclistekileri hemen hava-
ya soktu¤undan bahsedilmektedir. Fâtih’ten
sonra II. Bayezid saltanat›n› idrak eden Sagarî,
Yavuz Sultan Selim’in saltanat y›llar›nda 90
yafllar›nda iken 1520 (926) y›l›nda ölmüfltür.
Edirne’de gömülüdür.(10) Sicill-i Osmânî’de
Fâtih dönemi kurralar›ndan(11) yani k›raat çe-
flitlerini bilerek güzel Kur’ân okuyanlardan ol-
du¤u belirtilir. Bu bilgiden yola ç›karak Saga-
rî’nin Medrese e¤itimiyle birlikte k›raat dersi
ald›¤›n›, bir süre k›raat dersleri verdi¤ini söyle-
mek de mümkündür. 

Senâî: Kastamonulu olup Fâtih Sultan
Mehmed devri flairlerindendi. Duâhan ve Fars-
ça bilen bir “hânende-i hofl elhan”(12) oldu¤u-
nun belirtilmesinden medreselerde Farsça ö¤-
rendi¤i ve bir süre medreselerde e¤itim yapt›r-
d›¤› anlafl›lmaktad›r.

fiemseddin Nahîfî: Mevlânâ fiems-i Nahîfî
veya fiems-i Rumî memleketi Ayd›n’da ald›¤›
bilgilerden sonra bilgi ve görgüsünü artt›rmak
için yolculu¤a ç›km›fl, II. Murad’›n saltanat y›l-
lar›nda (1421-1444) ‹ran’a ve Arabistan’a git-
mifltir. Tebriz ve Ba¤dat flehirlerine u¤ray›p çe-
flitli alimlerden ders alm›fl, Arap ve Fars dilleri-
ni edebi sanatlar›yla ö¤renmifl, müzik ilminde
yetene¤ini gelifltirmifltir. Nahîfî fiems-i Rumî
daha sonra Anadolu’ya dönmüfl mûsikîdeki
mahareti sebebiyle Fâtih Sultan Mehmed’in sa-
ray›na girmiflti. Nahîfî fiems-i Rumî, zaman za-
man mûsikîflinas arkadafllar› Sagarî ve Edirneli
Kazzaz Ali ile bir araya gelip fas›llar yapard›.
Ancak Nahîfî fiems-i Rumî yapt›¤› bir hatadan
dolay› Fâtih Sultan Mehmed’in saray›ndan
uzaklaflt›r›lm›flt›r. fiems-i Rumî bundan sonra
Bursa’ya yerleflmifl, insanlardan uzak yaflaya-
rak müzik ö¤renmek isteyenlere ders vermifltir.
1494 (900) y›l› civar›nda yani II. Baye-
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zid’in saltanat›n›n ortalar›nda ölmüfltür. Nahî-
fî Usta fiems’in müzik hakk›nda bir eseri var-
d›r.(13) Bu eserden anlafl›ld›¤›na göre Nahîfî Us-
ta fiems’in küll-i külliyat bestesi, hicaz, çargah
(2 adet), nühüft, gerdaniye (2 adet), buselik (2
adet), karc›¤ar, neva-flebkari, zavil (2 adet),
acem, sünbüle makamlar›nda Arapça ve Fars-
ça ondört bestesinin güfteleri bilinmektedir.(14)

Bildirimin amac› Fatih zaman›nda müder-
ris müzisyenlerden sözetmekdi. Yukarda  ad-
lar›n› and›¤›m›z müderris musikiflinaslar›n
besteleri baz› güfte mecmualar›nda kay›tl›d›r.
Bu güfte mecmualar›n incelenmesi bestelerinin
say›s›n› art›racakt›r. 

EK: Mehemmed b. Sufi Seyyid Ahmed’in
Mecmua’s›nda müzik:

(Süleymaniye ktp., Carullah ef., No.2114
/9, vr. 58b- 60a)

Türk müzik teorisi  ile ilgili eserlerin yay›n-
lanmas› bu sahadaki bofllu¤un bir an evvel ta-
mamlanmas› anlam›na geldi¤inden bu tür
eserlerin yay›nlanmas›n›n önemine de¤iflik ya-
z›lar›mda dikkati çekmifltim. Hatta müzik te-
orisi alan›nda eserleri bilinmeyen Dervifl Halil,
Çengi Yusuf Dede, Hasan Sezayi Gülfleni’nin
eserlerini yay›nlad›m. Türk müzik teorisi  ile il-
gili eserlerin bir k›sm› Arapçad›r. fiimdi incele-
yece¤imiz eser de Arapça küçük bir kitapç›k-
t›r. Bu yazman›n kütüphane kay›tlar›nda yaza-
r› Nasruddin Muhammed Tusi olarak görül-
mektedir. 

Bu eserin d›fl tenkidi yap›ld›¤› zaman asl›n-
da içinde bulundu¤u küçük boy mecmuan›n
çeflitli eserlerden olufltu¤u görülmektedir.
Mecmuadaki bu kitapç›klar›n ilki Necmeddin
Daye’nin bir risalesidir. Ard›ndan ‹bn Sina’n›n
bir risalesi gelmektedir. Nasruddin Muham-
med Tusi’nin de astronomi ile ilgili burclar›
anlatan Farsça manzum bir risalesi (vr. 99a)
vard›r. Buradan mecmuan›n birden fazla kü-
çük kitapç›klar› kapsad›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu
da eserin yaz›ld›¤› devirde e¤itim veren mü-
derris olan bir kiflinin kendisi için oluflturdu¤u
mecmualardan biri oldu¤unu göstermektedir.
Mecmuan›n mevcut olandan daha kal›n oldu-
¤u içerdeki sayfa atlamalar›ndan –mesela vr.
48’den 93’e atlamas›- anlafl›lmaktad›r. Mec-
mua bu anlamda eksiktir. Eldeki mecmuan›n
sonu ay, gün ve burclarla iliflkilerinden bahse-
den bir metinle sona ermektedir. XV. Yüzy›l
ka¤›tlar›n›n ço¤unda oldu¤u gibi mecmuan›n
ka¤›tlar›nda su damgas›na/ filigrana rastlan›l-
mam›flt›r.

Mecmuan›n üzerinde bulunan kay›tlardan,
mecmuan›n bafl›nda ve sonunda Fatih Cami-
inin kütüphanesine ait oldu¤una dair birer bü-
yük mühür vard›r. ‹ç kapakta yer alan bir not-
ta Veliyyüddin Carullah Efendi’nin 1123/1711
tarihli bir notu yer almaktad›r (vr. 1a). Mecmu-
an›n vr. 93’de bafll›yan risalenin sonunda Mu-
hammed b. Sufi Seyyid Ahmed taraf›ndan
877/1472’de yaz›ld›¤›na dair fera¤ kayd› ol-
makla birlikte (98b), en sonunda sayfa kenarla-
r›nda yaz›yla 881/1476 ve 882/1477 tarihleri
de görülmektedir. Bütün bu bilgilerden mec-
muan›n Fatih medreselerinde e¤itim veren
Mehmed b. Sufi Seyyid Ahmed taraf›ndan de-
¤iflik tarihlerde kendisi için, Fatih Sultan Meh-
med zaman›nda oluflturuldu¤u, uzun süre Fa-
tih Cami kütüphanesinde kald›¤›, daha sonra
Veliyyüddin Carullah kütüphanesine geçti¤i
anlafl›lmaktad›r.

Mecmuan›n içinde yer alan müzik teorisi
ile ilgili kitapç›k vr. 102b’de bafllayan, vr.
104a’da biten dört sayfad›r. Daha sonra yap›-
lan sayfa numaras› düzeltmesi ile vr. 58b- 60a
olmufltur. Yaz›s› harekesiz nestalik olup, di¤er
kitapç›klar›n yaz›lar› ile uyumlu olmas›, yaza-
r›n  Mehmed b. Sufi Seyyid Ahmed oldu¤unu,
metnin Farsça ve Arapça olmas› yazar›n da bu
dilleri bildi¤ini göstermektedir. Metinden ya-
zar›n, müzikle ilgili en az›ndan Safiyyüddin ile
Abdülkadir Meragi’nin eserlerini kaynak ola-
rak kulland›¤› anlafl›lmaktad›r.

Tercümesi yap›lan afla¤›daki müzikle ilgili
metin Arapça ve Farsça olmak üzere iki ayr›
dilden ve oluflmaktad›r. Arapça k›sm› dört fa-
s›l, Farsça k›sm› bir girifl ve bir fas›ld›r. Eserin
tamam› toplam alt› konudan bahseden alt› fa-
s›ld›r. Bu fas›llarda s›ras›yla 12 fled, 6 avaze,
mürekkep makamlar, vurufllar (darblar) ve bu-
udlardan (aral›klar) bahsedilmektedir. Musiki
ile ilgili iki yaprak yazman›n sonunda, burada-
ki bilginin Safiyyüddin edvar›ndan al›nd›¤›
belirtilmiflse de biz, Safiyyüddin edvar›n›n ta-
mamen Arapça oldu¤unu biliyoruz. Bu du-
rumda bu metin Abdülkadir Meragi’nin Fars-
ça edvar flerhinden özetle
al›nm›fl olabilir. Gerçekten
de Safiyyüddin de eserine
12 makam, alt› avazeden
(bk. 9. fas›l), darblardan
(bk. 13. fas›l) sözetmekle
birlikte, buradaki cümleler
aynen Safiyyüddin edva-
r›nda yer almamaktad›r.
Baz› bilgilerde farkl›l›klar›n 
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görülmesi çeflitli flüpheleri akla getirmektedir.
Mesela bozork için elimizdeki metinde “75. da-
iredir” yazmas›na ra¤men Safiyyüddin 70. da-
iredir demektedir (Uygun, Safiyyüddin, çev. s.
93). Bu eserin Fatih zaman›nda bir müderrisin
müzi¤e olan ilgisini göstermesi, daha sonra ya-
z›lan edvar kitaplar›na kaynakl›k etmifl olmas›
aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. 

Yazmadaki (Süleymaniye ktp., Carullah ef.,
No .2114/9, vr.58b- 59b) Arapça ve Farsça met-
nin çevirisi:

Bismillahirrrahmanirrahim ve bihi-nesta’in.
‹nsan› yarat›p tabiat›na rükünlere meyli

yerlefltiren Allah’a hamdolsun. Adnano¤ulla-
r›n’dan seçilen ve bütün insanl›¤a gönderilen
Hazreti Muhammed ile onun iyilik ve kerem
sahibi olan âline salat olsun. Eserin buras› za-
man›m›zda ki musiki ilmi ve onun ›st›lahlar›
hakk›nda faydal› bir k›s›md›r. 

Burada, do¤ru matematik hesaplara ve se-
lim tabiate uygun olmayan baflkalar›n›n anla-
mas›n›n mümkün olmad›¤›, zaman›m›zda uy-
gulanan oniki fled ve alt› avazeden bahsedil-
mifltir. Bu bilgileri Allah’›n izniyle geçmifl de-
virlerde yaflayan alimlerden okuduk. Bununla
birlikte mülayim yak›n ve zaid rükünlerden
terkibler de yap›lm›flt›r. Müzik çalg› (Tarab) il-
mi iki k›sma ayr›l›r: Na¤meler ve vurufllar.

1. Fasl: Oniki fled hakk›ndad›r. Bunlar›n en
üstünü, buudlar›n en üstünü olan el-bu’d bi’l-
erbaa’d›r (dörtlü). Bir flark›n›n tamam›n› ancak
bu ölçüyle okumak do¤ru olur.

Bütün fledler ve avazeler içinde bu’d bi’l-er-
baa’y› ihtiva eden baflka bir makam yoktur. Bu-
nun için “sahih/ do¤ru” diye isimlendirilir.
Sanki bu bir a¤açt›r ve di¤er bütün rükünler bu

a¤açtan do¤ar. Bunlar›n tamam› 45
tanedir, bunlar›n sekiz na¤mesi
meflhur olarak bilinir. ve.... ve ya-
r›m daireyle aç›klan›r. Böylece bili-
nen dokuz na¤me olur.

Yar›m daire / erbaa (4) / erbaa
(4)  44. (Dairedir), ve 5’li ve 4’lü ola-
rak aç›klan›r.

Zengule: 8 na¤medir, 42. daire-
dir, dörtlüden oluflan bir daire ola-
rak tan›mlan›r.

Ve bozork: bozork (büyük) diye
isimlendirilmifltir, çünkü bütün
fledler ve avazeler üçlü, dörtlü ve
beflli diye anlat›l›r. Yaln›z bozork
alt›l› diye aç›klan›r. 75. dairedir,
dokuz na¤medir. 

Kuçek (59. dairedir): ayn› zamanda ziref-
kend’dir. Dairesi hesapla tamamlan›r. 59. da-
iredir, dokuz na¤me bilinir. 6 na¤menin yar›s›
olan 3 na¤menin dairesi olarak beyan edilir.

Irak: 7 na¤me bilinir. 3,5 olarak beyan edilir
ve dairesi 6’d›r.

Rehavi (65. dairedir): 8 na¤me, 4,5 olarak
beyan edilir ve dairesi 4’lüdür.

Hicazi (54. dairedir): 8 na¤me 4,5 olarak bi-
linir ve dairesi 4’lüdür. 

Hüseyni (53. dairedir): 8 na¤me 4,5 olarak
bilinir ve dairesi 4’lüdür. 

Uflflak: onun benzeri yoktur uflflaktan ve
benzerlikten oluflan mücerredden baflka rast›n
bütün rukunlar›n› taklit eder. 8 na¤me 4,5 ola-
rak bilinir ve dairesi 4’lüdür (vr.58b).

Buselik (27. dairedir): 8 na¤me, 4,5 olarak
bilinir ve dairesi 4’lüdür.

Neva (14. dairedir): 8 na¤me, 4,5 olarak bili-
nir ve dairesi 5’lidir

2. Fas›l: Devirlerin do¤rulu¤una göre ittifa-
k› beraber olan sahibinden baflkas›yla uyuflma-
yan avazlar›n bütün fledlerinden do¤an avazlar
hakk›ndad›r. ki bu  makamlar bu diziler olma-
dan mümkün de¤ildir. Bunlar 6 avazd›r.

Gerdaniye: ›sfahandan ve buselik makam-
lar›ndan do¤mufltur. 9 na¤medir.

Selmek: zengüle ve uflflak makamlar›ndan
do¤mufltur  ve 8 na¤medir.

Gevaflt: zirefkend ve hicaziden do¤mufltur,
9 na¤meye yükseltilmifltir.

fiehnaz: bozorktan do¤mufltur.
Maye: ›rak ve nevadan do¤mufltur.
Nevruz: rast  ve hüseyniden do¤mufltur.
3. Fas›l: uyumlu ve zevk veren rukunlardan

mürekkep makamlar.  Bunlar zaman›m›zda
uyguland›¤›n› bildi¤iniz üzre çoktur.

Dugah: rast, isfahan, hicazi,rehavi, maye,
zirefkend, nevruz.

Muhayyer: hüseyni, nevrus üzerine nevruz,
9 na¤me.

Nühüft: nevruzdan hicaza 9 na¤me.
Uzzal: segahtan hicazi ve çargah ve hicazi-

ye, 9 na¤me.
Müberka: eskiler “dilül-gevaflt” diye isim-

lendirdiler, gevaflt- rehaviden oluflur.
Nikrizi (Nirizi): hicaziden, rast, neva ve di-

¤erleri.
Segah: üçüncü rast.
Çehargah: dördüncü rast.
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Resim 4; Deniz fienlikleri (S.
Yerasimos, ‹stanbul, 2000
s,336)



Pençgah: beflinci rast, zengülenin biraz zay›f›.
Rehavi, ›sfahan ve nevruz üzerine rast ma-

kamlar. 
Bunlardan baflka mürekkepler çoktur (vr.

59a).
4. Fas›l: vurufllar›n çeflitleri hakk›ndad›r. ‹ki

k›s›md›r: Uzun ve k›sa. Uzun olan as›ld›r. O da
sakilü’l-evvel’dir. 24 zamanl›d›r. Zaman, insan
nefesinden ç›kabilecek en az fleyden ibarettir.

Tek zaman için te, iki zaman için ten, 3 za-
man için tenen, 4 zaman için tenenen. Bu misal
üzere daha da türetilebilir.

24 (duhul) dahili daire adedindedir. Darbin
nevileri: yar›s› remel-i sakil diye isimlendirilir.
Dairesinin adedi 12 zamand›r. Dörtte biri hafi-
fü’r-remel’dir. Ayn› flekilde tahric yoluyla 6 za-
manl› ortaya ç›kar›labilir. Darb, 6 zamanl›d›r.
As›l k›sa olan hafif-i remel diye isimlendirilir.
16 tane duhul’ü vard›r. 5 darb›n yar›s› ferileri-
dir. Dairesi 8 zamanl›d›r. Dörtte biri hafifü’l-ha-
fiftir. 4 zamanl›d›r (vr. 59b).

5. Bismillahi ve bihi’l- avn 
Bilesin ki Allah sana ve bize lutfu ile yard›m

etsin.
Musiki ilmi latif bir ilimdir ve yunanca bir

kelimedir. Bu ilim na¤melerden ve usullerden
ibarettir. Onu 36 bölüme ay›rm›fllard›r. Bu ili-
me uygun olmayan birçok insan gördük ki bu
ilmi ö¤renmek için gayretleri yorgunluk ve
zahmetten baflka bir fleye yaramad›. 

Ve bu 36 k›sma dokuz buud koymufllard›r.
Ve buud iki na¤me aras›nda bir devirdir. Ve bir
na¤meye kendi bafl›na tiz veya pest (nerm: yu-
muflak) denilemez, ancak bir di¤erine k›yasla
denilebilir. 

Bu dokuz buuddan üç buuda eb’ad-› su¤ra
(küçük aral›klar) denilir, bu elif-be dir.

Ve di¤er üç buuda eb’ad-› vusta (orta ara-
l›klar) denilir, bu da elif-cim dir. Bunun ad›na
buud bil-erbaa (dörlü aral›k) da dediler.

Ve elif-ya ise ad› buud bil-hamse, ve elif-be-
ha’n›n ad›n› bu’d bil-kül erbaa vel–hams koy-
dular. Elif-na-be-ha’dan buud bil-kül merre-
teyn olur. Ve ancak bir uddan na¤meler ve
eb’ad  bilinebilir.

6. Fas›l: usul, zamanlar ve eflit zamanlar› an-
cak do¤ru yarat›l›fll› insanlar anlayabilirler. Ak-
si durumda olanlar hiç fayda görmemifller, sa-
dece zahmet çekmifllerdir.

Usulü befl k›sma ay›rm›fllard›r. Hafif, sebeb-

i sakil, veted, fas›la-i su¤ra ve fas›la-i kübra
(vr.59b). 

Sebeb-i hafif iki harften olur: biri harekeli,
biri sakin.

Sebeb-i sakil iki harften olur: her ikisi hare-
keli (harftir).

Veted üç harften olur: ikisi harekeli biri sa-
kin olmak üzere tenen gibi. 

Fas›la-i su¤ra dört harften olur: üçü hareke-
li, biri sakin olmak üzere tenenen ten gibi. As›l
olanlar tamam oldu. 

Bunlardan do¤anlar mürekkebdir. 
Darb-› sakil, dört fas›la-i kübra’dan mürek-

kebdir: tenenen ten (4 kere) ten say›s› yirmi-
dörttür.

Darb-› hafif’in adedi onbefltir, dört veted ve
iki sebeb-i hafif’den mürekkeptir: Tenenen te-
nenen ten (2  kere).

Darb-› remel’in adedi on ikidir: tenenen ten
(2kere) gibi. 

Darb-› hezec’in adedi alt›d›r. Darb-› re-
mel’in yar›s›d›r: tenenen ten gibi.

Darb-› muhammes: darb-› hafif’in yar›s›d›r,
adedi sekizdir: tenenen ten gibi.

Darb-› türki, adedi ondur: tenenen ten, te-
nenen gibi. Ve darb–› türkinin yar›s›n›n adedi
befltir: tenenen ten gibi.

Çehardarb’›n dairesinin adedi yirmi dört-
tür. Aynen darb-› sakil gibi. Fakat vuruflta fark-
l›l›k vard›r.

Darb-›....... (on berna?) fas›la-i evveldir ve
onbefl vurufl yapars›n ve sedarb-› di¤er say›lar›
bakidir (?): tenenen ten (4 kere) gibi.

Ve çardarb k›rk adettir: Tenenenten (8 kere)  
Darb-› verflan onalt› adettir. Say›s› darb-›

hafif gibidir. Buna darb-› kadim de derler. Fa-
kat vuruflta fakl›l›k vard›r: ten tenen tenen tene-
nen tenen 

Darb-› fadla (fas›la?) n›n
adedi yirmidir. Darb-› türki
gibidir. Ve ona daire bulama-
m›fllard›r. Fakat sanat ehli
onu ses (avaz›) üzere vuruflla-
r›n› taksim (k›smet-i darb) et-
mifltir: ku ku ku ku ku ku  ve
tenen tenen tenenen tenenen
tenenen   tenenen gibi. Bu tak-
diri a¤›zdan yapm›fllard›r.
Hace Safiyyüddin Abdülmü-
min’in (rahmetullahi aleyh)
edvar›ndan (vr.60a).
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Resim 5; Osmanl› dönemi
müzisyenleri ve musiki aletleri,
minyatür (‹stanbul’u ‹stanbul
Yapanlar, Yaz›evi, 2001, ‹stan-
bul)
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S‹TT‹ HATUN CAM‹‹ M‹HRABI
ÜZER‹NE DÜfiÜNCELER

Prof. Dr. R. Özden SÜSLÜ



Edirne’nin Sabuni mahallesinde olan cami
Zülkadiro¤lu Süleyman Bey’in k›z› ve Fatih
Sultan Mehmet’in han›m› fiah Sultan taraf›n-
dan 887/1487 tarihinde yap›lm›flt›r. 

Kare mekanl›, kubbeye geçifl trompla, kub-
benin çap› 13,5 m’dir. (Plan 1). 3 kubbeli, re-
vakl› olan yap›n›n revaklar› bugün mevcut de-
¤ildir. Kesme tafltan yap›lm›fl olan yap›n›n mi-
mari ö¤eleri gayet ölçülüdür. Pencere etraf›n-
da silmeli çerçeveler ve söveleri düzdür. Pen-
cere aynalar›nda gömme y›ld›z motifleri görü-
lür. (Resim 1). 

Caminin girifl kap›s› bas›k yuvarlak ke-
merli (Resim 3), üstünde yap›n›n kitabesi ve
sivri bir kemerle çevrelenmektedir. (Resim 4).
Minarenin kürsü ve pabuç k›sm› eskidir. Bak-
laval› olan pabuç k›sm› kabar›kt›r. (Resim 2).

‹nceleme konumuz olan caminin mihrab›-
d›r. K›ble duvar›n›n ortas›nda, çini ve alç› be-
zemelidir. Dar bordürler aras›nda kabartmal›
zencerek, mukarnas, on iki kollu y›ld›zlarla üç
taraftan çevrelenmekte ve yer yer k›rm›z› renk-
lerle bezeli olan alç›l› mihrap canl› bir görünüfl
sergilemektedir. (Resim 5). Mihrap üstü nebat›
motiflerle, kalem ifli ile taçlanm›fl (Resim 6),
köflelerde ise yer alan kum saatlerinin bafll›kla-
r›nda damla formunda ve firuze renginde ba-
dem motifleriyle bezeli ve yer yer k›rm›z› afl›
boyal›d›r. (Resim 7). 

Mihrap aynas›nda k›rm›z› renkli konturlu
birbirini kesen kabartmal› daireler yer al›r. Üç
santim kal›nl›¤›nda firuze çinilerle s›n›rlanm›fl-
t›r. Restorasyon esnas›nda k›rm›z› renkler dö-
külmüfltür. (Resim 8a). 

Mihrap hücresinin içi ve yan bordürler on
iki kollu y›ld›zlarla ve ortalar› k›rm›z› renkle
bezelidir. Sekiz s›ral› mukarnas ile doldurul-
mufl olan mihrap yaflma¤› dar firuze renkli çi-
nili bordürle s›n›rlanm›flt›r. Birinci s›rada mu-
karnaslar›n içinde firuze renginde alt› kollu
y›ld›z fleklinde çiniler yer al›r. Bu çiniler sahte

mozaik tekni¤i ile yap›lm›flt›r. Y›ld›z motifle-
rinden bir tanesi kalm›fl di¤erlerinin çinileri
dökülmüfltür. Bugün Gorbon seramikleriyle
yenilenmifltir. (Resim 8b). Ortas› kaz›lm›fl y›l-
d›z fleklinde firuze çiniler, k›rm›z› afl› boyas›y-
la renklendirilmifltir. 

Y›ld›z motifinin rölövesinde firuze renkli
y›ld›z›n kollar›nda üçgen, ortas›nda üç tane
baklava motifi yer al›r. Çini kaz›lm›fl k›rm›z›
renk ile boyanm›flt›r. (Resim 9). 

Türk Çini Sanat›’nda sahte mozaik tekni¤i-
nin farkl› bir uygulamas› burada sergilenmek-
tedir. Sahte mozaik tekni¤i Selçuklu sanat›nda
yayg›n bir tekniktir. Tek renk s›rla s›ralanm›fl
olan çini levhalarda s›rl› yüzeyler kaz›larak de-
sen kabartmal› veya desen kaz›larak fon ka-
bartmal› olarak tespit edilir. ‹stanbul Çinili
Köflkte, teflhirde olan sahte mozaik örne¤inde
zemin kaz›larak desen rölyef olarak haz›rlan-
m›flt›r. (Resim 10).

Sitti Hatun Camii mihrab›nda da benzer
uygulama izlenmektedir. Y›ld›z motifleri bu
dönemde çeflitli teknikler-
de ve farkl› malzemelerle
uygulanm›flt›r. Yugoslav-
ya’da Üsküp flehrinde Ala-
ca ‹shak Türbesi’nin (15.
Yüzy›l), cephesinde, kemer
dolgular›nda alt› kollu y›l-
d›z fleklinde çiniler ve kub-
be kasna¤›nda ise birbiri-
nin içine geçmifl alt› köfleli
y›ld›zlardan oluflan kom-
pozisyonlar de¤iflik örnek-
ler sergilemektedir. Y›ld›z
motifi burada kakma tek-
ni¤iyle uygulanm›flt›r. 

Bursa Muradiye Camii
(1426) cephesinde firuze
renkli y›ld›z fleklinde çini-
ler, tu¤la ile mozaik tekni¤i 
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Sitti Hatun Camii Plan›.

Resim 1; Sitti Hatun Camii
kuzey do¤u cephesi

Resim 2; Sitti Hatun Camii
kuzey bat› cephesi

Resim 3; Sitti Hatun Ca-
mii’nin kap›s› 

Resim 4; Sitti Hatun Ca-
mii’nin kitabesi 



anlay›fl› içinde sergilenmifltir. 
Bursa’da fiehzade Ahmet Türbesi’nin

(1429-30), korniflinde k›rm›z› kiremit harçla be-
zeli olan rozetlerin içinde, y›ld›z motifleri fark-
l› görünümdedir. Edirne Üç fierefeli Camii’nin
(1438-47), pencere al›nl›¤›n›n (kuzeybat› cep-
hesi), kemeri ve çerçevesi k›rm›z› boyal› taflla
s›n›rlanm›fl ve ortas›na ayn› flekilde k›rm›z› y›l-
d›z motifi kak›lm›fl ve ortas›nda küçük y›ld›z-
lar yer al›r. Yap›n›n di¤er pencere al›nl›klar›n-
da zengin örnekler izlenir. Edirne’de Kas›mpa-
fla Camii’nin (1479), cephesinde pencere al›n-
l›klar›nda k›rm›z› boyal› y›ld›z motifi ise daha
sade görünümdedir. K›rm›z› rengin Osmanl›
çini sanat›nda farkl› malzeme üzerinde de¤iflik
tekniklerde mozaik, renkli s›r ve s›r alt›na uy-
gulamalar› kesintisiz olarak yüzy›llarca devam
etmifltir.

Bursa Yeflil Camii (1421), üst kat hünkar
mahfelinin yan›ndaki mekan›n kap›s›n›n d›fl
taraf›ndan sivri kemerin dolgusunda mozaik
çini tekni¤inde yap›lm›fl olan kompozisyonun-
da, palmet motifinin ortas›nda k›rm›z› renkli
boyal› bir madde görülür. Bu tafl üzerine boya
veya sert bir k›rm›z› macunda olabilir. K›rm›z›
renk Osmanl› Çini sanat›nda renkli s›r tekni-
¤inde, ayr›ca kontur olarak veya yüzey kapla-
mas› olarak çok kullan›lm›flt›r. 

‹stanbul Çinili Köflkte bulunan Karaman
‹brahim Bey imaretinden (1432) gelen mihrap-
ta k›rm›z› konturlu, küçük çiçekler, rumiler ve

hatai motifleri yer yer
alt›n yald›z ile boyan-
m›flt›r. 

Bursa Yeflil Ca-
mii’nin mihrab›nda,
rumiler ve hatai motif-
leri alt›n ve k›rm›z›
renkli konturlar, gelifl-
menin bir halkas›n›
teflkil eder. Renkli s›r
tekni¤inde k›rm›z›
rengin yüzey kapla-

mas› olarak uygulanmas›nda çeflitli örneklerle
bir geliflme çizgisi içinde izlenmektedir. 

Bozüyük Kas›mpafla Camii’nde (1528),
renkli s›r tekni¤inde, çinilerde hatai, rozet ve
yaprak motiflerinin s›r üzerine k›rm›z› renk
yüzey uygulamas› olarak sergilenmektedir. Çi-
nili Köflkte teflhirde olan küçük bir çini parça,
renkli s›r tekni¤inde, rozet çiçe¤inin ortas›nda
k›rm›z› renk, s›r üstüne biraz kabar›k olarak
uygulanm›flt›r. 16. Yüzy›l›n ikinci yar›s›nda
görülen kabar›k mercan k›rm›z›s›n› haz›rlayan
ilk örneklerden oldu¤unu söyleyebiliriz. (Re-
sim 11 ). ‹stanbul’da Sultan Selim Camii’nin
(1539), türbesinin cephesinde, kap›n›n iki yan
taraf›nda renkli s›r tekni¤inde yap›lm›fl çini pa-
nolarda aç›k k›rm›z› renk görülür. S›rlanmada
bofl b›rak›lm›fl yerlere ince astar sürülerek üze-
ri k›rm›z› renk ile boyanm›flt›r. Baz› yerlerde
k›rm›z› renk dökülmüfltür. S›r üzerine uygula-
nan k›rm›z› boya (Cinabre-HGS-Civa sülfür-
dür), Renkli s›r tekni¤inde kullan›lan yüzey
boyamas› ile Cem Sultan Türbesi’nde kullan›-
lan boyan›n ayn› oldu¤unu yap›lan laboratuar
araflt›rmas›nda anlafl›lm›flt›r. (1968 tarihinde
Sevres Müzesi kimyagerlerinden Charles Ki-
efer’in yapm›fl oldu¤u incelemedir). 

Osmanl› sanat›nda k›rm›z› rengin s›r alt›na
uygulanmas›n›n keramikler üzerinde de de-
vam etti¤i örneklerde izlenmektedir. 1963 y›-
l›ndan beri Say›n Prof. O. Aslanapa’n›n yürüt-
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Resim 5; Edirne Sitti Hatun
Camii mihrab›, restorasyondan
sonraki görünümü

Resim 6; Mihrap üstü, kalem
iflleri

Resim 7; Mihrap köflesinde
kum saati

Resim 8-a; Restorasyondan
önceki görünüm

Resim 8-b; Gorbon seramik-
leriyle restorasyon görünümü

Resim 9; Çini y›ld›z, rölöve ve
restorasyon



mekte oldu¤u ‹znik kaz›lar›nda ele geçen bu-
luntular aras›nda çeflitli örnekler bulunmufltur. 

S›r alt›nda k›rm›z› renk uygulamas›n›n en
erken örne¤i Milet Müzesi’nde teflhirde olan
(14. Yüzy›la ait) erken Osmanl› k›rm›z› kaba
hamurlu keramiktir. (Resim 12).

Victoria Albert Müzesi’nde (1557), teflhir-
de olan kandilde k›rm›z› rengin s›r alt›nda yü-
zey boyamas›n›n farkl› bir görünümü sergi-
lenmektedir. Louvre Müzesi’nde teflhirde olan
tabak üzerinde s›r alt›na beyaz zemin üzerine
k›rm›z› renkli bahar dal› ve lale motifleri ile
bezeli olan tabakta 16. Yüzy›l ortalar›na kadar
kabar›k olmayan k›rm›z› rengin uzant›lar›n›
görmekteyiz. (Resim 13). Ayn› müzede teflhir-
de olan kupada 16. Yüzy›l, sade kompozis-
yonlar içinde k›rm›z› renk, kabar›k mercan
k›rm›z›s› dedi¤imiz öncü grup içinde incele-
nen örneklerden biridir. (Resim 14). Paris ve
Londra müzelerinde çeflitli örnekleri sergile-
nen 16. Yüzy›l ortas›nda ‹znik atölyelerinde
üretilen kabar›k olmayan k›rm›z› renkli kera-
mikler ve bu keramikler ‹znik atölyelerinin bir
grubunu teflkil etmektedir. Kabar›k mercan
k›rm›z› rengin uygulanmas›n› ilk olarak çini-
ler üzerinde Süleymaniye Camii mihrab›nda
görülmüfltür. 

K›rm›z rengin Sitti Hatun Camii’nin mih-
rab›ndan bir geliflme çizgisi içinde farkl› tek-
niklerle ‹znik atölyelerinde zirveye ulaflm›fl ve
Mimar Sinan’›n görkemli yap›lar›n›n iç mekan-
lar› kabar›k mercan k›rm›z›l› ‹znik çinileri ile
geliflim çizgisini tamamlayarak muhteflem bir
görünümü sergilemektedir. 

Sonuç olarak Sitti Hatun Camii mihrab›n-
daki k›rm›z› boyal› sahte mozaik tekni¤inin
Osmanl› çini sanat›nda bugüne kadar bilinen
en erken tek örnek oldu¤unu da söyleyebiliriz. 

Yap›n›n restorasyonu Vak›f ‹nflaat taraf›n-
dan yap›lm›flt›r. Uygulama, yöneticisi Yüksek

Mimar Restoratör Dr. Refik Yüksek ve fiantiye
fiefi Yüksek Mimar Restoratör Mehmet Niflli
taraf›ndan yürütülmüfltür. Mihrab›n rölevileri-
nin çizimlerini yapan Y.T.Ü. Mimarl›k Fakülte-
si Mimarl›k Tarihi Ana Bilim Dal›. Doç. Dr.
Nur Urfal›o¤lu’na teflekkürü borç bilirim. 
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Selymbria, tarihinin karanl›k dönemleri-
nin, kalkolitik ça¤›n, Hellenistik devrin, Yunan
ve Roma devrinin, Bizans ‹mparatorlu¤unun
taht kavgalar›nda s›k s›k sözü edilen, Haçl›lar›n,
despotlar›n kasabas›, istilâc› ve ya¤mac› kavim-
lerin gözlerini diktikleri ve kol gezdikleri alanla-
r›n güçlü kalesi, Türklerin Silivri'si, Sultan Baye-
zid'in, Fatih Sultan Mehmed'in, Kanuni Sultan
Süleyman'›n, Pirî Mehmed Pafla'n›n ve nice ün-
lü flahsiyetlerin canland›rd›¤›, seyyahlar›n u¤-
rak yeri ve sayfiye yeri, tah›l ambar›; çeflitli de-
virlerin izlerini, kal›nt›lar›n› tafl›yan bir yerlefl-
me merkezi… Tüm bunlara ra¤men yetersiz ka-
lan ilmi araflt›rmalar…

Selymbria (= Silivri) denilince, gerçekten de
böylesine tarihin derinliklerine uzanan ve yüz-
y›llar boyunca çeflitli medeniyetlerin izlerini ta-
fl›yan, Propontis'e (= Marmara Denizi) bakan
dik bir yamaç üzerinde kurulup da sonralar› sa-
hil boyunca yay›lan, Trakya'daki ‹stanbul'a ba¤-
l› bir liman kasabas›; bütün bu niteliklerinden
dolay› düzenli arkeolojik kaz›lara ve araflt›rma-
lara sahne olmas› gereken ama malesef tam ter-
si olan: Birbiri ard›na surlar›n›, gösteriflli yap›la-
r›n›, kilisilerini, camilerini, hanlar›n›, hamamla-
r›n›, çeflmelerini, tekkelerini, mescitlerini, yal›la-
r›n›, konaklar›n›, evlerini, dükkânlar›n›, çeflitli
sanat eserlerini, an›tlar›n›, daha do¤rusu hemen
hemen bütün eski eserlerini kaybeden, talihsiz
bir yerleflim merkezi gözümün önünde canlan›-
yor. Bütün bunlar, gerçe¤in ta kendisidir ve pek
yak›nda kullan›mda olan birkaç yap› d›fl›nda bu
kasabadaki geçmiflin mevcut kalan son izleri de
silinecektir. Bölgede flimdiye kadar düzenli ka-
z›lar›n yap›lamamas›, bilhassa Hellenistik devre
ve daha önceye ait eserler olmak üzere, antik
eserlerin toprak alt›nda gömülü kalmas›na yol
açm›fl olup, buna ilaveten toprak üstündekiler
de harabeye dönüflmüfltür. (Bkz. Plan 1)

Selymbria (= Silivri)'n›n Trakya'da Me-
gara taraf›ndan kolonize edilmeden önce de
var oldu¤u tespit edilen kelime anlam›ndan
kesin olarak anlafl›lmaktad›r. Megara kolo-
nisinin de buraya Byzantion'dan daha evvel
yerleflti¤i hususunda tam bir fikir birli¤i var-
d›r. Bu kolonizasyon M.Ö. 700 ilâ 600 senele-
ri aras›nda olmufltur.(1)

Yerleflim mahalli, küçük ve do¤al bir li-
man›n çok yak›n›nda olup, Propontis (=
Marmara Denizi)'e bakan dik bir yamaç üze-

rinde yer almaktad›r.(2) Perinthos (= Marma-
ra Ere¤lisi)(3) ile Byzantion aras›ndaki bu böl-
genin co¤rafi konumu da sürekli ayn› ad ile
iskân ediliflinden dolay› tam olarak bilinir.(4)

Byzantion 11 May›s 330'da baflkent ola-
rak imar edildikten sonra, Do¤u Roma ‹m-
paratorlu¤unun kalbinin att›¤› bir merkez
olmufl, bu özelli¤inden ve zenginli¤inden
dolay› da s›k s›k çeflitli kavimlerin istilâ giri-
flimlerine maruz kalm›flt›. Bu sebeple, flehrin
savunma kabiliyetini artt›rmak için infla etti-
rilen kara ve deniz taraf›ndaki surlar›n yan›-
s›ra Trakya'ya inen ataklara karfl› koyabile-
cek kalelerin de yapt›r›lmas› ya da mevcut
o›lanlar›n tekrar tahkimi gerekmifltir.

Trakya'daki kalelerden sahil yolu üze-
rinde ve Byzantion'a yak›n olmas›ndan do-
lay› önemli bir stratejiye sahip bulunan
Selymbria kalesi de Bizans devrinde yeni
bafltan tahkim edilerek bir ileri karakol du-
ruma getirilmifl ve güçlü ak›nlara karfl› ko-
yarak müdafaa kabiliyetiyle kendisinden
söz ettirmifltir. Ayr›ca, gerek Bizans gerekse
Türk devrinde daima ileri gelen flahsiyetle-
rin u¤rak ve konaklama yeri olmufl ve Bi-
zans'ta cereyan eden saltanat mücadelelerin-
de de yer alarak ‹mparatorluk üzerinde etki-
li olmufltur.

Osmanl› beyli¤inin kuruluflundan Fa-
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Resim 1; Silivri’nin eski gravü-
rü (J. Salman-F. W. H. Capo-
ne’ den )

(1) E. Oberhummer, Selymb-
ria maddesi, "RE", II, 2, süt.
1325; G. Busolt, Griechische
Geschichte, Gotha 1893, s.470;
Z. Tafll›ko¤lu, Trakya'da Epig-
rafya Araflt›rmalar›, ‹stanbul
1971, II, s.61; A.M. Mansel,
Ege ve Yunan tarihi, Ankara
1947, s.166; B. Umar, Türkiye
halk›n›n ‹lkça¤ tarihi, ‹zmir
1982, I, s.178. Burada, Selymb-
ria'n›n M.Ö. 677'de Megaral›
göçmenlerin eline geçti¤i be-
lirtilmifltir.
(2) H. Kiepert, Lehrbuch der
alten Geographie, Berlin 1878,
s.328; E. Oberhummer, a.g.e.,
süt. 1325.
(3) Selymbria'n›n komflusu
durumundaki bu flehrin M.Ö.
601'de Samos'lu kolonistler ta-
raf›ndan kuruldu¤u söylenir-
se de bu husus flüphelidir.
Çünkü, Herodotos, 6, 33'e gö-
re: M.Ö. 500-494'de bu yer, Fe-
nike donanmas›nca cezaland›-
r›lm›fl olup, o s›rada burada
Thrak yerleflimi bulunmak-
tayd›. Ayr›ca, Ksenophon,
Anabasis, 2, 6.2'de de M.Ö.
401'de Klearkhos'un Perint-
hos'da oturan Thrak'larla sa-
vaflmak için yola ç›kt›¤› kay-
dedilmifltir. Buna göre bu fle-
hir M.Ö. 401'de dahi Thrak'la-
ra ait bulunmaktayd›. 
(4) E. Oberhummer, a.g.e., süt.
1325.



tih'in Bizans imparatorlu¤unun y›k›l›fl›na
kadar Selymbria, s›k s›k Osmanl›-Bizans ilifl-
kilerinde ve Bizans taht› için yap›lan müca-
delelerde yer alm›flt›r. ‹stanbul'un fethinden
üç gün sonra kurtulufl ümidi kalmayan
Selymbria kalesi teslim olarak Türk hâkimi-
yeti alt›na girmifl ve böylece 15. yüzy›l›n or-
talar›ndan itibaren ikinci defa ve bu sefer ni-
haî olmak üzere Osmanl› devleti topraklar›-
na kat›lan Silivri'de yeni bir dönem baflla-

m›flt›r. Bundan böyle kasabada
çeflitli devirlerin izlerini tafl›yan
eserlerin yan›nda Türk sanat›-
n›n, kültür ve zevkinin egemen
olaca¤› eserler boy göstermeye
bafll›yordu. Silivri'yi ele geçiren
Türkler önceleri kale içine yer-
leflmifller, ancak daha sonra bu-
ras›n› terk ederek sahil kesimin-
de yaflamaya bafllam›fllar ve
Türk sanat›nda önemli yer alan
eserleri, Gallipoli (= Kallipolis =
Gelibolu)'de oldu¤u gibi hemen
surlar›n yan›bafl›ndan bafllaya-
rak sahil boyunca yap›lan afla¤›
kasabada meydana getirmifller-
dir.(5)

Fatih Sultan Mehmed (1451-
1481), o devrin anlay›fl›na göre Bizans'›n
baflkentindeki belli bafll› kiliseleri camie tah-
vil ederek ibadete açm›fl ve bu ad imparator-
lu¤a do¤ru at›lan temel bir ad›m olmufltu.
Bu arada, ‹stanbuldakilerle birlikte Siliv-
ri'nin en gösteriflli yap›s› olan kale içindeki
Alexios Apokaukos kilisesi de Fatih camii
(Hünkâr camii) ad› alt›nda camie çevrilmifl
ve Fatih'in bir vakf› olarak kurulmufltu.(6)

SELYMBRIA (=S‹L‹VR‹) 
KALES‹ (Plan 2)

Silivri kalesi hakk›nda F. Dirimtekin ta-
raf›ndan yap›lan araflt›rmalar d›fl›nda hiç bir
ilmi çal›flmayla karfl›laflm›yoruz. F. Dirimte-
kin, bu araflt›rmalar›n›n neticesini önce
1957'de X. Milletleraras› Bizans Tetkikleri
Kongresi tebli¤leri aras›nda,(7) daha sonra
"Arkeoloji Müzeleri Y›ll›¤›"nda birer makale
halinde yay›nlanm›flt›r.(8) S. Eyice de kale
içindeki Bizans kilisesine dair yapt›¤› arafl-
t›rmalar›n neticelerini yay›nlarken kaleye de
de¤inerek baz› k›sa bilgiler vermifl ve John
Covel'in çizimlerini de buna eklemifltir.(9)

Bunlar›n d›fl›nda Selymbria kalesine dair bir
yay›nla karfl›lafl›lm›yor. Üstelik, günden gü-
ne kaleye ait surlar›n yok olmas› da bundan
sonraki araflt›rmalar› imkâns›z hale getire-
cektir. Surlar›n ço¤u yerine üzerine kondu-
rulan beton y›¤›nlar›ndan dolay› ulaflmak
imkân› kalmam›flt›r. Kalenin en iyi durum-
daki bat› cephesi böylece parsellenirken, di-
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Plan 1

Resim 2; Kalenin bat› duvar›n-
dan bir nifl

(5) Ne yaz›k ki, bu eserlerin
ço¤u günümüze kadar ulafla-
mam›flt›r. Sa¤lam kalabilen-
ler, Pirî M. Pafla camii ile kül-
liyesindeki baz› yap›lar, iki tafl
köprü, birkaç çeflme, baz› me-
zartafllar› ve birkaç ahflap ev-
den ibarettir.
(6) Vak›flar Umum Müdürlü-
¤ü, Fatih Mehmet II Vakfiye-
leri, Ankara 1938, var.46, 357
ve 202, 266; T. Gökbilgin, XV
ve XVI. as›rlarda Edirne ve
Pafla livâs›, ‹stanbul 1952,
s.300.
(7) F. Dirimtekin, La Forteres-
se Byzantine de Sélymbria, "X.
Milletleraras› Bizans Tetkikle-
ri Kongresi Tebli¤leri", ‹stan-
bul 1957, s.127-129, lev. XVIII-
XVI.
(8) F. Dirimtekin, Selymbria
(Silivri) Bizans Kalesi, "Arke-
oloji Müzeleri Y›ll›¤›", 6
(1965), s.19-34. Burada kalenin
bir krokisi de yer alm›flt›r.
(9) S. Eyice, Alexios Apoka-
ukos et l'église byzantine de
Sélymbria (= Silivri), "Byzan-
tion", XXXIV (1964), s.78, res.l
ve s.80, res.la, b, c'de J. Co-
vel'in kaleye ait bir krokisi ile
surlar›n o zamanki (1675'ler-
deki) görüntüsünü yans›tan
iki karakalem detay çizimi de
yer al›r.



¤er cephelerin durumu daha da kötü olmufl,
do¤u cephesi birkaç kal›nt›n›n d›fl›nda tama-
men ve kuzey cephesi de büyük bir bölü-
müyle ortadan kalkm›flt›r. Geriye kalan ka-
l›nt›lar ise kelimenin tam anlam›yla bir hara-
beye dönüflmüfltür.

Selymbria kalesi, ‹stanbul'un fethinden
sonra Fatih'in vak›flar› aras›nda dahil edil-
mifltir. Vak›flar Genel Müdürlü¤ü arflivin-
den temin etti¤imiz "Cennetmekân Fatih
Sultan Mehmet Han hazretlerinin evkaf› fle-
riflerine ait vakfiye" birinci orijinal arapça
nüsha olup, 575 numaral› defterin 82 sayfa
ve 46 s›ra numaras›nda yer almaktad›r.
Türkçe çevirisi ise 1947'de Ali Sami Yücesoy
taraf›ndan yap›lm›flt›r ve arflivde 2114 nu-
maral› Türkçe defterin 175. sayfa ve  19 say›-
l› s›ras›nda kay›tl› bulunmaktad›r.(10)

Türkçe defterin 244-245 numaral› sayfa-
lar›ndaki vakfiyede Silivri kalesinin s›n›rlar›
flu flekilde belirlenmifltir:

"Silivri nam›ndaki kal'an›n temam›: Bu-
nun hududu k›ble taraf›ndan Bahrimalia ve
oradan Zeytunluk namile maruf mevzi'a
müntehni olur ve oradan geçer Savra nami-
le maruf mezrea taraf›nda vaki Beniye p›na-
r› namile maruf p›nara oradan uyuni vafiye-
ye oradan mezbur p›narlar›n flark taraf›nda
vaki tepeye müntehni olur oradan Kermine
deresine iner ve oradan geçer Lodende mez-
reas› nam mezreas›n›n flimal taraf›n› tutar ve
dereini namile maruf mevzi'i tutarak büyük
tepeye müntehni olur ve oradan yola var›r
ve yolu keser Silivri tarikine müntehni olur
ve bu tariki de keser ve da¤a yükselir ve ora-
dan geçer Felto mezreas› nam mezrea tara-
f›ndan kâin s›n›r tafl›na var›r oradan Felto
canibine müntehni olur oradan geçer Çatal-
ca yoluna müntehni olur
oradan iner Tasna¤oy na-
mile maruf feddan›n ke-
nar›ndaki haceri mansu-
ba müntehi olur oradan
garb taraf›na meyleder
yerkesi¤i nam mevzi'a
müntehi olur buras› ka-
dim s›n›rd›r buradan hu-
dut içün dikilmifl olan ni-
flantafl›na müntehi olur

ve oradan Küçükdereye iner ve oray› keser
tariki amme var›r an›'da keser da¤›n bafl›n-
dan geçer ve iner ve deredeki Merforya de-
resi ini namile maruf mevzi'a müntehni olur
oradan garp taraf› tutar kurudereye münte-
hi olur buras› kadim s›n›rd›r ve buray› al›r
flimal tarafa gider Davutca karyesinin Siliv-
ri'ye giden youl taraf›ndaki haceri mansuba
müntehi olur oradan Zadte mezreas› nam
mezrean›n kenar›na müntehi olur ve garb
taraf› tutar dosdo¤ru büyük tepeye yükselir
oradan Zaborta mezreas› yolundaki niflanta-
fl›na ve oradan yola var›r ve yolu keser ve
Borta alogatori namile marif mezrean›n s›-
n›rtafl›na var›r oradan büyük tepe üzerinde
vaki karasinanl› yoluna müntehi olur ve bu
yolu tutar Takmakl›k köyü nam›ndaki mez-
rean›n garb taraf›ndaki dikilitafla müntehi
olur oradan yolu tutar Baya¤c› karyesi kar-
flusunda vaki tepenin bafl›ndaki haceri man-
suba müntehi olur ve oradan yolu tutar tari-
kim taraf›ndaki haceri mansuba müntehi
olur oradan dosdo¤ru geçer garb taraf› tuta-
rak Deniz taraf›na gider ve mahalleye mün-
tehi olur oradan meyleder k›r›k mezreas› 
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Plan 2

Resim 3; Kalenin kuzey duva-
r›ndan bir görünüfl

(10) Fatih'in vakfiyesinin iki
di¤er nüshas› daha vard›r ki,
bunlar 16. yy. ortalar›nda tan-
zim edilmifl olup, H. 947 ve
953 tarihlidirler.



nam mezrean›n dairesini devreder küçük
deredeki haceri mansuba oradan tariki am-
me müntehi olur ve bu yolu tutarak gider
yolun flimal taraf›ndaki yerkesi¤i nam mev-
zi'a vas›l olur oradan garb taraf› tutarak faz-
la namile maruf büyük tepeye var›r ve ora-
dan dosdo¤ru iner ve deniz taraf›na gider ‹s-
terna p›nar› namile maruf p›nara vas›l olur
ve oradan dosdo¤ru denize iner ve denizi
tutarak gider Silivri hududuna müntehi
olup burada hudut nihayet bulur. Vak›f zik-
rolunan mevkufat› tafsilen flerh ve beyan
edilen bilcümle hudut ve hukuk ve tevabi ve
levahik ve taraik ve meraf›k› ve zemini ve
bünyan› ve damlar› ve divarlar› ve fevkani
ve tahtani ve yazl›k ve k›fll›k odalar› ve dam

örtüleri ve kerasta ve karl›klar› ve oluk aka-
cak ve kül ve toprak at›lacak mahalleleri ile
birlikte vakfetti."

Bu vak›f ifllemi s›ras›nda kale içindeki
Alexios Apokaukos kilisesi de camie tahvil
edilmifl ve Fatih'in bir vakf› olarak kurul-
mufltu.(11)

Selymbria (= Silivri) kalesi, küçük ve do-
¤al bir liman›n çok yan›nda ve Propontis'e
(= Marmara Denizine) bakan dik bir yamaç
üzerinde kurulmufltur.(12) Perinthos ve
Byzantion aras›ndaki bu bölgenin cor¤afi
konumu da ilk kurulufldan beri sürekli iskân
edilmesinden dolay› tam olarak bilinmekte-
dir.(13)

Kale, 357 senesinden itibaren Byzanti-
on'a ba¤l› kalm›fl ve imparator Arkadios
(395-408) devrinde de büyük bir ihtimalle
yeni bafltan imar edilmiflti ve bundan dolay›
da Selymbria, imparatorun efli Eudoxia'ya
ithafen "Eudoxiopolis" ad›n› tafl›m›flt›r. ‹m-
paratorun ölümünden sonra ise tekrar
Selymbria ad› kullan›lm›flt›r.(14)

Kale, Bizans'› bat›ya ba¤layan sahil yolu
üzerinde oldu¤undan büyük bir önem tafl›-
maktayd› ve müdafaa kabiliyetiyle de ad›n-
dan söz ettirmiflti.(15)

Selymbria kalesi, Fatih'in ‹stanbul'u fet-
hetmesinden üç gün sonra kurtulufl ümidi
kalmay›nca Türklere teslim olmufltu.(16)

Yukar›da bahsetti¤imiz vak›f ifllemi ger-
çeklefltirildikten sonra Türklerden bir k›s›m
ahali kale içine yerleflmiflse de, buradaki et-
nik yap›dan dolay› Türkler zamanla buras›-
n› terk ederek kale d›fl›ndaki arazi kesimin-
de yaflamay› ye¤lemifllerdir. Daha sonralar›
kale ve içindeki eski eserler zamanda bak›m-
s›z kalarak yok olmaya mahkûm edilmifller-
dir. Gerek etnik yap› gerekse depremler de
buna yard›m etmifltir. Yak›n zamanlarda ise
buraya yerleflenler, surlar›n ve di¤er an›tla-
r›n kal›nt›lar›n› malzeme olarak kullan›p,
zincirin son halkas›n› tamamlam›fllard›r.

Kale bugün oldukça harap bir vaziyette-
dir. Büyük bölümü evlerin temelleri, mahal-
le aralar› ve otlar içinde kalm›flt›r. Bu son ka-
l›nt›lar›n daha evvel oldu¤u gibi inflaatlarda
kullan›lmamas›n› sa¤lamak yap›lacak 
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Resim 4; Kalenin bat› duvar›n-
dan bir detay

Resim 5; Kalenin orta kap›s›

(11) Bkz. Vak›flar Umum Mü-
dürlü¤ü, Fatih Mehmet II
Vakfiyeleri, Ankara 1938, var.
46, 357 ve s.202, 266; T. Gök-
bilgin, XV.-XVI. as›rlarda
Edirne ve Pafla Livâs›, ‹stan-
bul 1952, s.300.
(12) Krfl. H. Kiepert, Lehrbuch
der alten Geographie, Berlin
1878, s.328: E. Oberhummer,
Selymbria mad. "RE", II, 2,
süt. 1325.
(13) Buras›, Silivri körfezinin
hemen do¤usunda 56 m. yük-
sekli¤inde olup, üzerinde ka-
leye ait surlar hemen farkedi-
lir; bir ‹ngiliz deniz haritas›n-
da ise bu yamac›n yüksekli¤i
47 m. olarak verilir, bkz. Sa-
iling Directions for Dardanel-
les, sea of Marmara, London
1893, s.143, harita no.224.
(14) Theophanes, Chronog-
raphia, I, s.448; krfl. E. Ober-
hummer, Selymbria maddesi,
"RE", II, 2, süt. 1326-1327. Bu-
rada herkesin nefret etti¤i
Kraliçenin ölümünden sonra
bu isim kullan›lmam›flt›r de-
niliyor; krfl. J. B. Burry, A His-
tory of the Later Roman Em-
pire from the Death of The-
odosius I to the Death of Justi-
nian (A. D. 395 to A. D. 565),
London 1931, I, s.268 dipnot 2;
Prokopios, Buildings, 4.9.
(15) C. Jirecek, Die Heerstras-
se von Belgrad nach Constan-
tinopel, Prague 1877, s.62.
(16) S. Eyice, Sélymbria, 1964,
s.81 ve dipnot 3; Dukas (Bonn
tab'I), s.258; ‹bn-i Kemal, Te-
varih-i Al-i Osman, yay. fi.
Turhan, Ankara 1957, s.95;
Neflrî, yay. F.R. Unat - M.
Köymen, Ankara 1957, II,
s.707; G. Schlumberger, Le si-
ège, la prise et la sac de Cons-
tantinople par les Turcs, Paris
1914, s.61 F. Babinger, Meh-
med der Eroberer und seine
Zeit, Munich 1953, s.112,
Frans›zca yay›nda s. 111; ‹.H.
Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tarihi, I,
s.468; ‹.H. Daniflmend, Os-
manl› tarihi kronolojisi, I,
s.236, 272; Mufassal Osmanl›
tarihi, ‹stanbul 1957, I, s.406.



önemli ifllerin bafl›nda gelmektedir. Tarih
boyunca güçlü kalesiyle kendisinden söz et-
tirmifl bu liman kasabas›n›n tarihi çok derin-
liklere kadar inen ilk iskân› muhtemelen bu
kalenin yer ald›¤› yamaç üzerinde olmufltu.
Ancak bu dönemlere ait buluntular ele geç-
mifl de¤ildir. Bunun sebebi düzenli arkeolo-
jik incelemelerin yap›lamam›fl olmas›d›r.
Bütün bu dönemlerin izleri toprak alt›nda
yatmaktad›r. Kare bir plân›n topo¤rafya ko-
flullar›na uydurulmak suretiyle infla edilen
bu kale, Trakya'da stratejik bak›mdan önem-
li noktalarda yapt›r›ld›klar› bilinen askerî
mimari an›tlar›n›n içinde Bizans'a yak›n olu-
flundan ve Anastasios surunun hemen bitifli-
¤indeki bir ileri karakol durumunda bulu-
nuflundan dolay› ayr› bir de¤ere sahipti. Bu-
na paralel olarak, kaleye ait bugünkü kal›n-
t›lar, Bizans dönemine aittirler. Bu husus,
daha önceki kal›nt›lar›n üzerine Bizans dev-
rinde kalenin tekrar infla ettirildi¤inde ya da
büyük ölçüde tamir ettirildi¤ine iflaret eder.
Trakya'da Bizans devrinde yapt›r›lm›fl ol-
duklar› bilinen kalelerin ak›betlerini düflün-
dü¤ümüzde, Silivri'deki bu kaleye ait kal›n-
t›lar›n önemi daha da artmaktad›r. Bu sur
kal›nt›lar›n›n dikkatle temizlenmesi, üzerini
örten beton y›¤›nlar›ndan ar›nd›r›larak, res-
tore edilmesi çok büyük bir masrafa ve eme-
¤e yol açacak bir duruma gelmifltir. Ancak,
bu böyle sürerse vaziyet daha da vahim ola-
cakt›r. Bu konunun dikkatle ele al›nmas› ve
turizm potansiyeline sahip bu sahil kasaba-
s›n›n arkeolojik ve turistik önemini artt›ra-
cak böyle bir giriflimde de mutlaka bulunul-
mas› gerekmektedir.

Ana hatlar›yla Selymbria kalesinin de-
¤erlendirilmesi:

- ‹lk kuruluflu "kalkolitik ça¤"a kadar
inen Seymbria, antik devirde Marmara'ya
dik bir yamaç üzerindede Megaral›lar tara-
f›ndan burada mevcut "Thrak" kökenli halk-
la birleflmek suretiyle iskân edilmifl ve sur-
larla çevrilmiflti.

- Daha sonralar›, muhtemelen ayn› sur
kal›nt›lar› üzerinde yeni surlar infla edilmifl
ya da eski surlar esasl› bir flekilde onar›lm›fl-
t›.

- Surlar›n hiç bir zaman flehir suru niteli-

¤inde olmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Bu surlar
daha ziyade topo¤rafya koflullar›na ba¤l›
olarak feda edilmifl kare plânl› bir "castrum"
olarak nitelendirilmelidir. Bu küçük ama
güçlü tahkimat›yla Selymbria, sahil youl
üzerinde Bizans'› koruyan bir ön karakol
olarak görev yapm›flt›.

- XVI. yüzy›l bafl›ndaki depremlerden de
zarar gören kaleye ait surlar, II. Bayezid
devrinde tamir ettirilmiflse de daha sonra
Türklerin kale d›fl›na yerleflmelerinden ve
etnik yap›dan dolay› zamanla bak›ms›z kal-
m›fl ve harabeye dönüflmüfltür.

FAT‹H CAM‹‹ (=HÜNKÂR C.)

Selymbria kalesi, ‹stanbul'un düflmesin-
den üç gün sonra hiç bir kurtulufl ümidi kal-
mad›¤›n› anlam›fl ve teslim olmufltu.(17) O
devrin anlay›fl›na göre Fatih Sultan Mehmet
‹stanbul'un belli bafll› kiliselerini camie tah-
vil ettirmifl ve bu da imparatorlu¤a do¤ru
at›lan temel bir ad›m olmufltur.(18)

Fatih taraf›ndan gerçeklefltirilen bu va-
k›f kurma ifllemlerine dair bilgi edinebilece-
¤imiz üç kaynak mevcuttur. Bunlardan bi-
rincisi ilk oldu¤u için önemlidir, ancak Os-
man Ergin Bey taraf›ndan yay›nlanan foto¤-
raflar›n›n her yeri okunabilecek durumda
de¤ildir. ‹kinci vakfiye ise birinciden daha
sonra yap›lm›fl bir vakfiyenin kopyas› olup,
orijinali ele geçmemifltir ve II. Sultan Baye-
zid'in tu¤ras›na sahiptir. Eksiksiz ve fazla-
l›ks›z bir kopya oldu¤u vakfiyenin sonunda
belirtilir. ‹ndeksi olmayan bu vakfiyenin H. 
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Resim 6; Silivri kalesinin gü-
neyden görünüflü

(17) ‹bn-i Kemal, Tevarih-i Al-
i Osman, yay. fi. Turan, Anka-
ra 1957, s.95; Neflrî, yay. F. R.
Unat-M. Köymen, Ankara
1957, II, s.707; G. Schlumber-
ger, Le siège, la prise et la sac
de Constantinople, Paris 1914,
s.61; F. Babinger, Mehmed der
Eroberer und seine Zeit, Mu-
nich 1953, s.112, Frans›zca ya-
y›nda s.111; ‹. H. Uzunçarfl›l›,
Osmanl› tarihi, I, s.468; ‹. H.
Daniflmend, Osmanl› tarihi
kronolojisi, I, s.236, 27; S. Eyi-
ce, Sélymbria, 1964, s.81; Mu-
fassal Osmanl› Tarihi, ‹stan-
bul 1957, I, s.406.
(18) Fatih Sultan Mehmet
Vakfiyesi (H. 901=1496'da II.
Sultan Bayezid'in emriyle ç›-
kart›lan kopya), s.9-10, krfl. S.
Eyice, Sélymbria, 1964, s.81.



901 (=1496) tarihli arapça çevirisi Topkap›
Saray› arflivinde bulunmaktad›r. Üçüncü
vakfiye ise Türkçe bir yay›nd›r, birincinin ve
ikincinin çevirisi olmay›p, mufassal bir anla-
y›flla ele al›nm›fl ve bir de indeks ilâve edile-
rek kullan›lmas› kolaylaflt›r›lm›flt›r. En erken
II. Sultan Selim (1566-1574) zaman›na ait
olup, belki de H. 990 tarihlidir.(19)

Bu vakfiyelerin içinde en güvenilir kay-
nak olarak II. Bayezid (1481-1512) devrine
ait olan suret kabul edilmekte olup, Tahsin
Öz taraf›ndan Alman Arkeoloji Enstitüsü
yay›nlar› aras›nda tan›t›lm›fl ve ayr›ca Türk-
çe olarak Vak›flar U. Müdürlü¤ü taraf›ndan
yay›nlanm›flt›r. Bu vakfiyeden, sözünü etti-
¤imiz Fatih'in vak›f ifllemleri s›ras›nda Siliv-
ri'deki Alexios Apokaukos kilisesinin de ca-
miye çevrildi¤ini ö¤renmekteyiz. Böylece
Selymbria kalesinin en büyük Bizans kilisesi
Fatih'in bir vakf› olarak kurulmufl ve Fatih
ya da Fethiye camii ad›n› alm›flt›r.(20)

‹stanbul'un fethinden sonra vakf›n dinî
bir amaç almas›ndan dolay› kiliseden çevri-
len camileri flöyle s›ralayabiliriz: 1. Ayasof-
ya, 2. Zeyrek camii (= Pantokrator manast›r›
kilisesi), 3. Eski ‹maret camii (= Pantepoptes
manast›r› kilisesi), 4. Kalenderhane camii (=
Akataleptos manast›r› kilisesi), 5. Arap ca-
mii (= Galata'daki Dominikenlerin San Do-
menico kilisesi), 6. Silivri kalesindeki Aleksi-
os Apokaukos kilisesi.

Alexios Apokaukos kilisesi (= Fatih ya
da Fethiye camii) vakf›n belgelerine göre,
do¤uda ‹lyas'›n o¤lu Nasuh'un mülkünün

komflusuydu, bat›da ve güneyde yollarla s›-
n›rland›r›lm›flt›, kuzeyde ise Kad› Kas›m'›n
o¤lu Musa Çelebi'nin komflusuydu. Böylece
Bizans devrinden beri ya da hiç olmazsa ‹s-
tanbul'un fethinden beri bu yollarla çevrili
sahan›n pek az de¤iflti¤i anlafl›l›r. Caminin
kaplad›¤› saha bugün de ayn› flekilde bat›da
ve güneyde yollarla, kuzeyde ise özel mülki-
yetlerle çevrilidir. Tek de¤ifliklik do¤u taraf-
ta olmufl ve buraya 1980'de ibadete aç›lan
yeni Fatih camii infla edilmifltir.(21)

1651'de bu camiyi ziyaret eden Evliya
Çelebi "Kalenin içinde kiliseden yapma
Hünkâr camii var" diyerek yap›dan Hünkâr
camii olarak söz eder.(22)

Vakfiye kay›tlar›ndan anlafl›ld›¤›na gö-
re, vakf›n bak›m›n› sa¤lamak için Trakya'da
zengin mülke sahip olmas›na ra¤men bu ca-
minin yok olmas›n›n sebebi kasaban›n etnik
yap›s›yla iliflkilidir.(23) Silivri'de H.935=
1528/29 senelerinde üç müslüman mahalle-
sine karfl›l›k yabanc›lara ait oniki mahalle
vard›. H.947=1540'larda ise 150 müslüman
evine karfl›l›k müslüman olmayan toplumla-
ra ait ev say›s› 366 idi.(24) John Covel'in
1675'de kasabada varl›¤›ndan bahsetti¤i kili-
selerden biri belki de 1676'da Edirne (=Adri-
anopolis)'de ölen Ermeni zenginlerinden
Abro Çelebi'nin yapt›rd›¤› Ermeni kilisesiy-
di.(25)

1680'de kasabaya gelen Grélot, burada
oturanlar›n Yahudi, Türk ya da Rum oldu-
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Resim 7; Apokaukos kilisesinin
eski bir foto¤raf› (Alman Ark.
Ens. arflivi)

(19) E. H. Ayverdi, Osmanl›
mimarisinde Fatih devri (H.
855-886 = 1451-1481), ‹stanbul
1973, III, s.356.
(20) Vak›flar Umum Müdür-
lü¤ü, Fatih Mehmet II Vakfi-
yeleri, Ankara 1938, var.46,
357 ve s.202, 266: T. Gökbil-
gin, XV.-XVI. as›rlarda Edirne
ve Pafla livâs›, ‹stanbul 1952,
s.300. Fatih'in gerek Arapça
gerekse Türkçe vakfiyelerinde
‹stanbul'daki hay›r eserleri
aras›nda yedinci s›rada bu ca-
minin ad› zikredilir. ‹stan-
bul'un fethinden sonra vak›f
dinî bir hüviyet alm›flt›r. Buna
örnek olarak baflta ‹stan-
bul'daki Fatih camiini (1463-
1470) ve daha sonra birçok ca-
mi ile içlerinde Silivri kalesin-
deki Bizans kilisesinin de yer
ald›¤› kiliseden çevrilme alt›
camiyi iflaret etmek gerekir.
(21) Krfl. S. Eyice, Sélymbria,
1964, s.82.
(22) Evliya Çelebi, Seyahatna-
me, ‹stanbul 1314 (=1896), III,
s.293; Evliya Çelebi seyahat-
namesi, s.179.
(23) S. Eyice, Sélymbria, 1964,
s.84-85.
(24) T. Gökbilgin, XV. ve XVI.
as›rlarda Edirne ve Pafla livâ-
s›, ‹stanbul 1952, s.312.
(25) Th. Germanos, 'Η Σηλυβ−
ρια χατα τον ΙΖαιϖνα "Θρα−
χιχα"__10 (1938), s.128-136.
Krfl. Eremya Çebi Kömürcü-
yan, ‹stanbul tarihi, yay. H.D.
Andreasyan, ‹stanbul 1952,
s.251; ayr›ca kasabadaki kar›-
fl›k nüfus hususunda bkz. J.
Hutz, Beschreibung der Euro-
päischen Türkei, Munich
1828, s.237; A. Joanne-E. Isam-
bert, Itinéraire de l'Orient, Pa-
ris 1860, s.436.



¤unu yazm›flt›.(26) Silivri'de
geç devirde yap›lm›fl binalar
içinde bir Ortodoks kilisesi ve
biri 1863'de infla edilmifl iki Er-
meni kilisesi de bulunmaktay-
d›.(27) Bafllang›çta kale içine
yerleflen Türkler, sonralar› bu-
ras›n› terk etmifller ve kalenin
bat›s›ndaki sahil kesimine yer-
leflmifllerdi. 1820-30'larda
Türkler surlar›n d›fl›nda yafla-
maktayd›lar, kale içinde ise
Rum ve Yahudi toplumlar› bu-
lunmaktayd›.(28) Bu etnik yap›-
y› 1854'de Silivri'yi ziyaret
eden seyyah Jouve flöyle tasvir eder: "Müs-
lümanlar tahrip olmufl surlar›n içinde otur-
may›p, k›y› taraf›na yerleflmifllerdir. Surlar›n
içinde Rum, Yahudi ve Ermeni reayalar› bu-
lunur.(29) Yak›n zamanda ise Yahudiler Si-
livri'den göç etmifller ve terk edilen sinagog
(=havra) binas› da tamamen y›k›larak orta-
dan kalkm›flt›r.(30)

Türklerin sur d›fl›na yerleflmelerinden
dolay› Fatih camii de tamamen terk edilmifl
ve gitgide daha çok harap olmufltur. Balkan
savafl› ve Birinci Dünya Savafl› döneminde
ve daha sonra iflgal y›llar›nda bu bina ile hiç
ilgilenilmemifl, neticede cami savafl›n bitti-
¤inde birkaç kal›nt› d›fl›nda tamamen yok
olup gitmiflti.(31) Geriye kalan harap minare-
si ve birkaç duvar parças› yerini belli ediyor-
du. Sakinlerin iddialar›na göre, 1924-26 y›l-
lar›na do¤ru minareyi y›k›p, geriye kalan
kal›nt›lardan yararlanmak fikrine kap›lanlar
olmufltu.(32) fiimdi Fatih camiinin, daha do¤-
rusu camie çevrilen Bizans kilisesindeki
Türk devri inflaat›n›n ve tadilat›n›n hat›rala-
r› olarak y›k›lan minarenin kaide k›sm› ve
kuzey cephede 50 cm. yüksekli¤i geçmeyen
bir duvar kal›nt›s› mevcut bulunmakta-
d›r.(33) Türk devrinde Fatih camii ad› ile ta-
n›nan bu binan›n asl› Alexios Apokaukos ta-
raf›ndan yapt›r›lan ya da büyük ölçüde ihya
ettirilen bir Bizans kilisesi oldu¤undan tabi-
at›yla burada Türk devrine dair baflka bir
fley söylemek imkân› yoktur.

‹stanbul'a gelen seyyahlar›n ço¤u Via
Egnatia yolu üzerinde olmas›ndan dolay›
Selymbria'dan geçmifllerdir. Ancak, bunla-

r›n büyük bir bölümü çok k›sa baz› notlarla
yetinmifllerdir. Kasaba hakk›nda etrafl›ca
tasvirlere yer verenler pek fazla de¤ildir.
Bunlar, Evliya Çelebi, J. Covel, Th. Allom-R.
Walsh, M. E. Jouve ve E. I. Drakos'tan ibaret-
tirler. Bunlar›n d›fl›nda kalan seyyahlardan
baz›lar› k›sa olmas›na ra¤men ilgi çekici bil-
giler verirken baz›lar› ise basit tasvirlerle ye-
tinirler.

Fatih devri vakifyelerinin Silivri'ye dair
verdi¤i bilgiler, seyyahlar›n ifadeleriyle, ka-
sabadaki di¤er verilerle ve s›n›rl› say›daki il-
mi çal›flmalarla karfl›laflt›r›larak de¤erlen-
dirildi¤inde,(34) bu bölgede geç de olsa
yap›lmas› gerekli olan arkeolojik kaz›lara,
araflt›rma ve incelemelere ›fl›k tutacak
nitelikleriyle Silivri'nin Fatih devri sürecinin
ortaya konulmas›na katk›da bulunacakt›r.
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Resim 8; Apokaukos kilisesinin
eski bir foto¤raf› (Alman Ark.
Ens. arflivi)

Resim 9; Fatih Camiinin yer-
ine yap›lan yeni cami

(26) G. J. Grelot, Relation d'un
voyage de Constantinople, Paris
1680, s.59; 1681 bask›s›, s.71.
(27) Eremya Çelebi Kömürcü-
yan, ‹stanbul tarihi, yay. Hrand
D. Andreasyan, ‹stanbul 1952,
s.251; O. Feld, Noch einmal Ale-
xios Apokaukos und die byzan-
tinische Kirsche von Selymbria
(Silivri), "Byzantion" XXXVII
(1967), s.64. 
(28) R. Walsh-Th. Allom, Cons-
tantinople and the scenery of the
Seven Churches of Asia Minor,
london (1838?), II, s.75.
(29) M. E. Jouve, Guerre d'Ori-
ent, Voyage à la suitedes armés
alliées en Turquie, en Valachie et
en Crimée, Paris 1855, s.8.
(30) Bu sinagog, Kale Park›n›n
kuzey-do¤usundaki alanda bu-
lunuyordu. fiimdi bu binadan
geriye hiç bir fley kalmam›flt›r.
(31) E. H. Ayverdi, Fatih devri
mimarisi, ‹stanbul 1953, s.81'de
caminin 1925'de bir kaymakam
taraf›ndan y›kt›r›ld›¤› ifade edi-
lirse de,  S. Eyice'nin de belirtti¤i
gibi bu yanl›flt›r, çünkü Ati-
na'daki foto¤rafta yap›n›n ‹stik-
lâl savafl›ndan önce de harap ol-
du¤u bellidir.
(32) S. Eyice, Sélymbria, 1964,
s.86.
(33) Bu cephedeki Türk devrine
ait inflaat tekni¤ine flu eserde de
iflaret edilir: O. Feld, a.g.e., s.59.
(34) Bu tipteki bir çal›flma için
bkz. T. Akkaya, Selymbria (=Si-
livri) Tarih ‹çindeki Geliflimi ve
Eski Eserleri, ‹.Ü. Sosyal Bil. Ens.
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana
Bilim Dal›, Yay›nlanmam›fl Dok-
tora Tezi, ‹stanbul, 1984.
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KOSAVA’DAK‹ TÜRK ESERLER‹NDE
DUVAR RES‹MLER‹NDEN ÖRNEKLER

Yrd. Doç. Mehmet Zeki ‹BRAH‹MG‹L

1958 Makedonya do¤umlu. ‹lk ve orta ö¤renimini Makedonya’da tamamlad›. 1983’te Ankara
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi ‹slam Sanatlar› Bölümü’nden mezun oldu. 1989’da Gazi
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Makedonya’da Türk-‹slam Mimarisi’nde

Görülen Duvar Süslemelerinden Örnekler” adl› teziyle doktora derecesini ald›. 1986-1991
y›llar› aras›nda Makedonya ‹slam Birli¤i Meflihat›’nde kültür Müflaviri olarak çal›flt›. Üsküp
ve Pirifltine televizyonlar›nda Türk Eserleri ile ilgili belgesel yay›nlar› haz›rlad›. 1991-1992

y›llar› aras›nda Belçika’da L’universite Libre de Bruxelles’de “Yugoslavya’da Tarikat
Yap›lar›” üzerine araflt›rma yapt›. 1991-1992 y›llar› aras›nda Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih Co¤rafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde misafir ö¤retim üyesi olarak çal›flt›.

1994’ten bu yana G. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde yard›mc› doçent
olarak çal›flmakta.



Balkanlarda, Anadolu’daki duvar resim
örneklerinde oldu¤u gibi, minyatür gelene-
¤inden bat›l› resim anlay›fl›na bir geçifl süre-
ci görmek mümkündür. 18. yüzy›l›n ilk yar›-
s›nda Lâle Devri’nden itibaren ‹stanbul’da
ortaya ç›kan Bat›l›laflma hareketi,  gerek Ana-
dolu’yu gerekse Balkanlar› k›sa zamanda et-
kisi alt›na alm›flt›r. Osmanl› Devletinin Avru-
pa ile, özellikle de Fransa ile iliflkilerinin çok
yönlü artmas›, Avrupal› ifl adamlar›n›n ve
mallar›n›n Osmanl› dünyas›na gelmesi, Bat›
anlay›fl›ndaki mimarî dekorasyon ve resim
sanat›n›n Osmanl› dünyas›na girmesi, bu Ba-
t›l› anlay›fl›n baflta ‹stanbul merkez olmak
üzere, tüm Anadolu ve Balkanlara yay›lmas›-
na sebep olmufltur. Geçen zaman içerisinde,
Klâsik Osmanl› anlay›fl› ve zevki de¤iflmifl,
yerini bat› anlay›fl›nda yeni sanat üslûplar›
alm›flt›r(1). 

Klâsik Osmanl› Süsleme sanat›na göre
daha hofl ve nefleli görünen barok, rokoko,
ampir v.b. Avrupa stillerinin dekoratif flekil-
leri, farkl› biçimlerde Türk sanat›nda uygu-
lanmaya bafllam›flt›r. Bu yeni anlay›fl cami,
tekke, türbe ve ev mimarisinde oldu¤u gibi
sanat›n bütün dallar›nda da görülebilmekte-
dir.  Osmanl›da 18.yüzy›ldan sonra infla edi-
len yeni yap›lar, sanatta ‘bat›l›laflma’ hareke-
tini temsil eder. Bu yeni anlay›fl, Balkanlarda
daha belirgin bir flekilde ortaya ç›kmaktad›r.
Bu dönem yap›lar›n›n süslemelerinde en bü-
yük yenilik; duvar resimlerinin ortaya ç›k›fl›-
d›r. Bu dönemde infla edilen yap›lar›n esas
çizgileri ve kurulufl amac› de¤iflmemifl, fakat
dekorasyonda barok kartufllar, akantus yap-
raklar›, vazolar, ‘C’ ve ‘S’ dal k›vr›mlar›, çi-
çekler, natürmortlar, manzara ve gemi tasvir-
leri gibi bat›l› motifler ve kompozisyonlar
egemen olmufltur. Bu duvar resmi konular›
aras›nda en çok ifllenen manzara tasvirleridir.
Manzara tasvirleri, “belli bir yerin tasviri”
(‹stanbul, Mekke, Medine v.d.) ve “ hayali
yerlerin tasvirleri” olmak üzere iki türde gö-
rülmektedir.

Duvar resim sanat›, genel ifllenifl yöntemi
bak›m›ndan bir Halk Sanat›’d›r. Bu sebeple,
duvar resim sanat›n›n sadece dar bir çevreye
ve millete ait olmad›¤›, toplumun her kesimi-
nin bunu benimseyerek katk›da bulundu¤u
kanaatindeyim. Duvar resimlerinde farkl› üs-
lûp ve anlay›fllar›n olmas›, çal›flan sanatç›la-
r›n farkl› kültür çevrelerinden, de¤iflik duvar
resim atölyelerinden geldiklerini göstermek-

tedir. Türk mimarî eserlerinin duvar resimle-
rinde Türk sanatç›lar›n›n yan›nda gayr-›
müslim sanatç›lar›n›n çal›flmas› gayet nor-
maldir. Zaten Osmanl› toplumunun yap›s› da
bunu gerektirir. Nitekim, Kosova’da duvar
resmi bulunan Türk eserlerinde bunu gör-
mek mümkündür.  

Kosova’da, Osmanl› Dönemi yap›lar›n-
dan özellikle 18. ve 19. yüzy›l eserlerinde
yayg›n bir flekilde Bat› anlay›fl›nda duvar re-
simlerinin kullan›ld›¤›n› görüyoruz. Osmanl›
Devleti’nde, Lâle Devri’nden itibaren duvar
resminde ‹stanbul’da ortaya ç›kan bat›l›lafl-
ma hareketi, k›sa zamanda gerek Anadolu’yu
gerekse Balkanlar› etkisi alt›na alm›flt›r. Bal-
kanlarda, barok, rokoko v.b. gibi üslûplarda
yap›lm›fl duvar resimlerinin en güzel örnek-
leri Kosova’daki Osmanl› Dönemi yap›lar›n-
da bulunmaktad›r. Kosova’da duvar resmi
bulunan en önemli yap›lar aras›nda; Prifltine
Fatih Sultan Mehmed Camii, Prifltine Yaflar
Pafla Camii; Prizren Sinan Pafla Camii, Priz-
ren Emin Pafla Camii; Cakova Had›m Camii,
Cakova  Hac› fieyh Musa Tekkesi; ‹pek Fatih
Camii ile Gilan Çarfl›  (Merkez) Camii yap›la-
r›n› sayabiliriz. 

Bu bildirimizde, Kosova ’da duvar resmi
bulunan belli bafll› örnekler ele al›nm›fl olup;
sadece genel  duvar resmi hakk›nda belirgin
bir özelli¤e sahip Türk eserlerine yer veril-
mifltir. 
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Resim 1 ; Prifltine Fatih Camii

Resim 2 ; Prifltine Fatih Camii
Kitabesi

(1) Rüçhan Ar›k, “Sanatta
Bat›l›laflma Sürecinde Balkan
Anadolu Beraberli¤i”, Bal-
kanlarda Kültürel Etkileflim
ve Türk Mimarisi Sempoz-
yumu Bildirileri, 17-19 Ma-
y›s 2000, fiumnu (Bulgaris-
tan), c.1, Atatürk Kültür
Merkezi Yay., Ankara, 2001,
s.71-96.



PR‹fiT‹NE FAT‹H SULTAN 
MEHMED CAM‹‹

Tarihçesi: Fatih Sultan Meh-
med Camii, Prifltine flehir merke-
zinde, Saat Kulesi’nin yan›nda
yer almaktad›r (Resim1). Fatih
Sultan Mehmed taraf›ndan hicrî
865/milâdî 1461-62’de infla ettiril-
mifltir(2).

Caminin infla kitabesi bulun-
mamaktad›r. Kap› kemeri üzerin-
de, dört sat›r, talik hatl›, boya ile
yaz›lm›fl onar›m kitabesi yer al-
maktad›r. Hicrî 1093/milâdî
1682-83 tarihli onar›m kitabesin-
de, yap›n›n IV.Sultan Mehmed ta-

raf›ndan onar›ld›¤› belirtilmektedir(3) (Re-
sim 2). Son sat›rda da, ebced hesab›yla, cami-
nin infla tarihi hicrî 865/ milâdî 1461-62 ola-
rak verilmifltir(4). Kitabenin nâz›m›, Sâdi
Mehmed Efendi’dir. 

Kitabenin transkripsiyonu flu flekildedir:
“Himet hey Bâr-i Hüdâ eyle muammer
Tûl-i ömriyle Muhammed Sultan›
Emr-i devletleri itdi ma’mur
Camii bu Fatih Mehmed Sultan›
Mû’mine hemçu riyaz-› cennet
Bahfl-› zevk eylememde ruhani
Gördü bu hüsn-i hayri Sa’di
Dedi ‘tarih-i duhserden içtima-i zühadi’”
Tan›m›: Cami, Osmanl›n›n Rumeli co¤-

rafyas›nda infla etti¤i önemli camilerden biri-
dir. Cami, ‹stanbul Fatih Camii’nden dokuz y›l
önce yap›lm›flt›r. Külliye yap›s› olan cami ile
birlikte hamamda bulunmaktad›r.Yap›n›n, üç
kubbeli bir son cemaat yeri vard›r (Resim 3).
Kare planl› 17.66x17.70 m. ölçüsünde olan ca-
mii, onikigen kasna¤a oturan tek kubbe ile ör-
tülüdür (Çizim 1-2). Kubbe köflelikleri pan-
dantiftir. Minber ve mahfili ahflaptand›r. Mih-
rab›n mukarnaslar› alç›dan, di¤er bölümleri

ise mermerdendir. Mihrap, güzel  bir iflçili¤e
sahiptir. Caminin alt› ahflap sütun üzerine otu-
ran üst mahfili bulunmaktad›r (Resim 4). Pen-
cere kapaklar›n›n mihrab›n iki taraf›nda olan-
lar›, orijinaldir. Di¤erleri de¤iflmifl olmakla
birlikte, yinede birkaç as›rl›kt›r, yeni de¤iller-
dir. Caminin kap›s›; üst tablalar oniki kollu
y›ld›z ortas›nda üç köfle, orta ve alt tablalar
ters konmufl mustatil flekilde yap›lm›flt›r. Fa-
kat, kap›n›n üzeri ya¤l› boya ile badanalan-
m›flt›r (Resim 5). Caminin alç› pencerelerin-
den, mihrab›n iki yan›ndakiler orijinaldir. Mi-
narenin petek k›sm› y›k›lm›fl, 1955’te onar›l-
m›flt›r(5). Caminin d›fl›, tamamen s›val›d›r. Ca-
minin 18. ve 19.yüzy›llarda da baz› onar›mlar-
dan geçti¤i anlafl›lmaktad›r. Yap›, günümüzde
aslî fonksiyonunu sürdürmektedir. 

Süsleme Program›: Camiinin son cemaat
yerinin ön cephe duvar yüzeyinde ve hari-
min iç duvar yüzeylerinde 18.yüzy›la ait ka-
lem ifli duvar süslemeleri bulunmaktad›r.
Son cemaat yerinde, girifl kap›s›n›n üstünde
dikdörtgen panolar içerisinde cami tasvirleri
yer almaktad›r. Pencere kemer yüzeylerinde
mavi zemin üzerine beyaz renkte bitkisel
kompozisyonlar vard›r. Pencere al›nl›klar›n-
da ise, ayn› mavi tonda zemin üzerine beyaz
renkte hadis ve ayetler yaz›l›d›r. Bu yaz›lar›n
ço¤u, geç tarihlerdeki onar›mlarda büyük öl-
çüde deforme edilmifl ve okunamaz hâlde-
dir. Harimin iç duvar yüzeylerinin ikinci ve
üçüncü s›ra pencere kenarlar›nda, birinci s›ra 
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Resim 3 ; Prifltine Fatih Camii

Çizim 1; Prifltine Fatih Camii
Plan› (E.H. Ayverdi)

Çizim 2; Prifltine Fatih Camii
Kesiti (V. Lukoviç)

Resim 4 ; Üst mahfil tavan›
kaleiflleri

Resim 5 ;Prifltine Fatih Camii
girifl kap›s›

Resim 6; Prifltine Fatih Camii
Kalemiflli kubbe geçifli

Resim 7; Prifltine Fatih Camii
son  cemaat yeri kubbesi

(2) Ekrem Hakk› Ayverdi,
Avrupa’da Osmanl› Mimari
Eserleri, c.III, Kitap 3, ‹stan-
bul, 2000, s.155-156.
(3) Hasan Kalefli, “Oriental
Culture in Yugoslav Count-
ries from the 15th Century till
the End of the 17th Century”,
Ottoman Rule in Middle
Europe and Balkans in the
16th and 17th Centuries, Pra-
gue, 1978, s.359-404.
(4) Ayverdi, a.g.e., (2000),
s.155-156.
(5) Raif V›rmiça Kosova’da
Osmanl› Mimarî Eserleri 1,
Kültür Bakanl›¤› Yay., An-
kara,1999,s.210-214.



pencere al›nl›klar›nda, kubbeye geçifllerdeki
pandantiflerin yüzeylerinde, kandil gezinti-
sinde, kubbe kasna¤›ndaki pencere kenarla-
r›nda ve kubbe göbe¤inde rozet fleklinde bit-
kisel süsleme kompozisyonlar› bulunmakta-
d›r (Resim 6-7).      

PR‹fiT‹NE YAfiAR PAfiA CAM‹S‹
Tarihçesi: Yaflar Pafla Camisi, Prifltine fle-

hir merkezinde Naz›m Gaffur Caddesi  üze-
rinde, Kosova Müzesi yan›nda yer almakta-
d›r. Kitabesinden caminin hicrî 1250/milâdî
1834-35 tarihinde Yaflar Mehmed Pafla tara-
f›ndan infla ettirildi¤i anlafl›lmaktad›r(6). Ya-
flar Mehmed Pafla, aslen Prifltine’li olup
1842’de Üsküp mutasarr›f› olmufl ve 1840 y›-
l›nda ‹stanbul’da vefat etmifltir(7). 

Cami kap›s› üzerinde yer alan kitabe;
115x38cm. ebad›ndad›r. Nesih hatl› kitabe,
iki ayr› tafla yaz›l›p, yan yana konmufltur; her
sat›rda bir beyit olmak üzere toplam alt› be-
yittir. Caminin infla tarihi verilmifl olmakla
birlikte, ebced hesab›yla da hicrî 1250/ milâ-
dî 1834-35’dir(8). 

Kitabenin transkripsiyonu flu flekildedir:
“Prifltine flehrinde flimdi cami-i ziba budur 
Hem ibadet itmek içün mescit-i a’la budur   
Vali-i Üsküp Yaflar Pafla binas›n› eyleyip
Ruh-i mahdumuna bahfl itdi sevab-› menba budur
Bizi idüp emval u hayrat-› celil tercih edüp
Eyleyüp tahdis ni’met Hakk’a hem riza budur

Bu cihan baki de¤ildir bahtiyar olsa dahi
‹nkilab üzere kurulmufl bi-karar dünya budur
Valideyni tûl-i ömrüyle muammer olanlar
Ba’is bünyad› cami bahtiyar pafla budur
Ey Nazifi camiin inflas›na tarih-i tam
‘Eyleyüp daimi ibadet mu’abbed-i ra’na budur’ 
sene 1250”
Tan›m›: Yap›, kare planl› 10.50x10.50m.

ölçüsünde sekizgen kas-
na¤a oturan tek kubbe ile
örtülüdür (Çizim 3-4). Ca-
mi önündeki yolun genifl-
lemesi s›ras›nda son ce-
maat yeri y›k›lm›fl, yerine
sekiz ahflap dire¤e oturan
bir sundurma ilave edil-
mifltir(9). Yap›n›n, d›fl du-
varlar› kesme tafl  olup,
kubbesi kurflun kapl›d›r
(Resim 8). Kubbe ve kas-
nak, yontu tafl› kornifltir.
Son cemaat yeri, sonra-
dan ahflaptan yap›lm›fl
olup, kare formlu ç›tal› ta-
van› vard›r (Resim 9). Gi-
riflin sa¤›nda ve solunda-
ki sekiler orijinal yontu ta-
fl› kapl› olup, üzerinde
k›smen bozulmalar mev-
cuttur. Tek flerefeli minare, yuvarlak kaideli
olup, pabuç k›sm› onikigendir. Caminin mih-
rab› mermerdendir ve stalaktitlidir. Minberi
de mermerdendir ve ayn› mihrap gibi üzeri
ya¤l› boya ile boyal›d›r. Dört ahflap
direk üzerine oturan üst mahfili ahflaptand›r.
Harimin güneydo¤u köflesinde mermerden
müezzin mahfili yer almaktad›r. Üst
mahfile ve minareye ç›k›fl hari-
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Çizim 3; Prifltine Yaflar Camii
Plan› (‹. Zdravkoviç)

Çizim 4; Prifltine Yaflar Camii
Kesiti (‹. Zdravkoviç)

Resim 9; Pristine Yaflar Pafla
Camii Girifl Cephesi

Resim 10;Prifltine Yaflar Pafla
Camii son cemaat yeri

Resim 10-a; Pristine Yaflar Pafla
Camii Girifl Kap›s›

(6) Ayverdi, a.g.e., (2000),
s.158-160.
(7) Nimetullah Haf›z,-Müca-
hit As›m, “Prifltine Kitabele-
ri”, Çevren, S.15, Prifltine,
1977, s.92.
(8)  Ayverdi, a.g.e., (2000),
s.158-160.
(9) V›rmiça, a.g.e., (1999),
s.218-222.

Resim 8; Prifltine Yaflar Pafla
Camii



min kuzeybat›s›ndand›r. Harimin duvarlar›-
n›n tamam›na, köflelerin alt k›s›mlar›na ve
kubbe ete¤ine kadar uzanan yar›m dairevi
fleklinde genifl ve renkli hat, cami dekorasyo-
nuyla çok güzel bir uyumluluk sa¤lamaktad›r.
Bundan baflka camide çok say›da as›l› hat lev-
has› bulunmaktad›r. Caminin ön cephesi son-
radan s›vanarak kalem ifli süslemeler yap›lm›fl-
t›r. Yap›n›n pencereleri tafl söveli olup, üzerine
s›va ile profiller yap›lm›flt›r. Caminin yan cep-
helerinde ve mihrap duvar›nda; alt s›rada iki
dikdörtgen pencere, üst s›rada dairevi  tek pen-
cere yer almaktad›r. Ahflap pencerelerin geçme
demir korkuluklar› orijinaldir. Camii, günü-
müzde aslî fonksiyonunu sürdürmektedir.

Süsleme Program›: Kitabenin üstünde
büyük boyda mühr-i Süleyman, etraf›nda da
çirkin kalem iflleri bulunmaktad›r. Sar› gül
demetlerini oluflturan bu çiçek motiflerinin
çok geç dönemlere ait oldu¤u anlafl›lmakta-
d›r. Portalin her iki yan›nda vazo içinde çiçek
motifleri, pencere aralar›nda ise natürmortlar

yerlefltirilmifltir (Resim 10-10-a). Kubbe kas-
na¤›nda yer alan pencere aralar›nda; birinci
s›ra pencere al›nl›klar›nda ve ikinci s›ra pen-
cere kenarlar›nda; kubbe geçifllerindeki pan-
dantiflerin yüzeylerinde k›vr›k dal, yaprak
ve gül demetlerinden oluflan çeflitli renklerde
kalemifli süslemeler yer almaktad›r. Kubbe-
nin tamam›n› kaplayan bitkisel bir kompo-
zisyona sahip kalemifli büyük bir rozet bu-
lunmaktad›r.

PR‹ZREN S‹NAN PAfiA CAM‹

Tarihçesi: Sinan Pafla Camii, Prizren fle-
hir merkezinde olup, flehri iki yakaya bölen
Bistriça nehri üzerindeki Ali Bey (Tafl) Köp-
rünün karfl›s›ndad›r.(Resim 11) Cami, Bosna
ve fiam valisi Sinan Pafla taraf›ndan hicrî
1024/ milâdî 1615’de yapt›r›lm›flt›r(10). Yap›-
n›n orijinal infla kitabesi bulunmamaktad›r.
Caminin duvar süslemelerinin yap›ld›¤› s›ra-
da mihrab›n sol taraf›nda bir pano içerisinde
hat ile yaz›lm›fl kitabede;

“Tarih-i bina misal-i cennet sene 1024”
yaz›l› bir ibare yer almaktad›r.(Resim 12)
Sa¤ taraftaki çerçeve içerisinde ise; 
“Sahibü’l hayrat Sinan Pafla” yazmaktad›r.  
Tan›m›: Kare üzeri kubbeli harim, gü-

neyde d›flar› ç›k›nt› yapan mihrap k›sm› ile
birleflmektedir. Mihrap bölümünün üstü ya-
r›m kubbe ile örtülüdür. (Resim 13) Sekizgen
bir kasnak üzerine oturan merkezî kubbeye
geçiflte, tromplar kullan›lm›flt›r. Kesme tafltan
yap›lan camiinin kuzey cephesi hariç di¤er
cephelerde befler pencere dizisi yer almakta-
d›r. Camiinin bat› duvar›nda yer alan mina-
reye d›fltan girilmektedir. Minaresinin yük-
sekli¤i 43.5metredir(11). Camiinin yap›m›nda
Aziz Arhangel manast›r›n›n tafllar›n›n kulla-
n›ld›¤› iddia edilmifl, 1939 y›l›nda yap› y›k›l-
maya bafllanm›fl, üç kubbeli, revakl› son ce-
maat yeri tamamen y›k›lm›flt›r(12) (Resim 10).

Camii 1972 y›l›nda resto-
rasyon geçirmifltir. Cami-
nin girifl kap›s›n›n sa¤ ta-
raf›nda yedi mermer sü-
tun üzerine oturan müez-
zin mahfili vard›r.

Süsleme Program›:
Cami, mimari özellikleri-
nin yan›nda duvar resim-
leriyle de ünlüdür.  Ca-
mi,
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(10)  Ev.K.K.757 d., 15-24 S.
(11)  Ayverdi, a.g.e., (2000),
s.189-190.
(12) Nimetullah Haf›z,
“Prizren’de Sinan Pafla Ca-
mi’nde  Türk Sanat›”, Çev-
ren, S.16, Prifltine, 1977, s.46;
Nimetullah Haf›z, “Priz-
ren’de Sinan Pafla Cami”,
Sanat Dünyam›z, S.11, ‹s-
tanbul,  1977, s. 65.

Resim 11; Prizren Sinan Pafla
Camii

Resim 12; Prizren Sinan Pafla
Camii harimi kitabesi

Resim 13; Prizren Sinan Pafla
Camii Güney cephesi

Resim 14; Prizren Sinan Pafla
Camii müezzin mahfili



hariminde yer alan duvar resimleri, aç›s›n-
dan önemli bir yere sahiptir. Mihrab›n üst k›s-
m›nda  dört minareli camii resmi, natürmort
ile kenarlar›nda peyzajlar yer almaktad›r (Re-
sim 15-16). Kubbeye geçiflleri sa¤layan tromp-
lar›n iç yüzeylerinde manzara tasvirleri ve
bitkisel süslemeler bulunmaktad›r (Resim 17).
Mihrap nifli mukarnasl›d›r. Her iki yan›nda
sütunceler yer almaktad›r. Minberi mermer-
dendir. Minber al›nl›¤›n› çevreleyen üçgen bir
bordürün ortas›nda vazo içinde çiçek motifle-
rin oldu¤u bir natürmort, bordürün içinde
bitkisel motiflerin a¤›rl›kta oldu¤u kalemifli
süslemeler yer almaktad›r. Kubbede 2 m. ge-
niflli¤inde Ayete’l-kürsi yaz›l› yaz› bordürü
bulunmaktad›r (Resim 18). Bu yaz› kufla¤›n›n
ortas›nda k›rm›z› renkte dilimli bir rozet ve
bunun etraf›n› çevreleyen bitkisel motiflerden
oluflan bir bordür yer almaktad›r. Kubbenin
kenar›nda ise ince siyah renkte dal, yaprak ve
çiçekler vard›r.  Camii vazolar, madalyonlar,
C ve S k›vr›mlar› ile barok üslûpta düzenlen-
mifl bir süsleme program›na sahiptir (Resim
19-20). Duvar süslemelerinde 3 ayr› s›va taba-
kas› görülmektedir. 1970’li y›llarda yap›lan
onar›mda, caminin turuncu renginde rûmî ve
hatâî motiflerinin bulundu¤u orijinal s›va ta-
bakas›ndan bir bölüm Prizren An›tlar ve Mü-
zeler Kurumu’nda korunmaktad›r. Caminin
orijinal duvar resimlerinin 17. yüzy›l, günü-

müzde mevcut süslemelerinin ise 18. yüzy›la
ait oldu¤unu tahmin ediyoruz. Camii, bir ara
“Do¤u Dillerde El Yazma Eserleri Müzesi”
olarak kullan›lm›fl ve 1992 y›l›nda tamamen
ibadete aç›lm›flt›r.   

PR‹ZREN EM‹N PAfiA CAM‹
Tarihçesi: Prizren flehir merkezinde bu-
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Resim 15-16-17; Prizren Sinan
Pafla Camii harimi kalemifli
süslemeleri

Resim 18; Prizren Sinan Pafla
Camii kubbe içi

Resim 19-20; Prizren Sinan
Pafla Camii harimi kalemiflleri

Çizim 5; Prifltine Sinan Pafla
Camii Plan› (Nenadoviç)

Çizim 6; Prifltine Sinan Pafla
Camii Kesiti (Nenadoviç)



lunan Emin Pafla Camii, hicrî 1247/milâdî
1831-32 tarihinde Mehmed Emin Pafla. tara-
f›ndan yapt›r›lm›flt›r. (Resim 21) Mehmed
Emin Pafla, Köstendil Sanca¤› Mutasarr›f›
Mehmed Tahir Pafla’n›n o¤lu ve Mahmud
Pafla’n›n kardeflidir. Emin Pafla, Prizren San-
cak Beyi görevindeyken vefat etmifltir(13). Ca-

mi, medrese,
mektep, han,
hamam ve çefl-
meden oluflan
yap›lar bir kül-
liyeyi teflkil et-
mekted i r (14 ) .
Camiinin girifl
kap›s› üzerin-
de, 42x52cm.
ö l ç ü l e r i n d e
m e r m e r d e n ,
sülüs yaz›l› in-
fla kitabesi  yer

almaktad›r. 

Kitabenin transkripsiyonu flu flekildedir:

“Sahib’ül hayrat ve’l hasenat Pirzerini
Tahir Paflazâde Mehmed Emin Pafla
Yesserallahü Teâlâ küllema fîddar mâ yeflâ
fî sene seb’a erba’in ve mieteyn ve elf
sene 1247”.  
Tan›m›: Kare, kübik planl› harim, gü-

neyde kare, üzeri yar›m kubbe örtülü mihrap
ç›k›nt›s› ile son bulmufltur (Resim 22). Hari-
min üzeri kubbelidir ve kubbe sekizgen bir
kasnak üzerine oturmaktad›r. Camiinin girifl
kap›s›ndan girince,harim de, sa¤ tarafta dört
mermer sütun üzerine oturan bir mahfil yer
almaktad›r (Resim 23). Mahfile ahflap bir
merdivenle ç›k›lmaktad›r. Mihrab›n üzeri ka-
lemifli bezelidir. Mihrab›n üst k›s›mlar› mu-
karnasl› olup, en üstte de taçlar yer almakta-
d›r (Resim 22-24-25). Minber mermerdendir
ve üzeri defalarca boyanm›flt›r. Ayr›ca, camii
de kubbede as›l› iki deve kuflu yumurtas› da

bulunmaktad›r. Cami-
inin kuzeyindeki üç bö-
lümlü, revakl› son cema-

at yeri 1995 y›l›nda kapat›lm›flt›r. Kubbeye
tromplarla geçilmektedir. Kesme tafl ve mo-
loz tafltan infla edilen camii, 1855-56 y›llar›
aras›nda halk taraf›ndan onar›lm›flt›r. Kesme
tafltan infla edilen minare, çokgen gövdelidir.
1992 y›l›nda minare tamamen, s›vayla kap-
lanm›flt›r. Camiinin do¤u ve bat› cephelerin-
de altta on pencere, daha büyük ve dikdört-
gen fleklinde olurken, di¤er ikinci s›radaki
pencereler dokuz tanedir. Bu pencereler daha
küçük ve üst k›s›mlar› oval biçimdedir. Ca-
miinin giriflinin tam karfl›s›nda, medresesi ile
avluda iki basit çeflme ve son y›llarda yap›l-
m›fl bir flad›rvan yer almaktad›r. Camii avlu-
sunda bulunan mezar tafllar› aras›nda Meh-
med Emin Pafla’n›n kabri de bulunmaktad›r. 

Süsleme Program›: Camiinin kubbesinin
ortas›nda yapraklarla birlikte stilize edilmifl
büyük bir rozet bulunmaktad›r (Resim 26).
Rozetin kenarlar› sekiz madalyonla süslen-
mifltir. Madalyonlar›n içinde “Emin Pafla Ca-
mi”, “Edirne Selimiye” ve mahalli camiler-
den birinin oldu¤unu düflündü¤ümüz cami
tasvirleri, k›r bahçeleri ve natürmortlar bu-
lunmaktad›r (Resim 27). Kubbe kasna¤›n›
çevreleyen bordürde, kubbeye geçiflleri sa¤-
layan tromplar›n iç yüzeylerinde bitkisel mo-
tiflerin hakim oldu¤u barok tarz›nda süsle-
meler yer almaktad›r. Kubbe köfleliklerinde
etraf› k›vr›k dallarla çevrilmifl ortas›nda gü-
nefli sembolize eden bir motif yerlefltirilmifl-
tir. Kemer yüzeylerinde birbirine geçmeli
olarak geometrik kompozisyonlar bulun-
maktad›r. Pencere kenar bordürlerinde de
ayn› bitkisel motifler kullan›lm›flt›r. Mihrapta
ve Camiinin pek çok yerinde kalemifli süsle-
meler yer almaktad›r. Caminin duvar süsle-
melerinde cami tasviri, köprü, kale gibi man-
zara resimleri, perde motifi, k›vr›k dal motif-
leri gibi bitkisel süslemeler, akantus yaprak-
lar›, kartufllar ve vazoda gül demetlerine rast-
lanmas›, buradaki duvar resimlerinin 19 yüz-
y›l›n ilk yar›s›nda yap›lm›fl olabilece¤i fikrini
vermektedir.  
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(13) Raif V›rmiça, Prizren
Camiileri, Prizren, 1996,
s.185-186.
(14) Ev.K.K.158.d., 77-79.s.

Resim 21; Prizren Emin Pafla
Camii

Resim 22; Prizren Emin Pafla
Camii mihrab›

Çizim 7; Prizren Emin Pafla
Camii Plan› (E.H. Ayverdi)

Resim 23; Prizren Emin Pafla
Camii mahfili

Resim 24; Prizren Emin Pafla
Camii mihrap bölümü

Resim 25; Prizren Emin Pafla
Camii harimi

Resim 26; Prizren Emin Pafla
Camii kubbesi

Resim 27; Prizren Emin Pafla
Camii kubbe içi kalem ifli



CAKOVA HADIM CAM‹

Tarihçesi: Had›m Camii, Cakova flehir
merkezinde, eski çarfl› içinde III. Sultan Mu-
rat’›n Saray görevlilerinden Had›m Süley-
man A¤a Bizeban(15) taraf›ndan hicrî 1003/
milâdî 1594-1595(16) tarihinde infla ettirilmifl-
tir. Camiinin infla kitabesi, savafltan hasar
gördü¤ü için okunamam›flt›r. Ancak, cami-
nin son cemaat yerindeki pencere al›nl›kla-
r›ndan birinde  “Tarih-i ta’mir camii Süleyman
aleyhi’l-cenneh”, hicri 1260/miladi 1844-1845
tarihli hüsnü hat ile yaz›lm›fl bir kitabe bu-
lunmaktad›r. (Resim 28) Kitabeden caminin
bu tarihte genifl çapl› bir onar›mdan geçti¤i
anlafl›lmaktad›r.         

Tan›m›: Camii, Had›m Süleyman A¤a
külliyesine aittir. Külliye de camii ile birlikte
medrese, mektep, kütüphane, muvakithane,
han ve  hamam yer almaktayd›. Günümüzde
sadece mektep ve camii ayaktad›r. Had›m
Camii, Cakova’da tek kubbeli camilerin en
büyü¤üdür (Resim 29). Camiinin tamam›
kesme taflla infla edilmifltir.  12.40x12.40 m.
ölçüsünde kare planl› olan camii, tek kubbe
ile örtülüdür. Kubbe köflelikleri tromptur.
Kubbe kasna¤› sekizgendir. Camiinin son ce-
maat yeri dört mermer sütuna oturmaktad›r.
Üç kemer gözlü olan son cemaat yerinin iki
yan›, aynal› tonoz ve ortas› kubbe ile örtül-
müfltür.  Camii, 1999 y›l›ndaki savaflta S›rplar
taraf›ndan kundaklanm›fl ve bu s›rada mina-
resi flerefe k›sm›na kadar y›k›lm›fl, son cema-
at yeri ve iç bölümlerinde büyük hasar mey-
dana gelmifltir. Minarenin petek ve külah k›s-
m› y›k›lm›flt›r. Minare gövdesinden flerefeye
geçiflte istalaktit kullan›lmam›flt›r. Camiinin
hasar gören ahflap kap› kanatlar› orijinaldir.
Günümüzde ibadete kapal› olan Camii, Ko-
sova ‹slâm Birli¤i Meflihat› taraf›ndan kulla-
n›lmaktad›r. 2001 y›l›ndaki incelememiz es-
nas›nda, 1999 y›l›nda savafltan hasar gören
camiinin onar›m› devam etmekteydi. 

Süsleme Program›: Camiinin son cemaat

yerinde ve iç duvar yüzeylerinde 18.yüzy›la
ait duvar süslemeleri bulunmaktad›r (Resim
30). Duvar süslemelerinde bitkisel ve ge-
ometrik  motiflerin yan› s›ra camii tasvirleri,
servi a¤açlar›, pencere ve kemer al›nl›klar› ile
kandil gezintisinde Kur’an-› Kerim’den ayet-
ler, hadislerden bölümler ve hat sanat› örnek-
leri yer almaktad›r. Kemer yüzeylerinde “C”
ve “S” fleklinde k›vr›k dal motifleri  kullan›l-
m›flt›r. Caminin mevcut duvar süslemeleri-
nin 1844-45’deki onar›m esnas›nda yap›ld›¤›
ihtimali üzerinde durmaktay›z. Nitekim,
mevcut s›va tabakas›n›n alt›nda farkl› dö-
nemlere ait duvar süslemelerinin izleri bu-
lunmaktad›r. Ancak, bu orijinal duvar süsle-
meleri ile ilgili daha fazla bir bilgiye sahip
de¤iliz. Caminin kubbe kasna¤›n› dolaflan
bordürde; selvi a¤açlar› aras›nda münevve-
beli olarak vazo içinde çiçek motifleri ile yu-
varlak pano içinde hat sanat› örnekleri yer al-
maktad›r. Kubbe ortas›nda dokuz yaprakl›
bir motif bulunmaktad›r. Pencere al›nl›kla-
r›nda ve kubbe köfleliklerinde panolar içeri-
sinde, kubbe kasna¤›n› oluflturan bordürün
tamam›nda hadis ve ayetlerin yer ald›¤› hat
sanat› örnekleri mevcuttur. (Resim 32) Son
cemaat yerindeki pencere ve kemer al›nl›kla-
r›nda cami tasvirleri bulunmaktad›r. Mevcut
duvar süslemeleri 1972 y›l›nda restorasyon
geçirmifltir. Savafltan hasar gören bu duvar
süslemeleri, yap›y› inceledi¤imiz s›rada ‹tal-
yan uzmanlar› taraf›ndan onar›lmaktayd›.
Ahflap olan minber çok güzel bir iflçili¤e sa-
hiptir. Minber korkuluklar›nda ve yan ayna-
l›klar›nda “Edirnekârî” tekni¤inde bitkisel
süslemeler yer
a l m a k t a d › r .
C a m i i n i n
mahfili ahflap-
t›r. Camiinin
içinde pirinç-
ten yap›lm›fl
iki orijinal
flamdan ve bir
saat vard›r.     
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Resim 32; Cakova Had›m Camii
Harimi

Resim 33; Cakova Had›m Camii
üst mahfili

Resim 28; Cakova Had›m Camii
Onar›m kitabesi
Resim 29; Cakova Had›m Camii
Resim 30; Cakova Had›m Camii
Son cemaat yeri kubbe içleri
Resim 31 ; Cakova Had›m Camii
girifl kap›s›

Çizim 8; Cakova Had›m Camii
Plan› (E.H. Ayverdi)

(15) Andrej Andrejeviç, ‹s-
lamska Monumentalna
Umetnost XVI Veka u Yu-
goslaviji, Kupolne Camije,
Beograd, 1984, s.44-45;  Ay-
verdi, a.g.e., (2000), s.313. 
(16) Hasan Kalefli-J.KKorn-
rumhf, “Prizrenski Vilayet
Prema Salnamama Prizrens-
kog Vilayeta za 1873 i 1874
godinu”, Jubilarni Broj ‘Per-
parimija’, Prifltina,  1967,
s.100.



CAKOVA HACI fiEYH  MUSA TEKKES‹
Tarihçesi: Hac› fieyh Musa Tekkesi, Ca-

kova  flehir merkezinde bulunmaktad›r. Ya-
p›n›n infla kitabesi günümüze ulaflmam›flt›r.
Tekkenin ilk kurucusu Hac› fieyh Musa’d›r.
Hac› fieyh Musa, 1855-1875 y›llar› aras›nda
‹stanbul’da medrese e¤itimini tamamlam›fl-
t›r. Buna istinaden tekkenin 19.yüzy›lda infla
edildi¤i anlafl›lmaktad›r. Tekke, günümüzde
aslî faaliyetini devam ettirmektedir.

Tan›m›: Tekke’de semahane, dervifl evi
ve türbe yap›lar› bulunmaktad›r. Rifâî tarika-
t›na ait olan tekke, genifl bir avlu içinde bu-
lunmaktad›r (Resim 34-35). Avlunun dört ta-
raf›n› farkl› tekke yap›lar› sarm›flt›r. Caddeye
bakan tarafta, as›l tekke yap›lar› yer almakta-
d›r. Tekke, büyük bir asitanedir. Yap›n›n yo-
la bakan yüzünde ve bahçe yüzünde dörder
dire¤e oturan birer ç›kmas› vard›r. Tekkenin
hemen giriflinde, kap›n›n solunda semahane,
onun ilerisinde uzun bir türbe bulunmakta-
d›r. Tekke avlusu içinde dervifl odalar› olarak
kullan›lan ikinci bir yap› infla edilmifltir(17).
Semahane üst örtüsü, 12 köfleli ahflap kubbe-
dir. Semahanenin dört taraf› maksurelerle
çevrili olup, ortas›nda bulunan ‘devran’ yeni-
dir. Mihrap duvar›n›n her iki yan›nda mahfil
bulunmaktad›r. Tekkenin son fleyhi Danyal
Efendi’nin ölümüyle o¤lu fieyh Lütfü ve bu-
nunda ölümüyle iki o¤lundan en küçük olan›
fleyhli¤e haz›rlanmaktayd›. Tekkede her Cu-
ma günü ve Muharrem aylar›nda zikir ve

devran yap›lmak-
tad›r.  

S ü s l e m e
Program›: Sema-
hane duvarlar›n-
da alem, teber,
topuz, flifl, bendir,
kudum v.b. as›l›-
d›r.  Semahane-
nin kubbesi için-
de kalemifli süsle-
meler bulunmak-

tad›r (Resim 36). Kubbe göbe¤inde alt›gen
figüründen aç›lan alt› kollu y›ld›z (Mühr-ü
Süleyman), buradan on iki kollu y›ld›za
do¤ru aç›lan ve bunun etraf›n› çevreleyen
onikigen ahflap bir tavan vard›r (Resim 37-
38). Bu ahflap tavan› çevreleyen daire fleklin-
deki bir bordürün üzerinde baklava motifle-
ri yer almaktad›r. Bunun etraf›n› çevreleyen
birbirinden ayr›lm›fl dikdörtgen panolar
vard›r. Bu panolar›n üzerinde münevvebeli
olarak kesilmifl karpuz ve vazo içinde çiçek
motifleri kullan›lm›flt›r. Kubbe göbe¤inin en
d›fl yüzeyinde dikdörtgen panolar içerisinde
“Ka’be Tasviri”, “Mescid-i Nebevî”, “Seyyid
Sultan Türbesi” ve “Tac Mahal”›n tasvirleri
bulunmaktad›r (Resim 39-40-41). Minyatür
tarzda olan bu tasvirlerde siyah renk yo¤un
olarak kullan›lm›flt›r. Bu panolar›n aras›nda
bitkisel süslemelerin oluflturdu¤u kompo-
zisyonlar vard›r. Bu duvar süslemelerinin
mahallî sanatç›lar taraf›ndan yap›ld›¤› ve
19. yüzy›l ürünü oldu¤unu tahmin ediyo-
ruz. Tekke, k›rma bir çat›yla örtülüdür. Tek-
kenin, alt k›s›mlar› kerpiçten, üst k›s›mlar›
ahflap karkastan yap›lm›flt›r. Ana giriflteki
eyvan›n solundaki mekan›n kubbesi ba¤da-
di  ve kalem iflli olup çatlamalar meydana
gelmifltir. Semahanenin mahfil kat› ahflapt›r.
2001 y›l›nda yap›da incelememiz esnas›nda;
mahfil kattan geçilen odalarda ahflap döfle-
me, ç›tal› ve göbekli tavan, nifl, dolap ve
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Resim 34; Cakova Hac› fieyh
Musa Tekkesi

Resim 35; Cakova Hac› fieyh
Musa Tekkesi ön cephesi

Resim 36; Cakova Hac› fieyh
Musa Tekkesi Semahanesi
kubbbesi

Resim 37; Cakova Hac› fieyh
Musa Tekkesi tavan›

Resim 38; Cakova Hac› fieyh
Musa Tekkesi tavan detay›

(17) Ayverdi, a.g.e., (2000),
316-317.



pencereler genelde sa¤lam olup, iç ve difl s›-
valar›n  ise tamiri yap›lmaktayd›. 

‹PEK (PEÇ) FAT‹H CAM‹
Tarihçesi: Fatih (Bayrakl›) Camii ‹pek

(Peç) flehir merkezinde, çarfl› içinde, Cemal
Skololi Caddesinde yer almaktad›r. Camii,
15.yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Fatih Sultan Meh-
med taraf›ndan infla ettirilmifltir(18). Fatih Ca-
mii’nin infla kitabesi günümüze ulaflmam›flt›r.

Tan›m›: Cami, külliye yap›s›d›r. Külliye-
de medrese, mektep, kütüphane, han ve ha-
mam yap›lar› bulunmaktayd›. Günümüzde
sadece cami  ayaktad›r,  di¤er yap›lar y›k›l-
m›flt›r. Fatih Camii, ‹pek’te kubbeli olan tek
camidir (Resim 42). Kare planl›, 12x12m. öl-
çüsündeki yap›, sekizgen kasna¤a  oturan
tek kubbe ile örtülüdür. Kubbe köflelikleri
pandantiftir. Pandantiflerin içinde bir köfle
dilim ç›kar›lm›fl, dilimin alt›nda istalaktitli
bir sarkma konmufltur.  Eski foto¤raflar›nda
kapal› olan son cemaat yerinin, son onar›m-
larda revaklar› aç›lm›fl ve orijinal olan üç
kubbeli son cemaat yeri ortaya ç›km›flt›r(19)
(Resim 43). Caminin, farkl› tarihlerde yap›-
lan onar›mlarda birçok de¤iflikliklere maruz
kald›¤› her hâlinden aç›kça görülmektedir.
Örne¤in, d›flardan üst s›ra ve kasnak pence-
releri yuvarlak kemere dönüflmüfl, alt s›ra
pencereler ise sivri kemer-
li kalm›flt›r. ‹çerde ise yu-
varlak kemerli ve çok süs-
lü bir mahfil ilave edilmifl-
tir. Minare gövdesinin or-
talar›na kadar üç s›ra tu¤la
bir s›ra kesme tafl almafl›k
tarz kullan›lm›flken yuka-
r›ya do¤ru devam eden
bölümlerde tamamen kes-
me tafl kullan›lm›flt›r. Bu
da minarenin gövdedeki
almafl›k örgüden sonra
olan bölümünün daha geç
dönemlerde yap›lm›fl ona-

r›mlar›n ürünü oldu¤unu göstermektedir.
Caminin zemin seviyesinde de yükselme ol-
du¤unu, restorasyonunu üstlenen ‹talyan
restoratörlerin açt›¤› sondajda, inceleme
yapt›¤›m›z s›ras›nda gördük. Sondaj sonu-
cunda camiinin zemin seviyesi ile minarenin
temel seviyesinin ayn› oldu¤u anlafl›lm›flt›r.
Camide 8 alt, 6 üst, iki yanda birer de üst
pencere aç›kl›¤› bulunmaktad›r.
Mihrap, düz bir çerçeve içerisinde
sekiz s›ra mukarnasl›d›r. Minber
mermerdendir. Minberin aynal›k-
lar› orijinal, korkuluklar›n›n ise
daha sonra yap›lm›fl onar›mlar›n
ifli oldu¤unu tahmin ediyoruz .
Mahfile duvar içinde, minareye de
mahfilden ç›k›lmaktad›r. 

Süsleme Program›: Caminin
iç duvar yüzeylerinde orijinal du-
var süslemeleri taklit edilerek ye-
nileri yap›lm›flt›r. 1999 y›l›nda
S›rp güçleri taraf›ndan tahrip edi-
len caminin, duvar resimlerinin
onar›m›n› üstlenen 2002 y›l›nda
bu restorasyonu tamamlam›flt›r.
Harimdeki iç duvar yüzeylerinde,
pencere aralar›nda, pencere kenarlar›n› olufl-
turan bordürlerde, kandil gezintisinde, kub-
be kasna¤›nda, kubbe kasna¤›ndaki pencere
kenarlar›nda ve kub-
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Resim 39-40-41; Cakova Hac›
fieyh Musa Tekkesi Semahanesi
pano tasvirleri

Resim 42; ‹pek Fatih Camii

Resim 43; ‹pek Fatih Camii son
cemaat yeri

(18) Vak›flar Genel Müdür-
lü¤ü Arflivi, 172.defter,
114.sayfa, 2. sat›r.
(19) 21Ayverdi, a.g.e., (2000),
s.43.

Çizim 9; ‹pek Fatih Camii Plan›
(Mimar M.Bar›fl Ya¤l›)



benin iç yüzeyinde; bit-
kisel kompozisyonlar-
dan oluflan süslemeler
bulunmaktad›r (Resim
44-45-46). Kubbe göbe-
¤inde alt› kollu bir rozet
ve bunun etraf›nda oval
fleklinde sekiz pano yer-
lefltirilmifltir. (Resim 47)
Bu panolar›n içinde si-
yah zemin üzerine atefl

sar›s›  renginde günefli sembolize eden bir
motife yer verilmifltir. Genellikle k›rm›z› ve
mavi tonlar›n hakim oldu¤u bu süslemelerin
18. yüzy›la ait oldu¤u tahmin edilmektedir.  

G‹LAN MERKEZ (ÇARfiI) CAM‹
Tarihçesi: Merkez (Çarfl›) Cami, Gilan fle-

hir merkezinde; günümüzde Ramiz Sadiku
ve Abdullah Brifleva Caddesi’nin birleflti¤i
köflede yer almaktad›r. Camii, hicrî 1251/mi-
lâdî 1834-35’te Prizrenli Mehmed Tahir Pa-
fla’n›n k›z›, fiehzâde Han›m taraf›ndan yapt›-
r›lm›flt›r(20).

Caminin infla kitabesi güney cephede,
minberin sol üst k›sm›nda yer al-
maktad›r. Kitabe mermer üzeri-
ne, befl sat›r ve sülüs hatl›d›r. Ki-
tabenin üzeri daha sonra sar› yal-
d›zl› boya ile tamamen boyan-
m›flt›r. Kitabeden caminin Priz-
renli Mehmed Tahir Pafla’n›n k›-
z›, fiehzâde Han›m taraf›ndan;
hicrî 1251 /milâdî 1834-35’de in-
fla ettirildi¤i anlafl›lmaktad›r (Re-
sim 48). 

Kitabenin transkripsiyonu
flu flekildedir:

“Sahibu’l-hayrat ve’l hasenat imde-
tü’l-muhadderat

Errâciyetü rahmeten Hazret-i halik’ul mevcudat
Vedâr›nda-i arazin ve’s-semavat Pirzerinli fiehzâde Han›m
Binti Mehmed Tahir Pafla rahmetu’llahi teala aleyhi
Fî sene ihdâ ve hamsin ve mie’teyni ve’l-erf
Sene 1251”
Cami mihrab› üzerinde, ya¤l› boya ile ya-

z›lm›fl tamir kitabesi bulunmaktad›r. Bu kita-
beden de caminin hicrî 1344 /milâdî 1925-
26’da tamir ettirildi¤i anlafl›lmaktad›r. Kita-
be, Osmanl› Devleti’nin bölgeyi kaybetme-
sinden sonra, Osmanl›ca yaz›lm›fl olmas› aç›-
s›ndan çok önemlidir.    

Kitabenin transkripsiyonu flu flekildedir:

“Sahibu’l-hayrat
Fî sene 1250 Prizrenli fiehzâde Han›m tara-

f›ndan infla edilip
Yine fî sene 1328 mâîli inhidam bir hâle gelip

Sultan Mehmed Hamis
Hazretlerinin ihsan-› ve Gilan kasaba-i ahali-i

‹slâmiyyesinin gayretleriyle
‹nzimam ederek yeni inflas›na mübafleret

olunmufl meal›n›z etraf-› 
Erbeas› ve yuvala? Ehat›m olmayarak nâ-ta-

mam kalm›fl, sene 1341 hicrîyyesinde
Müstide Haf›z Yusuf Ziya Efendi’nin him-

met-i velayeti...............................
Ahâli-i ‹slâmiyyenin se’i ve gayretleriyle

..................................................
12 Rebîu’l-evvel sene 1344’de tamamlanm›flt›r”

Tan›m›: Cami, 18.m.x 20m. ölçülerinde,
içten kubbe, d›fltan k›rma bir çat› ile örtülü-
dür(21) (Çizim 10). 1993 y›l›nda cami, büyük
bir onar›m geçirmifltir. Bu onar›mda, caminin
d›fl› tamamen s›vanm›fl, harimin duvarlar›
boyanm›fl, harimin ortas›nda betondan iki
sütun ile iki beton sütuna oturan iki katl› üst
mahfil yap›lm›fl, içteki kubbe yenilenmifl ve
kuzey köfleye bitiflik olan minare s›vanm›flt›r.
Kuzey –bat› cepheye bitiflik olan minare ka-
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Resim 44; Cami harimi

Resim 45; ‹pek Fatih Camii kub-
ba köfleliklerindeki kalemiflleri

Resim 46; ‹pek Fatih Camii üst
mahfili ve kalem iflleri

Resim 47; ‹pek Fatih Cami
kubbe göbe¤i

(20) Ev.K.K., 172.def., 124-
4.S.
(21) Ayverdi, a.g.e., (2000),
s.36.

Çizim 10; Gilan Merkez Camii
Plan› (Mimar M. Bar›fl Ya¤l›



idesi, kesme tafltand›r. Caminin güney cephe-
sinde alt ve üst s›rada ikifler, bat›,do¤u ile gi-
rifl cephelerinde alt ve üst s›rada üçer pence-
re yer almaktad›r. Yap›da toplam, yirmi iki
pencere bulunmaktad›r. Girifl cephesinin kar-
fl›s›nda, sonradan yap›lm›fl bir flad›rvan› var-
d›r. Son cemaat yeri bulunmayan camiye, befl
basamakl› bir merdivenle girilmektedir. Ca-
minin mermer mihrab›, dekorasyonu aç›s›n-
dan oldukça önemlidir (Resim 49). Mihrap,
3.20m.x 8.20m. ölçülerindedir(22). Mihrab›n
üst k›sm›nda yer alan birer cami tasvirlerinin
ortas›nda, ya¤l› boya ile yaz›lm›fl tamir kita-
besi bulunmaktad›r (Resim 50). Bu bölümün
üstünde de, taç k›sm›n ortas›nda bir alem
yükselmektedir. Caminin minberi ahflaptan-
d›r ve orijinaldir. Minberin sol üst k›sm›nda
duvarda, mermerden infla kitabesi yer al-
maktad›r. Caminin minaresi, Gilan’da 2001
y›l› sonlar›nda meydana gelen depremde y›-
k›lm›flt›r. Camii günümüzde ibadete kapal›
olup; acilen onar›m› beklemektedir. 

Süsleme Program›: Camideki duvar re-
simleri geç dönemlerde yap›lan onar›mlar so-
nucu tahribata maruz kalm›flt›r. Hangi duvar
resminin orijinal oldu¤u, hangisinin sonra-
dan ilave edildi¤ini tespit etmek oldukça zor-
dur. Mihrab›n üst k›sm›nda acemice yap›lm›fl
birer cami tasviri yer almaktad›r. Bu cami tas-
virlerinin ikisi de ayn›d›r. (Resim 51) Kubbe
kasna¤›nda, daha önceden veya orijinalinde
mevcut duvar süslemeleri bugün badanayla
kapanm›flt›r.  

Sonuç olarak Kosova’da, sekiz Osmanl›
dönemi yap›s›nda; farkl› dönemlere ve üslûp
özelliklerine sahip kalemifli duvar resimleri
yap›lm›flt›r. Duvar resimlerinde seçilen ko-
nular aras›nda, bitkisel motifler, natürmort-
lar, k›vr›k dal motifleri, manzara tasvirleri,
mühr-i Süleyman motifi, Kâ’be, Mescid-i Ne-
bevî, Tac Mahal, Selimiye, Süleymaniye, Sul-
tan Ahmed Camii tasvirleri bulunmaktad›r.

Duvar süslemele-
rinde seçilen renk-
lerde, mavi, k›rm›-
z›, yeflil ve gri
renklerin tonlar›
k u l l a n › l m › fl t › r .
Prizren Sinan Pafla
Camii’nde kalemi-
fli duvar resimleri-
nin daha usta bir
sanatç› taraf›ndan
yap›ld›¤› anlafl›l-
maktad›r. Bu yap›-
da çal›flan usta sa-
natç›lar›n›n; üç bo-
yutlu resim yapma
yetenekleri oldu-
¤u, perspektifi çok
iyi tan›d›klar›, derinlik ve gölgeye önem ver-
dikleri görülmektedir. Prifltine Fatih Camii
ve Cakova Had›m Camii’deki duvar resimle-
ri Prizren Sinan Pafla Camii'nden farkl› ola-
rak, bitkisel motiflerin a¤›rl›kta oldu¤u bir
tezyinata sahiptir. ‹pek Fatih Camii’nde ise
hiç manzara tasviri kullan›lmam›flt›r. Ancak,
bitkisel süslemelerin ince bir iflçilikle en gü-
zel kompozisyonlar› sergilenmifltir. 

18.yüzy›lda, Osmanl› mimarisinde man-
zara kompozisyonlar› bir mimari süsleme tü-
rü haline gelmifltir. Osmanl› baflkenti ‹stan-
bul’da bafllay›p, Anadolu’ya ve Balkanlara
yay›lan bu modan›n ürünlerini Kosova’daki
baz› Türk Eserlerinde de görmekteyiz. Koso-
va’daki duvar resimleri, Anadolu’daki taflra
örneklerinde görüldü¤ü gibi, daha ilkel, da-
ha saf, minyatür geleneklerine daha ba¤l› ve
Bat› resminin perspektif denemelerine fazla
girmemifl olup, baflka bir deyimle, gerçek
halk sanat› örnekleridir.
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(22) V›rmiça, a.g.e., (1996),
s.313-317

Resim 48; Gilan Merkez Çarfl›
Camii

Resim 49; Gilan Merkez (Çarfl›)
Camii mihrab›

Resim 50; Gilan Merkez (Çarfl›)
Camii tamir kitabesi

Resim 51; Gilan Merkez (Çarfl›)
Camii mihrab› camii tasvirleri
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1963 do¤umlu. Befliktafl Atatürk K›z Lisesi mezunu. DGSA (MSÜ) de lisans ve
lisansüstü e¤itimini tamamlad› (1985). MSÜ’de doktoras›n› yapt› (1995). Sakarya

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk El Sanatlar› Bölümü, Tezhip
Anasanat Dal›nda Yard›mc› Doçent ünvan›n› ald› (2001). Ayn› bölümde yöneticilik yapt›
(2001-2002). Fakülte yönetiminde bulundu (2003). Bilimsel ve sanatsal çal›flmalar›n› hem

kiflisel hemde “ekip” olarak sürdürdü. Halen Sakarya Üniversitesi, Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde ö¤retim üyesi ve yönetici olarak çal›flmalar›n› devam ettirmekte..

15.YÜZYIL TEZH‹P SANATINDA
ZENCEREK

Yard. Doç. Dr. Hülya DO⁄RU



Türkler; Anadolu’ya yerlefltikten sonra,
kendi kültür, sanat ve birikimlerini, yerli ustala-
r›nkilerle birlefltirerek pek çok alanda çeflitli
eserler vermeye bafllad›lar. Bunlar›n bafll›calar›;
kitap sanatlar›, çini, tafl ve ahflap iflçili¤idir.
Anadolu Selçuklular› ve Osmanl›lar son derece
baflar›l› örnekler verdikleri bu sanatlarda her
zaman mükemmeli aram›fllar; zengin, özenli ve
zarif çal›flmalar› günümüzde bile hayranl›k
uyand›ran eserler olarak sanat ve süsleme tari-
himizde yerlerini alm›flt›r.

Konumuzu içeren 15.yüzy›l, di¤er sanatla-
r›n yan›s›ra kitap süsleme sanatlar› aç›s›ndan da
oldukça önemli bir dönemi kapsar. 

1. G‹R‹fi:
Erken Osmanl› yazmalar›nda farkl› etkile-

flimlerin birleflmesiyle oluflan bir tezhip üslubu-
nun varl›¤› gözlenmektedir. 15. Yüzy›l›n ilk ya-
r›s›nda tezhip ve kitap düzeni aç›s›ndan Herat
ve fiiraz Okullar›n›n etkileri özümlenmifl; II.
Murat döneminde Edirne Saray›nda haz›rlan-
m›fl baz› eserlerdeki bezeme motiflerinde,
Memluk ve Timurlu etkileri görülse de kompo-
zisyonlar Osmanl›lara özgü hale gelmifltir.(1)

15. yüzy›l›n ikinci yar›s› Kitap Sanatlar›n›n
en geliflti¤i dönemlerdendir. Fatih Sultan Meh-
met ve II. Bayezid’in  yaflad›klar› bu dönemden
günümüze kadar ulaflan örnekler sanat tarihi-
miz aç›s›ndan önem tafl›maktad›r. Osmanl›’da
nakkaflhane gelene¤i her dönemde göze çarpar.
Baflkent Bursa’dan Edirne’ye tafl›nd›¤›nda nak-
kaflhane de tafl›nm›fl;  Fatih’in ‹stanbul’u bafl-
kent yapmas›ndan sonra yeni saray ad› verilen
Topkap› Saray›’nda da faaliyetini sürdürmüfl-
tür.(2) Fatih’in Saray nak›flhanesinde saltanat›
süresince pek çok kitab›n tezhiplendi¤i  kütüp-
hanelerdeki örneklerin çoklu¤undan anlafl›l›r.(3)

Fatih Devrinden günümüze gelen tezhip
örnekleri oldukça kalitelidir. Kitap zahriyeleri
ince ve nazik hatlarla meydana getirilmifltir.(4)

Bu dönemde son derece zengin olarak düzen-
lenmifl olan zahriye sayfalar› hem tek, hem de
çift  tezhiplenmifl olarak görülür.(5) Tezhipler
salbekli oval flemse, oval ve tam sayfa olarak
görülürler.

Bafll›k ve levhalar daha sadedir. Bafllang›ç
tezhipleri genellikle bafll›k fleklindedir. Metnin
üzerinde yer alan süsleme ana pafta ve üst bor-
dürden oluflur. Paftada yer alan kartufl zence-
reklidir.

Motifler birbirine benzer ve genellikle iri-
dir. Kenar  bordürlerde iri ortaba¤ motifleri gö-
ze çarpar. ‹ri hatayiler kullan›lm›flt›r. Zeminler-
de pars bene¤i motifi görülür.(6) Aç›kl›k ve sa-
deli¤in görüldü¤ü tasar›mlarda rumiler, do¤a-
dan stilize edilmifl bitkisel motifler (hatayi, gon-
ca, penç, gonca gül, nilüfer, ›t›r yapra¤› vb.) yer
al›r.(7) Bütün eserlerde k›vr›k dallar Haliç iflini
and›ran Helezoni k›vr›mlar  fleklindedir.

Süslemelerde z›t ve parlak renkler; ortaba¤
motiflerinde yeflil, turuncu, siyah, beyaz kul-
lan›lm›flt›r. Ayr›ca motifler üzerinde k›rm›z›,
pembe, aç›k ve koyu yeflil, mavi renkler
görülür.  Zemindeki hakim renk laciverttir. Si-
yah renkse Fatih dönemi karakteristi¤idir.Alt›n
ise bu dönemin kaç›n›lmaz rengidir.

Fatih’in özel kütüphanesi için pek çok nadi-
de kitap yaz›lm›flt›r. Bunlar müzehhipler tara-
f›ndan birbirlerinden tamamen farkl› olarak in-
ce bir dikkatle bugün flaheser sayd›¤›m›z tez-
hiplerlerle ve elifli ciltler ve cilbentler içinde pa-
diflaha sunulmufltur.

Dönemin en tan›nm›fl müzehhibi Baba
Nakkaflt›r. As›l ad› Mehemmed ‹bn-i fieyh Ba-
yezid-üfl-flehir  bi- Baba Nakkafl ‘t›r.(8) Özbek
as›ll›d›r. Fatih’in ‹stanbul’u almas›ndan sonra
kurdurdu¤u Saray Nak›flhanesinin bafl›na geti-
rilmifltir.(9) Bu nak›flhanede 40-50 sanatkar çal›fl-
maktad›r. Çatalca’ya yak›n Kutlu Bey köyü ar-
pal›k olarak Baba Nakkafl’a verilmifl; bu köy Ba-
ba Nakkafl köyü olarak an›lmaya bafllanm›flt›r.
Baba Nakkafl atölyesinde yap›lan eserler döne-
min di¤er sanatç›lar› taraf›ndan öylesine benim-
senmifltir ki; bu dönemde yap›lm›fl cami ve tür-
be nak›fllar› yazmalarda kullan›lan süslemelerin
büyütülmüfl formlar› olarak karfl›m›za ç›kmak-
tad›r.(10)

Dönemin di¤er önemli müzehhip ve hattat-
lar›ndan biri de fiihabüddin-i Kudsi’dir.

Fatih Devrinde görülen afl›r›l›¤a kaçmayan,
dengeli süsleme t›¤larda da görülür. Geçmeli ve
geometrik flekilli örnekler, ço¤unlukla mavi
renkli ve alt›nla yap›lm›flt›r. Baz› örneklerde k›r-
m›z› ve yeflil renklere de rastlan›r.(11)

15. yüzy›l sonu ve 16. yüzy›l›n bafl› olarak
düflünülen II. Bayezid Devri, II. Bayezid’in
Amasya’da vali oldu¤u dönemde ortaya ç›kan
Amasya Ekolü ve Padiflah oldu¤u dönemde ‹s-
tanbul’da devam ettirdi¤i ‹stanbul Ekolünü içi-
ne al›r.(12)
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(1) Mahir, Banu Dr.  Tezhip Sa-
nat› Geleneksel Türk El sanatla-
r› T.C. Kültür Bakanl›¤›, ‹stan-
bul 1993 s.369-370
(2) Ersoy, Ayla Yrd. Doç. Dr.
Türk Tezhip Sanat›  Akbank’›n
bir kültür hizmeti.  ‹stanbul 1988
s.32
(3) Özen, Mine Esiner   Türk
Tezhip Sanat›  Gözen Kitap ve
Yay›nevi  ‹stanbul  2003  s. 6
(4) Öz, Tahsin   Topkap› Sara-
y›nda Fatih Sultan  Mehmet’e ait
Eserler. T.T.K. Yay›nlar›ndan XI.
Seri No. 3  T.T.K. Bas›mevi, An-
kara , 1993 s.23
(5) Özen, Mine Esiner   age. s.16
(6) Günayd›n, Emine  XV. XVI.
Yy. Türk Tezhibi ( ‹stanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Sa-
nat Tarihi Bölümü,  Bas›lmam›fl
Lisans Tezi )
(7) Ya¤murlu,  Haydar  Tezhip
Sanat› Hakk›nda Genel Aç›kla-
malar,  Türk Etnografya Dergisi
say›: 13. ‹stanbul 1973. S. 79-131
(8) Ünver, Süheyl  Ord. Prof. Fa-
tih ve ‹stanbul   ‹stanbul  Süley-
maniye Kütüphanesi. Yeni Eser-
leri 1167 (Kitaplar›)   
(9) Ünver, Süheyl  Ord. Prof.
Türk Süsleme Sanat›n› Yaflata-
bilmek için bir Sohbetname. ‹s-
tanbul  Süleymaniye Kütüpha-
nesi.  Yeni Eserler 388 ( Ba¤›fl
Defterleri.)
(10) Mesara, Gülbün  Türk Tez-
hip ve Minyatür Sanat›   Sandoz
Bülteni ( Üç ayda bir yay›nlanan
mesleki, kültürel dergi )   San-
doz ‹laç Sanayi Ltd. fiti. Istanbul
Y›l: 7  Say›: 25 1987:1 s:16
(11) Özen, Mine Esiner   Tezhip-
te T›¤,   Antika Dergisi  Say›: 10
M›s›rl› Yay›nlar›,  ‹stanbul  Ocak
1986  s. 46
(12) Didinal, Tülin   Bir Süsleme
Sanat› Osmanl› Tezhipleri,  Kül-
tür ve Sanat,  say›:18 ‹fl Bankas›-
n›n Bir Kültür Hizmeti, Ankara,
Aral›k 1990, s. 37



Sultan II. Bayezid Devrinde, Fatih döne-
minden ayr›lan sonsuz zenginlikte bir tezhip
anlay›fl›n›n yarat›ld›¤› görülür. Özellikle
Kur’anlarda kendini gösteren örneklere bak›l-
d›¤›nda; zahriye sayfalar›nda yaz›n›n yer alma-
d›¤› tamamen tezhipli karfl›l›kl› sayfalar tercih
edildi¤i anlafl›l›r. Bunlar son derece itinal› ve
de¤iflik formlardad›r. Zahriyelerin baz›lar› ki-
tap ciltleri fleklinde, salbekli, yuvarlak flemseli
ve köflebentlidir. Dönemin en karakteristik ör-
neklerinde zahriye sayfas›n›n levha tezhibinde
iyice incelmifl hatayi türü çiçekler göze çar-
par.K›vr›ml› dallar üzerindeki küçük çiçekler-
de ça¤dafl› Türkmen, fiiraz okulunun etkisinin
görüldü¤ü, ayr›ca Rumi düzenlemelerde tepe-
lik, ay›rma rumi motiflerin zemin üzerinde
boflluklar b›rakarak yerlefltirildi¤i görülür. Fa-
tih dönemine oranla daha incelen tezhiplerde ;
farkl› alt›n tonlar› ve zerenderzer tekni¤iyle bir-
likte,  ayr›ca lacivert ve her rengin tonlar› kulla-
n›l›r.Çin bulutlar› görülmesine ra¤men henüz
klasik Osmanl› biçimini kazanmam›flt›r.(13)

T›¤larda bir önceki dönemdeki uygulamalar›n
d›fl›nda daha uzun ve ince, hatta rumili örnek-
lere rastlan›r.15. yüzy›l›n son yar›s›ndan baflla-
yarak t›¤larda çiçek motifleri görülür.(14)

Hasan b. Mehmed, Melek Ahmed Tebrizi,
Hasan b. Abdülcelil, Ressam Turmufl b. Hay-
reddin, Evrenos, Üveys b. Ahmet, Bayram b.
Dervifl, ‹brahim b. Ahmet, Mehmed b. Bayram,
Ali, Fazlullah, Mehmed b. Melek Ahmed, Ha-
san b. Abdullah gibi ço¤u ‹ran’dan gelen mü-
zehhiplerin II. Bayezid Dönemine katk›lar› çok-
tur. Ayr›ca bu dönemde saraya ba¤l› sanatç›lar
örgütlenerek Ehl-i Hiref örgütünü kurmufllar-
d›r.

2. ZENCEREK ve 15. YÜZYIL UYGULA-
MALARI:

-‘Zincirleme halkalar›n devam› fleklinde
geometrik hatlardan oluflan tezyini flekillere
(motiflere) geçme zencerek (zencirek) ad› veri-
lir.’(15)

- ‘( Tezhipte) Yazma Kitaplar›n sayfa ke-
narlar›na ve levha yaz›lar›n›n etraf›na, iki çizgi
aras›nda alt›n yald›zla yap›lan zincirleme hal-
kalar fleklindeki süsleme suyuna verilen ad.’(16)

Zencereklerin prensiplerinden biri devam-
l›l›k ve kesilmeden ak›fl; di¤eriyse fleritlerin da-
ima birbirlerinin alt ve üstlerinden geçmeleri-
dir. Y›lankavi fleritler sadece birinci prensibe
sahip olduklar›ndan zencerek say›lmazlar. Ge-

ometrik zencerekler sonsuz örnekler
olufltururlar. Son derece ince hesaplara daya-
nan örneklerin saf geometri ve geometrik
oyunlar olarak ve s›n›rs›z bir flekil dünyas›na
aç›lan zengin hayal ürünleri olduklar›n› kabul
etmek gerekir.Yazma eserlerdeki zencerek; ya-
p›flt›r›lan yaz› ile desen aras›ndaki ka¤›t ekini
yok etmek için kullan›l›r. Yaz› ile süsleme ara-
s›ndaki ara ba¤d›r.(17) Tamamen Tezhipli say-
falarda ise sayfadaki bölünmeyi sa¤lar. Ayn›
zamanda  en basitinden en giriftine kadar bü-
tün zencerekler sonsuzlu¤u simgelerler.

Dünyan›n en eski motiflerinden olan
zencerekler Hitit ve Eski Do¤u’da baz› dönem-
lerde hakim rol oynarlar (Cilt Sanat›, Germen
kavimlerinin geometrik üslubu gibi). Bütün ‹s-
lam Ülkelerindeki süslemelerde de kullan›lan
zencereklerin en güzel örnekleri Anadolu Sel-
çuklular› taraf›ndan yap›lm›fl olan çeflitli sanat
eserlerinde görülür. Ancak ad› geçen kuzey sa-
natlar›ndaki bol dü¤ümlü ve girift örneklerden
farkl›d›r.(18) Her yüzy›lda sevilerek uygulanan
zencerekler; Beylikler ve Osmanl›lar dönemin-
deki pek çok örnekte kendini gösterir. 

15.yüzy›lda kullan›lan Zencerekler
Anadolu Selçuklular› döneminde görülen ör-
neklere benzer. Ancak daha ince ve dar, iki ve-
ya üç iplikli zencerekler yo¤unlukla kullan›l-
m›flt›r. Bunlarda fleridin de¤iflik flekillerde böl-
dü¤ü örneklere s›kça rastlan›r. 

Zencerek oluflturmak için gerekli olan ilk
ad›m bir noktad›r. Nokta, geometrik  her olay›n
merkezi oldu¤u gibi bir düzlem içinde çizilebi-
lecek olan en basit flekildir. Çizgi ise noktadan
sonra çizilebilecek en kolay flekildir.Düz, e¤ri
veya k›r›k çizgiler çeflitli aç›larla, temel geomet-
rik formlar› yarat›rlar.

Süslemelerde kullan›lan bütün kompozis-
yonlar kullan›lan malzeme ve teknik ne olursa
olsun sonuçta nokta, çizgi ve yaylardan oluflan
bir kavramlar toplulu¤una dayan›r. Hangi dö-
nemde olursa olsun bütün geometrik kompo-
zisyonlar›n ka¤›t üzerine tekrar çizilebilmesi
için baz› çizgileri belirtecek bir karalama siste-
mi gereklidir.(19)

Zencerek motiflerini hatas›z olarak çizmek
için önemli olan, zencerek tekni¤ini
kavramakt›r. Kareli ka¤›t veya milimetrik ka-
¤›tla noktalar aras›ndaki mesafenin
eflitli¤i sa¤lan›r. Bu desenin simetrisi
aç›s›ndan önemli ve gereklidir.
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(13) Mahir, Banu   Dr.   II. Baye-
zid Dönemi Nak›flhanesinin Os-
manl› Tezhip Sanat›na Katk›lar›,
Türkiyemiz Dergisi, Y›l: 20 Say›:
60  ‹stanbul  fiubat 1990  s. 68 
(14) Özen, Mine Esiner  Türk
Tezhip Sanat› age. s. 8-9
(15) Akar, Azade- Keskiner, Ca-
hide,  Türk Süsleme Sanatlar›n-
da Desen ve Motif,  Tercüman
Sanat ve Kültür Yay›nlar› :2, ‹s-
tanbul  1978, s.20.
(16) Özen, Mine Esiner,  Yazma
Kitap Sanatlar› Sözlü¤ü,  ‹stan-
bul Üniversitesi Fen Fakültesi,
Döner Sermaye ‹flletmesi, Prof.
Dr. Naz›m Terzio¤lu Bas›m
Atölyesi,  ‹stanbul 1985, s. 17
(17) Süleymaniye  Kütüphanesi
Yazma Eserler Sergisi Broflü-
ründen, 1969.
(18) Ögel, Semra,   Anadolu Sel-
çuklular›n›n Tafl Tezyinat›, Türk
Tarih Kurumu Bas›mevi, Anka-
ra 1987, s. 83-84.
(19) Mülayim, Selçuk Prof. Dr.
Anadolu Türk  Mimarisinde Ge-
ometrik Süslemeler – Selçuklu
Ça¤›, Ankara 1982,   s. 69.



Basit bir zencerek motifine bafllamak için, kareli
ka¤›d›n bordür s›n›rlar› çizildikten sonra ortada-
ki merkezlere eflit aral›klarla içi bofl yuvarlaklar
yerlefltirilir. Aral›klar› birlefltirmek için ilk yuvar-
laktan bafllayarak bordürün alt ve üst duvar›na
de¤ecek flekilde diyagonal bir hat çizilir. Bu flekil-
de yürütülen hatlarla zencerek motifi belirmeye
bafllar. Zencerek esas› kavrand›¤›nda en basit iki-
li zencereklerle birlikte üçlü, dörtlü zencerekler
de kolayca yap›labilir.(20)

Tezhiplerde kullan›lan baz› zencereklerde
noktalar aras›nda dört köfle boflluklar b›rak›lan
örneklerle oldu¤u gibi, içleri çeflitli süslemelerle
doldurulanlara da rastlan›r. Ço¤unlukla mavi ve
k›rm›z› renktedirler ve en orta göbe¤e birer beyaz
veya renkli nokta koyulur.(21)

Konuyla ilgili olarak incelenen örnekler için-
de, 15. yüzy›l yazmalar›nda bulunan tezhipli say-
falarda  kullan›lan zencerekler anahtarlar›na göre
üç ana bafll›kta toplan›r:

1. Sadece noktalarla çizilen zencerekler:
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  Turhan Vali-
de Sultan 48
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  Turhan Vali-
de Sultan 210
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  Amcazade
Hüseyin Pasha 77
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  fiehzade
Mehmed 67
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  fiehzade
Mehmed 101/ 1 
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  fiehzade
Mehmed 101/ 2
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  Ayasofya
1692
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  Ayasofya
1930
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  Ayasofya
3130
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  Ayasofya
686 ( Ciltte )
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  Süleymaniye
1025
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  Laleli 1246
‹stanbul, Nuruosmaniye  Kütüphanesi  3571
2. Noktal› ve çizgili olarak çizilen zencerekler:
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  Fatih 3879
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  Fatih 4172
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  fiehzade

Mehmed 101/ 3
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  Ayasofya
19/ 6
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  Ayasofya
686
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  Ayasofya
3470
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  Damat ‹bra-
him Pafla 1066/ 1 
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  Damat ‹bra-
him Pafla 1066/ 2
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi   Süleymani-
ye  1009
Konya, Koyuno¤lu Müzesi E.N. 9956

3. Noktal› ve kareli (içinde sadece nokta olan
bofl kare ve içinde penç olan kare) olarak çizilen
zencerekler:
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  Turhan Vali-
de Sultan 42
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  Turhan Vali-
de Sultan 265

3. SONUÇ :

15. yüzy›l Osmanl› yazmalar›ndaki tezhip
zencereklerini konu alan ve inceleyen bu çal›flma-
daki örneklerde Süleymaniye Kütüphanesinde
bulunan yazmalar ço¤unluktad›r. ‹stanbul, Nu-
ruosmaniye Kütüphanesi ve Konya, Koyuno¤lu
Müzesinden birer örnek yer almaktad›r. 15. yüz-
y›l zencereklerinde noktal› ve noktal› çizgili ör-
neklerin daha çok, noktal›, kareli anahtarl› örnek-
lerin daha az uyguland›¤› tespit edilmifltir. Bu
yüzy›ldaki yazmalardaki zencereklerde zemin
rengi genelde alt›nd›r. Zencereklerin hatlar› ince
f›rçalarla siyah renkte (is mürekkebi) boyanarak,
ço¤unlukla iki, üç veya dört iplik kullan›larak
oluflturulmufltur.

Dünyan›n en eski motiflerinden olan zence-
rekler her yüzy›lda sevilerek uygulanm›flt›r. 

Yaz› ve tezhip aras›ndaki ara ba¤› oluflturan
zencerekler, zincirleme halkalar halinde ve kesin-
tisiz olarak devam ederler. Has›r örgüsü gibi bir
alttan, bir üstten birbirlerini kateden; kendi çerçe-
velerinin d›fl›nda kesinlikle yanlara (sa¤ ve sol)
do¤ru geniflleme göstermeyen süsleme elemanla-
r›d›r. Zencerekler, anahtar çözümlerinde son de-
rece girift bir yap›ya sahiptir. Ayn› anahtar kulla-
n›ld›¤› zaman bile farkl› zencerekler elde edilebi-
lece¤i gibi bir çizgi veya nokta de¤iflimiyle son-
suz örnekler oluflturulabilir.
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1. ‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi
Turhan Valide Sultan 48
Yazar›: ‹bn Esir el- Cezeri
Eserin ad› : Camiü’l- usul fi Hadisi’r-Re-
sul
Tarihi : H. 870-M. 1465-6 Edirne, Fatih
Dönemi
Ölçüsü : 270 x 470 mm.
Zencere¤in yeri : Zahriye Sayfas›

2. ‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi
Turhan Valide Sultan 210
Yazar›: fiemseddin el-Kadimi 
Eserin ad›: Kitabü’l- Meflari ve’l- Mutara-
hat
Tarihi: H. 871-M. 1466-7 Edirne- Fatih Dö-
nemi
Ölçüsü: 285 x 170 mm.
Zencere¤in yeri: Zahriye Sayfas›, bafll›k
tezhibi

3. ‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi 
Amcazade Hüseyin Pasha 77
Yazar›: Ömer b. Abdurrahman el- Kazvini
Hattat›: Ahmet b. Ahi el. Merzifoni
Eserin ad›: Keflfü’l- Keflflaf
Tarihi: H. 871-M. 1466-7  Fatih Dönemi
Ölçüsü: 340 x 220 mm.
Zencere¤in yeri: Madalyon fleklinde Zah-
riye Sayfas› 

4. ‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi
fiehzade Mehmed 67
Yazar›: nas›r et-Tusi
Eserin ad›: fierhü’l- ‹flarat
Tarihi: H. 872-M. 1468  Fatih Dönemi
Ölçüsü: 252 x 158 mm.
Zencere¤in yeri: Bafll›k tezhibi

5. ‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi 
Laleli 1246
Yazar›: Burhaneddin Ali b. Ebi Bekr
Eserin ad›: el-Hidaye fi fierhi’l- Bidaye
Tarihi: Fatih  Saray Nakkaflhanesinde tez-
hiplenmifl.
Ölçüsü: 350 x 255 mm.
Zencere¤in yeri: Bafll›k Tezhibi

6.‹stanbul, Nuruosmaniye Kütüphanesi
3571
Yazar›: ‹bni Sina
Eserin ad›: Kanun fi’t- T›b
Tarihi: Fatih Dönemi
Ölçüsü: 370 x 220 mm.
Zencere¤in yeri: Bölüm Bafll›k Tezhibi

7. ‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi 
fiehzade Mehmed 101/ 2
Yazar›: Ebu Hanife Nu’man b. Sabit el Kufi
Eserin ad›: Maksud
Tarihi: H. 872-M. 1467-8 Fatih Dönemi
Ölçüsü: 249 x 150 mm.
Zencere¤in yeri: Zahriye Sayfas›, Serlev-
ha sayfas› 

1. ‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi 
Turhan Valide Sultan 48
Yazar›: ‹bn Esir el- Cezeri
Eserin ad›: Camiü’l- usul fi Hadisi’r-Resul
Tarihi: H. 870-M. 1465-6 Edirne, Fatih Dö-
nemi
Ölçüsü: 270 x 470 mm.
Zencere¤in yeri: Zahriye Sayfas›, Bafll›k
Tezhibi

2. ‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi 
Turhan Valide Sultan 210
Yazar›: fiemseddin el-Kadimi 
Eserin ad›: Kitabü’l- Meflari ve’l- Mutara-
hat
Tarihi: H. 871-M. 1466-7 Edirne- Fatih Dö-
nemi
Ölçüsü: 285 x 170 mm.
Zencere¤in yeri: Zahriye Sayfas›

3. ‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi
fiehzade Mehmed 67
Yazar›: nas›r et-Tusi
Eserin ad›: fierhü’l- ‹flarat
Tarihi: H. 872-M. 1468  Fatih Dönemi
Ölçüsü: 252 x 158 mm.
Zencere¤in yeri: Bafll›k tezhibi

4.‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi
Ayasofya 1930
Yazar›: Sadreddin el-Konevi
Eserin ad: Miftahü'l-gayb
Tarihi: Fatih Dönemi.

Ölçüsü: 180 x 127 mm.
Zencere¤in yeri: Çift tam sayfa Zahriye
sayfas›

5. ‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi
Ayasofya 3130
Yazar›: Ferideddin Attar
Eserin ad›: Tezkiretü'l-Evliya
Tarihi: Fatih Dönemi
Ölçüsü: 262 x 175 mm.
Zencere¤in yeri: Bafll›k Tezhibi

6. ‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi
Ayasofya 1692
Yazar›: Kad› Nasiruddin Beyzavi
Eserin ad›: Tabs›ratü'l-Mübtedi
Tarihi: Fatih Dönemi
Ölçüsü: 150 x 90 mm.
Zencere¤in yeri: Çift sayfa Zahriye Say-
fas›

7. ‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi 
Süleymaniye 1025
Yazar›:
Eserin ad›: en-Nihayefi Garaibi'l-Hadis
Tarihi: Fatih Dönemi
Ölçüsü: 355 x 255 mm.
Zencere¤in yeri: Zahriye Sayfas›, Bafll›k

8. ‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi 
fiehzade Mehmed 101/ 1
Yazar›: Ebu Hanife Nu’man b. Sabit el Kufi

Eserin ad›: Maksud
Tarihi: H. 872-M. 1467-8 Fatih Dönemi
Ölçüsü: 249 x 150 mm.
Zencere¤in yeri: Zahriye Sayfas›, Serlev-
ha sayfas› 

Konya, Koyuno¤lu Müzesi E.N 9956

Eserin ad›: Kuran-› Kerim
Tarihi: H. 800 - 850 Fatih Dönemi
Ölçüsü: 330 x 215 mm.
Zencere¤in yeri: Zahriye Sayfas› 
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‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi  
Fatih 3879
Yazar›: 
Eserin ad›: Divan-› Nas›r Buhari
Tarihi: H. 864-M. 1460 Fatih Dönemi
Ölçüsü: 203 x 131 mm.
Zencere¤in yeri: Bafll›k Tezhibi

‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi 
Turhan Valide Sultan 42
Yazar›: es-Sivasi-fiihabüddin Ahmed b.
Mahmud el-Hanefi
Eserin ad›: Uyunü't-Tefasir (Tefsir Kitab›)
Tarihi: H. 865 Fatih Dönemi
Ölçüsü: 193 x 292 mm.

Zencere¤in yeri: Serlevha sayfas
‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi 
Turhan Valide Sultan 265
Yazar›: ‹bni Sina/Hüseyin b. Abdullah el-
Buhari
Eserin ad›: el-Kanun fi't T›b
Tarihi: 15.yy. Fatih Dönemi

Ölçüsü: 223 x 338 mm.
Zencere¤in yeri: Zahriye Sayfas›

‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi 
Ayasofya 686
Yazar›: el-Gürani-fiihabüddin Ahmed b.
‹smail b. Osman-fiehülislam
Eserin ad›: el-Kevserü'l-Cari ila Riyadi
Enadis'l Bühari
Tarihi: H. 893-M. 1488-9 II. Bayezid Döne-

mi 
Ölçüsü: 226 x 370 mm.
Zencere¤in yeri: Ciltte

‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi 
Ayasofya 686
Yazar›: el-Gürani-fiihabüddin Ahmed b.
‹smail b. Osman-fiehülislam
Eserin ad›: el-Kevserü'l-Cari ila Riyadi
Enadis'l Bühari
Tarihi: H. 893-M. 1488-9 II. Bayezid Döne-
mi 
Ölçüsü: 226 x 370 mm.

Zencere¤in yeri: Zahriye Sayfas›

1.‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi 
Ayasofya 686
Yazar›: el-Gürani-fiihabüddin Ahmed b.
‹smail b. Osman-fiehülislam
Eserin ad›: el-Kevserü'l-Cari ila Riyadi
Enadis'l Bühari
Tarihi: H. 893-M. 1488-9 II. Bayezid Döne-
mi 
Ölçüsü: 226 x 370 mm.
Zencere¤in yeri: Bafll›k Tezhibi

2.‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi 
Ayasofya 3470
Yazar›: el-Belhi-Ahmed b. Sehl
Eserin ad›: Mesalihü'l-Ebdan ve'l-Enfüs
Tarihi: 15.yy. sonu-16.yy. bafl› 
Ölçüsü: 380 x 152 mm.
Zencere¤in yeri: Zahriye Sayfas›

3.‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi 
Ayasofya 19/6
Hattat: fieyh Hamdullah
Eserin ad›: Suretü'l-Enam
Tarihi: Fatih Dönemi 
Ölçüsü: 246 x 175 mm.
Zencere¤in yeri: hizb gülü

4.‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi 
Damat ‹brahim Pafla 1066/1
Yazar›: Esterabadi
Eserin ad›: fierhü'l-Kafiye
Tarihi: H. 875-M. 1470-71 Fatih Dönemi 
Ölçüsü: 327 x 212 mm.
Zencere¤in yeri: Zahriye Madalyonu,
Bafll›k Tezhibi

5.‹stanbul, Süleymaniye Kütüphanesi 
Damat ‹brahim Pafla 1066/2
Yazar›: Esterabadi
Eserin ad›: fierhü'l-Kafiye
Tarihi: H. 876-M. 1471-72 Fatih Dönemi 
Ölçüsü: 327 x 212 mm.
Zencere¤in yeri: Zahriye Madalyonu,
Bafll›k Tezhibi
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FET‹H ‹LE B‹RL‹KTE KURULAN B‹R
SEMT  EYÜP VE

FET‹HTEN GÜNÜMÜZE ULAfiAN
MAHALLELER 

Dr. Y. Müh. Mimar Fahrunnisa Ensari KARA

‹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.



Bir k›s›m fetih y›llar›ndan
bir parça gibi 

asil bir eskilik havas›nda yaflarlar. 
Hepsinde a¤aç, su, tafl 

insanla 
genifl ilhaml› bir ruh gibi konuflur. 
‹flte, ‹stanbul mahallelerinin as›l çekirde¤ini 

bu peyzajlar yapar. 

Befl fiehir - A. H. Tanp›nar 

Eyüp’ün ‹stanbul’un Fethi ‹çindeki 
Yeri ve Anlam›:
‹stanbul, kuruluflundan günümüze kadar

geçen yaklafl›k 2600 y›ll›k tarihsel süreç içinde,
politik, ekonomik, kültürel yap›s› ve iliflkileri;
fiziksel yap›s› ve boyutlar› ile dünyay› etkile-
mifl bir kenttir. Tarihsel koflullar›n de¤iflkenli¤i
içinde zaman zaman en etkin dönemlerini ya-
flam›fl, hinterland› genifllemifl; zaman zaman
k›smen etkinli¤i azalm›fl, hinterland› küçül-
müfl; Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun son dönem-
lerinde bafllat›lan Cumhuriyet döneminde de-
vam ettirilen Bat›l›’laflma hareketleri, bunu ta-
kip eden dönemlerdeki h›zl› kentleflme olgusu
ve beraberinde gelen sorunlar ile birlikte kültü-
rel, do¤al, fiziksel yap›s›ndan çok fley kaybet-
mifltir. Ancak herfleye ra¤men tarihselli¤inden
gelen özgün ve evrensel kültürel de¤erlerinin
varl›¤› ve süreklili¤i, ‹stanbul’u bir dünya ken-
ti olarak de¤erlendirmemizin en önemli verile-
ridir (1, S. 172).

‹stanbul’un evrensel varl›¤› ve kimli¤i,
Türklerden ikibin y›l önce bafllayan bir tarihi
sürecin birikimi sonucu oluflmufltur. Geç Roma
‹mparatorlu¤u’nun merkezinin Bat›ya tafl›n-
mas› ile “Çok Tanr›l› (Pagan)” dünyan›n mer-
kezi olan kent, Do¤u Akdenizli Hellenistik kül-
tür etkileflimi yan›nda Hristiyanl›k’a dönüflü-
mü yaflam›fl ve ilk büyük Hristiyan imparator-
luk olan Bizans ‹mparatorlu¤u’nun da merkezi
olmufltur. Nihayet Do¤u’dan gelen ve Orta Av-
rupa, Kuzey Afrika k›y›lar›n› hakimiyeti alt›na
alan Türklerin kurdu¤u bir büyük imparatorlu-
¤un; Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun baflkenti ola-
rak ‹slam dünyas›n›n merkezi olmufltur. ‹stan-
bul’un dünya tarihindeki statüsü; bu üç büyük
‹mparatorlu¤un baflkentinin ve bu üç ayr› dün-
ya görüflünün sosyal, kültürel, ekonomik etkin-
li¤inin merkezi olmas› ve tarihi fiziksel an›lar›-
na sahip bulunmas› ile oluflan, geçmiflinden ge-
len ve Do¤u-Bat› sentezinde buluflan evrensel
yap›s›na dayanmaktad›r(1).

Konstantinopolis fiziksel boyutlar›yla da
bir dünya kenti olmufltur. Ortaça¤’da dünya-
n›n en büyük kentlerinden biri say›lmakta, 17.
yüzy›lda ise 700 000’e varan nüfusu ve sur d›-
fl›nda Haliç, Bo¤az, Üsküdar’a yay›lan alan› ile
Avrupa ve Yak›ndo¤u’nun da en büyük kenti
kabul edilmekteydi (1, S. 175-176).

‹stanbul’un tarihsel süreç içinde kazand›¤›
bu özelliklerinin d›fl›nda, bir su kenti olmas›n›n
yaratt›¤› bilinç; deniz ile bütünleflen bir yerlefl-
me biçimi, özgün bir kent dokusu, konut ve ya-
flam biçimi yaratm›flt›r.

Co¤rafyac›lar ise, ‹stanbul’u belirli ölçüler
ile günümüzde bir dünya kenti olarak kabul et-
mektedirler ( 1, S. 176),(2).

Sonuçta ‹stanbul, geçmiflten günümüze
ulaflan tarihi, kültürel, nesnel de¤erlere sahip
olmas› aç›s›ndan sürekli bir de¤er olma niteli¤i
tafl›mas› ile ve ilaveten tarihsel varl›¤› süresince
dünya tarihinin geliflmesine katk›s› olan yarat-
t›¤› fiziksel ve sosyal ortam ile (1, S. 179), geç-
miflinde sahip oldu¤u dünya kenti olma özelli-
¤ini bugün de devam ettirmektedir. 

Dolay›s›yla ‹stanbul, tarihsel süreç içinde
gerek jeopolitik konumu, gerek bir büyük Hris-
tiyan imparatorluk olan Bizans ‹mparatorlu-
¤u’nun baflkenti ve Hristiyan dünyas›n›n mer-
kezi olmas›, gerekse güçlü politik, ekonomik,
kültürel yap›s› gibi politik, ekonomik ve dini
nedenlerle; Araplar, Türkler (Hunlar, Avarlar,
Peçenekler, Osmanl›lar), Bulgarlar taraf›ndan
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(1) D. Kuban, ‹stanbul’un dünya
kenti olma özelli¤ine,; “Tarihsel
süreç içinde uygarl›¤›n befli¤i
olan Akdeniz ve çevresinin poli-
tika ve kültürüne bu kadar uzun
süre etkin olan bir baflka kent ol-
mad›¤›na ve yine bu süreç içinde
bu üç ayr› dünyan›n kültürel bi-
rikimi ve çok yönlü uygarl›k bi-
leflenlerinin fiziki kal›nt›lar›n› ve
manevi an›lar›n› yo¤un bir biç-
imde bünyesinde saklayan bir
baflka kent olmad›¤›na” iflaret
ederek de¤inmektedir [1, S. 172].

(2) R. Stewi¤, ‹stanbul’un tarihi
süreç içinde, dünya kenti olma s›-
n›flamas› içindeki yerini afla¤›da-
ki biçimde vermektedir.   “... Yu-
kar›da sayd›¤›m›z dereceler gö-
zönünde tutularak bu usul ‹stan-
bul’a tatbik edilirse diyebiliriz ki;
‹stanbul 6-7’nci yüzy›la kadar bi-
rinci s›n›f bir dünya flehri idi. ‹s-
tanbul 4 ile 6-7’nci yüzy›l aras› ve
12-13 ‘den 20’inci yüzy›la kadar
fonksiyonunun de¤iflen ekono-
mik ve politik inkiflaf›n›n derece-
sine göre ve bununla orant›l› ola-
rak de¤iflen müfus iç ayr›nt›s› ve
flehrin yap›s›na göre 2. S›n›ftan 1.
S›n›fa kadar de¤iflen bir “Dünya
flehri” olmufltur. Bugün (1964)
ise, fonksiyon bak›m›ndan de¤il
fizyonomi ve strüktür bak›man›-
d›n “Dünya flehri” anlam›n› mu-
hafaza eden 3. S›n›f bir Dünya
flehridir...” [2, S. 75].

Resim 1; Eyüp 1993, Naile
Ak›nc›, ‹stanbul 2000, s, 59



defalarca kuflatmalara maruz kalm›flt›r. 
‹slam›n geliflmekte ve yay›lmakta oldu¤u

o dönemlerde Bizans ‹mparatorlu¤u, Müslü-
manlar›n ilerlemesine engel olabilecek kuvvet-
li bir dini ve siyasi rakip olarak görülmekteydi.
O dönemde Bizans ‹mparatorlu¤u’nun y›k›l-
mas› ile birlikte ‹mparatorlu¤un baflkenti ve
Do¤u Hristiyan dünyas›n›n merkezi olan, Do-
¤u ile Bat› aras›nda önemli bir jeopolitik nokta-
da bulunan, ekonomik, politik, kültürel aç›dan
Avrupa ve Akdeniz’i etkisi alt›nda bulundu-
ran ‹stanbul’un da fethedilerek ‹slam dünyas›-
na kazand›r›lmas› ‹slamiyet’e yap›lacak büyük
ve önemli bir hizmet olarak görülmekteydi. Bu
amaç ‹slam Peygamberi Hz. Muhammed’in bi-
linen hadisi ile dile getirilmifltir (3, S. 1173),(3).

Bu nedenle ‹stanbul, ‹slam dünyas›n›n
temsilcisi olan Araplar taraf›ndan befl kez ku-
flat›lm›fl ve neticesiz kalan bu kuflatmalar›n
ikincisinde sur dibinde flehit düflerek kalan sa-
habeler aras›nda, Hz. Peygamber’i Medine’ye
hicret etti¤inde evinde misafir etti¤i için Müs-
lümanlar aras›nda ayr›cal›kl› bir yeri olan ve
“Mihmandar-› Nebi” (Peygamber’in evsahibi)
olarak an›lan ve son derece hürmet gösteri-
len(4) Hz. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensa-
ri’ye ait kabir, Hz. Peygamber’e yak›nl›¤› ve ‹s-
lam dünyas›ndaki yeri ve itibar› nedeni ile ay-
r›ca önem kazanm›flt›r (3, S. 1173-1174), (4, S.
42-43).

‹stanbul’u fethetmek ise Osmanl›lar’a na-
sip olmufl, ‹stanbul’un fethi ile ilgili Hadis-i fie-
rif ile müjdelenen “güzel emir (komutan)” s›fa-
t› Osmanl› Sultan› Fatih’in flahs›nda tecelli et-
mifl ve “nim-el ceyfl (mutlu asker)” s›fat› da Fa-
tih’in askerlerinde tecelli bulmufltur. 

Fatih Sultan Mehmet’in, Fetihten hemen
sonra, Hristiyan dünyas›n›n bu önemli merke-
zini ‹slam dünyas›na katmak üzere Müslüman
Arap ordular› ile birlikte gelerek sur d›fl›nda
flehit düflüp kalan ‹slam dünyas›n›n bu önemli
sayg›n kiflisinin mezar› oldu¤u rivayet edilen
yerde türbesini yapt›rmas› ve hemen arkas›n-
dan 1458/1459 ‘da bu türbenin yan›na flehrin
ilk selatin camiini infla ettirmesi; Dünya tari-
hinde Ortaça¤ ile Yeniça¤ aras›nda bir geçit
olarak kabul edilen “eski dünyan›n bu en göz-
de ve büyük kentinin, Türk öncesi ‹slam dün-
yas›n›n gücüne kafa tutmufl bu güç ve kültür
oda¤›n›n el de¤ifltirmesi” nin (5, S. 54), politik
oldu¤u kadar dini ve sembolik bir anlam tafl›-
d›¤›n› da göstermekte ve simgesel biçimini bu
yap›tlarda bulmaktad›r (6, S. 30),(5).

Fatih, caminin yan›na daha sonra ilave
edilen 10 hücreli medrese, medrese içinde
oluflturulan kütüphane, imaret ve bir çifte ha-
mam ile bu noktada oluflturulan Türk ça¤›n›n
bu ilk külliyesinin etraf›n› mamur etmeye  ça-
l›flm›flt›r(6). Böylece sur d›fl›n›n bu ilk Türk-‹s-
lam yerleflmesi Fatih Sultan Mehmet taraf›n-
dan kurulmufltur.

Fetih ‹le Birlikte ‹stanbul’un, Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun Merkezi Olarak Haz›r-
lanmas›na ‹liflkin Yaklafl›mlar:

Konstantinopolis, kurulduktan sonra sü-
rekli büyüyen bir kent olmufltur. Bizans iken
20 000’e yak›n insan bar›nd›ran kentin nüfusu,
Konstantinopolis olmas›ndan 150 sene sonra
500 000 ‘i geçiyor ve dünyan›n en kalabal›k fle-
hirlerinden biri say›l›yordu (3, S. 1175; 7, S. 45).
Nüfusun  h›zl› artmas› sonucu daha IV. yüzy›l
sonunda Haliç ve Marmara k›y›lar›nda yeni
mahalleler oluflmaya bafllam›flt›r (6, S. 29). ‹m-
parator Teodosyus’un ölümünden sonra,
395’de, Roma ikiye ayr›l›p, Konstantinopolis
tam özgürlü¤üne kavuflmufl ve büyüme h›z›
giderek artm›flt›r. Roma küçülüp 476’da ‹mpa-
ratorlu¤unu kaybederken, Konstantinopolis
Bat›’dan da toprak alarak genifllemifl ve yeni
bir dini otorite kurulmufltur (7, S. 45).

Kent, nüfus olarak büyümesinin yan›nda,
Antikça¤’da giderek dünyan›n en güçlü politik
merkezlerinden biri olmufl ve bunun sonucun-
da ekonomik ve kültürel alanda da dünyay› et-
kileyecek flekilde geliflmifltir(7).

Pagan dünyan›n Hristiyan dünyas›na dö-
nüflümü bu merkezden idare edilmifl (6, S. 26)
ve flehir ilk büyük Hristiyan ‹mpatatorluk olan
Bizans ‹mparatorlu¤u’nun da yönetimsel mer-
kezi olmufltur (3, S. 1154-1155; 6, S.28). Orta-
ça¤’da ise büyük bir ekonomik ve kültür mer-
kezi olarak prestijini devam ettiren bir Geç An-
tik kentidir (3, S. 1154; 10, S. 14). Varl›¤› ile ‹s-
lam ve Bat› Dünyalar› ile yeni biçimlenmeye
bafllayan Slav dünyas›n›n düflünce ve sanat›n›
etkileyen bir kültür ortam› yaratmay› sürdür-
müfltür (1, S. 173; 3, S. 1157, 1165; 7, S. 46).

Ancak nüfusun saptanmas› zor olmakla
birlikte VII. Yüzy›ldan itibaren azalmaya bafl-
lad›¤›, Latin istilas›ndan sonra ise kentin he-
men hemen boflald›¤› bilinmektedir (10, S. 14-
15). Dördüncü Haçl› Seferi s›ras›nda   Konstan-
tinopolis’i Avrupal›lar’›n (Latinler’in) 1204 y›-
l›nda istila etmesindin sonra (3, S. 1165) yeni-
den yap›lanman›n s›n›rl› oldu¤u son yüzy›llar-

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

342

(3) ‹stanbul’un fethinden 857 se-
ne önce, ‹slam dininin Peygam-
beri Hz. Muhammed taraf›ndan
söylendi¤i, sahabeden Bisr-ül
Genevi taraf›ndan rivayet edilen
Hadis-i fierif’de; “Konstantiniyye
elbet bir gün fetih olunacakt›r.
‹mdi onu fethedecek emir (ku-
mandan) ne güzel emirdir ve bu
ordu ne güzel ordudur” denil-
mektedir[4,S.].

(4) Kendisi ayr›ca 150 Hadis-i fie-
rif nakletmifltir [4, S. 42-43].

(5) O. Kolo¤lu, fethin simgesel
de¤erini; “... Osmanl› Sultan› za-
ferini mesajlar, hediyeler ve zafer
alay›nda geçirilecek esirlerle bir-
likte di¤er Müslüman hüküm-
darlara gönderdi. Araplar›n de-
falarca kuflat›p ele geçiremedi¤i
bu en ünlü flehrin ‹slam’a kazan-
d›r›lmas› büyük coflku yaratt›.
Olaya ilahi bir nitelik kazand›r-
mak için hemen ifle giriflildi. Pey-
gambir’e mal edilen ve Konstan-
tiniyye fethini müjdeleyen, o ko-
mutanla o askeri ululayan yak›fl-
t›rma hadisler ortaya at›ld›. Pey-
gamber’in ashab›ndan Eba Ey-
yüb-ül Ensari’nin mezar› da kefl-
fedilip bu çaba tamamland›. Da-
ha sonra flehirdeki ve Anadu-
lu’daki azizleri kendi evliyalar›
aras›na katmakla ve onlara adak-
lar adamakla Do¤ulu’lar aras›
uzlaflma perçinlendi...” ifadeleri
ile belirtmektedir [7, S. 46–47].

(6) Eyüp’ten önce kurulan Zey-
rek ve Ayasofya Medreseleri’ne
birer kütüphane tesis etmifl olan
Fatih Sultan Mehmed, Eyüp
semtine de ilk kütüphaneyi ka-
zand›rm›flt›r [8, S. 202]. Eyüp
Külliyesi’nin Medresesi içinde
1457 y›l›nda kuruldu¤u kabul
edilen bu küphaneye Fatih’in 1
000 kadar kitap vakfetti¤i yaz›l›-
d›r. Bu kütüphaneye daha sonra
baz› devlet ve din adamlar› da
ba¤›fl yapm›flt›r. 1479, 1481 y›lla-
r›nda Karamanl› Niflanc› Meh-
med A¤a ile, ‹stanbul’un ilk ka-
d›s› H›z›r Bey’in torunu ve Hoca
Sinan Pafla’n›n o¤lu Mehmed
Efendi’nin bu kütüphaneye kitap
ba¤›fl› yapt›¤› bilinmektedir. Kü-
tüphane, medrese ö¤retim üyele-
ri ve ö¤renciler için kurulmufltur.
Eyüp Medresesi’nin y›k›lmas› ile
elde kalan kitaplar, Eyüp Camii
içindeki dolaplarda muhafaza
edilmifl , 1924 y›l›nda yürürlü¤e
giren “Tevhid-i Tedrisat Kanu-
nu” hükümleri çerçevesinde,
medrese kütüphanesi olarak ku-
rulan, cami kütüphanesi  olarak
devam eden Eyüp semtinin bu
ilk kütüphanesi, 191’i yazma ol-
mak üzere 264 eser olarak Hüs-
rev Pafla Kütüphanesi’ne devre-
dilmifltir [9, S. 7].

(7) D. Kuban bu konuda :
“...Konstantinopolis’in en gör-
kemli dönemi,  henüz bir Geç Ro-
ma kenti özelliklerini tafl›d›¤›
yüzy›llard›r. Genel olarak
413’den Bizans dünyas›n›n Do¤u
ve Güney parças›n›n Müslüman-
lar›n eline geçmesine kadar sü-
ren üçyüz y›l içinde Geç Antik
Dünya’n›n en güzel kenti yarat›l-
m›flt›r...” demektedir [10, S. 12].



da kentin Haliç’e bakan yamaçlar›n›n kalabal›k
oldu¤u, Geç Antik an›tlar›n harap veya yok ol-
du¤u tarihçiler taraf›ndan ifade edilmektedir
(3, S. 1167-1169; 7, S. 46).

Yeniça¤’›n bafllang›c› kabul edilen(8),
Konstantinopolis’in bir ‹slam ‹mparatorlu¤u
olan Osmanl›’lar taraf›ndan fethedilmesinin
akabinde, isminin ‹stanbul olarak de¤ifltirilme-
si ve fethinden dört sene sonra, 1457’de Os-
manl› Devleti’nin baflkentinin Edirne’den bura-
ya tafl›nmas› ile kent(9); Do¤u Akdeniz ve Av-
rupa  topraklar›n› egemenli¤i alt›na alm›fl güç-
lü bir Türk (Osmanl›) -‹slam ‹mparatorlu-
¤u’nun merkezi olarak jeopolitik konumu ve
kültürel yap›s› ile dünyay› etkilemekte devam
etmifl (11, S. 115) ve ‹slam dünyas›n›n en büyük
flehirlerinden biri olarak da günümüze ulafl-
m›flt›r. 

Konstantinapolis fethedildi¤inde kent, nü-
fusu boflalm›fl harap bir flehirdi (3, S. 1157),(10).
Fetihten sonra Fatih Sultan Mehmet’in yapt›¤›
ilk ifl güdümlü bir imar ve iskan politikas› uy-
gulayarak kenti yeniden ekonomik, kültürel ve
sosyal aç›dan canland›rmak oldu(11-12).

Dünyaya hakim bir ‹mparatorluk kurmak
üzere sistemli bir flekilde hareket eden Fatih
Sultan Mehmet’in ‹stanbul’u fethettikten sonra
karfl› karfl›ya kald›¤› en önemli sorun, hiç flüp-
hesiz ki, bu kesitte jeopolitik, co¤rafi konumu
ve özellikleri itibariyle bu son derece önemli
kentin tarihselli¤ine ve önemine uygun bir bi-
çimde imar ve iskan edilmesi olmufltur. 

Ancak Osmanl› Devleti’nin o dönemdeki
kaynaklar›n›n zenginli¤i ve yönetim kudreti de
bu imkan› sa¤lam›flt›r. 

E. H. Ayverdi ve Ö. L. Barkan, fetihden
sonda ‹stanbul’un Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
baflkenti olarak haz›rlanmas›n›; “... ‹stanbul’un
fethini müteakip, Sultan Mehmed II.‘nin bu bü-
yük flehri tarihi flöhretiyle mütenasib bir flekil-
de imar ve iskan etmek gibi muazzam bir me-
sele ile karfl›laflt›¤› muhakkakt›r. Fatih’in cihan-
flümul bir imparatorluk kurmak üzere, sistemli
bir flekilde yapt›¤› büyük harbleri kazanmak
için sarfetti¤i gayret, hüner ve teflkilatç›l›k kuv-
veti yan›nda ‘ayr› bir heybet ve azamet arzeden
bu ifl’ , Fatih Vakfiyesi Türkçe tercümesinin
mukaddimesinde kullan›lm›fl bir ifade ile, bu
cihangir padiflah›n ‘cihad-› asgardan cihad-›
ekber’e’ , yani bu defa harblar›n en büyü¤üne
geçmesini icap ettirmifl ve devletin mal, insan
ve malzeme kaynaklar›n› bu u¤urda seferber

ederek, yine ayn› vakfiyede zikredilmifl olan
‘hüner bir flehir bünyad eylemektir-reaya kal-
bin abad eylemektir’ beytinde ifadesini bulan
flahane bir anlay›fl ve davran›flla ‘bu mesele’ile
meflgul olunmuflt›r...” ifadeleri ile anlatmakta-
d›r (12, S. X).

‹stanbul’un imar›nda, daha önce Bursa ve
Edirne’de uygulanm›fl olan, hay›r ifllerinin ger-
çeklefltirildi¤i ve vak›f yolu ile süreklili¤inin
sa¤land›¤›, “imaret sistemi” olarak isimlendiri-
len, külliye halinde tesisler kullan›lm›flt›r. Ge-
nellikle birkaç› bir arada planlanm›fl bulunan
cami, mescid, medrese (dar-ül kurra, dar-ül
hüffaz vs.), s›byan mektebi, kütüphane, aflevi
(imaret), misafirhane (tabhane), hastane (t›mar-
hane, dar-üfl flifa), kervansaray, tekke-zaviye
gibi dini, kültürel, sosyal yard›m amaçl› tesis-
ler; bu tesislerin kalabal›k idareci ve hizmetli
grubu için yap›lacak konutlar; bu tesisler ve ko-
nutlar›n yaflamas› için devaml› gelir sa¤layan
han, hamam, çarfl›, f›r›n, de¤irmen, arasta, bez-
zazistan, boyahane, salhane, bayram ve pazar
yerleri gibi ticaret ve imalathaneler; çeflme, se-
bil gibi hayrat su yap›lar› ile bütün bu yerleflme
bütününün su ve kanal gibi alt yap›s›, ‹stan-
bul’da imar ve iskan edilmek istenen yeni yer-
leflme alanlar›n›n çekirde¤ini oluflturmufltur.
(13,S. 273).

Bu çekirdekler etraf›nda zamanla bu mer-
kezlerin getirdi¤i kolayl›klar, vergiden muafi-
yet, yerleflmek isteyenlere arsa ve ev vermek
gibi teflvik edici tedbirler ile yerleflme alanlar›
genifllemifl, yeni mahalle ve semtler oluflmaya
bafllam›flt›r. Bu yeni geliflen mahalle ve semtle-
rin çekirde¤ini genelde vak›f tesisleri teflkil et-
mektedir.

Din, toplum yarar› ve hay›r yapma duygu
ve düflüncesinin birbirini besledi¤i toplumda,
devlet ad›na padiflahlar taraf›ndan yapt›r›lan
vak›f tesisleri yan›nda halk›n varl›kl› kesiminin
de vak›flar kurmas›, ‹stanbul’daki imar hare-
ketlerini dolayl› olarak desteklemifltir. Vak›f
kurulmas› usullerinin sa¤lad›¤› dokunulmazl›k
gibi imkanlar; büyük yat›r›mlar isteyen han,
hamam, imalathane çarfl›, kapan, mizan, f›r›n,
de¤irmen boyahane, salhane, debba¤hane, cen-
dere  gibi imalat ve ticaret tesislerinin özel te-
flebbüslerce kurulmas›n› teflvik etmifl, böylece
devlet ve özel teflebbüs iflbirli¤i ile ‹stanbul’un
imar hareketlerinde k›sa zamanda baflar›ya
ulafl›lm›flt›r (1, S. 160-164; 13,S. 335-352).

Görülüyorki ‹stanbul’un büyük bir ‹mpa-
ratorlu¤un merkezi olarak örgütlenmesi ve  k›-
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(8) O. Kolo¤lu, ‹stanbul’un Türkler
taraf›ndan fethinin Avrupa’daki
etkisini ; “...Bizans baflkentinin
düfltü¤ü haberi Avrupa’da zanne-
dilebilece¤inden çok büyük korku
yaratt›. Baflta Roma’daki Sen. Pi-
yer’inki olmak üzere bütün kilise-
lerin çanlar› uzun uzun çald›. Papa
yeni bir Haçl› Seferi için toplant›
düzenledi. Bütün bunlar sonuçsuz
kald› ama, her fley Avrupal›’n›n
ruhunu öylesine etkiledi ki, yüz-
lerce y›l sonra, Dünya tarihini dö-
nemlere ay›rmaya kalk›flt›klar›nda
1453’ü Ortaça¤lar’› indirip Yeni-
ça¤lar’› bafllatan tarih diye seçmek-
le, en az›ndan Konstantiniyye’de
yepyeni bir sentez denemesinin
varl›¤›n› onaylam›fl oldular...” diye
anlatmaktad›r [7, S. 46].

(9) ‹slam Ansiklopedisi’nde ‹stan-
bul’un, Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nun baflkenti yap›lmas› ile ilgili
olmak üzere; “... 1457 sonlar›nda
Edirne’de büyük tahribat yapan
yang›n› müteakip, Fatih Sultan
Mehmed ‹stanbul’u Osmanl› Dev-
leti’nin saltanat merkezi ittihaz et-
mifl olmal›d›r...” denilmektedir [3,
S. 1201].

(10) O. Kolo¤lu ise, kentin fetih s›-
ras›nda durumu ile ilgili olmak
üzere; “...Konstantiniyye’nin fethi-
ni gerek Do¤u-Müslüman ve ge-
rekse Bat›-Hristiyan dünyalarda
yaratt›¤› etkinin büyüklü¤ü, o y›l-
daki fiziki varl›¤›yla hiç de orant›l›
de¤ildir. Nüfusu ilk kurulufl gün-
lerindeki kadar az, kültürel ve
maddi zenginli¤i nededeyse s›f›ra
inmiflti. Konstantinopolis’ten Av-
rupa’ya kaç›r›lan eski Yunan kitap-
lar›n›n Rönesans’› bafllatt›¤› fleklin-
de bir iddia abart›l› flekilde ileri sü-
rülür, oysa bu kitaplar›n art›k Bi-
zans baflkentinde okunmamakta
oldu¤u unutulur...”demektedir [7,
S. 46].

(11) ‹lgili kaynakta, fetihden
sonra, özellikle Padiflah’›n gay-
reti ile flehirin canland›r›lmas›
ve geliflmesine çal›fl›ld›¤› afla¤›-
daki flekilde anlat›lmaktad›r:
“...Fethi müteakip imar, ticaret
ve iktisadi faaliyeti canland›r-
maktan baflka, flehrin ilim ve
içtimai hayat bak›m›ndan ge-
liflmesi için tedbirler al›nmakta
idi. Bu gayeye eriflmek için, Pa-
diflah baflta kendisi çal›fl›yor,
vezirlerini de daima teflvik edi-
yordu...” [3, S. 1201].

(12) O. Kolo¤lu ise bu durumu;
“... Konstantiniye vard› ama,
hemen hemen içinde halk kal-
mam›flt›. T›pk› Konstantin’in
ilk günlerindeki gibi flehiri dol-
durmak için özel bir nüfus po-
litikas› gerekli oldu...” diye an-
latmaktad›r [7, S. 46-47].



sa zamanda imar edilmesinde vak›f kurulma
usullerinin getirdi¤i imkanlar›n katk›s› inkar
edilemez.

‹stanbulun fethinden sonra bafllang›çta bi-
rer toplanma merkezi durumunda olan; fetihde
yararl›k göstermifl, burada mülk edinmifl, ha-
y›rsever zatlar (ulema, topçubafl›lar, sekbanba-
fl›lar, sancakdarlar, çak›rc›lar, çobanbafl›lar vb. )
ile ‹stanbul’a gelip yerleflen varl›kl› ifl sahibi ki-
fliler taraf›ndan kurulan cami, mescid gibi vak›f
eserlerin etraf›nda ufak topluluklar halinda ge-
liflmeye bafllayan mahalleler, genelde bu cami
ve mescidlerin isimleri ile an›lm›flt›r. 

Fetihten hemen sonra ‹stanbul en afla¤› bir
yüzy›l boyunca büyük bir flantiye halinde de-
vaml› imar ve infla edilmifl, bafllang›çta liman
ticareti nedeni ile Haliç k›y›lar›ndan bafllayan,
birinci, ikinci, üçüncü tepelere ve nihayet Mar-
mara sahiline do¤ru giderek yay›lan kubbe ve
minarelerin hakim oldu¤u yeni çehresi ile flehi-
re bir Osmanl›-Türk-‹slam kimli¤i kazand›r›l-
m›flt›r (12, S. XI).

Fatih döneminde bafllayan imar hamleleri,
Sultan II. Beyaz›t ve özellikle Kanuni Sultan Sü-
leyman taraf›ndan; camiler, imaretler, K›rçefl-
me su yollar›n›n yapt›r›lmas› gibi büyük imar
faaliyetleri ile devam ettirilmifltir (12, S. XI).

Ancak büyük bir imparatorlu¤un merkezi
olarak haz›rlanmakta olan ‹stanbul’un yeni
strüktürünün temelleri Fatih döneminde at›l-
m›fl, geliflmenin büyük bir k›sm› ise Fatih Sul-
tan Mehmet ve Sultan II. Beyaz›t döneminde

gerçeklefltirilmifltir. 
E. H. Ayverdi, kentin geliflimi ile ilgili ol-

mak üzere; “... 1922’lerde ‹stanbul’da surlar
içinde mevcut 280 mahalleden 183’ünün , yani
üçte ikisinin Fatih devrinde kuruldu¤unu, Fa-
tih devri mahalleleri ile Sultan II. Beyaz›t döne-
minde teflekkül eden mahallelerin toplam›n›n,
bu son dönemde mevcut olanlar›n say›s›na
yaklaflt›¤›n›...” ifade etmektedir (14, S. 84).

‹stanbul’un imar edilmesinin paralelinde
onun kadar önemli olan di¤er bir konu ise is-
kan edilmesidir. Fetih öncesi ‹stanbul; iflgal ve
tahripler, Venedik ve Cenoval›lar’›n ekonomik
bask› ve istismar› ile eski gücünü ve hinterlan-
d›n› kaybetmifl, nüfusu 70 000’i geçmeyen bo-
flalmifl harap bir flehirdi. Fetihden sonra esir
muamelesine tabi tutulan halk›n, memleketin
di¤er taraflar›na da¤›t›lm›fl olmas› da iskan so-
rununu ön plana ç›kartm›flt›r. 

‹stanbul’un iskan edilmesinde takip edilen
politika, burada yerleflmek isteyenlere Rumla-
r›n boflaltt›klar› evlerin mülk olarak verilmesi
ve fetih esnas›nda hizmeti geçenlere verilen ge-
nifl ihsanlar›n ötesinde, ‹stanbul’u ticari ve eko-
nomik aç›dan kalk›nd›rmak için memleketin
her taraf›ndan Müslüman ve Hristiyan; varl›kl›
büyük tüccar, tecrübeli ifl adam› , ulema, her
meslekten seçkin sanatkarlar gibi ifle yarayan
kiflilerin bulunarak tehcir (sürgün) yolu ile ‹s-
tanbul’da yaflamaya mecbur k›l›nmas› ve ken-
dilerine ev, dükkan temin etmek gibi imkanlar
yarat›larak burada yerleflmelerinin sa¤lanmas›-
d›r. ‹stanbul ve civar›n›n iskan›nda fidye vere-
rek geri dönen Rum esirler ve efendileri ile bir-
likte gelen köleler de iflgücü ihtiyac›n› karfl›la-
mak üzere yer alm›flt›r (12, S. X-XIV; 14, S. 70-
80).

Fatih döneminde ‹stanbul’un nüfusuna
iliflkin veriler k›s›tl›d›r. Baz› belgelerde bu dö-
neme ait ev ve dükkan say›lar› verilmektedir.
Bunlar›n yan›nda baz› araflt›rmac›lar konuya o
dönemin Türk aile yap›s› ve yaflam tarz›n› gö-
zönüne alan varsay›mlarla yaklaflarak baz› rak-
kamlar yakalamaya çal›flm›fll›rd›r. Örne¤in;
Türk ailesinin pederflahi aile yap›s›na sahip ol-
mas›, erkek çocuklar›n›n erken yaflta evlendiri-
lip baba evinde kalmalar›, k›z çocuklar›n›n ba-
ba evini terketmeleri, baz› zenginlerin evlerin-
de birden fazla ailenin ve bunlar›n çoçuklar›n›n
olmas›, baz› varl›kl› ailelerin Bizans‘tan al›nan
esirlere veya köle ve cariyelere sahip olmas›
tahminlerinin yan›nda; 15. yüzy›l›n ikinci yar›-
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fiekil 1; 1453- 15.yy sonu-
Osmanl› ilk dönemi Eyüp
mahalleleri [14]



s›nda ‹stanbul’a gelen seyyahlar›n, evlerin ço-
¤unlukla moloz tafl veya kerpiçten yap›lm›fl ve
tek katl› oldu¤unu belirtmeleri, Fatih Vakfiye-
si’nde de tek katl› evlerin  oldu¤unun kaydedil-
mesi, Beyaz›d döneminde tanzim edilen bir di-
¤er vakfiyede ise evlerin ço¤unlukla iki katl›
olarak belirtilmifl olmas› gibi bilgiler kullan›la-
rak baz› nüfus tahminleri yap›lm›flt›r. Bir evde
yaflayan nüfusu; E. H. Ayverdi 8, Schneider 4-5
olarak alm›flt›r. Topkap› Saray›’ndan al›nan Fa-
tih dönemi sonlar›na ait konut say›s› ile ilgili
bir bilgiden sur içi ve Galata‘da her konutta or-
talama 5 kiflinin yaflad›¤› faraziyesi ile 81 620
kiflinin yaflad›¤›, buna k›flla, bekar odalar›, han-
lar, medreseler de kat›l›rsa bu bölgede nüfusun
100 000 civar›nda bulundu¤u, surd›fl› ile bera-
ber ise flehrin nüfusunun yaklafl›k 120 000 civa-
r›nda oldu¤u tahmin edilmektedir (6, S. 30-31;
12, S. XIV-XVI; 14, S. 80-84).

E. H. Ayverdi’ye göre ise ‹stanbul ve Bilad-
› Selasi’de 185 000-195 000 aras›nda insan yafla-
d›¤› tahmin edilmektedir (14, S. 82).

Böylece görülmektedir ki dünya ölçüsünde
bir büyük ‹mparatorlu¤un merkezi olarak fark-
l› bir dünya görüflü ile haz›rlanmakta olan eski
Konstantinopolis , yeni ‹stanbul’un kazand›r›l-
maya çal›fl›lan yeni kimli¤inin temelleri fetih ile
birlikte, Fatih Sultan Menmet taraf›ndan at›l-
m›flt›r.

Fetih ile Birlikte Kurulan Bir Semt–Eyüp

Bizans döneminde flehir sur d›fl›na taflma-
m›flt›r. Fatih’in ‹stanbul’u almas› ile güdümlü
bir imar ve iskan politikas› sürdürülerek, flehir
sur içinde bir Türk-‹slam kimli¤ine büründürü-
lürken, ayn› zamanda, sur d›fl›na da tafl›r›larak
gelifltirilmifltir. 

Yukar›da de¤inildi¤i üzere fethin hemen
akabinde, Hz. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-
Ensari’nin kabrinin bulundu¤u rivayet edilen
yerde, Padiflah’›n iradesi ile türbesi yapt›r›lm›fl-
t›r. Fethin befl-alt›nc› senelerinde 863 (1458-
1459) ‘de, türbenin yan›nda, yine Fatih Sultan
Mehmet taraf›ndan ‹stanbul’un ilk selatin ca-
mii infla ettirilmifl ve yine ayn› y›llarda bu yap›-
lara eklenen medrese, kütüphane (medresenin
içinde), imaret, çifte hamam ile sur d›fl›n›n ilk
Türk-‹slam külliyesi oluflturulmufltur. Yine Pa-
diflah taraf›ndan kurulan bir vak›f ile bu hizmet
yap›lar›n›n yaflamas› temin edilmifltir. Bilindi¤i
üzere bu külliyeden; türbe, camii ve hamam
günümüze kadar ulaflan yap›lard›r.

‹stanbul’un fethinin hemen arkas›ndan tefl-

kil edilen bu külliye , Eyüp yerleflmesinin çekir-
de¤ini teflkil etmifltir. Bu arada Eyüp Sultan
Külliyesi çevresinde Bursa’dan gelenler yerlefl-
tirilmifltir (12, S. X-XIV; 14, S. 70-80). Bizans dö-
neminde iskan edilmemifl olan ve flehrin d›fl›n-
da kalan bu bölge, fetihden hemen sonra teflek-
kül eden sekiz mahalle ile iskana aç›lm›flt›r (14,
S. 3-10, 53-54).

Böylece Fatih kenti al›r almaz sur içini
Türk-‹slam kimli¤i ile imar ve iskan ettirirken
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KÜLL‹YE
Eyüpsultan

CAM‹‹
1-Abdullah-il 

Hudri
2- Bey
3- Çay›rbafl›
4- Mehmet Bey
5- Fethi Çelebi
6- Sofular
7- Kas›m Çavufl
8- Ülüce Baba
9- Defterdar 

(Tahta Minare)

TEKKE
1- Karya¤d›
2- Yavedud
3- Balç›k

HAMAM
1- Eyüp Hamam›
2- Yusuf Muhlis

Pafla Hamam›

fiekil 2; 1453- 15.yy sonu-
Osmanl› ilk dönemi Eyüp
yerleflme dokusu [15]



yerleflmeyi surun d›fl›na tafl›rarak geniflletmifl
ve Bizans döneminden çok farkl› bir ‹stanbul
kurmaya bafllam›flt›r. Bu arada Eyüp semti de
‹stanbul bütününden ayr› düflünülmemifltir. E.
H. Ayverdi, daha fethin alt›nc› senesinde yani
863 (1459)‘de ‹stanbul (sur içi) ve Bilad-› Selase
yani Eyüp, Galata, Üsküdar kad›l›klar›n›, ‹stan-
bul (sur içi) kad›s› H›z›r Bey’in vefat›ndan son-
ra yerine geçen Molla Hüsrev’in flahs›nda bir-
lefltirmek suretiyle önemli bir ad›m at›ld›¤›n›,
bundan sonra da bir flahs›n üzerinde olsun ve-
ya olmas›n bu dört kazan›n kaderinin bir arada
yürütüldü¤ünü söylemektedir (14, S. 5).

Yine ayn› kaynakta yazar, ‹stanbul mahal-
leleri için hayli döküman olmas›na ra¤men
Eyüp semtine iliflkin olanlar hakk›nda Gala-
ta’dakiler kadar dahi veri olmad›¤›n›, vakfiye-
ler ve tahrir defterlerinin bu semti hemen hiç
ihtiva etmedi¤ini ifade etmekte, mahallelerin
çekirde¤ini teflkil eden cami ve mescidleri ilk
hareket noktas› olarak ele almakta ve genelde
mahallelerin kurulma dönemlerini, etraf›nda
gelifltikleri mescidlerin yap›m y›llar› ile iliflki-
lendirmektedir. Buradan hareketle yazar, Fatih
dönemi sonlar›nda burada oluflan 10 mahalle-
nin 50’fler konut oldu¤u ve her konutta 8 kifli-
nin yaflad›¤› önkabulü ile nüfusu yaklafl›k 4000
kifli olarak tahmin etmifltir (14, S. 53, 82).

Fatih döneminin son zamanlar›nda cami
çevresinde bafllayan iskan, güney-kuzey istika-
metinde sahilde, surlar›n hemen yak›n›nda Ya
Vedud Tekkesi (Abdül Vedud Camii) dahil,
surlardan Piyerloti tepesinde Karya¤d› Baba
Tekkesi dahil bu tekke hizas›na kadar; geride
kuzey-güney istikametinde Uluca Baba Mesci-
di’nden tekrar surlara do¤ru Kas›m Çavufl
Mescidi çevresi , Sofular Mescidi çevresi , Fethi
Çelebi Camii çevresi, Çay›rbafl› ve Bey (Meh-
med Bey) Mescidleri çevresi olmak üzere birle-
flerek yay›lm›flt›r (Bkz. fiekil: 1,2). Söz konusu
mescidlerin çevresinde, bu camii ve mescidle-
rin ismini alan  mahalleler teflekkül etmifltir. Yi-
ne görülmektedir ki “Fatih Devri” sonunda,
bugünkü Eyüp yerleflme alan›n›n eski kent do-
kusunun yar›s›na yak›n olan en önemli k›sm›,
arada boflluklar olsa da iskana aç›lm›flt›r. Bun-
dan sonra doku uzun süre fazla yay›lmam›flt›r.

Hz. Halid’in türbesinin bulundu¤u yerde
Fatih Sultan Mehmet’in ilk türbe ve camiyi
yapt›rmas›, buna ilaveten daha sonra yap›lan
medrese, imaret ve çifte hamam ile oluflan
“Türk Ça¤›”n›n bu ilk külliyesi etraf›nda geli-
flen semt; kuruldu¤undan bu yana geçen süreç
içinde burada yaflayan, burada yetiflen padi-

flahlar, sultanlar, devlet adamlar›, düflünce ve
sanat insanlar› ile seçkin bir sosyal ve kültür or-
tam› oluflturmufltur. Fatih Sultan Mehmet, ho-
cas› Akflemsettin B. Hamza (1389-1459)’n›n bu-
rada oturmas›n› istemifl, bir müddet burada
oturan Akflemseddin, daha sonra do¤du¤u yer
olan Göynük (Bolu )Kasabas›’na yerleflmifl, ora-
da vefat etmifl ve gömülmüfltür. 

17. yüzy›l Türk gezgini Evliya Çelebi, Seya-
hatnamesinde Eyüp için; “... Ayan ve eflraf›n›n
çok oldu¤u, halk›n›n ço¤unu bilginlerin mey-
dana getirdi¤i...”ni söyler (16, S. 272).

Burada yaflayan ve buray› gelifltiren Türk-
‹slam tarihinin ve devrinin bu önemli flahsiyet-
lerinin b›rakt›klar›, genellikle vak›f kanal› ile
korunan ve ifllevini sürdüren camiler, tekkeler
ve zaviyeler, medreseler, kütüphaneler, s›byan
mektepleri, hamamlar, imaretler, köflkler, sahil-
lerinde sultanlar taraf›ndan kurulan sahil sa-
raylar›, yal›lar, çeflmeler, sebiller, mezal›klar,
hazireler gibi kültür, sanat ve mimarl›k tarihi
içinde önemli yer tutan tek veya külliye halin-
deki seçkin eserler ve yap›tlardan günümüze
intikal eden yap›lar, yap› parçalar›, izler ve re-
feranslar; Eyüp’ün geçmiflindeki görkemli sos-
yal ve kültürel yap›s›n› ve yaflant›s›n› günümü-
ze yans›tan en önemli tarihi belgelerdir. 

Tuhfet-ül Mimarin ve Tezkiret-ül Ebni-
ye’de; Mimar Sinan taraf›ndan Eyüp’de infla
edilmifl dört külliye (içinde cami, türbe, medre-
se, hamam, s›byan mektebi, dar-ül kurra, çefl-
me yap›lar› dahil), iki cami (birinin içinde tür-
besi dahil), bir tekke-cami, üç mescid (birinin
içinde medrese yap›s› dahil ), bir hamam, iki
saray ve befl münferit türbenin ad› geçmekte-
dir. Ancak Tezkire’de Siyavufl Pafla ve evlatlar›
için iki türbeden bahis edilmesine karfl›n bir
türbe infla edilmifltir (8, S. 202; 17, S.70). Yine
Tezkire’de ad› geçen iki saraydan biri Evliya
Çelebi’de yer almaktad›r (16, S. 272; 18).

Eyüp’de Fatih Döneminden Günümüze
Ulaflan Mahalleler:

E. H. Ayverdi, Eyüp semtinin ‹stanbul’un
fethi ile birlikte kurulufluna; “... Bizans zama-
n›nda meskün olmayan surun garb›ndaki ara-
zide Eyüp’e do¤ru sekiz mahallenin hemen te-
flekkül etmifl olmas›, calib-i dikkatdir, eski âhâ-
li taraf›ndan mahalle teflkil edilmesi imkâns›z
olan bu yerler art›k eminlik olmufltur. ..” (14, S.
4) sözleri ile iflaret etmektedir. 

Ayn› eserde yazar; “ ‹stanbul’da fetihden
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fiekil 3;

..... Fatih Dönemi sonlar› ma-
hallelerin s›n›rlar›
----1934 fiehir Rehberinde gös-
terilen mahallelerin s›n›rlar›

•Fatih Dönemi Sonlar› Ma-

halleleri

•1934 fiehir Rehberinde gös-

terilen mahalleler



sonra teflekkül eden mahallelerin ekserisinin
birer suretle feth-i mübine hizmet etmifl flahsi-
yetlerin; cami, mescit, hamam gibi vak›flar› et-
raf›nda teflekkül etmifl olup halâ namlar›yla ya-
dolunmakta oldu¤unun ve böyle oldu¤u halde,
Molla Gürani, Molla Hüsrev gibi pek meflhur
isimlere mensub olanlar hariç, birço¤unun ne-
reden geldi¤inin unutulup gitti¤inin, halbuki
bilhassa ‹stanbul semti mahallelerinin takriben
üçte ikisinin, yirmi sene evveline kadar (1958
den önce) Fatih devrinde tafl›d›klar› isimlerle
an›ld›klar›n›n“, Vakfiyelerden ve 1922 senesin-

de tertib olunan mahalle listesinin tetkikinden
anlafl›ld›¤›n› söylemektedir (14, S. 3).

Yine ayn› eserde yazar; “... ‹lk Selâtin camii
olup Eyyub’un imar›na mebde teflkil eden Ey-
yub Câmii’nin 863 (1459) ‘da yap›ld›¤› malûm-
dur. Mahalleler de en çok mescidler etraf›nda
teflekkül etti¤inden afla¤› yukar› mescidlerin
temposunu onlar için de kabul edebiliriz...”de-
mektir (14, S. 5).

Yine yazar; “...‹stanbul ve Bilâd-› Selâ-
se’de kâin mahallat ve Kurân’›n hurûfi hecâ
tertibi ile, mensub olduklar› maliye fluabât ve
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.....  Fatih Devri sonlar›nda
Eyüp mahalleleri s›n›rlar›

1- Abd’ül Vedüd Camii M.
(Sultan Camii Mahallesi)

2- Camii Kebir Mahallesi

3- Fethi Çelebi Camii Mah.
(Ota¤c›lar Camii Mahallesi)

4- Kas›m Çavufl Mescidi Mah.

5- Mehmet Bey Mescidi Mah.

6- Ota¤c› Bafl› Mescidi Mah.

7- Sofular Mescidi Mah.

8- Ülice (Ödlice) Baba Mes. Mah

---- 1934“‹stanbul-fiehri Rehberi”
nden Eyüp Mahalleleri s›n›rlar›
1- Abdülvedüd  Mahallesi
2- Cezeri Kas›m Mahallesi
3- Eyüp Sultan Mahallesi
4- Eyüp Gümüflsuyu Mah.
5- ‹slambey Mahallesi
6- Fethi Çelebi Mahallesi
7- Dü¤meciler Mahallesi
8- Niflanc› Mustafa Pafla Mah. 
9- Üç fiehitleri Mahallesi
10- Rami Cuma Mahallesi
11- Topçular Mahallesi
12- Rami Yeni Mahallesi

fiekil 4; 1996 Eyüpsultan fiehir
Rehberinde tarihi Eyüp
mahalleleri.



mülhak bulunduklar› liva ve kazâ esamesini
mübeyyin rehberdir. ‹stanbul Matbaa-i Ami-
re (1338)...” olarak belirtti¤i 1938 (1922) sene-
sinde düzenlenen mahalle listesini (14, S. 3) ve-
ren belgeden istifade ederken; bu belge için “...
Ta Fatih devrinden beri sürüp gelmekte olan
mahalle isimlerini bu cedvelde bulmakla mu-
kayese bak›m›ndan pek çok istifade edilece¤i
tabiîdir...” ifadesini kullanmaktad›r (14, S. 8) .

Yine ayn› eserde devamla “... 1934 senesin-
de yeni mahalle teflkilât› yap›l›rken feth-i mübî-
nin bu aziz yadigârlar› gelifligüzel baflka nam-
larla tebdil edilmifl ve baz›lar›ndan da hoca ve
hac› ünvanlar› hafzedilerek iltibaslara meydan
aç›lm›flt›r... Biz mahallelerin asr›m›za intikali
fleklini göstermek için bu 1938(1922) senesini
son safha olarak kabul ile mahalle isimlerini bu
cedveldeki resmî mahiyette olan flekli ile alaca-
¤›z...”ifadesi ile yazar; 1934 senesinde yeniden
teflkilatland›r›lmas› ile olufltuklar› zamanlar-
dan o günlere kadar genelde isim ve s›n›rlar›n›
büyük ölçüde koruyan mahallelerin; art›k geç-
mifle referans veren bu özelliklerinin, 1934’den
itibaren büyük ölçüde kayboldu¤una iflaret et-
mektedir.(13). Dolay›s›yla bu tarih; ‹stanbul’un
tarihi topo¤rafyas›n›n de¤ifliminde önemli bir
kesit olarak ortaya ç›kmaktad›r. 

E. H. Ayverdi’nin bu çok önemli araflt›rma-
s›n›n sonucunda, Fethin akabinde Eyüp’te olu-
flan ve Fatih dönemi sonlar›nda varl›¤›n› de-
vam ettiren mahallelerin s›n›rlar›n›n ve isimle-
rinin 1934 y›l› ve sonras›nda geçirdi¤i de¤iflik-
likler ile, mahallelere ismini veren ancak tarih-
sel süreç içinde o günlerden günümüze intikal
edebilen Fatih dönemi yap›lar›n›n varl›¤›; Fatih
döneminden günümüze intikal eden mahalle-
lerden kalan izlerin ve o dönemden günümüze
intikal eden sokaklar›n k›smen de olsa tespitine
›fl›k tutacakt›r. 

Bu bildirinin sunulmas›ndaki düflünce* de,
Fatih dönemi mahallelerini detayl› olarak an-
latmak de¤il, bu mahallelerden günümüze;
isimleri, s›n›rlar›, tarihi-kültürel de¤erleri ve iz-
leri olarak ne kadar›n›n intikal etti¤i ve ileride
bu konuda detayl› araflt›rmalar›n yap›labilece¤i
inanc› ile, intikal eden bu izlerin geçmifle ne ka-
dar referans verebildikleri hususunda ipuçlar›
yakalamakt›r. 

E. H. Ayverdi; Fatih dönemi sonlar›nda
Eyüp Semtinde 8 adet mahallenin teflekkül etti-
¤ini belirtmektedir. Bu mahalleler ;

1. Abd’ül Vedud Camii Mahallesi (Sultan
Camii Mahallesi);

2. Cami-i Kebir Mahallesi;
3. Fethi Çelebi Camii Mahallesi (Ota¤c›lar

Camii Mahallesi);
4. Kas›m Çavufl Mescidi Mahallesi;
5. Mehmed Bey  Mescidi Mahallesi;
6. Ota¤c› Bafl›  Mescidi Mahallesi;
7. Sofular  Mescidi Mahallesi;
8. Ülice (Ödlice) Baba  Mescidi Mahallesi;
isimleri ile geçmektedir , S. 53-54). (Bkz. fie-

kil 1).
‹stanbul Belediyesi taraf›ndan 1934 sene-

sinde mahallelerin yeniden teflkilatland›r›lma-
s›ndan sonra ç›kart›lan 1934 ‹stanbul fiehri Reh-
beri’nde ise Fatih Kazas›’na ba¤l› Eyüp Nahiye-
si olarak görülen semte ait mahalleler;

1. Abdülvedud Mahallesi;
2. Cezeri Kas›m Mahallesi;
3. Eyüp Sultan Mahallesi;
4. Eyüp Gümüflsuyu Mahallesi;
5. ‹slam Bey Mahallesi;
6. Fethi Çelebi Mahallesi;
7. Dü¤meciler Mahallesi;
8. Niflanc› Mustafa Pafla Mahallesi;
9. Üç fiehitler Mahallesi;
10. Rami Cuma Mahallesi;
11. Topçular Mahallesi;
12. Rami Yeni Mahallesi;                                
olarak isimlendirilip 12 mahalle olarak gö-

rülmektedir (Bkz fiekil 3).
19. yüzy›l›n ilk yar›s›nda 1214 (1828-

1829)‘de Sultan II. Mahmud taraf›ndan Eyüp
s›rtlar›nda Rami Çiftli¤i’nde infla ettirilen Rami
K›fllas›’ndan sonra, Sultan II. Abdülhamid dö-
neminde devlet erkan›n›n bu civarda yerleflti-
rilmesi ile Rami tepelerinde bafllayan iskân ;
1876/1877‘li y›llarda Bulgaristan’dan gelen
Türklerin bu s›rtlarda yerlefltirilmesi ile gelifl-
mifltir. Dolay›s›yla, Rami Yeni Mahalle ve Rami
Cuma Mahalleleri, 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›n-
dan sonra oluflmufl mahallelerdir. 

Bunun yan›nda ; tarihsel süreç içinde yer-
leflme alan›n›n giderek geliflmesi ve geniflleme-
si sonucu 1934 senesinde yeniden teflkilâtland›-
r›lan mahallelerin yeni düzeni içinde, Fatih dö-
nemi mahallelerinin s›n›rlar› ve isimlerinde bü-
yük de¤ifliklikler olmufl ve ayr›ca yeni mahalle-
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* Say›n Kara’n›n Eyüp üzeri-
ne vukufiyeti malum. Ken-
disinden bu konuyu anlat-
malar›n› istedik. K›rmad›lar.
Anlatt›lar. Araflt›rmac›lar
için zengin malzemeler olufl-
turaca¤› kanaatindeyiz. (Ya-
y›nlayan›n notu)

(13) 18. ve 19. yüzy›llarda Eyüp
semtindeki mahallelerin isimle-
rinin ve s›n›rlar›n›n de¤iflimi ve
yerleflme dokusunun geliflmesi
ile birlikte yeni ihdas olunan
mahalleler hakk›nda bir fikir
vermesi aç›s›ndan, H. ‹nalc›k’›n;
18. yüzy›l sicillerinde ad› geçen
mahalleler ile, 19. yüzy›l sonla-
r›nda Eyüp’de meflhur semtler
ve mahallelere iliflkin verdi¤i
bilgiler afla¤›da sunulmufltur
[19, S. 7-9 ].
18. yüzy›l sicillerinde ad› geçen
bafll›ca mahalleler ise flunlard›r:
Câmi-i Kebir, Fethi Çelebi, Sofu-
lar, Cezerî Kas›m Pafla, Davud
A¤a, Emîr Buhârî, Dü¤meciler,
Hamamc› Muhiddin, Kiremitçi
Süleyman, Dü¤meci-Bafl›, Zey-
nep Hatun, Defterdar Kara Sü-
leyman, E¤ri-Kap›
19. yüzy›l sonlar›nda Eyüp’te
meflhur semtler Sofular, Kas›m
Çavufl, Kuru-Kovan, Eski-Yeni,
Bülbül Deresi, ‹dris Köflkü,
Otakç›lar, Çömlekçiler, Tafll›-
Burun ve Yeni-Çeflme semtleri-
dir. Ayn› tarihlerde Eyüp bölge-
sinde 28 mahalle olup, bunlar-
dan 22’si Eyüp’te, 4’ü Çömlekçi-
ler’de  ve 2’si Sofular’dad›r. 
19. YÜZYIL SONLARINDA
EYÜP’TE MAHALLELER 
Eyüp Mahalleleri
Niflanc› Atik Mustafa Pafla 
Baba Haydar
Dere veya Nazperver
Cezerî Kas›m Pafla 
Silâhî Mehmed Bey 
K›z›l Mescid 
Câmi-i Kebîr 
Servi  
Topçular 
Defterdar Mahmud Efendi 
fiah Sultan 
Defterdar Kara Süleyman Çelebi
Emîr Buhârî 
Süleyman Subafl› 
‹slâm Bey  
Ali Pafla-y› Cedîd 
Kas›m Çavufl 
Ülice Çavufl 
Zeynep Hatun 
Aflç›bafl› 
Fethi Çelebi
Çömlekçi Mahalleleri
Takyeci 
Mehmed Bey
Dü¤meciler 
Zal Mahmud Pafla
Sofular
Cebeci Bafl›
Otakç› Bafl›
Ancak, gerek E. H. Ayverdi’nin
Eyüp’teki mahalleler ile ilgili
verdi¤i bilgiler, gerekse 1934
fiehir Rehberi’ne bak›ld›¤›nda
18. ve 19. yüzy›lda mahalle ad›
olarak geçen bu isimlerin bir
k›sm›n›n semt ismi olmas›
muhtemeldir.



ler ilave edilmifltir. 
Bu çerçevede Fatih dönemi mahallelerin-

den Abdülvedut Mahallesi (Sultan Mahallesi)
ve Fethi Çelebi Mahallesi ‘nin isimleri aynen
korunmufl; Cami-i Kebîr Mahallesi ise Eyüp
Sultan Külliyesi çevresinde geliflen ve Eyüp’ün
ilk yerleflme dokusunun çekirde¤ini oluflturan
mahalle olup, ismi Eyüp Sultan Mahallesi ola-
rak de¤ifltirilmifltir. 

Ancak gerek bu mahallelerin ve gerekse is-
mi de¤iflen di¤er Fatih dönemi mahallelerinin
s›n›rlar›nda hayli de¤ifliklikler olmufl, bu ma-
hale s›n›rlar› kald›r›larak her mahalle, yeni ih-
das edilen bir veya birkaç mahalle s›n›r› içine
al›nm›flt›r ve yerleflme dokusu gerilere do¤ru
nispeten genifllemifltir. 

Mahallelerin yeniden teflkilatland›r›ld›¤›
1934 senesinden günümüze geldi¤imizde, yeni
Mahalle düzenlemesi ile eski Eyüp yerleflmesi ; 

1. Eyüp Merkez Mahallesi;
2. ‹slâmbey Mahallesi;
3. Dü¤meciler Mahallesi;
4. Niflanca Mahallesi;
5. Defterdar Mahallesi;
6. Topçular Mahallesi;
7. Rami Yeni Mahalle;
8. Rami Cuma Mahallesi;
olmak üzere 8 adet mahalleye ayr›lm›flt›r

(Bkz. fiekil 4)
Afla¤›da, Eyüp Yerleflmesi mahalleleri ; Fa-

tih döneminde oluflan mahalleler, 1934 kesiti ve
günümüz mahalle düzeni içinde incelenirken;
Fatih döneminden günümüze intikal eden ya-
p›, yap› parçalar›, izler ve referanslara da, ku-
rulduklar› dönemden günümüze geçirdikleri

de¤ifliklikler ile birlikte, k›saca de¤inil-
mifltir.

1. Abdülvedud Camii Mahallesi
(Sultan Camii Mahallesi): 

E. H. Ayverdi, bu mahallenin Ay-
vansaray‘dan Defterdar’a kadar olan ala-
n› iflgal etti¤ini söylemektedir , S. 53).

Söz konusu bu mahalleye ismini ve-
ren, bugün Ayvansaray d›fl›nda, Defter-
dar Caddesi ve yeni aç›lan Haliç K›y› Yo-
lu üzerinde yer alan bu tekke-cami, Bu-
hara’dan ya da fiam’dan gelerek ‹stan-
bul’un fethine ifltirak eden, “nime’l-
ceyfl”den olan ve baz› menk›belerinden
ötürü halk aras›nda “Yavedud Sultan”
olarak tan›nan fieyh Abdülvedud Efendi

(ölümü 1455/1456) taraf›ndan kurulmufltur. 
Abdülvedud Efendi’nin vefat›ndan sonra

halifelerinden Tokmak Dede taraf›ndan vakf›
tayin edilmifltir. ‹nfla tarihi fetihden sonra ol-
mal›d›r. Tekkenin ilk yap›s›n›n, sur d›fl›nda ve
seyrek iskan sahas›nda bulunmas›ndan, mes-
cid-tevhidhane, harem, selaml›k, dervifl hücre-
leri, mutfak v. s. gibi hizmet amaçl› bölümleri
ihtiva eden genifl kapsaml›  bir tekke oldu¤u
tahmin edilmektedir. Türbesi, banisinin vefa-
t›ndan sonra tekkenin yap› kompleksine eklen-
mifltir. 

18. yüzy›l›n bafllar›nda, tekkenin yak›n›n-
daki sahil saray›nda oturan Sultan IV. Meh-
med’in k›z› Hatice Sultan (ölümü 1743/1744),
1711’de ikametgah›n›n karfl›s›nda, sahabeden
Muhammed el-Ensari’nin türbesini yapt›r›rken
yan›na bir mektep, bir sebil ve çeflme yapt›rm›fl
ve bu arada Yavedud Tekkesi’nin mescid-tev-
hidhanesini de ihya etmifltir. 

Bu ikinci yap›n›n mimar›n›n, Hassa baflmi-
mar› Bekir A¤a oldu¤u tahmin edilmektedir.
1738/1739 y›l›nda ise Hatice Sultan; mescid-
tevhidhaneye bir minber ilave ederek, camiye
döndürülmüfl tekkenin vakf›n› geniflletmifltir.
Bundan sonra “Sultan Camii” ad› ile an›lan tek-
kenin di¤er bölümleri de yenilenmifltir. 

Cami-tevhidhanenin zemin kat› ve minare-
si d›fl›nda, geriye kalan k›sm› 1804’de ahflap
olarak yeniden infla edilmifl, fieyh Abdulve-
dud’un türbesi ise 1876 y›l›n›n ikinci yar›s›nda
Pertevniyal Valide Sultan (ölümü 1883) taraf›n-
dan son flekliyle ihya edilmifltir. Ancak,
1885/1886-1889/1890 aras›nda cami-tevhidha-
ne ve türbe d›fl›nda kalan bölümlerle birlikte
yap›n›n, tekke olma vasf›n›n da ortadan kalka-
rak, cami-tevhidhanesinin herhangi bir cami
gibi vazife görmeye bafllad›¤› tahmin edilmek-
tedir.

Söz konusu cami-tevhidhane, 19. yüzy›l›n
2. ci yar›s› , 20. yüzy›l›n ilk yar›s› içinde bir ta-
k›m tamirler geçirerek Cumhuriyet  dönemine
ulaflm›fl, zaman içerisinde harap olan yap›n›n
1965’lerde bir yang›n sonucunda kargir olan
zemin kat› ve minaresi d›fl›nda  kalan bütün bö-
lümleri yanm›fl ancak Vak›flar taraf›ndan eski-
sine uygun bir biçimde onar›lm›flt›r. 1972’de ise
Haliç Köprüsü’nün ve çevre yollar›n›n yap›m›
s›ras›nda tekkenin banisi Yavedud Sultan’›n
türbesi bulundu¤u yerden  sökülerek biraz da-
ha kuzeyinde yeniden ve aynen infla edilmifltir.
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Resim 2; Eyüp’te bir sokak, (‹s-
tanbul, M. Halit Bayr›, Hayat
Yay›nlar›, istanbul 1951, s123)



Bugün cami-tevhidhane, cami olarak fonk-
siyonunu sürdürmekte ve türbe ile çeflme ise
bak›ml› durumdad›r.

Ya Vedud Tekkesi ilk kuruldu¤unda iskan
sahas›n›n d›fl›nda iken  zamanla sur d›fl›nda is-
kan›n yay›lmas› ile meskun sahan›n içinde kal-
m›fl, çevresinde de kendi ad›n› alan bir mahalle
teflekkül etmifltir. Eyüp’ü sur içine ve dolay›s›y-
la flehir merkezine ba¤layan sahil yolu üzerin-
de yer alan tekkeden sonra,  Eyüp merkezine
do¤ru Haliç k›y›lar› zamanla sahil saraylar› ve
yal›larla dolmufltur. Ancak Bat›l›laflma hareket-
leri ile bafllayan, 1950’lerde ve 1960’larda h›zla-
nan sanayileflme hareketleri ve onun paralelin-
de geliflen h›zl› kentleflme olgusu ile k›y›daki
yal›lar, sahil saraylar› ile gerideki köflkler ve
bahçeli konutlar yerini fabrikalar, apartmanlar,
gecekondulara b›rakm›flt›r. Son dönemlerde
1985/1986’da, yerel yönetimin “Haliç k›y›lar›n›
sanayiden ar›nd›rma ve kamulaflt›rma “çal›fl-
malar› esnas›nda Haliç’e paralel k›y› yolu kay-
d›r›l›p geniflletilerek cami parseli dahil çevresi
kamulaflt›r›l›p yeflil alan olarak tanzim edilir-
ken, tekke binas› kamu alanlar›n›n ortas›nda
tek bafl›na kalm›flt›r. 

Harem, selaml›k, dervifl hücreleri, mutfak
tamamen kaybolmufltur. Bu Tekke, tepe pence-
releri ve erken dönem d›fl›nda Türk-‹slam mi-
maresinde yaln›zca tarikat yap›lar›nda görülen
cami-tevhidhanenin zemin kat›ndaki mekan›n
türbe olarak kullan›lmas› aç›s›ndan önemlidir
[22, S. 295-302].

Tarihsel süreç içinde, Fatih döneminde Ha-
liç’e k›y›s› olan ve surlara dayanan, Ayvansa-
ray’dan Defterdar’a kadar uzanan bu mahalle;
1934 mahalle düzeni içinde ismini ve mevkiini
aynen korurken s›n›rlar› de¤iflmifl; Haliç’e olan
k›y›s› k›sal›rken; geriye do¤ru Alaca Tekke So-
ka¤›’n› takiben genifllemifl do¤uda K›r›mî Çefl-
mesi Soka¤›’na dayand›r›lm›fl, güneyde de sur-
lara dayanan s›n›r› uzat›lm›flt›r. 

Haliç k›y›s›nda bu mahallenin bir k›sm›,
1934 fiehir Rehberi’nde, Fatih dönemindeki Ca-
mii Kebir Mahallesi yerine konulan Eyüp Sul-
tan Mahallesi içine al›nm›flt›r. 

Günümüz mahalle düzeni içinde, 1934 fie-
hir Rehberindeki Ya Vedud Mahallesi de isim
ve s›n›r olarak tamamen kalkarak Defterdar
Mahallesi s›n›rlar› içine al›nm›flt›r. 

Burada bir noktaya dikkati çekmekte fayda
vard›r. Fatih dönemi Ya Vedud Mahallesinin
s›n›r›n›n oturdu¤u bugünkü Kalenderhane
Caddesi, devam›ndaki Zal Pafla ve Çömlekçiler

Caddesi daha o dönemlerde bir  yol izi olarak
belirip, zaman içinde geliflerek, günümüzde bu
semtin en önemli caddelerinden birinin geçti¤i
bu yol ak›fl›na dönüflmüfltür. Bu caddenin ta-
rihselli¤inin, süreç içinde bir yol izi olarak Fatih
dönemine kadar indi¤i söylenebilir. (Bkz. fiekil:
1, 2, 3, 4)

Ya Vedud Mahallesi’nden Günümüze ‹n-
tikal Eden Di¤er Fatih Dönemi Eski Eser Ya-
p›lar› veya Yap› Kal›nt›lar› :

• Balç›k Tekkesi :
Fatih döneminin bu mahallesinden günü-

müze intikal eden izlerden biri de Balç›k Tek-
kesi’nin kal›nt›lar›d›r. 

Deftardar (Defterdar ‹skelesi) , Niflanca
Mahallesi, Cezri Kas›m-Akar Çeflme Soka¤› ile
Defterdar Caddesi köflesinde yer alan tekkenin
banisi tesbit edilememektedir. 1458/1459’da
darülhadis olarak infla edilen ve zaman içinde
harap olan yap› 1590/1591’de Gazi Tiryaki Ha-
san Pafla (1530-1611) taraf›ndan mescid olarak
ihya edilmifl ve imaml›¤a Halvetiyye-Sümbül-
liyye tarikat›ndan fieyh Mahmud Efendi (ölü-
mü 1609/1610) getirilmifltir. Bu zat ise binay›,
mensub oldu¤u tarikat›n bir mescid-tekkesi
olarak kullanmaya bafllam›flt›r. 

1826-1827’de tekkeyi sat›n alan fieyh Meh-
med Efendi (1841), mensubu bulundu¤u Sa-
adiyye tarikat›n›n icaplar›na göre yap›y› tadil
ettirmifl, daha sonra 1835/1836’da Sultan II.
Mahmud tekkeyi yeni bafltan infla ettirerek bir
de türbe ilave ettirmifltir. 19. yüzy›l›n 2. yar›s›
içinde selaml›k ve harem binas›n›n elden geçi-
rilerek yeniden ihya edildi¤i anlafl›lmaktad›r.
1839’da bir yang›n geçirerek harab olan,
1925’den sonra ise metruk kalan tekkeden gü-
nümüze bir eski duvar kal›nt›s› intikal etmifltir.
Yak›n zamana kadar  yerinde bir oto y›kama
yeri bulunan tekkenin yeri bugün bofltur.

Tekkenin yer ald›¤› semt ; Defterdar, Def-
terdar ‹skelesi, Çömlekçiler, Balç›k ‹skelesi ola-
rak geçmektedir ve tekke semtinin ismini al-
m›flt›r. Bu semtin k›y›s›, 1900’lü y›llar›n bafllar›-
na kadar sultan saraylar› ve yal›lar›n s›raland›-
¤› bir mesire yeri olmufl, iç kesimlerinde ise ev-
ler ve ba¤, bahçe, bostanlar›n oluflturdu¤u eski
‹stanbul’un geleneksel yerleflme dokusu yer al-
m›flt›r. Bu civarda, Balç›k Tekkesi dahil bir çok
hay›r eseri mevcuttur. 

Evliya Çelebi’nin “Çömlekçiler Mahallesi”
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olarak tan›tt›¤› bu semt Haliç’ten ç›kar›lan ça-
mur ile yap›lan çömlekleri ile meflhurdur. 

Sözkonusu tekke kompleksi, mescid-tev-
hidhane-türbe ile selaml›k ve harem yap›lar›n-
d›n ibarettir. Mescid-tevhidhane yap›s›; d›flar-
dan iki katl›, duvarlar› moloz tafl-tu¤la örgülü,
bat› duvar› k›smen ahflap strüktür ve malzeme-
ye sahip bir yap›d›r. Mescid-tevhidhane ile tür-
be bir bütün teflkil eder ve mescid-tevhidhane
mekan›n›n ayd›nlat›lmas› türbe pencereleri va-
s›tas› ile sa¤lanm›flt›r ve tarikat yap›lar›nda s›k-
ça rastlanan ibadet mekan›n› ayd›nlatan pence-
relerin, bu mekân›n bir devam› niteli¤inde olan
türbede yer almas› ve ›fl›¤›n ibadet mekân›na
türbenin uhrevi havas› içinden süzülerek gel-
mesine bu tekke bir örnek teflkil etmektedir.
Türbede tekkenin ikinci banisi Tiryaki Hasan
Pafla’n›n neslinden baz› kifliler ile, tekke fleyhle-
ri gömülüdür.

Selaml›k ve harem, iki katl› ahflap iskeletli,
d›flardan ahflap kaplamal›, içerden ba¤dadi-s›-
val› , çat›s› ahflap ve alaturka kiremit kapl› bir
yap›d›r. Zemin kat ile asma kat›n selaml›k, üst
kat›n harem olarak kullan›ld›¤› tahmin edil-
mektedir. 

Tekke, yeniden infla edildi¤i Sultan II.
Mahmud devrinin ampir üslübuna uymaktad›r
[22, S. 876-850]

2. Cami-i Kebîr Mahallesi : 
E. H. Ayverdi, bu mahallenin konumu için;

“... Eyyub Camii civar›n› denize kadar kap-
lar...” demektedir [14, S. 53].

Fetihden hemen sonra Fatih Sultan Meh-
med’in; Hz. Peygamber’in mihmandar› Hz.
Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el Ensari’nin Türbe-
si’nin oldu¤u rivayet edilen yerde türbesini
yapt›rmas› ve hemen akabinde 1458/1459’da
bu türbenin yan›na flehrin ilk selâtin camiini in-
fla ettirmesi ve daha sonra bunlara ilave edilen
imaret, çifte hamam ve 10 hücreli medrese ya-
p›lar› ile oluflturulan Eyüp Sultan Külliyesi et-
raf›nda hemen bafllayan iskan ; Eyüp yerleflme-
sinin de çekirde¤ini teflkil etmifltir ve söz konu-
su mahalle bu külliyenin etraf›nda teflekkül et-
mifltir. 

Evliya Çelebi’ye göre Fatih’in yapt›rd›¤› bu
ilk cami, bugünkü caminin yerinde olmakla
birlikte, çap› 1400 mt. olan merkezi tek kubbeli
bir cami idi. Haremin iki taraf› medrese odalar›
ile çevrili olup, ortas›nda Evliya Çelebi’nin “ce-
maat maksuresi”dedi¤i, alt›nda flad›rvan› bulu-
nan Sinan Pafla Kasr› mevcuttu. Bu maksure ile
Eyüp Türbesi’nin bulundu¤u karfl› avlu duvar›

aras›nda iki büyük ç›nar a¤ac› vard›(14). Türbe,
cümle kap›s›n›n önünde sütunlara oturan ve
üzeri küçük kubbecikler ile örtülü, yanlar› aç›k
dar bir koridor ile avluya ba¤lanm›flt›. 

Sultan II. Beyaz›d 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 se-
nesinde Sultan III. Ahmed taraf›ndan minarele-
ri, mahya kurulmas›na imkan vermeyecek ka-
dar 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
temellerine kadar sökülerek, d›fl görünüflü kla-
sik üslupta olmakla birlikte, plan flemas› ve ba-
z› mimari ve elemanlar› ile devrinin karakteri-
ne özgü, barok üslupta, yeniden infla edilmifltir
(1798-1800),(15).

Tamamen elden geçmifl ve yeniden çok
renkli kalem iflleri ile süslenmifl olan camide hiç
çini kullan›lmam›flt›r. Bu son infla edilen cami-
de medrese odalar›n›n bulundu¤u yer ile tür-
benin girifl cephesi revakl› bir avlu flekline so-
kulmufltur ve gerek türbeye, gerekse caminin iç
hacmine buradan geçilmektedir. Bu iç avluyu,
Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde bahsetti¤i
iki ç›nar a¤ac›ndan biri, hala gölgesi alt›nda ko-
rumaktad›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. Ha-
lid’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, bi-
ri, mihrap aks›n›n sol taraf›nda yer alan Bostan
‹skelesi 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›ble yönünde iskele yoluna aç›lan barok us-
lüpta bir cümle kap›s› ile Eyüp çarfl›s›na aç›lan
ikinci bir büyük barok kap›s› vard›r. Cümle ka-
p›s›n›n sa¤›nda muvakkithane, hünkar mahfe-
line ba¤lanan ve mermer kolonlara oturan fev-
kan› geçit, hademeler, imam ve müezzinlere ait 
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(14) Y›lmaz Önge’nin ilgili ma-
kalesinde: Fatih dönemi cami-
inde ç›k›nt›l› mihrab›n üstlerinin
yar›m kubbeler ile örtüldü¤ü,
mihrap ve minberin sade bir us-
lup ile infla edilmifl oldu¤u, hün-
kar mahfelinin mihrab›n orta ak-
s›n›n sa¤ taraf›nda bulundu¤u
ve kap›lar›ndan birinin mihra-
b›n orta aks›nda di¤erinin mev-
cut iki minaresinden sa¤dakine
bitiflik oldu¤u ifade edilmekte-
dir [23, S. 13].

(15) Y. Önge ayn› makalede, cami-
nin mimari yap›s› ile ilgili afla¤›da-
ki bilgileri vermektedir: Eski flad›r-
van›n üstündeki Sinan Pafla Kasr›
ile Besir A¤a’n›n cami önünde yap-
t›rd›¤› iki tarafl› yan mahfiller ve
befler medrese odas› y›kt›r›lm›fl, ca-
mi; temelleri 6 arfl›n derine inilmek,
k›ble duvar›n›n yeri ve minareleri
sabit kalmak kaydiyle geniflletil-
mifltir. Harem’in yanlara do¤ru ge-
nifllemesi sonucunda eski minare-
ler, bugün d›fl duvarlardan yaklafl›k
10.50  mt. içerde kalm›flt›r. 

Sultan III. Selim taraf›ndan yeniden
yapt›r›lan bugünkü caminin plan›,
alt› kolon ve ç›k›nt›l› mihrap duva-
r›ndaki iki pliye taraf›ndan tafl›nan
17.50 m. çap›ndaki büyük kubbenin
örttü¤ü ortasahan ve bunu üç taraf-
tan çeviren iki katl› maksureden
ibarettir. Ana kubbeyi tafl›yan se-
kizgen kasnak; biri mihrab›n üstü-
nü örten dört yar›m kubbe, bunla-
r›n aras›nda yer alan daha küçük
dört adet trompvari niflciklere isti-
nat ettirilmifltir. Maksurelerin üstü
ise yan kubbelerin iki yan›nda yer
alan çapraz tonozlar ve mihrab›n
karfl› duvar› üstünde köflelerde iki
çapraz tonoz aras›nda iki küçük
kubbe ile örtülmüfltür. Alt kattaki
kad›nlar mahfilinin tavan› düzdür.
Caminin, dördü , minarelerin iki ta-
raf›nda karfl›l›kl› simetrik , biri
cümle kap›s› olamak üzere befl ka-
p›s› vard›r. Cümle kap›s›n›n iki ta-
raf›nda yer alan iki döner merdi-
venle maksurenin üst kat›na ç›k›l›r.
Caminin geniflletilmesi nedeniyle
revakl› avlunun yanlarda harem
duvarlar› hizas›ndan d›flar› taflm›fl
olmas› ile ; haremin beden duvarla-
r› ile revak duvarlar› hizas› aras›n-
da iki tarafta kalan boflluklardan
mihrab›n sa¤›nda kalan› mescit, so-
lunda kalan ise dehliz olarak kulla-
n›lmaktad›r. Son cemaat revak›nda
iki barok mihrap ve iki mükebbire
bulunur [23, S. 13-14].

D. Kuban’dan ise, caminin mimari
üslubuna iliflkin afla¤›daki bilgileri
almaktay›z: “Caminin d›fl görünü-
flü klasik karakterini muhafaza et-
mekle birlikte; plan flemas›, ana
kubbenin kaidesinde nispetsiz yap-
raklar› ile bir akantfrizi dolaflmas›,
kenarlardaki maksureyi tafl›yan ko-
lonlar›n bafll›klar›n›n dört köflesin-
den akant yapraklar› ç›kan profili
bafll›klar olmas›, kubbeyi tafl›yan
yuvarlak büyük kolonlar›n hem vo-
lütlü hem yaprakl› olmas›, maksu-
renin alt›ndaki kemerlerin kilit tafl-
lar›n›n yüzeyde ve belirgin kartufl
motifler ile süslenmifl olmas›, birbi-
rinin ayn› olan mihrap ve kap› de-
korasyonu, minber saçak silmeleri
ve di¤er mimari elemanlar› ile be-
lirgin bir barok uslüp gösterir. An-
cak, alçak kubbe tamburu, büyük
kubbeden yar›m kubbelere rahat
bir geçifl olmamas›, çok say›da yu-
varlak kemerli pencerelerin yaratt›-
¤› monoton tesir, Sultan III. Ahmed
devrinden kalan minarelerin klasik
formlar› ve istalaktitlerinin camiye
yabanc› havas› ile devrinin di¤er
camilerine nazaran daha gösterifl-
sizdir.” [24, S. 34].



odalar, d›fl avlunun bat› yönünde abdest
musluklar› yer almaktad›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›r-
van›n ilk yap›s› Sultan II. Beyaz›d dönemi ve-
zirlerinden Çandarl› ‹brahim Pafla taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›r (1494). Bu d›fl avlunun çarfl› mey-
dan›na bakan bat› duvar›n›n kuzey köflesinin
d›fl›na bir duvar çeflmesi yap›lm›flt›r. Yak›n za-
mana kadar bu çeflmede ‹stanbul ve Eyüp’ün
di¤er tarihi çeflmeleri gibi zaman›n tahribine b›-
rak›lm›fl, ifllevi unutulmufl idi. D›fl avlunun ku-
zeyinde muhtelif mezar ve aç›k türbeler; türbe-
ye geçit veren bir ahflap methal ile  buna aç›lan
bir tübedar odas›, iki adet cüzhane yer al›r. Bu
cüzhanelerden birini Kanuni Sultan Süleyman
‘›n vezirlerinden Semiz Ali Pafla (ölümü 1564) ,
di¤erini Sultan II. Osman’›n annesi Mahfiruze
Hatice Sultan (ölümü 1621) yapt›rm›flt›r. Mahfi-
ruze Hatice Sultan ve Sadrazam Gürcü Meh-
med 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 düfl-
mesi nedeni ile tahrip olan üst flerefeden yuka-
r›s› onar›lm›flt›r. 

Türbe büyük tadillere u¤rayarak günümü-
ze ulaflm›flt›r. Evliya Çelebi, Seyanatname-
si’nde: “...Türbe bir kubbe içinde kalm›flt›r.
kabr-i fierif dehlizinin pencereleri caminin ha-
remine naz›rd›r. Ravza-i Kabr-i münevveri çe-
peçevre halis gümüflten flebeke ile infla olun-
mufltur... Ayak ucunda bir su sarn›c› vard›r ki
ziyaretçiler bu sudan içerler. hafakan illetine
ruhani bir devad›r....” diye anlat›r. Burada bah-
sedilen kuyu, eski Bizans manast›r›n›n ayazma-
s› olup Akflemseddin’in, kabrin tespitinde ya-
rarland›¤› 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 sade bir profille
çerçevelenmifl altta dikdörtgen üstte sivri ke-
merli olmak üzere ikifler pencere bulunur [22,
S. 14].

Türbenin revakl› iç avluya bakan d›fl yüzü,
içi, türbeye göre alçak olan ve türbeye geçit ve-
ren methal salonunun duvarlar›, cüzhane geçi-
di 15. yüzy›l›n sonu , 16. , 17. , 18. ve hatta ‹tal-

yan 19. yüzy›la ait çiniler ile kaplanm›flt›r [23, S.
14] 18. yüzy›l Tekfur Saray› atölyesi çinileri [25,
S. 98-100] ço¤unlu¤u oluflturur. Daha eski çini-
ler di¤er binalardan kalan, saray›n deposunda
bulunan çinilerdir. Geometrik desenli çiniler
18. yüzy›l Kütahya iflidir. 

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›ld›¤› kitabesinden anlafl›lan bahsi geçen kuyu
ve bir set üzerinde Mustafa A¤a’n›n mezar› bu-
lunmaktad›r(16). Ziyaretçilerin türbeye girme-
den, 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›zl› mermer kitabeden , en önemli
onar›m›n Sultan III. Ahmed zaman›nda cami-
nin minarelerinin inflas› s›ras›nda yap›ld›¤› an-
lafl›lmaktad›r. Sultan III. Selim zaman›nda tür-
benin baz› yerleri yeniden tamir olmufl, cümle
kap›s› üzerindeki direkli ahflap saçak ile pence-
relere pirinç flebekeler yap›lm›fl, sandukan›n et-
raf›na bugün de mevcut olan gümüfl kafes ko-
nulmufl , kubbeye yeni avizeler as›lm›flt›r(17).

Türbe 1819’da Sultan II. Mahmud taraf›n-
dan yeniden onar›lm›fl, Padiflah, hattat Rak›m
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¤ifltir-
mifltir. 

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 sergilenmifltir. 

Fatih Sultan Mehmed taraf›ndan yapt›r›lan
tübenin sekiz köfleli asli yap›s› sonradan yap›-
lan ilaveler ile, kuzey ve kuzeybat› k›s›mlar› ha-
riç tamamen kapanm›fl ve bugün türbenin küt-
lesel mimarisi avlu taraf›ndan görünmez ol-
mufltur. 

Külliyenin imaret binas› ise, caminin gü-
neydo¤u köflesinde soka¤›n karfl› taraf›nda iki
büyük kubbeli bir bina olarak yer alm›flken za-
manla harab olmufl, bugün izi dahi kalmam›fl-
t›r [23, S. 14].

Caminin flad›rvanl› avlusunun bat› d›fl du-
var›n›n kuzey karfl› köflesinde yer alan çifte ha-
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(16) Bu mekânda, Do¤u ve Ku-
zey taraf›n› kuflatan 1.25 mt. ka-
dar yükseklikte bir dehliz mev-
cuttur. Bu dehlizin üzeri eyvan
fleklinde ve zemini mermerdir.
Bu dehlize caminin harem avlu-
suna bakan ve türbe giriflinin sa-
¤›nda yer alan sebilden girilir ve
zemine alt› merdivenle inilir.
Bostan ‹skelesi’nden denize ula-
flan bir kanal vas›tas› ile dehliz-
deki fazla sular d›flar› at›l›r. 
(17) Türbenin ahflap cümle
kap›lar›n› Fatih Sultan Meh-
med yapt›rm›fl, ancak Sultan
II. Abdülhamid döneminde
meydana gelen bir h›rs›zl›k
olay› nedeniyle bu ahflap ka-
p›lar al›nm›fl yerlerine bugün-
kü tunç kap›lar tak›lm›flt›r.
Fatih dönemine ait kap›lar da
muhafaza edilmek üzere girifl
ile türbe ç›k›fl› aras›na kon-
mufltur. Sultan Ahmed Ca-
mii’nin banisi Sultan I. Ah-
med taraf›ndan infla ettirilmifl
bulunan sebilin arka k›sm›n-
da yer alan ve türbe girifline
aç›lan, yaklafl›k 3 mt. x 3 mt.
ölçütlerinde küçük bir oda
bulunmaktad›r. Bu odaya
“Kad›nlar Mescidi” ad› veril-
mektedir. 



mam›n so¤ukluk k›sm›n›n asli flekli, bozularak
hüviyetini kaybetmifl ise de yak›n zamana ka-
dar hamam olarak kullan›lmaktayd›(18). Son za-
manlarda sa¤l›ks›z oldu¤u gerekçesiyle faaliye-
ti durdurulmufltur. Restore edilerek yeniden
faaliyete geçirilmek üzere kurumsal ifllemler
haz›rlanmaktad›r.

Külliyenin tamam› Vak›flar Genel Müdür-
lü¤ü taraf›ndan 1955-1963 onar›m programla-
r›nda, Hz. Halit’in türbesi 1961 onar›m progra-
m›nda ele al›nm›flt›r [28, S. 26]. Ancak bugün
caminin kendisi, içinde ve yan›nda yer alan tür-
be ve hazireler; çevresi ile birlikte yeniden ele
al›narak bir plan bütünlü¤ü içinde sokak kap-
lamas›na kadar acil olarak projelendirilip dü-
zenlenmeye ve yap›lar yeniden onar›lmaya
muhtaç bir görünüm arzetmektedir. Cami çev-
resindeki yollar›n zaman zaman belediyesi ta-
raf›ndan asfaltlanarak hayli yükseltilmifl olma-
s› tüm türbe ve hazirelerin eflik kodlar›n›n, k›-
fl›n ya¤murlu havalarda su alt›nda kalmas›na
neden olmufl ve bu olgu türbe ve hazirelerde
sandukalar›n çinilerin, ahflap iflli kap›lar›n ta-
miri imkans›z tahribat›na yol açm›flt›r. Ayr›ca
tüm hazirelerin lokmal›, süslü , demir parmak-
l›klar› zaman içinde k›r›l›p koparak yok olmufl,
mezar tafllar› k›r›lmalara maruz kalm›fl, d›flarda
olan saçak alt› kalem ifli bezemeler silinmifl, sa-
çak silmeleri tahrip olmufl , kurflun çat› örtüleri
k›r›l›p yok olmaya bafllam›flt›r.

Sözkonusu mahallenin ismi 1934 fiehir
Rehberi’nde Eyüp Sultan Mahallesi olarak de-
¤iflmifltir. Haliç’e k›y›s› olan bir mahalle söz ko-
nusu rehberde k›y›ya do¤ru çekilerek Ya Ve-
dud Mahallesi ile aras›na Cezeri Kas›m Mahal-
lesi olarak yeni bir mahalle konulmufltur. 

Ayr›ca Fatih dönemi mahallelerinden Ülice
(Ödlice) Baba Mahallesinin Rehberde ortadan
kald›r›larak Eyüp Sultan Mahallesi s›n›rlar› içi-
ne al›nd›¤› görülmektedir. 

Günümüz Mahalle düzeni içinde söz ko-
nusu mahallenin ismi Eyüp Merkez Mahallesi
olarak de¤iflmifltir ve mahalle s›n›r› Bat› yönün-
de geniflletilerek; 1934 Rehberindeki Eyüp Gü-
müflsuyu Mahallesi kald›r›l›p bu mahalle s›n›r-
lar› içine al›nm›flt›r (Bkz. fiekil: 1, 2, 3, 4).

Camii Kebîr Mahallesi’nden Günümüze
‹ntikal Eden Di¤er Fatih Dönemi Eski Eser
Yap›lar› veya Yap› Kal›nt›lar› :

Karya¤d› Baba (Karya¤d›, Karya¤d› Ali
Baba ) Tekkesi :

Fatih döneminde oluflan bu mahalleden
günümüze intikal eden yap›lardan biri de Kar-
ya¤d› Baba Tekkesi’dir.

Eyüp, Gümüflsuyu, ‹dris Köflkü tepesinde,
Piyerloti Kahvesi yak›n›nda Karya¤d› Soka¤›
üzerinde yer alan tekkenin, ‹stanbul’un fethine
kat›lan gazi dervifllerden Horasanl› Seyyid
Mehmed Ali Baba taraf›ndan, fethi takip eden
y›llar içinde kuruldu¤u tahmin edilmektedir. 

Tekkenin 19. yüzy›la kadar geçirmifl oldu-
¤u safhalar bilinmemektedir. 1826’da Bektafli-
lik, Yeniçeri Oca¤› ile birlikte la¤vedilince, Kar-
ya¤d› Baba Tekkesi de, di¤erleri gibi kapat›l-
m›fl, fleyhi Mustafa Baba, üç müridi ile beraber
Birgi’ye sürülmüfltür ve bu arada binalar›n tah-
rip edilmifl oldu¤u tahmin edilmektedir.

Bugüne harabe halinde ulaflan binalar›n 19.
yüzy›l›n 2. yar›s›nda ve muhtemelen Sultan
Abdulaziz döneminde (1861-1876) yap›ld›¤›,
meydan evi, selaml›k, dervifl hücreleri, harem,
aflevi ve sarn›ç bölümleri ile tam teflekküllü bir
Bektafli tekkesi oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Tekkelerin kapat›ld›¤› 1925’den sonra  ter-
kedilen tekkenin binalar› k›smen zaman içinde
kendili¤inden, k›smen de y›l› tespit edilemeyen
bir yang›nda tahrip olmufltur ve selaml›k k›s-
m›, asli flekli bozularak tadil edilmifl hali ile
mesken olarak kullan›lmaktad›r. Harem binas›
ve di¤er bölümlerden baz› duvar kal›nt›lar› ha-
riç bir fley kalmam›fl, hazire ve sarn›ç sa¤lam
durumdad›r.

Kuruldu¤u tarihten 1826’ya kadar bir Bek-
tafli tekkesi olarak faaliyet gösteren tekke, ikin-
ci kez ihya edildi¤i bu tarihten itibaren 1925’e
kadar Nakfl›bendiyye’ye mensup görünerek
Bektafli gelene¤ini sürdürmüfltür. 

Söz konusu tekke, ‹stanbul’daki di¤er Bek-
tafli tekkeleri gibi, iskan sahas›n›n uza¤›nda ve
bulundu¤u bölgenin konumu en güzel yerinde,
‹stanbul’un en güzel manzaralar›ndan birine
hakim ‹dris Köflkü tepesinde kurulmufltur. ‹s-
tanbul’un ayn› zamanda seçkin mesire yerle-
rinden biri olan bu tepe, k›smen servilerle kap-
l› mezarl›k alanlar›, k›smen çay›rlarla kapl›
olup, tekkenin yak›n›nda ‹dris-i Bitlisi ve efli
Zeynep Hatun’un hay›r eserleri (namazgah,
kuyu, çeflme, s›byan mektebi vs) yer almakta-
d›r. Tekkeye ç›kan yol üzerinde ise bugünkü
Piyer Loti, eski ad›yla Rabia Kad›n Kahvesi bu-
lunmaktad›r. 

Karya¤d› Tekkesi; meydan evi, selaml›k,
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(18) Evliya Çelebi’ye göre Fa-
tih Sultan Mehmed’in ‹stan-
bul’da yapt›rd›¤› befl büyük
hamamdan dördüncü hamam
olan yap›, Eyüp Sultan Külli-
yesi’nin Kuzeybat› ucunda Yu-
suf Muhlis Pafla Caddesi ile
Eyüp Hamam› Soka¤›’n›n kö-
flesinde yer al›r. Ad› Tezkiretü-
lebniye’de geçen bu çifte ha-
mam 15. yüzy›l yap›s›d›r. Do-
lay›s›yla Mimar Sinan’›n bir ta-
rihte bu hamam› onarm›fl ol-
mas› düflünülebilir. Ancak 16.
yüzy›ldan sonra geçirdi¤i çe-
flitli onar›mlar sonucu yap›n›n
klasik karakteri oldukça degifl-
mifltir. Cephesi muhdes bir ya-
p›laflma ile gizlenmifl olan ha-
mam yak›n zamana kadar kul-
lan›lmaktayd› [16, S. 305; 18, S.
128].



dervifl hücreleri ve aflevini bar›nd›ran esas bina;
harem; avlu, hazire ve sarn›ç gibi yap› ve me-
kanlardan oluflmufltur. Arsan›n ortas›nda yer
alan ve tekkenin en önemli bölümlerini olufltu-
ran esas bina tek katl› ve ahflap idi. Günümüze
moloz tafl örgülü temel duvarlar›, son devirde
elden geçirilerek asli flekli bozulmufl bir duvar
parças›, muhdes iki katl› kargir bina, aflevinin
oca¤› ulaflm›flt›r. 

Harem, bahçe içinde harap ve y›k›k bir ko-
nak niteli¤indedir. Avlunun güneyinde asli
fleklini kaybetmifl selaml›k binas›, ortas›nda
1319 (1901) tarihinde tekkenin muhiplerinden
Mustafa fievki Efendi taraf›ndan infla ettirildi¤i
sath›ndaki istifli sülüs hatl› kitabeden anlafl›lan
sarn›c›n mermer bilezi¤i yer almaktad›r. Cüm-
le kap›s› üzerinde ise manzaraya hakim “cihan-
nüma” veya “köflk” denilebilir, fleyh odas› tah-
min edilen bir mekan bulunmaktad›r  Avlunun
do¤usundaki hazirede tekkenin banisi Karya¤-
d› Baba’n›n tarihsiz mezar› ve baz› fleyh ve
mensuplar›n mezarlar› yer almaktad›r [22, S.
601-606 ].

Devrinin tam teflekküllü bir Bektafli tekkesi
olan söz konusu tekke en önemli bölümleri or-
tadan kalkarak günümüze intikal etmifltir an-
cak en eski Bektafli tekkelerinde görülen baz›
özellikleri geçen yüzy›lda da devam ettirmesi
bu tekkeyi mimarl›k ve kültür tarihi aç›s›ndan
önemli k›lmaktad›r [22, S. 601-606].

3. Fethi Çelebi Camii Mahallesi (Ota¤c›-
lar Camii Mahallesi) : 

E. H. Ayverdi, bu mahalle için; “... Edirne
Kap›s›’nda Abd’ül Vedud Mahallesi hudutlar›-
na kadar olan sahay› iflgal eder...” demektedir
[14, S. 53].

Söz konusu mahalleye ismini veren cami,
Fethi Çelebi diye de tan›nan Fethullah Efendi
taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Kendisi gibi mescid-
leri bulunan Mehmed Bey amcas›, Hüseyin
A¤a ise babas›d›r. “Nim’el-ceyfl” den (19) olan
Fethi Çelebi’nin mezar› da buradad›r.

Zamanla mescid ve vak›f ortadan kalkt›-
¤›ndan, 1683’de Babüssaade A¤as› Gazanfer
A¤a mescidi yeniden infla ettirerek vak›fa ifller-
lik kazand›rm›fl ve yan›na bir sebil yapt›r›p ya-
k›n›na bir su kuyusu kazd›rarak yöreyi canlan-
d›rm›flt›r. Gazanfer A¤a, K›rkkçeflme’de özel
türbesinde gömülüdür. Bitifli¤inde medresesi
ve köflesinde sebili olan mescidin minberini ‹s-
tanbul’daki zaviyesinde gömülü olan Sadra-
zam Bayram Pafla koydurmufltur. Yak›n›ndaki

fevkani mektebi ise ad›na mahallesi olan ve
kendisi Silivri kap›s› d›fl›nda gömülü bulunan
muhasebeci Abdi Efendi yapt›rm›flt›r [27, S.
130-133].

Bugün Fethi Çelebi Mahallesi ayn› isimle
yaflamaktad›r. Mescid 1960 y›l›nda Vak›flar Ge-
nel Müdürlü¤ü taraf›ndan onar›m program›na
al›nm›flt›r [28, S. 27].

1985‘de Vak›flar Genel Müdürlü¤ü cami’yi
yeniden ele alarak onarm›flt›r. Duvarlar› kargir,
son cemaat yeri ahflap, çat›s› ahflap k›rma ve
minaresi tafl örgülü olan yap›n›n strüktürü son
onar›mda betonarme karkasa dönüfltürülmüfl,
ancak 2. grup eski eser uygulamas› ile cephe bir
önceki durumuna uygun olarak giydirilmifltir.
Onar›mlar s›ras›nda cephesindeki kufl evi ve
sebil ortadan kalkm›flt›r. Cami bugün ifllevini
sürdürmektedir. 

Söz konusu mahallenin ismi 1934 fiehir
Rehberi’nde aynen korunmufltur. S›n›rlar› da
büyük ölçüde korunmufltur. Ancak, Fatih dö-
neminde Fethi Çelebi Mahallesi ile Abdülve-
dud Mahallesi aras›nda Ota¤c›bafl› Mahallesi
yer al›rken, 1934 mahalle düzeninde Ota¤c›ba-
fl› Mahallesi’nin bir k›sm› Abdül Vedud Mahal-
lesi s›n›rlar› içine al›nd›¤›ndan; Fethi Çelebi
Mahallesi’nin Fatih döneminde Ota¤c›bafl› Ma-
hallesi ile olan ve K›r›mî Çeflme Soka¤› üzerine
oturan s›n›r›, 1934 fiehir Rehberi’nde bu mahal-
leyi Ya Vedud Mahallesi’nden ay›rmaktad›r. 

Fatih döneminde ve 1934 fiehir Rehbe-
ri’nde surlara dayanan s›n›r› aynen muhafaza
edilen bu mahallenin Edirne Kap›s›’ndan itiba-
ren bir k›sm› Edirnekap› Caddesi’ne oturmak-
tad›r. 

Fatih döneminde Edirnekap› Cadde-
si’nden ayr›larak Fethi Çelebi Caddesi’ne otur-
tulan s›n›r, 1934 fiehir Rehberi’nde daha kuzeye
kayd›r›l›p Tüfekçi Caddesi ve devam›ndan ge-
çirilmifltir. 

Bugunkü mahalle düzeninde ise Fethi Çe-
lebi Mahallesi kald›r›larak Defterdar Mahallesi
s›n›rlar› içine al›nm›flt›r. 

Ancak Fatih dönemi
mahallelerinden Fethi Çele-
bi Mahallesi’nin s›n›rlar›n›n
oturtuldu¤u Fethi Çelebi
Caddesi ve K›r›mî Çeflmesi
Sokak daha o zamanlarda
bir yol izi olarak belirip za-
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(19) S. Ünver, nime’l-ceyfl, ni-
me’l-emir ile ilgili afla¤›daki
aç›klamay› vermifltir: “Pey-
gamberimiz....Hadisiyle ‹stan-
bul’u alacak emiri ve askeri
mutlu emir, mutlu asker anla-
m›na nime’l-ceyfl, nime’l-emir
diyerek methetmifltir. Binaena-
leyh ‹stanbul muhasaras›nda
flahsen veya ismen bulunanlar
bu ünvanla tevkir olunmufl ve
öldüklerinde namlar›na birer
abide dikilmifltir....

Bunlar yaln›z askerlerden
ibaret de¤ildir. ‹çlerinde zabit-
ler, alimler, flehyler ve devlet
adamlar› ve bizzat bafllar›nda
padiflah olan Fatih de vard›r.
Ço¤unun namlar›na camii ve
mescit gibi hayrat da yap›lm›fl-
t›r. Fakat bir k›sm› kitabeli
veya kitabesiz mezarlard›r. Bir
k›sm› esasl› yap›lm›flt›r ve es-
kidir. Bir k›sm›n› da mahalleli
flöyle böyle tamir ettirmifltir.
Fakat bunlar ne de olsa
muhafaza edilmifl ve onlar›n
hat›ralar›na hürmette ‹stanbul
halk› kusur etmemifltir. Ne
yaz›k ki bunlar›n hepsini
tamamen bilmiyoruz”....[26, S.
4-5].

Resim 3; Mihriflah Valide Sultan
Sebili (Zaman› Saklayan Kent,
‹.B.B, S. 103)



manla geliflmifl ve günümüzde bu semtin
önemli ba¤lay›c› yollar›ndan biri olarak ifllev
görmektedir (Bkz. fiekil: 1, 2, 3, 4).•Fethi Çele-
bi Camii Mahallesi’nden Günümüze ‹ntikal
Eden Di¤er Fatih Dönemi Eski Eser Yap›lar›
veya Yap›  Kal›nt›lar› :

•Abdullah-el Huderi Mescidi :
Sur d›fl›nda E¤rikap›’da yer alan mescid,

Halid bin Zeyd ile birlikte ‹stanbul kuflatmas›n-
da bulunan Abdullah-el Huderi taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›r. Bugün baz› kal›nt›lar› bulunan
caminin yak›n›nda Ensar Huderi’nin türbesi
yer almaktad›r.

4-Kas›m Çavufl Mescidi Mahallesi: 
E. H. Ayverdi, bu mahallenin Eyüp’te Eski

Yeni Hamam semtini iflgal etti¤ini ve son teflki-
latland›rma ile  ise ‹slambey Mahallesi hudud-
lar›na al›nd›¤›n› söylemektedir [14, S. 53].

Bu mahalleye ismini veren, ‹slam Bey Ca-
desi üzerinde, Eski Yeni Bülbül Yuvas› Sokak
ile Bal›kç› Bakkal Sokak’›n kesiflti¤i noktada,
Eski Yeni Hamam yak›n›nda yer alan mescid;
fetih s›ras›nda gelenlerden Kas›m A¤a taraf›n-
dan yapt›r›lm›flt›r. Kendisi ve kardefli Ali Ça-
vufl, caminin haziresinde gömülüdür. Mescidin
minberi, Sultan II. Mahmud döneminde Kasap-
bafl› Ali A¤a taraf›ndan koydurulmufltur. Mes-
cidin bitifli¤inde padiflah›n musahibi Mehmed
A¤a taraf›ndan bir okul yapt›r›lm›flt›r. 1824’de
sel nedeniyle y›k›lan cami, Sadrazam Galip Pa-
fla’n›n yard›m›yla onar›lm›fl,  daha sonra yeni-
den y›k›lan cami, 1863’de bu kez Fuad Pafla ta-
raf›ndan onar›lm›flt›r [14, S. 53; 27, S. 110-112].

Mescid çevresinde oluflan ve kendi ad›n›
alan mahallesi, 1934’de mahallelerin yeniden
düzenlenmesi esnas›nda ‹slam Bey Mahallesi
hududlar› içine al›nm›flt›r [14, S. 53](20).

Tu¤la harçl› kesme tafl örgülü renkli duvar-
lar›, ahflap k›rma çat›s› olan ve minaresinde bir
günefl saati bulunan mescid, Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan 1948 y›l›nda onar›lm›fl-
t›r ve bugün ibadete aç›k bulunmaktad›r.

Tarihsel süreç içinde yerleflme dokusu geli-
flerek yay›ld›¤›ndan Fatih dönemi mahallele-
rinden Kas›m Çavufl Mahallesi’nin de gerisin-
de, Bat›s›nda oluflan yerleflme dokusu; 1934 fie-
hir Rehberi’nde Dü¤meciler Mahallesi ismi ile
sonradan ihdas edilen mahalle s›n›rlar› içine
al›nm›flt›r. 

Bugünkü mahalle düzeni içinde ise Dü¤-
meciler Mahallesi,  1934 fiehir Rehberi’ndeki is-

mini  ve büyük ölçüde de  s›n›rlar›n› korumufl-
tur. Sadece Do¤uda; 1934 fiehir Rehberi’nde
Balc› Yokuflu’na kadar dayanan s›n›r, bugün
1956’larda geçirilen Eyüp Sultan Bulvar›’na çe-
kilmifltir. Ancak Fatih dönemi mahallelerinden
Kas›m Çavufl Mahallesi’nin 1934 fiehir Rehbe-
ri’ndeki durumu; isim ve s›n›r olarak bugün
için de geçerlidir. 

Yine burada Fatih döneminde Kas›m Ça-
vufl Mahallesi ile Sofular Mahallesi aras›nda s›-
n›r teflkil eden, 1934 fiehir Rehberi’nde Kuru
Kavak Caddesi ve devam›nda Sofular Bostan›
Sokak olarak geçen, bugün ise Halit Pafla Cad-
desi ve yine Sofular Bostan› Sokak olarak isim-
lendirilen yol ve caddenin; Fatih döneminden
günümüze intikal eden yol izlerinden oldu¤u
düflünülebilir (Bkz. fiekil: 1, 2, 3, 4).

5- Mehmed Bey Mescidi Mahallesi :
E. H. Ayverdi, bu mahalle için “... Ota¤c›-

lar’da Fethi Çelebi Mahallesi’nin garb taraflar›-
n› iflgal eder...” demekte ve son teflkilatta Fethi
Çelebi Mahallesi s›n›rlar› içine al›nd›¤›n› söyle-
yerek Mescidi’nin y›k›ld›¤›n› bildirmektedir
[14, S. 53].

Mahalleye ismini veren mescid; Ota¤c›-
lar’da, Fatih dönemine Ota¤c›bafl› Hüseyin
A¤a’n›n kardefli Mehmed Bey taraf›ndan yapt›-
r›lm›flt›r. Kendisi de mihrab›n önünde gömülü-
dür. Saraydan ç›kar›lan Deli Bey diye tan›nan
bir zat, R›faiye tarikat› fleyhlerinden halifelik
alarak, Sultan III. Selim zaman›nda bu mescidi
tekke haline sokmufltur. Deli Bey de Sultan II.
Mahmud döneminde vefat ederek burada gö-
mülmüfltür. Yerine geçen halifesi Terzi fieyh
1814’de tekkeyi tamir ettirmifltir ve 1819’da
hacca gitti¤inde Mekke’de vefat etmifltir [27, S.
134].

Döneminde mescidi etraf›nda ilk banisinin
ad›n› alarak bir mahalle teflekkül etmifl , ancak
bu mahalle, 1934’deki mahallelerin yeniden
düzenlenmesi esnas›nda Fethi Çelebi Mahallesi
hudutlar› içine al›nm›flt›r. Seydi Mehmed Bey
de denilen bu zat›n kurdu¤u mescid bugün y›-
k›lm›flt›r [14, S. 53].

1934 fiehir Rehberi’nde bu mahallenin bir
k›sm› Fethi Çelebi Mahallesi içine bir k›sm› da
Niflanc› Mustafa Pafla Mahallesi içine girer.
Yerleflme dokusunun geliflmesi ile bu mahalle-
nin de gerisinde, bat›s›nda Topçular Mahallesi
kurulmufltur. 
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(20) “‹slâm Bey” Mahallesi’nin
yaz›l›fl biçimi zaman içinde
de¤iflerek, bugün “‹slambey”
olarak yaz›lmaktad›r.



Bugünkü mahalle düzeni içinde ise bu ma-
halle Defterdar Mahallesi olarak geçen mahalle
s›n›rlar› içine girer. Yine Fatih dönemi mahalle-
lerinden Mehmed Bey Mescidi Mahallesi ile So-
fular Mescidi Mahallesi’ni ay›ran ve gerek 1934
fiehir Rehberi’nde gerekse bugünkü  fiehir Reh-
beri’nde Münzevi Caddesi ve devam›nda Pafl-
makç› Çay›r› Caddesi olarak geçen Cadde, de-
vam›ndaki K›r›mî Çeflmesi Sokak ile semti E¤-
rikap›’ya ba¤lar. Sonuçta bu aks›n, yerleflme
dokusunun flekillenmesinde etkin olan bir yol
aks›na dönüflerek, Fatih döneminden günümü-
ze ulaflt›¤›n› söyleyebiliriz (Bkz. fiekil: 1, 2, 3, 4)

6-Ota¤c› Bafl› Mescidi Mahallesi (Çay›r
Bafl› Mescidi Mahallesi):

E. H. Ayverdi bu mahalle için; Ota¤c›lar’da
Fethi Çelebi ve Abd’ul-Vedud Mahalleleri ara-
s›ndaki sahay› iflgal etti¤ini söylemekte, mesci-
dinin y›k›ld›¤›n›, ancak Hüseyin A¤a’n›n kabri-
nin hâlâ baki oldu¤unu bildirmektedir [14, S.
53].

Fatih’in Ota¤c›bafl› Hüseyin A¤a taraf›n-
dan yapt›r›lan mescid Ota¤c›lar yak›n›nda
olup, kendisi bu mescidde gömülüdür ve bu-
gün mezar› hala mevcuttur, ancak mescidden
eser kalmam›flt›r. Döneminde mescidi etraf›n-
da, mahallesi kurulmufltur. E. H. Ayverdi ve H.
H. Ayvansarayî 1934’de mahallelerin yeniden
düzenlenmesi esnas›nda bu mahallenin Abdul-
vedut Mahallesi’nin hududlar› içine al›nd›¤›n›
söylemektedir [14, S. 53; 27, S. 130].

Fatih Döneminde Fethi Çelebi Mahallesi ile
komflu olan bu mahalle, 1934 fiehir Rehberi’nde
kald›r›larak, sonradan kurulan Cezeri Kas›m
Mahallesi, s›n›rlar› de¤ifltirilen Ya Vedud Ma-
hallesi ve yine sonradan kurulan Niflanc› Mus-
tafa Pafla Mahallesi s›n›rlar› içine al›nm›flt›r. 

Günümüz mahalle düzeni içinde ise, Fatih
döneminin bu mahalle s›n›rlar›, Defterdar Ma-
hallesi ve Niflanca Mahallesi’nin içine girmek-
tedir.

Sonuçta, bugün mescidi de ortadan kalkan,
Fatih döneminin bu mahallesinden geriye ; Fa-
tih’in Ota¤c›bafl› Hüseyin A¤a’n›n mezar›; o
günlerden günümüze intikal eden bir aziz hat›-
ra olarak; kalm›flt›r (Bkz. fiekil: 1, 2, 3, 4). 

7- Sofular Mescidi Mahallesi : 
E. H. Ayverdi  Fatih döneminin bu mahal-

lesi için; “...Eyüp Camii’nin cenub (güney) tara-
flar›n› kaplar...” demektedir [14, S. 54].

Sofular Caddesi üzerinde yer alan bu mes-

cid , Fatih döneminde 1464’de Çavufl Ali tara-
f›ndan yapt›r›lm›flt›r. Zamanla vakf› yok oldu-
¤undan fieyhülislam Sadeddin Efendi bu mes-
cide vakf›ndan ayl›k tayin etmifltir. Kare planl›,
tu¤la-tafl duvar örgülü, ahflap k›rma çat›l› bu
yap›, fieyhülislam Sadeddin Efendi taraf›ndan
tamir ettirilmifltir. Mescidin minberi ise, Hadi-
katülcevami’nin yazar› Haf›z Hüseyin’in döne-
minde yaflayan Arpac› Mescidinin imam› fieyh
Abdullah Efendi taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.

Yukar›da, Fatih dönemi mahalleleri içinde
yer alan Kas›m Çavufl Mahallesi’nin kurucusu
Kas›m Çavufl’un kardefli olan Çavufl Ali A¤a,
Kas›m Çavufl Mescidi mezarl›¤›nda yatmakta-
d›r [14, S. 54; 27, S. 54].

Mescidin çevresinde oluflan  mahallesi,
1934’de idari yap›n›n yeniden düzenlenmesi
esnas›nda yeni ihdas edilen Cezeri Kas›m,
Dü¤meciler ve ‹slam Bey Mahallesi hudutlar›
içine al›nm›flt›r [14, S. 54]

Mescid ayakta ve faal durumdad›r. Vak›f-
lar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan 1972 y›l›nda
onar›m program›na al›nm›flt›r [28, S. 29]. Yak›n
zamana kadar mescidin bahçesi, gecekondula-
flarak kaçak yap›lar ile iflgal edilmifltir. 

Günümüz mahalle düzeni içinde ise Fatih
döneminin bu eski mahallesinin büyük bir k›s-
m› Niflanca Mahallesi, bir k›sm› da Eyüp Mer-
kez Mahallesi içine girmektedir. 

Topografik yap›s› engebeli olan Eyüp Sem-
ti’nin, Niflanca s›rtlar›na do¤ru yükselen bu
bölgesini sahile ve Eyüp’ün Merkez ‘ine ba¤la-
yan Balc› Yokuflu ve devam›ndaki ba¤lant› yol-
lar›; her ne kadar dik ve e¤imli iseler de, bugün
Eyüp’ün önemli ba¤lant› yollar›n-
› teflkil etmektedirler ve çevrelerindeki önemli
eski eserler yap›lar ile Eyüp’ün tarihi topo¤raf-
yas›n›n geliflimi içindeki yerleri önemlidir (Bkz.
fiekil: 1, 2, 3, 4)

Sofular Mahallesi’nden Günümüze ‹nti-
kal Eden Di¤er Fatih Dönemi Eski Eser Yap›-
lar› ve Yap› Kal›nt›lar›:

Bey (Beg, Silahflör Mehmed Bey, Silahi
Mehmed Bey, Sürahi) Mescidi :

Zal Mahmud Pafla Caddesi üzerinde yer
alan cami, 15. yüzy›lda Fatih devri ricalinden
“Silahflör” ad› ile an›lan Mehmed Bey taraf›n-
dan yapt›r›lm›flt›r. Bugünkü cami yap›s› 16.
yüzy›lda, eski ahflap caminin yerine infla edilen
kargir bir binad›r. Silahtar Mehmed Bey ise,
kesme tafl ve tu¤la hat›ll› cephesi, ahflap çat›s›
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ve köfleli kule biçimindeki özgün minaresi ile
bugün ayakta duran yap›n›n yan›ndaki hazire-
de gömülüdür [27, S. 122; 29, S. 12 ].

Mescid Vak›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›n-
dan 1963 y›l›nda ele al›narak onar›lm›flt›r [28, S.
27 ].

8-Ülice (Ödlice ) Baba Mescidi Mahallesi 
E. H. Ayverdi, Fatih döneminin bu mahal-

lesi için, Eyüp’te Bülbül Deresi civar›n› iflgal et-
ti¤ini söyler. Ayr›ca Hadika’da, mescidinin ku-
rucusu Veliyüddin Efendi’nin mahallesinin ol-
mad›¤›n› yazd›¤›n›, ancak mescidi Fatih döne-
minden olan bu mahallenin, eskiden mevcud
olmasa, as›rlar sonra yeniden ihdas›n›n akla ya-
k›n olmad›¤› düflüncesi ve 1922 mahalle cedve-
linde bu isimle “Eyyüb Sultan Maliye fiubesi”
mahalleleri aras›nda gözükmesi nedeniyle bu
mahalleyi de Fatih dönemi mahalleleri içinde
ald›klar›n› anlatmaktad›r [14, S. 54].

Bu mahallenin ismini ald›¤› mescid; Bülbül
Deresi yak›n›nda, Fatih dönemi devlet adamla-
r›ndan Veliyüddin Efendi taraf›ndan yapt›r›l-
m›flt›r. Kargir ve ahflap çat›l› olan mescit bugün
hala ayakta ve ibadete aç›kt›r. Mezar tafl›nda
Fatih’in hat hocas› oldu¤u yaz›l› olan [14, S. 54].
Veliyüddin Efendi, caminin karfl›s›ndaki me-
zarl›kta yatmaktad›r [27, S. 115].

Cami çevresinde kendi ismini alan bir ma-
halle oluflmufltur. Fatih döneminde fazla gelifl-
meyen bu mahalle, 1934 senesinde idari hudut-
lar›n yeniden düzenlenmesi s›ras›nda Eyüp
Gümüflsuyu mahallesi ile Eyüp Sultan Mahal-

lesi hudutlar› içine al›nm›flt›r
[14, S. 54]. Yine 1934 fiehir
Rehberi’nde Eyüp Gümüflsu-
yu’nun kuzeyinde, oluflan ye-
ni yerleflmeler nedeniyle Eyüp
Üç fiehitler Mahallesi ihdas
edilmifltir.

Günümüz mahalle düze-
ninde bu eski mahallenin bir
k›sm› Eyüp Merkez mahallesi
içine girmekte, Ülice Baba
Mescidi’nin de içinde oldu¤u
di¤er k›sm› ise ‹slambey Ma-
hallesi içine girmektedir. 

Bugün bu mescidin bu-
lundu¤u nokta; önünde mey-
dan› , meydana bakan çeflme-
si, eski ahflap tekke binas› ve
birkaç ahflap evi ve eski sokak
dokusu ile, Eyüp’ün geçmi-

flinden gelen referanslar içeren ve ayr›nt›l› bir
biçimde ele al›narak sokak kaplamas›na kadar
yeniden düzenlenmeyi bekleyen “tarihi kültü-
rel doku odaklar›”ndan birini teflkil etmektedir
(Bkz. fiekil: 1, 2, 3, 4).

Sonuç :
Fatih dönemi mahallelerinden günümüze

intikal eden izler ile ilgili bu k›sa gözden geçir-
menin sonucunda, görülmektedir ki; günümüz
mahalle teflkilat› içinde art›k Fatih dönemi ma-
halleleri, isim olarak korunamam›flt›r. 

Yine o dönemin mahalleleri s›n›rlar› ile de
korunamayarak, yeni ihdas edilen mahallelerin
s›n›rlar› içine al›nm›flt›r. Ancak mahalleleri ay›-
ran  s›n›rlarda, çok az, bir iki yerde ; Fatih dö-
nemi mahallelerinden günümüz mahallelerine
yans›yan ortak bir iki ize rastlanmaktad›r.

Yine de, Fatih dönemi mahallelerini ay›ran
s›n›rlar›n geçti¤i izler, bugün Eyüp’ün en
önemli ulafl›m akslar›n› teflkil eden cadde ve so-
kaklara dönüflmüfl ve Eyüp’ün tarihi topo¤raf-
yas›n›n gelifliminde yerleflme dokusunu flekil-
lendiren en önemli izlerden olmufltur. 

Ve Yine, o dönemlerden günümüze intikal
eden ve o dönemin mahallelerine ismini veren
mescidler, kurucular›n›n türbe ve mezarlar› ve
o dönemlerden kalan yap› ve yap› parçalar›;
Mimarl›k, Sanat ve Kültür tarihimizde önemle
yer alan ve o dönemin sosyal yaflam›na ›fl›k tu-
tan, geçmiflten gelece¤e referans veren en
önemli yap›tlar ve en aziz hat›ralar›m›z olarak
yerinde durmaktad›r. 

Bildirimi, koruma anlay›fl›na ve bilincine
katk›s› olur inanc› ile Eyüp üzerine çok k›ymet-
li çal›flmalar› bulunan Sn. Hocam›z Merhum
Prof. Dr. Süheyl Ünver’in bir hat›ras› ile bitir-
mek istiyorum. 

1984’lerde Eyüp ‹lçe Belediyesi’nde kuru-
lan Planlama Müdürlü¤ü’nde görev ald›¤›m
dönemde, çal›flman›n bafllang›c›nda, Planlama
Müdürlü¤ü taraf›ndan; “Eyüp’ün Dünü, Bugü-
nü, Yar›n›” konulu bir söylefli dizisi program-
lanm›flt›. Ancak birincisinin yap›labildi¤i bu
toplant›da rahmetli Prof. Dr. Süheyl Ünver, ko-
nuflmas› esnas›nda: “ “Eyüp”, “Eyüp” deme-
yin, zaman içinde kelime “ip” olarak telaffuz
edilmeye bafllanabilir, “Eyüp Sultan” deyin! “;
uyar›s›nda bulunmufltu. 

Ça¤dafl kent yaflam› içinde, koruyarak kul-
lanma anlay›fl› çerçevesine, tarihi, kültürel, sos-
yal de¤erlerimizi gelecek kuflaklara aktar›rken ;

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

358

Resim 4; Eyüp, Hasan Vecihi Be-
reketo¤lu, (‹stanbul Ressamlar›,
‹.B.B albüm, ‹stanbul 2002)



geçmiflten gelen referanslar›n›z› özenle, duyar-
l› bir biçimde ve sayg›yla korumam›z›n ne ka-
dar önemli bir husus teflkil etti¤i; bu yaflanm›fl
an› ve al›nan dersten de görülmektedir.
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‹STANBUL fiAHI, 

fi‹‹R‹N SULTANI FAT‹H  

(1432-1481)

Dr. Vildan SERDARO⁄LU fi‹fiMAN

‹stanbul’da do¤du (1968). Bo¤aziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümünü birinci-
likle bitirdi (1992). ‹stanbul Ü. Edebiyat Fakültesi Eski Türk Edebiyat› bölümünde yüksek lisan-
sa devam ederken Milli E¤itim Bakanl›¤›’nda ‹ngilizce Ö¤retmenli¤i yapt› (1992-1993). ‘Nedim

Divan›’nda Soyut Kavramlar’ konulu teziyle mezun oldu ve ‹SAM bursuyerli¤ini kazand›
(1994). Ayn› bölümde doktora program›na kaydoldu ve ABD’nin Pennsylvania Üniversitesi’nde

Akademik ‹ngilizce program›na kat›ld› (1995). Doktora ders dönemini tamamlay›p tekrar
ABD’ye döndü (1996).

‘Zâtî’nin Divan›’na Yans›d›¤› fiekliyle XVI. yüzy›lda Sosyal Hayat’ konulu tezini haz›r-
larken Harvard Üniversitesi’nde ilgili derslere kat›ld› ve ayn› üniversitenin Fine Arts Kütüpha-
nesi, Aga Khan Program› ile Görsel Kolleksiyon bölümünde görev ald› (1999). Ayn› zamanda

Osmanl›ca’dan ‹ngilizce’ye çeviriler yapt› ve doktora düzeyindeki Amerikal› ö¤rencilere Türkçe
dersleri verdi. 2001 yaz›nda tezini tamamlad› ve araflt›rmac› olarak ‹SAM’da göreve bafllad›. 1
y›l görev yapt›ktan sonra Harvard Ü. Aga Khan bursuyla Postdoktora program›na kat›lmak
üzere ABD’ye gitti (2003-).  Halen burada çal›flmalar›na devam etmektedir. Evli ve bir çocuk

annesidir. ‹ngilizce, Arapça, Farsça ve bafllang›ç düzeyinde Frans›zca bilmektedir. 



Bu gün flairlerimizce ‘bir sengine yekpare
Acem mülkünün feda edildi¤i’ ‹stanbul’umuzu
günümüzden 550 y›l önce, kutlu bir kumandan
olarak fetheden Fatih’in farkl› bir yönü olan fla-
irli¤i üzerinde duraca¤›z. Önce Fatih’in hayat›
ile onun ilme ve sanata olan yak›nl›¤›dan bahse-
dece¤iz. Daha sonra divan neflirleri, fliirleri ve
flairli¤indeki farkl› yönlerinden bahsedece¤iz.
Bir baflka deyiflle bu çal›flmada onun ‘Fatih’
kimli¤ini fliirlerine nas›l aksettirdi¤ini göster-
meye çal›flaca¤›z. Böylelikle onu, Fatih Sultan
Mehmet ile flair Avnî  kimli¤inin  kesiflti¤i nok-
tada de¤erlendirmeye çal›flaca¤›z.

HAYATI
Ebü’l-Feth, Fatih, Fatih Sultan Mehmet ola-

rak da an›lan II. Mehmet, 30 Mart 1432’de Edir-
ne’de dünyaya geldi. II. Murat’›n dördüncü o¤-
lu olup, annesi Hüma Hatun’dur. 1443 y›l›nda
iki lalas› Kasabzade Mahmut ve Niflanc› ‹bra-
him b. Abdullah Bey’lerle Manisa’ya vali olarak
gönderildi. Ayn› y›l a¤abeyi Amasya valisi fleh-
zade Alaeddin Ali Çelebi’nin ölümü üzerine
taht›n yegâne varisi durumuna geldi. Tahttan
çekilmeyi düflünen babas› II. Murat o¤lu II.
Mehmet’i 1444 y›l›nda yan›na getirtti ve ayn› y›l
II. Murat, Edirne’de S›rp kral›, Macar despotu
ve Yanko’nun elçileriyle imzalanan bar›fl anlafl-
mas›nda haz›r bulundu. Yapt›¤› anlaflmalarla
Do¤u ve Bat›’da devleti emniyete kavuflturdu-
¤unu düflünen II. Murat, sa¤l›¤›nda o¤lunun
tahta iyice yerleflti¤ini görmek istedi¤inden ay-
n› y›l›n A¤ustos ay›nda taht› o¤lu Mehmet’e b›-
rakt›¤›n› resmen ilân etti ve Bursa civar›nda iti-
kafa çekildi. Ancak devletin oniki yafl›nda, tec-
rübesiz bir gencin eline b›rak›lmas› içerde ve d›-
flarda büyük buhranlara sebebiyet verdi ve ya-
p›lan hesaplar› yanl›fl ç›kard›. Özellikle Kasab-
zade Mehmet Bey’in ›srarlar›na dayanamayan
II. Murat, inzivas›n› b›rak›p Edirne’ye döndü ve
tekrar tahta geçti. II. Mehmet Manisa’ya gönde-
rildi. 1444-1446 ars›ndaki bu ilk saltanat devri II.
Mehmet için, onun ilerideki siyasi hayat›na kat-
k› sa¤layacak önemli bir tecrübe olarak kald›. 

1448’den itibaren o¤lunu yeniden yan›na
alarak siyasete fiilen katan II. Murat vefat edin-
ce II. Mehmet, 18 fiubat 1451’de ondokuz yafl›n-
da ikinci defa tahta geçti. Siyasî kadrosundaki
itirazlara ra¤men ‹stanbul’u Osmanl› toprakla-
r›na katma karar› May›s 1453’te zaferle sonuç-
land› ve ‹stanbul baflkent ilân edildi. Fetih’ten
sonra II. Mehmet, Fatih ünvan›yla an›lmaya
baflland›. 

Fatih, hem iç ve d›fl siyasî düzenlemelerle
hem de yeni sefer ve zaferlerle devleti genifllet-
ti. Otuz y›l tahtta kald›ktan sonra bir do¤u sefe-
ri için orduyla beraber ‹stanbul’dan ayr›lan Fa-
tih, 3 May›s 1481’de vefat etti. 

‹stanbul’u fethedip 1100 y›ll›k Do¤u Roma
‹mparatorlu¤u’nu ortadan kald›rarak Fatih ün-
van›n› alan II. Mehmet,  her iflte son derece at›l-
gan, flan ve fleref kazanmak isteyen, cevval ze-
kal›, yorgunlu¤a, so¤u¤a, s›ca¤a, susuzlu¤a ve
açl›¤a dayan›kl›, sert konuflur ve kimseden çe-
kinmez, zevk ve sefaya bigâne bir hükümdar
idi. Azim ve irade sahibi, devlet yönetiminde
oldukça sert, temkinli ve verdi¤i kararlar› kesin-
likle uygulayan bir kiflili¤i vard›. Dünya haki-
miyetini gaye edinmifl, kudretli bir asker ve kül-
tür adam› idi. Türkçe, Yunanca ve Slavca’n›n
yan›nda Arapça ve Farsça’ya da vak›f idi. Ede-
biyata bir divan oluflturacak kadar hakim, din
felsefesi meselelerine aflina, co¤rafya, riyaziye
ve heyet ilmine de özel bir alâkas› vard›. Hoca-
zade, Gürani, Molla ‹lyas, Siraceddin Halebi,
Molla Abdülkadir, Hasan Samsunî ve Molla
Hayreddin onu yetifltiren hocalar aras›ndad›r.(1)

‹LME, SANATA VE SANATÇILARA
OLAN YAKINLI⁄I

Fatih, babas› II. Murat (ö.1451) taraf›ndan
haz›rlanmaya bafllayan ilmî ortam›n içine do¤-
mufl bir padiflaht›r. Tercüme faliyetlerinin de-
vam etti¤i II. Murat döneminde Türk dili de
edebî dil olarak yavafl yavafl yerleflmeye baflla-
m›flt›. ‹lim ve kültür hayat›na önem veren II.
Murat haftada iki kez ilim adamlar›n› toplar ve
onlarla ilmî ve dinî konular› tart›fl›rd›. Fatih de
babas›n›n bafllatt›¤› bu güzel gelene¤i devam et-
tirerek ‹stanbul’un fethinden sonra kendi gelifl-
tirdi¤i biçimde ilmin ve edebiyat›n koruyuculu-
¤una soyunmufl(2) ve otuz y›ll›k hükümdarl›¤›
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Halil ‹nalc›k,  “MEHEMMED
II”, Encyclopaedia of Islam CD-
ROM Edition 1999.

(2) Franz B. Babinger, Mehmed
the Conqueror and His Time, Al-
manca’dan çev. Ralph Man-
heim, Princeton  1978, s. 470.

Resim 1; Meflahirü’fl fiuarada’-
dan ‘fiair Fatih’. (Popüler Tarih
Dergisi, May›s 2003, S. 78)



boyunca bir yandan siyasî bir yandan ilmî ve
kültürel aç›dan Osmanl›’y› ileriye götürmüfltür.
Hakk›nda yaz›lan eserler ço¤unlukla Fatih’in si-
yasî yönü üzerinde durmakla beraber ilme ve
sanata verdi¤i önemi de vurgulamakta, hatta at
s›rt›nda dolaflan ve büyük fetihler yapan bir pa-
diflah›n ilme ve sanata zaman ve zemin bulmak
suretiyle birden çok lâkab› hakketti¤inden bah-
setmektedir. Buna ba¤l› olarak o, “II. Mehmet”,
“Fatih Sultan Mehmet”, “Fatih” ve “Avnî”den
baflka Tevârih-i Âli Osman’da görüldü¤ü üzere
“Ebulfeth” diye de an›l›r.  Onun baflka hiçbir
padiflah›n elde edemedi¤i bu lâkaba ‹stanbul
fethi dolay›s›yla sahip oldu¤u aç›kt›r. Hakk›nda
bilgi veren ilk eserlerden olan Heflt Behiflt’te Se-
hi Bey (ö. 1548-1549), onu “her çeflit hünere mâ-
il ve özellikle ilim ehline son derece mültefit”(3)

birisi olarak tan›mlar. 

Kaynaklar›n ittifak etti¤i konulardan biri de
onun ilim hayat›na öncelik ve önem verdi¤i, fe-
tihten sonra ‹stanbul’u hem imar ve iskân, hem
de ilim ve irfan yönünden zenginlefltirip bura-
n›n önemli bir kültür merkezi olmas› için u¤rafl-
t›¤›d›r. Buna ba¤l› olarak Fatih öncelikle medre-
seler yapt›r›p baflar›l› ilim adamlar›n›n yetiflebil-
mesi için ortam haz›rlam›flt›r. Burada yetiflen
âlimleri ilmî kariyerlerine göre hiyerarflik bir
düzene koymufl, bunu yapmakla hem ilim ha-
yat›n›n düzenlili¤ini ve devaml›l›¤›n› sa¤laya-
rak  ulema ile fluaray› içiçe yaflatm›flt›r.(4) Ayr›-
ca Fatih baflar›l› buldu¤u kifllerin isimlerini def-
terine kaydeder daha sonra herhangi bir ma-
kamda bir insana ihtiyaç oldu¤unda kaydetti¤i
kimselerden en uygun gördüklerini o mevkile-
re yerlefltirirdi.(5) Bu, hüner sahiplerinin lây›k ol-
duklar› flekilde ortam bulmalar›na ve dolay›s›y-

la ileride ilim ve kültür merkezi ola-
cak olan ‹stanbul’un kültürel altya-
p›s›na katk›da bulunmalar›na imkân
sa¤layan önemli bir noktad›r. Fa-
tih’ten önce belli belirsiz olan flairle-
rin konumu Fatih’ten sonra önem
kazanm›fl ve belli say›da flaire maafl
ba¤lanmas› âdet haline gelmifltir.(6)

Lâtifî (ö. 1582) ve K›nal›zâde (ö.1604)
otuz Osmanl› flairine ayda bin akçe
ba¤lam›fl oldu¤unu kaydeder.(7)

Devrinde Molla Lutfi, Hoca-zâde
Mustafa, Zenbilli Ali Efendi, fieyh
Vefa, Karamanî Mehmed Pafla, Mol-
la ‹zarî, Ali Kuflçu, Molla Güranî gi-
bi bir çok âlim, Mahmut, Ahmet ve
Sinan Pafla, Necatî, Melîhî, Lealî,
Mihrî Hatun ve Zeyneb Hatun gibi

bir çok edip, Abdülkadir Mera¤î gibi de¤erli
musikiflinaslar ve Yahya Rumî, ve Ali b. Yahya
ve fieyh Hamdullah gibi hattat ve sanatkârlar
yetiflmifltir. Fatih bu kültürel ve ilmî ortam›
yerli insanlarla oluflturman›n ötesine geçerek
‹stanbul’u cazip hale getirmek suretiyle ‹ran ve
Avrupa’dan da farkl› dallarda hüner ehli kim-
seleri burada toplam›flt›r. Devrinde ‹stanbul’a
gelen Avrupal› sanatkârlar aras›nda Mastori
Pavli Daragoza, Matteo Pasti ve Konstanico ve
Gentille Bellini de bulunmaktayd›. Bu sanat-
kârlar›n ‹stanbul’da kald›klar› sürece hem eser
vermek hem de emirlerine verilen kiflileri ye-
tifltirmek suretiyle Fatih devri kültür ve sanat
ortam›na iki yönlü katk›da bulunmufllard›r.(8)

‹stanbul’a gelerek burada kalan ve Fatih’in
çevresinde bulunan di¤er yabanc› sanatkârlar
aras›nda, fetihten önce Edirne’de Fatih’in hiz-
metinde olan ve fetihten sonra da bir müddet
sarayda kalan Cyriacus -Latince eserler okur-
du- ile Bizansl› âlim ve flair Yorgi Amiruçi de
say›labilir. Fatih’in musahibi olan bu zat ona
Yunanca üç kaside ile muhtelif fliirler yazm›fl
ve bir fliirinde ona olan hayranl›¤›n› flöyle dile
getirmifltir: “Ey fliir Tanr›s›! Bana flairâne fleyler
söyle.

Ey fliir Tanr›s›! Bana hofl ve lâtif fleyler anlat!
Ey fliir Tanr›s›! ‹lâhi nâmeler teganni et. Musikin
ile bize tat ver!  Zira padiflah bu nameleri iflitiyor.
Öyle bir padiflah ki herkesten üstündür. Öyle bir
hükümdar ki bir eliyle silah›n› tutuyor di¤er eliyle
ilimle meflgul oluyor.(...) Ey daima fliirler Tanr›s›
ile konuflan hükümdar! fiimdi benim dilimi iflitti¤in
için flaflma! Birçok kimseler senin bu lisan› bilmedi-
¤ini san›rlar.”(9) Fatih’in ayr›ca  bir taraftan iyi
Arapça bilen ve anadili Arapça olan âlimlerle
sohbet ederken bir yandan da biri Yunan dilin-
de ötekisi Latin dilinde ö¤renim görmüfl iki
doktora eski ça¤ tarihine ve kültürüne ait eser-
leri okutarak onlar› dinledi¤i biliniyordu.(10)

Fatih’in de¤er verip ilgilendi¤i di¤er bir
flair ve âlim de ‹ranl› Abdurrahman El-Câmi
(ö. 1512)’dir.  Bir meselenin halli için Câmi’den
yard›m istedi¤i, O’nun da Risale fi’l-Vücud adl›
eseri yazarak ‹stanbul’a gönderdi¤i ancak ese-
rin ‹stanbul’a ulaflmadan Fatih’in vefat etti¤i
kaynaklarda kay›tl›d›r. Ayn› zamanda Fatih’in
Câmi’ye hediyeler gönderip ‹stanbul’a davet
etti¤i hatta ona hediye olarak y›lda bin filori
yollad›¤› bilinmektedir.(11) Câmi de Fatih’e
olan duygular›n› bir mektubunda 

“Ey lâtif flimal rüzgar›! Kalk! Ka’be-i âmâl-i ci-
han olan menzil-i mukaddese do¤ru 
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(3) Sehi Bey Tezkiresi (Haz. Mus-
tafa ‹sen), s.50-51.

(4) E.J. W. Gibb, History of Oto-
man Poetry, c.2, 1965, s. 24.

(5) Gibb, age, c.2. s. 27. 

(6) Gibb, age, c.2, s. 26.

(7) F. B. Babinger, “Fatih Sultan
Mehmed’in Edebiyatla ‹lgisi”
(Çev.  M. fievki Yazman), Hayat
Tarih Mecmuas›, c. 2,  say› 12,  ‹s-
tanbul  1970, s. 32-34.

(8) Haluk  ‹pekten, Divan  Edebi-
yat›nda Edebi Muhitler, ‹stanbul
1996, s.26-27.

(9) Wl. Mirmiro¤lu, Fatih Sultan
Devrine Ait Tarihî Vesikalar, ‹s-
tanbul  1945, s. 98-102.

(10) J. Raby,  East and West in
Mehmet (nakleden Gönül Te-
kin), “Fatih Devri Edebiyat›”,
‹stanbul Arma¤an› I Fetih ve Fatih
(yay. haz. Mustafa Arma¤an),
‹stanbul  1995,  s. 165.

(11) Gönül Tekin, “Fatih Devri
Edebiyat›”, ‹stanbul Arma¤an› I
Fetih ve Fatih (yay. haz. Mustafa
Arma¤an), ‹stanbul  1995, s.163.

Resim 2; Fatih Sultan Meh-
med’in Kostantin Kap›da¤l› se-
risindeki (1804-1806) tablosu.
(Popüler Tarih Dergisi, May›s
2003, S. 47)



flitab et. Yolun aç›k olsun! Nefsini yârin kokusundan
›t›rland›r.(...) Horasan’dan niyaz yükünü ba¤la.
Rum mülküne teveccüh ve ikbal et. Oraya var›r var-
maz o padiflah-› muazzam›n makam›n› sor.(...)” flek-
linde devam eden oldukça lirik ve övgülü ola-
rak dile getirir.(12)

Fatih devrinde sadece ilim ve fliir de¤il, mi-
marl›k, güzel sanatlar ve musikide de önemli
ilerlemeler kaydedilmifltir.(13)

Fatih hakk›nda yapt›¤› araflt›rmalarla ünlü
olan Babinger’e göre Fatih flaire, fliire de¤er ve-
rir ama o devirde Bat›’da meflhur oldu¤u üzere
etraf›nda kendini saray› ve erkan›n› gö¤e ç›ka-
ran flairleri yan›nda tutmaz, onlar› sarayda ve
yak›n çevresinde bulundurmaktan hofllanmaz-
d›. Ona göre Fatih’le baraber bir çok sefere kat›l-
m›fl ve onlar› kaydetmifl olan Dursun Bey
(ö.1490)’in eserini kendisinden hayli zaman
sonra II. Bayezid zaman›nda yazm›fl olmas› bu-
nu göstermektedir.(14) Bununla beraber Fatih,
zaman›n›n meflhur flairlerini uzak yerlere -örne-
¤in Herat’a- kadar adam gönderip taltif etmek-
ten de geri durmazd›. Örne¤in, her sene Dek-
kan flehrine adam yollayarak fiah Behmen’in ve-
ziri olan ve Hace-i Cihan lakab›yla an›lan Ebu’l-
Fadl Mahmut adl› zat› bin alt›nla ödüllendirirdi.
Herat o dönemde ‹slâm dünyas›n›n gözde ilim
ve kültür merkezi idi. Devrin bir di¤er önemli
edebiyat› olan Ça¤atay Edebiyat›’n›n merkezi
olan Herat’ta flairler iki dil ile hem Farsça hem
de Ça¤atayca fliirler yaz›yorlard›. Hüseyin Bay-
kara (ö.1506) ve Ali fiir Nevai (ö. 1501) devrin en
önemli flairleri olup etraflar›na flairleri toplayan
kimselerdi.(15)

Babinger, Fatih’in bir baflka özelli¤i olarak
onun ‹ran’l› sanatkârlara mayil oldu¤unu, onla-
r› iltifata daha lay›k bulup ödüllendirdi¤ini ya-
zar.  Hatta flair La’lî’nin Fatih’in ‹ranl› flair Câmi
(ö.1492) ile dostlu¤u var oldu¤unu sand›¤› için
iltifata mazhar oldu¤unu, ancak gammazlar ta-
raf›ndan aksi ortaya ç›kar›l›nca gözünden düfl-
tü¤ünü söyler.(16)

Devrinde bir çok âlim, sanatkâr ve flairin
yetiflmesine vesile olan Fatih’in kendisi de ilme,
araflt›rmaya, sanata merakl› bir kifli idi. Farkl›
konulardaki eserleri yaln›zca okumakla kalmaz
okudu¤u konular hakk›nda âlim zatlar› huzu-
runda musahabet ve münazara ettirip bunlar›
dinlemek suretiyle de kendini gelifltirirdi. Bir
keresinde Hocazade Mustafa ile Molla Zeyrek
aras›nda huzurunda geçen münazara tam alt›
gün devam etmiflti.(17) ‹stanbul’un fethinden

sonra ilk kad›s› olan H›z›r Bey, yazd›¤› Arapça
bir kasideyi padiflaha takdim etmiflti. Fatih bu-
nu, hocas› Molla Gürani’ye vererek okutmufl,
Molla Gürani de fliirde buldu¤u bir nahiv hata-
s›n› kasidenin yaz›l› oldu¤u ka¤›d›n arkas›na
iflaret edip geri yollam›flt›. Fatih kasideyi H›z›r
Bey’e geri gönderip onun düflüncesini isteyince
H›z›r Bey yazd›¤› cümle fleklinin Kur’an’da var
oldu¤unu ve Kur’an dilinin de hatal› say›lama-
yaca¤›n› söyleyerek Gürani’yi susturmufltur.(18)

fiair Nahifî, Kellâtî ile bir imtihana girip sultan›n
huzurunda irticalen fliir söylemifl hem de beste-
leyip okumufltur. 

fiairlere yak›nl›¤› olan padiflah›n devrinde
onun koruyuculu¤u ve patronaj› sayesinde Os-
manl› fliirinin güçlü isimlerinden önemli flairler
ve edipler yetiflmifltir. Bunlar aras›nda Cezari-
zade Mahmud Vefayî, Molla Lutfi, Sinan Pafla
(ö.1480) inflalar›yla meflhur ediplerdi. Baflta Ah-
met Pafla (ö.1497) ve Necatî (ö.1509) olmak üze-
re, Adnî Mahmut Pafla (ö. 1474), Karamanî
Mehmet Pafla (Niflanî) (ö.1481), H›z›r Bey (ö.
1459) Melihî (ö. ?), Aflkî (ö. ?), Mehdî (ö. ?), Fe-
narizade Ali Ç. (ö. ?), Defterdar fiemsî (ö. ?),
Ulvî (ö. ?), Katibî(ö. ?), Zeyneb Hatun (ö. 1474),
Mihrî Hatun (ö. ?),  K›vamî (ö. ?),  Le’alî (ö. ?),
Huffî(ö. ?), Karamanl› Nizamî (ö.1475?), Ha-
midî (ö. ?), Kabulî (ö.  1478)  Kaflifî(ö. ?),  Sahilî
(ö. ?),  Vahidî (ö. ?), devrindeki flairler aras›nda
say›labilir.(19) Baz› kaynaklarda Fatih’in emrin-
de 185 flair bulundu¤u kaydedilmektedir.(20) Bu
flair ve edipler baflta padiflah olmak üzere dev-
letin ileri gelenleri taraf›ndan korunur caizeler
ve ihsanlar al›rlard›. Ahmet Pafla bu flairler ara-
s›nda hem hocas› hem veziri olup ona en yak›n
olan flairlerden biridir. Baflka flairlerin de padi-
flaha yak›nlaflmas›n› sa¤lam›flt›r. Fatih dönemi
sonlar›nda ‹stanbul’a gelen Necatî de devrin en
önemli flairlerindendir biridir. Bafllang›çta padi-
flaha sundu¤u flitaiyye ile onun ihsan›n› kazan-
m›fl fetihten sonra da ‘Feth ü Zafer’ kasidesini
sunmufltur.(21) II. Bayezid döneminin bafllar›n-
da vefat eden flair Melihî (ö.?) Fatih’in meclisle-
rinde bulunan ancak içkiye düflkünlü¤ü nede-
niyle bafl› s›k s›k belaya giren bir flairdi. Fatih,
Melihî’yi çok sever s›k s›k in’amda bulunurdu.
‹çkiye düflkünlü¤ünden hofllanmad›¤› için ona
içkiyi yasaklam›flt›. fiair de padiflaha a¤z›na içki
sürmeyece¤ine dair söz vermifl ve sonra ortal›k-
tan kaybolmufltu. Bir gün fena halde sarhofl ola-
rak bulunan Melihî padiflah›n huzuruna getiril-
miflti. Niye sözünden döndü¤ünü soran padifla-
ha flair ‘a¤z›ma içki sürmedim’diye cevap verin-
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(12) Mektubun Farsça metni ve
devam› için bkz. Ali Himmet
Berki, Büyük Türk Hükümdar› ‹s-
tanbul Fatihi Sultan Mehmed Han
ve Adalet Hayat›, ‹stanbul  1953,
s. 7.

(13) Genifl bilgi için bkz. Refik
Ahmet Sevengil, Fatih Devrinde
Alimler, Sanatkârlar ve Kültür
Hayat›,  ‹stanbul  ty., s. 76-87.

(14) F. B. Babinger, age, s. 470.

(15)  Sehî, Sehi Bey Tezkiresi: Heflt
Behiflt (Haz. Mustafa ‹sen), An-
kara  1998,  s.50-51.

(16) F. B. Babinger, agm, s. 32-34.

(17) Taflköprülüzade, fiakay›k-›
Numaniyye, Mecdi Efendi  Ter-
cümesi, s.143,  nakleden ‹pek-
ten, age, s. 26.

(18) Refik Ahmet Sevengil, Fatih
Devrinde Alimler, Sanatkârlar ve
Kültür Hayat›,  ‹stanbul  ty., s.
44.

(19) Tekin makalesinde bu flair-
leri dört gruba ay›rm›fl ve Fatih
Sultan Mehmed’i etraf›nda flair-
lerin topland›¤› sultanlardan bi-
ri olarak göstermifltir. Daha ge-
nifl bilgi için  bkz. Gönül Alpay
Tekin, agm, s.184-187.

(20) Hammer-Pourgstall, Devlet-
i Osmaniye Tarihi (çev. M. Ata),
‹st. 1330, c.3, s. 236, nakleden H.
‹pekten, age, s.28. 

(21) ‹pekten, age, s. 30.



ce Fatih büsbütün k›zm›fl ve denize at›lmas›n›
emretmiflti. Israrla içmedim, diye direnen flairin
padiflah a¤z›n› koklatm›fl gerçekten de içmedi-
¤ini anlam›flt›. Sarhofl oldu¤u halde a¤z› içki
kokmayan flair Melihî durumu izah ederek içki-
yi fl›r›nga yoluyla vücuduna ald›¤›n› itiraf et-
miflti. Fatih, bu kalenderli¤inden dolay› Me-
lihî’yi affetmifl ancak bir daha huzuruna kabul
etmemifltir.(22)

Görüldü¤ü gibi bir devir aç›p bir devir ka-
patan Fatih ayn› zamanda flair âlim ve sanatkâr-
larla içiçe bir hayat sürmüfltür.

D‹VAN’I
Bu gün elimizde  Fatih Divan›’n›n dört nefl-

ri bulunmaktad›r.* Divan’›n bir yazmas› Fatih
Millet Kütüphanesi Ali Emirî 395 numarada ka-
y›tl› nüshad›r. Ali Emirî’nin kendi el yaz›s›yla
kaydetti¤i nüshalar da yine Ali Emirî 530 ve
531’de kay›tl›d›r. Birkaç Farsça beyti d›fl›nda di-
van›n› Türkçe haz›rlam›fl olan Fatih’in eseri, Ya-
vuz Sultan Selim’in buyru¤u ile ‹ran hattatlar›n-
dan Hac› Hüseyin taraf›ndan yaz›lm›flt›r.

Fatih’in fliirlerini ihtiva eden bir baflka mec-
mua ise Upsala Üniversitesi’nin kütüphanesin-
de bulunan nüshad›r. Alman araflt›rmac› Georg
Jacob bu nüshaya dayanarak Fatih Sultan Meh-
met’in fliirlerini biraraya getirip topluca ortaya
koyan ilk araflt›rmac›d›r. Fatih’in Divan’› ilk kez
Jacob taraf›ndan Ata Tarihi, Lâtifî, Sehî, Hasan
Çelebi tezkirelerindeki fliirlerini de biraraya ge-
tirmek suretiyle yay›nlanm›fl olup 21 fliirden
oluflmaktad›r. Bu eser 1904’te Berlin’de Der Di-
van S. Mehmeds des Zwetien ad›yla bas›lm›flt›r. fii-
irlerin metnini, izahlar›n› ve bir sözlü¤ü ihtiva

eder.(23) Fatih Divan’› ikinci olarak
Saffet S›tk› taraf›ndan Millet Kütüp-
hanesi’nde bulunan Ali Emirî nüsha-
s›na dayanarak oluflturulmufl 77 fliir
ve lügatçe ile 1944’te ‹stanbul’da Fatih
Divan› ad›yla bas›lm›flt›r. Üçüncüsü
ise Kemal Edip Ünsel Kürkçüo¤lu ta-
raf›ndan Ankara’da Fatih’in fiiirleri
ad›yla  1946’da yay›nlanan edisyon
kritiktir. Bu eserde ise 87 fliir bulun-
maktad›r.(24) 65 tam gazel, 3 eksik ga-
zel, bir tericii bend, bir k›ta ve Fatih’in
bir m›sra› ve bu m›sraa devrin flairle-
rinin yazd›¤› nazireler de vard›r. Met-
ni müteakiben aç›klamalar ve lügat
de verilmifltir.  Ali Emirî nüshas› fak-
simile halinde eserin arkas›na ilâve
edilmifltir. Edebiyat tarihçilerinin di-

¤erlerine nazaran daha çok bu neflre güvendik-
leri bilinmektedir. Fatih Divan’› 1959 y›l›nda
Ahmet Aymutlu taraf›ndan t›pk›bas›m, transk-
ripsonlu metin, lügat ve notlarla birlikte yeni-
den neflredilmifltir.(25) Mürettep olmayan Fatih
Divan›’n›n bafl›nda münacaat ve na’t ve kaside-
leri mevcut de¤ildir. Bunlar›n gerçekten olup
olmad›¤› yoksa elimizde mi mevcut olmad›¤›
esas› araflt›rma gerektiren bir konudur. Bu du-
rum gözönüne al›nd›¤›nda kanaatimizce Fa-
tih’in fliirlerini Fatih’in Divan’› yerine gazeliyya-
t› olarak adland›rmak daha yerinde olacakt›r.

fiA‹RL‹⁄‹ ve fi‹‹RLER‹
Osmanl› hanedan›nda  II. Murat baflta ol-

mak üzere Fatih, Sultan Cem, II. Bayezid, fieh-
zade Korkut, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sul-
tan Süleyman, Veliaht Mustafa, fiehzade Cihan-
gir, fiehzade Bayezid, II. Selim, III. Murat, III.
Mehmet, I. Ahmet,  II. Osman, IV. Murat, II.
Mustafa, II. Ahmet, I. Mahmut, III. Selim, II.
Mahmut, V. Mehmet ve  hanedan›n kad›n so-
yundan Adile Sultan az ya da çok katk›larla flu-
ara kadrosunu teflkil ederler. Bunlar aras›nda
Cem Sultan ve Fatih gibi divan tertip edenler de
vard›r. Fatih Osmanl› padiflahlar›n›n fliirle u¤-
raflma gelene¤ini devam ettiren ikinci kiflidir.
Ancak divan tertip eden ve mahlas kullanan ilk
padiflah odur. fiairli¤inin derecesini araflt›rma-
dan önce bir padiflah›n siyasî alanda u¤rafl› ve-
rirken, üstelik de ‹stanbul gibi as›rlarca fethi ge-
cikmifl bir flehri almaya, ald›ktan sonra imar›na
u¤rafl›rken, bunun yan›nda Osmanl›’n›n varl›-
¤›n› yaymak için at s›rt›nda kofltururken nas›l
olup ta fliir yazmaya imkân buldu¤u sorusu so-
rulmal›d›r. fiairlerin hayatlar› hakk›nda detayl›
bilgi sa¤layan tezkirelerden baz›lar› bunu flu fle-
kilde cevaplam›fllard›r: “Zât-› seâdet-penâh›
flu‘arây-› zamân ile sohbet idüp bu tâifeye küllî
meyl ü râ¤bet iderlerdi ve kendi dahi ahyânen:
“Yâ Humeyrâ! makâm›nda sadâ idüp efl‘âr-›
belâ¤at fli‘îr iderlerdi.”(26) Fatih hakk›nda haz›r-
lad›¤› eserinde Ayverdi, K›nal›zade’nin bu ifa-
desini flöyle aç›klar: “Burada K›nal›zade padiflah›n
çok derin ve zor yakalan›r bir bir ruh haletine temas
etmifl olsa gerek. Malum oldu¤u üzere Hz. Peygam-
ber risalet tebli¤i ve manevî umur ile yorgun düfltü-
¤ü zaman  Hz. Ayfle’nin zarif ve latif varl›¤› yolun-
dan dünyaya dönmek için ‘konufl benimle ya Hü-
meyra!’, derdi. Fatih de deruni seferlerinin birer ber-
güzar› olan fliirlerine s›¤›nmakla gönül aleminden
dünya alemine geçifl murad edip bu geçiflte de gazel 
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(22) Sevengil, age, s. 55.

*Bu makale haz›rland›¤› s›rada
‹skender Pala taraf›ndan günü-
müz türkçesine çevrilen Fatih’n
fiiirleri ad›yla May›s 2003’de Fa-
mily Finans Kurumu’ndan yeni
bir neflir daha yay›mlanm›flt›r.
Ancak eser elimize ulaflmad›-
¤›ndan sadece ismini z›kret-
mekle yetinmeyi tercih ediyo-
ruz.(V.S.fi.)

(23) Tekin, agm, s. 200.

(24) Abdülkadir Karahan, ‘Fa-
tih, fiair Avni’, Türk dili ve Edebi-
yat› Dergisi, c. 6, 1955, s. 2-3.

(25) Bu neflrin tan›t›m›  ve elefl-
tirisi için bkz. Konur Ertop, “Fa-
tih’in fiiirleri”, Türk Dili, Belle-
ten, c. 8, 1959, s. 95–96; 707-709.

(26) K›nal›zade Hasan Çelebi Tez-
kiresi, Ayasofya k. No. 3140,  vr.
29 b., nakleden  Samiha Ayver-
di, Edebî ve Manevî  Dünyas›
‹çinde Fatih, ‹stanbul  1953, s.
180.

Resim 3; Fatih Sultan Meh-
med’in ça¤dafl bir yorumu  (Po-
püler Tarih Dergisi, May›s
2003, S. 40)



besteleri içinde Ya Hümeyra!  makam›n› tercih etmifl
olabilir.”(27)

Bilindi¤i gibi Osmanl› fliir gelene¤i ayn› ke-
lime kadrosuyla ayn› vezinle farkl› hayaller ve
farkl› söyleyifller üretmeye dayan›r. Bu özelli-
¤inden dolay› da fliirler bazen birbirinin deva-
m›, ayn›s› hatta taklidi gibi görünebilir. Bu du-
rum flairlerin birbirlerinden etkilenmelerini ma-
zur k›ld›¤› gibi nazirecilik te Osmanl› fliirinde
bir sanat taklitçili¤i anlam›na gelmez. Buna gö-
re Fatih’in lirizmde ‹ran flairlerinden Haf›z
(ö.1388)’dan, didaktik fliirlerinde
Sa’di(ö.1294)’den; asr›n›n fluaras›ndan da fieyhî,
Necatî, Ahmet Pafla’dan etkilendi¤ini söylemek
mümkündür.(28) Bir sonraki asr›n en önemli fla-
irlerinden olan Fuzulî’nin de ona nazireler yaz-
d›¤› bilinmektedir.(29)

Fatih’in fliirle kulland›¤› mahlas olan Avnî
Arapça bir isim olup hem “Allah’tan daima yar-
d›m ve müzaheret bekleyen” hem de “muhte-
flem kudretli bir insan olmak azim ve iradesini
flahsiyetinde bar›nd›ran kifli” anlam›na gelmek-
tedir.(30) Avnî klâsik Osmanl› flairleri gibi diva-
n›nda yaln›zca aruz veznini kullanm›flt›r. Bu ve-
zinlerden en çok remel, hezec, muzari ve müc-
tes bahirlerini ve en çok failatün failatün failatün
failün kal›b›n› tercih etmifltir. Ço¤unlukla gazel
formunda fliirler yazan Fatih, bunun yan› s›ra
tercii bend, k›ta, beyit, m›sra formunda da fliir-
ler yazm›flt›r. Fatih’in dili aç›k ve durudur. Kul-
land›¤› kafiyeler iyi seçilmifl kafiyelerdir. fiiirle-
rinde imale ve zihaf gibi vezin kusurlar› bulun-
sa da bunlar o devrin fliir dilinden kaynaklanan
genel özellikler olup sadece flairlik kusuru ola-
rak de¤erlendirilmemelidir. Asr›ndaki flairlerle
karfl›laflt›r›lacak olursa Avnî’nin fliirlerinde di-
¤er flairlere nispetle Arapça ve Farsça kelimele-
re daha az yer verdi¤i hatta ayn› anlama gelen
Arapça, Farsça ve Türkçe kelimeleri fliirinde içi-
çe kulland›¤› görülür. fiairin kelime kadrosunda
arayuban, viricek, yanazam gibi Orta-Anadolu
Türkçesine giren, tirzik gibi Divan Edebiya-
t›‘nda az kullan›lan kelimeler de yer almakta-
d›r.(31) Bununla beraber yüz, gündüz, gece gibi
Türkçe kelimeleri kullan›r ve özge ve em gibi
Eski Türkçe kelimelere de yer verir. fiiirleri aç›k,
duru ve ifade birli¤i içindedir. Oysa ki özellikle
gazel formunda yekâhenklik divan fliirinde al›-
fl›lmad›k bir durumdur. fiiirlerinde Osmanl› fla-
irlerinin iflledi¤i klâsik temalar olan sevgili, aflk,
dünyan›n geçicili¤i, rindlik, dinî ve tarihî kahra-
manlar ve ‹stanbul unsurlar› ifllenmifltir.  Kul-
land›¤› mazmunlar sevgili, âfl›k, gönül, rakib,

hicran, vuslat, yüz, göz, gamze, gözyafl›, kirpik,
yanak, hal, dudak, a¤›z, boy vs. fleklinde s›rala-
nabilir. 

Fatih’in fliirlerinde girift anlamlar, derin
mazmunlar, uzak hayaller bulmak güçtür. Bu-
nunla beraber o, dili güzellefltiren estetik ve an-
lam derinli¤i boyutu getiren atasözleri ve de-
yimleri kullanarak fliirine zenginlik kazand›r-
m›flt›r. Her flair taraf›ndan ayn› kabulü görme-
yen bu dil servetinin Avnî taraf›ndan oldukça
iyi de¤erlendirildi¤i söylenebilir. Fatih atasözle-
rine daha az yer verir iken deyimleri daha s›k
kullanm›flt›r. Kendi döneminin Türkçesini iyi
yans›tan Avnî’nin  kulland›¤› deyimler aras›n-
da bugün anlam›n› yitirmifl olanlar da bulun-
maktad›r. “Allah’tan ümit kesmemek”, “ç›kma-
d›k candan ümit kesilmez” kulland›¤› atasözle-
ridir. Bir m›sra›nda ‘Avniyâ kat’ eyleme sen
‘avn-i Rahmân’dan ümid’  diyerek Allah’tan
ümit kesmemek gerekti¤ini ifade eder.

fiiirlerindeki  deyimlerden  baz›lar› ise “a¤›z
bir etmek”, “âleme destan etmek”, “âlemi bafl›-
na dar etmek”, “aya¤a salmak”, “bafl› ditre-
mek”, “cana geçmek”, “gün göstermek”, “kan
içmek”, “söz eslemek”, “yüzünü tutmak”, “yü-
re¤i kan eylemek” olup s›n›fland›r›ld›klar›nda
ço¤unun aflk duygusundan kaynaklanan de-
yimler oldu¤u görülür.(32)

Fatih’in flairli¤i hakk›nda detayl› bir araflt›r-
ma yapan Abdülkadir Karahan, fliirleri için “fli-
irlerinin fikir taraf› evvelâ tasavvufla alâkal›d›r”
tesbitinde bulunmufltur.(33) Halbuki bize göre
flair, tasavvuf unsurlar›n› kullanm›fl ama muta-
savv›fane fliir söylememifltir.  Hatta Fatih için
rindane söyleyifl revaçtad›r demek mümkün-
dür.

Bilindi¤i gibi Divan Edebi-
yat›’nda flairlerin baflar›s›, ayn›
kelime ve vezinlerle farkl› hayal-
ler kurmak ustal›¤›nda yatar. Fa-
tih’in ustal›¤› ise öncelikle siyasî
alanda çok büyük baflar›lara im-
za atm›fl cihanflümül bir padifla-
h›n kendini flair kal›b›na sokarak
fliir yazm›fl, hatta divan tertip et-
mifl olmas›nda aranmal›d›r. Klâ-
sik divan fliiri özelliklerini tafl›-
yan fliirler yazm›fl olan Avnî sa-
dece fliir yazmakla kalmaz ayn›
zamanda poetika da yapar. Ona
göre fliir, hem bir tür e¤lence ve-
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(27) Samiha  Ayverdi, Edebî ve
Manevî Dünyas› ‹çinde Fatih, ‹s-
tanbul  1953, s. 180,  dipnot 1.

(28) Karahan, agm, s. 24.

(29) Behiye Köksal, “Osmanl›
Hanedan›ndan Baba-O¤ul ‹ki
fiair : Fatih ve Edebiyat”, Küçük
Dergi, c. 2, say› 17, s. 23-24, Kay-
seri 1980. 

(30) Karahan, agm, s. 23.

(31) Kemal Edip Ünsel (Kürkçü-
o¤lu), Fatih’in fiiirleri, Ankara
1946,  s. 18.

(32) Halil Ersoylu, “Fatih’in fiiir
Dilindeki Atasözü ve Deyim-
ler”, Türk Dünyas› Araflt›rmalar›,
say› 24, Haziran 1983, s. 173-183. 

(33) Karahan, agm, s. 32.

*Bu yaz›ya al›nan beyitler yaz›-
da bahsi geçen neflirlerin tama-
m›ndan derlenmifltir.

Resim 4; Astronomi Bilgini Ali
Kuflçu, Fatih ile birlikte (Popüler
Tarih Dergisi, May›s 2003, S.
62)



silesi hem de sevgilinin güzelli¤ini anlatman›n
en iyi yoludur.

Bu göñül eglencesidür ‘Avniya çün ‘âkibet
Ma’rifet satmak degildür fli‘r ü infladan garez*
***
Beyti bozars›n rakibi añma fli‘rüñde sak›n
‘Avnî dilber vasf›dur çün fli‘r ü inflâdan murad
** *

Onun flairli¤inin di¤er bir özelli¤i divan fli-
iri unsurlar›n› muntazaman kullanarak klâsik
divan flairi kimli¤inde fliirler yazmas› ancak bu-
nun yan›nda Osmanl›’n›n padiflah› ve ‹stan-
bul’un Fatih’i oldu¤unu da fliirlerinde göstere-
bilmifl olmas›d›r. Bilindi¤i gibi divan fliirinde
flair ço¤unlukla âfl›k konumunda karfl›m›za ç›-
kar. Âfl›k, sürekli hasta olan, ac› ve ›st›rap içinde
k›vranan kiflidir. Karfl›l›ks›z ve kavuflmas›z aflk›
nedeniyle derin bir çöküntü içindedir. Zay›ft›r,
güçsüzdür ve muhtaçt›r. Bu nedenle âfl›k sevgi-
li karfl›s›nda daima ast konumda kal›r. Sevgili
efendi, o köledir. Sevgili sultan, o kuldur. Sevgi-
li doktor, o hastad›r. Sevgili ihsan eden, o muh-
taç oland›r vs.  Bütün bunlar gözönüne al›nacak
olursa ilk bak›flta Avnî de divan fliirinin klâsik
âfl›¤› olarak görünür. Âfl›¤›n hemen bütün özel-
liklerini tafl›r.

Sevgilisinden ayr›d›r:
Hâr ü hâs neflv ü nemâ bulur bahâr irince âh
Ben hazân-› hecre düfldüm nev-bahârum var iken
***
Gelüb ol serv-i revan olmad› yanumca revan
Gözlerüm itdi revan yafllar ile kan bu gece
***
Zülfünüñ zencirine bend eyledi flahum beni
Kullug›ndan itmesün âzâd Allâhum beni

Onun vefas›zl›¤›ndan flikayetçidir:
‘Avniyâ yüzüne gül-i gülzar›  nice benzede
Vakt-i gül bir aya varmaz ey gül-i ra‘na geçer
***
Vaslum dileyen cevrümü çeksün dir imifl yar
Bu va‘desi güya ki degül cevrüne dahil

Sevgilinin mahallesinde dolafl›r durur ama
asla vas›l olamaz:

Çok varup geldü¤üme kuy›na dildar dimifl
‘Avni afl›k degül ise buradan ya ne geçer

Vuslat flöyle dursun cevrine bile raz›d›r:

Dimezem vuslat ümidiyle beni flad eylegil
Raz›yam cevr ü cefa k›lmak içün yad eylegil

Sevgili karfl›s›nda sayg› ve çaresizlikten iki
büklümdür:

Ka‘be hakk› ‘Avnî bafl egmez nemaza yüz yumaz

Kafllaruñ mihrab›na secde yeter k›blem baña
Aflk›n verdi¤i ›st›raptan kurtulmak için ça-

reyi rindlikte bulur. Amac› aflk derdine katlan-
makt›r. Ona göre dünya hayat›n›n tüm anlam›,
güzel sevmek ve ona kavuflmakta yatar. Ayr›l›-
¤›n verdi¤i gam› ise meyhaneden baflka hiçbir
yer gideremez.

‘Aflk derdidür cihanda ‘afl›ka maksud olan
Vasl-› dilberdür hemin bu dar-› dünyadan murad
***
Leflker-i gam flah-› ‘aflka nice bolsun dest-res
‘Avniya meyhane gibi bir hisarum var iken

Ama rakipten kurtulamaz:
Saçuñ sevdas›n itmekde göñül bir buya kani‘dür
Benüm baht-› siyah›mda rakib aña da mani‘dür

Aflk› kelimelere hatta kitaplara s›¤mayacak
kadar büyüktür. 

Benüm ‘aflkum senüñ hüsnüñ beyanun  k›lsa
raviler

Ne denlü vasfiderlerse  kemahi cümle vaki‘dür
Aflk›n› gizli tutmaya çal›flsa da halleri onu

ele verir:
Nice mahfi tutam  esrar-› ‘aflk› mekr ü hileyle
Tutubdur ifltihar› halk içünde  hayli flayi‘dür

Avnî’nin âfl›k flair yönü devam ederken ko-
nu sultanl›¤a kadar gelir.  Ona göre sevgiliye
kul olmak cihana padiflah olmaktan daha üstün
bir durumdur. Sevgiliyi padiflah, kendini de kul
yerine koyar:

Benüm sen flah-› mehruya kul olmagiledür fah-
rum

Geday-› dilber olmak yegdür cihan›n padiflah›n-
dan

***
Virseler mülk-i cihanun tac u taht u devletin
Avnî kuyuñ terkin itmez bafl›na sultan olub

Konu sultanl›k olunca klâsik âfl›k-flair özel-
li¤i renk de¤ifltirmeye bafllar. Di¤er flairler sev-
giliye kul olmak için gönüllü iken o, sevgiliyi
sultan edinmek isteyerek ayn› manây› sultana
yak›fl›r flekilde dile getirmeyi tercih eder. Di¤er
flairlerin bu iste¤i bir temenni iken onunki bir
tenezzül gibi görünür.(34) Ve Avnî’nin sultanl›k
azameti hem ifadede hem de anlamda kendini
gösterir:

Bizümle saltanat laf›n idermifl ol Karamanî
Hüda fursat virürse  kara yere karam an›!
***
Avniya k›lma güman kim sana ram ola nigar
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(34) ‹skender Pala, “fiair Fatih”,
‹stanbul Arma¤an› I Fetih ve Fa-
tih (Yay. Haz. Mustafa Arma-
¤an), ‹stanbul   1995, s.285.



Sen Sitanbul flah›sun ol Kalata flah›dur(35)

Görüldü¤ü gibi  flahl›k konumunu dile ge-
tirir ve yaln›zca bu konuda yar›fla  girer:

Ol fleh-i hüsn ü cemale çün kul oldun ‘Avniya
Saña olmufldur müsellem mülk-i ‘Usman varsa

Padiflahl›ktan sonra konu yavafl yavafl fethe
gelir. Konu fethe geldi mi de baflar›s›n› gizle-
mek ve mütevaz›l›k etmek istemez : 

Feth-i ‹stanbula f›rsat bulmad›lar evvelun
Fethedüp Sultan Mehmed  didi tarih ahirun

Beyitte bulunan ‘ahirun’ kelimesi ebced he-
sab›yla h. 857 ’ye tekabül eder ki bu da ‹stan-
bul’un fetih tarihi olan 1453’tür. Kaside tarz›na
benzeyen bu azametli söyleyifllerin yan›nda fla-
irin büyüklü¤ü, cihan padiflah› olan birinin elin-
deki bütün mülkü sevgiliye ba¤›fllayacak kadar
cömert olmas›nda yatar. 

Eger an gebr-i  efrencî be-dest ared dil-i mara
Be hal-i hinduyefl bahflem Sitanbul u Kalatara

(E¤er o Frenk gavuru[na benzeyen güzel]
gönlümüzü [hofl] ederse, [onun] Hindu’ya ben-
zeyen benine ‹stanbul ve Galata’y› ba¤›fllar›m!)

Bu gün mülk ü hazayin her ne cem‘iyyet ki cem
itdüñ

Mey ü  mahbuba sarf olmazsa ‘Avnî cümle
zayi‘idür

Yukar›daki beyitlerde görülen ve örnekleri
ço¤alt›labilecek olan bu müsta¤ni söyleyifl, bu
üstünlük edas› ve mefahir, Avnî’yi klâsik flair
olmaktan ç›kar›r ve onun flairli¤ini sultanl›¤›yla
içiçe geçirmifl oldu¤unu gösterir. Devir aç›p de-
vir kapayan ve cihan padiflah› olmay› arzulayan
birinin bu vas›flar›n› flair kimli¤ine tafl›mamas›
ve bunu fliirlerinde hissettirmemesi elbette
mümkün de¤ildir.

SONUÇ

Fatih döneminin edebî özelli¤ini flekillendi-
ren ana unsurlardan biri, fetihle de¤iflen ve im-
paratorluk kenti olmaya do¤ru ilerleyen ‹stan-
bul’un fethedilmesi, bir di¤eri ise fatihinin ilim
ve sanata de¤er veren ve bunlarla u¤raflanlara
patronaj sa¤layan kiflili¤idir. Fatih, baflar›l› dev-
let adaml›¤› ve kumandanl›¤› yan›nda sanata
olan yak›nl›¤›, ilgisi ve katk›lar› ile de ad›ndan
bahsettirir. Bunlar›n yan› s›ra flair Avnî olarak
da ‘farkl›’ olmay› baflarm›flt›r. D›fl özellik olarak
klâsik divan fliiri vas›flar›nda ve kal›plar›nda fli-
irler yazarken tema ve üslûp farkl›l›¤›yla yani
içeri¤iyle klâsik flairlerden ayr›l›r. Bu  durum en
fazla ço¤u divan flairinin büründü¤ü âfl›k tipin-
de ortaya ç›kar. Bir âfl›kta bulunmas› gereken
zay›fl›k, güçsüzlük, karamsarl›k onda yerini, bir

padiflahta görülmesi mümkün olan ‘üstünlük’
psikolojisine b›rak›r ki bu da ondaki farkl›l›¤›n
ana nedenidir. Fethin 550. y›l›nda Fatih’in fliirle-
rinin gerek neflir ve gerekse inceleme olarak ye-
niden ele al›n›p incelenmesi ve ‘‹stanbul flah› ve
fliirin sultan›’ Fatih’in yeniden keflfedilmesi ge-
rekir.

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

367

B‹BL‹YOGRAFYA

• Aymutlu Ahmed. Fatih ve fiiirleri, ‹stanbul 1959.

• Ayverdi, Samiha.  Edebî ve Manevî Dünyas› ‹çinde Fatih, ‹stanbul
1953. 

• Ayverdi, Ekrem Hakk›. “Fatih”,  Türkler,  Ankara  2002, c.9, 338-
355.

• Babinger, Franz B.  Mehmed the Conqueror and His Time, Alman-
ca’dan çev. Ralph Manheim, Princeton 1978.

• “Fatih Sultan Mehmed’in Edebiyatla ‹lgisi” (Çev.  M. fievki Yaz-
man), Hayat Tarih Mecmuas›, c. 2, say› 12, 1970, 32-34.

• Berki, Ali Himmet. Büyük Türk Hükümdar› ‹stanbul Fatihi Sultan
Mehmed Han ve Adalet Hayat›, ‹stanbul 1953.

• Can›m, R›dvan. Edirne fiairleri, Ankara  1995.

• Ersoylu, Halil. “Fatih’in fiiir Dilindeki Atasözü ve Deyimler”,
Türk Dünyas› Araflt›rmalar›, say› 24, Haziran 1983, 173-183.

• Ertop, Konur. “Fatih’in fiiirleri”, Türk Dili, Belleten, c.8, 95 –96,
1959; 707-709. 

• “Fatih Sultan Mehmed (1451-1481)”, Osmanl›, Ankara  2000, c.
12, 47-72.

• Gibb, E. J. W. History of Otoman Poetry, c.2, Leiden 1965.

• ‹nalc›k, Halil. “Mehmed II”, MEB ‹slam Ansiklopedisi, c. 7,  506-
535.

• “MEHEMMED II”, Encyclopaedia of Islam, CD-ROM Edition 1999.

• ‹pekten, Haluk. Divan  Edebiyat›nda Edebi Muhitler, ‹stanbul 1996.

• Kaplan, Mehmet. “Nam›k Kemal ve Fatih”, Türk dili ve Edebiyat›
Dergisi, c.6, 1955, 71-82.

• Karahan, Abdülkadir. “Fatih, fiair Avni”, Türk dili ve Edebiyat›
Dergisi, c.6, 1955, 2-35.

• Köksal, Behiye. “Osmanl› Hanedan›ndan Baba-O¤ul ‹ki fiair:
Fatih ve Edebiyat”, Küçük Dergi, c.2, s.17, Kayseri 1980, 23-24.

• Mirmiro¤lu, Wladimir. Fatih Sultan Mehmet Hazretlerinin Devrine
Ait Tarihi Vesikalar, ‹stanbul, 1945. 

• Osmanl› Ansiklopedisi Tarih Medeniyet Kültür,  c.2, ‹stanbul  1993.

• Pala, ‹skender. “fiair Fatih”, ‹stanbul Arma¤an› I Fetih ve Fatih
(Yay. Haz. Mustafa Arma¤an), ‹stanbul 1995, 283-289. 

• Saffet S›tk›. Fatih Divan›, ‹stanbul  1944.

• Sehi, Sehi Bey Tezkiresi: Heflt Behiflt (Haz. Mustafa ‹sen) , Ankara,
1998.

• Sevengil, Refik Ahmet. Fatih Devrinde Alimler, Sanatkârlar ve Kül-
tür Hayat›, ‹stanbul  ty.

• fiarda¤, Rüfltü.  fiair Sultanlar, Ankara 1982.

• Tekin, Gönül. “Fatih Devri Edebiyat›”, ‹stanbul Arma¤an› I Fetih
ve Fatih (Yay. haz. Mustafa Arma¤an), ‹stanbul 1995, 161-235.

• Ünsel(Kürkçüo¤lu), Kemal Edip. Fatih’in fiiirleri, Ankara  1946. 

• Yücebafl,  Hilmi. Fatih Sultan Mehmet  Kültür Dünyas›, Menk›beleri
ve fiiirleri, ‹stanbul 1981.

(35) Rüfltü  fiarda¤, fiair Sul-
tanlar,  Ankara 1982, s. 52-66.



368

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

GEORGES YOUNG’UN ‹STANBUL
FETH‹N‹ DE⁄ERLEND‹RMES‹

M. As›m Yediy›ld›z   

1964 y›l›nda Ordu Aybast› ilçesinde do¤du. 19 May›s Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’ni 1984
y›l›nda bitirdi. 1985-1987 y›llar› aras›nda Yozgat ‹stiklal Lisesi Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

ö¤retmenli¤i yapt›. 1987 y›l›nda Uluda¤ Üniversitesi’ne Araflt›rma görevlisi olarak atand›.
1989’da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde  yüksek lisans›n›, 1995 y›l›nda

da doktoras›n› tamamlad›. 1996 y›l›nda U.Ü. ‹lahiyat Fakültesi ‹slam Tarihi Anabilim Da-
l›’nda Yard. Doç.  olarak tayin edildi. 1998-2001 y›llar› aras›nda Türkmenistan Mahdumkulu

Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nde  ö¤retim üyeli¤i ve idarî görevlerde bulundu. Evli ve iki
çocuk babas›d›r. Hâlen U.Ü. ‹lahiyat Fakültesi’nde ö¤retim üyesi olarak çal›flmaktad›r. 

Kendisinin muhtelif dergilerde yay›nlanm›fl makaleleri ve çevirileri bulunmaktad›r. Yazar›n
ayr›ca Arasta Yay›nlar› aras›nda “fier’iye Sicillerine Göre XVI. Yüzy›l ‹kinci Yar›s›nda  Bur-

sa Esnaf› ve Ekonomik Hayat, (Bursa 2003)”, adl› bir eseri  ç›km›flt›r. 



Bu tebli¤de, ‹ngiliz yazar Georges Yo-
ung’un, ‹stanbul’un Osmanl›lar taraf›ndan fet-
hini nas›l de¤erlendirdi¤i, 1948 y›l›nda ‹ngiliz-
ce’den Frans›zca’ya “Constantinople depuis les
origines jusqu’à nos jours” ad›yla çevrilen ve
“Kökenlerinden Günümüze ‹stanbul” ad›yla
Türkçeye aktarabilece¤imiz eserden hareketle
belirlenmeye çal›fl›lacakt›r(1). Fakat   daha önce,
eserin Frans›zca mütercimlerinden M. TENI-
NE’nin Young’un eseri hakk›nda bir tespitini
hat›rlatmak istiyoruz. Ona göre eserde hakim
olan fikir, “Hristiyan bir flehir olan ‹stanbul’un
bir gün yeniden Hristiyan olabilece¤idir.”

Young, “fethi”, eserinin “Osmanl› Fethi”
k›sm›nda anlat›r ve bu olay› Osmanl› devleti-
nin mutlak bir baflar›s› olarak görür. Bunun se-
beplerini anlayabilmek için de Grek împarator-
lu¤u’nun çöküfl nedenlerinin bilinmesi gerekti-
¤ini ifade eder. Young’un anlat›s›nda hakim
olan bak›fl evrimci bir perspektiftir. Bundan
dolay›d›r ki o, bir toplumun baflar›s›n›n öteki-
nin zafîyetiyle aç›klanmas› gerekti¤ini düflü-
nür. Daha do¤rusu bir toplumun, tarihî gelifli-
minin en zay›f noktas›nda iken di¤er toplumlar
taraf›ndan ma¤lup edilmesini kaç›n›lmaz bir
sonuç olarak de¤erlendirir. Dolay›s›yla ona gö-
re Osmanl›n›n baflar›s›, Grek toplumunun bu
dönemdeki baz› yap›sal özelliklerinden kay-
naklanm›flt›r; Bunlar›n bafl›nda idareci s›n›f›n,
Saray’da, zenginli¤i sayesinde soy ve inanç yö-
nünden toplumla ba¤› kalmayan bir kast s›n›f›
oluflturmas› gelmektedir. Roma inanc› üzerine
kurulan ‹mparatorluk prestij ve Grek ayd›nlan-
mas›ndan kaynaklanan zihnî geliflim, böyle bir
despotizm ortam›nda uzun süre devam ede-
mezdi. Görüldü¤ü üzere yazar, baflar›s›zl›¤›n
nedenleri aras›nda Bizans yöneticilerinin halk
ile kopuklu¤unu göstermektedir.

Yazar, Greklerle ilgili yapt›¤› bu temel tes-
pitten sonra, Osmanl›n›n geliflimini merak eder
ve bunu aç›klaman›n kolay olmad›¤›n› belirtir.
Osmanl›lar›n, fanatik bir haçl›n›n gözünde as-
kerî bir sistemle bütünlefltirilmifl barbar kabile-
lerden oluflmufl bir birlik olarak görüldü¤ünü
söyler ve bunu dikkate alarak flu soruyu sorar;
her ikisi de feodal ve fanatik yap›lara sahip ol-
malar›na ra¤men, nas›l oluyor da ‹stanbul’da
Osmanl›lar bir devlet kurabildikleri halde, H›-
ristiyanlar bir Latin ‹mparatorlu¤u kurama-
m›fllard›r? Young’a göre bu, ancak Osmanl›
devlet yap›s›n›n anlafl›lmas›yla cevaplanabilir.
Ona göre, Osmanl› devleti son as›rlara kadar
d›fl görünüflü bak›m›ndan despotik bir yap› arz
etse de, asl›nda demokratik bir yönetim sergi-

lemifltir. ‹kinci olarak, gelenekleri ve yap›s› ba-
k›m›ndan Türklerin Grekler ve Latinlere naza-
ran daha eflitlikçi oldu¤unu vurgular. Bu bafla-
r›da, Türklerin Bizans geleneklerini kendi ka-
rakter ve kapasiteleriyle bütünlefltirilmelerinin
de önemli rol oynad›¤›n› düflünür. Nitekim Os-
manl› devleti, XV. as›rda ‹stanbul’u baflkent
yapmaya karar verdi¤i s›rada Grek yönetimin-
den daha üstün bir yönetim biçimine sahiptir.
Çünkü bunun gerisinde farkl› kültürlerden
meydana gelmifl bir medeniyet gelene¤i mev-
cuttu. Hanedanl›k, kad›lar ve yetkin beyler ta-
raf›ndan desteklenmekteydi. Osman’›n adaleti
flöhret bulmufltu. Finlay’den naklen Young, Or-
han Gazi’yi modern zamanlar›n en büyük ye-
nilikçisi olarak tasvir etmektedir. Ayr›ca ‹lk Os-
manl› kanunlar› Bizans kanunlar›na göre daha
avantajl›yd›. Bu küçük Osmanl› aflîreti, devleti-
ni, adalete sayg›s›yla yaflatmay› baflard›¤› gibi
dürüst bir idareye de sahipti. ‹flte bundan dola-
y› Osmanl› idâresi H›ristiyanlar taraf›ndan ko-
layca kabul edilmiflti.

Öte taraftan Osmanl›lar, H›ristiyanlarla
sa¤l›kl› iliflkiler kurmalar›na yol açan kaliteye
önem vermekteydiler. Nitekim Orhan Gazi, ik-
tidar gücünü zay›flatmadan soylular s›n›f›yla
bütünleflmeyi baflarm›flt›. Soylu vassallerden
meydana getirdi¤i askerî ve sivil iki kast s›n›f-
tan oluflan bir yönetici s›n›f kurmufltu. Young,
bunun kendi dillerinde “kan harac›” olarak ni-
telendirilip k›nand›¤›n› belirtir. Haraçgüzârla-
r›n çocuklar› yeniçeri yap›lmak üzere asker ve-
ya bürokrat olarak yetifltirildi. Bu iki kategori
ücretlerini devletten al›yorlar ve böylece mad-
di ihtiyaçlar› çözülmüfl oluyordu. Yetifltirilme-
lerinde kabiliyetlerine de dikkat ediliyordu.
Hiç flüphesiz Bizans devletinde de yetenekler
geliflebiliyordu, ama bu daha özel bir flekilde
yap›lmaktayd›. Bununla birlikte baz› istisnalar
da yok de¤ildi. Mesela had›ma¤as› Narsés, bü-
yük bir general oldu, Kantakuzenes ise tahta
oturdu. Fakat “iktidar” her hal ü kârda belli bir
s›n›fa aitti. Bu s›n›rla-
ma daha sonra kilise
yönetimi için de yap›l-
d›. K›sacas› bu ilk Os-
manl› yönetiminin
mükemmelli¤i sivil
sistemden daha az et-
kili de¤ildi.
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Young, çiz-
di¤i bu ilk Os-
manl› idaresi-
nin genel pano-
ramas›n›n, ‹s-
tanbul’un fethi-
ni aç›klad›¤›
görüflündedir.
O bu hadiseyi,
barbarl›¤›n me-
deniyete karfl›
sald›r›s›ndan

daha baflka bir fley oldu¤unu belirtir. Zira He-
lenlerin Türklerden memnun olduklar›n›  ve
bu memnuniyet sebebiyle de onlar› taklit ettik-
lerini vurgular; O devirde ata binme ve ok at-
ma yar›fllar›n›n,   günümüzdeki kovboy göste-
rileri kadar yayg›n oluflunu  örnek olarak verir. 

Young, ayr›ca, ‹stanbul Rumlar›n›n Türk
esaretinden kurtulmak için karfl›lar›na ç›kan
pek çok f›rsat› da kaç›rd›klar›n› yazar. Zira,
Do¤u Tatarlar› ile Do¤u Macarlar›n›n kendile-
rine sundu¤u f›rsatlardan yaralanamam›fllar-
d›r. VI. Jean, XIII. Konstantin olan kardefli
Spart despotunun Türklere karfl› bafllatt›¤› is-
yan› desteklemekten kaç›nm›flt›r. Böylece Os-
manl› sultanlar› bu konjonktürde rahat hareket
etme imkan› bulmufllard›r. Tam bu s›rada ba-
r›flç› Murad 1451’de vefat etmifl yerine tutkulu
ve genç II. Mehmed geçmifltir. Yeni sultan, iyi
yetiflmifl, yetenekli bir kimse olup Türkçe’den
baflka befl dil bilmektedir. Öte yandan Edir-
ne’deki saray, gerek Bat› Avrupa gerekse Kü-
çük Asya için parlak politik bir merkez haline
gelmiflti. Di¤er yönlerdeki yay›lma hareketleri
çok de¤erliydi. Grek imparatorlu¤unun
anahtar›  olan Kostantinopl’ün düflmesi kaç›-
n›lmazd›. Zevk düflkünü ve hilebaz Jean VI
diplomasiyle bir defa daha krizi ateflleyecekti.
Konstantin husûsî kötülüklerden sorumluydu.
Nitekim bir basiretsizlik örne¤i sergileyerek
flehzade Orhan’› korumak için ald›¤› yard›mla-
r›n art›r›lmas›n› Sultan’dan istedi. Bu durum
Grek askerleriyle birlikte oldu¤undan flüphele-
nilen veziriâzam Çandarl› Halil Pafla’n›n iflini
daha da zorlaflt›rd›. Çünkü o, bar›fl yanl›s›yd›.  

Fatih bunun üzerine fetih karar›n› daha da
netlefltirdi ve Bo¤az’da Rumeli hisar›n›n yap›l-
mas›n› emretti. Böylece II. Mehmet,  bo¤az›
kontrol alt›na al›p deniz yoluyla flehre gelen er-
zak›n geçiflini durduracak ve Kuzey’den ‹stan-
bul’a gelecek yard›mlar› önlemifl olacakt›. Ger-
çekte ise, denizde Türklerden daha kuvvetli
olan Venedikliler Greklere izin veriyorlard›.

Konstantin bunu protesto etti. Fakat ona Sulta-
n›n vasal› oldu¤u hat›rlat›ld›. Çat›flmalar birbi-
rini izledi. Grekler Türkleri bir kiliseyi y›kmak-
tan ve çiftçilerin ellerindeki mahsulü almaktan
engellemeye çal›flt›lar. Sonunda Türkler harp
ilan etti, Konstantin ise flehri savunmaya giriflti.

Ne var ki, Greklerin bu s›rada kuvvetli bir
ordular› yoktu. Çünkü uzun bir zamand›r ordu
besleme al›flkanl›¤›n› terk etmifllerdi. Orto-
doksluklar› da birleflik bir imparatorlu¤a da-
yanm›yordu. Young, Rumlar›n Mehmed’i, sap-
k›n ‹stanbul’a tercih etti¤ini yazmaktad›r. Ger-
çekten de Grandük Notaras, ‹stanbul’da Os-
manl›n›n  sar›¤›n› görmeyi Papan›n tac›n› gör-
meye üstün tutmufltu. Ayr›ca Latinler Grek im-
paratoru için savaflmay› da reddediyorlard›.
Bir yard›m ça¤r›s›na Kutsal Papa küçük bir or-
du ve biraz para ile Kardinal ‹sidore’u gönder-
di. Dönüflte 12 Aral›k 1452’de Ayasofya’da Ro-
ma   kilisesi   ile   birleflmeyi   kutlayacakt›.
Ama bu mümkün olmad›. Zira Ortodokslar
katedrali terk ettiler. Bunun nedeni onlar› bir
fleytan olarak görmeleriydi. Scholaris’in dînî
bir isyan› k›flk›rtmas› ve daha sonra Papaz
Gennadisus’un  baflkanl›¤›nda Osmanl› devle-
tiyle  Ortodoks kilisesini birlefltirmesi bunu te-
yit etmektedir. Bu sayede keflifller fetih sonra-
s›nda kiliselerine kolayca dönebilmifllerdi. Bi-
zans eserlerinin de çok az› tahrip edilmiflti. Ge-
orges, iç bünyedeki bu parçalanman›n, fethi
kolaylaflt›rd›¤›n› vurgulamaktad›r. 

Nihayet at›lan toplarla kale duvarlar› tah-
rip edildi. Zaten duvarlar da bu toplara daya-
nacak durumda de¤ildi. Barut rezervleri yeter-
siz olan Grekler, tafl atan eski harp makinele-
riyle savunmada baflar›s›z kal›yorlard›. Gerek
denizden gerekse karadan  savunman›n büyük
bir k›sm› ‹talyanlara aitti. Savunma yapan as-
ker say›s› yaln›zca 9000 civar›ndayd›. Ve bu-
nun yar›s› Greklerden oluflmaktayd›. 

Mehmed k›fl› merkezde harbin bütün plan-
lar›n› yapmakla geçirdi. Büyük bir top yapt›rd›.
Bunu top ve ejder dökmekte usta olan Urban
adl› bir Macar’›n hizmetleri sayesinde gerçek-
lefltirdi. Rumeli Hisar› için Bo¤az’›n karfl› yaka-
s›na büyük tafllar atacak bir top yap›ld›. Bir ka-
libr çap›nda duvarlar› dövebilecek ikinci bir top
daha infla edildi. Young bu topu bir Osmanl› ta-
rihçisinin gururla anlatt›¤›n› yazmaktad›r. Yo-
ung da söz konusu toplar›n o zamana kadar ya-
p›lanlardan üstün oldu¤unu kabul eder. 
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Young anlat›s›na seferin cereyan›ndan
bahsederek devam eder ve  k›saca flunlar› dile
getirir; 320 gemiden oluflan bir filo ve 1200’ü
yeniçeri, 20.000 süvariden oluflan 70.000 kiflilik
bir askerî güçle Bizans’a karfl› sald›r›ya geçen
Fatih, flehri fethetmekte ne kadar kararl› oldu-
¤unu at›n› denize sürerek göstermifl ve taraflar
aras›nda  fliddetli bir mücadele bafllam›flt›r. Bi-
zansl›lar›n Osmanl› gemilerini bo¤azdan geçir-
memek amac›yla Haliç’e gerdi¤i zinciler de bir
ifle yaramam›fl, Osmanl›lar, bu engeli kad›rga-
lar› karadan indirerek aflmay› bilmifllerdir.  

Grekler, harp esnas›nda mühim taktik ve
stratejik hatalar yapm›fllard›r. ‹stenilen yard›m-
lar zaman›nda gelmedi¤i gibi, Grekler birlik ve
beraberliklerini koruyamam›fllar, Türkler ise her
f›rsat› yeni bir sald›r› için de¤erlendirmifllerdir.
Yazar, savafl›n kaybedilece¤i anlafl›ld›¤› halde
Sultan’›n yapt›¤› bar›fl tekliflerini kabul etmeyen
Bizans yöneticilerini de suçlamaktad›r. Halbuki
biraz zaman kazansalard› belki ileride yeniden
özgürleflme f›rsat› yakalanabilecekti. Young, ta-
rihçi Franzes’in Konstatin’in bu davran›fl›n› öv-
mesini taaccüple karfl›lamaktad›r. Nitekim so-
nuç onlar aç›s›ndan tam bir baflar›s›zl›kt›. Buna
mukabil Türkler baflar›lar›n› büyük törenlerle
kutlamaktad›r. Young bu merasimleri de ayr›n-
t›l› flekilde tasvir etmektedir.

Harp sonras› Türklerin flehirde yapt›klar›n›
ac›mas›z bulan yazar, fakir bir flehirde onlar
için en de¤erli fleyin köleler oldu¤unu ve
100.000 kiflilik bir nüfustan yaln›z 10.000 kifli
b›rak›ld›¤›n› belirtir. Young fetih sonras› Os-
manl›lar›n, flehirdeki yap›y› daha iyi yönetebil-
mek için “milletler” sistemi kurdu¤unu, hür
olanlar› bilinçli bir flekilde kölelefltirdi¤ini yaz-
maktad›r. Bununla birlikte yazar, Osmanl›lar›n
geride kalan Roma halk›n›n kültür miras›n› bü-
tünüyle yok etmediklerini, mesela günümüze
kadar Fener’de bütün Rum-Bizans ailelerinin
adlar›n›n yaflamaya devam etti¤ini söylemek-
tedir. Yazara göre bu Fenerli aileler, Grek mil-
letinin kuruluflunda önemli olan iki temel un-
surdan birini oluflturmaktayd›. Young, daha
sonra meydana gelen olaylar›n tam olarak bili-
nemedi¤ini ve karanl›kta kald›¤›n› belirttikten
sonra, bu konuda Türk kronikleri ile Rum soy-
lular›n›n suçlamalar›n›n hesaba kat›lamayaca-
¤›n› yazar. Türk kroniklerinin anlat›lar›n› ol-
dukça abart›l› ve komik bulur. Buna bir örnek
olarak da Hoca Sadeddin’den bir al›nt› yapar.
Bu al›nt›da Sadeddin, fethi Allah’›n bir lütfü
olarak de¤erlendirir. Young, belli bir ba¤lam
içinde anlatmayan ve Arap harfleriyle yaz›lan

bu eser okundu¤unda
Türklerin neden okuma-
y› sevmedi¤inin de anla-
fl›laca¤›n› ifade eder. Bu
konuda Gibbon’un anlat-
t›klar›n› daha do¤ru bu-
lur. Bununla birlikte o
Gibbon’u da di¤er mo-
dern tarihçiler kadar bu
olay›n gerçek anlam›n›
görememekten dolay›
elefltirir. Fetihde cereyan
eden di¤er olaylar›n anlat›m›n›n esasen ikinci
derece oldu¤unu beyan eder.

Ona göre bu büyük hadiseyi modas› geç-
mifl bir sistemin geliflimi olarak görmek gere-
kir. Yaln›zca Kostantinopol’de çok canl› yerel
bir milliyetçili¤in temelleri üzerine bir ulusla-
raras› sistemi kurman›n mümkün olmad›¤›n›
belirtir. Kuvvetli Türk milletinin zay›f Grekleri
yenmesini kaç›n›lmaz bir olgu olarak de¤erlen-
dirir. Veziriâzam Halil Pafla’n›n giriflimleri bafl-
ta olmak üzere yap›lan bütün teflebbüslerin so-
nuç vermemesini de bunun bir kan›t› olarak
ileri sürer. 

Devrin ahlakç›lar› bu fethi, ‹slam’›n Hristi-
yanl›k    üzerine    bir    zaferi ya da  zulme kar-
fl› adaletin bir zaferi olarak görürken yazar bu
yorumlar›n hiçbirini benimsemez. Ona göre ‹s-
tanbul’un fethi çöken Grek imparatorlu¤un
ideallerinin yerine sa¤lam Osmanl› sosyal sis-
teminin geçmesinden ibarettir. Asl›nda bu fet-
hin en önemli sonuçlar›ndan biri dünya tari-
hinde art›k kalelerin rolüne son verilmifl olma-
s›d›r.

Nihayet Young’un, ‹stanbul fethine dair
anlat›s›na bir bütün olarak bak›ld›¤›nda, objek-
tif bak›flla izah edilemeyecek pek çok unsura
rastlanmaktad›r.  Bununla birlikte Bizans’›n çö-
küflü ve flehrin    düflüflünü    baz›    aç›lardan
do¤ru de¤erlendirmifle  benzemektedir.   Bu
olay›n fetihle bitmesinde  Grek toplumunun
yap›s›ndaki bozulmalar›n pay› kadar,  takip
edilen politik yanl›fllar ve uygunsuz konjonk-
tür etkili olmufltur. Ayr›ca Greklerin komflular›
ve sosyal kesimlerle ilgili siyasetlerinin olum-
suz olmas› Osmanl›lar karfl›s›nda büyük bir
gücün oluflmas›n› önlemifltir. Hepsinden de
önemlisi Osmanl›lar›n üstün  teknik bilgi ve
toplar›  bu fetihte temel bir rol oynam›flt›r.
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Bo¤az›n Türkler taraf›ndan iskan›, ‹stan-
bul’un fethinden çok öncesine dayan›r. Fetihten
sonra ise fethedilen flehrin çevresine yeni yerle-
flim bölgeleri kurularak sur d›fl› alanlara yay›l-
ma politikas› takip edilmifltir. ‹lk yerleflim Top-
hane’dedir. Fatih’in Tophane’ye bir top imalat-
hanesi kurmas›yla birlikte semtin geliflmesi da-
ha da h›zlanm›flt›r. 

I.Bayez›t 1397 ‹stanbul Kuflatmas› s›ras›nda,
yap›m›n› bafllatt›¤› kalenin iflçilerinin ve aileleri-
nin iskan›n› sa¤lam›fl ve ‹stanbul’un fethinden
sonra bu yerleflim devam etmifltir. 14. yüzy›l›n
sonlar›na do¤ru Bo¤aziçi’nin Anadolu Yakas›
Osmanl›lar taraf›ndan al›narak, Y›ld›r›m Bayez›t
taraf›ndan Güzelcehisar (Anadolu Hisar›) infla
ettirilmifltir. Fatih 1452’de Bo¤azkesen Hisar›’n›
(Rumeli Hisar›) yapt›rarak Bo¤aziçi’ni kontrol
alt›na alm›flt›r.  

Fatih Sultan Mehmet, Bebek’te bir cami
yapt›rarak buray› Türk mahallesine dönüfltür-
müfltür. Fatih Sultan Mehmet kentin imar›yla il-
gili olarak, kuflatma s›ras›nda top at›fllar›yla ha-
rap olan surlar› onarm›fl ve kentin merkezine bir
saray infla ettirmifltir. Bu ilk saray›n baz› bölüm-
leri 15. yüzy›l sonunda yeniden düzenlenmifl ve
bu alana II. Bayez›t ve Süleymaniye Külliyeleri
yapt›r›lm›flt›r. 

Fatih; geriye kalan hazinelerin zenginli¤ine
karfl›, son derece kötü flekilde tahrip olmufl, fa-
kirleflmifl ve terkedilmifl bir görünüme bürünen
‹stanbul’a yeni bir kimlik kazand›rabilmek için
çal›flmalara bafllar. Kenti yeniden infla edebil-
mek için çok say›da ustaya ve zanaatç›ya ihtiyaç
vard›r. Fermanlar ile imparatorlu¤un her eyale-
tinden ustalar, zanaatç›lar getirilir. ‹lk olarak da
Ayasofya’y› bafl cami yapar. Daha sonra ise
mevcut sekiz kilise camiye dönüfltürülür.  

Fetihten hemen sonra flehrin kalk›nd›r›lmas›
için yeni iskan bölgeleri oluflturulur. Bofl mülk-
ler fetihte hizmeti geçenler baflta olmak üzere
hemen her isteyene paras›z olarak verilir. Ana-
dolu ve Rumeli’den Müslüman nüfus flehre gö-
çe özendirilir. Bu da yeterince fayda sa¤lama-
y›nca vilayetlere ferman gönderilerek her s›n›f-
tan belli say›da kiflinin ‹stanbul’a sürgün edil-
meleri buyrulur. Çeflitli bölgelerden H›ristiyan
ve Yahudiler de flehre getirilerek belli yerlerde
iskan edilirler.

Türklerin yan› s›ra, Rumlar, Ermeniler, Ya-
hudiler, Slavlar da getirilmifltir. fiehre yerleflmek
isteyenlerden vergi al›nmam›flt›r. ‹mparatorlu-
¤un dört bir yan›ndan getirilen yüzlerce insan
öncelikle sur içinde Haliç k›y›lar›na ve yamaçla-

r›na, daha az olan gruplar ise Aksaray civar›na,
‹zmir çevresinden gelen Rumlar Galata bölgesi-
ne yerlefltirilmifltir. Fetih öncesinden Üsküdar’a
yerleflen Türklere, Anadolu’dan gelen Türkler
eklenir. 

Nüfusu artt›rmaya yönelik bu iskan ve sür-
günlerle oluflan mahalleler daha sonraki ‹stan-
bul flehir plan yap›s›n›n temelini oluflturmufltur.
1459 y›l›nda ‹stanbul her biri farkl› demografik
özellikler tafl›yan dört idari birime ayr›lm›flt›r.
Bunlardan biri idarenin merkezinin oldu¤u suri-
çi, di¤er üçü ise surd›fl›nda yeralan ve “Bilad-i
Selase” olarak adland›r›lan Eyüp (Büyük ve Kü-
çük Çekmece, Çatalca ve Silivri dahil), Galata ve
Üsküdar’d›. 

Sur içi ‹stanbul’unda tesislerin kuruldu¤u
yerler ço¤unlukla Bizans dönemindeki ifllevleri
devam ettirmekteydi. Sözgelimi Bedesten ve Bü-
yük Çarfl› bölgesinde Bizans döneminde de ayn›
hizmetler yap›lmaktayd›. Hippodrom, Osmanl›
döneminde, cirit, dü¤ün ve sünnet törenlerinin
yap›ld›¤› genel e¤lence ve oyunlar›n yer ald›¤›
Atmeydan› haline gelmifltir. Bu gelenekler bu-
gün de devam etmektedir. Haliç Liman bölge-
sinde Unkapan›, Bizans döneminde de ayn› ifl-
levdeydi. 

Kent surlar› ötesinde yer alan Eyüp ise ta-
mamen bir Türk kasabas› olarak kurulmufltur.
‹stanbul 717-18 y›llar›nda Araplar taraf›ndan
kuflat›lmas› s›ras›nda Hz. Muhammed’in arka-
dafl› ve sancaktar› olan Ebu Eyyub El-Ensari bir
çarp›flmada flehit düfler ve Ayvansaray civar›n-
da gömülür. Yaklafl›k Sekiz yüzy›l sonra ‹stan-
bul’un fethi s›ras›nda mezar bulunur. Fatih Sul-
tan Mehmet hemen mezar›n üzerine türbe ve ca-
mi kompleksi infla ettirir. Ancak ne yaz›k ki kül-
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liyenin orjinali günü-
müze ulaflmam›flt›r. 

Eyüp  o dönemler-
den itibaren hatta gü-
nümüzde bile, çevre
yerleflimlerden gelen
insanlar›n ziyaret etti¤i
bir kutsal mekan kimli-
¤ine bürünmüfltür. Fe-
tihten sonra iskan poli-
tikas›na uyularak, Bur-

sa’dan getirilen Türkler buraya yerlefltirilmifller.
Türbenin hemen etraf›na evler, köflkler yap›la-
rak semtin iskan› sa¤lanm›fl. 1457 Edirne yan-
g›n›yla flehre yeni göçmenler gelerek flehir ol-
dukça flenlenir. Fatih’in emriyle birlikte vezirler
ve devletin ileri gelen erkan›, kentin çeflitli böl-
gelerine benzer yap› kompleksleri infla ettirmifl-
lerdir. Fatih döneminden sonra da di¤er Os-
manl› padiflahlar› bu gelene¤i devam ettirmifltir.  

Fatih, Avrupa ile ticaretin merkezi konu-
munda yer alan Galata bölgesinden savafl nede-
niyle kaçan az›nl›klara üç ay içerisinde geri dön-
dükleri takdirde tüm mal varl›klar›n›n geri iade
edilece¤ini ilan eder. Böylece Galatan›n eskisi
gibi ifllek bir ticaret liman› olmas›n› sa¤lam›flt›r.
Galata yaln›z ticari anlamda de¤il, yaflam stili
bak›m›ndan da Avrupa’ya benzerli¤i aç›s›ndan
dikkat çekmifltir. 

Beyo¤lu ise, Pera olarak adland›r›lmakta ve
Pera ba¤lar› denilen bölgede bafllang›çta ba¤,
bahçe ve mezarl›klar yer almaktayd›. Zamanla
Avrupa elçilik binalar› ve köflkleri yap›lm›fl ve
böylece semtin geliflmesi sa¤lanm›flt›r. 

Nüfusun en yo¤un oldu¤u bölge ise Ha-
liç’ti. Ticari yap›lar›n fazla olmas› da bu görüflü

güçlendirmektedir .
Nüfus yo¤unlu¤u, Be-
yaz›t-Edirnekap›, Hi-
podrom ile Aksaray-
Yenikap›, Samatya-Ye-
dikule aras›nda art-
maktayd›. 

Bugün Topkap›
ad›yla bilinen yeni sa-
ray›n ilk aflamas› da
1465 y›l›nda tamam-
lanm›flt›r. Saray, divan
toplant›lar›, her üç ay-
da bir yeniçeri maaflla-
r› da¤›t›m› ve elçilerin
kabülü gibi çeflitli ka-
mu ifllerine tahsis edil-

mifltir. Daha sonraki y›llarda saray geniflletilmifl
yeni köflkler eklenmifltir. Fatih’in miraslar›na sa-
hip ç›kmak istedi¤i üç dünyay› temsil eden, Bi-
zans, Türk ve ‹ran tarz›nda üç köflk infla ettirdi¤i
bilinmektedir. Yine ayn› dönemlerde Marmara
k›y›lar›nda Kad›rga ad›yla bilinen yerde bir li-
man ve tersane yap›m›na bafllanm›flt›r.

15. yüzy›l ortalar›ndan itibaren do¤al güzel-
likleri, mimarisi, ulafl›m araçlar› ve hayat tarz›
bak›m›ndan önemli de¤ifliklikler geçiren ‹stan-
bul giderek güzelleflmifl, Bizans dönemindeki ›s-
s›zl›k ve sessizli¤in yerini giderek artan bir ihti-
flam ve azamet alm›flt›r. K›sa zamanda her iki
sahilde kurulan köyler, baflta hanedan mensup-
lar› olmak üzere devlet büyükleri taraf›ndan
yapt›r›lan kas›rlar, köflkler, yal›lar, bahçeler, ca-
mi ve çeflmelerle Bo¤aziçi kalabal›klaflm›fl ve gü-
zelleflmifltir.

15. yüzy›lda Bo¤aziçi’nde halk genellikle ta-
r›m ve bal›kç›l›kla geçiniyorlard›. Buralarda mü-
tevazi ve sakin bir hayat hüküm sürerken saray
mensuplar› ise yazl›klar, köflkler yapt›rm›fllar-
d›r. Bo¤aziçi’ndeki yerleflme düzenine ilk biçi-
mini kazand›ran hükümdar Fatih olmufltur. Ka-
nuni döneminde ise yerleflim alanlar› gelifltiril-
mifltir. Bo¤aziçi’nde oturanlar›n en önemli e¤-
lencelerinden biri de bal›¤a ç›kmakt›. Her nevi
canl› bal›k besler ve bunlar› turfanda olarak sa-
raya sunarlard›. Fetihten sonra ise Bo¤aziçi k›y›-
lar› daha çok askeri amaçla kullan›lmaya bafllan-
m›flt›r. O dönemlerde ulafl›m zor ve pahal› oldu-
¤u için görevliler evlerini ayn› zamanda iflyeri
olarak da kullanmaktayd›lar. 

Fatih 1456 y›l›nda, Ayasofya ve Fatih Cami-
si komplekslerine gelir kayna¤› temin etmek
amac›yla bedesten infla ettirir, hemen arkas›n-
dan da çarfl›, han ve hamam gibi ticari yap›lar›n
inflas›na bafllan›r. Bedestenin dört kap›s›ndan ç›-
kan dört yolun çevresinde birbirine paralel so-
kaklarda çarfl›lar infla edilir. Daha sonra bu çar-
fl›lar›n tümü Büyük Çarfl›’y› yani bugünkü Ka-
pal›çarfl›’y› oluflturmufltur. Say›s› 1000’i bulan
dükkanlar›n üzeri kapat›larak, ‹stanbul’un tica-
ret merkezi olan Kapal›çarfl› meydana gelmifltir.
Kiraya verilen tüm bu dükkanlar›n gelirleri ca-
miye ba¤lan›r. Vak›f kurumlar› Osmanl› flehirci-
li¤inin temelini oluflturur. Her türlü sosyal ve
ekonomik hay›r kurumu vak›flar›n ad› alt›nda
yürütülür, idaresi ise bir vakfiye ile belirlenerek
hizmetin devam› sa¤lan›yordu. Din hizmetlileri
ve vak›f görevlileri de maafllar›n› bu vak›flardan
temin ederlerdi. fiehrin imar faaliyetleri için ge-
rekli olan gelir kayna¤› da bu vak›flard›. Os-
manl› flehircili¤inin vak›f kurumuna ba¤l› oldu-
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¤unu söylemek yanl›fl olmaz. 

Fatih 1463 y›l›nda, di¤er Osmanl› padiflahla-
r›nda oldu¤u gibi, ‹stanbul’da kendi ad›na bir
cami ile sultani bir külliye inaflas›n› emretmifltir.
Sekiz y›l içinde tamamlanan külliye, hayrat bi-
nalar› 100.000 metrekarelik bir alan› kapl›yordu
ve bir cami, caminin iki yan›nda camiye paralel
olarak uzanan sekiz büyük, sekiz küçük medre-
se, bir tabhane, bir imaret, hastane, s›byan mek-
tebi ve bir kütüphaneden meydana geliyordu.
Tüm bu yap›lar›n masraflar›n› karfl›lamak için
de 280 dükkandan oluflan büyük çarfl› (Sultan
Pazar›), 110 dükkandan oluflan sarachane ve ha-
mamlar› (Çukurca Hamam ve Irgatlar Hamam›)
yapt›rm›flt›r. Tüm bu tesisler her çeflit dini, sos-
yal ve ekonomik hizmetleri içeren bir Osmanl›
kent çekirde¤ini oluflturuyordu. Fatih külliyesi,
hem kentsel bir kompleks, hem de toplumsal-
kültürel bir merkez olarak önemli bir örnek tefl-
kil etmifl ve di¤er hükümdarlar da Fatih’i takip
etmifllerdir. Yine külliyenin flehir merkezinin d›-
fl›na infla edilmesi, bölgenin geliflmesini sa¤la-
m›flt›r. 

Fetihten hemen sonra, kentin imar› için ge-
rekli olan hazineyi koruyabilmek amac›yla, ko-
ruyucu bir yap›ya ihtiyaç duyulmufl ve bu do¤-
rultuda Yedikule Hisar›, Alt›n Kap› ve bitifli¤in-
deki surlarla bütünleflerek, güçlü duvarlar infla
edilmifltir.

Fatih öldü¤ünde, ‹stanbul’un fethinin 28. y›l
dönümüydü. 28 y›lda yap›lan külliyeleri, impa-
ratorluk saray›,  180 mahallesi, hamamlar›, ter-
saneleri, sur d›fl›nda adeta farkl› bir kent gibi ge-
liflen Eyüp semti ve yaklafl›k yüzbinlik nüfusu
ile birlikte ‹stanbul, tipik bir Türk – ‹slam kenti
görünümü alm›flt›r. 

16. yüzy›lda Bo¤aziçi’nde su ulafl›m› önem
kazanm›fl, özel iskeleler, kay›khaneler kurulma
yoluna gidilmifltir. Tek ulafl›m yolu deniz, ula-
fl›m arac› ise kay›kt›. Bu nedenle, 16. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda Bo¤aziçi’ndeki yerleflim alanlar›
hala seyrek ve birbirinden uzakt›. K›y›larda yer
alan camilerin çevresinde ya da vadilerin içle-
rinde birkaç mahalle kurulmufl olmakla birlikte
yamaçlar hala bofltu ve korularla kapl›yd›. Ayn›
durum Haliç’in kuzey yakas› için de söz konu-
sudur. Bu flehirleflme plan›na göre evler küçük
ve özel bahçeli olarak düzenlenmiflti. 16. yüzy›-
l›n sonlar›na do¤ru ise;  Osmanl› baflkenti, siya-
set, sanat, imar ve flehirleflme alanlar›nda en
görkemli dönemini yaflam›flt›r.

Lale Devri’nin ‹stanbul’a kazand›rd›¤› bir
olgu olan lüks, yazl›k konutlar›n say›s›n›n art-

mas›na neden ol-
mufltur.17. yüzy›l
rehavet dönemi ola-
rak adland›rmak
yanl›fl olmaz. ‹mpa-
ratorlu¤un durakla-
ma ve hatta gerile-
me döneminin bafl-
lang›c› olarak nite-
lendirilir. Gerileme
sadece siyaset ala-
n›nda de¤il hemen hemen tüm alanlarda olmufl-
tur. Yüzy›l›n sonuna kadar topu topu 4 büyük
sultan camisi yapt›r›lm›flt›r: Sultan Ahmet Cami-
si, Yeni Valide Camisi, Nuruosmaniye Camisi
ve Laleli Camisi. 

Büyük an›tsal yap›lar›n say›s› çok az olmak-
la birlikte küçük yap›lar›n say›s› h›zla artmaya
bafllam›flt›r. Konutlar›n da¤›l›m› ve yo¤unlu¤u
ve ihtiyaçlar do¤rultusunda da, birçok irili ufak-
l› cami, mescit, hamam ve çeflme yap›lm›flt›r. 

K›r›m Savafl›’n›n hemen ard›ndan ‹stanbul’a
gelen ‹ngiliz, Frans›z ve ‹talyan subaylar› ile Ga-
lata’da yerleflmifl olan Levantenlerin yaflam tar-
z›, ‹stanbul halk› üzerinde etkili olmufltur. Bu
dönemde Beyo¤lu, meyhaneleri, kahvehaneleri,
tütüncü dükkanlar› ve tiyatrolar›yla tam bir e¤-
lence merkezi haline dönüflmüfltür. fiehzadebafl›
ve Gedikpafla’da da tuluattan modern tiyatroya
kadar bir çok gösteri sergilenmekteydi. Toplu-
mun e¤lence anlay›fl›yla birlikte, zevkleri de de-
¤ifliyordu. Sadece saray çevreleri ve zenginler
de¤il, orta halli aileler de Bat› tipi lüks tüketime
yönelerek evlerinin iç dekorasyonu de¤ifltirmifl-
ler; masa, sandelye ve koltuk gibi eflyalar evlere
girmeye bafllam›flt›r. Yine bu dönemde yazl›k ve
k›fll›k adeti bafllam›flt›r. Suriçi ve Beyo¤lu k›fll›k;
Bo¤az, Kad›köy ve Adalar yazl›k yerler olarak
belirlenmifltir. Bu nedenle Bo¤az de¤er kazan-
m›fl, önceden Bo¤az’da yal› sat›n al›nabilecek
para ile ancak mevsimlik kira olarak ödenir hale
gelinmifltir

18.yüzy›lda Londra ve Paris’te oldu¤u gibi
‹stanbul’da da bir nüfus patlamas› gözlenmiflti.
Günümüzde ‹stanbul’un en önemli problemi
olan nüfus yo¤unlu¤unun getirmifl oldu¤u so-
runlar›n temeli, bu dönemde at›lm›flt›r. Bu so-
runlar sadece mekansal anlamda de¤il ayn› za-
manda zengin ve elit bir tabaka ile yerli halk›n
bir arada yaflama zorunlulu¤unun getirmifl ol-
du¤u sosyal s›n›f farkl›l›klar›d›r. 

Osmanl› ‹stanbul’unda Bo¤az›n kentle ba¤-
lant›s› deniz yoluyla sa¤lan›yordu. 19. yüzy›l or-
talar›nda ‹stanbul’un deniz ulafl›m› kay›kç› ve
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mavnac›lardan buharl› gemilere geçmiflti. O y›l-
larda ‹stanbul’da bulunan Lamartin, “Kay›kç›la-
r›n etten adeleleri, gemilerin çelik pistonlar›yla
uzun süre rekabet edemeyecek” diyerek ça¤›n
de¤iflimini dile getirmiflti. Osmanl› hükümeti ilk
buharl› gemiyi 1829’da sat›n alm›flt›r. 1838’de ise
tersanede buharl› “Hümapervaz” adl› bir Os-
manl› vapuru hizmet görmeye bafllam›flt›r. 1850
y›l› bafl›nda Kaptan Pafla, Bo¤aziçi’ne iflleyen
Rus vapurlar›ndan birinde bir grup Müslüman
kad›n›n görülmesi üzerine,  kafesli bölmesi bu-
lunmad›¤›ndan dolay›, bu vapurlara kad›nlar›n
binmesinin yasaklanmas›n› emreder; ayr›ca ya-
banc› vapurlara kad›n yolcu tafl›yacak kay›kç›la-
r›n da cezaland›r›lacaklar› ilan edilir. Hümaper-
vaz’›n içinde pazar kay›klar›nda oldu¤u gibi ka-
fesli bir bölüm ayr›larak kad›n yolcular tafl›nma-
ya bafllan›r.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun ilk vapuru ‹n-
giltere’den sat›n al›nm›fl ve  II. Mahmut’a  tahsis
edilmifltir. Buharl› gemiler yapmak üzere Ame-
rikal› infla mühendisi Foster Rhode ülkeye davet
edilmifl; Aynal›kavak’ta birçok buharl› gemi in-
fla edilmifltir.  ‹stanbullular küreksiz, yelkensiz
olarak hareket edebilen bu gemilere “bu¤ gemi-
si” ad›n› vermifllerdi. Padiflah›n vapuruna da
taht gemisi deniliyordu. ‹stanbul’da padiflahtan
baflka veliahd›n, di¤er flehzadelerin kay›klar› ol-
du¤u gibi vapurlar› da vard›. Daha sonralar› ba-
z› zengin paflalar da vapur sahibi olmaya baflla-
d›lar. 19. yüzy›lda fiirket-i Hayriye kurularak
yabanc›lardan kabotaj hakk› al›nm›fl ve buharl›
tafl›ma araçlar› kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Bo¤az
vapurlar›n›n bafllamas› ile birlikte hem Bo¤az
köylerinin nüfusu artm›fl, hem de buralardaki
e¤lence yerlerine halk›n ra¤betini artt›rm›flt›r.

Bo¤az vapurlar›n›n 3 farkl› güzergah› bulu-
nuyordu. Avrupa yakas›ndaki iskelelere u¤ra-
yan vapurlar yeflil, sadece Asya yakas›na u¤ra-
yan vapurlar k›rm›z›, her iki yakaya u¤rayan
vapurlar ise k›rm›z›-yeflil bayrak tafl›rlard›. Her
iki yakaya u¤rayan vapurlara halk aras›nda bu-
gün de kullan›lan “Dilenci Vapuru” deniliyor-
du. 

Sabah ve akflamlar› vapur seferleri, erkekle-
rin Cuma hariç her gün ifle gitmeleri nedeniyle
daha s›k olarak yap›l›rd›. Vapurlar›n saatleri gü-
nü gününe aksat›lmadan gazetelerde yay›nla-
n›rd›. Gece ‹stinye’den kalkan vapur, sabah yol-
cular›n› toplayarak flehre gelirdi. Vapurlarda
memur ve siviller için ayr› ücret tarifesi uygula-
n›rd›. Uflaklar›yla yolculuk yapanlar ise hizmet-
karlar› için ayr›ca bilet ödemezlerdi. Bo¤azda
oturan devlet adamlar› için sabahlar› Kanl›-

ca’dan özel bir vapur kalkar, yolcular› Sirkeci’ye
getirirdi. Halk›n binmesinin yasak oldu¤u bu
vapurlara “Vükela Vapuru” denirdi.

Padiflah Bo¤az’da gezintiye ç›kt›¤› zaman
kay›¤›na bostanc›bafl›n› da al›rm›fl. Deftere göre
padiflaha aç›klamalar yaparlarm›fl. Bostanc›bafl›-
lar taraf›ndan Rumeli ve Anadolu yakas›n›n de-
niz kenar›ndaki cami, mescit, yal›, kas›r, kay›k-
hane, bofl arsa, çeflme, dere a¤›zlar›, iskele ve
mesire yerlerini tespit edilmifl ve deftere yaz›l-
m›flt›r. Bizler bu defterler sayesinde dönemin to-
po¤rafyas›n› ve flehirleflme sistemi  ile ilgili bilgi
edinebiliyoruz. 

Ulafl›m sistemindeki geliflme, 1926’da ilk
kez kamuya ait 4 otobüsün sefere girmesiyle
bafllam›flt›r. Önceleri sadece ‹stanbul merkezi ve
Beyo¤lu aras›nda seferlere bafllayan otobüslerin
say›lar› gittikçe artt›r›lm›flt›r. Mecidiyeköy-‹stin-
ye s›rt yolu, ‹stinye-Hac›osman Bay›r› aras›, ‹s-
tinye-Tarabya ve Büyükdere koyu ba¤lant›lar›
asfaltlanm›flt›r. Gümüflsuyu ve Dolmabahçe ara-
s›nda 500 metrelik yeni bir yol aç›larak, kentin
sahil ile ba¤lant›s› sa¤lanm›flt›r. Do¤u yakas›n-
da, ilk otobüs hatt› 1956-1959 y›llar› aras›nda
aç›lm›flt›r. 1938 y›llar›nda Bat› yakas›nda Bo¤azi-
çi’nde dolmufl taksi sistemi oturtulmufltur. 

‹ETT otobüsleri, Levent - ‹stanbul -fiiflli ara-
s›nda üç ayr› flebeke ile Bat› yakas›na hizmet ve-
rirken do¤u yakas›nda sadece Anadolu yakas›
iflletmesi hizmet vermifltir. Tramvay›n kald›r›l-
mas›yla 1961-63 y›llar› aras›nda Bat› yakas›nda,
1966 y›l›nda do¤u yakas›nda minibüs seferleri
yap›lmaya bafllanm›flt›r.  Yine 1961 y›l›nda Bat›
yakas›nda, 1967 y›l›nda do¤u yakas›nda troley-
büsler hizmete girmifltir. 1980’li y›llarda, halk
otobüsleri karayolu ulafl›m›nda hizmet vermeye
bafllam›fllard›r. Geçmiflte Karaköy-Bebek, Üskü-
dar-K›s›kl›-Kad›köy aras›nda yer alan elektrikli
tramvay hatt›, uzun süre Bo¤aziçi’nde hizmet
vermifltir. Ulafl›m› iyilefltirme ve denizden de
yol kazanma amac›yla, Arnavutköy ve Büyük-
dere sahillerinde, “Kaz›kl› yol”lar yap›lm›flt›r.
Bo¤az köprüleri ve çevre yollar› da eklenerek ‹s-
tanbul’un bugünkü trafik flemas› çizilmifltir.

Osmanl› flehircilik tarihinin ilk manifestosu
olarak say›lan olay, 1836 y›l›nda Sadrazam Mus-
tafa Reflit Pafla’n›n, II. Mahmut’a göndermifl ol-
du¤u mektuptur. Mektubunda Avrupa gazete-
lerinde s›k s›k yer alan Türk ahflap yap› sistemi-
ne yöneltilen elefltirilere dikkat çeker. Ahflap ya-
p› sisteminin, ç›kacak olas› yang›n s›ras›nda tüm
yerleflim yerini yok etmesi  nedeniyle de¤ifltiril-
mesi, geleneksel ahflap evlerden oluflan doku-
nun yerini, tafl ve kagir yap›lar›n almas› gerekti-
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¤i ve yollar›n da geometri kurallar›na uygun
olarak yap›lmas› gerekti¤ini savunur. Mektupta,
tafl iflçili¤i konusunda Türk mimarlar› deneyimli
olmad›¤› için ilk aflamada yurtd›fl›ndan getirti-
len mimarlarla problemin çözümlenebilece¤i,
ikinci aflamada ise Türk mimarlar›n yurtd›fl›nda
e¤itilerek sonuca ulafl›labilece¤i konusundan da
bahsedilmekteydi. 

O dönemde flehirleflme planlar› çerçevesin-
de ‹stanbul’a gelen Le Corbusier, ‹stanbul ile il-
gili flöyle bir gözlem yap›yor: “‹stanbul s›k›fl›k
bir yerleflke; insano¤luna ait bütün evler ahflap,
Allah’›n bütün evleri tafltan. Çok s›k›fl›k dokulu
‹stanbul’da yang›n oldu¤unda tam bir felaket.
Nerede ise her gün yan›yor. E¤er rüzgar ve sinsi
cezaland›rmalar da varsa ‹stanbul bir ç›rp›da
yok oluyor. Bu, tüyler ürpertici. Biz Avrupal›-
lar’›n, dehfletten aç›lm›fl gözlerle izledi¤i hayrete
düflüren bir atefl kayna¤›. Onlar ise, bunun al›n-
yaz›s› oldu¤unu düflünerek alevleri kendi halle-
rine b›rakm›fllar. Hatta bu kentin her dört y›lda
bir, yeni bir kabu¤a sahip oldu¤u söyleniyor.”
Ancak Türklerin ahflap konstrüksiyonu terk
edememe  sebepleri Le Corbusier gibi yazg›c›
bir boyun e¤meden dolay› de¤il, çabuk tahrip
olmas›na karfl›n masraf› az ve yap›m› daha ko-
lay olmas›ndan kaynaklan›yordu. K›sa sürede
kabuk de¤ifltirmesi de bu kolay yap›labilme
özelli¤inden ileri gelmekteydi. Tüm bu geliflme-
lerden sonra imara aç›lan yeni alanlarda kullan›-
lan yöntem geleneksel Osmanl› flehircili¤i ile Ba-
t›l›laflman›n bir sentezi olmufltur.

Yap›lan inflaatlara getirilen denetlemeler ve
s›n›rlamalar ilk defa 19. yüzy›lda sistematik bir
düzene sokulmufltur. 1831 y›l›nda sultan›n yap-
t›¤› inflaatlar›n mali denetimini yapan flehremini
makam› ortadan kald›r›lm›fl. Onun yerine Ebni-
ye-i Hassa Müdürlü¤ü, 1849 y›l›nda ise Nafia
Nezareti (‹mar Bakanl›¤›) oluflturulmufltur. 1836
tarihinde ç›kar›lan Ebniye Nizannamesi ile bir-
likte kent d›fl› toplu konut projeleri yapanlar›n,
proje planlar› çizmeleri ve önerdikleri alt ve üst
yap› projeleriyle birlikte hükümete sunmalar›
gereklili¤i getirilmifltir.

1855 y›l›nda ise ilk belediye fiehremaneti
kurulur. Belediye kurulmadan önce kentle ilgili
etkinlikler ihaleler ile yürütülürken, kentsel dü-
zenlemeler getirildikten sonra ise yabanc› dan›fl-
manlar›n yard›m›yla yap›lmaya bafllan›r. Ancak
bu Bat›l› mimarlar›n getirdi¤i düzenlemeler,
klasik Türk mimari ve kent yap›s›na uymad›¤›n-
dan dolay› bir tak›m problemler ortaya ç›km›fl-
t›r. Avrupal›lar›n tasarlam›fl oldu¤u plan; dar ve
dolambaçl› yollara ve ç›kmaz sokaklara sahip

olan geleneksel Türk yerlefli-
mine uygun de¤ildi. Bu pla-
na göre Avrupal›lar›n iste-
dikleri genifl sokaklar, at
arabas›n›n bile olmad›¤› bir
kentte oldukça ters düflmek-
teydi. 

‹lk inflaat yönetmeli¤i
ise, II. Mahmut’un dan›fl-
manlar›ndan Helmuth von
Moltke’nin önderli¤inde
1848 y›l›nda yap›lm›flt›r. He-
men arkas›ndan ise 1849 y›-
l›nda Ebniye Beyannamesi
düzenlenmifltir. Bu yönet-
melik ile birlikte, sokaklar›n
geniflli¤i saptanm›fl, ç›kmaz
sokaklar ve arsa geniflletil-
mesi yasaklanm›flt›r. Ayn›
zamanda yang›nlar›n yok
etmifl oldu¤u arazilerde ya-
p›lacak yeni binalar ile ilgili
hükümler de yönetmelikte yer almaktad›r. 

Bu yönetmelikleri, 19. yüzy›lda ç›kar›lan di-
¤er yönetmelikler izlemifltir. 1856 y›l›nda sokak-
lar›n, kald›r›mlar›n, ›fl›klar›n, temizli¤in, çöp
toplanmas›n›n kurallar› belirleyen ‹ntizam-› fie-
rif Komisyonu oluflturulmufltur. 1858 y›l›ndan
itibaren belediyelere, bina, yol, pazar, sa¤l›k ve
planlama gibi yetkiler verilmifltir.

19. yüzy›lda yap›lan planlama çal›flmalar›
ise sokaklar›n ve evlerin düzenlenmesi üzerine
yo¤unlaflm›flt›r. 19. yüzy›l›n sonlar›nda ve 20.
yüzy›l bafllar›nda kent planlar› ve yang›n alanla-
r› ç›kar›lm›flt›r. Yang›nlar, nüfus ve bak›ms›zl›k
gibi etmenler geleneksel Türk dokusunun de¤ifl-
tirilmesine neden olmufltur. Bununla birlikte
Türk konut mimarisi korunamam›flt›r. Özellikle
I. Dünya Savafl›’ndan sonra ‹stanbul’da köklü
de¤ifliklikler yap›lm›fl ve flehir bafltan bafla yeni-
lenmifltir. 

1930 y›l›nda yeni belediye yasalar› ç›kar›la-
rak, flehremaneti kald›r›lm›fl, belediye baflkan›-
n›n ve valinin görevleri birlefltirilmiflt›r. 1933 y›-
l›nda yurt d›fl›ndan üç planlamac› (Alfred Agac-
he Rio de Janeiro, H. Lambert, Hermann Elgoetz
de Essen) getirilirek, yeni bir kentsel planlama
dönemine girilmifltir. 

Gecekondulaflma bir bak›ma politik kayg›-
lardan ortaya ç›km›flt›r. Halk kendisine toprak
verecek olan politikac›lara oy veriyordu. Devlet
halk›n sürekli artan taleblerini karfl›layabilecek
kapasitede olmad›¤› gibi, yeterli bir altyap›ya da
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sahip de¤ildi. 1950 y›l›ndan sonra tarihsel bütün
semtler gecekondulaflmaya bafllam›flt›r. 20. yüz-
y›l›n bafl›na do¤ru, kara ulafl›m a¤›n›n tamam-
lanmas›yla birlikte yerleflim alanlar› kontrolsüz
bir flekilde kalabal›klaflm›fl, gecekondu ve sanayi
bölgeleri ‹stanbul’u istila etmeye bafllam›flt›r.
Baflta Bo¤aziçi  olmak üzere ‹stanbul, kimli¤in-
den ç›karak  çarp›k kentleflmeden nasibini al-
m›flt›r. 

1950’den itibaren de göçle gelenlerin olufl-
turdu¤u gecekondu nüfusu, Bo¤aziçi’nde yasa-
d›fl› ve çarp›k flehirleflmeye  yol açm›flt›r. Geliflen
ulafl›m olanaklar› yeni gruplar yaratm›flt›r. Bu-
gün ‹stanbul nüfusunun yüzde 60-70’ini ‹stan-
bul d›fl›ndan, ço¤unlukla da Anadolu’dan gelen
insanlar oluflturmaktad›r. 

Bu göçün sonucu olarak da ‹stanbul peyza-
j›na uymayan ve pek çok yerde kontrol edileme-
yen flehirleflme gözlenmifltir. Köyden aileleri ile
birlikte gelenler el koymufl olduklar› devlet ve
hazine dairesinin üzerine tek odal› evler infla et-
meye bafllarlar. Bu evler ço¤unlukla görülme-
mesi için ailenin tüm bireyleri ile birlikte gece
yap›ld›¤›ndan gecekondu ad› verilmifltir. Bafl-
lang›çta gecekondular bir tehlike olarak görül-
memifl ve devlet durumlar›n›n iyilefltirilmesi
için yard›mlarda bulunmufltur. Ancak günü-
müzde gecekondulaflma önünü alamad›¤›m›z
en önemli kentsel problemimizdir.

Bo¤aziçi’nde gecekondularda oturan düflük
gelirli gruplardan, en yüksek gelir grubuna ka-
dar çok çeflitli sosyo-ekonomik  özellikler göste-
ren kozmopolit bir nüfus yap›s› bulunmaktad›r.
Haliç ve Marmara bölgesi sanayileflmesi Eyüp
s›rtlar›nda Tafll›tarla, Rami, Zeytinburnu ve Üm-
raniye’de ilk gecekondu semtlerini yaratm›fl ve
bu semtler h›zla yay›lm›flt›r. Kaçak yap›lm›fl ge-
cekondular plans›zd›r, yollar dar, arazi genellik-
le dik e¤imli, su, kanalizasyon, elektrik, telefon
hatlar› yetersiz, konutlar dar ve niteliksizdir.
Tüm bu olumsuz etmenlerin yan›nda nüfusu ise
oldukça fazlad›r. Kentsel düzen yoktur. Kaçak
olmayan, mülkiyetli ve ruhsatl› konutlar da, ya-
p›lanma nitelikleri ve sosyo-ekonomik aç›dan,
gecekondulardan  çok da farkl› oldu¤u söylene-
mez. Yeni imar yasas›na göre kurulan, lüks villa
tipi konutlar, koru, orman, aç›k ve yeflil alanlar
üzerine yap›lm›flt›r. Bu yap›lanma Bo¤aziçi’nin
tepelerinde ve yamaçlar›nda kötü bir görünüm
oluflturmufltur. 

‹stanbul’a yerleflen köylünün ifl gereksini-
mini karfl›layacak kapasite yoktu. Halk›n kent-
sel kültür yoksullu¤u, okuryazar olmamas› ve
kent kavram›ndan beklentilerinin yüksek olmas›
geleneksel ahlak›n çökmesine neden olmufltur.
Bu nedenle gecekondu bölgelerinde suç oranlar›
daha fazlad›r. 1949 y›l›ndan itibaren devlet tam
üç kez gecekondu aff› ç›karm›flt›r. Her bofl alan
potansiyel gecekondu bölgesi olarak görülmüfl-
tür. 

Bugün gecekondu geçici ev anlam›n› yitir-
mifl, yasad›fl› yap› anlam›n› yüklenmifltir. Gece-
kondu bölgelerinde arazi mafyas› oluflmufltur.
Hatta günümüzde gecekondular›n üzerine kat
ç›karak sa¤l›ks›z ve depreme karfl› dayan›ks›z
evler yap›lmaktad›r. Tek katl› evi tafl›yabilecek
zemin düzenlemesinin üzerine birkaç kat ç›ka-
rak, düflük standartl› konut alanlar› oluflturul-
mufltur. 

Cumhuriyet devrinden itibaren  genel nüfus
art›fl› ile beraber ‹stanbul’a baz› sanayi iflletmele-
ri de yap›lmaya bafllanm›fl. Bu yap›lar ‹stan-
bul’un görünümünü bozarak, zarar vermifltir.

Yeni ulafl›m a¤lar› ile birlikte araba nüfusu
da insan nüfusuna paralel olarak artmaya bafl-
lar. Böylece ‹stanbul’da araba sahip olmak yeni
yollar yapmaktan daha h›zl›  bir flekilde gelifl-
mifltir. Buna paralel olarak da kentin sorunlar›
gün geçtikçe artm›fl ve içinden ç›k›lamayacak bir
durum alm›flt›r. 

Bir yandan tamamen farkl› bir kent kavram›
yarat›lmaya çal›fl›l›rken, bir yandan da tarihi
çevrenin korunabilmesi için bir tak›m çal›flmalar
yap›lmaktad›r. 1873 y›l›nda eski eserlerin koru-
nabilmesi için bir yasa ç›kar›lm›fl, 1906 y›l›nda
bu yönetmelik yeniden gözden geçirilerek baz›
düzenlemeler getirilmifltir.  Ancak bütün bu ça-
l›flmalara ra¤men 1960 y›l›ndan sonra geleneksel
Türk mimarisi kal›nt›lar›, yetkililerin ilgisizli¤i
nedeniyle modern geliflme içinde yok olup git-
meye bafllam›flt›r.

1924 y›l›nda ‹stanbul’da Muhafaza –i Asar –
› Atika Komisyonu oluflturulmufl, ancak bu ko-
misyon sadece dan›flma hizmeti verdi¤i için
umulan sonuç elde edilememifltir. 1951 y›l›nda
ise Gayrimenkul Eski Eserler ve An›tlar Yüksek
Kurulu oluflturulmufl. Her türlü tarihsel mimari-
nin envanterinin ç›kar›lmas›n›, projelerin denet-
lenmesini sa¤lam›flt›r.  Ba¤›ms›z olarak çal›flan
kurul 1983 y›l›na kadar pek çok tarihsel konut
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mimarisini koruma alt›na alm›flt›r. 1956 y›l›nda
‹mar Nizamnamesi’ne konulan bir hükümle bir-
likte kurula, tarihsel çevre denetimi konusunda
tam yetki tan›nm›flt›r. Bu madde ile birlikte Tür-
kiye’de ilk defa kavramsal olarak sit alan›
düflüncesi ortaya ç›km›flt›r.

Türkçede teknik bir terim olarak yer alan sit
kelimesi Frans›zca ve ‹ngilizce karfl›l›¤› yer an-
lam›na gelen site sözcü¤üdür. Korunmas› gerek-
li yer anlam›na gelir. An›tlar›n, sokaklar›n,
korunmas›na iliflkin yasalar koymak oldukça
yenidir. ‹lk kez Mimarlar Kongresinde ortaya
ç›kan bu olgu 1964 y›l›nda Venedik’te toplanan
ICOMOS (International Council of Monuments
and Sites) adl› kurumun kuruluflunu sa¤layan
uluslar aras› toplant›da tan›mlanm›flt›r.

1969 y›l›nda sit alanlar›n›n korunmas› için
bir tak›m kararlar al›nm›flt›r, naz›m plan
arac›l›¤›yla uygulanacak olan bu rapor ve kurul
kararlar›, belediyenin kapsaml› korumac›l›¤a
karfl› olmas›ndan dolay› uygulanamam›flt›r. An-
cak 1972 y›l›nda ç›kar›lan Eski EserlerYasas›’n›n
yürürlü¤e girmesiyle birlikte, 1969 y›l› raporu
da yasal bir temele oturtulmufl oldu. Bu yasayla
birlikte An›tlar Yüksek Kurulu’na tarihsel sit
alanlar› ile ilgili s›n›rs›z yetki verilmifltir.  

Son yirmi y›l içinde ise ‹stanbul’un büyük
bir metropoliten haline gelmesi, belediye
say›s›n›n artmas›, yetki alanlar›n›n örtüflmesi
sorunlar›n› beraberinde getirmifltir. Bu sorunlar›
çözebilmek için de 1981 y›l›nda kurulan ‹stanbul
Su ve Kanalizasyon ‹flletmesi gibi kurumlar
oluflturulmaya bafllanm›flt›r.

Bugün ‹stanbul 10 milyonu aflk›n nüfusu,
her köfleden yükselen gökdelenleri, ana caddele-
rin iki yan›nda dizili olan sekiz-on katl› apart-
manlar› ve ofis binalar›yla modern bir o kadar
da geri kalm›fl kent görünümündedir.

‹stanbul metropolünün sorunlar›na çözüm-
ler üretebilsek bile uygulanabilmesi için top-
lumun siyasal, ekonomik ve kültüren düzen-
lerinin de¤iflmesi gerekmektedir. 19. yüzy›lda
kentin sorunlar› çözümsüz gibi görünmüyordu.
Gereksinimler ve boyutlar› bu kadar büyük
de¤ildi. Bireyler fiziksel bir kaosun içinde kay-
bolmadan,  küçük mutluluklar tadabiliyorlard›.
Sözgelimi, Bo¤azda küçük bir kay›k ile
gezebiliyor, bal›k tutabiliyor, deniz kenar›nda
çay içebiliyor, manzaray› seyredebiliyor, denize
girebiliyor ve en önemlisi de temiz bir hava
soluyabiliyorlard›. Ancak bugün bu bahsettik-
lerimiz maalesef birer an› olmufltur.
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TAR‹H‹  EYÜP  YERLEfiMES‹N‹N
GEL‹fi‹M  SÜREC‹NDE 

YOLLAR  VE  ÖYKÜLER‹

Hülya Yalç›n

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.



Tarihi  Eyüp  Yerleflmesinin  geli-
flim  sürecinde  yollar›  anlatabilmek
için  öncelikle  ‹stanbul’un  yollar›n›n
geliflim  sürecini  irdelememiz  gerek-
mektedir.  ‹stanbul’un  ayr›lmaz  bir
parças›  olan  Eyüp’ün   as›l  geliflim
süreci  fetihten  sonra   bafllamaktad›r.
Daha  önceki  dönemlerde  sur  d›fl›nda
yer  alan  bu  yerleflme  bir  sayfiye  yeri
olmaktan  öteye  geçmemifltir.  

Bu     nedenle   burada  öncelikle
‹stanbul’un  ve  yollar›n›n  geliflim  sürecini
k›saca  ele  alaca¤›m;

Yar›mburgaz civar›ndaki bir  ma¤arada
bulunan  izlerden  ‹stanbul  ve  çevresindeki
ilk  yerleflimin  paleolitik  ça¤a  kadar  uzand›-
¤›  görülüyorsa da bizim bildi¤imiz  haliyle
‹stanbul  MÖ 660  tarihlerinde  kurulmufltur.
Bu  ça¤da  Yunan  yar›madas›n›  sarsan  Dor
ak›nlar›ndan  kaçan  Megaral›lar  dalgalar
halinde  bu  bölgeye   yerleflirler.  Efsaneye
göre  Byzas  önderli¤inde  gelenler,  bugünkü
Sarayburnu  civar›na  yerleflirler.     

Liderlerinden dolay› da  bu  yerleflim
Byzantion  olarak  adland›r›l›r. Byzantion 27
kuleli muntazam  yontulmufl tafllardan  yap›l-
m›fl bir  surla  çevrili küçük  bir  flehirdi. Bu
flehrin, Haliç  girifli  k›y›s›nda  bir, belki de iki
liman›  vard›.  ‹ki  k›tay›  birbirine  ba¤layan
dar  su  yolu  k›y›s›ndaki  bu  yerleflim,  Pers-
lerden  Atinal›lara,  Ispartal›lar’dan   Meka-
donyal›lara,  Romal›lara  kadar  çeflitli  kavim-
lerin  göç  ve  istila  yollar›  üzerinde oldu¤u
için  zaman  zaman  el  de¤ifltirir.  Bir  ticaret
merkezi  olarak  geliflmesini  sürdürür.  Roma
‹mparatorlu¤unun  bölgede  egemenli¤ini
kabul  ettirmesiyle  bölgeye  istikrar  gelince,
Byzantion’un  geliflmesi  h›zlan›r.  MS.  330’da
‹mparatorlu¤un  eflbaflkenti, 65 y›l sonra  da
Do¤u Roma (Bizans)  ‹mparatorlu¤unun  bafl-
kenti  olur  ve  böylece  flehir  için  yeni  bir
ça¤  bafll›yordu.  

Asya ve Avrupa’y› birbirine ba¤layan
Karadeniz  ve Akdeniz  gibi  iki  denizi  bir-
lefltiren  bu  nedenle  de  o  günlerin  bilinen
dünyas›n›n  kuzey-güney   trafi¤ini  denetle-
yen  eflsiz  bir  konumda  bulunmas›,  bu  ken-
tin h›zla  geliflmesine  ve  dünyaya  hükme-
den  üç  imparatorlu¤un  (Roma,  Bizans,  Os-
manl›)  baflkenti  olarak  seçilmesine  yol  açt›.
Antik  ça¤da  bir  flehir  devleti  olan,  h›zla

geliflmesi  için  Romal›lar›  beklemesi  gereken
‹stanbul,  Ortaça¤’da  Avrupa  karanl›klara
gömülürken,  Bizans  yönetimi  alt›nda  o
günlerin  par›ldayan  y›ld›z›  olmufl;  Avru-
pa’da  geçmifl  dönem  uygarl›klar›n›n  kal›n-
t›lar›  harabeye  dönerken,  ayn›  dönemde  ‹s-
tanbul  dünya  uygarl›¤›na  bir  Ayasofya  he-
diye  edebilmiflti. 

‹mparatorluklara baflkentlik  yapm›fl olan
‹stanbul’da   Bizans  döneminde  sokak  adla-
r›n›n  olup  olmad›¤›   hakk›nda  kesin  bir
bilgi  bulunmamakla  birlikte   iki caddenin
ad›n›n  oldu¤u  bilinmektedir.  Bunlardan  bi-
ri  zafer  yolu  olarak  bilinen  Mese  cadde-
si’dir,  di¤eri ise Makron Embolos denilen
Uzunçarfl› caddesidir.

‹stanbul’un  sonraki  ça¤larda  orijinal  to-
po¤rafyas›  bir  ölçüde  de¤iflmifltir.  Fakat ana
yol a¤› omurgas›  Konstantin zaman›nda  ku-
rulmufltur.  Konstantin   ça¤›  kentine  kimlik
kazand›ran  ögelerden  biri  portikli yollard›r
.(Embolos)  

Bizans  ça¤›n›n  sokak  dokusuna  iliflkin,
bu  ana  yol  çizgisinden  baflka  bilgimiz  yok-
tur.  Bizans  baflkentinde,  yol  strüktürünün
geometrik  düzenlere  göre  de¤il  topo¤rafik
verilere    göre  flekillendi¤ini  söyleyebiliriz.

fiehrin  Haliç’e  bakan  kap›lar›  boyunca,
Osmanl›lar  zaman›nda  da  kullan›lmaya  de-
vam  eden  çeflitli  mallar›n   indirildi¤i  iskele-
ler  vard›. Bunlar›n  aras›nda  sur d›fl›  ma-
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Resim 1; Vavassore’nin  1566-
1574 y›llar› aras›nda bas›lm›fl
eseri Konstantinopol’un  Eski
Plan›

Resim 2; Christoph  Weigel  ta-
raf›ndan  1720  tarihinde  haz›r-
lanm›fl  olan ‹stanbul’un Bizans
dönemine  ait   14  semtini  gös-
terir  plan

Resim 3; Constantinopolis’in
yol a¤›

Resim 4; Stolpe’nin  haz›rlad›¤›
B›zans  dönemi  yol akslar›n›
gösterir  harita



halleleri de  bulunuyordu.  Fa-
kat  bu  mahalleler  hiçbir  za-
man  flehrin  organik  bir  par-
ças›  olmam›flt›r.  Bizans  dö-
neminde  Cosmidion   ad›yla
bilinen  Eyüp’te  bu  yerleflme-
lerden  biriydi.  

6 ve 7. yüzy›llar Konstan-
tinapolis’in Haliç’in kuzeyin-
deki Sycae ticaret kolonisi ve
surd›fl› ile iliflkiler gelifltirmeye
bafllad›¤› dönemdir. Ayvansa-
ray’da surlar›n hemen d›fl›nda
6.yüzy›lda Justinianos zama-
n›nda Meryem’e ithaf edilen
büyük kilise yap›lm›flt›r. Ayn›

dönemde Eyüp’te Aziz Kosmos ve Damianos
adlar›na adanm›fl bir manast›r mevcuttur.
Kydaros (bugünkü Alibey) ve Barbyzes (bu-
günkü Kâ¤›thane) derelerinin Haliç’e dökül-
dükleri yerin bat›s›nda bugünkü Eyüp’ün ku-
ruldu¤u arazinin dik bir yamaç halinde suya
indi¤i yerde II.Theodosios zaman›nda kuru-
lan manast›rdan ve çevrenin görünümünden
dolay› buraya Kosmidion (yeflil) denilmifltir.
Yerleflme bu ziyaretgah çevresinde oluflmufl-
tur. Kuruluflu ‹.S. 5.yüzy›l ortalar›na uzanan
yerleflme,çevredeki dini yap›lar nedeniy-
le,kutsal bir flifa merkezi olarak tan›nm›flt›r.
Bu dönemde Eyüp’ün bulundu¤u alan,Ha-
liç’in di¤er sahilleri gibi, zengin ve yo¤un bir
bitki örtüsüyle kapl› oldu¤undan ve civardaki
ormanlarda av hayvanlar› yaflad›¤›ndan im-
paratorlar taraf›ndan av sahas› ve sayfiye yeri
olarak da kullan›lm›flt›r.

Bizans   döneminde  oldu¤u  gibi  fetihten
sonra da,   Haliç’in  giriflinde  yer al-
makta  olan  liman,  hemen  hemen
hiç  yiyecek  üretmeyen  bu  kentin
ekonomik  yaflam›nda   en  önemli
yeri iflgal  etmekteydi.  ‹stanbul  ya-
r›madas›n›n  en  yo¤un  yerleflme
alan›,  bafll›ca  an›tlar›n  bulundu¤u
ve  sokaklar›n  s›k bir a¤ oluflturdu-
¤u  do¤u  bölgesiydi.  Burada,  Aya-
sofya  ve  Beyaz›d  Meydanlar›  ara-
s›nda  kentin  as›rlarca  ana  ekseni-
ni  oluflturmufl  bulunan  Divan yo-
lu’nun   izlerini  bulmak  mümkün-
dür.  

‹stanbul’un  fethinden  itibaren
de¤iflik  etnik  gruplara  ve  dinlere

mensup  insanlar›n  yan yana  çal›flt›klar›  bu
ticaret  bölgesinin d›fl›nda,  ‹stanbul’un  ma-
halleleri  milletlere  göre  ayr›lm›flt›. 

En  büyük  grubu  oluflturan  Müslüman-
lar  yar›madan›n  merkezinde  yaflarlard›,  Er-
meniler,  Yahudiler  ve  Rumlar  ise  daha  çok
sahil  kesimlerinde  yerleflmifllerdi.  Marmara
sahillerinde  genellikle  Rum  ve  Ermeni  ma-
halleleri  varken,  Haliç  Rum  ve  Yahudi
mahalleleriyle  çevrelenmiflti.  Kentin  nüfusu
kara surlar›na  do¤ru  seyrekleflmekteydi.
Kentin en genifl bofl arazisi  surlara  bitiflik
olan  bu  bölge de bulunuyordu.  Buralarda,
meyve  bahçeleri  ve  bostanlar  yer  almak-
tayd›.   Surlar›n  d›fl›nda  yer  alan  yerleflme-
ler  konusunda  bir  istisna  vard›,  Fatih  Sul-
tan  Mehmet  Haliç  surlar›  d›fl›nda,  Hz.  Mu-
hammed’in  sancaktar›  Eba  Eyyub  el-Ensari
ad›na  bir  türbe,  cami,  aflhane,  imaret  ve
hamamdan  oluflan  bir  külliye  infla  ettire-
rek, Robert  Mantran’›n  “Buraya  gelen  ‹s-
tanbul  müslümanlar›,  ticaret,  kazanç,  kâr
h›rs›  ve  yönetim  kavgalar›n›n  d›flar›da  b›-
rak›ld›¤›  bu  kentte,  kâfirlerle   iliflkiden
uzak  bir  flekilde,  kendilerini  gerçekten
evlerinde  hissetmektedirler.  Eyüb,  büyük
kentin  soysuz ve  yozlaflm›fl  dünyas›n›n
yan›nda  s›¤›n›lacak  bir   liman  gibidir.”
diye  tarif  etti¤i Eyüp’ün  temellerini  atm›fl-
t›r. Asl›nda, ‹stanbul’un  fethinin  politik  ol-
du¤u  kadar  dini  ve  sembolik  anlam›n›  be-
lirten  bir  davran›flt›r    Eyüp’teki  yeni  yer-
leflme  ve  k›sa  zamanda   Müslümanlar  için
bir  ziyaretgâh  olmufltur.

Kentin  merkezinde  yer  alan  en  önemli
meydan  At  Meydan›yd›.  Bunun  d›fl›nda
kentin   herkesin  yararlanabilece¤i  bafll›ca
aç›k  alanlar›  camilerin  veya  külliyelerin  av-
lular›yd›. Böylece  bu  alanlar  dini  ve  dünye-
vi  ifllerin   birlefltirildi¤i  mekanlar  olmak
özelli¤ine  sahip   oldular. 

1800’lerde  ‹stanbul’un  k›sa  ve  kalabal›k
sokaklar›,  daral›p  geniflleyen,  yön  de¤iflti-
ren  ve  s›k  s›k  ç›kmaz  soka¤a  dönüflen  kar-
mafl›k  bir  a¤  oluflturmaktayd›.    Kentin  en
büyük  caddelerinden  olan  Divan  yolu  en
genifl  yerinde  6  metre  iken   ortalama  ge-
niflli¤i  ancak  3.80 metreyi  buluyordu.  Daha
önemsiz  sokaklarda  ise  bu  genifllik  2  ya da
2.30 metreden  daha  genifl  de¤ildi.

Osmanl›  kentlerinde  an›tlar›n  aras›nda-
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Resim 5; Constantinopolis’in
sayfiyeleri

Resim 6; Eyüpsultan Camii



ki  dokuyu  konut  mimarisi  oluflturuyordu.
‹stanbul’un  mahalleleri   dini  merkezlerin
etraf›nda  organik  olarak   geliflmifl   yerlefl-
melerdi. Ancak,   sosyal  ve  kültürel  de¤erler
mahallelerin  fiziksel  yap›lar›n›  da  belirle-
mifltir.   Yerleflmelerde   gelir  ve  sosyal statü-
ye  göre  ayr›m  gözetilmedi¤i  için  de¤iflik
tip  konutlar  ço¤u  kez  yan yana   bulunabi-
lirdi.   Bu  konudaki  tek  istisna  bekâr  odala-
r›yd›  ve  bunlar  mahallelerin  d›fl›nda  tutu-
luyordu.  Kad›nlar›n  ve  dolay›s›  ile  ailenin
mahremiyeti  mahalle  dokusunun  oluflma-
s›nda  di¤er  önemli  bir  etkendi.  Yo¤un
kent  ortam›nda  tek  tek  hanelerin  birbirin-
den  azami  flekilde  tecrit  etme  aray›fl›,  ç›k-
maz  sokaklar    etraf›nda  konut  gruplaflma-
lar›na  yol  açm›fl,  böylece  sokaklar  yar›  ka-
musal  geçit  niteli¤ine  bürünmüfllerdi.      

Osmanl›   döneminde  görülen  düzensiz
sokak  yap›laflmas›  Bizans  döneminde  de
vard›.  Özel  mülkiyet  hakk›n›  üstün  tutan
Osmanl›  Devleti  baflkalar›n›n  hakk›na  teca-
vüz  etmedikçe  umumi  alanlara  tafl›lmas›n›
hofl  gördü  ve  bu  sokak  dokular›n›  korudu.
Bunun  sonucunda  da  ‹stanbul’un  sokak
yap›s›,  pitoresk  bir  hareketlilik   kazand›;
evlerin  canl›  renklere  boyanmas›  mahallele-
ri  daha  da  flenlendirirdi.

Fetihten  sonra  ‹stanbul’un  yeniden  infla
edilmesindeki  ana  hedef,  Müslüman  halk›n
‹slam  geleneklerine  göre   yaflayabilece¤i  bir
kent  yaratmakt›.  Müslüman  mahalleleri
külliyeler  çevresinde  geliflti.  Kentin  fiziki
yap›s›n›  da  düzenlemek  amac›yla,  emlak
sahipleri  tafl›nmaz  mülklerini  ve  topraklar›-
n›  belirli  koflullarda  kullan›lmas›  için  vak›f-
lara  devrettiler.  

Fatih  Sultan  Mehmet  devrinde  ‹stanbul
13  (onüç)  nahiyeye  ayr›lm›flt›.  Bu  nahiyeler
padiflahlar›n  ve  paflalar›n  yapt›rd›klar›   kül-
liyelerin  çevresinde  geliflti.  Nahiyelerin  alt
birimleri  olan  mahalleler  ise,  vak›flarca
desteklenen  daha  küçük  camilerin  veya
tekkelerin  çevresinde  geliflti.  1546-1596  ara-
s›ndaki  elli  y›lda  ‹stanbul’daki  Vak›f  say›s›-
n›n  1594’ten  3180’e  ç›k›fl›,  ‹mparatorluk
baflkentinin  ne  kadar  büyük  bir  h›zla  bir
‹slam  kentine  dönüfltü¤ünün  aç›k  gösterge-
sidir.    

16.  yüzy›l  yo¤un  inflaat  faaliyetinin  gö-
rüldü¤ü    bir  dönem  oldu.  Anadolu-Türk
mimari  unsurlar›n›n  Bizans  motifleriyle  ka-
r›fl›m›ndan  oluflan  mimari  formlar,  16.yüz-
y›l  ‹stanbul’unun  muhteflem  mimarisini  ya-
ratt›. Kanuni  Sultan  Süleyman’›n  uzun  sü-
ren  saltanat›  boyunca  ‹stanbul  bir çok  an›t
kazanm›fl  ve  Mimar  Sinan’›n  eserlerinde
klasik  Osmanl›  Mimarisi  doruk  noktas›na
ulaflm›flt›r.

17.  ve  18.  yüzy›llarda  ‹stanbul,  15.  ve
16.  yüzy›llardaki  geliflme  çizgisini  izlemiflti.
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Resim 7; Eyüp’te  tarihi  sokak
dokusu

Resim 8; Eyüp’te  farkl›  statüde-
ki  evlerin  yan yana  yer  ald›¤›
sokak  

Resim 9;Eyüp’te  tarihi  sokak
dokusu

Resim 10; Fatih  Sultan  Meh-
met’in  oluflturdu¤u  ‹stanbul
Nahiyeleri

Resim 11; 17.-18. yüzy›lda  ‹s-
tanbul



Ancak,  ‹mparator-
lu¤un  iktisadi  gü-
cündeki  azalma  ne-
deniyle,  imar  faali-
yetleri  ölçek  olarak
önceki  dönemlerle
k›yaslanamaz.      

19.  yüzy›lda
Osmanl›  baflkentinin
demografik  ve  fi-
ziksel  büyümesi  ye-

ni  bir  yaklafl›m›  gerekli  k›ld›.  1855  tarihin-
de  Dersaâdet  ‹dare-i  Belediye  Nizamname-
si  ile  ‹stanbul  ve  Bilâd-›  Selâse  ondört  ve
1877  tarihli  Belediye  Kanunu  ile  de  yirmi
daireye  ayr›lm›flt›r.

Tanzimat-› Hayriye’ye  gelinceye  kadar
‹stanbul,  belediye  ifllerini  görme  hususunda
Dersaâdet  ve  Bilad-›  Selâse  nam›yla  dört
Kaza’ya  (Mevleviyet’e)  bölünmüfl  ve  bu
dört  kaza  ayr›ca  k›rk  mahkemeye  (flubeye)
ayr›lm›flt›.  Bunlar›n  içinde  ‹stanbul  Efendisi
(Kad›s›)  hepsinden  üstündür  ve  do¤rudan
do¤ruya  Sadâret  Makam›ndan  emir  al›rd›.
fiehrin  baz›  hususlarda  Valisi,  Hakimi  ve
Belediye  Reisi  ‹stanbul  Kad›s›  idi.  Bilâd-›
Selâse  denilen  Üsküdar-Galata  ve  Eyyüb
Kad›lar› da  bulunduklar›  yerlerin  mutasar-
r›flar› veya  Daire  Müdürleri  hükmündeydi-
ler.

II.Mahmut  taraf›ndan  Yeniçerili¤in  kal-
d›r›lmas›ndan  sonra   “‹htisab  Nezareti”
ad›yla   yeni  bir  memuriyet  ç›kar›larak,  o
zamana  kadar  kad›lar  taraf›ndan  görül-
mekte  olan  esnaf,  narh  ve  zab›ta  iflleri  ile
Asâkir-i    Muhammediye  masraflar›n›n   kar-
fl›l›¤›  olan  ihtisab  vergilerinin  tahsili  ve  bil-
hassa  ‹stanbul’a  giren  ve  ç›kanlar›n  göze-
tim  alt›nda  bulundurulmas›  keyfiyetleri,
yani  Polis  veya  Emniyet-i  Umumiye  Mü-

düriyeti  görevleri  bu  Ne-
zarete  verilmiflti.

1855  tarihinde  ç›kar›lan
nizamnameye  göre  Zabtiye
Müfliriyeti,   Dersaâdet,    Be-
yo¤lu,  Üsküdar  ve  Çekme-
ce  ad›yla  dört  mutasarr›fl›-
¤a  ve  Galata,  Adalar,  Kar-
tal,  Eyyüb-Yeniköy,  Bey-
koz,  Çatalca  adlar›yla  se-
kiz  Kaymakaml›¤a  ve  Kü-

çük  Çekmece  Su Yolu Kasabas›,  Terkos,
Gebze,  fiile  Müdürlüklerine  ayr›lm›flt›.

May›s  1855  y›l›nda  daha  köklü  bir
program›  uygulamak  üzere,  ‹ntizam-›  fiehir
Komisyonu  kuruldu.  Bu  komisyonun  kuru-
lufl  maksad›  ‹stanbul’u  Avrupa  kentleri  gi-
bi  mükemmel  bir  flekilde  infla  etmekti.  Bu-
nun için ‹stanbul’un  güzellefltirilmeye  (tez-
yin),  temizlenmeye  (tanzif),  yollar›n›n  ge-
niflletilmesine  (tevessü),  sokaklar›n›n  ayd›n-
lat›lmas›na  (tenvir-i  esvâk)   ve  inflaat  usul-
lerinin  iyilefltirilmesine  (›slah-›  usul-i  ebni-
ye)  ihtiyac›  vard›.  Resmi  raporlara  göre,
bu  ifller  yürütülürken  belirli  kurallara  uyu-
lursa  netice  al›nabilecekti.  Bu  kurallar›n  ba-
flar›l›  oldu¤u  Avrupa’da ispat  edildi¤ine
göre  komisyon  Avrupa  usullerine  aflina
olanlardan  müteflekkil  olmal›yd›.  

Komisyonun  bafll›ca   katk›s›,  yol  flebe-
kesini  ve  flebekeyle  ilgili   hayati  önemdeki
hizmetleri  düzenleyen  bir  dizi  kural  üret-
mek  oldu.  Komisyonun  ilk  önerileri  aras›n-
da,  Pera  ve  Galata’daki,  Tophane’den  Or-
taköy’e  uzanan  k›y›  fleridindeki  ve  Üskü-
dar’daki  yollar›n  geniflletilmesi,  düzeltilme-
si  ve  döflenmesi  vard›.  Öncelikli  öneriler
aras›nda,  kald›r›mlar›n,  su  ve  kanalizasyon
flebekesinin  tamamlanmas› ve  ayd›nlat›lma-
s›,  belediyede  muhasebe  iflleri  için  bir  da-
ire  kurulmas›  yer  al›yordu.

Zaman›n  resmi  gazetesi Takvim-i  Veka-
yi’de  1857  y›l›nda  yay›nlanan  bir  nizamna-
me  ile  ‹stanbul’un  ondört  dairesinden  Pe-
ra,  Galata  ve  Tophane’yi  kapsayan  Alt›nc›
Daire’nin  pilot  bölge  olarak  seçildi¤i  bildi-
rilerek,   bunun  gerekçesi de  aç›klanm›flt›r;
“her fleye  yukar›da  sözü  edilen  di¤er  böl-
gelerde  (Galata’n›n  d›fl›ndaki  on üç  bölge-
de)  bafllamak  mugalata  olaca¤›ndan,  ayr›ca
Alt›nc›  Daire’de  bir çok de¤erli  emlak  ve
bina  bulundu¤undan  ve  ayr›ca  bu  bölgede
ikamet  edenler   bu  gibi   düzenlemeleri  bafl-
ka  memleketlerde  görmüfl  olup,  k›ymetini
bildiklerinden,  ›slahat  program›  önce   Al-
t›nc›  Daire’de  uygulanacakt›r.”     

Tanzimat  ferman›yla  hayata  geçirilen
reformlar›n  yans›mas›, bir  süre  sonra   kent
dokusunda  ve  mimaride  de  görülmeye
bafllam›flt›r.  Bunun   sonucu  olarak  ‹stanbul,
yavafl  yavafl  Osmanl›  kenti özelliklerinden
uzaklaflarak   Avrupai  biçimleri  ve  unsurlar›  
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Resim 12; 1871  y›l›na  ait  ‹s-
tanbul  haritas›

Resim 13; 1855’de  oluflturulan
‹stanbul’un  Daireleri



içeren  daha  kozmopolit  bir  kente  dönüfl-
meye  bafllad›.

Kent  dokusunun  düzenlenmesi  maksa-
d›yla  oluflturulan  ilkeler  tüm  ‹stanbul  için
ayn›yd›.   Kent  tasar›m›na  iliflkin  ilk  kural-
lar›,  Tanzimat  ferman›’n›  kaleme  alanlar-
dan  biri  de  Mustafa  Reflid  Pafla’d›r.  Musta-
fa  Reflid  Pafla,  Paris,  Viyana  ve  Londra  gi-
bi  Avrupa  baflkentlerindeki  diplomatik  gö-
revleri  s›ras›nda  bu  kentlere  hayran  olmufl
ve  ‹stanbul’un  da  ayn›  standartlara  sahip
olmas›n›  istemiflti.  Bu  nedenle    planlamaya
bilimsel  yaklafl›m›  savunmaktayd›.  Ona  gö-
re  yol  flebekesi  “kavad-i  hendese”  kuralla-
r›na  uygun  olmal›yd›.  Bu  da  mevcut  yolla-
r›n  düz  ve  genifl  arterlerle  kesilmesi  de-
mekti.  Böylece  sa¤lanacak  ulafl›m  kolayl›¤›
flehrin  bafl›na  bela  olan  yang›n  afeti  ile
mücadeleyi   mümkün  k›lacakt›.  Mustafa
Reflid  Pafla’n›n  bir  di¤er  görüflü  de  yap›la-
r›n  malzemesinin  ahflaptan  kâgire  dönüfltü-
rülmesi  ile  ilgiliydi.  

Tanzimat  Ferman›n›n  ilan›ndan  hemen
sonra,   Mustafa  Reflid  Pafla’n›n  görüflleri
do¤rultusunda  Alman  Mühendis   Helmuth
von  Moltke,  ‹stanbul’un  sokak  yap›s›n›  dü-
zeltmekle  görevlendirilmifltir.

‹stanbul’un  sokaklar›n›  geniflliklerine
göre  kategorileri  ay›ran  Helmuth  von
Moltke  de    Mustafa  Reflid  Pafla  gibi  yol
flebekesinin    “kavad-i  hendese”  kurallar›na
uygun  olmas›  gerekti¤ini düflünüyor ve  kâ-
gir  yap›lar  öneriyordu.

Helmuth  von  Moltke’nin   projeleri  uy-
gulanmad›  ancak   yeni  inflaat  nizamname-
lerinin  temelini  oluflturdu.    fiehir  planlama-
s›n›  ve  inflaat  faaliyetlerini  düzenleyen  ilk
nizamname  1848  y›l›nda  ç›kar›lm›fl  olup;
1848-1882  y›llar›  aras›nda  bu  nizamnamele-
rin  say›s›  alt›y›  bulmufltur.  

Bunlar: 1- 1848’de  Ebniye  Nizamnamesi

2- 1858  Sokaklara  dair  Nizamname

3- 1863 Turuk ve Ebniye Nizamnamesi

4- 1875  ‹stanbul ve  Belde-i Selase’de
Yap›lacak  Ebniyenin   Suret-i ‹nflaiyesine  da-
ir  Nizamname

5- Dersaadet  Belediye  Kanunu

6- 1882  Ebniye  Kanunu

1848   tarihli  Ebniye  Nizamname’ne  gö-

re  sokaklar  geniflli¤ine  göre  üçe
ayr›lm›flt›:   - Genifllikleri 7.60 metre-
den  küçük  olmayan  “büyük cad-
deler”,   6.00 metreden az  olmayan
“adi caddeler”,  4.50  metreyi  geç-
meyen  “sair  sokaklar”.                     

1863  ve  1882  y›l›nda  ç›kar›lan
nizamnamelerde  cadde  genifllikleri
art›r›l›rken  her  üç  nizamnamede
de  ortak  tek  nokta  ç›kmaz  sokak-
lar›n  kald›r›lmas›n›n  gereklili¤idir.

Sadece  sokaklar›n  geniflli¤i  ile  ilgili
olan  1848-1863  nizamnameleri   sokaklar›n
yo¤unluk  aç›s›ndan   nitelikleri  ile  fazla  ilgi-
lenmemifltir.   Yap›lar›n  irtifalar›  kullan›lan
malzemeye  göre  belirleniyor  ve  kâgir  yap›-
lar   (Tafl ve tu¤la yap›lar)  ahflap yap›lara  gö-
re  daha  yüksek  irtifa  da  yap›l›yordu.  Bu
sorunu  gidermek  için  1882   Ebniye  Kanu-
nunda  bina  yükseklikleri  ile  sokak  genifl-
likleri  aras›nda  ba¤lant›  kurularak  gerekli
düzenlemeler  yap›ld›.

1848’de  ahflap  binalar›n azami  yüksekli-
¤i  16.70  metre,  kâgir  binalar›n  azami  yük-
sekli¤i  ise  22.80  metre  olarak  belirlenmifltir.
(Madde 10)

1863’te  nüfus  art›fl›n›  önleyici  olarak
bir  önlem  olarak  bu  yükseklikler  10.60
metre  ve  15.20  metreye  düflürüldü.  (Mad-
de  20)

1882  düzenlemesine  göre  de  11.50  met-
re  geniflli¤indeki  caddelerde  kâgir  binalar›n
azami  yüksekli¤i 22.80  metreye,  ahflap  bi-
nalar›n 15.20 metreye;  7.60 metre  geniflli¤in-
deki  en  dar  sokaklarda  ise  kâgir  binalar›n
18.20 metreye,  ahflap  yap›lar›n  da  12.20
metreye  ulaflabilece¤i  karara  ba¤lanm›flt›r.
Madde  33)

1864  y›l›nda  hükümetin  ald›¤›  bir  ka-
rar da  baflkentteki  bütün  binalar›n  tafl veya
tu¤ladan  yap›lmas›  flart
kofluluyordu.  Ancak   mad-
di  imkânlar›  kâgir  inflaata
yetmeyenler  ahflap  bina
yapabileceklerdi.  Ahflap
malzeme  kullan›ld›¤›  tak-
tirde  ise;  yang›nlar›n  yay›l-
mas›n  önlenmesi  maksa-
d›yla  ahflap  binalar  aras›na
tu¤la  duvar  çekilmesi  gere-
kiyordu.
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Resim 15; 1871  y›l›nda  haz›rla-
nan  ‹stanbul  yerleflim  haritas›

Resim 14; Helmuth  von  Molt-
ke’nin  haz›rlad›¤›    ‹stanbul
plan›  (1839  tarihli)



Yollar  ile  yap›lar  aras›ndaki
iliflkilere  de¤indikten  sonra;  ‹s-
tanbul’un  çarp›c›  baflka  bir
özelli¤ine  de¤inece¤im,  bu
özellik  ‹stanbul’un  denizle  olan
iliflkisidir.

‹stanbul’da  deniz  en  bek-
lenmedik  anlarda,  en  yo¤un
mahallelerin  ortas›ndan  sürpriz
bir  flekilde  karfl›m›za  ç›kard›.

Karfl›m›za  ç›kard›  diyorum.  Çünkü  sahil
yollar›  nedeniyle  bu  güzellikleri  önemli  öl-
çüde  kaybettik.

Geçmiflte  bafll›ca  yollar  ya  denizi  izler-
ler  ya  da  denize  ç›karlard›.    Deniz  ‹stan-
bul’a  güzel  manzaralar  sunmakla  kalmay›p
elveriflli,  ulafl›m  imkânlar›  da  sunard›.

Ayr›ca  deniz  bafll›  bafl›na  bir  mesiredir,
hangimiz  bir  vapurun  güvertesinde,  hem
temiz  hava  almak  hem  de  manzara  seyret-
mek  istemeyiz.

Eskiden  ‹stanbul’da  deniz  ayn›  zaman-
da  pazar  yeridir,  deniz  mahsullerinden
zerzavata  ve  giyim  kuflama  dek  bir çok
ürün  kay›klardan  sahildeki   müflterilere  sa-
t›l›rd›.  Deniz  kenar›ndaki  kald›r›mlarda
suyla  yayalar  ars›nda  parmakl›k  yoktu.

‹nsanla  denizin  bu  iliflkisi,  19.yüzy›l
planc›lar›na  bir  hedef  daha  vermiflti.  Sahil
fleridinin  temizlenmesi  ve  düzenlenmesi.
Bu  çal›flmalar  kapsam›nda  iskeleler  ve  r›h-
t›mlar  tamir  edilerek  kullan›ma  sunulmufl-
tur.    

Eski  ‹stanbul’da  Bo¤az  köyleri,  tek  tek
birbirinden  kopuk  köylerdi.  Bu  köylerin
aralar›nda  yol  bile  bulunmazd›. Bütün  iflle-
rini  denizden  çözerlerdi,  malzeme  bile  de-
nizden  gelirdi.  Küçük  koylar,  küçük  bu-
runlarla  deniz  k›y›s›  alternatifleri  ressama-
ne  biçimde  ve  pitoresk  anlamda  dizilirdi.

‹stanbul’da
düzenli  vapur
seferleri  1851
tarihinde  baflla-
m›flt›r.  Bu  tari-
he  kadar  kent
sahilleri  aras›n-
da  ulafl›m  ka-
y›k  ve  mavna-
larla  sa¤lan›rd›.

Merkez  konumunda  olan  Eminönü’nden
kay›klar  üç  ana  istikamette  hizmet  verirler-
di:  Galata  taraf›na,  Haliç’in  köyleri  aras›n-
da  ve  Bo¤az›n  iki  yakas›ndaki   köylere.
Kay›k  trafi¤inin  en  yo¤un  oldu¤u  hat,  Ga-
lata-Eminönü  aras›ndayd›.

Her  yolcu  kay›¤›  belli  bir  iskeleye  ba¤-
l›   olup;   o  iskeleye  yük ve  yolcu  tafl›rd›.
Baflka  noktalardan  yolcu ve yük al›nmas›
gümrük  idaresinin  iznine  ba¤l›yd›.  Bu  se-
ferler  flehir  yöneticileri  taraf›ndan  düzenle-
nen  bir  çeflit  ucuz  dolmufl  seferleriydi.  Ay-
r›ca,  genellikle  Bo¤az’da  sahilhaneleri  olan
hükümet  erkân›na  ait  çok  say›da  kay›k
vard›.  Kay›¤›n  boyu  ve  kürek  say›s›  sahibi-
nin  sosyal  statüsünü  gösteriyordu.  Deniz
ulafl›m›n›8n  bafll›ca  avantaj›  süratli  olmas›y-
d›.  Mesela;  Büyükdere  ve  Eminönü  aras›
kay›kla  bir buçuk  saat  sürerken,   ayn›  yol
at  s›rt›nda  ancak  dört  saatte  al›nabiliyordu.

19. yüzy›l›n  ortalar›nda  ‹stanbul’un  de-
niz  trafi¤inin  hissedilir  derecede  artmas›
nedeniyle daha  verimli  çözümler  araflt›r›l-
maya  baflland›.  ‹lk kez 1850  y›l›nda  iki  ya-
banc›n›n  iflletti¤i  buharl›  vapur  seferleri
bafllad›.  Bu  seferleri  akabinde  1851  y›l›nda
ilk  Osmanl›  vapur  flirketi  olan  fiirket-i
Hayriye  kuruldu.   fiirket-i  Hayriye’nin  ku-
ruluflundan  hemen  sonra,  flirketin  alt›  va-
purunun  sefer  yapt›¤›  güzergahta    (Üskü-
dar – Eminönü  aras›nda)    yabanc›  vapurla-
r›n  yolcu  tafl›mas›  yasakland›.

1919  y›l›na  kadar  yürürlükte  kalan
1888  nizamnamesi  yedi  hatta  vapur  sefer-
leri  düzenlendi¤ini  göstermektedir.  Bu  ni-
zamnamede  belirtilen  hatlar:  Üsküdar – Be-
fliktafl,  Harem – Kabatafl,  Eminönü – Haliç
köyleri,  Eminönü – Yeflilköy,  Eminönü –
Adalar,  Eminönü – Üsküdar,   Eminönü – Bo-
¤az  köyleri’dir.   Ayr›ca  Üsküdar – Kabatafl,
Üsküdar – Sirkeci, Büyükdere – Hünkar ‹ske-
lesi  aras›nda  araba  ve  hayvan  tafl›yan   feri-
bot  seferleri  vard›.

‹stanbul  yaflam›nda  her  zaman  renkli
bir  unsur  olan  deniz  ulafl›m›,  19. yüzy›l›n
ikinci  yar›s›nda   bafll›ca  kamu  hizmeti  hali-
ne  geldi.  Alt›  vapurla  seferlere  bafllayan
fiirket-i  Hayriye’nin  vapur  say›s›  1864’te  on
alt›ya,  1872’de  otuz dörde  ve  1909’da  otuz
alt›ya  ulaflm›flt›r.   fiirket-i  Hayriye  Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun  ilk  ulafl›m  giriflimiydi
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Resim 16; Haliç  Vapuru Eyüp
yolunda

Resim 17; Elektrikli tramvay 



ve  baflar›l›  olmufltu.

fiirket-i  Hayriye  vapurlar›  ulafl›m›  hat›r›
say›l›r  biçimde  rahatlatm›flt›,  karada  tarihi
yar›madan›n  iç  taraflar›,  Marmara  sahilleri
ve  yeni  geliflen  mahallelere  do¤ru  kara
ulafl›m›na  ihtiyaç  duyuluyordu.  1860’lardan
itibaren  bir  tramvay  sistemi  kurup  ifllet-
mek  isteyen  giriflimciler  ortaya  ç›km›flt›.  

1869  tarihinde  Krepano  Efendi’ye  k›rk
y›ll›k  bir  imtiyaz  tan›narak  ‹stanbul  tram-
vay  fiirketi  kuruldu.  Kurulufl  aflamas›nda
yap›lmas› düflünülen  hatlardan  Eminönü-
Eyüp  ve  Tatavla  hatlar›  hiçbir zaman  yap›-
lamad›.  Öncelik  yine  Galata  bölgesine  ve-
rildi.  

Tramvay  hatlar›n›n  da¤›l›m›nda  nüfus
yo¤unlu¤u  dikkate  al›nm›fl  ve  kentin  bü-
yümesinin  yönelimi   yat›r›mlarda  belirleyici
olmufltu.  Temmuz 1872’de  Azapkap›- Beflik-
tafl  hatt›n›n  ilk  tamamlanan  hat  olmas›  bu
gerçe¤i  belirlemektedir.    Eminönü – Aksa-
ray  hatt› ise  Kas›m ay›nda  hizmete  girmiflti.

Mevcut  yollar›n  durumu  ve  geniflli¤i
tramvay  hatt›n›n  yap›m  h›z›n›  büyük ölçü-
de  belirlemekteydi.  ‹stanbul  Tramvay  fiir-
keti  yollar›   asgari  11.50  metreye  kadar  ge-
niflletmekle,   ayr›ca   yollar›  döfleme  ve  ha-
sar  gören  su,  kanalizasyon,  gaz borular›n›
tamir etmekle  mükellefti.   

Ücretler,  tarifeler,  yolcular›n  rahat›  gibi
konular  fiirket-i  Hayriye  nizamnamesi  ile
paralellikler  gösteriyordu.  Tramvay’da  da
alt›  yafl›n   alt›ndaki  çocuklar  ücretsiz  seya-
hat  ediyordu  ve  postac›lara,  askerlere,  po-
lislere  indirimli  tarife  uygulan›yordu.

1872  y›l›nda  bafllayan  atl›  tramvay   se-
ferleri  1912  y›l›nda  elektrikli  sisteme  geç-
mifltir. 

Yer alt›  ulafl›m›n  ilk  örneklerinden  biri
olan  ve  1875  y›l›nda  hizmete  giren  Galata
– Pera   aras›ndaki  tünel   tamamen  yer
alt›nda  olmas›  nedeniyle  Londra’dan
sonraki  dünyan›n  ikinci  metrosudur.

Tanzimat  ve  19. yüzy›l›n  ilk  yar›-
s›  oldukça  köklü  reformlar›n  yap›ld›-
¤›  ça¤d›r.  Bu  dönemde  1838  y›l›nda
yap›lan  Osmanl› – ‹ngiliz  Ticaret  An-
laflmas›’ndan  sonra  modern  sanayi
geliflmesi  karfl›s›nda  Osmanl›  ekono-
misinin  çökmesi  h›zlanm›flt›r.  

Tanzimat  sonras›  dönemde  s›kça  rastla-
n›lan  Avrupal›  uzmanlara  baflvurma  adeti
Cumhuriyet  döneminde  de  devam  etmifltir.
‹stanbul’un  geliflmesini  naz›m  planlarla
kontrol  alt›na  almak  için  ilk  çaba
1930’lu  y›llarda  görüldü. 

1930’lu  y›llar›n   ilk  yar›s›  Cum-
huriyetin  Osmanl›  döneminden  kal-
ma  tüm  kent  yönetimi  ve  imar  ya-
salar›n›n  de¤iflti¤i  y›llar  olmufltur.
1930  y›l›nda  ç›kar›lan  1580  say›l›
Belediyeler  Kanunu  ve  1593  say›l›
Umumi  H›fz›  S›hha  Kanunu,   1933
y›l›nda  ç›kar›lan  Belediyeler  Bankas›
Kanunu,  1933  y›l›nda  Ebniye  Kanu-
nu’nun  yerine  geçmesi  için  ç›kar›lan
Yap›  ve  yollar  Kanunu  ve  1934  y›-
l›nda  ç›kar›lan  Belediyeler  ‹stimlak
Kanunu   ile  yeni  bir  kentsel  yöneti-
min  çerçevesi  oluflturulmufltur.

Bu  ilk  dan›flmanlar  heyeti  Frans›z  ve
Almanlardan  olufluyordu.  Alfred  Agache,
Herman  Elgötz,  H. Lambert  ve  Martin
Wagner’in  kent  planlamas›  ile  ilgili  önerile-
ri  uygulanmad›  ancak  raporlar›  günümüze
kadar  ulaflt›. 1936 – 1951  y›llar›  aras›nda  ‹s-
tanbul’da  bulunan  Frans›z  mimar  ve  plan-
c›  Henri Prost’un  ‹stanbul  için  gelifltirdi¤i
projenin  baz›  bölümleri  yak›n  zamana  ka-
dar  Eyüp’te  de  yürürlükte  idi.
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Resim 18; 1900 y›l›nda  ‹stanbul

Resim 19; Prost’un  haz›rlad›¤›
plan (1937)

Resim 21; 1960’l›  y›llara  kadar
‹stanbul’un  geliflme  evreleri

Resim 22; Sürekli  büyüyerek  fleh-
ri  iflgal  eden  yollar-kavflaklar

Resim 20; 1920-1923  y›llar›
aras›nda  ‹stanbul  Keflfiyat
A.fi.  taraf›ndan  haz›rlanan  ‹s-
tanbul  haritas›



Planlama  da  ikinci  dalga  1950’lerde  ya-
fland›.  Bu  dönemde  görüfllerine  baflvurulan
uzmanlar  Alman  planc›  Hans  Högg  ile
‹talyan  planc›  Luigi  Piccinato’dur.   1950’li
y›llarda  yap›lan  uygulamarla  kitle  tafl›t›
olan  tramvaylar kald›r›ld›,  ‹stanbul’un  in-
sanc›l  ölçüleri,  Vatan  ve  Millet  caddeleri
gibi  vahfli  boyutlarda  arterler  aç›larak  bü-
tün  eski  doku   büyük   ölçüde  yok  edilmifl-
tir.

Y›k›mlar  öyle  boyutlara  ulaflm›flt›  ki  ç›-
kan  molozlar  Marmara  k›y›lar›na  dökülü-
yordu.  ‹stanbul  flehrinin  yap›s›,  molozlar
üzerinden  sahil  yolu  geçirilerek  de¤ifltirili-
yordu.  Sahil  yolu  ise  flehir  ve  toplum  ile
deniz  aras›ndaki  iliflkiyi  balta  gibi  kesiyor-
du.       

Menderes  döneminde kentin  tarihsel  ni-
teliklerine  sayg› duymayan  yol  mühendisle-
ri  taraf›ndan  aç›lmas›  istenen  bulvarlar  hiç-
bir tepki  gösterilmeden  uyguland›.  Her han-
gi  bir  plan  veya  program  olmaks›z›n  yürü-
tülen  çal›flmalar›n  maksad›  trafi¤i  rahatlata-
bilecek  modern  bir  ulafl›m  sistemi  yarat-
mak  ,  modern  meydanlar  açmak,  camileri
onarmak  ve  kenti  güzellefltirmek  olarak
aç›klan›yordu.  Ancak,  tarihi  bir  kente  bu
kadar  basit  gerekçelerle  ve  düflünülmeden,

plans›z  programs›z  müdaha-
le  etmenin  do¤ru  bir  hare-
ket  olmad›¤›  k›sa  sürede  an-
lafl›lacakt›.  Bu  dönemde  fleh-
rin  nüfusu  ikiye  katlan-
d›.Trafik  çözülmesi  her  gün
daha  da  zorlaflan  bir  sorun
yuma¤›na  dönüfltü,   tarihi
bölgeler  yok  edildi.  

Eski  ‹stanbul  bir  yaya
kentiydi,  her fley  insan  ölçe-
¤inde  düflünülmüfltü.
1950’lerde  hala  tramvay  ve

vapur  sistemi  ulafl›m  hizmetini  sürdürü-
yordu  ve  araba  say›s›  dikkate  al›nmayacak
kadar  azd›.

Hatta, ilk  Bo¤az  köprüsü  tasar›s›  da  bu
y›llarda  tart›fl›lm›fl  ve  gelifltirilmifltir.  Aç›lan
genifl  bulvarlarla  birlikte  tramvay  kald›r›l-
d›,  yerine  elektrikli  troleybüs  konuldu.  Bo-
¤az  k›y›lar›na  vapur  seferlerinin  yerini  ala-
cak  bir  otobüs  sistemi  gelifltirildi.  Eski  fleh-
ri  neredeyse  yok  eden  bütün  bu  bulvarlar,
günümüzde  kent  trafi¤ini  kald›ramaz  hale
geldiler,  her  y›l  yeni  ilavelerle  azg›nlaflarak
büyümeye,    flehri   yemeye  devam  ediyor-
lar.   

Kültürel aç›dan  bak›ld›¤›nda,  Mende-
res’in  ve  onu  izleyen  politikac›larla  yöneti-
cilerin  yapt›¤›,  kentin  eski  imgesi  yerine
modern  bir   Avrupa  kenti  imgesi  yerlefltir-
meye  çal›flmakt›r.  Asl›nda  bu  giriflimler,
Osmanl›  sultanlar›n›n,  19.  yüzy›lda  Haliç’te
yeni  fabrikalar  yapmak  için  saraylar›  y›k-
t›rmas›  veya  Sirkeci’ye  gar  yapmak için
Topkap›  Saray›’n›n  bir  bölümünü  feda et-
mesi   ile  ayn›  mant›¤a  sahipti  ve  ayn›  mo-
dernizm  coflkusunu  yans›t›yordu.  Bu  olgu
Tanzimat’tan   bu  yana  Türk  ayd›n›n›n  en
karmafl›k  kültürel  sorunu  olmufltur. 

‹stanbul’un  ayr›lmaz  bir  parças›  olan
Eyüp’te  benzer  bir  geliflme  çizgisi  izlemifl-
tir.

Yukar›daki  sat›rlarda,  modernleflme u¤-
runa   onar›lamaz  tahribata  u¤rayan  genel-
de  ‹stanbul,  özelde  Eyüp’te  yollar›n  nas›l
olufltu¤una  de¤indim.

Yabanc›  seyyahlar›n  “kutsal flehir”  ola-
rak  adland›rd›klar›  Eyüp,  ‹stanbul’un  d›fl›n-
da,  surlara  bitiflik,  Haliç’in  hemen  k›y›s›n-
da  yeflil  servilerin  gölgeledi¤i  büyük  me-
zarl›¤›  ile  adeta  apayr›  bir  flehir  olarak
do¤mufltu  ve  geliflmiflti.  Sessiz  ve  sadece
yayalar›n  dolaflt›¤›  dar  sokaklar›n›  a¤açlar
yeflillendiriyor.  Bahçe  duvarlar›ndan  sarkan
mavi  salk›mlar  sokaklar›  süslüyordu.  

Padiflahlar›n  k›l›ç  alaylar›   nedeniyle
Eyüp’ün, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun gelifl-
me dönemindeki rollerinden biri de devletin
halkla iliflkiye geçti¤i ideolojik ve simgesel
tahta oturma (cülus), ba¤l›l›k yemini,k›l›ç ku-
flanma törenlerinde, sünnet, do¤um ve zafer
kutlamalar›nda odak olmas›d›r.
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Resim 23; Eyüpsultan’da K›l›ç
Kuflanma  Töreleri

Resim 24; 1453  y›l›ndan  önceki
‹stanbul’un  topo¤rafik haritas›
(Mamboury-1925)



Edmondo  de  Amicis,  ‹stanbul   adl›
eserinde,  Eyüp’ü  anlat›rken;  “Karfl›   sahil
tepelerinden  ve  Haliç’in  bütün  koylar›ndan
birçok  defa  p›r›l  p›r›l  kubbelerini    ve  narin
minarelerini  gördü¤üm  o  esrarl›  Eyüp  Ca-
mii’ne  heyecan  içinde  vas›l  olduk.  Avluda
büyük  bir  ç›nar›n  gölgesinde,  halka  halin-
de  dizilmifl  kandillerin  devaml›  ayd›nlatt›-
¤›,  Bizans  surlar›n›n  dibinde  ilk  Müslü-
manlarla  beraber  flehit  olan  ve  bu  sahile
defnedilmifl  cesedi  sekiz  as›r  sonra  Fatih
Sultan  Mehmed  taraf›ndan  bulunan  Haz.
Peygamberin  meflhur  sancakdar›n›n  köflk
fleklindeki  türbesi  yükselir. Fatih,  padiflahla-
r›n›n Osman  Gazi’nin  k›l›c›n›  merasimle
kufland›klar› bu  camii  onun  için  yapt›rtm›fl-
lard›r,    bu  yüzden  etraf›ndaki  kabristan
kabristanlar›n  en  mübare¤i  oldu¤u  gibi,  bu
cami  de  ‹stanbul  camilerinin  en  mukaddes
olan›d›r.  Camiin  etraf›nda,  ulu  a¤açlar›n  al-
t›nda,  çiçeklerle  çevrilmifl,  mermerler  ve
yald›zl›  arabesklerle   par›ldayan,  gösteriflli
kitabelerle  süslenmifl  sultan,  vezir  ve  saray
büyüklerinin  türbeleri  yükselir.  fieyhülis-
lâmlar›n  türbesi   ayr›  bir  yerdedir,  sekiz
köfleli  bir  kubbeyle  örtülmüfltür,  kubbenin
alt›nda  büyük  din  adamlar›  medfundur,
üzerlerinde  baflucuna   ince  ipekli  tülden
sar›klar  yerlefltirilmifl  kocaman  siyah  san-
dukalar  vard›r.  Bu,  fevkalâde  bir  sessizli¤e
gömülmüfl  aristokratik  bir  mahalle  gibi,
uhrevi  bir  hüzünle  beraber  dünyevi   bir
hürmet  hissini  ilham  eden  bembeyaz,  göl-
geli  ve  flahane  bir  güzelli¤e  sahip  bir  me-
zar  flehridir.  Mezarl›k  bahçelerindeki  yeflil-
li¤in  çelenkler  ve  demetler  halinde  sark›tt›-
¤›  ve  üzerinden  akasya,  mefle,  mersin  dal-
lar›n›n  yükseldi¤i  beyaz duvarlar›n   ve  par-
makl›klar›n  içine  geçiyor  ve  türbelerin  ke-
merli  pencerelerini  örten  yald›zl›  demir
dantellerin  aras›ndan,  tatl›  bir  ziya  içinde,
a¤açlar›n  yeflil  gölgeleriyle  boyanm›fl  mer-
mer  lahitleri  görüyoruz .  ‹stanbul’un  baflka
hiçbir  yerinde,  ölüm  tasvirini  güzellefltiren
ve  korkmadan   seyrettiren  Müslüman  sana-
t›  bu  kadar  zarafetle  gözler  önüne  seril-
mez.  Dudaklarda  hem  dua  hem  tebessüm
uyand›ran  hüzün   ve  zarafet  dolu  bir  kab-
ristan,  bir  saray,  bir  bahçe,  bir  mabettir.”
demektedir.

‹stanbul’daki,  ilk Türk  ve  Müslüman
yerleflmesi  olma  özelli¤i  tafl›yan  Eyüp,  Os-

manl› - Türk  flehircili¤inin  tipik  bir  örne¤i-
dir.  Osmanl›  Sultanlar›  ve  halk›n  gözünde
kutsal  bir  yer  say›ld›¤›  için  en
de¤erli  sanat  ve  kültür  eserle-
rinin  topland›¤›  bir  merkez
olarak  geliflmifltir.  Ebâ  Ey-
yûb’un  ahirette  flefaatini  ka-
zanmak  ümidiyle  imparatorlu-
¤un  seçkin  kiflileri  burada  tür-
belerini  yapt›rm›fl  ve  bir  çok
vak›f  tesisleri  kurmufl bulun-
duklar›  gibi,  zamanla  burada
büyük  mezarl›klar  geliflmifl,
Eyüp  Sultan  adeta  ‹stanbul’un  seçkin  bir
kabristan›  olmufltur.

Ayr›ca,  yeni  tahta  ç›kan  her  Osmanl›
sultan›na  Eyüp  Sultan  Türbesi’nde  devrin
en  büyük  tarikat  fleyhi  veya  fleyhülislâm
taraf›ndan  k›l›ç  kuflat›l›rd›.  Taklid-i  Seyf
ad›  verilen  bu  merasim,  tahta  oturmak  için
biat  merasimi  kadar  önemliydi.  

Saltanat›n  en  mukaddes  eflyas›ndan  sa-
y›lan  Peygamber’in  Sanca¤› da  1703  Patro-
na  Halil  ‹syan›’na  kadar  Eyüp  Sultan  Tür-
besi’nde  saklanm›fl,  sonra  Topkap›  Sara-
y›’nda  Harem  Dairesi’ne  al›nm›flt›r.  Özetle,
Eyüp  Sultan,  Osmanl›  siyasi  düzeninde,
son  derece  önemli  bir  makam  oluflturmak-
tad›r.

Eyüp,  Osmanl›  Türk mimarisi,  çinicilik
ve  hat  sanatlar›  bak›m›ndan da  eflsiz  bir
müze  durumundad›r.  Eyüp  Sultan,  ayn›
zamanda  en  önemli  tekkelerin  topland›¤›
bir  merkezdir.  Tekkelerin,  Türk  tasavvuf,
edebiyat  ve  sanat  tarihindeki  seçkin  yeri
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Resim 25; Kartpostallarda Eyüp

Resim 26; Rami  s›rtlar›nda  Ra-
mi  Pafla  çiftli¤inde  kurulan
k›flla  ve  Balkan  göçmelerinin
yerlefltirildi¤i  yeni  yerleflim
merkezi

Resim 27; Menderes  dönemi  y›-
k›mlar›nda  Fatih  Sultan  Meh-
med’in  yapt›rd›¤›  imaret  ve
Eyüp’ün  meflhur  kebapç›lar› da
nasibini  alm›flt›r.



gözönüne  al›nd›¤›nda,  Eyüp Sultan  bir  fikir
ve  sanat  merkezidir. 

Fatih  Sultan  Mehmed  ve  II.Bayezid  ‹s-
tanbul’un  yeniden  iskân›  için  özel  bir  çaba
harcam›fllard›r. Fatih  Sultan  Mehmed  zama-
n›nda ‹stanbul’un  iskan›  için  uygulanan  po-
litikalar  çerçevesinde  Eyüp  Sultan  külliyesi
çevresine   Bursa’dan  gelenler    yerlefltiril-
mifltir.  Daha  sonra  da  nüfusun  art›r›lmas›
için ‹stanbul’a  ve  Eyüp’e   göçmen  kabul
edilmifltir.  Çekti¤i  göçmen  tipine  bak›larak
Eyüp’ün  Balkanlar›n  bir  parças›  oldu¤unu
söyleyebiliriz. 

Eyüp,  ifllevsel  olarak  ‹stanbul’a  ba¤›ml›
küçük  bir  kasaba,  önemli  bir  dini  ziyaret
merkezi  ve  büyük  bir  mezarl›k  alan›yd›.
Fakat  yönetim  bak›m›ndan,  güneyde  Bü-
yükçekmece’den  kuzeyde  Arnavutköy’e
kadar  uzanan  ‹stanbul’un  Rumeli’deki  hin-
terland›n›  kapsayan  ba¤›ms›z  bir  kazan›n,
Haslar  kazas›n›n  merkeziydi. Çok  say›da
kay›k  ve  suyollar›  ile  ifllek  karayollar›n›n
varl›¤›,  k›rsal  alandan  kaza  merkezine  tafl›-
mac›l›¤›n,  baflkentin  merkeze   uzak   ve   ka-
raya  dönük  di¤er  bölgelerine  oranla,  çok
daha  kolay  olmas›n›  sa¤l›yordu.  

Haslar  kazas›  esas  olarak  k›rsal  bir  ka-
zayd›;  Eyüp  kasabas›  merkezinde  yaflayan
kentliler  kaza  içinde  az›nl›k  olarak  kalmak-
tad›r.  Ancak burada  k›rsall›k  farkl›  bir  bo-
yuta  sahipti.  Zira  bu  bölge   taze  süt,  sebze
ve  çiçek  gibi  uzak  tar›m  alanlar›ndan  geti-
rilmesi  mümkün  olmayan  mallar›  ‹stanbul
için  üreten  yörenin  bir  parças›n›  oluflturu-
yordu.                   

Eyüp, ayn›  zamanda  dinsel  amaçl›  zi-
yaret  ve  konaklama  mekan›,  buna  dayal›
imalat  ve  ticaret  (seramik,  çanak-çömlek,
oyuncak  atölyeleri)  ifllevleri  ile  ‹stanbul’un
Haliç  çevresindeki  mekansal      yap›lanma-
s›nda  bir  son  nokta  olmufltur.   

17.  ve  18.  Yüzy›llarda  Anadolu  ve  Ru-
meli’deki  huzursuzluklar  ve  ayn›  dönemde
Avrupa’da  ve  K›r›m’da  toprak  kay›plar›n›n
bafllamas›  ‹stanbul’a  göçü   art›rm›fl  ve  ko-
nut  alanlar›n›n  yo¤unlaflmas›na   neden  ol-
mufltur.   

Eyüp’ün  bu  göç  olgusundan  etkilenme-
si  ise  18.  Yüzy›lda  olmufltur.  Bu  dönemde
Eyüp,  Kas›mpafla  ve  Üsküdar’da  gecekon-
dulaflman›n  ilk  iflaretleri  görülmeye  baflla-
m›flt›r.

Lale  devri  olarak  adland›r›lan  1718-
1730  y›llar›  aras›ndaki  dönemde  Eyüp,  me-
sireleri  ve  sahil  saraylar›  ile  ün  yapm›flt›r.
O  zamanlar  ‹stanbullularca  Eyüp  Sultan’›n
meflhur  say›lan  pek  çok  özelli¤i  vard›:
Eyüp  kebab›,  Eyüp  kayma¤›,  Eyüp  oyun-
ca¤›,  Eyüp  kufl  lokumu ,  Eyüp  hac›  loku-
mu,  reçellik  gülleri  ve  can  erikleriyle,  ya-
z›n  türbe  erikleri,  sonbaharda  Sultan  Selim
incirleriyle  meflhur  Eyüp  bostanlar›,  fulya
tarlalar›,  lale  ve  sümbül  bahçeleri,  han›mla-
r›n  içinde  ferace  ve  yaflmaklar›n›  ç›kararak
kebap ve  kaymak yedikleri   türbe  bahçesi,
en  girift  yaz›lar›  hâkkeden   mezar  taflç›lar›
vard›.  

Ancak,  18.yüzy›lda  bafllayan  yenileflme
hareketleri  ve  1834  Tanzimat  Ferman›  bi-
limde,  sanatta  ilerleyen,sömürgeleflme  ve
sanayileflme  ile  zenginleflen  Bat›n›n  etkileri-
nin  Osmanl› ülkesinde  de  yaflanmaya  bafl-
lanmas›  ‹stanbul’da  yaflama  alanlar›n›n  de-
¤iflmesine  yol  açm›fl,  saray›n Befliktafl’a  do-
lay›s›yla  Bo¤az’a  yerleflmesini  müteakip
prestijli  yerleflim  alanlar›  Beyo¤lu  ve  Bo¤az
k›y›lar›nda  geliflmeye  bafllam›flt›r.  Bu  gelifl-
melerden  sonra  19.yüzy›lda  Eyüp  eski öne-
mini  kaybetmifl,  Feshane,  ‹plikhane, ilk
enerji  santralinin  kurulmas›  ile  birlikte   Ha-
liç  k›y›lar›  sanayiye  aç›lm›fl,  Eyüp’te  art›k
bir  ziyaretgah,  seyir  ve  mesire  yeri  de¤il,
imalathaneler,  sanayi  çal›flanlar›n›n  yerleflti-
¤i  iflçi  mahalleri,  orta  s›n›f  konutlar›  ve
mezarl›klardan  oluflan  bir  kenar  semttir.  

1880’de Frans›z Pierre Loti ad›na Haliç ve 
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Resim 28; Tokmaktepe  Mezarl›¤›
çevre  yolu  nedeniyle   büyük bir k›s-
m›  kald›r›ld›. (Alman Mavileri-
1919).

Resim 29; Eyüp  Camii  Meydan›na
b›çak  gibi  saplanan  bulvar  Saçl›
Abdülkadir  Mescidi  içinde  kabus
oluflturuyordu.  Freni  patlayan  kam-
yonlar  solu¤u  mescitte  al›yordu.

Resim 32; Saçl› Abdülkadir Efendi
Mescidi  önünde  sonlanan  Eyüp
Bulvar›  ve  mescit  önüne  park
etmifl araçlar 

Resim 33; Boyac›  sokaktan  Silah-
tara¤a  caddesine  do¤ru  dönen
otobüsler  -1980’li  y›llar

Resim 30; ‹stanbul fiehremaneti
taraf›ndan tanzim ve tab ettiri-
len resmi flehir haritas›(‹stanbul
Birinci Pafta)

Resim 31; Eyüp  Camii  önünde
yer  alan  ve    meydan oluflturmak
için  y›k›larak  kald›r›lan  yap›
adas›  eski  haritalarda  görülmek-
tedir.(Alman Mavileri-1919)   



çevresinin manzaras›na bakan bir tepede ku-
rulan kahve Eyüp’ün yabanc›lar taraf›ndan
tan›nmas› ve ziyaret edilmesinde farkl› bir yer
edinmifltir.

Bu dönemde Eyüp ile ilgili as›l geliflme
yak›n çevresinde ortaya ç›km›flt›r.Sultan 2.
Mahmut’un orduyu yenileme çal›flmalar› s›ra-
s›nda kurulan Rami K›fllas› (1829) ile Balkan
Savafllar› nedeniyle buradan gelen göçmenle-
rin yerleflti¤i Tafll›tarla,sonraki geliflmelerin
merkezlerini oluflturmufltur. Sirkeci’ye demir-
yolunun getirilmesi, Silahtara¤a’da ülkenin
ilk enerji santralinin kurulmas›, Haliç’te Fes-
hane, ‹plikhane ve di¤er sanayi ve depolama
yap›lar›n›n yo¤unlaflmas› Kas›mpafla,Hasköy
ve Eyüp’te sanayi çal›flanlar›n›n yerleflme do-
kusunu ortaya ç›karm›flt›r.

Eyüp’te  burada   oturmak, öldükten  son-
ra   da  bu  kutsal  çevrede  gömülmek  iste-
yen  sakinlerin  gündelik  gereksinmelerini,
Eyüp  Sultan  Camii,  Türbesi  ve  çevresi  ile
mezarlar›  ziyarete  gelenlerin  al›flverifl  talep-
lerini  karfl›layan   kayda  de¤er  büyüklükte
bir  çarfl›  geliflmifltir.  Çarfl›da  bal›kç›lar,  süt
pazar›...  gibi  Eyüp’ün  ‹stanbul  için besin
üretici  yönüne  iflaret  eden  k›s›mlar  ile  sa-
haflar, tespihçiler, yazmac›lar,  çömlekçiler,
oyuncakç›lar,  hayvan  pazar›,  Cuma  paza-
r›....  gibi  Eyüp’e  yo¤un  ziyaretçi  varl›¤›na
iflaret  eden  k›s›mlar›n bulundu¤u  kaynak-
lardan  anlafl›lmaktad›r.

K›saca  diyebiliriz  ki;  ‹stanbul’un  ilk
Türk-Müslüman  yerleflmesi  özelli¤ini  tafl›-
yan  Eyüp,  15.  Yüzy›lda  Ebâ  Eyyub el-Ensa-
ri’nin  türbesi  ile  birlikte  infla  edilen  külli-
yenin  etraf›nda  yer  alan  ilk  mahalleye  Bur-
sa’dan  getirilerek  iskan  ettirilen  ilk  yerle-
flimcilerden  sonra,  16.-17.yüzy›llarda  en
prestijli  günlerini  yaflam›fl  ve  18.  Yüzy›l›n
sonlar›ndan  itibaren  Beyo¤lu  ve  Bo¤az  k›-
y›lar›n›n  önem  kazanmas›yla  birlikte  yavafl
yavafl  y›ld›z›  sönmeye  bafllam›fl,  19.yüzy›l-
da  art›k  sanayiye aç›lm›fl  k›y›lar›  ve  sanayi
çal›flanlar›n›n  yerleflti¤i  mahalleleri  ile  bir
kenar  semt  haline  gelmifltir.

Prost Plan› (1936) ve Haliç k›y›lar›nda ve
1950’li y›llarda Topkap›’da sanayi bölgeleri-
nin tesisi, bunun yan›s›ra 1940’l› y›llarda Ra-
mi yöresinde ›zgara sistemle oluflturulmufl
yeni yerleflme alan›na Balkan göçmenlerinin
yerlefltirilmesiyle Eyüp yerleflmesi, sanayi ile

içiçe girerek, Haliç k›y›s› boyunca kuzeybat›-
ya do¤ru büyümüfltür. Güvenlik nedeni ile
kutsal emanetlerin de Topkap› Saray›’na nak-
ledildi¤i bu dönemde Eyüp art›k bir ziyaret-
gah,seyir ve mesire yeri de¤il, imalathaneler,
iflçi mahalleleri, orta s›n›f konutlar› ve mezar-
l›klardan oluflan kenar semttir. 1950’li y›llara
de¤in dinsel kimli¤in öne ç›kt›¤› bir su kenar›
yerleflmesi olan Eyüp 1950’lerden sonra h›zl›
bir dönüflüm sürecine girmifltir. 

1957de Baflbakan Menderes’in, Prost’un
planlar›ndan hareketle yol açma giriflimleri
sonucunda, Rami K›flla Caddesi kuvvetli bir
ba¤lant› yolu haline getirilerek Yeni Yol diye
adland›r›lan bir bulvar ile Eyüp Sultan Ca-
mii’ne ba¤lanm›flt›r.

Bu  konuda  Eyüp  Sultan  Camii  ve  Ya-
k›n  Çevresi  isimli    çal›flmas›nda  Nezih
Eldem  görüfllerini  flöyle  dile  getirmifltir:
“Tarihi  mekansal  kurguyu  inceledi¤imiz
zaman  Eyüp  Camii  önünde  bir  yap›  adas›-
n›n  kald›r›lmas›  ve   önemli  bir  çeflmenin
yok  edilmesi  bahas›na  yarat›lm›fl  olan
mevcut  meydan›n  bile,  bir mimarl›k  ay›b›
oldu¤unu   yaz›k ki  bugün  pek  çok  mimara
ve  tasar›mc›ya bile  anlatabilmek kolay  ol-
muyor.  Oysa  camiye  deniz  yolu  ile  ulaflan
yollar›n,  nas›l  bu  kap›larda  sonland›¤›n›,
aç›k  büyük  mekan  olarak  cami  bünyesi
içindeki ana  avlunun  boyutlar›  ile  a¤açlar›
ile  nas›l  etkiyici  oldu¤unu  çocuklu¤umdan
hat›rl›yor  ve  bugünkü  anlamsal  kay›p  için
üzülüyorum.
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Resim 36; Süheyl Ünver’in  f›rça-
s›ndan  1955  y›l›nda  Yâvedut

Resim 34; Bostan  ‹skelesi  

Resim 35; Henry Malla’n›n
f›rças›ndan yok olan Yâvedut
mahallesi’nden  konutlar



Türk  mimarisinde  hiçbir cami  bir mey-
dan üzerinde de¤ildir.  Camiler ve  külliyeler
geometrik  yap›lanma  kurgular› ile   pirami-
dal  yükseliflleri  ile   kültürel  egemenli¤in
tafl  ve   kurflun  malzemeleri  ile   kal›c›l›¤›n
simgesidirler.   Fanili¤in,  geçicili¤in   vurgu-
land›¤›,  ahflap  malzeme  ve  kifliselli¤i   vur-
gulayan  gölgeli  parçal›klar  ve  k›r›kl›klar›
ile  evler  toplulu¤unca  kucaklanm›fllard›r.
Onlar  üzerinde  yükselerek  sadece   uzaktan
siluette  alg›lan›rlar.  Yaklafl›rken  bütünü
gördü¤ünüz  mesafeler  asla  yarat›lmam›fl-
t›r.”

1954 Kat Mülkiyeti Yasas› ile 1974 ‹stan-
bul Kat Nizamlar› Düzenlemesi Eyüp’te de
yükleniciler eliyle y›k-yap-sat sürecinin iflle-
mesine ve parçac› yaklafl›mlara yol açm›flt›r.
Di¤er yandan sanayinin yo¤unlaflmas› ile ar-
tan kaçak yap›laflma bofl alanlarda yay›larak
eski dokuyu sarm›flt›r. Tüm bunlar yo¤unlu-
¤un artmas›na, yollar›n geniflletilmesi uygula-
malar› ile birlikte geleneksel dokunun tahrip
olmas›na yol açm›flt›r. Bu süreç sonunda
Eyüp’teki çiçek yetifltirme alanlar› da, Alibey-
köy’deki sebze bahçeleri ve meralar da orta-
dan kalkm›flt›r.

Turgut  CANSEVER,  ‹stanbul’un  tahribi
ve  çöküflü  içinde  Eyüpsultan  ve  Gelece¤i
isimli  makalesinde; tarihi  Eyüp yerleflmesini
anlat›rken   Menderes dönemi  uygulamalar›
için, “Eyüp    Sultan  semti  padiflahlar›n  cü-
lus  merasimlerinin  yap›ld›¤›  mukaddes

mevki  oldu¤u  kadar  mübarek  in-
san Eyüp  Sultan  hazretlerinin  makam›d›r
da.  Ayn›  zamanda  çocuklar›n  cennetini  tefl-
kil  eden  ve  ümid  ve  neflelerinin  kayna¤›
olan  oyuncaklar›n  üretildi¤i  ve  sat›ld›¤›   bir
bayram  yeri,  gelinlerin  ziyaretgâh›,dünyay›
güzellefltiren  çiçeklerin üretildi¤i  bir  çiçekçi-
lik  merkezi,  saf,  temiz  gelece¤e  yönelik
ümid  dolu  insanlar›n,  çocuklar›n,  gelinlerin,
çiçeklerin,  sâfiyetin  ve  temizli¤in  ortam›
Eyüp  Sultan  bu  de¤erleriyle  birlikte  befl
as›r  yaflam›flt›r.”  dedikten  sonra  flöyle  de-
vam  etmifltir.        

“Fatih  Sultan  Mehmed  taraf›ndan ‹stan-
bul’a  getirilen tatl›  su  derelerinin toprak
erozyonundan  korunmas›  için  kurulmufl
‘Fundac›  Tak›mlar›’  Cumhuriyetin  ilk  y›lla-
r›nda  la¤vedildi.  Bunun  sonucu  olarak  Ha-
liç  tepelerini  örten  fundal›klar›n  gelifligüzel
kesilerek ‹stanbul’da  f›r›nlarda  ana  yak›t
malzemesi  olarak  kullan›lmaya bafllanmas›y-
la  tepeler ç›plaklaflt› ve  Alibeyköy  ve  Ka¤›t-
hane  derelerinin  tafl›d›¤›  erozyona  u¤ram›fl
topraklar  Haliç’in  dolmas›n›n  asli  sebebini
oluflturdu. As›r   bafl›nda  Hasköy’de  suya
dalma  yar›fllar›  yap›lan  bu  berrak  su-
lar,böylece kirlenmeye,  Haliç  dolmaya  terke-
dildi,  di¤er  taraftan  da  yap›lan  yeni   flehir
planlar›yla  al›nan  kararlar  Eyüp  Sultan  ve
yöresinin  tahribine  yol  açt›.

Bu arada 1957’de,  Baflbakan  Adnan
Menderes’in  Prost’un  planlar›ndan  hareket
ederek  ‹stanbul’da  Karayollar›  Teflkilat›  kul-
lan›larak  bafllatt›¤›  vahfli  yol  açma  faaliyeti
içerisinde  Edirnekap›’dan  bafllay›p  Eyüp’e
inmesi   düflünülen  ve  Eyüp  Merkez  alan›n-
da   Sokollu  Mehmed  Pafla  Türbesi  dahil
pek  çok  âbideyi  (türbe,  tekke,  mezarl›k  ve
di¤er  tarihi  eserleri)  yok  edecek  yol  inflaat›
yar›  yerinde,  neredeyse  Karayollar›  mühen-
dislerine  savafl  aç›larak  durdurulabildi.”
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Resim 40; Niflanca  Meydan›-
Alman Mavileri-Sokak  isimleri
hemen  hemen  hiç  de¤iflmeden
günümüze  kadar  ulaflm›flt›r.
Ancak  Meydanda  yer  alan  ya-
p›  adas›  kald›r›lm›fl,  Niflanca
Camii’nin  kars›  köflesinde  yer
alan  mezarl›k  yok  olmufl  ve  ifl-
gale  u¤ram›flt›r.

Resim 41;Dü¤meciler  Mahalle-
si’nde  de  sokak  isimleri  de¤i-
flikli¤e  u¤ramam›fl.  Fakat  artan
yap›laflma  nedeniyle  yeni  aç›-
lan  yollar  ismlendirilmifltir.

Resim 37; Tokmaktepe  Mezarl›¤›-
n›n  kald›r›larak  1972-73  y›llar›n-
da  infla  edilen  1990’lar›n  sonun-
da  yeni  ilavelerle  daha  da  genifl-
letilen  Haliç  köprüsü  ve  ba¤lant›-
lar›

Resim 38; Padiflahlar›n  K›l›ç  ku-
flanma  merasimi  için  Eyüp Sul-
tan’a  geldikleri  zaman  karaya
ayak  bast›klar›  Bostan  ‹skelesini
de  yok  eden  ve  Eyüp’ün  suyla
iliflkisine  ciddi  anlamda  zarar
veren  sahil  yolu  

Resim 39; 1920’lerde  Eyüp  K›y›lar›



demektedir.

Daha  Menderes  döneminde  tart›flmalar›
yap›lan  Bo¤az  köprüsü  ve  E-5 çevre yolu-
nun    Haliç  geçiflini  sa¤layan  köprü  ve  de-
vam›ndaki  yollar  fethin  ilk  flehitlerinin  gö-
müldü¤ü  Tokmaktepe  ad›  verilen  mezarl›-
¤›n  yok  olmas›na  sebep  olmufltur. 

Surlar›n   bitifli¤inde  yer  alan  ve  tarihte
Yâvedut   mahallesi  olarak  adland›r›lan  gü-
nümüz  Defterdar  mahallesinin  bir  parças›
olan  yerleflim  alan›n›n  da  yok  olmas›na  se-
bep  olmufltur.  

1984 y›l›nda yine 3030 say›l› yasa çerçeve-
sinde “büyükflehir” kavram› tesis edilmifl,
yerleflme merkezleri, bu arada Eyüp; ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi’ne ba¤l› Kemerburgaz
yerleflmesi ve k›rsal alan› da  kapsayan  Kara-
deniz k›y›lar›na kadar çok genifl bir alan›n ye-
rel yönetim merkezi olmufltur. Yerel yönetim-
lerin imar yetkilerini art›ran bu yasalar›n da
yard›m›yla dönemin belediye baflkan› marife-
tiyle bafllat›lan Haliç’in sanayiden ar›nd›r›l-
mas› operasyonu çerçevesinde k›y›daki ima-
lathaneler ve Sütlüce’deki mezbaha kald›r›l-
m›fl,sahilde yeni dolgu alanlar› tesis edilerek
h›zl› araç ulafl›m›na göre tasarlanan genifl ve
k›y› kotundan yüksek, kaz›kl› sahil yolu dü-
zenlenmifltir.  

Haliç  k›y›s›ndaki  en  önemli  iskele  olan
Bostan ‹skelesi  yüzy›llarca  Osmanl›  Padi-
flahlar›n›n  k›l›ç  kuflanmak  için  Eyüp  Sultan
Camiine  gelirken  karaya  ayak  bast›klar›  is-
kele  olup;  binek  tafl›  halen  ‹maretin  yan›n-
da yer  almaktad›r.  Ancak  yap›lan  sahil  yo-
lu  ile  Bostan  ‹skelesi  ortadan kald›r›lm›flt›r.
Bu  iskele  çevresinde  yer  alan  tarihi  türbe-
ler,  tekke binalar›,  Mihriflah  Sultan  ‹mareti,
tafl  ustal›¤›  ve  hat  sanat›n›n  nadide  örnek-
lerinden  olan  mezar  tafllar›n›n  sergilendi¤i
hazireleri,  zaman›nda  Türk  musiki  sanat›-
n›n büyük  ustalar›n›n  meflk  alemlerinde
bulundu¤u  ve  bugün  ortadan  kalkan  mefl-
hur  kahvesi,  Sultan  Reflat’›n  Mimar  Kema-
lettin’e  yapt›rd›¤›  türbe  ve  okulu  ile  eski
görkemli  sosyal  yaflant›s›  ve  kültürel  biriki-
minden kalan  izlerin  ça¤dafl  bir  anlay›flla
de¤erlendirilerek  sahil düzenlemesinin  yeni-
den  yap›laca¤›,   insan su  iliflkisinin  sa¤l›kl›
bir  flekilde  tekrar  teflekkül  etmesi  hususun-
da  gerekli  çaban›n  gösterilece¤i ümidini
hiçbir  zaman  kaybetmedim.  

‹stanbul’un  ve  Eyüp’ün  yollar›n›n  olu-
flumunu  birbirinden  ayr›lamaz  ba¤larla
ba¤l›  her  iki  her  iki yerleflmenin  geliflim
serüvenini  aktarmaya  çal›flt›ktan  sonra, fle-
hirlerin  can  damarlar›    olan  yollar›n nas›l
isimlendirildi¤i  konusuna  da  de¤inirsek;
‹mparatorluklara baflkentlik  yapm›fl olan  ‹s-
tanbul’da   Bizans  döneminde  sokak  adlar›-
n›n  olup  olmad›¤›   hakk›nda  kesin  bir  bil-
gi  bulunmamakla  birlikte   iki caddenin  ad›-
n›n  oldu¤u  bilinmektedir.  Bunlardan  biri
zafer  yolu  olarak  bilinen  Mese  caddesi’dir,
di¤eri ise Makron Embolos denilen Uzunçarfl›
caddesidir. Fetihten  sonra da  flehrin  içinde
sokak  adlar›n›n  oldu¤una  dair  aç›k  bir   bil-
gi  yoktur. Sadece   Mese  yolunun  ad›n›n
Divan  Yolu  olarak  de¤iflti¤ini  biliyoruz. Os-
manl›   devrinde  yer  tarif  edilirken  genellik-
le  bahis  mevzuu  olan  yerin  yak›n›ndaki
cami veya mescit ad›  kullan›l›yordu.  Bazen
de  o yerin  yak›n›ndaki  tabii  veyahut  yap-
ma  bir  özelli¤in  ad›ndan faydalan›l›yordu.

I. Dünya  Savafl›   s›ras›nda,   haz›rlanan
ve  Necip Bey Haritalar› denilen  flehrin  çok
ayr›nt›l›  planlar›nda   baz› cadde ve sokak
adlar›n›n iflaretlendi¤i  görülmektedir. 

Ancak, Cumhuriyet  döneminde  ‹stan-
bul’un   mahallelerinin   bir  düzene  sokul-
mas›  ile  ilgili  çal›flmalar›  yürüten,  vilâyet
ve  belediye  mektupçusu  Osman  Nuri Ergin
flehrin  mahalle  say›s›n›  k›s›tlad›,   bütün
cadde ve  sokaklar› da yeniden isimlendirdi.
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Resim 42; Eyüp’teki  cadde  ve
sokaklar›n  isimlerinin  yer
ald›¤›  Eyüp  Sultan   Rehberi 



Bu  çal›flman›n  sonucunda  1934  y›l›nda
yay›nlanan  ‹stanbul  fiehri  Rehberi  isimli  ki-
tap  incelendi¤i  zaman  tarihi  mahalle adlar›-
n›n  eskiye  göre  çok  azalt›lm›fl  oldu¤u  gö-
rülür.      

Bu  kitaptaki  tarihi  mahalle  adlar›n›n
eskiye  göre   çok  azalm›fl  oldu¤u  görülmek-
tedir.  Mahalle  say›s›  k›s›tlan›rken, garip bir
uygulama  ile  mahalleye  ad›n›  veren  baz›
mescitler  mahallenin  s›n›rlar›  d›fl›nda  b›ra-
k›lm›flt›r. 

Eyüp’teki  yollar  ile  ilgili  olarak  eski
haritalar›  inceledi¤imiz  zaman  sokak  isim-
lerinin  çok  fazla  de¤iflikli¤e  u¤ramad›¤›n›
tespit  edebiliyoruz.  

Genellikle  yak›n›ndaki  cami,  tekke,  tür-
be   gibi  yap›lara  göre  isimlendirilen  cadde
ve  sokaklar  kimi  zamanda  o  bölgede  ge-
çen  önemli  bir  olaya  göre  isimlendirilmek-
tedir.  Ancak  son  zamanlarda  sokaklar›n
isimlendirilmesinde  bu  gelenek  terkedilmifl
olup,  sokak  isimleri  tesadüfen  seçilmekte-
dir. 

Eyüp’teki  baz›  sokak  isimlerine  bakar-
sak;  Cafer  Pafla  Tekkesi,  Özbekler  Tekkesi
(flimdiki   Diyanet  sitesi)  v.s.  yer  ald›¤›  cad-
de  günümüze  ulaflamam›fl  olan  ve  Saçl›
Abdülkadir  Efendi  Mescidi  bitifli¤inde  yer
alan  Kalenderhane  Tekkesi’nden  alm›flt›r,
ismini.

Bir  baflka  cadde  ayn›  cadde  üzerinde
bulunan  Vezir  Tekke’nin  ad›n›  tafl›maktay-
ken  zaman   içinde   birkaç  kez  isim  de¤iflti-
ren  Bostan  ‹skelesi  soka¤›  ise  ismini  yak›-
n›nda  bulunan,  Yeniçeri  oca¤›n›n  kald›r›l-
mas›ndan  önce  burada   yer alan Eyüp  Bos-
tanc›lar›n›n bir  k›fllas›ndan  almaktad›r.  ( Bu
k›fllan›n    H 1234 (M.1818)  tarihinde  infla
edildi¤i  belirlenmifltir. II.  Mahmud  döne-
minde  1242 (M.1827)  tarihlerinde    güvenli¤i

sa¤lamak  amac›yla bir  de
karakol infla  edilmifltir.

Karakolun  yak›n›ndaki
önemli  yap›lardan  baz›lar›
‹plikhane  Fabrikas›,  Mihri-
flah Valide  Sultan  ‹mareti
ve  Bostan  ‹skelesidir.
Ocak  1827  tarihinde  yap›-
m›na  bafllanan   ve  16
Ocak  1828   tarihinde  aç›-
lan  ‹plikhane  Fabrikas›

asayifl  ifllerinden  sorumlu  olan  Asakir-i
Mansure-i  Muhammediye’nin  elbise  ihtiya-
c›n›  karfl›lamaktayd›.

Fabrikay›  yapmak için  Hatice  Sultan,
han›m  Sultan  ve  Hançerli  Sultan  sahil  sa-
raylar›  y›kt›r›lm›flt›r.  Daha  sonra  ihtiyaç
üzerine  Hibetullah   Saray› da  y›kt›r›larak
arsan›n  bir  k›sm›  fabrikaya  kat›lm›fl,  bir
k›sm›  üzerine  de  karakol  binas›  yapt›r›l-
m›flt›r.

‹plikhanenin  önündeki  dar  ve uzun  sa-
haya  “Halat  Meydan›”   deniliyordu.  Kara-
kol  binas›,  sahilde  tahta  bir  iskeleden  ç›-
k›nca  sol  taraftayd›.

Karakol,  Eyüp Sultan  Türbesinde  K›l›ç
Kuflanmaya deniz  yoluyla  gelen  padiflahla-
r›n  saltanat  kay›¤›n›n  yanaflt›¤›  Bostan  ‹s-
kelesinin  asayifl  ve  güvenli¤ini  de  sa¤laya-
cak  flekilde  yap›lm›flt›.)   

‹sim  de¤iflikli¤ine  u¤ramam›fl  sokak  ve
caddelerimize  örnek  verecek  olursak;  Çöm-
lekçiler  caddesi,  Arpac›  Hayrettin  sokak,
Arakiyeci  caddesi,  Kurukavak  caddesi,  Sir-
keci  sokak,  K›z›l De¤irmen  sokak,  Alaca
Çeflme  sokak,  Savaklar  caddesi,  Sofular
caddesi,  Alacaçeflme  sokak,  K›rk Merdiven
sokak,  Naz›r  A¤a  sokak,  Baba  Haydar
caddesi v.s.

Zaman  içinde  isim de¤iflikli¤ine  u¤ra-
yan  sokak  ve  caddelere  de  flu  örnekleri
verebiliriz;  Eski Yeni caddesi-Fahri  Korutürk
caddesi,  Oyuncakç›lar  caddesi- Camii Kebir
caddesi,  Debba¤hane  caddesi-Feshane  cad-
desi,  Bostan ‹skelesi sokak-Boyac›  sokak  v.s.

Son söz  olarak  Ayd›n  Boysan’›n  ‹stan-
bul’un  Kuytu  Köflelerin  isimli kitab›ndan
flu  sat›rlar›  aktarmak  istiyorum. 

Bizim eski  flehirlerimiz,  plan  yaparak
kurulmam›fl  ki…. ‹stanbul’un  sur içi kadim   
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Resim 43; Özbekler  Tekkesi

Resim 44; Cafer Pafla Tekkesi
(Süheyl Ünver’den)



bölgesi d›fl›nda kalan  semtler planla  de¤il,
yaln›z edep  terbiye  esas›na  göre  kurulmufl…
E¤er  komflunun  manzaras›n›  kesiyorsa,  kim-
se  o yana  saçak veya cumba ç›kmam›fl.

Bu davran›fl, planlanm›fl  flehir yasaklar›n-
dan de¤il, kuflaklar  boyu yerleflmifl ahlak-
edep-terbiye  üçgeninden kaynaklanm›flt›r.

Eskiden sokaklar›m›za,  orada  oturan  in-
sanlar›n  ruhu  yans›rd›. Sokaklar›m›z, ifllevi
de olan birer  halk sanat›  yap›t›yd›.  Yaflayan
insanlar  birbirine  sayg›  ve  sevgi  duyard›.
Sokak,  bu  yaflam›n  sahnesi  olurdu.

Planlanarak  çizilen  her  soka¤a,  orada
oturanlar›n  ruhunu  yans›tmak  olanak  d›fl›.
Nüfus  y›¤›lmalar›n›n  do¤urdu¤u  standart
çözümler,  art›  kaç›n›lmaz  zorunluluklar.

Art›k,  ne yaz›k ki  yeni sokaklar›m›z
(hatta flehirlerimiz),  yaflanm›fl  güzel  zaman-
lar›m›z›n  sonucu  olam›yor.  
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Resim 45; Bostan ‹skelesi Karakolu,
‹plikhane, ‹maret ve Bostan ‹skelesi

Resim 46; Art›k  Bostan  ‹skele-
si’nin  yerinde  sahil  yolu  var
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FAT‹H DÖNEM‹NE A‹T B‹R MUS‹K‹
R‹SALES‹ 

KIRfiEH‹RL‹ EDVARI ÇEV‹R‹S‹

Yrd. Doç. Nilgün DO⁄RUSÖZ

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuar›ndan mezun oldu. 1989 y›l›nda
Gaziantep Üniversitesi TMDK’da ö¤reticilik hayat›na bafllad›. Lisansüstü e¤itiminini ‹TÜ

TMDK’da tamamlad› ve Müzikoloji Bölümünde ö¤retim üyesi oldu.  Haf›z Post Güfte
Mecmuas› ve AGK  131 Numarada Kay›tl›  Musiki Risalesindeki Makaleler adlar›nda lisans

üstü çal›flmalar› vard›r. Çal›flmalar›n› baflta K›rflehirli Edvar› olmak üzere edvar kitaplar›
üzerine yo¤unlaflt›rd›. Çeflitli dergilerde yay›nlar› , ulusal ve uluslararas› bildirileri vard›r.

‹stanbul Teknik Üniversitesi taraf›ndan  araflt›rma için yurtd›fl›na gönderildi. New England
Konservatuar›nda bilgisayarla gerçeklefltirilen spektrofoto analiz yöntemini inceledi ve bu

yöntemi Türk vokal müzi¤i özellikle de Münir Nurettin Selçuk’un seslendirdi¤i eserler
üzerinde uygulad›.  Bir y›l sonra Harvard Üniversitesinde misafir ö¤retim eleman› olarak

hem Türk Müzi¤i hakk›nda dersler verdi  hem de Osmanl› müzik tarihi üzerine
araflt›rmalar›na devam etti. 



Fatih dönemine (1451-1481) ait olan K›rfle-
hirli Edvâr› çevirisinin en eski nüshas›n› tan›t-
madan önce K›rflehirli Edvâr›’n›n orijinali
hakk›nda ulaflabildi¤imiz bilgileri verelim; 

Osmanl› Müellifleri adl› eserin alt›nc› fas-
l›nda (Riyâziyeciler fasl›) Musikiye dair yaz›-
lar "Eski Osmanl› Eserlerinden Baz›lar›" bafll›-
¤› alt›nda K›rflehirli Edvâr› hakk›nda flöyle bir
kay›t bulunmaktad›r; "Farisi Risâle-i Musiki:
Mevleviye'den K›rflehirli Yusuf ‹bn-i Nizâ-
meddîn taraf›ndan 813 (1411) tarihinde yaz›l-
m›flt›r.  Bu eser sonradan tercüme olunmufl-
tur"(1).   Benzer bir kay›t çevrildi¤i tarih yer al-
maks›z›n, K›rflehirli çevirisinde de mevcuttur,
mecmuan›n içeri¤ini anlat›rken bu konuya
tekrar de¤inece¤iz.  Az önce sunulan bilgiler
›fl›¤›nda dede ad› Yusuf,  baba ad› Nizamed-
din olan 1411 y›l›nda Farsça bir müzik risalesi
yazan Yusuf, K›rflehir’de do¤mufltur ve mev-
levidir.  K›rflehirli’nin Farsça eseri ve biyogra-
fisiyle ilgili elimizde yaln›zca bu bilgiler var-
d›r.(2)

K›rflehirli edvâr›n›n elimizde Ankara, Ço-
rum ve Paris’te olmak üzere üç adet Türkçe
çevirisi bulunmaktad›r. Bu üç çeviriden en es-
ki,  güvenilir ve okunakl› bir yaz›ya sahip ola-
n› Paris nüshas›d›r. Nüshan›n baflkaca en
önemli özelli¤i yazar› ve yaz›m tarihinin belli
olmas›d›r.  

K›rflehirli Edvâr› Çevirisi olarak tan›mla-
d›¤›m›z bu nüsha "eserin tan›t›m›", "eserin ya-
zar› ve yaz›m tarihi", "eserin nüshalar›" ve
"eserin içeri¤i" olmak üzere dört bölümde in-
celenmektedir. 

a) Eserin Tan›t›m›

K›rflehirli Edvâr› Çevirisi, Paris Bibliothe-
que Nationale Suppl. Turc,
1424 numarada bulunmakta-
d›r. Bu yaz›m›zda eserin tan›-
t›m› için Harvard Üniversite-
si Kütüphanesinde bulunan
mikrofilmi kullan›lm›flt›r. 

Eserimizin bafll›ca özel-
likleri flunlard›r; Eserin tümü
38 yaprakt›r. K›rflehirli Edva-
r› Çevirisi’nin bulundu¤u k›-
s›m 1b-32b varaklar› aras›n-
dad›r. Eser, Türkçe kaleme
al›nm›flt›r.  Yaz› türü hareke-
li nesihtir. K›rflehirli ile ilgili
metnin bitti¤i 32b’den 37b’ye
kadar Arapça, Türkçe ve ço-

¤unlukla Farsça olan güfte ve fliirler yaz›l›d›r.
Eserin 6b-13b varaklar› aras›nda makam, ava-
ze, flube daireleri, 13b-14b varaklar aras›nda
tablo halinde terkipler, 19b-23b dairelerle
usuller ve  28b-29b varaklar aras›nda çalg›lar-
la ilgili çizimler bulunmaktad›r. Her bir varak
metnin yer ald›¤› girifl ve son varaklar hariç 13
sat›rdan oluflmaktad›r.

D›fl kapakta suppl.turc 1424 fleklinde kay›t
numaras› okunmaktad›r. ‹ç kapaklarda (vr.›,
››, ›››) yer alan bilgiler flunlard›r; Kütüphane
mührünün bulundu¤u vr.›’de Keza Kitab-› Ed-
var Kantemiro¤lu(3) yaz›s› Molla Cami(4)’ye ait
fliirler ve  Sahibi Mehmed Es-Seyyid(5) yaz›lar›
yer al›r. vr.››’de Türkçe ve Farsça yaz›lm›fl fliir-
ler vard›r. vr. ›››’de ise bafll›k niteli¤inde Kitab-
› Edvâr Sultan Selim(6) tale bekahû yaz›s› okun-
maktad›r. 

Burada an›lan iç kapaklardaki yaz›lar›n
karakterleri ile metin yaz› karakterinin  birbir-
lerinden farkl›l›k göstermesi ve adlar› geçen
kiflilerden Kantemiro¤lu ve Sultan Selim’in
yaflad›klar› yüzy›llar göz önüne al›nd›¤›nda
bu notlar›n sonraki yüzy›llarda yaflam›fl  kifli-
ler taraf›ndan yaz›ld›¤› ortaya ç›kmaktad›r.

b) Eserin Yazar› ve Yaz›ld›¤› Tarih 

Eserin son sayfas›nda bulunan kay›ttan
K›rflehirli Edvâr›’n› Harîrî Bin Mehemmed'in
Türkçe'ye Mart 1469 (fiaban 873) tarihinde çe-
virdi¤ini ö¤reniyoruz. Bu kay›t flu flekildedir; 

"...flimden girü târihi ve bu edvâr› yazup kale-
me getüren Harîrî bîçâreyi diyelüm. Temmet. 

El-edvâru bi-‘avni’l-melikü’l-gaffâr ve sallalâ-
hu ‘alâ seyyidinâ bi-Muhammed ve âlihi ecma‘în
ketebehu ve cedvelehu ve zehhebehu ed‘afu’ l-‘ibâ-

di’s-samed Dervîfl Harîrî ibn
Mehemmed afâ ‘anhumâ  ve en-
cehâ âmâlihumâ  ve harrerehu
fî’l-evâh›r-› flehri  fla‘bân el-mü-
bârek li-sene selâsin ve seb‘în ve
semâne-mi’e (873)"

Harîrî bu fera¤ kayd›n›n
kenar›na Farsça bir derkenar
düfler ve flöyle der;

Be-yadigâr neviflten men
in kitâbet râ

Eger çi in hatt-› men lây›k›
kitabet ist
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(1) Bursal› Mehmet Tâhîr, Os-
manl› Müellifleri (Haz. ‹smail
Özen), ‹stanbul, Yaylac›k Mat-
baas›, 1975, c. 3, s. 304
(2) Afla¤›da ismi say›lan kütüp-
hanelerdeki Mevlevilerin kay›tl›
oldu¤u defterler taraf›mdan in-
celenmifl ancak K›rflehirli hak-
k›nda bir bilgiye rastlanmam›fl-
t›r  (Konya Mevlana Müze Kü-
tüphanesi, Konya Yusuf A¤a
Kütüphanesi, Konya Yazmalar›
ve Basmalar Kütüphanesi)
(3) Kantemiro¤lu’nun eseri 17.
yy’da kaleme al›nm›flt›r. Eser
için bkz. Kantemiro¤lu, Kitabu
‹lmü’l-Musiki (haz. Yalç›n Tu-
ra), ‹stanbul Yap› Kredi yay.
2000
(4) Abdurrahmân el-Câmî (d. 7
Kas›m 1414/ ö.1492) ‹ranl› alim
ve flair.  Daha çok Molla Cami
ünvan› ile tan›n›r. Bkz. Ömer
Okumufl, "Câmi, Abdurrah-
man", ‹slâm Ansiklopedisi,  ‹s-
tanbul, Türkiye Diyanet Vakf›,
1993, c.7, s.94-97
(5) Bu bilgi bize Mehmed Es-
Seyyid’in esere sahip oldu¤u ve
kütüphanesinde bulundurdu-
¤unu göstermektedir. Ayn› kifli
olup olmad›¤›ndan emin olma-
makla birlikte Mehmed Es-Sey-
yid 18.yy’l›n ilk çeyre¤inde  Der
Beyan-› Kavaid-i Nagme-i Per-
de-i Tanbur  adl› bir eser yaz-
m›flt›r. Bu eser bugün Viyana
Staatsarchiv, Ms. Nr. 389 numa-
rada kay›tl›d›r. Bkz. Murat Bar-
dakç›,  "Dervifl Es-Seyyid Meh-
med Emin’in Tanbur Perdeleri
Risalesi", Musikiflinas, sy. 4, ‹s-
tanbul, Bo¤aziçi Üniversitesi
Türk Müzi¤i Kulübü Yay›n›,
2000, s. 6-39. Eserin bir di¤er
nüshas› Ankara Milli Kütüpha-
ne 131/3 numarada kay›tl›d›r.
Bu eserin yazar› bilinmemekte-
dir, ancak 18.yy’da yaz›lm›fl ol-
du¤unu söyleyebiliriz. Bu nüs-
ha için bkz. Yavuz Dalo¤lu, Ya-
zar› Bilinmiyen Bir Musiki Risâ-
lesinde An›lan Perdeler ve Ma-
kâmlar (Doktora Tezi, 1993),
Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal
Bilimler Ensitüsü, ‹zmir, 1993 ve
bkz. Nilgün Do¤rusöz,  AGK
131 Numarada Kay›tl› Risâle-i
Musikideki  Makaleler (Sanatta
Yeterlilik Tezi 1997), ‹stanbul
Teknik Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü
(6) Sultan Selim (eserde hangi
Sultan Selim oldu¤u belirtilme-
mifltir) ad›n›n yer almas› eserin
o dönem yaz›ld›¤› ve bu padifla-
ha sunulmufl olaca¤› izlenimi
vermektedir ancak eserin yazar›
ve yaz›lma tarihi hakk›ndaki
bilgilerden eserin Fatih dönemi-
ne ait oldu¤unu görmekteyiz.

Resim 1; Paris nüshas›n›n ilk say-
fas› (vr. 1b)



"Her ne kadar benim hatt›m kitabete (yaz›ya)
lay›k de¤ilse de ben bu kitab› hat›ra olsun diye yaz-
d›m"

Bu sözlerinden yola ç›karak alçak gönüllü
bir flahsiyet oldu¤u anlafl›lan Harîrî hakk›nda
yeterli bilgiye sahip de¤iliz.  Recep Uslu’nun
saptamas›na göre "Tezkirelerde gerçekten de
Harîrî mahlas›yla bilinen pek az flairden ilki
Harîrî Bin Mehemmeddir ve Fatih döneminin
flairleri aras›nda bulunmaktad›r. fiairlerden
Resmî ve Ahmet Pafla’n›n arkadafl› olan Bur-
sal› flair Harîrî’nin ad›na tezkirelerde herhangi
bir eser kaydedilmemifltir."(7) Sicill-i Osma-
nî’de(8) yer alan Harîrî maddesinde ise "Bur-
sal› bir ipekçinin o¤ludur.  Veliyyüddin o¤lu
Ahmet Pafla’n›n (ö.1497) ça¤dafl› bir flairdir"
ifadesi Harîrî’nin Fatih zaman›nda yaflad›¤›n›
göstermektedir. Tezkirelerde Bursal› Harî-
rî’nin ad›na eser kayd›n›n olmamas›na ra¤-
men kitab›m›z›n yazar› ile ayn› kifli olabilece-
¤i düflüncesini flimdilik bir varsay›m olarak
belirtiyoruz.

Mart 1469 tarihinde Harîrî taraf›ndan çev-
rilen eser Fatih Döneminde (1451-1481) yaz›l-
mam›flt›r. Birazdan içerik k›sm›nda da söz
edece¤imiz gibi Harîrî, zaman›n baz› azizleri-
nin yani devlet erkan›n›n kendisinden bu ese-
rin çevrilmesini istedi¤ini belirtir. Harîrî’nin
eserini padiflaha sunma ihtimali akla gelebilir,
ama eserin giriflinde böyle bir ifade yer alma-
maktad›r.

c) Eserin  Nüshalar›

K›rflehirli Edvar› Çevirisi’nin elimizde iki
nüshas› bulunmaktad›r. 

Bunlardan ilki, Ankara'da Milli Kütüpha-
nede 131 numarada bulunan Risale-i Mûsiki
adl› eserdir. ‹çerisinde yeralan farkl› dönemle-
re ait dört risalenin ilki K›rflehirli Edvar› Çevi-
risi’dir. Yazar› bilinmeyen bu eserin yaz›m ta-
rihi di¤er risalelerin incelenmesi ve dönemle-
rinde yaz›lan di¤er müzik eserleriyle karfl›lafl-
t›rd›¤›m›zda 18. ilk çeyre¤inde yaz›lm›fl oldu-
¤unu bize gösterir.(9)

Eserin üzerindeki mühürde 1923 Milli
E¤itim Bakanl›¤› Ankara Genel Kitapl›k, Kü-
tüphane kay›t numaras› 131, tasnif numaras›
ise 781 / 94.35 yaz›s› okunmaktad›r.  Mührün
alt›nda daktilo ile "Eser: Risâle-i Mûsiki, Müel-
lif: fiehrî K›rflehrî el-Mevlevî, Yûsuf ‹bn Nizâm
al-Din ibn Yûsuf Rûmî, 24 / III / 1947" yaz-
maktad›r.  ‹ç kapakta ise sol üst köflede Arap
rakamlar›yla 1041/ 91 T 2/5 yaz›l›d›r.  Bu ra-

kamlar›n, kütüphanenin demirbafl defterinde-
ki eski kay›t numaras› oldu¤u anlafl›lmakta-
d›r.  Yine iç kapakta sa¤ üst köflede kurflun ka-
lemle, "Risâle-i Musiki, Eser : fiehrî K›rflehrî el-
Mevlevî, Mütercim: Nâ-ma'lûm" yaz›lm›flt›r.
Arka sayfada bafltaki mühür tekrar karfl›m›za
ç›kmaktad›r.  Ayr›ca yine bu sayfada alt alta
üç mühür bulunmaktad›r.  ‹lk mühür "[1] 231
Hazret-i Bende-i Mevlâna Nâyî Ali Dede, ikin-
cisi Nâyi Hasib ve üçüncüsü ise Esrâr-› Mevle-
vî"ye aittir.

Kitab›n boyutlar› 222x142 mm'dir.  Yaz›
türü tâlikdir.  Eser, Türkçe kaleme al›nm›flt›r.
Kahverengi-bordo kar›fl›m› deri ciltli, ön ve ar-
kada iki s›ra aç›k ve koyu zencireklidir. Ser-
levhâ tezhibli surh cedvel 157x77 mm metin
alan› bulunan 56 yaprak vard›r.

Yaz›lar siyah mürekkepli kalemle ancak
bafll›k niteli¤i tafl›yan ya da önemli görülen
yerler k›rm›z› mürekkepli kalemle (daireler
içinde) yaz›lm›flt›r.  Baz› yerlerde (Birinci risa-
lenin alt›nc› sayfas›nda agâzelerin alt›ndaki
rakamlar) mavi mürekkepli kalemin de kul-
land›¤› görülmektedir.  Her sayfa girifl ve bö-
lüm sonlar› hariç 23 sat›r halinde yaz›lm›flt›r. 

Nüshalardan ikincisi: Çorum Hasan Pafla
Kütüphanesi 2263 numarada kay›tl›d›r.  Yaza-
r› belirtilmemifltir. Ubeydullah Sezikli’ye göre,
"eser bez cilt içerisinde olup K›rflehirli Risalesi
ile beraber ciltte musiki ile ilgili olmayan mat-
bu üç risale mevcuttur.  Eserin d›fl ebad›; 5,30
x 11 cm’dir"(10).  Çorum nüshas› 35 yaprakt›r.
Her ilk ve son varaklar hariç varaklar 15 sat›r-
la ölçülmüfltür.  

Mustafa Yeflil’in Musiki Mecmuas›’nda ya-
y›nlanan bir bibliyografya denemesinde bir
baflka nüshan›n da Rauf Yekta Bey'in Kütüp-
hanesinde oldu¤undan söz etmifltir.(11) Bugün
bu nüshan›n nerede oldu¤u bilinmemektedir.

d) Eserin ‹çeri¤i

K›rflehirli Edvar Çevirisi bafll›ca flu konu-
lar› içerir: Dua ve eserin yaz›lma nedeni, mu-
sikinin flerif ilim oluflunu ispat amac›na yöne-
lik deve hikayesi, makam ve makamla ilgili
unsurlar (12 makam, 7 agaze, 4 flube ve bunla-
r›n 12 burç, 7 gökcismi, 4 ana unsur ile olan
iliflkileri, terkipler), usuller, müzik formlar›,
günün saati ve insan fizyonomisine göre icra
edilmesi gereken makamlar ve ilgili unsurlar›-
n›n etkileri ve çalg› düzenleri. 
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(7) Recep Uslu, "Fatih Devrin-
de Bestekarlar ve Eserleri",
Musiki Mecmuas›, sy. 465, ‹s-
tanbul 1999, s. 27 
(8) Mehmet Süreyya, Eski Ya-
z›dan Yeni Yaz›ya Sicill-i Os-
manî, Osmanl› Ünlüleri, (Haz:
Nuri Akbayar), ‹stanbul, Tarih
Vakf› Yurt Yay›nlar›, 1996, c.2,
s.606
(9) Nilgün Do¤rusöz,  AGK
131 Numarada Kay›tl› Risâle-i
Musikideki  Makaleler (Sanat-
ta Yeterlik Tezi, 1997), ‹stanbul
Teknik Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü; ayn› yazar,
"131 Numaral› Musiki Risalesi
Üzerine", Musiki Mecmuas›,
sy.466, ‹stanbul, 1999 
(10) Ubeydullah Sezikli, K›rfle-
hirli Nizameddin ‹bn Yu-
suf’un Risale-i Musiki Adl›
Eseri (Yüksek Lisans Tezi
2000), ‹stanbul, Marmara Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü
(11) Mustafa Yeflil, "Türk Mu-
sikisi ‹çin Bir Bibliyografya
Denemesi", Musiki Mecmuas›,
sy. 222, ‹stanbul 1966, s. 169



1) Dua ve eserin yaz›lma sebebi (vr.1b-3a)

Allaha hamd ve daha sonra peygambere
dua ile bafllar ve ço¤u risalede oldu¤u gibi ri-
sale yazan eski üstatlar dua ile an›l›r. K›rfle-
hirli Yusuf (Mevlevi K›rflehirli Nizameddin
o¤lu Yusuf) Farsça risale yazar ve önde gelen
devlet erkan› daha fazla kiflinin bu risaleyi
anlayabilmesi için yazar›m›zdan Türkçe'ye
çevirmesini ister.  Yazar bunu flöyle dile geti-
rir; 

"...Bundan soñra bilgil kim  Yûsuf ibn-i Ni-
zâmü’d-dîn ibn-i Yûsuf Rûmî el-ma’rûf be-K›r-
flehrî el-mevlevî rahimetullâh ba’z› ‘azîzler andan
iltimâs itmifller ki iflbu risâleyi bu müflkil ve mug-
lak-’ibâretden  bir gögçek ve ruflen-’ibârete getüre-
sin tâ ki müfîd (faydal›) ve muhtasar (k›sa) ola di-
mifller ol merhûm ve magfûr dahi tetebbu’ itmifl
(etrafl›ca incelemifl)  geçmifl üstâdlaruñ edvâr›n-
dan bir muhtasar edvâr yine Fârisî  dilince bünyâd
eylemifl (oluflturmufl)  tâ ok›y›c›ya ve iflidiciye fâide
vire  ol üstâdlar› du’âyile añalar.  Ammâ bu ‘as›r-
da ba’z›  ashâb geldiler bu du’âc›dan istid’â itdiler
ki bu kitâb  Türkî diline terceme ol›na tâ fâidesi
‘âmme ve hâssa  berâber ola"(vr.2a)

Müzik ilminin oluflumu Farabi’nin fikriy-
le aç›klan›r. Tanr›, gökleri ve y›ld›zlar› yaratt›,
emir verdi harekete geldiler.  Bu hareketler-
den sesler olufltu. Bu sesler ruhani na¤meler
okudular ve musiki ilmi olufltu. 

Müzik ilminin en önemli isimlerinden biri
olan Safiyyüddin Urmevi’ye geçilir. Safiyyüd-
din, üç yüze yak›n "nevbet-› müretteb" beste-
lemifl ancak bunun yüz ellisi bilinir. On iki
burçdan on iki makam, yedi y›ld›zdan yedi
avaze, dokuz felekden dokuz türlü vurufl ve
usul oluflur. Makam›n asl›n› avazeden ay›r›r
ve görür ki atefl, hava, su ve toprak dört çeflit-
tir, bunlar› da dört ana unsura efller. Her biri-
ne bir isim verir. 

2) Müzi¤in flerif ilim oluflu / deve hika-
yesi (vr.3b-5a)

Ba¤dat ulemas› müzik ilmini haramd›r di-
yerek yasaklamak ister. Bunu duyan Safiy-
yüddin halifeye gidip bir kez bu ilmin tecrübe
edilmesini ister ve  müzi¤in flerif/de¤erli bir
ilim olup olmad›¤› s›nan›r.  Halife bunu nas›l
yapal›m dedi¤inde Safiyyüddin aç›klar. Hali-
fe fikri be¤enir ve uygulanmas› için emir verir.
Bir deve aya¤› ba¤lanarak getirilir.  Bir gümüfl
le¤ene su doldurulur.  Deve suyu görünce
ba¤lar›n› kopar›r.  K›rk gün susuz olan deve
suya içmeye giderken Safiyyüddin, zengüle

makam›nda bir nevbet-i müretteb söylemeye
bafllar.  Devenin kula¤›na hofl, güzel bir ses
gelir ve deve suyu içmeyerek gözlerini fleyhe
do¤ru çevirir, gözlerinden yafllar akar.  Bu
olay üç kez tekrarlan›r.  Sonra herkes anlar ki
müzik ilimi bir flerif/k›ymetli ilimdir. Sesi gü-
zel olanlar  bu ilmi ö¤renmeye heveslenir. 

3) On iki Makam, yedi avaze ve  dört flu-
be hakk›nda bilgi (vr.5a-6b)

Üstatlar›n müzi¤i, hikmet (felsefe), astro-
nomi, nücum (y›ld›zlar, astroloji) ve t›p ilimle-
rinden bir araya getirdikleri anlat›l›r.  

K›rflehirli "Edvar" diye adland›rd›¤› mü-
zik ilmini bilmenin yan› s›ra uygulaman›n ge-
reklili¤i üzerinde durur ve meflk dedi¤imiz
usulü dile getirirerek flöyle der: 

"...’ameli oldur kim bir kâmil  üstâduñ h›dme-
tine varas›n flöyle kim kendü okum›fldur ve bilmifl-
dür  ve iflitmifl ve ögrenmifldür.  Saña dah› ta’lîm
ide ve göstere tâ sen dah› bilüp üstâd olas›n ki hü-
ner çeflme-i zâyende (sürekli akan p›nar) ve devlet-
i  pâyendedür (sürekli ve varolan devlet).  Hüner
ehli mans›bdan (makamdan) düflerse devletden
düflmez.  Mecmû’-› halây›k (tüm ileri gelenler) aña
hünerden ötürü ‘izzet ve hürmet iderler  nireye
ayak bassa eline el dutarlar an› bafllar›na tâc idi-
nürler.   Zîrâ ki ol devlet tâc›n› hüner ehlinüñ bafl-
lar›na hak te’âlâ urm›fldur..."

Farabi'nin yapt›¤› s›n›flama olan as›l on
iki makam, yedi avaze, dört flube ve terkipler
anlat›m› yer al›r.    Makam, avaze ve flubelerin
hepsi s›ras›yla ile flöyle gösterilir. 
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Resim 2; Çeng çalg›s› ve düzeni
(vr. 29b)



Makamlar: 1. rast, 2. ›rak, 3. ›sfahan, 4. zî-
refkend-i kuçek, 5. büzürg, 6.zengüle, 7. reha-
vi, 8. hüseyni, 9. hicaz, 10. buselik, 11. neva,
12. uflflak.

Avazeler: 1. gevaflt, 2. nevruz, 3. selmek,
4. flehnaz, 5. maye, 6. gerdaniye,  7. hisar.

fiubeler: 1. yekgah, 2. dügah, 3. segah, 4.
çargah.

4) Makam, avaze ve flubelerin daireleri
burçlar, gökcisimleri ve dört unsur iliflkisi-
nin daireler fleklinde gösterilmesi (vr. 6b-13b)

a) Oniki makam, sudç ve unsur iliflkisi

Makam Burç Unsur
1. Râst Evvel Hamel (Koç) Nâri(Atefl )
2. Irâk Sevr (Bo¤a ) Haki (Toprak ) 
3. Isfahân Cevzâ (‹kizler ) Bâdi (Hava )
4. Zirefkend-i Kûçek Seretân (Yengeç) Âbi(Su)
5. Büzürg Esed (Arslan ) Nâri
6. Zengüle Sünbüle (Baflak ) Hâki
7. Rehâvî Mizân (Terazi ) Bâdi
8. Hüseynî Akreb (Akrep ) Âbi
9. Hicâz Kavs (Yay ) Nâri
10. Bûselik Cedy (O¤lak ) Bâdi
11. Nevâ Delv (Kova ) Hâki
12. Uflflâk Hût(Bal›k) Âbi

b) Yedi agazenin tabiat›, unsuru ve y›ld›z ilifl-
kisi.
Agâze Y›ld›z Tabiat Unsur
1. Gerdâniye Evvel Kamer Serd ü ter Âbî
2. Gevâflt Zuhal Serd ü Hûflkdur Hâkî
3. Nevrûz Müflteri Germ ü ter Âbî
4. Selmek Merih Germ ü hûflk Nârî           
5. fiehnâz fiems Germ ü ter Atefli
6. Mâye Utârîd müntecîz? (12)

7. Hisâr Zühre Serd ü ter Âbî

Dört flube flunlard›r. 

1. Yegâh, 2. Dügâh, 3. Segâh, 4. Çârgâh.

c) Makam ve agazelerin tabiat› ve hangi
makamdan hangi agazenin do¤du¤u(13)

Rastla  hüseyni’den gerdaniyye do¤ar

Isfahanla rehavi’den geveflt do¤ar

Zengüle ile hicaz’dan nevruz do¤ar  

Isfahanla rast’dan selmek  do¤ar

Büzürgle zirefgend-i kuçek’den flehnaz ü
hisar do¤ar 

Buselikle neva uflflak’dan maye do¤ar

d) Makamlar›, agazeleri ve flubeleri aç›kla-
yan daireler 

6. Terkiplerin s›ralan›fl› (vr.13b-14b)

1. bestenigâr,  2. nirîzî,  3. pencgâh, 4. bes-
te-›sfahân,  5.zilkeflhâverân, 6. zîrkeflîde, 7. aflî-
rân, 8. ›sfahânek, 9.uzzâl, 10. nihâvend, 11. hü-
mâyûn, 12. bahr-i nâzik, 13. hisârek, 14. türkî
hicâz, 15. hicâz-› muhâlif, 16. râhatülervâh, 17.
nevâ-aflirân, 18. zâvilî, 19. müberka, 20. zem-
zeme, 21. nevrûz-› rûmî, 22. rekb, 23. rekb-i
nevrûz, 24. zîrefkend-i büzürg, 25. sâzkâr, 26.
nihâvend-i rûmî, 27. niflâverek, 28. vech-i hü-
seynî, 29. karcigâr, 30. rûy-i ›râk, 31. müsteâr,
32. nigâr, 33. gerdâniye-nigâr, 34. gerdâniye-
buselik, 35. muhayyer, 36. se- bahr (sipihr?),
37. hüseynî-acem, 38. hicâz-› büzürg, 39. mu-
hâlifek, 40. hisâr-evc, 41. nühüft, 42. nigârînek,
43. ‘acem zîrkeflîde, 44. râst-mâye, 45. uflflâk
[mâye], 46. segâh-mâye, 47. terkîb-i sabâ, 48.
nevrûz-› ‘acem, 49. çârgâh-› acem, 50. segâh-›
acem, 51. dügâh-› acem, 52. hicâz-› acem, 53.
uzzâl-i acem, 54. acem-râst, 55. sebz-ender-
sebz, 56. âvâze-i zenbûr.

7. Terkiplerin anlat›m› (vr.14b-17a)

Terkiplerin elli üçü anlat›mda yer al›r. An-
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(12) Maye ve Utaridin karakte-
ri  ve unsuru yaz›lmam›flt›r.
(13) Bu dairede agâzeler s›ras›-
na göre yaz›lmad›¤› gibi eksik-
liklerde görülmektedir.

Resim 3; 12 makam ve 12 burç
dairesi (vr. 6b)



lat›mda yer almayan terkipler  rekb ve avaze-
i zenbur ve nevruz-i rumi’dir. Terkip anlat›-
m›nda sebzsendersebz’in Muhammed Lala ta-
raf›ndan  terkip edildi¤i belirtilir. fiöyle ki;
"...sebz-ender-sebz oldur ki çârgâh ve büzürg
ve hicâz ve mâye ve pençgâh ve rehâvi ve nü-
hüft ve uzzâl cem ola ad›n sebz-ender-sebz
koyalar.  Vard›, Muhammed Lala bu sekiz ma-
kâm› cem  itdi, bir terkîb eyledi, aña sebz-en-
der-sebz ad kod›..." 

Ard›ndan nas›l terkip yap›labilece¤ini an-
lat›r. Bunu yapabilmek için terkipleri ve ava-
zeleri ve bu ilmi iyi bilmek, üstad hizmetine
girüp üstad olmak gerekir. Sonra iki perdeyi,
iki avazeyi ya da iki flubeyi bir araya getirerek
terkip elde edilmifl olur. 

8. Usûllerin anlat›m› (vr.17a-19b)

Usûller ikiye ayr›lmaktad›r. Birine Sakîl
di¤erine ise Hafîf ad› verilir.  fiu flekilde  gös-
terilir.

Sakil Hafif
1. Verflân 1. Remel 
2. Revân 2. Remel-i Kasîr         
3. Türkî 3. Çahârdarb             
4. Semâ'î 4. Sedarb                    
5. Fahte 5. Râh-› kerd
6.Serendâzî 6. Muhammes
7. Buhâr-î çâr darb 7. Remel-i Sengin
8. Hezec 8. Çârdarb-› Hafîf
9. Evsat 9. Darbeyn                
10. Çiftedarb
Yazar, yukar›da s›ralad›¤›m›z usulleri

aç›klamazken darbeyn usûlüne aç›klama ge-
tirmifltir. Darbeyn, bir devr-i sakîl ve bir devr-
i hafîf usulünün birleflmesinden meydana ge-
tirilmifltir. 

Çârdarb-› Hafîf : Bir devr-i çâr-darbeyn ve
bir devr-i hafîf'in birleflmesinden  oluflur ve
darbeyn ad›n› al›r. 

Çârdarb-› Sakîl : Nîm darbeyn'dir. Bir
devr-i sakîl'den ve bir hafîf'in bir araya gelme-
siyle oluflur ve ad›na Darbeyn dediler. 

Darb-› Sakîl : 24 harfdir.

Daire-i Hafîf : 16 harfdir.

Daire-i Remel-i Tavîl : 18 harfdir.

Daire-i Remel-i Kasîr : 14 harfdir.

Çahârdarb (Hafîf+Remel-i Kasîr): 20 harf-
dir.

Daire-i Muhammes-i Tavîl (Sakîl+Fahte-
Çardarb): 38 harfdir. 

Verflân : 12 harfdir.

Türkî Darb : 10 harfdir.

Fahte  Darb: 14 harfdir.

-Daire-i Sakîl'in N›sf› Remel, Rub’-› He-
zec'dir. 

-Daire-i Hafîf'in N›sf-› Muhammes-i Kasîr
(N›sf› = Yar›s›), Rub’-› Hezec-i Kasîrdür (Rub'-
› = Dörtte biri) 

Eski üstatlar›n, as›l darb› alt›ya ay›rd›¤›n-
dan söz edilmektedir.  Bu alt› darb flöyle s›ra-
lanmaktad›r. 

1. Revân,  2. Türkî, 3. Semâ'î, 4. Fahte, 5.
Remel-i Tiz, 6.Remel-i Sengîn

Bu darblar›n kaç nakarat oldu¤u hakk›n-
da bilgi verilmemekte ancak "birbirine benze-
mez, ama birbirine yak›nd›r " ifadesi kullan›l-
maktad›r. 

9. Usullerin daireler fleklinde gösteril-
mesi (vr. 19b-24a)  

S›ras›yla dairelerde geçen usul adlar› flun-
lard›r:  1. Sakîl, 2. hafîf, 3. remel-tavîl, 4. remel-
i kasîr, 5. verflân , 6. türkî darb, 7. fâhte , 8. çâr-
darb-› tavil, 9. muhammes-i tavîl, 10. Çâr-
darb-› hafîf, 11. sakâl-i tavîl ve hem? darb-› sa-
kîl, 12. n›sf [remel], 13.  rub‘› hezec, 14. hafî-
fü’l-asl, 15. n›sf muhammesü’l-hafif, 16. rub‘›
hezec, 17. darbeyn-i sakîlü’l-hafif, 18. remel-i
sengîn 

10. Musikiye bafllamak isteyenler için
tavsiyeler ve müzik türleri hakk›nda bilgi
(vr. 24a-25b)

Usul konusunun öneminden söz eden
K›rflehirli, tanr› bir kimseye güzel ses, güzel
bir görünüfl verebilir ancak usulü olmazsa se-
sin sefas› olmaz der. Bir hikaye ile konuya
aç›kl›k getirir. Ebu Ali Sina der ki "‘âlemde
(dünyada) hîç bir ‘ilm varm›dur ki  ben ân› (onu)
bilmezem?"  Safiyyüddin Urmevi bunu duyar.
Ba¤dat flehrinde kendisinin terbiye etti¤i alt›
flakirdi (ç›ra¤›) vard›r ve müzik ilmini çok iyi
ö¤renmifllerdir.  Onlar› M›s›r flehrine gitmele-
rini ister ve der ki "varuñ Ebû ‘Alî Sînâ’nuñ ka-
t›nda bu ‘ilmi  idüñ  iflit[s]ün göre ki ‘ilm nicedür?
ve görüñ kim nedür?". fiakirtler M›s›r’a gelirler,
Ebu Ali Sina'y› bulurlar, el öper ve otururlar.
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Nevbet-i Mürettep okumaya bafllarlar.
Ebu Ali Sina hayran kal›r. Bunlar›n haberini
duymufl ama görmemifltir. Nevbet bitti¤inde
bu fenni çok be¤enir ve "hûb ve latîf ve nâzük
‘ilm didi gâyet hôfl-vakt old›" diyerek uzun süre
bu ilimle ilgilenir, tüm makamlar›n asl›n› ve
detaylar›n›, her birinin nakarat›n› ve dairesini
anlar.  Bu konuda eser meydana getirebilsin
ister ama vurufl ve usule hakim olamaz.  Çok
u¤rafl›r ama baflaramaz ve aciz kal›r.   K›rfle-
hirli "Pes eyle olsa usûl dah› hidâyetimifl" diyerek
hikayeyi tamamlar.

Sonra nevbet-i müretteb’in yap›l›fl› tan›mla-
n›r: Önce bir makam gösterip peflrev yap›l›r.
Ard›ndan hüsrevâni yani yine bir makam gös-
terip peflrev yap›l›r. Sakîl veya hafîf usulün-
den biri tercih edilerek iki devr/defa nak›fl na-
karat gösterilir.  Sonra bir gazel okunur  ve kavl
yap›l›r ard›ndan bir na¤me ve  kavlden oluflan
bir parça ile nevbet sona erer. 

Guyendelik yapmak isteyenler için üstad-
lar baz› tavsiyeler verir. Bu tavsiyeler üç bafl-
l›kta toplanm›flt›r: 

Kabl: Bir kifli flark›c›l›k yapmak istiyorsa,
önce usulünü vurur, sonra sözünü okur. 

Ma: Hem darb› hem de sözünü biliyorsa
ikisini birden yapar.

Bâ'd: Önce söz okunur, sonra darb vuru-
lur. 

Bu tavsiyelerin özellikle üstad›ndan ö¤re-
nilmesi gerekti¤ini vurgular. 

11. Günün saatlerine ve insan fizyono-
misine göre uygun makamlar ve etkileri
(vr.25b-28a)

On iki makam, yedi agaze, dört flube ve
terkiplerin hangi saat ve vakitte icra edilebile-
ci¤ini belirtir.  Çeflitli yarad›l›fllardan söz eder
ve flöyle s›n›flar. 

Sabahdan kufllu¤a de¤in so¤uk ve kuru,
kuflluktan ikindiye de¤in s›cak ve kuru, ikin-
diden yats›ya de¤in s›cak ve ›slak, yats›dan sa-
baha de¤in ise so¤uk ve kurudur.

Sabah-kuflluk aras› tavsiye edilen makam-
lar: Uflflak, hüseynî, kûçek, nevrûz, zilkefl-ha-
verân, niflaverek, hisâr, rekb, rekb-i nevrûz,
muhayyer, hüseynî-acem, çârgâh-› acem, se-
bahr, uflflâk-mâye, nevâ-aflîrân. Tabiat› so¤uk

ve ›slakt›r.

Kuflluk-‹kindi aras› tavsiye edilen ma-
kamlar: Irâk, zengûle, nevâ, geveflt, segâh, zâ-
vilî, rûy-i ›râk, hisârek, segah-mâye, müste'ar,
nihâvend, hümâyûn, ›râk-mâye, müberka,
sâzkâr, mutedîl, segâh-› acem, ›râk-› acem. Ta-
biat› s›cak ve kurudur.

‹kindi-Yats› aras› tavsiye edilen makam-
lar: Isfahân, rehâvî, bûselik, vech-i hüseynî,
karcigâr, beste-›sfahân, zîrkeflîde, nigâr, zem-
zeme, gerdâniye. Tabiat› s›cak ve ›slakd›r.

Yats›-Sabah aras› tavsiye edilen makam-
lar: Râst, büzürg, hicâz, flehnaz, selmek, beste-
nigâr, nirîzi, gerdâniye, nigâr-aflîrân, pencgâh,
râst-mâye, uzzâl, uzzâl-acem, hicâz-› muhâlif,
rahatülervâh, muhalifek, hicâz-› acem, nühüft,
nihâvend, bahr-i nâzik, hicâz-büzürg. Tabiat›
so¤uk ve kurudur. 

‹nsanlar›n tenlerine göre makamlar ve
tabiatlar› flöyledir:

Kara ya¤›z (esmer), tabiat› s›cak ve kuru-
dur. Irak makam›na tâbi olan makamlar.

Bu¤day tenli, tabiât› s›cak ve ›slakt›r. Isfa-
hân makam›na tâbî olan makamlar.

Sar›fl›n, tabiât› so¤uk ve kurudur.  Râst
makam›na tâbî olan makamlar.

Ne sar› ne kara (kumral), tabiat› so¤uk ve
›slakt›r. Kûçek makam›na tâbî olan makamlar. 

12. Çalg›lar›n düzenleri hakk›nda bilgi-
ler (vr. 28a- 30a)

- Ud'un düzeni  ve bu düzenin çizim ile
gösterilmesi 

- Çeng'in düzeni ve bu düzenin çizim ile
gösterilmesi 

- Nay'›n düzeni 
Çalg›lar›n ö¤renilmesinde baz› tavsiyeler

verir. Mesela nay ile ilgili olarak flöyle der;
"Eger dilerisen ki nây çalmak ögrenesin üstâd
dah› ele girmese var nây al  yukarudan aflag-
ya degin yidi perdedür yidinci perde hemân
râst evidür..." ve perdeleri belirttikten sonra
"Eger bir zamân eda(?) eyleyesin tâ bir üstâda
iriflesin.  Eger üstâd bulmaz›sañ bu didüklerü-
müzi ri‘âyet idesin ki saña üstâd [yiter]/"

K›rflehirli ud, çeng ve ney hakk›nda bilgi-
ler verirken, çalg›lar›n düzenlerini de flöyle s›-
ralamaktad›r.
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Çalg›n›n  Tel ya da Perde 
Ad› Perde say›s› Adlar›

UD 5 1 Çargâh
2 Râst
3 Isfahan 
4 Dügâh
5 Hüseynî

ÇENG 9 1 Muhayyer
2 Gerdâniye
3 Hisâr
4 Hüseynî
5 Pencgâh
6 Çârgâh
7 Segâh
8 Dügâh
9 Râst

NEY 7 1 Hüseynî
2 Pencgâh
3 Çârgâh
4 Segâh
5 Dügâh
6 (Yaz›lmam›flt›r.)
7 Râst

13.  Çalg›larda yap›labilecek makam dü-
zenlerinin/akortlar›n›n anlat›m› (vr.30b-32b)

Çeng çalg›s›n›n yap›labilecek düzenler ve
düzenden do¤an makamlar› girifsiz, giriftsiz-
giriftli ya da giriftli olarak hangi makamlar›n
icars›n›n yap›labilece¤ini anlat›r. Düzenler
flunlard›r. Râst, Hicâz, Hicâz-Zîrgüle, Acem,
Büzürg, Irâk, Nevâ, Bûselîk ve Isfahân. 

Bu düzenler belirtilir ve fera¤ kayd› ile
K›rflehirli Edvar Çevirisi sona erer. 

14. K›rflehirli Edvar› Çevirisininden son-
ra yer alan güfte ve fliirler (vr. 33a-37b)

Eserin tan›t›m›nda da sözedildi¤i üzere
32b’den sonra  33a-37b aras›ndaki k›s›mda
Türkçe, Farsça ve Arapça güfte ve fliirler yer
almaktad›r.   

Terkib-i Mevlana Kutbettin fiirazi bafll›¤› al-
t›nda manzum Farsça yaz›lm›fl macun tarifi,
hemen alt›nda Türkçe bir dörtlük vard›r. Baz›
varaklarda Farsça ve Türkçe yaz›lm›fl bafll›ks›z
fliirler yer almaktad›r. Türkçe fliirlerin hiçbi-
rinde bestekar, usul gibi bilgiler yoktur. Bafl-
l›kta bestekar, makam›, usulu hatta baz›lar›n-
da form ad› bulunan güfteler flunlard›r;

Abdülmümin Safiyüddin’e ait eserler: Hü-
seyni, sakil; vech-i hüseyni, sakil; ›sfahan, sa-
kil; ›sfahan, sakil, amel(14); gerdaniye. Güftele-
rin tümünün dili Arapça'd›r.

Hace’ye [Abdülkadir Meragi] ait eserler:
Çargah, sidarb; dügah, çardarb nevbet(15); rast
sidarb, Uzzal-› ûst gazel(16), evsat, uflflak (ufl-
flak’l› uzzal, gazel , evsat), Abdülkadir Sultan

Ahmet be gazel, Çargah amel (Sultan Ah-
met’in gazeline Hace Abdülkadir’in Çargah
makam›nda ameli).

Mirza Gazenfer’e ait eserler: Segah, sidarb;
›sfahan, sidarb; acem, sidarb; hüseyni, sidarb;
dügah, sidarb; pencgah, nimsakil; hüseyni,
amel.

Ali Sitayi’ye  ait eserler: ›rak, sidarb; dü-
gah-uzzal, sidarb; ›rak, tarabengiz; ›sfahan,
evsat.

Harbendezade ait eserler: Buselik, sidarb.
Kime ait oldu¤u bilinmeyen güfteler; Ufl-

flak, evsad; ›rak, evsad; pencgah sidarb; dü-
gah, amel; dügah, amel, Rast amel; dügah-
acem, acem, hafif; pencgah, sakil; hüseyni si-
darb, segah, sakil Arabî?; hafif acem.

Yukar›da s›ralad›¤›m›z güftelerin tümünü
kaleme alan kifli  K›rflehirli Edvar Çevirisi nin
de yazar› olan Harîrî Bin Mehemmeddir. Ha-
rirî’nin Kaleme ald›¤› güfte ve fliirler 13. yüz-
y›l ile 15. yüzy›l aras›nda yaflam›fl olan Safiy-
yüddin Urmevi, Abdülkadir Meragi, Kutbet-
tin fiirazi ve Molla Cami gibi meflhur alimlere
aittir. Bu güftelerin kitab›n içinde yer almas›
eserin tümünün Fatih döneminde yaz›lm›fl ol-
du¤unu bir kez daha kan›tlar gibidir.
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Resim 4; Son sayfa ve fera¤ kayd›
(vr.32b)

(14) Acemler (Do¤u Türkleri)
Remel, Muhammes, Hezec gibi
k›sa usullerle ve Farsça sözler
üzerine besteledikleri eserlere
Amel ad› verilir. Bu eserler,
matla, cedvel, savtü’l-vasat ve
teflyi denen k›s›mlardan mey-
dana gelir. ...Amel daha sonra-
ki devirlerde, Murabba, Beste
olarak karfl›m›za ç›km›fl ve
Türk Musikisinde, günümüze
dek ehemmiyetini muhafaza
etmifltir. Bkz. Yalç›n Tura,
"Türk Musikisi Formlar›, Eski
Formlar" Kaynaklar, 1984, s.59-
60. Amel formunun Farsça söz-
lerden olufltu¤u belirtilmekle
beraber Isfahan makam›nda
sakil usulündeki Safiyyüd-
din’in amel formundaki
eserinin dili Arapça'd›r.
(15) Bkz.Bildirimizde aç›klan-
m›flt›r.
(16) Gazel: Münferid bir par-
çay› uzatmak ondan duyulan
hazz›, al›nan  zevki devam et-
tirmek için icra edilen na¤-
melere denir. Uzat›lmak is-
tenen parça ile ayn› usulde
olur ve Farsça sözler üzerine
oturtulur. Bkz.Yalç›n Tura,
"Türk Musikisi Eski Formlar"
Kaynaklar, 1984, s.59
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çal›flmalar›na devam etmektedir.



Anadolu Hisar› ve Rumeli Hisar›, ‹stan-
bul’un fethinde çok önemli rol oynam›flt›r.
fiehrin Anadolu yakas›nda Göksu Deresi’nin
denize ulaflt›¤› noktada yer alan Anadolu Hi-
sar› (res.1) ile karfl›s›nda Avrupa yakas›ndaki
Rumeli Hisar› (res.2) Bo¤az’›n en dar yerinde,
Bo¤az’›n kontrolünü sa¤lamak amac›yla yap›l-
m›flt›r. Bo¤azdan geçen gemilerin kontrolü ba-
flar›yla sa¤lanm›fl, bu sayede 1453 y›l›nda ‹s-
tanbul’un fethi gerçekleflmifltir. 

Anadolu Hisar› (Akça Hisar, Güzelce Hi-
sar, Yenice Kale) Y›ld›r›m Bayezid, Rumeli Hi-
sar› (Bo¤az Kesen, Yenice Hisar) ise Fatih Sul-
tan Mehmed taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. 

Anadolu Hisar›

Y›ld›r›m Bayezid, Bo¤az’›n geçifllerini
kontrol alt›na alabilmek için Türklerin hakimi-
yeti alt›ndaki Anadolu’da, Bo¤az’›n en dar ol-
du¤u bölümde Güzelce Hisar adl› kaleyi infla
ettirmifltir.(1) Mir’ât-› ‹stanbul’da H.798
(M.1395-1396) tarihinde infla edildi¤i(2) belirti-
len yap›n›n, Y›ld›r›m Bayezid’in Kocaeli’nden
Yoros’a giderken yapt›r›ld›¤› söylenir.(3) ‹ncic-
yan ise Anadolu Hisar›’n›n Rumeli Hisa-
r›’ndan 58 y›l önce yapt›r›ld›¤›n›, Sultan Y›ld›-
r›m Bayezid’in Sofya’y› Macarlardan kurtar›p
Bursa’ya döndükten sonra, Kocaeli yoluyla Bo-
¤az’a geldi¤ini ve hisar› yapt›rarak H›ristiyan
gemilerinin Karadeniz’den flehre girmelerini
engelledi¤ini ve ‹mparator Manuel’in padiflaha
vergi vermeye raz› olmas›yla padiflah›n geri
döndü¤ünü, bu olaylar›n 797 (M.1394) y›l›nda

oldu¤unu belirtir.(4) 1452 y›l›nda Fatih Sultan
Mehmed Rumeli Hisar›’n› infla ettirirken, Ana-
dolu Hisar›’n› da güçlendirmek amac›yla kale
etraf›na, köflelerinde burçlar›yla hisarpeçe yap-
t›rm›flt›r. ‹stanbul’un fethinden sonra Rumeli
Hisar› gibi Anadolu Hisar› da hapishane ola-
rak kullan›lmaya bafllanarak suçlu yeniçeriler
hapsedilmifltir. 18. yüzy›lda bölgede yerleflim-
lerin artmas›yla tamamen faaliyet d›fl› kalan hi-
sar›n 19. yüzy›l ortalar›na kadar mimari bütün-
lü¤ü korunmufl olmas›na karfl›l›k, 1830’larda
hisar duvarlar› ile Göksu Deresi aras›ndaki k›-
y› doldurularak ahflap yal›lar yap›lm›flt›r. Son-
ras›nda sur duvar›ndan d›fla aç›lan iki kap›
y›kt›r›larak ana yol için duvara iki büyük delik
aç›lm›flt›r. 1928 y›l›nda Hisar’›n baz› bölümleri
tamir edilmifl, iç avludaki baz› evler y›kt›r›l-
m›flt›r. Hisar’›n Y›ld›r›m Bayezid döneminde
infla edilmifl k›s›mlar›nda moloz tafl ve arala-
r›nda tu¤lalardan oluflan duvar sistemi ve çok
az tu¤la geometrik süsleme vard›r. Fatih döne-
minde ise farkl› duvar örgüsü kullan›lm›flt›r.
Top menfezlerinin kemerleri kesme tafltan ya-
p›lm›flt›r. Anadolu Hisar›, esas›nda dörtgen
büyük bir kule ve etraf›n› saran çevre duvar›n-
dan oluflur. Fatih Sultan Mehmed, bu yap› bü-
tünlü¤ünü güçlendirmek amac›yla yuvarlak
üç kuleyle desteklenen ve üzeri mazgall› se¤ir-
dim yoluyla biten duvarlar› ve top yuvalar›n›
infla ettirmifltir. Fatih’in yapt›rd›¤› hisarpeçede
kesme tafl kullan›lm›flt›r. 1830’lu y›llara kadar
hisar›n dörtgen planl›, dört katl› üzeri tonoz
örtülü kulesi ve burçlar› üzerinde günümüze
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1) ‹brahim Hakk› Konyal›,
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1976, s.25.
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tanbul I. Cild (Anadolu Yaka-
s›), (Haz.G.Kut-H.Aynur), ‹s-
tanbul 1996, s.292.
(3) Semavi Eyice, “Anadolu
Hisar›”, Dünden Bugüne ‹s-
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tanbul 1993, s.251.

(4) ⁄. ‹ncicyan, XVIII. As›rda
‹stanbul, (Çev. Hrand D. And-
reasyan), ikinci bask›, ‹stanbul
1976, s.129.

Resim 1; Anadolu Hisar›,
foto¤raf, 2003. (Gül Sar›dik-
men Ahraz).

Resim 2; Rumeli Hisar›,
foto¤raf. (Cezar, s.49).

Resim 3; Anadolu Hisar›,
minyatür, Hamse-i Atâî, 1728,
Topkap› Saray› Müzesi
Kütüphanesi, R.816, yaprak
71b. (Yüzy›llar Boyunca
Venedik ve ‹stanbul
Görünümleri, s.45).

Resim 4; Albert Gabriel,
Anadolu Hisar›, (Chateaux
Turcs Du Bosphore, PL.A).

Resim 5; Melling, Anadolu
Hisar›, gravür, (Voyage
Pittoresque De Constantinople
et Des Rives Du Bosphore,
Pl.no:32’den ayr›nt›).

Resim 6; Rumeli Hisar›, miny-
atür, Hamse-i Atâî, 1728,
Topkap› Saray› Müzesi
Kütüphanesi, R.816, yaprak
72a. (Yüzy›llar Boyunca
Venedik ve ‹stanbul
Görünümleri, s.45).



ulaflmayan kurflun kapl› ahflap külahlar oldu¤u
bilinir. Anadolu Hisar›’n›n kule ve burçlar›n›
külah örtülü gösteren minyatür ve gravür ör-
nekleri vard›r. Topkap› Saray› Müzesi Kütüp-
hanesi, R.816’daki 1728 tarihli Hamse-i Atâî adl›
minyatürlü elyazma eserde yaprak 71b’de Ana-
dolu Hisar›’n› gösteren minyatürde (res.3) hi-
sarda külahlar görülür. Albert Gabriel’in haz›r-
lad›¤› ve Anadolu ile Rumeli Hisar› ve Yediku-
le hakk›nda kapsaml› bir çal›flma örne¤i sunan
Chateaux Turcs Du Bosphore adl› eserde yer alan
Anadolu Hisar› resim örne¤i (res.4) ve Mel-
ling’in hisarlar›n 18. yüzy›ldaki görünümlerini
sunan gravürleri de (res.5) yap›y› külah örtülü
olarak gösterir.

Rumeli Hisar›

Rumeli Hisar›’n›n yap›m›na 1452 y›l›nda
bafllanm›flt›r. Rumeli Hisar›, A Kulesi, B Kulesi
ve C Kulesi olmak üzere üç büyük kuleye ve
bu büyük kuleler d›fl›nda, sur duvarlar›nda kü-
çük kulelere sahiptir. Dikdörtgen, çok kenarl›
ve daire planl› olmak üzere bu onüç küçük ku-
le, savunmadaki ifllevlerinin yan›nda, yüksek
sur duvar›na da destek olur. Kulelerin üst k›s-
m›nda dendanlar ve se¤irdim yollar› vard›r.
Hisar›n yap›m›nda de¤iflik kiflilerin masrafa ka-
t›ld›klar›, kule ve beden duvarlar›n›n yap›m›na
nezaret ettikleri bilinir. Güneybat›’da yer alan
C Kulesi üzerindeki kitabeden, bu kulenin ke-
sin olarak Za¤anos Pafla’n›n nezaretinde yap›l-
d›¤› anlafl›lmaktad›r. Buna karfl›l›k kesin olma-
makla birlikte Kuzeybat›’daki A Kulesi’nin Sa-
ruca Pafla, k›y›da kalan B Kulesi’nin ise Halil
Pafla taraf›ndan yapt›r›ld›¤› söylenir.(5) ‹ç k›-

s›mlar› ahflapla katlara bölünmüfl olan bu yap›-
lardan Saruca ve Za¤anos Pafla kuleleri daire,
Halil Pafla Kulesi ise oniki kenarl› plana sahip-
tir. Ayr›ca sahilde yer alan Halil Pafla Kule-
si’nin önünde ayr› bir hisarpeçe vard›r. Saruca
Pafla Kulesi çat›dan önce tu¤la kubbeye sahip-
tir. Buna karfl›l›k, di¤er kulelerin üst katlar› düz
çat›dan sonra do¤rudan ahflap külaha ba¤lan-
m›flt›r.(6) Külahlar›n varl›¤›, Topkap› Saray›
Müzesi Kütüphanesi, R.816’daki 1728 tarihli
Hamse-i Atâî adl› minyatürlü elyazma eserde
yaprak 72a’da Rumeli Hisar›’n› tasvir eden
minyatür (res.6), Gabriel’in çizimi (res.7) ve
Melling’in gravür (res.8) örnekleri d›fl›nda, 27
Kas›m 1725 y›l›nda “Kral›n Do¤udaki Ressam›”
unvan›n› alan(7) ünlü Frans›z sanatç› Jean-Bap-
tiste Van Mour’un (1671-1737) Amsterdam
Rijksmuseum Koleksiyonu’nda yer alan Türk
Dü¤ünü adl› ya¤l›boya resminde de (res.9) aç›k-
ça görülmektedir. 

Hisar, ‹stanbul’un fethinin ard›ndan strate-
jik önemini yitirerek, Osmanl› egemenli¤inde
hapishane olarak ifllevini sürdürmüfltür. ‹ncic-
yan da XVIII. As›rda ‹stanbul adl› eserinde a¤›r
suçlu yeniçerilerin burada hapsedildi¤ini be-
lirtmifltir.(8) 1509 y›l›ndaki büyük depremde
zarar gören hisar hemen tamir edilmifltir.17.
yüzy›l ortalar›nda yang›n geçirdi¤i bilinen hi-
sar, III. Selim döneminde (1789-1807) onar›l-
m›flt›r.(9) I. Dünya Savafl› s›ras›nda Bahriye Na-
z›r› Cemal Pafla taraf›ndan restore ettirilerek
Deniz Müzesi’ne dönüfltürülmesi istenmifl ve
çal›flmalara bafllanm›flt›r. Ancak 1918 y›l›nda 
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tanbul 1998, s.22.
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ve An›larla (1955-1957), ‹stan-
bul, 2001, s.6. 

Resim 7; Albert Gabriel,
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Hisar›, gravür, (Voyage
Pittoresque De Constantinople
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Resim 9; Jean-Baptiste Van
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ya¤l›boya, 59 x 90 cm.
Amsterdam Rijksmuseum
Koleksiyonu. (Boppe, s.15).

Resim 10; ‹hsan, Rumeli
Hisar›, tuval üzerine
ya¤l›boya, 94 x 138 cm. MSÜ
‹RHM. 

Resim 11; Halit Naci, Rumeli
Hisar›, suluboya, 30 x 43 cm.
Özel Koleksiyon. (Karateke,
s.98).

Resim 12; Nazmi Ziya Güran,
Bo¤aziçi Küçüksu’dan, tuval
üzerine ya¤l›boya, 43 x 61 cm.
MSÜ ‹RHM.



savafl›n kaybedilmesiyle birlikte bu faaliyet
durdurulmufltur.(10) 1954 y›l›nda Cumhurbafl-
kan› Celal Bayer’in iste¤iyle yap›n›n restoras-
yon haz›rl›klar›na bafllanarak, 1955-1957 y›llar›
aras›nda hisar tamamen tamir edilmifltir. Bu s›-
rada daha önceden avluyu iflgal edecek biçim-
de yap›lan evler istimlak edilmifl ve aç›k hava
tiyatrosu ile birlikte baz› tesisler eklenmifltir.
1995’de de küçük bir onar›m geçiren yap›, gü-
nümüzde müze olarak hizmet vermektedir.

Hisar Resimleri

‹stanbul’un fethinde kilit noktas› say›labi-
lecek bu iki hisar, Türk ressamlar›n›n da ilgisi-
ni çekmifl ve resmi yap›lmaya de¤er bulun-
mufltur. Sezer Tansu¤, Resimlerde Bo¤aziçi adl›
makalesinde, “Bo¤aziçi pitoreskini konu alan ve
‘Veduta’ misali bir tür oluflturdu¤u anlafl›lan resim
örneklerinin tarihsel serüveni, 16. yüzy›l›n ünlü
haritac› ve peyzaj ressam› Matrakç› Nasuh’un ayn›
zamanda belgesel bir kroki niteli¤i tafl›yan ‹stanbul
resmi ile bafllat›labilir. Ancak ‹stanbul’un fethiyle
ilgili yap›lar olarak, böyle bir peyzaj gelene¤inin
bafllang›ç noktas›na yerlefltirilmesi gereken örnekler
Rumeli ve Anadolu hisarlar›n›n tasvirleri olmal›-
d›r. Bu yap›lar›n bir Hamse-i Atâî kopyas›nda yer
alan minyatürleri Bo¤aziçi resimlerinin ilk örnekle-
rini oluflturmaktad›r.”(11) diyerek, Rumeli ve
Anadolu Hisar› tasvirlerinin Bo¤aziçi resimle-
rinin öncüsü oldu¤unu vurgulam›flt›r. Yine Se-
zer Tansu¤’un belirtti¤i gibi hisar resimlerin-
den önceki resim örneklerinde, genellikle ‹s-
tanbul liman›, kent görünümleri ve tarihsel

yerleflimle yak›n ba¤lant›s› nedeniyle Haliç’i
vurgulayan(12) tasvirler yo¤unken, sonras›nda
fethin de simgesi olan hisar tasvirleri ile Bo¤a-
ziçi resimleri a¤›rl›k kazanm›flt›r. Gerek Bo¤a-
ziçi resimlerinin öncüsü olarak, gerek fethin
simgesi olarak, gerekse resmi yap›lmaya de¤er
pitoresk görünümler sunan, bo¤azda karfl›l›kl›
duran Anadolu ve Rumeli hisarlar›n›n yabanc›
sanatç›lar taraf›ndan yap›lm›fl çok say›da gra-
vür, suluboya ve ya¤l›boya resim örnekleri d›-
fl›nda, Türk ressamlar taraf›ndan yap›lm›fl çok
say›da ya¤l›boya ya da suluboya resmi vard›r.

Rumeli Hisar› Resimleri

Ressam ‹hsan (1882-1906), MSÜ ‹RHM’de-
ki, 19. yüzy›l sonuna tarihlendirilen “Rumeli
Hisar›” adl› ya¤l›boya resminde, hisar›n yer al-
d›¤› tepeden bak›fl aç›s›yla yap›n›n belirli bir
bölümünü resmetmifltir (res.10). Resmin solun-
da, yuvarlak planl›, yüksek Saruca Pafla Kulesi,
dendanl› duvarlar ve burçlar, paralelinde de-
niz taraf›ndaki duvarlar ve kuleler görülür.
Arada yer alan Marmara Denizi iki k›tay› ay›-
r›r ve resmin sa¤›nda Anadolu topraklar› görü-
lür. 

Asker Ressamlar Kufla¤›’ndan olan Halit
Naci’nin (1875-1927), “Rumeli Hisar›” adl› su-
luboya resmi (res.11), hisar›n dendanl› duvar-
lar›n›, burçlar›n› ve Za¤anos Pafla Kulesi’ni be-
timler. Resimde birinci planda sur duvarlar› ve
geriye do¤ru perspektifle giden kule, vapurla-
r›n gitti¤i deniz ve sahil k›sm› yap›larla dolu
olarak flehrin Anadolu yakas›nda Kandilli s›rt-

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

407

(11) Sezer Tansu¤, “Resimler-
de Bo¤aziçi”, ‹stanbul Arma-
¤an› 2 Bo¤aziçi Medeniyeti,
‹stanbul 1996, s.210.

(12)Sezer Tansu¤, a.g.m., s.210.

Resim 13; ‹brahim Çall›,
Rumeli Hisar›-Baltaliman›,
tuval üzerine ya¤l›boya, 38 x
46 cm. ‹fl Bankas› Koleksiyonu. 

Resim 14; ‹brahim Çall›,
Bo¤aziçi, tuval üzerine
ya¤l›boya, ‹fl Bankas›
Koleksiyonu. 

Resim 15; ‹brahim Çall›,
Hisar’dan Bo¤aziçi, duralit
üzerine ya¤l›boya, 22 x 35 cm.
Özel Koleksiyon. (Özsezgin,
s.111).

Resim 16; Hayri Çizel, Hisar’›
Dikerken, tuval üzerine ya¤l›-
boya, 73 x 102 cm. Yap› Kredi
Koleksiyonu. 

Resim 17; Hayri Çizel, Hisar,
tuval üzerine ya¤l›boya, 49 x
71 cm. Yap› Kredi Koleksiyonu. 

Resim 18; Hayri Çizel, Rumeli
Hisar›, 1947, ya¤l›boya, 40 x
55 cm. Ziraat Bankas› Kolek-
siyonu.



lar›nda evler ve Kandilli sahilindeki yal›lar
görülür. Resim, Saruca Pafla Kulesi yönünden
bir bak›fl aç›s› sunar.

Rumeli Hisar› görünümleri 1914 Kufla¤› ve
Çall› Kufla¤› olarak da adland›r›lan ‹zlenimci
Kuflak sanatç›lar› taraf›ndan sevilerek resmedil-
mifltir. MSÜ ‹RHM’deki “Bo¤aziçi Küçük-
su”dan adl› ya¤l›boya resmiyle (res.12) Nazmi
Ziya Güran (1881-1937), Rumeli Hisar›’n› Ana-
dolu yakas›ndan bak›fl aç›s›yla a¤aç yapraklar›
aras›nda kalan Saruca Pafla Kulesi d›fl›nda hi-
sar›n tüm plan› okunacak flekilde tam olarak
resmetmifltir. Nurullah Berk’in deyimiyle ‘‹s-
tanbul Ressam›’ ad›na en çok uyan ve ‹stan-
bul’un yaz güneflinin, aç›k hava görünümleri-
nin ressam›(13) olan ve Türk resminde sanat ya-
flam›n›n bafl›ndan sonuna kadar ‹zlenimci tek-
ni¤e ba¤l› olarak eserler üreten Nazmi Ziya,
yeflillik Anadolu yakas›nda a¤açl›kl› alanda
a¤aç gölgesinde dinlenen bir grup figüre yer
verdi¤i peyzaj›nda, flehrin Avrupa yakas›na
hakim ö¤e olarak Rumeli Hisar›’n› betimlemifl-
tir. Yeflil tonlar›n›n egemenli¤indeki ›fl›kl› bi-
rinci plandan sonra, sa¤da büyük a¤açlar›n,
solda denizin yer ald›¤› orta plan ve karfl›daki
sahilden itibaren yukar›ya do¤ru Rumeli Hisa-
r›’n›n yay›ld›¤› tepe ve gerisinde mavi gökyü-
zü, Nazmi Ziya’n›n ‹zlenimci paletinin örne¤i-
dir.

Rumeli Hisar›’n› resmeden bir di¤er res-
sam, Türk resminde ‹zlenimci ak›m›n ünlü
temsilcilerinden biri olan ve gruba ad›n› veren
‹brahim Çall›’d›r (1882-1960). Hisar› de¤iflik
aç›lardan resmeden Çall›’n›n, ‹fl Bankas› Ko-
leksiyonu’nda iki resmi vard›r. “Rumeli Hisa-
r›-Baltaliman›” adl› resmi (res.13), k›fl peyzaj›
niteli¤indedir. Rumeli Hisar›’n›n büyük kulesi,
resmin merkezinde yer al›r. Hisar›n yer ald›¤›
tepe ve karfl›daki Anadolu yakas› beyaz karlar
alt›nda verilmifltir. Sanatç›n›n ayn› koleksiyon-
da yer alan “Bo¤aziçi” adl› tuval üzerine ya¤l›-
boya resminde (res.14) ise Hisar, Anadolu ya-
kas›ndan bak›larak resmedilmifltir. Resmin so-
lunda deniz, kay›k içinde insanlar ve geride
Rumeli yakas›nda tepe boyunca yükselen hi-
sar, resmin sa¤›nda ise Anadolu sahilinde yer
alan iki katl› ahflap yal›lar görülür. Çall›, Ru-
meli Hisar›n› betimleyen bir di¤er resmi olan
duralit üzerine ya¤l›boya “Hisar’dan Bo¤aziçi”
resminde (res.15) ise hisar›n büyük kulelerini,
dendanl› duvarlar›n› ve burçlar›n›n büyük bir
k›sm›n› resmetmifltir. Bo¤aziçi peyzaj› sunan
‹zlenimci tarzdaki resimde Marmara denizi ve
flehrin Anadolu yakas› resmin sol üst ve sa¤ alt
köflelerinde yükselen Saruca Pafla ve Za¤anos
Pafla kulelerinin aras›ndan görülür.

Hayri Çizel (1891-1950), Rumeli Hisar›’n›n
birçok kez resmini yapm›flt›r. “Hisar’› Diker-
ken” adl› (res.16) ya¤l›boya resmi, hisar›n infla
edilirken ki durumunu gösterir. MSÜ
‹RHM’deki Ressam ‹hsan’›n resmine benzer
flekilde Hisar’›n yer ald›¤› tepeden bak›fl aç›-
s›yla yap›lan resim, hisar›n inflas›n› temsili ola-
rak aktar›r. Diyagonal kompozisyonlu resmin
birinci plan›nda, solda, at üzerinde Fatih Sul-
tan Mehmed, yan›ndaki ve arkas›ndaki toplu-
lu¤a inflaat› süren kuleyi göstermektedir. Top-
lulu¤un gerisinde tamamlanm›fl olarak Saruca
Pafla Kulesi ve arazinin e¤imine uygun geliflen
dendanl› duvarlar görülür. Resmin sa¤›nda in-
flaat› süren iskele kurulu kule, Za¤anos Pafla
Kulesi’dir ve önünde inflaat iflinde çal›flan kala-
bal›k iflçi toplulu¤u görülür. Arka planda de-
niz ve Anadolu yakas›, gerisinde bulutlu gök-
yüzü yer al›r. Sultan’›n hisar›n yap›m›na bizzat
kat›ld›¤› ve inflaat› denetledi¤i bilinir. Hayri
Çizel de temsili olarak bunu aktarm›flt›r. 

Hayri Çizel’in “Hisar” adl› ya¤l›boya res-
mi (res.17) ise Rumeli Hisar›’n› tamamlanm›fl
olarak gösterir. Diyagonal kompozisyonlu re-
simde, hisar›n bulundu¤u tepeden bak›fl aç›-
s›yla, yeflillikler içinde Saruca Pafla Kulesi yük-
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(13) Nurullah Berk,Türk ve
Yabanc› Resminde ‹stanbul,
‹stanbul, 1977, s.23.

Resim 19; Kadri Aytolon, Ru-
meli Hisar›, ka¤›t üzerine su-
luboya, 25 x 34 cm. (Türk Res-
minde Baflyap›tlar Müzayede
Katalo¤u 1993, s.35).

Resim 20; Ahmet Do¤uer, Ru-
meli Hisar›’na Bir Bak›fl,
1936, karton üzerine ya¤l›boya,
32 x 40 cm. (Klasik ve Ça¤dafl
Türk Resmi Oryantalist Eser-
ler Artium Sungur Yaz
Müzayedesi 2002, s.91).

Resim 21; Naci Kalmuko¤lu,
Hisar, tuval üzerine ya¤l›boya,
‹fl Bankas› Koleksiyonu. 

Resim 22; Naci Kalmuko¤lu,
Hisar, tuval üzerine ya¤l›boya,
‹fl Bankas› Koleksiyonu.



selir. Saruca Pafla Kulesi ile Za¤anos Pafla Ku-
lesi aras›nda yer alan ve arazinin e¤imine göre
geliflen dendanl› duvarlar ve di¤er küçük kule
ve burçlar ile resmin sa¤›nda küçük yuvarlak
kulenin üst k›sm›n›n görünümüyle sonlan›r.
Paralel olarak Saruca Pafla Kulesi ile Halil Pafla
Kulesi aras›nda yer alan duvarlar ve küçük ku-
lelerin de görüldü¤ü resimde Za¤anos Pafla ve
Halil Pafla kuleleri görülmez. Figüre yer veril-
meyen resimde, Anadolu yakas›nda k›y› fleri-
dinde yap›lar yer al›r. Önceki resimde Anado-
lu yakas› yeflil bir alan olarak betimlenmiflti.
Sanatç›n›n 1947 tarihli, “Rumeli Hisar›” adl›
ya¤l›boya resmi (res.18) de bir önceki resimle
hemen hemen ayn› bak›fl aç›s›yla yap›lm›flt›r.
Bo¤az peyzaj› sunan resim, hisar›n yükseldi¤i
tepeden bak›larak yap›lm›fl olmal›d›r. Diyago-
nal kompozisyonda solda Saruca Pafla Kulesi
yükselir ve sa¤a do¤ru dendanl› duvarlar, ara-
lardaki küçük kuleler devam eder. Za¤anos
Pafla ile Saruca Pafla Kulesi aras›nda yer alan
küçük yuvarlak kule üstten görülür. Birbirine
çok benzeyen her iki resimde de hisar içinde
az say›da ev vard›r.

Ressam Kadri Aytolon’un (1878-1957)
“Rumeli Hisar›” adl› suluboya resmi (res.19)
de hemen hemen ‹brahim Çall› ve Hayri Çi-
zel’e yak›n bak›fl aç›s›n› yans›t›r. Çall›’n›n ‹zle-
nimci resmine karfl›l›k Kadri Aytolon, yap›y›
daha keskin konturlarla daha ayr›nt›l› olarak
resmetmifltir. Diyagonal kompozisyonlu res-
min birinci plan› yeflillikler, ikinci plan› hisar,
gerisinde deniz ve gökyüzünden oluflur.

Rumeli Hisar›’n› resmeden bir di¤er sanat-
ç› Ahmet Do¤uer (1890-1945), 1936 tarihli “Ru-
meli Hisar›’na Bir Bak›fl” adl› ya¤l›boya res-
minde (res.20), yap›y› Anadolu yakas›ndan
resmetmifltir. Pastel tonlar›n hakim oldu¤u re-
simde birinci planda resmi dikey olarak ikiye
bölen bir a¤aç, diyagonal uzanan koyu mavi
deniz ve karfl› yakada tepe boyunca yay›lm›fl
Rumeli Hisar›, Avrupa yakas›nda hakim mi-
mari yap› grubu olarak görülür. Ayr›nt›ya gir-
meden resmetti¤i yap›, kule, burç ve duvarla-
r›yla plan› okunacak biçimde resmedilmifltir.

Rumeli Hisar›, yar›-akademik, yar›-izle-
nimci resimler yapan Naci Kalmuko¤lu (1896-
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Resim 23; Sami Lim, Rumeli
Hisar›, 1957, ya¤l›boya, 35 x
58 cm. Ziraat Bankas›
Koleksiyonu. 

Resim 24; Pertev Boyar, Rumeli
Hisar›, 1970, duralit üzerine
ya¤l›boya, 50 x 44 cm. (2002
K›fl Müzayedesi “Karahisari”,
s.19).

Resim 25; Sanatç›s› Bilinmiyor,
Anadolu Hisar›, tuval üzerine
ya¤l›boya, 84 x 152 cm. MSÜ
‹RHM. 

Resim 26; Ali Arif Bey, Eski
Göksu, tuval üzerine
ya¤l›boya, 67 x 92 cm. ‹fl
Bankas› Koleksiyonu.



1954) taraf›ndan da de¤iflik aç›lardan resmedil-
mifltir. Kalmuko¤lu, “Hisar” adl› resminde
(res.21) diyagonal kompozisyonda, sa¤ alt kö-
flede çokgen gövdesiyle Halil Pafla Kulesi, sola
do¤ru dendanl› duvarlar, burçlar, evler ve sol
üstte yuvarlak Saruca Pafla Kulesi’ni betimle-
mifltir. Diyagonal kompozisyonda, resmi sa¤
alttan sol üste do¤ru ikiye ay›ran hisar›n so-
lunda evler, sa¤›nda ise gökyüzü yer al›r. Hi-
sar›n dendanl› duvarlar› önündeki evler bölge-
deki yap›laflmay› gösterir. Sanatç›n›n yine “Hi-
sar” ad›yla geçen bir baflka ya¤l›boya resmi
(res.22), di¤erine göre daha canl› renklere sa-
hip olmas›n›n yan›nda genifl renk alanlar›ndan
oluflur. Rengin öne ç›kt›¤› resimde ahflap evler
gerisinde sadece hisar›n yuvarlak Saruca Pafla
Kulesi yükselir ve dendanl› sur duvar›n›n çok
az› resimde yer al›r. 

Rumeli Hisar›’n› resmeden bir di¤er res-
sam Sami Lim’dir (1905-1986). 1957 tarihli,
“Rumeli Hisar›” adl› ya¤l›boya resminde
(res.23), di¤er örneklerden farkl› olarak yap›y›
sahilden resmetmifltir. Resmin sa¤›nda, a¤açlar
ve evler aras›ndan tepe boyunca yükselen hi-
sar›n dendanl› kuleleri görülür. Baltalima-
n›’ndan Rumelihisar›-Bebek Caddesi yönünde,
sahilde günümüzde restoran olarak kullan›lan
iskelenin o y›llardaki görünümünü sunan ah-
flap iskele ve ilerisinde a¤açlar aras›nda, 1739
tarihli olan ve 1743 y›l›nda Sultan I. Mahmud
taraf›ndan yenilenen fevkâni Hac› Kemaleddin
Camisi’nin minaresi, tepe boyunca evler ve ge-
risinde yine tepe boyunca hisar›n burç ve kule-
leri yer al›r. Diyagonal kompozisyonda sa¤ üst
köflede Saruca Pafla Kulesi, hemen minarenin
arkas›nda Za¤anos Pafla Kulesi ve sahilde Ha-
lil Pafla Kulesi belirgin olarak yükselir. Sahil-

deki Halil Pafla Kulesi, sola do¤ru flehrin Ana-
dolu yakas› ile birleflir ve geride bulutlu gök-
yüzü ile resim sonlan›r. 

Rumeli Hisar›’n› Anadolu yakas›ndan gös-
teren bir di¤er resim, Pertev Boyar’a (1897-
1981) aittir. 1970 tarihli, “Rumeli Hisar›” adl›
resimde (res.24), Rumeli Hisar›, Anadolu yaka-
s›ndan Bebek yönündeki mezarl›¤›n oldu¤u
Za¤anos Pafla ve Halil Pafla kulelerinin oldu¤u
cepheden görülmektedir. Serbest f›rça vuruflla-
r›n›n egemen oldu¤u Bo¤az peyzaj› sunan ‹zle-
nimci tarzdaki resimde, birinci planda resim
boyunca yükselen f›st›k çam›, diyagonal uza-
nan deniz ve flehrin Avrupa yakas›nda tepe
boyunca yükselen Rumeli Hisar›, denize diya-
gonal olarak uzanarak, tek hat üzerinde görü-
len üç büyük kulesi ve duvarlar›yla uzaktan
görülmektedir. 

Anadolu Hisar› Resimleri

Rumeli Hisar› gibi karfl›s›ndaki Anadolu
Hisar›’n›n da çok say›da resmi yap›lm›flt›r. Sa-
natç›s› bilinmeyen, “Anadolu Hisar›” adl› ya¤-
l›boya resim (res.25), yap› ve çevresinin 19.
yüzy›l sonlar›ndaki durumunu belgeler nite-
liktedir. Resmin solunda, birinci planda deniz,
ikinci planda hisar›n k›y›daki dendanl› duvar-
lar› gerisinde dönemin iki katl› ahflap evleri
olan, ancak günümüze ulaflmayan surüstü
köflkleri ve gerisinde Anadolu Hisar›, hisar›n
solunda Fatih Sultan Mehmed’in infla ettirdi¤i
Anadolu Hisar› Mescidi’nin(14) minaresi ve hi-
sar etraf›ndaki yap›laflma, hemen sa¤da ahflap
Göksu Köprüsü, geri planda a¤açl›kl› tepe
yükselir. Resmin sa¤ k›sm›, di¤er tarafa göre
bofltur, bu alan yeflillik arazi olarak görülür ve
bulutlu gökyüzü resmin yar›s› kadar genifl yer
tutar.
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(14)Anadolu Hisar› Mescidi,
günümüzde Kanl›ca-Anadolu
Hisar› aras›nda yer al›r. 20.
yüzy›l bafl›nda ‹stanbul fiehir
Emini Emin Bey zaman›nda
yap›lan çevre düzenlemesi s›-
ras›nda özgün yerinden kald›-
r›lm›fl ve bugünkü yerine ta-
fl›nm›flt›r.

Resim 27; ‹brahim Çall›,
Peyzaj, tuval üzerine
ya¤l›boya, 39 x 53 cm. Özel
Koleksiyon. (Özsezgin, s.91).

Resim 28; Hikmet Onat,
Anadolu Hisar›, 1959, ölçü-
lerindeki tuval üzerine
ya¤l›boya, 61 x 81 cm. ‹fl
Bankas› Koleksiyonu.



Ali Arif Bey’in “Eski Göksu” adl› tuval
üzerine ya¤l›boya resminde (res.26) de Anado-
lu Hisar›, Göksu Deresi yönünden resmedil-
mifltir. Birinci planda Göksu Deresi daralarak
orta planda köprünün oldu¤u yerde denize
kavuflur. Solda yeflillik düz arazi, sa¤da ise de-
re boyunca k›y›daki yal›lar ve köprü yan›nda
Anadolu Hisar› görülür. Resimde gökyüzü ge-
nifl yer tutar ve Avrupa yakas› ufukta yer al›r.
Ali Arif Bey, bu resmi foto¤rafa bakarak yap-
m›flt›r. Bu foto¤raf, Abdullah Biraderler’in Sul-
tan Abdülhamit’e sunduklar› Abdullah Bira-
derler Foto¤raf Albümü örnekleri içinde yer
al›r. 

Anadolu Hisar›, 1914 kufla¤› sanatç›lar› ta-
raf›ndan en çok resmedilen yap›lardan biridir.
1914 Kufla¤› sanatç›lar› taraf›ndan hemen he-
men ayn› bak›fl aç›s›yla yap›lm›flt›r.

‹brahim Çall›’n›n “Peyzaj” adl› ya¤l›boya
resmi (res.27), Anadolu Hisar›’n› betimler. ‹zle-
nimci tarzdaki resmin birinci plan›nda, Göksu
Deresi üzerinde kay›klar, gerisinde ahflap ya-
p›lar ve hisar›n dendanl› büyük dörtgen kulesi
ile yuvarlak burçlar›ndan biri görülür. 

Anadolu Hisar›’n› resmeden Hikmet Onat
(1882-1977), 1914 Kufla¤› içinde etkin bir res-
samd›r. Onat, ‹zlenimci tarzda yapt›¤› 1959 ta-
rihli, “Anadolu Hisar›” adl› resminde (res.28),
denizden bak›fl aç›s›yla dörtgen kuleyi an›tsal
olarak resmetmifltir. Resimde birinci planda
bir kay›k, geriye do¤ru Göksu üzerinde kay›k-
lar yer al›r. ‹brahim Çall›’n›n resminde yar›s›
görülen hisar suru üzerinde ahflap Sur Üstü
Yal› Köflkü cepheden betimlenmifltir ve geride
an›tsal olarak kule yükselir. Toplarönü Soka¤›

9 numarada yer alan ahflap Sur Üstü Yal› Köfl-
kü, (res.29) 18. yüzy›l sonunda infla edilmifl ve
1971 y›l›nda yanm›flt›r. Yap›, Sultan Abdülme-
cid zaman›nda Hisar’›n birinci surunun güney
bölümünü oluflturan yal›ya ait bir müfltemilat
idi.(15) Ahflap yap›n›n hemen sa¤ alt köflesinde
küçük ahflap bir kulübe yer al›r.  Kulübe ileri-
sinde, sur duvar› bitiminde a¤açl›kl› bir alan
vard›r ve buradaki yap› da Göksu Kahvesi’dir.
1986-1987 y›llar›nda yanan yap› eski tarz›na
yak›n olarak yeniden infla edilmifltir.(16) Günü-
müzde bu alan yine kahve olarak ifllevini sür-
dürmektedir.

Anadoluhisar›’n› en çok resmeden sanatç›,
1914 Kufla¤›’n›n önde gelen isimlerinden Fey-
haman Duran (1886-1970) olmufltur. “Anadolu
Hisar›” adl› resminde (res.30), hisar an›tsal ola-
rak yer al›r. Sanatç›, an›tsal olarak ele ald›¤› hi-
sar›n önündeki duvar üzerinde ahflap Sur Üstü
Yal› Köflkü’nü ve hemen sa¤ alt›ndaki küçük
kulübeyi de resmetmifltir. Feyhaman Duran’›n
Anadolu Hisar›’n› resmetti¤i resimlerinden bir
di¤er örnek, ‹stanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü
Kültür, Sanat ve Bilim Merkezi (Pinakot-
hek)’te(17) yer alan “Anadoluhisar›” adl›
(res.31), serbest f›rça vurufllar›yla sar›, yeflil ve
mavinin egemen oldu¤u, bol ›fl›kl› bir görü-
nüm sunan ‹zlenimci tarzdaki ya¤l›boya resmi,
hisar› bir baflka bak›fl aç›s›yla betimler. Ön
planda dendanl›, altta yuvarlak kemerli top
gözleriyle sur duvar›, duvar gerisinde yeflillik-
ler içinde hisar›n kulesi an›tsal olarak yükselir.
Resmin sa¤›nda ise yine yeflillikler içinde evler
yer al›r. 

1914 Kufla¤› sanatç›lar›ndan Hasan Vecih
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(15)Sur duvar› üzerindeki ah-
flap Sur Üstü Yal› Köflkü için
bkz. Orhan Erdenen, Bo¤aziçi
Sahilhaneleri 1 (Beykoz-
Anadoluhisar›), ‹stanbul 1993,
s.179.

(16)Orhan Erdenen, a.g.e.,
s.182.

Resim 29; Anadoluhisar› Sur
Üstü Yal› Köflkü, foto¤raf. (Er-
denen, s.179).

Resim 30; Feyhaman Duran,
Anadolu Hisar›, tuval üzerine
ya¤l›boya, ‹fl Bankas› Kolek-
siyonu.



Bereketo¤lu (1895-1971) da Anadolu Hisar›’n›n
bir çok resmini yapm›flt›r. ‹fl Bankas› Koleksi-
yonu’ndaki “Anadoluhisar›” adl› resmi
(res.32), di¤er resimlerle hemen hemen ayn›
bak›fl aç›s›yla verilmifltir. ‹zlenimci tarzdaki re-
simde, resmin yar›ya yak›n›n› oluflturan birinci
planda üzerine kay›klar›n ve a¤açlar›n yans›-
malar›n›n düfltü¤ü Göksu, k›y›da kay›klar, ge-
risinde ahflap kulübe ve duvar, duvar üzerinde
ahflap Sur Üstü Yal› Köflkü ve hemen arkas›nda
an›tsal olarak yükselen hisar›n kulesi betimlen-
mifltir. Sanatç›n›n ayn› koleksiyonda, ‹zlenimci
tarzda “Anadoluhisar›” adl› benzer iki resmi
daha vard›r.

1914 Kufla¤› sanatç›lar›n›n ça¤dafllar›ndan
olan Cevat Erkul (1897-1981) da Anadolu Hisa-
r›’n› resmetmifltir. “Anadolu Hisar›” adl› sar›
ve yeflillerin egemen oldu¤u ya¤l›boya resmin-
de (res.33), birinci planda Göksu, suya yans›-
mas› düflen kay›klar, geride solda ahflap kulü-
be, duvar üzerinde yükselen ahflap Sur Üstü
Yal› Köflkü ve Anadolu Hisar›’n›n an›tsal kule-
si yükselir. Resmin sa¤›nda ise kahve önünde
sandalye ve masalar›yla Göksu Kahvesi eski
haliyle aç›k bir flekilde görülür. Kahvenin geri-

sinde a¤açlar aras›nda hisar›n caddenin di¤er
taraf›nda kalan yuvarlak burcu yükselir.

Cevat Erkul’un resmine benzer bak›fl aç›s›
sunan bir di¤er ya¤l›boya resim, Müstakil Res-
samlar ve Heykeltrafllar Birli¤i üyelerinden
olan fieref Akdik’in (1899-1972), 1962 tarihli
“Anadolu Hisar›” adl› resmidir (res.34). Ak-
dik’in ‹zlenimci tarzdaki resminde, birinci
plandaki Göksu deresi ve kay›klar›n gerisinde
küçük kulübe, duvar üzerinde yal› ve gerisin-
de an›tsal olarak hisar yükselir. Sur duvar›
üzerindeki ahflap yal› tam cepheden de¤il, ön
cephesi yan›nda, sa¤ yan cephesi de görülecek
biçimde resmedilmifltir. 

Anadolu Hisar› ve çevresinin belgesel ni-
telikte gerçekçi görünümlerinden biri Ahmet
Uzelli taraf›ndan resmedilmifltir. Atatürk Ki-
tapl›¤›’nda yer alan “Anadolu Hisar›” adl›
ya¤l›boya resimde (res.35), önde Göksu üze-
rinde kay›klar, gerisinde ahflap kulübe, duvar
üzerinde Sur Üstü Yal› Köflkü ve an›tsal hisa-
r›n yer ald›¤› resimde ayr›ca di¤er örneklerden
farkl› olarak, sol k›s›mda alt›nda kay›khanesi
de olan iki katl› ahflap yal› görülür. 

‹stanbul resimleriyle öne ç›kan ‹brahim Sa-
fi’nin (1898-1984) de Anadolu Hisar›’n› betim-
leyen “Anadoluhisar›” adl› ya¤l›boya resmi
(res.36) vard›r. ‹brahim Safi’nin resmi de Ana-
dolu Hisar› ve çevresini gerçekçi olarak akta-
ran belgesel nitelikli resimlerden biridir. ‹zle-
nimci tarzdaki resmin birinci plan›nda kay›k-
lar, sur duvar› önünde küçük kulübe, sur du-
var› bitiminde sa¤da eski Göksu Kahvesi, sur
duvar› üzerinde ahflap Sur Üstü Yal› Köflkü ve
gerisinde hisar›n dörtgen kulesi ile yuvarlak
burcu yer al›r. 

Folklorik temalar›, Ça¤dafl Türk resmi dü-
zeyine tafl›yan ve yöresel temalar› ça¤dafl tek-
niklerle bilefltirerek evrensel bir dil oluflturan
Bedri Rahmi Eyubo¤lu’nun da (1911-1975)
“Anadoluhisar›” adl› ya¤l›boya resmi (res.37)
vard›r. Eyubo¤lu, oldukça renkli resminde,
serbest renk ve kal›n f›rça vurufllar›n› kullan-
m›flt›r. Birinci plandaki Göksu deresi sar›, ye-
flil, renklerden oluflurken, gökyüzünde mavi,
beyazlar›n yan› s›ra, sar›lar da görülür. Tepe-
sinde Türk bayra¤› dalgalanan ve an›tsal ola-
rak resmedilen Anadolu Hisar›’n›n önünde,
sur duvar› üzerindeki Sur Üstü Yal› Köflkü, du-
var önündeki ahflap kulübe ve sa¤daki a¤aç-
l›kl› alanda önünde masa ve sandalyeleriyle

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

412

(17) T.C. ‹stanbul Üniversitesi
Rektörlü¤ü Kültür, Sanat ve
Bilim Merkezi Resim Galerisi
(Pinakothek)’te daimi olarak
sergilenen Feyhaman Du-
ran’n›n bu resmi d›fl›nda, ya¤-
l›boya olarak hisarlar›n gece
ve gündüz görünümlerini su-
nan iki adet Anadolu Hisar› ve
dört adet Rumeli Hisar› resmi
daha vard›r.

Resim 33; Cevat Erkul, Anado-
luhisar›, tuval üzerine ya¤l›-
boya, ‹fl Bankas› Koleksiyonu. 

Resim 34; fieref Akdik, Anado-
luhisar›, tuval üzerine ya¤-
l›boya, ‹fl Bankas› Koleksiyonu. 

Resim 31; Feyhaman Duran,
Anadoluhisar›, tuval üzerine
ya¤l›boya, 95 x 75 cm. T.C. ‹s-
tanbul Üniversitesi Rektörlü¤ü
Kültür, Sanat ve Bilim Merke-
zi (Pinakothek). (‹repo¤lu,
s.66).

Resim 32; Hasan Vecih Bereke-
to¤lu, Anadoluhisar›, tuval
üzerine ya¤l›boya, ‹fl Bankas›
Koleksiyonu.



insanlar›n oldu¤u Göksu Kahvesi’nin yanma-
dan önceki eski hali görülür. Resmin en sa¤›n-
da Göksu Köprüsü’nün aya¤› ve geride den-
danl› duvar›yla hisar›n caddenin karfl›s›nda
kalan yuvarlak burcu yer al›r. Sanatç›, gerek
kahve önünde oturan, k›y›da gezinen, Göksu
Deresi üzerinde kay›klarla gezinen insanlarla
hisar çevresindeki günlük yaflam› da aktar-
m›flt›r. Di¤er resimlerdeki dinginli¤in aksine,
Eyubo¤lu’nun resmi oldukça dinamik kal-
maktad›r. 

***

Gerek Rumeli Hisar›, gerek Anadolu Hi-
sar›, Bat›l› sanatç›lar taraf›ndan genellikle as-
keri, stratejik konumlar› itibariyle gravür ve
resimlere konu olmas›na karfl›l›k, Türk sanat-
ç›lar taraf›ndan ise ‹stanbul’un fethinde kilit
nokta olan her iki hisar, askeri, tarihi ifllevleri
d›fl›nda Bo¤az’daki do¤al güzellikleri ile res-
samlar› cezbetmifl ve çok say›da resme konu
olmufltur. Rumeli Hisar›, ço¤unlukla 1914 Ku-
fla¤› sanatç›lar› taraf›ndan de¤iflik aç›lardan ve
Anadolu yakas›ndan görünümüyle tuvale ak-
tar›lm›flt›r. Buna karfl›l›k, Avrupa yakas›ndan
resmedilmemifl olan Anadolu Hisar› ise Fey-
haman Duran’›n resimleri d›fl›nda, genelde ay-
n› bak›fl aç›s›yla, Göksu Deresi’nin denize
ulaflt›¤› yerden betimlenmifltir. Bo¤aziçi re-
simlerinin öncüsü olan bu iki hisar›n görü-
nümleri, özellikle Rumeli Hisar› betimlemele-
rinde oldu¤u gibi ço¤u zaman Bo¤aziçi peyza-
j› niteli¤indedir. Buna karfl›l›k, Anadolu Hisar›
resimleri daha çok yap› üzerinde yo¤unlafl-
m›flt›r. ‹stanbul görünümleri içinde, ele ald›¤›-
m›z hisar resimlerinin ço¤u belgesel bir nitelik
tafl›yarak hisarlar›n çevrelerindeki de¤iflimleri
aktar›rlar. 
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Resim 35; Ahmet Uzelli, Ana-
dolu Hisar›, tuval üzerine
ya¤l›boya, 29.5 x 45 cm. Ata-
türk Kitapl›¤›. (‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi Resim Ko-
leksiyonu, s.291).

Resim 36; ‹brahim Safi, Anado-
luhisar›, tuval üzerine ya¤l›bo-
ya, ‹fl Bankas› Koleksiyonu.

Resim 37; Bedri Rahmi Eyubo¤-
lu, Anadoluhisar›, tuval üze-
rine ya¤l›boya, ‹fl Bankas› Ko-
leksiyonu.
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‹lk ortaya ç›kt›klar› dönemlerden itiba-
ren tarikatlar›n, dolay›s›yla da temsilcileri
olan fleyhlerin toplum hayat›nda çok önemli
roller üstlendikleri bilinen bir gerçektir. ‹s-
lam dünyas›nda bir çok tarikat, çok de¤iflik
bölgelerde faaliyet imkan› bulmufltur. Bu ta-
rikatlar›n önde gelenlerinden birisi, Nakfl-
bendiyye tarikat›d›r. ‹smini Buhara’l› Bahâ-
eddin Nakflbend’den (ö. 791/1389) alan ve
silsilesini birinci halife Hz. Ebubekir’e kadar
dayand›ran Nakflbendiyye(1) bafllang›çta Or-
ta Asya a¤›rl›kl› faaliyet göstermekle beraber,
Osmanl› devletinin yükselme döneminde di-
¤er tarikatlarla birlikte bu devlet içerisindeki
yerini alm›flt›r.

Tarikata ismini veren Bahaeddin Nakfl-
bend,  Sulan I. Murad ve Y›ld›r›m Bayezid ile
ayn› dönemde yaflam›fl olmas›na ra¤men, bu
dönemde ad› geçen tarikat›n Osmanl› toprak-
lar›nda herhangi bir etkisinden söz edilemez.
Bunun sebebi olarak Y›ld›r›m Bayezid ile Ti-
mur aras›ndaki rekabet gösterilebilir. Zira,
Nakflbendi fleyhlerinin Timur ile yak›n iliflki
içerisinde olmalar› Osmanl› idaresinin bu ta-
rikata herhangi bir flekilde ilgi duymamas›-
n›n en büyük sebebi olarak düflünülebilir. Ti-

mur devletinde, Mirzalar ile fiii halk aras›n-
daki mücadelede Mirzalar›n yan›nda yer
alan Nakflbendi fleyhleri, bu yak›nl›k netice-
sinde saraya kadar girebilmifller ve sultan ile
çok yak›n ba¤lar kurmufllard›r. 

Nakflbendili¤in 
Osmanl› Topraklar›na Girifli
Osmanl›larla bafllang›çta yak›nl›k arz et-

meyen iliflkiler, ‹stanbul’un fethinin arefesin-
de ve özellikle de fetih sonras›nda Fatih Sul-
tan Mehmed’in pek çok ilim ve din adam›n›
Osmanl› ülkesine davet etti¤i dönemde fark-
l› bir boyuta girmifltir. Bu dönemde, Taflkent
civar›nda yaflayan Ubeydullah Ahrar(2) , Ana-
dolu’ya gönderdi¤i halifeleri vas›tas›yla tari-
kat›n Osmanl› topraklar›na girmesini sa¤la-
m›flt›r. Özellikle Timur’un torunu Ebu Said
Han üzerinde büyük tesiri oldu¤u bilinen(3)

Ahrar’›n, “kafirlere karfl› bir mücadele s›ras›nda
Sultan Mehmed Han’a yard›ma gitti¤i”ne dair
bir menk›be(4) bu tarikata s›k› bir flekilde ba¤-
l› olan yazar› Abdurrahman Cami’nin yürek-
ten inand›¤› bir olgudur. Ancak, Ubeydullah
Ahrar’›n Ebu Said’in saray›ndaki etkin konu-
munu b›rakarak pek de iyi tan›mad›¤› Os
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(1) Nakflbendiyye tarikat› ve Ba-
haeddin Nakflbend hakk›nda
bkz.: Hüseyin Vassaf, Sefine-i Ev-
liya, II, haz.: A. Y›lmaz-M. Ak-
kufl, ‹stanbul 1999, s. 15-33; Ha-
mid Algar, “The Naqshbandi Or-
der: A Preliminary Survey of Its
History and Significance”, Stvdia
Islamica, XLIV, (1977), ss. 123-
152; Necdet Tosun, Bahâeddin
Nakflbend, Hayat›, Görüflleri, Ta-
rikat›, ‹stanbul 2002.  
(2) Hamid Algar, “Ahrar”, The
Encyclopaedia of Islam, s. 50-52. 
(3) Hamid Algar, “The Naqsh-
bandi Order”, s. 137-138; Jo-Ann
Gross, “Bir fieyhin Çok Yönlü
Rolleri ve Sezgileri: Siyasi ve Dini
Otoritenin Sembolik ‹fadeleri”
Tasavvuf, I/2 (Aral›k 1999), ss.
155-166. 
(4) Abdurrahman Câmi, Nefaha-
tü’l-Üns, Terc: Lamii Çelebi,
Haz.: S. Uluda¤-M. Kara, ‹stan-
bul 1995, s. 566-567; H. Algar,
“The Naqshbandi Order”, s. 139.

Resim 1; Baba  Haydar Tekkesi
(Eyüp Belediye arflivinden)

Resim 2; Baba Haydar’›n hazire-
si (Foto¤raf: H. fiahin)

Resim 3; Hacet kitabesi (Foto¤-
raf: H. fiahin)

Resim 4; Baba Haydar’›n Mezar
kitabesi (Foto¤raf: H. fiahin)



manl› ülkesine gelmedi¤i bilinmektedir.  

Ubeydullah Ahrar Osmanl› topraklar›n-
da do¤rudan faaliyet göstermemesine ra¤-
men, yetifltirdi¤i müridleri bu ülkede Nakfli-
bendili¤in temelini atm›fllard›r. Özellikle Si-
mavl› Molla Abdullah ‹lâhî, bu konuda zikre-
dilebilecek en önemli halifesidir(5). Gerçi Mol-
la ‹lâhî’den önceki dönemde de Anadolu’nun
baz› bölgelerinde ve ‹stanbul’da(6) Nakflbendi
fleyhlerinin oldu¤u bilinmektedir. Ancak, Os-
manl› topraklar›nda Nakflbendili¤i tesis eden
Molla Abdullah ‹lâhî ile bafllang›çta Ubey-
dullah Ahrar’›n daha sonra da Molla ‹lâ-
hi’nin müridi olan Buhârâl› Seyyid Emir Ah-
med Buhârî olmufltur.  Vahdet-i Vücuda ina-
nan ve melâmi-meflrep bir mutasavv›f olan(7)

Molla ‹lâhî, Zeyrek Medresesinde bir süre
e¤itim gördükten sonra Alâeddin Tûsî ile bir-
likte, Ubeydullah Ahrar’a intisab etmek üze-
re Kirman ve Herat güzergah›ndan Semer-
kand’a gitmifltir. Burada Nakflibendili¤e inti-
sap ettikten sonra, Bahâeddin Nakflbend’in
türbesinde halvete girmifltir. Halvetten ç›k›n-
ca bir süre daha fleyhinin yan›nda kald›ktan
sonra, fleyhinden izin alarak yan›nda Seyyid
Emir Külâl’in soyundan Emir Ahmed Buhârî
oldu¤u halde Anadolu’ya gelerek memleketi
Simav’a yerleflmifltir(8) . Molla Abdullah ‹lâ-
hî’nin flöhreti k›sa sürede bütün Anadolu’ya

yay›lm›flt›r. Kendisinin bu derece itibar ka-
zanmas› üzerine, Simav’daki hizmetlerine
devam ederken Fatih Sultan Mehmed tara-
f›ndan ‹stanbul’a davet edilmifl ise de bu da-
veti ihtiyatla karfl›lam›fl, ancak davette ›srar
edilince müridi Emir Ahmed Buhari’yi ‹stan-
bul’a göndermifltir(9). Molla ‹lahi Fatih Sultan
Mehmed’in ölümünden sonra, II. Bayezid ile
Cem Sultan aras›ndaki saltanat mücadeleleri
s›ras›nda Kazasker Manisal› Çelebi’nin de ›s-
rarlar› neticesinde Anadolu’daki kargafla do-
lay›s›yla ‹stanbul’a gelmifltir.  Onun neden
Fatih döneminde de¤il de II. Bayezid döne-
minde ‹stanbul’a geldi¤ine dair baz› görüfller
öne sürülmektedir(10). Bu noktada Fatih Sul-
tan Mehmed’in yürüttü¤ü d›fl siyaset aç›s›n-
dan Nakflileri do¤u s›n›r›ndaki fiiilere karfl›
desteklemifl olmas›na ra¤men, iç siyaset aç›-
s›ndan, merkezi idareyle pek s›k› f›k› olmay›
seven Nakfli fleyhlerini tehlikeli görmüfl ol-
mas› ihtimalini göz önünde bulundurmak bu
iliflkiyi anlamak aç›s›ndan faydal› olacak-
t›r(11). Molla ‹lâhî, ‹stanbul’da bir zamanlar
ders gördü¤ü Zeyrek Camii’ne yerleflmifl-
tir(12) . Bu dönemde Molla ‹lâhî’nin müridle-
rinden Kazasker Muhyiddin Çelebi 
vas›tas›yla ulema s›n›f›n› kendisine ba¤la-
mas› ve Zeyrek Medresesi ve Ayasofya 
Camii’ndeki vaazlar›yla Nakfli kültürünün 
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(5) Molla ‹lâhî için bkz.: Kas›m
Kufral›, “Molla ‹lahi ve Kendi-
sinden Sonra Nakflibendiyye
Muhiti”, ‹ÜEFTDED, III, (1948);
Mustafa Kara, “Molla ‹lâhî’ye
Dair”, OA, 7-8, (1988), s. 365;
Mustafa Kara-Hamid Algar,
“Abdullah-› ‹lâhî’, TDV ‹slam
Ansiklopedisi, 1, ‹stanbul 1988, s.
110-112. 
(6) Necdet Tosun’un verdi¤i bil-
gilere göre, Nakflbendilerin Ana-
dolu’da kurduklar› ilk tekke
807/1404-1405 senesinde Amas-
ya’da Bedreddin Mahmud Çele-
bi taraf›ndan yapt›r›l›p vak›flar›
tanzim olunan ve ilk meflihat›n›
Bahâeddin Nakflbend’in halife-
lerinden oldu¤u söylenen Hâce
Rükneddin Mahmud Buhâri’nin
üstlendi¤i tekkedir. Amasya’da
kurulan bir di¤er Nakflbendi
tekkesi Muslihi’nin k›z› Selâmet
Hatun taraf›ndan 857/1453 se-
nesinde yapt›r›lan Yâ Vedûd
Tekkesi’dir. 
XV. yüzy›lda ‹stanbul’da bulu-
nan Nakflibendi fieyhleri ise, ‹s-
tanbul’un fethine 300 müridiyle
kat›l›p flehid düflen Aya Dede ve
‹stanbul’un fethinden sonra Fa-
tih Sultan Mehmed taraf›ndan
Aksaray’da kurulan Hindîler
Tekkesi’nin fleyhi Hâce ‹shak
Buhâri Hindî’dir. (Bkz.: N. To-
sun, s. 269-270.)
(7) M. Kara, s. 367; Cemal Kur-
naz-Mustafa Tatç›, ‹stanbul’da
Buhara’l› Bir Mutasavv›f: Emir
Buhârî, Ankara 1998, s. 13.
(8) M. Kara, s. 365.
(9) M. Kara, s. 366; N. Tosun, s.
271.
(10) M. Kara, s. 367; N. Tosun, s.
272-273.
(11) Ekrem Ifl›n, “Tarikatlar›n
‹stanbul’da Gündelik Hayat›
fiekillendirmesi Üzerine Baz›
Notlar (15-17. Yüzy›llar)”, ‹s-
tanbul Arma¤an›, 3, ‹stanbul
1997, s. 242-243; Necdet To-
sun’un nakletti¤i ve Emir Bu-
hârî’nin Simav’da bulunan
fleyhine gönderdi¤i; “Burada,
sadece köflesine çekilen kifliler
huzurludur” anlam›na gelen
ve payitahtta siyasi entrikala-
r›n eksik olmad›¤›n› ima eden
mektup Molla ‹lâhî’nin Fatih
Sultan Mehmed’in sa¤l›¤›nda
‹stanbul’a neden gitmedi¤i
konusunun anlafl›lmas› bak›-
m›ndan oldukça anlaml›-
d›r.(Bkz.: N. Tosun, s. 271)
(12) Câmî, s. 576.

Resim 5-6; Tekke’nin haziresin-
den görüntüler

(Eyüp Belediye arflivinden)

Resim 7-8; Tekke’nin haziresin-
den görüntüler

(Eyüp Belediye arflivinden)



halk aras›nda yay›lmas›n›
sa¤lamas›(13) neticesinde, ‹s-
tanbul, Nakflbendili¤in en
büyük merkezlerinden birisi
haline gelmifltir. Ancak,
Molla ‹lâhî, ‹stanbul’da afl›r›
derecede ikram ve ilgi gör-
meye bafllay›nca s›k›lm›fl,
Vardar Yenicesine giderek
hayat›n›n kalan k›sm›n› ora-
da sürdürmüfl ve 1490 y›l›n-
da burada vefat etmifltir(14). 

Molla ‹lâhî’den sonra,
fleyhlik görevini, halifesi ve
II. Bayezid’in gözdesi olan Emir Ahmed Bu-
hârî üstlendi. Emir Buhârî fleyhinden devral-
d›¤› görevi kusursuz bir flekilde yerine getir-
di. Müridlerinin say›s› art›p Fatih Camii yak›-
n›ndaki tekkesi ihtiyac› karfl›lamaz olunca,
birisi Ayvansaray’da, di¤eri Edirnekap›’da
olmak üzere iki tekke daha yapt›r›ld›(15). Emir
Ahmed Buhârî, fleyhinden sonra, Nakflbendi-
li¤in Osmanl› topraklar›nda büyük nüfuz ka-
zanmas›nda ve saraya kadar girmesinde en
etkili rolü oynam›fl, halifeleri Lâmii Çelebi,
Hâkim Çelebi ve fieyh Mahmud Çelebi vas›-
tas›yla bu etkinin daha da derinleflmesine ze-
min haz›rlam›flt›r.

Bu dönemde Nakflbendili¤in ‹stanbul’da
yay›lmas›na hizmet eden fleyhlerden birisi de
fieyh Ebu Sa’id b. Efl-fieyh Sun’ullah Efen-
di’dir. Ubeydullah Ahrar’›n ilk müridlerin-
den olan Sun’ullah Efendi fleyhinden hilafet
ald›ktan sonra Horasan’dan Azerbaycan’a gi-
derek Tebriz’e yerleflmifl, fiah ‹smail istilas›n-
dan sonra Bitlis’e daha sonraki dönemde de
Kanuni Sultan Süleyman’›n davetiyle ‹stan-
bul’a yerleflmifltir(16). 

Baba Haydar es-Semerkandî
Klasik dönem Osmanl› ‹stanbul’unda

Nakflbendili¤in yay›lmas›na ön ayak olmufl
bir di¤er Nakflbendi fleyhi de tebli¤imizin ko-
nusunu teflkil eden Baba Haydar es-Semer-
kandî’dir. Hakk›nda kaynaklarda çok az bilgi
bulunan Baba Haydar, nisbesinden de anlafl›-
laca¤› üzere Semerkand’l›d›r. Küçük yaflta
iken, yaflad›¤› flehrin ve Nakflbendi tarikat›-
n›n en büyük fleyhi olan Ubeydullah Ahrar’a
intisab etmifl, hizmetinde bulunmufl ve onun
terbiyesi alt›nda yetiflmifltir(17). Ubeydullah

Ahrar’›n ölümünden sonra onun müridleri-
nin yan›nda da bir süre kald›ktan sonra Se-
merkand’dan ayr›larak Mekke’ye gitmifltir.
Mekke’de uzun süre yaflad›ktan sonra bura-
dan da ayr›larak ‹stanbul’a gelmifl ve buraya
yerleflmifltir(18). Baba Haydar’›n ‹stanbul’a
hangi tarihte geldi¤i kesin olarak bilinme-
mektedir. Ayvansarayî’de geçen “k›rk sene
mikdar› beher Ramazan-› fierifde Eyüb Camii-i
flerifinde itikaf eylemifllerdir”(19) cümlesinden II.
Bayezid devrinin sonlar›nda ‹stanbul’a geldi-
¤i tahmin edilebilir. Onun ‹stanbul’a ilk gel-
di¤inde Eyüp Camii’nde itikafa girmesinin
yan› s›ra bir halvethenede inzivaya çekildi¤i
rivayet edilir(20).

Baba Haydar da döneminin di¤er Nakfl-
bendi fleyhleri gibi k›sa sürede büyük bir flöh-
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Resim 9; fieyh Abdullah Efendi
(Eyüp Belediye arflivinden)

Resim 10; Hoca Fazlullah Efen-
di (Eyüp Belediye arflivinden)

(13)  E. Ifl›n, s. 243.
(14) Câmî, s. 576; Mustafa Ka-
ra, “Emir Buhari”, TDV ‹slam
Ansiklopedisi, XI, ‹stanbul
1995, s. 125-126; Reflat Öngö-
ren, Osmanl›larda Tasavvuf,
‹stanbul 2000, s. 118.
(15) Câmî, s. 579-584; R. Öngö-
ren, s. 119-120. 
(16) ‹rfan Gündüz, Osman-
l›lar’da Devlet-Tekke
Münasebetleri, ‹stanbul 1984,
s. 57-58.
(17) Mecdî, Terceme-i fiekâik,
‹stanbul 1269, s. 435.
(18) Mecdî, s. 435; Hamid Al-
gar, “The Naqshbandi Order”,
s. 140; a. Mlf.,“Baba Haydar”,
TDV ‹slam Ansiklopedisi, 4, ‹s-
tanbul 1991, s. 367; R. Öngören,
s. 146.
(19) Hüseyin Ayvansarâyî,
Hadikatü’l-Cevâmî, I, ‹stanbul
1281, s. 285.
(20) Baha Tanman, “Baba Hay-
dar Camii ve Tekkesi”, TDV
‹slam Ansiklopedisi, IV, ‹stan-
bul 1991, s. 367.

Resim 11; fieyh es-Seyyid Ab-
durrahman Efendi (Baba Haydar
Tekkesi fieyhlerinden) (Eyüp Be-
lediye arflivinden)



ret sahibi olmufltur. Bu sayede itibar› artm›fl
ve flöhreti Kanuni Sultan Süleyman’a kadar
ulaflm›flt›r. Bu flekilde sultan›n teveccühüne
mazhar olmufl, Kanuni Sultan Süleyman
onun için Eyüp’te Dü¤meciler Mahallesinde
Baba Haydar Tekkesi ad›yla bilinen tekkeyi
yapt›rmak suretiyle görüfllerini yayabilece¤i
bir mekan temin etmifltir(21). 

Baba Haydar’›n, t›pk› Ubeydullah Ah-
rar’›n di¤er halifesi Molla ‹lâhî gibi, kuvvetli
riyazete sahip oldu¤u bilinmektedir. Daima
münzevi bir hayat yaflamay› tercih etmifl,
mümkün oldu¤unca sessiz ve sakin bir hayat
yaflam›flt›r. Onun bu tarz yaflant›s›n› Eyüp
Camiinde itikafa girdi¤i dönemlerde iftar›n›
sadece iki bademle açt›¤›na dair bir rivayet
göz önüne al›nd›¤›nda daha iyi anlamak
mümkündür(22).   Baba Haydar’›n II. Baye-
zid’in rüyas›na girerek, ondan bir cami yap-
t›rmas›n› istedi¤ine dair rivayet Hamid Al-
gar’a göre sadece bir menk›beden ibarettir(23).
Yaflad›¤› dönemde zühdü ve tevazuu ile ta-
n›nm›fl, sevenlerine de bu duygular› afl›lama-
y› gaye edinmifl Baba Haydar 1560 y›l›nda
vefat etmifl ve mescidinin bahçesine defnedil-
mifltir.

Baba Haydar, Nakflibendiyye tarikat›n›n
Ahrariyye koluna mensuptur. Kaynaklarda
onun hakk›nda çok az bilgi bulunmas›nda
sessiz, sakin ve zühdi bir hayat tarz›n› benim-
semifl olmas›n›n etkili oldu¤u düflünülebilir.
Padiflah›n teveccühünü kazanmas›, sultan ta-
raf›ndan kendisi için bir tekke yapt›r›lmas›,
devlet kat›nda gördü¤ü sayg›n›n ve yak›nl›-
¤›n en aç›k göstergesidir. Ancak, Baba Hay-
dar, döneminin di¤er büyük fleyhleri Molla

‹lahi ve Ahmed Buhari’nin gölgesinde kal-
m›fl, Nakflbendilik ile ilgili kaynaklarda ken-
disine daha az yer verilmifltir. 

Baba Haydar’›n tekkesinde mürid yetifl-
tirdi¤ine dair herhangi bir kay›t yoktur(24).
Tekkenin Maveraünnehir’den ‹stanbul’a ge-
lenler için önemli bir misafirhane vazifesi
gördü¤ü bilinmektedir(25). 

Baba Haydar’dan Sonra 
Tekkenin Durumu
Bugün tam olarak, Dü¤meciler Mahallesi

s›n›rlar› içerisinde, Haydar Baba ve Baba
Haydar Camii sokaklar›n›n kavfla¤›nda yer
alan tekkede (Resim 1) Baba Haydar’dan son-
ra bir postniflin olup olmad›¤› bilinmemekte-
dir. Ancak, tekkenin Baba Haydar’›n ölü-
münden sonra da uzun süre faal oldu¤u ve
hazirede gömülü olanlardan Hoca Mehmed
Ref’i Efendi’nin, Tekirda¤l› Mustafa Efen-
di’nin ve fieyh Abdurrahman Efendi’nin
fleyhlik yapt›klar› bilinmektedir(26). Bafllan-
g›çta mescid-tekke iken, III. Mustafa döne-
minde Arpac›lar Mescidi imam› fieyh Abdul-
lah Efendi taraf›ndan minber eklenmek sure-
tiyle(27) camii olarak da kullan›lmaya bafllan›-
lan tekkenin ad›, 1784 tarihli tekkeler listesin-
de “Eyüp’te Darü’s-saâde A¤as› medresesi civa-
r›nda Baba Haydar Nakflibendi Zaviyesi”(28)

ad›yla yer almaktad›r. Osman Bey’in
1304(1886) tarihinde bas›lan Mecmuâ-y› Ce-
vâmi adl› eserinde yaln›z cami oldu¤u belir-
tilmifl(29); Band›rmal›zâde Seyyid Ahmed
Münîb Üsküdarî’nin 1307(1890) tarihinde ba-
s›lan Mecmuâ-y› Tekâyâ adl› eserinde ise tek-
ke fleyhinin Nakflbendi tarikat›ndan Niyazi

Efendi oldu¤u belirtilmifl-
tir(30). Bu kay›ttan tekkenin
1890 y›l›nda halen faaliyet-
te ve Nakflbendilerin elinde
oldu¤u sonucunu ç›kar-
mak mümkündür.

Baba Haydar’›n bu böl-
gede önemli bir yerinin ol-
du¤u, kendisi için tekke ya-
p›lm›fl olmas›n›n yan› s›ra,
tekkenin bulundu¤u ma-
halleye ad›n› vermesinden
de anlafl›lmaktad›r. ‹stan-
bul’un en eski mahallele-
rinden birisi olan  Baba
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(21) Mecdî, s. 435; Ayvansarâ-
yî, s. 285; H. Algar, “Baba
Haydar”, s. 367.
(22) R. Öngören, s. 146.
(23) H. Algar, “Baba Haydar”,
s. 367.
(24) Ayn› madde, s. 367.
(25) ‹. Gündüz, s. 58; R. Öngö-
ren, s. 146.
(26) Mehmet Nermi Haskan,
Eyüpsultan Tarihi, ‹stanbul
1996, s. 35. 
(27) Ayvansarâyî, s. 285; Baha
Tanman, “Eyüpsultan’da Tari-
kat Yap›lar›”, I. Eyüpsultan
Sempozyumu, ‹stanbul 1997,
s. 105. 
(28) Atilla Çetin, “‹stanbul’da-
ki Tekke, Zaviye ve Hankâhlar
Hakk›nda 1199/1784 Tarihli
Önamli Bir Vesika”, VD, 13,
(1981), s. 587.
(29) M. N. Haskan, s. 35.
(30) Band›rmal›zâde Seyyid
Ahmed Münîb Üsküdârî,
Mecmuâ-y› Tekâyâ, ‹stanbul
1307, s. 13.

Resim 12; Tekfurda¤l› efl-fieyh
Mustafa Efendi en-Nakflbendi
(Baba Haydar Tekkesi fieyh-
lerinden) (Eyüp Belediye
arflivinden)

Resim 13; Hazireden bir mezar-
tafl› görüntüsü (Eyüp Belediye
arflivinden)



Haydar Mahallesi 1934 y›l›na ka-
dar bu ismi tafl›m›fl(31); bu tarihte
yap›lan yeni bir düzenlemeyle Ni-
flanca, Dü¤meciler ve Otakç›lar
mahalleri aras›nda paylafl›lm›flt›r. 

Baba Haydar’›n kendi ad›yla
an›lan Camiinin bahçesindeki me-
zar›n›n üzeri aç›kt›r. (Resim 2) Me-
zar›n›n ön taraf›nda, camiye do¤ru
ç›k›lan merdivenin sa¤›na gelecek
flekilde bir hacet penceresi bulun-
maktad›r. Bu pencerenin sa¤ tara-
f›ndaki duvarda da hacet kitabesi
vard›r. (Resim 3) Kitabede: 

Hazâ mezar-› sât›’ül-envar kut-
b’ül-ebrar ve’l-ahyâr

Hazret-i Baba Haydar en-Nakflbendî min hu-
lefâ-i Hazret-i Hâce

Ahrar-› Semerkandî Kuddise Allahü s›rr-› he-
kâtufi. Fi 957(1550) fleklinde

bir yaz› vard›r.

Baba Haydar’›n kabrinin üzerinde, bu-
gün küçük bir fidan›n yapraklar› taraf›ndan

kapat›lm›fl bir kitabe daha bulunmakta-
d›r.(Resim 4) Bu kitabede ise:

Kutb’ül-ebrâr ve’l-ahyar Baba Haydar en-
Nakflbendî es-Semerkandî Hazretlerinin merkad-›
münevverleridir ki/ Aziz-i müflârünileyh ekâbir-i
Hacegân-› Nakflbendiyyeden Hâce Ubeydullah
Ahrar Hazretlerinin/ hulefâ-y› kirâm›ndan olub
dokuzyüz elliyedi tarihinde irtihal-i dâr-› bekâ bu-
yurmufllard›r. Kuddise-i sirruhu Fi 950(1550)(32)

yazmakta ve Baba Haydar hakk›nda k›saca
bilgi verilmektedir.

Baba Haydar Camiinin bahçesinde genifl
bir hazire bulunmaktad›r.(Resim 5-6-7-8) Bu
hazirede yukar›da bahsetti¤imiz, Baba Hay-
dar tekkesinde fleyhlik yapan üç flah›stan bafl-
ka, mezar tafllar›ndan fieyh Murad Buha-
rî’nin halifelerinden olduklar› anlafl›lan baz›
Nakflbendiyye tarikat› mensuplar› ile devlet
ricali veya yak›nlar› olan flah›slar›n da mezar-
lar› bulunmaktad›r(33). Ayr›ca Baba Hay-
dar’›n kabrinin bulundu¤u tarafta da mezar-
lar bulunmaktad›r.

Sonuç
Orta Asya ve Anadolu’da yüzy›llard›r fa-

aliyet gösteren Nakflbendiyye tarikat›, Os-

manl› topraklar›na ilk defa, Timur’un torunu
Ebu Said’in saray›nda etkin bir konuma sa-
hip olan Ubeydullah Ahrar’›n halifeleri tara-
f›ndan pek çok bölgede yay›lm›flt›r. Özellikle
Simavl› Molla Abdullah ‹lâhî ve onun halife-
si olan Emir Ahmed Buhârî bu konuda isim-
lerinden çok söz ettiren kiflilerdir. Fatih Sul-
tan Mehmed döneminde bu fleyhler ile Os-
manl› sultanlar› aras›nda bafllayan yak›nlafl-
ma II. Bayezid ve Kanuni Sultan Süleyman
taraf›ndan da desteklenmifl ve Nakflbendilere
devlet taraf›ndan destek verilmifltir.

Ubeydullah Ahrar’›n bir baflka halifesi de
Eyüp’te tekkesi bulunan Baba Haydar es-Se-
merkandî’dir. Baba Haydar da di¤er Nakfl-
bendi fleyhleri gibi bu dönemde ‹stanbul’a
gelmifl, k›sa sürede Kanuni Sultan Süley-
man’›n teveccühünü kazanarak, padiflah›n
kendisi için yapt›rd›¤› tekkesinde hayat›n›
sürdürmüfltür. Baba Haydar riyazetiyle ve
tevazuuyla tan›nan bir flahsiyettir. Onun etki-
si ölümünden sonra da devam etmifl ve haya-
t›n› sürdürdü¤ü mahalleye ve mahalle için-
deki sokak, kuyu vs. pek çok yerde onun ad›-
n› görmek mümkündür.
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(31) Reflat Ekrem Koçu, “Babahay-
dar Mahallesi”, ‹stanbul Ansiklo-
pedisi, ‹stanbul 1960, s. 1741-1742.
(32) M. N. Haskan, s. 33-34.
(33) Günümüzde bak›ms›zl›ktan ol-
dukça harap halde bulunan hazire-
de çok say›da mezar bulunmakta-
d›r. Bu mezarlardan baz›lar›n› Meh-
met Nermi Haskan tarihlerine göre
flu flekilde s›ralam›flt›r: 
1046(1636)  Hoca Fazlullah ibn-i Ho-
ca Mehmed Sa’id ibn-i Mehmed Ab-
dü’s-semi el Hüseyni Efendi.
1080(1669 ) Hoca Abdullah ibn-i
Hoca Fazlullah Efendi
1088(1677 ) Efl-fieyh Abdullah Efen-
di
1097(1686)  fierife Emetullah Hatun
1105(1693)  Mehmed A¤a
1125(1713)  Es-Seyyid Ahmed Efen-
di
1131(1718)  Hazret-i Emir Buharî
fleyhi es-Seyyid efl-fieyh Abdülkebir
Efendi
1132(1719)  Hoca Mehmed Ref’i ibn-
i Hoca Abdülkebir Efendi
1140(1727)  Es-Seyyid Ahmed Ziyâ-
üddin ibn-i Süleyman Efendi
1176(1762)  Es-Seyyid Abdullah Bey
1187(1773)  Zeliha Hatun bint-i fieyh
Mehmed Efendi
1187(1773)  Tekfurda¤l› efl-fieyh
Mustafa en-Nakflbendi Kuddise Sir-
ruh
1188(1774)  Efl-fieyh es-Seyyid Ab-
durrahman ibn-i Hoca Abdülkebir
Efendi
1191(1777)  Mehmed Said Efendi
(‹stanbul kazas› Bâb-› zâde es-Sey-
yid Abdullah Efendi o¤lu)
1192(1778)  Buhari Mehmed Mazhar
Efendi
1192(1778)  Hatice Han›m (Dürrr-i
zâde kethüdas› Mehmed Mazhar
Efendi’nin k›z›)
1201(1786)  Aflç›bafl›zâde Mehmed
Sad›k Bey’in o¤lu
1203(1788)  Ahmed Efendizâde Ah-
med Ziya Efendi
1205(1791)  Dürr-i zâde kethüdas›
Mehmed Mazhar ibn-i Ahmed Zi-
yaüddin Efendi
1212(1797)  fierifa Fat›ma Han›m
(fieyhülislam Dürrizâde kethüdas›
Mehmed Mazhar Efendi’nin k›z›) 
1219(1804)  Tekfurda¤l› Mahmud
en-Nakflbendî
1279(1862)  Evliya Han›m (Elhac ‹s-
mail Efendi k›z›)
1264(1848)  fierife Âifle Han›m (Ah-
med Bey’in Zevcesi)
1283(1866)  Mehmed fierafeddin
Efendi
1294(1877)  fiikar-› Humayun A¤as›
Mehmed A¤a (Bu konuda ayr›ca
bkz.: M.N. Haskan, s. 34-35.)

Resim 15; Baba Haydar
tekkesinin uzaktan görünüflü
(Eyüp Belediye arflivinden)

Resim 14; Sühyl Ünver’in çiz-
imiyle Baba Haydar Tekkesi (A.
Süheyl Ünver, Sevdi¤im ‹stan-
bul, ‹stanbul 1996, s.35)
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FAT‹H DÖNEM‹ MESC‹T MERKEZL‹
EYÜP MAHALLELER‹ 

Arfl. Gör. Selçuk SEÇK‹N

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¤ullar› ve Saru-
hano¤ullar› Beyliklerinin Mimari Eserleri" bafll›kl› bitirme tezini haz›rlayarak mezun oldu.
1999 Y›l›nda bafllad›¤› yüksek lisans e¤itimini "Fatih Dönemi ‹stanbul Mescidleri", adl› te-

ziyle 2002 y›l›nda tamamlad›.1999 Y›l›nda Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’ne Araflt›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›fl-

t›r. Yay›nlanm›fl çal›flmalar› bulunmaktad›r..



Eski Yunan ve Roma geçmifli sonras›nda Bi-
zans’›n baflkenti konumuyla önemi daha da ar-
tan ve Konstantinopolis ad›yla an›lan ‹stanbul,
1204 – 1261 y›llar› aras›nda yaflanan Latin istilâ-
s› sonras›nda, önemli ölçüde tahrip olmufl, 1453
y›l›na gelinceye kadar geçen süreçte de, bu
olumsuz etki devam etmifltir. Nitekim 1437 y›-
l›nda haz›rlanan bir belgeden hareket eden  A.
M. Schneider, flehrin nüfusunu 40.000(1) olarak
tahmin etmektedir. Fethin hemen sonras›nda
uygulanan sistemli imar politikas› sayesinde
1478 y›l›na gelindi¤inde, flehir nüfusu, 185.000 –
195.000 aras›nda de¤iflen say›lara ulaflm›flt›r.(2)

Kentin imar› sonras›nda, mevcut kamusal
yap›lar›n ve mesken niteli¤indeki evlerin onar›-
m› ve an›tsal nitelikteki baz› yap›lar›n ihtiyaç
dahilinde fonksiyon de¤ifltirerek kullan›m›yla
flehir, farkl› bir çehre kazanmaya bafllam›flt›r.
Yeni inflâ edilen külliyeleri ile Türk-‹slâm kenti
hüviyetini kazanmaya bafllamas›, h. 863 / m.
1459 y›l›nda sur d›fl›nda fiehrin Emeviler döne-
minde kuflat›lmas› s›ras›nda flehit düflen ve Ak-
flemseddin taraf›ndan Fethin akabinde mezar›
bulunan Eyüb-el Ensarî ad›na inflâ edilen külli-
ye ile gerçekleflmeye bafllam›flt›r. Bu külliyeyi
Fatih’in kendi ad›na yapt›rd›¤› külliyesi  ve dev-
rin vezirlerinin inflâ etti¤i külliyeler takip etmifl-
tir. ‹stanbul’un fethine kat›lan dönemin ileri ge-
len asker, bürokrat ve din adamlar›n›n yeni
oluflturulan / dönüfltürülen mahalleler merke-
zinde inflâ ettirdikleri mescidler ile de kentin
idari teflkilatlanmas› sa¤lanm›flt›r.(3)

Sur d›fl›nda Eyüp Sultan Türbesi’nin inflâs›
sonras›nda, 1454 y›l›nda Bursa’ya giden Fatih,
bu bölge halk›ndan aileleri türbe çevresine yer-
lefltirmifl(4) ve daha sonra 1459 tarihinde cami,
medrese ve hamamdan oluflan külliyesini inflâ
etmifltir.(5) Bu külliye çevresinde yerlefltirilen

halk›n, oluflturulmaya bafllanan mahallelere
yerlefltirilmesi dönemin tarihçisi Tursun Bey ta-
raf›ndan flu flekilde ifade edilmektedir : “... Ve
hâric-i Kostant›niyye’de, re’ îsü’fl-flühedâ Ebû Ey-
yûb-› Ensârî “aleyhi rahmeti’i bârî ” üzerine, bir tür-
be-i musanna ' ve cami ' ü medrese ve hammâm yap-
turd›. Ve bu mûcebât – › ictimâ ' ile, ol yire dah› her
taraftan halk ra¤bet idüp, türbe – i mutahherenün
dâyiresine havl› ve evler ve köflkler yapup sâkin old›-
lar. Bu hôfl teferrüc – gâh kasaba oldu. Erbâb – › hu-
zûr ve ashâb-› tarab u sürûr, hemîfle, deryâ yüzinden
peremelerle ve kurudan piyâde vü süvâr gelüp, hem
sohbet, hem ziyâret iderler idi...”(6)

Surd›fl›nda oluflturulan bu yerleflimin döne-
mi içerisindeki nüfusuna bak›ld›¤›nda ise say›-
n›n 4.000 – 5.000 civar›nda oldu¤u görülmekte-
dir. Bu dönemde ‹stanbul (suriçi) ve Bilad-› Se-
lâse (Eyüp-Galata-Üsküdar) olmak üzere yöne-
tim merkezlerine ayr›lan flehrin, Eyüp bölü-
mündeki teflkilâtlanma, sekiz mahalleye bölü-
nerek gerçekleflmifltir. Mahallelerden en erken
tarihli olan› Eyüp Külliyesi’nin nüvesini olufltu-
ran türbenin inflâs› ile oluflmaya bafllayan Câ-
mi-i Kebir Mahallesi’dir. Mahalle Eyüp Sultan
Külliyesi çevresi ve buradan Haliç k›y›s›na ka-
dar olan alan› kaplamaktad›r.  Gerek külliye(7),
gerekse de mahallesi ayn› adla günümüzde de
varl›¤›n› sürdürmektedir.(Resim 1)

Fatih dönemi Eyüp yerlefliminde görülen
bir di¤er mahalle ise, Abd’ül -  Vedûd Mahal-
lesi (Sultan Câmi’i Mahallesi)’dir. (Resim 2-3)
Ayvansaray’dan Defterdar’a kadar olan bölge-
de yer almaktad›r. Mahallenin merkezini, Fatih
Sultan Mehmed döneminde, Buhara ya da
fiam’dan gelerek ‹stanbul’un fethine kat›lan
fieyh Abdülvedûd Efendi’nin (Yavedûd Sultan)
(öl. 1455) inflâ etti¤i mescit oluflturmaktad›r.
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Resim 1; Eyüp Câmi-i Kebir
Mahallesi 

Resim 2; Yavedut Mescidi

(1) Alfons M. Schneider ; “15.
Yüzy›lda ‹stanbul’un Nüfusu”,
Belleten, S. 61, Ankara 1952, s. 36.

(2) Ekrem H. Ayverdi ; Fatih
Devri Sonlar›nda ‹stanbul Ma-
halleleri, fiehrin ‹skân› ve Nü-
fusu. Ankara 1958, s. 82.

(3) Bkz. Selçuk Seçkin; Fatih Dö-
nemi ‹stanbul Mescidleri. ‹stan-
bul 2002 (Mimar Sinan Üniversi-
tesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Sanat Tarihi Anabilim Dal›, Türk
‹slâm Sanatlar› Bilim Dal›, Yay›n-
lanmam›fl Yüksek Lisans Tezi);
Selçuk Seçkin – fiükrü Sönmezer;
“‹stanbul Mescidleri”, Türkler,
C. 12, Ankara 2002, s. 139 – 148.

(4) Halil ‹nalc›k ; “Eyüp Projesi”,
Eyüp : Dün / Bugün ( 11 –12 Ara-
l›k 1993) ed. Tülay Artan, ‹stan-
bul 1994, s. 5. ayr›ca Eyüp Semti-
nin Fatih dönemini de kapsayan
tarihsel süreç içerisindeki gelifli-
mi için bkz. Hatice F. (Ensari) Ka-
ra ; ‹stanbul Metropoliten Alan
Geliflme Sürecinde Bir Dini
Kültürel, Sosyal Yerleflim Mer-
kezi – Eyüp, ‹ TÜ Fen Bilimleri
Enstitüsü, Mimarl›k Ana Bilim
Dal›, Mimarl›k Tarihi Program›,
Doktora Tezi, ‹stanbul 1994;  Ha-
tice F. (Ensari) Kara ; “Eyüpsul-
tan Yerleflme Dokusunun Tarih-
sel Süreç ‹çinde Geliflimi – De¤i-
flimi”,  Tarihi Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp II Eyüpsultan Sem-
pozyumu.( 08-10 May›s 1998) ed.
‹rfan Çal›flan, ‹stanbul 1999, s.
278 – 293.

(5) Bu çal›flmada temel olarak
mescit merkezli Eyüp mahallele-
rinin ele al›nd›¤› için ad› geçen
mahalle ve külliye ile ilgili olarak
ayr›nt›l› bilgi için bkz. Süreyya
Ergün ; Eyüp Sultan, Türbe ve
Camii. ‹stanbul tz.; Semavi Eyice
; “Eyüp Sultan Külliyesi”, TDV
‹slâm Ansiklopedisi, C. XII, s. 9
– 12.Gönül Cantay; “Eyüp Sultan
Külliyesi”, Tarihi Kültürü ve Sa-
nat›yla Eyüp IV. Eyüpsultan
Sempozyumu.( 05-07 May›s
2000) ed. ‹rfan Çal›flan, ‹stanbul
2001, s. 156 – 163.

(6) Tursun Bey ; Târîh – i Ebü’l –
Feth. Haz. Mertol Tulum. ‹stan-
bul 1977, s. 75.

(7) Eyüp Semtinin kuruluflu ve
sanat tarihi aç›s›ndan önemi hak-
k›nda bkz. Semavi Eyice; “Eyüp-
sultan Semtinde Tarih ve Sanat
Tarihi”, Tarihi Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp II Eyüpsultan
Sempozyumu.( 08-10 May›s
1998) ed. ‹rfan Çal›flan, ‹stanbul
1999, s. 12– 37.



Mescit günümüzde Ayvansaray kap›s›n›n
hemen d›fl›nda, Yâ – Vedûd Caddesi üzerinde,
Haliç k›y›s›nda yer almaktad›r. Yap› ile ilgili
olarak bilgi veren mevcut kaynaklardan Evliya
Çelebi, Yavedûd Sultan hakk›nda menkîbe ni-
teli¤indeki anlat›m›na Seyahatname’sinde yer
verdikten sonra sadece mezar›n›n bulundu¤u
yere iflaret eder.(8) Bir di¤er kaynak olan Hadi-
ka’da ise, “...Bânisi efl-fieyh Abd’ül-Vedûd Hazret-
leri’dir. Buhara Erenleri ile ‹stanbul Muhasara-
s›’nda bulunub fetihten sonra Ayasofya’da oturur
iken Ayvansaray d›fl›nda bir mescid ve zâviye yapt›-
r›p vefat›nda Fâtih Sultan Mehmed Hân Gâzi em-
riyle zaviyesi civar›na defn olundu. Fi 860. (m.
1456)...” (9) ifadesi ile Yavedûd Sultan’›n mescit
ve zaviye inflâ ettirdi¤ini, mezar›n›n (türbesi-
nin) da bu yap› bütünlü¤ünün yak›n›nda oldu-
¤u anlafl›lmaktad›r. (Resim 4) 

Mescidin zamanla kullan›lamayacak dere-
cede harap olmas› üzerine Sultan IV. Meh-
med’in k›z› Hatice Sultan taraf›ndan onar›larak
minber ilâvesi ile tekrar ibadete aç›lm›flt›r. (h.
1151 / m. 1738) Girifl kap›s› üzerinde yer alan
kitâbeye göre 5 Cemaziyelahir 1219 / m. 11 Ey-
lül 1804 y›l›nda tekrar elden geçirilen yap›ya,
ayr›ca ahflap bölümün ilâvesi de yap›lm›flt›r.(10)

1965 Y›l›nda ahflap olan bölümün yang›n sonu-
cu tahrip olmas› sonras›nda Vak›flar Genel Mü-
dürlü¤ü taraf›ndan tekrar onar›lm›fl, 1972 y›l›n-
da Haliç Köprüsü’nün inflâs› s›ras›nda da tür-
besinin yak›nlar›nda bulunan özgün yerinden
tafl›narak, günümüzdeki görünümünü alm›flt›r.

Genel itibariyle ahflap k›s›m ve onun alt bö-
lümünde yer alan almafl›k duvar örgüsüne sa-
hip(11) kargir olan bölümden oluflan mescide,
demir parmakl›klarla çevrili ve önünde bir sun-
durma bulunan girifl yoluyla ulafl›lmaktad›r.
Buradan mermer kaplamal› basamaklar geçil-
di¤inde son cemaat yeri fleklinde düzenlenmifl
dikdörtgen plan flemas›na sahip girifl bölümü-
ne ve oradan da ahflap iki kanatl› kap› yard›-

m›yla harime geçilmektedir. Kareye yak›n
dikdörtgen planl› olan harim bölümünde gi-
riflin tam karfl›s›nda mihrap, onun sa¤›nda
da ahflap minber yer almaktad›r. Kuzeyde
giriflin hemen üzerinde  yine ahflaptan ka-
d›nlar mahfeli bulunur. ‹ç mekân yak›n ta-
rihlerde yap›lan onar›mlar nedeniyle özgün
süsleme özelliklerini göstermemektedir.  Ya-
p›ya, bat›da befl, güney ve do¤uda birer dik-
dörtgen söveli ve üzerinde yer alan yuvarlak
pencereler yard›m›yla ›fl›k sa¤lanmaktad›r.

Harim bölümünün ç›k›fl›nda yer alan
bölümün sa¤›nda aç›lm›fl olan bir kap› yard›-
m›yla da bodrum kata ulafl›lmaktad›r. Bodrum
katta dört mezar bulunmakta, bunlardan sade-
ce birinin üzerinde yer alan kitâbede “ Mehmet
Bin Abdullah 1097 ” m. 1685  kayd› yer almakta-
d›r.(12) Yol kotunun, 1972 y›l›nda yap›lan dü-
zenleme ile yükselmesi sonucunda, bodrum
kat›n d›flar› ile ba¤lant›s›n› sa¤layan bat›da üç,
güneyde iki pencere, sadece tu¤la derz ile olufl-
turulmufl sivri kemerleri d›flardan alg›lanabile-
cek flekilde günümüze ulaflm›flt›r. Kuzeybat›
köflede, ahflap harim k›sm›n›n bafllad›¤› bölüm-
le birlikte minare yükselmektedir. Kargir olan
bodrum kat›n güneybat› köflesinin pahlanm›fl
oluflu yap›ya ait bir özellik olarak karfl›m›za
ç›kmaktad›r.

Mescidin karfl›s›nda hazire içerisinde, köfe-
ki tafl› ile örülmüfl kare plan flemas›na sahip ve
dokuz pencere ile ayd›nlanan baninin türbesi
yer almaktad›r. Bu bütünlük içerisine türbenin
karfl›s›ndaki yeriyle h. 1324 / m. 1906 y›l›nda
çeflme eklenmifltir.(13) Mahalle bugün Defterdar
Mahallesi s›n›rlar› içerisine al›nm›flt›r.   

Eyüp’te Fatih döneminde mescit merkezli
oluflan bir di¤er mahalle ise Fethi Çelebi Ma-
hallesi’dir.(Mescit Ota¤c›lar Mescidi olarak da
bilinmektedir) (Resim 5)  Edirnekap›’n›n he-
men d›fl›nda oluflmaya bafllayan mahalle ‹stan-
bul’un fethi s›ras›nda Otakç›lar veya Tokmak-
tepe’de, Osmanl› kuvvetlerinin sol kanad›n›
oluflturan Beylerbeyi Karaca Bey komutas›nda-
ki Rumeli Ordusu’nun karargah›n›n bulundu-
¤u yer olarak bilinmektedir.(14) Evliya Çelebi
Seyahatnamesi’nde Otakç›lar mahallesi olarak
geçen mahalle, Fatih döneminde Rumeli taraf›-
na giden çad›rc›lar›n burada konaklamas›ndan
dolay›  “Otakç›lar” olarak adland›r›ld›¤› yine
ayn› kaynakta ifade edilmektedir. Çelebi, ma-
hallenin 17. yüzy›lda dört cami, onyedi mescit,
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Resim 3; Yavedut Mescidi genel
görünüflü

Resim 4; Yavedut türbesi

(8)Evliya Çelebi; Seyahatname.(
haz. Z. Dan›flman), C. 1, ‹stanbul
1969, s. 72-73.. 

(9)Haf›z Hüseyin Ayvânsarayî ;
Hadikat’ül Cevamî, c. 1, ‹stanbul
h. 1281 / m. 1864 –5,  s. 287.  

(10) Tahsin Öz ; ‹stanbul Camile-
ri. c. 1, Ankara 1987 ( 2. bask›), s.
124. 
(11) Haliç’ten kaynaklanan nem
dolay›s›yla kangir olan k›sm›n
yüzeyinde yer yer dökülmeler
görülmektedir.
(12) M. Baha Tanman; “Yavedüd
Tekkesi”, Dünden Bugüne ‹stan-
bul Ansiklopedisi, c. VII, ‹stan-
bul 1994, s.444’de, Tekke – mescit
fonksiyonu ile kullan›lan yap›n›n
bodrum kat›n›n 17. yüzy›la kadar
dervifllerin ikâmeti için kullan›l-
m›fl olabilece¤i ifade edilmekte-
dir.  Ayr›ca yap› ile ilgili olarak
bkz. Ekrem Hakk› Ayverdi ; Os-
manl› Mimarisinde Fatih Devri
855 – 886 (1451 – 1481), c. III, ‹s-
tanbul 1989 (2. Bask›), s. 532 –
534.; Reflat Ekrem Koçu; “Abdül-
vedud Camii”, ‹stanbul Ansiklo-
pedisi, c. I, ‹stanbul 1959, s. 143 –
145 ; Mehmet N. Haskan; Eyüp
Sultan Tarihi. ‹stanbul 1996,(2.
Bas.)  s. 83 – 85. 
(13) Süleyman Faruk Göncüo¤lu;
“Ya Vedud Eyüpsultan ‹lçesinin
Yok Edilen Tarihi Bir Mahallesi-
nin Dünü ve Bugünü”, Tarihi
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp II
Eyüpsultan Sempozyumu.( 08-10
May›s 1998) ed. ‹rfan Çal›flan, ‹s-
tanbul 1999, s.190 – 201.

(14) Mehmet N. Haskan ; a.g.e., s.
76.



alt› tekkesi ve üç han› oldu¤unu belirtmekte-
dir.(15)

Ayvansarayî, yap›n›n banisinin Fethi Çele-
bi olarak bilinen Fethullah Efendi oldu¤unu
bildirir. Zamanla harap olan mescit ve vakf›
Bâb’üs-Saade A¤as› Gazanfer A¤a taraf›ndan
yenilenmifl ve hemen yan›na medrese ve sebil
inflâ edilmifltir. Sebil üzerinde yer alan tarih ki-
tâbesi h. 1008 / m. 1599 tarihini vermektedir.
Mescidin minberi Sadrazam Bayram Pafla tara-
f›ndan konulmufltur.

Otakç›lar, K›r›mî Çeflmesi Soka¤›’n›n bitti-
¤i yerde, Otakç›lar Karakolu’nun tam karfl›s›n-
da yer alan yap›ya, soka¤a aç›lan cümle kap›s›
yard›m›yla girilmektedir. Bu bölümde dikdört-
gen planl›, bat›s›nda kad›nlar mahfeli ve mina-
reye ç›k›fl›n yer ald›¤› son cemaat yeri bulunur.
Cümle kap›s› ile ayn› aks üzerinde yer alan,
harim kap›s› yoluyla da 13, 72 x 9, 22 m. ölçü-
lerindeki as›l ibadet mekân›na ulafl›l›r. 

Dikdörtgen planl› olan bu bölüm do¤u ve
bat›da üç, güneyde de mihrab›n iki yan›nda
yer alan birer dikdörtgen söveli altl› üstlü pen-
cere aç›kl›klar›na sahiptir. Minber ahflap, mih-
rap da sade bir nifl fleklinde ve yenidir. Harim
bölümünün kuzeyinde, giriflin iki yan›nda
dörder kare kesitli destek ile tafl›nan ahflap ka-
d›nlar mahfeli yer al›r. 

Mescidin girifl cephesinde, kap›n›n çevre-
sini dolanan mermer kaplama, 16. yüzy›l›n kla-
sik rumi-palmet üslubuyla bezenmifl ve palmet
tepeliklerle son bulmaktad›r. (Resim 6)  Mer-
mer kaplaman›n üst bölümünde yer alan tamir
kitâbesi Babüs’s-saâde A¤as› Gazanfer A¤a
onar›m›n› ve bu onar›m›n tarihi olan h. 1008 /
m.1599 – 1600 tarihini vermektedir. Bu cephe-
deki giriflin iki yan›nda ikifler altl› üstlü iki
pencere ile, do¤u ve bat›da yer alan ikifler üst
pencere yard›m›yla son cemaat yeri ayd›nlat›l-
maktad›r. Yap›n›n son cemaat yeri ahflap, as›l
ibadet mekân›n›n ana beden duvarlar› ise mo-
loz tafl + derz dokuludur. Bat›da son cemaat
yeri ile, harim k›sm›n›n birleflti¤i köflede, d›fl
cepheye az taflk›n kare kaideli minare yer al›r.
Minarenin spiral gövdesi, bir s›ra kesme tafl,
bir s›ra tu¤la ile dolanan fleritlerle oluflturul-
mufltur. Gövdeden düz bir geçiflle, flerefeye
ulafl›l›r ve minare kurflun kapl› külahla son bu-
lur. Mescidin bat›s›nda, yer ald›¤› bilinen ah-
flap kufl evleri bugün yerinde mevcut de¤ildir. 

Mescit, 1989 y›l›nda temel seviyesine ka-
dar y›kt›r›larak yeniden inflâ ettirilmifltir. Mes-

cidi ikinci defa imar eden Gazanfer A¤a’n›n
mescidin etraf›ndaki di¤er yap›lar› günümüze
ulaflmam›flt›r.(17) Mahallesi ayn› adla günü-
müzde de varl›¤›n› sürdürmektedir.

Eyüp’te Fatih döneminden bir di¤er mes-
cit merkezli mahalle ise, Kâs›m Çavufl Mahal-
lesi’dir. (Resim 8) Mahallenin oluflumunu sa¤-
layan mescit(18) Eskiyeni Caddesi ile Bal›kç›
Bakkal Soka¤›n› birleflti¤i köflede yer almakta-
d›r. Yap›n›n banisi ‹stanbul’un fethine kat›lan
Kâs›m A¤a’ (Çavufl)dur. Minberini II. Mah-
mud döneminde yaflam›fl olan Kasapbafl› Ali
A¤a koydurmufltur. H. 13 Zi’l-Kaade’de 1239 /
m. 9 A¤ustos 1824 y›l›nda ç›kan bir yang›n so-
nucunda harap olan yap›, Sadrazam Galip Pa-
fla ve daha sonra h. 1280 / m. 1863 y›l›nda Fu-
ad Pafla eliyle onar›lm›fl, günümüze 1950 y›l›n-
da Vak›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan ger-
çeklefltirilen onar›m ile ibadete aç›k olarak
ulaflm›flt›r. 

Ana cadde üzerinde yer alan mescide, et-
raf›n› çeviren avlu duvar›n›n iki köflesinden
aç›lan avlu kap›lar› ile ulafl›lmakta, çevresi za-
manla doldu¤u için yap›ya basamaklar yard›-
m›yla inilmektedir. Kuzeyde son cemaat yeri
olarak düzenlenmifl olan bölümün bat›s›nda bu-
lunan yay kemerli bir kap› ile harim bölümüne 
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Resim 5; Fethi Çelebi Camii

Resim 6; Fethi Çelebi Camii
girifli

Resim 7; Fethi Çelebi Camii
fierbet Teknesi

(15) Evliya Çelebi; Seyahatna-
me.( haz. Z. Dan›flman), C. 2, ‹s-
tanbul 1970, s. 94. 

(17) Mescidin güneyinde bulu-
nan ve bugün çay oca¤›n›n bah-
çesi olarak kullan›lan alanda,
16. yüzy›ldaki yap›laflma s›ra-
s›nda buraya getirilmifl olabile-
ce¤ini düflündü¤ümüz sebile ait
flerbet teknesi günümüze büyük
oranda korunmufl olarak ulafl-
m›flt›r. (Resim 7)
(18) Mescit için bkz.Haf›z H.
Ayvansarayî; a.g.e. C. I, s.265;
Tahsin Öz; a.g.e.,s. 85; Ekrem H.
Ayverdi; Fatih Devri... s. 432 –
433, Esra G. Erdo¤an; “Kas›m
Çavufl Camii”, Dünden Bugüne
‹stanbul Ansiklopedisi, c. IV,
‹stanbul 1994, s.480’de, Mehmet
N. Haskan; a.g.e., s. 59, Mahal-
lesi günümüzde ‹slâm Bey
Mahallesi s›n›rlar› içerisine al›n-
m›flt›r.



geçilmektedir. 10, 35 x 9, 80 m. ölçülerinde kare-
ye yak›n bir plan flemas›na sahip olan harim, her
köflesinde yer alan ikifler pencere aç›kl›¤›na sa-
hiptir. Mihrap mermer plakalarla kaplanm›flt›r,
ahflap minberle birlikte ikisi de yenidir. Mesci-
din üst örtüsü ise, içten destekler yard›m›yla ta-
fl›nan, kasetli, düz ahflap flekilde, d›fltan dört yö-
ne e¤imli ve üzeri kiremit örtülü olarak yer al›r.

Yap›n›n kuzeybat›s›nda kare kaideli mina-
re yer al›r. Minare kesme köfeki tafltan örül-
müfltür. fierefeye geçifl kademeli geçifl unsurla-
r› ile sa¤land›ktan sonra, burada da ajurlu pla-
kalar halinde düzenlenmifl levhalar yoluyla et-
raf› sar›lmakta, kurflun kapl› külahla son bul-
maktad›r. Minarenin bat›s›nda mermer bir pla-
ka üzerinde, günün saatleri Osmanl›ca olarak
ifllenmifl günefl saati yer almaktad›r. 

Yap›n›n ana beden duvarlar› moloz tafl +
derz dokuludur. Güney duvar›nda, çat›ya ya-
k›n k›s›mlarda, 18. yüzy›l mezartafllar›ndan
parçalar, yap›lan onar›mlarda kullan›lm›flt›r.
(Resim 9)

Mescidin bat›s›nda yap›n›n banisine ait
mezartafl›n›n da içerisinde bulundu¤u hazirede
18. ve 19. ait mezartafllar› yer al›r. Ayr›ca avlu-
sunda Bizans dönemine ait kompozit formda
bir Bizans sütun bafll›¤›, çiçeklik olarak kullan›-
m›yla yer almaktad›r. (Resim 10-11)  

Kâs›m Çavufl Mescidi’nin banisinin karde-
fli taraf›ndan yine Eyüp’te inflâ edilmifl ve bu
semtte Fatih döneminde mahalle oluflumuna
katk›da bulunan bir di¤er yap› da Sofular Mes-
cidi’dir. (Resim 13-14) (Sofu Ali Çavufl Mescidi
olarak da bilinmektedir) Mescit, Tahsin Öz’e(19)

göre 1464 y›l›nda infla edilmifl müverrih fieyhü-
lislam Hoca Saadettin Efendi taraf›ndan da
minber ilâvesi yap›lm›flt›r. Ayvansarayî’de de
yap›n›n banisi ve vakf› hakk›nda bilgi verilmifl-
tir.(20) Yap› ile ilgili onar›m kay›tlar›na bak›ld›-
¤›nda ilk olarak, H. 1189 / m. 1775 tarihinde
y›ld›r›m düflmesi sonucunda minaresinin y›k›l-
mas› sonucu  onar›m› için izin verildi¤ine dair
bir kayda rastlanmaktad›r.(21) 1950’li y›llarda ve
1975 y›l›nda son cemaat yerinin onar›m› ger-
çekleflmifl, 1977 y›l›nda da yap› temel seviyesi-
ne kadar y›kt›r›larak yeniden inflâ edilmifltir.
Mescidin çevresinin zamanla dolmas› sonucu
çukurda kalan yap›ya basamaklar yard›m›yla
inilmektedir. Son cemaat yeri olarak düzenle-
nen bölümün etraf› demir çerçeve ile bölünerek
aras› cam ile kaplanm›flt›r. Son cemaat yerinin
güney duvar›nda iki pencere ve bat› köflede yer
alan bir kap› ile iç mekân ile ba¤lant›s› sa¤lan›r.
Ayr›ca bu cephede bir de mükebbire bulun-
maktad›r. Bat› köflesinde yer alan kap› aç›kl›¤›
ile de harim bölüme geçilmektedir. 12, 15 x 9,
80 m. ölçülerindeki harim bölümü, yan duvar-
lar mihrap ve minber son dönem Kütahya çini-
leri ile kaplanm›flt›r. Yap›ya her köflede aç›lan
ikifler pencere ile ›fl›k sa¤lanmaktad›r. Kuzey-
de, iki çokgen destek üzerinde ahflap kad›nlar
mahfeli bulunur. Tavan içten düz ahflap, d›fltan
ise dört yöne e¤imli ve üzeri kiremit örtülü fle-
kildedir. Kare kaideli minare, yap›n›n bat›s›nda
yer al›r. Kaide tu¤la kuflaklar ve kesme tafl s›ra-
lar› ile oluflturulmufl, spiral gövdeye geçifl, üç-
genlerle sa¤lanm›flt›r. Mescidin duvarlar› mo-
loz tafl ve derzin birlikte kullan›m› ile olufltu-
rulmufltur.

Mihrab›n bat›s›nda h. 1200 / m. 1785 tari-
hinde yap›n›n banisi Ali Çavufl’un yenilenen
mezartafl› bulunmaktad›r.  

Eyüp’te Türk dönemi mahalleleflmesine çe-
kirdek oluflturan bir di¤er yap› Ülice Baba
(Uluca Baba) Mescidi’dir.(22) (Resim 15) Mesci-
din karfl›s›nda Sadrazam Çorlulu Ali Pafla’n›n
h. 1119 / m. 1707 tarihinde yapt›rd›¤› meydan
çeflmesi ve Evlice (Ülice) Baba Tekkesi, güney-
bat›s›n ise h. 1216 tarihli  Haf›z Hüseyin Nazmî

Geylanî ve Nuri Ba-
ba’n›n türbeleri yer al-
maktad›r. (Resim 16)
Yap›n›n banisi olan Ve-
liyüddin Efendi’nin
mezartafl›nda ;
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(19) Tahsin Öz ; a.g.e., s. 123.
(20) Haf›z H. Ayvansarayî ;
a.g.e. c. I, s. 269. 

(21) Mehmet N. Haskan ; a.g.e.
s. 78; Ekrem Hakk› Ayverdi; Fa-
tih Devri..., s. 499; Ekrem Hak-
k› Ayverdi; Mahalleler.., s. 54,
Mahallesi günümüzde ‹slâm
Bey Mahallesi s›n›rlar› içerisine
al›nm›flt›r.  
(22) Yap›n›n Fatih döneminde
mahallesinin olup olmad›¤› ko-
nusunda mevcut kaynaklarda
çeliflkiler bulunmaktad›r. Ay-
vansarayî yap›n›n mahallesinin
olmad›¤›n› belirtirken, E. Hakk›
Ayverdi; Mahalleler..., s. 54’te
bu ifadenin Fatih’in yaz› hocas›
olan Veliyuddin Efendi’nin  bu
dönemde mescidini inflaas› ve
sonras›nda 1922 mahalle cetvel-
lerinde mescidin ad›yla mahal-
lenin yer al›yor olmas›n›, 15.
yüzy›ldaki oluflumun devam›
olarak nitelemekte ve mutlaka
mahallesinin olmas› gerekti¤ini
belirtmektedir. Biz de bu do¤-
rultudaki görüflü kabul ederek
mahallesinin oldu¤unu düflün-
mekteyiz. Mescidin çevresinde
zaman içinde türbeler ve mey-
dan çeflmesinin inflâas› kendi
içerisinde bir yönetim mekaniz-
mas› ve sosyal yaflam›n dini ya-
p› (mescit) çevresinde oluflma-
s›n› göstermesi aç›s›ndan da bu
mahalle, geleneksel bir model
olarak düflünülebilir.

Resim 8; Kas›m Çavufl Mescidi 

Resim 9; Kas›m Çavufl Mescidi
güney duvar›

Resim 10; Kas›m Çavufl Mesci-
di haziresi

Resim 11; Kas›m Çavufl Mescidi
avlusunda Bizans sütun bafll›-
¤›ndan çiçeklik 

Resim 12; Fethi Çelebi Mescidi
günefl saati



“Ebû’l-feth ve’l-megâzi
Sultan Mehemmed Gâzi Hazratlar›’n›n
Meflk hacesi sâhib’ül-hayrât
Ve’l-hesenât Veli Baba’n›n
Rûh-› flerifine el-fâtiha
Sene 857 ” 
‹bareleri yer almakta, buradan da yenilen-

mifl olan mezartafl›nda m. 1453 tarihinin düflü-
rülmüfl oldu¤u görülmektedir.(23) Burada, bani-
nin Fatih döneminde yaflam›fl ve Sultan’›n meflk
(yaz›) hocas›,oldu¤u anlat›lmakta mescidin de
bu kifli taraf›ndan inflâ edildi¤i belirtilmektedir.
Veliyüddin Efendi’nin kabrinin bulundu¤u ha-
zire duvar›na bitiflik olan kitabenin sonunda yer
alan h. 1173 / m. 1759 tarihi ise kabrin bu tarih-
te yenilendi¤ine iflaret etmektedir.

Bülbülderesi yokuflu üzerinde, e¤imli bir
topografyaya uydurularak inflâ edilen yap›ya
girifl, bat›da yer alan harim kap›s› ile sa¤lan-
maktad›r. 12, 45 x 9, 40 m. ölçülerinde dikdört-
gen plan flemas›ndaki yap›n›n, son yap›lan
onar›mlarla boyutlar›n›n büyüdü¤ü ve kullan›-
lan oranlar›n bu sebeple de¤iflti¤i görülmekte-
dir.(24) Üç yönden ikifler pencere ile ayd›nlat›lan
yap›da, kuzey cephe, aç›kl›¤a sahip olmayan
flekilde yer al›r.  Mescidin içerisi ve mihrab› bir
metre yüksekli¤e kadar, son dönem Kütahya
çinileri ile kaplanm›flt›r. Mihrap ve minber ye-
nidir. Kuzeyde, betonarme olarak inflâ edilmifl
kad›nlar mahfeli yer almaktad›r. Mescidin ta-
van› içten düz betonarme, d›fltan ise dört yöne
e¤imli ve kiremit kapl›d›r. Çokgen kaideli mi-
nare, yap›n›n bat› yönünde, giriflin güneyinde,
ana beden duvar›na bitiflik ve içeriye yans›yan
flekilde yer al›r. 

Mescit 1950’li y›llar, 1967 ve 1993 y›llar›nda
gerçeklefltirilen onar›mlar ile günümüze ibade-
te aç›k flekliyle ulaflm›flt›r.(25)

Eyüp’te, mescidi günümüze ulaflmayan iki
mahalle daha mevcuttur. Bunlardan ilki Meh-
met Bey Mescidi Mahallesi’dir. Ota¤c›lar’da
Fethi Çelebi Mescidi’nin bat› taraf›nda bulunan
mahalle, Hadika’da belirtilmektedir.(26) Buna
göre mescidin banisi Mehmet Bey, Fatih döne-
mi Ota¤c›bafl›s› Hüseyin A¤a’n›n kardeflidir.
Mescidi y›k›lm›fl, mahallesi de Fethi Çelebi Ma-
hallesi s›n›rlar› içerisine al›nm›flt›r.(27)

Fatih döneminde Eyüp’te yer alan bir di¤er
mahalle ise, Ota¤c›bafl› (Çay›rbafl›) Mahalle-
si’dir. Bu mahallenin de mescidi günümüze
ulaflmam›flt›r. Mahallenin bugünkü yeri yine
Ota¤c›larda, Fethi Çelebi ile Abd’ül – Vedûd

Mahalleleri aras›ndad›r. Yap›n›n banisi Fatih’in
Ota¤c›bafl›s› Hüseyin A¤a oldu¤u bilinmekte-
dir. Nitekim kabri de burada bulunmaktad›r.
Bu mahalle daha sonra yap›lan idari düzenle-
meler s›ras›nda Abd’ül – Vedûd Mahallesi s›-
n›rlar› içerisine al›nm›flt›r.(28)

Fatih döneminde Ayvansaray sur d›fl›nda
oluflturulmaya bafllan›lan Eyüp Semti’nin bu
dönemdeki mahalleleri göz önünde bulundu-
rularak geliflimine bak›ld›¤›nda ;

Surlar›n hemen d›fl›nda sahilde Abdül -
Vedûd Mahallesi, bat›s›nda ise Fethi Çelebi,
Mehmet Bey Mescidi Mahallesi ve Ota¤c›bafl›
(Çay›rbafl›) Mahalleleri bütünleflik olarak yer
almaktad›r. Eyüp’ün kuzeyinde ise, Cami-i Ke-
bir, Kas›m Çavufl, Ülice Baba, Sofular Mescidle-
ri ile mahalleler Haliç k›y›s›ndan bat›ya do¤ru
geliflme göstermifllerdir.

15-16. Yüzy›llarda ise Haliç boyunca güneye
do¤ru yerleflim yo¤unlaflm›flt›r. Cezerî Kas›m
Pafla Camii ve Zal Mahmut Pafla camilerinin in-
flaâs›, çömlekçilerin ve oyuncakç›lar›n imalat
atölyelerinin bu bölgede yer almas› ve inflâ edi-
len saraylar ve daha sonraki dönemde yaflanan
sanayileflme ile bu bölge daha da geliflerek, artan
nüfus ile birlikte 19. yüzy›l sonlar›nda Eyüp’te
mahalle say›s›n›n 28’e ulaflm›flt›r.(29)
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(23) Fatih döneminde Fethe kat›lan ve
inflâ ettikleri mescidlerin haziresinde
gömülü olan banilerin zamanla me-
zartafllar›n›n tahribi veya (15. yüzy›l-
dan sonraki dönemlerde) ilk defa ko-
nulmas› sonras›nda düflülen tarihler-
de h. 857 / m.1453 tarihini ilâve et-
mek genel bir kullan›m olarak karfl›-
m›za ç›kar. Örnek olarak Topkap›,
Beyaz›d A¤a Mescidi, Fatih, Akseki
Mescidi verilebilir.

(24) Yap›n›n 1993 onar›m›nda büyük
oranda betonarme olarak infla edilen
duvarlar›ndan, özellikle bat› ve ku-
zeyde Fatih dönemi mescit yap›lar›na
has inflâ malzemesi korunabilmifltir.
‹stanbul’un Fetih sonras› imar› s›ra-
s›nda görülen h›zl› yap›laflma süre-
cinde  moloz tafl + derz ve ince ahflap
hat›llarla sa¤lamlaflt›r›lan duvar ör-
güsü benzer örneklerine yine ayn›
dönem mescitlerinden Fatih, Kumru-
lu Mescit, Fatih/Çarflamba Debba¤
Yunus Mescidi, Beyce¤iz Mescitlerin-
de rastlan›lmaktad›r. Selçuk Seçkin ;
a.g.t., s. 202.

(25) Yap› hakk›nda bkz. Haf›z H. Ay-
vansarayî; a.g.e., s. 267 ; Ekrem H.
Ayverdi; Fatih Devri.., s. 513; ‹. Aya-
no¤lu; “Fatih Devri Ricali Mezar Tafl-
lar› ve Kitâbeleri”, Vak›flar Dergisi,
S. 4, Ankara 1958, s. 207., Mahallesi
‹slâm Bey Mahallesi s›n›rlar› içerine
al›nm›flt›r. 

Ekrem H. Ayverdi; Mahalleler... ,s.
54.; Mehmet N. Haskan; a.g.e., s. 88-
89.

(26) Haf›z H. Ayvansarayî; a.g.e.,
s.347

(27) Ekrem H. Ayverdi; Mahalleler...,
s. 53.

(28) Ekrem H. Ayverdi; Mahalleler...,
s. 53.

(29) Halil ‹nalc›k; a.g.m., s. 8

Resim 13; Sofular Mescidi

Resim 14; Sofular Mescidi mi-
nare detay›

Resim 15; Ulice Baba Mescidi

Resim 16; Ulice Baba Türbesi



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

426

‹STANBUL SURLARI VE KAPILARI

Talha U¤urluel

1976 y›l›nda Manisa Demirci’de do¤du. 1997 y›l›nda Manisa Celal Bayar
Üniversitesini bitirdi. 8 y›l özel radyolarda tarih programlar› yapt›. Yerli ve

yabanc›  dergilerde yay›nlanm›fl birçok makalesi olup, Çanakkale hakk›nda  iki,
Edirne hakk›nda da bir adet kitab› bulunmaktad›r. Halen Tarih Editörlü¤ü yapan

U¤urluel, yerli guruplar ile Türkiye’nin birçok yerine Kültür Gezileri düzenlemek-
te, kurum ve derneklerin e¤itim programlar› dahilinde tarih seminerleri vermekte-

dir. U¤urluel’in Eyüp Gezi Rehberi çal›flmalar› sürmektedir. 



‹stanbul fiehri’nin üzerinde bulunan ve
yüzy›llar öncesine dayanan tarihi dokusu için-
de en dikkat çeken unsurlardan birisi hiç flüp-
hesiz etraf›n› çeviren surlard›r. Gerçi günü-
müzde, yer yer y›k›lm›fl olmalar› ve yüksek bi-
nalar›n aralar›nda kalmalar› vb. sebeplerle pek
göz önünde durmasalar da, ‹stanbul’un Avru-
pa taraf›ndan her ayr›l›fl›n›zda flehirden ç›kar-
ken sizlere göz k›rpmay› ihmal etmezler. Tabi
görebilene. ‹stanbul Surlar› gerçekten dikkatli-
ce tedkik edilmeye de¤er tarihi unsurlard›r
çünkü bu surlar, tarih boyunca Dünya’n›n en
güçlü devletleri taraf›ndan defalarca muhasa-
ra edilmifl, fakat bir türlü afl›lamam›fllard›r.
Topun icat edilip gelifltirilmesine kadar ne
Persler ve Slavlar, ne Peçenekler ve Hunlar ne
de Bulgarlar ve di¤er kavimler hep bu surlara
çarp›p çarp›p gerilemek zorunda kalm›fllard›r. 

Dünyan›n belki de en korunakl› flehri olan
‹stanbul’da, kara ba¤lant›s›n› sa¤layan incecik
bir kara parças›n›n da mükemmel bir flekilde
tahkim edilmesi, bu flehri girilmez k›lm›flt›r.
Üçlü sur sistemi ile düzenlenen ve her biri di-
¤erinden daha yüksek ve kal›n olan bu surla-
r›n da kendileri gibi ilginç bir geçmiflleri var-
d›r. 

‹stanbul’un tarihinde ilk surlar, bu tarihi
yar›maday› kendilerine yurt edinen Megaral›-
lar taraf›ndan infla edilmifltir. Kurucular›n›n
ismi sebebiyle Bizantion ad›yla adland›r›lan
bu yerleflim merkezini, Akropolis yada bu-
günkü ad›yla Sarayburnu denilen ve Topkap›
Saray›’n›n üzerinde bulundu¤u yer olan yük-
seltiye kuran Megaral›lar, bu  küçük flehrin et-
raf›n› bir sur ile çevirmifllerdir. Onlar›n infla
ettikleri bu surdan günümüze hiçbir iz kalma-
mas›na ra¤men tart›flmal› da olsa yeri az çok
tahmin edilebilmektedir. Bizantion surlar›n›n
bugün temelleri dahi bulunmasa da, Topkap›
Saray›’n›n etraf›n› çeviren ve Fatih Sultan
Mehmet taraf›ndan infla ettirilen Sur-u Sultani
civar›nda oldu¤u düflünülmektedir. 

Antik dönemde bugünkü Sirkeci Gar›’n›n
oldu¤u meydandan Bahçekap›’ya kadar olan
yerler deniz oldu¤una göre bu bölgede küçük
bir koy bulunmakta ve Antik dönem surlar›
da bunlar›n yan›ndan geçmekteydi. Kasaba-
n›n denize bakan k›sm›nda ise düzenli surlar-
dan ziyade dalgak›ran vazifesi gören kaya y›-
¤›nlar› bulunmaktayd›. 

Bizantion Surlar›, flehri bir Roma baflkenti
yapan ve ona ad›n› veren Constantinus tara-
f›ndan infla edilecek olan surlar›na kadar bir
tak›m ekleme ve restorasyonlar da görmüfltür.

Bunlardan en önemlisi MÖ 340 da Bi-
zantion’un Makedonyal›lar taraf›ndan
kuflat›lmas›nda gerçekleflmifltir. Büyük
‹skender’in babas› 2.Filip’in bu kuflat-
mas›nda, kaleyi savunanlar›n komutan›
olan Leon surlar› tahkim ettirmifl, özel-
likle mezartafllar›ndan  istifade ederek
onar›mlara gitmifltir. 

‹stanbul flehir tarihinde bu surlarla
ilgili bir sonraki imar faaliyeti Roma’n›n
meflhur imparatoru ve Hipodrom’un
kurucusu Septimus Severus taraf›ndan
gerçeklefltirilecektir. Fakat bu imar ön-
cesinde Bizantion’da büyük bir y›k›m
yaflanacakt›r. ‹mparator Severus bir sü-
redir kendisine bafl kald›ran Perscenni-
us Niger ve ona destek verenler ile u¤-
raflmaktad›r. Bu destekcilerden biri de
Bizantionlulard›r. Perscennius’u yenen
Severus sonras›nda Bizantion’u da ku-
flatm›fl ve üç y›ll›k çetin bir muhasara
sonras›nda içeriye girmeyi baflarm›flt›r.
Sonras›nda flehri yakacak ve etraf›ndaki
surlar› yerle bir edecektir. Fakat bu yap-
t›klar›n›n aksine, o¤lunun da uyarmas›
ile flehri yeniden imara bafllayacak olan
Severus, y›kt›rd›¤› bu surlar›n yerine de
yeni surlar infla ettirecektir. Fakat bu surlar
hiçbir zaman daha önceki surlar›n üzerine in-
fla edilmeyeceklerdir. Severus buras›n› Cons-
tantinus gibi Roma’ya yeni bir baflkent olarak
düflünmese de, içerisine bir Hipodrom kurdu-
racak kadar önem vermifltir. Bu nedenle de fle-
hir büyümelidir. Yeni yap›lacak surlar da fleh-
ri daha genifl bir aç› ile sarmal›d›r. fiehrin yeni
surlar›  bat› yakada bugünki Eminönü-Yenica-
mi taraf›ndan bafllayarak, Çemberlitafl’a kadar
uzanacak ve Hipodrom Meydan›’n› içine ala-
rak Çatlad›kap› civar›n›n do¤usundan deniz
ile birleflecektir. 

‹stanbul Surlar›n›n bir sonraki aflamas›,
flehri Roma’ya yeni bir baflkent olarak kazan-
d›ran ve kendi ad›n› veren Constantinus tara-
f›ndan infla edilen surlard›r. Tüm flehir bir bafl-
kent havas›na sokulurken surlarda tamamen
yenilenmifl ve flehri kuflatma hatt› geniflletil-
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Resim 1; Bizans döneminde surlar

Resim 2; ‹stanbul’da ilk dönemler

Resim 3; Günümüzde saraybur-
nu ve surlar›n üstten görünümü



mifltir. Constantinus Surlar› tahminlere göre
bugünkü Unkapan› Köprüsü civar›ndan baflla-
yarak, Fatih Külliyesi’ni içine alacak flekilde
geniflliyor ve Samatyakap›’dan önce Marmara
Denizi ile birlefliyordu. Constantinus Surlar›n-
dan da günümüze bir fley kalmam›flt›r. Çünkü
bu sur dizesinden sonra ‹stanbul son bir sur

yap›m faaliyetine 2.Teodosios zama-
n›nda girecek ve günümüz kara surla-
r› infla edilecektir. Bu surlar›n yap›m›
esnas›nda genellikle bir önceki sur ya-
p›lar› kullan›lacak bu nedenle de
Constantinus surlar› günümüze ula-
flamayacakt›r. Fakat maddi bir kal›nt›
kalmasa da bu surlardan günümüze
bir isim gelmifltir. Constantinus Surla-
r›n›n Marmara Denizi ile birleflti¤i yer
civar›nda günümüzde Esekap› Mesci-
di bulunmaktad›r. Bu isim, Constanti-
nus Surlar›na ait ‹sa kap›’dan günü-
müze kalan yegâne izdir. 

‹stanbul Surlar› denilince akl›m›-
za gelen as›l sur ise bugün flehrin kara
ile ba¤lant›s›n›  boydan boya kapla-

yan surlard›r. Bu Sur duvarlar› MS.413 tarihin-
de ‹mparator 2.Teodosios taraf›ndan infla etti-
rilmifltir. Üçlü bir yap›s› vard›r. Esas sur, onun
önünde bir di¤er duvar ve hendek önünde bir
üçüncü duvar olmak üzere mükemmel bir fle-
kilde planlanm›flt›r. Esas sur yaklafl›k 5m. ge-
niflli¤inde olup, 11 ila 14 m. yüksekli¤indedir.
Bu as›l sur, 50 ile 75 m. aralarla dizilmifl burç-
larla donat›lm›flt›r. Bu burçlar›n formlar› bir-
birlerinden farkl›d›r. Kimisi yuvarlak formlu
iken kimileri de köfleli dörtgen yada alt›gen ol-
maktad›r. Burçlardaki köfleli formlar daha çok
surlar›n köfle yapt›¤› yerlerde kullan›lmakta-
d›r. Bu kal›nl›ktaki bir duvar›n tamam› örme

olmay›p, içleri moloz
dolguludur. Tafl s›ra-
lar›n aralar›nda tu¤la
diziler olup, bunlar
hat›l vazifesi görmek-
tedir. Herhangi bir
kuflatma esnas›nda
duvarlara yönelik bir
taarruz harekat›nda

tafl gülleler bu hat›llar nedeniyle duvar›n ta-
mam›nda etkili olamamakta, sadece çarpt›¤›
yeri etkileyebilmektedir. 

Birinci as›l sur duvar›n›n yaklafl›k 10-15m.
sonras›ndan ön duvar bafllar. Ortalama 4 m.
kal›nl›¤› olan bu duvar›n arkas›n da da as›l sur
duvar› gibi seyirdim yolu bulunmaktad›r. Bu
yol dendanlar ile korunmaktad›r. Farsca difller
manas›na gelen dendan, sur duvar› üzerinde
bulunan girintili ç›k›nt›l›, askerlerin kendileri-
ni koruyarak müdafaa yapt›klar› bölümlere
verilen isimdir. Bu ikinci sur duvar› üzerinde
de burçlar bulunup, bunlar arkadaki duvar›n
üzerindeki burçlar›n aralar›na denk getirilmifl-
tir. Böylece arkadaki duvarlar bu flekilde ko-
runmufl olmaktad›r. Ön duvar üzerindeki
burçlar ço¤unlukla dörtgen yada u biçiminde
olmaktad›r. Burçlar genellikle iki kat olarak ta-
sarlanm›fllard›r. Bu ikinci sur duvar›n›n önün-
de belli bir mesafe sonras›nda üzeri dendanl›
üçüncü bir duvarc›k olup, onun önünde de
hendek bulunmaktad›r. 

Komnenoslar döneminde Bizans Akropo-
lis’i önemini kaybederken, bugünkü Ayvansa-
ray bölgesi ilgi oda¤› haline gelmifl ve saray
buraya tafl›nm›flt›r. Blehernai Bölgesi, buradaki
kilise ve manast›rlar, ayazma, saray ve zindan-
lar› ile önemli bir konuma gelecektir. Bu yerle-
flim sonras›nda buran›n güvenli¤inin sa¤lan-
mas› amac›yla ‹mparator Manuel Komnenos,
eski duvar›n önüne yeni, büyükce bir sur du-
var› çektirecektir.  Üzerinde 13 burç bulunan
ve Teodosios surlar› üzerinde bir yay çizen bu
surlar imparatorun ad›ndan dolay› Manuel
Duvar› olarak adland›r›lacakt›r. Bu surlar›n or-
tas›nda bugün E¤ri Kap› denilen geçit bulun-
maktad›r. ‹mparator Manuel Komnenos’un
duvar›n› takip eden, pencereli yap› Anemas
Zindan›’d›r. Bu yap›n›n önünde de 2.‹saakios
Angelos’un küçük saray› bulunmaktad›r. Bu
bölümdeki surlar›n en arkada olan› 2.Teodosi-
us’un yapt›rd›¤› duvar›n en uç k›sm›d›r. Bölge-
nin Avar Kuflatmas›ndan sonraki durumu hiç
iç aç›c› olmad›¤› için bu bölgenin korunmas›
amac›yla yapt›r›lm›flt›r. Daha 
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Resim 4; Kartpostallarda surlar

Resim 5; Belgrad Kap›

Resim 6; Üçlü sur sistemi

Resim 7; Eski Edirnekap›

Resim 8;  Edirnekap›

Resim 9; Alt›nkap›



Daha sonralar› bu duvar›n önüne 5.Leon
taraf›ndan burçsuz bir duvar daha çekilmifltir.
Bu bölgedeki surlar› kuvvetlendirmek amac›y-
la ‹mparator Teofilos taraf›ndan sur üzerlerine
üç burç daha eklenmifltir. ‹stanbul kara surla-
r›ndan bu kadar bahsettikten sonra biraz da
üzerindeki kap›lardan bahsedecek olursak,
bugün en dikkate de¤er kap›lar E¤ri Kap›,
Edirne Kap›, Sulukule Kap›, Topkap›s›, Mev-
levihane Kap›s›, Silivri Kap›, Belgrat Kap›, Ye-
dikule Kap› ve Roma’n›n en ihtiflaml› kap›s›
olan Alt›n Kap›’d›r.  Fatih Sultan Mehmet ‹s-
tanbul Surlar› üzerinde bir iç sur yaparak bu
hisar› Alt›nkap› bölümüne ekledi¤i için bu
görkemli kap› bugün bir iç kale içine aç›l›r ha-
le gelmifltir. Osmanl›lar hanedan›n flehre girifl
ve ç›k›fllar›nda daha çok Edirnekap›’y› kullan-
m›fllard›r.  ‹stanbul’un kara surlar› günümüz-
de hemen tüm sa¤laml›¤› ile ayakta durmak-
tad›r. Sadece 1950 li y›llarda vatan ve millet
caddelerinin yap›mlar› esnas›nda surlar›n bir
k›sm› y›kt›r›larak oradan yollar geçirilmek zo-
runda kal›nm›flt›r. Ara ara yap›lan restoras-
yonlar ile de surlar›n bak›m›n›n yap›m› sürdü-
rülmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu restorasyonlarda
neredeyse yeniden infla edilen Belgrat Kap› bu
noktadan dikkat çekicidir. 

‹stanbul’un Marmara Denizi taraf›n› çevi-
ren  surlar 8,5 km. uzunlu¤unda olup üzerin-
de; Mermer Kule Kap›, Narl› Kap›, Samatya
Kap›, Davutpafla Kap›s›, Yenikap›, Kumkap›,
Çatlad› Kap›, Bukaleon Kap›s›, Ah›r Kap› ve
Bal›khane Kap›s› bulunmaktad›r. Son ikisi sa-
ray›n d›flar›dan al›flverifllerinde kullan›ld›klar›
için bu isim ile adland›r›lm›fllard›r. Bu kap›lar
d›fl›nda birçok örülü küçük kap› daha bulun-
maktad›r. Fatih Sultan Mehmet’in ‹stanbul’u
muhasaras› daha öncekilere benzememektey-
di ve Bizansl›lar bu nedenle de tüm kap›lar›
içeriden örmek zorunda kalm›fllard›. Fetihten
sonra bu kap›lar›n bir k›sm›n› kullanmay› dü-
flünmeyen Osmanl›lar bunlara dokunmad›lar.
Böylece o y›llardan bu yana bu kap›lar örülü
kalm›fllard›r. Marmara Surlar›’n›n bir k›sm› ise
günümüze demiryolu inflaat› sebebiyle gele-
memifltir. 1871-72 y›llar›nda Alman Mühen-
disler Sultan Abdülaziz’e gelerek infla edecek-
leri tren yolunun bir ucunun da Topkap› Sara-
y›’n›n bahcesinden, yani sultan›n evinden geç-
mesi gerekti¤ini söylediklerinde Sultan; “S›r-
t›mdan geçirseniz raz›y›m.” diyecektir. Böyle-
ce bu bölgedeki surlar 8 yerinden y›kt›r›larak
buradan raylar geçirilmifltir. 

‹stanbul’un Haliç surlar›n›n Avar Kuflat-
mas›’ndan önce mi yoksa sonra m› infla edildi¤i

konusu hâlâ tam olarak
aç›kl›¤a kavuflturulabilmifl
de¤ildir. Fakat bu surlar›n
kuflatma sonras›nda He-
rakleios taraf›ndan büyük
ölçüde infla edildi¤i düflü-
nülmektedir. Daha sonraki
y›llarda da 3.Tiberios,
2.Anastasios, 2.Komnenos
ve o¤lu Teofilos taraf›ndan
tamir edilen surlar›n üze-
rinde 110 civar›nda burç
bulunmaktayd›. Bu surlar
üzerindeki en meflhur ka-
p›lar ise; Ayvansaray Ka-
p›s›, Fener Kap›s›, Ayaka-
p›, Cibali Kap›, Unkapan›
Kap›s›, Ayazma Kap›s›,
Zindankap›, Bahçe Kap›,
Yal›köflkü Kap›s›, Topka-
p›s›’d›r. Haliç’in önemli bir
iç liman özelli¤i gösterdi¤i
ve özellikle de tersane ola-
rak kullan›ld›¤› dönemlerde bu surlar yavafl
yavafl y›kt›r›lm›fl ve bugün özellikle Unkapan›
Topkap›s› aras›nda hemen hemen kalmam›fl gi-
bidir. Bu surlardan günümüze kalan en önemli
izler, Ahiçelebi Cami yan›ndaki Zindan Kule,
Yenicami dibindeki dendanl› duvar kal›nt›s› ile
Sepetçiler Kasr› temelleridir. 

Dünya üzerinde etraf›n› çevirdi¤i surlar›
hâlâ ayakta olan dört önemli yap› vard›r. Bun-
lar; Çin Seddi, ‹stanbul, Diyarbak›r ve ‹znik
Surlar›’d›r. Tarih içerisinde onlarca büyük
devletin aflamad›¤›, Fatih ve ordusu taraf›n-
dan ancak afl›labilen, böyle önemli bir kültür
miras›na sahip olan bizler bunun k›ymetini
bilmek ve buralar› korumak zorunday›z. E¤er
yeterince ilgilenemez ve koruyamaz isek yar›n
çocuklar›m›z› yada torunlar›m›z› yan›m›za
al›p onlara gösterebilece¤imiz surlar›m›z
olamayacakt›r. 
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‹STANBUL’UN KUfiATILMA VE
FETH‹NE ‹L‹fiK‹N BAZI RES‹MLERE

ELEfiT‹REL B‹R BAKIfi

Ahmet Bay›nd›r

1950 y›l›nda Keban’da do¤du. Ö¤retmen okulundan sonra Gazi E¤itim Enstitüsü Resim-‹fl
bölümünü  bitirdi. Ayr›ca ‹stanbul Üniversitesi’nde hukuk e¤itimi gördü. Anadolu Üniver-
sitesi’nde de lisans tamamlama program›na kat›ld›. Görsel Sanatlar alan›nda hem uygula-
mal›, hem de kuramsal çal›flmalar yapmaktad›r. Eyüp’te ikâmet etmektedir. Evli olup iki

çocu¤u vard›r.



G‹R‹fi

Tarihi, kültürü ve sanat›yla VII. EYÜPSUL-
TAN Sempozyumu kapsam›nda düzenlenen
“Fatih’e, Fetihe Dair Resimler, Objeler” sergisin-
de yer alan özgün ve önemli gördü¤ümüz baz›
eserlerin elefltirel bak›flla tan›t›m ve yorumuna
iliflkin bir ‘Sanat Yap›t› Okumalar›’ metni haz›r-
lad›k. Yorumun, sanat eserini yeniden anlama,
alg›lama ve yar›nlara tafl›mada ifllevi oldu¤u bi-
linciyle, deneyim ve gözlemlerimizi sizlerle
paylaflmak istedik. Öznel yorum ve elefltirel
yaklafl›m›n ‘Sanat Yap›t›yla izleyen aras›nda’ sa-
dece yeni bir durufl ve görsel tat önerdi¤i unu-
tulmamal›d›r.

A) ‹STANBUL’UN FETH‹ ‹Ç‹N
ED‹RDE’DEN HAREKET (Res: 1)

RESSAM fiEH‹T HASAN RIZA

(Üsküdar, 1858- Edirne, 26. Mart. 1913)
fiehit Hasan R›za sanat dünyam›z›n Milli

kimliklili¤i önde gelen üyelerindendir. Sanat› ve
yaflam› içiçedir. Türk çocu¤unun onur ve kim-
likte örnek alaca¤›, özgün ve milli sanat tutumu-
nu da ilke sayaca¤›, nadir bulunur bir vatan ev-
lad›d›r. Deniz Harbokulundan sonra, askerlik-
ten ayr›lm›fl, ‹talya’ ya gidip, Roma, Floransa ve
Napoli’de y›llarca sanat e¤itimi görmüfltür. Ay-
r›l›fl›ndan 12 y›l sonra yurda dönmüfl, Edirne’ ye
yarleflerek kendini sanat e¤itimine adam›flt›r.
Bütün gücünü ve gayretini Türk Tarihinin Zafer
ve kahramanlar›n› betimlemeye ay›rm›flt›r. Seç-
ti¤i resim dal› en zor, en kah›rl› ve her sanatç›n›n
baflaramayaca¤› türden bir dald›r. Türk tarihi-
nin kara günlerinden biri olan Edirne’nin iflga-
linde süngülenerek flehit edilmifl, eserleri de
Bulgar vandalistlerce ya¤ma olunmufltur. Bu
trajik yaflam›na ra¤men sanat› üzerinde, ciddi
sanat analizleri yap›lmam›fl, hakk›nda bir renkli
katalo¤ dahi düzenlenmemifltir. Sanat›n›n yete-
rince irdelenmeyifline en büyük etken, kiflili¤ine
ve yaflam›na duyulan sayg› olmal›d›r. 

Sanat›na gelince :
Savafl resimleri çok önemli akademik e¤iti-

mi ve figüratif ifadede üstünlü¤ü zorunlu k›lar.
Özellikle tarihsel savafl ve kahramanl›k resimle-
rinde, insan› ve at anatomisini do¤ru, güçlü ifa-
de yetene¤i bir gereklilik olarak ortaya ç›kar.
Bizde akademik resim e¤itimi olmay›fl›ndan, rö-
nesans›n befli¤i ‹talya’y› e¤itim için seçmesi fie-
hit Hasan R›za aç›s›ndan isabetli olmufltur. ‹tal-
ya sanat› daima biçimci, klasik ve rönesans gele-
ne¤ine ba¤l› kalm›flt›r.

fiehit Hasan R›za için Fausto Zonaro etkisi
ima edilse de ikisinin dünyas› tamamen farkl›-

d›r. Hasan R›za içten ve duygulu, konunun öne-
mini, olay yönünü hep öne ç›kar›r. Bir baflka de-
yiflle, fiehit Hasan R›za’ n›n resimlerinde, içten-
lik, doluluk ve büyüleyici bir atmosfer vard›r.
Zonaro’ da ise salt folklorik bir seyir, temafla
kurgusu ve yapmac›kl›g› öne ç›kar. Bir sanat ya-
p›t›ndaki temel olgu içeselli¤indeki duyarl›l›k
ve tafl›d›¤› bilinçtir. fiehit Hasan R›za hem kur-
gusal düzen, hem de coflkusal atmosfer aç›s›n-
dan, biçim ve form eksikli¤ine karfl›n, son dere-
ce yetkin ve plastikitesi yüksek bir Türk sanatç›-
s›d›r. 

B) GEM‹LER‹N 
KARADAN YÜRÜTÜLMES‹ (Res: 3)

‹stanbul Deniz Müzesin’de sadece renk-
siz bir foto¤raf› bulunan, sanatç›s› ve yap›l›fl
tarihi bilinmeyen bu resim Fethe dair en
önemli resimlerden biridir. Yine Deniz Mü-
zesinde teflhirde bulunan bir Osmanl› kad›r-
gas›na bak›larak yap›ld›¤› izlenimini ver-
mektedir. Bu resimde, Fatih, flehir, surlar ve-
ya bir baflka ‹stanbul’ a iliflkin belirtiler gör-
mek olanaks›zd›r.  Sadece gemileri karadan
yürüten büyük Sultan’ ›n, bu dahice uygula-
mas›n› bilenlere bu resim çok fley anlat›r. ‹n-
san azmi, insan gayreti ve olay›n zorlu¤u tü-
müyle resimde yaflan›r. Ça¤r›fl›mlar› de¤il,
duygular› uyand›ran bir resimdir. Diyagonal
bir kütle ve onun dinamikli¤ine kat›lan rit-
mik elemanlar, kiflileri silip olay›n büyüklü-
¤ünü ve gücünü seyircinin üzerine adeta ta-
fl›maktad›r.
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Res: 2; (Otoportre)Ressam fiehit
Hasan R›za (1858-1913)(Res-
sam fiehit Hasan R›za, Hayat›
ve Resimleri, Süheyl Ünver,
MEB. Yay›n›)

Res: 1; Fatih ve ordusunun
Edirne’den ‹stanbul’a yürüyüflü
‹st. Deniz Müzesi ya¤l›boya
181x52cm.

Res: 3; Gemilerin karadan yürü-
tülmesi.



K›sacas› bu resim bi-
raz büyütülürse, izle-
yenleri de içine ala-
rak, Fethin coflkusuna
ve tarihin ak›fl›na on-
lar› da dahil edecek-
tir. 

Biçimsellik yerine
coflku, birey yerine

olay öne ç›kar›larak; resmin organik bütünün-
de, taflk›n bir ruh halinin duyarl› ve duygulu
plastiklikle yap›ta dönüflmüfllü¤ünü görürüz.

C) ARAPLARIN 

‹STANBUL’ U KUfiATMASI (Res: 4)

Arap ordusunun ‹stanbul’ u kuflatmas›n›
betimleyen bu minyatür, Eyüp Sultan için
özel önem ve anlam tafl›maktad›r. (‹stanbul’
un Fethi konulu, herhangi bir Türk minyatü-
rüne bugüne kadar rastlanmam›flt›r. ) Bu res-
me bak›fl›m›zda ister istemez Eyüb-el Ensar›
düflünürüz. Arap askerleri giyim kuflamlar›n-
dan, Bizansl›lar ise savunma konumlar›ndan
dolay› kolayl›kla okunabilmektedir. Yal›n,
anlafl›l›r bir dille; betim yerine anlat›m›, olay›
hikaye etmeyi, öne ç›karan resim anlay›fl›yla
karfl› karfl›yay›z. Bu, minyatürlerin temel
mant›¤› demektir. Ritmik bir eleman küme-
lenmesinden do¤an, lirik ve mistik bir yüzey
kurgusuna ulafl›lmaktad›r. ‹spanya elyazma-
lar›nda benzeri örneklere s›kça rastlanmakta-
d›r.

D) ‹STANBUL’UN HAÇLILARCA
ALINIfiI (Res: 5)

DOMEN‹CO T‹NTORETTO 

(Venedik, 1560-
1635)

‹stanbul’ un haçl›-
larca al›n›fl› Venedik
Dukalar Saray›ndand›r.
Bu sanatç› Venedikli bü-
yük ressam Tintoret-
to’nun o¤ludur. Baba
Tintoretto rönesans re-
sim sanat›n›n özgün bir
temsilcisidir. Farkl›l›¤›y-

la özgündür. Klasik resim ustalar›na hiç de
benzemez. O’nun resimlerinde konu ve konu-
dan do¤an olay ve olufl önemlidir. Figürlerde-
ki biçimsel yetkinlik ve öncelik, olay içinde be-

lirsizleflerek bir anlat›m ö¤esi haline gelir.
O¤ul Tintoretto’nun bu resimde ise, olay ve
olay›n büyüleyici etkisi kaybolmufltur. Alg›-
m›z tek tek insan figürleri üzerinde dolaflarak,
olay›n atmosferinden bizi uzaklaflt›r›yor. Me-
kan tasar›m› da, figürleri öne ç›karmak ama-
c›yla bir araç haline getirilmifl bulunuyor. ‹nsa-
n› ölçü alan ve insan vücudunu ideallefltirerek
sanat›n oda¤›na koyan klasik rönesans anlay›-
fl›n›n tüm özelliklerini bu resim de görmek
mümkündür. 

E) FAT‹H SULTAN MEHMET’‹N ‹S-
TANBUL’A G‹R‹fi‹ (Res: 6)

FAUSTO ZONARO

(‹talyan Ressam, 1854-1929)

97 x 72,5 cm. boyutlar›ndaki bu ya¤l›boya
tablo Dolmabahçe Saray›ndad›r. Kay›tlar, Fa-
tih’in Edirnekap›s›’ndan ‹stanbul’a giriflini be-
timledi¤ini belirmektedir. F. Zonaro imzas› ve
1903 tarihi tuvalde sol alt köflede okunmakta-
d›r. 

Fatih beyaz at› üzerinde ve iki yan›ndaki
sanca¤›n aras›nda maiyetiyle bir kemerli kap›-
dan ‹stanbul’a girmektedir. Önde ölü Bizansl›
asker görüntüleri yer almaktad›r. Sancaklar-
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Res: 4; Araplar›n ‹stanbul’u
kuflatmas› (‹stanbul ‹TO yay›n›)

Res: 5; ‹stanbul’un Haçl›larca
al›m› (‹stanbul. ‹TO yay›n›)

Res: 6; Fatih Sultan Mehmet’in
‹stanbul’a girifli (F. Zonaro)



dan birinde Kelime-i Tevhid, di¤erinde ise ‹s-
tanbul’un Fethini mufltulayan Hadis-î fierif ya-
z›l›d›r. Fatih’in duruflu ve tavr› kararl›l›¤›n›n;
öndeki ölüler ise fethin ne çetin bir savafltan
sonra gerçekleflti¤inin kan›t› gibidir. Kemerli
kap› ise, flehri simgelemekle kalmaz, olay›n al-
g›lanmas›n› kolaylaflt›rmak için nitelenebilir
fon etkisi ifllevi de görür. 

Bu konu çok ifllenmifl, özellikle fiehit Ha-
san R›za bu kompozisyonu tekrarlar dört re-
sim gerçeklefltirmifltir. Bu düzenleme örnekle-
rini, geleneksel savafl resimlerinde de görmek-
teyiz. Duyarl›l›k ve doluluk aç›s›ndan, biçim-
sel eksikliklerine karfl›n, fiehit Hasan R›za Zo-
naro’dan farkl›d›r. Zonaro’daki oryantalist an-
lay›fl ve duyufl, içtenlik yönüyle sanat›n› salt
seyirlik bir betime ve yapmac›kl›¤a teslim
eder. Bu tablo Zonaro’nun kompozisyon ola-
rak, doluluk ve kurgu sa¤laml›¤› yönüyle ba-
flar›l› say›lacak bir eserdir.

‘Ressam-› Hazret-i fiehriyari ‘ ünvanl› Fa-
usto Zonaro Türk Milli konular›n› resimlemek-
le kalmam›fl, Yunanistan ve ‹talya Krall›k Sa-
raylar›na da siparifl tablolar yapm›flt›r.

F) OTA⁄DAN H‹PODRUMA (Res: 7)
HAYR‹ Ç‹ZEL

(Edirne-1891-13.EK‹M.1950)
Hayri Çizel büyük sanatç› fiehit Hasan

R›za’n›n Edirne’de ö¤rencisi olmufltur. Daha
sonra Güzel Sanatlar Akademisinden diplo-
ma alm›fl, Almanya’da da sanat›n› gelifltirme
f›rsat› bulmufltur. Hayat›nda en çok emek
verdi¤i ifl ‹stanbul’un Fethinin resimle betim-
lenmesidir. Y›llarca Fethin 500. y›l› için u¤-
raflm›fl, didinmifl, olaylar›n geçti¤i mekanlar-
da do¤rudan krokiler, eskizler, poflatlar çiz-
mifl, bunlardan hareketle önemli fetih tablo-
lar› oluflturmufltur. Ne yaz›k ki ömrü Fethin
500. y›l›n› görmeye yetmemifl, vefat›ndan
sonra, 1953 y›l›nda , Teknik Üniversite’de, fie-
hit Hasan R›za da yan›na dahil edilerek ad›-
na bir sergi düzenlenmifltir. Yap›tlar›n›n ta-
mam›na yak›n›n› Türk Tarihi ve Türk Zafer-
lerini anlatan konulardan oluflturmufltur.‹s-
tanbul’un fethine dair resimleri flunlard›r: Hi-
sar› Dikerken, Ota¤dan Hipodruma, Koman
Aslanlar›m, fiahlanan Azim’dir.

Hayri Çizel’in Sanat›, konular›n› anlat-
maya ve ifadeye yetecek flekilde geliflmifltir.

Savafl resimleri, akademik anlay›flla, figüratif
gerçekçili¤i ve dinamizmi sa¤layacak, renk-
sel kontrastlar› zorunlu k›lar. Hayri Çizel’de
de tutum ayn›d›r. Güney biçimcili¤i ile Türk
coflkusu birlikte görülmektedir. Akademik
resim gelene¤inin olmay›fl›ndan do¤an figü-
ratif ifade t›kan›kl›¤› da sezilebilmektedir.
Bütünün de resimleri, içten,duyarl›, coflkulu,
renk kontrastlar›na dayanan dinamik bir at-
mosferi yans›tmaktad›r.

G) KUfiATMAYA DA‹R 
FRANSIZ M‹NYATÜRÜ (Res: 8)

1455 tarinli bir Frans›z minyatürü, Os-
manl›lar›n ‹stanbul’u kuflatmas›n› betimli-
yor. Henüz rönesans resminin etkisini göre-
miyoruz. Perspektif ve mekan anlay›fl› kendi
mant›¤›na ve gelene¤ine göre çözümlenmifl.
Dikey ve krokisel düzenleme konuyu anlafl›-
l›r, anlat›l›r, aç›klan›r k›l›yor.

Karadan yürütülen gemileri, haliç üze-
rindeki zincir ve köprüleri, denizden yap›lan
ablukay› ayr›nt›lar›yla görüyoruz. Os-
manl› ordugah çad›rlar›n› ve askerleri-
ni gündelik s›radan bir etkinlik içinde
seyrediyoruz. Savafl dinamikli¤i ve
kargaflas›ndan belirtiler dahi yok. As-
ker figürleri, asker betimleri , ortaça-
¤›n hristiyan skolasti¤indeki fleytan
imgesiyle örtüflüyor. Sivri ve çatal sa-
kallar, sivri ve kalk›k burunlu çizme-
ler, renk renk giysiler, ince uzun ve za-
y›f bedenler tümüyle fleytan› betimler
gibidir. 

Ben bu resim için N‹COLO BAR-
BARO’nun(1) sövgülerinin görsellefl-
mifl fleklidir diyebilirim.
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Res: 7; Ota¤dan hipodruma
(Hayri Çizel eseri)

Res: 8; Kuflatmaya dair Frans›z
minyatürü



FAT‹H SULTAN MEHMET ‹LE 
PATR‹K GENNAD‹OS (Res: 9)

Bu resmin Gentile Bellini’ye ait oldu¤unu
yazan kaynak oldu¤u gibi(2), Girolama Ga-
lazzi da Santacroce (1500-1550)’ye ba¤layan
kaynak da var(3).

Bu kaynaklarda patri¤in ismi de hep tar-
t›flma konusu ediliyor. Fetihten sonra Fatih
Sultan Mehmet, patriklik asas›n› ve ferman›-

n› kendi atad›¤› rahi-
be törenle teslim et-
mifltir.Resim bu olay›
konu etmektedir. Re-
sim yap› olarak klasik
rönesans resim anla-
y›fl›na da tümüyle uy-
g u n d u r . Ö z e l l i k l e
kompozisyon düzeni,
mekan anlay›fl› ve
perspektiv yap›s› bu-
na kan›t gösterilebilir.
Sonsuz, s›n›rs›z bir
görüntü önünde, fi-
gürler büyüyerek öne
ç›kar›lmaktad›r. Us-
sal, yapay bir mekan-
da, mimari kaynakl›
tasar›m özelli¤ine
ba¤l› kal›narak kom-
pozisyon düzenlen-
mifltir.

Fatih imgesi, durufl, hareket, jest olarak;
gücü, onuru, zaferi ve egemeli¤i etkili bir bi-
çimde temsil etmektedir. Klasik orta ça¤ flö-
valye k›yafeti dahi, O’nun Türk kimli¤ini ör-
temiyor. Fatih Sultan Mehmet düflmanlar›n›
sadece tarih sahnesinde köfleye s›k›flt›rmakla

kalm›yor, onlar› re-
sim tuvalinde de kö-
fleye s›k›flt›r›yor. 

Bu eseri Fatih
portrelerinden bildi-
¤imiz Bellini’nin bir
resmi olarak kabul et-
mek oldukça zordur.
Bellini’nin bilinen Fa-
tih portre ve madal-
yonlar›yla örtüflür ya-
n› da kan›mca yoktur. 

‹STANBUL’UN FETH‹NE DA‹R 
B‹R GRAVÜR (Res: 10)

Yabanc› bir sanatç›n›n eseri oldu¤u sezi-
len bu bask› resim, Bat›l›lar›n bilinen Türk
imgesini somutlaflt›rm›fl, tematik olarak ko-
numuza uygun düflen bir örnektir. ‹stanbul’u
ve yap›lar›n› ancak baflkalar›ndan duyarak
ö¤renmifl birinin yapaca¤› bir kent tasviri söz
konusudur. Ritmik, Sinematografik bir olay-
lar düzeni ve anlat›m flekli büyük kalabal›k
ve kargaflay› bizlere etkili olarak sunmakta-
d›r.Yabanc›lar›n kendi anlay›fl ve inan›fllar›
do¤rultusunda Fatih’in gücü karfl›s›ndaki ye-
nilgileri, abart›l› olarak ac›mas›z bir k›r›m
fleklinde takdim olunmaktad›r. Biçimler kat›
bütünlü¤ü olan, afl›r› modleye dayal›, hare-
ket ve plan karfl›tl›klar›yla durudurulmufl bir
an› temsil etmektedir. Bu türden yap›tlar, ge-
nelde yaz›l› metinlerdeki ifadeye güç kat-
mak, anlam ve alg› olanaklar›n› artt›rmak
için bat› dünyas›nda çokca kullan›lm›fllard›r.

HAÇLILARIN 
‹STANBUL’A G‹R‹fi‹ (Res: 11)

EUGÉNE DELACRO‹X: (Frans›z Res-
sam, 1798-1863)

Bu yap›t sanatç›n›n olgunluk döremine
ait bir baflyap›tt›r. 1840 tarihli bu tablonun ar-
ka plan›nda resmedilen yer ise Cezayir Lima-
n›d›r. Delacroix romantizmin öncüsüdür. Or-
yantalist e¤ilimleri de hep öne ç›kar.

Kat› biçimcili¤e ba¤l›, klasik resim anla-
y›fl›ndan; duyarl›, coflkulu, büyüleyici renk t›-
n›s›na sahip, resim anlay›fl›na geçifli o sa¤la-
m›flt›r. Özellikle bu resimde, do¤unun gizem-
li çekicili¤i, renklerin büyüleyici gücü ve an-
lat›m›n önemi, öne ç›kmaktad›r. Resimde
mekan olarak olay› öne ç›karan, bir sahne an-
lay›fl› kurgulanm›flt›r. Olay›n arkas›n›n deva-
m› sezilse de, her fley ön planda olup bitmek-
tedir. Figürler dinamik ve yaflam dolu, ifade-
ler güçlü, kargafla ve telafla ra¤men resimde
bir içsel dinginlik de söz konusudur. Seyirci-
nin hayal ve ça¤r›fl›mlar›yla tamamlamas›na
elveriflli bir konu ve anlat›m tekni¤i bu yap›-
t›n ana özelli¤idir. Önemli ve öncü bir sanat-
ç›n›n tematik olarak bize uzak da olsa, bu
eseri ‹stanbul ad›na sevindiricidir.
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(1) Kostantiniye Muhasaras›
Ruznamesi (Venedik Asilza-
desi) ‹st. Fetih Cem. Yay›n›
(2) Fatih Sultan Mehmet Han
Hazretlerinin devrine ait tarihi
vesikalar, V. Mirmiro¤u
(3) Constantinople Phlip
Mansel

Resim 10; ‹stanbul’un fethine
dair bir gravür (The Mind Alive
Encylopedia Early Civilization)

Resim 11; Haçl›lar›n ‹stanbul’a
girifli (The Mind Alive Ency-
lopedia Early Civilization)

Res: 9; Fatih Sultan Mehmet ile
Patrik Gennadios



FAT‹H’‹N YILANLI SÜTUNA KARGI
FIRLATMASI (Res: 12)

(Hünername’den Minyatür)

Padiflah portreleri aç›s›ndan Türkler di-
¤er islâm ülkelerinden çok farkl›d›r. Osmanl›
Sultanlar›n› betimleyen oldukça de¤iflik anla-
y›fllarda portreler mevcuttur. Fatih’in de
sanatsal de¤eri yüksek portreleri yap›lm›flt›r.
Buna karfl›n ‹stanbul’un fethini anlatan bir
Türk minyatürüne bugüne kadar rastlanma-
m›flt›r. Bu aç›dan bak›l›nca Hünername’den
al›nan bu resim özel bir öneme sahiptir. 

Minyatür anlay›fl›nda; iki boyutla üç bo-
yutlulu¤un uyuflmazl›¤›ndan do¤an bir geri-
lim söz konusu de¤ildir. Temel mant›k yüzey
etkisine uygun biçim ve kurgunun, do¤al
gerçeklikten uzaklafl›p, resim gerçe¤ine tes-
lim olmas›d›r. Minyatürün yapay uzay ve
mekan› yoktur. Kurgu ve düzenleme zemi-
nin yüzeyselli¤inde, dikey eksenli ve hal› re-
sim espirisinde gerçeklefltirilir. Bu niteleme-
lerimizin ço¤u incelendi¤imiz resim aç›s›n-
dan geçerlidir.

Fatih’in eylemini de¤iflik evreleriyle ayn›
yüzeyde kurgulayarak bir olay ve oluflu etki-
li biçimde okunur ve izlenir k›lmak iste¤i efl-
zamanl›l›k (Simultan) düflüncesini bu resme
egemen k›l›yor. Fatih figürü de¤iflik hareket
ve durufllarla, olay›n ak›fl›n› bizlere derinden
duyumsat›yor. Di¤er figürler ve ö¤eler esas
olay› öne ç›kararak, onun anlafl›lmas›n› ko-
laylaflt›ran bir düzen içindeler. Fatih adeta bu
minyatürde yüzeyi dolaflarak, tarihsel rolünü
ve büyüklü¤ünü tekrardan bizlere sunuyor.

Hiyelarflik düzenin ve a¤›rbafll›l›¤›n gözlen-
di¤i bu resim Türk Minyatürünün en çarp›c›
örneklerinden biridir. Plâstik de¤erler aç›s›n-
dan bu resmin do¤ru analizi de, ça¤dafl res-
mimizin açmaz ve ç›kmazlar›na çözüm ›fl›¤›
sunabilir.
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Resim 13; Romanya’da Suçevita
Kad›nlar Manast›r›’n›n girifl kap›-
s›n›n yan duvar›ndaki fresk:Türk-
lerin ‹stanbul’u al›fl› (Sanatsal
Mozaik Dergisi Say›:1’den al›n-
m›flt›r.
Resim 14; FAT‹H’‹N M‹⁄FER‹
T. C. Genelkurmay, Harp Tarihi
Baflkanl›¤›, Askeri Müze Müdür-
lü¤ü’nün  ‘Askeri Müze‘ isimli
broflüründe bu mi¤fere iliflkin flu
bilgiler yer almaktad›r :
XV. Yüzy›l. Müze kay›tlar›na gö-
re II. Mehmet (Fatih Sultan Meh-
met ) e aittir. Bak›rdan yap›lm›fl
olup üzeri tamamen alt›ndan yal-
d›zla kaplanm›flt›r. Burun siperli-
¤i ve sorguç yuvas› hariç mi¤ferde
süssüz ve yaz›s›z en ufak bir yer
b›rak›lmama›flt›r. 
A¤›z çevresi zemininde, k›vr›k
dallar ve nebati motifler içerisinde
gayet güzel bir sülüs yaz› ile bes-
mele ve ‘‹nnâfetahnaleke’ ayeti ya-
z›lm›flt›r. Al›n siperli¤inde ‘Ya
Fettah’ , kulakl›k parçalar›nda ise
‘Ya Rafi’ yaz›lar› vard›r.

Resim 12; Fatih Sultan Meh-
met’in Y›lanl› Sütuna karg› f›r-
latmas›, detay (Hünername’den)
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FAT‹H HEYKELLER‹

Ahmet Bay›nd›r

1950 y›l›nda Keban’da do¤du. Ö¤retmen okulundan sonra Gazi E¤itim Enstitüsü
Resim-‹fl bölümünü  bitirdi. Ayr›ca ‹stanbul Üniversitesi’nde hukuk e¤itimi gördü.
Anadolu Üniversitesi’nde de lisans tamamlama program›na kat›ld›. Görsel Sanatlar
alan›nda hem uygulamal›, hem de kuramsal çal›flmalar yapmaktad›r. Eyüp’te ikâmet

etmektedir. Evli olup iki çocu¤u vard›r.



G‹R‹fi

Heykel her fleyden önce bir sanat yap›t›-
d›r. Bir olay› veya kimseyi betimlemeden ön-
ce, belirli bir malzemenin niteli¤ini aflacak
tarzda oylumlar ve biçimler oluflturma iflidir.
Oylumlar ve biçimler ne denli birbirine ba¤l›
ve yal›n olurlarsa, heykel de o denli etkili ve
büyük olur. Sanatsal kayg› ve estetik yetkin-
lik heykel sanat›nda da aranan temel özellik-
lerdir. Salt sanatsal kayg›lar› ve sanatsal uy-
gulamalar› heykelde öncelemek, an›t ve büst-
ler için doyurucu sonuçlar vermez. Zira iflin
bir de öykü yan›, edebiyat yan›, k›sacas› ko-
nusu vard›r. Konu ve plastik de¤erler, uyum-
lu, etkili, coflkulu ve özgün bir bütün olufltu-
ruyorlarsa o zaman amaç gerçekleflmifl say›-
l›r. 

Kifliyi tarihsel ve toplumsal kimliklilikle
birey kat›na tafl›yacak en etkili araçlardan bi-
ri de sanatt›r. Tarihsel, toplumsal ve kültürel
bölünmüfllü¤ü ve eksikli¤i sanat, özel bilgi
yöntemi ve biçimi olarak tamamlar. Hem ta-
rih hem de toplum bilinci, sanat› ‘dil’ kat›na
ç›kararak ruhsal ve duygusal kimlikte bulufl-
man›n yolunu açar. Özellikle kamuya aç›k
alanlar›m›z› süsleyen an›t ve heykeller bireye
hem sanatsal bir e¤itilme olana¤›, hem de ta-
rih bilinci sunma f›rsat›n› verir. 

Bu anlay›fl ve ölçütteki heykel ve an›tlar,
uluslaflma sürecinde zorunluluk ve ifllevsel-
lik aç›s›ndan her zaman aran›r olmufltur. Bu
gereksinim için Türk Ulusu da geçmifli ve ge-
lene¤i kendisinde olmayan heykel sanat›nda
yabanc›lardan yararlanm›flt›r. Özellikle cum-
huriyetimizin ilk y›llar›nda gerçeklefltirilen
an›tlar›m›z›n tamam›na yak›n› yabanc› sanat-
ç›lara ›smarlanm›flt›r. Bu tutumun olumlu,
olumsuz yans›malar› ve etkileri günümüze
kadar gelmifltir. 

Fatih heykellerine gelince, ‹stanbul’un
Fethinin 500. y›l› olan 1953’te Fatih an›t ve
heykelleri olmay›fl›ndan s›kça söz edildi¤ini
görüyoruz. Dernekler kuruluyor, yar›flmalar
düzenleniyor, öneriler getiriliyor, yaz›flma-
lar, çiziflmeler birbirini koval›yor. Rumelihi-
sar›’na ‘Fatih An›t›’ tasarlan›yor, devlet yöne-
timinin üst basamaklar›ndan iflaretler geli-
yor, yine de olumlu bir sonuç ç›km›yor. An-
cak ‹stanbul Fetih Cemiyeti bu y›llarda kü-
çük boyutlu da olsa birkaç Fatih röliyef ve
büstü yapt›rmay› baflar›yor. Bunlar Türk hey-

kel sanat› ad›na da önemli kazançlard›r. As›l
önemli sonuç ise 1980 lere do¤ru al›n›yor. Bu-
gün ‹stanbul’un Fethinin 550. y›l›nda, çok
önemli büstlerimiz ve iki de çok de¤erli ‘Fa-
tih An›t›m›z’ var. Bunlarda eme¤i olan herke-
si içtenlikle kutluyorum. Ancak an›tlar›n ka-
zan›lmas›nda gösterilen içtenlikli gayretin,
korunup kollan›lmalar›nda da gösterildi¤in-
den kuflkuluyum. fiimdi bu an›t ve heykelleri
yak›ndan tan›maya çal›flal›m:

A) HÜSEY‹N GEZER’‹N ESER‹ 
(Resim:1)

Saraçhane Meydan›ndaki Fatih An›t›
Hüseyin Gezer’in (Mut-1920) eseridir. Hüse-
yin Gezer, Türk heykelinin geliflmesinde ve
sevilmesinde çok hizmetleri geçmifl bir sa-
natç›d›r. Sadece uygulamalar›yla de¤il, ku-
ramsal çal›flmalar›yla da öncü ve önder bir
kifliliktir. Y›llarca süren tart›flma ve haz›rl›k-
lardan sonra bu an›t ancak 1987 y›l›nda ger-
çeklefltirilmifltir. Figürler bronz döküm olup,
bir platform üzerinde mimari düzenlemeyle
kurgulanm›flt›r. Ayr›ca Fethe iliflkin iki röli-
yef de Bozdo¤an kemeriyle an›t aras›ndaki
geçifli yumuflatmaktad›r. (Resim: 2,3)

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

437

Resim: 1; Eser: Hüseyin Gezer

Resim: 2-3; Eser: H. Gezer’in
eserinin röliyef elemanlar›



Bu an›t, ‘‹stanbul’un Fethi’ni’ belli simge-
sel de¤erlerle ve plastik kaliteden ödün ver-
meden anlatmaktad›r. Dura¤anl›kla eylemli-
lik karfl›tl›¤›ndan  do¤an bir gerilim ve ener-
jiyle doludur. Özellikle ‘Atl› Fatih’ figürü
Türk heykel sanat›n›n önde gelen bir ürünü-
dür. Abart›l› ve afl›r› say›lan dinamikli¤i bu
an›t›n temel olgusuna Feth’e karfl›l›k gelmek-
tedir. ‘Uçmak’ manada cenneti; eylemde ise
hava flehitlerimizi bizlere ça¤r›flt›rmaktad›r.
An›t bulundu¤u tarihsel doku ve çevrenin
a¤›rl›¤› alt›nda ezilmemekte, aksine teatral
yap›s› ve güçlü ifadesiyle öncelikle alg›lan›r
bir özellik göstermektedir. 

B) TANKUT ÖKTEM’‹N 
ESER‹ (Resim:4)

Bayrampafla’da bulunan Fatih An›t› Tan-
kut Öktem (Konya-1940) imzas›n› tafl›yor.
Tankut Öktem ö¤retim üyeli¤inin yan›nda,
çok say›da heykel ve an›t uygulamalar›yla da
tan›nmaktad›r. Özellikle kamu kurumlar› ile
askeri ortamlarda birçok eser meydana getir-
mifltir. Fatih an›t› ise ‘Fatih’ konulu ilk an›t-
heykeldir. Kaidesiz olarak tasarlanm›fl, çok
figürlü bir kompozisyondur. Kademeli ve
dönel yap›sal kuruluflu da, piramitsel bir
özellik göstermektedir. Figürler anatomi ve
ifade yönünden eleman olarak son derece
güçlüdürler. Ancak an›t bir bütün olarak, ‘Fe-
tih’ olay›n›; coflkulu, duygulu ve duyarl› etki-
lilik kat›na tafl›maya yetmemektedir. Malze-
me olarak beton kullan›lm›flt›r. 1978 y›l›nda
gerçeklefltirilmifltir. 

C) RAHM‹ ARTEM‹Z’‹N ESER‹ 
(Resim:5)

Fatih ‹lkö¤retim Okulu’nun bahçesinde
bulunan bu büstte sanatç› imzas› yoktur. An-
cak bir kaynak (1) heykelt›rafl Rahmi Arte-
miz’e (Manast›r-1913) ait oldu¤unu bildiri-
yor. Büst dökümdür. Bellini’den bu yana yer-
leflip gelen Fatih Kimli¤ine ve etkisine uygun
düflmektedir. 

D) ZERR‹N BÖLÜKBAfiI’NIN 
ESER‹ (Resim:6)

‹stanbul Fetih Cemiyeti’nde bulunan bir
röliyef(Kabartma) Fethin 500. y›l› olan 1953’e
tarihleniyor. ‹stanbul Belediye Baflkanlar›
büstleriyle tan›nan, heykelt›rafl Zerrin Bölük-
bafl›’n›n (‹st-1922) eseridir. Bu eser için Cos-
tanzio da Ferrara’n›n Fatih Madalyas›’ndan
esinlenilerek yap›lm›flt›r, denebilir. Dairesel
madalya biçimli temel yap›s›, kare çerçeveye
tafl›nd›¤›ndan etki gücü önemli ölçüde azal-
m›flt›r. Alç›dand›r ve boyal›d›r. Sanatç› imza-
s› eserin üzerinde mevcuttur. 

E) MUZAFFER ERTORAN’IN ESER‹
(Resim:7) 

‹stanbul Fetih Cemiyeti’nde bulunan bir
baflka büst, heykelt›rafl Muzaffer Ertoran (‹st-
1922) imzas›n› tafl›yor. Fethin 500. y›l›nda ya-
p›ld›¤› san›l›yor. Alç›dand›r ve boyal›d›r. Bi-
linen Fatih kimli¤ini tekrarlar niteliktedir.
heykelt›rafl Muzaffer Ertoran’›n büst ve port-
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Resim: 4; Eser: Tankut Ök-
tem
Resim: 5; Eser: Rahmi Arte-
miz
Resim: 6; Eser: Zerrin Bö-
lükbafl›

(1) Atatürk ve Resim
Heykel Gültekin Elibal
syf: 268



recilik gücünü temsil etti¤ini, bu eser için
söylemek zordur. 

F) MUSTAFA NUSRET SUMAN’IN 
ESER‹ (Resim:8) 

Galatasaray Lisesi’nde bulunan Fatih
Sultan Mehmet büstü ise heykelt›rafl Nusret
Suman’›n (1905-1978) eseridir. Suman Türk
Heykel sanat›n›n güçlü temsilcilerinden bi-
ridir. Özellikle portreleri, plâstik yönden ol-
du¤u kadar, kiflinin karakterini yans›tma
aç›s›ndan da dikkat çekici bir üslup özelli¤i
gösterirler. Fatih Sultan Mehmet büstünde

de bu özellikleri görebiliriz. Fatih’in kararl›-
l›¤›, gençli¤i, düflünsel derinlik ve dirili¤i bu
yap›tta adeta somutlaflm›fl gibidir. Fatih’i
temsil eden portreler içinde en yetkin ve
plâstikitesi en yüksek yap›tlardan birisi de
bu büsttür.  

G) ASKER‹ MÜZEDE FAT‹H 
MANKEN‹ (Resim:9) 

Harbiye Askeri Müzede bulunan Fatih
Sultan Mehmet mankeni de konumuzla do¤-
rudan ilgili olmasa dahi, etnografik bir uy-
gulama olarak bu kapsam içinde özel olarak
de¤erlendirilebilinir. Fatih ve at›, boyal›,
giyimli, kuflaml› birebir ölçe¤inde gerçeklefl-
tirilmifltir. Müzenin ‘‹stanbul’un Fethi’ özel
köflesini süslemektedir. 

KAYNAKLAR 
1- Atatürk ve Resim Heykel 
Gültekin Elibal ‹fl Bankas› Yay›n› 
2- 50 y›l›n Türk Resim ve Heykeli
N.Berk-H.Gezer ‹fl Bankas› Yay›n› 
3- Cumhuriyet Dönemi Türk Heykeli 
Hüseyin Gezer ‹fl Bankas› Yay›n›
4- Fatih An›t›n› Yapt›rma ve Yaflatma Derne¤i (Broflür, ‹st-1971) 
5- Atatürk’ten Bilinmeyen Hat›ralar
M. Hayri Egeli 
6- Atatürk’ten Hat›ralar 
Celal Bayar Sel Yay›nlar› 
7- Türk Plastik Sanatç›lar
Ansiklopedik Sözlük Kaya Özsezgin
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Resim: 7; Eser: Muzaffer Er-
toran

Resim: 8; Eser: Nusret Suman
Resim: 9; Askeri Müzedeki Fatih
Mankeni 
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H‹KAYE-Y‹ 
EYÜPSULTAN

‹rfan Çal›flan

1959 Amasya do¤umlu. Boyabat I. H. L. Lisesi mezunu (1977). ‹ki y›l diyanet iflleri
görevlisi olarak çal›flt›. M. Ü. ‹lahiyat Fakültesi’ni bitirdi (1983). Bas›n Haber Ajans›nda

çal›flt› (1984). Ö¤retmenlik yapt› (Ankara 1984-1991, ‹stanbul 1991-1994). Eyüp Belediyesi
Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü görevini deruhte etti. (1994-2003). Yay›nlanm›fl ve yay›nlan-
may› bekleyen çal›flmalar› bulunan Çal›flkan evli ve dört çocuk babas›. T.Y.B. ‹stanbul Subafl›
Yönetim Kurulu Üyesi olan Çal›flan, halen çal›flmalar›n› Eyüp Belediyesi’nde sürdürmekte.



(1)Eba  Eyub el Ensari

Radiyellahu Anhu Bari Hikayesi (1)

Bismillahirrahmanirahim

Âsitâne-i aliyede hisar içinde medfûn
olan Alemdâr› Rasulillahi ebâ Eyyûb el Ensa-
ri radiyeallahu  Anhül bari’ki ; ismi flerifleri
Halid bin Zeyd , Eyyûb ismi o¤lun’un ad›d›r.
Arabda kaide o¤lunun ad›yle ça¤r›l›r. Menâ-
k›bleri flöyle zikrolunur ki, kavlü Teâla: Naz-
mi Celili Meliki Tubba¤ isminde bir padiflah
var idi. Hazreti peygamberimiz Sallallahu te-
âla aleyhi ve sellem dünyaya (2)teflrifinden
yüz y›l, yahut yüz elli y›l mukaddem gelmifl-
tir ol kadar  askere ve  saltanata malik idi ki
tabire gelmez ve on iki fleyhüislâm› var idi.
Bir gün murad eylediki varup Mekke-i Mü-
kerreme’yi tavaf ve ziyaret ide. Heman  fer-
man edip onikibin asker ve müftiler ile binip
azmü mekke eyledi.Yola revan olup Mekkeye
dahil oldular.Ve çad›rlar›n› kurup, kondular.
Mekke-i Mükerreme’yi tavaf edip muradlar›
oldu¤u kadar otudular. Zaman›n Mekkenin
eflraf› ve ulular› bunlara karfl› ç›kmam›fllard›.
Çün melik  Tubba¤ istediki mekkeyi ziyaret
edip  gide. ‹ki konak Mekkeden  ayr›l›p  bir
yere kondular Ama nedimelerinden baz›lar
yaramazl›klar ettiler. “Ey flah› meliki Tubba¤,
sen bir padiflah olup, bu kadar kevkeb ve sal-
tanatla azimet edip, Mekkeye geldi¤inizde
Mekkenin eflraf› ve âyân› size karfl› ç›k›p ik-

ram etmediler”, deyince melik ziyade gadaba
gelip gücendi. Gayet nifak ettiler. Filhakika,
Meliki Tubba¤ Mekkeye geldi¤inde  kendüvi-
ye(2) ç›kmad›klar›n hiç mülâhaza etmemifl
idi.Nedimleri böyle nifak edince, melik Tub-
ba¤ dahi tefekkür edup  gadaba geldi. Murad
ettiki sabah  geriye dönüp varay›m. Kâbenin
eflraf ve âyân›n›n bafllar›n› keseyim. Mallar›n›,
askere  ya¤ma  edeyim. Diye bu  niyyet üzere
kalbinde endifle etti. Ama ol vakitde Kâbenin
eflraf(›) Hazret-i Peygamber S.A.V.  ecdad›n-
dan idi Hazreti Peygamber S.A.V.  nur-u fleri-
fi eflraf›n’›n aln›nda lem’an ederdi. Çünkü
melik kast etti. Mekkeye var›p kavmin helâk
ede. Ama Mekkenin eflraf›, efendimiz ol nes-
linden gelecektir. Helâk olmak lâz›m gelirdi.
Hazreti Muhammed A.S. (4) zuhura gelme-
mek laz›m gelirdi. Melik Tubba¤ o gece orada
yatt›. Bâri teâla, ol gece melik Tubba¤›n vücu-
duna bir emraz havale eyledi Bütün vücudu
fliflti. fiol mertebe fliflti da¤lar, tepeler gibi.

Çün  sabah oldu oldu. Melik Tubba¤ ye-
rinden kalkt› .Bu ahvale taacub edip, periflan
oldu.Zira akflam yatt›kta vucudu s›hhatte idi.
Onun için kederlenip tez emretti. "On iki müf-
tünün bafl›n› ça¤›r›n" dedi.Ol zat dahi gayet
alim ve faz›l idi.Müftü geldi¤inde melik tub-
ba¤ ay›tt›. "Ey hoca bak benim halime ne key-
fiyete u¤rad›m" deyince hoca ay›tt›."Ey padi-
flah›m, senin kalbinde bir fesad endifle var
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(1) Kitab›m›z›n yay›n çal›flma-
lar› devam ederken, tan›d›k bir
sahaf dostumuzun bize ulaflt›r-
d›¤› üç adet Eyüp’le alakal› ki-
tap(c›k)lardan k›sa metinli ola-
n› bugünkü dile aktard›k. Eli-
mizde mevcud olan di¤er me-
tinleride. ‹nflallah ileride ya-
y›nlayaca¤›z çevirinin yan›n-
daki katk›lar› dolay›s› ile Sn.
Osman Sak’a müteflekkiriz.
(Yay. notu)
(2) Hikayeyi anlatan›n ad› belli
de¤il. Kitapc›kta, kitapla ilgili
bilgide yok. Dili anlatan›n ya-
flad›¤› dönemi yans›t›yor. Do-
lay›s› ile, dile çok müdahale
edemedik. Sadece bugünki ne-
siller anlas›n diye baz› yerler
de bugün geçerli olan imla ka-
idelerine yard›ma ça¤›rd›k.
(Yay. Notu)

Berthauld’un gravürüyle bir
zamanlar Mekke (Yol Kültürü
9, Ocak 2001)



imifl. Onun belas›na  u¤ram›fls›n. 

Yaramaz niyetin varm›fl. Her ne ise bu fe-
sada u¤rad›¤›n. Sen onlar› bilmezmisin kim-
lerdir.Onlar›n sebebiyle bu ifl  ve bu dert bafl›-
na geldi" deyip müftü, padiflaha evsaf-› cemi-
lelerin vasfetme¤e bafllad›: "Ben kitaplarda
(5)gördü¤üm devletlûn’un nuru Kâbe eflraf›
aln›nda lem’an eder. Ol nûr âh›r zaman pey-
gamberinin nurudur ve onlar›n neslinden zu-
hura gelse gerektir. Öyle zât› flerifi nesline,
gadap ile bakan›n hali böyle olur. ‹smi flerifi
Muhammed  olacakt›r. Aleyhisselatü vessel-
lem ve Kâbe-i fierifte  dünyaya gelecektir. Ve
bu cümle halk ve kev›n ve mekân onun hür-
metine halk olmufltur ve Hatem’ül Enbiyad›r.
Ve fleriat› k›yamete dek bakidir" deyip, meli-
ke tarif edince melik dahi ol niyetinden tövbe
ve isti¤far eyledi. Hak, Subhanehu ve Teâla,
melikin tevbesini kabul edip ol maraz› ondan
defi etti. Melik evvelkinden ziyade s›hhat bul-
du. Ol zaman yine Mekkeye gelip eflraf ve
âyân ve ulemas›n davet edip taz›m ve ikram
eyledi.Ondan kalk›p(6) yola revan olup gider-
ken yolu Yesribe  u¤rad›.fiimdi ona Medinei
Münevvere derler.Ol vakitte ad›na Yesrib
derlerdi. Ol vakitte mamur de¤ildi. Çün Me-
lik Tubba¤ oraya kondu ve bu harap flehre gi-
rip, gezmek istedi. Yolu bir mahalleye u¤rad›.
Ama ol mahallede burnuna latîf bir koku gel-
diki ne miske benzer ve ne ambere benzer. Di-
ma¤›n muattar(3) eyledi. Melik taaccübe vard›
.Tiz müftüsünü ça¤›r›p ay›tt› . "Ey hoca bu
mahalde burnuma bir latif rayiha gelir, sebe-
bi ne ola?" dedi. Müftü cevap ay›tt› ki; "Padi-
flah›m Kâbede cenab›n›za  tarif etti¤im zat› fle-
rif, Kâbede do¤up biraz müddetten sonra Fer-
man›- Hüdâ ile buraya gelip, hicret edip, öm-
rü ahir oldukta, bu zuhur eden kokulu mahal-
de defn olunup, ravza i cennet olacakt›r" diye
haber verdi.Bu kerre melik biraz anlad› ve tef-
fekkür (7) edip dedi: "Çün bu mahalle bir dev-
letlû gelecektir.Bari bu yeri flenlik edeyim"
deyip ferman etti. Etba›s›ndan  dört yüzünü
ç›ra¤ edip, her birine birer ev ba¤›fllad›.Ve
ehl’i yal eyledi. Ve ol müftüyü onlar›n üzeri-
ne nasb edip bir mektup dahi yaz›p vasiyyet
eyledi: "Ey hoca e¤er ol peygamberi zîflan se-
nin zaman›nda dünyaya teflrif ederse bu mek-
tup sana Tanr› emanetidir.Bu mektubu yedi
flerifine teslim eylemeyi niyaz ederim. E¤er
senin vaktinde zuhur etmez ise sen  dahi ev-
lâd›na, evlâd›n evlâd›na vasiyet edesin.Ta
vakt saadete eriflince."  Bu flartla mektubu

müftiye emanet verdi.Ve Melik Tubba¤ ora-
dan kalkt›, memleketine azîmet etti. Ve müf-
tünün asl› Hazreç kabilesinden idi. Müftü ih-
tiyar oldu¤u zaman›nda peygamber zuhur et-
medi.Müftü o¤luna vasiyyet (8)edip  ahirete
teflrif etti. O¤lu dahi o¤luna vasiyyet eyledi;
"Bu mektup Melik Tubba¤›n emanetidir. Âhir
zaman peygamberi zuhur edince Mekkede
veresin" dedi. O’nun dahi ömrü âhir oldu. Ol
dahi böyle vasiyyet eyledi. O¤lu Zeyde ,Zeyd
dahi vasiyyet eyledi o¤lu Halide. Ol dahi flim-
di Âsitane-i Âliyyede, hisariçide medfun olan
Ebâ Eyyûb El Ensari Radiye Allahu anhul Ba-
ri hazretleridir.

Ehl-i hadisi rivayet ederler cun mektup
Hazreti Halit’de karar etti.  Halit Hazret’leri-
nin dünyal›¤› olmay›p, fakir idi. Sanat› çolha
idi.Bez dokur , nafaka edip, geçinirdi.Hazreti
Peygamber, Mekkede zuhura gelip 40 yafl›n-
da peygamberlik vahyi geldi . Onüç y›l Kabe-
de sakin oldu. Bâdehu Ferman-› Hüdâ ile Me-
dine-i Münevvereye hicret edip, yak›n gele-
cek  bütün ehli iman etraf›n olup herkes hane-
sine (9) davet ederlerdi:" Ya Resullallah, biz
de mihman ol" deyu. Amma Hazreti Cebrail
A.S. mukaddem haber vermifl idi ki "seni da-
vet edenlere cevap eyle ki r›zam ile kim senin
hanesine varmam. Lâkin devem her kimin ka-
p›s› önünde çökerse onda mihman olurum"
dedi. Â’yane böyle cevap verdi. Onlar dahi,
herkes kapusu önüne kim bu¤day, kimi sa-
man, kimi ot, kimi hurma, türlü türlü zahire
koydular. Amma â’yân, Hazreti Peygambere
karfl› ç›kt›kta, Hazreti Halit dahi Tubba¤›n
mektubunu bile alm›fl idi. Lâkin fakir oldu¤u
için askeri aralay›p gidemedi¤inden mektubu
eline al›p bafl›ndan yukar› tutard›. Devenin
üzerinde Peygamberi zîflan A.S. mûcize-i ba-
hire ile "getir Melik Tubba¤›n mektubunu"
deyu buyurunca, Halid  Hazretleri halk› yar›p
mektubu efendimiz’in yed-i flerifine (10) tes-
lim edip ve kademi flerifine yüzünü sürdükte;
peygamberi zîflan A.S. buyurdu: "Ya Halit,
sende benim alemdar›ms›n. Alemi çek buyur-
du."Mektubun müjdesine, mektubun deruru-
na nazar edip buyurdular ki: "K›yamette Me-
lik Tubba¤ benim ile cennete girse gerek" di-
ye buyurdu. Oradan alay› ba¤lay›p, bu kadar
gani â’yân ve fukara ve züefa rikab›nda salât
ve selâm ederek giderlerdi ve devenin licam›-
n› elinden b›rak›p Hazreti Cebrail yeder ider-
di.
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(3) Baz› kelimelerin anlafl›lma-
d›¤›n›n fark›nday›z. Lugatceyi
iradî olarak koymad›¤›m›z›n
bilinmesini isteriz. Kimbilir
belki lugate bakma ihtiyac›
hisseder bu sebeble. (yay. no-
tu.)



Her kifli Hazreti Peygamberin devesi bi-
zim kap›da ota sunar diye umard›. Merhaba
sadâs› ve salât ve selâm sadâs› arfla ç›kard›.
Deve giderken bir yere çöküp yine kalkt›. Ol
yer ravza-i cennet oldu. Oradan gidip Hazre-
ti Halid’in kapusu önünde çöktü. Bafl›na dev-
let kondu.Peygamber A.S. deveden afla¤a inip
evin içerisine girdi. Amma ol (11) evin iki
odas› var idi.Yükse¤e davet etti Peygamber
A.S. buyurdu ki: "Dünyada yüksekte olma-
dan, alçakta olmak ahsendir. Ulya cennete ge-
rek" deyup afla¤› odada karar eyledi. Mekke-
nin fethinde sanca¤› resuli, ol çekti. Onun
içun Hazreti Resul ona dua edip "ya Halid her
nerede sakin olursan oldu¤un memleket ma-
mûr ve bereketli ola" diye hadisi flerif vard›r.
Ehli hadis böyle rivayet ettiler. Bir adam›n
dünyevi ve uhrevi murad› ve emraz› olsa her
ne murad için olursa niyyeti hulus üzere va-
r›p , camii flerifine girip, r›za –i hak için iki
rek’at namaz k›la. Evvel rek’at›nda bir fatiha
bir "elhaküm"(4) okuya, ikinci rek’atta  bir fati-
ha ve bir "kulya eyyühel kafirun"  okuya, on-
dan salat ve selam getirip elini kald›r›p "ya
Rabbi senin r›za-i flerifin için k›ld›¤›m namaz›
kabul edip, ondan has›l olan ecir ve sevab› her
ne ihsan (12) ettinse Alemdâr› Resullillah olan
Ebâ Eyyûb el Ensari  Halit ‹bni Zeyd  Hazret-
ler’inin ruhuna hediye eyledim" deyip, bade-
hu kabri flerifine  gire. E¤er böyle edersen

ruhuna sevap vas›l olur. Hediye gönderen
kabrini ziyaretine gelir deyu muntaz›r olu-
rum. Bâdehu kabiri flerifine âdap ile yüzü
mukabelesinde dura selâm vere. "Esselâmu
aleyke ya ebâ  Eyyûb el Ensari, entüm lena
selefün ve nahnu leke  tebeun, ve ene inflallah
lâhikûne. Afallahu leke ve lenâ. Ve beflflir
lenâ, flefaateke ve ene neflhedü enneke alem-
dar Rasullillah ve mucahidu fî sebilillahi"(5)

diye . Ve üç kere bunu diye . "Teveccehu min-
keflflefaate"  diye ondan  sonra bir "ihlâs›"
flerifi okuya.Yahut "Elkaria" suresiyle "el
hakümüttekasür" suresini okuya.  Bafl› ucun-
da, "Eliflam mim zalikel kitabu  muflihune"
var›nca okuya ve aya¤› ucunda, "amener-
resulu" ahirine var›nca okuya, sevab›n› ruhu-
na (13)(6) hediye edip, bâdehu her ne murad›
var ise murad› için emraz içun niyaz ede; "Ya
Rabbi, dualar› kabul edici ve muradlar verici
Tanr›s›n. Bu Halit kulun hürmetine benim
murad›m› ihsan eyle. Ve emraz›ma flifa inayet
eyle" deyu niyaz ede. Ve kabrine giridi¤inde
âdap ve hicap ile gire. Küstahane hareket et-
meye. Ehli hadis böyle ru’yet eder. Hak teâla
her ne murad› var ise mahrum eylemez,
hadis-i kutsi böyle der.

Temmet   -  Bitti.
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Harem-i fierif Mekke (Yol
Kültürü 9, Ocak 2001)

(4) Tekasûr suresi
(5) Arabca ibareli dualar›n ter-
cümesini müellefin niyetinde-
ki kasd›n esrar›na binaen koy-
mad›k. Eyüpsultan Hz. ile
dileyen diledi¤i flekilde
dualaflabilsin diye düflündük.
(yay. notu)
(6)  Numaralar kitapç›¤›n or-
jinalinde mevcud oldu¤u için
aynen ald›k. Olaki araflt›r-
mac›lar›n dikkatini çeker. (yay.
notu.)



500. YIL 
‘ARMA⁄AN K‹TAPLAR’ 
B‹BL‹YOGRAFYASINDAN SEÇMELER

ARAZ, Nezihe, Mehemmed bin Murad Hân
el-Muzaffer Daimâ. Fatih’in Derunî Tarihi,
‹nk›lâp Kitabevi, ‹stanbul 1953

ARTUK, ‹brahim-Cevriye ARTUK, Fâtih’in
Sikke ve Madalyalar›, Belediye Bas›mevi, ‹s-
tanbul 1946

AYVERD‹, Ekrem Hakk›, Fâtih Devri Hattat-
lar› ve Hat Sanat›, ‹stanbul Fethi Derne¤i Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 1953

......., Fâtih Devri Mimari Eserleri, ‹stanbul
Fethi Derne¤i Yay›nlar›, ‹stanbul 1953

......., Fâtih Devri Mimari Eserleri, ‹stanbul
Fethi Derne¤i Yay›nlar›, ‹stanbul 1953

AYVERD‹, Samiha, Ebedî ve Manevî Dünya-
s› ‹çinde Fâtih, ‹stanbul Fethi Derne¤i Neflri-
yat›, ‹stanbul 1953

BAB‹NGER, Franz, Mehmed der Eroberer

und seine Zeit, München 1953

BAYKAL, ‹smail Hakk›, Enderun Mektebi
Tarihi, I, ‹stanbul Fethi Derne¤i Yay›nlar›, ‹s-
tanbul 1953

BAYLAV, Nâflid, Fatih Sultan Mehmed Dev-
rinde Telif, Terceme ve ‹stinsah Edilen T›b
Eserleri ile ‹laçlar, Türkiye T›bbî Müstahzarat
Laboratuvarlar› Derne¤i Yay›nlar›, ‹stanbul
1953

[BELEN, Hakem], Fâtih ve ‹stanbul’un Fethi ,
Milli E¤itim Bas›mevi, ‹stanbul 1953

BERK‹, Ali Himmet, Büyük Türk Hükümda-
r› ‹Stanbul Fatihi Sultan Mehmed Han Adalet
Hayat›, ‹stanbul 1953

500 üncü Fetih Y›l› fienlikleri Albümü, (Ka-
pak resmi: Münif Fehim, Foto¤raflar: zMüed-
dep Erkmen), Hadise Yay›nevi Neflriyat›, ‹s-
tanbul [1953]

500 üncü Fetih Y›ldönümü Hat›ras› Olarak
Haz›rlanan ‹Stanbul ‹çin fiiirler, (Seçen: Mu-
rat Uraz), Tan Matbaas›, ‹stanbul 1953

B‹LMEN, Ömer Nasuhi, “Surre-i Feth”in
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BIR ‹KT‹BAS 
Sempozyum haz›rl›klar› devam ederken
Fethin 550. y›l›na iliflkin kapsaml› bir özel
say› yay›nland›. Popüler Tarih Dergisi Ma-
y›s say›s›n› Fethin 550. Y›l›na ay›rd›. 550.
Y›l özel say›s› muhtevas› ve haz›rlan›fl›n-
daki özen itbari ile dikkatleri çekti. Sem-
pozyum kitab›m›z›n kimi bölümlerinde bu
özel say›ya göndermelerde bulunduk.
Özellikle Fahamettin Baflar Hocam›z›n 500.
y›l kapsam›nda yap›lan çal›flmalar› kaleme
ald›¤› bölümü k›smen de olsa sizlerle pay-
laflmak istedik. Hem dergiye hem hocam›-
za bu güzel çal›flmalar› için teflekkür edi-
yoruz. Bu arada Nezih Demirkent üs-
tad›m›z› da rahmetler diliyoruz. fiimdi
yaz›da bahsi geçen bölümü iktibas ederek
sizlere sunuyoruz.



Tükçe Tefsiri, ‹tila-yi ‹slam ile ‹stanbul’un
Tarihçesi (ve Fethi), ‹stanbul1953

ÇAVDARLIO⁄LU, Mehmet fierif, Fatih Sul-
tan Mehmed Han› Sâni ve ‹stanbul’un Fethi,
Hilmi Kitabevi, ‹stanbul 1953

DA⁄LARCA, Faz›l Hüsnü, ‹stanbul Fetih
Destan›, Varl›k Yay›nlar›, ‹stanbul 1953

DAN‹fiMEND, ‹smail Hami, Fatih’in Hayat›
ve Fetih Takvimi, I ‹stanbul 1953

......, ‹stanbul Fethinin ‹nsanî ve Medenî K›y-
meti, ‹stanbul Fethi Derne¤i Yay›nlar›, ‹stan-
bul 1953

Destanlar ‹çinde Fatih, (Derleyen: ‹smet Zeki
Eyübo¤lu, Bast›ran: ‹Stanbul Üniversitesi Ta-
lebe Birli¤i), ‹stanbul 1953

D‹R‹MTEK‹N, Feridun, ‹stanbul Fethi, Bele-
diye Bas›meve, ‹stanbul 1949

ERTAYLAN, ‹smail Hikmet, Falnâme, ‹stan-
bul Fethinin Beflyüzüncü Y›ldönümü Müna-
sebetiyle Yap›lan ‹stanbul Üniversitesi Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 1951

...., Sultan Cem,  ‹stanbul Fethinin Beflyüzün-
cü Y›ldönümü Münasebetiyle Yap›lan ‹stan-
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay›nla-
r›ndan, Milli E¤itim Bas›mevi, ‹stanbul 1951

...., Fatih ve Fütuhat›, I. Cilt: Bizans ve Kara-
deniz, ‹stanbul Fethinin Beflyüzüncü Y›ldö-
nümü Münasebetiyle Yap›lan ‹stanbul Üni-
versitesi Yay›nlar›, ‹stanbul 1953

ÜNSEL [KÜRKÇÜO⁄LU], Türk Tarih Kuru-
mu Yay›nlar›, Ankara 1946

GALANT‹, Avram, Fatih Sultan Mehmet Za-
man›nda ‹Stanbul Yahudileri. Les juifs d’‹s-
tanbul sous le Siltan Mehmed le Conquerant,
‹stanbul 1953

GÜRKAN, Ord. Prof, Dr. Kaz›m ‹smail, ‹s-
tanbul Üniversitesinin Bafllang›c›. Les debuts
l’Universite d’‹stanbul, Fakülteler Matbaas›,
‹stanbul 1953

‹NALCIK, Halil, Fatih Devri Üzerinde Tet-
kikler ve Vesikalar, I, Türk Tarih Kurumu Ya-
y›nlar›, Ankara 1954 ‹stanbul. Beflyüzünçü

Fetih Y›l› Münasebetiyle, (Haz›rlayan: M.
Erifl),  ‹stanbul 1953

‹stanbul Kütüphanelerinde Fatih’in Hususi
Kütüphanesine ve Fatih Ça¤› Müelliflerine
Ait Eserler, [Sergi Katalo¤ Kitab›], T.C. ‹stan-
bul Üniversitesi Yay›nlar›ndan,  ‹stanbul
1953

‹Stanbul Üniversitesi Kuruluflu 500. Y›l› Vesi-
lesiyle Fatih Devri Neflriyat›m›z ve Teflhir
Olunan Eserlerin KAtalo¤u, (Haz›rlayan:
Prof. Dr. Süheyl Ünver ve arkadafllar›), T.C.
‹stanbul Üniversitesi T›p Tarihi Enstitüsü Ya-
y›n›,  ‹stanbul 1953

KOÇU, Reflat Ekrem, Fatih Sultan Mehmed.
1450-1481, Güven Bas›mevi,  ‹stanbul 1953

...., Türk ‹stanbul, Cumhuriyetin 500 üncü Fe-
tih Y›l› Arma¤an›, Tar›k Uzmen Matbaas›,  ‹s-
tanbul 1953

KONYALI, ‹brahim Hakk›, Fatih’in Mimarla-
r›ndan Azadl› Sinan. “ASinan-› Atik” Vakfi-
yeleri, Eserleri, Hayat›, Mevar›, ‹stanbul Fet-
hi Dern¤i Yay›nlar›, ‹stanbul 1953

MUHAMMED MUSTAFA SAFVET, Kostan-
tiniye Fatihi Fatih Sultan Mehmed, (Müterci-
mi: ‹smail Ezherli), Diyanet ‹flleri Reisli¤i Ya-
y›nlar›, Ankara 1953

N‹COLO BARBARO, Kostant›niyye Muhâsa-
ras› Ruznamesi 1453. (Çev: fi. T. Diler), ‹stan-
bul Fetih Derne¤i Yay.,  ‹stanbul 1953

N‹RVEN, Dr. Saadi Naz›m, ‹stanbul’da Fatih
II. Sultan Mehmed Devri Türk Su Medeniye-
ti,  ‹stanbul 1953
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OKURER, Cahid, Büyük Fetih,  ‹stanbul Fet-
hi Derne¤i Yay›nlar›, Ankara 1953

ORHON, Orhan Seyfi, ‹stanbul’un Fethi, Befl-
yüzüncü Y›ldönümü ‹çin,   ‹stanbul Fethi
Derne¤i Yay›nlar›, Ankara 1953

ÖZ, Tahsin, Topkap› Saray›’nda FAtih Sultan
Mehmed II ye Ait Eserler, Türk Tarih Kuru-
mu Yay›nlar›, Ankara 1953

[SEVENG‹L], Refik Ahmet, FAtih Devrinde
Alimler, San‘atkârlar ve Kültür Hayat›, Nebi-
o¤lu Yay›nevi, ‹stanbul 1953

fiEHSUVARO⁄LU, Dr. Bedi, ‹stanbul’da 500
Y›ll›k Sa¤l›k Hayat›m›z,  ‹stanbul Fethi Der-
ne¤i Yay›nlar›, ‹stanbul 1953

ÜNVER, A. Süheyl, Fatih’in o¤lu Beyaz›d’›n
Su Yollar› Haritas› Dolay›s›yla 140 Sene Ön-
ceki ‹stanbul, ‹stanbul’un Fethinin 500 üncü
Yildönümünü Kutlama Yay. , Belediye Bas›-
mevi, ‹stanbul 1945.

..., Fatih Külliyesi ve Zaman› ‹lim Hayat›, ‹s-
tanbul 1946

..., ‹lim ve Sanat TBak›m›ndan Fatih Devri
Notlar›, Belediye Matbaas›, ‹stanbul 1947

..., ‹lim ve Sanat Tarihimizde Fatih Sultan
Mehmed, T.C. ‹stanbul Üniversite Yay›n›, ‹s-
tanbul 1953

...., Edirne’de Fatih’in Cihannümâ Kasr›, ‹s-
tanbul Fethi Derne¤i Yay›nlar›, ‹stanbul 1953

...., Fatih Aflkhânesi Tevzi’namesi,  ‹stanbul
Fethi Derne¤i Yay›nlar›, Ankara 1953

...., Fatih Devri ilim ve San’at› ve ‹çtimaî Te-
kâmül Hamlelerine Umumî Nazar,  ‹stanbul
Fethi Derne¤i Yay›nlar›, ‹stanbul 1953

....., ‹stanbul Fethiyle Kalelerin Manzum ve
Mensur Tarih ‹bareleri,  ‹stanbul Fethi Derne-
¤i Yay›nlar›, ‹stanbul 1953

...., ‹stanbul’da Sahabe Kabirleri,  ‹stanbul
Fethi Derne¤i Yay›nlar›, Ankara 1953

...., Fatih Sultan Mehmed ve Babas› ‹le O¤lu,
T.C. ‹stanbul Üniversitesi Yay›nlar›ndan, ‹s-
tanbul 1953

..., Hattat fieyh Hamdullah ve Fatih ‹çin ‹stin-
sah Etti¤i ‹ki Mühim T›bbi Eser, T. C. ‹stan-
bul Üniversitesi T›b Tarihi Enstitüsü Yay›n›,
‹stanbul 1953

...., ‹stanbul’un 500 üncü Y›l›nda Çinili Köflk
Tavan Göbe¤i, ‹stanbul 1953.

ZORZ‹ DOLF‹N, “1453 Y›l›nda ‹stanbul’un
Muhasara ve Zabt›”, (Çev.: Samim Sinano¤-
lu-Suat Sinano¤lu), Fatih ve ‹stanbul, I,1 (‹s-
tanbul 1953), s. 19-62

‹stanbul’un Fethi’nin 500. y›ldönümü etkin-
liklerinin yan› s›ra gerçeklefltirilen yay›n
çal›flmalar› için yapt›¤›m›z gazete ve dergi
taramas› yan›nda, M. D. Mercangil ile S. N.
Özerdim’in “Fethin 500. Y›ldönümü
Dolay›siyle Ç›kan Eserler” (Belleten, XVII/67
(1953), s. 413-428) ile Müjgan Cunbur’un “‹s-
tanbul’un 500’üncü Fetih Y›ldönümü
Dolay›siyle Tertiplenen Sergilere, Yap›lan
Kültür, San’at ve Neflriyat Hareketlerine
Dair” (Vak›flar Dergisi, Say› IV (1958), s. 265-
281) bafll›kl› çal›flmalar›ndan yararlan›lm›flt›r.
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SEMPOZYUM’DAN 
ENSTANTENELER

Hocalar›n Hocas› 
Oktay Aslanapa’ya ödülü takdim edilirken

Prof. Dr. Selçuk Mülayim otu-
rum yönetiyor

Prof. Dr. U¤ur Derman oturum
yönetiyor
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Bakan Çelik Fetih Sergisini incelerken

Kutlu do¤um haftas› münase-
betiyle karanfil da¤›t›m›

Hat ve tezhip sergisinde yer
alan eserler

Piyer Loti’de çay


