
TÜRK‹YEN‹N ROLÜ
EYÜBTEN BAfiLAR

Yaz›m›za flu kuflat›c› sualle bafllayal›m; “Dünya co¤rafyas›n›
kuflatacak ve kucaklayacak ölçüde geniflletip Türkiye’de ve
dünyada dün ve bugün olup bitenlere bakabilecek bir ufuk
çizgisi gelifltirerek gelece¤e projeksiyon yapmaya soyunacak
bir vizyona, özgüvene ve donan›ma sahipmiyiz, de¤ilmiyiz?
Dün, bu topraklara ayak basmam›z›n ilk ad›m› olan Malazgirt
Zaferi’yle  birlikte tarih içindeki yürüyüflümüzü Anadolu’da
durdurmad›k, Avrupa’n›n içlerine  kadar götürdük. Hem de ‹s-
lâm medeniyetinin ölüm-kal›m mücadelesi verdi¤i, dört bir taraf-
tan kuflat›ld›¤›m›z bir küresel konjonktürde. Bir taraftan Mo¤ol ordu-
lar›n›n ‹slâm medeniyetinin do¤u cephesini tam yar›m as›r süren bir sal-
d›r› sonras›nda tarumar etti¤i, öte taraftan Endülüs’ün ölüm kal›m savafl› verdi¤i,
Avrupal›lar›n Rönesans ve Reformasyon sonras› süreçte tüm karalar› sömürgelefltirdikleri, ok-
yanuslar› ve deniz ticaret yollar›n› birer birer kontrol etmeye, karfl›laflt›klar› tüm uygarl›klar› te-
ker teker yok etmeye bafllad›klar› bir süreçte biz tarih sahnesinde hem kurucu, hem koruyucu,
hem de yeni cepheler aç›c› roller üstlendik. Avrupal›lar›n ‹slâm’›n Bat› cephesini çökerttikleri,
do¤u cephesinin ise bir yandan Mo¤ol ordular›n›n, öte yandan da Haçl› askerlerinin atefli ara-
s›nda ölüm-kal›m mücadelesi verdi¤i bir zaman diliminde e¤er biz Müslüman olarak tarih sah-
nesine ç›kmam›fl; kurucu, koruyucu ve öncü rolümüzü oynamam›fl olsayd›k, ‹slâm medeniyeti
13-15. yüzy›llarda tarih sahnesinden çekilecek; Bat›l› sömürgeciler dünya üzerindeki tüm din-
leri ve uygarl›klar› yok ederek bütün dünyay› sömürgelefltireceklerdi. Bizim Selçuklu ve Os-
manl› olarak tarihte oynad›¤›m›z sadece Müslümanlar›n onurunu de¤il, insanl›¤›n onurunu
kurtaran tarihî ve anahtar rol, dünyan›n ve dolay›s›yla tarihin bitmesini önlemifl bir roldür. Bü-
yük tarihçimiz Halil ‹nalc›k’›n “Osmanl› tarihi bilinmeden dünya tarihi yaz›lamaz” fleklindeki
tespitinden yola ç›karak, Osmanl›’n›n dünya bar›fl›n›n ve insanl›¤›n onurunun korunmas›nda
oynad›¤› rol, bütün boyutlar›yla kavranmadan, dünyada bar›fl›n, hakk›n, hukukun, hakkaniye-
tin ve adaletin nas›l tesis ve temin edilece¤i bilinemez.Do¤al olarak burada sorulmas› gereken
soru flu: Bunlar, dündü. Bugün Osmanl› diye bir aktör yok. O halde, neye dayanarak “Türkiye
biterse, dünya da biter  ve “Türkiye hâlâ yeniden büyük ifller yapabilir”. soru ve iddialar›n› or-
taya koyuyoruz. Dün, henüz bitmemifltir. Osmanl› resmen bitmifltir; ama fiilen bitmemifltir. ‹n-
giltere, Fransa, Almanya, ‹talya ve Rusya emperyal iddialar›ndan ve vizyonundan nas›l vazgeç-
memiflse ve vazgeçemezse, Türkiye de medeniyet iddialar›ndan ve vizyonundan vazgeçemez.
Vazgeçerse, yok olmaktan kurtulamaz ve dünya biter. Dün, bizim için de, bölge ülkeleri için de
Bat›l›lar için de bitmemifltir; baflka flekiller alarak sürmektedir. Balkanlar, Kafkaslar ve Ortado-
¤u, Türkiye’nin medeniyet iddialar›na, ufkuna ve vizyonuna er geç yeniden ve daha muhkem
flekillerde sahip ç›kabilece¤ini ümit etmekte ve bizi beklemektedir.

Türkiye, e¤er tarihî, kültürel, toplumsal ve  siyasî derinlikleri olan temel sorunlar›yla ve
gerçekleriyle yüzleflme  cesareti gösterebilirse, yeniden toparlanma, aya¤a kalkma ve tarih yap-
ma  sürecine girebilir. Yüzleflmemiz gereken en temel gerçek flu: Tarihi art›k biz yapm›yoruz.
Tarihi Bat›l›lar yap›yor. Biz, Bat›l›lar›n yapt›¤› tarihin içinde sadece figüranlar› oynuyoruz. Oy-
sa biz, Bat›l›lar›n de¤il bizim (Türkiye’nin ve ‹slâm dünyas›n›n) ç›karlar›n› koruyacak büyük
bölgesel ve küresel projeler gelifltirebilecek imkânlara da, jeo-politik, jeo-kültürel ve jeo-strate-
jik konuma da, dinamiklere de sahibiz. Biz, ‹ngilizlerin, Almanlar›n, Frans›zlar›n ve Japonlar›n
yan›s›ra tarihte kurucu ve yarat›c› roller üstlenmifl -ve hâlen de üstlenebilecek- üç dört millet-
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ten biriyiz. Unutmayal›m ki, ‹slâm dünyas›na en az bin y›l biz öncülük ettik. Modern anlamda
ilk küreselleflme tecrübesini biz ürettik: Akdeniz’i “Türk gölü”, Asya, Afrika ve Avrupa’n›n ke-
siflti¤i ve flu an tam göbe¤inde yer ald›¤›m›z bölgeyi  bar›fl, adalet ve kardefllik yurdu halinebiz
getirdik. Bizden önce, hiçbir “aktör” bunu baflaramam›flt›r. Bu gerçe¤i Bat›l›lar bizden çok iyi
biliyorlar. O yüzden Türkiye’nin, yeniden Osmanl› misyonu’nu üstlenerek, bölgede Bat› d›fl›n-
da, ‹slâm-eksenli yeni bir yörünge oluflturabilece¤inden çekiniyorlar. Bu nedenle Türkiye’yi
AB’ye al›p almamalar› gerekti¤ine 40 y›ld›r bir türlü karar veremiyorlar: Türkiye’nin eritileme-
yece¤ini, ‹slâm’la iliflkilerinin s›f›rlanamayaca¤›n› düflünerek, Türkiye’nin AB’ye al›nmamas›
gerekti¤ini söylüyorlar. Ancak AB’ye al›nmamas› durumunda ise, Türkiye’nin Avrupa’dan /
Bat›’dan kopaca¤›n› ve kendine özgü bir yörünge oluflturmak için ‹slâm dünyas›yla uzun vade-
li bölgesel ve küresel projeler gelifltirmeye soyunaca¤›n›, bunun ise sadece AB için de¤il, Bat›
hegemonyas› için de büyük bir tehlike oluflturaca¤›n› düflünüyorlar. Türkiye, k›sa, orta ve uzun
vadeli bütün hesaplar›n›, plânlar›n› bölgede yeni bir yörünge oluflturacak flekilde yapmak zo-
rundad›r. Bunun yolu, Türkiye’nin medeniyet misyonu ile hareket etmesinden geçer. Türkiye,
Medeniyet misyonu ile hareket etmeye karar verdi¤i andan itibaren Türkiye’nin AB’ye girme-
si de, girmemesi de bizim için problem teflkil etmeyecektir. Türkiye, medeniyet misyonunu üst-
lenerek AB ile de, ABD ile de iliflkilerini gelifltirebilir; ama aslâ sadece AB’ye ya da ABD-‹srail’e
endeksleme mecburiyetinde olamaz. Özetle Türkiye’nin de, bölgemizin de gerçek anlamda si-
yasî, askerî, ekonomik ve kültürel özgürlü¤üne kavuflabilmesi, zengin insan ve özellikle de do-
¤al kaynaklar›n› bizzat bölge halklar›n›n kullanabilmesi Türkiye’nin medeniyet misyonu proje-

sini hayata geçirmeye bafllamas›ndan geçiyor. Art›k ayaklar›m›z›
yere basmas›n› ö¤renmek ve tarihte tatile son vermenin ve tarihi
özne olarak bizim yapmam›z›n yollar›n› araflt›rmak zorunday›z.
Bunun anahtar›, Türkiye’nin medeniyet misyonunu üstlenmesi ve
yeni bir yörünge oluflturmas›d›r.”

Son cümleden hareketle bu sene (May›sta) yapt›¤›m›z VIII.
Sempozyum’un metinleri ve bu metinlerin kitaplaflt›r›lmas› bizim
yukar›da bahis konusu etti¤imiz medeniyet ba¤lam›nda  hangi
düzlem ve izlek üzerinde oldu¤umuzu ortaya koymaktad›r.

Sekiz y›ld›r 400’e yak›n tebli¤ ile (8 cilt kitap) Eyüp’ün Tarihi,
Kültürü ve Sanat›n› enine – boyuna masaya yat›r›p didik didik
ediyoruz. ‹stiyoruz’ki Eyüp’te bilinmedik bir fley kalmas›n. Bunun

ne denli zor oldu¤unu bildi¤imiz gibi, zora talip olman›n da ne kadar netâmeli bir fley ol-
du¤unu elbette bilmekteyiz.

Prof. Dr. fiükrü Hanio¤lu Zaman gazetesinde Nuriye Akman’a verdi¤i mülâkatta “hâlen
bulundu¤u ABD’deki Üniversitede yer alan kütüphanede sadece Osmanl›ca kitap say›s› 300
bin” diyor. A.B. Devletlerinde, bir flehirde, bir üniversitede, bir kütüphanede bulunan kitap
adedi bu. fiimdi buna göre biz ülkemizdeki  kültürel atmosferi veya vasat› bir düflünelim. On-
dan sonrada Eyüp’te bizim 8 y›ld›r yay›nlar›m›z›n yeterlili¤ini veya yetersizli¤ini düflünün.

Vatan dedi¤imiz topraklar›, millet dedi¤imiz insanlar›, medeniyet dedi¤imiz de¤erler top-
lam›n› bir bileflkede buluflturup anlatacak verimlere ihtiyac›m›z var. Biz Eyüp’ün Tarihini, Kül-
türünü, Sanat›n› anlat›rken Türkiye’yi anlat›yoruz. Ve diyoruz ki Türkiye’nin rolü Eyüp’ten
bafllar. Bugün Eyüp’ü var eden fleyler, Türkiyeyide Türkiye eden fleylerdir. Eyüp ne ise Türkiye
odur... Türkiye ne ise Eyüp’te odur.

Ahmet GENÇ
Eyüp Belediye Baflkan›
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EYÜPTE B‹LG‹ fiÖLEN‹
Bu seneki toplant›y› kendi mekân›m›zda yapt›k. Baflkan Ahmet Genç beyin makam›n›n bulundu¤u

ahflap binan›n alt›nda  Belediye Nikah Salonunda (eski yeriydi zaten) yeni düzenlemeler yaparak Sem-
pozyum’un tüm etkinliklerini gerçeklefltirdik. Yeni mekan›m›z ve yeni faaliyetlerimiz, kat›lanlar ve
kat›l›mc›lar taraf›ndan “müspet oy” ald›¤›n›, bana ulaflan “izlenim notlar›ndan” edindim.

7 May›s Cuma günü sabah Mehterân-› Eyüp Sultan’›n kös vurmas› ile misafirlerimizi aç›-
l›fl mekân›na davet ettik. Hep birlikte sergilerimiz’in yap›ld›¤› salonumuz’un kap›s›nda kur-
dele kesimi için topland›k. Vali yard›mc›s›, Kaymakam, Büyükflehir Belediye Baflkan›, Bafl-
kan›m›z, Eyüplüler, misafirler ve de¤erli bas›n mensuplar› ile kurdelay› estik. Üç ayr› ser-
gimiz vard›. Önce Nimet Özata Ebrular›n› anlatt›. Sonra ise bay-bayan Güvenç çifti çal›fl-
malar› hakk›nda bilgi verdi. Çini uygulamalar›ndaki “ustal›k” izleyicilerden tam not al-
d›. Önce sergi sorumlusu  Yrd. Doç. Dr. Hülya Do¤ru, daha sonrada di¤er seksiyon so-
rumlular› sergilerini anlatt›lar. Sakarya Üniversitesinden Güzel Sanatlar Fakültesi Türk
El Sanatlar› Bölümü ö¤retim görevlileri ve ö¤rencilerin el eme¤i, göz nuru, çal›flmalar›
dikkat ve ilgi ile izlendi.Tüm sergilerden Belediye ad›na sorumlu olan Ressam Ahmet
Bay›nd›r’›n geceli gündüzlü emekleri  zayi olmam›flt›. Bu durum O’nuda bizide ziyâde-
si ile mutlu etti.

Sergi fasl›ndan sonra toplant› için misafirler yerlerine davet edildi. Benim girifl konufl-
mam› müteakiben evsahibi olarak Baflkan›m›z Ahmet Genç “Hofl Geldin ve Selâmlama”
konuflmas› yapt›. Ard›ndan da 20 dakika  “Tarihi Eser Restorasyonlar› ve Kültür Sanat Prog-
ramlar›” konulu görsel/sözel sunum yapt›. 1994-2004 y›llar› aras›nda Belediye olarak yapt›¤›-
m›z 10 y›ll›k çal›flmalar› özetledi. Bilenlerin bilgisini tazeledi¤i, bilmeyenlerin ise takdirle karfl›la-
d›¤› sunum ayr›ca dinleyicilere CD olartak verildi. Protokol konuflmalar› içinde yer alan Vali Yard›m-
c›s› (eski Eyüp Kaymakam›) Necati fientürk’ün konuflmas› duygu yüklü idi. Israrlara ra¤men uzun Eyüp
fliirini okumad›. Özellikle “Sahâbe Kabirlerine” iliflkin Eyüp’te yapt›¤› çal›flmalar Eyüp’lü dinleyiciler ta-
raf›ndan övgü ile karfl›land›.

Büyükflehir Belediye Baflkan› Mimar Dr. Kadir Topbafl beyin, Eyüp’e ve Baflkana övgü dolu vurgu-
lu konuflmas› herkesi etkiledi. fiu cümlesi âdeta haf›zalara nakfl oldu. “Ben Beyo¤lu Belediye Baflkanl›-
¤›m s›ras›nda hep Ahmet Genç kardeflimi k›skançl›kla izlemiflimdir. O’nun Prof. Dr. Nezih Eldem ile ça-
l›fl›yor olmas› ne büyük nimet ve onurdu. Beraber yapt›klar› çal›flmalar› ve bu çal›flmalarda elde ettikle-
ri verimleri takdirle takip ettim ve ettik. Kendisini ve ekibini kutluyorum. Eldem hocamada sayg›lar su-
nuyorum.” Baflkan Topbafl’›n takdir ve övgü dolu sözleri, bizlere gelecek 5 y›l için (2004-2009) motive
edici oldu. Anlad›kki bu yeni dönemde Büyükflehir Belediyesi, Eyüp Belediyesinin yan›nda olacakt›. Bu
bizi mutlu etti.

Hocalar ad›na Prof. Dr. Nezih Eldem duygu yüklü bir Eyüp nostaljisi yapt› konuflmas›nda. Çocuk-
lu¤u’nun Eyüp’ü ile, kendisinin dan›flmanl›¤›n› yapt›¤› Eyüp aras›nda çok hofl korelasyon ve kombinas-
yonlar kurdu. Mütevazi oldu¤u kadar emin ve vakûr bir edâ ile “niye Eyüp’e sahip ç›kmak gerekir” onu
anlatt›. “‹nsan düfltü¤ü yerden aya¤a kalkarm›fl”. Bizde Eyüp’te düfltük, burdan aya¤a kalkaca¤›z.
Eyüp’ün aya¤a kalk›fl› demek topyekün ‹stanbul’un ve dolay›s› ile Türkiyenin aya¤a kalkmas›d›r” dedi. 

Sempozyum Düzenleme Komitesi ve Bilim Komitesi ad›na konuflan Prof. Dr. Örcün Bar›flta hocam›z
Eyüp’te yap›lan tarihi, kültürel ve sanatsal çal›flmalar›n niteli¤ine at›f yaparak, “tüm bilim sanat kültür
camias›n› Eyüp’e ve Eyüp Belediyesini tan›maya ve izlemeye ça¤›r›yorum. Burada önemli ve nitelikli ça-
l›flmalar yap›l›yor”. Çeflme odakl› sürdürdü¤ü slayt gösterili konuflmas› bol nükte ve esprilerle süslü idi.
‹zleyiciler ve genç araflt›rmac›lar için çok renkli bir konuflma olarak kayda geçen Bar›flta Hocam›z›n söz-
leri, biz Eyüp Belediye çal›flanlar›n› ziyadesi ile mutlu etti.

Ahmet Genç Baflkan Hocalar ad›na k›demli hocalar›m›z Semavi Eyice, Oktay Aslanapa ve Gönül
Cantay’a çiçek sundu. Ayr›ca tüm anneler ad›na Örcün Hocam›za Anneler Günü çiçe¤i takdim etti. Ba-
yan izleyicilere ise gül da¤›t›ld›.
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Konuflmalar›n ard›ndan Eyüp’ün mutena köflelerinden biri  kabul edilen Mihmandar da misafirleri-
mize geleneksel Türk lezzetlerinden örnekler sunuldu. Muhabbet koyulaflm›flken kimi misafirlerimiz
Eyüpsultan da Cuma telâflesine, kimide Eyüpsultan meydan›ndaki mahfleri kalabal›¤› görüntülemeye
ç›kt›.

Ö¤leden sonra ilk oturumu Prof. Dr. Oktay Aslanapa yönetti. Oturumda Semavi Eyice “Eyüpsul-
tan’da Bir fieyhülislâm Türbesi” Sabiha Tansu¤, “1964’te Eyüp’te Piyerloti Kahvesi” Dr. Ahmet ‹nan,
“Eyüp ‹mareti (Mihriflah Valide Sultan ‹mareti)” Yrd. Doç. Dr. Mevlude Kapt› ve Yrd. Doç. Dr. Binnur
K›raç “Monografik Bir ‹nceleme; Silahrtara¤a Elektrik Santrali” Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güler, “Eyüp’lü

Yahya Pafla ve ‹stanbul’daki Eserleri” Gündegül Parlar, “Mehmet Nermi Has-
kan” Dr. Hür Mahmut Yücer, “Eyüp’te Medfun Osmanl› fieyhülislâm› Kad›za-
de Mehmet Tahir Efendi ve Bir Eseri” Hülya Yalç›n, “ Eyüp Oyuncaklar› Mü-
zesi Program›” konular›n› anlatt›lar. Sabiha Tansu¤’un 30-40 y›ll›k yak›n tarih ke-
sitinde bize yapt›rd›¤› tarihsel gezinti çok etkileyiciydi. Piyerlotiyi son haliyle bi-
lenler bu tebli¤ ile çok fleyi yeniden keflfettiler. Tansu¤, Piyerlotide yap›lan ola¤a-
nüstü çal›flmalardan sitayiflle bahsetti. Eme¤i geçenleri kutlad›. Gündegül Parlar
Mehmet Nermi Haskan’› anlat›rken izleyicilere “iflte size bu güzel insan’a y›llar-
ca hayat arkadafll›¤› yapan han›mefendi” diyerek rahmetli Mehmet Nermi Has-
kan’›n efli Gülören han›m› takdim etti. Bende ilâve yaparak efli, kardefli, torunla-
r›, gelinleri diye tüm aileyi misafirlere tan›tm›fl olduk.

8 May›s 2004 cumartesi günü II. Oturumu U¤ur Derman yönetti. Oturumda Prof. Dr. Örcün Bar›fl-
ta, “‹stanbul Çeflmeleri Aras›nda Eyüpsultan Çeflmelerinin Yeri ve Önemi” Dr. Zübeyde Cihan Özsa-
y›ner, “Cezri Kas›m Pafla Camii ve Kâbe Tasvirli Pano” Dr. Erman Güven, Eyüpsultan Türbesi Envan-
terine Kay›tl› Eserler” Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yaram›fl, Feshanenin ‹lk Kurulufl Y›llar›” ‹smail Orman,
Eyüpsultan Türbesinin geçirdi¤i De¤iflimler Levent Kum, Sultan Reflad Türbesinde Çini Tasar›m›”
Talha U¤urluel, Eyüp Mezar Tafllar›nda Cennet Meyveli Mezar tafllar›” Fahrettin Bozda¤, S›byan Mek-
tepleri ve Eyüp’teki S›byan Mektepleri” konular›n› sundular.

Bu oturumda konuflan Bar›flta, aç›l›flta yapt›¤› konuflmaya da göndermeler yaparak Medeniyetimiz
ve Çeflme/Sebil yani su ögesi, su medeniyeti üzerine konufltu. 127 çeflmesi bulunan Eyüp’ün 50’ye çefl-
mesinin onar›ld›¤› suyunun ak›t›ld›¤›ndan övgü ile bahsetti. Z. Cihan Han›m geçen yaz çal›nan Eyüp/
Cezri Kas›m Camiinin Kâbe tasvirli çini panoyu anlatarak bu acil ve mübrem konuya dikkat çekti. Er-
man Güven Baflkan’a hitaben art›k Eyüp Müzesini kurmal›. Eyüp’e ait bir çok materyal art›k Eyüp’e dön-
meli diyerek Eyüp Müzesinin ehemmiyet ve aciliyettinden bahsetti.  Feshaneyi Ahmet Yaram›fl Hoca an-
latt›¤› günlerde (8 May›s 2004) Büyükflehir Belediyesi Feshaneyi Kültür ve Turizm Bakanl›¤›na devret-
mek üzereydi. Dolay›s›yla Feshanenin canl› gündemine bizlerde mütevaz› bir katk›da bulunmufl olduk.
II. Oturumda konuflmas› gereken Talha U¤urluel o gün oturuma yetiflemedi. Tebli¤ini ertesi gün oturum
baflkan›na teslim etti. Fahrettin Bozda¤’›n S›byan Mektepleri üzerine yapt›¤› konuflma hayli tart›flma ya-
ratt›. Bozda¤ notlar›n› ald›, “tebli¤imde bunlara yer verece¤im” dedi ve yer verdi.

III. Oturumu Prof. Dr. Selçuk Mülayim baflkanl›k yapt›. Bu oturuma Prof. Dr. Gönül Cantay, “Kay-
naklarda Eyüpsultan” Prof. Dr. Zekiye Yenen, “Eyüp’ü Planlamak” Prof. Dr. Suphi Saatçi ve Yrd. Doç.
Dr. Sedat Kurugöl “Eyüp’te Baz› tarihi Yap›lardaki Y›pranmalar Üzerine Gözlemler” Prof. Dr. Ahmet
Ersen ve Mehmet Ulukan, “Afife Hatun Tekkesi ve Restitüsyon Önerisi” Dr. Sibel Onat Hattap ve Nil
Köro¤lu, “Eyüp’te Önemli Bir Kültür Varl›¤›; Rami K›fllas›” Dr. Elmon Hançer, “Eyüp’te Ermeni Kili-
seleri” Dr. fiükrü Sönmezer, “Bir Oran Araflt›rmas›; Zal Mahmut Pafla Camii” Tülay Sezgin, “Türk Me-
zar Gelene¤i ve Çifte Gelinler Türbesi” konular›n› sundular. 

Rami K›fllas›n›n tekrar gündeme gelmesi önemli idi. Sn. Hattap ve Köro¤lu bunu vukufiyetle yapt›-
lar. Umulurki Rami K›fllas› tez elden kurtulur. Osmanl› “Kerim Devlet” idealini 600 y›l yaflatt› denilir. ‹fl-
te güzel örne¤i Eyüp gibi dini sembol ve ritüellerin yo¤un oldu¤u ve yafland›¤› beldede iki adet Ermeni
Kilisesi. Konuyu kendiside Ermeni vatandafl›m›z olan Sn. Dr. Elmon Hançer anlatt›lar. AB sürecinde bu
birli¤in Din Birli¤i (Haçl› Birli¤i) olmamas› gerekti¤ini söyleyen ve Türkiyenin üyeli¤i hususunda Avru-
pa bu anlamda s›nav verdi¤ini söyleyen Baflbakan Erdo¤an çok hakl› olmal›. Osmanl› “Kerim Devlet”
olarakta bu s›nav› vermifl. Bakal›m Avrupa Birli¤i verebilecek mi?

9 May›s 2004 Pazar günü, IV. ve son oturuma Prof. Dr. Gönül Cantay baflkanl›k yapt›. Oturumda
Prof. Dr. Mehmet fieker, “Menakiplerin Türk Kültürü ve Eyüp Tarihindeki Yeri” Doç. Dr. Davut Dur-
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sun, “Eyüp Genel Seçimleri Üzerine”  Mehmet Nuri Yard›m, “Edebiyatç›lar›n Gözü ‹le Eyüp” Doç. Dr.
Sad›k Sar›saman, “1. Dönem T.B.M.M’de Eyüplü Bir Mebus: Yahya Galip Bey” Dr. Candan Nemlio¤-
lu, “Sultan Reflad Türbesindeki Kalem ‹flleri” Yrd. Doç. Dr. Naci ve Meral fiahin, “Osmanl› Arflivi Bel-
gelerine ve Seyyahlar›na Göre 17. ve 18 Yüzy›llarda Eyüp’te Sosyo Ekonomik yap› ve özellikleri” Dr.
Zehra Öztürk, “Eyüp’te Medfun Bir Han›m Müstensih”Ahmet Yaflar, “XVIII. Yüzy›l›n ‹kinci Yar›s›n-
da eyüp Kahvehaneleri”ni konufltular. Uzun süren oturumda Doç. Dr. Sar›saman’›n Yahya Galip Bey
ile alâkal› konuflmas›nda, Y. Galip Karg› ailesininde misafirlere toplant›da oldu¤unu ve tan›flt›rmak
üzere takdim etti¤ini vurgulamal›y›m. Âdeta uygulamal› konferans haline dönüfltü. Bu verimli tan›fl›k-
l›k iflbirli¤ine dönüfltü. Sn. Sar›saman, Seher Han›m (Karg›’n›n Torunu), Eyüp Belediyesi iflbirli¤i ile bir
Yahya Galip Karg› kitab› yapmaya karar verildi.

Son oturumun ard›ndan Prof. Dr. Örcün Bar›flta de¤erlendirme konuflmas› yapt›. Tebli¤ler üzerinde
teker teker durdu. “Konuflmalar esnas›nda yap›lan müdahalelerin yerinde ve isabetli oldu¤unu, kim-
senin al›nganl›k göstermemesi gerekti¤ini, tebli¤cilere müspet katk› olarak addedilmesi icap etti¤ini”
vurgulad›. “Eyüp Belediyesinin böylesine bilimsel bir platform’a zemin haz›rlad›¤› ve bunda da istikrar-
l› odu¤u için takdiri hak etti¤ini” söyledi.

Hocam›za ilâveten bende kapan›fl k›sm›nda “ortada bir baflar› varsa demiyorum, var diyorum. Bu
baflar› de¤erli kat›l›mc› ve tebli¤cilere ait oldu¤unu, bizimse Belediye olarak bu kaliteye yak›fl›r elbise
dikti¤imizi” söyledim.

De¤erlendirmelerin ard›ndan yemek fasl›, geleneksel Haliç’te motor gezisi, kalabal›k bir heyetle
Piyerlotide veda çay›m›z› içtik. Büyükflehir Belediyesinin tepede yapt›¤› tesislerde çaylar›m›z› yudum-
larken Halice, Sarayburnuna, Marmaraya do¤ru nazarlar›m›z› yönelttik ve dedik ki. “‹stanbul bir tane.
Baflka ‹stanbul yok. Eyüp, bu ‹stanbul yüzü¤ündeki elmas tafl gibi. Onu korumal› ve onun üzerine tit-
remeliyiz. Ve bunu hep yapmal›y›z.....”

2004 y›l› ülkemizde devlet ve millet olarak yeni toparlanmalara sahne olurken, dünya arenas›nda
maalesef üzücü olaylar meydana geldi. ‹srail Filistin’deki soyk›r›m› ile, ABD Iraktaki vahflete varan iflga-
li bu co¤rafyalar›n insanlar› olarak bizleri derinden etkiledi.

Bizler yeni dönemde (2004-2009) 5 y›ll›k peryodda, 3. dönemin di¤er dönemleri de aflarak devam›
için program›m›z› yaparak yola devam ettik. Geçen y›l (2003) yay›nlad›¤›m›z 4 ciltlik
Meflhurlar setimizi CD ortam›na tafl›d›k. 8 cilt Sempozyum kitab›m›zdan 30’u aflan
tebli¤ seçerek ‹ngilizce’ye çevirdik. (Nasipse 2005 y›l› içinde CD kitap olarak Türkçe/
‹ngilizce yay›nlayaca¤›z).May›s 2004’te sergisini açt›¤›m›z Eyüp Foto¤raflar›n›, Foto¤-
rafç› fiener Türkmeno¤lu’nun da yard›m› ile albüm haline getirme aflamas›nday›z. ( ‹n-
flallah 2005’te yay›n› tamamlanm›fl olacak) Eyüp fiehir Müzesiyle alakal› olarak Büyük-
flehir, Bakanl›k  Üniversite ve özel kifli- kurulufllarla olan irtibat›m›z sürmekte. 2005 y›-
l› içinde müzemizi açmay› planlamaktay›z. Halil ‹nalc›k hocam›z Toplumsal Tarih
Vakf› ve ‹SAM iflbirli¤i ve müflavereleri ile Eyüp fieriye Sicillerini 2005’ten itibaren
"tezgaha alaca¤›m›z›"  bildirelim. Ayn› ba¤lamda Eyüp Ansiklopedisi’nin de haz›rl›k-
lar›n›n sürdü¤ünü ilave etmeliyim.

IX. toplant›n›n davet mektuplar›n› gönderdik (Aral›k 2004) cevaplar gelmeye bafl-
lad›. ‹nflallah yine çok oylumlu ve kat›l›ml› bir toplant› haz›rl›klar› içindeyiz. Toplant›da ve tabii ki kita-
b›m›zda taahhüt etti¤imiz ifllerin ço¤unun müjdesini vermeyi umud ediyoruz.

Bu y›l da gayet verimli alanlara dikkat çeken çal›flmalar› ek bölüme ald›k. Ana bölümle bütünlük
arzeden, neredeyse onlar›n birer mütemmim cüzü olan yaz›lar için de¤erli dostlara ayr› ayr› teflekkür
ediyoruz.

Her y›l ve her kitapta yapt›¤›m›z gibi bu y›l ve bu kitab›m›zda da teflekkür fasl›n› unutmuyoruz. Ör-
cün hocam›z ve Gündegül han›ma teflekkürler ettikten sonra, teknik ifllerde yard›mc› olan ‹lgi Ajansa Ah-
met Geçer’e ellerine sa¤l›k diyoruz. Sekreteryada alt› yedi ay boyunca çal›flan Mithat Ademo¤lu ve Meh-
met Ünal’a teflekkür ediyoruz. 

Sa¤ olsunlar, Varolsunlar.
Gayret bizden, baflar› Allah’tand›r. 

‹rfan Çal›flan
Kültür ve Turizm Müdürü
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EYÜPSULTAN’DA 

‹LK fiEYHÜL‹SLÂM TÜRBES‹

Prof. Dr. Semavi Eyice

1923’de ‹stanbul’da do¤du. ‹lkö¤renimini Saint Louis ve Saint Joseph Frans›z okullar›nda,
ortaö¤renimini Galatasaray Lisesi’nde tamamlad›. Almanya’da arkeoloji ve sanat tarihi
okudu. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. “‹stanbul Minareleri” tezi ile

lisans›n› tamamlad›. Sanat  Tarihi Enstitüsü’ndeki asistanl›¤› 1952’ye kadar sürdü.
Yurtiçinde yap›lan baz› kaz›lara kat›ld›. “Side’nin  Bizans Dönemine Ait Yap›lar›” konulu
tezi ile doktoras›n› verdi. Doçentli¤ini “‹stanbul’da Son Devir Bizans Mimarl›¤›” tezi ile
verdi. 1963 y›l›nda Edebiyat Fakültesi’nde Bizans  Sanat› Tarihi Kürsüsü’nü kurdu. “‹lk
Osmanl› Devri’nin Dini ‹çtimai Bir Müessesesi Zaviyeler” tezi ile profesör oldu. Yurt içi
ve yurt 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. 



‹stanbul’un tarihinde özel bir yeri olan
Eyüpsultan semti burada yatt›¤›na inan›lan
Eyyûb el- Ensârî’nin ruhaniyeti dolay›s›yla
ona yak›n bir yerde ebedî uykular›n› uyu-
mak isteyenlerin tercih ettikleri bir yer ol-
mufltur. Bu bak›mdan Eyüp semtindeki kab-
ristan bütün Osmanl› dönemi boyunca gün-
den güne genifllemifl ve pek çok ünlü kiflinin
ebedî istirahat yeri olarak tan›nm›flt›r. Bun-
lar aras›nda Devlet’in en yüksek makamla-
r›nda bulunan kiflilerin mezar veya türbele-
rine yer verildi¤i gibi genellikle fleyhülis-
lâmlar da buray› tercih etmifllerdir. Dev-
let’in baflta gelen makamlar›ndan biri olan
fleyhülislâml›k 15. yüzy›l›n ilk yar›s› içlerin-
de ilk defa olarak kurulmufl (1) ve ilk olarak
bu makamda bulunan kifliler vefatlar›nda
Edirne’de gömülmüfllerdir. 

‹stanbul 1453’te fethedildi¤inde fleyhü-
lislâml›k makam›nda ikinci olarak bulunan
Molla Fahrüddinü’l-Acemî Efendi idi.
1431’den itibaren bu önemli makam› iflgal
eden Molla Fahrüddinü’l-Acemî Efendi
1460’da vefat›nda Edirne’ye defnedilmifltir.
Fetihten sonra ilk, Osmanl› devrinin üçüncü
fleyhülislâm› olan Molla Hüsrev Muham-
med Efendi 1480’de vefat›nda Bursa’da gö-
mülmüfl. Fetihten sonra ikinci fleyhülislâm
olan ve Osmanl› tarihinin dördüncü bu ma-
kam› iflgal eden kiflisi ise Molla Gürânî Ah-
med fiemsüddin Efendi olup, 1488’de vefat
etmifltir. Kabri tespit edilememifltir. Fetihten
sonra üçüncü fleyhülislâm Molla Abdülke-
rim Efendi ise 1495’de vefat ederek Edir-
ne’de gömülmüfltür. Osmanl› devrinin alt›n-
c›, fetihten itibaren de dördüncü fleyhülislâ-
m› olan  Çelebi Alaüddin el-Arabî Efendi de
bu makamda öncekilerin aksine çok k›sa bir
süre kalabilmifl ve 1496’da vefat etmifltir. 

Asl›nda Halep’li oldu¤u bilinen Çelebi
Alaüddin el-Arabî Efendi Sultan II. Bayezid
(1481-1512) döneminde 1495’den 1496’da
vefat›na kadar çok k›sa kalm›flt›r. Genellikle
verilen bilgilere göre bu zat›n 99 çocu¤u ol-
du¤u ö¤renilir. Kaynakta bir yaz›l›fl hatas›
var m›d›r? yoksa gerçekten bu zat bu kadar
çocu¤a sahip olmufl mudur? bunu ö¤renme-
miz mümkün de¤ildir (2). ‹flte Eyüp toprak-

lar›nda ilk defnedilen fleyhülislâm bu Çelebi
Alaüddin el-Arabî Efendi’dir (3). Semtin en
gösteriflli ve en hakim manzaras› olan ve
flimdi üzerinde Pierre Loti Kahvehânesi’nin
oldu¤u tepede infla edilmiflti. Ve bu genel-
likle Osmanl› medeniyetinde önemli yat›rlar
ve velîler için yap›lan aç›k türbeler mimari-
sinde idi. Haliç’e ve uzaktan ‹stanbul’un ka-
ra taraf›ndan görülen siluetine hakim yük-
sek bir noktada kurulan türbe dört ayak üze-
rinde  dört kemerin tafl›d›¤› bir kubbe ile ör-
tülü idi. Bu küçük eserde kesme tafl kullan›l-
m›fl ve Osmanl› yap› sanat›n›n klasik döne-
minde düz yüzeyleri hareketlendirmek için
kullan›lan kordon biçimindeki kabartmalar
da tafla ifllenmifltir. 

Türbenin orijinal mimarisiyle ne kadar
süre boyunca yaflad›¤›n› bilmiyoruz. Ancak
19. yüzy›l›n ilk yar›s› içlerinde yay›nlanm›fl

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

13

(1) fieyhülislâml›k makam›
hakk›nda doyurucu ve etrafl›
bir çal›flmaya rastlamad›k. Bu
konuda yay›nlanan ansiklope-
di maddesi makam›n Osmanl›
tarihindeki önemini belirtecek
kadar kapsaml› de¤ildir. Bkz.
J. H. Kramers, “fieyh-ül-‹s-
lam”, ‹slam Ansiklopedisi, XI
(1979), s. 485-489.

(2) ‹lmiyye Salnamesi: Osmanl›
‹lmiyye Teflkilat› ve fieyhülislam-
lar, ‹stanbul 1334 (1916). Ayn›
kitab›n Latin harfleri ile yeni
bask›s› için bkz. ‹lmiyye Salna-
mesi, (yay. haz. Seyit Ali Kah-
raman, Ahmed Nezih Galite-
kin, Cevdet Dadafl), ‹stanbul
1998, s. 293-295. Ayr›ca bkz.
‹smail Hami Daniflmend, ‹zah-
l› Osmanl› Tarihi Kronolojisi (2.
bsk.), V, s. 111. Abdülkadir Al-
tunsu, Osmanl› fieyhülislamlar›,
Ankara 1972, s. 11. Osmanl›
fleyhülislâmlar›n›n birço¤u-
nun ‹slâmiyet ile ilgili konu-
larda eserler b›rakm›fl olmala-
r›na karfl›l›k, Çelebi el- Alaüd-
din el-Arabî Efendi’nin hiçbir
eserine rastlanamam›flt›r.  

(3) Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmani (yay.haz. Nuri Akba-
yar), I, s. 230-231.

Resim 1; Çelebi Alaüddin el-
Arafbî Efendi Türbesinin gü-
nümüzdeki kal›nt›lar›

Resim 2; Türbenin A. Süheyl
Ünver taraf›ndan çizilen resti-
tüsyonu



olan Miss. Julia Pardoe’nun (1806-1862)(4)

ünlü kitab›n› süsleyen ve ‹ngiliz ressam Wil-
liam Henry Bartlett (1809-1854)’in  çizdi¤i
gravürlerde bu türbe yar› y›k›k bir durumda
belirtilmifltir. Sultan II. Mahmud y›llar›nda
oldukça harap bir halde olan türbenin bü-
yük bir ihtimalle ‹stanbul’da çok büyük öl-
çüde eserler üzerinde tahribat b›rakan 1766
depreminde böylece yar› yar›ya y›k›lm›fl
olabilece¤i bir tahmin olarak ileri sürülebilir. 

fieyhülislam Alaüddin Efendi türbesi bu
durumunu 19. yüzy›l›n sonlar›na kadar ko-
rumufltur. Robert College ö¤retim üyelerin-
den ve Amerika’n›n ünlü National Geograp-
hic Magazine kurucular›ndan Edwin A.
Grosvenor ‹stanbul’un eski eserleri hakk›n-
da yay›nlad›¤› iki kal›n ciltlik kitab›n›n bir
yerinde bu türbenin güzel bir foto¤raf›na da
yer vermifltir (5). Eser, Bartlett’in çizdi¤i res-
me hemen hemen uygun bir halde bu foto¤-
rafta da görülür. Böylece gerçek nispetlerini
ve yap› tekni¤ini do¤ru olarak ö¤renmek
mümkün olmaktad›r. Haliç’i ve ‹stanbul’u
uzaktan en güzel biçimiyle gösteren bir yer-

de oldu¤u için türbenin az arkas›nda ahflap
basit bir yap› halinde olan bir k›r kahvesi
kurulmufltu. Frans›z deniz subay› ve ünlü
roman yazar› Pierre Loti (1850-1923) iflte
hayran› oldu¤u ‹stanbul’u f›rsat buldu¤un-
da bu kahvehâneden seyrediyordu. fieyhü-
lislâm Çelebi Alaüddin el-Arabî Efendi’nin
yar› y›k›k türbesi de bu salafl kahvehânenin
tam önünde bulunuyordu (6).

1950’li y›llarda Eyüpsultan’dan dar bir
patikadan t›rman›lan Pierre Loti Kahvehâ-
nesi’nin etraf› mezarlarla doluydu. Hatta
buraya ç›k›fl› sa¤layan dar yaya yolunun
Haliç’e bakan taraf›nda dahi mezarlar var-
d›r. Bunlar aras›nda en ilgi çekici olan› anne-
siyle birlikte ölmüfl bir bebe¤in mezar tafl›y-
d›. Bir mermer mezar kapa¤›n›n üzerine an-
nenin süslü kitabeli flahidesi dikilmifl yan›na
da küçücük mini mini bir bebek flahidesi ko-
nulmufltu. fieyhülislâm›n türbesi o y›llarda
Grosvenor’un kitab›ndaki kadar bile de¤il-
di. Kemerleri tafl›yan payeler y›k›lm›fl ancak
türbenin temeli ve payelerden sadece bafl-
lang›c›ndaki alt k›s›mlar› gösteren baz› tafl-
lar kalm›flt›. O y›llarda bu kal›nt›n›n bir fo-
to¤raf›n› da çekmifltik. Pierre Loti kahvesi
son y›llarda tamamen yepyeni modern bir
bina olarak infla edildi. Halk aras›nda her
nedense bu türbenin Sultan II. Mehmed Fa-
tih’in at›n›n mezar› oldu¤u yolunda bir riva-
yet, bir söylenti ç›kart›lm›flt›r. Buras› bir at
mezar› de¤ildir. Bilinmez nedendir Karaca-
ahmet Mezarl›¤›’nda da bir aç›k türbe yine
halk taraf›ndan at mezar› olarak tan›nm›flt›r.
Yaln›z Karacahmet’te k›flla ah›rlar›na yak›n
bir yerde üzerinde kitâbesi de olan ve Sultan

II. Osman (1618-1622)’a ait k›r
at›n bir mezar› vard›r (7). Fakat
üzerinde türbe biçiminde bir
mimari bulunmayan bu at me-
zar tafl› çok y›l önce buradan ç›-
kar›larak Topkap› Saray›’nda
saray arabalar›n›n durdu¤u ve
evvelce Hasah›r denilen me-
kanda koruma alt›na al›nm›fl-
t›r. Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver
çok y›l önce bir deneme yapa-
rak fieyhülislâm Çelebi Alaüd-
din el-Arabî Efendi’nin türbe-
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(4) Miss. Julia Pardoe, The Be-
auties of the Bosphorus, London
1839, s.12-13. Miss Pardoe’nin
kitab›ndaki gravürün bir rep-
rodüksiyonu Mesut Koman’›n
Eyüp Sultan Loti Kahvesi Çevre-
si, bafll›kl› ‹stanbul 1966 tarihli
bask›l› kitab›n›n kapa¤›nda ve
içinde resimler k›sm›nda tek-
rarlanm›flt›r. Resmin alt›nda
büyük bir hata yap›larak gra-
vürün asl›n›n Anton Ignaz
Melling’in eserinden al›nd›¤›
bildirilir ki, bu da tamamen
yanl›flt›r. Melling’in Voyage
pittoresque de Constantinople et
des rives du Bosphore, Paris 1819
bask›l› kitab›nda böyle bir gra-
vür yoktur. Ancak, Eyüp s›rt-
lar›ndan Haliç’i ve uzaktan ‹s-
tanbul’u gösteren büyük gra-
vürde sol köflede bir eski bina
belirtilmifl ise de bu, önünde
su dolduran kad›nlar bulunan
bir çeflme binas›d›r. Böylece
gravürün daha gerilerden çi-
zildi¤i ve bu türbeyi göster-
medi¤i anlafl›l›r. Melling’in bu
büyük eseri Yap› ve Kredi
Bankas›n›n yan kuruluflu olan
Do¤an Kardefl Yay›nevi tara-
f›ndan orijinalinden daha kü-
çük ölçülerde olmak üzere
1966 y›l›nda ve ayn› isimle t›p-
k› bas›m olarak yay›nlanm›fl-
t›r. 

5) Edwin A. Grosvenor, Cons-
tantinople I, Boston 1895, s. 84.

(6) Pierre Loti ve Eyüp semti
hakk›nda bkz. S. Eyice, “Pierre
Loti ve Aziyade bafll›kl› roma-
n›”, Eyüpsultan Sempozyumu
IV, s. 370-399.

(7) Karacaahmet’teki aç›k tür-
benin bir ata de¤il bir kifliye
ait oldu¤u aç›kça bellidir. An-
cak Karacaahmet Mezarl›-
¤›’nda Sultan II. Osman’›n çok
sevdi¤i bir at›n›n ölmesi üzeri-
ne onun buraya gömüldü¤ü
ve üzerine kitâbeli bir tafl di-
kildi¤i bilinir. Bu hususta bkz.
H. Edhem [Eldem], “Bir at›n
mezar tafl› kitabesi”, Türk Ta-
rih  Encümeni Mecmuas›, XV
(1925), say› 86, s. 196-199. Me-
sut Koman’›n Eyüp Sultan Loti
Kahvesi Çevresi bafll›kl› küçük
kitab›n›n 5. sayfas›nda (2.bsk.
s. 6) türbenin Fatih’in ‹stan-
bul’u ald›¤› gün üzerine bin-
mifl oldu¤u at›n mezar› ol-
makla meflhur oldu¤u belirti-
lir.

Resim 3; E. Grosvenor’un ‹s-
tanbul ile ilgili kitab›nda, XIX.
Yüzy›l›n sonlar›nda türbenin
durumunu gösteren foto¤raf›

Resim 4; Türbenin Miss. Par-
doe’nin kitab›nda yay›nlanan,
Bartlett taraf›ndan çizilmifl
gravürü



sinin bir restitüsyonunu çizmiflti (8). Ancak
flunu belirtelim ki bu restitüsyon mimari bir
deneme olmay›p orant›lar› oldukça hatal›,
amatörce çizilmifl bir denemeden ibarettir.
Eski gravür ve foto¤raf›n yard›m›yla temel
kal›nt›s›n›n ölçüleriyle bir restitüsyonu yeni
bafltan denenebilir. 

Çelebi Alaüddin el-Arabî Efendi’nin ar-
kas›ndan Osmanl› tarihi boyunca daha pek
çok fleyhülislâm Eyüp ve çevresindeki kab-
ristanlara bazen yaln›z bazen de aile fertle-
riyle birlikte gömülmüfltür. Bunlar›n kimler
olduklar› hususunda rahmetli M. Nermi
Haskan taraf›ndan  haz›rlanan ve gerçek
bir Eyüpsultan semti ansiklopedisi olan bü-
yük kitapta yeteri kadar bilgi bulunmakta-
d›r (9). Zaten flehrin surlar› içinde fleyhülis-
lâmlardan pek kimsenin mezar› bulunma-
maktad›r. Yaln›z 17. yüzy›l bafllar›nda 1599
tarihinde bu makama getirilen bir fleyhülis-
lâm›n türbesi, Bozdo¤an kemeri dibinde,
Gazanfer A¤a Medresesi ile Tezgahc›lar
Camii de denilen Hüsam Bey Mescidi’nde-
dir (10). Bu bölgeyi tahrip eden 1908 yang›-
n›nda cami ile yanan bu türbe klasik üslup-
ta kubbeli büyük bir eser olmas›na ra¤men,
y›llard›r içinde bar›nan kifliler taraf›ndan ev
olarak kullan›lmaktad›r. 

Dört payeye oturan dört kemerin üzeri-
ne yerlefltirilmifl kasnakl› küçük bir kubbe-
den oluflan  Çelebi Alaüddin el-Arabî Efendi
Türbesi yukarda da iflaret edildi¤i gibi erken
Osmanl› döneminde çok yayg›n olan velî
türbelerinin bir benzeri olarak yap›lm›flt›r.
Ve yine bu türden türbeler gibi de arazinin
çevreye hakim yüksek bir noktas›nda infla
edilmifltir. Osmanl› dönemi boyunca “aç›k
türbe” denilen dört ayak üzerine kubbeden
oluflan böyle mezar an›tlar› çok say›da yap›l-
m›flt›r. Bunlara Anadolu’da rastlan›ld›¤› gi-
bi, bilhassa Rumeli’de çok say›da örnekle-
riyle karfl›lafl›l›yordu. Anadoluda’ki örnek-
lerin en eskilerinden biri ‹znik’te Yeniflehir
Kap›s› d›fl›ndaki kabristanda görülen Sar›
Saltuk Türbesi’dir (11). Tafl ve tu¤lan›n bir
arada kullan›larak yap›ld›¤› bu küçük eser
gayet belirli olarak bir 14. yüzy›l yap›s›d›r.
Çok harap durumda, adeta y›k›lmaya b›ra-
k›lm›fl olmas›na ra¤men, yak›n tarihlerde

restorasyonu yap›larak
yeniden imar edilmifltir.
Kuzey Yunanistan’da
eski ad› Kesriyye olan
Kastorya’da bütünüyle
tu¤ladan yap›lm›fl böyle
bir türbe daha görülü-
yordu (12). Üsküp’de ise
böyle bir aç›k türbe alt› payeli olarak de¤iflik
bir biçimde yap›lm›flt›r (13). Nitekim ‹stan-
bul’da Karacaahmet’te at türbesi denilen
aç›k türbe de böyle alt› payelidir. Eyüpsul-
tan mezarl›klar›nda baz› ufak türbeler de bu
mimari tipin daha iddial› örnekleri olarak
infla edilmifltir. Ayas Pafla, Defterdar Nazl›
Mahmud Çelebi Türbesi gibi (14). Konya’da
Mevlânâ Türbesi etraf›ndaki hazîrede bulu-
nan 1534-35 tarihli Mehmed Bey Türbesi de
bu gruba giren yap›lardand›r (15). 1950 y›l›
sonbahar›nda Konya Ere¤lisi’nde yapt›¤›m
bir inceleme gezisi s›ras›nda kasaban›n çok
uza¤›nda, Toroslar’a yak›n sivri bir kayan›n
tepesinde Tont Kalesi denilen bir burca gi-
derken çevresinde hiçbir yerleflim izi olma-
yan bir düzlükte görülen bir türbe temeli ka-
l›nt›s› da evvelce burada dört aya¤›n tafl›d›-
¤› kubbeden ibaret bir aç›k türbe bulundu-
¤unu belli ediyordu. Köylülerin içindeki
topra¤› kabartarak bir mezar görüntüsü ver-
dikleri bu tamamen y›k›k türbenin önünde
çal›fl›rken yan›m›za gelen bir köylü bunun
Seyyid Battal Gazi’nin türbesi oldu¤unu
söylemiflti. Çok inanarak söyledi¤i bu sözü
Seyyid Battal Gazi’nin Eskiflehir yak›n›nda
çok daha muazzam bir türbesi ve makam›
oldu¤unu ileri sürerek do¤rultmak gere¤ini
görmedik. K›sacas› Eyüpsultan’daki büyük
mezarl›klarda yatan kiflilerin adeta bir öncü-
sü olan ve fleyhülislâm kabirlerinin en bafl›n-
da gelen Çelebi Alaüddin el-Arabî Efendi
Türbesi, velî türbeleri gelene¤inin bir benze-
ri olarak infla edilmifl olmakla beraber, dik-
kate de¤er bir eser teflkil ediyordu. Bugün
art›k bu eserin ihyas› düflünülemez. Zaten
Pierre Loti Kahvehânesi’nden ‹stanbul’a aç›-
lan manzaray› engelleyece¤i de aç›kça belli-
dir, fakat baz›lar›n›n ileri sürdükleri gibi bir
at mezar› olmayan bu türbe Eyüpsultan
semtinin tarihi mezarl›klar›nda ilgi çekici bir
eser olarak yer almal›d›r.
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(8) Ünver’in bu restitüsyon
resmi b›rakt›¤› çeflitli resim-
ler aras›nda Süleymaniye
Kütüphanesi’nde vard›r.
Bask›s› için bkz. ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi Yay›-
n›, A. Süheyl Ünver’in ‹stan-
bul’u, ‹stanbul 1996, s. 12-13
(1966 y›l›nda çizdi¤i bu iki
desende türbenin sa¤lam ve
y›k›ld›ktan sonraki hali gö-
rülür); A. Süheyl Ünver, ‹s-
tanbul’dan Bir Demet
(yay.haz. ‹smail Kara, Salih
Pulcu), ‹stanbul 1996.

((9) M. Nermi Haskan, Eyüp
Tarihi I, s. 286; Y›ld›z Demi-
riz, Eyüp’te Türbeler, Ankara
1989, s. 16.

(10) Abdülkadir Altunsu,
Osmanl› fieyhülislamlar›, An-
kara 1972, s. 51-53; ‹. Hami
Daniflmend, ‹zahl› Osmanl›
Tarihi Kronolojisi, V, s. 120;
‹lmiyye Salnamesi, (yay. Haz.
Seyit Ali Kahraman, Ah-
med Nezih Galitekin, Cev-
det Dadafl), ‹stanbul 1998, s.
349-352.

(11) S. Eyice, ‹znik Tarihçesi
ve Eski Eserleri, ‹stanbul
1988, s. 43. 

(12) S. Eyice, “Yunanis-
tan’da Türk Mimari Eserle-
ri”, Türkiyat Mecmuas›, XII
(1955), s. 208.

(13) S. Eyice, “Üsküp’de
Türk Devri Eserleri”, Türk
Kültürü, say› 11 ( Eylül
1963), s. 28-30.

(14) Y›ld›z Demiriz, Eyüp’te
Türbeler, Ankara 1989, s. 16-
18; 28-29; S. Eyice, “Eyüp-
sultan Semtinde Tarih ve
Sanat Tarihi”, Eyüpsultan
sempozyumu II, s. 20.

(15) ‹. Hakk› Konyal›, Abide-
leri ve Kitabeleri ile Konya Ta-
rihi, Konya 1964, s. 628;
Mehmet Önder, Mevlana
fiehri Konya: tarihi k›lavuz,
Ankara 1971, s. 380. 

Resim 5; Türbenin Sabiha
Tansu¤ Han›mefendi taraf›n-
dan verilmifl olan foto¤raf›
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1964’TE EYÜP SIRTLARINDAK‹ 

P‹YER LOT‹ KAHVES‹

Sabiha TANSU⁄

Gümülcene’de do¤du. Çocuklu¤unun geçti¤i e¤e yöresinin yaflam tarz›n› (Türkmen ve
Yörükler)  ve renkli giysilerini yak›ndan tan›d›.

Nuri ‹yem’den resim dersleri ald› ve karma sergilere kat›ld›. Avrupa gezisi s›ras›nda
gördü¤ü kostüm müzeleri ve cafelerden etkilendi.

1964 y›l›nda Piyerloti kahvesini eski türk kahve gelene¤ine uygun olarak düzenledi.
Turistik yaz›lar için gezdi¤i yörelerden kad›n bafll›klar› toplayarak bafllad›¤› koleksiyon
çal›flmas› 16.17. yüzl›la ait yaflam tarz›n›n tan›¤› olarak çok de¤erli kültür hazinesine
dönüfltü. Gelin bafl› tak›lm›fl bir portresi madeni 50 kurufllara bas›ld›. Ulusal ve ulus-
lararas› seminerlerde bildiriler sundu. Yay›nlanm›fl kitiplar› ve dergilerde ç›kan çeflitli
yaz›lar› yan›nda, festivallerde ald›¤› ödüllerle de çok yönlü yaflam›n› sürdürmektedi.



Eyüp tepelerinde yer alan Piyer Loti
Kahvesi’ne hiç gittiniz mi? Ve oradan gü-
nefl bat›m›n› seyrettiniz mi? Akflam olunca
Haliç’in sular› alt›n rengine dönüflür. Gü-
neflin son ›fl›klar› sular›n üzerine serilir, sa-
kin dingin bir flekilde akflam uykusuna ya-
tar. Bir de kahvenin mistik havas›, tepeden
görülen eflsiz manzara, içe çekilen o ilahi
hava, sanatkarlar›, yazarlar›, flairleri derin-
den etkilemifltir hep.

Bir zamanlar ‹stanul’da bulunan deniz
subay› Piyer Loti de Haliç’in bu manzaras›-
n›n insan ruhuna huzur veriflini hisseder ve
bu duyguyu yaflamak için kahveye s›k s›k
gelir, mehtapl› gecelerde de bir has›r üstün-
de yatarak sabahlarm›fl. Bu tutkusunu pay-
laflmak için ‹stanbul’a gelen ecnebi dostlar›-
n›, zarif han›mlar›, Eyüp’te eflek üzerine
bindirip tepedeki manzaraya hakim olan
kahvehaneye ç›kar›rm›fl. Gelen dostlar›, bu
geziden çok memnun kal›rlarm›fl. Piyer Lo-
ti, o zaman›n ‹stanbul’unu, ‹stanbul yafla-
m›n› ve kültürünü Aziyade roman›yla Ba-
t›’ya tan›tm›fl. En mühimi Türkiye’yi, ‹stik-
lal Savafl› s›ras› Avrupa bas›n›nda Ata-
türk’ün mücadelesini bir gönüllü olarak
destekler, o nedenle, sonradan bu kahveye
Piyer Loti Kahvesi denir. O nedenle ‹stan-
bul’a gelenler Piyer Loti Kahvesi’ne u¤ra-
madan dönmek istemezler.

Ben de Avrupa’ya gitti¤imde Viyana ve
Paris kahvelerinden çok etkilenmifltim. Es-
kiden bizde oldu¤u gibi, bu kahveler, Av-
rupal›lar›n kültür evleri gibiydi. Günlük
gazeteler okunuyor, sohbetler ediliyor,
mektuplar yaz›l›yor; Meflhur yazar çizerler,
ressamlar artistler kahvelerde bulufluyor-
lard›. Orada çal›flan tertemiz garson k›zlar,
kahveyi iflleten genç bak›ml›, nazik, güler-
yüzlü kad›nlar... Mis gibi kahve kokusu
içinde geçen s›cac›k zaman, insana yaflam
sevinci veriyordu. 

Güzel bir bahar gününde böylesi duy-
gular içinde ‹stanbul’a dönünce  Haliç’e
karfl› bir kahve içmek için Piyer Loti Kahve-
si’ne ç›kt›k. Geçen zaman içinde Piyer Loti
Kahvesi harabeye dönüflmüfltü. Ama tafl›y-

la, topra¤›yla, ulu a¤açlar›yla, mor salk›ml›
eski, ahflap evleriyle, tekkesi, türbesi, çefl-
mesi, namazgah›yla, arnavut kald›r›m› yol-
lar›yla eski bak›ms›z Osmanl› mezarl›kla-
r›yla çevre, tümüyle terkedilmiflli¤inin hüz-
nünü yafl›yordu. Bu görüntüden etkilenip
ben de hüzünlendim. Mezarl›¤›n içinde iki
Avrupal›, resim yap›yorlard›. Ayakta Ha-
liç’i seyredenler, foto¤raf çekenler, çevreyi
dolaflan turistler oturacak do¤ru dürüst bir
yer bulamad›klar› gibi bir Türk Kahvesi iç-
me olanaklar› da yoktu. Egzamal›  elleri
olan yafll›ca bir adamca¤›z küflenmifl,
boyalar› dökülmüfl, eski bir teneke kahve
tepsisi üzerinde sar› su gibi çaylar› gezdire-
rek servis yap›yordu.  Getirdi¤i çay› ald›m,
içemedim. Kahvehanenin iç k›sm›n› gör-
mek istedim.  Kalkt›m kahvenin önünde,
ayaklar›n› uzatarak oturmufl boylu poslu
adam›n yan›na gittim. “‹çeri girebilir mi-
yim?” dedim. “Girin, görün han›m abla.”
dedi alayl› bir sesle. 

‹çeriye ad›m at-
t›m, efli¤in alt›ndan
f›fl diye balç›k gibi
kirli su,  bacaklar›ma
do¤ru s›çrad› ve
hayretle ilerledim.
Döndüm, kap›n›n
yan›nda bir tezgah›n
üzerinde su teneke-
si, alt›nda bir plastik
le¤en, bardaklar ora-
da y›kan›yor ve o su-
da yere ak›p beto-
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Resim 1; Süheyl Ünver (çizim)
Benim Gözümde ‹stanbul, ‹BB
Yay›nlar›

Resim 2; Sabiha Tansu¤
Süheyl Ünver’le birlikte



nun alt›nda birikti¤i için  basar basmaz
eflikten su s›çr›yor. 

‹çerisi k›r›k dökük sandalye ve
masalarla dolu. Duvarlar sigara
duman›ndan sap sar› olmufl, pen-
cerelerin çerçeveleri döküldü dö-
külecek, ahflap tavan›n bir k›sm›
afla¤› do¤aru inmek üzere... Du-
varlar›n s›valar› dökülmüfl, oyuk-

lardan tahtalar gözüküyor. Çay
oca¤›na bak›yorum, çay oca¤› daha

berbat... Bir beton tezgah üzerinde bir
gaz oca¤›. Gaz oca¤›n›n üzerinde alü-

minyum bir semaver üzerine simsiyah bir
demlik oturtulmufl. Biraz ileride bir oyuk
gözüme iliflti, bir koyun yat›yor, koyunun
yan›nda bir gaz tenekesi, tuvalet olarak
kullan›l›yormufl, dolunca yallah tepeden
afla¤› döküyorlarm›fl. Kahveyi iflleten genç
adam rahatl›kla adeta dalga geçerek anlat›-
yordu. Kahve duvarlar›n›n oyuklar›nda fa-
relerin nas›l cirit att›klar›n› da... Buradan

mi¤dem bulanarak kendimi
d›flar›ya att›m. 

K›saca harabeye dön-
müfl bu kahvede, görüldü¤ü
gibi akar su yok, kanalizas-
yon yok, tuvalet yok, temiz-
lik yok, içilecek bir bardak
temiz su, bir fincan kahve,
çay yok,  sadece tavandan
bir ampul sallan›yor, “‹flte
ümit ›fl›¤› bu” dedim... Ve
k›sa sürede restore edilip ge-
len konuklara bir fincan kö-
püklü Türk Kahvesi sunula-
bilir.  Kahveyi ne pahas›na
olursa olsun, al›p onarmaya
o an orada karar verdim...

Ertesi gün, ben yüre¤i-
min sesiyle, yan›ma eflimin
bir mimar arkadafl›n› al›p,
mütevazi bir flekilde giyinip
do¤ru kahvenin yan›ndaki
ahflap eve gittim. Ev sahibe-
leri sedirin bir köflesindeki
kedileri klad›rarak oturma-

m›z için yer aç›lar... 

Her cins kedi vard›. Eski ‹stanbul ailesi,
bir anne, bir k›z ve damattan olufluyordu.
Düflüncemi kendilerine aç›klad›m. Kahveyi
kiralamak iste¤imi söyledim, olur dediler.
Siz önce kahveciyle konuflun, o ç›karsa biz
sizeveririz. Evden vedalaflarak ayr›l›p do¤-
ru kahveye gittim. Bu sefil manzara içinde-
ki kahveyi çal›flt›ran kifliye fikrimi açt›kla-
d›m. Olur dedi; Bana hava paras› verin ya-
r›n ç›kay›m, anlaflt›k.

Ertesi gün kahveyi sekiz y›ll›¤›na kira-
lad›m... hava paras›n› alan kahveci de bu
arada kahvede flak›r flak›r oynam›fl sevin-
cinden. Tabi mülk sahipleri durumdan çok
memnun; çünkü onlar da ald›klar› hava pa-
ras›yla büyük han›m›n koluna alt›n bilezik-
ler takm›fllard›. Oysa verdi¤im hava para-
s›yla kahveyi sat›nalabilirmiflim. Ben o  pe-
riflan kahvenin o haline bir an önce son ver-
mek için ç›rp›n›yordum. Hemen bu pisli¤i
temizleyip onarmaya bafllad›m... 

Benim bu faaliyetime, sanatkar han›m
arkadafllar›m, özellikle  Al›m Karamürsel,
aile, dostlar›m, akademi çeveresi, tüm bas›n
ve yazarlar, olumlu bir yolda destek verdi-
ler. Direksiyon bafl›nda oradan oraya dola-
fl›yordum. Belediyelere sular idaresine, Me-
zarl›klar Müdürlü¤ü’ne, PTT’ye, Bahçeler
Müdürlü¤ü’ne müracaat edip istek dilekçe-
leri verdim. Kahvenin onar›m› ve eflyalar›n›
tamamlamak için Bedesten’e, eski eflya sa-
tan yerlere, marangozhanelere u¤ray›p ge-
reken eflyalar› al›p yukar› kahveye tafl›yor-
dum. A¤abeyim Niyazi Kurtsan o ara bir
flans eseri iki tane önemli marangoz bulup
getirdi. Eskiden sarayda yetiflmifller, eski
iflleri gayet iyi biliyorlard›. Kahveyi bu iki
usta eski kahvehanelere uygun flekilde
onard›lar. 

Eski gravürlere bakarak kahve oca¤›n›n
ahflap bölmeleri, raflar›, pencereleri, renkli
camlar, çerçeveler, tavan, kap›, sedirler, d›fl
ahflap kaplamas›, çardak, trabzanlar hep
yeniden yap›ld›. Baz› parçalar da eski ah-
flap evlerin y›k›nt›lar›ndan al›nd›.  Kahve
oca¤›n›n davlumbaz› ile semaveri ‘sar›
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Resim 3; Kahveyi ilk keflfeden
isim babas› Piyer Loti, (Eyüp
Belediye arflivi)

Resim 4; Kahvenin çay oca¤›
Resim 5; Tarihi Piyerloti
Kahvesi 



prinçten’ eskiyi taklilt ederek, üzeri Os-
manl› karanfil desenleriyle bezenildi. Yine
sar›dan, bak›rdan boy boy kahve  cezveleri,
yuvarlak ask›l›, ask›s›z kahve  tepsileri, si-
niler kallavi kahve  fincanlar›, “parmakl›”
mavi, beyaz k›rm›z› seramik kahve, çay ta-
baklar›, alt›n yald›zl› Paflabahçe çay fincan-
lar›, semaverler, nargileler, porselen dem-
likler, yeni kurulan kahve oca¤›n›n çevresi-
ne s›raland›...

Sayd›¤›m malzemeler Türk Kahvesinde
kullan›lan eflyalard›. Pek ço¤u da piyasada
sat›l›yordu. zaten bunlar var olan bir kültü-
rün devam›yd›. 

Kahvenin içini döflemek için eski ayna-
lar, ahflap oymal› köflelikler, raflar, lamba-
l›klar, sedefli sehpalar, mangallar al›nd›.
Hepsi cilalan›p, temizlenerek yerli yerine
kondu. Dekoru tamamlanan kahvenin can
damar› olan baz› ihtiyaçlar da temin edildi.
Restore edip temizledi¤imiz kahvenin biti-
fli¤inde tuvaletsiz, susuz, tek odal› bir gece-
kondu vard›. ‹ki üç küçük çocuklu bir aile
orada bar›n›yordu. Buras› da sat›n al›n›p
restore edilip kahveyle ba¤lant›l› bir flekle
getirildi. Böylece ikinci bir yat›r›m yap›lm›fl
oldu. Etraf›na çiçekler dikildi, böylece kah-
venin küçük mekan› genifllemifl oldu. Kah-
veye sular idaresinden özel su hatt› çekildi.
Bu sudan sa¤ sol komflulara da tuvalet ve
ev temizli¤i için verildi. PTT’ye müracaat
ederek telefon ba¤land›, posta kutusu kah-
venin önündeki a¤aca as›ld›, özel olarak Pi-
yer Loti istampas› al›nd›. Kahveyi tan›t›c›
Frans›zca ve Türkçe broflürler bas›ld›. Eyüp
yollar›na “Piyer Loti’ye gider” diye levha-
lar dikildi. Piyer Loti’nin kitaplar› toplan›p,
bir kütüphaneye yerlefltirildi. Eski foto¤raf-
lar› al›n›p duvarlara as›ld›. Piyer Loti’nin
büstünü heykeltrafl Al›m Karamürsel yapt›
ve kahvenin önüne bir kaidenin üzerine
oturtularak kondu. Ne yaz›k ki, sonraki y›l-
larda bu sanat eseri olan büst, çal›nd›, yok
oldu... Sadece kaidesi kald›. Gümüflsuyu
üzerindeki kahveye do¤ru uzanan mezar-
l›k duvarlar› onar›ld›. Mahallenin ahflap ka-
rakolunu istek üzerine tamir ettirdik. Bu fa-

aliyetim sürerken Eyüp Be-
lediyesi de Tafll› Tarla’dan
bafllayarak Piyer Loti’ye ka-
dar gelen yolu geniflletip ye-
niden düzenledi. Halk bu
yolun aç›l›fl›na o kadar se-
vindi ki herkes, o eski yerle-
ri onaran han›m yollar› yap-
t›rd›, biz ona gidelim de bi-
zim yollar›m›z› da açt›rs›n
diye söylentiler ortal›¤a ya-
y›ld›...

‹flte tüm bu geliflmeler
befl ay gibi k›sa bir zamanda
tamamland›. Türk Kahve-
si’nin kahve oca¤›, kömür atefliyle yeniden
yand›. Üzerinde tavflan kan› çay demlendi,
küllü ateflte, orta, flekerli, sade, köpüklü
kahvelerin piflmeye bafllad›¤› gün, kahve-
nin aç›l›fl› seçkin bir davetli grubu önünde
görkemli bir flekilde yap›ld›. Milli k›yafetli
genç k›zlar, delikanl›lar, p›r›l p›r›l parlayan
kahve tepsileriyle alt›n gibi yanan çay bar-
daklar› içinde tavflan kan› çaylar, kallavi
fincanlarda köpüklü kahveler, lokumlar, si-
mitler, ka¤›t helvalar›, kurabiyeler sundu-
lar. O gün hayallerimi gerçeklefltirmenin
mutlulu¤unu ve yorgunlu¤unu yafl›yor-
dum... 

Türk Kahvesi’ne ve Türk dostu Piyer
Loti’ye gereken ilgi böylece gösterilmifl ol-
du. Bu kahvenin aç›l›fl› bas›nda genifl yer al-
d›. Ve büyük bir turist ak›n›na u¤rad›k.
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Resim 6; Piyerloti reklamla-
r›nda kullan›lan bir afifl foto¤-
raf›. (Bugün kahveyi iflleten
Nedim’in dedesi Halid Efendi)

Resim 7; Piyer Loti heykeli ve
d›flar›dan bir görüntü.



Otobüslerin Piyer Loti’den tafll› tarlaya ka-
dar s›raland›¤› günler oluyordu. Bu kalaba-
l›¤a kahve, çay servisi yapmam›z imkans›z-
lafl›yordu. Kahvenin içi, d›fl› insan seliyle
dolup tafl›yordu. O tarihte, henüz “Bo¤az
Turlar›” bile bafllamam›flt›. O nedenle reh-
berler, gelen turistlerin hepsini Piyer Lo-
ti’ye getiriyorlard›. Kahvenin otantikli¤i,
kahve tak›mlar› ve çevrenin tanzimi ve ter-
temiz olmas›, çiçeklerle bezenmifl oluflu ge-
lenleri etkiliyordu. 

Kahvede çal›flan genç k›zlar ve delikan-
l›lar, geleneksel giysilerle servis yap›yorlar-
d›. Turistler buray› yaflayan bir müze olarak
de¤erlendiriyorlard› ve k›sa sürede bütün
turistik rehberlerde yer ald›. Fakat çok ucuz
bir mahalle kahvesi fiyat›na servis yap›l›-

yordu. Bu flöhretin üzerine Ankara’ya gidip
cesurane giriflimimle turistik belge alabil-
mek için Turizm Bakanl›¤›’na müracaat et-
tim. O tarihe kadar hiçbir kahveye turistik
belge verilmemiflti. Turizm Bakanl›¤› ç›kart-
t›¤› bir kanunla Piyer Loti’ye turistik belge
verdi. Ve ona göre yeni bir fiyat listesi dü-
zenlendi. 

Birçok yabanc› ve yerli filmler Piyer Lo-
ti’de çevriliyordu. Dünyan›n bütün meflhur
kiflileri oradan gelip geçiyordu. Yazarlar›n,
çizerlerin, sanatç›lar›n toplant› yeriydi.
Haftada bir saz flairleri gelir, çalar, söyler,
folklor oyunlar› oynan›r, Pazar günleri ge-
leneksel Karagöz oynat›rlard›. Ve bilhassa
‹stanbul’da görevli ecnebiler çocuklar›n›
al›p grup grup gelirlerdi. fiiir günleri tertip-
lenirdi. Nedret Güvenç, Özdemir Asaf gibi
ünlüler fliir günlerine renk katarlard›. 

Kahveye  gelen dostlara, yazarlara, ga-
zetecilere, Devlet konuklar›na ve görevlile-
rine komflulara kahve, çay, meflrubat kah-
vemizin ikram›yd›. Eyüplü olan Cumhur-
baflkan›m›z Fahri Korutürk her y›l aile ka-
birlerini ziyaret eder ve sonra kahveye ge-
lir, oturur, bir köpüklü, orta flekerli kahve-
mizi içerdi. ‹flte yine bir dost kahvemizi zi-
yaret etmek istiyordu... 1973 May›s ortalar›
Ankara’dan ‹stanbul’a gelen ve Tepeba-
fl›’nda Londra Otel’de kalan Tek Adam,
‹kinci adam, Toprak Uyan›rsa ve Suyu
Arayan Adam kitaplar›n›n yazar› fievket
Süreyya Bey’i otelden al›p Piyer Loti kah-
vesine götürecektim... Bir taksiye bindik,
Sütlüce’den geçerek yol al›yorduk. Çevre-
nin bak›ms›z periflan halini gören fievket
Bey kahr›ndan inim inim inliyordu. “Bu hal
bana çok dokundu, zor geldi, ama gördü-
¤üm iyi oldu. Geçenlerde Avrupa’dan ge-
len bir bilim adam› Haliç kenarlar›ndaki
yal›lar›, çevredeki çiçek bahçelerini, orman-
lar›, mesire yerlerini belgelerle gösterdi ve
bir zamanlar yaflanan hayat› tüm detayla-
r›yla anlatt›...” dedi. 

Say›n fievket Bey bu yolculuktan sonra
çok kederli bir flekilde Piyer Loti’ye ulaflt›,
üzgündü, düflünceliydi, Halice karfl› bir ay-
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Resim 9; Piyer Loti kahvesinin
içi, (Eyüp Belediye arflivi)

Resim 8;  Piyerloti tan›t›m
lar›nda kullan›lan foto¤raf.



va a¤ac›n›n alt›ndaki sandalyeye oturdu.
Kendisine orta flekerli bir kahve sunduk,
kahvesini yavafl yavafl yudumlarken ayva
a¤ac›n›n çiçeklerini koklayarak bana döndü,
“Buralar›n eski halini bozmadan nas›l düzel-
tilebilece¤ini, yeni yaflama kat›labilece¤ini,
eski mimariyi bozmadan, y›kmadan, betona
dönüfltürmeden, nas›l düzenlenebilece¤ini
gösteriyorsun. Sen burada bir mum ›fl›¤›-
s›n.” “Ahh Sabiha k›z hayat›n›n bu kadar
zor oldu¤unu bilmiyordum”, dedi.

Y›llarca Piyer Loti’yi y›k›p betona dö-
nüfltürme isteklerine karfl› gelerek olay›n
savunucusu oldum. Y›k›m taraftar› olanla-
r›n yan›nda içte ve d›flta direniflimi destek-
leyenler de vard›. Fransa’daki Piyer Loti
Cemiyeti, Turing Kulübünün kurucusu Re-
flid Saffet Atabinen ve Çelik Gülersoy
bas›nda kahvenin bu halini muhafaza etme
olay›na destek veriyorlard›. 

Kahvenin müdavimlerinden olan Prof.
Dr. say›n Süheyl Ünver “Hür Düflünce”de
19 May›s 1966’daki makalesinin bafll›¤› flöy-
leydi? “Y›kmal› m›? Düzeltmeli mi?”.

“‹stanbul’a gittin mi? Gittim. Eyüp Sul-
tan’› gördün mü? Gördüm. Gümüflsuyu’na
ç›kt›n m›? Ç›kmad›m. Öyle ise sen ‹stan-
bul’a gitmemiflsin denirdi. Çünkü bu kah-
venin bulundu¤u yamaçtan ‹stanbul çok
mükemmel görülebilir. Gidenler ve gören-
ler bizi tasdik eder. ‹stanbul’u bu kadar gü-
zel gören yerimiz nadirdir. fiimdi duyuyo-
rum ki bu kahvenin sahas› istimlak edile-
cek, büyük ve beton bir salon yap›lacakm›fl.
Olmaz böyle fley. Fikirler baltalanmal› m›?
Yerine göre evet. Böyle bir  tasavvur kadar
feci düflünce olamaz.”

Bugün hepimizin gördü¤ü gibi y›llar
geçtikten sonra, ‹stanbul Büyükflehir Bele-
diyesi ve Eyüp Belediyesi’nin* karar›yla bu
tepede baz› k›s›mlar istimlak edilerek eski-
ye uygun bir flekilde restore edilip imar
edildi.  1964’te Piyer Loti Kahvesi’nde ya-
nan mum ›fl›¤›, zaman içinde çevresini böy-
lece ayd›nlatt›. 

Evet. Piyer Loti Kahvesi ve bu tepe,  geç-
mifl yüzy›llar›n efsanesi gibidir. Bu mekanda,

sislerin ard›nda kalm›fl gizemli bir hava vard›r.
Böylesi mistik bir havay› hissetmek isterseniz,
Eyüp camisinin yan›ndan, mezarl›klar›n için-
den, yukar› do¤ru bir yol ç›kar, bu yoldan ya-
vafl yavafl yürüyerek, çevrenizi seyrederek Pi-
yer Loti Kahvesine gidebilirsiniz. E¤er flans›n›-
za lodosun esti¤i bir günse, selvilerin ç›kard›¤›
sesin çevrede yank›lanmas›n›n b›rakt›¤› ilahi
u¤ultuyu tüm vücudunuzda hissedersiniz. Ve
ölümle, yaflam›n tüm gizini duyarak yukar›
do¤ru ç›kars›n›z. Bu duygunun zevkine varan
baz› eski ‹stanbul’lular lodosun esti¤i gün bu
u¤ultuyu dinlemek için mezarl›klar aras›ndan
yürüyerek kahveye gelip çaylar, kahveler
içilip, sohbet edilerek saatlerce otururlard›. ‹flte
böyle bir ortamda tepeye vard›¤›n›zda Haliç
tüm ihtiflam›yla önünüze seriliverir. Ve ‹stan-
bul’un ilahi bir flehir oldu¤unu düflünürsünüz. 

Piyer Loti Kahvesi’nde size sunulan kah-
veyi yudumlarken, do¤an›n güzelli¤ini, Bi-
zans’›n, Osmanl›’n›n sanat eserlerini, tarihi
yerlerini bir arada izlersiniz, bu flehir, medeni-
yetlerin, imparatorluklar›n, kahramanlar›n,
hayallerin, ihtiraslar›n, inançlar›n, zenginli-
¤in, sanat›n, sevdalar›n, arzular›n, yükselifl-
lerin, inifllerin bir arada yo¤ruldu¤u bir fle-
hir dersiniz. Haliç’e Avrupal›lar “Alt›n Boy-
nuz” bofluna dememifller dersiniz.  

fiimdi Piyer Loti Kahvesi daha da genifl-
leyerek, onar›larak Türk
Kahvesi gelene¤ini sür-
dürüyor. Sa¤olsunlar,
varolsunlar. Nedim üç
yafl›ndan beri elimde ve
kahve ortam›nda gazoz
kapaklar›n› toplayarak,
sonra garsonluk yaparak
büyüdü. Çekirdekten bir
kahveci olarak yetiflti.
Ve Sabiha Ablas›n›n b›-
rakt›¤› esere, eflyalara
daima sahip ç›kt› ve on-
lar› korudu. 1964’te resto-
re edilen Piyer Loti Kah-
vesi 20. ve 21. asra hizmet
ederek ve örnek olarak
devam ediyor.  
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* Sn.Tansu¤ öncelikle flük-
ran borçluyuz. Gizli-sakl›
köfle-bucakta duran hat›ra-
lar›n› ve bilgilerini bizlerle
paylaflma inceli¤ini göster-
diler. fiimdi O’nun açt›¤› ç›-
¤›rda çok büyük ifller yap›l-
d› ve yap›l›yor. Piyer Loti
Tepesinde görkemli bir "sos-
yal tesis" ziyaretçilerini se-
laml›yor." Baflkan Ahmet
GENÇ Bey’in giriflimleri ile
TAÇ vakf›n›n haz›rlad›¤› Pi-
yer Loti Projesinden yola ç›-
karak o zamanki ‹stanbul
Büyük fiehir Belediye Baflka-
n› Sn.R.T.Erdo¤an’›n flahsi
tasarruflar› ile tesis inflaat›
bafllat›ld› Sn. Baflkan (eski)
Gürtuna zaman›nda tamam-
lan›p özel bir firmaya ifllet-
mek için verildi. Ve tabi da-
ha nice geliflmeler... ‹flte bü-
tün bunlar bilinsin için
Sn.Tansu¤’un yaz›s› özel bir
önem arz ediyor. (yay. notu)

Resim 10; Milli k›yafetlerle
Piyer Loti’de kahve sunan
ö¤renci.
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EYÜP SULTAN’DA  M‹HR-‹ fiAH
VAL‹DE SULTAN  ‹MARET‹

Dr. Ahmet  ‹NAN

1940 Burdur do¤umlu Yüksek ‹slam Enstütüsü’nün 1966’da Konya’da bitirdi.
Doktoras›n› ‹stanbul Üniversitesi’nde Vak›flar üzerine yapt›. Çeflitli kurumlarda idarecilik

yapt›, ö¤retim görevlisi olarak bulundu. K›rk y›ll›k çal›flma hayat›n›n ard›ndan ‹stanbul
Vak›flar Bölge Müdürü olarak emekli oldu. ‹lmî çal›flmalar›n›n yay›n›da, periyodik yaz›lar›

da ç›kan ‹nan çeflitli dernek ve vak›flarda sosyal, kültür çal›flmalar›n› sürdürmekte.



Eyüp ‹lçesi, Hz. Peygamberin mihman-
dar› ve sancaktar› olan  Eba  Eyyüb – el En-
sarî yi ebedî istirahatgah›nda misafir etmesi
sebebiyle Fatih Devrinden bu yana ‹stan-
bul’un önemli merkezlerinden biridir. Bu iti-
barla Osmanl› Ulemas› bu semti farkl› de-
¤erlendirerek ( ulular›n seçkinleri) anlam›na
gelen “ Havass-› Refia ” ad›n› vermifllerdir.
Bu beldeyi bir çok vak›f  abideler ve hayrî
eserlerle ihya etmifllerdir.

Bunun en güzel örneklerinden biri de
Sultan III. Mustafa’n›n Baflkad›n›, Sultan III.
Selim’in annesi, dindarl›¤› ile meflhur, hay›r
ifllerini seven, siyasî mülâhazalardan ar›n-
m›fl, hamiyetli, Mihriflah Valide Sultan’›n
Eyüp’te yapt›rd›¤› imareti ve külliyesidir.
Bu vak›f müessese, hicrî 1208 (1793) y›l›nda
hizmete aç›lm›flt›r. 211 y›ldan beri aral›ks›z
hizmetlerini  sürdürmektedir. Günümüzde
de fakirlerin ümit ve güven kayna¤› olma¤a
devam etmektedir.

Biz bu yaz›m›zla vakfiyenin önemli bö-
lümlerini o gün ki dili ve üslubu koruyarak
okuyucular›m›za tan›tmay› bir görev bildik.
Bu vakfiye ile o dönemdeki hay›r, hamiyet
ve hizmet anlay›fl› ile sosyal ve iktisadî yap›
hakk›nda önemli bilgiler ö¤renmekteyiz. Bu
senetle;

“ ... Bu vakf›n kurulmas›na kadar arsas›
Hz. Eba Eyyûb-el Ensarî  vakf›na senelik
1800 akçe mukataa ( kira ) ile eldeki senet ge-
re¤i tasarruflar›nda olan, Cami-i Kebir Ma-
hallesinde, Bostan ‹skelesinde hudut ve
müfltemilat› belli, kare fleklinde 1400 zira ar-
sa üzerine ecir ve sevab›n› umarak, temiz
mallar›ndan Allah’›n r›zas› ve yüce Resulü-
nün ruhu için bina ve ihya buyurduklar›; iki
kârgir türbedar odas›, iki kargir ekmekçi
odas›, iki kârgir piflirme odas›, iki kârgir mü-
tevellî odas›, bir sofa, bir kârgir sebilci odas›,
mutfak, dört hela, kiler, (bir baflka) mutfak,
f›r›n, bir büyük ambar, belli müfltemilat›
olan imaret, türbe, sebil, çeflme ve di¤er kar-
gir mülk binalar›n›, yine imaretin karfl›s›nda

bulunan Hz. Eba Eyyüb-el Ensarî Vakf›na
y›ll›k 360 akçe kira ile tasarruflar›nda olan,
bir taraftan Saray ‹mam› Seyyit Osman Efen-
dizade, ünlü müderrislerden Seyyit Mah-
mut Molla Kona¤›, bir taraftan deniz kenar›,
iki taraftan yol ile çevrili dört köfle 361,5 zira
arsada iki göz kay›khane, üzerinde bir kah-
vehane ve arkas›nda birbirine bitiflik üç kâr-
gir dükkan binalar› ile dört taraf› tafl duvar-
la çevrili kare fleklindeki 1503,5 zira arsay›
içine alan büyük imaret odunlu¤unun mülk
binalar›n›, yine bu flehirde Cami-i Kebir Ma-
hallesinde dört taraf› Türbe Hamam›,külha-
n› ve Hüseyin A¤a evi,mektep, umumî yol
ve özel yolla çevrili tafl duvar› ve Sinan Pafla
Vakf›ndan olmak üzere senet gere¤i tasar-
ruflar›nda (kullan›mlar›nda) olan, bu arsa-
n›n içinden akan bir masura lezzetli suyu ile
birlikte sat›n almak suretiyle mülkleri olan
miktar› ve hudutlar› belli arsayla, bu arsaya
bitifli¤indeki yine hudutlar› belli Hz. Halit
Vakf›na y›ll›k 180 kira ile mutasarr›f olduk-
lar› arsa üzerine birbirine bitiflik evlerini,
Eyüp’te ‹slambey Mahallesinde K›rkçeflme
Suyundan ifrazen (ay›rmak suretiyle) ald›k-
lar›; türbeye, çeflmeye ve sebile ba¤latt›klar›
sekiz masura suyu, Hasköy’de Humbarac›
ve La¤›mc› K›fllas›na yapt›rd›klar› Cami-i
fierifi...” hayrat olarak vakfetti¤ini beyan ve
ifade ediyor.

Kurdu¤u bu vakf›n yaflamas› baflka bir
ifade ile hay›r flartlar›n›n yerine getirilmesi
için de;
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Resim 1; ‹maret iç avlu (Eyüp
Belediye arflivi)



“ ‹stanbul’da Vefa Camii yan›nda kendi
mallar›ndan infla ettirdikleri altl›- üstlü 60
oday›, dört büyük ah›r›, bir ambar›, saman-
l›k, kömürlük, iki masura temiz suyu, 15
adet helay›, dört taraf› tafl duvarla çevrili
avluyu, damlal›k, koridor, sokak kap›s›n›, 20
dükkanl›k büyük bir han›, 

(Yine) ‹stanbul’da Çelebio¤lu Mahalle-
sindeki mülklerini, ya¤haneyi, kazanc› dük-
kanlar›n›, boyac› dükkan›n›, yine ayn› yerde
1675 zira arsa üzerine yapt›rd›¤› on oday›,
bir ahflap mahzeni, iki helay›, bir paçac›
dükkan›n›, iki katl› kargir mahzeni, bir fin-
canc› dükkan›n›, bofl arsas› ile birlikte Leble-
biciler Han›n›, ayn› yerdeki bir ah›r›,
Eyüp’te Veliefendi Çeflmesi adl› yerde altl›-
üstlü 20 oday›, iki sundurmay›, bir mutfak
oca¤›n›, kök boyas› ve yemeni renklerinin
yap›ld›¤› boyac› dükkanlar›n›...” akar olarak
kaynak gösteriyor. 

Ayr›ca Çengelköy’de, Levent Çiftli¤in-
de, Kas›mpafla’da, Yeniflehir’de, ‹znik’te,
Mu¤la’n›n muhtelif merkezlerinde, Büyük-
dere’de, Küçükçekmece’de, Eyüp ilçesine
ba¤l› birçok köyde; çiftlikler, içi tohumluk
dolu ambarlar, mand›ralar, de¤irmenler, bo-
yahaneler, GED‹K diye an›lan atelyeler, gök
tafl› imalathaneleri, sebzeci dükkanlar› gibi
aha nice akar mülkler vakf›n ebediyyen ya-
flamas› için vak›f senedinin 5. sayfas›ndan
37. sayfas›na kadar semtleri, yüz ölçümleri,
cinsleri ve di¤er özellikleri etrafl›ca belirtilen
akarlar da vakfedilmifltir. 

Bu kadar kabar›k servetin kayna¤› hak-
k›nda kafalarda sorular oluflabilir. Öncelikle
flunu kesin olarak bilmek gerekir ki Osman-
l› Mahkemeleri kayna¤›nda meflruiyet olma-
yan hiçbir vakf›n tescil ve tasdikine asla izin
vermemifllerdir. Di¤er önemli bir husus da
Valide Sultanlar, devletin en yüksek memu-
ru say›l›rlard›. Yukar›da üstün vas›flar› an-
lat›lan Mihriflah Valide Sultan da servetini
kendine yak›flacak flekilde insanl›¤›n emrine
ve hizmetine sunmufltur. 

Afla¤›daki bölümde; imarette piflirilerek,
istihkak sahibi olan ve mürtezika denilen ki-
flilere da¤›t›lacak veya ikram edilecek ye-
meklerin ismi, kullan›lacak malzemeler, bir
y›l zarf›nda ne kadar erzak veya iafle d›fl›
malzemelerin al›nmas› lâz›m geldi¤i, israf-
tan kaç›n›lmas›, buna ra¤men fazla ihtiyaç
zuhur ederse veya 600 olarak belirlenen ye-
mek say›s› kâfi gelmezse, yeterince art›r›l-
mas›na izin verildi¤i aç›kça görülmektedir.     

“...Eyüp’te Bostan ‹skelesi’nde Allah r›-
zas› için bütün levaz›m ve mühimmat› ile
benzerlerinden üstün olan yüksek kubbeli
imaretlerinde piflirilip, fukaraya ve ehl-i hiz-
met olan mürtezikalara da¤›t›lmas› için en
güzelinden olmak üzere; her gün 12 fler kile
un sat›n al›n›p, her biri 100 dirhem olmak
üzere fodla (ekmek) piflirilmeli... Yine ad›
geçen imarette SABAH ÇORBASI için her
gün 28 okkadan her y›l 324 günde (toplam)
9072 okka m›s›r unu sat›n al›n›p, sabah çor-
bas› piflirilmeli.. Yine sözü edilen sabah çor-
bas› için günde ikifler okka 100 dirhemden
her sene 324 günde toplam 729 okka sade
ya¤ al›nmal›.. Yine bu imarette ö¤le çorbas›
için her gün 33 er okkadan, y›ll›k 276 günde
(toplam) 455 kile dört okka bu¤day sat›n al›-
n›p ö¤le çorbas› piflirilmeli.. Yine bu çorba
için günlük iki okka 100 dirhemden 276 gün-
de (toplam) 621 okka sade ya¤ sat›n al›nma-
l›.. Yine ad› geçen imarette  her hafta Per-
flembe günü ve Ramazan-› fierifin 30 günü
piflirilecek pilav için günlük 83 okkadan top-
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Resim 2; ‹maret hazire k›sm›
(Eyüp Belediye arflivi)



lam y›ll›k 74 günde 614 kile iki okka m›s›r
unu sat›n al›nmal›.. Yine bu günlerde; zerde
piflirilmesi için günlük 33 er okkadan y›ll›k
74 günde 244 kile iki okka m›s›r unu sat›n
al›nmal›.. Yine sözü edilen bu günlerde zer-
de piflirilmesi için günlük alt›flar okkadan 74
günde 444 okka halis bal sat›n al›nmal›.. Yi-
ne söz konusu olan bu günlerde piflirilen
zerde ve pilav için günlük 26 flar okkadan 74
günde 1924 okka sade ya¤ al›nmal›.. Yine bu
pilav için günlük 74 gün için 1702 okka ko-
yun eti sat›n al›nmal›.. Yine sözü geçen zer-
de için günlük 156 flar dirhemden 74 gün
için toplam 28.5 okka 144 dirhem halis za¤-
feran sat›n al›nmal›.. Zikri geçen pilav, çorba
ve ekmek piflirilmesi için (ikinci yemek ol-
mak üzere) her gün 22 fler okkada 354 gün-
de 7788 okka bal›k sat›n al›nmal›..Sözü edi-
len pilav için her gün 11 er okkadan y›l›n 74
gününde toplam y›l›n 74 gününde 814 okka
nohut sat›n al›nmal›..Her gün 6 flar okkadan
y›l›n 74 gününde toplam 444 okka piyaz (fa-
sulye) sat›n al›na.. Yine 74 günde toplam
41.5 okka 50 dirhem fulful (karabiber) sat›n
al›na.. Sözü edilen zerde ve pilav için yine 74
günde günlük dört çekiden 296 çeki, çorba
ve ekmek piflirmek için y›l›n 280 gününde,
günlük dokuz çekiden 3186 çeki ki; toplam
bu imaret için her sene 3482 çeki odun sat›n
al›na... Yukar›da yaz›l›p aç›kland›¤› üzere
bu imarette; zikredilen zahireden günlük
600 kiflilik yemek piflirilip, hizmet ehli olan
mürtezikalara, bilcümle fakirlere taksim
olunup, yedirilmeli... Bundan böyle sözü ge-
çen 600 yemek kifayet etmez ise, yeterince
ço¤alt›lmal›... Yukar›da belirtilen3482 çeki
odun fazla gelir ise, israf olunmaya... Bu
imaretin icap eden yerlerinde kandil yak-
mak için y›ll›k 90 okka zeytin ya¤› sat›n al›-
na...”  diye imaret mutfa¤›n›n flartlar› aç›k-
lanm›flt›r.

. sayfada görevlilere verilecek ücretler
ve onlarda aranan vas›flar; dindarl›k, ihlâs,
samimiyet, sadâkat, liyâkat, hakka-hukuka

riâyet, insaf sahibi olman›n yan›nda tama’
(aç gözlülükten) uzak, h›yanetten sak›nan
kifliler olmalar› özellikle flart kofluluyor. Bu
bölümde önemli bir nokta dikkatimizi çeki-
yor. ‹marette görevli her seviyedeki kiflilere,
sosyal statüsüne ve verdi¤i hizmetlerin
önem derecesine göre hak ve nesafet kural-
lar› içinde ücret ödeniyor. Günlük olarak
ödenen ücretlerin d›fl›nda yolluk, zahire ba-
has› gibi adlar alt›nda y›ll›k önemli miktarda
bir bedel de görevlilerin daha iyi hizmet ver-
meleri için ilave olarak ödeniyor. Afla¤›da
bunlara ait aç›klamalar› görüyoruz:

“.. Müfettifllik yapan Naz›r, günlük 30
akçe, Mütevelli günde 100 akçe maafl, yolluk
ve zahire bahas› olarak da y›ll›k 3250 kurufl
ile günlük yedi çift fodla (ekmek) ve yedi
tam yemek veriliyor. Birinci kâtibe hizmetle-
ri sebebiyle; günde 70 akçe maafl›n d›fl›nda
yolluk ve zahire k›ymeti olarak da y›lda
1625 kurufl, ayr›ca imaretten dört çift ekmek
ve dört yemek veriliyor.
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Vak›flar Genel Müdürlü¤ü
Arflivi, Defter No:636, Say-
fa:1-52

Okka; 400 dirhem a¤›rl›¤›n-
daki bir ölçü birimdir. 400
dirhem de 1282 gramd›r. 

Kile (keyl); 20 okkal›k bir
ölçü birimidir.

Zira’; dirsekten parmak
ucuna kadar olan bir uzun-
luk ölçüsüdür.(75-90 cm.) 

Resim 3; ‹maret kuflbak›fl›
görünümü (Eyüp Belediye
arflivi)



Ruzname kâtibi (günlük defter yazan
kifli) günlük 30 akçe yolluk ve zahire bedeli
olarak 787.5 kuruflla birlikte günlük üç çift
ekmek ve üç mükemmel yemek al›yor. Vak-
f›n dindar, salih, uyan›k, mucit tahsildar›
günlük on akçe maafl, yolluk ve zahire be-
deli olarak da y›ll›k 360 kuruflla birlikte iki
çift ekmek ve iki yemek al›yor. 

Harameyn Muhasebe Kaleminde (çal›-
flan) salih bir kimse, vakf›n günlük ifllerini
yazmakla görevlendiriliyor, o da günlük
hizmeti karfl›l›¤›nda on akçe maafl ile ima-
retten bir çift ekmek ve bir tam yemek al›-
yor.

Dindar ve istikamet sahibi, tamir ve ter-
mim (onar›m) kâtibi günde befl akçe imaret-
ten bir çift ekmek ve bir tam yemek al›yor.

‹maret Müdürü, günde 25 akçe maafl ile
imaretten iki çift ekmek ve iki tam yemek
al›yor. Yemekleri adaletle da¤›t›p dua alan
kimse de günde 15 akçe, imaretten iki çift
ekmek ve iki tam yemek, Vekilharç, günde
20 akçe iki çift ekmek, iki yemek, Ambar
Kâtibi, günde on akçe, iki çift ekmek ve iki
yemek, Ambarc›, günlük 15 akçe, bir çift ek-
mek ve bir yemek, Mütevelli Odas›n›n Bek-
çisi, günde 20 akçe, iki çift ekmek, iki ye-
mek, Kantarc›, günlük befl akçe, imaretten
bir çift ekmek, bir yemek, ‹maret Çöpçüsü,

günde befl akçe, imaretten bir çift ekmek, bir
yemek. ‹marete gelen – gidene hofl muame-
le eden kap›c› da günde on akçe maafl ve
imaretten bir çift ekmek, bir yemek, Sanat-
kâr Aflc›bafl›na günde 15 akçe ustal›k befl ak-
çe de ustabafl›l›k, üç çift ekmek, üç yemek,
‹kinci Aflç› ile Üçüncü Aflç›ya günlük 15 fler
akçe ile iki çift  ekmek ve ikifler yemek,  Bi-
rinci Aflç› Yama¤›, yük tafl›ma ifli de kendi-
sine verilirse; befl akçe aflç› yamakl›¤›ndan,
yedi akçe de hamall›ktan maafl, ayr›ca iki
çift ekmek, iki yemek, ‹kinci Aflç› Yama¤› da
bu¤day hamall›¤› yapmak kayd›yla yedi
akçe hamall›k, yedi akçe de yamakl›k ücre-
ti, imaretten iki çift ekmek ve iki yemek,
Üçüncü Aflç› Yama¤›, kazan y›kamak ve tas
tafl›ma ücreti dahil yedi akçe bulafl›k ve di-
¤er ifller, befl akçe yamakl›k, ayr›ca bütün
hizmetleri için imaretten iki çift ekmek ve
iki yemek, Baflekmekçi, günde 12 akçe iflin-
den, üç akçe riyaset görevinden ayr›ca ima-
retten üç çift ekmek, üç yemek, ‹ki Ekmekçi
Ustas› günde 12 akçe, imaretten iki çift ek-
mek, iki yemek, Ekmekçi Yama¤›, yük tafl›-
ma iflleri kendisine ait olmak üzere yedi ar-
t› dört akçe ücret, ayr›ca Üçüncü F›r›n Ç›ra-
¤› olan kifli de f›r›n ve tezgâh ferrafll›¤› için
yedi akçe, dört akçe de ç›rakl›k ciheti (göre-
vi) için, ayr›ca imaretten bu hizmetlerine
karfl›l›k iki çift ekmek ve iki yemek, Fodla
Tafl›y›c›s›, günlük dört akçe,imaretten bir
çift ekmek ve bir yemek, ‹maret Kap›c›s› ve
Avlu Temizlikçisi 15 + 5 akçe maafl ile ima-
retten iki çift ekmek ve iki yemek, Vakf›n
tüm meremmat›ndan (tamir ifllerinden) so-
rumlu kifli  günlük befl akçe ile imaretten
günde bir çift ekmek ile bir tam yemek hak
sahibidirler..” ifadesiyle imaret çal›flanlar›-
n›n ücretleriyle ilgili bölüm sona eriyor. 

41. sayfadan itibaren Mihriflah Valide
Sultan’›n kendi yapt›rd›¤› camiler ile di¤er
camilerde imaml›k, vaizlik, müezzinlik,
cüzhanl›k, devirhanl›k, duahanl›k vs gibi
halk› irflat eden, insanlar› hayra ça¤›ran,
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Resim 4; ‹maret girifl kap›s›
(Eyüp Belediye arflivi)



dünya ve ahiret saadeti için dua eden ilim
ve din adamlar› ile ilgili tahsisler, tevcihler
(beklenen hizmetler), ücretler, onlara verile-
cek fodlalar, yemekler ve di¤er ikramlar sa-
y›lmaktad›r. Kandil günleri, mübarek gece-
ler, bayram günleri Vak›f Görevlilerinin
dikkat ve riayet edece¤i hususlar ayr› ayr›
say›l›p, gere¤i emredilmektedir. Türbedar›n
vazifeleri, yak›lacak kandiller, çeflme ve se-
billerin nas›l korunaca¤›, halka sunulacak
ikramlar, Mevlevihanelerdeki ibadetlerde
nelerin yap›laca¤›, dervifllere izzet ve ik-
ramlar, daha nice hayrat ve müberrat ehline
tevcihler ve tahsisler uzun uzad›ya say›l-
maktad›r. 

‹MARET‹N BU GÜNKÜ DURUMU

Eyüp ‹mareti, günümüzde de Vak›flar
Genel Müdürlü¤ünün önemli hizmetlerin-
den biridir. 1997 y›l›n›n sonuna kadar gün-
lük 1000 kiflilik olan kapasite 1998 y›l› bafl›n-
dan itibaren 2500 kifliye ç›kar›lm›flt›r. ‹ma-
rette laz›m gelen onar›mlar yap›lm›fl, buhar-
l› yemek piflirme kazanlar› ilave edilmifltir.
Halk›n adak veya kurbanlar›n› ‹maret Kül-
liyesi içinde yerine getirme temayülleri Va-
k›flar ‹daresince de¤erlendirilmifl, buraya
sa¤l›k flartlar›na uygun bir kesim yeri yapt›-
r›lm›flt›r. Burada kesilerek veya kestirilerek
imarete makbuz karfl›l›¤› ba¤›fllanan; kelle,
paça, ba¤›rsak, kursak, deri ve di¤er saka-
tatlar, ihale suretiyle sat›l›p paraya çevril-
mekte, elde edilen paralar imaret hizmetle-
rinde kullan›lmaktad›r. Ba¤›fllanan etler ise;
önce floklanmakta, arkas›ndan yine imaret
bünyesinde bulunan 35 ton kapasiteli so¤uk
hava deposunda saklanmaktad›r. ‹marete
ba¤›fllanan y›ll›k et miktar› 250 ton civar›n-
dad›r. Ba¤›fllanan bu etler  ‹stanbul’un alt›
ayr› yerinde bulunan mutfaklarda piflirile-
rek da¤›t›lmakta ve yine Vak›flar Genel Mü-
dürlü¤üne ait so¤utuculu bir kamyon ara-
c›yla yurdun de¤iflik yerlerinde bulunan
imaretlerde; fakirlere s›cak yemek olarak ik-

ram edilmektedir. Bu imaret 1999 y›l›nda
Milli E¤itim Bakanl›¤›na - uydurma bir ge-
rekçe ile - devredilen 60 civar›ndaki yurtta
bar›nd›r›lan 10 000 in üzerindeki fakir ö¤-
renciye de önemli bir destek sa¤lamakta idi.

‹MARET‹N GELECE⁄‹

Mihriflah Valide Sultan’›n en ulvi duy-
gularla vakfetti¤i bu imaret, bu beldenin
mehabeti (sayg›nl›¤›) nin de eklenmesi ile
hay›r ve hamiyet sahiplerinin de her geçen
gün artan ilgisine mazhar olmaktad›r. ‹stan-
bul Büyükflehir Belediyesi* taraf›ndan Vak-
fiyede belirtilen ‹MARET ODUNLU⁄UNA
sa¤l›k flartlar›na uygun KURBAN KES‹M
YER‹ ve di¤er müfltemilat yapt›r›lmaktad›r.
‹ki Kamu Kurumu olan Vak›flar Genel Mü-
dürlü¤ü ile ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
aras›nda mutabakat sa¤lanarak, Vak›f ‹ma-
ret ile bu kesim hanenin Vak›flar ‹daresince
- canl› müze olarak - iflletilmesi, hem Vak›f
Hukuku, hem dünyan›n bizden baflka yerde
görülmeyen bu hayrî ve hasbî hizmetin ya-
flat›lmas› vebali, herkesi kurtarmal›d›r. ‹s-
tanbul’a gelen yerli ve yabanc› turistlerin,
beldedeki di¤er ziyaret yerleri ile birlikte
Mihriflah Valide Sultan ‹maretine gösterdik-
leri ilgi de Vak›flar ‹daresi ve Belediyelerce
göz ard› edilmemelidir.
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* Sn.‹nan’›nda bahsetti¤i
inflaat 2005’te hizmete gi-
recek nasip olursa. Katl›
otopark ve modern ke-
simhane bitti¤inde
Eyüp’ün en mübrem iki
ihtiyac› (nisbeten) karfl›-
lanm›fl olacak. Bu inflaat›n
yan› bafl›nda yükselen di-
¤er bir çal›flma TELEFE-
R‹K ise di¤er baside¤er-
dir.(Yay notu)

Resim 5; ‹maret revakl› bölü-
mü  (Eyüp Belediye arflivi)
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MONOGRAF‹K B‹R ÇALIfiMA: 

S‹LAHTARA⁄A ELEKTR‹K FABR‹KASI

Yard. Doç. Dr. Binnur KIRAÇ / Yard. Doç. Dr. Mevlüde KAPTI
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Fakültesi’nden 1989 y›l›nda mimar olarak mezun
olmufltur. Ayn› üniversitenin Fen Bilimleri
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itibaren yard›mc› doçent doktor olarak görevini

sürdürmektedir.

1964 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. ‹stanbul Mimar
Sinan (Güzel sanatlar) Üniversitesi Mimarl›k
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Mimarl›k Fakültesi Restorasyon Anabilim

Dal›’nda 2001 y›l›ndan itibaren yard›mc› doçent
doktor olarak görevini sürdürmektedir.



Haliç, ülkemizdeki sanayileflme süreci-
nin izlenebildi¤i ender bölgelerden biridir.
Geleneksel malzeme ve yöntemlerle infla
edilen, basit üretim tekniklerinin kullan›l-
d›¤› sanayi tesislerinden, çelik yap›m siste-
mi ile infla edilen, ayd›nl›k, çok katl›, genifl
aç›kl›kl›, makine a¤›rl›kl› üretim yapan sa-
nayi tesislerine varan bir sürecin izleri böl-
gede gözlenmektedir. 19.yy.da Haliç’te ku-
rulan sanayi yap›lar›n›n büyük bir ço¤un-
lu¤u ülkemizde türünün ilk örne¤idir; Fes-
hane, Cibali Tütün Fabrikas› vb. gibi, Tür-
kiye’nin ilk termik santrali olma özelli¤ine
sahip Silahtara¤a Elektrik Fabrikas› da Ha-
liç’in 19. yüzy›ldaki sanayi kimli¤inin olu-
flumunda rol üstlenen sanayi yap›lar›ndan
biridir.*

20.yy bafl›nda dünyan›n büyük flehirle-
rinde evlerin, sokaklar›n ayd›nlat›lmas›nda
havagaz› fenerleri yerine elektrik lambalar›,
fabrikalarda buhar makineleri yerine elekt-
rik kullan›lma¤a bafllanm›flt›r. Avrupa’da
Londra, Paris ve di¤er flehirler 19. yy. ba-
fl›nda havagaz› ile ayd›nlat›l›rken, bu olgu
‹stanbul’da ancak 19. yüzy›l ortalar›nda,
Dolmabahçe Saray› için infla edilen Gazha-
neden sokaklar›n ayd›nlat›lmas› için de gaz
verilmesi ile gerçeklefltirilmifltir. Beyo¤-
lu’nda Cadde-i Kebîr gaz ile ilk olarak ay-
d›nlat›lan cadde olmufltur (Ergin, 1995, 920-
921). Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun bat›l›lafl-
ma hareketinin bir uzant›s› olarak, impara-
torluk baflkentinin de Avrupa flehirlerinde
oldu¤u gibi elektrikle ayd›nlat›lmas› gerek-
lili¤i gündeme gelmifltir.

1. Silahtâra¤a Elektrik Fabrikas›’n›n
Kurulufl Süreci

‹mparatorluk baflkentinin elektrikle ay-
d›nlat›lmas› konusunda 1295 (1878) y›l›nda
bir Frans›z flirketi ad›na Mösyö fiarl Tokas**
taraf›ndan yap›lan ilk giriflim çeflitli neden-
lerden dolay› sonuçsuz kalm›flt›r (Önay,
1972, 28-29). Bu konudaki yeni talepler
Meflrutiyet’ten sonraki dönemde olmufltur.
‹stanbul’un elektrikle ayd›nlat›lmas›nda

kabul edilecek yöntem ve koflullar, di¤er
flehirler için örnek olaca¤›ndan, Nâf›a Ne-
zâreti taraf›ndan bir flartname haz›rlanm›fl-
t›r. Bu flartname dahilinde yap›lan davete
ifltirak eden 8 kadar müessese aras›ndan
Macar Gans flirketi tercih edilmifltir. Padi-
flah›n da iradesiyle 1910 y›l›nda, tesisin ya-
p›m ve 50 y›ll›k iflletme imtiyaz›n› alan
Gans flirketi Fökyö Varnan** ve Jiro Loflor**
flirketleriyle de anlaflarak çal›flmalar›na bafl-
lam›flt›r. Bu anlaflman›n ard›ndan, bafllan-
g›çta fabrikan›n 3000 kw gücünde olmas›
öngörülürken 13400 kw’a ç›kar›lm›flt›r (Er-
gin, 1995, 2691-92).

Rumeli yakas›nda elektrik üretecek
olan Gans Anonim fiirketi 1911 y›l›nda Ban-
que Général de Crédit d’Hungarie ve Ban-
que de Bruxelles ile sermayesi 12 milyon
Frank-528 bin Osmanl› Liras› olan “Société
Anonyme Ottomane d’Eléctricite-Osmanl›
Anonim Elektrik fiirketi” ini kurmufltur.
fiirket 44 maddelik nizamnâme (Osmanl›
Anonim Elektrik fiirketi Nizamnâme-i Dâ-
hilisi) ile ayr›nt›l› bir flekilde tan›mlanm›flt›r
(Ergin, 1995, 2770-28). 1914’te flirket, Belçika
SOFINA (Société Financiaire de Transports
et d’Entreprises Industrialles, Bruxelles)
grubuna devredilmifltir (Koçu, 1968, 4999).

2. Yer Seçimindeki Etkenler:

‹lk bak›ld›¤›nda sa¤lad›¤› olanaklar ne-
deniyle sanayi için uygun bir bölge olarak
görülen Haliç’in asl›nda co¤rafi durumu
sanayi yerleflmesine uygun de¤ildir. Ancak
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Resim 1. 1930’lu y›larda Haliç
yönünden Fabrika’n›n görü-
nümü. (Ka¤›thane Belediyesi
Arflivi)

Kayna¤› belirtilmeyen resim-
ler yazarlara aittir.

*Yeniden gözden geçirilen ve
yazarlar taraf›ndan güncel-
lefltirilen bu bildiri ile; Binnur
K›raç, Mevlüde Kapt› ve Sa-
dettin Ökten “The old Power
Plant at Silahtara¤a in Istan-
bul” bafll›¤› ile 20-24 fiubat
2003’de Madrid’de gerçeklefl-
tirilen “The first International
Congress on Construction
History” ve Binnur K›raç
“The Role of Silahtara¤a Po-
wer Plant in the Rehabilitati-
on of Halic Historic Industri-
al Distric in Istanbul” bafll›¤›
ile 10-17 Temmuz 2003’de
Moskova’da gerçeklefltirilen
“XII International Congress -
The Transformation of Old
Industrial Centers and the
Role of Industrial Heritage”e
kat›lm›fllard›r.

**‹simler kaynaklarda ge-
çen yaz›l›m flekilleri ile kul-
lan›lm›flt›r.



merkezi konumu nedeniyle Haliç sanayi
için uzun y›llar cazibe merkezi olmufltur.
Silahtara¤a Elektrik Fabrikas›’n›n yer seçi-
minde birinci derecede bölgenin konumu
etkin rol oynam›flt›r. fiehrin elektrik enerji-
sinin büyük bölümünün Rumeli yakas›nda
tüketilmesi ve Bo¤az› geçerek Anadolu ya-
kas›n›n da ayd›nlat›lmas› düflünüldü¤ü
için tesis, kolay ve ucuz da¤›l›ma imkan ve-
recek en uygun yere kurulmufltur (Erengil,
1957, 3, fiekil 1)

‹stanbul çevresinde su santral› yap›labi-
lecek güçte bir akarsu bulunmad›¤› için bu-
har santral› yap›lma¤a karar verilmifltir.

Haliç’in yukar›s›nda Silah-
tar ve Ka¤›thane dereleri a¤-
z›nda kurulan santral için
bu mevki (Silahtara¤a), su
ve kara nakliyat›na elveriflli
bulunmas›, fabrika için ge-
rekli so¤utma suyu sa¤laya-
bilmesi aç›s›ndan da en uy-
gun yer olarak görülmüfltür
(Aytar, 1957a, 5).

1913 y›l›nda bitece¤i dü-
flünülen tel döfleme ifli ile Si-
lahtara¤a’da inflas›na baflla-
nan fabrikan›n tamamlan-

mas›, Balkan harbi nedeniyle gecikmifltir
(Ergin, 1995, 921, 2962). Ayr›ca 1913 y›l›n›n
Eylül ay›nda ‹stanbul’da meydana gelen sel
felaketi, santralin inflaat›nda çal›flan iflçile-
rin barakalar›n› y›k›p, baz› iflçilerin ölümü-
ne ve inflaatta kullan›lan baz› malzemeler-
de önemli zararlara sebep oldu¤undan,
fabrika ancak 1914 y›l›nda tamamlanm›flt›r
(34E/756, 1-11; Ergin, 1995, 2962). ‹stan-
bul’da flehre ilk olarak 11 fiubat 1914’te, 14
fiubat 1914’te de tramvaylara elektrik veril-
mifltir (‹E.T.T., 1956, 1; 18; Koçu, 1968, 4999).
1923 y›l›na kadar ‹stanbul’un birkaç cadde-
si ›fl›kland›r›labilmifl, bu tarihten sonra fleh-
rin her taraf› ayd›nlat›lmaya çal›fl›lm›flt›r.
(Önay, 1972, 31) 1926’da Anadolu yakas›-
na(1) (Erengil, 1957, 3; Koçu, 1968, 4500), 1931
y›l›nda Büyükada, 1932’de Heybeliada’ya
elektrik verilmifltir .(‹.E.T.T., 1956, 1; 18; Ko-
çu, 1968, 4500).

3. Fabrikay› Oluflturan Yap›lar ve
Kompleksin Mimari Kurgusu:

Yaklafl›k 120.000m2’lik bir alan üzerin-
de kurulan üretim kompleksi, çal›flma ve
yaflam birimleri olmak üzere iki bölümden
oluflmaktad›r. Güneyden Haliç, bat›dan Si-
lahtar Deresi, kuzey ve do¤udan ise fabrika
ile birlikte yap›lan karayolu ile çevrelenen,
(34E/750, 6

(2)

) fabrika arsas›nda, en uygun
yerleflim plan› olarak; güneyde çal›flma bi-
rimleri, kuzeyde yaflam birimlerinin bulun-
mas› tercih edilmifltir. Santral binas› arsa-
n›n güney do¤usuna yerlefltirilerek, kara-
yoluyla iliflki sa¤lan›rken, güneyde Haliç
k›y›s›ndaki r›ht›m ve iskelesi ile de suyolu
ba¤lant›s› kurulmufltur (fiekil 2).

Fabrikan›n, 10 Nisan 1911 tarihli “Emp-
lacement de l’Usine” bafll›kl› ilk yerleflim pla-
n›ndan, dört aflamada büyüyebilecek bi-
çimde tasarlanm›fl oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Kuzey-güney ekseni üzerine yerlefltirilen
bir makine dairesinin önüne dört kazan da-
iresi düflünülmüfltür (34E/750; fiekil. 3).

Silahtara¤a tesisinin genel planlama il-
kesi, gelecekteki her türlü kapasite büyü-
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fiekil 1. ‹stanbul’un 1940 y›-
l›ndaki elektrik da¤›t›m flebeke-
si. (‹.E.T.T., 1941)

fiekil 2 vaziyet plan› 1918.
(34E/774)
fiekil 3. 10 nisan 1911 tarihli
ilk yerleflim plan›. (34E/750)

(1) Balkan savafl› s›ras›nda
tramvaylar›n atlar›n›n, ordu-
ya sat›lmas› üzerine, Kaba-
tafl’ta küçük bir elektrik fabri-
kas› kurularak önce Tünel-
fiiflli, sonra Karaköy-Ortaköy
hatlar›nda, (Silâhtara¤a
Elektrik Fabrikas› tamamla-
n›ncaya kadar) tramvay iflle-
tildi¤i Osman Nuri Ergin ta-
raf›ndan Mecelle-i Umûr-›
Belediyye’de sayfa 2398’de
aktar›lmaktad›r.

(2) Cengizkan 2001 içinde
sayfa 19-20



mesine olanak verecek flekilde öngörül-
müfltür. Kazan dairesinin uzunlamas›na
olan aks›na, makine dairesinin aks› dik ola-
rak yerlefltirilmifltir. Böylece yeni eklemele-
rin (büyümenin) kolayca yap›labilmesi dü-
flünülmüfltür. Bu planlama ayn› zamanda
buhar gidifl yolunun aç›lmas› ve binalara
girifli kolaylaflt›rmak için de yap›lm›flt›r
(34E/752; 4-5, fiekil 3).

Silâhtara¤a Fabrikas›, T fleklinde plan-
lanm›fl ilk fabrika yap›s›na zaman içerisin-
de eklemlenen yeni kazan ve makine daire-
lerinden oluflmaktad›r. I no.l› makine ve ka-
zan dairelerinden oluflan ilk fabrika yap›s›
1914 tarihinde bitirilmifltir (fiekil 2; Resim 2,
2). 1921 y›l›nda artan ihtiyaç karfl›s›nda fab-
rikan›n kapasitesi artt›r›lm›fl ve II nolu ma-
kine dairesi infla edilmifltir. (fiekil 4)

Sürekli artan elektrik ihtiyac› 1927-28
y›llar›nda mevcut kazan tesisat› ile zorluk-
la karfl›lanabilmifltir. 1929 y›l›nda II no.l›
kazan dairesi (Resim 3), 1939 y›l›nda III no.l›
kazan dairesi yard›mc› tesisat ile birlikte
kurulmufltur (Resim 4). Bu yeni tesisat ile,
üretime 13.400 kw ile bafllayan Fabrika’n›n
gücü 70.000 kw’a ç›kart›lm›flt›r (‹.E.T.T.,
1941, 71). 1943-44 y›llar›nda ise III. ve son
makine dairesi, dönemin ünlü mimarlar›n-
dan Seyfi Arkan taraf›ndan gerçeklefltiril-
mifltir (Tanyeli, 1992, 93; Resim 5-6). Son ola-
rak IV no.l› kazan dairesi de 1956 y›l›nda ifl-
letmeye aç›lmas› ile fabrika geliflmesini ta-
mamlam›flt›r. Bu son takviye ile fabrika
130.000 kw’l›k güce ulaflm›flt›r (Kiper, 1956,
28; ‹.E.T.T., 1957e, 12: 1; Erengil, 1957, 3; Re-
sim 8). Fabrikadaki bir kaç aflamal› büyü-
meyi, 1912 den itibaren çeflitli y›llardaki va-

ziyet planlar›ndan ve resimlerden izlemek
mümkündür. (fiekil 2, 4; Resim 1, 7)

Buhar enerjisiyle çal›flan Santral için kö-
mür ulafl›m ve depolama tesisleri mimari
kurguda önemli bir yere sahiptir. Santral’in
kazan dairelerinin hemen önünde kömür
deposu ve bu deponun r›ht›mla ba¤lant›s›-
n› sa¤layan havai hat bulunmaktad›r. Sant-
ral için gerekli olan
ve Zonguldak’tan
(34E/805) gemilere
yüklenen tafl kö-
mürü, Haliç’in dol-
mas› nedeniyle önce Bo¤azda yer alan Ku-
ruçeflme kömür r›ht›m›na, oradan da lay-
terler vas›tas›yla santrale nakledilmektedir
(Acar, 1977, 328). ‹ki aflamada gerçeklefltiri-
len kömür nakli hem zaman kayb›na hem
de maliyetin yükselmesine neden olmakta-
d›r (‹E.T.T., 1941, 72; Comisetti vd., 1950, 36;
fiekil 4).

Santralin aç›k hendek yerine betonarme
kapal› kanal olarak infla edilen su kanallar›
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fiekil 4. 1970’li y›llara ait ol-
du¤u düflünülen vaziyet plan›
Fabrika’n›n iflletmeye kapan-
madan önceki halini göster-
mektedir. (Acar 1976, 330).
Vaziyet plan›na, yazarlar tara-
f›ndan sonraki y›llarda infla
edilen yap›lar›n eklenmesi ile
ortaya ç›kan büyüme aflamala-
r›.

Resim 2. Fabrika inflaat›n›n ilk
y›llar›ndan bir görünüm. (Ay-
tar 1957a, ‹.E.T.T., 5: 4)

Resim 3. II. Numaral› kazan
dairesinin inflaat›ndan sonraki
görünümü. (Ka¤›thane Beledi-
yesi Arflivi)

Resim 4. III no.l› kazan daire-
si.

Resim 5. Mimar Seyfi Arkan
taraf›ndan tasarlanan III no.l›
Makine Dairesi, 1998 Ekim
ay›nda yap›lan yol geniflletme
çal›flmas› s›ras›ndaki durumu.

Resim 6. III no.l› Makine Da-
iresi’nin iç mekan›ndan bir gö-
rünüfl.



da mimari kurgunun bir parças›d›r
(34E/752, 4; 5-6). Santral için gerekli olan so-
¤utma suyu Silâhtar Deresi’nden al›nmak-
tad›r. Derenin suyu süzülüp dinlendirildik-
ten sonra, kanalar ile makine dairesine
ulaflt›r›lan ve so¤utma ifllevini yerine geti-
ren su biraz ›s›nm›fl olarak at›k su taliye ka-
nallar› ile Haliç’e verilmektedir (Acar, 1977,
325).

Santralin kazanlar›ndan ç›kan cüruf,
ray sistemi ile cüruf tu¤las› imalathanesi
getirilmekte, burada çimento ile kar›flt›r›la-
rak cüruf tu¤las› imal edilmektedir. Tu¤la
imalathanesi güneyde fabrikadan uzakta,
Ka¤›thane deresi k›y›s›nda kurulmufltur.
Uzun ömürlü olan bu tu¤lalar elektrik fle-
bekesinde kablo ve muhafaza tu¤las› ola-
rak kullan›lmaktad›r (Acar, 1977, 325, 330;
fiekil 5).

Üretim fonksiyonunun tamamlay›c› di-
¤er bir ö¤esi olan tamir atölyeleri fabrika
yak›n›nda kurulmufllard›r. Güneydeki ça-
l›flma biriminde yer alan di¤er yap›lar ise,
memurlar›n çal›flt›¤› büro binas›, fabrika
müdürü lojman›, sökülebilir bir ev ile bekçi
lojman›d›r. Yönetim binas›, I numaral› ka-
zan dairesinin güney ucunda, fabrika girifli-
ni karfl›layan bir konumda bulunmakta, he-
men yak›n›nda fabrika müdürü lojman› ile
L planl› sökülebilir bir ev yer almaktad›r.
Bekçi lojman› ise kontrol amaçl› olarak is-
kele yak›n›nda bulunmaktad›r (fiekil 4).

Kuzeyde ise yaflam birimi olarak ta-
n›mlayabilece¤imiz alanda ikâmetgah bi-
nalar› ve lokanta yer almaktad›r. Evli iflçi
lojmanlar›, bekar iflçi lojmanlar› ve memur
lojmanlar› olmak üzere üç bloktan oluflan

bar›nma yap›lar› arazinin kuzey
do¤usunda, birbirlerine paralel
olarak yerlefltirilmifllerdir. Arazi-
nin kuzey bat› ucunda, Silâhtar De-
resi yak›n›nda ise lokanta yap›s›
yer almaktad›r. Oldukça yo¤un bir
flekilde a¤açland›r›lm›fl olan kuzey-
deki yaflam alan›, güneydeki fabri-

kan›n kirlili¤inden yal›t›lm›flt›r. Kuzeyde
karayolu ile s›n›rland›r›lan yaflam birimine
do¤u ve bat›dan iki girifl vard›r. Santral ala-
n›n› çevreleyen Silâhtar ve Ka¤›thane dere-
leri üzerinde santral ile bütünleflen ve
1930’lu y›llarda infla edildi¤i düflünülen, iki
köprüden sadece Fil Köprüsü günümüze
ulaflabilmifltir (uzun y›llar kullan›lmayan
Sünnet Köprüsü 80’li y›llar› ikinci yar›s›n-
da, yeni çevre yolu ba¤lant› yollar›n›n infla-
at› s›ras›nda kald›r›lm›flt›r.). Santralin ku-
zey bat› giriflinde infla tarihi bilinmeyen bir
mescit yer almaktad›r.

3.1. Ana Fabrika Yap›s›na ve II no.l›
Makine Dairesine ait bilgiler ve yerinde
tesbitler.

1912 tarihli “Mémoire descriptif et justi-
ficatif des dispositions dans l’Usine” bafll›k-
l› rapor, fabrikan›n ilk kurulufl döneminde-
ki yap›laflma kararlar›n›, mekanlar›n ve
makinelerin özelliklerini; Fabrika’n›n iflle-
yifl flemas›n› tan›mlamakta; ayr›ca yap›lar›n
ilk tasarlanandan daha genifl olarak infla
edildi¤ini belirtmektedir. Bu raporda Ka-
zan Dairesi’nin boyutlar›n›n 24.80x37.40
m., yerden yüksekli¤inin 3.60 m., mekan
yüksekli¤inin 11.40 m. oldu¤u, Makine Da-
iresi’nin boyutlar›n›n 22.30x50.00 m., yer-
den yüksekli¤inin 6.00 m., mekan yüksekli-
¤inin ise 14.00 m oldu¤u ifade edilmekte-
dir. Ayn› rapordan Makine Dairesi’nin ile-
ride eklenecek makineler düflünülerek da-
ha genifl yap›ld›¤› ö¤renilmektedir. 

Yine bu rapordan ana fabrika yap›s›n›
oluflturan I no.l› makine ve kazan daireleri-
nin betonarme platform üzerine çelik iske-
let bir konstrüksiyonun içi tu¤la ile doldu-
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Resim 7. Silahtara¤a Elektrik
Fabrikas›’n›n Silahtar deresin-
den genel görünümü.( Aytar,
1957b, 4)

Resim 8. 1956 y›l›nda yap›lan
ve bugün varolmayan IV no.l›
kazan dairesinden bir görünüfl.
(‹.E.T.T. 1957d, 8: 5)



rularak infla edildi¤i anlafl›lmaktad›r (Resim
2). Ayr›ca mekanlar›n ayd›nlat›lmas›n›n ka-
tedral usulü ve ayn› zamanda havaland›r-
may› sa¤layacak bir pencere sistemi ile ya-
p›ld›¤› ifade edilmektedir (34E/752, 3-4; Re-
sim 10-11).

T planl› ana fabrika yap›s›n› oluflturan
Makine ve Kazan Dairelerine ait, 1912 ta-
rihli raporda geçen bu bilgilerin d›fl›nda
2002 y›l›nda herhangi bir belgeye, projelere
ulafl›lamam›flt›r. Ancak 1921 y›l›nda ek ola-
rak infla edilen makine dairesinin ayr›nt›l›
çizimlerine ulafl›lm›flt›r. ‹lk makine dairesi
ile büyük ölçüde benzerlik gösteren II. nolu
makine dairesinin projesi ›fl›¤›nda mevcut
ana fabrika yap›s›n›n konstrüksiyonu ye-
rinde tespit edilme¤e çal›fl›lm›flt›r.

II no.l› Makine Dairesi, çelik kolonlar
ile tümüyle betonarme temele oturmakta-
d›r. Çelik kolonlar, 3 metre yükseklinde 52
cm kal›nl›¤›nda kargir bir duvara (subas-
man) k›smen gömülü olarak, betonarme
radye üzerine oturmaktad›r.

T planl› ana fabrika yap›s›n›n do¤u-ba-
t› do¤rultusunda yap›lan sondaj çal›flmas›-
na ait 1918 tarihli bir belgeye göre belli ara-
l›klarla 10 m, 15 m., 24 m.ye inilmifltir. Bu
metrelerde flist, çamur ve toprak zemine
ulafl›lm›flt›r (34E/768). 1921 y›l›nda infla edi-
len II no.l› makine dairesinin temellerinin
radye olarak tasarlamas›nda bu sondaj so-
nucunun etkili oldu¤u düflünülmektedir.

Binan›n iç ölçüleri 20x25 m., d›fl ölçüle-
ri 20.24x25.32 m. saçak iç yüksekli¤i zemin-
den itibaren 19.92 m., mahya iç yüksekli¤i
24.50 metredir.

Binan›n çat› aç›kl›¤› uzun do¤rultuda 5
m. aks aral›¤› ile düzenlenen 20 m. aç›kl›kl›
çelik makaslar ile geçilmektedir. Bu çat›
makaslar›, temelden örgü çubuklar› ile
oluflturulmufl çok parçal› çelik kolonlar ola-
rak yükselen ve a¤›r bir kreyn ray›n› mes-
netledikten sonra, incelen perçinli kolonlar-
la tafl›nmaktad›r. 

Yap›n›n cephesi 3 s›ra pencere dizisin-
den oluflmufltur. Pencere sistemi de yap›n›n
bütünüyle uyumlu bir biçimde metal ola-
rak uygulanm›flt›r. Yap›n›n d›fl duvarlar›,
örgü çubuklu kolonlar›n d›fl yüzlerine yer-
lefltirilen hafif I profilleri aras›na örülen in-
ce bir tu¤la dolgu ile oluflturulmufltur. Bun-
lar›n iç ve d›fl yüzleri s›vanm›flt›r. Bu dolgu-
nun yerinde durabilmesi ve sistemin makas
düzlemine dik do¤rultuda stabilitesinin
sa¤lanabilmesi için I profillerine rijit olarak
ba¤lanan yatay kuflaklar düzenlenmifltir.
Cephede metal konstrüksiyon oldu¤u gibi
sergilenmektedir. (K›raç ve Ökten, 1995, 34-
35)

‹ki makine dairesi aras›nda 5 m. genifl-
li¤inde 6.66 m. uzunlu¤unda fabrika flefi
ofisi ve bir geçit bulunmaktad›r (34E/771;
fiekil 5).

Bina projedeki boyutlara ve genel
konstrüksiyona uygun infla edilmifltir. An-
cak kolon detaylar›nda farkl›l›k gözlen-
mektedir 

2002 y›l›nda I ve II no.l› Makine dairele-
rinde yap›lan tespit çal›flmas›nda I no.l› ma-
kine dairesinin 1912 tarihli raporda da ifade
edilen boyutlarda infla edildi¤i belirlenmifl-
tir. 
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Resim 10. Yönetim binas› ve I
numaral› Makine Dairesi’nin
infla edildi¤i ilk y›llar 

Resim 11. I numaral› Makine
Dairesi ve turbo alternatörle-
rin görünümü (Aytar, 1957a,
4)

Resim 9. Önde Silahtar Deresi
üzerindeki so¤utma suyu ka-
nal› girifli, arkada ana fabrika
yap›s› ve II no.l› makine daire-
si ile havai hatt›n 1929 y›l›n-
dan önceki görünümü. (Ka¤›t-
hane Belediyesi Arflivi)

fiekil 5. II no.l› makine Dairesi
özgün kuzey görünüflü
(34E/771, Plan no EU/3/35).



I no.l› makine dairesi ile II no.l› makine
dairesi aras›nda büyük ölçüde benzerlik
görülmektedir. Farkl›l›k çelik kolonlar›n
detaylar›ndad›r. I no.l› makine dairesinin
kolon detay› II no.l› makine dairesine ait
projelerdeki detay ile ayn›d›r. Bu da göster-
mektedir ki 1921’de infla edilen II no.l› ma-
kine dairesine ait projeler I no.l› makine da-
iresinin benzeri olarak tasarlanm›fl ancak
uygulama s›ras›nda baz› detaylarda farkl›-
l›k yap›lm›flt›r.

Türbinlerin oturdu¤u ara kat her iki
mekanda da betonarme olarak gözlenmifl-
tir. II no.l› makine dairesine ait özgün pro-
jede çelik olarak görülen bu katlar›n, za-
man içerisinde yenilenen türbinlerle birlik-
te betonarmeye çevrilmifl olabilece¤i düflü-
nülmektedir (Resim 12-14).

I no.l› Makine Dairesi ile birlikte T plan-
l› ana fabrika yap›s›n› oluflturan I no.l› Ka-
zan Dairesi de tespit çal›flmam›zda yer al-
maktad›r. Ancak mevcut kazanlar ve olum-
suz flartlar mekan içinde ölçüm yap›lmas›-
na izin vermemifltir. Kazanlar nedeniyle
tam anlam›yla alg›lanamayan mekan›n d›-
flar›dan yap›lan gözlem neticesinde makine
dairesi ile benzer bir cephe düzenine sahip
oldu¤u tesbit edilmifltir (Resim 19-21).

Bu makine dairesi ile bitiflik olarak infla
edilmifl olan, II. no.l› kazan dairesinden gü-
nümüze yaln›z betonarme platform ulafl-
m›flt›r (Resim 3, 17).

3.2. Tesisin Havaî Hatt› ve Konstrüksi-
yonu:

Kazanlarda yak›lmak üzere deniz yolu
ile gelen kömürün mavnalardan al›nmas›
için vinçler ve havai hat yap›lm›flt›r (Aytar,
1957a, 5). Fabrika r›ht›m›ndaki döner vinçle
mavnadan al›nan kömür, monorayla kö-
mür deposuna veya aç›kta saptanan bölge-
lere y›¤›nlar halinde aktar›lmaktad›r. Bura-
dan da kazan dairesine basit bir vinç ve
monorayla aktar›lan kömür yak›lmaktad›r.
Ortaya ç›kan curuf el arabalar›yla d›flar›ya
al›narak, yine, monorayla briket atölyesine
tafl›narak ifllenmektedir. (Acar, 1977, 325;
Cengizkan, 2001, 7; fiekil 6, Resim 9)

“‹stanbul Belediyesi ‹.E.T.T. Umum
Müdürlü¤ü 1940 senesi Bilançosu ve ‹fllet-
me Neticeleri” isimli ve 1941 tarihli yay›n,
Fabrika’n›n o y›llardaki durumu hakk›nda
bize bilgi vermektedir. Buradan Fabri-
ka’n›n kazan ve türbin tesisat›n›n 1940 y›l›-
na kadar sürekli yenilenmesine karfl›l›k, kö-
mür nakliye tesislerinin günde 250-260 ton
kömür tüketimine hizmet etmesine ra¤men
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Resim 12. I no.l› Makine Da-
iresi’nin Kaz›m Karabekir
Caddesi’nden görünümü.

Resim 13. I no.l› Makine Da-
iresi’nin içinden bir görünüfl.
(Foto: Aras Neftçi, 1995)

Resim 14. I no.l› Makine Da-
iresi’ndeki 2 ve 3 no.l› turbo al-
ternatörler. (Foto: Aras Neftçi,
1995)

Resim 15. I no.l› Kazan Daire-
si bat› cephesi (Ka¤›thane Bele-
diyesi Arflivi).

Resim 16. I no.l› Kazan Daire-
si’nde bulunan I no.l› kazan.

Resim 17. Altta II no.l› Kazan
Dairesi’nden günümüze ula-
flan betonarme platform; karfl›-
da I no.l› Kazan Dairesi.



yenilenmedi¤i (‹.E.T.T., 1941, 71); di¤er ta-
raftan zeminin kötü olmas›n›n demir köprü
sütunlar›n›n baz›lar›n›n çökmesine neden
oldu¤u, tesisat›n demir inflaat k›sm›n›n cid-
di bir onar›m›na gereksinim duyuldu¤u ö¤-
renilmektedir (‹.E.T.T., 1941, 73).

1955 y›l›nda fabrikan›n donan›m›nda
modern üretim ve teknik esaslar›na göre bir
tak›m yenilikler yap›lm›fl, kömür nakil te-
sislerinin yenilenmesi de bu kapsamda ger-
çeklefltirilmifltir (‹.E.T.T., 1957e, 12: 1).

Tesisattan günümüze yaln›zca havaî
hatt›n çelik kostrüksiyon sütunlar›n› tafl›-
yan beton ayaklar kalm›flt›r. Bu sistemin
1985-86 y›llar›nda IV no.lu kazan dairesi ile
birlikte söküldü¤ü tahmin edilmektedir.
R›ht›m›n çevresi beton bir duvarla örül-
müfl, iskele de metruk bir haldedir (Resim
18). Bu tesisat›n ayr›nt›l› tan›m› ancak elde-
ki belgeler ›fl›¤›nda yap›lmaktad›r.

3.3. Kömür Park› ve Kömür Nakil Te-
sisi:

13.10.1923 tarihli kömür park›na ait 5
no.l› plandan (fiekil 6) anlafl›ld›¤› kadar›yla,
kazan dairesi ile Ka¤›thane deresi aras›nda-
ki alanda yer alan park›n güneybat› ucunda
20.00 m. x 49.00 m. büyüklü¤ünde bir kö-
mür deposu yer almaktad›r. Kömür park›
50.000 m. x 124.000 m. boyutundaki havai
hat ile s›n›rland›r›lm›flt›r (34E/794). Kömür
park›n›n stok kapasitesi 30-40 bin ton ka-
dard›r (Resim 1).

3.4. Yeni R›ht›m Plan› ve Vinç:

Silahtara¤a Elektrik Fabrikas›n›n 1928
tarihli yeni r›ht›m›na ait paftadan, Haliç’e
do¤ru 30x5 metrelik bir iskele ile birlikte
yaklafl›k 70 metre uzunlu-
¤unda, ortas›nda döner vin-
çin (Resim 1) yer ald›¤› r›ht›m
gözlemlenmektedir. R›ht›m
geniflli¤i de iskelede oldu¤u
gibi 5 metredir (34E/809,
EU/2/69; fiekil 7).

30 m.lik iskelede kaz›klar 10 aks aral›-
¤›nda yerlefltirilmifl ve 6.50 metre uzunlu-
¤undad›r. ‹skeleden deflarj kanal›na kadar
olan k›s›mda ise kaz›klar 23 aks aral›¤›yla
yerlefltirilmifltir. Bu aks aral›klar› 2.25
cm.den 3.31 cm.ye kadar de¤iflmektedir.
Kaz›klar›n boyutu iskeleyle ayn›d›r.

R›ht›mdaki 30 tonluk sabit ve  kendi ek-
seni etraf›nda dönen vinç kaz›k temeller
üzerine oturmaktad›r (34E/752, 9-10). 8
metre yar›çap› olan bir alan› tarayan vincin
19 m. yükseklikteki bir kovay› doldurabil-
di¤i, bunun da kömürü 16 metre yükseklik-
te giden rayl› bir sistemle ana fabrikaya ak-
tard›¤› anlafl›lmaktad›r (Cengizkan, 2001, 8).

3.5. Fabrikay› oluflturan di¤er yap›la-
r›n mimari özellikleri 

Silahtara¤a Elektrik Fabrikas›’n›n üre-
tim yap›lar› d›fl›nda yukar›da da belirtildi¤i
gibi yaflama ve yönetim birimleri de bulun-
maktad›r.

Yönetim binas›; üç katl› olan yönetim
binas›, ana girifli ortaya alan merkezi bir
düzenlemeye sahiptir. Yap›m sistemi kar-
gir olan bina I. Ulusal mimarî üslubunu
yans›tmaktad›r. ‹kinci kattan çelik konst-
rüksiyonlu bir geçit ile 1 numaral› makine
dairesine ba¤lanmaktad›r (fiekil 8; Resim
12).
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fiekil 6. Kömür park› ve havai
hatt› gösterir plan (34E/794). 

fiekil 7. R›ht›m plan›.
(34E/809, EU/2/69)

Resim 18. R›ht›m›n günümüz-
deki durumu.

fiekil 8. Yönetim binas›n›n öz-
gün cephe çizimi (34E/752).



Fabrika müdür lojman›; kareye yak›n
planl› 2 katl› y›¤ma yap›m sistemi ile infla
edilmifl olan bu binan›n, 1921 tarihli plan›
(34E/775) ile 2004 tarihli tesbiti karfl›laflt›r›l-
d›¤›nda, projeye uyulmad›¤› veya zaman

içinde de¤iflikliklere u¤rad›¤› gö-
rülmektedir (fiekil 9; Resim 19).

‹kametgâh; dikdörtgen planl›
ve iki katl› olan bu binan›n, genifl
saçaklar› ahflap payandalarla
desteklenmifltir. 1918 tarihli vazi-
yet plan›nda di¤er yap›lardan
uzak ve kömür depolar›na yak›n
konumdaki ikâmetgâh olarak ge-
çen yap› oldu¤u düflünülmekte-

dir. Bu yap› da I. Ulusal mimarî üslubunu
tafl›maktad›r (fiekil 10; Resim 20). Binaya ya-
p›lan eklerle de¤iflikli¤e u¤ram›flt›r.

Lokanta (kantin); mevcut lokanta bina-
s›n›n bir bölümü iki katl› bir bö-
lümü tek katl› y›¤ma sistemle in-
fla edilmifltir. Di¤erlerinden daha
bask›n olarak cephede kullan›lan
elemanlar I. Ulusal Mimarî Üs-
lub özelliklerini tafl›maktad›r. 3
A¤ustos 1923 tarihli proje, yan-
m›fl eski lokanta binas› yerine ha-

z›rlanm›fl ve uygulanm›flt›r (34E/793). Za-
man içinde binaya ek yap›lm›fl ve lokal ola-
rak kullan›lm›flt›r (fiekil 11; Resim 21).

Atölye ve di¤er binalar; As›l fabrika ya-
p›s›n›n d›fl›nda kalan atölyeler de çelik iske-
let sistemi ile infla edilmifltir. Genellikle tek
katl› olan bu binalar tescilli olmamakla bir-
likte santralin bütünlü¤ü aç›s›ndan önemli-
dir. (fiekil 12; Resim 22).

Lojmanlar; fabrika arazisinin kuzeyin-
de yo¤un olarak a¤açland›r›lm›fl bir alanda
bulunmaktad›r. Kuzey güney do¤rultusun-
da ve birbirine paralel olarak yerlefltirilmifl-
lerdir 

Evli iflçi lojmanlar›; tek katl›, tafl temel
üzeri tu¤la ile infla edilmifl olan lojmanla-
r›n, 7 mart 1921 tarihli projesine ulafl›lm›fl-
t›r. Lojmanlarda birimlerin her biri yaklafl›k
45 m_ toplam alana sahiptir. Her birine sa-
lon, yatak odas›, mutfak ve tuvaletin aç›ld›-
¤› bir koridordan girilmektedir. Bu plan ti-
pi befl kez tekrar edilerek ince uzun bir blok
oluflmaktad›r (34E/749; fiekil 13; Resim 23).

Bekâr iflçi lojmanlar›; koridor üzerinde
karfl›l›kl› odalardan oluflan bu blok da, evli
iflçi lojmanlar› gibi ince uzun bir blokdur.
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fiekil 9. Fabrika müdür lojman›
cephelerinin özgün çizimi
(34E/775).
Resim 19. Zaman içinde de¤i-
flikliklere u¤rayan müdür loj-
man›.
Resim 20. ‹kametgâh›n günü-
müzdeki görünümü.

fiekil 10. ‹kametgâh›n özgün
cephe çizimleri (34E/752).

fiekil 11. Lokanta’n›n özgün
projesi (34E/793). 
fiekil 12. Atölyelerin özgün
projesi (34E/774).
Resim 21. I. Ulusal mimarî üs-
lûbu özelliklerini tafl›yan lo-
kanta binas›.
Resim 22. Atölyelerin bugün-
kü durumu.



Binan›n iki ucunda ve orta aks›nda olmak
üzere dört girifl kap›s› bulunmaktad›r. Islak
hacimler (tuvaletler) ve mutfaklar uçlarda-
ki girifllerin iki yan›nda yer almaktad›r. 20
bekâr iflçi yatak odas› bulunmaktad›r. Her
iki lojman›n da cephesi ayn› karakterdedir
(fiekil 14; Resim 24).

Memur evleri; ilk olarak 1912 tarihinde
iki kat ve yar›m bodrum olarak planlanm›fl-
t›r (34E/752). Bugün üç katl› olan bu lojma-
na 1923 y›l›nda gerçekleflen bir proje ile kat
ve merdiven blo¤u eklenmifltir. Yanlardaki
merdivenlerden ikifler, ortadaki merdiven-
den dörder olmak üzere her katta sekiz da-
ireye ulafl›lmaktad›r.(fiekil 15; Resim 23).

4. Günümüzdeki durumu:

1914 de bir kompleks olarak kurulan ve
zaman içerisinde eklemeler ile geliflen sant-
ral, 1937 y›l›nda Nafia Vekaleti taraf›ndan
sat›n al›nm›fl; 1939 y›l›nda ç›kar›lan bir ka-
nunla kurulan ‹.E.T.T.’ye ba¤lanm›flt›r
(‹.E.T.T., 1, 1956, 30). 1970 y›l›nda TEK (Tür-
kiye Elektrik Kurumu) in idaresine geçmifl-
tir. Fabrika’da 1960’a kadar süren yap›lafl-
ma çal›flmalar›, bu y›llarda geniflleme¤e
bafllayan flehirde sanayinin bu bölgeye kay-
mas›na neden olaca¤› için sak›ncal› bulun-
mufl (Gürel, 1963, 2-3); 70’li y›llarda santra-
lin konumu ve verimlili¤i tart›fl›lmaya bafl-
lanm›flt›r. Geliflimini tamamlayan tesis
bundan böyle önemini kaybetmeye baflla-
m›flt›r. fiehir merkezinde oldukça genifl bir
alan iflgal eden tesis 1974 y›l›nda Türki-
ye’nin enerji ihtiyac›n›n sadece %3.74’ünü
karfl›layabilmekte idi. Enerji üretiminde
taflkömürünün kullan›lmas› ekonomik ol-

mad›¤› gibi kömürün santrale
iki kademeli nakli de ayr› bir
külfet getirmektedir (Acar, 1977,
324, 326, 328). 1956 y›l›nda
130.000 kw’a yükselmifl olan ku-
rulu güç, eski gruplar›n hizmet
d›fl› olmas›yla 50.000 kw güce
düflmüfl ve Alibeyköy Baraj› ya-
p›ld›ktan sonra, Silahtar deresin-
den yeterli miktarda so¤utma
suyu alamayan santralde Mart
1983 tarihinde üretimine son ve-
rilmifltir. Sadece güç aktar›m
merkezi olarak kullan›lan sant-
ral günümüze baz› kay›plarla
gelebilmifltir.

Sökümler 1987 y›l›nda bafllam›flt›r. Ana
fabrika yap›lar›ndan II ve III no.l› kazan da-
ireleri ile havai hat bir yüklenici firmaya ve-
rilmek suretiyle söktürülmüfltür. Ancak
1914 tarihli T planl› ilk
kazan ve makine dairesi
ile 1923 de eklenen II
no.l› makine dairesi öz-
gün olarak günümüze
ulaflabilmifltir. ‹skele
metruk olup (Resim 18), havai hattan ise ge-
riye sadece ayaklara ait izler kalm›fl, rayl›
sistem tamamen sökülmüfl, su tahliye ka-
nallar› kapat›lm›flt›r (Resim 25). Komplekse
ait di¤er yap›larda da de¤iflim olmakla bir-
likte kompleks bütünlü¤ünü büyük ölçüde
korumaktad›r (Resim 26).

Yak›n bir zamanda müdürlük binas›n›n
da boflalt›lmas› ile Santral kompleksi iflçi
lojmanlar› ve bir iki atölye d›fl›nda tama-
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fiekil 13. Evli iflçi lojmanlar›-
n›n özgün projesi (34E/749).

fiekil 14. Bekar iflçi lojman› öz-
gün cephe ve plan› (34E/749).

fiekil 15. Memur evlerinin
1912 tarihli projesinde özgün
cephe çizimi (34E/752).

Resim 23. Evli iflçi ve memur
lojmanlar›n›n görünümü.

Resim 24. Bekar iflçi lojmanla-
r›n›n bugünkü görünümü.

Resim 25. Çökmüfl so¤utma
suyu kanallar›ndan biri.



men terk edilmifl durumdad›r.

Günümüze büyük ölçüde korunmufl
olarak ulaflan kompleksin T planl› ana fab-
rika yap›s›, ona ek olarak yap›lan II no.l›
makine dairesi ile 1939’da kurulan III no.l›
kazan dairesi (Resim 4) ve 1940’larda beto-
narme olarak infla edilen III no.l› makine
dairesi (Resim 5) halen mevcuttur. Bu yap›-
lar geçmiflteki üretime ait makine, kazan ve
çeflitli tesisat› da sergilemektedirler (Resim
27-29). II no.l› ek makine dairesinin önünde
yer alan II no.l› kazan dairesi ise sökülmüfl-
tür. Bu yap›dan geriye üst yap›n›n oturdu-
¤u betonarme platform ve birkaç detay izi
kalm›flt›r. 1956 y›l›nda iflletmeye aç›lan IV
no.l› kazan dairesi tamamen sökülmüfltür;
bofl arsas› depo olarak kullan›lmaktad›r
(Resim 30).

5. Silahtara¤a Elektrik Fabrikas› koru-
ma karar›n›n al›nma süreci

20.yy.›n bafl›nda kurulan Silahtara¤a
Elektrik Fabrikas›, Haliç’teki sanayileflmeyi
h›zland›ran bir unsur olmufltur. Sanayinin
çekti¤i ifl gücü, bölgede konut sorununu
beraberinde getirmifl ve yap›laflma baflla-
m›flt›r. Santralin bölgedeki hava kirlili¤inde
de önemli ölçüde katk›s› olmufltur. ‹stan-

bul’un çeflitli semtlerinde yap›lan hava kir-
lili¤i etütlerinde Silahtar civar›n›n en kirli
semt oldu¤u tespit edilmifltir. Ayr›ca sant-
ralin so¤utma suyunun Ka¤›thane deresine
boflaltma a¤z›nda su s›cakl›¤› 38 °C’a(3)

ulaflmakta bu da termik kirlili¤e neden ol-
maktad›r. (Acar, 1977, 325-326)

Haliç’deki tüm sanayi yap›lar› için ge-
çerli olan bu sorunlar, bölge için ciddi oran-
da tehlike unsuru olmufltur. Geç de olsa
Haliç’in sanayi yerleflmesi aç›s›ndan uygun
olmad›¤› anlafl›lm›fl, yeni ulafl›m olanakla-
r›n›n sundu¤u imkanlarla, merkezden
uzakta alternatif sanayi alanlar› tercih edil-
meye bafllanm›flt›r. Özünde sürekli de¤iflim
ve geliflim olan sanayi, Haliç’de s›k›flm›fl,
önce çevreyi dolay›s›yla da kendisini yok
etmeye bafllam›flt›r.

Bölge genelinde yaflanan bu sorunlar
Haliç’in ›slah›n› gündeme getirmifltir. 70’li
y›llarda had safhaya ulaflan kirlilik akade-
mik çevrelerce ele al›nm›fl, 1980’lerde ise
Belediyenin giriflimiyle Haliç’in ›slah›na
yönelik çal›flmalar bafllam›flt›r. 

Haliç’teki sanayi yap›lar›n›n fark edil-
mesi, y›k›m tehlikesi ile karfl› karfl›ya kal-
d›klar› belediye ›slah çal›flmalar› s›ras›nda
olmufltur. 1987-88 y›llar›nda, bölgede yer
alan ve y›k›lmak üzere listelenen yap›lar
aras›nda karakteristik mimarisiyle dikkat
çeken baz› sanayi yap›lar›n›n Haliç’in kur-
tar›lmas›nda öncelikli görev üstlenebilece¤i
fikri ortaya ç›km›flt›r. Bunun neticesinde
baz› sanayi yap›lar› korunmufl ve günümü-
ze ulaflabilmifltir.

Bunlardan biri de Silahtara¤a Elektrik
Fabrikas›’d›r. 1980’li y›llar›n sonunda y›-
k›mlar›n bafllad›¤› Santralin, Eyüp Beledi-
yesi’nin 1990 y›l›ndaki giriflimi ile, “Enerji
Müzesi” ne dönüfltürülmesi gündeme gel-
mifltir. Belediyenin bu baflvurusu do¤rultu-
sunda, Kültür Bakanl›¤› ‹stanbul I Numara-
l› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Ku-
rulu’nun 2532 say›l› ve 6.3.1991 tarihli kara-
r› ile santral yap›lar› tescil edilmifltir.
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(3) 1976’daki bu durum 1950
tarihli raporda da vurgulan-
maktad›r.

Resim 26.

Resim 27.

Resim 28.

Resim 29.



Santraldeki kazan daireleri, makine da-
ireleri, so¤utma suyu kanallar›, kömür tesi-
sat› (santral), ikametgahlar, lokalin, trafo
binas› ve Alibeyköy (Silahtar) deresi üze-
rindeki iki köprü, gerek mimarileri, gerekse
donan›mlar›yla birlikte bir bütün olufltur-
du¤undan, bunlar›n koruma kapsam›na
al›nmas›na karar verilmifltir. Ayr›ca bu
alandaki yap›lara endüstri müzesi olarak
ifllev verilmesinin uygun olaca¤› da karara
ilave edilmifltir. Bu karar ile y›k›mlar›n
önüne geçilmifl, yeniden ifllevlendirilmek
suretiyle korunmas› amaçlanm›flt›r. 

Eyüp Belediyesi’nin 10.01.2002 tarihli
Kültür Tesisi (Endüstriyel Müze, Teknoloji
ve Bilim Merkezi) alan› önerisi, ‹stanbul
Büyükflehir Belediye Meclisi taraf›ndan ka-
bul edilmifltir. Koruma kurulu da 3.3.2003
tarihli ve 14697 say›l› karar›nda, Belediye
Meclisi’nin 20.03.2002 tarihli kararlar› do¤-
rultusunda; 1/5000 plan tadilat›n›n uygun
oldu¤una, Kurulun 1991 tarihli karar› ile
tescil edilen tüm yap›lar›n 1/1000 paftalar
üzerine ifllenmesine karar vermifltir.

1990’l› y›llar›n bafl›ndan itibaren yafla-
nan yasal koruma surecinin ard›ndan, ya-
k›n bir tarihte (Nisan 2004) Bilgi Üniversite-
si’ne 20 y›ll›¤›na kiralanan Fabrikan›n mü-
ze/kültür merkezi olarak ifllevlendirilmesi
gündeme gelmifltir. Halen bu yolda çal›fl-
malar sürmektedir.
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kodu/yer no), “Silâhtara¤a’da infla edilen lojman ve vince ait planlar ile
haz›rlanan rapor.” konulu belge.

34E/756. 12/2/1914 tarihli, 34E756 say›l› dosya, 230/48.73..8. (fon
kodu/yer no), “Sel yüzünden hasar gören Silâhtara¤a’daki elektrik fab-
rika inflaat›n›n bitirilme süresinin, uzat›lma iste¤i üzerine, bu sürenin
tespitine dair rapor ve yap›lan yaz›flmalar.” konulu belge.

34E/768. 1/3/1919 tarihli, 34E768 say›l› dosya, 230/48.74..8. (fon
kodu/yer no), “Silâhtara¤a fabrikas›n›n bulundu¤u arazinin yap›s›n›
tespit için yap›lan sondaj çal›flmalar› hakk›nda yaz›flmalar.” konulu
belge.

34E/771. 31/1/1921 tarihli, 34E771 say›l› dosya, 230/48.74..11.
(fon kodu/yer no), “Silâhtara¤a fabrikas›nda yap›lacak de¤iflikliklerin
planlar›.” konulu belge. 

34E/774. 19/7/1921 tarihli 34E774 say›l› dosya, 230/48.74..14. (fon
kodu/yer no), “Silâhtara¤a’da infla edilecek depo imalathane ve çeflitli
binalara ait planlar›n tasdik edilmesinde bir sak›nca görülmedi¤i.” ko-
nulu belge.

34E/775. 1/10/1921 tarihli, 34E775 say›l› dosya,  230/48.74..15.
(fon kodu/yer no), “Silahdara¤a’da çal›flan kifliler için yap›lacak bina-
lardan vergi al›nmamas›.” konulu belge.

34E/793. 22/8/1923 tarihli, 34E793 say›l› dosya, 230/49.76..6. (fon
kodu/yer no), “Silahdara¤a Elektrik fabrikas›nda infla edilecek yeni lo-
kantaya ait projenin tasdik edilerek gönderildi¤i.” konulu belge.

34E/794. 13/10/1923 tarihli, 34E794 say›l› dosya, 230/49.76..7.
(fon kodu/yer no), “Silâhtar fabrikas›ndaki kömür park›n›n yerini gös-
teren plan.” konulu belge. 

34E/805. 31/10/1926 tarihli, 34E805 say›l› dosya, 230/49.77..3 (fon
kodu/yer no), “Silâhtara¤a fabrikas›na laz›m gelen kömürün nakliye-
sindeki güçlüklerin giderilmesi için gerekli tedbirlerin al›nmas›.” ko-
nulu belge.

34E/809, 20/5/1928 tarihli, 34E809 say›l› dosya, 230/49.77..7. (fon
kodu/yer no), “Silahtara¤a fabrikas›na kurulacak muhtelif makinalar›n
planlar›n›n tasdik edilmesi.” konulu belge.
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Resim 30.
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Devlet Adamlar›n›n yetiflmesi ve baflar›l›
say›lmas› hususunda zaman›n siyasi, iktisadi
ve sosyal flartlar› do¤rudan etkilidir. Bu se-
beple devletlerin yükselifl dönemlerinde
önemli kademelerde görev yapan kifliler ge-
nellikle baflar›l› olarak kabul edilirler. Durak-
lama ve çöküfl dönemlerinde baz› idareciler
yükselifl dönemi flahsiyetlerinden üstün me-
ziyetlere sahip olsalar da devrin zor flartla-
r›ndan dolay› hak ettikleri gibi de¤erlendiril-
mezler. Osmanl› Devletinin art›k duraklad›-
¤› hatta geriledi¤i dönem say›lar XVIII. Asr›n
ilk yar›s›nda yetiflmifl ve önemli vazifeleri
hep baflar›yla yapm›fl olan Yahya Pafla da
ikinci gruptaki devlet adamlar›na örnek ola-
rak verilebilecek flahsiyetlerden biridir.

Yahya Pafla Eyüp Camii Hatibi Mustafa
Efendi’nin(V.1131/1718)(1) büyük o¤ludur.
Do¤um tarihi ile ilgili tahmini de olsa kesin
bir tarih söylemek oldukça zordur(2). Yahya
Pafla Çocuklu¤unu babas›n›n vazifesi sebe-
biyle ‹stanbul’un en önemli ibadet ve e¤itim
mekanlar›ndan biri olan Eyüp’te geçirmifl bu
sayede hem ilmi, hem ahlaki hem de askeri
bak›mdan ciddi bir e¤itim alm›flt›r. Çocuk ve
gençlik dönemini dolu dolu de¤erlendiren
Pafla’n›n tarih sahnesine ç›kmas› 1135/1724
tarihinde Rumeli Payesiyle Adana Valili¤ine
tayin edilen Hekimo¤lu Ali Pafla’n›n kethü-
das› olmas›yla gerçekleflmifltir(3). Ayn› za-
manda Ali Pafla onu k›z› ile evlendirmifltir.
Zilkade 1144/Nisan 1732’de Vezir-i Azam
Hekimo¤lu Ali Pafla Yahya A¤a’y› Osmanl›
bürokrasisinin en önemli memuriyetlerinden
say›lan vezir kethüdal›¤›na getirmifl ve bu
görevi yürüten Kel Ahmed A¤ay›  azletmifl-
tir. Ancak yedi ay sonra Yahya A¤a  büyük
Mir-i ahur(4) olmufl böylelikle de  Kel Ahmed
A¤a tekrar vezir kethüdal›¤›na iade edilmifl-
tir(5).

1147/1735 de vezir olan Pafla birçok vila-
yette ve sancakta valilik seraskerlik muhaf›z-
l›k ve muhass›l›k(6) görevlerinde bulunmufl-
tur. 

Yahya Pafla’n›n Vezirli¤i Döneminde Al-
d›¤› görevleri flu flekilde listelememiz müm-
kündür:

1147/1735-1148/1735 Revan Seraskerli¤i,
Safer 1148/Haziran 1735-Zilhicce

1148/May›s 1736 Trabzon valili¤i 
1148-1150 Özi Seraskerli¤i
Muharrem 1150/May›s 1737-1153 Rusya

Esareti
Muharrem 1154/Mart 1741-Rebiulevvel

1154/May›s 1741 Bursa Valisi
1154-1156 M›s›r Valili¤i
Rebiulevvel 1156/Nisan 1743 Kaptan-i

Derya
Ramazan 1156/Ekim 1743- Re-

ceb1159/temmuz 1755 Belgrad Muhaf›z›
1159/1745-1161/1747 Rumeli Valisi 
fievval 1161/Ekim 1748 Ayd›n Muhass›l›(7)

Zilkade1161/Kas›m 1748  Musul Valisi
Zilhicce 1161/Aral›k 1748 Diyarbak›r Valisi
Zilkade 1162/Ekim 1749-1166/1752 Ana-

dolu Valisi
1166/1752-1167/1753 Vidin Valisi
Zilhicce 1167/Eylül 1754-1168 ‹kinci Defa

Rumeli Valisi
fievval 1168/Temmuz 1755 Yanya ve T›r-

hala Valili¤i
Zilkade 1168/A¤ustos 1755 Vefat 

Yahya Pafla ile alakal› hayat›nda zikre-
dilmesi gereken önemli olaylardan biride
Öze Valili¤i s›ras›nda Ruslara esir düflmesi-
dir. 1150 senesinde Sadrazam Kethüdas› Os-
man Halisa Efendinin tesiriyle Yahya Pafla-
n›n uyar›lar›n› dikkate almayarak, Kaleye
gerekli takviye zaman›nda yap›lmam›flt›r.
Yahya Pafla ve Yard›magelen Kolçak ‹lyas
Pafla Komutas›ndaki Osmanl› Kuvvetleri sa-
y›lar› 100 bini aflan Rus taarruzuna uzun
müddet mukavemette bulunmufl, ancak bek-
lenen yard›m›n gelmemesi üzerine kale düfl-
müfl Yahya Pafla esir edilerek, dört y›l Rusya
Topraklar›nda esaret hayat› yaflam›flt›r.
1153/1741 y›l›n›n sonunda yap›lan anlafl-
mayla serbest kalm›flt›r. ‹stanbul’a geldi¤in-
de vezirlik tu¤lar› ibka olunarak önce Bursa,
ard›ndan M›s›r sanca¤› kendisine tevdi edil-
mifltir(8).
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Resim 1; Yahya Pafla’n›n ba-
bas› Mustafa Efendi’nin
Eyüp’teki kabir tafl›

Resim 2; Yahya Pafla’n›n o¤lu
Ali Bey’in dedesinin yan›n-
daki mezar›

(1) Mustafa Efendinin kabri
Eyüp Camiinin do¤usunda
Mihriflah Sultan ile Hançerli
Sultan türbesi aras›ndaki me-
zarl›ktad›r. Vefat tarihi
1141/1728’dir. Kitabesine “
Merhum ve ma’fur Eyyüb hatibi
Mustafa Efendi ruhiçün fi sene
1141” yaz›l›d›r (bkz. Re-
sim1). 
(2) Yahya Pafla’n›n Hekimo¤-
lu Ali Paflan›n damad› ve
Kethüdas› olmas›ndan  hare-
ketle 1100/1688 tarihinden
sonra do¤du¤unu söylemek
mümkündür.
(3) Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmanî yahud Tezkire-i Mefla-
hir-i Osmaniyye, (yay. Ali Ak-
tan vd.) c.III, ‹stanbul 1996.
s.631; ‹smail Hakk› Uzunçar-
fl›l›, Osmanl› Tarihi, IV/2, An-
kara 1988, s.326
(4) Saray ah›r› halk›n›n, sara-
çalar›n ve yedekçilerin amiri.
Mehmet Zeki Pakal›n, Os-
manl› Tarih Deyimleri ve Te-
rimleri Sözlü¤ü, II, ‹stanbul
1993,s.541
(5) fiemdanizade F›nd›kl›l›
Süleyman Efendi, Mür’i’t-Te-
varih,(Yay. M.Münir Aktepe),
Cild I, ‹stanbul 1976, s.29
(6) Muhass›l: Vilayetlerde de-
velete ait vergileri toplayan
memurlar, Pakal›n, age,s.569
(7) Baflbakanl›k Osmanl› Ar-
flivi Mühimme Defterle-
ri(MD), 153/327/2
(8) fiemdanizade F›nd›kl›l›
Süleyman Efendi age, s.104



Özetle Yahya Pafla 21 y›ll›k vezaret haya-
t›nda bulundu¤u tüm görevlerinde baflar›l›
olmufl ve taltif edilmifltir. Ayr›ca çefletli böl-
gelerde ç›kan isyanlar›n bast›r›lmas›nda bü-
yük maharet göstermifltir. Özi’de esir düfl-
mesi de dahil olmak üzere yapt›¤› vazifeleri-
ni tamam›nda üstün baflar› gösterdi¤i rahat-
l›kla söylenebilecek ender tarihi flahsiyetleri-
mizden biridir.

Yahya Pafla’n›n çocuklar›na gelin-
ce1143/1731 tarihinde Rumeli Yeniflehrin-
den ‹stanbul’a gelip Pafla’n›n çocuklar›n›n
e¤itimini üstlenen Akoval›zade Hatem Ah-
med taraf›ndan kaleme al›nan fierh-i  Tuhfe-i
fiahidi isimli eserden(9). birden çok çocu¤u-
nun oldu¤u anlafl›lmas›na ra¤men sadece
Ali Bey’in ad› bilinmektedir. Ali Bey, Babas›-
n›n tersine tüm hayat›n› ‹stanbul’da geçirmifl
önce sarayda Kap›c›bafl› 1200/1785 tarihinde
Baflbakikulu(10) olmufl ard›ndan da dergah-i
ali’de serbevvabin olmufltur. Bu vazifelerden
sonra muhtemelen emekli olmufl ve 20 Ra-
mazan 1233/24 temmuz 1818  tarihinde 90
yafl›n›n üstünde ikine vefat etmifl olup(11)

kabri dedesinin yan›ndad›r(12)..

Yahya paflan›n kardefli ‹brahim Bey Si-
lahflörlük ve Kap›c›bafl›l›k görevleri yapm›fl-
t›r., III. Ahmed’in K›zlar›ndan Saliha Han›m
Sultan ve Sar› Mustafa Pafla’n›n k›zlar› Fat-
ma Sultanla  evlenerek Hanedan’a damad ol-
mufl, Safer 1172/Eylül 1758 de fiam’a gitmifl
1759 Baflbakikulu olmufl ayn› y›l vefat etmifl-
tir(13).

Hay›r Eserleri

Yahya Paflan›n Baflta Belgrat olmak üze-
re valilik yapt›¤› Özi, Kütahya ve Vidinde ca-
mi, mescid, medrese, hamam, s›byan mekte-
bi gibi çok say›da hay›r eseri; bunlar›n bak›-
m› iflletilmesi ve tamiri için tesisi etti¤i vak›f-
lar› bulunmaktad›r. Ayr› bir çal›flmam›z›n
içinde yer alacak olan bu eserlere ve vakfiye-
lerden baflka ‹stanbul’da muhtelif tarihlerde
infla ettirmifl oldu¤u afla¤›da s›ras› ile zikre-
dece¤imiz befl adet eseri bulunmakta olup
tarih s›ras›na göre afla¤›da verilmifltir. 

1-Bahçeköy’den Taksime su getirmesi:

Yahya Paflan›n ‹stanbul’daki en önemli
eseri flüphesiz kay›npederi ve devrin sadra-
zam› olan Hekimo¤lu Ali Pafla’n›n Kethüda-
s› oldu¤u zamanda bizzat bafl›nda bulundu-
¤u Bahçeköyden Taksime su ulaflt›r›lmas› ifli-
dir. XVII. asr›n ikinci yar›s›ndan itibaren, bil-
hassa da Lale Devri’nde Bo¤az ve Haliç K›y›-
lar›nda yerleflim ve yap›laflma artt›¤›ndan bu
bölgelerde bir süre sonra su s›k›nt›s› bafl gös-
termeye bafllam›flt›r. Bu s›k›nt›n›n giderilme-
si maksad›yla III. Ahmed(1703-1730)’in padi-
flahl›¤›n›n son y›llar›nda  baz› teflebbüsler ya-
p›lm›fl ise de 1730 da patlak veren Patrona
Halil isyan› sebebiyle ifl proje kalm›flt›r. Ar-
kas›ndan tahta ç›kan I. Mahmud, amcas› dö-
neminde bafllayan bu teflebbüsü Annesi Sali-
ha Sultan’›n da deste¤iyle hayata geçirmifltir.
Kethüda Yahya A¤a’n›n bizzat vazifelendi-
rildi¤i bu ifl için Bahçeköy çevresinde bulu-
nan derelerin sular› bugün Bentler olarak bi-
linen bölgelerde toplanm›fl ve içi s›rl› künk-
lerle döflenen 25 km lik bir isale hatt› ile bir
sene gibi k›sa bir sürede Taksime ulaflt›r›l-
m›flt›r(14). Su yolunun inflas›, sonralar› bak›m›
korunmas› ve onar›m› maksad›yla Saliha
Sultan taraf›ndan yeterli ölçüde vak›f geliri
tahsis etmifltir(15). Tesisin bitirmesi üzerine 11
Safer 1144/15 A¤ustos 1731(16) günü Valide
sultan. Padiflah ve Vezir-i Azam, saray a¤ala-
r› ve devlet erkan›n›n kat›ld›¤› büyük bir tö-
ren yap›lm›fl(17), törende iflin gerçekleflmesin-
de en büyük paya sahip olan Yahya A¤a’ya,
Sultan, Valide Sultan ve Ali Pafla k›ymetli he-
diyeler vermifltir(18). Tüm tesisler bitirildik-
ten sonra Beyo¤lu, Galata Befliktafl, fiiflli, Ka-
s›mpafla, Bo¤az Sahilleri  bölgesinde 183 adet
çeflmenin suyunu sa¤layan bu eser sonraki
zamanlarda da faaliyetini sürdürmüfltür(19).

2- Galata Kürekçiler Kap›s›ndaki Çefl-
me

Yahya Pafla yukar›da zikri geçen tesisin
inflaat› bittikten sonra, getirdi¤i suyun hatt›n-
dan faydalanmak üzere Galata’da Kürekçiler
Kap›s› denen yerin sahil taraf›na bir çeflme

yapt›rm›flt›r. Halen harapta ol-
sa Haliç kenar›nda ve Makara-
c›lar Çarfl›s›n›n arka taraf›nda
varl›¤›n› sürdüren bu çeflmenin
ilgisizlik ve bak›ms›zl›k yüzün-
den yar›s› topra¤a gömülmüfl-
tür(20). Çeflmenin musluk üze-
rinde bulunan as›l kitabesi sö-
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Resim 3; Galata’daki Çeflmesi-
nin genel görünümü

Resim 4; Çeflmenin yan
kitabesi

Resim 5; Musluk üzeri kitabe-
sinin bulundu¤u bölüm

(9) Akoval›zade  eserinin ba-
fl›na yukar›da bilgileri not
düflmüfl ancak e¤itimini üst-
lendi¤i çocuklar›n› adlar›n›
zikretmemifltir. Bkz  Laleli
ktp  3562
(10) Baflbakikullu¤u:Eskidin
Maliye Müfettifllerini iflini ya-
pan görevli, Mehmet Zeki Pa-
kal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri
ve Terimleri Sözlü¤ü, I, ‹stan-
bul 1993,s.160
(11) Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmanî yahud Tezkire-i Mefla-
hir-i Osmaniyye, (yay. Ali Ak-
tan vd.) c.II, ‹stanbul 1995.
s.125
(12) Ali Beyin de kabri dedesi
Mustafa efendini hemen ya-
n›ndad›r.(bk resim) Kabir ta-
fl›nda “ Yahyapaflazade Serbe-
vabin-i Dergah-i ali Merhum ve
mafurun leh Ali Bey Efendi fi 20
Ramazan 1233/” yaz›l›d›r.(
Bkz. Resim 2)
(13) Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmanî yahud Tezkire-i Mefla-
hir-i Osmaniyye, (yay. Ali Ak-
tan vd.) c.I, ‹stanbul 1996.
s.653
(14) Kâz›m Çeçen, ‹stanbul’un
Osmanl› Dönemi Su Yollar›,
(yay.Celal Kolay), ‹stanbul
2000 s.252
(15) Mehmet Borat, “Vak›f Su
Yollar›”, Uluslar aras› Osmanl›
Su Mediniyeti Sempozyumu, 5-
8 May›s 2000, ‹stanbul 2000,
s.67
(16) Aç›l›flla ilgili bk. Naci
Yüngül Taksim Suyu Tesisleri,
‹stanbul 1957, s.6
(17) Topkap› Saray› Müzesi
Kütüphanesi(TSMK), Hazine
1441 1-4
(18) age ayn› yerde.
(19) Halil Ürün-Mehmet Bil-
dirici, “Osmanl› Su An›tlar›”
Uluslar aras› Osmanl› Su Medi-
niyeti Sempozyumu, 5-8 May›s
2000, ‹stanbul 2000, s.217
(20) Yahya Pafla çeflmesinin
yan kitabesi Resim 3



külmüfl yada düflerek kaybolmufl olup yan ta-
raf›ndaki kitabesi sa¤lamd›r. Üç parçadan
oluflan ve 1145/1733 tarihinde yaz›ld›¤› anla-
fl›lan kitabenin okunuflunu flöyledir

a-Cenâbu hazret-i Yahya A¤a kim oldu pesira
Vücud-i âl-i Bermek gibi ehl-i cûd-i vâlaya
Edip tesir-i hükm-i ifltikak ismini izhar
Sebeb oldu flifa ab ile bu flehri ihyaya
Mukaddem kethüday› sadrazam oldu¤u demde
fiuru etmiflti bu ayn› hayat› efzay› inflaya 

Veliyyi nimeti asar› s›dk-i hizmeti gör kim
Teveccüh  etti tab-› hüsrevi zât-i vâlaya.
Büyük a¤a olup ›stabl-› hass-i padiflahide 
Rikab-i rahfl-i kâme bast› pa kesb eyledi paye
Hususan oldu ba izn-i hümayun-i mahrem-i damad›
Efendisi Ali Paflay› sahib-i sadr-› yektaya 

Suyun buldu dahi bünyad-› çeflme bulmad›n encam
Hitam›nda kemal ile ere maksudu aksaya 
Birer tarihi müstesna olur her m›sra-i vehbi 
Nazar k›l çeflme vasf›nda bu niyyeti taze manaya
Buziba çeflmeler ayn›yla maskem-i maya
Gel iç ab› revan-› hem abdest al ç›k musallaya

1145/1732

Çeflmenin günümüze ulaflamayan esas
kitabesinin Latinizesi ve günümüz Türk’çe-
sine sadeleflmifl hali Yukar›daki k›s›m ile
birlikte Engin Özdeniz Taraf›ndan yay›nla-
nan ‹stanbul’daki Kaptan-i Derya Çeflmeleri ve
Sebilleri adl› eserde yer alm›flt›r(21).

3-Kad›rga S›byan Mektebi:

Mektep halen ‹stanbul Kad›rga Liman›
Caddesinde Bostan Mescidi yan›nda varl›¤›-
n› sürdürmektedir. Toplam üç kat olarak in-
fla edilen bu mektebin alt kat›n›n bugün cad-
deye bakan k›sm›  resimde de görülece¤i
üzere(22) dükkan olarak kullan›lmaktad›r.
Üst katlar› ve arkaya bakan k›s›mlar› ise ta-
mamen kaderine terkedilmifl olup y›k›lmaya
yüz tutmufltur. Eserin üzerinde inflas›na
yada tamirine dair herhangi bir kitabe veya
yaz› bulunmad›¤›ndan infla tarihi hakk›nda
net bir fley söylemek mümkün de¤ildir. An-
cak yukar›da anlatt›¤›m›z Yahya Pafla’n›n
hayat hikayesinden bu eserin 1143/1731-
1146/1734 y›llar› aras›nda yapt›r›ld›¤›n› söy-
lemek mümkündür. 

4-Kad›rga Yahya Pafla Hamam›:
Kad›rga Park›n›n yan›nda bulunan

hamam da muhtemelen S›byan Mektebi ile
ayn› tarihlerde infla edilmifl olmal›d›r.
Hamama ait infla kitabesi bulunmamakla
beraber 1952 y›l›nda gerçeklefltirilen tamirat
s›ras›nda yaz›lm›fl olan bir kitabe(23) hiç ol-
masa hamam›n kime ait oldu¤unu ve tarihi
seyrini özetlemektedir. Kitabeye göre
hamam 1948-1952 aras›nda Mehmet Y›ld›r›m
adl› vatandafl›n giriflimiyle tamir  edilmifl ve
kullan›ma aç›lm›flt›r. Halen erkeler ve kad›n-
lar k›sm› olarak iki bölüm hizmete devam et-
mektedir.

5-Asmal› Mescin’in Minberi
Yahya Paflan›n ‹stanbul’daki Son Eseri

ise ‹stanbul fiiflhanede varl›¤› bilinen Faz›l
Pafla Saray› yan›ndaki Asmal› Mescid için
yapt›rd›¤› bir minberdir(24). Bu gün ‹stiklal
Caddesinden fiiflhaneye inen Asmal› Mescit
Soka¤› civar›nda oldu¤unu tespit etti¤imiz
bu Mescid muhtemelen 1970 y›l›ndan evvel
y›k›lm›fl olup(25) günümüzde en küçük kal›n-
t›s› bile bulunmamaktad›r.

XVIII asr›n ilk yar›s›nda Osmanl› Bürok-
rasisinin önemli mevkilerinde baflar›yla
görev yapm›fl olan Yahya Pafl›’n›n  ‹stanbul’a
kazand›rd›¤› eserlerin biri hariç dört tanesi
halen varl›¤›n› sürdürmektedir. Ancak harap
ve neredeyse yok olmaya yüz tutmufl olan
Galatadaki Çeflme ile S›byan Mektebi  ilgili
kurumlarca acilen onar›lmal› ve amac›na uy-
gun kullan›m› sa¤lanmal›d›r. ‹smi fazla
bilinmese de zaman›nda devletine ve mil-
letine fedakarca hizmet etmifl olan Pafla’n›n
hat›ras› bu flekilde yaflat›lmal›d›r.
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Resim 8; Kad›rga’daki hama-
m›n kad›nlar k›sm›

Resim 9; Hamam›n erkekler
k›sm›nda bulunan tamir
kitabesi

Resim 6; Çeflme kitabesinin ol-
du¤u bölüm

Resim 7; Kad›rga’daki S›byan
Mektebi

(21) Engin Özdeniz. ‹stan-
bul’daki Kaptan-i Derya Çeflme-
leri ve Sebilleri,‹stanbul 1995,
s.463-465
(22) S›byan maktebinin bu-
günkü hali . Resim 4
(23) Yahya Pafla Hamam›n ki-
tabebi  Resim 5
(24) Haf›z Hüseyin b. ‹smail
Hüseyin Ayvansarayi, Mec-
mua-i Tevarih, ‹stanbul
1201/1787, s.70
(25) Tebli¤in sempozyumda
sunumunun arkas›ndan kat-
k›da bulunan Prof. Dr. Sema-
vi Eyice 1970 li y›llarda As-
mal› Mescidden ad›n› alan
soka¤a gitti¤ini ancak o za-
manlarda da Mescide ait bir
kal›nt›n›n bulunmad›¤›n› be-
lirtmifltir.
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EYÜPSULTAN TAR‹H‹ VE EYÜPLÜ
MEfiHURLAR MÜELL‹F‹

MEHMET  NERM‹  HASKAN’IN  

B‹YO⁄RAF‹S‹

Gündegül 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.



Mehmet Nermi Haskan,  22 Nisan
1927’de Üsküdar’da do¤mufl, ömrünün so-
nuna kadar  Üsküdar’da yaflam›fl  ve 5 Ka-
s›m 2002 tarihinde de Üsküdar’da vefat et-
mifltir. Mehmet Nermi Haskan ‘›n  Kabri de
Üsküdar’da, kendisinin “Mezarl›k de¤il
müzedir” dedi¤i Karacaahmet Mezarl›-
¤›’ndaki aile kabristan›ndad›r.

Mehmet Nermi Haskan, Selanikten göç
etmifl, Ahmet ve Nazire Haskan’›n çocu¤u
olup, ilk, orta ve lise tahsilini Üsküdar’da
tamamlam›fl, Çaml› köflk olarak bilinen ev-
de  yaflam›flt›r. Bir müddet devam etti¤i
Hukuk Fakültesi’nden ayr›larak bütün me-
saisini araflt›rma faaliyetlerine vakfetmifltir.
Bu arada 40 yafl›na kadar Üsküdarda çok
meflhur olan “Güzel Tuhafiye “ lakab›yla
an›lan dükkan› iflletmifltir. Çevresinde hem
dürüstlü¤ü hem güvenirli¤i vede yak›fl›kl›-
l›¤› ile nam salm›fl, karfl› k›y›dan bile dük-
kana al›flverifle gelen insanlar olmufl, dük-
kan›n ismi “Güzel Nermi” olarak ünlen-
mifltir. Fakat araflt›rmaya olan afl›r› tutkusu
nedeniyle bu ifli b›rakarak araflt›rmac› kim-
li¤i ile ortaya ç›km›flt›r. Bunun için özel Os-
manl›ca dersleri alm›fl, yaflam› boyunca, to-
pografya tarihine duydu¤u büyük ilgi se-
beyle, araflt›rma alan›n› bu konuya yönlen-
dirmifltir. 

En büyük merak› var olan veya kaybol-
maya yüz tutmufl tarihi yap›tlar› vede sa-
hiplerini ortaya ç›karmak, sa¤lam bilgilerle
aktarmakt›. Bu anlay›fllad›rki, sokaklar›,

tekkeleri, mezarl›kla-
r›, hamamlar›, mes-
citleri, çeflmeleri, k›fl-
lalar›, tarihi kuyular›,
köflkleri, kütüphane-
leri en ince detaylar›-
na kadar yerinde gö-
rerek vede bunlar›
mutlaka bularak bel-
gelerden aktarma
yapmaya kaçm›ya-
rak tesbit etmifl,
planlar›yla, krokile-
riyle  ve resimleriyle
ortaya koymufltur.
Tabiki bu çal›flmala-
r›n› tek bafl›na sür-
dürdü¤ü için, her bir eser y›llar›n› alm›fl,
örne¤in Eyüp Sultan  Tarihi için 10 y›l gibi
bir sürede çal›flma ile tamamlanm›flt›r. Tam
otuzbefl y›l her, sabah erkenden ç›karak ya-
y›mlanm›fl vede yay›ma haz›r olarak b›rak-
t›¤› eserleri tek tek dolaflm›fl, inan›lmaz bir
flevk, azimle bu eserleri ölümsüzlefltirmifl-
tir. Çal›flmalar›ndaki sebil ve flahide kitabe-
lerinin hemen hemen hepsi daha önce ya-
y›mlanmamfl, kendi deyimiyle “ orijinal
“dir. Kitaplar›nda eski yaz› ile yaz›lm›fl
olan kitabeleri günümüz türkçesine çevire-
rek anlafl›lmas›n› sa¤layacak kadar, profes-
yonelce çal›flm›flt›r.

Çevresinde herkesin takdirini kazan-
m›fl, son derece mütevazi, afl›r› duygulu,
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Resim 1; Mehmet Nermi Has-
kan (2001)

Resim 2; Okul y›llar› (1938)

Resim 3; Lise (1948)

Resim 4; Gemi güvertesinde

Resim 5; Askerlik hat›ras›
(1950)



merhametli az konuflan fakat çok okuyan,
her dakikas›n› kayda de¤er çal›flmalarla de-
¤erlendirmeye çal›flarak geçiren bir aile ba-
bas› vede ‹stanbul efendisidir. Tabiki 35 y›l-
l›k çal›flmalar›n›  yaparak ‹stanbul’a inan›l-
maz de¤erde eserler kazand›ran Nermi
Haskan!›n bu çal›flmalar›n›n arkas›nda bü-
yük destekçisi ve sab›rla bu eserlerin ç›k-
mas›n› teflvik eden de¤erli eflinin ve çocuk-
lar›n›n paylar›n›da teslim etmek gerekir.

Bugün aram›zda olan  de¤erli ailesine
hem bir sanat tarihçi olarak kendi ad›ma,
hemda kültür ve sanat ad›na, sayg›lar›m›
sunuyorum.   

Çal›flmalar›n› tek bafl›na sürdürdü¤ü
için  haz›rlanmas› uzun y›llar alan eserle-
rinden ‹stanbul ile  ilgili  tamamlad›¤› 11
adet eserinden bir k›sm› sa¤l›¤›nda bas›l-
m›flt›r. Eserlerinde zengin bir arfliv çal›flma-
s›n›n yan› s›ra bizzat görerek tespit çabas›
dikkat çekicidir. 

Yay›mlanm›fl Eserleri:

1) EYÜP TAR‹H‹. Türk Turing Turi-
zim ‹flletmecili¤i Vakf› Yay›n›, Cild   1, Elips

Ajans, Resim ve Gravürler, Çelik
Gülersoy Arflivi, ‹stanbul, 1993

Yazar›n bu çok de¤erli tarihi
belge niteli¤i tafl›yan eserinin ön
sözünde kitab›n nas›l meydana
geldi¤i hakk›nda hat›ralar›n› an-
lat›rken,  ilk defa tarihi belde
olan Eyüp hakk›nda yazmay›
düflündü¤ünde, önce kütüphane
çal›flmas› yapmak istedi¤ini, an-
cak Eyüp hakk›nda bir bilgi ol-
mad›¤›n› tesbit etti¤ini, mevcut

bilgilerde de,  ya kitabelerinin olmad›¤›n›
veya olanlar›nda eksik  kaydedildi¤ini gö-
rerek, Eyüp’ü sokak sokak dolaflmaya ka-
rar verdi¤ini  ifade etmektedir. Tek bafl›na
on  seneden fazla sürdürdü¤ü bu çal›flmala-
r›n ne kadar meflekkatli oldu¤unu, girme-
di¤i yol, türbe , bahçe, dehliz kalmad›¤›n›
,tek tek türbe içerisindeki flahideleri ve
Eyüp s›rtlar›ndaki bütün kabir tafllar›n› te-
ker teker okudu¤unu  anlatmaktad›r. Bu
mezar tafllar›n›n okunmas›n›n   kolay olma-
d›¤›n›, yar›s›ndan fazlas›n›n topra¤a gömü-
lü oldu¤unu, bö¤ürtlen ormanlar› içinde
kayboldu¤unu  belirtmektedir. Eserde veri-
len cami, türbe, çeflme,  imaret, sebil ve fla-
hide kitabeleri  ilk defa bu eserde yay›mlan-
d›¤› için orjinaldir. Yazar›n, o tarihte belge-
ledi¤i eser say›s›, 58 cami ve mescit, 22 tek-
ke, 11 medrese, 30 mektep, 13 namazgah,
10 kütüphane, 2 imaret, 4 karakol, 30 sahil-
saray, 10 hamam, 11 sebil,  114 türbedir.
Türbelerin halen bir k›sm›n›n ifllevlerine
devam etti¤inide tesbit etmifltir. Eserin ba-
fl›nda  Eyüp’ün  Bizans dönemindeki haliy-
le anlatt›ktan sonra yukarda isimleri ve
adetleri say›lan eserleri ele alarak tek tek
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Resim 6; Askerlik hat›ras›
(1950)

Resim 7; Efli ve o¤lu ile

Resim 8; Efli Gülören han›mla

Resim 9; Bo¤aziçi Lisesi ö¤ren-
cisi.

Resim 10; Efli ile bir yemekli
toplant›da

Resim 11; M. Nermi Haskan
Üsküdar Do¤anc›lar’daki
evinde efli ile 

Resim 12;  Çal›flma odas›nda
torunu ile (1985)



anlatm›flt›r. 166 sayfal›k eserin arkas›nda
Çelik Gülersoy arflivinden al›nm›fl, Eyüp ve
çevresi ile ilgili çok de¤erli gravür ve resim-
ler yer almaktad›r. Resimlerle birlikte 247
sayfal›k bir eserdir.

2) ‹STANBUL HAMAMLARI. Büyük
boy tek cilt halinde Türk Turing Turizm ‹fl-
letmecili¤i Vakf› taraf›ndan yay›mlanm›fl-
t›r. ‹stanbul, 1995

Yazar bu eserinde 237 hamam› ele al-
m›fl, bunlardan faliyetlerini sürdüren  60 ta-
nesine bizzat girerek incelemifltir. Faliyetini
sürdüren hamamlardan 12 adedinin, 1990
tarihinden sonra çarfl› oldu¤unu, dokuz
adedininde kapand›¤›n› belirtmektedir.    

Eserde bahsedilen 237  hamam›n resim-
leri, planlar› da verilmek kayd›yla çok de-
tayl› bilgiler tek tek ele al›nm›fl, herbir ha-
mamla ilgili  kaynakçada  verilmifltir. Ha-
mamlar›n önceleri vak›f olarak yap›ld›¤›n›,
daha sonra flah›slara geçti¤i için,  arfliv bil-
gilerinede  ulafl›lamad›¤›n›, d›fl görünüflle-
rinin  çok sade olmas›na ra¤men, hamamla-
r›n iç mekanlar›n›n güzelliklerinden bahse-
dilmektedir.Yazar hen Mimar Sinan›n eser-
lerini anlatan teskerelerde, hemde hamam-
c›lar Esnaf› Defterlerinden 1734 tarihli def-
terden yararland›¤›n› ancak bunlar›nda so-
kak isimlerinden ibaret isim listeleri halin-
de  oldu¤unu tesbit etmifltir. Vakfiyelere
ulaflamad›¤›n› dolay›s›ylada her bir hama-
m› teker teker girerek bizzat inceledi¤ini
anlatmaktad›r.

3) EYÜP SULTAN TAR‹H‹. Eyüp Ta-
rihi adl› eserinin geniflletilmifl ve foto¤raf-
larla zenginlefltirilmifl 2. bask›s›d›r. Eyüp
Belediyesi taraf›ndan büyük boy tek cilt ha-
linde ve renkli resimli olarak bas›lm›flt›r. ‹s-
tanbul, 1996.

Tek tek  incelenen 420 eser ki bunlar ca-
mi,  mescid, tekke, medrese, mektep, na-
mazgah, kütüphane, imaret, karakol, sahil-
saray, hamam, sebil, çeflme, türbe olup,
bunlar›n resimlerinyle, planlar›yla, kitabe-
leriyle  en ince detaylar›na kadar ele al›n-

m›fl vede ›o y›l süren bir çal›flmayla gerçek-
lefltirilmifltir. 

4) BÂB-I ÂLÎ (Hükümet kap›s›). Bü-
yük boy tek cilt halinde Çelik Gülersoy
Vakf› taraf›ndan yay›mlanm›flt›r. (‹stanbul,
2000)

Hükümet Kap›s› Bab-› Ali isimli eseri,
Nermi Haskan, Çelik Gülersoyla birlikte
haz›rlam›flt›r. Eserin Genel Plan› ve anlat›m
dili, yabanc› dildeki kaynaklar›, Elçi Kabül-
leri, 19.ve 20 yy. bölümleri Çelik Gülersoya,
17. –18. yüzy›l bölümleri, Klasik Osmanl›
Kaynaklar›, Arfliv De¤erlendirmeleri ise
Nermi Haskan’a aittir. Kap› kavram› gele-
ne¤i, yerin  durumu,  Bab-› Alinin yap›m›,
fiziksel yerleflimi ve iç dokusu, günlük ya-
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Resim 13; Eyüp Tarihi 2 Cilt.

Resim 14-15; Eyüp Belediyesi
taraf›ndan bas›lan Eyüpsultan
Tarihi



flam›, insan tipleri, törenler, onar›mlar, dö-
flemeler, donat›mlar, doyurmalar, ayl›klar,
tarihin ak›fl› olaylar› 19.yüzy›l çöküfl döne-
mi olaylar› ile iflgal dönemi, Bab-› Ali’nin
sonu,  Sadrazamlar, Reisil Küttaplar,  Vak’a
–Nüvisler, arfliv belgeleri ve nihayet günü-
müzdeki durumu, bafll›klar› ile çok de¤erli
tarihi vesika olarak haz›rlanm›flt›r. Yani
Bab-› Aliyi kuruluflundan  Cumhurityete
kadar getirmifl 319 sayfal›k dev bir eser. Ki-
tab›n arkas›nda Bab-› Aliyi çok güzel bir fle-
kilde özetliyen Çelik Gülersoy flöyle diyor;
“ Hükümet Kap›s› “ sadece hükümetin de-
¤il, devletin de toplumun da tam bir “ en-
dam aynas›” idi. ‹ki yüzy›l› aflk›n zaman
boyunca bütün debdebe ve de bütün hasta-
l›klar, ona yans›d› durdu. Y›llar›n 2000 sa-
y›s›n› tafl›yana gelince, ilkkez bu aynan›n
tarihi yaz›ld›.

5) YÜZYILLAR BOYUNCA ÜSKÜ-
DAR. Üsküdar Belediyesi taraf›ndan ya-

y›mlanm›fl olan, Osmanl› Devleti’nin 700.
Kurulufl Y›ldönümü kutlamalar› kapsam›n-
da haz›rlanm›flt›r. Eser büyük boy 3 cilt ha-
linde neflredilmifltir. (‹stanbul, 2001) Bu
eser yay›mland›¤› y›l ‘fiehir Kitaplar›’ da-
l›nda Türkiye Yazarlar Birli¤i ödülüne lâ-
y›k görülmüfltür. Eserde, Nermi Haskan;
“Belde-i Tayyibe “ denilen güzel ve tarihi
Üsküdar hakk›nda yay›nlanan eserler ger-
çek üsküdar› yans›tmamakta, Efsanelere
dayand›r›lan, masa bafl›nda yaz›lan eserler
olup, bir nebze ‹brahin Hakk› Konyal›’n›n
eseri ihtiyaca cevap verebilmifl ancak onda-
da   kitabeler osmanl›ca verildi¤i için bu-
günkü neslin anlamas›na imkan yoktur”
demektedir.

Karacaahmet mezarl›¤›nda  topra¤a gö-
mülü olanlar hariç, teker teker bütün flahi-
de kitabelerini okumufltur. Bu eserde Ner-
mi Haskan, “ Nefs-i Üsküdar’›” anlatm›fl,
yüzy›llar boyunca Üsküdar’›n sakinlerini,
Üsküdar’daki camii ve mescitleri, tekkeleri,
bunlar›n planlar›n›, krokilerini, resimlerini-
de  vererek 456 eseri en ince detay›na kadar
belgelemifltir. 1543 sayfal›k bu muazzam
eser Üsküdar’›n tarihine, kültürüne, sanat
eserlerine bir meflale olmufltur.   

6) EYÜP’LÜ HATTATLAR. Eyüp Bele-
diyesi taraf›ndan tek cilt halinde  bas›lm›fl-
t›r. ‹stanbul 2004.

Yazar bu eserde, 200 de¤erli hattat› ta-
n›tm›fl, yaz›lar›ndan örnekler vermifl, re-
simler koymufltur. Kitab›n haz›rlanmas›n-
da büyük Türk alimi Müstakimzade Süley-
man Sadeddin Efendi’nin “Tuhfe-› Hatta-
tin” adl› eserinden kaynakça olarak fayda-
lanm›fl ve” bu kitap olmasayd› herhalde
Eyüplü Hattalar yaz›lamazd›” diye övgü-
sünü belirtmifltir.      

6) EYÜP’LÜ MUS‹K‹fi‹NASLAR. Bu
eser de Eyüp Belediyesi taraf›ndan tek cilt
halinde bas›lm›flt›r. ‹stanbul 2004 

Haskan bu eserindede Eyüp’te do¤an
musikiflinaslar ile burada medfun olmufl
muflikisinaslar› ele alm›fl, gravür, resim fliir-
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Resim 16-17; ‹stanbul
Hamamlar› kitab› ve Bab- Ali

Resim 18-19; Y›llar Boyunca
Üsküdar kitab›n›n  bas›k›ya
haz›rlanma çal›flmalar esna-
s›nda Mehmet Nermi Haskan
Bey ve Y›llar Boyunca Üksü-
dar Kitab›.



ler ve besteler ile zenginlefltirilmifl bir eser
ortaya koymufltur.

7) EYÜPLÜ MEfiHURLAR. Yine Eyüp
Belediyesi taraf›ndan yay›mlanm›fl bu eser
iki  cilt olarak bas›lm›flt›r. ‹stanbul, 2004 

Bu eserde Haskan yaln›z Eyüp’te yafl›-
yanlar› de¤il, ayn› zamanda Eyüp’te do¤an
Eyüp’te hay›r iflleri yapan ve mezar›
Eyüp’te olanlar›da eserine dahil etmifltir.
Her iki ciltte gravür ve resimlerle de zen-
ginlefltirilmifltir.

Eyüp Belediyesi bu dört de¤erli cildi
son derece fl›k bir kap içinde sunarak hem
Nermi Haskan’a hemde  kültüre ve sanata
verdi¤i de¤eride göstermifltir. 

Bunlardan baflka klâsör halinde yay›ma
haz›rlanm›fl 2 ciltlik  ‹STANBUL TEKKE-
LER‹ adl› çal›flmas› mevcuttur. Planlar›,
krokileri, resimleri ile haz›rlanm›fl bu eser,
bu konudaki bofllu¤uda dolduracak nitelik-
te kapsaml› bir çal›flmad›r.

Ayr›ca, bir di¤er yay›ma haz›r çal›flma
çok kapsaml› bir indeks ilâvesiyle Lâtin
harflerine çevirdi¤i Ayvansarayî Haf›z Hü-
seyin Efendi’nin Hadikatü’l-Cevâmi adl›
eseri de kültür hayat›m›za kazand›r›lmay›
beklemektedir.

Bir di¤er yay›ma haz›r çal›flma ise, Ya-
zar›n,  Yüzy›llar Boyunca Üsküdar adl› ese-
rinin ikinci bölümünü oluflturacak  Kuz-
guncuk, Beylerbeyi, Çengelköy, Vaniköy,
Kandilli semtlerini içeren bir çal›flmay› da
tamamlanm›fl, ancak ömrü vefa etmedi¤i
için bas›m›na geçememifltir. Resimleri,

planlar› ile son derece kapsaml› haz›rlan-
m›fl  bu eserde bas›lmay› beklemektedir.

Miratül ‹stanbul Avrupa Yakas› adl›
bir di¤er çal›flmada tamamlanm›fl bu k›y-
metli eserde bas›lmay› bekliyenler aras›n-
dad›r. 

Yazar›n de¤iflik çal›flmalar›n›n içinde
Maliye Teflkilat› Tarihi 2 ciltlik bir çal›fl-
mas›da haz›rlanm›fl beklemektedir. 

Böylesine, ömrünü kültür sanat ve
araflt›rmaya adam›fl az insan vard›r. Büyük
bir titizlikle gerçeklefltirdi¤i bu dev eserleri
bizlere kazand›ran bu de¤erli alayl› sanat
tarihçiyi minnet ve flükranla an›yor, Tanr›-
dan rahmet diliyorum.  

Ayr›ca Eyüp ve Üsküdar Belediyesinin
bu çal›flmalar› de¤erlendirerek bizlere ka-
zand›rd›klar› için kültür ve sanat ad›na te-
flekkür ediyorum.*

Bir ahde vefa olarak bu de¤erli insan›n
k›rk y›ld›r oturdu¤u Üsküdar’daki “Halk
Caddesi”ne isminin verilerek de ailesinin
mutlu edilmesini, Say›n Üsküdar Belediye
Baflkan›ndan ailesi ad›na rica ediyorum.
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* Eyüp’te yapageldi¤imiz
(1994’ten bu yana) bütün ça-
l›flmalarda yol haritam›z› tefl-
kileden belge bilgi ve dökü-
manlar› bize tafl›yan Mehmet
Nermi Haskan’a Belediye ve
Eyüp’lüler ad›na minnet ve
flükran borçluyuz. Sa¤l›¤›nda
kendisinden yeterince istifa-
de edemedi¤imiz için üzgü-
nüz. Biz Eyüp’e ait çal›flma-
lar›n›n tümünü yay›nlad›k.
‹stanbul ve Üsküdar’a ait
olanlar› ise yay›n›n› bekle-
mekteyiz. Bu ba¤lamda him-
met ehlini göreve davet et-
mekteyiz. Bu vesile ile nes-
linin son güzel temsilcilerin-
den olan Haskan’a rahmet
diliyoruz. (yay›nlayan›n
notu) 

Resim 20-24; Eyüp Belediyesi
taraf›ndan dört cilt halinde
yay›nlanan Eyüplü Hattatlar,
Eyüplü Mus›kiflinaslar,
Eyüplü Meflhurlar (2 cilt) seti.

Resim 25; Mehmet Nermi Has-
kan’›n Karacaahmet Mezarl›-
¤›ndaki aile kabristan›.(S. Ünlü)
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EYÜP’TE MEDFUN KADIZADE MEHMET
TAH‹R EFEND‹ VE B‹R ESER‹

Dr.Hür Mahmut YÜCER

1967 y›l›nda Tokat/Niksar’da do¤du. 1982’de Niksar Endüstri Meslek Lisesi’nden,
1988’de Erzurum Atatürk Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1989’dan
itibaren çeflitli flehirlerde ö¤retmen olarak çal›flt›. 1994 tarihinde "Meratibü’l-Vücûd

Hakk›nda Üç Risâle" isimli teziyle yüksek lisans›n› tamamlad›. 1995-96 ö¤retim y›l›nda
Ankara Devlet Lisan Okulu’na devam etti.1996 y›l›nda bafllad›¤› doktora çal›flmas›n›

Aral›k 2001’de "XIX. As›rda Anadolu’da Tasavvuf" teziyle ikmal etti. Akademik
çal›flmalar› ve bildirileri çeflitli dergilerde yay›nland›. Çevirileri de yay›nlanan yazar 
evli ve üç cocuk babas› d›r. Üsküdar Esatpafla ‹mam Hatip Lisesi’nde idareci olarak

çal›flmaktad›r.



‹lk dönemlerde devlet ricâli gibi medrese
çevrelerinin de tasavvufa ve tasavvuf erbâb›na
ra¤bet etti¤i görülmektedir. Baz› âlimlerin hâlini
yeterli görmeyerek sonralar› kendinden daha
mütebahhir, daha mükemmel üstad aray›fl›na
girdi¤i ayr› bir vâk›ad›r. Daha çok manevî et-
kenlerin rol ald›¤› bu yöneliflin yan›nda s›hrî
ba¤lar›n ve dostane iliflkilerin de ayr› bir rol oy-
nad›¤› anlafl›lmaktad›r. 

Tarîkatlaflma döneminden önce iki grubun,
samimi kulluk anlam›na gelen Kur’ân ve Sün-
net-i Rasûlüllâha temessük hususunda birleflti¤i
bir gerçektir. Ancak metod, uslup ve yöntem hu-
sundaki ayr›l›klar sosyal, kültürel veya mekâna
ba¤l› ayr›l›¤› (medrese-tekke) beraberinde getir-
mifl oldu. ‹lmî rütbelerin müftülük, kad›l›k, mü-
derrislik ve en nihayet fleyhülislâml›k gibi resmî
görevle pekifltirilmesiyle de bu ayr›l›k iyice be-
lirginleflmifl oldu. Ancak zahirî ayr›l›¤›n ço¤u
zaman ruh dünyas›n› etkilemedi¤i de görülmek-
tedir. Özellikle 19. as›rda müftülük kad›l›k gibi
resmi görev alan, tarîkat fleyhi (zül cenâhayn) ol-
du¤u gibi ulemâ s›n›f›ndan oldu¤u halde tekke-
lere giden, tasavvufla, tarîkat usûlüyle ilgili eser
yazan zevât da az›msanmayacak orandad›r. ‹ler-
leyen bölümlerde bu husustaki örneklere iflaret
etmeye çal›flaca¤›z.

A-Osmanl›lar’da fieyhülislâmlar ve Tasav-
vuf

fieyhülislâmlar›n tasavvufla ilgisi daha çok
bir fleyhe intisap etme, fleyhlerden feyz alma,
tekke yapt›rma, tasavvufla ilgili eser telif etme
veya tarîkat çevrelerinde ç›kan ihtilaflar› çözme,
postniflîn atama, vakfiyelere uygun zâviyedar
veya mütevellî tayinine nezâret etme fleklinde
tezâhür etti¤i görülmektedir. Uleman›n tasav-
vufî meselelerde semâ ve devran gibi bir iki ko-
nu istisnâ edilirse nazarî mevzuular da dahil
meflâyihten farkl› düflünmedi¤i, tercihlerini ta-
savvuftan yana koydu¤u anlafl›lmaktad›r. Yap›-
lan araflt›rmalarda, Osmanl›’n›n son dönemleri-
ne do¤ru bu meselelerin de tart›flma konusu ol-
maktan ç›kt›¤› kaydedilmektedir.

Daha Osmanl› Devleti kurulmadan önce
‹bn Arabî’nin mânevî o¤lu ve en büyük yorum-
cusu Sadreddin Konevî (ö.678/1274), Mevlânâ
Celâleddin Rûmî, Hac› Bektâfl-› Velî, Yunus Em-
re, Âhi Evrân ile birlikte Anadolu topraklar›nda
yayg›nlaflan tasavvuf neflvesi, as›rlar boyunca
bu topraklardaki sosyo-kültürel dînî temellerin
altyap›s›n› oluflturmufltur.(1) Osmanl› Devle-
ti’nin ilk resmî müderrisi olan Davûd-› Kayserî

(ö.751/1350)(2) ile de il-
mî, resmî ve sûfî anlay›-
fl›n ayn› fikrî yap›lar içe-
risinde birleflti¤i görül-
müfltür. Bu ç›¤›r Os-
manl› tarihinde devlet
taraf›ndan resmen gö-
revlendirilen ilk fleyhü-
lislâm Molla Fenârî
(ö.834/1431)(3) ile de-
vam etmifltir. Molla Fe-
nârî, Sadreddin Kone-
vî’nin mürîdi olan baba-
s› Hamza Efendi’den
e¤itimini tamamlam›fl,
Risâle fî beyân-› vahdeti’l-
vücûd ve Risâle fi’t-tasav-
vuf adl› risâleleri yaz-
m›flt›r. XVI.as›rda bu
yol Zenbilli Ali Efendi
(Müftî Ali Cemâlî,
ö.932/1526)(4), ‹bn Ke-
mâl (fiemseddin Ahmed ö. 940/1534)(5), Ebussu-
ûd Efendi (ö.982/1574)(6) ile devam etmifltir.

Ebussuûd Efendi’de oldu¤u gibi XVII as›r
fieyhülislamlar›ndan Ebülmeyâmin Mustafa
Efendi (ö.1015/1606)(7) ve Paflmakc›zâde Seyyid
Ali Efendi de (ö.1124/1712)(8) Melâmîli¤i ile ün
kazan›rken Hocazâde Mehmed Es’ad Efendi
(ö.1034/1625) Celvetîli¤i(9), fieyhülislâm Yahyâ
Efendi (ö.1053/1644) ve Bahâyî Efendi
(ö.1064/1654) Mevlevîli¤i(10), Çatalcal› Ali Efen-
di (1103/1692) Nakflîli¤i(11), Seyyid Feyzullah
Efendi (1115/1703)’de ailece Halvetîli¤i(12) ile
meflhur olmufltu.

XVIII. as›rdaki fleyhülislâmlar›n daha çok
Nakflî-Müceddidî koluna ba¤l› olduklar› görül-
mektedir. Mesela Dâmadzâde Ahmed Efendi(13)

ve ‹shak Efendi  (ö.1147/1734)(14) fieyh Murad
Buhârî’ye ba¤lan›rken baz› fleyhülislâmlar›n in-
tisab› bilinmemekle birlikte tekkesine yard›m et-
ti¤i görülmektedir.(15) fieyhülislâm Seyyid Mus-
tafa Efendi (ö. 1158/1745) ise seyr u sülûkünü
Mekke’de bulunan Yekdest Ahmed Efendi’den
tamamlam›flt›r. fieyhülislâm Muhammed Sâlih
Efendi’nin de ayn› koldan Mehmed Emin Tokâ-
dî ile gönül ba¤›n›n oldu¤u ve karfl›l›kl› iyi mü-
nâsebetler içerisinde bulunduklar› bilinmekte-
dir.(16) Bu dönemde Nakflîli¤e intisab eden fiey-
hülislamlardan Sâd›k Muhammed Efendi
(ö.1121/1709)’nin tasavvufa dâir eserleri oldu¤u
bilinmektedir. Bunlardan Risâle fî aksâmi’z-zikr,
Risâletü’l-mergûbe fi’t-tasavvuf ve Risâle fî beyâni
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fazîleti’z-zikri’l-hafî ale’l-cehrî adl› üç eseri dikkat
çekmektedir.(17)

Çelebizâde Âs›m Efendi (ö.1173/1760) Mev-
levîli¤e mensup vak’anüvist ve flâir bir fleyhülis-
lâm(18) iken  “Osman Molla” olarak da bilinen
fieyhülislâm Pîrizâde Osman Sâhib Efendi
(ö.1184/1770) fâz›l, cömert ve hattât olmakla
birlikte meflreben Bektâflî’dir.(19) Daha önce zik-
redildi¤i gibi bir k›s›m fleyhülislâmlar›n ise inti-
sab› bilinmemekle birlikte tasavvufî hayata ba¤-
l› bulundu¤u, tarîkatlara ve tekkelere maddî
destek sa¤lad›¤› görülmektedir.(20)

Mehmed fiemseddin Efendi’nin rivayetine
göre, kütüphâne sahibi fieyhülislâm Âflir Efendi
(1219/1804), M›sriyye’den Bursa Enârî Dergâh›
fleyhi Bedreddin Efendi (ö.1216/1801)’nin mu-
hiplerindendi.(21) ‹bnülemin’in kayd›na göre
fieyhülislâm Çelebizâde Mehmed Zeynelâbidîn
Efendi (1239/1823-24) Nakflibendiyye’den Be-
fliktafl Neccarzâde Tekkesi fleyhi S›dd›k Efen-
di’nin müntesiplerindendi.(22) Hüseyin Vassâf,
nâibler için umûmi bir imtihan sistemi koyarak
fieyhülislâml›k makâm›n›n itibar›n› korumaya
çal›flan Turflucuzâde Ahmed Muhtar Efendi’nin
de (1292/1875) Nakflibendiye’den Ali Behçet
Efendi halîfelerinden oldu¤unu kaydeder(23).

Hâlidiye Tarîkat›’na intisâb eden el-Hâc
Mehmed Refik Efendi (1229/1813-
1288/1872)(24)’nin ayn› zamanda ‹bn Arabî hay-
ran› ve âfl›¤› bir zât oldu¤u rivâyet edilmekte-
dir.(25) Devletin yüz yirmi ikinci fieyhülislâm›
Abdurrahman Nesîb Efendi (1332/1914)(26) de
bir çok tarîkata intisab etmesinin yan›nda ‹bn
Arabî’ye “candan müfltâk” olanlar içerisinde-
dir.(27)

XIX. as›r fleyhülislâmlar›n›n en önemli özel-
liklerinden birisi de Osmanl› devletinin kurul-
du¤u dönemde oldu¤u gibi  resmî ve mânevî
görevi ayn› anda yürüten flahsiyetlerin bulun-
mas› olmal›d›r. Meselâ Kilisli fieyh Osmânü’l-
Üryânî(28) soyundan gelen fieyhülislâm Üryâni-
zâde Ahmed Es’ad Efendi (1307/1889)(29), Dürri-
zâde Abdullah Efendi(30) ve bu çal›flmam›za ko-
nu etti¤imiz Kad›zâde Mehmed Tâhir Efendi
bunlar›n en meflhurlar› olmal›d›r. Ancak tasav-
vufun karakterinden olsa gerektir ki resmî gö-
revler daha belirgin olarak gözükmektedir. Ma-
nevî görevler rivâyetlere veya sat›r aralar›na kal-
m›flt›r.

XVI. yüzy›lda fieyhülislâm Çivicizâde Muh-
yiddin Efendi (ö.954/1547) d›fl›nda tasavvuf bü-
yüklerine sû-i zanda bulunan baflka bir fleyhülis-

lâma rastlanmamaktad›r. fieyhülislâml›k tari-
hinde ilk defa azil sûretiyle emekli edilen Çivici-
zâde’nin azledilmesinin sebeplerinden biri de
Muhyiddin Arabî, Mevlânâ Celâleddin Rûmî gi-
bi tasavvuf büyüklerine karfl› afl›r› tenkitleridir.
XVI. Yüzy›lda fleyh olup olmad›¤› tart›flmal›
olan O¤lan fieyh ‹smail Mâflukî (ö.945/1538),
Hamza Bâlî (ö.969/1561), Muhyiddin Karamânî
(ö.957/1550) gibi kimseler sonuçta fleyhülislam
fetvas›yla idam edilmifltir. XVII. As›rda idam
edilen Abaza fleyhi Abdurrahim Efendi
(1047/1637), Nakflî Urmiye fieyhi Mahmud
Efendi (ö.1047/1637) ve Melâmiye-i Bayrâmiye
mensubu Beflir A¤a (ö.1073/1663)’n›n ise “flöh-
ret-i kâzibe tahsîli” veya “devlet-i aliyeye bafl kald›-
r›rlar” vehmiyle ortadan kald›r›ld›¤› anlafl›lmak-
tad›r. 

XVII. As›rda Kad›zâdeliler ve Sivâsîler tar-
t›flmas› sebebiyle XVIII. ve XIX. As›rda özel ne-
denler sonucu baz› tasavvuf büyüklerinin sür-
güne gönderildi¤i olmufltur. Sürgün mekaniz-
mas›n›n iflletilmeye devam etmesinin en büyük
etkeni yukarda say›lan nedenler yani potansiyel
tehdit endiflesi olmufltur. Yap›lan araflt›rmalara
göre bütün Osmanl› as›rlar› boyunca tasavvuf
büyüklerine verilen sürgün cezalar›n›n dînî/il-
mî-hukûkî olmaktan çok siyâsî nitelikli oldu¤u
görülmüfltür.

XVIII. as›rda vazife yapan fleyhülislâmlar-
dan on ikisinin flu veya bu flekilde tasavvufla il-
gilendikleri görülmektedir. Bunlardan Halvetî,
Mevlevî, Melâmî, Bektâflî olanlar›n›n yan› s›ra,
Nakflibendîlik ile yak›n alâka kuranlar›n ço¤un-
lukta bulundu¤u dikkat çekmektedir. Takip
eden y›llarda ise önce fiâbânîli¤in daha sonra da
Nakflibendîli¤in ilmiye s›n›f› aras›nda a¤›rl›k ka-
zand›¤› görülmektedir. 

XIX. as›rda ise Bektâfliye hariç tutulûrsa tarî-
katlar hakk›nda olumsuz görüfl bildiren, fetvâ ve-
ren, risâle yazan herhangi bir fleyhülislâma rast-
lanmazken, olumlu görüfl bildiren, tasavvufî ba-
hisleri aç›klayan eserler yazanlar bulunmakta-
d›r.(31) XIX. as›r içerisinde görev yapan yaklafl›k
yirmi dokuz fleyhülislâm›n on üçünün bir tarîkata
müntesip olmas›, ikisinin bizâtihî fleyh olarak res-
mî makâmda bulunmas›, bir ço¤unun tekke yap-
t›rmas› veya tekke hazîresine defnolunmas›, ilmi-
ye s›n›f› ile tasavvufî co¤rafyan›n birbiriyle ne
denli kaynafl›k oldu¤unu göstermektedir. Bu fley-
hülislâmlardan ço¤unlu¤unun Nakflibendiyye
müntesibi olmas›na ra¤men bir k›sm›n›n da Mev-
levî(32), fiâbânî(33), Rifâî(34), Celvetî(35) ve Kâdirî ta-
rîkatlar›na ba¤l› oldu¤u görülmektedir.
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B-fieyhülislâm Kad›zâde Mehmed Tâhir
Efendi (1747-1838) 

Mehmed Tâhir Efendi, Kad› Ömer Efen-
di’nin o¤lu olup Tokat’ta dünyaya geldi. ‹lk e¤i-
timini babas›ndan ald›ktan sonra ‹stanbul’a gitti
ve devrin tan›nm›fl alimlerinden ders görerek
yetiflti. Ruûs imtihan›nda müderrislik ruûsunu
kazanarak 1196/1782’da müderris oldu. Ard›n-
dan kad›l›k görevine geçti. Anadolu ve Rume-
li’nin bir çok yerinde kad›l›k yapt›. Rumeli Ka-
zaskeri Osmanpaflazâde ‹zzet Bey’in Teflrîfatç›-
l›k memurlu¤unda bulundu; mahrec mevleviye-
tini elde ederek Yeniflehr-i Fenâr kad›l›¤›na ta-
yin edildi. Bir süre mâzul kald›ktan sonra önce
Mekke Pâyesi’ni elde etti. 1818’de de ‹stanbul
kad›l›¤›na getirildi. 1824’te Anadolu kazaskeri
oldu. 26 Kas›m 1824’te Mekkîzâde Mustafa
As›m Efendi’den boflalan fleyhülislâml›k makâ-
m›na tayin edildi. Vak’anüvîs Lütfî Efendi’ye
göre, fieyhülislâm Mekkizâde Âs›m Efendi’nin
Bektâfliye muhibbân›ndan olmas›, Yeniçerili¤in
kald›r›lmas› s›ras›nda mahzurlu görülmüfl ol-
mal› ki fleyhülislâml›ktan azl edilmifl(36) yerine
kararl› görünen Tâhir Efendi getirilmifltir(37).
Bektâflîli¤in kald›r›lmas› için ciddî gayretler gös-
teren fieyhülislâm Kad›zâde Mehmed Tâhir
Efendi (1254/1838-39) Yeniçeri Oca¤›’n›n kald›-
r›lmas› arefesinde s›k s›k toplanan meflveret
meclislerinde etkili rol oynam›flt›r. 

Mehmed Tâhir Efendi,  25 May›s 1826 tari-
hinde kona¤›nda yap›lan, mülkî ve askerî erkân-
la ulemâdan oluflan genifl kadronun kat›ld›¤›
meflveret meclisinde Bat› usulünde talim isteme-
yen yeniçerilere karfl› savafl tâliminin gereklili¤ine
fetva vermifl ve Eflkinci ad›yla tâlimli bir askerî
birli¤in teflkili kararlaflt›r›lm›flt›r. Bununla ilgili
hüccet-i fler’iyye yaz›larak ulemâdan baflka dev-
let erkân›na ve hatta ocak a¤alar›na da imza et-
tirilmiflti. Muhtemel olaylara karfl› Topkap› Sa-
ray›’nda sancak-› flerif ç›kar›lm›fl, baflta fleyhülis-
lâm olmak üzere bütün ulemâ, 3500 talebe san-
cak alt›nda toplanm›fl ve karfl› ç›kacak âsilerin
tenkiline karar verilmiflti. fieyhulislâm oca¤›n
kald›r›lmas›na dair fetvay› padiflaha sunmufl ve
kendisine bir elmas yüzük hediye edilmiflti. Ka-
d›zâde ayr›ca Nizâm-› Cedîd askerine mi¤fer
giydirilmesi konusunda da padiflah› destekle-
mifl ve kavuk yerine mi¤fer giyilebilece¤ine dair
fetva vermifltir(38). 1828-1829 Osmanl› Rus sava-
fl›nda toplanan umumi meflveret meclisinde Re-
îsülküttâb Pertev Efendi’nin muhalefetine ra¤-
men Ruslar’la bar›fl yap›lmas›n› teklif ederek bu
yolda bir karar›n ç›kmas›n› da sa¤lam›flt›r.

Kad›zâde, iki buçuk y›l kadar süren fleyhü-
lislâml›¤›n ard›ndan 6 May›s 1828 tarihinde yafl-
l›l›¤› dolay›s›yla görevden ayr›ld›. Yaklafl›k on
y›l sonra vefat›nda, Eyüpsultan’da Bostan ‹ske-
lesi yak›n›nda yapt›rd›¤› mezar›na defnedildi.
‹lmiye Salnâmesi’nde yedi adet orijinal fetvas›
yer alm›flt›r(39). Çeflitli kaynaklara göre Alt›mer-
mer civar›nda Kâdiriye Dergâh› yapt›rm›fl, fakir
fleyhlere yard›m için kâfî miktarda para vakfet-
miflti.(40)

Tarihçi Lütfi’ye göre Yeniçeri ordusu ile bir-
likte Bektâflî tarîkat› da yasaklan›nca Bektâflî
fleyhleri ve derviflân› hakk›nda icrâ olunan fliddet-
li muamele ve garazda fieyhülislam Tâhir Efendi’nin
derûnu re’yi bulunmamaktad›r. O, bu mesele
hakk›nda idâre-i maslahat yolunu iltizam etmifl,
cezada dehflet taraf›na yaklaflmam›flt›r. Nitekim
sarayda kendi baflkanl›¤›nda ulemâ ve fleyhlerin
kat›ld›¤› toplant›da onlar›n hakk›nda herhangi
bir görüfl serdetmemifltir.(41)

Kad›zâde’nin meflihatta bulundu¤u müddet
zarf›nda adaletten ayr›lmad›¤›, inand›¤› yenilik-
lerde padiflah› desteklemekle birlikte yer yer
ona karfl› ç›kt›¤› anlafl›lmaktad›r. Nitekim II.
Mahmud’un ulemâya fes giydirme iste¤ini be-
nimsemedi¤i ve bu konuda fetva vermedi¤i bi-
linmektedir.

1-Eserleri

Kad›zâde Mehmed Efendi’nin iki eseri bu-
lunmakla birlikte bunlar›n en önemlisi “Risâle-
tü’n-nûriye min tarîkati’l-aliyye” adl› tasavvufî
mevzulara dair yazd›¤› risâlesidir. Türkçe kita-
b›n›n giriflinde kendisinin, Kâdirî tarikat›na
mensup oldu¤unu, eserini tarîkat ihvân›na,
özellikle de kendisinden yed-i tevbe alan mânevî
evlatlar›na seyr-u sülûklar›n› kolaylaflt›r›p bid’at
ve dalâletten kurtarmak amac›yla k›sa ve öz ola-
rak kaleme ald›¤›n› belirtir. Bu makalemizin te-
melini oluflturan Türkçe risâlenin, tasavvufun
çeflitli konular›n› ele ald›¤› ve k›rk bir bölüm ha-
linde düzenlendi¤i görülmektedir.(42)

‹lk tecellî ve tenezzül (hakîkat-i Muhammedi-
ye) ile bafllayan eser, zâtî, s›fâtî, fiilî tecellîler Ce-
berût, Melekût âlemlerinden bahsetmesi nede-
niyle vahdet-i vücûdun ontolojik yap›s›n› olufl-
turan hazerât-› hams veya tenezzülât-› seb’a ri-
sâlesi özelli¤i göstermektedir. Ancak yine bö-
lümler aras›nda nefsin s›fatlar›, tezkiye ve tasfi-
ye, fler’î esaslara yap›flman›n gere¤i gibi bahis-
lerle de e¤itici, ö¤retici genel tasavvuf klasikleri-
ni ça¤r›flt›rmaktad›r. Yine “men arefe nefsehû fe-
kad arefe rabbehû” hadîsinin izah edildi¤i 37. bö-
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lüm tamamen kelâmc›lar›n kulland›¤› bir dil ve
mant›k örgüsü içinde kaleme al›nm›fl Allah’›n
varl›¤›na on ayr› flekilde delil getirilmifltir. 38.
Bölümde, Nükabâ, Nücebâ, Kutub, Kavs gibi
“ricâlü’l-gayb” hakk›nda bilgi verilmifltir. Eserin
sonlar›na do¤ru Pîri fieyh Ali Berzencî’nin Kasî-
detü’l-ayniye(43) flerhi’nden s›k s›k al›nt› yaparak
tercüme etti¤i, aç›klama getirdi¤i de görülür. 

Müellifin ikinci eseri “Risâle fî Tahkîk-i Lafz›
Türkî” dir.(44) ‹stanbul Belediyesi Atatürk Kitap-
l›¤›’nda kay›tl› Fetâvâ Mecmuas›(45) Kad›zâdeye
ait olmay›p mecmuada onun k›sa bir biyografisi
ile bir fetvas› yer almaktad›r (vr. 105). Baz› kay-
naklarda Kad›zâde’nin fierhu Kelimetü’t Tevhîd,
Tefsîr-i ‹hlâs ve Talâk Hakk›nda Bir Risâle gibi eser-
lerinin bulundu¤undan bahsedilmekteyse de
bunlar›n nüshalar›n› henüz rastlanmam›flt›r(46).

2-Tarîkat›

Kad›zâde’nin tasavvufî yönü hakk›nda yap-
t›¤›m›z araflt›rmalarda ne tarih ne de tarîkat lite-
ratüründe herhangi bir kay›ta rastlanmamakta-
d›r. Ancak o, fleyhini ve tarîkata giriflini Risâle-i
Nûriye’nin beflinci ve alt›nc› bölümünde aç›kla-
maktad›r. Kendisi Kad› Beyzavî Tefsiri’nden Fâ-
tiha sûresini okurken “‹yyâke na‘büdü ve iyyâke
nestaîn” âyetine gelmifl, özellikle Ganizâde Hâfli-
yesi’ndeki bu âyetle ilgili aç›klamalardan etki-
lenmifltir. Ona göre bu âyette gaybetten h›tâba
iltifat vard›r ve ârif billâh zevât kast edilmekte-
dir. Öyle ise bir mürflid-i kâmil bulmak bir zo-
runluluktur. Zaman›ndaki meflâyih ise nâ-ta-
mam ve ekserîsi ümmîdir. Hakîkisi ise kibrit-i
ahmer gibidir. Daha sonra Abdulkâdir Gîlâ-
nî’nin mânevî rehberli¤inde zâhiri ve bât›n› mâ-
mûr bir zat olan Muhammed Ahrak el-Ba¤dâdî
b. Ahmed Ba¤dâdî ile karfl›laflm›fl, ondan yed-i
tevbe alm›flt›r.(47) Muhammed Ahrak’›n silsilesi
Kasîdetü’l-ayniye flârihi fieyh Ali Berzencî vas›ta-
s›yla Abdulkâdir Gîlânî’nin o¤lu Seyyid Abdu-
laziz’e ulafl›r.(48) Tevbe almadan önce fleyhi isti-
hârede bulunmas›n› istemifl, o da rüyas›nda
“vellezîne câhedû fînâ lenehdiyennehüm sübüle-

nâ”(49) âyetini görmüfl, bunun üzerine gerçek
dersini alarak üç-dört sene kadar seyr ü sülûk
görmüfltür. Sonunda rüyas›nda yine Abdulkâ-
dir Gîlânî Hazretlerini görmüfl, mânen kendisin-
den, ertesi gün de zâhiren fleyhinden hilâfetini
alm›flt›r.(50) Seyr ü sülûkünü, fleyhi Muhammed
Ahrak el-Ba¤dadî’nin tâlîm etti¤i kelime-i tev-
hîd zikriyle tamamlam›flt›r. Tebberrüken de
“‹sm-i Celâl ve ‹sm-i Hû” dersi çekmifltir.(51)

fieyhülislâm Tâhir Efendi’nin ne zaman Kâ-
dirî hilâfeti ald›¤›, kendisinden sonra kimseye
hilâfet verip vermedi¤i kaynaklardan anlafl›la-
mamaktad›r. Ancak bu risâleyi vefat›ndan yak-
lafl›k on iki y›l önce derviflleri için yazd›¤›na ve
müridlerinden  Mehmed Said Efendi’nin istin-
sah etti¤ine göre bir müddet tarîkat neflrinde bu-
lunmufl olmal›d›r. Bu müddetin fleyhülislâml›¤›
esnas›nda ve sonras›nda oldu¤u ve belli bir süre
devam etti¤i tahmin olunabilir. 

3-Risâle-i Nûriye’nin ‹htiva Etti¤i Konular

Eserinde tasavvufun tahalluk boyutu ile il-
gili bilgiler verdi¤i kadar tahakkuk (nazarî-fikrî)
yönüyle de aç›klamalarda bulunan Kad›zâde
Tâhir Efendi, tasavvufun hemen hemen bütün
konular›na de¤inmifl görünmektedir. Risâlesini
müritlerinin istifadesi için yazmas› nedeniyle
söylediklerini ayet, hadis, kelâm-› kibâr ile des-
teklemifl, fazla teferruata girmeden aç›k ve net
bir flekilde ifade etmifltir. Ancak bazen Kasîde-
tü’l-Ayniye flerhinden bazen Kad› Beyzavî Hâfliye-
si’nden al›nt›lar yapmas›, dahas› a¤dal› bir dil
kullanmas› metni oldukça müflkil hale getirmifl-
tir. 

Ancak eseri önemli k›lan, elbette iflledi¤i ko-
nular veya anlat›m üslûbu de¤ildir. Belki bu
mevzuu ve diyalekti¤in ilmiye içerisinde ne ka-
dar köklü ve yayg›n oldu¤unu göstermesidir.
fiimdi eseri telîf esas›na göre bölümler halinde
tahlîle geçebiliriz.

Birinci Bölüm Rûh-› Muhammedî hakk›n-
dad›r. Müellif, eserinin daha bafl›nda fleyhi Ali
Berzencî’nin Kasîdetü’l-Ayniye flerhinde rûh-›
Muhammedî hakk›nda yazd›klar›n› nakleder.
Ona göre; Allahü Taâlâ her fleyden önce Rûh-›
Muhammedî’yi yaratm›fl ve onu nübüvvet s›fa-
t›yla flereflendirmifltir. Sirâc-› Muhammedî, mü-
nevver-i hakîkîdir. Bütün peygamberler ve evli-
yâlar onun bahr-› ulûmuna, ya¤mur-u ilmine
muhtaçt›r. Hakîkat-› Muhammediye bütün sûrî
ve mânevî hakîkatlar› câmi’dir. Hakk’›n ilk defa
halk ettim dedi¤i kalem, hakîkat-› Muhammedî-
dir. Hadiste “ben Allah Taâlâ’n›n tecellî nûrundan,
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mü’minlerde benim nûrumdan yarat›lm›flt›r” buyu-
rulmufltur. O mertebe flefaat mertebesidir.

‹kinci bölümde Allah’›n Rûh-u Muhamme-
dî’yi kendi cemâlini temâflâ etmek için yaratt›¤›
anlat›l›r.(52)

Üçüncü Bölüm; ‹nsano¤lu dört k›s›md›r;
Enbiyâ aleyhisselâm, Evliyâ rahimehullah, avâm-›
mü’minler, münâf›k ve kâfirler.(53)

Dördüncü bölüm sâlike gereken; îman ve is-
lâm›n flartlar›na riâyet ederek dört mezhepten
birine uygun flerîat-› Muhammediye’ye temes-
sük etmesidir. Sonra bât›n›n› temizlemek için bir
mürflid-i kâmile teslim olmas› lâz›md›r.(54)

Beflinci Bölüm; Müellifin tarîkata girifli anla-
t›lmaktad›r.(55)

Alt›nc› bölüm; “‹yyâke na’büdü ve iyyâke nes-
taîn” ayetinde gaybdan h›taba iltifat vard›r. Ka-
d›zâde kendisinin de tasavvufa girifline vesile
olan bu ayetin aç›klamas›n› yaparken tefekkürî
bir yol seçer. Ona göre ihsanda bürhan yoluyla
istidlâlden, görmeden inanmadan görerek inan-
maya geçifl vard›r. Bu durumda akledilen gözle
görülür hâle gelir. Fatiha’da Allah’›n isimleri
hakk›nda düflünmek, nimetleri üzerinde düflün-
mek gerekti¤ine iflâret vard›r. Bir hakîkat yolcu-
su gabya, Allaha ve Rasûlüne iman edip, flerîat-
› Ahmediye’ye sar›l›r, Sünnet-i seniyeye uyar,
Ehl-i sünnet ve’l-cemaat inanc› üzerine olur, zâ-
hir ve bât›n›n› kötü ahlaktan ar›nd›r›r, mürflid-i
kâmilin talim etti¤i esmâullaha devam eder, az
yer, az içer, az uyur ve konuflursa, lisan ve kalp
ile Allah›n isimlerini tefekkür, Allah’›n rahmet
ve nimetleri üzerine düflünürse, bafl gözü aç›ld›-
¤› gibi kalp gözü de ayd›nlan›r. Böylece mâkulâ-
t› dahi kalp gözüyle tam anlam›yla idrâk eder.
Vüsûl ilallâh mertebesi kendisine müyesser
olur. Rahman sûresi 19. ayette zikredilen iki de-
nizden murat bafl gözü ile kalp gözü (basîret)
dür. Aralar›ndaki berzahtan murat kalp gözü ile
bafl gözü aras›nda bulunan perdedir. Sâlik gay-
ret ve mücâhedesine devam ederse “vellezîne câ-
hedû fînâ lenehdiyennehüm sübülenâ” ayetinde ifla-
ret olundu¤u üzere bütün perdeler kalkar. Hak-
k› görme ve irfân mertebesine nâil olur.(56)

Yedinci bölüm; ‹nsan önce insan olarak halk
edilmifltir.(57)

Sekizinci bölüm; ‹nsan kalp ile kal›ptan mü-
teflekkil oldu¤u ve ikisinin özelikleri üzerinde
durulmaktad›r. 

Dokuzuncu bölüm; merâtib-i kalb, rûh, s›r,

hafî, ahfâ mertebelerini aç›klamaktad›r. Yine bu
bölümde nefsin özellikleri zikredilmifltir. Em-
mâre, Levvâme, Mülhime, Mutmaine, Râd›ye,
Mardiye, Sâfiye gibi nefsin mertebeleri özellikle-
riyle ayetler ›fl›¤›nda anlat›lm›flt›r. Kad›zâde’ye
göre Nefs, rûha, s›rra, ahfâya, galib olursa sahi-
bini esfelde b›rak›r, âk›betini mahv eder.(58)

Onuncu bölüm; kalb yani gönül hakk›nda-
d›r.(59) Kalbe çok dönüfltü¤ü (halden hâle geçti¤i)
için kalp denilmifltir. ‹nsan bedeninin tamam›na
hakimdir. O ›slâh olursa bütün beden ›slâh olur.
Nefis, anâs›r-› erbaadan müteflekkildir. Anâs›r-›
Erbaa, nefs-i nât›ka ile befle ulafl›r. Bu beflin
âlem-i emirde befl ulvî karfl›l›¤› vard›r. Letâif-i
ulviye arfl›n üzerinde, letâif-i süfliye arfl›n alt›n-
dad›r. Letâif-i ulviye kalp, ruh, s›r, hafî, ahfâd›r.
Bunlar ile nefs aras›nda aflk vard›r. Letâif-i ulvi-
ye, nefs-i nât›kaya âfl›k olmufltur ama âfl›k mâflu-
ka ma¤lub ola¤elmifltir. 

Nefis bu letâife gâlib oldu¤u sürece sahibini
esfelde b›rak›r. Bunun için nübüvvete ihtiyaç ol-
mufltur. Letâif-i ulviye sad›rdad›r. Ruh da onun
sa¤›nda, S›r kalp yak›n›nda, Hafî de rûha yak›n-
d›r. Bu ma¤lûbiyetten fier-i flerîfe yap›flmakla
kurtulabilir, rûhâniyet galebe gelebilir.

On birinci bölümde; her ehlullâh›n kendi ta-
rîkat›na göre farkl› mesle¤i, meflrebine göre de
takip etti¤i sülûk fleklinin olabilece¤i vurgulan-
maktad›r.(60) Allah’a giden yollar mahlûkât›n
adedincedir. Cümle yollar Rasûlüllah iledir.
Çünkü zikir flekillerini ashâb›na o ö¤retmifltir.
Hz. Ebu Bekir, Hz. Ali, Hz. Hasan-› Basrî vas›ta-
s›yla gelen bu halkalardan herhangi birine yap›-
flan kifli yine Rasûlüllah vas›tas›yla tarîk-› ilallâ-
ha girmifl olur.
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On ikinci bölümde mü’minler icâzetsiz ola-
rak kelime-i tevhîd çekemezler mi sorusu sorul-
mufl, yed-i tevbe almak, inâbe etmek veya zik-
rullah icâzeti almak lüzumlu mudur? süaline ce-
vap aranm›flt›r.(61)

On üçüncü bölüm “Lâ ilâhe illallâh” zikrinin
efdaliyeti üzerinedir.(62)

On dördüncü bölüm kelime-i tevhîdin mâ-
nalar› üzerinedir. Tevhid üç k›s›md›r. Birincisi
ibâdete lây›k Allah’tan gayri hiç kimse yoktur.
(Lâ mâbûde bi’l-hakk› illallâh). ‹kincisi ondan gay-
ri maksûd yoktur (Lâ maksûde illallâh) Ondan
gayri mevcûd yoktur. (Lâ mevcûde bi’l-mevcûdi’l-
hakîkî illallâhü’l-vâcibü’l-vücûdi lizâtihî bi zâtihî)
‹simler itibâriyle gayriyettir. Di¤er mümkinâtta
olan vücûd âriyettir. Dil ile tevhîd, avam›n tev-
hîdidir. Havâss›n tevhîdi ise kendi vücûdunu
nefy etmektir.

Kad›zâde on beflinci bölümde kelime-i tev-
hîdin çekilmesi esnas›nda nelere dikkat edilece-
¤ini aç›klam›flt›r. Ona göre sülûkün bafl›nda
olan dervifl kelime-i tevhîd ile meflgul olurken
tevhîdin “lâ mâbûde bi’l-hak illallâh” manas›n› dü-
flünmelidir. Levvâme ve mülhime rütbelerine
ulaflt›¤› vakit “lâ maksûde bi’l-maksûdi’l-hakîkî il-
lallâh” manas›n› düflünmeli, mutmaine, Râziye
ve Mardiye, Sâfiye mertebelerinde tevhîdin “lâ
mevcûde bi’l-mevcûdi’l-hakîkî illallâh” manas›n›
düflünmelidir.(63)

On alt›nc› bölüm; çeflitli kesimlerin sülûkü
beyan›ndad›r. Bu bölümde vahdet-i vücûd ve
bu mertebenin özellikleri hususunda durulmak-
tad›r. Kad›zâde’ye göre Ene’l-Hak davas›nda bu-
lunan sâlikler iki k›s›md›r.(64)

On yedinci bölümde mazhar-› ahadiyet ve
menfle-i kemâlât olan Peygamber Efendimizin
rûhâniyeti hakk›ndad›r.

On sekizinci bölüm âlemin vücûda gelifl
fleklini beyân eder.(65) Hak sübhânehû Habibinin
ruh-› mutahhar›n› kendi nûr-u mukaddesinde
cisimsiz ve renksiz olarak vücûda getirdi. O pâk
nurdan sair mevcûdat› var etti. Mümkünât›n zu-
hûru zât-› pâkine ait de¤ildir. Mümkünât›n yok
olmas›yla da zât›na bir zarar gelmez. Diledi¤ini
ademden vücûda getirilir. Nûr-› ahadiyet ilk
mümkinât aras›na vas›ta olmak için rûh-› Mu-
hammedî’yi halk etti. Hak taâlâ mümkinâta va-
s›tas›z tecellî k›lsa takat getiremezler yok olur-
lard›. Nûr-u Muhammedî’nin bir ciheti Cenâb-›
Hakka bir ciheti mümkinâta dönüktür. Hak ta-
âlâdan vas›tas›z ald›¤› feyyâz›, mümkinâta ulafl-

t›r›r. Hak taâlâ kendi nûrundan yaratt›¤› Rûh-u
Muhammedî’den di¤er ervâh-› enbiyây› halk et-
mifl, ervâh-› enbiyâdan ervâh-› evliyây› ondanda
di¤er mü’minleri yaratm›flt›r. Bütün varl›¤› bu
flekilde var etmifltir. Cemîsinin menflei, nûr-›
pâk-i Muhammedîdir. 

On dokuzuncu bölüm; sâlikin Cenâb-› Hak-
ka seyr ü sülûkü hakk›ndad›r.(66)

Yirminci bölüm; seyr ilallâh ve seyr fillâh
makâmlar› hakk›ndad›r.(67) Rûh âlem-i kurbdan
âlem-i bû’da geldi¤i zaman yetmifl bin perde ile
perdelendi. Fakat kadim dostunu yâd-u zikr
edip flevkle ona müteveccih olursa, eltâf-› ilâhi-
ye ile o hicaplar› aflar, nihâyetsiz cemâle ulafl›r.
“Seyr anillah” olur. Vaki olan envâr gibi hicaplar
da ortadan kalk›nca “seyr ilallâh” olur. “Seyr fil-
lâh” ile sulûkünü tamamlay›p makâm-› mârifete
ayak basar, ârif olur. Bu makamda Hak ile gö-
rür, hak ile söyler, hak ile iflitir. Onu seyreden te-
cellisini kendinde bulur. Fenâ makâm› mevt-i iz-
d›rârîden önce mevt-i ihtiyârî ile flarâb-› lâ yezâ-
lîden içip hayât-› cavidâna ermektir. Sâlikin vü-
cûdunda zerre miktar› befleriyet özelli¤i kalsa
vahdet menziline ayak basamaz.

“Varl›¤›ndan zerre kalsa ey nigâre

Mahcup olur göremezsin rûy-› yâre”

Her kime nûr-› s›fât tecellî k›lsa beflerî vücû-
du mahv olur, görürken görmez, düflünemez
olur. Aflk-› ilâhî vicdân›nda cûfl edip bî-ihtiyâr
kal›r. Öyle bir mertebeye ç›kar ki arfl ve felekler
aya¤›n›n alt›nda kal›r. Rusûm-u befleriyet ondan
tamamen münselih olur. Zaten bu makama er-
meyince de insan-› kâmil olamaz. Fenâ makam›-
na ç›kt›ktan sonra zât-› bîçûn tecelî k›lar ki as›l
maksat odur. Makâm-› fenâ da iki k›s›md›r. ‹lki
vuslattan önce s›fat tecellîsi ile olur. Alameti, ki-
flinin zâhir ilminde kalmas›d›r. ‹kincisi vuslattan
sonra zâtî tecellînin hâs›l olmas›d›r. 

Yirmi birinci bölüm; tecellî-i zât hususun-
dad›r.(68)

Yirmi ikinci bölüm; makâm-› marifet husu-
sundad›r.(69)

Yirmi üçüncü bölüm; etvâr-› seb’a hakk›n-
dad›r.(70)

Yirmi dördüncü bölüm; tavrü’l-kalb husû-
sundad›r.(71)

Yirmi beflinci bölüm; Tavrü’r-rûh, mârife-
tullâh hakk›ndad›r.(72)
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Yirmi alt›nc› bölüm; Maarifetullâh›n yollar›
hususundad›r. ‹limden maksat mârifetullâht›r.
Mârifetullâh›n yollar› cemî mahlûkât›n nefesleri
say›s›ncad›r. Mârifetullâh tahsîlinin yollar›;
meczûb, sâlik, meczûb-ü sâlik ve sâlik-i meczûb
olmak üzere dört yolu vard›r.

Cezbe ile olan sülûk görmeden Allâh Ta-
âlâ’ya kulun takarrübüdür ki bilâ sây ve lâ kül-
fet zât, s›fât ve esmâ-i ilâhiyeye muhtaç oldu¤u
fleyleri Hak Taâlâ s›rf o kula inâyetin gere¤i ola-
rak takarrübüdür.(73)

‹kincisi sâlik-i mahzd›r ki cezbesiz olan sü-
lûktür. Hamseden murad tavrü’l-kalb, nefs,
kalb, s›rr, rûhdur. Bu befl etvâr›n mâ fevki ma-
hall-i esmâ ve s›fatt›r ki ona cezbe ile vâs›l olu-
nur.

Üçüncüsü meczûb-› sâliktir. Meczûb-› sâlik
flu kimseye derler ki mertebe-i fluhûdu Hakka ç›kt›k-
tan sonra yine hamse-i mürîdiyeye tenezzül eder.
Sonra yine makâm-› fluhûda ç›k›p kavuflur, ve o
mertebe ile mütefleref olur.

Dördüncüsü sâlik-i meczubtur. Sâlik-i mec-
zûb flu kimsedir ki hamse-i mürîdiyede seyr edi-
cidir. Bundan sonra sâlik-i meczûb esmâ, s›fât ve
zâtta seyredicidir. 

Sâlik-i meczûb ile meczûb-› sâlikin kâmil
mürflid olmas› câiz ve mümkün de¤ildir. Süluk-
süz meczûb-› mahz ve cezbesiz sâlik-i mahz ol-
mak da caiz de¤ildir. Lâkin meczûb-› mahz, sâ-
lik-i mahzdan efdaldir. Cezbesiz sâlik d›fl›ndaki-
ler hilâfet ve irflâd davas› ederlerse mukayyed-
dir. Onlar kimseyi irflâd edemezler.

Yirmi yedinci bölüm; seyr maallâh, seyr fil-
lâh, seyr anillâh ilâllâh hususundad›r. (74)

Yirmi sekizinci bölüm; Mürîdin yirmi ma-
kâm ve hasleti vard›r.(75)

‹lki, mürîd fleyhinin eli üzerine tevbe etme-
si, ikincisi zühddür. Üçüncüsü tecrîddir. Dör-
düncüsü âkîde-i hâlisa, Beflinci teverru’dur, (ya-
ni mürîd gerek lokmas›nda gerek kisvesinde
takvâ üzere olmal›d›r), Alt›nc›s› evâmir ve nevâ-
hî de Haktan nâflî olan zorluklara sab›r, yedinci
taât-› Hak ta mücâhede, sekizincisi flecaat, doku-
zuncusu bezl (fierîatte müstahsen olan sehâvet
üzere olup kimsenin mal›nda gözü olmamas›-
d›r.), onuncusu fütüvvettir. On birincisi s›dk, on
ikincisi ilim, on üçüncüs recâ, on dördüncüsü
mülâzemet, on beflincisi ak›l, on alt›nc›s› edeb,
(yani edeb hakka riâyet edip esrârullâh› ketm
edip ifflâ etmemektir.), on yedincisi halka hüsn

üzere olmak, on sekizincisi teslim, on dokuzun-
cusu muhabbet, yirmincisi tevfîzdir. (yani iflleri-
ni Hak Taâlâ hazretlerine tefvîzdir)

Yirmi dokuzuncu bölüm; halvetin flartlar›,
edepleri hususundad›r.(76)

Otuzuncu bölüm; mükâflefeler hakk›nda-
d›r.(77) Keflf, hicab›n arkas›nda olan› kalbin idrâk
edemedi¤ini idrâk etmektir. Hicâb ise sahibinin
idrâkine ve fehmine engel olan fleye derler.

Keflf; kalb, setr-i yed, rûhî ve hafî olmak
üzere befl fleyle olur. 

Otuz birinci bölüm; vüsûl ilallâh hakk›nda-
d›r. Fakat cismin cisme, arz›n arza vusûlü ve il-
min mâlûma vusûlü gibi de¤ildir. Allâh bu tür
vusûlden münezzeh ve müberrâd›r.(78)

Otuz ‹kinci Bölüm; vâk›ât hususundad›r.
Âlem ilimden türemedir ve s›n›rs›zd›r. Her fley
kendi bafl›na bir âlemdir. Sâlik riyâzât ve mücâ-
hedât-› nefse bafllamakla âlem-i mülk ve mele-
kûta geçmesi âflikâr olur. Her makâmda kendine
hâlât ve vâk›ât zuhûr eder. fieyhülislâm merâti-
bü’l-vücûdu;  mutlak gayb âlemi, Ceberût, Me-
lekût,  âlem-i mülk (fiehâdet)  olmak üzere dört
mertebede aç›klamakta ve böyle inanman›n fay-
dalar›n› anlatmaktad›r.(79)

Otuz üçüncü bölüm; Müflâhede hakk›nda-
d›r. Allahu taâlâ (kalp gördü¤ünü yalanlamad›)(80)

Âyine gibi olan kalb-i sâlik, kelime-i tevhîdin
a¤›rl›¤›yla pâk ve ârî olsa, kedurât-› befleriyeden
ar›nsa, safâ-i kalbi miktar› envâr-› gayb zâhir ve
peydâ olur. Ve sülûkünün bafllang›c›nda flim-
flek, levâyih ve levâmi’ gibi fleyler zâhir olur.
Hatta safâ-i kalbî müzdâd oldukça kanâdil ve
flem’ ve mefl’ale gibi fleyler zâhir olur. Bundan
sonra da envâr-› mücerredeler zâhir olur. Yani
hayalden hâlî ve ârî envâr zâhir olur. Baz›s› ye-
flil baz›s› beyaz ve sar› ilâ gayri zâlik nûrlar zâ-
hir ve peydâ olur. E¤er nûr rûh ve safâ-i kalb ile
imtizaç ederse nûr yeflil olur. E¤er kalb bi’l-kül-
liye safâ ile münevver olursa flüâ-i flems gibi nû-
ru zâhir olur. Bazen de ruh ve kalb vas›tas› ol-
maks›z›n Hakk’›n nurlar› gelir ki o zaman sâlik-
ten keyfiyet ve misliyyât hissi gider. Sa¤-sol,
afla¤›-yukar›, uzakl›k-yak›nl›k, gece-gündüz dü-
flüncesi kalmaz. (81)

Otuz dördüncü bölüm; nefsin ma’siyet ile
ifltigâli ve fleytana ittibâ hususudur. 

Nefs fieytan’a uyarak isyân ile ifltigal etse
rûhta bir siyah nokta zâhir olur. Her ne zaman
nefsin isyân› artsa siyah nokta da tezâyüd olur.

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

57



Hatta tamamen siyahlafl›r. Sâlikten feyz kap›s›
kapan›r Zirâ feyz-i ilâhînin iki veçhi vard›r. Bir
yönü âlem-i gabya, di¤eri âlem-i flehâdetedir.
Her bir feyz-i ilâhî ki sâlike Allâh Taâlâ hazret-
lerinden vâs›l olsa o feyz kalbe müeddî olur ve
ondan sâir âzâya müeddî olur. Nefsin isyan ile
meflgul olmas› sebebiyle sevâd›n›n incilâs› zik-
rullâh ve tilâvet-i Kur’ân ile hâs›l olur. Müncelî
olup bi’l-külliye mütecellî olsa envâr-› ilâhiye ile
münevver olur da müflâhede-i rûhâniyye ve
gaybiyye zâhir olur. (82)

Otuz beflinci bölüm; tezkiye-i nefs ve riyâze-
tin keyfiyeti hakk›ndad›r.(83) Yüksek makamlar
tezkiye-i nefs, tahliye-i kalb ve tasfiye-i rûh hâs›l
olmad›kça sübhân hâs›l olmaz. Maksat bi’z-zât
tahliye-i rûhtur, tahliye-i rûh ise ancak tasfiye-i
kalb ile hâs›l olur, tasfiye-i kalb da ancak tezki-
ye-i nefs ile hâs›l olur. Tezkiye-i nefs sâlikin mu-
kaddemât vâcibesindendir.

Baz› meflâyih tezkiye-i nefs, tasfiye-i kalb ile
hâs›l olur zannettiler. Zîrâ tezkiye-i nefs tasfiye
için uzun müddete muhtaçt›r. Ammâ tasfiye-i
kalbe ifltigâl etse az bir müddette tezkiye-i nefs
hâs›l olur. Zîrâ sâlik her ne ifllerse gerek hay›r ve
gerek fler kalbinde zâhir ve hâs›l olur.

Hatta vuslat-› ilallâh kesret-i âmâl ile olmaz
illâ ahlâk ile olur diye cemî evliyâullâh aç›klama
yapm›flt›r. Gadab ve flehvet nefsin s›fatlar›d›r.
Cemî evsâf-› zemîme onlardan mütevellid olur.
Hatta onlar›n tezkiyesi onlar› îtidâle getirmekle
olur. Zirâ havâ tecâvüz eylese ondan flehvet,
h›rs, emel, haset, denâet, g›ybet ve gayrisi tevel-
lüd eder. Ve e¤er gadap fazla olsa, kibir ve adâ-
vet, hiddet, ucb ve kizb tevellüd eder. Ammâ
e¤er s›fat-› havâ mûtedil olsa nefsde hayâ, cûd,
muhabbet, flefkat ve sabr zâhir olur ve dahî e¤er
s›fat-› gadab mûtedil olsa ondan tevazu ve ilim
mürüvvet, kanaat ve bezl zâhir olur. E¤er bu
nefsin iki s›fat› mûtedil olsa tezkiye hâs›l olur. 

Otuz alt›nc› bölüm; Tahliye-i rûh hususun-
dad›r.(84)

Otuz yedinci bölüm; Mârifetullâh ve mâri-
fetü’n-nefs hususundad›r.(85) Mârifetullâhi taâlâ
mârifet-i nefse mütevekk›ft›r. Seyyid Ali Berzen-
cî’ye soruldu ki; insân rûhunu bu cesede koyma-
n›n s›rr› nedir? Bu latîfe-i lâhûtiyeyi kesâfet-i nâ-
sûtiyeye yerlefltirmenin nedeni nedir? Bunun ce-
vab› “men arafe nefsehû fekad arafe rabbehû hadîsi
flerîfinin esrâr›ndand›r” diye cevap verdi. Ha-
diste bunun on delîli bulunmaktad›r.

‹lk delil odur ki bu vücûd-› insânî ve hey-

kel-i cismânî ki anâs›r-› erbaadan mürekkebdir,
müdebbire muhtaçt›r ki tedbir eyleye, bir mu-
harrike muhtaçt›r ki tahrîk eyleye iflte o müdeb-
bir ve muharrik rûhtur. 

‹kinci delil, cesed-i insâniye de müdebbir ve
muharrik bir olduysa ki rûhtur; bu âlemin de
müdebbiri birdir ve o Allâh Taâlâ hazretleridir. 

Üçüncü delil odur ki cesed ancak rûhun irâ-
desiyle müteharrik oluyor o zaman bu âlem bel-
ki bir zerre ancak Allâhu taâlâ hazretlerinin ka-
za ve kaderiyle müteharrik olur.

Dördüncü delil, cesedde hareket ancak rû-
hun ilmi ve ona fluûru ile oluyorsa Allâh taâlâ
cemî eflyây› âlimdir. Arzda ve semevâtta zerre
miktâr› fley ilminin d›fl›nda de¤ildir. 

Beflinci delil, bu âlemde cesed-i kesîfe rûh-
tan daha yak›n bir fley yoksa Allâh Taâlâ hazret-
lerin daha yak›n hiçbir fley yok demektir. Nite-
kim “bir ona flah damar›ndan daha yak›n›z”(86) bu-
yurulmufltur.

Alt›nc› delil, cesedin varl›¤›yla o rûh mev-
cûd olduysa ve cesed yok olduktan sonra mev-
cûd olmaya devam ediyorsa Allâh bu âlemi halk
etmezden evvel mevcûd idi, yine bu âlem fânî
olduktan sonra da mevcut olacakt›r, zîra evvel
ve âhir odur.

Yedinci delil, rûhun cesetteki keyfiyeti bilin-
miyorsa Hak Taâlâ hazretleri de keyfiyetten mu-
kaddes ve münezzehtir.

Sekizinci delil, rûhun cesetteki ayniyet ve
mekân› bilinmiyorsa Allâh taâlâ hazretleri ayni-
yet ve tahayyüzden müberrâd›r ve münezzehtir,
eflyalardan bir fleye hulûl etmez. Hulülden mü-
nezzehtir gerek hulûl-i serayâî gerek hulûl-i ci-
vârî ile olsun. Yine Allâh hiç bir fleyden hâlî de
de¤ildir.

Dokuzuncu delil, rûh cesette his olunmay›p
ve mes dahî olmay›p bunlardan ârî oluyorsa(87)

Allâh Taâlâ mes ve his olmaktan münezzeh ve
müberrâd›r.

Onucu delil odur, rûh cesette âsâr ile bilin-
mez ve suver ile temsîl olunmuyorsa, Allâh’› da
ebsâr idrâk edemez , onu efkâr ihâta edemez.
Günefl ve Ay ona teflbîh olunamaz. Zikredilen
on delilden anlafl›lan hakâik ve dakâik “men ara-
fe nefsehû fekad arafe rabbehû” hadîsinin mânalar›-
n›n esrâr›ndand›r. Buna mârifet derler. Nefsini
ve rûhunu böyle bilmek, Allâh’› böyle bilmek
mârifetullâht›r. Sâhibine de ârif billâh derler. fiu
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kadar var ki Allâh’› böyle bilmek nefsâniyettir
ve muhabbettir. 

Maksad›m›z ârifîn-i muhakk›kîni tezyîf de-
¤ildir. Murad›m›z ârifîn-i billâh›n birbirinin ha-
kîkatini tebyindir. Âlim billâhtan her birinin mâ-
hiyetini tâyindir. Lâkin ilm-i billâh mârifetullâ-
h›n verâs›ndad›r. Zira ilm-i billâh gayri mâlû-
mi’l-fikrîdir. Yani ilm-i billâh fikir, nazârîye ve
ak›l ile bilinmez. Bu makâm makâm-› ümmîdir. 

Otuz Sekizinci Bölüm; Efrâd-u evliyâullâh
hususundad›r. (88)

Ayette “Nice adamlar vard›r ki onlar› ne tica-
ret, ne de al›fl verifl Allah’› anmaktan al›koymaz”(89)

Rasûlüllâh aleyhisselâm da “benim dostlar›m izzet
kanatlar›n›n alt›ndad›r, onlar› benden gayri kimse bi-
lemez” buyurmufltur. Binlerce evliyâullâhtan ba-
z› meflhurlar vard›r ki onlar› herkes bilir. Binler-
ce envâr u hakâyik, mükâflefât ve hâlât onlarda
görünür. Bu makâma telvîn derler. Visâlullâha
vâs›l olanlar›n makâm›na da temkîn derler. Ger-
çi makâm-› temkînin nihâyeti yoktur. Allâh’›n
makâm-› temkînine vâs›l olan dostlar› gizlidir.
Onlar› Allâh’tan gayri bilemez. Sorulursa ki bin-
lerce evliyâullâh›n çok meflhurlar› vard›r, onla-
r›n makâmlar› makâm-› temkîn oldu¤undan
kat’a flüphe yoktur. Cevab› budur ki onlar›n ba-
z›s› baz› müritleri terbiyeye Allah taraf›ndan
memûr olduklar›ndan makâm-› telvîne çekerler.
Sonra da makâm-› telvinde karar k›larlar. 

Di¤er bir cevap ta flöyledir; velî dedikleri
onlar›n bedenleri, onlar›n ulûm-› zâhireleri de-
¤ildir. Belki o cenâb-› akdesten feyz olan envâr-›
ilâhiyedir ki ona latîfe-i hakîkiye denilir. Hakî-
katta velî olup Allâh›n dostu olan odur, onu da
Allâhtan gayri kimse bilemez me¤er ki kendi gi-
bi o makâma yetiflen ve kendi mertebesinde olan
flah›slar bilir.

Seyyid Ali Berzencî buyururlar ki ehli’s-
sünnet akâidine göre velînin kerâmeti zâhir ol-
maz ve görünmez. Ancak kendi misli ve kendi
derecesinde olan velîye görünür. Gerçi zâhirde
halkla kar›fl›kt›rlar ammâ bât›nda Haktan gayri-
ye bîgânelerdir. Bunlardan baz›s› olur ki halkla
kelâm ederken diyâr-› âhirde baflka bir sûrette
bulunurlar. Hatta Fetevâ-y› Behçe’de evliyâullâh-
tan olan kimseler bir anda çok uzak mesâfeye gi-
der ve gelirler diye îtikâd etmenin câiz oldu¤u
yaz›l›d›r.

Bunlar›n cismi bir mertebede letâfet kesb
eder ki(90) onlara rü’yet taallük etmez. Cisimleri
de rûhlar›na tâbi olur. Beyt:

“Niceler can verdi cisme yetti 
Niceler cismini pür-nûr etti”

‹nsanlar aras›nda bir tâife vard›r ki halk
içindedir de halk onlar› görmez, deryâ onlara
mekân olur, her nereye yönelseler yol olur, nâr-
da gezerler atefl yakmaz olur. Zirâ cisimleri rû-
hânîdir. Bu haller ekser büdelâ olanlarda olur.
Baz› fleyhler “Hak taâlân›n hâssaten her ismine
mazhar düflmüfl velî gelmifltir, bunlar› saymak müm-
kün de¤ildir, ammâ meflâyih-i kirâm keflf ile bilir”
fleklinde inanm›flt›r.

Peygamberimizin mucizelerinin baz›lar›
hissî ise de ço¤unlu¤u aklîdir. Ümmet-i Mu-
hâmmedin zekâ, ak›l ve fehm-i kemâl-› kudreti
fazla oldu¤u, Muhâmmed (as)’›n flerîati k›yame-
te kadar bâki oldu¤u için basîret sahibleri gör-
sün diye mûcizât-› akliye ile mümtaz oldu. Hat-
ta onun ümmetinden evliyâ olanlardan zuhûr
eden kerâmât de cümle mûcizelerindendir.(91)

Mûcizât-› hissiyyenin örne¤i Mûsâ aleyhis-
selâm›n âsâs›, Hz. Salih aleyhisselâm›n devesi,
Hz. Süleyman aleyhisselâm›n hâtemi ve havada
tasarrufu, Hz. ‹brâhim aleyhisselâm›n ateflte ta-
sarrufu gibidir. Hiçbir velî yoktur ki elbette En-
biyâ aleyhisselâmdan birinin kademindedir.
Muhâmmed Mustafa’n›n kademi üzerine olan
velilerin ço¤unun kerâmeti akliyedir. K›yamete
kadar bâkîdir. 

Bunun misâli Hz. fieyh Abdulkâdir Gîlânî
hazretlerinin kerametleri gibidir. Hz. fieyh der
ki; bizden önce ve bizim d›fl›m›zda evliyâ hazerât›
sâir-i nâs üzere günefl gibidir. Lâkin sonra gurûb
eder, bana Allâh zü’l-celâl bir inâyet ve kerem buyur-
mufltur ki ceddim Muhâmmedeni’l-Mustafa’n›n ka-
demi üzere oldu¤umdan benim flemsim(92)batmaz ya-
ni ben kutbiyetten azl olmam. Yani hazreti fleyhin
tarîkati zay›flamaz, k›yâmete kadar bâkîdir.
O’nun ki hariç bütün evliyâullâh›n tarîkati za-
manla zay›flayacakt›r. 

Baz› velîler de sâir enbiyâ-› kirâmdan biri-
nin kademinde olduysa o velînin kerâmeti hissî-
dir. Yani aklî de¤ildir. Gözle müflâhede olunur;
baz› velîleri ateflin yakmamas›, aslan, kaplan ve
benzeri y›rt›c› hayvan›n itaat etmesi, tayy-i za-
mân ve mekân, suya batmama gibidir.(93)

Otuz dokuzuncu bölüm; Tertip üzere evli-
yâullâh›n ahvâli hakk›ndad›r.(94)

K›rk›nc› bölüm; Kutb-i âlem hakk›ndad›r.(95)

Gavsü’l-âzam denilen flahs›n ismi Abdullâht›r.
Kalbi ‹srâfil aleyhisselâm kalbi üzerinedir. Nefh-
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i sûr-i mâneviye ve nesîm-i esrâr-› rabbâniye
nefh eder. Bunun menzili evliyâullâh aras›nda
nokta gibidir ki daire-i salâh-› âlem onun merke-
zindedir. Rasûl-i ekremin (sav.) rûh-› pâkine
âyine düflüp vâris-i mânevî olmufltur. Hak taâlâ-
n›n zât-› bîçûnuna ve cemî s›fat›na mazhar düfl-
müfltür ki Hak taâlâ kutbu devr ettirir, erkân-›
dünyâda günefl devr etti¤i gibi. Ufuk-› semâda
cemî evliyâ bunun tasarrufundad›r ki hepisine
Haktan feyz Kutb-› âlemin vâs›tas›yla tecellî
eder. 

Ali el-Berzencî Kasîdetü’l-Ayniye flerhinde
bu makâm› güzel aç›klam›flt›r. Ona göre Gavs-›
âzam dedikleri zât-› âlî-kâdr Rasûlullâh (sav.)
hazretlerinin nâibidir. Gavs Hak taâlân›n cemâl
ve celâl cihetinden tecellînin mahallidir. Mahal-
i beytûtet eyledi¤i makâm, Kâbe-i mükerreme-
nin üstü ve sath›d›r. Gavs, cemî enâm›n teveccü-
hüne illettir. Taksîm-i erzâk ve taksîm u tavzî-u
belây›, cümle halây›k üzere Allâh Taâlâ’n›n em-
riyle ve izniyle yapar.

Kutub diye flol kimseye derler ki üzerine
âlemin dâiresi dâir olur. Lâkin kutbu’l-aktâb
cümlesinin merkezidir. Bu yedi kutubtan her bir
ekâlîm-i seb’adan bir iklîme tasarruf ve hükm
eder. Bu yedi kutubdan herbiri için melekût-u
semâvâtta ve arzda tasarruf vard›r. Baz›s› Zü-
hal’in tasarruf ve hükmüyle tasarruf eder. Baz›
felek Müflteri tasarrufu ve hükmüyle tasarruf
eder. Baz› felek Merih tasarrufu ile tasarruf eder.
Baz›s› felek fiems’in tasarrufu ile tasarruf eder.
Baz›s› felek Zühre tasarrufu ile tasarruf eder. Ba-
z› felek Kamer’in tasarrufu ile tasarruf ve hükm
eder. Bunlara efrâd-› vâs›lîn derler. Onlar›n hük-
mü kutublardan hâriçtir. Bunlar herkes gibi gay-
ru’llâha mültefit de¤illerdir. 

K›rk birinci bölüm; Mürîd ile fleyhi aras›nda
olan râb›ta-i tâmme, alâka-i kâmile ve inâbenin
flartlar› gibi bölümler içermekte ilâhiler ve dua
ile nihâyete ermektedir.(96)
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Dipnotlar
(1) Zahirî ve bat›nî e¤itim metotlar›, süreçleri, sonuçlar› üzerine bir tak›m tart›flmalar
yap›lmaktad›r ki bu meseleye iki farkl› bak›fl aç›s›n› yans›tmaktad›r. Meselâ tasavvufa
"Sosyal Tarih Perspektifi" aç›s›ndan bakanlar onu; "Eski ‹slam öncesi mistik kültürlerle
temas sonucu oluflan bir sentez, bir tepki hareketi", dolay›s›yla ârif’i sonradan ç›km›fl tâlî
bir unsur fleklinde de¤erlendirmektedir. Yine bu gruba göre s›rf medrese ilimleriyle
u¤raflmak devlet için aslî unsurdur, Osmanl› devleti de genelde onu ön planda
tutmufltur. (Bkz. A. Yaflar Ocak, "‹slam, Tasavvuf ve Tarîkatlar", Türkiye Günlü¤ü, sy. 45,
Mart-Nisan 1997, s. 7.) Olaya "Evrensel inhitat" problemi çerçevesinde de¤erlendirenler
ise; alt›n ça¤lar›n aksine son dönemlerde müstakil bir kimlik olmayan "fakîh"in "ârif"
kimli¤inden koparak ba¤›ms›z bir kimlik haline geldi¤i, bafl›na buyruklaflt›¤› neticede
dünyevîleflerek k›s›rlaflt›¤›n› söylerler. Evrensel inhitat probleminin bizim husûsî
tecrübemizdeki bu seyrinin öncü tezahürü olan rif’in Fakih’e ve Fakih’in de ricâl-i devlete
tâbii k›l›nmas› süreci peflinden kaç›n›lmaz bir flekilde devlet mekanizmas›n› fieyhülislâm
üzerinde, fieyhülislâm›nda meflâyih üzerinde kuraca¤› tahakküm sonuçlar›n› vermifltir.
Mahmud Erol K›l›ç, "Yedi Tepeli fiehrin Tekkeleri", ‹stanbul Arma¤an› 3, ‹stanbul 1997,
ss. 260-61.
(2) Dâvud-› Kayserî ve kaynaklar için bkz. Mehmet Bayraktar, Dâvûdu’l-Kayserî,
(Kayserili Dâvûd) Ankara 1988. Dâvud el-Kayserî, er-Resâil, haz.Mehmet Bayraktar,
(Kayseri BB. Yay›nlar›) Kayseri 1997.
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(3) ‹slam tarihi boyunca "fieyhülislâm" tabiri kullan›lmakla beraber sadece hürmet ifade
eden ilmî bir ünvandan ileri geçmedi¤i bilinmektedir. Osmanl› Devleti’nde ise fieyhülis-
lâmlar ilmiye rütbesinin en üst mertebesine ç›kan âlimler aras›ndan padiflah taraf›ndan
tayin edilirlerdi. Bu göreve ilk defa II. Murad zaman›nda (ö. 855/1451) Molla Fenârî
atanm›flt›r. Molla Fenârî ve kaynaklar için bkz. Mustafa Aflkar, Molla Fenârî ve Vahdet-i
Vücûd Anlay›fl›, Ankara 1993, a.mlf., "Osmanl› Devletinde lim-Mutasavv›f Prototipi
Olarak; ‹lk fieyhülislâm Molla Fenârî ve Tasavvuf anlay›fl›", AÜ‹F Dergisi, c.XXXVII,
Ankara 1997, ss. 385-401.
(4) Zenbilli Ali Efendi (Müftî Ali Cemâlî, ö.932/1526) fieyh Vefâ’ya müntesiptir. Ali
Efendi ulemâ ve meflâyih aras›nda kavgaya sebebiyet veren "devran" ile "zikir" hususun-
da verdi¤i müspet fetvalar›n yan› s›ra, bir de risâle kaleme alm›fl ve risâlede sûfîleri
savunmufltur. Taflköprülüzâde ‹sâmüddin Ahmed, efl-fiakâiku’n-nûmâniyye fî ulemâi’d-
devleti’l-Osmâniyye, (nflr. O. Suphi Furat) ‹stanbul 1985, s. 288; Müstakimzâde,
Devhatü’l-meflây›h, ‹stanbul 1978, s. 15; Bursal›, Osmanl› Müellifleri, ‹stanbul 1333, c.I, s.
320; Hüseyin Vassâf, Sefîne-i evliyâ-y› ebrâr fî flerh-i Esmâr-› esrâr, SÜL. Ktp, Yazma
Ba¤›fllar, nr. 2305-2309, III/V, I, 274; Reflat Öngören, Osmanl›larda Tasavvuf, ‹stanbul
2000, s. 343.
(5) Bafllang›çta özellikle Halvetîlere karfl› kat› tutumuyla tan›nan ‹bn Kemâl’in de
(fiemseddin Ahmed ö. 940/1534) sonralar› "Hakîkat-› Muhammediye", "Nûr-›
Muhammedî" gibi tasavvufun kozmik izah tarz›n› benimsedi¤i, fieyh Sünbül Sinan
(ö.936/1529) ile flahsî dostluk gelifltirdi¤i hatta vefat›na tarih düflürüp cenaze namaz›n›
k›ld›rd›¤›, fieyh ‹brahim Gülflenî (ö.940/1533-34)’ye intisab etti¤i rivayetleri bulunmak-
tad›r. Muhyî, Menâk›b-› Gülflenî, s. 402-403; Vassâf, Sefîne, 112; Öngören, a.g.e., s. 346.
(6) Osmanl›’n›n en nüfuzlu fleyhülislamlar›ndan biri olan Ebussuûd Efendi (ö.982/1574),
Bayramiyye’nin ileri gelenlerinden Muhyiddin Yavsî’nin (ö.920/1514) o¤ludur. Yavsî
Baba Tekkesi’nde dünyaya gelmifl, babas›ndan fler’î ilimleri tahsil etmifl, babas›n›n yerine
geçen halîfesi Bahâeddinzâde Muhyiddin Mehmed Efendi (ö.952/1545)’den Bayrâmiyye
icâzeti alm›fl, Eyüp’te bir zaviye yapt›rm›flt›r. fiemseddin Sâmî, Kâmûsu’l-âlâm, I, 722;
Öngören, a.g.e, s. 349. fieyhülislam Ebussuud Efendi, Fetvalar, (Haz. Muzaffer Arabul)
‹stanbul 1978.
(7) Müstakimzâde’nin rivâyetine göre fieyhülislâm Ebülmeyâmin Mustafa Efendi
(ö.1015/1606) ‹dris-i Muhtefî’nin ba¤l›lar›ndand›. Müstakimzâde, Risâle-i Menâk›b-›
Melâmiyye, Sül. Ktp. Nâfiz Pafla, nr. 1164, vr. 44a; Necdet Y›lmaz, Osmanl› Toplumunda
Tasavvuf, ‹stanbul 1991, s. 453.
(8) Bayrâmî Melâmîlerinden olan bir baflka fleyhülislâm da Paflmakc›zâde Seyyid Ali
Efendi (ö.1124/1712) dir. Paflmakc›zâde Bursal› Mehmed Haflim Efendi (ö.1088/1677)’ye
ba¤lanm›fl, fleyhinin vefat›ndan sonra Melâmî kutbu olarak ünlenmifltir. Melâmîler
taraf›ndan "Seyyid Ali Sultan" olarak tan›nmaktad›r. Paflmakç›zâde, Sultan III. Ahmed
(1703-1730) üzerinde etkili olmufl ve özellikle bu nüfûzunu kullanarak Melâmîli¤i
bürokrasi içinde aktif bir konuma getirmifltir. (A. Gölp›narl›, Melâmîlik ve Melâmîler,
‹stanbul 1992 (t›pk› bas›m) s. 163; Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tarihi, IV/II, s. 457; N. Y›lmaz,
a.g.e, s. 455.) Bir baflka rivâyete göre ise o, tarîkat olarak Nakflibendî, meflrep olarak
Melâmî (Hamzavî)’dir. Ramazan Muslu, XVIII. As›rda Anadolu’da Tasavvuf,
(Bas›lmam›fl Doktora Tezi, MÜSBE 2002) ss. 464-484
(9) fieyhülislâm Hocazâde Mehmed Es’ad Efendi (ö.1034/1625) ise Aziz Mahmud
Hüdâyi Efendi’ye ba¤lanm›fl hatta hilâfet alm›flt›. Hocazâde’nin Hz. Hüdâyî ile yak›nl›¤›
babalar› zaman›nda bafllam›fl, babas›n›n ve a¤abeysinin cenâze namaz›n› da Hz. Hüdâyî
k›ld›rm›flt›. H. Kâmil Y›lmaz, Aziz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiye Tarîkat›, ‹stanbul 1982,
s. 137; Necdet Y›lmaz, a.g.e, s. 453.
(10) fieyhülislâm Yahyâ Efendi (ö.1053/1644) ve Bahâyî Efendi (ö.1064/1654) Galata
Mevlevîhânesi postniflîni dem Dede’nin ba¤l›lar›ndand›r. Muhiddin Arabî’nin eserleriyle
ilgilenen Bahâyî Efendi’nin soyu, fiâh-› Nakflibend Bahâeddin Efendi’ye dayand›¤› için
Nakflî icâzetine de sahip oldu¤u rivâyet edilmifltir. N.Y›lmaz, a.g.e, s. 454; M. ‹pflirli-M.
Uzun, "Bahâî Mehmed Efendi", D‹A, c. IV, ss. 363-364;
(11) K›rk üç yafl›nda fleyhülislâm olup bu makâmda on iki y›l kalan Çatalcal› Ali Efendi
(1103/1692) de Nakflibendî tarîkat›’na müntesiptir. Babas› Alâiyeli Ali Efendi’nin fleyhlik
yapt›¤› Çatalca’daki tekkesinde do¤mufltur. Tasavvufî eserlere ve çevrelere duydu¤u
yak›nl›k yetiflti¤i ortam›n ve ald›¤› e¤itimin etkisiyle olmal› ki "mecmau’l-bahreyn" (iki
deryan›n birleflti¤i yer) nâm›yla ünlenmifltir. M. ‹pflirli, "Çatalcal› Ali Efendi", D‹A, c. VIII,
s. 234; N. Y›lmaz, ayn› yer.
(12) M. ‹pflirli, "Feyzullah Efendi, Seyyid", D‹A, c. XII, s. 527; N. Y›lmaz, ayn› yer.
(13) Dâmadzâde Ahmed Efendi, Nakflibendî fleyhlerinden Murad Efendi’ye müntesip bir
fleyhülislâmd›r. Babas› taraf›ndan Eyüb Niflancas›’nda yapt›r›lm›fl olan medreseye
Nakflibendî meflihat› koydurmufl ve buray› fieyh Murad Efendi taraf›ndan irflâd hizmet-
lerinde kullan›lmak üzere vakfetmifltir. (H. Ayvansarâyî, Hadîka, ‹stanbul 1281, c.II/I, s.
292.) Ahmed Efendi, 1154/1741’de vefât etmifl ve tekkede medfun bulunan babas›n›n
yan›na defnedilmifltir. XVIII. Ulemâ tasavvuf münasebetleri için bkz. Ramazan Muslu,
XVIII. As›rda Anadolu’da Tasavvuf, (Bas›lmam›fl Doktora Tezi, MÜSBE 2002) ss. 464-484.
(14) Bursal›, a.g.e., I, 236; M. Nur Do¤an, "‹shak Efendi, Hayat›, fiahsiyeti, Eserleri", Türk
Dili ve Edebiyat› Dergisi, 1986-1993, sy. 26, s. 235-262; R. Muslu, a.g.e., s. 466.
(15) fieyhülislâm Hac› Veliyyüddin Efendi (ö.1182/1768) de, Murad Buhârî Tekkesi’ne
mescid-tevhidhâne inflâ ettirmifltir. (Ayvansarâyî, a.g.e., I, 292; Tanman, "Murad Buharî
Tekkesi", DB‹A, V, 514.) Salihzâde Mehmed Emin Efendi (ö.1190/1776), (Mehmed Emin
Efendi, 1191/1777’de vefât etmifl ve cenâze namaz›n› Eflrefo¤lu Abdülkâdir Efendi
k›ld›rm›flt›r. bk. M. Süreyyâ, Sicil-i Osmânî, IV/ I, ‹stanbul 1308-15, s. 411.) cömert,
fukaraya müflfik ve ihlas sahibi bir fleyhülislâmd›r. Murad Buhârî Tekkesi’ne, Hatm-i
hâcegân yap›lmas› için vak›f geliri tahsis etmifltir. Süreyyâ, a.g.e., I, 411; Uzunçarfl›l›,
a.g.e., IV/II, 497; Ramazan Muslu, a.g.e., s. 466. 
(16) Vassâf, a.g.e., II, 41; R. Muslu, a.g.e., s. 467.
(17) Bursal›, a.g.e., I, 342. 
(18) Abdülkadir Özcan, "As›m Efendi, Çelebizâde", D‹A, III, 477-478. XVIII. asr›n önemli
fleyhlerinden Receb Dede’den istifâde edip feyz alm›flt›r. Bursal›, a.g.e., I, 32; Hasan
Aksoy, "Enîs Receb Dede", D‹A, XI, 241; Ramazan Muslu, a.g.e., s. 466
(19) Bursal›, a.g.e., II, 113; Uzunçarfl›l›, a.g.e., IV/II, 493; R. Muslu, a.g.e., s. 466.
(20) fieyhülislâm Vassâfzâde Esad Efendi (ö.1192/1778) de intisab› bilinmemekle birlikte
tasavvufa meyilli fleyhülislâmlardand›r. (Münir Aktepe, "Esad Efendi, Vassâfzâde", D‹A,
XI, 347.) Osmanl› devrinin doksan dördüncü fieyhülislâm› olan Summâni (Samânî)zâde
Ömer Hulûsi Efendi (1227/1812) Fatih Camii yak›nlar›nda hücreler, Cuma namaz›
k›l›nmak üzere mescit ve bir Kalenderhâne yapt›rm›flt›r. Kime intisâb etti¤i bilinmeyen
fieyhülislâm›n, Nakflibendî mensuplar›na da yemek yemeleri için imârethâne vakfett¤i
kaydedilmektedir. fieyh Resmî Mahallesi, Otlukçu Yokuflu Soka¤›’nda bulunan
Nakflibendî Dergâh›’nda Silistreli fieyh Seyyid Mustafa ve ‹brahim S›rrî Nakflîbendî,

K_dirî (ö.1252/1836) Efendiler postniflîn olmufltur. (Özdamar, a.g.e, s. 91) fieyh Tevfik
Efendi’nin bir tarih beyti için bkz. ‹. Fahreddin, Envâr-› Pîr Nûreddin, IV, (‹SAM fotokopi
nüsha) 153.
(21) M. fiemseddin, Yâdigâr-›-fiemsî, (haz. M. Kara-K. Atlansoy) Bursa 1997, s. 168. XIX.
As›r’da ulemâ-meflâyih münasebetleri için bkz. Hür Mahmut Yücer, XIX. As›rda
Anadolu’da Tasavvuf, (Bas›lmam›fl doktora tezi MÜSBE) ‹stanbul 2002, ss. 507-515.
(22) ‹bnülemin, Son Hattatlar, 647; H. Mahmut Yücer, ayn› yer.
(23) Vassâf, Sefîne, II, 105.
(24) Alt›nsu, a.g.e., s. 196-197; H. Mahmut Yücer, ayn› yer.
(25) Akflehirli Hasan Fehmi Efendi (1298/1880) de ‹bn Arabî muhibbi olmas› nedeniyle
eserleriyle ilgilenmifl ve fierh-u alâ Salât-i Feyziyye li’fl-fieyh ‹bn Arabî, Risâle fî keyfiyyet-
i ‹mân-› Firavn adl› flerhleri kaleme alm›flt›r. Alt›nsu, a.g.e., 200; H. Mahmut Yücer, ayn›
yer.
(26) Vefat etmeden önce e¤er çocu¤u erkek olursa Aziz Mahmud Hüdâyî sitânesi fleyhi
ve kendi fleyhi Abdurrahman Nesîb Efendi’nin ad›n›n verilmesini vasiyet etmifltir.
1863’de ‹stanbul’a gelerek Fatih dersiâmlar›ndan Mustafa fievket Efendi’nin derslerini
takip etmifltir. Daha sonra muhtelif memuriyetlerde ve hocal›klarda bulunmufltur. R.
Serin, a.g.e., s. 385-6.
(27) ‹lmiye Salnâmesi, s. 628; S. Albayrak, Son Devir Osmanl› Ulemâs›, c. 1, s. 48; EA, 1,
226. Rifâiyye Tarîkat›’ndan Liphoval› fieyh Mehmed Resmî Efendi’nin derslerine devam
etmifl, Gülfleniyye tarîkat›ndan Edirneli fierefüddin fiuayb Efendi’den seyr ü sülûkünü
tamamlam›flt›r. ‹bn Arabî’ye "candan müfltâk" olan fleyhülislâm Füsûsü’l-Hikem’den
çevirdi¤i altm›fl iki adet hikemi yay›nlam›flt›. Ayr›ca Müntehabât’› Tercümân-› Hakîkat’
gazetesinde neflretmifltir. Alt›nsu, a.g.e., 240; Mehmed ‹pflirli, "Abdurrahman Nesîb
Efendi", D‹A, I, 169.
(28) Kadri, Kilis Tarihi, ‹stanbul 1932, s. 146-47; H. Mahmut Yücer, ayn› yer.
(29) ‹lmiye Salnâmesi, 609-612; Abdurrahman fieref, Târih Musahabeleri, (Ankara 1985),
s. 249-250; ‹bnülemin, Son Sadrazamlar, 692, 910, 1016; Alt›nsu, a.g.e., 212-213; Tûfan
Buzp›nar, "Esad Efendi", D‹A, 11, 346. Üryânizâde’nin Kuzguncuk’ta Nakkafl mezarl›¤›
karfl›s›nda sahilde yapt›rd›¤› bir camisi bulunmaktad›r bkz. Abdurrahman fieref, Târih
Musahabeleri, (Ankara 1985), s. 249-250
(30) Sefîne-i Evliyâ’da Befliktafl Yahyâ Efendi Dergâh› fleyhi Hasan Hayri Efendi
(ö.1338/1920)’nin biyografisi anlat›l›rken onun fieyhülislâm Dürrizâde Abdullah
Efendi’den s›rr-› irflâd› ahz etti¤ini belirtilir. Ancak Dürrizâde’nin kimden tarîkat ald›¤›
veya baflka kimleri yetifltirdi¤i anlafl›lamamaktad›r. Vassâf, a.g.e., II, s. 73,74.
(31) Mesela Bursa’da bafllayan tart›flmalar› sonland›rmak ve saç›lan fikirleri izâle için
Bursa müftüsü Uflflâkî Hac› ‹brahim Efendi evliyaullah›n makam ve mertebelerini
aç›klayan bir risâle kaleme alm›fl, ayr›ca Kazasker ve MM. Nâz›r› olan Çerkeflfleyhizâde
Hac› Tevfik Efendi 1317/1899’de Levâihu’l-Kudsiyye ad›yla bir risâle yazarak evliyâul-
lah hakk›ndaki bât›l fikirlere cevap vermifltir. fiemsî, Yâdigâr, s. 591-592.
(32) fieyhülislâm Pîrizâde Mehmed Sahib Molla (1838-1328/1910) önce Befliktafl
Mevlevîhânesi fleyhi Hasan Nâzif Dede’den el alm›fl, seyr ü sülûkünü Osman Salahaddin
Dede’den tamamlam›flt›r. V. Murad döneminde Damat Mahmud Celâleddin Pafla
öncülü¤ünde, içinde Osman Salahaddin Dede’nin de bulundu¤u Abdülhamid’in tahta
ç›kar›lmas› için çal›flan grupta yer alm›fl ve zaman zaman Yenikap› Dergâh›’nda yap›lan
toplant›lara ifltirak etmiflti. Alt›nsu, a.g.e., 226-229; A. Kavas, "Mehmed Sahib Molla", OA,
2, 183-184. Necati Elgin, "Konya Mevlânâ Dergâh›na Ma’nen ve Maddeten Hizmeti olan
Mevlevî; fieyhülislâm Mehmed Sâhib (Pîrizâde)", Ça¤r› Dergisi, sy. 68, Eylül 1963, s. 8-10.
(33) XIX. Asr›n iki fleyhülislam› rif Hikmet (1275/1859) ve Mehmed Saadeddin Efendi
(1283/1866) Çerkeflîlik ve Hâlîlik’den müstahlef Ömer Fuâdî Efendi, (ö.1274/1857)’ye
intisâb etmifltir. Aksaray Sofular’da kendi fleyhi fieyh Ömer Camii’nin minberi bu
fieyhülislâm taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. (Alt›nsu, a.g.e., 193.) Vicdânî, a.g.e., 220; M.
Süreyyâ, Sicilli, I, 130; ‹bnülemin, Son As›r Türk fiairleri, XII/I, ‹stanbul 1930-41, 636-
646M. Tahir, OM, 1,118; A. Abdulkadiro¤lu-M.Tatç›, Dîvan (Geredeli fieyh Mustafa Rûmi
Efendi), Ankara 1998, s.V; Azamat, "Çerkeflî Mustafa Efendi", D‹A, 8, 274.) A. Muhyiddin
Efendi de fieyhülislâm rif Hikmet Bey’in Emir Buhârî fleyhi Abdullah Ferdî Efendi’ye
müntesip oldu¤unu kaydetmektedir.
(34) Tasavvuf Dergisi’ndeki yaz›lar›ndan tan›d›¤›m›z fieyhülislâm Haydarizâde ‹brahim
Efendi ise Kenan Rifâî’nin mürîdlerindendir. M. Kara, "Tanzimattan Cumhuriyete
Tasavvuf ve Tarîkatlar", a.g.e., IV, s. 991.
(35) Alt›nsu, Molla Bey’in çeflitli fliir flerhleri ve Cemel Hâfliyesi yan›nda Mine’t-Tasavvuf
isimli bir eserinin oldu¤unu haber verir fakat yerini belirtmez. Alt›nsu, a.g.e., 202-203.
Ayr›ca bkz. ‹lmiye Salnâmesi, 602-603; ‹bnülemin, Son Sadrazamlar, V, s. 760; Mehmed
‹pflirli, "Ahmed Muhtar Beyefendi", D‹A, II, 105. Mehmed Süreyya, "Molla Bey" lâkapl›
fieyhülislâm Mir Ahmed Muhtar Bey (1300/1882)’in Celvetiye Tarîkat›ndan oldu¤u için
Üsküdar ‹nâdiye Tekkesi’ne defn olundu¤unu kaydetmesine ra¤men kime ba¤l›
oldu¤unu söylemez. (bkz. M. Süreyyâ, a.g.e., IV, 352). Gölp›narl› ise Molla Bey’in
1288/1871’de Üsküp’ten davet etti¤i ve evinde befl ay misâfir etti¤i III. Devre Melâmîlerin
pîri Muhammed Nûru’l-Arabî’ye ba¤land›¤›n› söyler. Gölp›narl›, Melâmîlik ve
Melâmîler, s. 239
(36) Lütfi, Târih, I, (‹stanbul 1328) s.187. Mekkizâde, Bektâflî muhibbân› olmas›ndan
dolay› de¤il II. Mahmud’un daha dirâyetli bir flah›s aramas› neticesinde azl edilmifltir.
Nitekim ayn› fieyhülislâm bir müddet sonra 1248/1833 tarihinde üçüncü defa olmak
üzere meflîhata getirilmifltir. (Alt›nsu, a.g.e., s. 180). H. Algar, onu Hâlid-i Ba¤dâdî mün-
tesipleri aras›nda sayar. bkz. H. Algar, "Hâlid-i Ba¤dâdî", D‹A, XV, 284. Mevlânâ Hâlid-i
Ba¤dâdî’nin Mekkizâde’ye yazd›¤› mektup için bkz. Sâhibzâde, Bu¤yetü’l-vâcid, s. 105,
123; Envâr’daki kayda göre ise fieyhülislâm Cerrâhiyye müntesibidir. bkz. ‹. Fahreddin,
Envâr, IV, s. 165-169.
(37) Lütfi, Târih, I, 187. Sahaflar fieyhizâde Esad Efendi, Tarih (haz. Ziya Y›lmazer), ‹stan-
bul 2000, s. 218; Mehmed ‹pflirli, "Kad›zâde Mehmed Tâhir", D‹A, XXIV, ss. 97-98; ayr›ca
bk., Cevdet, Tarih, XII, 138,146,253-255;; Uzunçarfl›l›, Kap›kulu Ocaklar›, I, 33, 34, 50, 53,
531; ‹lmiye Salnâmesi, s. 472; Alt›nsu, a.g.e., s. 187; Daniflmend, Kronoloji, IV,110, 111;
A.Levy, "The Ottoman Ulema and The Military Reforms of Sultan Mahmud II", AAS,VII
(1971), s. 15, 18; Mehmed Arslan, "Yeniçerili¤in Kald›r›lmas›na Dair Edebî Bir Metin:
Aynî’nin Manzum Nusretnâmesi", Türklük Bilimi Araflt›rmalar›, sy. 3, Sivas 1996, s. 36. 
(38) Rivâyete göre Padiflah II. Mahmut fieyhülislam› saraya ça¤›rtarak yüzü günefle gele-
cek flekilde oturtmufltu. Bir müddet sonra Günefle karfl› eliyle siper yapmaya çal›flan
fleyhülislâma padiflah; "Efendi hazretleri görüyorumki günefle dayanamad›n›z, ya benim
askerlerim, leventlerim günefl alt›nda kâfirlere karfl› nas›l savafl›r?" diye konuflunca
fleyhülislâmda mi¤fer fetvas›n› vermiflti. Bkz. Altunsu, Osmanl› fieyhulislamlar›, Ankara
1972, s. 186.
(39) ‹lmiyye Salnâmesi, s. 587-589; Kad›zâde’ye ait 35 adet orijinal belge için bkz. Topkap›
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Saray› Müzesi Arflivi, E. 3277; BOA, HH, nr. 22689; BOA, Cevdet-Adliye, nr. 2832.
(40) Fatih, Seyyid Ömer Mahallesi, Cevdet Pafla Caddesi üzerinde bulunan dergâh,
(Özdamar, Dersaadet Dergâhlar›, s. 124) "Haffâfzâde Süleyman Efendi Tekkesi", "Haffâf
Kâdirî Tekkesi", "Kad›zâde Tekkesi" adlar›yla bilinmektedir. XVIII. asr›n ortalar›nda
Kerküklü Haffâf Süleyman Efendi taraf›ndan kurulmufl 1196/1781 büyük yang›n›nda
kullan›lamayacak hâle gelmifltir. Dergâh arsa halinde iken fieyh Emin Efendi, fieyh
Saadeddin Efendi, Bostânizâde fieyh Süleyman Eyyûbî postniflîn olarak görev yapm›flt›r.
Bundan sonra postniflîn olan Kastamonulu fieyh Nûreddin Efendi (ö.1288/1871)
zaman›nda tekke binas› daha flumüllü olarak fieyhülislâm Tahir Efendi taraf›ndan
yeniden yapt›r›lm›flt›r. 1255/1839 ve 1264/1847 tarihlerinde geniflletilmifltir. Nûreddin
Efendi’den sonra yerine o¤lu Alt›patlar Seyyid R›zâ Efendi (ö.1318/1900) ve onun o¤lu
Mehmed Nâci S›ral geçmifltir. A. Muhyiddin, Tomar-› Tekâyâ, (özel nüsha) s. 123.
(41) Lutfî, Tarih, c. I, (‹stanbul 1328) s. 169: A. R›fk›, Bektâflî S›rr›, c.II, (‹stanbul 1327) s. 87-
92.
(42) ‹stanbul Belediyesi Atatürk Kitapl›¤›, Osman Nuri Ergin, nr. 401. D›fl ebat›; 220X150,
‹ç, yaz› ebat›; 155X75 mm. 62 yp., 19st., tâlik, Müstensih Seyyid Hâf›z Mehmed Said, ‹stin-
sah tarihi 1245/1829; ‹nce deri kapl› mukavva kapakl›, zencirekli müstakil bir risâledir.
(43) Kasîdetü’l-ayniyye Abdulkerim Cîlî (ö.832/1428)’nin ed-Dürretü’l-ayniyye olarak ta
bilinen eserinin di¤er ad›d›r.
(44) Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 926, vr. 47.
(45) Muallim Cevdet, nr.K. 576.
(46) Mehmed ‹pflirli, ayn› yer.
(47) ‹BA.Küt. Osman Nuri Ergin, nr. 401, vr. 6a-7a.
(48) a.g.e.vr. 7b-8a.
(49) "Bizim u¤rumuzda cihâd eden (çaba gösteren)leri biz elbette yollar›m›za erifltiririz"
Ankebût, 29/69.
(50) Hatta rivâyete göre fleyhi sabah namaz›n› eda ederken namaz› bozup Lâ havle velâ
kuvvete illâ billâh diyerek "defaatle memur olduk sana hilâfet vermeye" fleklinde onu
tebflir etmifltir. (vr. 7a-9b.)
(51) a.g.e.vr. 9a-b.
(52) Ona kalp ve flekil vermek için bir avuç topraktan demi var etmifl, bu vas›tayla
Abdullah b. Abdulmuttalib’in neslinden zâhir olmufltur. lem-i flehâdete son peygamber
(Hâtemü’l-Enbiyâ) olarak geldi¤i için hem bidâyet hem de nihâyet olmufltur. Allah insan
nev’ini di¤er varl›klardan üstün yaratt›¤›, halîfe k›ld›¤›, cemî esmây› ö¤retti¤i için bütün
meleklerin secde etmesini istemifl, hepsi itaat etti¤i halde ‹blis bundan kaç›nm›fl, kâfir
olmufltur. a.g.e, vr.3a-3b.
(53) Allah’›n "ben sizin rabb›n›z de¤ilmiyim" hitâb›na ilk önce Nebîler, sonra velîler
s›ras›yla di¤erleri "evet rabb›m›zs›n-belâ" cevab›n› vermifltir. Yeryüzüne indirilen bütün
s›n›flar, sözlerinde samimi olup olmad›klar›n› anlamak için çeflitli belâ ve imtihanlara tabi
tutulmufltur. Kulun imtihan›n rabb›ndan geldi¤ini bilip "innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn"
demesi, r›zas›n› kazanmak için kulluk görevini yerine getirmesi gerekmektedir. a.g.e,
vr.4a-5a.
(54) Çünkü tahmîl-i irfân, vuslat-› ilâllah çok ibâdetle de¤il, kötü ahlâk› terk edip güzel
ahlakla mütahallik olmakla elde edilir. Güzel ahlaksa flerîat-› Mustafâya, sîret-i
Muhammedîye uyup, nefisle mücâhede, fleyhlere hürmet, aflk, muhabbet, dil ve kalbî
zikirle elde edilir. Her fleye ibret nazar› ile bakan, tasfiye ve tahliye ile her fleyde âsâr-›
Hakk› müflâhede eden kimseye keflf-i fluhûd hâs›l olur. Ayne’l-yakîn rütbesine nail olur.
Say›lan flartlara riayet edene "va’büd rabbeke hattâ ye’tiyeke’l-yakîn" emrince kalbinden
hicâb kalkar. a.g.e,vr.5a-6a.
(55) a.g.e,vr.6a-7a.
(56) a.g.e.,7b-9a.
(57) Fatiha sûresindeki "‹yyâke na’büdü" âyeti hususunda Kâd› Beydavî Hâfliyesi’nde;
Hâliku’l-Berâyâ cümle ervâh› halk etti¤inde hepsi tecelliyât-› Rabbâniye müstaid ve
mütehammil idi. Bu âleme gelip cesed-i kesîfe girince, flehvet ve gadap hisleriyle kar›flm›fl
cenâb-› Hak’tan müstevhifl olmufltur. Bundan sonra ahlâk-› hamîde tahsîli, farzlar› ve
nâfileleri edâ, tasfiye-i bât›n ve huluk-› Muhammedî’ye ile mütehallik olunca kalb-i mut-
maine ve kalb-i rahmânî rütbelerine yükselmifl, tecelliyât-› ilâhîye ulaflm›fl olur.
a.g.e.,vr.9b.
(58) a.g.e.,vr.11a-11b.
(59) a.g.e.,vr.12a-13a.
(60) a.g.e.,vr.13a-14b.
(61) Kad›zâde bu soruya ‹brahim Kurânî’nin Reyhânü’l-kulûb fi’t-tavassül ile’l-mahbûb
risâlesinden nakille cevap vermifltir. Reyhânü’l-Kulûb’ta Hz. Peygamberimizin Hz. Ali
Efendimize "Lâ ilâhe illallâh" zikrini telkîn edifli ve uygulama flekli zikredilmifl ve bu
nakil günümüze kadar da gelmifltir. a.g.e.,vr.14b-16a.
(62) fieyh Bedencî Kasîde-i ayniye flerhinde baz› evliyâullâh›n 99 isimle, baz›s›n›n yetmifl,
baz›s›n›n yedi, baz›s›n›n üç isimle süluklar›n› tamamlad›¤› nakletmektedir. Kad›zâde
kendisinin kemâli tek isimle buldu¤unu onunda "Lâ ilâhe illallâh" oldu¤unu anlat›r.
Sonra fleyhi ona "Allâh" lafza-i celâline, sonra da "hû" ismine icâzet vermifltir. Bu makâm,
makâm-› hilâfet, gaybü’l-gayb makâm›d›r. a.g.e.,vr.16a-17a.
(63) a.g.e.,vr.18a.
(64) Birincisi; sâlikin gönül âyinesinden mâsivâ perdesi kalksa kelime-i tevhîd ile mücel-
lâ ve musaffâ olur. Nûr-› ilâhiyenin aksini kabul etmekle beflerî vas›flardan soyunur ve
bütün mevcûdât›n kendisine secde etti¤ini görür. Sâlik burada zevk-i rûhânî ile hayrette
kal›r. Befleriyet s›fat›n›n zulumât›, celâl-i ahadiyetin atefliyle yanar. Nûr-› Hak tulû etmek-
le bakiyye-i befleriyeti gider. Mevcûdât›n secde etti¤i fley, gönül âyinesinde tecellî k›lan
nûr-› ilâhîdir. Mürîd ise aldan›r, secde edilenin kendisi oldu¤unu sanar. Bu tehlikeli
durumdan kurtulup yüce makamlara nûr-› nübüvvet yahut selef-i mukarrabîn ve sair
enbiyân›n ruhlar›n›n feyziyle kurtulabilir. Ya da meczûb-u meflrep olarak ene’l-hak
davas›yla mezheb-i fesâda var›r. Yer de gök de art›k onu davas›ndan döndüremez.
‹kincisi; sâlikin gönlünde Hâk nûru tecelli k›l›nca evsâf-› befleriye külliyen mahv olur. O

vakit ene’l-hak diyen kendi de¤il (nitekim kendi ihtiyâr› mahv olmufltu) kudret-i
ilâhiyedir. Bâyezîd-i Bistâmî tecelli-i zâtî galebe edince ihtiyâr› elden gitti¤i bir gün
"K›yamet günü elime bir hançer alsam, Cehennemin kap›s›nda dursam, kimseyi içeri
koymay›p herkes cennete girse.." dedi¤inde Cenâb-› Hak’tan gelen hitapta "Ey Bâyezîd
sen böyle söylersin amma biz senin gizli ay›b›n› âflikâr ederiz de halk seni tafla tutar, bu
türlü kelâm etmeyesin" Bâyezîd cevap olarak "Yâ rabbe’l-âlemîn izzetin hakk› için halk›
ça¤›r›p senin nihâyetsiz lütf-u kereminden bir katre bahsetsem dergâh›na secde etmezler"
Hak Taâlâ da "Ey bütün hali elimizde olan; bizimle bu tarzda kelâm etme ki ây›b›n› âflikâr
etmeyelim" buyurdu. 

Lâkin ene’l-hak davas›nda bulunan kifli normal hale dönünce tevbe-i isti¤fâr edip,
zay›fl›¤›n› hazret-i perverdegâha arz etmeli, edep dairesinden ç›kmamal›d›r. Nitekim Tûr
da¤›nda Hz. Musa’ya (‹nnî ene’llâhu lâ ilâhe illa ene fa’büdnî) ibadet etmesi emredil-
mifltir. Zira bir sâlikin vücûdunda zerre miktar› enâniyet olsa ona ârif denemez. Nitekim
beyitte:
"Gitmeyince aradan bu mâ-i tîn
Bir ân gözü görmez imifl ey cân-› men" fleklinde ifâde edilmifltir. Fakat sâlikten vehm-i
enâniyet gider, Hak ile görmeye, Hak ile iflitmeye, Hak ile söylemeye bafllarsa bu mer-
tebede cemi varta-i helakten halas olur. Her fiili, her irâdesi Hakk’a isnâd olur, kendi
irâdesi aradan ç›kar. S›rr›, ene’l-haktad›r ama lisan› sâkindir.a.g.e.,vr.18a-20a.
(65) a.g.e.,vr. 21b-22b.
(66) Bir kimse evâmir-i ilâhiyeye imtisalle nevâhîden içtinâb etse, ahkâm-› flerâyi-i
Nebeviyeyi icrâ ile mürflid-i kâmil huzuruna gelse, s›rât-› müstakîme sülûk eylese  cezbe-
i ilâhî ve cezbe-i üns onu karfl›lar. Enbiyâ ve evliyân›n ruhlar›ndan feyz eriflip ona dest-
gîr olur, cümlesi ona mürflid olup tarîk-i hakk› talim eder. Cismâniyeti rûhâniyete, cehli
ilme, gafleti huzûra, kesâfeti letâfete, zulmâniyeti nûrâniyete döner. Zikrin nûru sâlikin
takati kadar zâhir olur. Sâlik onu baflta hayal san›r. Ancak ibâdetin nûru, kalp, irfân, rûh
nûru gönül bahrine vurmaya bafllay›nca çeflitli nurlar görünür. Ondan sonra seyr ü
rûhâniyete, âlem-i melekûta seyreder ki ervâh-› enbiyâ evliyâ ve melâike görünür. Cinân
ve mîzân arz olunur. Arfl, kürsî, kabir azab›, sûr görünür. En son gaybü’l-gayb nûru zâhir
ve peydâ olur. Hayal sâlikin gönlünden kalk›p nurdan zevk-i rûhânî, flevk-i zü’l-celâl
peydâ olur. Nefsânî ve cismânî lezzetler gönülden silinir. Mâsivâ hât›r-› kalpten gider.
Kalp daima zâkir olur, lisân-› kâl sâkin olur. Lisân-› hâl zikre flurû eder. Bu nûrun
karfl›s›nda ziyâ-› flems karanl›k kal›r. Bu nurdan öyle bir flevk gelir ki cemi makamlar arz
olunsa kabul etmez. Bu nur zikir nûrudur ki mârifet nûrunun d›fl›ndad›r. a.g.e.,vr. 23a-
24a.
(67) a.g.e.,vr. 24a-26b.
(68) Müellif zât tecellisinin alâmetlerini flöyle anlat›r; Sâlik nûr-› celâli müflâhede ettikten
sonra makâm-› fenâya erse sonra da nûr-› cemâl zâhir olsa s›fat nurlar› galebe eder.
Bundan sonra sâlik herhangi bir fley göremez gayb âleminden bir âlem görünür ki
hayal ve idrâk kalkar, mekân ve yön yok olur, hayrette kal›p vücûdunun yok olmas›n›
ister. Bütün enbiyâ ve evliyâ bu makamda hayrette kald›¤›ndan (Sübhâneke mâ
arafnâke hakka mârifetik) virdini çeker. Zât-› hüviyetinden hiç kimse bahsedemez.
Çünkü misli ve benzeri yoktur. Zât-› bîçûnun tecellîsi ârifin vücûdunda topland›ktan
sonra onun için zâhir ve bât›n bir olur. Renk kalmaz, insan›n varaca¤› son nokta tecel-
li-i zâtt›r. ‹lerisine kimse için izin verilmemifltir. a.g.e.,vr.26b-28a.
(69) Mehmet Tâhir Efendi ilmin üç k›s›m oldu¤unu söyler. ‹lme’l-yakîn, ayne’l-yakîn ve
hakka’l-yakîn. ‹lme’l-yakîn de iki k›s›md›r. Birincisi kiflinin kendi gayretiyle kitâbî ilim-
ler tahsil etmesiyle tevhîde ulafl›r. Bunlara "muvahhid" derler. ‹kincisi ibâdet ve riyâzet
neticesinde ulafl›l›r ki istidlâl-i keflfîdir. Gönül gözü aç›l›r, hicâbât-› mâsivâ gider, eser-
den müessire ulaflm›fl olur. Ayne’l-yakîn de iki k›s›md›r. Birincisi keflf-i aynîdir ki ona
müflâhede derler. ‹kincisi keflf-i hakîkîdir ki ona da fluhûd-u zevkî derler. Üçüncü
k›sma Hakka’l-yakîn derler, ilm-i ledünnîdir. ‹lme’l-yakîn ilim kuvvetiyle, ak›l ile elde
edilir. Ayne’l-yakîn keflf ile elde edilir. Keflf tamam olunca hakka’l-yakîn hâs›l olur. O
makâm-› vahdet-i mutlakt›r. Makâm-› r›zâ da derler bundan sonra sâlik cemâl-i ilâhîye
mevkuftur (elâ inne evliyâallâhi lâ havfun aleyhim velahüm yehzenûn) hitab› bu maka-
ma ayak basanlar içindir. Bütün halk onun gönlünden istidâd ve istimdâd talep
eder.a.g.e.,vr.28a-29a.
(70) Envâr-› kudsiye-i ilâhiye semâvât ve arz› nurland›ran Hak taalâ hazretlerine mah-
sus nurdur. Bu nur anâs›r›n gözü ile görünemez. Belki basîret gözü ile görünür. Sâlik
sülûkünün bafl›nda ve sonunda bu nûru farkl› renklerde görür. Anâs›r-› Erbaa itibariyle
bunun dört mertebesi vard›r.
a-Toprak teshîriyle da¤lar› ve yeryüzünü mâmûr görür
b-Su teshîrinde hayavânât-› mâiyeler ve onlardan temettu eden fleyler görür.

c-Hava teshîriyle havada uçma gibi fleyler görür.
d-Atefl teshîriyle atefl, meflâle gibi fleyler görür. Sâlik bu tav›rlar› tamamlad›ktan sonra
tavr-› nefse geçer ki bu dört unsur nefs-i letâif-i süfliyedir. Nefsin s›fatlar› da dörttür;
Emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne. Nefs-i mutmaine s›fat›yla muttas›f olan
ahlâk-› zemîmeden ahlâk-› hamîdeye tebeddül eder. Her birinin emmâre ve alâmetleri
vard›r. Mesela Nefs-i emmârenin kötü s›fatlar› yedidir. Hevâ-y› nefs, gadab-› nefs,
flehvet, h›rs, cimrilik, ucub, kibir. Bu yedi kötü ahlaktan kurtulufl, yedi güzel ahlâk› elde
etmekle sa¤lan›r. Bunlar da; az konuflmak, az uyumak, az yemek, uzlet, Lâ ilâhe illalâh
zikrine devam, mürflid-i kâmile ba¤l›l›k, mürflidin emrine itaattir. a.g.e.,vr. 29a-30b.
(71) Tahir Efendi Kalp mertebesini flöyle anlat›r; Nûru ahmerdir. Kalbin yedi mertebe-
si vard›r.
(72) a-‹lk mertebesi Mâdenü’l-‹slâmd›r. Ona "Sadr" denilir. Nitekim "efemen flaraha’l-
lâhu sadrahû li’l-islâme" "Alah her kimin kalbini islâma açarsa" /  âyeti bunu aç›kla-
maktad›r. 
b-‹kinci mertebesi Mâdenü’l-îmând›r. Ona "Kalb" denilir. Nitekim "ülâike ketebe fî
kulûbihim el-imâne" "‹flte Allah onlar›n kalplerine imân› yazd›" (Mücâdele, 58/22) âyeti
buyurulmufltur. 
c-Üçüncü mertebesi Mâdenü’l-muhabbet ve’l-aflkt›r. Ona "fia¤f" denilir. Nitekim "kad
fle¤afehâ hubbâ" "sevgisi yüre¤ine ifllemifl" (Yusuf, 12/30) diye Kur’ân’da buyurul-
mufltur. 
d-Dördüncü mertebesi "Fuâd" denilir.
e-Beflinci mertebesi "Cennetü’l-kalb" denilir.
f-Alt›nc› mertebesi Mâdenü’l-mükâflefâti’l-gaybiyye ve mahallü alleme’l-esmâd›r.
"Süveydâü’l-kalb" tesmiye ederler. Nitekim "ve alleme’l-ademe esmâe küllehâ"
(Bakara, 2/31) "Adem’e bütün isimleri ö¤retti" diye buyurulmufltur.
g-Yedinci mertebesi tecellîyât-› âsâriyye ve efâliyyenin zuhûruna mâdendir. Ona
"Behçetü’l-kalb" denilir. Bunlardan her birinin alâmetleri vard›r. Sâlik bu merâtibi tek-
mîl ile bu etvardan sonra tavr-› S›rr› görmeye bafllar. Nûru ebyazd›r. Tavr-› s›rr da
mugayyebât, sâlike zâhir ve peydâ olur ve ravâyih-i tayyibe zuhûr eder. a.g.e.,vr. 30b-
31a.
Müellifimiz ruh mertebesini de flöyle anlatmaktad›r; Sâlikin seyri, s›rr›n tav›rlar›ndan
sonra tavr-› rûha olur, nûru asfard›r. Sâlike bu tav›rda ervâh-› enbiyâ ve melâike zâhir
olur. ‹stidâd›na göre bu tavra mâlik olursa tecellî-i rûh zuhûr eder. Bu befl mertebeye
Hamse-i mürîdiyye denilir. Kâmil mürflid, mürîd-i sâliki bu befl mertebede terbiye ve
tasarruf eder. Sâlik de bu befl mertebeden ileri etvâr-› sâdise tecâvüz edemez me¤er ki
sülûkü bi tarîki’l-cezbe ola.  E¤er sâlik meczûb olup tavr-› hamseden tavr-› sâdise
tecâvüz eylerse tavr-› hafîye seyr eder. Tavr-› hafî, tecellîyât-› esmâiyye ve ef’âliyye
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nurlar›n›n mahallidir. Ve bu tavr›n küflûfu ve tecellîyât› çoktur, nûru esved-i berrakt›r,
mahalli s›rrü’l-esrârd›r, tecellîyât-› zât-› akdesiyyenin mahallidir. Baz› sâlik sülûkü
sebebiyle ve mücâhedesi ile vâs›l olur, baz›s› da kuyûd-› menâfiye sebebiyle vâs›l ola-
maz. Bu makâma eriflmeyen sâlik, mürîd terbiyesine kâdir ve mâlik olamaz. Kâmil
de¤ildir, belki nâk›st›r. Ve dahî herbir ibâdet için bir nûr vard›r. lem-i melekûtta zâhir
olur meselâ  ‹hlâs’›n nûru yeflildir. Veabdestin nûru beyazd›r. Ve orucun nûru sar›d›r.
Kur’ân’›n nûru muhtelif renkler ile zâhirdir. Zîrâ Kur’ân’›n her bir harfinin ayr› bir
nûru vard›r. K›raat esnas›nda erbâb›na zuhûr eder. a.g.e.,vr.31a-31b.
(73) a.g.e.,vr.31b-32b.
(74) Sâlikin, râh-› tarîkat-› hamse-i mürîdiyyede seyrine seyr ü ilallâh-› taâlâ denilir.
Esmâ-i ilâhiyenin zuhûruna seyr-i maallâh, zuhûr-u s›fâta seyr-i fi’llâh veya makâm-›
müflâhede, zâtî zuhûra seyr-i ani’llâh ilallâh, makâm-› isti¤râk derler. Bunlar sekiz
flerâit-i mârifet ile elde edilir. 
‹lkinde sâlik uzlet ve vahdet eder. Ancak fleyhin hizmetinden inzivâ, uzlet ve ictinâb
caiz de¤ildir. Belki hizmet ayn-› uzlettir. 
‹kincisi mâsivâullâh› tezekkürü engelleyen zikr-i dâimîdir. Kad›zâde zikir fleklini de
flöyle aç›klamaktad›r: Münâsib olan evvelâ gusl ede ve cemî maâsîden tevbe eyleye ve
tevbeni tathîr eyleye ve k›bleye istikbâl edip iki elini dizleri üzerine koya. Ve iki göz-
lerini yuma. Yani mânâda iki cihânda gözlerini yumar ki câmiiyyet-i hât›r ile safvet-i
kalb ile. Ve mülâhazas›nda fleyhine müteveccih ola. Allâh Taâlâ hazretlerinden
istimdâd ede. Ve göbe¤i alt›ndan Lâ’y› çeke illallâh isbât›n› devr ile darbu medde ile sol
taraf›nda mahall-i îmân olan kalbin üzerine fliddetle vura. Hatta vurmadan dolay› cemi
âzâs›na sirâyet ede ki hatta havât›r vürûdu kesile.
Üçüncüsü ço¤u zaman›n› oruçlu geçirip az yemektir. 
Dördüncüsü nefy-i havât›rd›r. 
Beflinci âzam-› flerâitten olan rabtü’l-kalbdir. Zira mürîd kalbini fleyhine rabt etmedi¤i
vakit muhabbet-i tâmme hâs›l olmaz. Ne kadar râb›ta artarsa o kadar seyri ve ubûru
ziyâdeleflir. 
Alt›nc›s› sükuttur. Allah Kur’an okunurken susulmas›n› emretmifltir. (râf, 7/204).
Sukût iki k›s›md›r. Biri zâhirîdir ki söz ve sesten sükuttur. ‹kincisi mânevîdir ki
mâsivâullâhtan kalbini pâk ve ârî eylemektir.
Yedincisi r›zâd›r. 
Sekizinci devaml› abdestli olmakt›r. Rasûlullâh efendimiz abdesti silaha benzetmifltir.
‹nsan silâhl› oldu¤u vakit düflmanlar› zafer bulamaz, fleytan galebe edemez.
a.g.e.,vr.32b-35a.
(75) a.g.e.,vr.35a-36b.
(76) Halvetin on flart› vard›r; Birincisi halvet eyledi¤i mahalli temiz ve karanl›k olmal›,
ikincisi sürekli abdestli olmal›, üçüncüsü kelime-i lâ ilâhe illalah zikrine muvâzabat
etmeli, dördüncüsü cemi meflkûliyetlerden havât›r›n› tefrik etmeli, beflincisi halvette
daimâ oruçlu olmal›, alt›nc›s› k›llet-i kelâm üzere olmal›, yedincisi muavenet ve him-
met talebi için kalbine murak›b olmal›, sekizincisi Allâh taâlâ hazretlerine itirâz› terk
etmeli, dokuzuncusu mâsivâullâhtan nazar›n› kesip teveccühü cenâb-› hakka olmal›,
onuncusu fledâide sabr etmelidir. Halvetin adaplar› da dörttür. ‹lki taklîl-i taâm, ikin-
cisi k›llet-i nevm, üçüncüsü kalbin zikr ile ifltigâli bir rütbede olmal›, dördüncüsü hal-
vetten ç›kmamal›d›r. a.g.e.,vr.36b-37a.
(77) a.g.e.,vr.37b-38a.
(78) a.g.e.,vr.38a-39b.
(79) Alem-i gayb, âlem-i flehâdet-i ulviyye ve süfliyyede küllün ayr›flmas› mümkün
oldu¤undan âlem-i gaybiyye üç k›s›md›r. lem-i hâd›r ise iki k›s›md›r. Böylece âlem-i
külliye ehli keflf ve fluhûd ›ndinde befl k›s›md›r. 
‹lki mutlak gayb âlemidir. Ona hakîkatü’l-hakâyik, vâhidiyyetü mutlaka da denilir.
‹kincisi âlem-i ceberût, üçüncüsü âlem-i melekûttur, dördüncüsü âlem-i mülk, beflincisi
âlem-i insand›r. Yine âlem-i melekût, âlem-i gaybtir, ruhlara ve nefislere hast›r. lem-i
mülk, mahsûsât-› tabîiyyeden olan âlem-i flehâdettir. 
Tenezzülât dörttür. ‹lk tenezzülün zuhûru ve vukûu âlem-i ceberuttad›r. Ukûlün ve
nüfûs-› mücerredenin suveriyle ve hazerât-› s›fât-› zâtiye ve esmâ-i ilâhiyenin
suveriyledir. 
‹kinci tenezzül bu hazretten âlem-i melekûta tenezzülüne iflârettir. Buna âlem-i emr ve
âlem-i ervâh diye de denilir. 
Üçüncü tenezzül bu âlemden âlem-i mülke tenezzüle iflârettir. Ona âlem-i his ve
flehâdet derler. 
Dördüncü tenezzül nokta-i imtidâdiyenin nihâyeti feyz-i akdesiyeye tenezzülüne
iflârettir. lem-i nâsûtta bunun zuhûru mezâhir-i külliye-i insâniyededir. Hakâik-i
vücûdiyenin suveriyle esmâ-i ilâhiyenin ve s›fât-› rabbâniyenin ukûsiyle (hayat, irâde,
ilim, semi, basar, kudret, kelâm, tekvin) gibi bu tenezzül-i tenezzülât-› vücûdiyenin ve
zuhûrât-› ilâhiyenin âhiridir. Bu tenezzülâttan sonra terakkîye bafllar. Bafla döner de
"bütün ifller ona döner" emri zuhura gelmifl olur. 
Bu olay›n üç faydas› vard›r. ‹lki sâlikin fazlal›¤› veya eksikli¤i yönünden ahvâl-i nefsine
muttali olmas›d›r. Vecd, flevk menâzil, makâmât, ve derecât cihetinden ve dahî vakâyi-
i nefsâniye ve hayavâniye ve fleytâniyye ki h›rs, hased, kibr,h›kd, gadab, ve flehvet gibi
bunlardan herhangisi sâlik galebe ederse vâk›as›nda bir s›fat-› hayavâniye ile kendine
zâhir ve mâlum olur. Meselâ sâlike s›fat-› h›rs müstevlî  ve galebe olsa rüyas›nda sûret-
i fâre zâhir olur. Ve e¤er s›fat-› buhl galebe olsa maymun ve h›nz›r sûretleri zâhir olur.
E¤er s›fat-› h›kd galebe olsa y›lan ve akrepler zâhir olur. E¤er s›fat-› kahr galebe olsa
sûret-i kelb zâhir olur. Ve e¤er s›fat-› kibr galebe olsa sûret-i h›mâr zâhir olur. E¤er s›fat-
› fleb’iyye galebe olsa y›rt›c› hayvan sûreti zâhir olur. Arslan kaplan sûretleri gibi. Ve
e¤er s›fat-› mekr ve hile müstevlî olsa tilki ve tavflan sûretleri sûretleri zâhir olur. 
E¤er görürse ki bu eflyalar kendine müstevlî olmufl bilsin ki bu s›fat kendine galebe
olmufltur. Ve e¤er bu eflyalar kendine müsahhar olmufl görürse bilsin ki bu s›fatlar-
dan ubûr etmifltir. Ve e¤er envâr, ervâh ve melâike misli fleyleri görürse mâlûm olsun
ki mukaddemât-› rûhâniyedendir. Ve âlem-i melekût, müflâhede-i ervâh-› enbiyâ, eflâk
ve’l-kürsî misli fleyler görse bilesinki bu s›fat, s›fât-› melekiyye sülûkündendir. Ve s›fât-
› hamîde husûlündendir. Ve e¤er envâr-› kalb ve mükâflefât-› s›fât-› ilâhiyye ve ilhâmât
ve iflârât ve tecellî rubûbiyyet  misli fleyler görse bilsin ki ahlâk-› râhmâniyye ile tahal-
lük makâmât›ndand›r. a.g.e.,vr.39b-42a.
(80) Necm, 53/11
(81) a.g.e.,vr.42a-42b.
(82) a.g.e.,vr.42b-43a.

(83) a.g.e.,vr.43a-44a.
(84) Rûhun bir çok anlam› vard›r. Birisi bütün hayvanlar›n hayât sebebi olmas›, di¤eri
Kur’ân, bir baflkas› melek-i âzam veya rûh-› Cebrâil aleyhisselâm en son da rûh-› emr-
i rabt›r. Nebi aleyhisselâm hazretlerine rûh sorulunca rûhun hakîkatinin s›rr›n› beyân
eyledi. S›rr-› rûhu ifflâ buyurmad›, rûhu târif eyledi. 
Baz›lar› rûh insan sûretiyle musavverdir dediler. Yine biline ki rûh âlem-i emirdendir.
Onun için ne kemiyyet ve ne keyfiyet vard›r. Kâd› Beydavî’nin Hâfliyesinde
fieyhzâde’ye göre rûh üç k›s›md›r. ‹lki rûh-› sultânî, ikincisi rûh-› rûhânîdir, üçüncüsü
rûh-› cismânîdir. Rûh-› sultânînin mevzii ve mahalli fuâd ve kalbdir. Rûh-› rûhânî’nin
mevzii kebed ve sadrd›r. Rûh-› cismâniyenin mevzii dem, lahm ve kemik
damarlar›ndad›r.
Sorulursa ki; insan uyku uyudu¤u vakit rûh ç›kar m› yoksa ç›kmaz m›? E¤er ç›kar der-
sen hata etmifl olursun, e¤er ç›kmaz dersen yine hata edersin. Bu sorunun cevab›; kul
uyku uyudu¤u zaman rûh-› cismânî ç›kar semâ ile arz aras›nda yürür güzerân eder.
Uykusunda gördü¤ünü anlamaz, zîrâ ak›l rûh ile de¤ildir. 
Kad›zâdeye göre rûh, mir’ât-i insanda kendi cesedinin sûreti üzere temessül eder. E¤er
amelin insanl›kla münâsebeti olmazsa baz› kerre sûreti köpek suretine bazen sûret-i
h›mâr üzerine meyl eder, baz› kere de domuz sûreti üzerine meyl eder. Velhâs›l› amelin
her hangisine münâsib ise o sûrete meyl eder. 
Rûhun befl hali vard›r; ilki ademdir nitekim flöyle buyurulmufltur (hel etâ ale’l-insâni
hînün mine’d-dehri lem yekün fley’en mezkûra).
‹kincisi âlem-i ervâhta vücûd-› hâlîdir. Nitekim Rasûlullâh (sav.) (innallâha halaka’l-
ervâha kable’l-ecsâdi bi elfi…) buyurmufllard›r.
Üçüncüsü taallük halidir ki nitekim Allâh taâlâ (ve nefehtü min rûhî) (Hicr, 15/29)
buyurmufltur. 
Dördüncüsü rûhun müfârakat hâlidir. Nitekim nazm-› celîl de buyurulmufltur. (küllü
nefsin zâikatü’l-mevt.) (Ankebut, 29/57) 
Beflincisi rûhun iâde ve ircâ› hâlidir. Nitekim Allâh taâlâ buyurmufltur (senüîdühâ
sîratehâ’l-ûlâ) 
Rûhun cesedte halk ve taallükünün faydas› âlem-i his ve âlem-i flehâdete kemâl-i
mârifeti kazand›rmak içindir. a.g.e.,vr.44a-46a.
(85) a.g.e.,vr.46a-48a.
(86) Kâf, 50/16
(87) a.g.e.,vr.48a.
(88) a.g.e.,vr.48a-52b.
(89) Nûr, 24/37
(90) a.g.e.,vr.51a.
(91) a.g.e.,vr.51b.
(92) a.g.e.,vr.52a.
(93) a.g.e.,vr.52a-b.
(94) Çeflitli eserlerdeki rivayetlere göre yer yüzünde üç yüz kalb vard›r ki Allâh taâlâ
onlar›n kalbini Adem safiyyullâh kalbi üzere yaratm›flt›r. Yine k›rk kalb vard›r kalb-
lerini Hz. Mûsâ aleyhisselâm kalbi üzere halk etmifltir. Yedi kimse vard›r ki onlar›n
kalbini Hz. ‹brâhim aleyhisselâm kalbi üzere halk etmifltir. Üç kimse vard›r ki onu
Mîkâil aleyhisselâm kalbi üzere etmifltir. Bir kimse vard›r ki Hak taâlâ onun kalbini
‹srâfil aleyhisselâm kalbi üzere halk etmifltir. O üç yüz kifliye Nükabâ denilir. Yerde ve
gökde bunlara gizli birfley yoktur. O k›rk kifliye Nücebâ denilir. Halk›n a¤›r yüklerini
çeker ve halk› ›slah ederler. O yedi kifliye Büdelâ denilir. Kutbun mülâzimleridir. O befl
kimseye Efrâd denilir, cihanda ya¤murun ya¤mas› ve ya¤mamas›, nebat›n bitmesi
onlar›n hükmündedir. Bunlara hiçbir nesne gizli de¤ildir. Kulûb-› nâsa muttalidirler. O
bir kifliye de Kutb-i âlem derler. Dört kifli de vard›r ki onlara Evtâd denilir, bu cihan›n
dört köflesini h›fz ederler. Meselâ kutbu’l-aktâb taht-› velâyetinde ve tedbîr-i umûrda
mutasarr›ft›r ki kutbu’l-aktâba her ne feyz eriflse onlar› flark, garb, cenûb ve flimâle neflr
eder. Bunlar cihân›n sebeb-i sükûnudur ve müncîdir. Ve yine iki kimse vard›r ki onlara
‹mâmân denilir, kutb-› âlemin vezirleridir. Birinin ismi Abdurrabd›r. Kutbun sa¤
taraf›ndad›r, di¤erinin ismi Abdülmelikdir, kutbun sol taraf›ndad›r. Ne zaman kutb
dünyâdan intikâl etse sol taraf›ndaki vezîri kutb olur. Abdurrab onun yerine var›r.
Abdurrabb›n yerine Büdelâ’dan biri, Büdelâ’n›n yerine Nükabâ’dan birisi, Nükabâ’n›n
yerine Nücebâ’dan biri, Nücebâ’n›n yerine Sülehâ’dan biri gelir. Tâ K›yâmet gününe
kadar bu kanun aralar›nda sürüp gider. Baz› kaynaklarda han›mlar aras›ndan k›rk
kiflinin bulundu¤u Nücebâ makam›na kadar ç›kanlar›n oldu¤u söyleniyorsa da
Kad›zâde Tabakât-› fiernûbî’ye dayanarak nadiren de olsa kad›n kutuplar›n ola-
bilece¤ini söyler. Yine bir tâife vard›r ki onlara Ümenâ derler bunlar bât›nlar›nda s›rr›
izhâr etmez, Melâmîler sûretinde yürürler. Say›lar› mâlûm de¤ildir.  a.g.e.,vr.52b-53b.
(95) a.g.e.,vr.53b-56b.
(96) Kad›zâde’ye göre; öncelikle inâbe murat eden sâlik, tahâret-i kâmile, niyyet-i hâlisa
ile fleyh-i kâmilinin huzûrunda oturur ve mürflid olan kimse mürîdin sa¤ elini tutar, iki
kifli de bafl› ucunda durur. Mürflidi euzu besmeleden sonra üç defa Fâtiha-i fierîfe’yi
okuduktan sonra gizlice; "innellezîne yübâyiûneke innemâ yübâyiûnellah" diye
bafllayan Fetih Sûresi’nin onuncu âyetini okur. Bu minval üzere fleyhin okudu¤u ve
mürîdin yapmas› gereken dersler tarif edilir. Herkese bir muallim gerekti¤i, peygam-
berimize mutabaat›n önemi üzerinde durulur. ‹lim ö¤renmenin gere¤i, mürîdin
ba¤lanaca¤› fleyhi araflt›rmas› gerekti¤i vurgulan›r. Zira o dönemdeki dervifller ve
fleyhûhet dâvâs›nda bulunan kimseler ekseriya melâhide ve z›nd›ka taifesindendir.
Gerek ulûm-› zâhire ve gerek bât›na, talîm, taallüm, terbiye ve irflâd ile hâs›l olur. 
Her bir ilim sâhibinin üstünde bir alîm vard›r, ilmin merâtibi sonsuzdur. Her ne kadar
›lm u fazl sâhibi olursa onun fevkinde elbette daha fazla ilm u fazl sahibi vard›r. Gerçi
vâcib taâlâ hazretleri bilâ üstâz ve bilâ mürflid terbiye ve ›lm u inâyet etmeye kâdirdir.
Lâkin âdet-i flerîfesi, her bir ulûm üstâda muhtaçt›r fleklinde cârî olmufltur. Her bir
üstad›n, meflâyih-i ›zâm›n da Allah kat›nda merâtibi vard›r. 
Cüneyd-i Ba¤dâdî’nin "suyun rengi, kab›n›n rengi gibidir" sözünün mânas›; Esmâ-i
‹lâhiye’den Esmâ-i Celâl zikri yapanlara celâl ile tecellî k›lar. Hak taâlâ hazretlerini
Esmâ-i Cemâl ile zikr edene de Cemâl ile tecellî eder demektir. (a.g.e.,vr.56b-62a.)
Risâletü’n-nûriye’nin Taksim BB. Atatürk Kütüphânesi’nde bulunan yazmas›ndan
istinsah ederek y›llar önce bir nüshas›n› istifademe sunan Tezkire-i Meflâyih-i midd
yazar› M. fiefik Korkusuz’a flükranlar›m› arz ediyorum
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As›l  konumuz  Eyüp  oyuncaklar›  ve
Oyuncak  Müzesi  olmas›na  ra¤men;  oyun-
ca¤›n  tarihsel-toplumsal  anlam›ndan  söz  et-
meden  oyuncak  müzesinin  neden  gerekti-
¤ini  anlatmaya  olanak  yoktur.

Nedense hayat›n önemli anlar›n›n, yal-
n›zca yetiflkinlerin tekelinde alg›land›¤› bir
yaklafl›m, kültür tarihimiz araflt›rmalar›nda
da gözlemlenmektedir. Çocuklar gelece¤i-
mizdir  sözünü   s›k s›k  tekrarlanmakla bera-
ber; çocukluk tarihi ve onu oluflturan ö¤elere
yaklafl›m tarz›m›z küçüklerin dünyas›n› kü-
çük görmek hatas›ndan m›, gelece¤in nas›l
oluflturulaca¤› konusundaki öngörüsüzlük-
ten mi kaynaklanmaktad›r, düflünmek ge-
rek...Tarihsel olarak, yaln›zca oyuncak konu-
su irdelendi¤inde bile bu dünyan›n zenginli-
¤i ve öneminin ciddiyeti ile karfl›lafl›lmakta-
d›r.

Çocuklar›n  kendi  güçlerini  fark etmele-
rine  ve  yetiflkinlerin  dünyas›na  uyum  sa¤-
lamalar›na  yard›m  eden  oyuncaklar,  tarih-
sel-kültürel  bir  üründür  ve  tarih  içinde  ge-
liflmifltir.  

Günümüzde  insanl›¤›n geliflmifllik  kri-
terleri  çocuklar›na  verdi¤i  öneme  göre de
belirlenmektedir.  Günlük  yaflam›n  her
an›nda  çocu¤a  verilen  önemin  somut  kal›n-
t›lar›na  rastlan›r.  Çocuk yuvas›,  Çocuk  bah-
çesi,   çocuk  kütüphanesi,  çocuk  edebiyat›,
çocuk tiyatrosu,  anaokulu,  okul,  kitap,
oyun  alanlar›,  oyuncaklar,  oyuncak  müze-
leri……

Çocu¤un  gelifliminde  son  derece  önem-
li  bir  yere  sahip  olan  oyunca¤›n  küçüm-
senmesi,  çocuk  gelifliminin  önemsenmeme-
si  anlam›n›  tafl›maktad›r.  Bu  tespitle  ilgili
olarak  oyun  ve  oyuncak  hakk›nda   bilim
adamlar›n›n sözlerine  k›saca  göz  atarsak; 

Atalay  Yörüko¤lu  Çocuk  Ruh Sa¤l›¤›
isimli  kitab›nda  oyun  için flu  bilgileri  ver-
mektedir:  “Çocuk  oynad›kça duygular kes-
kinleflir,  yetenekleri  serpilir,  becerisi  artar;
çünkü  oyun  çocu¤un  en  do¤al  ö¤renme
ortam›d›r.  Duyduklar›n›,  gördüklerini  s›na-
y›p  denedi¤i,  ö¤rendiklerini  pekifltirdi¤i  bir
deney  odas›d›r.”

Oyun   çocu¤un  fiziksel,  zihinsel,  dil  ve
sosyal  kapasitesinin  geliflmesine  f›rsat  vere-
rek  toplum  içindeki  sosyal  rolünün,  kendi-
ni  di¤er  bireylerden  ay›ran  özelliklerin  far-

k›na  varmas›n›  sa¤lar.  

Oyuncak  paylaflmay›,  uyum  içinde  bir
arada  olmay›  ö¤retir  çocuklara. Colin  Hey-
wood,   Baba  Bana  Top  At- Bat›’da  Çocuk-
lu¤un  Tarihi  isimli  eserinde;  “Oyuncaklar
ve  oyunlar  çocuklar›  e¤lendiren  araçlar  ol-
duklar›  kadar,  onlar›n  fiziksel  ve  zihinsel
geliflimlerini de  h›zland›ran  vas›talard›r. Bü-
tün  dönemlerde,  çocuklar  günlük  nesneler-
den  oyuncaklar  yaratmay›  veya  kendi
oyuncaklar›n›  yapmay›  baflarm›fllard›r.”  de-
mektedir.    

Prof. Dr. Mücella  Ormanl›o¤lu  Ulu¤  ise,
Niçin  Oyun  isimli  eserinde   flu  tespitlerde
bulunmaktad›r;  Bir  çocuk  için  en  do¤al  ö¤-
renme  yolu  oynayarak  ö¤renmektir.  Çocuk-
lar  için  oyun  ve  ö¤renmek  karfl›t  fleyler  de-
¤ildir,  beraber  gider….. Çocuklar  oyuncak
ve  oyunlar›n›  kendileri  seçerler. ….Çocu¤u-
nuz  için,  sizce  en  zevkli  ve  en  e¤itici
oyuncak  seçmek  için  saatlerinizi  harcad›k-
tan  sonra   ald›¤›n›z  oyunca¤›n  fark›na  bile
varmay›p,  bir  tencere  kapa¤›  ile  oynamaya
devam  eden   çocu¤unuzun  sizde  yaratt›¤›
hayal   k›r›kl›¤›n›,  pek  çok  ebeveyn  yafla-
m›flt›r….En  iyi  oyuncak,  çocu¤unuzu  uzun
süre  uyaracak  ve  sonradan  tekrar  tekrar
ele  alaca¤›,  her  seferinde   daha  çok  uyar›
ve  zevk  veren  oyuncakt›r.  Bir  çocu¤un
böyle  zevkle  oynad›¤›   bir  oyuncak,   ona
en  büyük  ö¤renme  deneyimini  kazand›ra-
cakt›r.  Bir  oyuncak  ne  kadar  basit  olursa,
çocu¤un  yarat›c›l›¤›  da  o  kadar  aç›¤a  ç›ka-
bilir.”   

“Oyuncak,  en  genifl  anlamda,  ça¤›n›n
tan›¤›…. Oyuncak,  gerek  basit  halk  sanat›
ürünü,  gerek  geliflmifl  sanayi  ürünü  olarak
yap›ld›¤›  dönemin  ekonomik-toplumsal-
kültürel  özelliklerini  yans›tmaktad›r.  Bir
ça¤da,  bir  dönemde,  bir  toplumda,  bir  yö-
rede  oyunca¤›n  olmas›   kadar  olmamas›  da
anlaml›d›r.”  demektedir,  Oyuncakl›  Dünya
isimli  kitab›nda  Bekir  Onur.       

Oyun çocuk
için yaflad›¤› dün-
yay› ve çevresinde-
ki insanlar› tan›ma
yoludur. Çocuk
oyun yolu ile ya-
flam deneyimi edi-
nir, düflünce gelifl-
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Resim 1; Oyun  çocuklar›n  ge-
lifliminde  önemli  bir  yere  sa-
hiptir

Resim 2; Çocuklar oyun oyna-
yarak gelecekteki yaflama  ha-
z›rlan›rlar

Resim 3; Oyuncakç›lar çarfl›s›
– 1987 – Planlama Müdürlü¤ü
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tirmeyi ö¤renir.
Oyun ve oyuncaklar
arac›l›¤› ile hem mad-
denin özelliklerini
ö¤renir hem de kendi
gücünün s›n›rlar›n›
deneyerek becerileri-
ni farkeder ve gelifl-
tirme f›rsat› bulur.
Sonuçta oyun çocuk
için sadece bir bofl za-

man etkinli¤i de¤il, bir düflünme, ö¤renme ve
kendini ifade etme arac›d›r.    

Roger Caillois’ya göre oyunun öz havas›
kültüre gereklidir, ama zaten oyunlar ve
oyuncaklar tarihin ak›fl› içinde kültürün ka-
l›nt›lar›d›r. Bir kültürün zaman afl›m›na u¤ra-
y›p afl›nmas› ya da baflka bir kültürün etkisiy-
le de¤iflime u¤ramas›yla bu kal›nt›lar anlam-
lar›n› yitirmifllerdir. Oysa bugün önemsiz gö-
rülen bu oyunlar, eskiden dinsel ve dind›fl›
önemli kurumlar›n ayr›lmaz bir parças›yd›.
Gerçi bugünkü çocuk oyunlar›na verdi¤imiz
anlamda de¤illerdi, ama her bak›mdan oyu-
nun tan›m›ndaki ö¤elere uyuyorlard›. Za-
manla toplumsal ifllevleri de¤iflti, ama do¤a-
lar› ayn› kald›. U¤rad›klar› de¤iflim ve de¤er-
lerini yitirmeleri onlar› siyasal ya da dinsel
anlamlar›ndan soyutlad›, ama zaten incele-
nince, bu kurumlar›n her birinde oyunun do-
¤as›n› bulmaktay›z. Oyuncaklar da bunun ci-
simleflmifl bugüne kal›nt›lar› de¤iller midir?

Oyun, çocuk kültürünün en önemli alan›,
oyuncak ise bu kültürün en önemli arac›d›r.
Çocuk, do¤umdan yetiflkinli¤e nesneleri, ses-
leri, hareketleri, kendi fiziksel özelliklerine
uygun büyüklükte olan objelerle ve büyükle-
rin dünyas›na ait objeleri ise, minyatürleri ile
alg›lay›p, kurgulayarak, tan›ma ve ö¤renme-
ye çal›fl›r. Bu arada kendi yafl gurubuna uy-
gun oyuncakla, do¤ru malzeme ile üretilmifl,

kendi kültürüne yabanc› olmayan nesne ve
malzeme somut bilgi aç›s›ndan    önem   tafl›r. 

Geleneksel oyunca¤›n önemi ise, aile bi-
reyleri ile oynanabilir olmas› aç›s›ndan ku-
flaklar aras› paylafl›m›, yafl›tlar› ile oynanabil-
mesi aç›s›ndan ise arkadafll›k duygu ve pay-
lafl›m›n›n yaflan›lmas›na olanak sa¤lamalar›-
d›r. Çocuklar›n günümüzdeki oyuncaklar›
ise, teknolojinin geliflmesi ile ço¤unlukla
kontrolden ç›km›fl, h›zl› tüketime yönelik diji-
tal oyun ve oyuncaklard›r. Bu  oyuncaklar
geliflim, e¤itim - ö¤retim ve psikolojik yönler-
den ciddi kayg›lar› da gündeme getirmekte-
dir.

‹nsanl›k  tarihi  her  zaman  oyuncaklar
için  elveriflli  olmam›flt›r. ‹nsanl›¤›n  karanl›k
dönemlerinde  çocuk  birey  olarak   yoktur.
Birey  olarak  var  olmayan  çocuk  için  oyun
ve  oyuncakta   yoktur.  Oyuncak  yap›m›,
yaln›zca,  evlerin  oyun  nesnelerini  koruya-
cak  mekânlara  sahip  oldu¤u  ve  bunlardan
zevk  al›nacak  yeterli   bofl  zaman›n  bulun-
du¤u  yerleflik  bir   yaflam  düzeninde  gelifl-
me  göstermifltir.  Oyuncaklar›n  geliflmesinde
toplumun  kendi  çocuklar›  karfl›s›nda  hofl-
görülü  bir  tutuma  sahip  olmas›  da   önem-
li etkenlerden  birisidir. Örne¤in  Bat›’da  ya-
p›lan  araflt›rmalara  göre  Ortaça¤’da   yaflam
çocuklar  için  çok  düzensiz  ve  tehlikeli  ol-
mufltur.  Bu  nedenle  Ortaça¤’da  oyuncak
hiç  geliflmemifltir. 

Oyunca¤›n eskilere dayand›¤›n› tarih
içinde gözlemlemekteyiz.  Pompei,  Sus,  La-
lafl antik kent kaz› buluntular› aras›nda, top-
rak malzemeden yap›lm›fl minyatür ev eflya-
lar›, hayvanc›klar, arabalar, askerler gibi
oyuncaklar bunu kan›tlamaktad›r.

Yunanistan’da kollar›, bacaklar› hareket
edebilen bebekler ve ilk oyuncak toplar, önce-
leri kilden yap›lm›fl, sonralar› ise saz malze-
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Resim 5; 1920-1923 y›llar›
aras›nda  ‹stanbul  Keflfiyat
A.fi.  taraf›ndan  haz›rlanan
‹stanbul  Haritas›nda Oyun-
cakç›lar Çarfl›s›

Resim 6; Alman Mavileri-
1919-

Resim 7; Alman Mavileri-
1919-

Resim 4; Sokollu  Mehmet Pa-
fla Külliyesi  yönünden  Oyun-
cakç›lar Çarfl›s›na bak›fl-1986-
Planlama Müdürlü¤ü Arflivi



me kullan›lm›flt›r. Yine eski Çin’de
çocuklar demir bilyelerle oynarken, daha son-
ra Almanya, Hollanda, ‹ngiltere ve ABD’ de
akik, tafl, mermer, kil ve renkli camdan bilye-
ler üretilmeye bafllanm›flt›r. Ortaça¤da, at ba-
fl› tak›lm›fl sopalar çocuklar›n gözde oyunca¤›
iken, zamanla dört tekerlek ve e¤erin eklen-
mesi ile oyuncak atlar gelifltirilmifltir. Yap›lan
arkeolojik  kaz›larda   oyuncak  en  çok  Önas-
ya’da   bulunmufltur.  Bu  durum  tesadüfi
de¤ildir,  dünya  medeniyetinin  befli¤i  olan
bu  co¤rafik  bölgede  bu  geliflme  sürpriz
olarak  karfl›lanmamal›d›r.

Bat›  dünyas›nda  oyunca¤›  düzenli  sa-
nayi  ürününe  dönüfltüren  ilk  ülkenin  Al-
manya  oldu¤u  bilinmektedir.  Avrupa’da
ilk  büyük  oyuncak  yap›mc›lar›  Kuzey  Al-
manya’da  ortaya  ç›km›flt›  ve   büyük  ölçü-
de  Bavyera’n›n  saat  yap›mc›lar›  bölgesinin
çevresine  toplanm›fllard›. Bu  nedenle
oyuncak  tarihinde Alman  oyuncakç›l›¤›
önemli  bir  yere  sahiptir.   

Avrupa’da 18. yy’da fildifli, tahta ve gü-
müflten minyatür süs eflyalar›n› sergilemek
için oyuncak süs evlerin, en güzel örnekleri
Hollanda’da olup, oyuncak yap›m›nda önde
gelen Almanya’ n›n Nürnberg kentinde de
oyuncak mutfaklar için tabak, çanak, tencere,
çaydanl›k gibi mutfak eflyas› oyuncaklar üre-
tilmifltir. 19. yy’a kadar elle ve kal›plara dökü-
lerek üretilen oyuncaklar, 20.yy bafl›ndan iti-
baren makineler yard›m› ile üretilerek, gün-
delik yaflamdan esinlenen objelerle de çeflitli-
lik göstererek bafll›ca sanayi kollar› aras›na
girmifltir.

Ülkemizde ise, Osmanl›  ‹mparatorlu¤u
döneminde ‹stanbul’da Eyüp semti oyuncak
üretim merkezi olmufl, oyuncaklar da “Eyüp
Oyuncaklar›” olarak isimlendirilmifllerdir. Bu
isim, bir özele indirgeme ve yöresellik ça¤r›fl›-
m› yapmakla birlikte, geleneksel oyuncakç›l›-
¤›m›z›n üretimi, sat›fl› tüm ‹stanbul ve Ana-

dolu için bu merkezden yap›lm›flt›r.

Eyüp’te  oyuncakç›l›¤›n  bir  sektör  ola-
rak  geliflmesinin  elbette  önemli  bir  sebebi
vard›r. Halk  aras›nda  çocuklar›  çok  sevdi-
¤ine  inan›lan  Ebâ  Eyyûb   el-Ensâri’nin  tür-
besi’nin  burada  olmas›   ve   özellikle  okula
bafllayacak,  sünnet  edilecek  çocuklar›n  tür-
beyi  ziyarete  getirilmesi  oyuncakç›l›¤›n  ge-
liflmesinde  çok  önemli  bir  rol  oynam›flt›r.

Eyüp  Oyuncakç›lar›  için  kaynaklarda
neler  yaz›lm›flt›r,  k›saca  göz  atal›m: 

Sadi  Yaver  Ataman,Türk  ‹stanbul
isimli  eserinde,   Esnâf  Kurulufllar›,  Çeflit-
li  ‹fl  ve  Zenaat  Kollar›,  Loncalar  ve  Esnâf
Ahlâk›   bölümünde  Oyuncakç›lar›  anlat›r-
ken;

“Çocukluk  ça¤lar›n›n  en  güzel  hat›rala-
r›n›  yaflatan  oyuncaklard›r.

‹stanbul’da  ilk  oyuncak  Eyüp’de  yap›l-
m›fl  ve  Eyüp’de  sürdürülmüfltür.  Bugün
türbeye giden  cadde üzerinde,  eski canl›l›¤›-
n›  yitirmifl,  sönmek  üzere  olan  bu  san’at›n
en  canl›  devirlerinde,  buradaki s›ra  s›ra
dükkanlarda  neler  sat›lmazd›  ki:  Düdüklü
testiler,  üstleri  aynal›,  renk  renk  minyatür
testiler,  sürahiler, bardaklar, zilli-zilsiz  tefler,
sapl›  ya  da  yanlar›  boncuk  t›ng›rdakl›  kü-
çük  davullar,  arabalar,  beflikler,  sal›ncaklar,
kaynana  z›r›lt›lar›,  kursakl›  düdükler,  hac›
yatmazlar,  flakflaklar,  f›r›ldaklar,  cambazlar,
sipsi  düdükler,  kam›fl  zurnalar,  mizmar
(m›zm›z)  kam›fl  düdükler,
minyatür  mangallar...”

Eyüp  Oyuncakç›lar›n›
tan›tan  yaz›s›nda  Nurul-
lah  T‹LGEN:  “‹lk  defa
oyuncak,  Eyüp’de  Dök-
meci  Hasan  A¤a  taraf›n-
dan  yap›lm›fl  (XVIII. Yüz-
y›l).  Hasan  A¤a,  II.Mah-
mut  zaman›nda  memle-
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Resim 8; Atatürk Kitapl›¤›
Koleksiyonundaki  Eyüp
Oyuncaklar›ndan  bir örnek

Resim 9-10; Eyüp  Oyuncakla-
r›ndan   Dönme Dolap  ve  Be-
flik

Resim 11; Eyüp Oyuncakla-
r›ndan örnekler

Resim 12; Eyüp Oyuncakla-
r›ndan 

Resim 13; Son Oyuncakç›
Kadri  fiENGÖZ  tezgah›n›n
bafl›nda



ketinden  ‹stanbul’a  Nizam-›  Cedit  askeri
olarak  gelmifl  ve  Rami  K›fllas›’n›n  aç›l›ifl  tö-
reninde  “Dümbelek”  çalm›flt›r.

Askerlikten  ayr›ld›ktan  sonra,  Eyüp’de
yerleflen  Hasan  A¤a,  Ramazanlarda  sahur
manicili¤i,  di¤er   zamanlarda  oyuncak  ya-
parm›fl. “Tükrüklü  Oyuncakç›”  ad›  ile  an›-
lan  Hasan  A¤a’dan  sonra,  Gümüflsuyu’lu
Darbukac›  Halil  Efendi,  Küçük  ‹smail  Efen-
di,  oyuncakç›  dükkanlar›  açarak,  bu
san’at›n  yay›lmas›na  hizmet  etmifllerdir”,
dedikten  sonra;  Eyüp  Oyuncakç›lar›  ile  il-
gili  bir  öykü  nakletmektedir:

“Sultan  II.  Mahmut,  bir  gün  musahibi
Sait  Efendi  ve  maiyetiyle  birlikte,  Cuma
namaz›n›  k›lmak  ve  türbeyi  ziyâret  için
Eyüb’e  gider.  Tam  oyuncakç›   dükkanlar›-
n›n  önünden  geçerken,   küçük  bir  çocu¤un
kulaklar›  t›rmalarcas›na   a¤lad›¤›n›  görür,
sebebini  sorar.  Çocu¤un  oyuncak  istedi¤ini
ve  annesinin  almak  istemedi¤ini  söylerler.
Bunun  üzerine  II.  Mahmut,  Cami  civar›n-
daki  bu  oyuncakç›lar›n  derhal  kald›r›lmas›-
n›  emreder.

Bir  müddet  süre  sonra  tekrar  Eyüb’e
gelen  pâdiflâh,  oyuncakç›  dükkanlar›n›n  yi-
ne  faaliyette  bulunduklar›n›  görünce,  fena
halde  hiddetlenir  ve:

-Ben  size  bu  dükkanlar›  cami  civar›n-
dan  kald›rman›z›  söylemedim  mi?  der.  Bu-
nun  üzerine   musahip  Sait  Efendi,  Sultan’›n
yan›na  sokularak:

-Devletlüm,  her  halde  biz  emrinizi  yan-
l›fl  anlam›fl›z,  ama  sözlerinizi  bu  günkü  gi-
bi hat›rl›yorum.  Siz  oyuncakç›lar›  de¤il,
mezarc›lar›  kald›r›n›z  buyurmufltunuz.

Padiflah  flafl›rarak:

-Bu  da  ne  demek.  Ben  mezarc›lar›n

kald›r›lmas›n›  m›   emretmifltim?

-Evet  Sultan›m,  siz  her halde  oyuncak-
ç›lar›n  kald›r›lmas›n›  istemezsiniz. Zira  on-
lar,  dünyaya  gelenleri,  mezarc›lar  ise  öbür
dünyaya  gidenleri  beklerler”.

Eyüp  Oyuncaklar›n›n  üretiminin  hangi
tarihte  bafllad›¤›na  dair  kesin  bilgilere  sa-
hip  olmamakla  birlikte,  baz›  kaynaklarda
belirtildi¤inin  aksine  18.yüzy›ldan  çok  da-
ha  önce üretimin  bafllad›¤›n›   söyleyebiliriz.
Bu  iddiay›  Evliya  Çelebi’nin  yazd›klar› da
desteklemektedir.   1635‘te    gerçekleflen  bir
esnaf  alay›nda  yer  alan  Eyüp  Oyuncakç›la-
r›n›n  geçifl  törenini  flöyle  anlatmaktad›r,
Evliya  Çelebi;  “Eyüp  Oyuncaklar›  kam›fl
borular, f›r›ldaklar,  def,  dümbelek,  kemen-
çe,  s›çan  ve  kufllarla,  gözler  görmedik  fley-
tan  ifli  oyuncaklarla  geçerler.  Bunlar›n  ala-
y›nda  ak  sakall›,  gözleri  sürmeli  çelebilerin,
surat› t›rafll›,  kelepufllu,  aya¤›  nal›nl›,  baz›-
s› selâmiye  avret  takkeli,  avret  k›l›kl›  mü-
flekkel  (çocuk  k›l›kl›)  adamlar›n  ellerine
düzme  dad›lar›,  anne veya  babalar›  yap›fl›p,
alayda  geçerken  avret  takyeli  koca  çelebi ‘a
dad›!  Ben  bu  oyunca¤›  isterim’  yahut  ‘is-
temem’  diye  kimisi  a¤layarak  ellerinde  te-
berleri,  dümbelekleri  çalarak  geçerler.  Tu-
haf  esnaf  mukallitleridir.  Ama ‘mukallidin
iman›  sahihdir’  diye  fetvalar›  vard›r.”  

Yine   Evliya  Çelebi’den  Eyüp’te  100
oyuncakç›  dükkan›n›n   oldu¤unu   ve  bura-
da  çal›flan  105  neferin  mimarbafl›na  ba¤l›
bir  esnaf  kolu  oluflturdu¤unu  ö¤renmekte-
yiz.  

Eyüp’te  üretilen  oyuncaklar›  sayarsak;
kam›fl  borular, bülbül  testi, f›r›ldaklar,  def,
dümbelek,  kemençe,  s›çan  ve  kufllar  kayna-
na  z›r›lt›lar›,  fleytan  minareleri,  içine  su
doldurularak  çal›nabilen  Kursakl›  düdük-

ler,  tahta  arabalar  (develi- çift atl›- ör-
dekli), tahta dönme  dolaplar,  tahta
sandalyeler,  tahta  beflikler,  tel  dolap-
lar,  tahta  kamyon-otobüs,  trompetler,
üstü  aynal›  renkli  testiler,  toprak  tes-
tiler,  zilli-zilsiz  tefler,  flakflaklar,  cam-
bazlar,  sipsi  düdükler,  kam›fl  zurna-
lar,  mizmar   kam›fl  düdükler,  minya-
tür  mangallar,hac›  yatmazlar,  boncuk
t›ng›rdakl›  küçük  davullar,    düdük-
lü   f›r›ldaklar,   iki-üç  flerefeli camisiz
minareler,    tahta  k›l›çlar,   kam›fl  tü-
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Resim 14; Halit fiENGÖZ
2004

Resim 15; Kadri fiENGÖZ  29
A¤ustos  1958 tarihli Hayat
Mecmuas›n’nda  yay›nlanan
foto¤rafta  Sünnet  çocuklar›
ve oyuncaklarla

Resim  16; Seyyar  Oyuncak
Sat›c›s› – Münif  FEH‹M’in
kaleminden



fekler,  çekirgeler, hareketli  leylekler, tahta
bardak  ve  sürahiler,  al ve  yeflil  boyal›  san-
dallar,  k›rm›z›  tüylü  koyun  -  kuzular  gibi
çeflitler  bulunur.  

Eyüp  oyuncaklar›n›n  yap›m›nda  kulla-
n›lan  iki  ana  madde  toprak  (kil)  ve  tahta-
d›r.  Deri,  ka¤›t,  teneke,çivi,  tel,  boncuk,  ay-
na  gibi  malzemeler  süsleme  unsuru  olarak
kullan›lan  ikinci  derecede  önemli  unsurlar-
d›r.  Genellikle  k›rm›z›,  mavi,  yeflil  ve  be-
yaz  renkler  kullan›l›rd›  oyuncaklarda  ve  bu
maddelerin  hiç biri  kimyasal  madde  de¤il-
di.  Günümüzde  üretilen   hammaddesi
PVC   olan  oyuncaklar  gibi  kanserojen  ve-
ya   alerjik  de¤illerdi. 

Hüseyin  Yorulmaz   Eyüp  Oyuncaklar›
için; Oyuncak  deyip  de  geçmeyin.  Vaktiy-
le   bu  yüzden  milyon  kazanan  oldu¤u  gi-
bi,  elyevm  Avrupa’da  bundan  milyonlar
kazanan  adamlar  vard›r.  Her  evin  çocuk
oyunca¤›na  bir  hayli  para  verdi¤i  düflünü-
lürse,  her  sene  elimizle  ne  kadar  liran›n
Avrupal›lar  kesesine  teslim  etti¤imiz  anla-
fl›l›r.”

Murat  Belge  ‹stanbul  Gezi  Rehberin-
de;  “‹stanbullu  ya da   ‹stanbul’u  ziyarete
gelen  Müslümanlar  için  Eyüp  bafll›ca  dini
ziyaret  merkezidir. Erkek   çocuklar›n  sünnet
öncesinde  buraya  getirilmesi  bafll›ca  gele-
neklerdendir,   ama  zorlu  bir  maça  ç›kacak
bir  futbol  tak›m›n›n  oyuncular›ndan  flifa
arayanlara  kadar   herkes  buraya  gelir.  Bu
bak›mdan,  her  zaman,   flehrin  kalabal›k
yerlerinden  biridir.

Eyüp  oyuncaklar›  biraz  daha  devam
edebildi.    Daha  Evliya  Çelebi  zaman›nda
burada   100  kadar  oyuncakç›  dükkân›  var-
d› ve oyuncak  imalathaneleri  de  çevrede
toplanm›flt›.  Her  türlü  düdük, davul,  tahta
araba,  beflik,  topaç,  hac›yatmaz  burada  ya-
p›l›r,  bütün  ülkeye  buradan  da¤›l›rd›.”  de-
mektedir.

Cengiz Bektafl, Oyuncaklar›m›z bafll›kl›
bir  makalesinde; “‹stanbul’da çocuklar› sün-
netten önce Eyüp Sultan’a götürürlerdi. Özel
giysiler giydirilmifl çocuklar için bir bayram
günü olurdu bu... Onlara orada oyuncaklar,
arma¤anlar al›n›rd›. Eyüp, besbelli bu neden-
den, bir oyuncakç›l›k öze¤iydi... Sonra bir
gün Beyo¤lu’na d›flar›dan oyuncaklar gelme-
ye bafllad›. Ard›ndan “plastik” bulundu...

Çocu¤un tinsel-beden-
sel sa¤l›¤›na uygun tahta,
piflmifl toprak, deri gibi
do¤al gereçlerden yap›lan,
bizim kültürümüzün
Eyüp oyuncaklar› usul
usul yoklara kar›flt›lar..
…...

Çocu¤un karfl›laflt›¤›,
kültürümüzün ilk ürünleri
de¤il mi oyuncaklar?”diye
sormaktad›r.

19. yy.›n   bafllar›nda  25-30  kadar
oyuncakç›  dükkân›  varken   bu  yüzy›l›n
sonlar›nda,  Bat›’dan   ülkemize  gelen   fab-
rika  yap›m›   oyuncaklarla  rekabet  edeme-
mifltir.

Ahmet  Rasim  1921’de  yang›nla  yok
olan  Eyüp  Çarfl›s›’nda  bir  oyuncakç› dük-
kân›n›n  kald›¤›n› bildirmektedir.

Eyüp  Oyuncaklar›n›n  yok  olufl  süreci-
ni  son  oyuncakç›lardan  olan  Kadri  fiEN-
GÖZ  ve  o¤lu  Halit   fiENGÖZ’den   ö¤ren-
meye  çal›flal›m:

1939  y›l›nda  Yedigün  Dergisi’nde  ya-
p›lan  röportajda  Kadri  fiENGÖZ   konu  ile
ilgili  olarak; “Eyüp  Oyucakç›l›¤›  öldü  ar-
t›k.  Bugün  burada  bir  ben  bir de  iki  dük-
kan  afla¤›da  di¤er  bir  oyuncakç›  kald›.
Elimde  kalan  son  tahtadan   bir  iki  deve
daha    yapt›ktan  sonra  tezgah›  söküp  ç›-
karaca¤›m……

Zevkler  çok  de¤iflti. Vaktiyle  bizim
‘kaynana  z›r›lt›s›’ dedi¤imiz  bir  oyunca¤›-
m›z  vard›.  Ötmeye  bafllad›  m›  durmak
bilmezdi.  Yeni  damatlar,  yeni  gelinler
kaynanalar›na  nispet  olsun  diye  mi  bil-
mem,  kucak  kucak  al›rlard›.  Ancak  gün
geldi,  Avrupa’n›n  oyuncak  fabrikalar›  ve
teneke  oyuncaklar›  ile  rekabet  edemez  ol-
duk….”

O y›llarla  ilgili  olarak  flim-
di  de o¤ul   Halit   fiENGÖZ’e
kulak  verelim;  “Babam  o  y›llar-
daki  isyan›na  ra¤men,  mesle¤i-
ni  16  y›l  daha  sürdürdü.  Ben
77 y›ld›r  çal›flt›rd›¤›m›z  bu  dük-
kan›,  babamdan  1955  y›l›nda
devrald›m.  Çok  iyi hat›rl›yo-
rum,  dükkana  ilk  ad›m›m›  att›-
¤›mda  üç   yafl›ndayd›m.  Ben
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Resim 17; Tarih Hazinesi
DergisineSermet  Muhtar
ALUS Taraf›ndan  çizilmifl
olan Oyuncak Sat›c›s›

Resim 18; Mert Sandalc›
koleksiyonundan  Oyuncak
Sat›c›s›

Resim 19; 20 YY’›n bafllar›nda
Eyüp’te bir Oyuncakç› dükka-
n› (Mert SANDALCI  kolek-
siyonundan)



alt›  yafl›nday-
ken,  babam
dükkan›  bana
emanet eder,
malzeme  al-
maya  giderdi.
Biz  burada
sadece  deve
de¤il,  tahta-
dan  çift bey-

girli  at  arabalar›,  ördek  arabalar›,  aynal›
beflik,  palyaço,  Karagöz – Hacivat,  trampet,
davul,  def,  kamyon,  kaynanaz›r›lt›s›,  beflik
yapar  ve  satard›k….

Plasti¤e  teslim  oluyordum  yavafl  yavafl.
Rahmetli  babam,  teneke  oyuncaklara  isyan
etmiflti.  Ama  yine de  16  y›l  dayand›.  Ben
plasti¤e  daha  çabuk  teslim  oldum. Bugün
tezgah  bafl›na  geçsem,  oyuncak  yapar›m.
Hem  baba  mesle¤imi  sürdüremedi¤im  hem
de  ‹stanbul’a  has  bir  güzelli¤in  yok  oluflu-
nu  gördü¤üm  için  çok  üzgünüm.  Biz  sa-
dece  tahta  oyuncak  yapmazd›k.  Topraktan
düdüklü  testi,  aynal›  testi  ve  darbuka  da
yapard›k.  Bunlar›  kendi  çömlek  atölyemiz-
de  yapard›k…”

Son  Eyüp  Oyuncakç›s›  Halit  fiengöz,
yapt›¤›m›z  görüflme  esnas›nda;  yapt›klar›
oyuncaklar›n  bir  tekinin  bile  elinde  kalma-
d›¤›na ve  oyuncak  yap›m›nda  kulland›klar›
araç  gerecin   yok  olmas›na  üzüldü¤ünü  be-
lirterek,  Oyuncak  Müzesi  Kurulmas›  için
Eyüp  oyuncaklar›n›n  yeniden  canland›r›l-

mas›      için  elinden  ge-
leni  yapaca¤›n›  belirt-
mifltir.  Hatta  rahats›zl›-
¤›ndan  dolay›   kendisi-
nin  bizzat  çal›flamayaca-
¤›n›,  ancak  bu  ifli  ö¤-
renmeye  gönüllü  genç-
lere  rehberlik  edebilece-
¤ini,  oyuncaklar›n  kal›p-
lar›n›  ç›kararak,  nas›l
yap›lacaklar›n›  göstere-
rek  onlar›  yönlendirebi-
lece¤ini  ifade  etmifltir.

Hakan Atakan Cift-
ci;  Bir oyuncakç› dede
vard›. Bana, küçücük
atölyesinde; tahtadan
arabalar, tüfekler, k›l›çlar
yapard›. Ben o k›l›çlar ile

kötülerin ve kötülüklerin peflinden koflar-
d›m, tahta arabam ile gezmedik diyar b›rak-
mazd›m. San›rd›m ki; tüm kötülükleri o k›l›ç
ile yok ettim, o tahta arabayla gezilebilecek
tüm yerleri gezdim. Çocuklu¤umun oyun-
caklar› aras›nda en güzeli; Eyüpsultan oyun-
cakç›lar çarfl›s›ndan geçereken annemin ald›-
¤› düdük testilerdi, onlar› hiç unutamad›m.
Kimi mavi, kimi k›rm›z›, kimi yeflil; yald›z-
larla süslü, dünyan›n en büyük servetiydi be-
nim için, doldururdu o soka¤›. Bir yafll› amca
yapard› o oyuncaklar›, o bir gün topra¤a düfl-
tü, topraktan testi düdükleri de onunla.

Eyüp  Oyuncaklar›,  Eyüp’teki  dükkân-
lardan  baflka  ‹stanbul’un  di¤er  semtlerinde
de  aktar  dükkânlar›nda  ve  seyyar  oyuncak-
ç›lar  taraf›ndan  sat›l›rd›.  Bu  oyuncakç›lar-
dan  biri de  edebiyat›m›zda  yer  alan  Affan
Dede’dir.

Çocuk

Affan  Dede’ye  para  sayd›m,

Satt›  bana  çocuklu¤umu.

Art›k ne  yafl›m  var,  ne  ad›m;

Bilmiyorum  kim oldu¤umu.

Hiçbir  fley  sorulmas›n  benden;

Haberim yok olan  bitenden.

Bu  bahar  havas›,  bu  bahçe;

Havuzda  su  fl›r›l  fl›r›ld›r.

Uçurtmam  bulutlardan  yüce,  

Z›pz›plar›m  p›r›l  p›r›ld›r.

Ne  güzel  dönüyor  çemberim;   

Hiç  bitmese  horoz  flekerim!

Cahit  S›tk›  TARANCI

‹stanbul  oyuncak  tarihine  giren,  fliirle-
re  konu  olan  Affan  Dede  Eyüplü  de¤ildir
ama,  Eyüp  oyuncaklar›  satmaktad›r. Mevle-
vi  dervifli  olan  Affan  Dede’nin  dükkan›  Se-
limiye’dedir. Affan  Dede’yi  Ruflen  Eflref’in
kaleminden  tan›yal›m;

“Dükkân›  evinin  alt›nda  idi;  fakat  öyle
dar  bir  dükkând› ki, Affan  Efendi  öteberi
vermek  için  tümse¤inden  aya¤a  kalkt›¤›
zaman  sikkesi  tavana  as›l›  Eyüp  beflikleri-
ne,  kaynana  z›r›lt›lar›na  de¤erdi. Esasen  ye-
rinden  pek  az  k›m›ldard›  ya!”
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Resim 20-21; Fransa’daki
Nontron  ve  Stockholm’daki
Oyuncak  Müzesinin  broflür-
leri

Resim 22; Bebek ve Oyuncak
Müzesi broflürü – Viyana 

Resim 23; Sahil yönünden  So-
kollu  Külliyesi – Cafer Pafla
Medresesi ve  *  Oyuncak Mü-
zesi

Resim 24; Oyuncak Müzesi
olarak  düzenlenecek  olan Ca-
fer Pafla Medresesi -1970’ler



‹stanbul  Ansiklopedisi’nde  Affan  Efen-
di’yi  anlatan  bu  yaz›da,  ayn›  zamanda
1900’lü  y›llar›n  bafllar›nda,  ‹stanbul’daki  bir
oyuncakç›  dükkân›n› da  tan›maktay›z;  “Yaf-
talar›n›n  yaz›s›  silinmifl  befl  on  esmer  ba-
harat  kutusuyla,   befl  on  tane  kök  kavano-
zu,  yirmi otuz tane  ç›ng›rakl›  teneke  dü-
dükle,  sekiz  on  tane  toprak  kumbara,  ta-
vana  as›l›  dört befl tane  Eyüp  sal›nca¤›yla,
befl alt›  tane  kaynana  z›r›lt›s›,  befl alt› da
kursak  düdük   oyuncakç›  Affan  Efendi’nin
bütün  sermayesiydi.”   

fiiire  konu  olan  Affan   Dede’yi  ve  do-
lay›s›  ile  19.  yüzy›ldaki  bir  oyuncakç›  dük-
kan›n›  tan›d›ktan  sonra  oyuncak  müzesi  ile
ilgili  sözlerimize  bafllayabiliriz. 

Oyuncak  Müzesi  Neden  Gereklidir?

Bütün  müzeler  gibi  oyuncak  müzeleri-
nin  de  belli  bafll›  üç  amac›  vard›r: Koruma,
araflt›rma,  e¤itim.

Yayg›n e¤itim kurumlar› olarak kabul
edilen müzelerin, e¤itime katk›s› yetiflkin ve
çocuklar için iki yönlü gereklilik olmakla be-
raber, e¤itimin hedef kitlesi öncelikle çocuk-
lar olarak düflünüldü¤ünden, birçok müze tü-
rü yan›nda, oyuncak müzelerinin kurulufl ve
geliflimleri de bu anlamda önem kazanmakta-
d›r.

Oyuncak Müzeleri koleksiyonlar›ndan
dolay› çocuk ve yetiflkinlerin oluflturdu¤u,
toplumlar›n kültür tarihini (yeme- içme, gi-
yim-kuflam , mimari, v.b), sosyal yaflam ve ai-
le yaflant›s›n› , sanayi tarihini bir arada bar›n-
d›rmas› ve iliflkilendirmeye uygun olmas› aç›-
s›ndan do¤al olarak yayg›n e¤itim, ö¤retime
zengin kaynak oluflturmaktad›r.

Oyuncak  Müzesi   ile,    ilk  olarak,  ‹s-
veç’te,  özellikle  19. yüzy›ldaki  sanayileflme
hareketinin  geçmifl  yaflam  birimlerini  yok
etmesini  önlemek  amac›yla,  1873’te  kurulan
ve  ünlü  bir  etnografya  müzesi  olan  Kuzey
Halklar›  Müzesi’nin  bir  bölümü  olarak  kar-
fl›laflmaktay›z.  Di¤er  bir  önemli  oyuncak
Müzesi  de  Stockholm  Oyuncak  Müzesi’dir.
Bu  müzenin  tan›t›m  broflüründe  neden
oyuncak  müzesi  sorusunun  cevab›n›  da
bulmaktay›z;

“ Amaç  oyuncaklar›n  zengin  dünyas›n›
olabildi¤ince  çok  yönüyle  gösterebilmekti.
Çocuk  kültürü  uzun  zaman  ihmal  edildi
ve  yeterince  de¤erlendirilmedi.  Birkaç  istis-

na d›fl›nda  ‹sveç  müzele-
rinde  temsil  edildi¤i  de
söylenemez.  Oysa  oyun-
caklar   dünyam›z›n  min-
yatür  sentezleri  olarak
görülmelidir.  Dolay›s›yla
bir  oyuncak  müzesi  bize
kültür  tarihimizin  foto¤-
raf›n›  verebilir.  Burada
çok  de¤iflik  konular  temsil  edilmektedir:
Etnografik  konular,  savafl  ve  teknoloji  tari-
hi,  toplumsal  tarih  ve  -kuflkusuz- sanat  ta-
rihi.”

Oyuncak  Müzeleri  yaln›zca   nostaljik
nesnelerin  derlendirildi¤i,   korundu¤u  yer-
ler  de¤il. Oyuncak  Müzeleri  ayn›  zamanda
araflt›rma  merkezleridir.  Amaç  çocu¤u  ve
oyunca¤›  bir  araya  getirip  müzeyi  e¤itim
ve  araflt›rma  amac›yla  kullanmakt›r.Avru-
pa’da  ve  Amerika’da  bir  çok  büyük  müze
oyuncak  müzeleri  açm›flt›r.

Bu konuda ülkemizde yap›lan çal›flmalar
k›s›tl› olmakla beraber, Prof.Dr. Bekir Onur’
un çabas› ile oluflturulan Ankara Üniversitesi
E¤itim Bilimleri Fakültesi ”Oyuncak Müze-
si”, ile Sanayi Müzesi’ndeki ”Haliç Oyuncak-
ç›s›” birimini örnek gösterebiliriz. Ayr›ca,  bir
çok  müzede  di¤er   eserlerle  birlikte  sergi-
lenen  oyuncaklara  rastlanmaktad›r.

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi koleksi-
yonunda bulunan, bugün sergilenmeyen ge-
leneksel “Eyüp Oyuncaklar›” ise oyun ve
oyuncak kültürümüz üzerine yap›lan çal›fl-
malara kaynak oluflturmas› aç›s›ndan önemli-
dir.   Ayr›ca E¤itim Bilimleri, Teknik E¤itim
Fakülteleri’nde pedagojik ve e¤itsel olarak
oyun-oyuncak, tasar›m ile ilgili çal›flmalar
akademik düzeyde gerçeklefltirilmekle birlik-
te, yüzy›llard›r dünya kenti olan ‹stanbul’da
bir oyuncak müzesi bulunmamaktad›r.

‹stanbul’daki Oyuncak Müzesi eksi¤inin
giderilmesi maksad›yla yap›lan çal›flmalar
aras›nda K›rd›¤›m›z Oyun-
caklar kitab›n›n yazar› Su-
nay AKIN’›n özel bir yeri
vard›r. fiair-Yazar Sunay
Ak›n Göztepe’de tarihi bir
köflkü Oyuncak Müzesi
olarak düzenleyerek 10 y›l-
d›r dünyan›n her taraf›n-
dan toplad›¤› oyuncaklar›
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Resim 25; Cafer Pafla  Medre-
sesi-Süheyl ÜNVER’in 1966
tarihli  çal›flmas›

Resim 26; Göztepe’de Sunay
Ak›n taraf›ndan Oyuncak
müzesi olarak düzenlenen tar-
ihi köflk.



burada sergilemeyi amaçlamaktad›r. Say›n
Ak›n yapt›¤›m›z görüflmelerde Eyüp’te kuru-
lacak Oyuncak Müzesi için her türlü deste¤i
sa¤layaca¤›n› ifade etmifltir. 

Avrupa’ da ise hemen her kent ve hatta
kasaba ölçe¤inde görülebilen Oyuncak Müze-
leri, ülke ve bulunduklar› bölgenin kültürel
ö¤elerini tafl›ma ve yaflatma aç›s›ndan geliflti-
rilmifl örnekler sunmaktad›r. 

Sanayileflme,  nüfus  art›fl›  ve  kentleflme
gibi  toplumsal    etkenler,  oyun  ve  oyunca-
¤›n temel özelliklerini olumsuz olarak etkile-
mektedir. Oyun alanlar›n›n yok  olmas›,  oyu-
nun   do¤adan  ve  insandan  uzaklaflmas›,
serbest   oyun   zamanlar›n›n  s›n›rlanmas›,
kurumsallaflma gibi di¤er olumsuz bileflenler
ile,  geleneksel  oyun - oyuncak  kültürünü  ve
çocuklu¤un  geçmiflini yok etmeye yönelik is-
tem d›fl› bir destek kazand›rmaktad›r.

Kültür varl›klar›m›z›n çoklu¤u, antik dö-
nemden günümüze, ülkemizde yaflam›fl uy-
garl›klara ait kal›nt›lara aflinal›¤›m›z ve bir
çok bölgemizin bu aç›lardan aç›k hava müze-
si fleklinde oluflu, bizleri de¤er bilmez bir fl›-
mar›kl›¤a itmifltir de denilebilir. Umar›m, hiç
bir  de¤erimizi  gözden  ç›karacak  kadar  zen-
gin  olmad›¤›m›z›n  fark›na  vard›¤›m›zda
çok  geç  olmaz.

‹stanbul’da  Oyuncak  Müzesi  için   geç-
miflte  Oyuncaklar›  ile  ünlü   Eyüp’ten  daha
uygun  bir  yer  düflünülemez  her  halde.

Hangi  amaçla  olursa  olsun,   Eyüpsultan’›
ziyaret  ettikten  sonra  mutlu  an›larla  bura-
dan  ayr›lan   çocuklar  için  üretilmifl  olan
oyuncaklar›n  sergilenece¤i  bir  müze  için  en
uygun  yer  ise,  oyuncakç›lar  çarfl›s›n›n  ya-
k›n›nda  yer  alan  Cafer  Pafla  Medresesi  ola-
bilir.  Bu  medresenin     tarihi  Eyüp  Oyun-
caklar›n›n  sergilenece¤i  Oyuncak  Müzesi
olarak  kullan›lmak  üzere  restore  edilmesi
ve  medresenin  komflulu¤unda  yer  alan     52
ada,  59 parsel  ve  korunmas›  gerekli  sivil
mimarl›k  örne¤i  olarak  tescilli  olan  60  par-
selin  bir  k›sm›  Oyuncak  Müzesi ,  Çocuk  Ti-
yatrosu  fonksiyonuna  al›nmas›  ile  ilgili
plan  çal›flmalar›  tamamlanm›fl  olup,  planla-
r›n  onaylanmas›n›  müteakip  projelendirme
uygulama  çal›flmalar›  h›zland›r›lacakt›r.

Ayr›ca  günümüzde   Eyüp  oyuncaklar›
d›fl›nda  her fleyi  bulabilece¤imiz  oyuncakç›-
lar  çarfl›s›n›n    yer  ald›¤›  parsellerin  dük-
kanlar›n  arkas›nda  kalan  k›sm›  kötü  bir
kullan›ma  sahiptir.    Bu  bölgelerde  ›slah
edilerek  buralarda  oluflturulacak  oyuncak
atölyelerinde  tarihi  Eyüp  Oyuncaklar›n›n
yeniden  üretimine  bafllanacakt›r.  Bu  konu-
da  hayatta  kalan  eski  ustalar›n  rehberli¤i-
ne  baflvurularak,   do¤al  malzemelerle  üre-
tim  yapacak  yeni  elemanlar  yetifltirilecektir.

Hofl  bir  tesadüf  olarak  tebli¤imi  sun-
duktan  sonra,  16  May›s  2004  tarihli  bir  ga-
zete  haberinde  Sivas’ta  kurulan  bir  oyun-
cak  fabrikas›nda  ahflap  malzemeden  oyun-
caklar  üretildi¤ini  okudum.  Fakat  ne  yaz›k
ki,  bu  fabrikan›n  üretti¤i  oyuncaklar  daha
çok  yurt  d›fl›na  sat›lmaktad›r.  Bu  ürünlerin
Türkiye’de  sat›lmamas›n›n  bafl  sebebini
ekonomik  olarak  aç›klanmaktad›r.

Geçmiflte  oldu¤u  gibi  bugünde  Eyüp-
sultan’›  ziyaret  eden  çocuklar›n  Eyüp’ten
mutlu  an›larla  ayr›lmalar›  için,  bir  Eyüplü
olan  Kavuklu  Hamdi  ve  Hayali  Said  Efen-
di  gibi  de¤erlerin  an›lar›n›n  yaflat›lmas›
için  ve  bize  ait  olan›n  korunmas›,  kültürel
yozlaflman›n  önüne  geçilebilmesi   için  bu
projelerin  bir  an  evvel  hayata  geçirilmesi
gerekmektedir.

Kültürümüzdeki  yabanc›laflma  ile  ilgili
olarak  Metin  And, Çocuk  Oyunlar›n›n Kül-
türümüzde  Yeri  ve  Önemi  isimli  yaz›s›n›
dikkatli  bir  flekilde  okumal›y›z;   “1978’in
son aylar›nda Paris’te Dünya Çocuk Y›l›na bir
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Resim  29; Oyuncakç›lar Çar-
fl›s› ve Oyuncak Müzesi’nin
Avan Projesi

Resim 30; Eyüp Camii  Mey-
dan› ve Oyuncak Müzesi
perspektifi- Nezih ELDEM

Resin 27; Eyüp Camii meyda-
n›  yönünden  Oyuncak  Mü-
zesi ve Oyuncakç›lar Çarfl›s›      

Resim 28; 20yy.›n bafllar›nda
Eyüp’te bir Oyuncakç› dükka-
n›- Mert SANDALCI  koleksi-
yonundan



ad›m olarak UNESCO, Uluslararas› Oyuncak
Sergisi düzenlemifl. Türkiye de ça¤r›lm›fl,
ama sergileyecek bir Türk oyunca¤› bulama-
m›fllar. Bunun üzerine her bafl› s›k›lan›n yap-
t›¤› gibi Karagöz’den yard›m istemifller.
Oyuncak diye Karagöz tasvirleri sergilenmifl,
bir de benim Frans›zca ve ‹ngilizce’deki Kara-
göz kitab›m da¤›t›lm›fl. Oysa Karagöz bir
oyuncak de¤il, bir seyirlik oyun. Oyuncak ise
seyir gibi edilgin de¤il, etkin bir araçt›r.
Oyuncak ma¤azalar›m›za Bat›dan kötü bi-
çimde taklit edilerek yap›lm›fl, ço¤u ifllenme-
yen süprüntü oyuncaklar›n yerine kendi ulu-
sal bulufllar›m›z, kendi öz kültürümüzden
kaynaklanan oyuncaklar› koyamam›fl›z. Eski
‹stanbul’da Evliya Çelebi’nin balland›rarak
anlatt›¤› Eyüp oyuncakç›l›¤› yok olmuflsa da
bugün Anadolu’da çocuklar›n kendi yapt›k-
lar› oyuncaklar, belki ilkel ama özgün ve öz-
yap›m oldu¤u için çok de¤erli. Oyuncaktan
e¤itim, ö¤retim için de yararlan›labilir, ama
bunlardan çok daha önceli¤i olan “oyun için
oyun” ilkesidir. Gerçek oyun kavram›, bun-
dan, baflka yararlar beklemeden oyunu oyun
için yapmak, bunun zorunlu bir gereksinme
oldu¤u üzerinde düflünerek çocu¤a (bu arada
yetiflkinler de unutulmamal›) oynama özgür-
lü¤ü ve kolayl›klar› tan›makta çok geç kalm›-
fl›z.”  demektedir.

Geç kalmad›¤›m›z  umuduyla,  içimizde-
ki   çocu¤u  yaflatmak  için  Oyuncak  Müze-
si’ni*  kurma  çabalar›n›    sürdürülmeliyiz.

KAYNAKÇA:

Ahmed  RÂS‹M. Muharrir  Bu  Ya,  M.E.B.Yay›nlar›, ‹st.,
1990.

ALKAN, Talat. Sivas’tan AB’ye oyuncak köprüsü, Zaman
Gazetesi,Turkuaz  Eki,  16.5.52004

AKIN,  Sunay. K›rd›¤›m›z  oyuncaklar, Ç›nar  yay›nlar›, ‹s-
tanbul  2003.

AKOVA, Akün. Bir  ‹pucu  Yuma¤›  Haliç,  Sea  Life  No:20,
‹stanbul, May›s,2003,  s: 79.

And  Metin, Oyun ve Büyü, ‹stanbul 1974.

And  Metin, Çocuk  Oyunlar›n›n Kültürümüzde  Yeri  ve
Önemi, “ULUSAL KÜLTÜR / Üç Ayl›k Kültür Dergisi”, Nisan
1979, say›: 4.

ATAMAN, Sadi  Ya-
ver.Türk  ‹stanbul,  ‹stanbul

Büyükflehir  Belediyesi  Kültür
‹flleri  Daire  Baflkanl›¤›  Yay›nlar›,  No:39,  ‹stanbul, 1997, s:177-
181. 

ATAMAN,  Sadi Yaver.Eyüp  Oyuncaklar›,  Tarih Hazinesi
Dergisi,  1951,  s: 701-702.   

BOZY‹⁄‹T, A.Esat.  Eyüp  Oyuncaklar›,  Milli  Folklor.  1(3),
9.1989.s:33-36.

Caillois   Roger, Les Jeux et les Hommes, Paris 1958, s. 104.

Demircio¤lu Yusuf Ziya, Anadolu’da Eski Çocuk Oyunlar›,
‹stanbul 1934, ss. 23-24.

GAZALCI, Can-ERKOL, Ümit. Çocuklarda  Oyuncak  Seçi-
mi,  Birgün  Gazetesi,  11.5.2004.

Gelefl, Fadime: “Eyüp Oyuncaklar›”, Tarihi, Kültürü ve Sana-
t›yla V.Eyüp Sempozyumu, Tebli¤ler (11-13 May›s 2001), ‹stan-
bul. 2002,s.218-223

Gelefl, Fadime . Çocukluk tarihinden bir kesitle büyüme yo-
lunda bir ad›m, Hürriyetim.com. 28 Nisan 2003, Pazartesi 

HEYWOOD,  Colin.(Çev: HOfiSUCU,  Esin). Baba Bana Top
At!  Bat›’da  Çocuklu¤un  Tarihi,  Kitap Yay›nevi, Tarih ve  Co¤-
rafya  Dizisi,  ‹stanbul,  2003.

KILIÇ,  Füsun. Eyüp  Oyuncakç›l›¤›,  ‹stanbul  Ansiklopedi-
si,    s:252-253.

K›rmanl›,A.Nilay: (Haz.) Oyuncak Sektör Raporu, 28.03.2001

ONUR,  Bekir. Oyuncakl›  Dünya,  Dost  Yay›nevi,  Ankara,
2002.

ONUR, Bekir – ÇELEN Nermin :” Geleneksel ve Modern Ço-
cuk Oyunlar›”,I.Bursa Halk Kültürü Sempozyumu,(4-6 Nisan
2002) Bildiri Kitab›,C.II, Bursa.2002,s.513-521

ÖZSOY, ‹skender. Son Eyüp Oyuncakç›s›, Popüler Tarih,
Haziran 2001,s:76-79.

T‹LGEN, Nurullah. Eyüp  Oyuncakc›lar›, Türk  Folklor Arafl-
t›rmalar›,  

TUTEL,Eser, Dünden  Bugüne  Yedi  Tepenin  Koynunda
Uyuyan  Büyülü  Cennet  Haliç,  Globus  Dünya   Bas›nevi,  ‹s-

tanbul,2000,  s:68.  

ULU⁄,  Mücella  Ormanl›o¤lu. Niçin  Oyun, Çocu¤un  Geli-
fliminde  ve  Çocu¤u  Tan›mada  Oyunun  Önemi, Özne & Göçe-
be  Yay›nlar›,  ‹stanbul, 1999.

YALÇINKAYA,Tosun:E¤itici Oyun ve Oyuncak Yap›m›,Esin
Yay›nevi I.Bask›,‹stanbul.1996

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

73

* Sn.Yalç›n’›nda hâsseten
vurgulad›¤› gibi uzun olma-
yan zaman dilimi içinde
Eyüp’te Prof. Dr. Nezih El-
dem hocam›z›n öncülü¤ünde
"Eyüp Oyuncaklar› Müzesi"
projemiz’in gündemimizde
oldu¤unu, inflaallah sevindi-
rici haberleri ehl-i irfana en
yak›n zamanda verebilece¤i-
mizi umuyoruz. (yay not)

Resim 31;Cafer Pafla Medrese-
si rölövesi

Resim 32; Günümüzde Oyun-
cakç›lar Çarfl›s›

Resim 33; Hacivat   Karagöz
gösterisinin karakterleri

Resim 34; Orta Oyununun
önemli isimlerinden Kavuklu
Hamdi
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görevine devam etmektedir. 



Osmanl› ‹mparatorlu¤u Döneminde
‹stanbul’da yap›lm›fl  çeflmeler aras›nda 16.
yüzy›ldan bafllayarak 20. yüzy›l›n ilk çey-
re¤ine de¤in kronolojik bir sistemle izlene-
bilen ve yüzy›llar›n birikimi ile mimari ör-
neklerinden çeflme türünü Türkiye Cum-
huriyeti Dönemine tafl›yan Eyüpsultan çefl-
melerinin gösterdi¤i niteliklerle ayr› bir ye-
ri vard›r

Bu bildiride amac›m›z on y›l öncesine
kadar terk edilerek kendi kaderi ile bafl ba-
fla b›rak›lm›fl, görüntü kirlili¤inden alg›la-
namayan bu çeflmelerin  bir grubunu tan›t-
mak onlar› bu durumdan kurtararak ge-
rekli bak›m ve onar›m› gerçeklefltirerek gü-
nümüze ulaflt›ran  ve bu yolla ‹stanbul’a
mezarl›klar› yan› s›ra su mimarisi aç›s›n-
dan da zengin kültür varl›klar› arma¤an
eden   ve onlar› örnek davran›fl› ile yok et-
meyerek koruyan ve Eyüpsultan Belediye-
sine teflekkür etmektir.

‹brahim Hilmi Tan›fl›k(1), Çeçen(2), Af-
fan Egemen(3), Mehmet Nermi Haksan(4),
Semavi Eyice(5), Engin Özdeniz(6), H.Örcün

Bar›flta(7), Baha Tanman(8), Ahmet Kamil
Gören(9) v.b. gibi ‹stanbul çeflmelerini konu
olarak ele alan yazarlar kitap,makale ve
bildirilerinde Eyüpsultan çeflmelerine ve
bu çevrede baz› su yap›lar›na da yer ver-
mifltir. Bu arada Neslihan Sönmez(10) ve
Ayten Erdem(11) gibi  baz› mimarlar resti-
tüsyon çal›flmalar›yla Saliha Sultan Çeflme-
si ve fieyh Murat Efendi Tekkesi Avlu Ka-
p›s› Çeflme ve fiad›rvan› gibi baz› örnekleri
yeniden aya¤a kald›rma çabas› göstermifl-
lerdir. Bu yazarlar aras›nda Türk ve ‹slam
Eserleri Müzesi Müdürü Nazan Ölçer bafl-
kanl›¤›nda H. Örcün  Bar›flta’n›n bilimsel
denetiminde Gazi Üniversitesi Fen Edebi-
yat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü ö¤retim
elemanlar›ndan Prof. Dr. Hakk› Acun,
Prof. Dr. Halit Çal, Yrd.Doç Mehmet ‹bra-
himgil, Yrd. Doç Dr. Nurflen F›nd›k,
Yrd.Doç. Dr. Muhammed Görür, Dr.Kamil
Biçici, Murat Çerkez, Hakan Çetin, Candafl
Keskin  taraf›ndan Eyüpsultan Belediyesi-
nin katk›lar›yla  Saliha Sultan Çeflmesi ka-
z›s› yap›lm›flt›r. 
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Resim 1; Defterdar Çeflmesinin
1987 y›l›ndaki durumu.

Resim 2-3; Alaca Çeflmenin
Kap›c› Mustafa Çeflmesinin
1987 deki durumu

Resim 4-5-6; Saliha Sultan
Çeflmesinin  1987 ,1996 daki
durumu. 

(1) ‹brahim Hilmi Tan›fl›k, ‹s-
tanbul Çeflmeleri I, ‹stanbul
Ciheti,  Maarif Matbaas›,
1943.Bk.Eyüpsultandaki çefl-
meler listesi  s.367, 368.

(2) Çeçen., ‹stanbul Vak›f  Su-
lar›ndan Halkal› Sular›, ‹stan-
bul 1991, s.129, 130.

(3) Affan, Egemen, ‹stan-
bul’un Çeflme ve Sebilleri , ‹s-
tanbul, 1993.Bk.Eyüpsultan
çeflmeleri listesi s.854, 855.

(4) Mehmet Nermi  Haksan.,
Eyüpsultan Tarihi ,Eyüpsul-
tan Belediyesi,1996,s.379-417.

(5) Semavi Eyice., Eyüpsultan
Semtinde Tarih ve Sanat Tari-
hi. Eyüpsultan Sempozyumu
Tebli¤ler II , Eyüp Belediyesi,
1998,s.28, 29.

(6) Engin, Özdeniz., ‹stan-
bul’daki Kaptan-› Derya Çefl-
meleri ve Sebilleri, Deniz Kuv-
vetleri Komutanl›¤›, Kültür
Yay›nlar›, Sanat Eserleri Dizisi
No:4, ‹st., 1995,s.300, 302, 319,
336, 345, 346, 347, 372, 377.

(7) H.Örcün, Bar›flta., ‹stanbul
Eyüpsultan Defterdar Saliha
Sultan Çeflmesi Kaz›s›, VII.
Milli Selçuklu Kültür ve Me-
deniyet Semineri (Ortaça¤ ve
Türk Dönemi Kaz› Araflt›rma-
lar› Sempozyumu Bildirileri,
Selçuk Üniversitesi Selçuklu
Araflt›rmalar› Merkezi Konya,
1998, s.159-184. H.Örcün Ba-
r›flta ., Saliha Sultan Çeflmesi
(Defterdar) Dünden Bugüne
‹stanbul Ansiklopedisi, Kültür
Bakanl›¤›-Tarih Vakf›, 1994,
C.6, s.427.H.Örcün, Bar›flta,
Mustafa Pafla Çeflmesi, Dün-
den Bugüne ‹stanbul Ansiklo-
pedisi, Kültür Bakanl›¤›-Tarih
Vakf›, 1994,C.5,s.563-564. H.
Örcün Bar›flta, Baflkent ‹stan-
bul’dan Örnekleriyle Osmanl›
‹mparatorlu¤u Çeflmeleri,
Türkler, Yeni Türkiye Yay›n-
lar›, 2002, C.12, s.242-246.  

(8) Baha, Tanman., Eyüpsul-
tan’da Tarikat Yap›lar› ,Eyüp-
sultan S. Tebli¤ler ,Eyüpsultan
Belediyesi,C.I,s.102-120. 

(9) Ahmet Kamil Gören ,Geç-
miflten Günümüze Ayvansa-
ray ,Eyüpsultan S. Tebli¤ler
I,s.164-166.

(10)Neslihan ,Sönmez.,Eyüp
Defterdar Saliha Sultan Çefl-
mesi Restitüsyonu ve Koruma
De¤erlendirme Önerisi, Eyüp-
sultan S. Tebli¤ler I ,s.82-89.

(11) Ayten Erdem, Eyüp fieyh
Murad Efendi Tekkesi Avlu
Kap›s› Çeflme ve fiad›rvan
Restitüsyonu, Eyüpsultan  S.
Tebli¤ler II, Eyüp Belediyesi,
1998, s.216-225.



‹stanbul’daki  su ile ilgili yap› ya da
yap› eleman› biçimindeki çeflmelere kay-
naklarda övgü ile söz edilen kuyu, kar ku-
yusu (12)ile Eyüpsultan’da bulunan  su-
luk(13), flad›rvan, kuyu bilezi¤i(14) v.b. par-
çalar özgün örnekler eklenmekte ve bunlar
çeflme, tafl testi (flerbet kurnas›), musluklu
tekne (musluk teknesi) v.b baz› tarihli  ör-
nekler baz› tarihsiz parçalar›n tarihlendiril-
mesinde yard›mc› olmaktad›r.Örneklersek
Zal Mahmut Pafla Çeflmesi üzerindeki 985
(1577 M.) tarihli  kitabenin  Zal Mahmut
Camisinin gerçek infla tarihini verdi¤i ileri
sürülmektedir.(15)

Eyüpsultan Camisi avlusundaki dik-
dörtgen gövdeli, prizmatik kapakl› iki üni-
teden oluflan musluk teknesi olarak nite-
lendirilebilecek çeflme hem  biçimiyle, hem
Anadolu Kava¤›ndaki 1137 (1724 M.) tarih-
li  ifllev de¤ifltirerek kuyu bilezi¤ine dönüfl-
müfl baz› örneklerin(16) ifllevinin belirlen-
mesinde yol göstermesiyle  hem de üzerin-
deki “sahibu’l –Hayrat Mustafa Sene 1170

(1756-57 M.)”(17) fleklindeki kitabesi  hem
de Üsküdar fiemsi Pafla Camisinde karfl›-
m›za ç›kan benzer biçimli musluk teknesi-
ni(18) klasik dönemden 18. yüzy›la tafl›ma-
s›yla kayda de¤er. Fethi Çelebi Camisi av-
lusundaki dikdörtgen gövdeli  musluk tek-
nesi flerbet teknesi olarak da isimlendirilen
ve özel günlerde flerbet da¤›tmak  için kul-
lan›ld›¤› ileri sürülen tekne ise yandan dol-
durma aç›kl›¤› ile  bu türün kullan›fl biçimi
konusunda bizleri ayd›nlatmaktad›r.

Benzer bir durum fieyh Selami Efendi
Tekkesi avlusundaki 1228 (1813 ) tarihli(19)

bir  havuzun ortas›na bir tafl testi (flerbet
kurnas›) oturtularak oluflturulmufl flad›r-
van  için söz konusudur. Ebcet hesab›yla
düflülmüfl tarihi ve yaz›l› bezemeleri yan›
s›ra biçimiyle ilgi çeken bu tafl testi tafl›na-
bilir nitelikteki küçük boyutlu çeflmelerin
süregeldi¤ine iflaret etmektedir.

Eyüpsultan’da ya bir yap› ya da  bir ya-
p› eleman› olarak karfl›m›za ç›kan çeflmeler
tafl›nmaz nitelikli örnekler yan› s›ra   tafl
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(12) H. Örcün Bar›flta., Baz›
Kaynaklar›n Ifl›¤›nda Geçmifl-
teki ve Günümüzdeki Eyüp-
sultan ,Çevre ve ‹nsan , Çevre
Bakanl›¤› , 1997 ,S.35 ,s..21, 22.

(13) Hakk› Acun .,Eyüp’ten Ej-
derli Bir Tafl Suluk ,Eyüpsul-
tan Sempozyumu Tebli¤ler
I,Eyüpsultan Belediyesi,s.198-
201.

(14) H.Örcün Bar›flta .,Tafl›yla
Topra¤›yla ‹stanbul’dan Eski
Bir Semt Eyüpsultan’da Yeni
Bulgular Üzerine ,Eyüpsultan
Sempozyumu ,II ,Eyüpsultan
Belediyesi ,1998 ,s.131.

(15) Zeki ,Sönmez ., Eyüp Zal
Mahmut Pafla Külliyesinin Ta-
rihlendirme Sorunu ve Si-
nan’›n Mimarl›¤›ndaki Yeri ,
Eyüpsultan Sempozyumu
Tebli¤ler I,Eyüpsultan Beledi-
yesi , s.95.

(16) H.Örcün Bar›flta ., ‹stan-
bul Çeflmeleri Beyo¤lu Cihe-
tindeki Meyva Taba¤› Motifle-
riyle Bezenmifl Tek Cepheli
Çeflmeler ,Kültür Bakanl›¤›
1991,s.77.

(17) Yaz› Yrd.Doç Dr. Mehmet
‹brahimgil taraf›ndan okun-
mufltur.

(18) H.Örcün Bar›flta .,‹stanbul
Çeflmeleri Kabatafl Hekimo¤lu
Ali Pafla Meydan Çeflmesi ,
Kültür Bakanl›¤› ,‹stanbul
,1993 ,s.71.

(19) Tanman , A.g.m. ,s.111.

Resim 7; Mustafa Pafla Çeflme-
sinin 1987 deki durumu.

Resim 8; fiah Sultan Çeflmesi-
nin 1987 deki durumu. 

Resim 9; Zal Mahmut Pafla
Çeflmesi.

Resim 10-11; Mustafa ad›
geçen musluk teknesi.



testi (flerbet kurnas› ) gibi
tafl›nabilir  nitelikli örnek-
ler de içermektedir. Mey-
dan, sokak,avlu,hazire,
duvar çeflmesi v.b. gibi
isimlendirilen çeflmelerin
d›fl›nda namazgah, cami,
mescit, tevhidhane,tür-
be,sebil, maskem v.b. gibi
yap›lar› bezeyen çeflmele-
rin bir de yap›daki konu-
muna göre oda çeflmesi,
duvar çeflmesi, avlu kap›-
s› çeflmesi v.b. gibi isimlendirilenleri bu-
lunmaktad›r. Bütün bu çeflitlemeler kapsa-
m›nda Eyüpsultanda  976 (1558 M.) tarihli
Sokollu Türbesi Çeflmesi  16. yüzy›ldan ka-
lan tek örnek olmas›yla, Kalenderhane
Tekkesi avlusundaki 1210 ( 1795 M.) tarih-
li  Yusuf A¤a Çeflmesi unik bir  tevhidhane
çeflmesi olmas›yla  ay›rt edilmektedir.

Çeflmeleriyle ilgi çeken baflka iki  türbe
daha vard›r.Bunlar›n birincisi kap›s› üze-
rinde 1126 (1714 M.) tarihi bulunan  Nak-
kafl Hasan Pafla Türbesidir.‹kincisi  ise 1800
tarihli fiah Sultan Türbesidir. Bu türbe
1192-1195 (1777-78 M. )y›llar› aras›nda ya-
p›lm›fl olan I.Abdülhamit Türbesinin  çift
çeflmelerini hat›rlatmakta ve bu be¤eniyi
19  yüzy›la tafl›maktad›r. Çift çeflmeli baflka
bir kurulufl 1209 (1794 M.)Mihriflah Sultan
imaretinin cümle kap›s›d›r.Buradaki bir
çift  avlu kap›s› çeflmesi  1192 (1778 M.) ta-
rihli Beylerbeyi Hamid-i Evvel camisinin

avlu kap›s› çeflmelerini akla getirmektedir.
Önceleri Ac› Çeflme Namazgah›n›n parças›
olan bugün Namazgah Sokakta yer alan
Namazgah Çeflmesi ile Rami K›flla Caddesi
üzerindeki 1027 (1618 M.) tarihli Öküz
Mehmet Pafla Çeflmesi,  Bostanc›’daki1247
(1831M.) tarihli II.Mahmut namazgah›  ve
Kad›rga’daki 1196 (1781M.) tarihli Esma
Sultan namazgah çeflmelerine çeflitleme
katmaktad›r. Haskan’a göre bir çoban çefl-
mesi olan ancak bir Anadolu yuna¤›n› ça¤-
r›flt›ran Rami’deki 1265 ( 1848 M.) tarihli
Serasker Hasan R›za Pafla Çeflmesi ise Bü-
yükdere arkas›ndaki 1334 (1914 M.)tarihli
Bahçeköy Ameliyat Taburu Çeflmesinin(20)

akla getirmekte ve böyle bir kuruluflun bü-
yük bir olas›l›kla benzer ifllevlerle çamafl›r
y›kamak  için yap›lm›fl oldu¤unu düflün-
dürmektedir.

Genellikle çeflmeler tafltan yap›lm›flt›r.
Do¤al renkli  kufeki tafl› ve beyaz  mermer

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

77

(20) Egemen ., A.g.e.,s.170.

Resim 12-13; Fethi Çelebi av-
lusundaki  flerbet teknesi ola-
rak nitelendirilen tafl testi ,ay-
n› testiden ayr›nt›.

Resim 14-15-16; Yusuf A¤a
Çeflmesi.



yan› s›ra bir tür k›rm›z› mermerin   kulla-
n›lm›fl oldu¤u bir yap› Mihriflah Sultan Se-
bilidir. ‹ki çeflmesi olan bu yap› sivri ke-
merlerinde bir tür  k›rm›z› mermer (soma-
ki) de kullan›lm›fl olan Davutpafla’daki
1052 (1644 M.) Haseki Sultan Çeflmesi, 1094
(1682 M,) tarihli  Üsküdar’da Sipahi Mus-
tafa A¤a Çeflmesi, 1141 (1728-29 M.) de ya-
p›lm›fl III.Ahmet Sebili ve Çeflmesi,1143
(1732M.) tarihli Haf›z Ahmet Pafla Çeflmesi
gibi iki renkli mermer kullan›m›yla ilgi
çekmekte iki, mermer sütünla s›n›rland›r›l-
m›fl ayna tafl› ile ay›rt edilen  Draman daki
Feretzade Halil  bin Abdurrahman Çeflme-
sini(21) akla getirmekte ve yap›m› belli ol-
mayan ancak üzerindeki kitabeden
1340/1924 y›l›nda onar›m görmüfl çeflmeyi

19.yüzy›la tarihlendirmeye yar-
d›mc› olmaktad›r.

Yer yer çiniler kullanarak be-
zenmifl Çinili çeflme ise hem Tekfur
çinileriyle bezenmifl cephe düze-
niyle hem  arkada çini ile s›n›rlan-
d›r›lm›fl tas yuvalar›yla hem  18
yüzy›lda yeniden yap›lm›fl oldu¤u
düflünülen Mercan Camisinin kla-
sik dönemden günümüze ulaflan
çinilerle bezenmifl çeflmesindeki
be¤eninin  süregeldi¤ine iflaret et-
mesi aç›s›ndan hem de daha sonra-
ki yüzy›llarda Konya, Bolvadin, ‹s-
parta(22) v.b. gibi  merkezlerde ya-
p›lm›fl bir gurup çinili çeflmeye er-
ken tarihli bir örnek olmas›yla de-
¤er tafl›maktad›r.

Öte yandan büyük bir olas›l›kla
geç dönemden bir sembolik lahdin   parça-
lar› kullan›lm›fl malzeme kullan›lm›fl 1015
(1606 M.) tarihli Kap›c› Mustafa A¤a Çefl-
mesi ile 1148 (1735 M.) tarihli K›r›m› Meh-
met A¤a Çeflmesi ayna tafl›  ise 19.yüz-
y›l’da baz› mezar tafl› yapan iflliklerdeki
ustalar›n bu çeflmeleri onard›¤›n› düflün-
dürmektedir. Böyle bir düflünceyi K›r›m›
Mehmet A¤a Çeflmesindeki kumru figürle-
riyle bezenmifl suluk ile Süleyman Subafl›
Çeflmesindeki küçük boyutlu selsebil güç-
lendirmektedir.

Eyüpsultan’daki çeflmeler konumu göz
önüne al›narak, ya cami,mescid, türbe, tev-
hidhane, sebil v.b. gibi bir yap›ya bitiflik ya
da serbest tasarlanm›flt›r.Baflka deyiflle ya
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Resim 17; Nakkafl Hasan Pafla
Çeflmesi. 

Resim 18; fiah Sultan Türbesi-
nin çeflmelerinden biri.

Resim 19-20-21; Serasker Ha-
san R›za Pafla Çeflmesi ve ayn›
çeflmeden ayr›nt›lar.

(21) H.Örcün Bar›flta., Halil
Abdurrahman Çeflmesi, Dün-
den Bugüne ‹stanbul Ansiklo-
pedisi, Kültür Bakanl›¤›-Tarih
Vakf›, ‹stanbul, 1994, s.512.

(22) H.Örcün Bar›flta., Isparta
Ulu Cami Çeflmesi Üzeri ne,Is-
parta’n›n Dünü Bugünü Yar›-
n› Sempozyumu, Bildiriler,
Süleyman Demirel Üniversite-
si, 2001, C.3, s.11-14.



bir yap›yla bütünleflmifl ya da yap›dan ay-
r› bir baflka yap› olarak  oluflturulmufltur.
Burada  yap›ya bitiflik yap›lm›fl çeflmeler
yan› s›ra yap›dan ayr› oluflturulan  sokak,
hazire, meydan, duvar çeflmeleri ile geç
dönemden kalan serbest tasarlanm›fl çefl-
meler vard›r.Serbest tasarlanm›fl çeflmeler
aras›nda fieyh Selami Efendi Tekkesi avlu-
sundaki portatif nitelikli  tafl testi (flerbet
kurnas›), Eyüpsultan Camisi avlusundaki
Mustafa ile Fethi Bey Cami avlusundaki
musluklu tekneler kayda de¤er. Benzer bir
durum 1275 (1858 M.) tarihli silindirik göv-
deli ‹stanbul çeflmelerine dikdörtgen göv-
deli bir sütün biçimli olufluyla bir çeflitleme
kazand›ran Sadrazam Hüsrev Pafla  Çefl-
mesi için söz konusudur. 

Çeflmeler kurulufl biçimleri aç›s›ndan
ele al›n›rsa bunlar›n ya bir ya birden fazla
cepheli biçimlendirilmifl oldu¤u görülmek-
tedir.Genellikle iki ayak aras›na at›lm›fl bir
kemer gözü içine oturtulmufl bir ayna tafl›
ve önüne yerlefltirilmifl iki yan›nda birer
dinlenme tafl› bulunan bir tekneden oluflan
bir cepheli   dikdörtgen prizma gövdeli ya-
p›lar ço¤unluktad›r. Sivri,yuvarlak ve di-
limli kemer  biçimleri gözlenen bu yap›la-
r›n özellikle klasik döneme tarihlenen ör-
neklerinde  ayna tafllar›n›n yak›n›nda çeflit-
li sivri, yuvarlak, dilimli kemer v.b. gibi ke-

mer gözü biçimli  ya bir ya da iki tas yuva-
s› yer almaktad›r.  Bir cepheli çeflmeler
kapsam›nda yukarda de¤inilen  K›r›m›
Mehmet Efendi Çeflmesi bir yan›ndaki su-
lu¤u ile 16. yüzy›lda yap›lm›fl ancak sonra-
dan onar›m görmüfl Süleyman Subafl› Çefl-
mesi ise ayna tafl›n›n yan›na oturtulmufl
küçük bir selsebille dikkat çekmektedir.
Örnekler aras›nda  Mustafa A¤a Meydan
Çeflmesi, Koca Yusuf Efendi Çeflmesi  v.b.
gibi  tek cephesinde çeflme bulunan mey-
dan çeflmesi kurulufllar›ndan   ‹vaz Efendi
Çeflmesi alt›gen gövdeli bir meydan çefl-
mesi oluflu ile   ay›rt edilmektedir. Sinan’›n
eseri olan ‹vaz Pafla camisinin bir ünitesi
oldu¤u düflünülen  bu çeflme 1207 (1792
M.) tarihli çokgen biçimli sekizgen gövdeli
Süleymaniye Meydan Çeflmesini(23) akla
getirmektedir.  996 (1558) tarihli Sadrazam
Ali Pafla Çeflmesi(24) ile 1148 (1735 M.) tarih-
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Resim 22; Mihriflah Sultan Se-
bili Çeflmelerinden biri.

Resim 23;  Çinili Çeflme.

Resim 24; Sadrazam Hüsrev
Pafla Çeflmesi.

Resim 25; Sokollu Türbesi
Çeflmesi

(23) H.Örcün Bar›flta .,Süley-
maniye Meydan Çeflmesi
,Dünden Bugüne ‹stanbul An-
siklopedisi ,Kültür Bakanl›¤›
–Tarih Vakf›,1994,C.7 ,s.105.

(24) Bar›flta., A.g.m. Tafl›yla
Topra¤›yla ‹stanbul’dan Eski
B›r Semt Eyüpsultan ‘da Yeni
Bulgular ,s.134



li  Lal’i Mustafa Pafla Çeflmesi iki cepheli
(çatal çeflme)  kurulufllar›yla ve Kanuni
Sultan Süleyman Çeflmesi yan yana otur-
tulmufl birinde  bir kuyu bulunan iki ayr›
kemer gözünden oluflan ön cephesiyle kay-
da de¤er. Çatal çeflmeler Bostanc›’daki 957
(1550 M.) de yap›lm›fl, 1282 (1865 m.) de
onar›m görmüfl  Çatal Çeflmeye(25) çeflitle-
meler katmaktad›r. Bir tür ikiz çeflme olan
Kanuni Çeflmesi ise Fatih’te 994 (1585 M.)
tarihinde Mesih Mehmet Pafla taraf›ndan
yapt›r›lm›fl 1233 (1817 -18 M.) y›llar›nda
Beyhan Sultan taraf›ndan yenilenmifl Me-
sih Mehmet Pafla Çeflmesi ; Fatih’te Kanuni
Döneminde yap›lm›fl Damat ‹brahim Pafla
taraf›ndan onar›lm›fl Damat ‹brahim Pafla

Çeflmesi v.b. gibi ön cephesi  ikiz çeflmeli
yap›lar›n orijinal konumu konusunda il-
ginç bir görsel oluflturmaktad›r.  

Öte yandan yuvarlak kemerlerle tasar-
lanm›fl bu yap› ön cephesi  sivri kemerlerle
oluflturulmufl olan 16. yüzy›ldan kalan  Ka-
d›rga’da Sokollu Mehmet Pafla Çeflmesi ile
17 yüzy›ldan kalan  Kas›mpafla Uzun Piya-
le Pafla Çeflmesine baflka deyiflle klasik dö-
nem örneklerine bir çeflitleme eklemekte-
dir.  Benzer bir durum önceden de¤inilen
Kalenderhane Tekkesi Tevhidhanesinin
do¤u cephesindeki iki pencere aras›na
oturtulan ve pencere altlar› dörder mus-
lukla çeflme-sebil ve flad›rvan gibi de¤er-
lendirilen Yusuf A¤a Çeflmesi(26) ile  üçgen

al›nl›kl› örtülü dikdörtgen
bir ayna tafl› ve  önünde  ya-
n›ndaki   teknelere su veren
bir teknesi bulunarak günü-
müze ulaflm›fl Hasan   R›za
Pafla Çeflmesi için söz konu-
sudur. 

Eyüpsultandaki  baz›
çeflmeler palmet, gül, lale,
nergiz, y›ld›z çiçe¤i,yar›m
rozet çiçe¤i, krizantem,
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Resim 26; Süleyman Subafl›
Çeflmesi     

Resim 27; K›r›m› Mehmet
Efendi Çeflmesi.

Resim 28-29-30; ‹vaz Pafla
Çeflmesinin bir cephesinden
ayr›nt›lar ve  baflka bir ceph-
esinden mermer blok.

(25) Semavi ,Eyice .,Çatal Çefl-
me ,Dünden Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi ,Kültür Bakanl›-
¤›-Tarih Vakf› , ‹stanbul
1994,C.2 ,s.477.

(26) Baha ,Tanman .,Kalender-
haneTekkesi ., Dünden Bugü-
ne ‹stanbul Ansiklopedisi,
Kültür Bakanl›¤›-Tarih Vakf›,
‹stanbul ,1994 ,C.4,s.399.



akantus yapra¤›, asma yapra¤›, üzüm,nar,
servi, hurma a¤ac›, v.b. bitkisel bezemeler
yan› s›ra vazo, tas, midye v.b. gibi nesneli
bezemeler, rumi, kumru v.b. gibi figürlü
bezemeler daire, elips, üçgen, baklava v.b.
gibi geometrik birimler, mukarnaslar, bit-
kisel bezemelerle dolgulanm›fl çeflitli bi-
çimli madalyonlar,  fleritler biçiminde ge-
ometrik bezemeler ile yaz›l› bezemeler ve
saks›da çiçek v.b. kar›fl›k bezemeler v.b. gi-
bi çeflitli konularla bezenmifltir. Örnekler
aras›nda palmet   bordürleri ile taçland›r›l-
m›fl Sadrazam Ali Pafla Çeflmesi, ‹vaz Pafla
Çeflmesi ve 950 (1543M.) tarihli  Defterdar
Çeflmesi  d›fl›nda   genellikle mermerden
tasarlanm›fl ayna tafllar› süslemeleriyle ilgi
çekmektedir. 16.yüzy›la tarihlenebilecek
Yavuz Sultan Selim’in k›z› Kanuni’nin k›z
kardefli fiah Sultan’ ›n yapt›rm›fl olabilece¤i
Silahtara¤a Caddesindeki fiah Sultan cami,
karfl›s›ndaki  kitabesiz çeflme ayna tafl›nda-
ki Hatice Turhan Çeflmesinin ayna tafl›n›
ça¤r›flt›ran vazoda çiçek motifleri ve tas
yuvas›n›  bezeyen özgün lale motifleriyle
dikkat çekmektedir.Benzer bir durum
Murtaza Efendi Cami fiad›rvan› üzerinde
yer alan meyva taba¤› motifleri için söz ko-
nusudur. 

Hatice Sultan Çeflmesi  18. yüzy›l›n ti-
pik lale ve servi motifleriyle  Saliha Sultan
Çeflmesi flimdi terazisi üstüne monte edil-
mifl lale motifli ayna tafl› parças›yla, Ebube-
kir A¤a Çeflmesi servi motifleriyle, Ayfle
Han›m Çeflmesi hurma a¤ac› motifiyle, K›-
r›m› Mehmet A¤a Çeflmesi vazoya oturtul-
mufl gül ve nergiz motifleriyle, Ayfle Ha-
n›m Çeflmesi ile Nakkafl Hasan Pafla Çefl-
mesi  yar›m rozet çiçe¤i motifleriyle, Mus-
tafa Pafla Çeflmesi, Silahtara¤a Çeflmesi,
akatus yapraklar›yla, Pertevnihal Valde
Sultan Çeflmesi gül ve asma çelenk motifle-
ri yan› s›ra üzüm sarmafl›¤› motifleriyle
bitkisel bezemelere örnekler vermektedir. 

Savaklar Maskemi Çeflmesi  kitabesiz
Arif Hikmet Efendi Çeflmesinin(27) ve Çen-
gelköy’deki 1241 (1825 M.) tarihli ayna tafl-
lar›n› hat›rlatan perde motifi ile nesneli be-

zemeye Kap›c› Mustafa A¤a Çeflmesi tasta
nar ve üzüm motifleriyle Murtaza Efendi
Cami fiad›rvan› meyva taba¤› motifleriyle,
Sadtazam Hüsrev Pafla Çeflmesi saks›da çi-
çek motifiyle nesneli bitkisel bezemeye
güzel örnekler vermektedir. Seçilen bir çift
kumru  konusuyla Fatihteki Kumrulu Mes-
cit’in çeflmesini bezeyen tafl ile Kazl› Çefl-
menin ayna tafl›ndaki ku¤u motifini ça¤r›fl-
t›ran  K›r›m› Mehmet Efendi Çeflmesi sulu-
¤u ise bir havuz bafl›nda  çift kumrular mo-
tifiyle özgün bir figürlü bezeme olufltur-
maktad›r.(28)

Bu arada 1145 (1733 M.) tarihli tekne
tafl› rozet ve çiçeklerle bezenmifl  Mehmet
A¤a Çeflmesini(29) akla getiren 978 (1570
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Resim 31-32; Kanuni Sultan
Süleyman Çeflmesinden ve ku-
yudan görüntüler. 

Resim 33; Murtaza Efendi
Cami flad›rvan›ndan ayr›nt›.

(27) H.Örcün Bar›flta ., fieyhü-
lislam Arif Hikmet Bey Sebili
ve Çeflmesi ,Dünden Bugüne
‹stanbul Ansiklopedisi ,Kültür
Bakanl›¤›-Tarih Vakf› ,1994
,C.7,s.115.

(28) Bar›flta .,A,g.m.,Tafl›yla
Topra¤›yla ‹stanbul’dan Eski
Bir Semt Eyüpsultan da Yeni
Bulgular ,s.134.

(29) H.Örcün Bar›flta ., ‹stan-
bul Çeflmeleri Ortaköy Damat
‹brahim Pafla Çeflmesi ,Hac›
Mehmet A¤a Çeflmesi Taksim
Maksemindeki I.Mahmut Çefl-
mesi , Kültür Bakanl›¤› , An-
kara ,1993,s.28.



M.) tarihli Sokollu Çeflmesi rozetlerle be-
zenmifl  k›r›k tekne parçalar›yla bezemeli
teknelere erken bir örnek oluflturmaktad›r.
Benzer bir durum ‹vaz Pafla Çeflmesinin
teknesinin ön yüzüne oturtulmufl, rozetler-
le bezenmifl mermer levhalar için geçerli-
dir. Kuflkusuz seçilen süsleme konular›
aras›nda en seçkin parçalar yaz›l› bezeme-
lerdir. Pertevniyal Valde Sultan Çeflmesin-
de Mehmet El Eyyubi ve Remzi Mihriflah
Sultan ‹maretinde Mehmet Esat Yesari v.b.
gibi ünlü hattatlar›n yaz› fleritleri ve istifle-
ri göz kamaflt›rmaktad›r. Bu arada bir dö-
nemin be¤eni kazanm›fl bir grupta yaz›l›
bezeme konusu olan tu¤ralara da rastlan-
maktad›r. Örnekler aras›nda Savaklar
Maksemindeki II.Mahmud tu¤ras›, fiah
Sultan Haziresindeki çeflme ile Eyüp Sul-
tan camisi avlusundaki çeflmeler III.Selim
tu¤ras› ile  ilgi çekmektedir.  

Seçilen süsleme konular›n›n biçimlen-
dirilmesinde 16,17. yüzy›l örneklerinde bit-
kisel bezemelerde antinaturalist bir üslup
gözlemektedir. Belli bir gelene¤i sürdüren
örnekler aras›nda Nakkafl Hasan Pafla Çefl-
mesi rumi ve palmet biçimleri d›fl›nda mu-
karnaslar›yla fark edilmektedir. 19. yüzy›l
bitkisel bezemelerinde naturalist izlenim-
ler alg›lanmaktad›r. 18.yüzy›ldan sonra
Alemdar Mustafa Pafla Çeflmesi(30), Eyüp-
sultan avlusundaki III. Selim Çeflmesi ikili
üçlü sütün sistemleri yan› s›ra kat kat yük-
selen iç ve d›flbükey hatlarla hareketlendi-
rilmifl yüzeyler e¤ri yüzlü eliptik madal-
yonlarla derinlik kazand›r›lm›fl,Mihriflah
Sultan Sebili Çeflmesi(31), Mihriflah Sultan
Türbesi ve ‹maretini bezeyen küçük boyut-
lu çeflmeler, Silahtara¤a Çeflmesi, Mustafa
Pafla Çeflmesi v.b. gibi örneklerde barok bir
yaklafl›mla sunulmufl akantus yapraklar›y-
la oluflturulmufl kartufllar ve  istiridye ka-

bu¤u elips biçiminde ma-
dalyonlar kartufllarla yer
yer  rokoko izlenimler al-
g›lanan Yunus Pafla Çefl-
mesi, Mihriflah Sultan
‹mareti çeflmeleri v.b. gibi
örneklerde e¤risel biçim-
lerin ye¤lendi¤i,  barok
yaklafl›mlar görülmekte-
dir. 

Benzer bir durum 19
yüzy›l Pertevniyal Çeflme-
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Resim 34; fiah Sultan Çeflmesi
tas yuvas›ndan ayr›nt›. 

Resim 35; Hatice Sultan Çefl-
mesi ayna tafl›. 

Resim 36; Ayfle Han›m Çefl-
mesi.

Resim 37-38; Savaklar Maske-
mi Çeflmesi ve Sultan Mahmut
tu¤ras›.

Resim 39; fiah Sultan Haziresi
Çeflmesi. 

(30) H.Örcün Bar›flta., Mustafa
Pafla Çeflmesi .,Dünden
Bugüne ‹stanbul Ansik-
lopedisi ,Kültür Bakanl›¤›-
Tarih Vakf› ,1994
,C.5,s.563,564.

(31) H.Örcün Bar›flta ., ‹stan-
bul Çeflmeleri, Azapkap›
Saliha Sultan Çeflmesi ,Kültür
Bakanl›¤› ,1995 ,s.95,81.



si için söz konusudur.Buradaki süslemeler
geç dönem de giderek be¤eni kazanan Os-
manl› saray üslubunu baflka deyiflle Balyan
ekolü ampir üslubundaki süsleme progra-
m›n› ve ö¤elerini saray d›fl›na tafl›yarak
Eyüp’te sergilemesi aç›s›ndan de¤er tafl›-
maktad›r.(32) Bu arada yaz›l› bezemelerde
non-figüratif tasar›mlar›yla fark edilmek-
tedir. fiah Sultan ‹mareti Mehmet Esad El
Yesari, Pertevniyal Çeflmesi Mehmet El
Eyyubi, Remzi v.b. gibi ünlü hattatlar›n
kalemiyle tasarlanm›fl yaz›l› bezemeleriy-
le önem tafl›maktad›r. Parallel bir yakla-
fl›m Ebubekir A¤a Çeflmesinde de görül-
mektedir.  

Sonuç olarak bir bildirinin s›n›r› içinde
tan›tma¤a çaba harcad›¤›m›z ‹stanbul
Eyüpsultandaki saray çevresinde geliflen

sanatsal ve kültürel ortam› saray d›fl›na ta-
fl›yan çeflmeler kullan›lan gereçler, uygula-
nan teknik, yap›lar›n konumu, kurulufl bi-
çimi,süslemede seçilen konular, konular›n
biçimlendirilifli aç›s›ndan Osmanl› ‹mpara-
torlu¤u Döneminin 16 yüzy›l ile 20.yüzy›l
ilk çeyre¤i aras›ndaki zaman diliminde ya-
p›lm›fl örnekler konusunda bilgi veren bir
dönemi bütünüyle gözleyebilmemize ola-
nak vererek Türkiye Cumhuriyeti Dönemi-
ne ulaflt›ran  de¤erli tafl›nmaz kültür var-
l›klar›d›r. Ayn› zamanda görsel belge nite-
li¤i oluflturan Eyüp* Belediyesince büyük
bir gurubu gün ›fl›¤›na kavuflturulan bu
kültür varl›klar› üzerinde daha çok çal›fl›l-
mal› hepsi belgelenmeli daha ayr›nt›l›
tan›t›lmal›d›r.
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Resim 42; Pertevniyal Valide
Çeflmesi.

Resim  43; Hazinedar fiemsi
Cemal Usta Çeflmesi.

Resim 44-45;Kuyu Sokak’tan
bir erken Cumhuriyet Dönemi
Çeflmesi ve ayn› çeflmeden ay-
r›nt›.

Resim 40; III.Selim tu¤ral›
çeflmelerden biri 

Resim 41; Mihriflah Sultan
‹mareti kap›s›.

(32) H.Örcün Bar›flta ., Pertev-
niyal Valde Sultan Çeflmesi,
Dünden Bugüne ‹stanbul  An-
siklopedisi Kültür Bakanl›¤›
Tarih Vakf›, 1994, C.6, s.245,
246.
* Sn. Bar›flta hocamla tan›flma-
m›z ve sekiz y›ld›r Sempoz-
yumlar yapmam›za vesîle olan
Eyüp Çeflmelerin’in Sevgisi
bizde di¤er tarîhi eserlere göre
farkl›d›r. Çeflmeleri Sn.Bar›flta
ile tan›d›k ve sevdik. Hoca-
m›z’›n açt›¤› yolda devam edi-
yoruz. Çeflmeler onar›l›yor, su-
lar› ak›yor, Su Medeniyeti-
miz’in ›fl›lt›s› ve flavk› Eyüpsul-
tan’a yans›maya devam ediyor.
(yay notu)
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EYÜP CEZER‹ KASIM PAfiA 
CAM‹‹NDEK‹ KABE TASV‹RL‹ 

Ç‹N‹ PANO BA⁄LAMINDA
KABE TASV‹RLER‹

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)



Kutsal kentlerle ilgili eserlerin yaz›l›p
resimlendirilmesi, ilk kez Kanuni Sultan Sü-
leyman döneminde yap›lmaya bafllanm›flt›r.
Kutsal kent tasvirleri, Hac töre ve yöntemle-
rini, Mekke ve Medine flehirlerinin özellikle-
rini anlatan, mesnevi tarz›nda, manzum,
mensur yaz›lm›fl eserlerde veya Hac veka-
letnamesi olarak düzenlenmifl, rulo fleklinde
eserlerde yer almaktad›r.

Kutsal kent tasvirleri, ‹slam dini tasvir-
cili¤inin önemli bir yönünü

oluflturmaktad›r. Osmanl› tasvircili¤ine
özgü olan bu tür çal›flmalarda, özellikle
Mekke ve Medine kentleri ve bunlar›n civa-
r›ndaki kutsal yöreler,insan figürüne yer
vermeden tasvir edilirler. Tasvirlerin üzeri-
ne, genellikle tasvir edilenlerin isimleri de
yaz›lm›flt›r.

Kutsal kent tasvirleri, tasvir ettikleri fle-
hirleri ve çevrelerini topografyalar› ile bel-
gelemekle birlikte, ‘’ hac rehberi ‘’ olma özel-
li¤ini de tafl›rlar

Böyle bir tasvir türünün öncülü¤ünü,
Kanuni Sultan Süleyman döneminin musav-
viri ve ayn› zamanda bir ilim adam› olan
Matrakç› Nasuh ‘ un yapt›¤› söylenebilir.
Onun yaz›p, resimledi¤i ‘’  Mecmu- i Mena-
zil ‘’ (‹.Ü.K.T.5964) adl› eserde, kutsal kent
ve yörelerin tasvirleri yer almaktad›r.

Muhyi Lari’nin, 1540 tarihli Futuh-el
Harameyn isimli Farsça eserinde ( TSM.No:
R.917 ), 1540- 45 tarihli, fierh-i fieceret el-
‹man ve ‹hya el- Hacc kurret al- uyun (
TSM:No: A.3547 ) isimli eserde, 17.yüzy›l›n
bafllar›na tarihlenen, Muhammed el Yemeni’
nin  Fezail-i Mekke ve Medine isimli Türkçe
eserinde ( TSM.EH.1424 ), Muhammed bin
Mesut bin Muhammed Said Pafla an Nakfla-
bendi el Muradi’nin 19.yüzy›l bafl›na tarihle-
nen Nebzet el Menasik isimli Arapça ve
Türkçe eserde ( TSM.No: H.116 ), 19. yüzy›l
bafl›na tarihlenen Mecmua-› Sure ve Ed’iye
isimli eserde ( TSM.MR.275 ) kutsal kent ve

yörelerin tasvirleri görülmekte-
dir.(1)

Ayn› tasvirlere, ‘’ Delail
Hayrat ‘’ yazmalar›nda ve ‘’
Hac Vekaletnamesi ‘’ denilen
eserlerde de rastlanmaktad›r.

Saray koleksiyonunda bu-
lunan, Ahmet bin Abdullah ta-
raf›ndan yaz›lan, en erken tarih-
li (H.1120/ M.1708) ‘’ Delail
Hayrat ‘’ ta (TSM. NO: 1018) ve
Kanuni Sultan Süleyman’›n o¤-
lu fiehzade Mehmet ad›na
M.1544- 45  tarihinde düzenle-
nen, Katip Muhammed Ebu
Fadl Sincari taraf›ndan yaz›lan
Hac Vekaletnamesi’nde de kut-
sal kent tasvirleri yer almaktad›r.(2)

Bu çal›flmada, ‹stanbul Eyüp Cezeri
Kas›m Pafla Camisinde bulunan Kabe tas-
virli çini pano ba¤lam›nda, Kabe tasvirli ,
minyatür, ya¤l›boya, ahflap kat›a ve gravür
tekni¤inde yap›lm›fl eserler üzerinde duru-
lacakt›r. 

Cezeri Kas›m Pafla , di¤er bir ad› ile
Akarçeflme Camisi, Eyüp semtinde Niflanc›
Mahallesinde, Zalmahmut Pafla caddesi ile
Akarçeflme soka¤› köflesindedir. 

Banisi niflanc›l›k, defterdarl›k ve vezirlik
görevlerinde bulunmufl, Cezeri
lakab› ile tan›nan Kas›m Pafla’
d›r. Hüseyin Ayvansaray›, Ha-
dikatü’l Cevami isimli eserinde
caminin tarihini H.921/ M.1515
olarak vermifltir. Cümle kap›-
s›ndaki tamir kitabesi, H.1238/
M.1822- 23 tarihlidir.

Cezeri Kas›m Pafla Camisi,
bir avlu içinde infla edilmifl, ka-
re planl› bir yap›d›r. Geçifli pan-
dantiflerle sa¤lanm›fl, tek kubbe
ile örtülü harimin arkas›nda,
dört sütuna dayanan kemerlere
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Resim 1; Eyüp Cezeri Kas›m
Pafla Camisi / Kabe tasvirli
pano

Resim 2; E.565, H.1297/
M.1879, Hüsnü

(1) Zeren Tan›nd›, ‘’ ‹slam
Resminde Kutsal Kent ve
Yöre Tasvirleri ‘’, Journal of
Turkish Stuies 7, Orhan fia-
ik Gökyay Arma¤an›, C: II,
1983, s: 407- 411. 

(2) Zeren Tan›nd›, ‘’ Resimli
Bir Hac Vekaletnamesi ‘’,
Sanat Dünyam›z, Y›l: 9, Sa-
y›:  28, ‹stanbul 1983, s: 25.

fiule Aksoy, Rachel Milste-
in, ‘’ A Collection of Thirte-
enth- Century Illustrated
Hajj Certificates ‘’, M. U¤ur
Derman Arma¤an›, ‹stanbul
2000, s: 130.  



oturtulmufl, üç kubbeli, üç bölümden oluflan
son cemaat yeri yer almaktad›r. Duvarlarda
kesme tafl ve tu¤la kullan›lm›flt›r. Cümle ka-
p›s›, son cemaat yerinin en sa¤daki bölümü
karfl›s›ndad›r. Tafl minarenin  flerefe ç›kmas›
üzerinde, istiridye kabu¤u süsleme bulun-
maktad›r.(3)

Caminin içinde, mihrab›n sa¤›nda yer
alan pencere üzerinde, Kabe Tasvirli bir çini
pano yer almakta iken, ne yaz›k ki,
24.08.2003 tarihinde çal›nm›flt›r.*

Pano, üzerindeki kitabesine göre ( Sa-
hib’el hayrat ve’l hasenat ‹znikli  Osman
ibn-i Mehmet ), ‹znikli Mehmet o¤lu Os-
man taraf›ndan, H. 1138 Recep ( M. 1726
Mart ) tarihinde vakfedilmifltir.

Kabe tasviri, 25,5X 25,5 cm ebad›nda
olan, toplam 6  adet çini karo üzerinde, 51X
76,50 cm ebad›ndaki alanda yer almaktad›r.
Kalite ve özellikleri ile, ‹znik çini kalitesinde
iflçili¤e sahip, Tekfur Saray› çinisi(4) olarak
imal edilen, soluk yeflil, firuze mavi, lacivert,
sar› , siyah, k›rm›z› rengin kullan›ld›¤› Kabe
tasvirli pano , çok realist ve detayl› olarak ifl-
lenmifltir. Kabe tasvirli panoda, çevredeki
binalar›n gösterilmifl olmas›, belirli bir pers-
pektifin bulunuflu, bu tasvirin önceki örnek-
lere nispetle, daha ileri bir resim anlay›fl›yla
meydana getirildi¤ini ortaya koyar.

Kabe ve etraf›nda bulunan kubbeli ve

yedi minareli revak, Mekke flehrini semboli-
ze eden çeflitli binalar, çad›rlar, yeni pers-
pektif anlay›fl› ile bir minyatür gibi ifllenmifl-
tir. 

Kabenin etraf›nda, Maliki, Hanefi,
Hambeli ve fiafi Makamlar›, zemzem ku-
yusu, Maliki makam›n›n sa¤›nda Kürsi bu-
lunmaktad›r. Revakl› avlunun güneyinde
Bab-› Selam yer almaktad›r. Bu bölümün al-
t›nda solda Safa, sa¤da Merve bulunmakta-
d›r.

Kabenin solunda yer alan Mescid-i ‹bra-
him’in üst k›sm›nda Cebel-i Mina, Cebel-i
Nur, Cebel-i Tur, Cebel-i Sabr, Cebel-i
Rahmet görülmektedir. Mina da¤›n›n sa¤›n-
da Mina Pazar-› Ömer isimli yap› yer al-
maktad›r. Bunun daha üstünde, çad›rlar,
mezar yap›lar›, revakl› binalar ile konutlar
görülmektedir.

Kabe tasvirinin etraf›n›, 51X 76,5 cm eba-
d›ndaki firuze mavi renkli ince bir cetvel çe-
virmektedir.

Cetvelin etraf›nda , birbirine ince dallar
ve yapraklar  ile ba¤lanan k›rm›z›, firuze
mavi, beyaz renkli, hatayi, penç ve bunlar›n
aralar›nda dolanan k›rm›z› renkli çin bulutu
motifinden oluflan 87X 94,5 cm ebad›ndaki
bordür bulunmaktad›r.

Bu panonun, 33,5 cm yüksekli¤indeki
üst k›sm›nda, lacivert zemin üzerine, k›vr›k
dallar ile biribirine ba¤lanan firuze rengi ha-
tayi,  yaprakç›klar ve k›rm›z› renkli rumiler-
den oluflan bir al›nl›k görülmektedir. Bu
al›nl›¤›n üzerinde bulunan,  k›rm›z› kontur-
lu beyaz zeminli kartufllar›n içinde, siyah ile,
sa¤da “ Lailahe ‹llallah” solda ise “Muham-
meden Resulallah “ ibaresi yani, “ Kelime-i
Tevhit “ yer almaktad›r.

Türk Vak›f Hat Sanatlar› Müzesi Mü-
dürlü¤ünde toplam olarak 8 adet Kabe tas-
virli eser bulunmaktad›r.

Envanter numaras›. 565 olan, 175X 109
cm ebad›ndaki, H.1297/1879 tarihinde Ha-
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(3) Semavi Eyice, “ Cezeri Ka-
s›m Pafla Camii”, Türkiye
Diyanet Vakf› ‹slam Ansik-
lopedisi, C:7, ‹stanbul 1993,
s:507- 508.

Gönül Cantay, Cezeri Kas›m
Pafla Külliyesi, Tarihi Kültü-
rü ve Sanat›yla V. Eyüp Sul-
tan Sempozyumu Tebli¤ler
11-13 May›s 2001, ‹stanbul
2002, s: 119-120

(4) “Tekfur Saray› Çinilerinin
hamuru, pembeye çalan sar›
renkli olup, kar›fl›m›nda kur-
flun vard›r. S›rlar›, gri, gri-
yeflil renkli, çok ince, mat ve
benekli ve kurflun miktar› ‹z-
nik’ e göre daha fazlad›r. Öl-
çüler yaklafl›k 25X25 cm. dir.
Piflme derecesi yaklafl›k 850-
900 derece aras›nda olmal›-
d›r. S›r alt›nda, kahverengiye
kaçan soluk k›rm›z›, kobalt
mavisi, ,lacivert firuze, yeflil,
sar›, kontür çizgilerine siyah
renk kullan›lm›flt›r. Kullan›-
lan motifler, ‹znik motifleri
ve bunlar›n çeflitlemeleridir.

Zeki Sönmez, “ Türk Çinicili-
¤inde Tekfur Saray› ‹malat›
Çiniler “,  Antika Dergisi, Sa-
y›: 27, ‹stanbul Haziran 1987,
s. 29- 32.

Zeki Sönmez, Osmanl› da
Çini ve Seramik Öyküsü, ‹s-
tanbul tarihsiz, s: 215

Resim 3; E.1429, H.1323,
Hac› Muhammed Firaki

*Z.Cihan Özsay›ner’in tebli¤i
vas›tas› ile gündeme tafl›d›¤›-
m›z bu "elîm" hadise inflaal-
lah son olur. Birer birer yok
olan "k›ymetlerimiz" art›k
yok edilmez. ‹stanbul Müftü-
lü¤ünün, ‹ stanbuldaki Tüm
tarihi Kültürel eserleri Müze-
de toplama giriflimini flimdi-
lik müjdelemekle yetine-
lim.(yay notu) 



san R›za taraf›ndan yaz›lan  Kaside-i Bürde-
nin ( Hz. Muhammed ‘e Muhammed bin Sa-
id bin Hammad bin Abdullah’il Busiri tara-
f›ndan yaz›lan övgü ) sa¤›nda Kabe tasviri
yer almaktad›r. 

Eser, 1968 y›l›nda Y›ld›z Hamidiye Ca-
misinden getirilmifltir. Sülüs- nesih yaz› ile
yaz›lm›flt›r. 

Kaside-i Bürde’ nin tezhipleri, Hüsnü
isimli bir sanatç› taraf›ndan yap›lm›flt›r.
As›l ad›, Hüseyin ül Hüsnü olan sanatç›,
Hezargrad›’zade Esseyyid Ahmet Ataullah
Efendinin ö¤rencisidir.(5) Tasvirlerin de, ay-
n› sanatç› taraf›ndan yap›ld›¤› tahmin edil-
mektedir.

Kabe tasvirinin  etraf›nda, yeflil renkli
geometrik bir geçme motifinin bulundu¤u
bir çerçeve yer almaktad›r. Bunu hemen ya-
n›nda, alt›n zemin üzerine, çiçek ve dal mo-
tiflerinden oluflan bitkisel bezemeli bir çer-
çeve daha vard›r. Zemine, i¤ne ile üç benek
izleri yap›lm›flt›r.(6)

2. Envanter numaras› 1429 olan , 67X
41,5cm ebatlar›ndaki eserde ,  Hac› Mu-
hammed Firaki  taraf›ndan, fi Rebiulahir
H.1323 tarihinde yap›lm›fl, Kabe tasviri yer
almaktad›r.   

Kabe tasvirinin sa¤ ve sol k›s›mlar› sü-
tunlarla s›n›rland›r›lm›flt›r. Sütunlar›n üs-
tünde; Allah, Muhammed, Ebubekir, Ömer
lafzlar› yer almaktad›r. Sütunlar›n alt›nda,
sa¤da Osman, solda sanatç›n›n imzas› ve ta-
rih yer almaktad›r.

Ebubekir, Allah, Muhammed ve Ömer
lafzlar›n›n aras›ndaki kartufllar›n içinde,  ta-
lik hat ile, iki sat›r halinde yaz›lm›fl, Mekke
ve Medine’yi metheden Osmanl›ca  beyitler
yer almaktad›r.

3. Envanter numaras› 1726 olan, 80 X
44,5 cm. ebad›ndaki eserde, sa¤da Kabe tas-
viri bulunmaktad›r.

Kabe, revaklarla çevrili avlunun ortas›n-
da yer almaktad›r. Daha önde solda, dört ayr›

mezhebe ait olan makamlar yerlefltirilmifltir.

4. Envanter numaras› 1698 olan, 116X
130 cm. ebad›ndaki, ya¤l›boya Kabe resmi,
H.1317 tarihli olup, Mekteb-i Harbiye-i fia-
hane Resim dersi muavini, Kol a¤as› Ali R›-
za bendeleri taraf›ndan yap›lm›flt›r. 

Minyatürlerde görülen revaklar ve mi-
narelerdeki farkl›l›klar dikkat çekmektedir.
Minareler, klasik formdan uzaklaflm›flt›r.
Revak kemerlerinde kullan›lan tu¤lalar, bu
bölüme hareketlilik kazand›rm›flt›r.

Revaklar›n arkas›nda dini mimari ve
yükseltilmifl sivil mimari örnekleri görül-
mektedir. 

5. Envanter numaras› 1728 olan, 73,5 X
53 cm. ebad›ndaki ahflap kat›a Kabe tasviri.

Hurma a¤ac›ndan elde edilen tahta ile
yap›lm›fl olmas› muhtemeldir. Tasvir yeflil
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(5) A. Süheyl Ünver,
Hezargradl› Zade Ahmed
Ataullah Hayat› ve Eserleri,
‹stanbul 1955, s: 22

(6) Zübeyde Cihan Öz-
say›ner, ‘’ Hasan R›za’n›n
Kaside-i Bürdesi ‘’, Antik
Dekor Dergisi, Say›: 8, ‹s-
tanbul Ekim Kas›m 1990, s:
114- 116.

Resim 4; E. 1726, tarihi ve
sanatç›s› bilinmiyor

Resim 5; E.1698, H.1317,
Kola¤as› Ali R›za



renkli çuha üzerine ahflap formlar›n yap›flt›-
r›lmas› ile meydana getirilmifltir. 

Levhan›n sa¤›nda: “ Lailahe illallahül
melikul Hakk’ul mübiyn , solda: Muham-
meden Resullallah sadikul va’dül emin “
yaz›l›d›r. Anlam›: “ Gerçe¤in maliki olan
Allah’tan baflka ilah yoktur. Do¤ru konu-
flan ve emin olan Muhammed O’ nun Re-
suludur.”

Sol alt köflede H. 1324 tarihi okunur. Sol
altta, Hicaz demir yolunun kilometre ola-
rak uzunlu¤u verilmifltir.

Haritada, en altta Taif, üstte Mekke-i
Mükerreme, daha üstte, Medine-i Münev-
vere iflaretlenmifltir.

Levhan›n sol ve sa¤›nda, iki köflede ka-

t›a olarak yap›lm›fl, rumi ve k›vr›k dallar›n
hakim oldu¤u, süsleme yer almaktad›r. Ha-
ritan›n alt›nda, Salih olarak kat›a sanatç›s›-
n›n ismi verilmektedir.  

6. Envanter numaras› 1727 olan, 96X
52,5 cm. ebad›ndaki Kabe Gravürünün tari-
hi ve sanatç›s›n›n ismi bilinmemektedir

Üstte, çivit mavisi zemin üzerine, alt›n
yald›z mürekkep kullan›larak, sülüs hat ile:
Kabetullahu Ulya:  Büyük Allah›n Evi) ya-
z›l›d›r. Gravürün d›fl›ndaki alan da, çivit
mavisi rengine boyanm›flt›r. 

Gravür renklidir. Baz› k›s›mlar›n belir-
ginlefltirilmesi için, yald›z boya da kullan›l-
m›flt›r.

Kabenin etraf›nda, kandillerle bezeli
sütunlar bulunmaktad›r. 

Revaklar›n etraf›nda yine düz daml›
evler yer almaktad›r. Evlerin bitiminde
da¤lar bafllamaktad›r.

7. Envanter numaras› 2131 olan Kabe
Gravürü,  91,2 X 49 cm. ebatlar›ndad›r. Ta-
rihi ve sanatç›n›n ad› belli de¤ildir. Gravür
renksizdir.

En üstte: sülüs hat ile Kabetullahu Ulya
yaz›s› okunmaktad›r.

Burada, di¤er tasvirlerden farkl› ola-
rak, insan figürleri ile hac zaman› tasvir
edlmifltir.

Di¤er tasvirlerde oldu¤u gibi,  revakl›
avlu ortas›nda Kabe yer almaktad›r. Kabe
tasvirinde, önemli yap› elemanlar› numara-
land›r›lm›fl, ancak numaralar›n aç›klamala-
r› verilmemifltir.

Kabenin etraf›nda yine kandiller as›l-
m›fl sütun dizileri bulunmaktad›r. Revakl›
avlunun bitiminde, yine düz daml› evler
yerlefltirilmifltir. Bu bölümün etraf›, da¤lar
ile çevrilmifltir.

8. Envanter numaras› 2205 olan, 91,5X 56
cm. ebad›ndaki renkli Kabe (Mekke-i Mü-
kerreme) gravürü, H.1286. tarihlidir. Hac›
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Resim 6; E. 1728, H.1314,
Salih

Resim 7; E.1727, tarihi ve
sanatç›s› bilinmiyor



Ömer Efendi Camisinden ge-
tirilmifltir. 

Gravürün üzerinde Os-
manl›ca rakamlar yerlefltiril-
mifltir. Gravürün alt›ndaki
on ayr›, beflgen alanlar için-
de rakamlar ve bunlar›n Os-
manl›ca karfl›l›klar› verilmifl-
tir.

Bu aç›klamalar›n tam or-
tas›nda Kabetül Ulya yaz›l›-
d›r. Yaz›n›n çevresini Osmanl› Armalar›n-
da görmeye al›flt›¤›m›z motifler çevrele-
mektedir. Tarih en solda köflededir. (1286)

Sanatç› ad›: Resmehu Mahmud olarak
verilmifltir.

Ortada Kabe yer almaktad›r. 

Kabenin siyah örtüsü üzerinde yaz› ku-
fla¤› yer almaktad›r. Ayr›ca, üstten Allah
yaz›l› bir örtü as›l› durmaktad›r.

Revakl› avlu düzeni, avlunun etraf›nda
yedi adet,  2 flerefeli minare ayn› flekilde
resmedilmifltir.

Revakl› avlunun etraf›nda, düz daml›
evler yer almaktad›r. Da¤lar›n isimleri os-
manl›ca rakamlar ile belirtilmifltir. Di¤er
yap›  ve flehir isimleri de rakamlar ile iflaret-
lenmifltir.

Görülüyor ki Kabe tasvirleri, yap›ld›k-
lar› devrin özelli¤ini yans›tan, rehber özel-
li¤i tafl›yan, ö¤retici belgelerdir. Bu gün, bu
belgelerdeki görüntülerin bulunmamas›, ne
derece önemli olduklar›n› ortaya
koymaktad›r. Minyatürlerde, pers-
pektif denemelerinin yap›ld›¤› gö-
rülmektedir. Minyatürlerle baflla-
yan manzara gelene¤i, ya¤l›boya
tablolara ve duvar resimlerine kay-
maktad›r. Art›k, üçüncü boyut de-
nemesi yap›lm›fl, ›fl›k-gölge ve renk
de¤erleri aray›fl›na geçilmifltir.
Bundan dolay›, XVIII. ve XIX. yüz-
y›l minyatürlerindeki geliflmeler,

Türk Resminde bir geçifl döneminin belirti-
lerini tafl›maktad›rlar.

Ya¤l›boya resimler, özellikle Mekke’nin
Osmanl› dönemindeki durumunu vermesi
aç›s›ndan önemli birer belge olma özelli¤i-
ne sahiptirler. Hac zaman›nda, ziyaret edil-
mesi gerekli yerleri göstermesi aç›s›ndan
da birer Hac Rehberi gibidirler.

Kabe tasvirleri, bir çok de¤iflik malze-
me üzerinde sevilerek kullan›lm›flt›r.

Kuran-› Kerim’ de(7), Hilye Albümü’
nde(8),en çok Delail el Hayrat’ larda(9), hat
levhalar›nda(10), Hilye’lerde(11) , Günefl saati
(12) ve K›blenüma’ larda(13), dini mimarideki
çini(14) ve kalemifllerinde(15), Hal› sanat›n-
da(16) Kabe tasvirlerinin kullan›ld›¤›n› gör-
mekteyiz.

Kabe tasvirleri üzerindeki bu çal›flmam
esnas›nda, ulaflamad›¤›m baflka kaynakla-
r›n varl›¤› mutlaka bulunacakt›r. Bu konu-
daki katk›lar›n›z› bekler, tüm tasvirlerin ge-
lecek nesilere ulaflt›r›lmas›n› dilerim.
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(7) Arslan Terzio¤lu, ‘’ Ah-
met Vesim Pafla’’, Antik
Dekor Dergisi , Say›: 3, ‹s-
tanbul 1989, s: 95.

Zübeyde Cihan Özsay›ner, ‘’
Mevlevi Hattatlar ‘’, Antik
Dekor Dergisi, Say›: 23, ‹s-
tanbul 1994, s:44.

(8)Y›ld›z Demiriz, ‘’ Sadberk
Han›m Müzesindeki
Rokoko Süslemeli Yazma
Eserler Hakk›nda ‘’, Palmet
III  Sadberk Han›m Müzesi
Y›ll›¤› , ‹stanbul 2000, s: 55.

(9) Louvre/ Calligraphies
Ottomanes Collection du
Musee Sak›p Sabanc›, ‹s-
tanbul 2000, s: 93.

(10) Antik A.fi. 148.
Müzayede, Türk ‹slam Eser-
leri, 15 Kas›m Pazar 1992,
saat:14.00, ‹stanbul 1992, s:
nosuz.

(11)Maçka Mezat, Bir Yaz
Gecesi Müzayedesi( 10
Haziran 2002”saat:21.00
Ç›ra¤an Saray›, Maçka
Mezat Antikac›l›k
Müzayede Katalo¤u, ‹stan-
bul 2002, S: 81 .

(12)  Kemal Özdemir, Os-
manl›dan Günümüze Saat-
ler, ‹stanbul 1993, s: 61-62.

(13)‹n Pursuit of Excellence
The Museum of Turkish
and Islamic Arts, ‹stanbul
1993, s: 89, resim: 39.

(14) Ülkü Ü Bates,
‘’Evulotion of Tile Revet-
ments in Ottoman Cairo/
Osmanl› Kahiresi’ndeki
Yap›lar›n D›fl Yüzeylerin-
deki Çini Kaplamalar›n
Geliflimi ‘’, F›rst Inter-
nat›onal Congress on Tur-
kish Tiles and Ceramics,
Communications Program-
me, 6-11.VII.1986 Kütahya (
Birinci Milletleraras› Türk
Çini ve  Seramik Kongresi
Bildirilerin Türkçe Özeti ,
‹stanbul 1989, s: 43, resim:
19.

(15) Rüçhan Ar›k, Bat›l›lafl-
ma Dönemi Anadolu Tas-
vir Sanat›, Ankara 1976, s:
33.

(16) Ayflen Aldo¤an, ‘’ Kabe
Tasvirli Osmanl› Seccadeleri
‘’, Antik Dekor Dergisi,
Say›:42, ‹stanbul 1997, s: 164.

Resim 8; E.2131, tarihi ve
sanatç›s› bilinmiyor

Resim 9; E.2205, H.1286,
Mahmud.



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

90

EYYÜB SULTAN TÜRBES‹ 

ENVANTER‹NE KAYITLI ESERLER

Erman GÜVEN

1954 Sürmene do¤umlu. ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Klasik Diller ve Edebiyatlar› bölümü
mezunu. Y›ld›z Üniversitesi "Müzecilik" bölümü master program›n› bitirdi. ‹znik Müzesi
ve Y›ld›z Porselen Fabrikas› El Dekor Atelyelerinde görev yapm›flt›r. 1982 y›l›nda ‹stanbul
Türbeler Müzesi Müdürlü¤ü’nde göreve bafllad›. 1994 y›l›ndan beri Müze Müdürü olarak

görev yapmaktad›r. Çeflitli seminer ve sempozyumlara bildiriler ile kat›ld›. Yay›nlanm›fl
kitaplar› ve makaleleri bulunmaktad›r. 



Çok k›ymetli Tarihi de¤ere sahip olan Ey-
yüb Sultan Türbesi bilindi¤i gibi ‹stanbul’un
en önemli ziyaret yerlerindendir. Bu türbede
‹stanbul’un fethinden beri pek çok k›ymetli
müzelik eserler birikmifltir. Bu eserlerden
Topkap› Saray› ve Türk ve ‹slam Eserleri Mü-
zelerine devir edilenler ile ilgili daha çok vak-
feden kiflileri tan›tan bir çal›flmay› daha önce-
ki 2. Eyyüb Sultan Sempozyumu’ndaki tebli-
¤imizde vermifltik. Yine 4. Eyyüb Sultan Sem-
pozyumu’nda da bilhassa Hat eserlerini a¤›r-
l›kl› olarak tan›tm›flt›k. fiimdi ise, ‹stanbul
Türbeler Müzesi Müdürlü¤ü’ne ait Eyyüb
Sultan’a ait envanter defterinde flu anda ka-
y›tl› olan 328 adet envanterli eser ve 157 adet
demirbafl eflyay› genel olarak inceleyip tarihi
eser olarak sergilenebilecek olanlar›n› incele-
dik. Bu malzemenin Eyüp Sultan’da kurula-
cak bir “Müze” de sergilemek en büyük ama-
c›m›zd›r. Bilhassa Feshane’nin büyük bir
“Ulusal Müze” olarak gelecekte kullan›labil-
mesi için flu günlerde çal›flmalar yap›l›yor ol-
mas› burada ne gibi eserleri sergileyebilece¤i-
miz hakk›nda kamuoyunu bilgilendirme yap-
mam›z için bu Sempozyum bize çok güzel bir
imkan sunmufl oldu. Böylelikle 1992 y›l›nda
Y›ld›z Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müzecilik Yüksek Lisans Bitirme Tezi’mde
“Eyyüb Sultan Türbesi’ndeki Eserlerin ‹ncele-
nerek Sultan Reflad Türbesi’nde Sergilenme-
si” adl› çal›flmam›n projemizin gerçek olabile-
ce¤ini inflallah kuvvetle arzu etmekteyim. Ey-
yüb Sultan Müzesi Türk Kültür Tarihi’ne ve
Türk halk›na çok büyük bir kazanç olacakt›r.

Eyyüb Sultan Türbesi’ndeki eser yo¤un-
lu¤undan dolay› gümüfl kandillerin büyük
ço¤unlu¤u Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi’nin
eser deposunda emaneten muhafaza edilmek-
tedir. 

Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi envanter
defterinin tamam›n› inceledi¤imizde bu müze
kurulurken koleksiyonunu ço¤unlu¤unun ‹s-
tanbul ve Anadolu’daki türbe, cami, tekke ve
Meflihat Dairesi gibi Teberrukat ambarlar›nda-
ki vak›f eserlerden olufltu¤unu gözlemledik.
Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi’nde Eyyüb Sul-
tan Türbesi’ne ait eserlerin tek tek say›ld›¤›n-

da Hazreti Halid (Eyyüb Sul-
tan) Türbesi’nden 41 kalem
eser getirildi¤ini görmekteyiz.
Bu eserler de; buhurdan, gü-
laptan, ask›, flifa taslar›, puflide,
Kâbe örtüsü ve tesbih gibi eser-
lerden oluflmaktad›r. Eyyüb
Sultan Türbesi’nin Topkap› Sa-
ray› Müzesi’ne ba¤l› oldu¤u
1925-1969 y›llar› aras›nda ise
kaç tane eserin bu müzeye inti-
kal etti¤ini araflt›ramad›k.

Eyyüb Sultan Türbesi’nde-
ki 328 adet envanterli eser ve
157 adet demirbafl eflya olmak
üzere toplam 485 adet eseri
vard›r. Daha önceki müzecile-
rin çok y›pranm›fl eserleri sak-
lamaya, muhafaza etmeye de-
¤erli olarak görmediklerinden dolay› 208 adet
eser ve demirbafl›n kayd›n› silerek imha edil-
diklerini de Envanter defterinde yap›lan ince-
lemelerden anlamaktay›z.

Bu eserler Eyyüb Sultan Türbesi depola-
r›nda ve Müzemiz deposunun bulundu¤u
Sultan I.Ahmed Türbesi dolaplar›nda tozlu
raflarda durmaktad›r. En büyük arzumuz bu
eserleri Eyyüb Sultan’a gelen ziyaretçilere
müze ortam›nda sergilemek ve tan›tmakt›r.

Eyyüb Sultan Türbesi’ndeki Envanterli
Eserleri befl ana bafll›k alt›nda inceleyebiliriz;

1. Ka¤›t Malzemeler 

a. Kitaplar
b. Hat Levhalar›

2. Metal Cinsi Malzemeler

a. Gümüfl Eserler
b. Di¤er Metaller
3. Ahflap Cinsi Malzemeler

a. Rahleler
b. Di¤er Ahflap Malzemeler

4. Kumafl Cinsi Eserler

a. Dival ifli, Marafl ifli eserler
b. Di¤er Kumafl Eserler
c.Hal› kilim cinsi eserler
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Resim 1

Resim 2

Resim 3

Resim 4



5. Cam, Tafl ve Çini
Cinsi Eserler. 

1. Ka¤›t Malzemeler 

a- Kitaplar: 

Türbede ençok kitap ola-
rak Kur’an-› Kerim mevcut-
tur. Toplam 81 adettir. Ancak
bunlar›n 18 tanesi el yazmas›-
d›r. Bu el yazmas› kitaplar-

dan en önemlisi 1 no’lu envantere kay›tl›
1204/1789 tarihli Seyyid Mehmed Arif Efen-
di’nin hatt› olan eserdir. Fatiha ve Bakara su-
relerinin sayfalar› çok güzel tezhipli bir eser-
dir. 3 no’lu envantere kay›tl› bulunan Kur’an-
› Kerim 1334/1914 Aliyyül Giridi’nin hatt›
olan ve serlevha ve sure bafll›klar› çok mü-

kemmel tezhipli bir eserdir (Resim:1).
Cildi ise deri üzerine “Klasik Rumi”
kompozisyonlu desenli olup mükem-

mel bir eserdir. Yine 13 ve 15 no’ya kay›t-
l› müzehhep Kur’an-› Kerim’ler de sergilene-
cek niteliktedir. 

Bask› (11 adet) Delayil Hayrat ve Kur’an-
› Kerimler ve Cüzlerini de (21 adet) ço¤unlu-
¤u Osmanl› Devri’ne ait orijinal eserler olup
günümüzde az rastlan›r olmalar› bu eserleri
de önemli k›lmaktad›r.

b. Hat Levhalar›:

Türbe eser koleksiyonunun say›sal olarak
en a¤›rl›kl› bölümünü oluflturan levhalar; bir

katalo¤unun haz›rlan›p yay›nlanmas›
gerekecek kadar önemli eserlerden

oluflmaktad›r. Toplam 74 adet levha-
n›n 7 adedi Hilye-i Saadet levhalar›,
2 tanesi icazet levhas› oluflturmak-

tad›r. Levhalar içerisinde; 86 no’ya ka-
y›tl› kufi hatl› Kur’an-› Kerim levhas› çok
ünik ve flaheserdir. Ayr›ca Sultan
II.Mahmud, Sultan Abdülmecid, Sultan

Abdülaziz gibi padiflahlar›n eserleri de
önemlidir. Ayr›ca Celi Sülüsle yaz›-
lan hatlar aras›nda Hattat Mustafa
Rak›m, Mahmud Celaleddin, fievki
Efendi, Hulusi Efendi (Resim:2), Ha-
san R›za Efendi, Aziz Efendi, Hac›
Arif Bey vb. gibi önemli hattatlar›n
levhalar› dikkat çekmektedir.

Hat levhalar› içinde Hazreti Halid’in riva-
yet etti¤i Hadis-i fieriflerin yaz›ld›¤›, Sahabe-
lerin tan›t›ld›¤› ve “Ya Hazreti Halid” diye
bafllayan Eyyüb Sultan’› meth eden sülüsle
yaz›lm›fl levhalar›n da önemli bir gurup olufl-
turdu¤unu söyleyebiliriz (Resim:3). Bu gu-
rupta da Eyyüb Sultan’a sevgisini türbeye bir
levha yaz›p hediye etmek dile¤ini tahakkuk
ettiren ve çok güzel Sülüs yaz›lar›n yer ald›¤›
eserler vard›r. Ancak bunlar aras›nda meflhur
hattatlardan Kazasker Mustafa ‹zzet Efen-
di’nin 53 no’ya kay›tl› bulunan levhas› en
önemli eserdir (Resim:4).

Sülüsle yaz›lm›fl üçüncü gurup eserler
Besmele, Kelime-i Tevhid, ‹sm-i Nebi vb.(Re-
sim:5 “Tevekkeltü alallah”) gibi tarzdaki eser-
ler aras›nda 46 no’ya kay›tl› Süleyman imzal›
ka¤›t oyma sanat›n›n güzel bir örne¤i olan
eseri güzel bir örnek olarak verebiliriz.

Hilye-i Saadet eserleri aras›nda 13-36-38
no’ya kay›tl› Mustafa ‹zzet imzal› eserler, 42
no’ya kay›tl› Mahmud Celaleddin’in eseri 43
no’ya kay›tl› Haf›z Osman’›n hiylesi ve 50
no’ya kay›tl› Abdullah ‹zzet’in eseri çok güzel
örneklerdendir.

Ta’lik yaz› ile yaz›l› eserler aras›nda ise en
önemli 40 no’ya kay›tl› ‹lhami (Sultan III.Se-
lim)’in Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in Ka-
dem-i Saadet (Ayak ‹zini) öven k›t’as› dikkat
çekici bir eserdir. Yine 70 no’ya kay›tl›
1332/1904 tarihli Mehmed Aziz Efendi’nin
levhas› ile 58 no’ya kay›tl› kad›n hattatlar›-
m›zdan Fatma Zehra Han›m’›n levhas› Hat
Sanat Tarihi Aç›s›ndan önemli eserlerdir.

2. Metal Cinsi Malzemeler
a.Gümüfl Eserler:

Türbede en çok gümüflten yap›lm›fl eser-
ler vard›r. 68 adet kandil ask›n›n (Resim:6) ço-
¤unlu¤u gümüflten yap›lm›flt›r. Bunlar›n ço-
¤unlu¤u da ünik ve çok güzel eserler olup bir
müze ortam›nda sergilenebilecek niteliktedir-
ler. Bir k›sm› türbede Hazreti Halid’in sandu-
kas› üzerinde bir k›sm› Türk ve ‹slam Eserleri
Müzesi deposunda bulunan bu eserlerin üze-
rinde Vak›f kayd› bulunanlar›n tarihi de¤erle-
ri çok yüksektir. 16 adet flamdandan gümüfl
olanlar› da sergilenebilecek niteliktedir. Yine
gümüfl bir avize ve gümüflten alem bafll›klar›
da ilgi çekici eserler aras›ndad›r.
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Resim 5

Resim 6

Resim 7

Resim 8

Resim 9



b.Di¤er metal eserler

Aras›nda türbede demirbafl olarak kulla-
n›lan tombak alemler, bak›rdan flifa taslar›,
bronzdan su içme kaplar›, tepsi, kapakl› sa-
han, mangal, zemzem kovas›, maflrapa vb.
(Resim:7) eserlerden Osmanl› Devri’nden gü-
nümüze kald›¤› için bu eserlerin eskiye ait
çok güzel Etno¤rafik malzemeler olarak de-
¤erlendirebiliyoruz.

3. Ahflap Cinsi Malzemeler
a. Rahleler:

Genellikle kimisi sedef, kimisi kakma, ki-
misi de Edirnekari süslemeli olan toplam 29
rahle envantere kay›tl›d›r (Resim:8-9). Bunlar-
dan aç›l›p-kapan›r tek kiflilik rahleler yan›nda
3 kifli ve 6 kiflinin de yan yana Kur’an-› Kerim
okuyabilmesi için s›ra fleklinde imal edilmifl
rahleler de mevcut olup, bu eserler ünik olup,
baflka cami ve türbelerde bunlara rastlama-
maktay›z. Bir rahlelerin desen ve teknikleri
ayr› ayr› olduklar›ndan hepsi de müzelik
özellikler tafl›maktad›r.

b. Di¤er Ahflap Malzemeler:

Bu guruptaki eserler aras›nda 82 ve 85
no’ya kay›tl› som sedeften yap›lm›fl, çekmece-
leri (Resim:10) ve Lihye-i Saadet kutular›n› ve
Dem.no. 101’e kay›tl› kaz›ma tekni¤i ile rölyef
çal›fl›lm›fl bir mihrap levhas›n› çok güzel ör-
nekler olarak de¤erlendirilebilmektedir (Re-
sim:11).

4. Kumafl Cinsi Eserler
a.Dival ifli-Marafl ifli Eserler:

Bu guruba giren eserlerin ço¤unlu¤unu
örtü ve bohça cinsi (25 adet) eserler oluflturur-
lar. Çok güzel örnekler karfl›m›za ç›kmakta-
d›r. Hepsi de müze ortam›nda sergilenebile-
cek k›ymetli malzemelerdir. Bu gurup eserler
aras›da en önemli eser 156 no’ya kay›tl› olan

Hazreti Halid’in üzerine örtülü eser bir sanat
harikas›d›r (Resim:12). Yine 148 no’ya
kay›tl› Kadem-i fierif kitabesi en
güzel örneklerin bafl›nda gelmek-
tedir. (Resim:13) Kâbe örtüsün-
den parçalar da bu gurubun en
dikkat çekici örnekleridir.

b. Di¤er Kumafl Cinsi Eserler:

Bu gurupta jakarl› Kâbe örtüleri, 219
no’ya kay›tl› alem ve bayraklar çok özel ve
güzel eserler olup, bunlar›n ço¤u zamanla çok
y›prand›¤›ndan restore edilmeyi beklemekte-
dirler (Resim:14-15).

c. Hal› Kilim Cinsi Eserler:

Bu gurup eserler daha ziyade seccade tar-
z›nda olup, ço¤unlu¤u son devre ait eserler-
dir. Sergilenmeye de¤er eser yok gibidir.

5. Cam, Tafl, Çini Cinsi Eserler:

Bu guruptakilerin en dikkat çekici olanla-
r› çini cinsi eserlerdir. Duvar çinilerinin ayr›ca
bir envanteri oldu¤undan bu eserleri bu ma-
kale kapsam›na almad›k. Yaln›zca envanter
defterine kay›tl› tafl›n›r eserleri konu olarak
ald›k. 

Bu gurupta yer alan 268 ve 98 no’ya kay›t-
l› çini panolar sergilenebilecek önemli eserler-
dendir. Ayr›ca 181 no’ya kay›tl› Kütahya ima-
lat› Klasik Osmanl› ask› kandili formundaki
ask› kandil de görülmeye de¤er nitelikte k›y-
metli eserlerdendir. 

Yukar›da özetlemeye çal›flt›¤›m›z gibi Ey-
yüb Sultan Türbesi’ne vakfedilen ve elde halen
mevcut olan eserler Eyüp Sultan’da tek bafl›na
bir müze* kurulmas›na yetecek say›da ve nite-
liktedir. ‹nflallah kurulacak bir Eyüp Sultan
Müzesi’nde bu eserlerin sergilenmesi Türk ve
‹slam Sanat›’na en büyük bir hizmet olacakt›r.
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Resim ; 10

Resim; 11

Resim ;12-13-14-15

* Sn.Güven’in üzerine titredi-
¤i bizimde çok önemsedi¤i-
miz Eyüp fiehir Müzesi ile
alakal› çok somut geliflmeleri
IX.Sempozyumda (veya Mü-
sait zaman ve zeminlerde)
gündeme tafl›yaca¤›m›z›
umuyoruz. Konuyla alâkal›
Bakanl›k, Büyükflehir Beledi-
yesi, Üniversitelerle iflbirli¤i-
miz sürmekte (yay notu)



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

94

FESHANE’N‹N 

‹LK KURULUfi YILLARI

Yard. Doç. Dr. Ahmet Yaram›fl

1968 y›l›nda Çorum ‹skilip’te do¤du. 1990 y›l›nda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-
Co¤rafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu. Ayn› Üniversitenin Sosyal Bilimler

Enstitüsünde "II. Mahmut Döneminde Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye (1826-
1839)"adl› tezi ile 2002 y›l›nda doktor oldu. Halen Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-

Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde ö¤retim üyesi olarak çal›fl›yor.



XIX. yüzy›l›n bafl›nda çöküflün efli¤ine gel-
mifl bulunan Osmanl› Devleti, II. Mahmut’un
(1808-1839) padiflahl›¤› döneminde kurumsal
yap›s›n›n önemli bir k›sm›n› ileri Avrupa dev-
letleri örne¤inde yeniden düzenlemifltir. II.
Mahmut, devleti her bak›mdan kendi kendine
yeterli, güçlü bir hale getirme çabas› içinde bu-
lunmufl ve bu yönde önemli yenilikler yapm›fl-
t›r. Yenili¤in top yekun devletin bütün kurum-
lar›n› kapsayacak flekilde olmas› gerekti¤ini dü-
flünmekle birlikte, âciliyetini göz önünde bulun-
durarak önceli¤i askeriyeye vermifltir. Zira, dev-
letin içte ayr›l›kç› isyanlar› sona erdirebilmesi ve
d›flta da Avrupal› devletlerin toprak tecavüzü
giriflimlerine karfl› koyabilmesi için, her bak›m-
dan güçlü bir orduya âcilen ihtiyac› bulunmak-
tayd›.

Devletin en köklü ve güçlü askeri teflkilat›
olan Yeniçeri Oca¤›, uzunca bir süredir fitne ve
fücûr yuvas› haline gelmifl, d›fl sald›r›lara karfl›
ülke topra¤›n› korumay› sa¤layamad›¤› gibi, iç-
teki isyanlar› da bast›rmaktan âciz bir durumda
bulunmaktayd›. Üstelik Ocak, II. Mahmut’un
orduda yapmak istedi¤i yenilik teflebbüslerine
de karfl› ç›karak, yenileflmenin önündeki en
önemli engeli teflkil ediyordu. 

Yeniçeriler, Padiflah II. Mahmut’un May›s
1826 tarihinde eflkinci ad›yla kurulufl çal›flmala-
r›na bafllad›¤› yeni askeri birli¤i, kendilerinin
yerini almas› için kurulan bir birlik olarak gö-
rüp, isyan etmifllerdir. 17 Haziran 1826 tarihinde
II. Mahmut, kendine ba¤l› askeri ocaklar›n ve
ahalinin, oca¤a karfl› çarp›flmaya kat›lmas›yla,
yeniçerileri bozguna u¤ratm›fl ve ard›ndan, oca-
¤› ilga etmifltir(1). Yeniçeri direniflinin kalkmas›-
n›n ard›ndan Sultan, baflta askeri alan olmak
üzere devletin idari, mali, sanayi ve di¤er hu-
suslarla ilgili alanlarda yeniliklere giriflmifltir.
Yap›lan teflebbüslerinin ilk ad›m› oluflturulma-
ya bafllanan yeni askeri sistemin ihtiyaçlar›n›n
karfl›lanmas› maksad›yla kurulan tesisler ile at›l-
m›flt›r.

Bu çal›flman›n da konusunu teflkil eden Fes-
hane’nin kuruluflu da askeri bir ihtiyaç sebebiy-
le gerçekleflmifltir. II. Mahmut, mülga Yeniçeri
Oca¤›’n›n yerine kurdu¤u Asâkir-i Mansûre-i
Muhammediye askerinin fes ihtiyac›n› devaml›
surette ithal yoluyla karfl›laman›n ekonomik aç›-
dan mümkün olmad›¤›n› görerek, 1827 y›l›nda
‹stanbul Kad›rga, 1833’te Eyüp’te bir feshane
kurmufltur. Üretimine önce fesle daha sonra çe-

flitli dokuma ürünleri ile devam etmifl olan Fes-
hane, kapand›¤› 1986 tarihine kadar üretimini
devam ettirmifltir. II. Mahmut dönemine denk
düflen feshanenin ilk kurulufl y›llar›na, baz› ki-
tap ve makale çal›flmalar›nda de¤inilmifltir. Bu
çal›flmalar, kurulufl y›llar›na ait döneme iliflkin
yap›lmad›¤› için, feshanenin ilk kurulufl y›llar›-
n› k›sa ve yüzeysel olarak ele alm›fllard›r. Bun-
dan baflka, Feshane’nin Eyüp’teki* kurulufl tari-
hi ile ilgili olarak bir k›s›m eserlerde, birbiriyle
çeliflen farkl› tarihler verilmesi ve incelemelerin
yüzeyselli¤i, konu ile ilgili çal›flma yapman›n
gereklili¤ini ortaya ç›karm›flt›r. Bu çal›flma ile
feshane’nin, kurulufl tarihinden (1827), II. Mah-
mut’un padiflahl›¤›n›n bitimine (1839) kadar ge-
çen sürede, kuruluflu ve fes üretimi kapasitesin-
de meydana gelen ilerlemeler ortaya konacakt›r. 

I.Feshane’nin Kurulufluna Giden Süreç:
Asâkir-i Mansûre Kanunnamesinde askere

bafll›k olarak, III. Selim taraf›ndan kurulan Ni-
zam-› Cedit Oca¤› askerinin bafl›na giydi¤i fiu-
bar(2)a’n›n kabul edildi¤i görülmektedir.
1243/1827 y›l› ortalar›na kadar flubara bafll›¤›,
Asâkir-i Mansûre askeri taraf›ndan giyilmeye
devam edilmifltir. fiubara’n›n üretim kalitesinin
düflüklü¤ü, ya¤mur ve güneflten dolay› k›sa bir
süre içinde esnemesi, renginde solma meydana
gelmesi ve yeni üniformayla biçim olarak
uyumsuz gözükmesi, bafll›¤›n de¤ifltirilmesini
gündeme getirmifltir.

‹flte bu s›rada, Kaptan-› Derya Hüsrev Meh-
met Pafla donanmas›yla ‹zmir’de bulunurken,
Yeniçeri Oca¤›’n›n kald›r›ld›¤›n›, yerine munta-
zam ve talimli bir ordu teflkiline baflland›¤›n›
haber al›nca, emri alt›nda bulunan Frans›z Ga-
ilard (daha sonra müslüman olarak Hurflit ismi-
ni alm›flt›r) adl› bir subay›n yard›m›yla, Kalyon-
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Resim 1; Feshanenin kuflbak›fl›
görünümü (Eyüp Belediye
arflivi)

(1) Bu konuda genifl bilgi için
bkz. Ahmet Yaram›fl, II. Mah-
mut Döneminde Asâkir-i Man-
sûre-i Muhammediye, Ankara
Üniversitesi SBE, Bas›lmam›fl
Doktora Tezi Ankara 2002

(2) fiubara: Tepesi müdevver
dilimli, k›rm›z› renkli, üstü-
vanemsi, püsküllü çuha kal-
pak. Krfl: Mehmet Zeki Paka-
l›n, Osmanl› Tarih Deyimleri
ve Terimleri Sözlü¤ü, C.III, ‹s-
tanbul 1993, s.360; ‹smail
Hakk› Uzunçarfl›l›., “Asâkir-i
Mansûreye Fes Giydirilmesi
Hakk›nda Sadrazam›n Takriri
ve II. Mahmud’un Hatt› Hüma-
yunu”, Belleten,XVIII/70,
Ankara 1954, s.224.

* Sn.Yaram›fl’›n tebli¤i ile
gündemimize ald›¤›m›z Fes-
hane konusunun bu seneye
denk getirilmesinin (2004-
2005) flöyle bir özelli¤i var.
Mülkiyeti ve kullan›m› ‹stan-
bul büyük fiehir Belediyesine
ait olan Feshane binas› bafla-
r›l› bir restorasyonla hizmete
al›nd›. Ama ayn› "efor" uygu-
lamada gösterilemedi. Ma-
alesef gayr› fonksiyonel ola-
rak bu güne gelindi. Nihayet
‹st.B.Belediyesi ve Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› ile yap›lan
protokol gere¤i Feshanenin
kullan›m› Bakanl›¤a devre-
dildi.  Bizler Feshane ile alâ-
kal› her türlü müsbet katk›y›
yapabilece¤imizi beyan eder-
ken, geliflmelerin hay›rlara
kap› açmas›n› bekledi¤imizi
ilâve ediyoruz. (yay notu)



cu neferat›ndan bir birlik teflkil ederek, Frans›z
askeri tâlimi üzere e¤itmifl ve askerlerin bafllar›-
na da fes giydirmifltir(3).

II. Mahmut, 1827 y›l›n›n ilk aylar›nda do-
nanmas›yla ‹stanbul’a gelen Hüsrev Mehmet
Pafla’n›n kurmufl oldu¤u askeri birlikten haber-
dar olunca, bu askeri birli¤i Bab-› Seraskeri’ye
ça¤›rarak teftifl etmek ve talim usûllerini gör-
mek istemifltir. Padiflah, askerlerin yapt›¤› talim-
den memnun kalarak, yeni kurdu¤u ordusunun
da bu talim üzere e¤itilmesini emrederken; ayr›-
ca, bafllar›na takt›klar› fes’i be¤enerek, flubara
yerine bunun giyilmesini emretmifltir. 

II. Mahmut’un emri üzerine, Sadrazam Se-
lim Mehmet Pafla, ileri gelen devlet görevlileri
ve ulemadan oluflan bir meclisi toplay›p, Asâ-
kir-i Mansûre askerine bafll›k olarak flubara yeri-
ne fes giyilmesinin uygun olup olmad›¤› müza-
keresini yapt›rm›flt›r. Müzakere de meclis üyele-
ri, fesin flubara yerine asker bafll›¤› olarak giyil-
mesinin uygun oldu¤u sonucuna varm›fllar ve
bu yönde de ç›kart›lan fetvan›n alt›na imzalar›n›
atm›fllard›r(4).

1827 y›l›n›n ortalar›na do¤ru Asâkir-i Man-
sûre askerine fes giydirilmesine(5) karar veril-
dikten sonra baflta Tunus olmak üzere M›s›r ve
Avrupa’dan vakit geçirmeden fes ithal edilmesi
yoluna gidilirken; bir yandan da askerin fes ihti-
yac›n›n içeriden karfl›lanmas› amac›yla ‹stan-
bul’da bir Feshane kurulmas› için çal›flmalara
baflland›¤› görülmektedir. ‹lk olarak, fes imala-

t›nda ehliyet sahibi olan ‹zmirli Katibzade Mus-
tafa Efendi, yeni kurulan Fes Nezaretine naz›r
olarak tayin edilmifltir(6). Ard›ndan, Kad›rga’da
Küçük Ayasofya Camii’nin bat›s›nda ve bugün
Cinci Meydan› ad›yla bilinen Cündi Meyda-
n›’nda Hazine-i Hassa’ya ait bir konak feshane-
ye dönüfltürülmüfl ve fes üretimine bafllanm›fl-
t›r(7).

‹lk zamanlarda feshanenin su dinginin ya-
p›lmam›fl olmas›, iplikhane ve hallaç çarklar›n›n
kurulmam›fl olmas›; boyama kazanlar›n›n kü-
çük gelmesi; iflçilerin yeterince tecrübe sahibi ol-
mamas› gibi nedenlerle üretim miktar› çok dü-
flük kalm›flt›r. ‹malata geçiflin ard›ndan geçen ilk
on günde ancak 250 adet fes üretilmifltir. Eksik-
liklerin giderilmesiyle üretim adetinin birkaç
misline ç›kaca¤› tahmin ediliyordu(8).

Çal›flmalar sonunda Feshane tahmin edilen
üretim kapasitesi yakalam›fl olsa da, Asâkir-i
Mansûre’nin  tüm ihtiyac›n› karfl›lamaktan çok
uzakt›. Bu sebeple Edirne ve Bursa flehirlerinde-
ki fesci esnaf›na ordunun fes ihtiyac›n› karfl›la-
mak üzere siparifl verilmifltir. Fes Nezâreti Asâ-
kir-i Mansûre için gerekli olan 50.000 fes ihtiya-
c›n›n 30.000’ini feshane ve fesci esnaf›ndan, geri
kalan 20.000’i de d›flardan ithal yoluyla karfl›la-
may› hedefliyordu(9). Ayr›ca, yukar›daki flehir-
lere ilaveten, 1830 y›l›ndan itibaren Selanik’teki
fesçi esnaf› da Asâkir-i Mansûre için fes üretimi
yapmaya bafllam›flt›r(10).

Geçen süre boyunca üretilen feslerin, fesha-
ne yap›m› olanlar›, Edirne, Bursa ve Selanik’te
üretilenlere göre kalitesi daha düflüktü(11). Üste-
lik, bu flehirlerde üretilen feslerin renkleri de k›-
sa zamanda solarak esnemekte ve giyilmez hale
gelmekteydi. Bu nedenle yenisinin neferata da-
¤›t›lmas› zarureti ortaya ç›k›yordu. Bundan do-
lay› 1247 y›l› Ramazan Bayram› (4 Mart
1832)’ndan itibaren daha önce, sadece zâbitana
da¤›t›lan ithal Tunus feslerinin neferâta da da¤›-
t›lmas› uygun görülmüfltür. Bu karar ile, Asâkir-
i Mansûre’nin masraflar›n› karfl›lamakla yü-
kümlü k›l›nan Mukataât Hazinesi, fes ithali için
ilave 3200 kese akçe harcamada bulunmufltur.

Asâkir-i Mansûre için Tunus’un yan› s›ra
M›s›r ve Avrupa’dan da fes ithal edilmifltir(12).
Ordunun fes ihtiyac›n›n devaml› surette ithal
yoluyla karfl›lanmaya çal›fl›lmas›, savafllar ve
borçlar nedeniyle s›k›nt› içinde bulunan hazine-
ye de ek yük getirmekteydi. 1831 y›l›n›n sonuna
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Resim 2; Sütlüce’den Fesha-
ne’ye bak›fl  (Eyüp Belediye
arflivi) 

Resim 3; Feshane’de son
hareketli günler (Tasar›m
Dergisi)

(3) Robert Walsh, A Residence
at Constantinople, Vol.II, Lon-
don 1836, p.523.

(4) Uzunçarfl›l›., agm, s.224.

(5) Fes ilk önce Asâkir-i Man-
sûre için bafll›k olarak kabul
edilmifl ise de, bir süre sonra
di¤er askeri s›n›flar›nda fesi
giymeye bafllad›klar› görü-
lür. Bkz. Baflbakanl›k Osman-
l› Arflivi (BOA),Cevdet Askeri-
ye, no. 4330 (3 Muharrem
1245/ 5 Temmuz 1829)).

(6) BOA. Cevdet Askeriye, no.
52095; Ahmed Lütfi Efendi,
Vak’anüvis Ahmed Lütfi Efendi
Tarihi, C.1, ‹stanbul 1999,
s.188. 

(7) Reflat Ekrem Koçu, “Fes-
hane”, ‹stanbul Ansiklopedisi,
C.8, s.4340.

(8) BOA.Cevdet ‹ktisad, no.
488 ( 24 Receb 1244/ 10 fiubat
1828); Hatt-› Hümayun, no.
29067.

(9) Mübahat Kütüko¤lu,
“Asâkir-i Mansûre-i Muham-
mediyye K›yâfeti ve Malze-
mesinin Temini Meselesi, Do-
¤umunun 100. Y›l›nda Ata-
türk’e Arma¤an, ‹stanbul 1981,
s.572. Ayr›ca Edirne’de
15.000, Bursa’da 14.000 fes
imal edilmifltir. Bkz. BOA.
Cevdet Askeriye, no. 8699 (26
Cemaziyel-evvel 1244); Cev-
det ‹ktisad, no. 731, (3 Cema-
ziyel-evvel 1245). 

(10) BOA, Cevdet Askeriye,
no. 52095; Kütüko¤lu, a.g.m.,
s573.

(11) BOA. Cevdet Askeriye,
no.52095 (24 Zilka’de 1245/
16 Haziran 1830); Kütüko¤lu,
a.g.m, s. 573.

(12) BOA. Cevdet Askeriye,
no.52095.



do¤ru, feshane’nin üretim kalitesinin yabanc›
ülke feslerinin kalite düzeyine ç›kar›lmas› için
Serasker Hüsrev Mehmet Pafla bir çal›flma bafl-
latm›flt›r. O, Padiflah II. Mahmut’a Tunus Bey-
lerbeyi Hüseyin Pafla’dan feshane için fes ustas›
istenmesini içeren bir talepte bulunmufltur. Bu
talebi olumlu karfl›layan II. Mahmut, Tunus
Beylerbeyi’ne feshane’de çal›flt›r›lmak üzere fes
ustalar› göndermesini bir hatt-› hümayunla bil-
dirmifltir(13). Hüseyin Pafla’da padiflah›n emri
üzerine, k›sa bir süre zarf›nda, fes üretimi için
gerekli olan usta, halife, tarakç›, örücü, e¤irici,
boyac›, y›kay›c› ve marangozdan oluflan toplam
24 kifliyi ‹stanbul’a göndermifltir. 1 Ramazan
1247 (3 fiubat 1832)’de Tunuslu ustalar› tafl›yan
gemi ‹stanbul’a gelmifltir. 

Tunuslu ustalar feshane’de çal›flmaya baflla-
malar›n›n ard›ndan, kendilerine yard›mc› olma-
s› ve fes yap›m›n›n inceliklerini ö¤renmesi için
Bursa’dan on befl kadar fes kalfas› ‹stanbul’a ge-
tirilmifltir(14). Tunuslu ustalara fes yap›m› için
onlar›n kulland›klar› “‹spanyol Yapa¤›s›” ad›yla
meflhur Merinos Koyunu Yapa¤›s› yerine, tasarruf
sa¤lamak amac›yla Edirne, Serez, Selanik, T›r-
hala ve Hüdavendigar sancaklar›nda bulunan
ve yapa¤›s›n›n yumuflakl›¤›yla bilinen K›v›rc›k
Koyunu Yapa¤›s› kullan›lmas›n›n kararlaflt›r›ld›-
¤› görülmektedir. Bu sancaklara, mubayaac›lar
gönderilerek ihtiyaç oran›nda yapa¤› al›nm›flt›r.

Ancak, K›v›rc›k Koyun Yapa¤›s›n›n perdaht
ve boyama aflamalar›nda yumuflakl›¤›n› kaybe-
dip sertleflmesi nedeniyle fes yap›m› için kulla-
n›lmas›ndan vazgeçilmifltir. Bunun üzerine kali-
teli fes üretimi için fazla maliyete yol açsa da ‹s-
panyol yapa¤›s› ithaline baflvurulmufltur(15). Ay-
r›ca, fes boyamas›nda kullan›lan pronkona bo-
yas›n›n  temini ile feslerin y›kanmas› için bir
dinkhanenin yap›lmas› da en az ‹spanyol yapa¤›-
s›n›n temini kadar önemliydi. Bundan dolay›
eksiklikler süratle giderilmifl, fes üretimine yeni-
den bafllanm›flt›r(16).

Fes Naz›r› Ömer Lütfi Efendi, Tunuslu usta-
lar›n fes üretimi için talep ettikleri malzemeleri
eksiksiz temin etmesine ra¤men, üretilen fesle-
rin renginin soluk ve cans›z, kalite bak›m›ndan
Tunus feslerine göre daha düflük kaliteli olmas›-
n›n sebebini araflt›rmaya bafllam›flt›r. Tunuslu
ustalar, ‹stanbul suyunun fes üzerine ç›kacak
boya rengini düzgün bir flekilde ç›kartmad›¤›n›,
söyleyerek, baflka bir yerde boyama ifllemi ya-
p›lmas›n›n daha iyi sonuç verece¤ini söylemifl-

lerdir. Bunun üzerine ‹zmit’te
Kiraz Deresi suyunda fes y›ka-
ma ifllemi yap›lm›fl; fakat, so-
nuç yine baflar›s›z olmufltur(17).

Bütün gayretlere ra¤men
fes üretim kalitesinin bir türlü
istenilen seviyeye ç›kart›lama-
mas›, Ömer Lütfi Efendi’nin
Tunuslu ustalar›n iyi niyetin-
den flüphelenmesine yol aç-
m›flt›r. O, boya iflinde becerikli
ve iyi bir gözlemci olan Ermeni as›ll› Avanis
A¤a’y› iflçi olarak boyahanede çal›flmaya bafllata-
rak, Tunuslu ustalar›n sanat›n›n inceliklerini ö¤-
renmesini ve onlar›n hilelerini ortaya ç›karmas›
için görevlendirmifltir. Avanis A¤a, k›sa bir süre
içinde fesin boyanmas› ameliyesine iliflkin ince-
liklerini ö¤rendi¤i gibi, Tunuslular›n, iyi fes üre-
tirlerse kendi ülkelerinden fes ithalinin kesilece-
¤i endiflesiyle kas›tl› olarak düflük kaliteli fes
ürettiklerini fark etmifltir(18).

Fes Naz›r› Ömer Lütfi Efendi, Avanis
A¤a’n›n nezaretinde  Beykoz Ka¤›thanesi su-
yunda boyanan fesin renk kalitesinin Tunus fe-
siyle ayn› kalitede oldu¤unu görünce, Tunuslu
ustalar›n sahtekarl›klar› ortaya ç›kar›lm›fl ve tez
elden ülkelerine geri gönderilmifllerdir. Onlar›n
kovulmas›ndan dolay› bofl kalan yerlere ise fes-
hanenin mevcut kalfa ve ç›raklar› tayin edilmifl-
tir. Bu s›rada feshanenin çal›flan› usta, kalfa ve
ç›rak dahil 70-80 kifli civar›nda oldu¤u görül-
mektedir(19).

Feshane, bu kadar çal›flan›n üretimi ile, bafl-
ta Asâkir-i Mansûre olmak üzere devletin di¤er
askeri teflkilatlar›n›n fes ihtiyac›n› karfl›lamas›
mümkün de¤ildi. Ayr›ca, Feshane binas› daha
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Resim 4; Zalpafla’dan Fesha-
neye bak›fl (Eyüp Belediye
arflivi)

Resim 5; Feshane y›k›l›rken
(Eyüp Belediye arflivi)

(13) BOA. Hatt-› Hümayun,
no. 18748.

(14) Kütüko¤lu, a.g.m, s. 575.

(15) BOA. Cevdet Askeriye,
no. 9407.

(16) BOA. Cevdet ‹ktisad, no.
330, 1679.

(17) Miss Pardoe, The Beauties
of the Bosphorus, London 1838,
p. 10.

(18) Ayn› yer.

(19) BOA. Cevdet ‹ktisad, no.
1832; Tevfik Güran, “Fesha-
ne”, Türkiye Diyanet Vakf› ‹s-
lam Ansiklopedisi,‹stanbul
1996, C.14, s.426.



fazla iflçinin çal›flmas› için de yeterli büyüklü¤e
sahip de¤ildi. Tüm Osmanl› askerinin fes ihtiya-
c› dikkate al›nd›¤›nda ihtiyaca cevap verebilme-
si için çal›flan say›s›n›n k›sa bir süre içinde 200’e,
bir süre sonra da 400-500’e ç›kar›lmas› gereke-
cekti(20).

1248/1832 y›l› ortalar›nda Feshane Naz›r›
Ömer Lütfi Efendi(21), feshane’nin üretimini art›-
rabilmesi için kullan›lan binan›n ihtiyaca cevap
verememesi ve feshanenin deniz kenar›ndan da
uzak olmas› nedeniyle, daha uygun bir yere ta-
fl›nmas›, ya da binaya ilave ek yap›lmas› yönün-
de talepte bulundu¤u görülmektedir. Ancak,
Sadrazam Reflit Mehmet Pafla buyruldusunda,
“flimdilik” kayd›yla, mevcut binan›n kullan›lma-
ya devam edilmesini uygun bulmufltur(22).

Bununla beraber, feshanenin geniflletilmesi
için fiyat tespit çal›flmas›na k›sa bir süre sonra
baflland›¤› görülmektedir. Feshaneye ko¤ufl bi-
çiminde iki katl› odalar, ve bir çeflme ilave yap›l-
mas› düflünülmüfl, ancak yap›lan tespit çal›flma-
s› sonucu, geniflletme için 250.000 kurufla gerek-
sinim olaca¤› tespit edilmifltir(23). Üstelik, bu
masraf yap›lsa bile, ordunun asker say›s›n›n ye-
ni ilave birlikler ile artmaya devam etmesi nede-
niyle, yap›lacak yerlerin de alt› ay sonra ihtiya-
ca cevap vermeyece¤i aç›kt›. Bu yüzden, yine sa-
hilde olmak üzere, fakat az masrafla kullan›l›r
hale getirilebilecek bir yer aranmas›n›n daha
do¤ru oldu¤u karar›na var›lm›flt›r. Bu do¤rultu-
da, feshane için en uygun yer, Eyüp Defterdar ‹s-
kelesi’ndeki Beyhan Sultan Saray› olarak tespit
edilmifltir. Üstelik, saray›n feshaneye dönüfltü-
rülmesi için 250.000 kurufl yerine sadece 50.000-
60.000 kuruflun yeterli olmas› sebebiyle 19 Zil-
ka’de 1248/8 Nisan 1833 tarihinde Padiflah II.
Mahmut naklin yap›lmas›n› emretmifltir(24).

Padiflah II. Mahmut’un hatt-› hümayunu
üzere feshanenin Kad›rga’dan Eyüp’e tafl›nma-
s›na hemen bafllanm›fl, 1833 y›l› Nisan ay›n›n so-
nuna do¤ru ya da May›s ay›n›n bafllar›nda tafl›n-
ma ifllemi tamamlanm›flt›r(25). Feshane’nin
Eyüp’teki yeni mekan›nda büyük su deposuna
ilave olarak K›rk Çeflme suyundan bir lüle su-
yun getirilmesi ile iflleri daha da kolaylaflm›flt›r.
Feshane’de yap›lan üç ocakl›k bir boyahane ve
fesleri kurutmak için kurulan tennur ocakl› iki
soba ihtiyac› karfl›lamaya yetti¤inden art›k Bey-
koz Ka¤›thanesi’nde boyama ve y›kama yap›l-
mas›na gerek kalmam›flt›(26). ‹lave olarak 1836
y›l›n›n bafl›nda artan fes talebine karfl›l›k vere-
bilmek amac›yla, feshane’nin hemen yan›nda
bulunan bir k›s›m yerler sat›n al›narak tesisler
geniflletilmifltir(27).

Bu ara da, fes imali için gerekli olan bernekok
isimli kök boyay› temin etmek maksad›yla Yan-
ya, Delvine, ve Kerenpe havalisi ile Kavala, Drama,
Zihne ve Ça¤lay›k kazalar›na memurlar gönderil-
mifltir. Memurlar burada kendilerine emredilen
miktar kadar kök boyas› mubayaas›nda bulun-
mufllard›r. Buralardan ileriki y›llarda da kök bo-
yas› için mubayaada bulunuldu¤u görülmekte-
dir(28).

Fes imali için ithal edilmekte olan ‹spanya
yapa¤›s›n›n da ülkede temin edilmesi için ileriki
y›llarda merinos koyunu, Hazine-i Hassâ’ya ait
olmak üzere Filibe ve Hayrabolu civar›nda yetiflti-
rilmeye bafllanm›fl(29) ve masraflar› hazine tara-
f›ndan karfl›lanm›flt›r(30).

II. Mahmut’un saltanat›n›n sonlar›na do¤ru
feshane’nin modernizasyonuna yönelik çal›fl-
malarda bulunuldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu
amaçla Fransa’dan fes imali için gibi gerekli ye-
ni makine ve aletler sat›n al›nm›flt›r.(31). Ayr›ca,
Feshane’de güç kayna¤› olarak kat›r kullan›m›-
n›n b›rak›l›p, buhar motorunun kullan›lmaya
bafllanmas› da bu y›llara rast gelmektedir(32).

II. Kurulufl y›llar›nda Feshane’nin Üretim
Kapasitesi:

Feshane’nin Eyüp’e tafl›nmas›n›n ard›ndan
1 Muharrem-29 Cemâziyel-ahir 1249/21 May›s-
13 Kas›m 1833 tarihleri aras›ndaki ilk alt› ay
içinde 12.220 adet fes üretimi gerçekleflmifl-
tir(33),. Bu üretim miktar› aylara bölüfltürüldü-
¤ünde, her bir aya yaklafl›k 2367 fes tekabül et-
mektedir. 
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Resim 6; Feshane’nin
y›k›lmazdan önceki son
görüntülüri (Eyüp Belediye
arflivi)

(20) BOA. Cevdet ‹ktisad, no.
1832; Kütüko¤lu, a.g.m,
s.579. 

(21) 29 Cemaziyel-evvel 1252
tarihli bir belgede Feshane
Naz›r› olarak görev yapmaya
devam etti¤i görülmektedir.
Bkz. BOA. Cevdet ‹ktisad, no.
1105.

(22) BOA, Cevdet ‹ktisad, no
9407 (2 Cemaziyel-ahir
1248/27 Ekim 1832).

(23) BOA. Cevdet ‹ktisad, no.
1832; Kütüko¤lu, a.g.m,
s.579.

(24) BOA. Cevdet ‹ktisad, no.
982. 

(25) BOA. Cevdet ‹ktisad, no.
330.

(26) Ayn› belge, Kütüko¤lu,
a.g.m, s. 580.

(27) BOA, Cevdet ‹ktisad,
no.1532(28 fievval 1251/ 16
fiubat 1836).

(28) BOA.Cevdet ‹ktisad, no.
679 ( 7 Muharrem 1250/16
May›s 1834), 260 (19 Safer
1256/ 22 Nisan 1840), 1532
(28 fievval 125/ 16 fiubat
1836)

(29) BOA. Cevdet ‹ktisad
no.977( 16 Rebiyülahir 1268
/8 fiubat 1852).

(30) Ad› geçen belge

(31) BOA. Cevdet ‹ktisad, no.
1832.

(32) Güran, a.g.m, s.427.

(33) BOA. Cevdet ‹ktisad,
no.330( 5 fievval 1249/ 15 fiu-
bat 1834).



Bu tarihleri takip eden ikinci alt› ayda üre-
tim miktar› yaklafl›k iki kat artarak 22.000 fes’e
ç›km›flt›r. Bu rakam aylara bölüfltürüldü¤ünde
ise her bir aya yaklafl›k 4374 fes tekabül eder(34).

Feshanenin bir y›l içinde üretim kapasitesinde
göstermifl oldu¤u geliflme oldukça dikkat çekici-
dir. 

Tablo I

1 Receb- 29-30 Zilhicce 1249 ( 14 Kas›m 1833-
9 May›s 1834) tarihleri aras› aylara göre Feshanenin
fes üretimi

Ay ad› Üretim Adedi
Receb 3335
fiaban 2943
Ramazan 3891
fievval 1889
Zilka’de 3430
Zilhicce 6512
Toplam 22000(35)

Feshanenin fes üretimi  takip eden y›larda
da artmaya devam etmifltir. Örne¤in, 1 Muhar-
rem- 29 Cemâziyelah›r 1250/10 May›s-2 Kas›m
1834 tarihleri aras› alt› ayl›k sürede üretim mik-
tar› 42.000’i geçmifltir. Bu rakamdan feshane’nin
fes üretimi ayl›k olarak 7.000’i buldu¤u anlafl›l-
maktad›r(36). 23 fiaban- 30 Zilka’de/25 Aral›k
1834- 30 Mart 1835 aras›ndaki üç ay bir haftal›k
müddet zarf›nda üretim miktar› 32000’e, ayl›k
olarak ise yaklafl›k 11.000’e ç›km›flt›r. Ayr›ca, 1
Zilhicce 1250- 29 Muharrem 1251/31 Mart–27
May›s 1835 aras›nda 20.607(37), günlük ortalama-
s› 355; 1 Ramazan-28 fievval 1251/1 Ocak - 28
fiubat 1835 tarihleri aras›, son iki ayda yap›lan
fes adedi 19.040(38), günlük ortalamas› 323, Safer
1252/18 May›s- 15 Haziran 1836 tarihleri aras›
12.485(39), günlük ortalamas› 430 idi. 

Feshane, II. Mahmut’un padiflahl›¤›n›n son
y›l›nda üretim kapasitesini büyük oranda art›r-
m›flt›r. Örne¤in, Feshane 1 Cemâz›yelâhir-29
Zilhicce 1254/22 A¤ustos 1838-16 Mart 1839 ta-
rihleri aras›ndaki yedi ayl›k sürede 60.075’i Asâ-
kir-i Mansûre, 99.245’i Redîf-i Asâkir-i Mansûre
askeri için olmak üzere, toplam 159.320 fes üre-
timi gerçeklefltirmifltir. Yedi ayl›k üretimin ayl›k
ortalamas› 22.760, günlük 773’dir(40). 1840 y›l›
bafl› itibar›yla ordunun fes ihtiyac› 180.000 adet
oldu¤una göre, feshane ordunun ihtiyac›ndan
da fazlas›n› üretme kapasitesine ulaflt›¤› görül-
mektedir(41).

III. Feshane Feslerinin Maliyeti:

Feslerin maliyetlerinde malzemelerin fiyat-
lar›yla çal›flanlar›n ücretleri bafll›ca rol oynuyor-
du. Özellikle feshanede yap›lan fesler, ithal me-
rinos yapa¤›s› ve pronkona boyas› kullan›l›yor-
du. Bu nedenle feshane de üretilen fesler, Edir-
ne ve Bursa flehirlerinde yerli yapa¤›ndan ve
k›rm›z› boyadan üretilen feslere göre daha pa-
hal›ya mal ediliyordu.(42)

Tablo II

Feshanenin 1249 y›l›n›n 1 Receb ve 29 Zil-
hicce (14 Kas›m 1833- 9 May›s 1834) aras›ndaki
üretim miktar› ve bir fesin maliyeti 

Aylar Fiyat Kurufl para Say›s›
Receb 33 12 3335
fia’ban 32 4 2943
Ramazan 30 33,5 3891
fievval 34 22,5 1889
Zilka’de 35 5,5 3430
Zilhicce 33 1,5 6512
Toplam 22000(43)

Yukar›daki tabloda görüldü¤ü üzer fesin
maliyeti 30 ile 35 kurufl aras›nda de¤iflmektedir. 

21 Zilka’de 1250/10 Mart 1836 tarihinde
Feshanenin, Darbhaneye ba¤lanmas›na kadar
fesin maliyeti ortalama 35 kurufl civar›nda
iken(44), 1 Zilhicce 1250-29 Muharrem 1251/31
Mart- 27 May›s 1835 tarihleri aras›nda imal edi-
len 20.607 fesin tanesi 45 kurufltan Asâkir-i Man-
sûre askerine verilmifltir (45).

1252/1836 senesi ortalar›nda  Asâkir-i Man-
sûre askeri için olan fesler 40 kurufltan hesapla-
n›rken, redif askeri için ise 35 kurufltan hesap-
lanm›flt›r(46). Daha sonra ayn› y›l›n sonunda ise
her iki askeri s›n›f için 40 kurufl olarak hesaplan-
m›flt›r. Bu fiyat, yukar›daki s›n›flar ile bahriye
askerine (47) II. Mahmut’un saltanat›n›n sonuna
kadar de¤iflmeden uygulanm›flt›r.

Sonuç olarak, II. Mahmut’un Avrupa ordu-
lar› tarz›nda kurdu¤u Asâkir-i Mansûre askeri-
nin fes ihtiyac›n› karfl›lamak amac›yla kurmufl
oldu¤u Feshane, 1827-1833 y›llar›nda Kad›rga-
da, 1833 tarihinden itibaren de Eyüp semtinde
üretim faaliyetini sürdürmüfltür. ‹lk zamanlarda
üretimin geleneksel yöntemlerle yap›lm›fl
Eyüp’teki binaya tafl›nd›ktan sonra ise yeni iflçi
ve aletlerin al›m›yla üretim kapasitesi art›r›lm›fl-
t›r. Böylelikle II. Mahmut’un padiflahl›¤›n›n son-
lar›nda  Feshane, tüm Osmanl› askerinin fes ih-
tiyac›ndan fazlas›n› karfl›layacak kapasiteye ka-
pasitesine ulaflm›flt›r. 
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(34) Kütüko¤lu, a.g.m, s. 589.

(35) Ayn› yer.

(36) BOA. Cevdet Askeriye,
no. 18408 (23 Rebiyül-evvel
1251/19 Temmuz 1835)’den
aktaran Kütüko¤lu, a.g.m.
589.

(37) Ayn› yer.

(38) BOA. Cevdet ‹ktisad, no.
1087(28 fievval 1251/16 fiubat
1836).

(39) BOA.Cevdet ‹ktisad, no.
1092.(20 Rebiyül- ahir 1252/4
A¤ustos 1836).

(40) 1 Cemâz›yelâh›r-29 Zil-
hicce 1254 tarihleri aras›nda
feshane de 60.075 Asâkir-
Mansûre, 99.245 Redif için ol-
mak üzere toplam 159.320 fes
üretmifltir Bkz. BOA. Cevdet
Askeriye, no. 18008. Feshane,
1848-1850 senelerinde
400.000 fes imal etmifltir. Bkz.
Ahmet Seyfettin fiimflek, Fes-
hane Mensucat Fabrikas›, ‹stan-
bul 1960, s.10.

(41) BOA. Cevdet Askeriye,
no.18008.

(42) Kütüko¤lu, a.g.m., s. 586-
589.

(43) Kütüko¤lu, a.g.m, s.589.

(44) BOA. Cevdet Askeriye,
no, 6863; Kütüko¤lu, a.g.m, s.
589.

(45) Ayn› yer.

(46) BOA. Cevdet ‹ktisad, no.
1105 (29 Cemâziyel-evvel
1252/11 Eylül 1836).

(47) BOA. Cevdet ‹ktisad, no.
629 (10 Safer 1253/16 May›s
1837); Hazine-i Hassa Defte-
ri, no. 64. Ayr›ca, 1253 senesi
içinde Asâkir-i Mansûre için
8700, Redif için 2300 fesin k›r-
kar kurufltan bahalar›n›n
ödenmesi için 11 Receb 1253
/11 Ekim 1837 tarihli takrir.
Bkz. BOA. Cevdet Askeriye,
no. 29729.
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EYÜP SULTAN TÜRBES‹’N‹N
GEÇ‹RD‹⁄‹ DE⁄‹fi‹MLER

‹smail ORMAN

1971 y›l›nda Rize’de do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimini Üsküdar’da tamamlad›ktan
sonra 1992 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi

Bölümü’nde lisans e¤itimine bafllad›. 1996 y›l›nda bu bölümden mezun olarak, yine
ayn› üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanat Tarihi Yüksek Lisans

Program›’na kabul edildi. Ayn› y›l, ‹stanbul Türbeler Müzesi Müdürlü¤ü’nde söz
konusu müdürlü¤ün bünyesinde bulunan türbelerdeki çini süslemelerin tespitine
yönelik projeyi gelifltirmek ve gerçeklefltirmek üzere göreve bafllad›. Çal›flmalar›n›
“‹stanbul’daki XVI. Yüzy›l Türbelerinin Çini Süsleme Programlar›” adl› yüksek

lisans tezinde biraraya getirdi. Bosnal› ‹brahim Pafla Türbesi’ne ait olduklar› tespit
edilen iki çini panoyu, Sanat Tarihi Araflt›rmalar› Dergisi’nin 14. say›s›nda

yay›nlad›. Halen çal›flmalar›n› çini a¤›rl›kl› olarak sürdürmekte.



29 May›s 1453’te Fatih’in ordusunun
bafl›nda ‹stanbul’a girifli, sadece flehrin de-
¤il dünyan›n tarihini de de¤ifltiren önemli
bir dönüm noktas› olmufltu. Hz. Muham-
med’in yüzy›llar öncesinden kutlad›¤›, geç-
miflte birçok kumandan›n deneyip de mu-
vaffak olamad›¤› bu fetih, Osmanl›lar’›n ci-
hat alan›ndaki önderliklerini evrensel bir
imparatorluk olma bilinci ile pekifltirmiflti.
fiüphesiz elde edilen baflar› çok büyüktü.
Ancak yüzy›llarca Ortodoks Hr›stiyan
inanc›n›n merkezi olarak varl›¤›n› sürdü-
ren bu flehre, Türk-islâm kültürünün biçim-
lendirdi¤i yepyeni bir kimlik kazand›r›lma-
s› gerekiyordu. Bu husustaki ilk önemli
ad›m, ‹slâmiyet’in ilk y›llar›ndaki cihat fik-
ri ve Hz. Muhammed’in müjdeledi¤i kutlu
kumandan olma arzusu ile ‹stanbul surlar›-
na kadar gelip flehit düflen sahabelerin me-
zarlar›n›n tespit edilerek üzerlerine birer
türbe yapt›r›lmas› olmufltur. fiehri ‹slâmî
geçmifl ile birlefltiren bu uygulaman›n ilk
ve en önemlisi, flüphesiz bunlar›n “ekber ve
ekrem”i say›lan, 671 (h.51) y›l›ndaki seferde
vefat eden “alemdâr-› nebî” Ebu Eyyüb el-
Ensârî için yapt›r›lm›flt›r. ‹stanbul’u fethet-
mek arzusu içinde iken “illet-i zehir”den ve-
fat eden bu mühim flahs›n mezar›, Akflem-
seddin’in kerameti ile mucizevî flekilde bu-
lunmufl, hemen akabinde Fatih Sultan
Mehmed taraf›ndan mezar› üzerine bir tür-
be yapt›r›lmas› buyrulmufltur. 

1. Türbe: Mezar›n mucizevî keflfinin
hemen akabinde inflas›na bafllanan türbe
k›sm›, muhtemelen 1454 y›l› içinde tamam-
lanm›fl olunmal›d›r. Düzgün olmayan se-
kizgen plan üzerinde yükselen duvarlara
sa¤›r bir kasnak vas›tas›yla oturtulan kubbe
ile örtülü olan türbenin mihrap yönündeki
cephesinde dar bir eyvan içine al›nm›fl ola-
rak, yayvan kemerle taçland›r›lan girifl
aç›kl›¤› yer al›r. Türbenin d›fl yüzleri profil-
li silmelerle belirlenmifl çerçeveler içinde
altta dikdörtgen flekilli, üstte ise sivri ke-
merli birer pencere ile teflkilatland›r›lm›flt›r.
Sonraki dönemlerde elden geçirilen deko-
rasyonu ile birlikte, ilerde de¤inece¤imiz
baz› ek ve de¤ifliklikler geçiren iç mekan›n

ortas›nda Ebu Eyyüb el-
Ensârî’nin gümüfl flebeke
içine al›nm›fl sandukas›
bulunur. Söz konusu flebe-
ke ilk olarak 1607 y›l›nda,
k›smet kuyusu ve çini süs-
lemeler ile birlikte Sultan I.
Ahmed taraf›ndan yapt›-
r›lm›fl olup bu durum 1792
y›l›nda Sultan III. Selim ta-
raf›ndan yapt›r›lan bugün-
kü flebekenin kitabesinde
vurgulanm›flt›r. Ayr›ca
türbenin dökme tunçtan
kap› kanatlar› ile pencere
kapaklar› 1786 y›l›nda Sul-
tan I. Abdülhamid taraf›n-
dan yapt›r›lm›flt›r. Bu es-
nada yerlerinden ç›kar›lan
özgün kap› kanatlar› ç›k›fl koridorunda,
pencere kapaklar› ise Karagümrük’teki Ha-
san Pafla Camii’nde kullan›lm›flt›r. 

2. K›smet Kuyusu: 1607(h.1016) tarihi-
ni tafl›yan kuyu, bu yap›ya özel bir ilgi du-
yan Sultan I. Ahmed’in eseri olup su bas-
k›nlar› ve zemin sular›n›n yap›da yaratt›¤›
tahribat›n önüne geçmek amac›yla, türbe
alt›ndan Haliç’e kadar uzanan tüneller ile
birlikte yapt›r›ld›¤› san›lmaktad›r. Ayr›ca
bu esnada türbenin iç mekan› özel olarak
üretilmifl mühr-i süleyman fleklinde ge-
ometrik dekorlu çini süslemelerle kaplan-
m›fl, Eyüp Sultan’›n sandukas› da Sultan III.
Selim taraf›ndan yenisi ile de¤ifltirilecek
olan gümüfl bir flebeke içine al›nm›flt›r. 

Öte yandan türbenin ziyaret mahalline
bakan cephelerindeki çini süslemeler, bir
özellikleri ile di¤er çinilerden ayr›lmakta-
d›r. Öyle ki, bir ço¤unun göbe¤inde görü-
len, sonradan dolgulanarak kapat›lm›fl m›h
izleri, bu çinilerin buraya yerlefltirilmeden
evvel bir XVII. yüzy›l yap›s›nda kullan›lm›fl
olabileceklerini düflündürür. Nitekim türbe
içindeki çini kaplamalarda da görüldü¤ü
gibi, çinilerin yerlerine m›hlarla raptedil-
mesi XVII. yüzy›lda ortaya ç›kan bir uygu-
lamad›r. Do¤rudan bir XVI. yüzy›l yap›s›n-
dan devflirildikleri anlafl›lan ziyaret mahal-
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Resim 1; Eyüp Sultan Türbe-
si’nin Hazîreden Görünümü.



lindeki çinilerde de bu tür izler görülmek-
tedir. Bu durumda, düzeni itibar›yla di¤er-
lerinden farkl› olan türbe cephesinin, 1613
y›l›ndaki onar›mda ziyaret mahalli çini ile
kaplan›rken bofl b›rak›lm›fl oldu¤unu ve
söz konusu çinilerin Sultan I. Abdülha-
mid’in yapt›rd›¤› onar›m esnas›nda yerlefl-
tirilmifl oldu¤unu söyleyebiliriz.

Söz konusu türbenin bafllang›çta ba-
¤›ms›z olarak tasarland›¤› ve daha sonra
nam›na bir de cami yapt›r›ld›¤› bilinmekte-
dir. Bugünkü yap›n›n mihrap duvar›n›
paylaflan bu ilk yap›, türbeden yaklafl›k iki
y›l sonra, 1456(h.863) y›l›nda tamamlanm›fl

ve buna iflaret eden kitabesi
girifl kap›s›na yerlefltirilmifl-
tir. Ayvansarayî’nin nakletti-
¤i kitabenin metni flöyledir:

Çün sekizyüzaltm›flüç sâlin-
de bu ~ Cami‘i Sultân Mehem-
med yapd› nev

Kâne hâzâ misl ü cennetü’n-
naîm ~ Mecmâ‘un lillâh min
kavmi’t-takvâ

Türbe ve cami aras›ndaki
avlunun çevresine ise, kesin
infla tarihi tespit edilemeyen
Sultan Mehmed Vakf›’ndan
onalt› hücreli bir medrese te-
sis edilmiflti. Ayverdi’nin, ca-
mi avlusunu ortaklafla kulla-
nan bu medresenin durumu

hakk›nda yapm›fl oldu¤u restitüsyon dene-
mesi bu konuda bir fikir vermekle birlikte,
özellikle türbe çevresinde oluflan biçimlen-
me bak›m›ndan baz› aksakl›klar› bar›nd›r-
maktad›r. Bu denemede talebelere ait onal-
t› hücre türbenin iki yan›nda avlu s›n›r›
üzerinde eflit flekilde dizilerek arkadaki sa-
¤›r duvarla birlefltirilmifltir. Türbenin ise bu
duvar›n önünde ba¤›ms›z olarak bulundu-
¤u öngörülmüfltür. Öte yandan ortak avlu-
yu paylaflan cami-medrese modelinin geli-
flimi incelendi¤inde, bu türden bir uygula-
man›n Türk Mimarisi’nde baflka bir örne¤i-
nin olmad›¤› dikkati çeker. Bu modelin ilk
uygulamalar›ndan biri olan 1249 tarihli
Kayseri’deki Hac› K›l›ç Camii ve Medrese-
si, caminin avlusunu üç yönde kuflatan
hücreler ve derslikler ile bu modelin tipik
bir örne¤idir. 1404 tarihli Balat’taki ilyas
Bey Camii ve Medresesi’nde de karfl›m›za
ç›kan bu model, düzensiz bir plana sahip
olmakla birlikte, mihrap aks› üzerine yer-
lefltirilmifl dershane birimi ile XVI. yüzy›l
Osmanl› Mimarisi’nde karakteristikleflecek
uygulaman›n ilk örne¤ini oluflturmufltur.
Nitekim bu model, Befliktafl’taki Sinan Pa-
fla(1555-1556), Topkap›’daki Kara Ahmed
Pafla(1558), Edirnekap›’daki Mihrimah Sul-
tan(1565) ve Kad›rga’daki Sokollu Mehmed
Pafla(1571-1572) külliyelerinde, Mimar Si-
nan’›n eliyle en olgun flekline ulaflacakt›r. 

Osmanl› Mimarisi’nin temayülleri ve
Evliya Çelebi’nin “avlunun üç taraf› hücreler-
le müzeyyendir” fleklindeki söylemi göz
önüne al›nd›¤›nda, Ayverdi’nin öne sürdü-
¤ü modelin pek de kabul edilebilir olmad›-
¤› anlafl›lacakt›r. Nitekim yapt›¤›m›z ince-
lemeler sonucunda, türbe-medrese iliflkisi-
nin muhtemel özgün flekli üzerine bir resti-
tüsyon denemesi teklif edilmifltir. Buna gö-
re türbeyi sol taraftan kuflatan ve kad›nlar
mescidi olarak tan›mlanan birimin duvar›-
n›n medrese hücrelerinin bitim noktas› ol-
du¤u, sa¤ taraftaki yap›laflman›n ise bu-
günkü s›n›rlar içerisinde bulundu¤u ileri
sürülmektedir. Bu restitüsyonda türbenin
sa¤›nda üç, solunda ise dört hücre bulun-
du¤u, avlunun iki yan›ndaki befler hücre ile
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Resim 2; Eyüp Sultan Türbe-
si’nin iç Mekan›ndan Gö-
rünüm.

Çizim1; Ayverdi’nin Eyüp
Sultan Külliyesi’nin Özgün
Durumu Üzerine Önerdi¤i
Restitüsyon.



birlikte say›lar›n›n onyediye ulaflt›¤› görül-
mektedir. Vak›f kay›tlar›nda medresede
onalt› ö¤rencinin e¤itim gördü¤ünün belir-
tilmesi her ö¤rencinin bir oday› kulland›¤›-
n› gösterirken, kalan bir hücrenin de mü-
derrise tahsis edildi¤i anlafl›lmaktad›r. Ay-
r›ca bugün türbe ile ç›k›fl koridoru aras›nda
bulunan pencerenin, özgün tasar›mda kap›
olarak ifllevlendirilmifl oldu¤unu düflün-
mekteyiz. Nitekim, Târih-i Sultân Süley-
mân adl› eserde, Kanunî Sultan Süley-
man’›n son sefere ç›k›fl haz›rl›¤›nda iken
Eyüp Sultan Türbesi’ni ziyaret ederek dua
ediflini betimleyen minyatürde arka planda
bu kap›n›n varl›¤› tespit edilmektedir. 1566
y›l› Mart ay›n›n sonlar›nda gerçeklefltirildi-
¤i anlafl›lan bu ziyareti betimleyen söz ko-
nusu minyatür, yap›n›n ilk flekli hakk›nda
da bilgi veren önemli bir kaynak konumun-
dad›r. 

3. Ziyaret Mahali: Nitekim ayn› minya-
tür, bugünkü ziyaret mahallinin o dönem-
de mevcut oldu¤unu ortaya koymaktad›r.
Bu mekan›n özgün tasar›mda bulunup bu-
lunmad›¤›n› aç›kl›¤a kavuflturmak müm-
kün de¤ildir. Ancak kap›n›n iki yan›ndaki
cephelerin üst k›s›mlar›nda kullan›lan ya-
r›m pencereler ve bunun alt›nda uzanan
oyuklar, hemen her dönem yo¤un bir ziya-
retçi kitlesine sahip olan türbenin önünde
bir revak›n bulundu¤unu ve bunun da
muhtemelen hücrelerin önündeki revaklar-
la birlefltirildi¤ine iflaret etmektedir. Ancak
bu cephenin bugün çini ile kapl› olmas› ör-
tünün tafl›y›c› sistemi hakk›ndaki yorumla-
r›n mesnetsiz kalmas›na neden olmaktad›r.
Bununla birlikte, 1613 y›l›nda Sultan I. Ah-
med taraf›ndan yapt›r›lan avlu duvar› ile
oluflturuldu¤u kabul edilen ziyaret mahalli-
nin, söz konusu ziyaretin gerçeklefltirildi¤i
1566 y›l›ndan önceki bir tarihte kapat›larak
mekan haline getirildi¤i anlafl›lmaktad›r.

Öne sürülen restitüsyon türbenin ilk
hali olmakla birlikte, bu fleklini uzun süre
muhafaza edemedi¤i, onar›mlar›n ortaya
ç›kard›¤› de¤iflimlerin yan›s›ra hücrelerin
yerlerini de¤iflik ifllevli yap›lara b›rakt›¤›
görülmektedir. XVI. yüzy›l›n sonlar›nda

kurumsallaflan cülûs törenlerinin burada
gerçeklefltirilmifl olmas›n›n etkisiyle, her
dönemde sultanlar›n özel ilgisine nail olan
yap›ya, valide sultan ve han›msultan gibi
saray mensuplar›n›n, önemli devlet adam-
lar› ve memurlar›n katk›s› tespit edilmekte-
dir. Öte yandan, hanedan mensuplar› d›-
fl›ndakilerin yap›ya olan ilgilerinin, ölümle-
rinden sonra türbenin civar›nda gömülebil-
me istekleri ile ba¤lant›l› oldu¤u dikkati
çekmektedir. Nitekim, her gece “Allah’›n
nuru” ile flereflendi¤ine inan›lan bir kabrin
yak›n›nda gömülme iste¤i, Eyüp’ü hemen
her dönemde cazip bir mezar alan› olmas›-
n› sa¤lam›flt›r. Böylece mezar alan› olarak
düzenlenen türbe arkas›ndaki bölümden
baflka, medrese revaklar›n›n önüne ve içle-
rine de gömü yap›lm›flt›r. 

4. Mustafa Çele-
bi’nin Mezar›: Türbe-
nin sol taraf›nda bugün
küçük bir hazire halin-
deki bölüme, Çandarl›
ibrahim Pafla’n›n 1492
y›l›nda vefat eden o¤lu
Mustafa Çelebi gömül-
müfltür. Bu durum, bu
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Resim 3; Târih-i Sultân Süley-
mân adl› eserde, Kanunî Sul-
tan Süleyman’›n Eyüp Sultan
Türbesi’ne Gerçeklefltirdi¤i Zi-
yareti Betimleyen Minyatür.

Resim 4; Ç›k›fl Koridoru
Önündeki Küçük Hazîre.

Çizim 2; Eyüp Sultan Türbe
Manzumesi’nin Plan›.

Çizim 3; Eyüp Sultan Türbe
Manzumesi’nin Özgün Du-
rumu Üzerine Önerilen Res-
titüsyon. 



k›s›mdaki talebe
hücrelerinin bu ta-
rihten önce ortadan
kald›r›ld›¤›na, ya da
de¤iflik ifllevler ka-
zand›¤›na iflaret et-
mektedir.

5. Niflânc› Ah-
med Pafla’n›n Me-
zar›: Türbenin ziya-

ret mahalinin sa¤ taraf›nda, girifl kap›s›n›n
hemen önünde ise Fatih Sultan Mehmed ve
Sultan II. Bayezid’in hizmetinde bulunup
1496 y›l›nda emekliye ayr›ld›ktan k›sa süre
sonra vefat eden Niflânc› Ahmed Pafla’n›n
mezar› bulunmaktad›r. Restitüsyon dene-
mesi, mezar›n özgün durumda medrese re-
vaklar›n›n alt›nda bulundu¤unu göster-
mekle birlikte, sonradan yap›lan ilaveler ile
ziyaret mahali içinde kalm›flt›r. 

6. Ç›k›fl Koridoru: Özgün yap›da bu-
lunmayan bu mekan›n ne zaman oluflturul-
du¤u hususu tam olarak ayd›nlat›lamam›fl-
t›r. Bu k›sm›n önünde bulunan hazireye
1492 y›l›nda gömü yap›lm›fl olmas›, henüz
Sultan II. Bayezid döneminde yap›da bir ta-
k›m de¤ifliklikler yap›ld›¤›n› ortaya koy-
maktad›r. Nitekim söz konusu mezar ç›k›fl
koridorunun kaplad›¤› iki hücre aras›nda
uzanmaktad›r. E¤er daha önce bahis konu-
su edilen minyatürdeki kap›y›, ç›k›fl kori-
doruna aç›lan kap› olarak -ki yönü itibar›y-

la bunu do¤rulamamaktad›r- yorumlarsak,
burada k›l›ç kuflanan ilk sultan oldu¤u sa-
n›lan Sultan II. Bayezid’in merasiminin ön-
cesinde ya da akabinde, yap›da bu törenin
esprisine özgü baz› de¤ifliklikler yap›ld›¤›-
n› söylemek mümkün olacakt›r. Ancak bü-
tün bu varsay›msal veriler, bu mekan›n
oluflturulmufl olabilece¤ini kan›tlamaktan
uzakt›r.

7-8. Semiz Ali Pafla’n›n Mezar› ve Cüz-
hânesi: Mustafa Çelebi’nin gömüldü¤ü bö-
lüme Kanunî Sultan Süleyman’›n sadraza-
m› iken 1565 y›l›nda vefat eden Semiz Ali
Pafla da gömülmüfltür. Ayvansarayî’nin
cüzhânesinde gömülü oldu¤unu zikretti¤i
Semiz Ali Pafla’n›n mezar›n›n arkas›nda
bulunan hücreyi bir cüzhâneye dönüfltür-
müfl olmakla birlikte, Hac› Beflir A¤a Tür-
besi’nin inflas› ile bir miktar küçültüldü¤ü
anlafl›lmaktad›r. Bugün Hac› Beflir A¤a
Türbesi’nin yan›nda görülen pencere de bu
cüzhâneye ait idi.

9. Lala Mustafa Pafla Türbesi: Bostan
iskelesi’ne aç›lan avlu kap›s› yan›ndaki
hücre ise K›br›s Fatihi olarak nam salm›fl
Lala Mustafa Pafla’n›n 1580 y›l›ndaki vefat›-
n› takiben buraya defnedilmesinin ard›n-
dan bozularak, sütunlar üzerinde yükselen
kemerlerin tafl›d›¤› kagir kubbe ile örtülü
türbesi infla edilmifltir. Ancak bunun arka-
s›ndaki iki hücrenin ak›beti hakk›nda bir
bilgiye ulafl›lamam›flt›r.

10. Hâcet Penceresi ve D›fl Avlu Duva-
r›: Sultan I. Ahmed’in yap›ya katk›s› sadece
türbe içinin dekorasyonu ile s›n›rl› kalma-
m›fl, 1613 y›l›nda gerçeklefltirilen kapsaml›
bir infla faaliyeti esnas›nda ziyaret mahalini
avludan ay›ran duvar ve bunun üzerinde
bulunan hacet penceresinde baz› de¤iflik-
likler yap›lm›flt›r. Ayr›ca giriflin yan›ndaki
sebil de bu esnada eklenmifltir. Türbenin gi-
rifl kap›s› ile ayn› aks üzerinde yer alan bu
pencere, içeriye girecek kadar vakti olma-
yan ziyaretçilerin ayaküstü dua ederek va-
zifelerini yerine getirdi¤i bir niyâz yeridir.
Daha önce zikredilen minyatürde bu pen-
cerenin varl›¤› tespit edilmekle birlikte bu-
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Resim 5; Ç›k›fl Koridoru.

Resim 6; Hacet Penceresi. 

Resim 7; Avlu Duvar›. 



günkü görüntüsüne bu esnada ulaflm›flt›r.
Pencereyi örten flebeke de Sultan I. Ah-
med’in hayrat› olup üzerinde ayet ve ev-
radlar okunmaktad›r. Pencerenin üst k›s-
m›ndaki kartufllara Eyüp Sultan öven bir
k›ta, iç k›sm›ndakine ise onunla ilgili bir ha-
dis-i flerif ifllenmifltir. Kap›n›n üzerindeki
mermer levhaya hakedilmifl olan, Hocazâ-
de Mehmed Esad Efendi’nin kaleme ald›¤›
kasidenin de bu düzenleme esnas›nda yer-
lefltirildi¤i anlafl›lmaktad›r. 

Evliyâ Çelebi’nin yap›dan “mübarek me-
zar›n›n dehlizinin pencereleri, cami’in avlusu-
na bakan bütün duvarlar› çini ile süslü bir nur-
lu türbe” olarak bahsetmesi, avlu duvar› ile
ziyaret mahallinin duvarlar›n› kaplayan,
ancak bu yap› ile hiç bir alakas› bulunma-
yan XVI. yüzy›l›n ikinci yar›s›na ait çinile-
rin, söz konusu düzenleme esnas›nda yer-
lefltirildi¤ine iflaret etmektedir. Ayr›ca ben-
zer bir uygulaman›n Sultan I. Ahmed’in At-
meydan›’nda kendi nam›na yapt›rd›¤› ca-
mide de karfl›m›za ç›kmas›, türbe içinde
kullan›lan örneklerde oldu¤u gibi art›k ka-
litesini yitirmifl olan çinilerin bu yap›ya la-
y›k görülmemifl olmas›ndan kaynaklan-
maktad›r. Nitekim törensel bir anlam kaza-
nan böyle bir yap›da daha farkl› bir uygula-
may› beklemek yersiz olurdu.

Öte yandan, XVI. yüzy›la ait çini süsle-
melerin görüldü¤ü ç›k›fl koridorunun da
bu düzenleme esnas›nda oluflturulmufl ol-
mas› kuvvetle muhtemeldir. Zira, tarihi
kaynaklar›n tan›kl›k etti¤i ilk k›l›ç kuflanma
törenini gerçeklefltiren Sultan I. Ahmed’in,
böyle bir de¤iflikli¤e gitmesi ihtimali akla
yatk›n görünmektedir. 

Bununla birlikte üst pencere aralar›nda,
sar› renk uygulamas› ile Tekfur Saray› ör-
neklerine yaklaflmakla birlikte renk, desen
ve teknik özellikleri ile bu merkezden ç›kan
örneklere nazaran son derece baflar›s›z olan
çiniler önemli bir problem teflkil etmekte-
dir. Söz konusu çinilerin, 1724-1725 y›lla-
r›nda türbede bir dizi onar›m gerçeklefltir-
di¤i bilinen Damad ibrahim Pafla taraf›n-
dan yapt›r›lm›fl olmas› muhtemeldir. Bir

baflka ihtimal, Ka-
dem-i Saadet’in tür-
beye yerlefltirildi¤i
1732 y›l›nda Sultan
I. Mahmud taraf›n-
dan yapt›r›lm›fl
olunmalar›d›r. An-
cak söz konusu çini-
lerin, bu tarihlerde
faaliyette olan Tek-
fur Saray›’na male-
dilemeyecek kadar
kötü örnekler olma-
lar›, bu görüfllerin
do¤ruluklar›n› flüp-
heli k›lmaktad›r. Bu
aç›dan öne sürülebilecek bir di¤er tarih Sul-
tan III. Selim’in Eyüp Sultan Camii’ni tec-
did ettirdi¤i 1800 y›l›d›r. Özellikle pencere
köfleliklerinde kemerin kavisine göre flekil-
lenen panolar bu tarihe iflaret etmekle bir-
likte, çinilerin üretim merkezi hakk›nda be-
lirsizli¤i de beraberinde getirmektedir. Bo-
yutlar› itibar›yla dahi belirgin bir tutars›zl›k
sergileyen bu çinilerde görülen serbest el
çal›flmas›, Kütahya ya da Çanakkale gibi
geleneksel çini merkezlerini oldu¤u kadar,
özellikle 1750’lerden sonra s›kça baflvuru-
lan yurtd›fl›ndaki merkezlerden birinde
üretilmifl olabilecekleri ihtimalini akla ge-
tirmektedir. Ancak arfliv araflt›rmalar›m›z
henüz bu konuya ›fl›k tutacak herhangi bir
bilgiyi sunmad›¤› için, bu gö-
rüfller spekülasyon olarak ka-
lacakt›r. 

Ancak çinilerin durumunu
bir kenara b›rakacak olursak,
türbenin avlu duvar›n›n bu-
günkü fleklini 1800 y›l›nda al-
d›¤› kesindir. Ayverdi’nin nak-
letti¤i, 1956 y›l›na kadar cami-
de bulunan ruznâmede, cami-
den sonra türbenin tamirata
al›nd›¤› ve bu tamirat›n özel-
likle d›fl tarafta yo¤unlaflt›¤›
belirtilmektedir. Nitekim ziya-
ret mahalinin önünde yükselen
dalgal› saçak ile bunun olufl-
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Resim 8; Sultan I. Ahmed’in
Eseri Olan Sebil.

Resim 9; Gürcü Mehmed Pa-
fla’n›n Mezar› Önündeki Ha-
cet Penceresi.



turdu¤u sundurma-
y› tafl›yan sütunlar›n
bafll›klar› ve köflele-
rine Sultan III. Se-
lim’in tu¤ras›n› havi
çeflmecikler yerleflti-
rilmifl, Mevlevi sik-
keleri ile taçlanan
bir parmakl›¤›n ku-

flatt›¤›, Eyüp Sultan’›n gasledildi¤ine inan›-
lan alan bu esnada oluflturulmufltur. 

11-12. Sultan I. Ahmed Sebili ve Mus-
tafa A¤a’n›n Mezar›: Yar›m sekizgen plan
üzerinde yükselen üç cephesi ile avluya
do¤ru taflan sebil, klasik örneklerden biri-
dir. Sütunlar›n ay›rd›¤› pencereler düzeltil-
mifl sivri kemerler ile taçland›r›lm›fl ve geç-
me halkalarla dekore edilen flebekelerle ka-
pat›lm›flt›r. Sebile tarih düflüren kitabe ise
sütun bafll›klar› aras›ndaki kartufllara ve
kap› kemeri üzerindeki panolara hakedil-
mifl olup 1613(h.1022) tarihini vermektedir.
Sebilin iç mekan›nda suyun sa¤land›¤› kla-
sik tarzda bir çeflme bulunur. Bunun yan›n-
daki merdivenler ise türbenin alt›nda uza-
nan dehlize aç›lmaktad›r. Sebilin arka tara-
f›nda yükselen set üzerinde ise, 1624 y›l›n-
daki vefat›n› takiben buraya defnedilen ve
Kösem Sultan’a olan yak›nl›¤› ile haremde
önemli bir nüfuz edinmifl olan Dârü’s-sa-
ade A¤as› Mustafa A¤a’n›n mezar› vard›r. 

13-14. Mahfiruze Kad›n Cüzhânesi ve
Mezar›: Ayvansarayî’nin “türbe-i flerîfin
bâb-› kebiri ittisâlinde” oldu¤unu belirtti¤i
mekan›n sebilin arkas›nda bulunan ve bu-
gün Kad›nlar Mescidi olarak adland›r›lan
mekan oldu¤unu düflünmekteyiz. Haskan,
ç›k›fl koridorunun arkas›ndaki mekan› ifla-
ret etmekte ise de, Ayvansarayî’nin tarif et-
ti¤i yer ile hiç bir alakas› bulunmamaktad›r.
Söz konusu mekan muhtemelen 1613 y›l›n-
da, Sultan I. Ahmed’in kad›n› ve Sultan II.
Osman’›n annesi Mahfiruze Kad›n taraf›n-
dan, bir cüzhâne olarak yapt›r›lm›fl olup
muhtemelen kendi vasiyeti üzerine ölümü-
nü takiben türbe arkas›ndaki bahçeye def-
nedilmifltir. 

Bu mekan, muhtemelen XIX. yüzy›lda
bir cüzhâne olmaktan ç›kar›lm›fl ve kad›n-
lar›n kullan›m›na mahsus bir mescid haline
getirilerek, k›ble duvar›na Kabe’nin tasvir
edildi¤i XVII. yüzy›l özelliklerini sergileyen
bir çini pano yerlefltirilmifltir. Nitekim bu-
gün bir camekanla kapat›lan aç›kl›¤› örten
kemer de bu dönemin özelliklerini tafl›mak-
tad›r. Ayr›ca söz konusu mekanda, Rama-
zan aylar›n› burada itikâfla geçirmeyi adet
edinen Adile Sultan’›n Eyüp Sultan için ka-
leme ald›¤› bir kaside bulunmaktad›r.

15. Gürcü Mehmed Pafla’n›n Mezar› ve
Hâcet Penceresi: Semiz Ali Pafla’n›n meza-
r› ile avlu duvar› aras›ndaki bölüme, Sultan
I. Ahmed döneminden itibaren önemli dev-
let görevleri ifa ettikten sonra 1626 y›l›nda
vefat eden Gürcü Mehmed Pafla gömülmüfl
olup mezar›n›n önüne bal pete¤i flekilli bir
flebeke ile örtülen hacet penceresi aç›lm›fl-
t›r. Bu pencerenin üzerindeki kitabede ise
paflan›n ölüm tarihini veren bir manzume
okunmaktad›r. 

16. Kadem-i Saadet: Sultan I. Mahmud
taraf›ndan türbeye ba¤›fllanan Kadem-i Sa-
adet, bugünkü yerine 1731 y›l›n›n Aral›k
ay›nda yerlefltirilmifl olup buna tarih düflü-
ren manzume niflin üzerindeki kitabeye ifl-
lenmifltir. Niflin içinde ise, Sultan I. Ahmed
ve Sultan III. Selim’in Kadem-i Saadet için
kaleme ald›klar› k›talar okunmaktad›r.
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Resim 10; Avlu Duvar›ndan
Çini Panolar.

Resim 11; Türbe Manzumesi-
nin D›fl Avluya Bakan Cephesi. 



17-18. Hac› Beflir A¤a Türbesi ve Sebi-
li: Avlu kap›s› ile Semiz Ali Pafla Cüzhâne-
si aras›nda bulunan bu yap›n›n, Sultan I.
Mahmud ve Sultan III. Osman dönemlerin-
de haremin en önemli simalar›ndan biri ha-
line gelen Dârü’s-saade A¤as› Hac› Beflir
A¤a taraf›ndan, avlunun iki yan›ndaki
medrese odalar› üzerine mahfiller infla et-
tirdi¤i 1731-1732 y›llar›nda yapt›r›lm›fl
olunmas› muhtemeldir. Ancak, türbenin
hacet penceresinin iç yüzünde görülen çefl-
melerin üslup özellikleri, 1746 y›l›nda vuku
bulan ölümünden bir süre önce yapt›r›lm›fl
olmas› ihtimalini daha kuvvetli k›lmakta-
d›r. Ayr›ca bu türbenin kap› aç›kl›¤›na ba-
kan yüzünde bir pencere ve üzerinde de iki
sat›r halinde düzenlenmifl bir ayet kufla¤›
yer almaktad›r. Öte yandan detayl› incelen-
di¤inde, camide 1798-1800 y›llar› aras›nda
gerçeklefltirilen yenileme esnas›nda bu du-
varda baz› de¤ifliklikler yap›lm›fl oldu¤u
anlafl›lacakt›r. Nitekim ayet kufla¤›n›n al-
t›nda görülen silmeler ve pencere alt›nda
uzanan mermer parça, pencere say›s›n›n iki
oldu¤una iflaret etmektedir. Nitekim bu bö-
lümde yap›lan de¤ifliklikler bununla da s›-
n›rl› kalmam›fl, Ayvansarayî’nin cüzhânesi
içinde gömülü oldu¤unu belirtti¤i Semiz
Ali Pafla’n›n mezar› d›flar›da b›rak›larak bu-
gün cüzhâne olarak tan›mlanan bölüm, ha-
zireden ve Hac› Beflir A¤a’n›n türbesinden
ahflap camekanlarla ayr›lm›flt›r. 

19. Türbedâr Odas›: Ç›k›fl koridorunun
solunda ve avlu zemininden yüksekte bu-
lunan bu bölümün ne zaman eklendi¤i hu-
susu ayd›nlat›lamam›flt›r. Yay kemerli bir
kap› ve merdivenlerle ulafl›lan L fleklindeki
bir sofa ve arkas›nda dikdörtgen planl› bir
odadan oluflan bu mekan›n sofa k›sm›nda
görülen ocak, buras›n›n ayn› zamanda mut-
fak olarak ifllevlendirildi¤ini ve bar›nmaya
mahsus bir mekan olarak tasarland›¤›n›
göstermektedir.

Bugünkü flekline 1800 y›l›nda ulaflt›¤›
anlafl›lan yap›da, bu tarihten sonra k›smi
onar›mlar ve küçük çapl› de¤ifliklikler ol-
du¤u görülmektedir. Cumhuriyet’in ilan›-
na de¤in bu görünümünü muhafaza eden

türbe 1924 y›l›nda tekke ve zavi-
yeleri kapatan kanunun kabu-
lünden istanbul’un fethinin 500.
y›ldönümüne isabet eden 1953
y›l›nda yeniden ziyarete aç›l-
m›flt›r. Bu münasebetle kapsam-
l› bir onar›m da geçiren türbe,
halen bak›ml› ve iyi durumda-
d›r. Bununla birlikte, yak›n za-
manlarda türbenin içinde ve d›-
fl›nda oluflturulan ilaveler ile ta-
rih ve kültürüne sahip ç›kma bi-
linci içinde olan ayd›nlar için
son derece rahats›z edici bir me-
kan haline gelmifltir. Ancak bi-
zim rahats›zl›¤›m›z, bizzat dev-
letin kendi kurumlar› taraf›ndan bir rant
kap›s› haline getirilen Eyüp Sultan’› saf
duygularla ziyaret eden insanlar›n yaflad›¤›
rahats›zl›¤›n yan›nda, flüphesiz hiçbir an-
lam ifade etmeyecektir. Dile¤imiz ve umu-
dumuz, tüm bu yanl›fll›klar›n bir an önce
giderilmesidir. 
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Resim 12; Hac› Beflir A¤a Se-
bili’nin iç Taraftan Görünü-
mü.
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Osmanl› padiflahlar› daha önceki Türk
hakanlar› gibi  an›tsal türbelerde yatmakta-
d›rlar. ‹mparatorlu¤un yükselme ve geniflle-
me dönemlerinde içinde bulundu¤u durum
türbe mimarisine de yans›m›flt›r. ‹lk dönem-
lerdeki yap›larda bir aray›fl gözlenmekte
klasik dönemde ise mimari ve süslemede
kullan›lan unsurlar›n bir standarda kavufl-
tu¤u görülüyor. Süslemeler ilk dönemde da-
ha az ve sade iken klasik dönemde ço¤al-
m›flt›r. Gerileme ve çöküfl dönemlerinde her
padiflah için türbe yap›lmasa da süslemele-
rin daha yo¤un ve ihtiflaml› oldu¤u görülür.
36 Osmanl› padiflah›n›n alt›s› Bursa’da, yir-
mi dokuzu ‹stanbul’da gömülüdür. Edir-
ne’de ölen padiflah olmas›na ra¤men hiçbiri
buraya defnedilmemifltir. ‹stanbul’daki yedi
ayr› türbede yirmi padiflah bir arada yat-
maktad›r. 

27 Nisan 1909-3 Temmuz 1918 y›llar›
aras›nda hüküm süren Sultan Reflad (D.2
Kas›m 1844-Ö.3 Temmuz 1918) sur d›fl›nda
türbesi olan tek Osmanl› padiflah›d›r.(Resim
1) Türbe Eyüp’te Bostan ‹skelesi’ne yak›n bir
arsa üzerine yap›lm›flt›r. Güney do¤usunda
türbeyle beraber infla edilen Refladiye Mek-
tebi yer al›r. (Resim 2)

Sultan Reflat tahta geçti¤i günlerde ken-
disi için bir türbe ve yak›n›na bir okul yap-
t›rmaya karar vermifltir. Bu ifl için Mimar
Ahmed Kemaleddin Bey’i (1870-1927) gö-
revlendirir. Sultan›n bafl mabeyincisi Lütfi
Bey an›lar›nda Mimar Kemaleddin Bey’in 28
Haziran 1910 günü saraya kabul edilerek
plânlar›n  padiflah taraf›ndan incelendi¤ini
yazmaktad›r. Ayn› kifli padiflah›n su ve ço-
cuk sesini de çok sevdi¤ini nakleder. Böyle-
ce seçilen bölgenin ve türbenin yan›ndaki
okulun inflas›n›n sebebi anlafl›lmaktad›r.(1)

Ayr›ca Eyüb’ün manevi atmosferi dindar ol-
du¤u bilinen padiflah›n buray› seçmesindeki
bir baflka  sebep olmal›d›r.

Türbenin mimar› Kemaleddin Bey, 1870

y›l›nda ‹stanbul’da
do¤du. (Resim 3)
Burada bafllad›¤›
e¤itimine babas›n›n
görevi nedeniyle
gittikleri Girit’te de-
vam etti. Lise e¤iti-
mini Nümune-i Te-
rakkî ‹dadisi’nde ta-
mamlad›.

1887 y›l›nda gir-
di¤i Hendese-i Mülkiye Mektebi’ni
1891’de bitirdi. 4 y›l bu okulda mimari tasa-
r›m dersine giren Prof. Jasmund’un asistan-
l›¤›n› yapt›. Bu dönemde okul d›fl›nda konut
tasar›mlar› yapm›flt›r. Prof. Jasmund’un
önerisi üzerine 1895’te mimarl›k e¤itimi gör-
mek üzere devlet taraf›ndan Berlin’e gönde-
rildi. 2 y›l Charlottenburg Technische
Hochschule’ye devam ederek mimar unva-
n›n› ald›. 2,5 y›l mimari bürolarda çal›flt›.

Nisan 1900’de ‹stanbul’a dönerek Hen-
dese-i Mülkiye’deki görevine yeniden baflla-
d›. 1901’de askeri yap›lar mimarl›¤›na  atan-
d›. Kemaleddin Bey’in mimar olarak en ve-
rimli y›llar› Evkaf Nezareti ‹nflaat ve Tami-
rat Dairesi müdür ve bafl mimar› olarak ça-
l›flt›¤› 1909 -1919  aras›ndaki 10 y›l›k dönem
olmufltur.Bu dönemde Sultan Ahmed, Fatih,
Ayasofya, Yeni Cami gibi büyük külliyelerin
yan› s›ra bir çok küçük cami ve mescit ona-
r›lm›flt›r. Bu çal›flmalar ona ulusal mimarl›k
anlay›fl›n›n geliflmesine yard›mc› olan birin-
ci elden bilgileri sa¤lam›flt›r.

1922 y›l›nda Kudüs’ten gelen bir davet
üzerine Mescid-i Aksa ve Kubbettü’s-sah-
ra’n›n onar›mlar›n› üstlenmifltir. Mescid-i
Aksa’n›n onar›m›nda
gösterdi¤i baflar› nede-
niyle 1926’da ‹ngiliz Kra-
liyet Mimarlar Akademi-
si’ne üye seçilmifltir. Ele
alaca¤›m›z türbenin infla
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Resim 1; Sultan Reflad (D.2
Kas›m 1844-Ö.3 Temmuz
1918) 

Resim 2; Sultan Reflad Türbesi

Resim 3; Mimar Kemaleddin
Bey 

(1) Y›ld›r›m Yavuz, Birinci
Ulusal Mimarl›k Dönemi ve
Mimar A. Kemalettin Bey,
O.D.T.Ü., Mimarl›k Fakülte-
si Bas›m ‹flli¤i, Ankara, 1981,
s. 138

Resim 4-5



edildi¤i y›llarda Osmanl› toplumunda orta-
ya ç›kan bat› hayranl›¤›na karfl› Türkçülük
ak›m›n›n etkisiyle toplum hayat›n› ilgilendi-
ren her alanda yeni bir yap›lanmaya gidil-
meye çal›fl›lm›flt›r. Bu ak›mdan mimarimiz
de etkilenmifltir. Yaklafl›k yüz y›l boyunca
yabanc› ve az›nl›k mimarlar›n elinde ve bat›
etkisinde yozlaflmaya yüz tutan Türk mima-
risinin tarihi de¤erlerini topluma yeniden
tan›tmay› amaçlayan birkaç mimar aras›nda
Kemaleddin Bey’de yer alm›fl, eserleri, ona-
r›mlar› ve baz› gazete ve dergilerde yay›nla-
nan makaleleri ile bunda  etkili de olmufltur.
Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni baflkenti An-
kara’da yo¤un bir çal›flma temposu içinde
iken 57 yafl›nda vefat etmifltir.(2)

Birinci Ulusal  Mimarl›k Dönemi (1908-
1930) olarak adland›r›lan y›llarda Mimar Ke-
maleddin Bey’in gerçeklefltirdi¤i önemli eser-
lerden baz›lar› flunlard›r: ‹stanbul Eminö-
nü’nde Birinci Vak›f Han (1918), Bahçekap›
Dördüncü Vak›f Han (1916-1926), Ankara
‹kinci Vak›f Han (1928-1930), Medresetü’l-Ku-
zat, (Bu günkü ‹stanbul Üniversitesi Kütüp-
hanesi 1913), Ankara Gazi ‹lk Muallim Mekte-
bi, (Bugünkü Gazi Üniversitesi 1927-1930),
Edirne Gar› ve toplumda iyice tan›nmas›na
vesile olan Lâleli Harikzedegan Evleri (1922)

Mimar Kemaleddin Bey’in Sultan Reflad
Türbe’sini ve okulu 1910 y›l›nda tasarlad›¤›-
n› ön tasar›m paftalar›na kaydetti¤i tarihten
de ö¤renmekteyiz. (Resim 4) Refladiye Mek-
tebi’nde 1911 y›l›n›n ekim ay›nda e¤itim ya-
p›ld›¤› bilinmektedir. Bu tarihten hareketle
türbeninde 1911-12 y›llar›nda bitirildi¤i öne-
rilmektedir. Türbenin içindeki kuflak yaz›s›-

n›n hattat› Ömer  Vasfi Efen-
di’nin imzas›n›n alt›nda 1333-
1915 tarihi okunur. Kuflkusuz
türbe bu tarihten önce ola-
maz.

Türbede Osmanl› mimari
gelene¤ine ba¤l› olarak sekiz-
gen plân uygulanm›flt›r. (Re-

sim 5) Bir platform üzerinde yükselen türbeye
Haliç yönüne bakan on basamakl› bir merdi-
ven ile ç›k›l›r. Türbenin yap›m›nda küfeki ta-
fl›, kap› pencere ve döflemelerde mermer kul-
lan›lm›flt›r.8,5 metre çap›ndaki kubbe kurflun
ile kapl›d›r.Giriflin iki yan›na yap›lan yar›m
kubbeli, üçgen plânl› , müstakil giriflleri olan
iki oda sekizgen plânl› yap›n›n girifl cephesi-
nin tabanda dörtgene tamamlanmas›n›  sa¤la-
m›flt›r.Bu özellik daha önce türbe mimarisin-
de görülmeyen ve devam› da olmayan bir uy-
gulamad›r.Türbe görünüfl olarak Fatih’teki
Mimar Sinan’›n eseri Hüsrev Pafla Türbesi’ni
hat›rlat›r. (Resim 6)

Tebli¤imizin konusu olan çiniler Kütah-
ya’da Haf›z Mehmet Emin Efendi ve Ortak-
lar› (Hac› Minasyan ve Hac› Karabet) tara-
f›ndan imal edilmifltir. (Resim 7) 1872’de
Kütahya’da do¤an Haf›z Mehmet Emin
Efendi, Kütahya’da ikamete mecbur tutulan
Mücellid Mehmet Hilmi Efendi’nin ç›ra¤›-
d›r. Ustas›n›n ‹stanbul’a dönmesiyle atölye-
nin bafl›na geçmifltir. 1892-93 y›llar›na kadar
seramik üretimine devam ettikten sonra çini
üretimine bafllam›flt›r. 1918 y›l›na kadar çini
imal etti¤i bilinen Haf›z Mehmet Emin Efen-
di, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun çökmesi ve
siparifllerin azalmas›yla yeniden seramik
imalat›na dönmüfltür. Bu çal›flmalar›na 1922
y›l›nda Kütahya’n›n iflgali s›ras›nda Yunan-
l›lar taraf›ndan öldürülünceye kadar devam
etmifltir. Haf›z Mehmet Emin Efendi’nin çini
süsleme program›n› gerçeklefltirdi¤i binalar-
dan baz›lar› flunlard›r: Konya Sanayi Mekte-
bi, ‹stanbul Haydarpafla Vapur ‹skelesi, ‹s-
tanbul Vak›f Hanlar›, Kütahya Hükümet
Kona¤›, Büyük Postane (‹stanbul) Çapa
Yüksek Ö¤retmen Okulu.

Türbede Sultan Reflad ile efli Kâmures
Baflkad›nefendi yatmaktad›r. Bas›k kemerli
girifl kap›s›n›n kemer dolgular›nda rumile-
rin oluflturdu¤u bir bordürün içinde kobalt
zeminli bir bahar dal› kompozisyonu vard›r.
(Resim 8-8A)
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(2) Y›ld›r›m Yavuz, Kema-
leddin Bey, Dünden Bugüne
‹stanbul Ansiklopedisi, C.
IV, Türkiye Ekonomik ve
Toplumsal Tarih Vakf› Ya-
y›nlar›, ‹stanbul, 1993, s.521

Resim 7; 

Resim 8-8A 

Resim 6; 



Girifl’in üzerinde Yeni Cami Hünkar
Kasr›’ndaki (1663) bir kompozisyondan
kopya edilmeye çal›fl›lan iki adet pano yer
al›r.(Resim 9) Beyaz zemin üzerinde mavi-
nin tonlar› ile resmedilmifl bahar dallar› gö-
rürüz. (Resim 10) Köflebentlerde k›rm›z› ze-
min üzerinde rumiler vard›r. Yeni Ca-
mi’deki örnek ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda bir
çok unsurun göz ard› edildi¤i ortaya ç›k-
maktad›r. Bahar a¤ac›n›n iki yan›ndaki
muhteflem yapraklar at›lm›fl, tek bir gül
motifi ile yetinilmifltir. Köflebentlerdeki bu-
lutlar yerine rumiler kullan›lm›flt›r. Pano-
nun alt k›sm›ndaki bölüm ise baflka bir yer-
de kopya edilerek kullan›lm›flt›r. Türbedeki
panolar›n ölçüsü 80x100 cm. dir. 20x20 ve
21x21 cm. karolardan oluflur. 

Girifl kap›s›n›n üzerindeki bahar dall›
panonun iki yan›nda Topkap› Saray› Hare-
mi, Valide Sultan Oturma Odas› ve Yeni
Cami Hünkar Kasr›’nda benzeri bulunan
bir pano yer almaktad›r. (Resim 11) Rumi
kompozisyonlu vazodan ç›kan, gül, lâle ve
zambaklar›n aras›nda büyük karanfiller he-
men dikkat  çeker. Mavinin tonlar› ve k›r-
m›z›n›n kullan›ld›¤› panonun etraf›nda he-
men alt›ndaki selvili panonun bordürü kul-
lan›lm›flt›r. ‹ki kez tekrarlanan pano 141x53
cm. ölçülerinde, 17,5x25 ebad›nda karolar-
dan oluflur. (Resim 12) 

Türbedeki bütün panolar›n etraf›n› Ka-
nuni Sultan Süleyman Türbesi’nden (1566)
aktar›lan bordür çevreler. (Resim 13) Kanu-
ni türbesinde beyaz zemin üzerinde olufltu-
rulan kompozisyon Sultan Reflad Türbe-
si’nde renkleri de¤ifltirilerek kobalt zeminli
olarak yap›lm›flt›r. Kanuni Türbesi’ndeki
bordürler 15.5x30cm ölçülerinde, Sultan
Reflad Türbesi’nde 14x25cm’dir. Sekizgen
plânl› türbenin k›r›lan köflelerine gelen bor-
dürler ikiye bölünerek 7x25cm ölçülerinde
kullan›lm›flt›r. Kompozisyonun kopya edi-
len örnektekine sad›k kal›narak yap›ld›¤›
görülür.

Girifl’in sa¤›nda ve solunda beyaz ze-
min üzerinde k›rm›z› ve mor üzümlü yeflil
yaprakl› asma dallar› aras›nda küçük bir
platform üzerinde yükselen selvili bir kom-
pozisyon görmekteyiz. Sultan Ahmed ca-
misinden kopya edilen bu panoda da asl›
ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda birçok de¤ifliklik
göze çarpmaktad›r. Sultan Ahmet’teki ör-
nekte gösteriflli platform ve iki yan›nda na-
türalist üslupta lale ve karanfiller hemen
dikkat çeker.(Resim 14) Sultan Reflad Tür-
besi’nde küçük bas›k bir platform yan›nda
tek bir karanfille yetinilmifltir.(Resim 15)
Selviyi oluflturan yapraklar siyah zemin
üzerinde kaybolmufltur. ‹flçilikte özen gös-
terilmesine ra¤men Sultan Ahmed’teki gö-
rünüm yakalanamam›flt›r. Sultan Ah-
met’teki pano 215x59cm ölçülerinde ve
25x25cm karolardan oluflur. Sultan Reflad
Türbesi’ndeki pano 200x53cm ölçülerinde
karolar ise 25x17.7cm ebad›ndad›r. 

Selvili panonun yan›nda Üsküdar Atik
Valide Camisi’nden (1583) ak-
tar›lan bir pano yer almakta-
d›r.(Resim 16) Bu kompozisyo-
nun ayn›s› Topkap› Saray›
A¤alar Camii’nde de (15.yy.›n
ikinci yar›s›) vard›r. K›rm›z›
zeminli rumilerle bezenmifl bir
vazodan ç›kan flemsenin zemi-
ni kobalt ile boyanm›fl içinde
laleler, güller, gül goncalar›,
karanfiller resmedilmifltir.(Re-
sim 17) fiemsenin etraf›nda ze-
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Resim 9;

Resim 10;

Resim 11;

Resim 12;

Resim 13
Resim 14;
Resim 15;



mindeki vazonun iki ya-
n›ndaki lale ve karanfille-
rin aras›ndan ç›kan bahar
dallar› yer al›r. Dört kez
tekrar edilen panoyu ya-
k›ndan inceledi¤imizde
kompozisyonda de¤iflik-
liklerin yap›ld›¤›n› görü-
rüz.Ortadaki büyük flem-
sede  kompozisyon aynen

tekrar edilmifl ancak renklerde de¤ifliklik
yap›lm›flt›r. Üstteki küçük flemse ise tama-
men de¤ifltirilmifltir. Bu flemsenin üzerinde
yer alan gonca formundaki motif ise Sultan
Reflad Türbesi’ndeki kompozisyonda hiç
kullan›lmam›flt›r. Köfle bendlerdeki rumile-
rin kompozisyonu aynen tekrar edilmifl ze-
min rengi de¤ifltirilmifltir. ‹flçilik oldukça
özenlidir. Ancak orjinalindeki estetik ve
güzellik yakalanamam›flt›r. Orijinal pano
246x72cm ölçülerinde 24x23cm karolardan
oluflur. Sultan Reflad Türbesindeki pano
200x69cm ölçülerinde 23x25cm karolardan
oluflur. 

Üsküdar Atik Valide Camisi’nden kop-
ya edilen panonun üstünde Topkap› Saray›
Alt›nyolda yer alan panolar›n birinden

esinlenilerek yap›lan bir kompozis-
yon yer al›r. (Resim 18) Rumi kom-
pozisyonlu bir vazodan ç›kan saz-
yolu üslubundaki hatayiler,penç-
ler,yapraklar ortada yer alan flem-
senin etraf›nda yükselir. Ortadaki
kobalt zeminli flemse Topkap› Sa-
ray›’ndaki örnekten aynen kopya
edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Yine de

renklerde ve kompozisyonlarda küçük de-
¤ifliklikler göze çarpar.(Resim 19) Zemini

k›rm›z›ya boyanan köfle bendlerde di¤er
panolardaki rumili kompozisyona benze-
yen bir düzenleme yap›lm›flt›r. Bu pano
türbede üst s›rada yedi defa kullan›lm›flt›r.
141x69cm ölçülerindeki pano 25x23cm eba-
d›nda karolardan oluflur. 

Türbenin içindeki odac›klara aç›lan
kap›n›n üzerinde oluflturulan kemerin
üst k›sm›nda zemini kobalt mavisiyle bo-
yanm›fl bahar dall› bir kompozisyon var-
d›r. (Resim 20) Kahverengi gövdeli bir
a¤açtan ç›kan çiçekler beyaz b›rak›lm›fl-
t›r. Yapraklarda turkuaz ve yeflil çiçekle-
rin ortas›nda k›rm›z› kullan›lm›flt›r. Pa-
nonun etraf›n› ‹stanbul Hürrem Sultan
Türbesi’nden kopya edilen bir bordür
çevreler. Odalara aç›lan kap›lar›n üzerin-
de ve pencerelerin üzerinde olmak üzere
dört defa tekrar edilen pano 20x20cm ka-
rolardan oluflur. (üst kenar› 180cm). 

Pencere üstlerinde yer alan di¤er
kompozisyonu yine Hürrem Sultan Tür-
besi’nden (1558) kopya edilen bordür
çevreler. (Resim 21) Kobalt zeminli kom-
pozisyonda yar›m olarak kullan›lan bü-
yük hatailer dikkat çekmektedir. Bunla-
r›n aras›nda kalan boflluk hatai, pençler
ve yapraklarla doldurulmufltur. Çiçekler
genellikle beyaz b›rak›l›rken yapraklar
mavi ile renklendirilmifltir. Üç kez tekrar-
lanan pano 20x20cm ebad›nda karolar-
dan oluflur.(üst kenar 180cm). 

Odalara girifl kap›s›n›n üstündeki ke-
merin formuna uygun olarak yap›lan bir
pano vard›r. (Resim 22) Hurdeli rumilerle
oluflturulan flemse, yar›m hatailer, büyük
yapraklar hemen dikkat çeker. Panonun et-
raf›n› ‹stanbul Rüstem Pafla Türbesi’nden
kopya edilen bir bordür çevreler. Kemerli
pano ‹stanbul Hürrem Sultan Türbesi
(1558), ‹stanbul Ramazan Efendi Cami-
si’ndeki (1586) benzerlerinden esinlenilerek
yap›lm›fl olmal›d›r.(Resim 23-24) Odalara
girifl kap›s›n›n üstünde iki defa kullan›lan
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Resim 18;
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pano21x21cm karolardan oluflur. (alt kenar
126cm h:90cm) 

Küçük odalara girifl kap›s›n›n sa¤›nda
Yeni Cami Hünkar Kasr›’ndan kopya edi-
len büyük selvili bir pano vard›r. (Resim
25) Mavinin tonlar›n›n hakim oldu¤u pano
kopya edilen örnekten daha güzel bir flekil-
de ele al›narak baflar›l› bir çal›flma yap›l-
m›flt›r.(Resim 26) Ortadaki selvinin iki ya-
n›nda bahar dallar› aras›nda üzümlü bir as-
ma dal› dolaflmaktad›r. Köfle bentlerde tur-
kuaz zemin üzerinde rumiler kullan›lm›fl-
t›r. Panonun alt›nda genifl bir bant fleklinde
yeni cami hünkar kasr›ndan kopya edilen
bir kompozisyon vard›r. (85x25cm) Dört
defa tekrarlanan Sultan Reflad Türbesi’nde-
ki pano 200x69cm ölçülerinde 23x25cm
ebad›nda karolardan oluflurken yeni cami-
deki pano 175x85cm ölçülerinde 25x25cm
ebad›nda karolardan oluflur. 

Büyük selvili panonun üzerinde ben-
zerleri Topkap› Saray› Haremi fiad›rvanl›
Sofa ve Yeni Cami Hünkar Kasr›’nda bulu-
nan bir pano yer al›r.(Resim 27) K›rm›z› di-
limli bir vazonun içindeki yapraklar›n ara-
s›ndan ç›kan rumiler kapal› formlar olufl-
turmaktad›r. Rumilerin içleri çiçeklerle be-
zenmifltir. Rumilerin oluflturdu¤u kapal›
formlar›n içinde ve etraf›nda hatayiler,
pençler, yapraklar dolaflmaktad›r. Köfle
bendlerde turkuaz zemin üzerinde rumiler-
le bir kompozisyon oluflturulmufltur. Tür-
bede yedi defa tekrarlanan pano 141x69cm
ölçülerinde 23x25cm ebad›nda karolardan
oluflur. 

Alt s›radaki büyük selvili panonun ya-
n›nda Rüstem Pafla Türbesi’nden kopya
edilen bir pano yer al›r.(Resim 28) Zemini
kobalt ile boyal› beyaz b›rak›lm›fl rumilerle
dekore edilmifl zarif bir vazodan ç›kan iki
flemse vard›r. Saz yolu üslubundaki kom-
pozisyon bütün panoyu dolafl›r. Oldukça
baflar›l› bir iflçilik gösterilmifltir. (Resim 29)

Ortadaki flemsenin içindeki motiflerde ori-
jinal panoda olmad›¤› halde sar› renk kulla-
n›lmas› dikkat çeker. (Resim 30) Türbe çini-
lerindeki tek bulutlu kompozisyon bu pano-
nun köfle bendlerindedir. Üç kez tekrarlanan
pano 200x68cm ölçülerinde 25x23cm eba-
d›nda karolardan oluflur. Rüstem Pafla Tür-
besi’ndeki pano 218x68cm ölçülerindedir.

Alt s›rada kullan›lan son pano yine Ye-
ni Cami Hünkar Kasr›’ndan kopya edilmifl-
tir. (Resim 31) Rumi dekorlu bir vazodan
bafllayan kompozisyon hatayiler, pençler
ve yapraklardan oluflur.(Resim 32) Orjina-
linde olmamas›na ra¤men yeflile boyanm›fl
yapraklar hemen dikkat çeker. Yine orjina-
linde turkuaz zeminli rumili köfle bend,
türbeden k›rm›z› zeminli
olarak uygulanm›flt›r. Pa-
nonun iki yan›nda rumiler-
den oluflan üç iplik bir bor-
dür uzanmaktad›r. Bu uy-
gulaman›n da Yeni Cami
Hünkar Kasr›’nda yer alan
panolarda çokça kullan›l-
d›¤›n› biliyoruz. Türbede
üç kez tekrarlanan pano
200x69cm ölçülerinde
23x25cm ebad›nda karolar-
dan oluflmaktad›r. Yeni
Cami’deki orijinal pano-
nun ölçüleri 225x75cm dir.
25x25cm ebad›nda karolar-
dan oluflur.

Pencere içlerinde de çi-
ni uygulanm›flt›r. (Resim
33) Pencere içlerini tama-
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men kaplayacak fle-
kilde döflenen çini-
lerde saz yolu üslu-
bunda hatayiler,
yapraklar ve gonca-
lardan oluflan bir
düzenleme vard›r.
Bu kompozisyon Pi-
yale Pafla Camisi
mihrab›n›n d›fl bor-

düründeki kompozisyonun ikiye katlan-
mas›yla oluflturulmufltur. (Resim 34) Pen-
cerenin kemerli k›sm›n›n birleflti¤i noktada
zemini kobalta boyanm›fl beyaz b›rak›lan
rumilerin içlerinin yeflile boyand›¤› türbe-
nin yap›ld›¤› dönemin özelliklerini tafl›yan
bir kompozisyon yer al›r. Kompozisyonun
kenar›nda Rüstem Pafla Türbesi’nden
(1562) kopya edilen bordür kullan›lm›flt›r.
(15x25cm) pencere içlerinde befl kez tekrar
edilen düzenleme 20x20cm ebad›nda karo-
lardan oluflmaktad›r. Yukar› do¤ru ç›k›l-
d›kça karolar 10x20cm ve 7x20cm ye kadar
düfler. 

‹ki kat olarak düzenlenen çini panola-
r›n bitti¤i yerde kalem ifli tekni¤iyle yap›l-
m›fl ince bir bordür dolafl›r. Bordürün he-
men üstünde sekiz pafta halinde hattat
Ömer Vasfi Efendinin (1880-1928) yazd›¤›
Fecr Suresi yer al›r. ‹nce bir zencere¤in çev-
reledi¤i kobat zemin üzerine harfler beyaz
b›rak›larak celi sülüs ile yaz›lm›flt›r. Devrin
en iyi hattatlar›ndan olan Ömer Vasfi Efen-
dinin kompozisyonu çiniye çok baflar›l› bir
flekilde aktar›lm›flt›r. Yaz› paftalar›n›n ara-
s›nda k›rm›z› zeminli bir vazodan ç›kan la-
leler, karanfiller, hatayiler vard›r. Köfle
bendlerde turkuaz zemin üzerinde rumili
bir kompozisyon yer al›r. 

Bütün bu düzenlemelerin üzerindeki
alanlarda da çini kullan›ld›¤›n› görmekte-
yiz. Girifl kap›s›n›n üzerinde üst k›s›mdaki
pencereler yap›lmad›¤› için bu k›s›m pence-
relere benzeyecek flekilde çinilerle bezen-
mifltir. (Resim 35) Piyale Pafla Camisi mih-
rab›nda kullan›lan ulama bir kompozisyon-
dan yararlan›larak güzel bir düzenleme ya-
p›lm›flt›r. (Resim 36) Di¤er bölümlerde ise
iki pencerenin aras›ndaki boflluk rüstem
pafla türbesinden kopya edilen bordür ile
doldurulmufltur. Bordür pencerelerin ke-
merli k›sm›na kadar uzat›lm›flt›r. Üst k›s›m-
da oluflan kemerli görünüm ortas›nda da-
irelerin içine Allah, Muhammed, dört hali-

fe ve Hz. Hasan ve Hüseyin yaz›l-
m›flt›r. Yaz›n›n etraf›nda hatayi-
ler, pençler ve yapraklardan olu-
flan bir kompozisyon vard›r. 

Türbenin kap›s›n›n üzerinde-
ki tavana monte edilen çinilerin
kompozisyonunda pencere içle-
rinde kullan›lan kompozisyon-
dan yararlan›larak bir düzenleme
yap›lm›flt›r. (Resim 37) Ortada
turkuaz zeminli bir flemse içinde
rumiler vard›r.fiemsenin etraf›n-
da saz yolu uslubunda kobalt,
turkuaz ve k›rm›z›n›n kullan›ld›-
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¤› hatayiler ve yapraklar vard›r. Panoyu
çevreleyen bordürde Sultan Ahmet Cami-
si’nden kopya edilen bir kompozisyon kul-
lan›lm›flt›r. (Resim 38)

Girifl kap›s›n›n iki yan›ndaki küçük
odalar›n duvarlar›nda ‹stanbul Rüstem
Pafla Camisi’nden kopya edilen ulama
bir desen çok baflar›l› bir flekilde uygu-
lanm›flt›r. (Resim 39) 

Bir de¤erlendirme yapacak olursak;
Sultan Resad Türbesi’ndeki çiniler dönemi-
nin karakteristik özelliklerini tafl›r. Kompo-
zisyonun ve iflçili¤in oldukça özenli oldu¤u
görülür. Ancak, renklerde matl›k  s›rlarda
mavilik görülür. Karo ebatlar› klasik döne-
me göre daha küçüktür.

Sonuç olarak; bu dönemde popülerle-
flen Türkçülük ak›m›n›n etkisiyle Osmanl›
sosyal hayat›n› yönlendiren kifliler yeni bir
at›l›m ve dirilifl için çok emek harcam›fllar-
d›r. Bu aray›fl ve yeniden yap›lanma, döne-
min mimarisini de etkilemifltir. Mimaride
oldu¤u gibi süslemede de bu etki aç›kça gö-
rülür.  Birinci Ulusal Mimarl›k Dönemi’nin
kurucular›ndan biri olan Mimar Kemaled-
din Bey yabanc› ve az›nl›k mimarlar›n yön-
lendirmeye bafllad›¤› Türk mimarisini, kla-
sik dönemdeki Osmanl› eserlerinden ve
Avrupadaki ö¤rendiklerinden yararlana-
rak yeni bir sentezle yorumlamaya çal›fl-
m›flt›r. Sultan Reflad Türbesi’nin çini süsle-
melerinde de klasik dönemdeki örnekler-
den yararlan›lm›flt›r. Dokuz farkl› yap›dan
be¤enilen örneklerin topland›¤› görülür.
Mimar Kemaleddin Bey’in projesini çizdi¤i
birçok yap›da çini süslemeyi kullan-
mas›ndan da bu sanat› sevdi¤i anla-
fl›l›r. Sultan Reflad’›n sa¤l›¤›nda, tür-
be inflaat›n› gelip kontrol etti¤i bilin-
mektedir. Dolay›s›yla türbenin mi-
marisinde ve süslemesinde padifla-
h›n da müdehalesi olmal›d›r. Türbe-
deki çiniler genel olarak incelendi-

¤inde kompozisyon ve iflçili¤in oldukça
özenli oldu¤u görülür. Ancak hamur, renk
ve s›r için ayn› fleyler söylenemez. 

Sultan Reflad Türbesi, neo klasik ak›m-
da oldu¤u gibi geriye dönüflün özlemlerini
dile getiren eskinin görkemli dekorunu bir
araya getirerek bir kez daha topluca sergi-
leyen bir eserdir.
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Bir Osmanl› Mezarl›¤›na girdi¤inizde
e¤er onlar›n dilinden anlam›yorsan›z sadece
irili ufakl›, hepsi birbirine benzeyen mermer
sütunlar görürsünüz. Fakat dikkatle incele-
di¤inizde hemen hiçbir mezar tafl›n›n di¤eri
ile ayn› özelliklere sahip olmad›¤›n› farke-
dersiniz. Her bir tafl, bafl›nda farkl› bir ser-
pufl tafl›mas›n›n yan›nda üzerindeki he-
men her bir iflaret ile de ait oldu-
¤u mezarda yatan kifliye ait
nice özelli¤i ortaya koy-
maktad›r. Bu dilden an-
layan kifliler için bu
mezarl›klar, hepsi k›-
yamda durmufl son-
suz bir sükut içinde
haflri bekleyen, birbi-
rinden farkl› meslekle-
re, meflreplere sahip in-
sanlarla dolu mekanlar gi-
bidir. Çünkü bafl›n›z› çevirip
nereye baksan›z aflina bir sima
görüyor gibi olursunuz. Toplumun he-
men her tabakas›ndan, her mesle¤inden ve
meflrebinden, sosyal statü olarak her guru-
bundan kifli orada toplanm›fl öylece bekle-
mektedirler. 

Bir mezar tafl›n›n d›fl yap›s› ve üzerinde-
ki süslemeleri ile ilk belli etti¤i fley ait oldu-
¤u mezarda yatan kiflinin cinsiyetidir. Erkek
mezar tafllar› genellikle bafll›kl› iken bayan
mezar tafllar› bir bayan›n inceli¤ini temsil
edercesine buket buket çiçeklerle ve çelenk-
lerle süslüdür. Güller, rozet biçimli çiçek
motifleri, k›vr›k dallar, süsen, buhur-u Mer-
yem, y›ld›z çiçe¤i, nergis, karanfil, çan çiçe-
¤i, flakay›k, küpe, rozet, zambak, çiçek açm›fl

erik ve badem dallar› bunlardan sadece bir-
kaç›d›r. Bu çiçek motiflerinde son derece de-
tayl› bir gözlemin ürünü olan harika bir sa-
nat gözlenmektedir. Mezar tafllar› üzerinde-
ki her bir çiçek sanki kendi lisan-› halleri ile
gezenlere bir fleyler anlatmaya çal›flmakta-
d›rlar. Meselâ birçok yerde görülebilen  befl

yaprakl› bir çift lale hep duaya aç›lan eller
gibi resmedilmifltir. Lale devri ile

üç boyutlu bir hale gelen ve
daha bir gerçekçilik kaza-

nan bu çiçekler zaman
zaman vazo ve saks›
içinde resmedilmifller-
dir. Erkeklere ait me-
zar tafllar›nda da belli
ölçülerde çiçek motif-

leri görülmektedir. Ha-
yatlar›n› çok kibar ve se-

viyeli yaflayan Osmanl›lar
zerafete ayr› bir önem ver-

mifl ve seviyeli bir flekilde süslen-
mesini de bilmifllerdir. Mesela bir fieyhül

‹slam (kavukta gül) Kocaman kavu¤unun
bir köflesine bir gül ilifltirebilirken, bir katip
kafesi destar›n›n yan›na bir tüy takabiliyor-
du. Fes kullan›lmaya baflland›¤› dönemlerde
de feslerin etraflar›na çiçekli bordürler iliflti-
rilerek bu zerafet sürdürülmüfltür. Gerçek
hayattaki bu güzel detaylar mezar tafllar›na
da aynen yans›m›fl ve bizleri hayranl›k için-
de b›rakan manzaralar meydana getirmifl-
lerdir.  

Osmanl› Mezarl›klar›na girildi¤inde in-
sanlar›n içini hiçbir zaman bir kasvet kapla-
mamakta, aksine her bir mezar tafl› üzerin-
deki süslü ve sanatl› motifler ile derin mana-
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lar tafl›yan bezemeler, kiflilere ölümün güzel
yüzünü hissettirmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu et-
kileyici manzara bizlerin oldu¤u kadar ya-
banc›lar›nda dikkatini çekmifl ve nice gez-
gin, mezarl›klar›m›zla ilgili ilginç yorumlar-
da bulunmufllard›r. ‹stanbul gezginlerinden
biri olan ve yüzy›llar önce ülkemizi ziyaret
eden Edmondo, Amic, mezarl›klar›m›zdaki
etkileyici manzara karfl›s›nda bak›n neler di-
yor:

“Caminin etraf›nda ulu a¤açlar alt›nda
çiçeklerle çevrilmifl mermerler ve arabesk-
lerle parlayan gösteriflli kitabelerle
süslenmifl sultan, vezir ve sa-
ray büyüklerinin türbeleri
yükselir.  Bu, fevkalade
bir sessizli¤e gömül-
müfl aristokratik bir
mahalle gibi uhrevi
bir hüzünle beraber
dünyevi bir hürmet
hissini ilham eden
bembeyaz, gölgeli ve
flahane güzelli¤e sahip
bir mezar flehridir. Mezar-
l›k bahçelerindeki yeflilli¤in
çelenkler ve demetler halinde
sarkt›¤› ve üzerinden akasya, mefle, mersin
dallar›n›n yükseldi¤i beyaz duvarlar›n ve
parmakl›klar›n içine geçiyor ve türbelerin
kemerli pencerelerini örten demir dantelle-
rin aras›nda, tatl› bir ziya içinde, a¤açlar›n
yeflil gölgeleri ile boyanm›fl mermer lahitleri
görüyoruz. ‹stanbul’un baflka hiçbir yerin-
de, ölüm tasvirini güzellefltiren ve korkma-

dan seyrettiren Müslüman sanat› bu kadar
zarafetle gözler önüne serilemez. Dudaklar-
da hem dua, hem tebessüm uyand›ran hü-
zün ve zarafet dolu bir kabristan bir saray,
bir bahçe, bir mabettir bu.”

Günümüzün meflhur bir mezar tafl› uz-
man› ise, Osmanl› mezarl›klar›nda gezme-
nin dünyan›n en heyecan verici fleylerinden
biri  oldu¤unu söylüyor ve ekliyor “-Eyüp
Mezarl›¤›na do¤ru t›rman›rken, Himalaya-
lar’da sanki flimdiye kadar hiç kimsenin ç›k-
mad›¤›  bir tepeyi keflfediyor gibi oluyo-

rum.” Sadece bu iki araflt›rmac› de¤il
bunlar›n yan›nda Barlett, Seba-

tier, Loti, Pardeu, Nerval
vb. daha birçok yabanc›

yazar ve gezgin de me-
zarl›klar›m›zdan de-
rinlemesine etkilen-
mifller ve eserlerinde
bu konudan bahset-
mifllerdir. 

Gerçekten de Os-
manl› mezar tafllar› hiç-

bir zaman , ölen kiflinin sa-
dece kimlik bilgilerini aktaran

bir tafl parças› olmam›fl, sanat yö-
nüyle ileriki yüzy›llarda Avrupa’n›n biz bul-
duk ve gelifltirdik dedikleri resim ve heykel-
t›rafll›¤› çok önceleri hem de en mükemmel
haliyle ortaya koymufllard›r. Hatta sadece
objeleri resmetmekle kalmam›fl onlara derin
manalarda yüklemifllerdir. Mesela bir ölü-
nün arkas›ndan yap›lacak en önemli fley
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olan dua, Osmanl› tafl oymac›lar›n›n elinde
somutlaflm›fl ve mezarl›¤› gezen herkesin
gözünün önünde arz› endam etmeye baflla-
m›flt›r. Vefat eden bir kiflinin arkas›n-
dan yap›lan en yayg›n dua; “-Al-
lah Onun kabrini cennet et-
sin.” temennileridir. Os-
manl› mezar tafllar›n›
dikkatle inceledi¤imiz-
de bu duan›n nas›l fle-
killere döküldü¤ünü
hayretle görmekteyiz.
Mezar tafl› sanatç›lar›
bu dualar› resmederek
tafla geçirmifl ve sanki,
“biz cennet meyvelerini
vefat eden kiflinin tafl›na ka-
z›yoruz, Allah’ta gerçe¤ini O’na
ikram etsin” demeye getirmifllerdir.
Kur’an’› Kerim’in birçok yerinde geçen cen-
net tasvirlerinde anlat›lan nice meyve bu fle-
kilde resmedile gelmifltir. Bu meyvelerden
en yayg›n› hurmad›r. Hurma motiflerinde
resmedilen her a¤aç muhakkak meyveye
durmufl haldedirler. Mezar tafllar›n›n genel-
likle ayak tafllar›nda bulunan hurma motif-
lerinde a¤ac›n yapraklar›, bulundu¤u tafl›n
tüm yüzünü kaplayacak flekilde tüm yüzeye
da¤›lm›flt›r. Alt k›s›mda afla¤›ya do¤ru sar-
kan çok taneli hurma hevenkleri ve onlar›n
ucunda da yere do¤ru k›vr›lan ince dallar
görülür. Hurman›n ortas›nda çok dilimli iri
yapraklar bulunmaktad›r.  Hurma motifli
mezartafllar›n› ve içinde hurman›n geçti¤i
ayetleri incelerken bir detay daha dikkatimi-
zi çekiyor. Kur’an’› Kerim’deki cennet ayet-

lerinde, cennetteki kiflilerin Hurma dipleri-
ne uzanarak orada gölgelenecekleri de anla-
t›lmaktad›r. Üzerinde hurma a¤ac› resme-

dilmifl mezartafllar›n›n ço¤unlu¤u-
nun, o mezara ait bafl tafl› ol-

du¤unu düflünürsek, bu
kifliler de sanki uzan-

m›fllar ve bu hurmala-
r›n gölgelerinde göl-
geleniyorlarm›fl gibi
bir durum ortaya
ç›kmaktad›r. Ayet-
teki manay› bir dua

neflvesiyle hayata ge-
çirmek istercesine ha-

z›rlanan bu komposiz-
yonda,  ecdad›m›z›n

Kur’an’› hayatlar›na hayat k›l-
madaki gayretleri bizleri gösterme

noktas›nda bir hayli dikkat çekicidir. 

Kur’an’da Hurmadan bahsedilen yerler-
den  biri de En’am Suresidir. Bu surede ayr›-
ca zeytin ve nar bahçelerinden ve üzüm ba¤-
lar›ndan da söz edilmektedir. (En’am S.99-
141) Bu ayetlerde geçti¤i üzere nice mezar

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

119



tafl›nda Hurma gibi tafla sard›r›lm›fl salk›m
salk›m üzümler ile üzüm kütükleri, çatlam›fl
dudaklar›ndan taneleri dökülen iri iri narlar
ve fiyonk gibi yapraklar› ile zeytin a¤açlar›
dikkatimizi çekmektedir. Kur’an’da Tin
Suresinde zeytin ile beraber incire de ye-
min edilerek insan›n en güzel flekilde
yarat›ld›¤› anlat›lmaktad›r. (Tin S. 1-4)
Bu sureyi dinledikten sonra gözleri-
miz tafllar üzerinde incir de ar›yor ve
bulmakta gecikmiyoruz. Mezar tafl-
lar›na resmedilen meyveler aras›n-
da tabak tabak s›ralanm›fl incirler-
de görmekte ve mezar sahibine
bunlar›n as›llar›n› vermesi için
nimetlerin as›l sahibine dua et-
mekteyiz. 

Mezar tafllar›nda meyve
cinsinden a¤açlar›n yan›nda
meyvesiz oldu¤u halde çokça
resmedilen bir a¤aç da servi-
dir. Servilerin mezar tafllar›na
ifllenmesinin ard›nda da ince
hikmetler yatmaktad›r. Servi yaz
k›fl yeflil olabilen, kendisine özgü bir
kokusu olan ve bu kokusu ile haflerenin
üremesine engel olan bir yap›ya sa-
hiptir. Servi A¤ac› tasavvufta, düz-
gün ve uzun duruflu ile Kur’an’da-
ki Allah lafz›n›n yaz›l›fl›n›n ilk har-
fi olan elif’e benzetilmekte ve vahdet-i vü-
cutun bir iflareti olarak kabul edilmektedir.
Ayr›ca Allah’›n birli¤ini de sembolize et-
mektedir.  Servinin dik ve do¤ru duruflu
do¤rulu¤u ve dürüstlü¤ü simgelemektedir.

Mezar tafllar›n›n üzerinde çokça gördü-

¤ümüz bir motifte kandildir. Bu obje o kadar
çeflitlendirilmifltir ki mezar tafllar› üzerine
resmedilen kandil formlar›n›n say›s› 40’›

bulmufltur. Bu kandillerin hepsi zincir ile
as›l› durumdad›r. Baz› örneklerde zincir
kandil a¤z›yla tutturulmufl iken baz›la-
r›nda kandil yan›ndaki üç halkadan
ba¤lanmaktad›r. Kandillerin mezar tafl-
lar›na konularak, kiflinin kabrini ayd›n-
latmas› temenni edilmifltir. Ayr›ca ba-
z› kandil kar›nlar›nda Allah lafz› da
görülmektedir. Kuran’› Kerim’de
Nur Suresi 35. ayette kandilin sem-
bolik anlam›n›n verilmesi de bu aç›-
dan bir hayli ilginçtir.  Buradan ha-
reketle kandilin Allah’›n nurunu
ve ayd›nlat›c›l›¤›n› simgeledi¤i
söylenebilir. 

Osmanl› Mezar tafllar›nda
yo¤un bezemenin yer ald›¤› en
önemli tür lahitli mezarlard›r.

Bu tür formlarda lahtin tüm
yüzleri adeta birer çiçek bahçesi

gibi ifllenmifltir. Lahitli mezar taflla-
r›n›n bafl taraflar›nda bazen  ortada bir

gül bezek ve iki taraf›nda birer vazodan
ç›km›fl gül ve y›ld›z çiçekleri yada Lale

ile karanfil motifleri görülmektedir.
Baz› lahitlerin üst k›s›mlar›nda ba-

l›k pulu bordürü baz›lar›nda ise ru-
mi-lotüs bordürü dolaflmaktad›r. Tafl Lahit-

lerde bafl ve ayak k›sm› dilimli yar›m flemse-
lerle taçland›r›larak fiahidelere birlefltiril-
mifltir. Ço¤unlukla bafl taraftaki flemsenin
içinde kitabe yer almaktad›r. Sandukan›n
üst k›sm› k›rma çat› fleklinde üçgen olarak
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birleflmektedir. Tafl sandukan›n üzeri ise
çintemani (üç benek) motifleri ve üç kollu
çark› felek oluflturan bitkisel motiflerle ade-
ta kumafl deseni gibi süslenmifltir.  Lahitli
mezarlar genellikle 19. ve 20.yy da yap›lm›fl-
t›r. Fakat  eski bir lahit uygulamas›n›
Eyüp’te 3.Ahmet’in k›z› Saliha Sultan’›n me-
zar›nda görmek mümkündür.  Lahtin tüm
yüzlerinde aral›klarla sütunçeler ifllenmifl ve
kemelerle birbirlerine ba¤lanm›fld›r. Bu ke-
merlerin orta k›s›mlar›nda istiridye kabukla-
r› bulunmaktad›r. Kemerlerin aralar›nda ise
tabaklar içinde meyveler görülmektedir. Ba-
z› lahit mezarlarda lahit köfleleri kum saati
formlu sütunlarla oluflturulmakta hatta bun-
lara burgu motifi de verilmektedir. Bir tak›m
lahit yüzlerinde bulunan semboller kenger
yapraklar ile sar›lmaktad›r. Ayr›ca bu yap-
raklar›n silindirik formlu bafl ve ayak flahi-
delerinin diplerini çepe çevre sard›¤› görül-
mektedir. Yine bu lahitlerin dar yüzlerinde
sa¤›r nifller bulunmaktad›r. Lahit mezarlar-
da nifllerin üstlerinde, kemerler aras›nda za-
man zaman göze çarpan kabartmal›(ayy›l-
d›z)  ay y›ld›zlar daha çok 2.Meflrutiyet son-
ras›na tarihli mezarlard›r. 

Mezar tafllar›nda amaç ölen kifliyi hayat-
takilere tan›tmak ve merhumun ruhuna bir
fatiha okutmak oldu¤u için lahit mezarlar›n
yola bakan taraflar›
çok süslü ve daha dik-
kat çekicidir. Özel
semboller daha çok
yola bakan tarafa kon-
mufltur. 

Dünya üzerindeki
en dikkat çekici aç›k
hava mermer iflçili¤i
müzesi olan bu tarihi
mezarl›klardaki beze-
meler, anlatmakla bit-
mez. Ve bu dilden an-
layan herkese her bir
motifi ile mezarda ya-
tan kifli hakk›nda türlü
fleyler anlat›r. Her bir
mezar tafl› lisan-› hali

ile Ölümün bir yokluk olmad›¤›n›, üzerine
ifllenmifl ince ve derin manalar tafl›yan nice
muhteflem sanat ile gözler önüne sermeye
çal›fl›r.
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Toplumlar bir tak›m kurumlar›n varl›¤› ile
yap›lar›n› oluflturur. Toplumu ayakta tutan
kurumlar›n oluflmas›, yerleflik sosyal hayatla
yak›ndan ilgilidir. Tarih boyunca, farkl› dini
ve sosyal yap›lar, toplumun bir ihtiyac›n› gi-
dermek, çevrenin sosyal dokusunu sa¤l›kl› fle-
kilde muhafaza etmek için ortaya ç›km›flt›r.(1)

Toplumun maddi ve manevi dinamikleri-
ni koruyan ve gelifltiren en önemli kurum e¤i-
tim-ö¤retimdir. Ayn› zamanda  e¤itim ö¤retim
alan› toplumlar›n en sorunlu alanlar›ndan biri
olagelmifltir. 

E¤itim, 21. as›rda bile, derin teknolojik,
ekonomik, toplumsal ve siyasal de¤iflim ve dö-
nüflümlerin içerisinde çalkalanan dünyam›z-
da, sadece Türkiye’nin de¤il, dünyan›n da ye-
ni modeller, yeni çözümler arad›¤› bir konu.
Çünkü e¤itim; insan yetifltirmek,insan› biçim-
lendirmek ve bilgiyle beceriyle oldu¤u kadar,
düflünceyle, Fikirle donatmak demek.(2) ‹nsa-
n›n yarat›l›fltan getirdi¤i güzel hasletlerinin en
verimli biçimde fert ve toplum menfaatine
kullan›lma terbiyesidir.

Her dönem, her toplum, her devlet, her si-
yasal anlay›fl kendine yararl›, kendine uygun
“kifli” yetifltirmeyi amaçlar. E¤itim sistemini
de bu hedefe uygun olarak oluflturmaya ve uy-
gulamaya çal›fl›r.(3)

‹slâm dini, tarihi boyunca e¤itim ö¤retime
birinci dereceden önem veren bir din olagel-
mifltir.(4) ‹slâm dininin ilme ve araflt›rmaya
verdi¤i ehemmiyet âyet ve hadislerde aç›kça
ortaya konmufltur.(5) Kur’an-› Kerim’in  muh-
tevas›n›n büyük k›sm› e¤itimle ilgili amaçlar
çerçevesinde yo¤unlaflm›flt›r.(6)

E¤itim ö¤retimin toplumumuzdaki de¤e-
rini aç›klay›p, toplumsal geçmiflimiz olan Os-
manl›lardaki e¤itime genel çerçevede bakaca-
¤›z. Ard›ndan, S›byan Mektepleri’ni tan›maya
çal›flaca¤›z. Bu mekteplerin amaç ve hedefleri
yan›s›ra, Fiziki yap›lar›na, e¤itim uygulamala-
r›na, kadro ve ö¤rencilerine göz ataca¤›z. 

GEÇM‹fiTEN GÜNÜMÜZE 

En genel tan›m›yla e¤itim, “ Önceden sap-
tanm›fl amaçlara göre insan davran›fllar›nda bel-
li geliflmeler sa¤lamaya yarayan planl› etkiler
dizisidir.”(7) Bu bak›mdan; bir milletin bireyleri-
ni geçmiflteki köklerine ve gelece¤in ümitlerine
ba¤layan, onlar› sa¤l›kl› bir toplum yap›s›na ç›-
karan güç, o ulusun milli e¤itimidir.(8)

E¤itimin nesnel anlamda bafllang›ç s›n›r›
olmamas›na karfl›l›k, belirli dönemlere ayr›l-
mas› olagelmifltir. Biz konumuz itibar›yla okul
öncesi e¤itimi ve ilkö¤retimi temel al›yoruz.
Bu aç›dan kendi toplumumuz ve di¤er etkile-
nilen yak›n toplumlarda bu konunun geliflimi-
ne k›saca temas edece¤iz.

Küçük çocuklar›n e¤itilmesi düflüncesi
M.Ö. 400’lü y›llara kadar uzan›r.

Hazreti Peygamber (asv) döneminden Os-
manl›lara ulaflan süreçte ise, bütün devletler
ve toplumlar için ilkö¤retimin var oldu¤u kufl-
kusuzdur. Teferruat›n› bilmesek de, ihmal
edilmedi¤ini ve önemle üzerine e¤ilindi¤ini
biliyoruz. ‹lk ö¤retimin kurumsallaflmas›na
yönelik ilk çabalar›n Hz. Ömer devrinde oldu-
¤u, bu çabalar›n di¤er halifeler ve kurulan
devletler devrinde de de¤iflmedi¤i ve gelifltiri-
lerek sürdürüldü¤ü bilinmektedir.(9)

Bu tarihi süreçte, ilkö¤retim bizim toplu-
mumuzda genel olarak camiler veya camilerin
yan›nda yada müstakil olarak infla edilen mek-
teplerde yap›lm›flt›r. Pekçok ailenin ise evle-
rinde çocuklar›n gerekli e¤itimi alma konu-
sunda gayret gösterdiklerini biliyoruz.

Osmanl› Devleti döneminde S›byan Mek-
tepleri, okul öncesi e¤itimin ilk kurumlar›d›r.

1782-1852 y›llar› aras›nda yaflayan düflü-
nür ve e¤itimciler, çocuk e¤itimi üzerinde
önemle durmufl ve günümüze de ›fl›k tutan gö-
rüfller ortaya koymufllard›r.

1816 y›l›nda 3-6 yafl aras›ndaki çocuklar
için ana okullar› aç›lm›flt›r.

1915 y›l›nda “Ana Mektepleri Nizamna-
mesi” yürürlü¤e girmifl ve ülkemizde ana
okullar› aç›lmaya bafllanm›flt›r.
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SIBYAN MEKTEPLER‹

“S›byân”, arapça bir kelime olan “sabi”nin
ço¤uludur. Küçük erkek çocuk anlam›nda-
d›r.(10) O halde “S›byan Mektebi”, küçük erkek
çocuklar için aç›lm›fl okul demektir. Ancak, is-
mini erkek çocuktan alm›fl olmas›na ra¤men,
S›byan Mekteplerinde k›z çocuklar da eflit hak-
larda okutulmufllard›r.(11)

Osmanl› Devleti’nin e¤itim ö¤retim siste-
minin en önemli unsuru, medreseler ve bu ku-
rumlar›n bir önceki kademesini teflkil eden
mekteplerdir.(12) Bu dönemde e¤itim sistemi-
nin temeli olan ve ilkö¤retimi oluflturan S›b-
yan ya da Mahalle Mektebi ad›yla da an›lan
kurumlar, bizzat devlet taraf›ndan yapt›r›lma-
y›p padiflahlar, sadrazamlar, vezirler gibi dev-
letin üst kademesinde yer alan kifliler ve ule-
madan ve halk aras›ndaki maddî gücü iyi olan
flah›slar taraf›ndan yapt›r›l›rd›. Genellikle oku-
lu yapt›ran flah›slar, bu kurumun ebediyyen
faaliyet göstermesine yönelik olarak okulun
her türlü ihtiyac›n› karfl›layabilecek gelir kay-
naklar› tahsis ederlerdi. Okul yapt›r›ld›ktan
sonra okulun bak›m ve onar›m› ile ilgili masra-
flar ile okulda çal›flan görevlilerin maafllar›,
okuldaki ö¤renciler dahil, yemek ve bar›nma
masraflar› gibi okulla ile ilgili bütün masraflar
için yeterli gelir kaynaklar› vakfedilirdi. Böyle-
ce e¤itim-ö¤retim için devlet hazinesinden pa-
ra harcanmadan hizmetler sürdürülürdü. 

Bir ilkö¤retim kurumu olan ve 5-6 yaflla-
r›ndaki k›z ve erkek çocuklar›n devam ettikle-
ri s›byan okullar›, flehirlerde genellikle özel fla-
h›slar taraf›ndan veya vak›flara ba¤l› olarak
kurulurken, köylerde ise halk›n iflbirli¤i ile ku-
rulmufltur. K›z erkek ayr›m› yap›lmadan her-
kese e¤itim imkan› sunmak s›byan okullar›n›n
temel hedef olmufltur. Yafl esas›na dayal› s›n›f
sisteminin bulunmad›¤› s›byan okullar›nda,
farkl› ö¤renme seviyelerine ve yeteneklerine
sahip ö¤rencilerin e¤itiminde kullan›lmas› ge-
reken en uygun ö¤retim metodu, “ferdi ö¤re-
tim metodu” olmufltur.

Genel de¤erlendirmesini yapmadan önce
S›byan Mektepleri ile ilgili baz› rakamlar da
verelim:

Osmanl› Devleti’nin ilk üçyüz y›l› içinde
e¤itim kurumlar› bak›m›nda en önemli merke-
zi Bursa’d›r. 16. As›r sonu itibar›yla Bursa’da
50 medrese vard›. Ayn› dönemde mektep say›-
s› da 150 civar›ndayd›.

1883 y›l›nda Uflak’ta toplam 60 s›byan ve

iptidai mektebi bulunmaktayd›. Ö¤renci say›s›
ise 2.600’dü. 1906 y›l›nda s›byan ve iptidai
mekteplerin say›s› 135’e, ö¤renci mevcudu ise
6.850’ye yükselmiflti.

Evliya Çelebi kendi dönemindeki ‹stan-
bul’da 1933 S›byan Mektebi, Bolu merkezde 70
kadar mektep bulundu¤unu kaydetmektedir.

Afyonkarahisar’da 15. yüzy›lda 3, 16.
yüzy›lda 2, 17. yüzy›lda 9, 18. ve 19. yüzy›l-
larda 5’er, 20. yüzy›l bafllar›nda 10 olmak üze-
re toplam 34 s›byan mektebi aç›lm›flt›r. Mer-
kez kazada, 1898 y›l›nda 13 s›byan mektebi
bulunmaktayd›. 

1872 y›l›nda Adana vilayetinde, Adana
Valili¤i’ne ba¤l›, e¤itim ve ö¤retim ifllerinden
sorumlu bir “Maarif Komisyonu” kurulmufltu.
1880 y›l›nda Adana vilayet merkezinde “Birin-
ci Numune Mektebi” ve “‹kinci Numune Mektebi”
adlar›yla ilkokul seviyesinde e¤itim ve ö¤re-
tim veren iki okul ve ortaokul seviyesinde dört
y›ll›k e¤itim ve ö¤retim veren bir “Rüfldiye
Mektebi” vard›.

Yurdun pekçok yerinde oldu¤u gibi, ‹s-
tanbul’da da bugün ço¤u bak›ms›z halde ka-
derine terk edilen bu tarihi yap›lar, son dö-
nemlerde Büyükflehir Belediyesi’nin ‹stan-
bul’u tarihi dokusuna yeniden kavuflturacak
“Tarihi Dokuyu ‹hya Projeleri” kapsam›nda res-
tore edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu meyanda ça-
l›flmalar›n sürdü¤ünü bildi¤imiz s›byan mek-
tepleri flunlard›r:

fiehzade S›byan Mektebi: fiehzade Camii
Külliyesi içinde yer alan mektebin röleve res-
torasyon projesi haz›rlanarak kurul onay› al›n-
d› ve onar›m› tamamland›.

Piyer Loti S›byan Mektebi: Eyüp’te bulunan
Piyer Loti tesisleri ile birlikte restorasyonu ta-
mamland›.

Kas›mpafla S›byan Mektebi: Röleve çizimleri
yap›lan eserin restitüsyon ve restorasyon çal›fl-
malar› haz›rlan›yor.

Ka¤›thane S›byan Mektebi: S›byan Mektebi
restitüsyon ve restorasyonuyla birlikte Daye
Hatun Camii çevresi de düzenlenecek. Proje
çizimine baflland›.

‹lk etapta tamamlanan ve çal›flmalar› de-
vam eden bu mekteplerden baflka Gedikpa-
fla’da Katip Sinan, Kad›rga’da Üsküplü Yahya
Pafla, Vefa’da Recai Mehmet Efendi S›byan Mek-
tepleri de yap›lacak projeler aras›nda bulunu-
yor.
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AMAÇ VE HEDEF

Saray Osmanl› Devletinde her türlü aske-
ri, idari ve hukuki fonksiyonu bir araya topla-
yan bir odakt›. Gelifltirilen e¤itim sistemi de bu
merkeziyetçili¤i tamamen aksettiriyordu. Sa-
ray, hükümet ve askerlik ifllerinde çal›flt›r›la-
cak her türlü memur saray›n içinde yetifltirili-
yordu. Saray d›fl›nda e¤itim organ› olarak sa-
dece S›byan Mekteplerini ve Medreseleri görü-
yoruz.

S›byan Mektepleri halk çocuklar›n›n ö¤re-
timlerinin ilk basama¤›n› teflkil ediyor. Medre-
seler de ö¤retimin ikinci basama¤›n› teflkil
ederek, dini ve hukuki bilgiler veriyordu.

Saray içinde bulunan fiehzadegân Mekte-
bi program›, aynen S›byan Mekteplerininki gi-
biydi.(13)

Kaptan-› Deryal›k, Sadrazaml›k, Kazas-
kerlik, Seraskerlik, Valilik, Elçilik gibi en
önemli mevkilerin sahipleri; mimar, hattat,
nakkafl gibi san’atkârlar, flairler, âlimler ço-
¤unlukla saraydan yetifliyorlard›. Bu durum
elbette ki S›byan Mektepleri ders program›n›
son derece k›s›tl›yordu. S›byan Mekteplerini
de ö¤renciyi herhangi bir mesle¤e yöneltme
imkan› olmay›nca program kendili¤inden sa-
delefliyordu.(14)

Devlet kurumlar›ndaki çeflitli ifllerde çal›-
flacak kimseler sarayda yetiflti¤ine ve halk ço-
cuklar› da babalar›n›n mesle¤inden baflka bir
yol seçemediklerine, bunu da küçük yafltan iti-
baren ç›rakl›kla ö¤rendiklerine göre S›byan
Mekteplerinde, ö¤rencileri herhangi bir for-
masyona yöneltecek bilgilerin verilmesine de
lüzum yoktu. S›byan Mekteplerini bitiren ö¤-
renciler için tek aç›k kap› Medreselerdi. S›byan
Mektebinde ö¤renilen fleyler zaten medrese
e¤itiminin bir bafllang›c›yd›.

Osmanl›lar, vak›f sistemi yoluyla elde et-
tikleri ve devlete hiçbir külfet yüklemeyen bu
e¤itim kurumlar›n› kullanman›n en iyi yolu-
nun, tabiyetlerindeki çeflitli topluluklara ‹slâ-
miyeti yaymak oldu¤unu düflünmüfllerdi. Bu
temel e¤itim yard›m› ve yat›r›m› ile devlete bir
birlik kazand›rmak mümkün olmufltu.(15) S›b-
yan Mektepleri zaman›n geliflmelerine göre
düzenlenmifltir. Bu e¤itim kurumlar› günü-
müz e¤itim kurumlar›n›n da temelini olufltur-
maktad›r.

Ö⁄RET‹M VE GÖREVL‹ KADROSU

Örgün e¤itim kurumlar›ndan s›byan mek-
teplerinde ö¤retmenlik “muallimlik” olarak
adland›r›l›rd›. 

S›byan okullar›nda ö¤retmenlik mesle¤ine
iliflkin görevlerin temeli ve a¤›rl›k merkezi di-
ni ö¤retmekti. Bu dönemde ö¤retmenlik mes-
le¤ini edinim genel e¤itimden ve din adaml›-
¤›ndan ayr› bir uzmanl›k alan› olarak düflü-
nülmezdi. Bu nedenle ö¤retmenlik için ayr› bir
program veya ayr› bir meslek ve ihtisas med-
resesi yoktu. Ancak, 1862-1867 senelerinde
“Dar-ül Mu’allimin-i S›byan” denilen ö¤ret-
men okullar› aç›lm›flt›.

Mektep denilen ilkö¤retim kurumlar›n›n
ö¤reticileri aras›nda ilk s›ray› muallim almak-
tad›r. Muallim, çocuklara Kur’ân-› Kerim oku-
may›, dini bilgileri ve yazmay› ö¤reten, bu e¤i-
tim-ö¤retimi belli bir müfredat dahilinde ya-
pan ve bunun karfl›l›¤›nda ücretini mektebin
ba¤l› oldu¤u vak›ftan alan kiflidir.

Mektepler, ilmiye teflkilat› içinde bir dü-
zenlemeye tabi de¤illerdi. Dolay›s›yla mual-
limlerin bu göreve getirilmelerinde, ‹lmiye
Teflkilat›’n›n bafl›nda bulunan fieyhülislâm’›n
bir müdahalesi olmuyordu. Ancak, mektep
muallimleri için “berât-› flerif” istenmekteydi.
Ancak, bu muallimlerin hangi düzeyde e¤itim
alm›fl olmalar› gerekti¤i konusunda yeterli bil-
giye sahip de¤iliz.

Muallimlerin yetiflmesini öngören bir
program, Fatih devrinde yürürlü¤e girmifltir.
Eyüp ve Ayasofya Medreselerinin, genel med-
rese programlar›ndan farkl› bir muhteva takip
ederek s›byan mektebi muallimi yetifltirdikle-
rini biliyoruz.

Fatih’in, ilkö¤retime muallim yetifltirmede
öngördü¤ü ders program›nda iki önemli özel-
lik öne ç›kmaktad›r. 

Programda ‘Âdâb-› Mubâhase ve Usûl-i
Tedrîs’ ad›nda bir derse yer verilmiflti. Bu ‘Tar-
t›flma Kurallar› ve Ö¤retim Yöntemi’ anlam›na
gelmektedir. Böyle bir dersin, ilkokul ö¤retme-
ni adaylar› için programda özel olarak öngö-
rülmesi, o ça¤da ve daha yüzy›llarca sonralar›
için çok önemli bir yeniliktir. Bu türk e¤itim ta-
rihinde oldu¤u kadar dünya e¤itim tarihinde
de önemli bir bulufltur. Programda f›k›h dersi-
nin bulunmay›fl› da ayr›ca ilginçtir. Fatih, böy-
le bir dersi genel medrese ö¤rencilerine uygun
gördü¤ü halde, ilkokul ö¤retmeni olacaklar
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için yararl› bulmam›fl ve ö¤retmen adaylar›n›n
program›na almam›flt›.

Ancak, Fatih’ten sonra bu tertip kalkm›fl.
Medrese mezunlar›na muallimlik yapabilme
imkan› getirilmifltir. Bu sayede de memlekette-
ki muallim say›s› k›sa zamanda artm›flt›r.

Muallimlerde bu ifli yapabilmeleri için bir
tak›m özellikler aranm›flt›r. Bunlar; sâlih, ilim
sahibi, müttaki, yumuflak huylu, terbiye edici
olmakt›r. Ayr›ca, dinin yüce de¤erleriyle ah-
lâklanm›fl, yapt›¤› iflte Allah r›zas›n› gözeten,
içten davranan, insanlara nasihatten geri kal-
mayan, halk›n elinde olana tamah etmeyen,
derslerine devam etmeyi esas alan bir kiflili¤e
sahip olmas› da istenmifltir.

S›byan Mektebinde ö¤retmenlik yapacak
olanlar bir mahallenin fleref ve haysiyet sahibi
simalar› aras›ndan seçilirdi. Bir ö¤retmenin,
fleref ve haysiyetine uymayan yerlere gitmesi
flöyle dursun, avam aras›na girip oturmas› ve
mahalle dedikodular›na kar›flmas› dahi hofl
karfl›lanmazd›.

Okuldaki bütün e¤itim-ö¤retimin birinci
derecede sorumlusu muallim olmaktayd›. An-
cak muallime görevlerinde yard›mc› olan Ha-
life vard›.

Halife, mektepte ders yap›ld›¤› esnada,
muallim taraf›ndan verilen baz› görevleri yeri-
ne getirir. Muallimin derse gelemedi¤i ola¤a-
nüstü durumlarda dersleri devam ettirir. Ö¤-
renciler aras›nda daha zay›f olanlar ile ilk kez
mektebe bafllayanlar›n derslerini çal›flt›r›r ve
muallimin önüne gittikleri zaman derse haz›r
olmalar›n› sa¤lar.

Halifelerin mektepte görev alabilmeleri
için mualliminki gibi bir prosedüre tabi olma-
s› gerekliydi.

Bunlar›n yan›s›ra idari kadroda da bir ta-
k›m görevliler çal›fl›rd›. Bunlar›n en bafl›nda
Mütevelli gelirdi.

Mütevelli, kuruldu¤u amaçlar do¤rultu-
sunda vakf›n ifllerini idare etmek üzere tayin
olunurdu. Vakfiye flartlar› ve dinin hükümleri
çerçevesinde hareket ederdi. Genel anlamda
vakf›n yönetiminden birinci derecede sorum-
luydu. Mütevelliler, vakf›n öngördü¤ü flartla-
ra uygun bir flekilde kad›’n›n tasdiki ile tayin
olunurdu.

Mektebin ba¤l› bulundu¤u vak›fta yaflana-
bilecek her türlü idari problem mütevelliye gö-
türülmekteydi. Muhasebe kay›tlar›n›n kontro-

lünden, vak›f çal›flanlar›n›n s›k›nt›lar›n›n halli-
ne kadar birçok konuda mütevellilerin sorum-
luluklar› bulunmaktayd›. Görevinde ihmal ve
kusuru olan mütevelli bu görevinden uzaklafl-
t›r›lmaktayd›.

Nâz›r, mütevellilerin vak›f flartlar›na göre
hareket edip etmediklerini veya vakfa zarar
verecek davran›fllar içine girip girmediklerini
kontrolle görevli bir kifliydi. Nâz›r’›n vakfa ait
herhangi bir tasarruf yetkisi yoktu.

Kâtip, vak›f ve mektebi ilgilendiren bütün
yaz›flmalar› yapar. Vakfa giren ve ç›kan erzak
ya da eflyay› özel defterlere kaydeder.

Bevvâb, baz› mekteplerin kap›s›nda girifl
ç›k›fl› kontrol eden, mektebe giriflte ilk müraca-
at edilen görevli.

Ferrâfl, Mektebin iç ve d›fl temizlik ifllerin-
den sorumlu görevli.

Câbî, Vak›f gelirlerinin tahsili ve kontrolü
için, her flehir veya köyde görevli kifliler.

Vekilharç, vakfa al›nacak hububat, eflya
ve malzemeden sorumlu kifli.

fieyh, vak›flarda misafirleri a¤›rlayan, fa-
kir ve muhtaçlar› kabul edip, onlara ikramda
bulunan kifli.

Bunlar›n yan›s›ra sürekli mektep veya va-
k›fta bulunmayan, fakat baz› göravleri üstle-
nen kifliler de vard›. 

Cüzhân, Kur’an-› Kerim’den belirli cüzle-
ri veya belli bafll› sureleri okuyan kiflilerdir.
Berat almadan görev yapamazlard›. Berat al-
mak için bir imtihandan geçiriliyorlard›.

Müsebbih, vâk›f›n ruhuna hediye edil-
mek üzere meflhur olan baz› tesbihatlar› yapan
kiflilerdi.

Vâiz, baz› mekteplerde, dini konularda
nasihatta bulunmak için görevlendirilen kifli-
lerdir.

Ö⁄RENC‹LER

Peygamberimiz (asv) çocuklar›n e¤itimi
için flöyle buyurmufltur:” Çocu¤un akl› bafl›na
gelince farzlar›, vâcipleri, sünnetleri ve âdab›
ö¤retin. K›z çocu¤u ise, bunlarla beraber ka-
d›nl›¤a müteallik ev ifllerini ö¤retin. 7 yafl›na
vard›klar›nda namaz› ö¤renip, 10 yafl›nda na-
maz›n› k›lmazsa tedip edin.” Bu da göster-
mektedir ki, k›z çocuklar›n›n erkek çocuklar›y-
la ayn› e¤itimi görmeleri tenbihi ‹slâmiyetin
bafllang›c›ndanberi vard›r.
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Osmanl› e¤itim sisteminde, ilkö¤retimi ala-
cak çocuklar›n hangi yafllarda olmas› gerekti¤i
konusunda net bilgilerimiz yoktur. Ancak, ge-
nelleme yapacak olursak, ilkö¤retim okullar›na
bafllama yafl›n›n 5-6 oldu¤unu söyleyebiliriz.

Çocuklar› okula göndermenin ilk dönem-
lerde zorunlu olmad›¤›n› biliyoruz. Ancak, 5-6
yafllar›nda bu okullara giden k›z ve erkek ö¤-
rencilerin 3-4 y›l süren bir e¤itim ö¤retim süre-
cinden geçtiklerini söyleyebiliriz. 

Mekteplerin yap›l›fl amaçlar›n›n ço¤unlukla
yetimler ve fakirler için oldu¤unu göz önünde
bulundurursak, toplumun alt kesiminin e¤itim
almas› için gösterilen çaban›n isabeti ortaya ç›-
kar. Zira, daha evvel de iflaret etti¤imiz gibi, ha-
li vakti yerinde olanlar zaten bir nevi özel e¤iti-
mi çocuklar›na sa¤lamaktayd›lar.

Mektebe kaydolup bafllamak, küçük yafl-
taki çocuklar›n hayatlar›nda bafll› bafl›na bir
olayd›. Meflhur ad›yla “âmin alay›”, mekteple-
rin aç›ld›¤› ilk gün muallim ve mektep talebe-
leri ile mahalle çocuklar›n›n kat›ld›¤› bir tören-
di. Bu tören yürüyüfllü gerçeklefltirilmekte ve
bu yürüyüfl esnas›nda ilâhiler ve benzeri fliirler
okunmaktayd›. Özellikle yafl› küçük çocukla-
r›n mektebe bafllama sevinçlerini kamç›layan
bu merasimin, ayr›ca ana babalar› da, çocukla-
r›n›n e¤itim-ö¤retimi konusunda motive edici
bir unsur tafl›d›¤› muhakkakt›r. Çocuklar›
mektebe göndermenin zorunluluk kapsam›n-
da olmad›¤› bir ortamda, bu tür cemiyet ve tö-
renlerin son derece cazibeli olaca¤› aç›kt›r.

Mekteplerdeki ö¤renci say›lar›, binan›n
fiziksel yap›s›na göre de¤ifliklikler gösteriyor-
du. Mektep binalar›n›n mahallenin büyüklü-
¤üne ve nüfusuna paralel infla edilerek ihtiya-
ca cevap vermesi amaçlan›yordu. ‹htiyac› kar-
fl›lamayan durumlarda, bir mektebin yak›n›na
bir baflka vak›f taraf›ndan di¤er bir bina yapt›-
r›l›yordu.

Vakfiyelerde genellikle mektepte okutula-
cak ö¤renci say›s› verilmekteydi. Ancak, bir
genelleme ile “yetim” ve “fakir” için tesis edil-
di¤i konusu öne ç›k›nca mevcut de¤iflken hale
gelmekteydi. Bu kategoriye giren ö¤renciler,
vak›fça birtak›m tahsisatlar ayr›ld›¤›ndan say›-
lar› s›kça zikredilmektedir. Ancak vakfiyede
yer alan rakam›n sadece fakir ve yetimleri kap-
samad›¤›, di¤er talebelerle birlikte say›n›n ar-
taca¤› flüphesizdir.

Mekteplerdeki ö¤renci say›lar›n› netlefltir-
menin zorlu¤u ile beraber, o mahallin yetimi,

fakiri ve tüm di¤er çocuklar›n› kucaklayacak
mahiyette infla edildiklerini rahatl›kla ifade
edebiliriz.

Mektep ö¤rencilerinin tamam›n› kapsa-
masa da, yetim ve fakirler için vak›flar›n belli
fonlar tahsis ettikleri, belli miktarda nakdi
ödemelerde bulunduklar› görülmektedir. Ço-
cuklara yap›lan bu tür yard›mlarda ilk s›ray›
giyim eflyalar› almaktad›r.

Her mektepte olmasa da baz›lar›nda, çal›-
flanlara ve ö¤rencilere vak›f ücretsiz yemek
vermektedir. Baz› mekteplerde ise talebelere
hergün için birer akçe verildi¤i ve karfl›l›¤›nda
birer cüz okunmas›n›n istendi¤ini de biliyo-
ruz.

Yap›lan bütün bu yard›mlar›n ve sa¤lanan
imkanlar›n çocuklar› mektebe motive edici
özellikler tafl›d›¤›n› söyleyebiliriz. 5-10 yaflla-
r›ndaki çocuklara, elbise al›nmas›, harçl›k ve-
rilmesi ve benzeri uygulamalar, çocuklara
mektebe gitme al›flkanl›¤› kazand›rmas› aç›-
s›ndan kazan›m demektir.

Ö⁄RET‹M PROGRAMI

S›byan Mekteplerinin Osmanl› devrine ait
ilk yaz›l› ders program›n› Fatih Sultan Meh-
met’in oglu 2. Beyaz›t’›n vakfiyesinde buluyo-
ruz. S›byan Mektepleri program›nda bafllan-
g›çta sadece Ku’ran okutmak ve namazla ilgili
gerekli bilgiler ö¤retmek bulunuyordu. Daha
sonralar› yaz› dersi de programa al›nm›flt›r. Bu
ders için ayr› bir ö¤retmen görevlendirilmifltir. 

1781 y›l›nda 1. Abdülhamid’in yapt›rd›¤›
mektebin program›na Arapça ve Farsça kon-
mufl olmas› genel görüfle göre devrim say›l-
m›flt›r.

1846 y›l›nda bas›lan bir talimatnameden
de flunlar› ö¤reniyoruz. “S›byan Mekteplerinin
tahsil süresi dört senedir ve okutulan derslerle ki-
taplar flunlard›r; Elifba, Kur an, ‹lmihal, Tecvit,
Harekeli Türkçe, Muhtasar ahlak› memduha risale-
leri, Türkçe dilinden Sülasi, Rübai, Hümasi ve Sü-
dasi isimler ve kelimelerle tertip edilmifl lügat, sü-
lüs ve nesih yaz›lar›.”

Bu bilgiler d›fl›nda eldeki bilgilerden flu
de¤erlendirmeleri yapabiliriz; 

Mekteplerdeki ö¤retimin temelinde Kur
an ›n belletilmesi ve olabildi¤ince tecvide uy-
gun tarzda verilmesi vard›. Bu konu, mükel-
lefiyet ça¤›nda devreye girecek ibadetlerde
okunmas› gereken ayet, sure ve dualar›n hata-
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s›z bir flekilde ö¤retilmesi-
ni amaçlad›¤› için pratik
bir de¤ere sahiptir.

Mekteplerde olmama-
s› düflünülemeyecek di¤er
bir derste yaz›n›n ö¤reti-
midir. Sadece yaz› ö¤retil-
mekle kal›nmamakta, gü-
zel yaz› - hüsn-i hat - yaz›l-
mas›na itina gösterilmek-
tedir. Yaz›ya ilaveten, ba-
sit aritmetik kurallar ve
özellikle dört ifllem de ö¤-
retilmekteydi.

Ders programlar› ara-
s›nda önemli bir yeri de f›-
k›h dersi tutmaktad›r. Ki-
flinin sadece ibadetlerini
de¤il, hayat›n›n her an›n›
kapsayan ve “muamelat”

denilen uygulamalar›n ilkö¤retim düzeyinde-
ki çocuklara ö¤retilmesi de son derece faydal›-
d›r. “Helal” ve “haram” anlay›fl›n›n en iyi bi-
çimde ö¤retilebilecek, en net bir flekilde zihin-
lere nakfledilebilecek ça¤›n ilk ö¤retim devresi
oldu¤u, bugün de e¤itim ve pedagoji uzman-
lar› taraf›ndan ifade edilmektedir.

Okullarda verilen di¤er dersler içinde, ‹s-
lam d›fl›ndaki dinlerle ilgili bilgilere yer veril-
mesi de çok anlaml›d›r.

‹lkö¤retimde ihmal edilmedi¤i anlafl›lan
bir di¤er ders de, “edep” veya “ahlak” ad› veri-
len dersti.

1909 tarihli Malatya / Arapgir Rüfltiye
Mektebinin diploma defterinden Arapgir’de
bir rüfltiye  (ortaokul) oldu¤unu anl›yoruz. Bu
okulun diploma defteri incelendi¤inde flu
derslerin okutuldu¤a görülür; 

l- Kur’an-› Kerim 
2- Ulum-› Diniye - Ahlâk 
3- Sarf-› Osmani (Osmanl›ca çeviri) 
4- ‹mlâ 
5- Arabi (Arapça) 
6- Hesap 
7- Sarf-u Nahiv (Dilbilgisi) 
8- Hüsn-i Hat (Güzel yaz›)

Cumhuriyet’ten önce Arapgir ilkokulla-
r›nda 3. s›n›fta Frans›zca, Arapça ve Farsça ol-
mak üzere üç yabanc› dil verildi¤i göz önüne
al›n›rsa e¤itimin kalitesi ortaya ç›kacakt›r.

Osmanl› Devleti’nin hemen her flehrinde,
hatta birçok yerleflim biriminde, çevreyi kültü-

rel yönden zenginlefltiren, medreselerin bir alt
basama¤›n› oluflturan mekteplerde de belli bir
disiplin içinde tedrisat gerçeklefltiriliyordu.
Belki de medreselerde elde edilen baflar›lar›n
arka plan›nda, mekteplerde kazan›lan temel
bilgi, görgü ve tecrübe bulunuyordu. Alelade
bilgilerin verilmedi¤i anlafl›lan mekteplerde -
baz› dayanaks›z iddialarda yer ald›¤› gibi sa-
dece Müslümanlar’›n kutsal kitab› Kur’an-›
Kerim’in ö¤retilmesi gerçeklefltirilmiyordu.
Belli bir müfredat ve ders program›n›n takip
edildi¤i, baz› mekteplerde küçük birtak›m de-
¤ifliklikler olsa da, genelde ders muhtevalar›-
n›n büyük benzerlikler tafl›d›¤› görülmektedir. 

De¤erlendirmeye esas ald›¤›m›z ‹stanbul
ve Bursa mekteplerinde görülmekte olan ders-
lerle ilgili uygulaman›n, ayn› zamanda Os-
manl› co¤rafyas›n›n hemen tamam› için bir iz-
düflüm oluflturdu¤unu zannediyoruz. Bu ça-
l›flmada, Osmanl› s›byan mekteplerinde oku-
tulan dersler, klasik dönem baz al›narak irde-
lenmeye çal›fl›lacakt›r. Bu konunun sa¤l›kl› bir
flekilde araflt›r›labilmesi için söz konusu dö-
nemde e¤itim-ö¤retim veren mekteplerin
vakfiyelerinin tespit edilmesi öncelikli bir ge-
reksinimdir. Bursa’da ilgili dönemde kuruldu-
¤u kesinlik kazanan 134 adet s›byan mektebin-
den günümüze sadece ikisinin gelebilmifl ol-
mas› dikkate al›nd›¤›nda, vakfiyelerinin tesbi-
tindeki zorluk bir kez daha kendini göster-
mektedir. Bu durumda, sözkonusu vakfiyele-
rin tescil edilmifl birer suretlerinin bulunabile-
ce¤i mahkeme sicillerinin taranmas› kaç›n›l-
maz olmaktad›r. 

EYÜP’TEK‹ SIBYAN MEKTEPLER‹

Eyüp’teki S›byan Mektepleri ile ilgili ola-
rak, Merhum M. Nermi Haskan hocam›z›n,
büyük emeklerle haz›rlad›¤›, “Eyüp Sultan Ta-
rihi” isimli eserinden baz› bilgileri aktaraca-
¤›m.

Eyüp’e has* bir çal›flman›n da ayr›ca yap›l-
mas› temennisiyle.

BEfi‹R A⁄A MEKTEB‹

Haydar Baba Caddesi ile Baba Haydar
Mektebi Soka¤›n›n birleflti¤i yerde ve soka¤›n
sol köflesindedir.

Mekteb fevkani olup K›zlara¤as› Hac› Be-
flir A¤a taraf›ndan 1147 (1734) tarihinde bura-
daki külliye ile beraber yapt›r›lm›flt›r. Bugün
pek harap durumdad›r.
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Resim 2; Beflira¤a Medresesi
(S›byan Mektebi) girifl kap›s›.
(Eyüp Belediye Arflivi)

* Eyüp’te devam edegeldi¤i-
miz Eyüp’ü yeni bafltan ihya
inflaa ibdâ projemizin bir par-
ças› ve numunesi olaraktan
say›s› dördü- befl’i bulan s›b-
yan mektepleri onar›ld›. Bek-
lentimiz binalar›n fonksiyon-
lar› hususunda ayn› hassasi-
yetlerin devam yönünde-
dir.(yay notu)



CEZER‹ KASIM PAfiA MEKTEB‹

Cezeri Kas›m Pafla Camii civar›nda idi.
Cami ile beraber 921 (1515) tarihinde yapt›r›l-
m›flt›r. Hadika Yazar›; Kas›m Pafla’n›n fevkani
mektebi ile ahflap medresesi vard›r, dedi¤ine
göre mektep kargir olmal›d›r. Bugün mekteb
ve medrese mevcut de¤ildir.

DAMAT ‹BRAH‹M PAfiA MEKTEB‹

Yeni Mahalle Soka¤› üzerinde ve Yenima-
halle veya Hac› Hüsrev ad› ile bilinen camiin
yak›n›nda idi. Cami, Haliç Köprüsü ve çevre
yolunun yap›m› s›ras›nda çukurda kalm›flt›r.
Sadrazam Damad Nevflehirli ‹brahim Pafla ta-
raf›ndan 1718-1730 tarihleri aras›nda yap›lm›fl-
t›r. Okulun ad›, 1875 tarihli listede olmad›¤›na
göre bu tarihten evvel y›k›lm›flt›r. 

DAYE HATUN MEKTEB‹

Abdurrahman fieref Bey Caddesi ile Ara-
kiyeci Camii Soka¤›n›n birleflti¤i yerde idi.
Karfl›s›nda, Arakiyeci Cafer Camii vard›r.
Mektep bugün mevcut de¤ildir. Yerinde ahflap
bir ev vard›r. Yavuz Sultan Selim’in süt anne-
si, Gülflirin Hatun taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.
Aç›k türbesi elan mevcuttur.

DEFTERDAR NAZLI MAHMUD 

EFEND‹ MEKTEB‹

Defterdar Caddesi üzerindeki camimin
avlusunda idi. Bugün mevcut de¤ildir. Hadika
yazar› “Camiin avlusunda ahflap bir medrese
ile kara taraf›nda bir tafl mekteb bina olunmufl-
tur” dedi¤ine göre mekteb, Çömlekçiler Arka-
s› Soka¤›’na aç›lan ve bugün mevcut olmayan
avlu kap›s›n›n sol taraf›ndaki gecekondular›n
yerinde idi. 1786 büyük depreminde mektep
mütevelli reyi ile y›kt›r›lm›fl ve yerine evler
yapt›lm›flt›r. Sonra buna bedel deniz taraf›nda-
ki kap›s› üzerine ahflap bir mektep yapt›r›ld›.

EBÛ’S-SU’UD EFEND‹ 

SIBYAN MEKTEB‹ VE HAZ‹RES‹

Eyüp Meydan›’nda, Camii Kebir Caddesi
üzerindedir. Arkas›nda Saçl› Abdülkâdir Efen-
di Camii ve sol taraf›nda ise Sokullu Mehmed
Pafla Türbesi bulunmaktad›r. Mekteb tu¤la ha-
t›ll› olarak muntazam kesme tafltan yap›lm›fl
olup ahflap çat›l› ve genifl saçakl›d›r. 1957 y›l›n-
da asl›na uygun flekilde restore edildi. Ve yan
taraf›ndaki Eski Kavaflar Soka¤› ortadan kald›-
r›ld›¤› için meydana ç›km›flt›r. Klasik bir yap›

olup kitabesi yoktur. Mektebin yap›l›fl tarihi
belli de¤ildir. Önündeki haziredeki en eski ta-
rihli tafl 970 (1562) tarihli oldu¤una göre bu ta-
rihten evvel yap›lm›fl demektir. Banisi, fieyhü-
lislam Ebû’s-Su’ud Efendi olup 982 (1574) tari-
hinde vefat etmifltir. 

HACI AL‹ RIZA PAfiA MEKTEB‹

Rami’de, Mahmudiye Cadde (Esme Rus-
çuk Yaran› Soka¤›) ile fieyh Abdullah Soka¤›’-
n›n birleflti¤i yerde ve soka¤›n sol köflesinde-
dir. Hemen yan›nda Hac› Ali R›za Pafla Camii
vard›r. ‹kisi ayn› ada içinde olup, mektebten
alt› sene sora yap›lm›flt›r. Mahmudiye Cadde-
si’ne aç›lan kap›s›na, iki taraf› tafl bir merdi-
venle ç›k›l›r. Fevkani olup ahflapt›r. Kap›s›
üzerinde alt› s›ra halinde haz›rlanm›fl kitabe
vard›r.

HAT‹CE SULTAN MEKTEB‹

Ayvansaray kap›s› civar›nda Yâvadûd
Caddesi üzerinde ve ‹stanbul surlar›n›n he-
men önündedir. fiimdi harap durumda olan
bu mektebin sol taraf›nda Muhammed El-en-
sâri Hazretleri Türbesi, sa¤ taraf›nda ise yine
Hatice Sultan’›n yapt›rm›fl oldu¤u sebil ve çefl-
me vard›. Sebil yok olmufl, çeflme ise 1989 tari-
hinde restore edilmifltir. Hadika yazar›:

“Hatice Sultan Hazretleri’nin sahilsarayla-
r› karfl›s›nda yeniden yapt›rd›¤› fevkani bir
mektep ile çeflme ve sebil ve mekteb yan›nda
olan Muhammed Ensari Hazretleri’ne türbe-i
flerif bina eyledi¤i s›rada...” demektedir.

‹ki katl› mektebin alt›nda dükkanlar var-
d›r. ‹ki s›ra tu¤la ve bir s›ra kesme tafltan yap›l-
m›flt›r. Cadde taraf›ndaki cephanesinde, mer-
mer söveli, klasik topuzlu demir parmakl›kl›
alt› penceresi bulunmaktad›r. Arka cephesi ka-
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Resim 3; Haca Alir›za a¤a
mescidi.(Eyüp Belediye arflivi)



ra surlar›na dayanm›flt›r. Çat›s› çökmüfl olan
yap›, iki bölümden ibarettir ki büyük bölümü
dershanedir. Buran›n dört penceresi vard›r.
Taflmal› tu¤la saça¤›n›n baz› yerleri y›k›lm›fl-
t›r. Sultan IV. Mehmed’in k›z› olan Hatice Sul-
tan bu mektebi 1123 (1711) tarihinde sebil, çefl-
me, türbe ve cami ile beraber yapt›rm›flt›r. Mi-
mar›n›n, Mimarbafl› Bekir A¤a oldu¤u san›l-
maktad›r.

Kaynak: (Hadika 1/287) (‹.Tamfl›k, ‹stanbul Çeflmeleri 1/326)

‹DR‹S-‹ B‹TL‹S‹ VEYA 

ATTAN DÜfiEN AL‹ A⁄A MEKTEB‹

‹drisköflkü Caddesi üzerinde, Nakilbend
Hasan A¤a Türbesi’nin biraz ilerisinde ve kita-
besiz çeflmenin yak›n›ndad›r. Kemerli kap›s›
üzerinde kitabe yoktur. Fevkani olup munta-
zam kesme tafltan yap›lm›flt›r. Saçaklar› kes-
metafl silmelidir. Kap›n›n sol taraf›ndaki ba¤-
lant›lardan duvar›n ileriye do¤ru devam etti¤i
fakat sonradan y›k›ld›¤› anlafl›lmaktad›r.

Mektebin ‹dris-i Bitlisi taraf›ndan yap›ld›-
¤› ileri sürüldü¤ü gibi, Sultan IV. Murad’›n
Mirâhur-› Evveli olup 25 zilhicce 1035 (Eylül-
1626) tarihinde attan düflerek vefat eden Ali
A¤a taraf›ndan yapt›r›ld›¤› da söylenir. Ali
A¤a ve ailesinin muhteflem lahitleri, mektebin
arkas›ndaki bahçededir. Kemerli kap›dan bir
avluya girilir. Buradan bir merdivenle üst kat-
taki dershaneye ç›k›l›r. Alt pencereleri mermer
sövelidir. Çat›s› ahflapt›r. Vak›fça kiraya veril-
mifltir.

Kaynak: (Gezi notu) (B.Turnal›-E.Yücel, ‹stanbul’daki Baz›
Tekkelerin Yerleri, Vak›flar Der. 18/159) (M. Koman, Eyüp Sultan
Piyer Loti Kahvesi Çevresi S: 2 ve resimler) (F. Ayano¤lu, Vak›f Ya-
pan Türk Kad›nlar› S: 318)

‹SKENDER BEY MEKTEB‹

Zal Pafla Camii mihrab› yönünde ve Mih-
riflah Sultan türbe ve mektebinin aras›nda ve
gerisindeki set üzerinde idi. Kap›s› Zal Pafla
Caddesine aç›l›yordu. Bugün yeri hâlâ arsad›r.
Mektep harap halde iken 1215 (1800) tarihinde
y›kt›r›larak, hemen önüne, Mihriflah Sultan
Mekteb ve sebili yapt›r›lm›flt›r.

‹skender Bey, Dukakin-Zâdeler’den olup,
990 (1582) tarihinde vefat etmifltir. Kabri, mek-
tebi civar›nda ve Mihriflah Sultan Türbesi ar-
kas›nda ve Defterdar Caddesi üzerindeki Du-
kakin-Zâde Mehmed Pafla aç›k türbesindedir. 

Kaynak: (Gezi Notu) (Hadika 1/254) (Osmanl› Arflt›rmalar›
Evkaf Defteri III. No. 24896. 4. No. 31958)

‹SLAM BEY MEKTEB‹

‹slam Bey Mektebi Soka¤› ile Ayten Soka-
¤› aras›ndaki dik bay›rdad›r. Ayten Soka¤a da-
ha yak›n bir yerdedir. Y›¤ma tafltan tu¤la hat›l-
l› olarak infla olunan tek katl› bir eserdir. Yo-
kufl taraf›ndaki duvar› kesmetafl bir payanda
ile desteklenmifltir. Ahflap çat›s›n›n etraf›n›
kesmetafl bir saçak çevirmifltir. Ön taraf›nda
küçük bir avlusu olan mektep, vak›fça kiraya
verilmifltir. 

‹slam Bey, kendi ismiyle an›lan cami’ini
1519-20 tarihlerinde yapt›¤›na göre mektebi de
bu tarihlerde yapt›rm›fl olmal›d›r.

KUTBEDD‹N EFEND‹ MEKTEB‹ 

(HEK‹M ÇELEB‹ MEKTEB‹)

Eyüp Sultan Türbesi’nin kuzey taraf›nda,
Silahdar Cadde ile Piyer Loti Kahvesi’ne giden
Karya¤d› Soka¤›n›n birleflti¤i yerde ve ikinci
soka¤›n sol taraf›ndaki ç›kmaz soka¤› üzerin-
de iken 1965 tarihlerinde hiç gere¤i yokken
y›kt›r›ld›.

Vakfiyesi, 901 flaban› evas›t›nda (1496 ma-
y›s› bafllar›) tanzim edilmifltir. Burada, “Nane-
hâi tahtâni üç bâb ve muhavvata der Kasaba-i
Ebi Eyyüb-i Ensari Aleyhi R›za’ül-Bâri. Birisi
Dâr-› ta’lim (Mekteb) olup, ikisinde sakin ola,
diye bahsedilmektedir. Vakfiyeye göre ad›
“Kutbeddin bin Burhaneddin’ül-Hekim’ül-hâ-
zik”dir. Mektebine Galata’da ve Küçükpa-
zar’da baz› yerler vakfetmifltir. Bu tarihte o¤lu
Ahmed, bu vakf›n mütevellisi idi. Mektebde
hoca olanlara günde befl akçe verilmesini ve
“O¤lanc›klar› ta’lim edip günde iki cüz” oku-
malar›n› flart eylemifltir. Mekteb son defa 1318
(1900) tarihinde tamir edilmifltir.
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Resim 4; ‹drisi Bitlisi veya
Attan Düflen Alia¤a Mektebi
Restorasyondan önceki hali
(Eyüp Belediye arflivi)



Kaynak: (Gezi Notu) (Hadika 2/87) (fiakay›k S: 235) (Barkan-
Ayverdi, Tahrir Defteri S:102) (Ayvansarayi, Mec. Tevarih, Haz.
Derin-Çabuk S:348) (Si. Osm. 4/60-61) (B. fiepsuvaro¤lu, ‹st da 500
y›ll›k sa¤l›k hayat›m›z S: 43) (Mec. Tevarih S: 188-178) (A.Ad›var,
Osm. Türklerinde ilim S: 46 T›p tarihi araflt›rmalar› 1989 S: 117)
(‹.Erünsal, Türk Kütüphaneleri Tarihi 2/122) (Avyansarayi, Mec,
Tevarih, Haz. F. Derin-V. Çabuk S: 178-179) (Osm. Arfl. Evkaf ‹da-
releri Katalogu 1/207)

LA’L‹-ZADE ABDÜLBAKÎ 

EFEND‹ MEKTEB‹

Kalenderhane Caddesi üzerinde ve köfleye
yak›n bir yerdedir. Mekteb tu¤la hat›ll› olarak
kesme tafltan yap›lm›flt›r. Kare planl› ve fevka-
nidir. Kirpi saçakl› olup kiremit örtülü kubbe-
si sekiz yüzlü bir kasna¤a oturtulmufltur. Mer-
mer söveli sekiz pencereden ›fl›k al›r. Cadde ta-
raf›ndaki ahflap kap›dan dar bir sahanl›¤a gir-
ilir. Kap›n›n karfl›s›nda nimelceyfl’den ve
meflâyihden Esseyyid Ahmed Çoban Dede’nin
tarihsiz flahidesi vard›r. Sahanl›ktaki ahflap
merdivenden mekteb sahan›na ç›k›l›r. Kitabesi
yoktur. K›ble taraf›nda mihrap nifli bulunmak-
tad›r. 1156 (1743) tarihinde yap›lm›flt›r. 1970’li
y›llarda restore edildi. Ünlü bestekar Zekâi
Dede Efendi ilk tahsilini bu mektepte yapm›fl-
t›r. Babas›, ‹mam Süleyman Efendi bu mek-
tebin hüsnü hat hocas› idi. Amcas›, Pepe Hoca
‹brahim Zühdi Efendi de buran›n hocas› idi.

Kaynak: (Gezi Notu) (Y. Öztuna, Türk Musikisi Ans. 11/402)
(Bilgin Turnal›, Zekai Dede’nin y›kt›r›lan evinin hazin hikayesi,
Bizim Anadolu Gazetesi I-Nisan 1971 ve 25-mart- 1971) (A. Göl-
p›narl›, Melamilik S: 153) (Ayvansarayi, Mec. Tevarih, Haz. Derin-
Çabuk S: 268-296)

M‹HR‹fiÂH VAL‹DE SULTAN
MEKTEB‹

Eyüp Camii do¤usunda, Bostan ‹skelesi
Soka¤› üzerinde, Pertev Pafla Türbesi aras›nda
ve Mihriflâh Valide Sultan Türbesi karfl›s›nda
olup bugün mezarl›klar aras›nda kalm›flt›r. 

1210 (1795) tarihinde karfl›s›ndaki türbe,
imaret ve sebil ile beraber yapt›r›lm›flt›r. Yap›l-
d›¤› tarihte etraf› bofl arsa idi. Önündeki
mezarl›k takriben 30 sene sonra oluflmaya bafl-
lam›flt›r.

Mektebin bahçe kap›s›, Ferhad Pafla
haziresinin arkas›nda ve Bostan ‹skelesi
Soka¤› üzerindedir. Kemerli kap›s›nda kitabe
yoktur.

Mekteb bugün pek harap durumdad›r.
1970 tarihlerin de içinde bar›nan bir ailenin
dikkatsizli¤i neticesi yanm›flt›r. Klasik demir
parmakl›kl› befl penceresi vard›r. Kesme tafltan
tu¤la hat›ll› olarak yap›lm›flt›r. Çat›s› ahflapt›.
Burada bir de küçük bir kitapl›k vard›.

1924’den önce Eyüp, Hüsrev Pafla Kütüp-
hanesi’ne ve 1965’de Süleymaniye Kütüp-
hanesine nakledilmifltir. Mektebin kitabesi
yoktur.

Kaynak: (Osm. Arfl. Evkaf ‹dareleri Katalogu 1/152)

MUHASEBEC‹ ABD‹ EFEND‹ MEKTEB‹:

Fethi Çelebi Camii ismiyle de an›lan Otak-
c›lar Camiinin sa¤ taraf›nda ve bugün mevcut
olmayan Gazanfer A¤a sebili ve haziresinin
yan›nda idi. Mektebin kemerli kap›s› üzerinde
bir âyet-i kerime bulunuyordu. Klasik topuzlu
demir parmakl›kl› bir penceresi vard›. 1980
tarihine kadar tek katl› olarak duruyordu.
Vaktiyle fevkani idi. Bu tarihte y›kt›r›ld› ve
yerine hela yap›lm›flt›r.

fieyh-Zâde Abdi Efendi meflâyih-i Hal-
vetiyye’den Burhaneddin evlad›ndan ve rical-
den Köse Hüseyin Efendinin o¤ludur. 

Kaynak: (Gezi Notu) (Si.Osm. 3/408.4/580) (Resmi Ahmed
Efendi Sefinet’ürRüesa S: 527)
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Resim 5; La’lizade Abdulbaki
Efendi Mektebi (Eyüp Belediye
arflivi)

Resim 6; Mihriflah Valide
Sultan Mektebi (Eyüp
Belediye arflivi)



RAMAZAN A⁄A SIBYAN 
MEKTEB‹

Zal Pafla Caddesi üzerinde ve K›z›l Mes-
cid’in k›ble taraf›ndad›r. Banisi, Sekbanbafl›

Ramazan A¤a’d›r.
Kabri, mektebin alt›n-
daki türbededir.
fiahidesinde yaz› ve
tarih yoktur. Mekteb,
tu¤la hat›ll› olarak
muntazam kesmetafl-
tan yap›lm›flt›r. Çat›s›
ahflapt›r. Tafl bir mer-
divenle ç›k›l›r. Mer-
divenin önünde
flahidesi k›r›k bir kabir
vard›r. Kitabesi Cad-

deye ve hazireye bakan cephelerindedir.

Kaynak: (Hadika 1/278) (Si. Osm. 3/2 ve 3/418)

RAM‹ MEHMED PAfiA MEKTEB‹

Mekteb, Eyüp Niflancas›’nda ve Niflanca
Mustafa Pafla Camii’nin sol taraf›ndad›r. Sa¤
taraf›ndaki onyedi basamakl› dik bir mer-
divenden ç›k›lan bu fevkani mektebin hiç bir
yerinde kitabesi yoktur. Banisi Sadr›azam
Rami Mehmed Pafla’d›r. Vakfiyesi, 1113 C. ev-
vel (Ekim-1701) tarihli oldu¤una göre mektebi
bu s›ralarda yapt›rm›flt›r.

Mektep, alt›ndaki tonos çat›l› dükkanlar›n
üzerine oturtulmufl dikdörtgen fleklinde bir
yap›d›r. Dükkanlar›n sol taraf›nda Rami Meh-
med Pafla’n›n mektep ile beraber infla ettirdi¤i
çeflme vard›r. Bu çeflme zamanla harap ol-
du¤undan, 1254 (1838) tarihinde Sultan. II.
Mahmud taraf›ndan, bu s›rada vefat eden k›z›
Mihrimah Sultan’›n ruhu için flimdiki flekli ile
yapt›r›lm›flt›r. Mekteb, iki s›ra tu¤la ve bir s›ra
kesme tafltan infla olunmufltur. Cadde taraf›n-
da dört, sa¤ taraf›nda bir, sol taraf›nda ise iki
penceresi vard›r. Arka taraf› Cami’e bitifliktir.

Kirpi saçakl› olan yap›
ahflap çat›l› ve kiremit
döflelidir. Mektep res-
tore edilerek çocuk
kütüphanesi haline
getirilmifltir. Bu mek-
tebin yerinde baflka
bir okulun bulundu¤u
ve Rami Pafla’n›n
burada okudu¤u söy-
lenmektedir. Mektep,

camiden 147 sene sonra yap›lm›flt›r.

Mektep, Cumhuriyet devrinde, biraz
ileride Çinili Çeflme Soka¤›’ndaki bir ahflap
binaya tafl›nm›flt›r. Bu mektebin yeri bugün ar-
sad›r. Eyüp 33. ilk mektep ismini alm›flt›r.
Daha sonra S›raevler mevkiindeki (Zahireci
Soka¤›) Bal›khane Naz›r› Ali R›za Bey’in
Kona¤› denilen büyük kona¤a tafl›nd› ve Eyüp
38. ilk mekteb ile birlefltirildi. 1930 y›l›nda bu
kona¤›n yerine flimdiki, Eyüp-Niflanc› Mustafa
Pafla ‹lk Okulu yapt›r›ld›. Rami Mehmed Pafla,
Eyüplu Hasan A¤a’n›n o¤ludur. Reis kalemin-
den (D›fliflleri Bakanl›¤›) yetiflip, fiair Nabi ile
Hacca gitmifltir. 

Kaynak: (Gezi Notu) (‹. Tan›fl›k, ‹st. Çeflmeleri 258) (Hadika
1/295) (Daniflmend, Kronoloji 3/521) (‹si. Ans. 9/623) (Z. Çelikkol,
Rodos’taki Türk Eserleri S: 47) (Resmi Ahmed Efendi Sefinet’ür-
rüesa S: 48) (Hammer Tarihi, Üçdal Nefl. 13/129) (‹.Beli¤, Nuh-
bet’ül-âsâr, Haz.A.Abdülkadiro¤lu S:133) (Si.Osm. 2/367) (Hadika
1/255) (Nusretname, Haz. ‹. Parmaks›zo¤lu S:240) (M.Tahir, Osm.
Müel. 2/305) (C.Tâlib, Hadikat’ül-Vüzera S: 127) (‹st. Ans.
10/5461) (Uzunçarfl›l›, Osm. Tarihi 4 k›s›m II. S: 263) (‹slam Ans.
6/346)

SAB‹H AL‹ EFEND‹ MEKTEB‹

Savaklar Cadde ile Cebecibafl› Soka¤›n›n
birleflti¤i yerde ve ikinci Caddenin sol
köflesinde ve Hirami Ahmed Pafla Camiinin
k›blesi taraf›nda idi. Bugün mevcut de¤ildir.
Önündeki iki lahitten biri 1155 (1742)
tarihinde vefat eden fieyh Mehmed Efendi
ye aittir. 1875 tarihli mektepler listesinde ad›
yoktur.

Mekteb 1765 tarihlerinde yapt›r›lm›fl ol-
mal›d›r.

Kaynak: (Hadika 1/204-223-233-242-2437 (Si. Osm. 3/223)

fiAH SULTAN MEKTEB‹

Defterdar Cadde’si üzerinde, fiah Sultan
Türbesi’nin sa¤ taraf›nda ve yine ayn› isimle
bilinen sebilin üstündedir. ‹ki katl› olan
mektep binas›, bir galeri üzerine bindirilmifl
aç›k ve kapal› iki k›s›mdan meydana gelir.
Üst k›sm›, enli yast›klara binen tam yar›m
daire fleklindeki yal›n kemerler üzerine
oturtulmufltur. Üst k›s›mdaki mekteb, avlu
taraf›na do¤ru büyütülmüfl ve alt k›sm›
geride kald›¤›ndan taflan k›s›m alt› mermer
sütun üzerine bindirilmifltir. Yan taraf›ndaki
bir tafl merdivenden dershaneye ç›k›lmak-
tad›r. Alt k›s›mda türbedar ve bak›mc›lar›n
kargir odalar› bulunmaktad›r. 
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Resim 7; Ramazan A¤a S›byan
Mektebi (Eyüp Belediye arflivi)

Resim 7; fiahsultan S›byan
Mektebi (Ali Toy)



Mektebin, cadde avlu ve Zal Mahmud
Pafla haziresine bakan cephelerinde mermer
sö’veli dörder penceresi vard›r. Kesme tafl
ve tu¤la hat›ll› olarak yap›lan bu güzel
eserin cadde taraf›nda ve pencerelerin üzer-
ine pek zarif bir kufl saray› yap›lm›flt›r.

(Not ve teflekkür: Sempozyum s›ras›nda,
bu bahis geçince; elimden tutup flimdiki belediye
binas›n›n yan›nda bulunan ve belediye taraf›n-
dan restore edilen mektebi ve üzerindeki kufl
evini gösterrek, yan›s›ra ecdad›n mekan-insan
iliflkisine dair bana unutamayaca¤›m bir ders
veren, de¤erli hocam›z Prof. Dr. Örcün Bar›fl-
ta’ya bu hassasiyeti içinçok teflekkürler ediyo-
rum.)

Mekteb, türbe ve sebille beraber 1215
(1800) tarihinde infla olunmufltur. Mektebin
yerinde evvelce ‹skender Bey Mektebi ve
Mescidi vard›. 

‹skender Bey, 990 (1582) tarihinde vefat
etmifltir. Kabri, fiah Sultan Türbesi arkas›n-
daki aç›k türbededir.

Bu mektep harap oldukta, yan›ndaki
Nafiz Feyzullah Efendi Kona¤› ile beraber
y›kt›r›larak flimdiki okul infla olunmufltur.

Kaynak: (Hadika 1/2537)

fiERBETÇ‹ MUSTAFA A⁄A MEKTEB‹

Mekteb, Yusuf Muhlis Pafla Cadde’si
üzerinde ve Zemzem Soka¤› karfl›s›nda idi.
Sol taraf›nda Kap› A¤as› Mustafa A¤a Çefl-
mesi bulunmaktad›r. Mekteb yanm›fl ve ar-
sas›na bir kahve yap›lm›flt›. fiimdi yeri park-
t›r. Arkas›nda Çocuk Bak›m Evi binas›
bulunmaktad›r. Çeflmeden dolay› Kap›c›
Mektebi ad› ile ünlü idi. Yap›ld›¤› tarih belli
de¤ildir. Çeflme 1015 (1606) tarihlerinde
yap›ld›¤›na göre mekteb de bu s›ralarda
yap›lm›fl olabilir.

Kaynak: (M.Hâlid Tan›k, Hz. Hâlid ve Eyüp Beldesi S: 47) (O.
Ergin, Türkiye Maarif Tarihi 3/731)
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Resim 8; Niflanca Kütüphane-
si (Eyüp Belediye arflivi)

Resim 9; Fethi Çelebi Camii
(Eyüp Belediye arflivi)

Resim 10; Kalenderhane-Öz-
bekler Tekkesi kal›nt›lar›
(Eyüp Belediye arflivi)
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EYÜP TAR‹H‹ TOPOGRAFYASI

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 kervansaraylar, külliyeler ve bu yap›lar›rn çekirdek oluflturdu¤u flehirler
(yerleflmeler) konusunda yapt›¤› araflt›rma, uygulama ve çal›flmalar bulunmaktad›r.

Ayr›ca Anadolu Türk Mimarisi içinde t›p medrese ve darüflflifalar› ile ilgili araflt›rma,
inceleme ve yay›nlar›yla tan›nmaktad›r. Günümüzde de bu çal›flmalar›n› yogun bir

biçimde sürdüren Gönül Cantay, Edirne Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Kurulu’nda görev yapm›flt›r. Halen Trakya ve Çanakkale bölgesi ile ilgili konularda

ayr›ca pullar ve geöçler konusunda araflt›rmalar yapmaktad›r. Yazar›n bilimsel bildiri,
makale, araflt›rma yaz›lar› ve yay›nlanm›fl kitaplar› bulunmaktad›r..



‹stanbul tarihi topografyas› bütünlü¤ü d›-
fl›nda kalan Eyüp, tarihi topografyas›yla da suri-
çi ‹stanbul’undan ayr› olarak geliflme gösteren
bir yerdir. Do¤u Roma-Bizans dönemi kaynak
bilgileri d›fl›nda Eyüp’ün as›l yerleflimi ve gelifli-
mi ‹stanbul’un fethinden (29 May›s 1453) sonra
Fatih döneminde, Eyüp’ün bu ilk yerleflmesinin
öyküsü Hz. Muhammed’in sancaktar› Eyüb el-
Ensari’nin mezar›n›n bulunmas›yla ve Fatih ta-
raf›ndan türbenin infla ettirilmesiyle bafllam›flt›r.

Eyüp’ün türbe olarak ilk yap›laflmas›, bura-
y› ziyarete açm›fl ve sonra da cami ve ba¤l› yap›-
lar›n›n inflas›yla (1459) bu külliye etraf›nda iskâ-
n›n büyüyerek sürdü¤ü anlafl›lmaktad›r. Nite-
kim Yavuz Sultan Selim’in kutsal emanetlerle
beraber ‹slâm Dünyas›’n›n halifeli¤ini de Os-
manl› hükümdarlar›n›n flahsiyetinde bütünlefl-
tirmesini müteakip, Osmanl› hükümdarlar›n›n
hilâfet k›l›c›n›n burada kuflanma törenleri
Eyüp’ün önemini, Osmanl› Baflkenti’nde Kâbe-
lefltirmifltir.

‹stanbul ve çevresini gösteren Osmanl› gör-
sel kaynaklar› hemen hemen 16. yüzy›l›n ilk ya-
r›s› ortalar›ndan bafllamaktad›r. Bunlar›n bafl›n-
da Matrakç› Nasuh’un 1536-37 tarihli Beyan-›
Menazil-i Sefer-i Irakeyn adl› eserinde, üç ya-
kas›yla ‹stanbul’u gösteren minyatür resminde
Eyüp ile ilgili iki yap› görülmektedir. Bunlardan
biri sa¤da küçük kubbeli yap› ve çeflme (büyük
bir ihtimalle Cezeri Kas›m Pafla’n›n ilk camî ol-
mal›) ile çifte minareli, merkezi kubbeli ve iki
yan kanatl› cami ile solda Eyüp’ün türbesi gö-
rülmektedir. Caminin bu görünüflünde önemli
bir hususta dikdörtgen biçimli ve etraf› duvar
çevrili, ortas›nda bir a¤aç bulunan tafl döfleli bir
avlunun caminin yan›nda yer almas›d›r. Dere ile
Haliç’in birleflti¤i yerde gösterilen Eyüp Sultan
Camii etraf›nda bir mahallenin de olufltu¤u an-
lafl›lmaktad›r. 

Bu durumda cami ve türbenin daha
1537’lerden önce ziyaretçilerinin bulundu¤u ve
hatta çoklu¤u söylenebilir. (Resim 1a –1b)

Eyüp tarihi topografyas›n› 16. yüzy›l ortala-
r›nda görsellefltirmifl ikinci kaynak ise Leiden
Bibliotek der Rijksuniversiteit (BPL 17 58. 10) de
bulunan Fleinsburglu Melchior Lorichs’in eni
0.45 metre, uzunlu¤u 11.45 metre olan Haliç’ten
‹stanbul’u görüntüleyen, tomar halinde haz›r-

lanm›fl resmidir.(1) Bu tomar son-
radan kesilerek 21 levha halinde
beze yap›flt›rl›m›flt›r. Bu levhalar-
dan 18, 19 ve 20. levhalar günü-
müz Eyüp ilçesinin Haliç’e bakan
k›sm›yla ilgili tarihi topografik
bilgileri bize aktar›yor. Lorichs,
bu eserinin içinde kendi bulundu-
¤u yeri de belirleyecek flekilde çi-
zimlerini yapt›¤› anlafl›l›yor. Suri-
çi ‹stanbul’unun Haliç’e bakan
yüzünü görüntülerken çal›flt›¤›
yer, Pera’dan Balat’a karfl› bir yer-
de, Galata surlar›n›n hemen arka-
s›ndad›r. Bu durum ‹stanbul’un
tarihi yar›madas›n› Haliç’in su se-
viyesinden yaklafl›k sur yüksekli¤inde çizdi¤i
anlafl›l›yor. Böylece sanatç› bulundu¤u yerden
‹stanbul’u Haliç yüzeyinden itibaren en yüksek
tepelerine kadar, Haliç’e inen e¤imiyle alg›laya-
biliyor ve eserde yar›madan›n topografyas› bir
taraf›yla ifllenmifl olarak bize yans›yor. Bu du-
rum yar›madan›n Haliç görünüflünü bize do¤ru
yans›tan yoruma sahip oldu¤unu da gösteriyor.
Ancak Ayvansaray bölgesinde co¤rafik topog-
rafyan›n çok yükselmifl olmas›, bu orta ça¤  Bi-
zans saray bölgesinin (Blakhernai) yap›laflmas›-
n› bulundu¤u yerden detaylar›yla göremedi¤i
ve dar bir üçgen olarak yükselen yüzeyin esasen
pek çok yap›ya sahip oldu¤unu göstermeyi
amaçlad›¤› için, bu bölgeyi baflka bir noktadan
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(1) Edmondo de Amicis; ‹s-
tanbul (1874) (çev. Beyman
Akyavafl), Ankara 1993; And,
Metin; ‹stanbul in the 16th
Century, ‹stanbul 1994.

Resim 1a; Matrakç›’da Eyüp

Resim 1b; Matrakç›’da ‹stan-
bul

Resim 2a;  M. Lorichs (Lev.18)

Resim 2b; M. Lorichs (Lev.17)



bir daha çal›flt›¤› anlafl›l›yor. Bu çal›flma noktas›
ise Eyüp s›rtlar› oluyor. Çünkü Eyüp s›rtlar›ndan
Ayvansaray, suriçi tarihi yap› yerlefliminde daha
genifl aç›yla görme imkân›na sahip oluyor. Bu
eserde sanatç›n›n bak›fl noktalar›n›n özellikle Ay-
vansaray için yapt›¤› çal›flmada de¤iflmifl olmas›
Eyüp’le ilgili iki paftan›n da Eyüp’ün tarihi to-
pografyas›n› anlamam›zda yard›mc› olmaktad›r.
Çünkü Lorichs’in Eyüp’ü de iki farkl› noktadan
çal›flt›¤› anlafl›lmaktad›r. (Resim 2a, 2b)

Günümüzde Haliç’in do¤al k›y›lar›n› gör-
memiz ve tespit etmemiz gözle mümkün olma-
maktad›r. Bunun nedeni aç›lan veya ilave yollar,
doldurulan k›y› fleridi olmaktad›r. Orijinal k›y›
fleridi fluradayd› diyebilece¤imiz belgesel kal›n-
t›lar ise yer yer günümüze ulaflabilmifl, Haliç sur
duvarlar›, kap›lar› ya da burçlar› olmaktad›r.
Eyüp için bu belgeler de mevcut de¤ildir, çünkü
Eyüp bilindi¤i gibi ‹stanbul suru d›fl›nda bir yer-
leflme yeri olarak do¤mufl ve bugüne ulaflm›flt›r.
Esasen günümüz topografyas› içinde mevcut
an›t eserler Eyüp için söz konusu oldu¤unda,
Eyüp Sultan Camii Külliyesi, Cezeri Kas›m Pa-
fla Külliyesi, Zal Mahmut Pafla Külliyesi gibi
an›t eserler olmasa, tarihi topografyay› belirle-
mek mümkün olmayacakt›r. Eyüp Sultan için
M. Lorichs’in son dört-befl paftas› son derece
önemlidir. Çünkü Eyüp’ün günümüz s›n›rlar›n›
belirleyen Ayvansaray surlar› dolay›s›yla Ay-
vansaray’la iliflkisi, gene 16. yüzy›ldaki do¤al k›-
y›lar›n girinti ve ç›k›nt›lar›, zaman› için Eyüp

s›rtlar›ndan inen sel yataklar›n›n oluflturdu¤u
derelerin Haliç’e ulaflt›¤›, günümüzde ise bu sel
yataklar›n›n asfalt kapl› yollara dönüfltü¤ü bil-
gilerini, bu kaynaktan ö¤renmek mümkün ol-
maktad›r. 

M. Lorichs’in çizimlerinde Eyüp’le suriçi ‹s-
tanbul’unun buluflma yeri Ayvansaray surlar›n-
da yer alan Eyüb-el Ensarî kap›s›ndan baflla-
maktad›r.(2) Bilindi¤i gibi Evliya Çelebi Seyahat-
name’sinde Ayvansaray’a ad olan bu sur kap›s›-
na “Eyub Ensari Kap›s›” demektedir.(3) Bu ifade
günümüzde Eyüp’e pek çok yoldan ulafl›labili-
yorsa da ça¤› içinde Eyüp’e ulaflan karayolu bu
Ayvansaray sur kap›s›nda bafllamakta oldu¤u-
nu gösterir. (Resim 3)

Lorichs’in sur d›fl› görünütüsünde bugün
için Eyüp Sultan Camii merkez al›nd›¤›nda hem
Ayvansaray’›n hemde Eyüp’ün varoflu say›labi-
lecek alanda yap›laflma ile karfl›lafl›yoruz. Male-
sef Lorichs’in bu paftas›nda yer yer tahribat var.
Bu tahribata ra¤men bu paftada baz› görüntüle-
ri okuyabilmekteyiz. Ayvansaray’›n Eyüp’e ç›-
kan kap›s›nda kârgir yap›laflma, yuvarlak burç
görülebilmektedir. Hemen bunun önünde ise
çokgen bir türbe ile tek kubbeli hatta kubbeye
geçiflin trompla oldu¤u anlafl›lan cami yap›s›
görülür. Bu cami etraf›nda büyük bir k›sm› ha-
rap olmas›na ra¤men yap›laflman›n bulundu¤u
da görülmektedir. Geri plânda ise yayvan tepe-
nin önünde vadiye aç›lan bir yerleflmeyi üç saç
ya¤› fleklinde konumlanm›fl mescitlerle tan›yo-
ruz. Bu mescitlerin kare planl›, oturtma çat›l› ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r ki, mahalle mescitlerinin
bilinen özelliklerine uymaktad›r. (Bu bölge at›fl
alan› ad›yla tan›nan yerleflme yeri olabilir mi?)
Lorichs’in müteakip paftas›nda co¤rafik topog-
rafyan›n tepe silüetlerini takip etmek veyahut
görme imkân› buluyoruz. Burada önde yer alan
yerleflimlerin daha engebeli bir arazide gerçek-
leflti¤i anlafl›lmaktad›r. Nitekim k›y›dan tepeye
do¤ru bakt›¤›m›zda k›y› fleridinde yer alan yer-

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

136

Resim 3;  M. Lorichs (Lev.19)

Resim 4a; M. Lorichs, ‹skele
Rüstem

Resim 4b; M. Lorichs, ‹skele
yandan

Resim 5; Méry, 1855’te ‹stan-
bul

(2) Cantay, Gönül; “Eyüp Sul-
tan Silüetinde ‹vaz Efendi Ca-
mii” VII. Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla Eyüpsultan Sem-
pozyumu. ( 9-11 May›s 2003,
Eyüp) ‹stanbul 2003. s. 90-95.;
Cantay,Gönül; “‹stanbul’un
Tarihî Topografyas›”, III. Ta-
rihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüpsultan Sempozyumu.
‹stanbul 1999, s. 86 – 93. Can-
tay, Gönül ; “‹stanbul’un Tari-
hi Topografyas› ve Haliç”,
Kadir Has Üniversitesi, Ha-
liç Sempozyumu.(Bask›da)

(3) Hüseyin Ayvansarayî; Ha-
dikat ül Cevamî. ‹stanbul,
1281, c.1.



leflim, bunun sol taraf›nda ikinci bir yerleflim ile
bu paftan›n ortalar›nda ard arda iki yerleflim gö-
rülürken yukar›s›nda yayvan tepelerin büyük
arazileri üzerinde seyrek yap›laflma ya da çiftlik
yap›lar› olabilece¤ini söyleyebilece¤imiz, yap›-
lar›n görüntüleri paftada görülmektedir. Bu en-
gebeli arazide k›y›dan bafllayan yap›laflman›n
yap›lar› daha net olarak alg›lanabilmektedir.
Solda tek minareli, ç›kmal› cephesiyle oturtma
çat›l› mescit yap› yo¤unlu¤una hâkim olurken,
sa¤da kare plânl›, kubbeli, tek minareli cami k›-
y›dan  Haliç’e uzanan bir dil üzerindeki yap› yo-
¤unlu¤u içinde görülmektedir. Bu cami bulun-
du¤u yer dikkate al›nd›¤›nda dört hükümdara
kubbe alt› vezirli¤i yapan Cezeri Kas›m Pafla’n›n
infla ettirdi¤i ilk cami olabilir mi? Bana göre Ce-
zeri Kas›m Pafla Camii’nin bulundu¤u yer ile k›-
y› aras›ndaki iliflki düflünüldü¤ünde bu cami,
Cezeri Kas›m Pafla’n›n yapt›rd›¤› ilk cami olma-
l›d›r. (Resim 3)

M. Lorichs’in 16. yüzy›l ortalar›ndaki
Eyüp’ü gösteren paftas› son derece önemli bilgi-
ler aktarmakta›r. Bu paftadaki Eyüp’ün  Haliç
k›y›s›  görüntüsü, Eyüp Cami’nin ve çevresinde-
ki yap›laflman›n nas›l bir ço¤rafik yerde yer ald›-
¤›n› göstermesi aç›s›ndan önemlidir.

Eyüp Camî Külliyesi’nin 1800’lerde ikinci
yap›laflmas› gerçeklefltirilirken binan›n tamemen
y›k›larak Mimar Sinan Ekolü’nün devam› olan
sekiz destekli merkezi kubbeli caminin inflas› s›-
ras›nda; zeminin çürüklü¤ü nedeniyle sa¤lam-
laflt›r›lma ve bu nedenle caminin Haliç k›y›s›nda
bir istinat-dayanak dolgusunun yap›ld›¤› bilgisi,
bu paftadaki görüntüden âdeta okunabilmekte-
dir.(4) ‹lk Eyüp Camii Külliyesi’nin yer ald›¤›
co¤rafik alan›n her haliyle bir alüvyonlu birikin-
ti alan› oldu¤u bu görüntüden anlafl›lmaktad›r.
Eyüp Camii Külliyesi iki taraftan derinli¤i az bir
yap›laflma alan› içinde kalm›fl arkada yüksek te-
peler aras›nda derin sel yataklar› hissedilir flekil-
de Lorichs taraf›ndan belirlenmifltir. Günümüz
yap›laflmas›yla ve sel yataklar›n›n asfalt e¤imli
caddelere dönüfltürülmesiyle, günümüzde alg›-
lanamayan co¤rafi topografya, bu paftada 16.
yüzy›ldaki haliyle okunabilmektedir. 

Bilindi¤i gibi ilk Eyüp Camii, ‹stanbul d›fl›n-
daki ilk selâtin camii olup atfedildi¤i kifliyle de
kutsallaflt›r›lm›flt›r. Caminin Haliç k›y›s›ndaki

çeflitli kârgir yap›lar› k›y›n›n imkân verdi¤i ko-
numlamayla yer alm›flt›r. Bu yap›lar daha çok
dikdörtgen planl›, çift meyilli çat›l› yap›lard›r.
Bu yerleflimin solunda, gene Haliç K›y›s›nda ç›-
k›nt› yapan yap›laflmayla birlikte kare planl›,
oturtma çat›l›, minareli bir mescit, Eyüp’ün 16.
yüzy›l ortalar›ndaki bir mahallesine iflaret eder-
ken bu mescit ile cami aras›nda sa¤da ikinci bir
minareli mescit de görülmektedir. Lorcihs’in
Eyüp paftas›ndaki bir di¤er önemli yap›laflma
ise tam ortada yer almaktad›r. Bu yap›laflma bir
külliye bütünlü¤ünü de ifade eder biçimde ko-
numlanm›flt›r. Haliç’e uzanan bir r›ht›m, iki ke-
nar› Haliç’in sular›yla çevrili bir han ve hemen
arkas›nda merkezi kubbeli, minareli bir cami
görülür. (Resim 4a, 4b) Günümüzde böyle bir ya-
p› kütlesi Eyüp’te mevcut de¤ildir. Peki bu kül-
liye bütünlü¤ü gösteren yap›lar kime ait olabi-
lir? Lorichs’in ‹stanbul’un
Haliç k›y›lar›n› gösteren
paftalar›n› inceledi¤imizde
sadece Eminönü Rüstem
Pafla Külliyesi’nin iki han›-
n› (Büyük ve Küçük Rüs-
tem Pafla Hanlar›) görmek-
teyiz. Eminönü gibi önemli
bir ticarî merkez olan Gala-
ta’da da (1560’l› y›llar) Rüstem Pafla Han›, k›sa
bir süre sonra Galata surlar› içinde dikdörtgen
planl› olarak infla ettirildi¤ini biliyoruz.(5) Di¤er
taraftan Rüstem Pafla’n›n Kanuni döneminin,
hükümdardan sonraki en yüksek vak›f geliri
olan vezirlerden oldu¤u, ‹stanbul menzillerin-
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Resim 6a; Melling, ‹stanbul
Haliç dilleri 

Resim 6b; Melling, ayr›nt› dil-
ler aras› yap›laflma

Resim 7; Melling, Küçük Es-
ma Sultan Saray›

(4)Ekrem Hakk› Ayvedi; Fa-
tih Devri Mimarisi. c.3, ‹stan-
bul 1989, s. 351.

(5)Gönül, Cantay, Anado-
lu’da Osmanl› Devri Kervan-
saraylar›n›n Geliflmesi. ‹s-
tanbul 1975. (‹.Ü.E.F. Sanat
Tarihi Bölümü Yay›nlanma-
m›fl Doktora Tezi).

Resim 8a-8b; Bartlett, Eyüp
ayr›nt›



den Trakya menzilleri, di¤er taraftan Anadolu
menzillerinden bafllayarak Edirne’den Erzu-
rum’a kadar menzil külliyeleri bünyesinde ker-
vansaraylar yapt›rd›¤›n› bilmekteyiz. Bu arada
dikkat çeken bir husus ise Lorichs’in Galata Ku-
lesi’nin sa¤ köflesindeki bir noktadan çizmeye
bafllad›¤› ‹stanbul görünütüsü paftas›nda sur
kulesi üzerinde 1559 tarihi görülmekte ve bu ta-
rihte Lorichs’in çal›flmas›n› yapt›¤› baz› araflt›r-
mac›lar taraf›ndan kabul edilerek yirmi bir paf-
ta halindeki rulo eser 1559 tarihinde çal›flma bi-
tirilmifl gibi eser tarihlendirilmektedir. Bu tarih-
ler Rüstem’in inflâ faaliyetlerinin en yo¤un oldu-
¤u tarihlerdir. Dolay›s›yla 1560’larda tamamla-
nan Eminönü Rüstem Pafla Külliyesi de bu çi-
zimlerde yer ald›¤›na göre 1559 tarihini Lo-
richs’in çal›flmaya bafllang›ç tarihi olarak kabul
etmek ve Eyüp’e gelinceye kadar geçen süreci
düflünmek söz konusu oldu¤unda, di¤er taraf-
tan Rüstem Pafla’n›n Eyüp gibi hac yeri niteli-
¤indeki bir yerde ihtiyaç duyulan bar›nma  ihti-
yac›na cevap verebilecek ve buran›n ticari hin-
terland›n› da kaç›rmayacak kiflilik yap›s›, bu li-
man, han ve cami bütünlü¤ünü Rüstem Pafla’ya
ba¤lama gere¤ini düflündürmektedir.  

Lorichs’in bafllang›çta iflaret ett¤imiz Ay-
vansaray bölgesini iki ayr› aç›dan çal›flmas› gibi
Ayvansaray’dan bafllayan k›y› yerleflmelerini ve

Eyüp’ün karfl› k›y›-
s›ndan (Sütlüce tara-
f›ndan) çal›flt›¤› an-
lafl›lmaktad›r. Ancak
bu son görüntü böl-
gesini bir kere de
Eyüp’deki bir nokta-
dan çal›flt›¤›n› son
pafta ifade etmekte-
dir.(Resim 4b) Bu
paftada Eyüp Sultan

Külliyesi sa¤da görüntü d›fl› kalmakta ancak li-
mana yak›n bir noktadan çal›fl›lan bu paftada li-
man uzant›s› önde, ona bitiflik olarak kervanssa-
ray’›n k›y› cephesi ve üst örtüsü ile bunun geri-
sindeki yap›laflma iki kubbeli yap› ile belirlene-
bilmektedir. Co¤rafik topografya çizgilerine ba-
k›ld›¤›nda yüksek tepe önünüde dar bir k›y› fle-
ridinde Eyüpün di¤er konut yap›lar› ard arda
s›rlanm›fl olarak görülmektedir. (Resim 4a – 4b)

Matrakç› Nasuh’un 16. yüzy›l›n ilk yar›s›
içinde yapt›¤› ‹stanbul’u üç yakas›yla  gösteren
minyatür resminde sanatç›n›n görüfl noktalr›n›
tespit etmek mümkün olmamakta ve ‹stanbul
d›fl›nda Eyüp’ü cami yap›laflmas›yla minyatür
tekni¤inin verdi¤i imkân ölçüsünde ifade etme-
sine ra¤men; M. Lorichs’in ‹stanbul görünümü
farkl› noktalardan çal›fl›lan ve 16. yüzy›l ikinci
yar›s›nda  suriçi ‹stanbul’un ve d›fl›ndaki kutsal
yerleflim Eyüp Sultan’›n tarihi topografyas› yö-
nünden pek çok bilgiyi günümüze ulaflt›ran bir
eser olarak, önemli olmaktad›r.

Eyüp Sultan’› 17. yüzy›l içinde yaz›l› belge
olarak Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde ver-
di¤i bilgiler çerçevesinde tan›yoruz. Ancak gör-
sel olarak tekrar 18. yüzy›l sonu, 19.yüzy›l için-
deki seyyahlar›n yapt›¤› gravür resimleriyle ye-
niden tan›mak mümkün olmaktad›r. (Resim 5)

Melling’ in gravüründe  “Beyhan Sultan Sara-
y›” ya da “ Hibetullah Sultan Saray›” ad›yla tan›-
nan yap› Mihriflah Valide Sultan ‹mareti’nin he-
men yan›nda görülmektedir. Bu saray›n 1802 tarih-
li Bostanc›bafl› defterinde “yan›nda ismetlû Beyhan
Sultan Hazretlerinin yal›s›” 1814 tarihli Bostanc›-
bafl› defteri’nde ise, “‹smetlû Hibetullah Hazretle-
rinin Saray›” kayd›n›n yaz›ld›¤› görülür. Böylece
Saray›n I. Abdülhamit’in alt›nc› kad›n efendisi fie-
bin Sâfâ’dan 1788 y›l›nda do¤an k›z› Heybetullah
Sultan’a geçti¤i bilinir. (Resim 6a – 6b)

Barlett’in Eyüp gravüründe Haliç’in ‹stan-
bul ve Eyüp k›y›lar›n›n diller fleklinde Haliç’e
uzand›¤›n›n ve ‹stanbul’u s›n›rlayan surlar d›-
fl›nda Zal Mahmut Pafla Külliyesi’nin bir dilin
yükseklerinde yer ald›¤›n›, bu dilin ön taraf›nda
ise Mihriflah Sultan ‹mrareti’ni ve sa¤ tarafta
iki minaresi ile Eyüp Camii’ni tespit etmek
mümkün olmaktad›r. 19. Yüzy›l›n ilk yar›s› için-
de  bu k›y›lar oldukça bâkirdir. Ancak Allom’un
Gravüründe de bu bofllu¤un devam etti¤i görül-
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Resim 10; Allom, Mihriflah
Sultan Sebili

Resim 9a; Bartlett, Eyüp Me-
zarl›¤›

Resim 9b; Bartlett, Eyüp Me-
zarl›¤› ayr›nt›



mektedir. (Resim 8a – 8b)

Barlett’in, Eyüp Mezarl›¤›n’dan Haliç Gö-
rünümü’nde ise gene Zal Mahmut Pafla Camii
ile Mihriflah Sultan ‹mareti yer alm›flt›r.  Zal
Mahmut Pafla Camii önündeki avlulu muhte-
flem yap› ise II. Mahmut’un ablas› (I. Abdülha-
mit’in alt›nc› kad›nefendisi Sineperver’den
1778‘de olan k›z› Küçük Esma Sultan) Esma Sul-
tan Saray›’d›r. Arkada solda Zal Mahmut Pafla
Camii görülmektedir ki bu iki saray yap›s›n›n
Eyüp k›y›lar›nda 1800’lerden sonra 19. yüzy›l
içinde yap›laflt›¤› anlafl›l›yor. (Resim 7)

Thomas Allom’un 1795 – 96 y›llar›ndaki ça-
l›flmalar›nda Eyüp Sultan s›rtlar›ndan ‹stanbul
Resminde ise sa¤daki dilin üzeri hemen hemen
bofltur. Ve sa¤da Zal Mahmut Pafla Camii tek
minaresiyle yükselir. (Resim 9a,9b) Oysa Schranz
ve Sebatier’in yaklafl›k ayn› noktalardan çal›flt›-
¤› anlafl›lan görüntüleri veren resimlerde Ha-
liç’e uzanan Eyüp dillerinin yo¤un bir flekilde
yap›land›¤› görülür. Mihriflah Sultan Sebil ve
Türbesi de Allom taraf›ndan görüntülenmifltir.
Bu eserde II. Mahmud’u Cuma Selaml›¤›ndan
ç›karken göstermektedir. (Resim 10)

Eyüp’te iskelenin iki taraf›nda yer alan kah-
vehaneler ise kay›khaneler üzerinde yükselen
yap›lar olarak, dikkat çeker. Flandin’in bu litog-
rafik çal›flmas›nda ( 1858 ) soldaki kahvehane
önünde ahflap, kiremit örtülü üç kay›khane geri-
sinde kare planl› ve ahflap korkuluklu, sa¤daki
ise tamamen Haliç’e ç›km›fl, kaz›klar üzerinde
inflâ edilmifltir. Kay›klarla gelenler ve iskelede
gidenler tasvir edilmifltir. Bu yer Allom’un II.
Mahmud’un Cuma Selaml›¤›ndan ç›kt›¤› sokak,
öyleyse II. Mahmud at üzerinde tasvir edilmesi-
ne ra¤men Eyüp Sultan Camii’ne Haliç yoluyla
geldi¤ini düflündürür. 

Bu çal›flman›n konusunu oluflturan 16. yüz-
y›l ilk yar›s›ndan bafllayan görsel belgeler ile ‹s-
tanbul surlar›ndan Ka¤›thane’ye kadar olan
Eyüp’ü tan›ma f›rsat› veren belgeler, Osmanl›-
n›n 19. yüzy›la kadar olan Eyüp Sultan k›y› ve
s›rtlar›ndaki bâkir alanlar› bu alanlar içinde
Eyüp Sultan’›n 16. yüzy›ldan bafllayan merkez-
deki yerleflimini tan›mam›z› sa¤lamaktad›r. An-
cak 18. yüzy›l sonu 19. yüzy›l bafllar›nda Eyüp
Sultan’›n bâkir alanlar›n›n ve k›y›lar›n›n yeni
yap›laflma ile yeniden tarihi topografik görü-

nüm kazand›¤›n› anlamak mümkün olmaktad›r.
Bundan sonra yap›lacak tarihi topografya çal›fl-
mas› ise kadastral paftalara dayanan Cumhuri-
yet dönemi yap›laflmas› olmal›d›r.  
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Resim 11; Allom, Haliç’e
uzanan e¤imli diller.

Resim 12; Flandin, Eyüp kah-
veleri
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Eyüp’ün planlanmas› k›sa bir yaz›n›n çer-
çevesine s›¤mayacak bir konu oldu¤undan
bu bildirinin kapsam› Eyüp’deki planlama
konular›na dikkat çekmek ile s›n›rl› tutulmufl-
tur. Bildiri Eyüp ve Haliç ile ilgili kurumu-
muzda yapt›¤›m›z akademik çal›flmalar ve bu
çal›flmalar›n verilerinin kamuoyuna sunuldu-
¤u ve tart›fl›ld›¤› bilimsel yaz›lardan yararla-
n›larak üretilmifltir. Konunun ele al›n›fl yönte-
mi; planlama konular›n› Eyüp’ün sorunlar›n›
aç›klayarak s›ralamak ve konulara; ‹stanbul
Metropoliten Alan› içinde Eyüp ilçesi bütün-
lü¤ünde, giderek Eyüp merkez yerleflmesi öl-
çe¤inde de¤inmek fleklindedir.   

1. G‹R‹fi

Eyüp ilçesi güney-kuzey do¤rultusunda
Haliç’ten Karadeniz’e uzanan bir alanda yer
almaktad›r. Bu alanda; Haliç’te ve Karade-
niz’de k›y› fleridine, içmesuyu kaynaklar› ve
orman alanlar›ndan kurulu do¤al de¤erlere,
bunun yan›s›ra Haliç do¤al suyolunun önem-
li bir yerleflmesi niteli¤indeki tarihi kent mer-
kezine sahiptir.  (Harita 1)

Eyüp; 
• konut alanlar› ile içiçe konumlanm›fl sa-

nayi alanlar›,
• büyük k›sm› yasad›fl› oluflmufl ve dönü-

flüm de geçirmifl, yaflanabilirlik standartlar›
s›n›rl› 1950 sonras› konut alanlar›,

• maden ocaklar›, 
• karayollar›, ulafl›m ve donat›m sorunlar›,
• surlar, mezarl›klar, 
• askeri alanlar  ile

‹stanbul’un yaflad›¤› farkl› dönemlerin kendi-
ne özgü yap›sal özelliklerinin tümünün izle-
nebildi¤i bir yerleflme durumundad›r. Afla¤›-
da bu çok elemanl› yerleflmenin planlama di-
siplinini ilgilendiren sorunlar›, Eyüp’ün kent
kültüründeki de¤eri gözetilerek, özetlenmek-
tedir.

2. PLANLAMA SORUNLARI

2.1. yönetimsel s›n›rlar – denetim sorunla-
r›

Günümüzde Eyüp, Bayrampafla ve Gazi-
osmanpafla ilçeleri, aralar›nda do¤al eflik bu-
lunmaks›z›n, bütünleflik bir yap›dad›r. Evvel-
ce varolan topo¤rafik eflikler yasad›fl› geliflme

sürecinde yap›laflm›fl, ba¤l› olarak gerek ma-
halle gerek ilçe s›n›rlar›na yönelik tutarl› ne-
denler gösterebilmek olanaks›zlaflm›flt›r.  (Ha-
rita 2)   Dikkati çeken bir nokta da Eyüp ilçe s›-
n›rlar› içindeki Alibeyköy’ün merkezle orga-
nik ba¤lar›n›n s›n›rl› oldu¤udur. 

Eyüp ilçesine ba¤l› k›rsal yerleflmelerde
de bu sorunun benzeri durumlar sözkonusu-
dur: Alibeyköy Su Toplama Havzas› içinde
kalan Yayla ve Pirinçci köyleri ulafl›m ba¤lan-
t›lar› ile ilgili olarak Sultançiftli¤i, Habibler ile
yaflamaktad›r; Kemerburgaz ve Göktürk ise
Ka¤›thane ilçesinin hinterland›nda geribölge-
sinde olup ulafl›m ba¤lant›lar› bu ilçe üzerin-
den fiiflli-Mecidiyeköy’e yönelmifl durumda-
d›r. Bu durum Eyüp merkez yerleflmesinin
yönetimsel hinterland› ile do¤rudan iliflkileri-
nin s›n›rl› oldu¤unu ve kentsel yerleflmenin
geribölgesini denetim sorunlar›na iflaret et-
mektedir. (Harita 1)

Gerçekte Eyüp ilçe merkezinin kentsel
yerleflme ölçe¤inde de denetim sorunlar› var-
d›r. Eyüp kentsel yerleflmesinde ticaret mer-
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Harita 1 – Eyüp ‹lçesi: s›n›r-
lar, yer adlar›, arazi kullan›fl  

Kaynak: E. Koç  vd. (1999) ‹s-
tanbul Metropoliten Alan›nda
Çevre ile Uyumlu Kentleflme
Olgusunda Eyüp Örne¤i,
Kent Yönetimi, ‹nsan ve Çevre
Sorunlar› Sempozyumu–
17.19 fiubat’99, ‹. Öztürk vd.,
ed., ‹stanbul: ‹stanbul Büyük-
flehir Belediyesi ‹STAÇ, flekil
2, s. 131.



kezi ile iliflkiler aç›s›ndan dört farkl› altbölge
oldu¤u anlafl›lmaktad›r:

• Tarihi çekirdek ve yak›n çevresi – resmi
kurumlar 

• Haliç Köprüsü kavfla¤› ve ba¤lant› yol-
lar› ile Eyüp bütününden ayr› kalan Defterdar
Mahallesi,

• Rami-Topçular aks›ndaki (metropoliten
ölçekte de hizmet veren) sanayi alanlar› kom-
flulu¤undaki alanlar ve 

• Gaziosmanpafla merkezi ile yaflayan
alanlar.  

2.2. sanayi alanlar›

19. yüzy›lda ve 1936 Prost Plan› ile Haliç
k›y›lar›ndaki arazi kullan›fl›n sanayi tesisleri
lehine de¤erlendirilmifl olmas›, 1950-56 sana-
yi plan› ile Topkap› ve Rami’nin sanayi tesis-
lerine sonucu bu bölgede;

• Topkap› Sanayi Bölgesi (1952-53),    
• Keresteciler Sitesi  ve  
• Rami - Topçular Sanayi ve Küçük Sana-

yi Alan› ortaya ç›km›flt›r. Bu sonuçta Tarihi
Yar›mada içinde yerleflmifl bulunan sanayinin

zaman içinde Surd›fl›’ndaki bölgelere kayma-
s›n›n da rolü olmufltur. 

‹stanbul’un ve ba¤l› olarak Eyüp’ün plan-
s›z görünümünde sanayinin yerseçiminin be-
lirleyici rolü vard›r. Sanayi tesislerinin yerse-
çimi kararlar›; 1950’li y›llarda belirginleflen
Anadolu’dan göçün Surd›fl›’ndaki sanayi te-
sisleri çevresine yönelmesi ve Menderes dö-
neminde, Prost Plan›’n›n yaklafl›m› do¤rultu-
sunda, Rami K›flla Caddesi’nin Eyüpsultan
Külliyesi’ne do¤rudan ba¤lant› yolu olarak
tesisinin etkisi ile Eyüp, Balkan muhacirleri-
nin yerleflme alan› kimli¤indeki, Rami yerlefl-
mesi ile birleflmifl, sanayi ile içiçe girerek ku-
zeybat›ya do¤ru büyümüfltür.  (Harita 2)

1980’lerde bafllat›lan Haliç’in temizlen-
mesi operasyonlar› s›ras›nda Haliç k›y›lar›n-
da yer alan sanayi tesisleri kald›r›lm›fl, ancak,
bugün Haliç’in kirlenmesinde ve Haliç’e ka-
vuflan vadilerdeki pland›fl› yap›laflmada
önemli rolü olan Rami’deki ve Alibeyköy -
Ka¤›thane vadilerindeki sanayi tesisleri bu
uygulaman›n d›fl›nda tutulmufltur. 

1:50 000 ‹stanbul Metropoliten Alan› Alt-
bölge Naz›m Plan (1995) kararlar›nda ise ulu-
sal ve uluslararas› pazara sahip Rami-Topçu-
lar aks› sanayiden dönüflümlü merkezi ifl ala-
n› - M‹A, Alibeyköy - Ka¤›thane vadileri ise
yeflil alan olarak planlanm›flt›r. Beklenen dö-
nüflümün (burada yer alan kimya, ilâç, metal,
makine, plastik madde, tekstil, deri, ka¤›t gibi
çevreyi olumsuz etkileyen sanayi türleri ile g›-
da, kereste, cam sanayii tesislerinin hizmet ifl-
levine dönüflecek olmas›n›n) merkezde neden
olaca¤› ifllevsel dönüflüm, konut alanlar›n›n
dönüflüm süreci, Eyüp’ün tarihi kimli¤i ve
donat› eksiklerinin karfl›lanmas› aç›s›ndan
potansiyel önem tafl›maktad›r.   

2.3. konut alanlar›

Bir yerleflmede farkl› sosyal ve ekonomik
yap›daki gruplara yönelik konut alanlar›n›n
bulunmas› do¤al bir geliflmedir. Eyüp’teki ko-
nut alanlar› bu bak›mdan zengin bir çeflitlen-
me içindedir. Eyüp ilçe merkezi ve çevresin-
deki bar›nma alanlar› ‘kentsel alandaki konut
alanlar›’ ile ‘k›rsal alandaki konut alanlar›’ ol-
mak üzere iki kategoride incelenebilir. Her iki
kategoride de farkl› dokular yer almaktad›r.  
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Harita 2 – Eyüp ve Yak›n
Çevresi – Kentsel Alanda Ara-
zi Kullan›fl 

Kaynak: Z. Yenen  vd,.ed.
(2000) Eyüp, Dönüflüm Süre-
cinde Sosyal – Ekonomik –
Mekânsal Yap›, ‹stanbul: Eyüp
Belediyesi, harita 4.7, s. 145.



2.3.1. Eyüp’ün kentsel nitelikteki konut
alanlar›n›n nüvesi ‹stanbul’un ilk sultan camii
ve külliyesi olan Eyüp Sultan Camii Külliyesi
çevresinde  15.-16. yüzy›llarda geliflen, günü-
müzde göreceli olarak korunmufl, zaman için-
de yo¤unlaflm›fl, ayn› zamanda sakinlerinin
sosyo-ekonomik özellikleri de farkl›laflm›fl
olan özgün ‘ESK‹ DOKU’dur. Eski dokunun
belirgin özelliklerinin göründü¤ü ve halen sit
alan› olan yerleflme parças› Eyüp’deki ‘PLAN-
LI / YASAL’ olarak nitelenen alan›n önemli
bir k›sm›n› teflkil etmektedir. 

Eyüp, Rami, Gaziosmanpafla, Alibeyköy
ve Ka¤›thane’nin sanayi bölgeleri haline gel-
mesi sürecinde  endüstriyel tesislerde ve infla-
at sektöründe çal›flmak üzere k›rdan kente gö-
çenlerin  çal›flma alanlar›na yaya eriflme me-
safesinde yerleflmesi ile eski yerleflmeye ek-
lemlenmifl bar›nma alanlar› ‘SANAY‹ ÇALI-
fiANLARININ YERLEfiME DOKUSU’dur.
Bu konut alanlar›,  özellikle de kentsel büyü-
menin ilk dönemlerinde,  kamunun ya da özel
mülk sahiplerinin arazileri üzerinde, planda
kentsel donat› alan› olarak belirlenen alanlar-
da,  plans›z ve yasad›fl› olarak ortaya ç›kan
‘gecekondu’ alanlar›d›r. Eyüp’teki gecekondu
dokusunun özellikleri; baz› kesimlerde araçl›
ulafl›m› olanaks›z k›lan, hatta yaya eriflimi zor-
layan dik e¤imli, dolay›s›yla yerleflme için gü-
venli olmayan alanlarda,  parselasyon yap›l-
madan, sokakla do¤rudan ba¤lant› düflünül-
meden çevrilen kullan›m alanlar› fleklindedir.
Bu doku, bir k›sm› saf gecekondu niteli¤inde
kalm›flsa da, zaman içinde büyük oranda dö-
nüflüm geçirmifl, küçük kullan›m alanlar›nda
çok ailelik yap›larla ‹stanbul’un ‘PLANSIZ
KONUT ALANLARI’na kat›lm›flt›r.  

Tarihi merkez ile Rami aks›ndaki sanayi
alanlar› aras›nda, brüt yo¤unluk de¤erleri 600
ki/ha’› bulan, ‘PLAN KARARLARI KOfiU-
TUNDA GEL‹fiM‹fi, ancak KAÇAK YAPILA-
RI da ‹ÇEREN KONUT ALANLARI’ yer al-
maktad›r.

Eyüp’te ayn› zamanda ‘GÖÇMEN KO-
NUTLARI’  ile  Alibeyköy-Ifl›kp›nar’da yo-
¤unlaflm›fl ‘TOPLU KONUT ALANLARI’ ve
birbirinden ayr› alanlarda geliflmifl  ‘H‹SSEL‹
YAPILAfiMIfi ALANLAR‘ da mevcuttur.

Sanayileflmenin gereksindi¤i çal›flan nüfu-

sun bar›nma talebi eski yerleflmeye yöneldi¤in-
de ortaya ç›kan durum ise mevcut dokuda ya-
tayda ve düfleyde ‘yo¤unlaflma’d›r. Yo¤unlafl-
ma  bir parselde birden fazla yap› infla edilme-
si ya da  mevcut parsellerin bölünerek yeni
parsellerin oluflturulmas› - ‘ifraz’  ve/veya
parseldeki tek ailelik konut yap›s›n›n çok aile-
lik yap›ya dönüflmesi - ‘apartmanlaflma’  flek-
linde ortaya ç›kmaktad›r. Eyüp’te eski doku
üzerinde yeni yap›laflma hakk› tan›nm›fl tüm
mahallelerde bu ‘KARMAfiIK KONUT DOKU-
SU’ izlenmektedir. Ayn› yerleflme parças›nda,
ayn› sokak üzerinde, ayn› yap› adas›n› olufltu-
ran parsellerde  bu tür karmafl›k yap›laflma
‘çevresel ölçek’  kavram›n›  ve  yap›lararas› et-
kileflimi olumsuz etkilemektedir: yüksek kütle-
lerin gölgesinin aç›k alanlar›n ve iç mekânlar›n
günefllenmesini engellemesi, büyük ve a¤›r
kütlelerin, özellikle de e¤imin iyi denetlenme-
di¤i arazide, deprem ve toprak kaymas› aç›s›n-
dan güvenlik sorunu oluflturmas› ... gibi.       

Eyüp’te Koruma Amaçl› Uygulama ‹mar
Plan› (1993) kapsam›nda kalan yerleflme ala-
n›nda,  yukar›da örnekleri verilen,  eski doku,
gecekondu dokusu, apartmanlaflma, karma-
fl›k doku ... örnekleri yanyana izlenmektedir.
Bunlar›n yan›s›ra bu kesimde yap› adas› orta-
s›na do¤ru geniflleyen büyük parsellerde ‘A
lejand›’ uygulamas›na raslanmaktad›r. A le-
jand›n›n aç›klamas›; büyük parsellerde taban-
da %25 oran›nda, dört katl›, yatay ölçüleri bir
katta birden çok daireye olanak veren bloklar
yap›laflmas›  fleklindedir. Bu lejand ile sit ala-
n›na önemli bir yo¤unluk yüklenmekte, ancak
eklenen nüfusun gereksinmesi olan hizmet
alanlar›n›n ayr›lmas› aranmamaktad›r, üstelik
tan›mlanan kütlelerin korunacak doku ile
uyuflmayan ölçüleri de önemsenmemifltir. Bu
durum kültür varl›klar›n›n görülmesi / göste-
rilmesi, geliflen koflullara göre özenle de¤er-
lendirilerek ifllevlendirilmesi ve korunmas›
aç›s›ndan olumsuzluklar içermektedir.  

Eyüp’teki eski yerleflmenin ‘sit alan›’ ola-
rak nitelenmesi ve kabulü (1979) bu alan›n
içinde ve çevresindeki her türlü yap›laflman›n
koruma bilinci ve yaklafl›m› ile kararlaflt›r›l-
mas›n› gerektirmektedir; bu ise dokuyu olufl-
turan tüm ögelerin ölçek, boyutlar, ögelerara-
s› iliflkiler, mimari yaklafl›m ... gibi belli bafll›
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özelliklerinin  korunmas› öngörülen dokuya
sayg›l› ele al›nmas› demektir. Bunun da öte-
sinde, sa¤l›kl› bir kentsel geliflme yerleflmenin
-sit alan› olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n-
kentsel yaflam›n gerektirdi¤i hizmet alanlar›n›
(donat›lar›) içerecek flekilde planlanmas› ile
olanakl›d›r.  

2.3.2. Eyüp ilçesinin k›rsal alan›ndaki yer-
leflmelerde;

• eski köy yerleflmelerinin konut dokusu ile

• üst gelir grubuna ait yeni yerleflme do-
kusu (Göktürk) ve  

• yasad›fl› yap›laflma alanlar› (Yayla Kö-
yü) bulunmaktad›r. 

‹stanbul’un yerleflik alan› kuzeydeki iç-
mesuyu havzalar› ve orman alanlar› yönünde
büyümektedir. ‹stanbul Metropoliten Alan›
genelinde izlenen ve Eyüp’e de yans›yan ya-
p›laflma taleplerinin iki farkl› yönü vard›r: 

i. s›n›rl› kamu topraklar›n›, k›y›lar›, içmesu-
yu kaynaklar›n› ve orman alanlar›n› tehdit eden
ve altgelir grubunun bar›nma gereksinmesine
karfl›l›k yap›laflan yasad›fl› konut alanlar›,

ii. yasal boflluklardan yararlanarak oto-
nom kararlarla yönlendirilen üstgelir grubu-
nun yap›laflma alanlar›. 

Her iki durumda da kentin havza ve or-
man alanlar›nda iflgal ve gelece¤e yönelik be-
lirsizlikler sözkonusudur. Büyükflehir Beledi-
yesinin ve Eyüp Belediyesinin bu konuda po-
litika belirlemeleri gere¤i vard›r.

2.4. donat› alanlar›

Eyüp’te donat› standartlar› ça¤dafl yafla-
m›n gereklerini karfl›lamaktan uzakt›r. Kaba-
ca 120 bin kiflinin yaflad›¤› Eyüp merkez böl-
gesinde de, büyük oranda plans›z geliflmifl
Alibeyköy’de de aç›k ve yeflil alanlar, e¤itim
ve sa¤l›k alanlar›, kültürel tesis (tiyatro, sine-
ma, toplant› salonlar› ve alanlar›, kitapl›k ...)
ve di¤er hizmet alanlar›n›n sunumu olmas›
gereken de¤erlerin çok alt›ndad›r. Bu durum
Eyüp’te ikamet edenlerin e¤itim, sa¤l›k, e¤-
lenme-dinlenme gereksinmelerini yak›n çev-
relerinde karfl›layamamalar›na ya da, ulafl›m
harcamalar› ve trafik sorunlar›n› gö¤üsleyebi-
lirlerse, ‹stanbul’un di¤er ilçelerine yönelme-
lerine neden olmaktad›r. Oysa planlama ile

sa¤l›kl› bir kentsel ortam› sa¤lamak, kent ya-
flam›n›n gerektirdi¤i hizmet alanlar›n› (dona-
t›lar›) bar›nma alanlar› ile iliflkili biçimde sun-
mak olanakl›d›r. Aksi durumlar sakinlerin
bulunduklar› yerleflmeye yabanc›laflmalar›,
yaflad›klar› yerleflmeden uzaklaflmay› hedef-
lemeleri ile sonuçlan›r. 

2.5. ulafl›m sistemi

Eyüp’te ulafl›m hemen hemen tümüyle
karayolu üzerindendir. 24 bin hektar alan› ku-
zeyde ve güneyde, uluslararas› trafi¤i de içe-
ren, ulafl›m akslar› ile, do¤u ve bat›da bu iki
önemli aks›n ba¤lant› yollar›n›n oluflturdu¤u
efliklerle s›n›rlanm›flt›r. Bu durum, ulafl›m aç›-
s›ndan avantaj sa¤lamak biryana, çevre kirlili-
¤i ve yo¤unluk nedeniyle ulaflabilme, eriflebil-
me  k›s›t› yaratmaktad›r. 

Eyüp’ün e¤imi % 40 lar› bulan hareketli
topo¤rafik yap›s›nda vadilerde yer alan ana
arterler (Eyüp Bulvar› ve Fahri Korutürk Cad-
desi) ile konut alanlar›na hizmet veren servis
yollar› do¤al yap›dan kaynaklanan ulafl›m
zorluklar›na sahne olmaktad›r. Eyüp Sultan
Külliyesi çevresindeki yayalaflt›r›lm›fl bölge-
nin en baflta gelen sorunu ise otopark yeter-
sizli¤idir. 

‹lçe kapsam›ndaki Hasdal-Kemerburgaz-
Yass›ören yolu ise kuzeye do¤ru yay›lma e¤i-
limindeki alt ve üst gelir grubu sorunlu konut
alanlar›n› cesaretlendirir niteliktedir.   

Yak›n geçmiflimizde ve günümüzde yafla-
nan baz› uygulamalar Eyüp’ün kültürel kim-
li¤ini önemsemeyen,  Eyüp’te prestij kayb›na
neden olan di¤er talihsizliklerdir: 

• Bo¤az Köprüsü ve çevre yollar› ile bir-
likte öngörülen Haliç Köprüsü’nün geniflletil-
mesi ve katl› kavfla¤› ile ba¤lant› yollar›n›n
yap›m› s›ras›nda sit alan›n›n bir parças› olan
Defterdar Mahallesi’nin yerleflme bütünün-
den ayr› düflmesi, 

• Haliç k›y›s›nda üst kademede, sürekli
ve genifl bir sahil yolu uygulamas› ile yerlefl-
me - k›y› iliflkisinin kopar›lmas›, dört araç izli,
refüjlü bu genifl kaz›kl› yolun yap›m› s›ras›n-
da k›y›n›n beton döflenmesi, bunun sonucun-
da eski dokunun düflük seviyede kalmas› ve
su yüzeyi ile iliflkisinin görsel olarak da engel-
lenmesi,  

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

144



• Haliç Operasyonu - 1985 s›ras›ndaki y›-
k›mlarda  eski doku örneklerinin ortadan
kalkmas› ...

kapsaml› bir planlama yap›lmadan, tarihsel
ögeler hesaba kat›lmadan acele ile giriflilen
uygulamalara örnektir.

2.6. çevre sorunlar›  

Eyüp ilçe s›n›rlar› içinde maden ocaklar›,
enerji iletim hatlar›, sanayi at›klar›, çöp alan-
lar›, görüntü kirlili¤i de¤iflik çevre sorunlar›
yaratmaktad›r, zemin yap›s› depremde afet
riski do¤urmaktad›r.  

Eyüp kil, manganez, tafl ve linyit ocaklar›
ile ‹stanbul’un önemli bir maden ç›kar›m ala-
n›d›r. Ancak 15 km. lik Karadeniz sahilinde
sürdürülen aç›k maden iflletmecili¤i s›ras›nda
deniz doldurularak k›y› fleridi de¤ifltirilmek-
te, ba¤l› olarak sudaki do¤al yaflam ortam› za-
rar görmekte, ‹stanbullular›n k›y›dan yarar-
lanma olanaklar› k›s›tlanmaktad›r. Madencili-
¤in di¤er bir yan› orman alanlar›ndaki tahri-
batt›r. fiüphesiz, bir ülkenin geliflmiflli¤i kay-
naklar›n› de¤erlendirmesiyle ölçülmektedir.
Ancak ekolojik de¤erlerin önplana ç›kt›¤› gü-
nümüzde, fayda-maliyet hesab›na do¤al de-
¤erleri katmak yaflamsal bir gerekliliktir.

Eyüp’ün k›rsal alan›n›n do¤al zenginlik-
leri; Karadeniz k›y›lar›, akarsular›n tan›mlad›-
¤› havzalar ve ormanl›k aland›r. Orman›n su
kaynaklar›n›n beslenmesi (su rejimi), sa¤l›k
ve ‹stanbullulara dinlenme alan› olarak sun-
du¤u olanaklar›n yan›s›ra  erozyonu (Haliç’in
alüvyonla dolmas›n›) önlemek yönünden de
önemli ifllevi vard›r. 

Ormanl›k alan, ayn› zamanda, ‘Bentler’
ad›yla bilinen tarihi su yap›lar›n› bar›nd›r-
maktad›r. An›t eser niteli¤indeki su kemerle-
rinin varl›¤› Kemerburgaz yerleflmesinin ad›-
n›n da kaynakland›¤› nedendir. 

Eyüp mücavir alan› s›n›rlar› içinde bulu-
nan ve Karadeniz sahili boyunca aç›lan linyit
ve do¤al kömür ocaklar› ile tafl ocaklar› ve
bunlar›n yerleflme ile ba¤lant›lar›n› sa¤lamak
üzere yap›lan yollar çevrenin ekolojik denge-
sini bozan kullan›mlard›r. Buradan elde edi-
len linyit kömürü düflük kaliteli olup yak›t
olarak kirletici bulundu¤undan üretim bu
yönden de verimlilik içermemektedir. ‹stan-

bul Metropoliten Alan›’n›n sürdürülebilir bir
yaflam çevresi niteli¤ini kazanmas› aç›s›ndan
‘Kuzey Band›’ olarak nitelenen  orman - hav-
za - k›y›  kufla¤›n›n do¤al özelliklerinin ve
içerdi¤i de¤erlerin korunmas›n›n önemi aç›k-
t›r.

Enerji iletimi ülkemizde, ucuz olmas› ha-
sebiyle, havai hatlarla sa¤lanmaktad›r. Ana
iletici hatlar ve trafo indirme merkezleri, 1960
ve1983 y›llar›nda orman alanlar› üzerinde te-
sis edilmifl olmakla birlikte, günümüzde bü-
yük oranda Eyüp yerleflik alan›n›n yasad›fl›
geliflmifl k›s›mlar› içinde kalm›flt›r ve risk
oluflturmaktad›r. 

Haliç ‹stanbul’un en büyük ya¤mur suyu
toplama alan› olarak konut ve sanayi at›klar›-
n›n do¤al iletim kanal› olmufl, bu do¤al de¤er,
zaman içinde, metropoliten ölçekte önemli bir
çevre sorununa dönüflmüfltür. 1980 sonras›n-
daki Haliç’i temizleme ve temiz tutma çabala-
r›n›n baflar›yla sonuçlanmas›n›n ve kaynak
sarfiyat›n›n önlenmesinin  Alibeyköy ve Ka-
¤›thane vadilerindeki kirletici sanayinin kal-
d›r›lmas› ile olanakl› oldu¤u kabul edilmeli ve
eyleme dönüfltürülmelidir. 

Eyüp ayn› zamanda ‹stanbul’un Bat› Ya-
kas› çöp toplama alan›d›r. Ayr›flt›r›lmadan
toplanan çöplerin vahfli depolama yöntemiyle
at›ld›¤› ve yak›n geçmifle de¤in aktif olan Ke-
merburgaz çöp toplama alan› ile çöpten ener-
ji üretimi hedeflenen Odayeri  Durusu, Sazl›-
dere, Alibeyköy içmesuyu kaynaklar› ile
komflulugu nedeniyle yüzey ve yeralt› sular›
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için kirlilik aç›s›ndan risk kayna¤›d›r.

Haliç k›y› fleridi boyunca alüvyon ve dol-
gudan oluflan bir zemin yap›s› olan Eyüp tari-
hi çekirde¤i ile kum ve çak›ldan oluflan zemin
yap›s› üzerindeki Rami-Topçular aks› deprem
riski alt›ndad›r. Jeolojik yap›n›n yan›s›ra,
Eyüp kent mekan›ndaki hesaps›z kat ilaveleri
ile yo¤unlaflma ve betonarme yap›larda ze-
min katlarda iflyerlerinin yayg›nl›¤› da dep-
rem riskini art›ran di¤er faktörlerdir. 

Eyüp’te görüntü kirlili¤inin unsurlar›; sit
alan›ndaki an›t eserlerle sivil mimarl›k örnek-
leri ve tarihi mezarl›k alanlar›ndaki sahipsiz-
lik, topo¤rafyay›, yeflil dokuyu, siluet de¤erle-
rini umursamayan, kültür varl›klar›n›n alg›-
lanmas›n› olumsuz yönde etkileyen kaçak ya-
p›laflma, çat›s›z, s›vas›z-boyas›z, bitemeyen
(filiz b›rakm›fl) yap›lar ve konut alanlar› ile
içiçe sürdürülen üretim faliyetleridir. 

Yukar›da verilen örneklerden, ‹stan-
bul’un ve Eyüp’ün kentsel geliflim sürecinde
baflta gelen güncel sorunlar›ndan birinin
mevcut kaynaklar›n korunabilmesi oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Bu durum geliflmelerin her
zaman planlaman›n önünde yer ald›¤› ‹stan-
bul’da  planlama - uygulama bütünlü¤ünün
sa¤lanamam›fl olmas›ndan kaynaklanmakta-
d›r. Çözüm de bu cümlede sakl›d›r.

3. PLANCININ GÖREV‹ ÇÖZÜM
GÖSTERMEKT‹R  

Bildirinin sav› mekânsal yap›s› özel ve
farkl› karakterler gösteren Eyüp’te üçüncü
boyutu ve kimlik konusunu ihmal eden plan-
lama yaklafl›m›n›n çare olamayaca¤›d›r.

Eyüp’e yeniden tan›ml› bir kimlik kazan-
d›r›lmas› çabalar›nda yerleflmenin yukar›da
da de¤inilen fiziksel ve kültürel de¤erleri po-
tansiyellere iflaret etmektedir.  

Eyüp ötedenberi dinsel ve dinlenme
amaçl› ziyaret mekân›d›r. fiöyle ki:

• Eyüp’ün kutsal emanetlerin mekân›
vasf›na yükselmesi geçmiflte yerleflmeye ma-
nevi sembolizm ve k›l›ç kuflanma merasimi ile
somutlaflan siyasi bir misyon yüklemifltir; 

• Eyüp’teki en yayg›n an›t yap› türü olan
türbeler ve tarihi mezar tafllar›n›n varl›¤› yer-
leflmeye ‘yaz›l› an›t’lara sahip bir aç›k hava

müzesi karakteri vermifltir; 

• Pierre Loti Tepesi ‹stanbul’un tarihi çe-
kirde¤inin (Tarihi Yar›mada ile Sütlüce - Gala-
ta aras›) seyredilebildi¤i özel bir konumdad›r;

• Eyüp koruma alan› d›fl›nda askeri ve
ekonomik ifllevlerle infla edilmifl Feshane-i
Amire, ülkenin ilk elektrik santrali olan Silah-
tara¤a Termik Santrali gibi büyük ölçekli sa-
nayi yap›lar›, ‘geçici olarak’ (!) kuru g›da top-
tanc›lar›n›n kullan›m›nda olan Rami K›fllas› ...
gibi an›t yap›lara da sahiptir.   

Ancak; kültür varl›klar›n›n nitelikli bir
envanterinin yoklu¤u günümüzde ç›kar çev-
releri için uygun ortam› do¤uran, prestij kay-
b›na neden olan bir talihsizliktir. Yo¤unlaflma
sürecinde, yere uygun olmayan yönetmelik
uygulamalar›ndan da kaynaklanan, özensiz
yap›laflma ile kültür varl›klar›n›n perdelendi-
¤i  ya da hatal› plan yap›m› ve ba¤l› uygula-
malar nedeniyle dokunun ölçek ve özellikleri-
nin yitirildi¤i, tarihi merkez kimli¤inin de¤ifli-
me u¤rad›¤› / örselendi¤i  izlenmektedir.  

Eyüp’ün envanteri ç›kar›ld›¤›nda benzer-
lerinin en önde gelen örneklerinden biri oldu-
¤u tescillenecek olan  mezarl›klar›  ve  kentsel
yaflam›n gerekleri do¤rultusunda de¤erlendi-
rilmeyi bekleyen kültür varl›klar› stoku  zen-
gin bir kültürel miras› insanl›¤›n  yarar›na
sunmay› beklemektedir.  Yap›lmas› gereken;
halen mevcut olan ve olmayan,  ancak yeri ve
özellikleri belgelenmifl  her türlü mimari, ya-
p›sal elemanlar ile doku özelliklerinin,  bu
kültürel çevrenin bütünlü¤ünün parças› olan
toplumsal / yaflamsal  özelliklerin izlerinin,
maddesel, manevi (duygusal, düflünsel) ve
kullan›m de¤erlerine  özen gösterilerek, ça¤-
dafl ölçülerle de¤erlendirilmesi,  korunarak
gelece¤e aktar›lmas›d›r. Eyüp’ün  ‹stanbul’un
sosyal ve fiziksel dokusundaki seçkin yerinin
/ de¤erinin  restorasyonunda korunacak de-
¤erlere duyarl›l›kla yaklafl›lmas›n›n ve ifllev
kazand›r›lmas›n›n pay› büyüktür.

Haliç ve çevresinde gerçeklefltirilen baz›
uygulamalar  - Haliç’in son noktas›nda ola-
¤and›fl› bir ‹stanbul panoramas›na sahip olan
Eyüp için de-  ç›k›fl yollar›na iflaret etmekte-
dir. Haliç’in sanayiden ar›nd›r›lmas› yolunda
1980’li y›llar›n ikinci yar›s›nda bafllat›lan uy-
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gulamalar, 1993 ve 1995 tarihli, 1: 50000 ölçek-
li ‹stanbul Metropoliten Alan Altbölge Naz›m
planlar›nda ve altölçekli planlarda benimse-
nen yaklafl›mlarla Eyüp ile çevresindeki Bay-
rampafla ve Zeytinburnu yerleflmelerinden
sanayinin desantralizasyonunun yasallaflt›r›l-
mas›  olumlu geliflmelerden biridir.  Haliç’te
evsel ve sanayi at›klar› ve di¤er nedenlerle
oluflan dip çamurunun taranmas› ve kolektör-
lerle bu ortamdan uzaklaflt›r›larak  temizleme
- sa¤l›klaflt›rma çabalar› ile Haliç’in suyolu ifl-
levini yeniden kazand›rma ve k›y›lar›n› rekre-
asyon alan› olarak canland›rma çal›flmalar› ise
planlanan›n kal›c› flekilde yaflama geçirilmesi
aç›s›ndan büyük önem tafl›maktad›r.  

Bu yaklafl›m›n Eyüp’ü ilgilendiren yönü
Eyüp’ün ‘sanayi çal›flanlar›n›n yerleflmesi’ne
dönüflmesinde önemli pay› olan  Rami - Top-
çular Sanayi Yerleflmesi’nin de sanayinin de-
santralizasyonu kapsam›nda hizmet alan›na
dönüflece¤inin öngörülmesidir. Bu ekonomik
kaynakl› dönüflüm  Eyüp’teki fiziksel çevre-
nin sa¤l›klaflt›r›lmas›, sakinlerinin sosyal ve
kültürel standard›n›n yükseltilebilmesi  aç›-
s›ndan  bir f›rsat olarak kabullenilmelidir. 

Eyüp’te yaflayanlar›n temel tüketim mad-
deleri gereksinmelerini mahallelerinden ya da
semtlerinden temin edebildikleri biliniyor.
Ancak, aç›k ve yeflil alan, aç›k / kapal› spor
alan›  ihtiyac›n›n, sosyo-kültürel gereksinme-
lerin karfl›l›¤›n›n Eyüp d›fl›nda arand›¤› da bi-
liniyor.  Bu durum  yerleflmenin  sosyal / kül-
türel  niteliklerinin iyilefltirilmesi gere¤ine ifla-
ret etmektedir. Sanayiden boflalacak alanlar›n
bu eksi¤in giderilmesi aç›s›ndan da de¤erlen-
dirilmesi gündemde tutulmal›d›r. 

Sa¤l›klaflt›rma yaklafl›m›  Eyüp’ün  kültü-
rel, sosyal ve ekonomik nedenlerle  konut ala-
n› olarak tercih edilmesini sürdürebilmek  ba-
k›m›ndan önem kazanmaktad›r.  Sa¤l›kl›, sa-
kinlerinin gereksinmelerine yan›t veren fizik-
sel çevre  kiflilerde  ‘benimseme’  duygusunu
uyand›r›r. Yerleflmeyi  geçmifli ve özellikleri
ile tan›ma, farkl›l›klar› konusunda bilinçlen-
me  kiflilerde, ayn› zamanda,  ‘sahiplenme’ ve
‘aidiyet’  duygular›n› da ortaya ç›kar›r ki  bu
‹stanbul Metropoliten Alan› içinde Eyüp için
hedeflenen ‘kültür ve hizmet oda¤›’  kimli¤i-
nin kazan›labilmesi bak›m›ndan bir f›rsatt›r.  

Gerçekten de,  ‹stanbul Metropoliten Ala-
n›’nda sanayinin desantralizasyonu ve yerine
yeni ifllevlerin gelmesi ile ilgili olarak gerçek-
leflmeye bafllayan ekonomik yaflamdaki dönü-
flüm  sanayinin vaktiyle yerseçti¤i ilçelerin
büyük kent içindeki rolünü de¤ifltirecek nite-
liktedir. Bu süreçte ‹stanbul’un tarihsel ve kül-
türel kimli¤ini canland›rmaya yönelik aray›fl-
lar bafllam›flt›r. Haliç’e k›y›s› olan ilçelerle Ha-
liç k›y› fleridi ve Eyüp merkez alan›nda yap›la-
cak bir düzenleme çal›flmas› Eminönü, Fatih,
Beyo¤lu, Ka¤›thane ve Eyüp ilçelerinin kültü-
rel ve turistik anlamda bütünleflmesini ve met-
ropol aç›s›ndan çok önemli kültürel bir merke-
zin yeniden yap›lanmas›n› sa¤layacakt›r.

Bu e¤ilim özellikle Eyüp için çok önemli-
dir. Haliç ile ilgili sa¤l›klaflt›rma çabalar› ve
k›rsal alanda yaflananlar da dikkate al›nd›¤›n-
da, Eyüp’ün  bu bütün içindeki yeri  büyük-
kent bütünü içindeki rolünü de¤ifltirecek nite-
liktedir.  Eyüp’ün koruma karar› al›nm›fl gele-
neksel dokusunun varl›¤› ve manevi aç›dan
tafl›d›¤› özel konum  beklenen bu de¤iflim ile
örtüflebilecek özellikleridir. 

Eyüp ‹lçesi’nin metropoliten alan içinde
bir yan›yla tarihsel ve kültürel de¤erleri tafl›-
yan bir ilçeyi simgeledi¤i, di¤er yandan ise
Eyüp’ün daha çok hizmetler sektöründe önp-
lana ç›kaca¤› öngörüsü ile önümüzdeki plan
döneminde Eyüp’ün sosyal ve fiziksel yap›s›-
n›n de¤iflece¤i beklenebilir.  Burada kritik
olan; 

• tarihsel kimlik, 
• turizm ifllevi ve 
• hizmet sektörü 

ekonomisi aras›ndaki uyumun ve bu üçlünün
gereksindi¤i fizik mekandaki koruma, iyilefl-
tirme ve dönüflümün sa¤lanabilmesinde öne-
rilecek yöntemdir. Burada yöntem, günümüz-
deki yayg›n söyleyiflle, koruma-kullanma
dengesi olabilir.

Yak›n gelecekte Haliç’in kuzeybat› ucun-
da ‘kültürel kimli¤i öne ç›kar›lm›fl bir hizmet
ve kültür yerleflmesi’nin varolabilmesi için;
kültürel kimli¤in ça¤dafl koflullarda tan›mlan-
mas›na dayal› ekonomik kaynakl› dönüflüm
ivedilikle de¤erlendirilmesi gereken bir f›rsat
olarak kabullenilmelidir.   
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Zengin tarihî dokusu ve özellikle merke-
zindeki dinî çekirde¤in çevresinde yer alan
yap›lar› ile Eyüp, ‹stanbul’daki önemli semtle-
rin bafll›calar›ndan say›l›r. Sürekli ilgi oda¤›
olan ve her zaman büyük ziyaretçi çeken bu
dinî merkez, günün her saatinde canl›l›¤›n›
korumaktad›r. Eyüp ilçesinde ziyaretçi ak›n›-
na en çok maruz kalan bu tarihi çekirde¤in,
semtin yo¤un bir trafik ak›fl›na da yol açt›¤›,
bu yüzden buradaki yap›lar›n sürekli hizmete
aç›k tutulmalar›na gerek duyuldu¤u gözlem-
lenmektedir.

Tarihî çekirde¤in içindeki yap›lar aras›n-
da en çok ziyaret edilen Ebu Eyüp el-Ensârî’ye
ait oldu¤una inan›lan türbe ile bitifli¤indeki
camidir. ‹kinci derecede ziyaretçi çeken yap›-
lar, Siyavufl Pafla, Mirimiran Mehmed A¤a,
Pertev Pafla, Sokollu Mehmet Pafla ve Adile
Sultan türbeleri, bunun yan› bafl›nda bulunan
Sokollu Medresesi, Zal Mahmut Pafla ve Mih-
riflah Valide Sultan külliyeleridir.

Eyüp semtinin en önemli yap›lar› olan bu
eserler, zaman içinde çeflitli nedenlere ba¤l›
olarak bir tak›m bozulmalar geçirmifller, y›p-
ranma ve afl›nmalara maruz kalm›fllard›r. 

fiimdi yap›lar baz›nda saptanan baz› göz-
lemleri ele alal›m.

Zal Mahmut Pafla Külliyesi 

Vezir Damat Zal Mahmut Pafla taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›. Eyüp’te Sinan eserleri aras›nda
en önemli yap›lar toplulu¤u say›l›r. Görsel
aç›dan külliye, Eyüp’ün tarihsel dokusuna et-
kili bir kimlik kazand›rm›flt›. Külliyenin ana
eleman›n› cami oluflturur. Kübik formundaki
dikdörtgen kitleli cami, dört s›ra pencereleri
ile külliyenin tüm elemanlar›na egemen bir
plasti¤e sahiptir.1894 depreminde y›k›lan mi-
naresi yenilenen cami, 1955-1963 y›llar› aras›n-
da köklü bir onar›m geçirmifltir. 

Tafl›d›¤› büyük öneme karfl›l›k külliyenin
kullan›m›nda özen gösterilmedi¤i anlafl›lmak-
tad›r. Külliyenin bat›s›nda bulunan dar ve kal-
d›r›ms›z yolun, özellikle yo¤un biçimde mo-
torlu araçlar›n geçifline maruz kalmaktad›r.
Dolay›s›yla, egzos gazlar›n›n etkisiyle külliye-
nin bat› duvarlar›n›n sürekli olarak kir tabaka-
s› ile kapland›¤› görülmektedir. Geniflli¤i ye-
tersiz olan yolun araç trafi¤inden ar›nd›r›lma-
s›, külliyenin zemin titreflimlerinden de kur-
tulmas›na yol açaca¤› flüphesizdir. Külliyeye
ait fevkanî medresenin arkas› ise bak›ms›z ve
kendi kaderine terkedilmifl bir durumdad›r. 

Son cemaat yeri ile üst med-
resenin tafl flebekelerinin yer yer
k›r›ld›¤› ve tafl korkuluklarda su-
yuna paralel çatlamalar›n mey-
dana geldi¤i görülmüfltür. Bu
bak›mdan daha büyük tahribat-
lar›n meydana gelmesini önle-
mek için, bunlar›n elden geçiril-
mesi yararl› olacakt›r. (Resim-1)
Ayr›ca Medrese ve külliyeye ait di¤er bölümle-
rin de kullan›m› hususunda gerekli özenin gös-
terilmesi ve ifllevsel aç›dan da fazla zorlanma-
malar› gerekmektedir. 

Siyavufl Pafla Türbesi

Siyavufl Pafla’n›n hayatta iken çocuklar›na
ve kendisine Sinan’a bir türbe yapt›rd›¤› bili-
niyor. Eyüp’te bulunan türbeye Siyavufl Pafla
1602 y›l›nda gömülmüfltür. Bu husus soka¤a
bakan kitabede de ifllenmifltir. D›flar›dan onal-
t›gen olan türbe, içeriden sekizgen plana sa-
hiptir. Dönemin çinileri olan içerideki panolar,
türbeye büyük bir de¤er katm›flt›r. Bak›ml› ve
ziyarete aç›k olan türbenin, günümüzde de il-
gi ile gezildi¤i gözlemlenmektedir. Büyük ve
gösteriflli olan türbenin kap› kemerlerinde,
pencere sövelerinde almafl›k anlay›flta de¤iflik
renkli mermerler kullan›lm›flt›r. Özellikle be-
yaz ve pembe somaki (puding tafl cinsi) taflla-
r›n kullan›ld›¤› dikkat çekmektedir. Bu malze-
melerin d›fl etkilere karfl› dayan›kl›l›k süreleri
farkl› oldu¤u için, pembe mermerlerin kulla-
n›ld›¤› d›fl pencere sövelerinin baz›lar›nda ay-
r›flmalar meydana gelmifltir. (Resim-2)

Sokollu Mehmet Pafla Külliyesi

Siyavufl Pafla Türbesi’nin karfl›s›nda yer
alan bu küçük külliye medrese, türbe ve çefl-
meden oluflmaktad›r. Kitabesine göre 1568 (H.
976) y›l›nda infla edilmifltir. Medrese ile plan-
lanm›fl olan türbe, uzunlama ekseni üzerinde
yer alm›fl, dershaneye bir revakla ba¤lanm›fl-
t›r. D›fltan sekizgen, içten onalt›gen planl› olan
yap›, Siyavufl Pafla Türbesi ile birlikte Eyüp’te-
ki türbeler içinde en ilgi çekmifl olan›d›r. 

Türbenin cadde taraf›ndaki yüzünde kü-
çük bir çeflme yer almaktad›r. Yol kodunun
sürekli yükseltilmesi sonucu çeflme yala¤› ve
ayna tafl›n›n bir k›sm› gömülmüfltür. Çeflme-
nin sol üst taraf›nda tâlik yaz› ile yaz›lm›fl 3
beyitten oluflan 1569 (H. 977) tarihli kitabe yer
almaktad›r. Türbe ile medreseyi birbirine ba¤-
layan revakl› sundurman›n kemerlerinde ve
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Resim-1;  Zal Mahmut Pafla
son cemaat yerinde mermer fle-
beke korkulu¤unun suyuna
paralel olarak iç yap›s›ndaki
kusurun ortaya ç›kmas› sonu-
cu meydana gelmifl çatlama,

Resim-2;  Siyavufl Pafla Türbe-
si. Pudingten yap›lm›fl söve-
lerde oluflan ayr›flmalar

Resim-3; Sokullu Mehmet Pa-
fla Türbesi. Gergi demirinde
oluflan Korozyon tafl puding
ve küfeki tafllar›nda da tahriba-
ta neden olmufltur.



sütun bafll›klar›nda al-
mafl›k malzeme kulla-
n›lm›flt›r. Buradaki tafl-
larda do¤al çimentola-
r›n ayr›flmas› sonucu
dökülmeler oldu¤u

görülmektedir. Ayr›ca sütun bafll›klar›na ba¤-
lanan metal malzemelerde oluflan korozyona
ba¤l› olarak meydana gelen genleflmeler sonu-
cunda ayr›flmalar ve patlamalar meydana gel-
mifltir.  (Resim-3)

Mihriflah Sultan Külliyesi

Bostan ‹skelesi yak›n›nda yer alan külliye
türbe, imaret (aflhane), sebil, çeflme ve mektep-
ten oluflmaktad›r. Külliye,18. yüzy›l›n sonlar›n-
da III. Selim’in annesi Mihriflah Valide Sultan
taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Külliyeyi oluflturan
yap›lar toplulu¤u Osmanl› Barok, Barok-Roko-
ko mimarisinin en saf örneklerindendir. Mera-
sim yolu üzerinde yer alan külliyenin türbesi ile
sebil ve çeflmesi, yola güçlü bir plastik görünüfl
kazand›rm›flt›r. Mektep hariç, külliye nispeten
iyi durumdad›r. (Resim-4)

Yap›lar toplulu¤unun içinde yer almayan
mektep, türbenin karfl›s›nda, günümüzde me-
zarl›k hâline dönüflen arsa üzerindedir. Kötü
kullan›mdan dolay› yang›n geçiren mektep
harap durumdad›r. 

Adile Sultan Türbesi

Bostan Caddesi üzerindeki yap›lar toplulu-
¤unun bir parças›d›r. Yap›l›fl tarihi kesin olarak
belli de¤ildir. Dikdörtgen planl› türbe, daha çok
bir sivil mimarî örne¤ini and›rmaktad›r. Yuvar-
lak al›nl›kl› kap› ve pencerelerinde kullan›lan
demir parmakl›klar› ilgi çekicidir. Yap›larda ge-
rek yüzeysel erimeler ve gerek mekanik geril-
meler sonucunda çeflitli bozulmalar ortaya ç›k-
m›fl durumdad›r. Ayr›ca ilgisizlikten dolay›
cephelerde yer yer birtak›m bitkilerin boy gös-
terdi¤i görülmektedir. (Resim-5)

Tafl Malzemede Tahribat Nedenleri
ve Gözlemler

Gözlemlenen tarihi yap›larda genellikle
küfeki ve baz› almafl›k kemerde ve sütunlarda
konglomera gibi tortul tafllar ve çeflitli mer-
merler kullan›lm›flt›r. “Maktral› kalker” veya
“Bak›rköy tafl›” olarak da adland›r›lan Küfeki
tafl›, deniz kabuklar›n›n, ço¤unlukla da istirid-
ye kabuklar›n›n, tortullaflmas›yla ve bir çi-
mento malzemesiyle birbirine ba¤lanmas›yla
oluflmufl bir kalker türüdür. Konglomera, iri
çak›l ve bloklar›n do¤al çimento ba¤lay›c›s› ile
birleflmesinden meydana gelmifl agregal› ka-
yaçlara denilmektedir. Buradaki agrega tane-
lerinin flekillerine göre “Puding” ve “Brefl”
olarak adland›r›l›rlar. Puding ve Brefller çeflit-
li flekil ve renkteki çak›llar›n renkli de olabilen
do¤al çimento malzemesi ile ba¤lanmas›ndan
meydana gelmifllerdir. 

Bilindi¤i gibi do¤al tafllar›n bozulma ne-
denleri, A- Tafl›n yap›s›ndan ileri gelen ve B-
D›fl etkenlerden kaynaklanan tahrip nedenleri
olmak üzere iki gurupta toplanmaktad›r. Ta-
fl›n kendi iç yap›s›ndan ileri gelen bozulmalar-
da, tafl›n mineral yap›s›, tane ve kristal büyük-
lü¤ü, kimyasal yap›s›, ba¤lay›c› maddenin
özellikleri, doluluk ve boflluk oranlar› ve geçi-
rimlilik gibi faktörler etkili olmaktad›r. D›fl et-
kenlerden ileri gelen bozulmalar ise, mekanik
etkenlere, ›s› genleflmelerine, günefl etkilerine,
su, nem, yo¤uflma, hava kirlili¤i ve ya¤mur
gibi çeflitli atmosfer hareketlerine ba¤l› olarak
ortaya ç›kabilmektedir. Bütün bu etkenler
do¤rultusunda tafl malzeme, Fiziksel, Kimya-
sal ve Biyolojik olarak üç flekilde ayr›flmaya
u¤rayabilmektedir.

Yap›lan gözlemler sonucunda yukar›da
ad› geçen yap›larda görülen hasar biçimleri
afla¤›daki flekillerde özetlenebilir:

• Tafl malzeme düzenli olarak ya¤mur ta-
raf›ndan y›kand›¤› veya ya¤mur suyundaki
asitlerden etkilendi¤i için, yüzeylerde pürüz-
lenmeler ve kabarmalar oluflmufltur. (Resim-
6, 7, 8)

• Tafllar›n iç yap›s›nda bulunan kil yatak-
lar› ve yumuflak kumlar gibi zay›f alanlar›n,
d›fl etkilerle saf veya asitli ya¤mur suyuna ma-
ruz kalmas› sonucunda yüzeyler çukurlaflm›fl,
ayr›ca kendi ba¤lay›c›lar› asitli ya¤mur suyu-
nun etkisiyle yumuflam›fl veya yar›l›p ayr›fl-
m›flt›r. (Resim-9)

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

150

Resim- 5;  Adile Sultan cephesi.
Burada baz› tafllarda kimyasal
ayr›flmalar, dökülmeler, tafl kop-
malar› görülmektedir. Ayr›ca yer
yer çeflitli bitkilerin de boy gös-
terdi¤i dikkati çekmektedir.

Resim-6;  Siyavufl Pafla Türbe-
si’ndeki harpufltalarda erimeler
sonucu görülen çukurlaflma-
lar.Resim-9 Sokullu Mehmet
Pafla Türbesi cephesindeki kü-
fekilerde görülen ayr›flmalar.

Resim-4; Mihriflah Sultan Se-
bili ve Çeflmesi genel görünüfl. 

Resim-7; Ferhat Pafla Türbesi’de
tafl malzemedeki kimyasal ayr›fl-
malar daha ileri boyutlara var-
m›flt›r. Cephenin çeflitli atmosfer
olaylar›na maruz kalmas› sonu-
cunda yüzey çok zay›flayarak
ufalanmalar ve dökülmeler orta-
ya ç›km›flt›r. Mermerin küfekiye
göre bu etkilere karfl› daha daya-
n›kl› oldu¤u da burada görül-
mektedir.
Resim-8; Adile Sultan’da ayr›fl-
maya u¤ram›fl tortul tafllar›n ya-
k›n görünüflü. 
Resim-9; Mihriflah Sultan Külli-
yesinden bir görünüfl. Buradaki
kum tafllar›nda kimyasal ayr›flma-
lar sonucu meydana gelen tahri-
bat›n boyutlar›n›n ne kadar
büyük oldu¤u görülmektedir. Ay-
n› cins tafl olmas›na ra¤men baz›-
lar›ndaki bozulmalar daha da iler-
lemifl durumdad›r



• Baz› tafllar›n, sülfatlaflma et-
kisiyle kabuk oluflumu sonucunda
parçalara ayr›lmakta olduklar› iz-
lenmektedir.

• Havadaki zararl› partiküller
yüzeyleri kirletmekte ve siyah bir
tabaka oluflumuna neden olmaktad›r.

• Demir elemanlar›n korozyona u¤ramas›
sonucunda hacim art›fl›na ba¤l› olarak meyda-
na gelen gerilmeler nedeniyle tesbit edildikle-
ri taflta patlamalara ve dökülmelere yol aç-
makta, ayr›ca yüzeysel olarak da kirlenmelere
neden olmaktad›r. (Resim-10, 11, 12, 13)

• Yap›lar›n çeflitli nedenlerle kendi statik
ve mekanik davran›fllar› etkisi ile oluflan geril-
meler sonucunda baz› elemanlarda çatlamalar
ve parça kopmalar› izlenmektedir. (Resim-14,
15, 16)

• Ayn› orijine sahip olmas›na ra¤men
farkl› iç yap›lar gösteren baz› küfekilerde ba¤-
lay›c› maddenin tafl yüzeyinden ayr›fl›p çö-
zünmesiyle ufalanmalar ve dökülmeler görül-
mektedir. (Resim-17)

• Baz› yap›lar›n d›fl yüzeylerinde oluflmufl
çeflitli bitkiler tafl malzeme üzerinde biyolojik
tahribat faktörü olarak kendini göstermekte
ve köklerinin tafl›n aral›klar›na girmesiyle sis-
temin ayr›flmas›na yol açmakta ve görsel aç›-
dan da metruk bir izlenim vermektedir. (Re-
sim-18, 19)

• Yak›n zamanlarda yap›lm›fl yenilenme
çal›flmalar›nda kullan›lan küfeki benzeri suni
tafllar›n çok k›sa bir süre içerisinde parça kop-
malar› fleklinde h›zl› bir tahribata u¤rad›klar›
görülmektedir. (Resim-20)

Yukar›da s›ralanm›fl olan bozulma ve y›p-
ranmalara neden olan etkenler befl ana bafll›k
alt›nda toplanabilir:

• Çevre kirlili¤inin ve çeflitli atmosfer ha-
reketlerinin meydana getirdi¤i zararlar.

• Zamana ba¤l› olarak bizzat yap›lar›n
kendi malzemelerinden ileri gelen tahribatlar.

• Kimi yap›lar›n restorasyonu aflamas›n-
da yanl›fl malzeme kullan›m› veya yanl›fl uy-

gulama sonucu meydana gelen bozulmalar.
• Yo¤un yaya ve araba trafi¤inin yapt›¤›

tahribatlar.
• Yap›lar›n yanl›fl kullan›m ve uygun ol-

mayan ifllevlerin verilmesi sonucu ortaya ç›-
kan bozulmalar.

Sonuç 

Eyüp’te infla edilen ve günümüze kadar
ulaflan de¤iflik ifllevlere sahip eserlerin üzerin-
de yap›lan incelemelerde, yukar›da özetlen-
mifl nedenlerden dolay› meydana gelen bo-
zulmalar görülmektedir. Özellikle Zal Mah-
mud Pafla, Sokollu Mehmet Pafla ve Mihriflah
Külliyesi gibi, önemli an›tlar›n titizlikle korun-
malar›, bir kültür sorunu olarak ele al›nmal›-
d›r. Bir ço¤u iyi niyet ürünü olan baz› müda-
halelerin, uzmanlara dan›fl›lmadan, eserlerin
de¤erleri takdir edilmeden ve en kötüsü ruh-
sat al›nmadan yap›lan bu tarz onar›mlar›n, ile-
ride telafisi mümkün olmayan zararlar do¤u-
raca¤› aç›kt›r. 

Bütün bunlar›n d›fl›nda, iyi durumda gü-
nümüze ulaflan eserlerin bir k›sm›nda da bo-
zulmalar bafllam›fl, hatta bunlar›n büyük bir
k›sm›,  özensiz kullan›mlar yüzünden bozul-
maya bafllam›flt›r. Tarihi eserlerin tafl›yamaya-
ca¤› ifllevlerin yüklenmesinden do¤an kimi
zorlamalar da, an›tlar›m›z›n daha çabuk y›p-
ranmas›na yol açmaktad›r. Bu hususta da
do¤ru ve mant›kl› yaklafl›mlar›n olmas›na
dikkat edilmelidir. Kültür tarihimizin önemli
birer belgesi olan bu mimari de¤erlerin, koru-
ma ve onar›m ad›na, daha fazla tahrip edilme-
lerini önlemek için, resmi-sivil, merkezi-yerel
bütün kurulufllar›n yan› s›ra, birey olarak tüm
toplum katlar›n›n duyarl› olmas›, asgari va-
tandafll›k görevlerimizin bir gere¤i kabul edil-
melidir.
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Resim-10; Mirmiran Mehmet
A¤a Türbesi Pencere alt sövesin-
de muhtemelen korozyon sonucu
oluflan gerilmeye ba¤l› olarak
meydana gelen çatlak.
Resim- 11; Zal Mahmut Pafla
Türbesindeki pencere sövelerinin
alt k›s›mlar›ndaki parmakl›k yu-
valar›n›n boflluklar›na giren su
nedeniyle demir paslanm›fl ve sö-
venin demiri d›fl›nda kalan parça-
s›n›n koparm›flt›r. Ayr›ca söve
delinerek buradan elektrik kablo-
su geçirilmifltir.
Resim- 12;   Mihriflah Sultan Se-
bili’den bir detay. Demirde mey-
dana gelen korozyon sunucu olu-
flan gerilmeyle mermer patlam›fl
ve parça kopmas›na neden olufl-
mufltur.
Resim-13;  Sokullu Mehmet Pafla
Külliyesi.Türbe ile Medreseyi
birbirine ba¤layan  revaktaki ke-
mer gergi demirinin ba¤land›¤›
puding taflta korozyon sonucu
oluflan patlamalar.

Resim-14;  Mihriflah Sultan’dan
baflka bir detay. Mekanik olaylara
ba¤l› olarak meydana gelen geril-
meler sonucu oluflan çatlaklar ve
kopan parça. 
Resim- 15;  Mihriflah Sultan Kül-
liyesinden baflka bir detay.
Resim-16;   Mihriflah Sultan Kül-
liyesinden bir baflka görünüfl.Bu-
radaki çatlama tüm sistemde ken-
dini göstermektedir. 
Resim-17;  Ferhat Pafla Türbe-
si’nin arka cephesi  Ayn› flekilde
buradaki ayr›flmalar da ileri bo-
yutlara ulaflm›flt›r.
Resim- 18; Biyolojik tahribata ne-
den olabilecek bir örnek. Sokullu
Mehmet Pafla Medresesinin du-
varlar›nda  kök salan bitkiler.
Resim-19;  Dükkanlar›n arka
cephesi. Burada ilgisizlik ve ba-
k›ms›zl›k  sonucu çeflitli bitkiler
cepheyi kaplam›fl durumda. Ayr›-
ca kötü kullan›m aç›s›ndan da bir
örnek. Cephede çimento s›va uy-
gulamalar›, düzensizce yap›lm›fl
elektrik telleri.
Resim- 20;  Bir suni tafl uygula-
mas›. Su emme sonucunda içeri-
deki donat›n›n paslanmas› sonu-
cu meydana gelen dökülmeler
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EYÜP’TE AF‹FE HATUN TEKKES‹ VE 

REST‹TÜSYON ÖNER‹S‹

Prof.Dr. Ahmet Ersen  -  Mehmet Ulukan (Mimar)    

1975 Manisa Demirci Do¤umlu olan
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Afife Hatun Tekkesi, Eyüp Cezeri Ka-
s›mpafla Mahallesi’nde, Zal Mahmut Pafla
Caddesi ile Balc› yokuflunun kesiflim nokta-
s›nda, yokuflun sol köflesi, 63 ada 20  no’lu
parselde yer almaktad›r. (fiekil.1) Eyüp Sul-
tan Semtinin en ifllek ve en yo¤un ulafl›m ar-
teri olan Zal Mahmut Pafla Caddesi ile Ka-
lenderhane Caddesi’nin birleflim noktas›
üzerindedir. Eyüp Sultan Camii ve Külliyesi
ile Zal Mahmut Pafla Cami ve Külliyesi bu
caddeler üzerinde bulunmaktad›r. (Resim 2,
3). Tekkenin haziresinin Zal Mahmut Pafla
Caddesi yönündeki s›n›r›nda  Sokullu.(fle-
hid) Mehmed Pafla Çeflmesi yer almaktad›r.
(Resim 4). Akarçeflme yönüne uzayan yö-
nünde yani yap›n›n arsas›n›n güney kana-
d›ndaki hazirenin sa¤ üst taraf›ndaki yama-
ca, 1956-1957 y›llar›nda yol yap›m çal›flmala-
r› esnas›nda kald›r›lan Ca¤alo¤lu Cezeri Ka-
s›m Pafla Camii’nden, Saraçhane Mimar
Ayas Camii’nden ve Belediye Saray› arka-
s›ndaki Ankaravi Medresesi haziresinden
kabir tafl› nakilleri yap›lm›flt›r. Bu mezarlar
içinde Fatih Camii mimar› Mimar Ayas’›n
mezar›n›n da oldu¤u belirtilmektedir [1]
(Resim 5, 6)

Tekkenin kaynaklarda rastlanan di¤er
isimleri Balc› Dergah›, Abdünnafi tekkesi,
Afife Hatun Balc› Dergah›, Mehmed Efendi
Nakfli Tekkesi, Nafi efendi tekkesi, Abdün-
nafi Efendi Tekkesi’dir [2]. En yayg›n kulla-
n›m› Afife Hatun Tekkesi ve Balc› Dergah›
d›r. Yap›n›n mülkiyeti Vak›flar genel Mü-
dürlü¤üne devredilene kadar Tiryaki Hasan
Pafla Vakf›na ba¤l› olarak kalm›flt›r. [3]

Tekkenin Banisi Mehmet Nafi Efendi,
Koca Dervifl Lakapl› Hattat fiehreminli Hac›
Mustafa Efendi’nin o¤ludur. Mehmed Nafî
Efendi tekkeyi annesi Afife Han›m (Ö:1834)
için 1844 y›l›nda infla ettirmifltir. Babas› Hat-
tat Hac› Mustafa efendi Hicri 1166—1242
y›llar› aras›nda yaflam›fl olup,  kabri halen
Topkap› civar›ndad›r [4] 

Mehmed Nafi Efendi Devlet kademesin-
de üst düzeyde çok çeflitli görevler alm›flt›r.

1821 de Divan Kaleminden(1) yükselerek Ha-
ceganl›¤a getirilmifltir. Sonra orduda Amedi
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Resim 1; Afife Hatun Tekke-
si’nin bu günkü hali

fiekil 1; Tarihi belgelerde Tek-
kenin yeri Atatürk Kütüpha-
nesi, ‹stanbul. Harita Arflivi.

Resim 2-3; Eyüp Sultan Camii
ve Külliyesi ile Zal Mahmut
Pafla Cami ve Külliyesi, Afife
Hatun Tekkesiyle ayn› cadde
üstündedir.

Resim 4; Sokullu.(flehid) Meh-
med Pafla Çeflmesi 

(1) Divan Kalemi: Osmanl› im-
paratorlu¤unda Padiflaha ba¤l›
olarak çal›flan meclise Divan,
en üst seviyedeki devlet yap›s›
olan bu kuruma ba¤l› di¤er bü-
rokratik iflleri yapan bürolara
da kalem ad› verilmifltir.



Memurlu¤u(2) na getirilinceye kadar ‹stan-
bul Vergi Tahsilat› Dairesi Baflkan› olarak
kalm›flt›r. S›k s›k yer ve vazife de¤ifltiren
Mehmed Nafi Efendi 1829 da D›fl ‹flleri Ba-
kanl›¤›nda memur olarak görev alm›fl,
uzunca bir süre bu görevine devam etmifl,
1837 de Beylikçi kisedarl›¤›na(3) ve ard›ndan
da Beylikçi’li¤e terfi etmifltir. Nitekim bura-
daki vazifesi de uzun sürmemifl 1838 de Se-
rasker(4) müsteflar›, ve ayn› y›l›n sonuna

do¤ru da Meclis-i Vala(5) azas› olmufltur.
Bundan sonraki görevleri ise 1841 de Bahri-

ye müsteflarl›¤›, 1842 de Adalet Bakanl›¤› ve
yine ayn› y›l Paris Büyükelçili¤i , 1846 da ye-
niden Meclis-i Vala Azal›¤›, 1848 de ikinci
defa Serasker Müsteflarl›¤›d›r. Bundan sonra
yine görevi s›k s›k de¤iflmeye devam etmifl,
vefat etti¤i tarih olan 28 Kas›m 1857 ye ka-
dar, 1854 de Meclis-i Vala’da üst rütbeye ge-
tirilmifl, ayn› y›l›n sonuna do¤ru tekrardan
Bahriye Müsteflarl›¤›na, ve son olarak yeni-
den 1855 de Meclis-i Vala Azal›¤›na getiril-
mifltir. Tekkenin sembolik olarak fleyhli¤ini
de yapan Nafi efendi 28 kas›m 1857 de vefat
ederek tekkenin haziresine gömülmüfltür [5].

Yap›n›n inflas›ndan önce bu civar›n Baba

Geylani mezarl›¤› olarak an›ld›¤›, tekkenin
haziresinin bitifli¤indeki Sokullu Mehmed
Pafla çeflmesinin kitabesindeki “Afife Han›m
oldu garke-i rahmet bu mevkide…” denil-
mesinden anlafl›lmaktad›r. Bu kitabeden
Afife Han›m’›n bu civarda vefat etti¤i, o¤lu
Nafi Efendi’nin de buray› sat›n alarak  bir
adet küçük kapsaml› tekke (zaviye)  ve So-
kullu Mehmed Pafla çeflmesi için laz›m olan
bir adet su haznesi infla ettirdi¤i anlafl›lmak-
tad›r. Çeflmeye su haznesi ilavesi esnas›nda
eklenen bu kitabe mermerden barok tarzda
yap›lm›flt›r. (Resim 4) Bu kitabede;

“Bu dilcû çeflmenin bânii evvelisi (K›r›k) itmifl 

Hazine yabmadan vaktiyle ol zât-› behiflt mevâ 

Afife Han›m oldu garke-i rahmet bu mevki’de

Hûda rûh-› revan›n âb-› kevserle ide irvâ 

Ol iffet piflenin Nâfi’ Efendi ya’ni mahdumu

Hazine eyledi ruhu içün bu çeflmeyi inflâ”

denilmektedir. [6]

Tekkenin haziresinde Afife Han›m’a ait
mezar ve flahide bulunamam›flt›r. Tekke
mensuplar›n›n ço¤unun tekkenin haziresin-
de gömülü olduklar› belirtilse de günümüz-
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Resim 5; Tekkenin haziresi
(Kültür ve Tabiat Varl›klar›n›
Koruma Üst Kurulu, ‹stanbul.
Yap›n›n Dosyas›.)

Resim 6; Tekke haziresi
günümüzde.

Resim 7; Tarihi krokide
Tekkenin yeri. (Kültür ve Tabi-
at Varl›klar›n› Koruma Üst
Kurulu, ‹stanbul. Yap›n›n
Dosyas›.)

Resim 8; Hazireden genel
görünüfl

Resim 9-10; Hazirede barok
lahitler

Resim 11; Sökülen tu¤ran›n
yeri

Resim 12; (Eyüp Sultan Vakf›,
Tarih ve Kültür Varl›klar›
foto¤raf Arflivi.) 

2 Reisülküttab›n hususî kalemi
olan medî Kalemi, Divân-› Hü-
mayûn'un kalemlerinden biri-
dir. medî Kalemi'nin flefine
medcii, medî Efenddi veya me-
dî-i Divân-› Hümayyûn denil-
mifltir.Sadrazam taraf›ndpadi-
flaha yaz›lacak telhis ve takrir-
lerle, yabanc› devletlerin hükû-
met baflkanlar›na yine sadra-
zam taraf›ndan gönderilecek
mektuplar›n müsveddeleri,
sulh anlaflmalar› ile her çeflit
ahidnâme ve anlaflmalar›n me-
tinleri, görüflme mazbatalar› ve
protokoller, yabanc› elçilere,
konsoloslara ve yabanc› tüccar-
lara ait her çeflit yaz›lar ve ev-
rak burada yaz›l›r ve as›llar› bu
kalemde saklan›rd›. Yine Os-
manl› Devleti'nin hâriçte bulu-
nan elçilerinden gelen raporla-
r›n flifreleri burada çözülür, ce-
vaplar› da bu kalem arac›l›¤› ile
verilirdi. Tanzimat'tan sonra
medî Kalemi'nin ehemmiyeti
artm›fl, vekiller heyetinin teflki-
linden sonra da bunun zab›t kâ-
tipli¤ini bu kalemin flefleri yap-
m›fl ve bu durum 1908 y›l›na
kadar sürmüfltür.

3 Beylikçi: Reisülküttab›n bafl
yard›mc›s›. Divan-› Hüma-
yun'daki di¤er kalem katipleri-
nin üstünde bir konumdad›r.
Divan kararlar›n› tutarlar ve di-
vanda müzakere edilen evrak›
gereken yerlere havale edip
mühimme defterlerinin hem
müsveddelerini hem de temiz-
lerini haz›rlarlar. Beylikçi kale-
minde belgelerin yazd›r›lmas›
ve ifllemlerin takibinden sorum-
lu bir kisedar bulunurdu.

4 Serasker: Osmanl› idari yap›-
lanmas›nda askeri ifllerden so-
rumlu bakan.

5 Meclis-i Vala : Uzun yaz›l›fl›
ile Meclis-i Vala-y› Ahkam- ›
Aliye; ‹slahat hareketlerinin ica-
bettirdi¤i yeni nizannameleri
haz›rlamak, memurlar›n muha-
kemeleriyle meflgul olmak, lü-
zum gösterilen devlet ifllerinde
rey vermek üzere 1837 y›l›nda
kurulan dan›flma meclisi



de bu mezarlardan geriye sadece k›r›k dö-
kük, parçalanm›fl ve da¤›n›k olarak duran
mezar tafllar› kalm›flt›r. Hazirede kendi hali-
ne b›rak›lm›fl, birinin flahidesi yok olmufl iki
adet barok süslemeli mermer lahit de bulun-
maktad›r. (Resim 9, 10)

Tekkenin ilk yap›m›nda, Orta Asya’dan
ve özellikle Nakflibendîli¤in merkezi olan
Özbekistan’dan ‹stanbul’a gelen seyyah ve
bekâr Nakflibendî dervifllere (vakfiyedeki ta-
birle “Kalenderân-› Özbekiyyeye”) mahsus
olarak infla edildi¤i, yak›n›nda, daha önce
(1733’te) ayn› amaçla tesis edilmifl Kalender-
hane (Özbekler) Tekkesi’ne (Resim 7) ba¤l›,
küçük kapsaml› bir zaviye oldu¤u belirtilse
de, yap›n›n sonradan zaviyeye göre daha
genifl kapsaml› tekkeye dönüfltürülmesi es-
nas›nda  ‹htiyaç olan mekanlar›n yap› prog-
ram›na eklendi¤i gözlenmektedir.

Mehmet Nafi Efendi, vakfiyesinde yap›-
n›n, yak›n›ndaki Eyüp Özbekler Tekkesine
ba¤l› olmas›n› flart koflmufltur.[2] 1889 tari-
hinde, devlet taraf›ndan ‹stan-
bul’da faaliyet gösteren tekkeler
hakk›nda istatistiksel bilgiler olufl-
turmak için haz›rlat›lm›fl olan
Mecmua-i Tekaya isimli kitapta
Özbek tekkelerinin, Nakflibendi
tarikati’ne ba¤l› olduklar› belirtil-
mektedir. ‹stanbul’da bu flekilde
Eyüp Özbekler Tekkesi hariç 2 ta-
ne daha Özbek Tekkesi vard›r.

Bunlardan biri, Sultan Ahmed’de, di¤eri ise
Üsküdar’da Sultantepe’dedir. Bu kay›tlara
göre üçü de Nakflîbendîyye Tarikati’ne men-
suptur.[7] Bu nedenle Afife Hatun Tekkesi
resmi kay›tlara Nakflibendi tarikat›na ba¤l›
bir tekke olarak girmifltir.

Yap› tekke ve zaviyelerin kapat›lmas›
kanunun ç›kmas›na kadar faaliyetlerine de-
vam etmifl, ard›ndan 1999 y›l›na kadar Va-
k›flar Genel Müdürlü¤ünün kirac›lar› veya
kaçak kullan›c›lar taraf›ndan konut olarak
kullan›lm›flt›r. Bu tarihten sonra boflalt›larak
kendi kaderine terkedilmifltir. Girifl kap›s›n-
daki kitabenin kaz›nmas› ve yap›n›n üzerin-
deki izlerden anlafl›lan olmas› muhtemel
tu¤ran›n yerinden sökülmesi, tekke ve zavi-
yelerin kapat›lmas› kanunun ç›kt›¤› döneme
rastlar.[2] (Resim 11). Yap›, 1999 y›l›ndan
sonra çat›s›n›n ortadan kalkmas›yla birlikte
bafllayan h›zl› bir bozulma sürecine girmifl,
ilk olarak ahflap döfleme elemanlar› çürüye-
rek çökmüfl, ahflap Tevhidhane ek odas› or-
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Resim 13; Tekkenin günümüz
kalabilen duvarlar› 

Resim 14; (Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Üst Ku-
rulu, ‹stanbul. Yap›n›n Dos-
yas›.)

Resim 15; 

Resim 16; 



tadan kalkm›fl, ard›ndan kap› ve pencere
do¤ramalar› çal›nm›fl, çevrenin çöpünün ya-
p›n›n içine boflalt›lmas›yla yap›, moloz ve
çöp y›¤›nlar› ile dolu bir harabe bina haline
gelmifltir. (Resim 12) ‹çini dolduran çöp ve
moloz y›¤›nlar›n›n temizlenmesinin ard›n-
dan, yap›n›n günümüzde sadece kargir du-
varlar› ayakta kalabilmifltir.(Resim 13)

Afife Hatun Tekkesinin program› ve mi-
mari üslubu di¤er tekke yap›lar›ndan olduk-
ça farkl›d›r. Masif tek kütle halindeki yap›
di¤er tekke yap›lar›n›n ço¤unun ahflap ve
kompleks bir plan program›na sahip olmas›-
n›n aksine; kagir, tek bir kütleden teflekkül
ve küçük kapsaml› bir tekkedir. Bitifli¤inde
bir zamanlar var oldu¤u, yap›ya ait eski fo-
to¤raflardan anlafl›lan ahflap meflruta, yap›-
n›n program›na sonradan eklenen hacimler-
dendir. Yine ayn› foto¤raflarda gözlenen
meflruta binas› ile ayn› bahçeyi paylaflan ah-
flap bina hakk›nda, yeterince ayd›nlat›c› bir
bilgi yoktur. Ancak gerek ortak bahçeyi kul-
lanmalar›, gerek mimari üsluplar›n›n ben-
zerli¤i, gerekse tekkenin banisi Mehmed

Nafi Efendi ve ondan sonra o¤ullar›n›n tek-
kenin fleyhli¤ini üstlenmeleri, bu binan›n
Mehmed Nafi Efendi’nin evi olabilece¤i izle-
nimini kuvvetlendirmektedir.(Resim 14).

Afife Hatun Tekkesi iki kattan oluflmak-
ta olup; zemin katta: girifl holü, üst kata ç›-
kan Merdiven, mutfak, fleyh odas›, sanduka
odas› ve su haznesi bulunmakta, üst katta;
ise ana mekan olarak tevhidhane, hemen bi-
tifli¤inde flerbethane, abdesthane ve harem
bulunmaktad›r.(Çizim 4, 5). Günümüzde bi-
tifli¤indeki ahflap meflruta binas› ve fleyh evi
ortadan kalkm›flt›r. 

Kagir duvarlar› ayakta olan yap›n›n ze-
min kat›; kireç harc› ile kaba yonu küfeki ta-
fl›ndan, üst kat› ise zemin kattan farkl› ola-
rak kireç harc› ile moloz devon kalkerinden
örülüdür. Duvar örgüsündeki bu farkl›lafl-
ma pencere stillerine de yans›maktad›r. D›fl-
tan düz al›nl›, içten  tu¤la yuvarlak kemerli
olan pencereler zemin katta iç duvar yüze-
yinden pencere do¤ramas› hizas›na do¤ru
daralarak, yelpaze kemer biçimlenifli olufltu-
rurken, üst katta düz duvar aç›kl›¤›na sahip,

yuvarlak kemerlidir.
(Resim 15, 16). Pence-
re kemeri iç yüzeyi
kalem ifli bezemeler
s›van›n dökülmesi
ile ortadan kalkm›fl,
halihaz›rda varolan-
lar da her geçen gün
yok olmaktad›r. (Re-
sim 17, 18)
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Resim 17; 

Resim 18; 

Resim 19; (Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Üst Ku-
rulu, ‹stanbul. Yap›n›n Dos-
yas›.)

Resim 20-21; (Kültür ve Tabi-
at Varl›klar›n› Koruma Üst
Kurulu, ‹stanbul. Yap›n›n
Dosyas›.)



Yap›n›n ana girifl kap›s›n›n söveleri düz
beyaz Marmara Mermeri’nden yap›lm›fl
olup üst söve her iki yanda di¤er sövelerden
ç›k›nt› yapar. Sövelerin üzerinde eskiden ki-
tabe yaz›l› oldu¤u anlafl›lan, 1930’lu y›llarda
çelik kalemle t›raflland›¤› söylenen mermer
al›nl›k, bu al›nl›¤›n her iki yan›nda birer
adet gülçe, ve bunlar›n üzerlerinde de stilize
çam kozala¤› bulunmaktad›r. Al›nl›¤›n üze-
rinde, dairesel bir formun kaidesi olacak fle-
kilde yontulmufl mermer parças›n›n üzerin-
de, eskiden Abdülhamit veya Abdülmecit
tu¤ras› oldu¤u söylenmektedir[2]. (Resim
11). Kap› iç yüzeyde yelpaze kemer olufltu-
rur. Yap›n›n di¤er iç kap›lar› tu¤la yuvarlak
kemerli olup, özgün durumda kemer içleri-
nin dolu oldu¤u gözlenmektedir. Ortadan
kalkan ahflap elemanlar› tan›mlamada, hali-
haz›rda yap› çevresinde bulunan kal›nt›lar
yetersizdir.

REST‹TÜSYON

Yeniden kurma, ilksellefltirme, ilk flekli-
ne getirme, canland›rma eflitleme [8] mana-
lar›na gelen restitüsyon Frans›zca “restituti-
on” kelimesinden türemifltir [9]. Mimari ola-
rak sonradan de¤iflikli¤e u¤ram›fl, k›smen
y›k›lm›fl ya da yok olmufl ö¤elerin, yap›lar›n
veya yerleflmelerin ilk tasar›mlar›ndaki ya
da belirli bir tarihteki durumlar›n›n, arfliv
kay›tlar›ndan, yap› üzerindeki izlerden, ya-
p›ya, yerleflmeye ait çizim foto¤raf gibi bel-
gelerden yararlan›larak mimari çizim kural-
lar›na göre anlat›m›na restitüsyon denmek-
tedir.[10] Restitüsyon, yap›n›n özgün tasar›-
m› konusunda fikir vermek amac›yla yap›-
lan bir çal›flmad›r. Yap› hakk›nda bir çok ay-
r›nt›n›n bilinmemesi bu çal›flman›n küçük
ölçekli çizim ya da maket olarak kalmas›n›,

uygulamaya gidilememesini gerektiren güç-
lü bir nedendir. Ancak, restitüsyonu güveni-
lir, ayr›nt›l› verilere göre hassas biçimde ha-
z›rlanabilen bir yap›n›n, bu çizim ve maket-
lerden yola ç›karak k›smen ya da tamamen
tümüyle yap›labilmesi de olas›d›r.[11]

Yap›lmas› zorunlu bir bilimsel çal›flma
olan restitüsyon aflamas›nda, yap›n›n üze-
rindeki izlerden, korunmufl parçalardan,
benzer yap›lardan yararlan›larak, y›k›lan
boyutu de¤ifltirilen, yok olan yap› elemanla-
r›n›n özgün durumlar› tespit edilerek proje
üzerinde ifade edilirler. Yap› üzerinde bir
veya birden fazla onar›m ve tadilat tespit
edilebiliyorsa yap›n›n ilk yap›m aflamas› ve
sonras› müdaheleler dönemlere ayr›larak
ifade edilir[10].

Afife Hatun Tekkesi’nde 3 farkl› dönem
müdahale gözlenmektedir. Bina üzerinde
yap›lan çal›flmalar sonucu elde edilen bul-
gular ›fl›¤›nda yap›y› dönemlere ay›rd›¤›-
m›zda:

1.Dönem: 1844 y›l› yap›n›n ilk infla edil-
di¤i tarih. Bu dönemde yap› sadece türbe
halindedir; sofa-mescit ve sanduka odas›n-
dan ibarettir. (Çizim 1) fieyh evinin 1844 ön-
cesi infla edildi¤i, ve kendi içinde birkaç ta-
dilat ve onar›m geçirdi¤i yap›n›n 1969 y›l›n-
daki çekilmifl foto¤raflar›ndan anlafl›lmakta-
d›r. Bir 19. y.y yap›s› olan ahflap konutun ze-
min kat›nda düzgün almafl›k duvar örgüsü
16.y.y yap›m tekni¤ine sahiptir. Foto¤raf
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Çizim 1;

Çizim 2;

Çizim 3;

Çizim 4;

Çizim 5;



üzerindeki bu bilgilerin ötesinde yap› hak-
k›nda daha fazla bir bilgi yoktur. (Resim 25)

2.Dönem: 1850 - 1900 y›llar› aras›: Yap›-
ya mutfak, kiler, meydan odas› ve üst kat›n
ilave edilmesi ile tekke haline getirildi¤i dö-
nem (Çizim 2,3). Bu dönemde yap›n›n üst ka-
t›na Tevhidhane ilavesi ile birlikte burada
zikir ayinleri bafllam›flt›r.

3. Dönem: 1925 öncesi; Yap›n›n ifllevinin
müstakil bir tekke olarak de¤iflmesiyle bir-
likte artan ihtiyaca ba¤l› olarak yeni mekan-
lar›n ilave edildi¤i dönemdir. Binaya su haz-

nesi ve üzerindeki oda, ahflap Tevhidhane
ek odas› ve bitifli¤ine ahflap meflruta ilavesi
yap›lm›flt›r. (Çizim 4,5)

Bahsi geçen bu üç dönemin izlerini ihti-
va eden yap›n›n (Çizim 6) 1969 y›l› foto¤raf-
lar›nda Kuzey-Bat› (Girifl) cephesi yap› de-
taylar›n› okuyabilmek mümkündür. Bu ta-
rihte hem yap›n›n özgün durumunu büyük
ölçüde korudu¤u hem de bitifli¤indeki ah-
flap yap›lar›n mimari özelliklerini muhafaza
ettikleri ayr›nt›l› olarak gözlenebilmektedir.
(Resim 5,14,19,20,21) Yap›n›n restitüsyonu
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Resim 23 -24 Mehmed Nafi
Efendi’nin ahflap evi (fleyh evi)
yerindeki yap›

Çizim 8-9; cephe önerisi 

Resim 22; Sokulu Mehmed Pa-
fla Çeflmesi Bitifli¤indeki kalay-
c› dükkan›  ve cephe restitüsyo-
nu önerisi (Çizim 7)

Resim 25; (Süheyl Ünver,
K›z›l Mescid’de eskiden Yeni,
1966.)

Çizim 6;



aç›s›ndan önemli belgeler olan bu foto¤raf-
lar ayn› zamanda plan flemalar› hakk›nda
yeterince bilgi sahibi olunamayan bitiflikteki
ahflap binalar için de ayr›ca önem arzetmifl-
tir. Foto¤raflar üzerinden ayr›nt›l› cephe
analizleri yap›labilen ahflap binalar›n, ça¤-
dafl› yap› özelliklerinden de yararlanmak
suretiyle, kap› ve pencere yerlerinin tespiti
ile yaklafl›k mekan organizasyonlar› olufltu-
rularak plan flemalar›n›n ç›kar›lmas› müm-
kün olmufltur. (Çizim 1-5)

Halihaz›rda oldukça kötü durumda olan
tekke ana binas›n›n restorasyonu çal›flmalar›
ile birlikte bitifli¤indeki ahflap yap›lar›n da
yeniden inflas› ele al›nmal›d›r. Ortadan kal-
kan bu ahflap binalar›n yerine  sokak silüeti-
ni bozan vas›fs›z yap›lar›n infla edildi¤i göz
önüne al›nd›¤›nda, cephesel olarak büyük
ölçüde otantikli¤in sa¤lanabildi¤i  bu bina-
lar›n restitüsyon projelerinin, ana binan›n
restorasyonu ile birlikte hayata geçirilmesi
(rekonstrüksiyon), ‹stanbul ve Eyüp’ün tari-

hi-kültürel miras›na katk›s›n›n yan›nda
Eyüp’ün tarihi sokak silüetlerinin canland›-
r›lmas› çal›flmalar›na da ayr›ca önemli bir
katk› olacakt›r. (Çizim 8,9,10)
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Çizim 11; Çizim 11; Ad› geçen
4 binan›n oluflturdu¤u sokak
silüeti 

Resim 26; Afife Hatun
Tekkesi’nin genel görünümü

Çizim 10; Afife Hatun Tekkesi
günümüzdeki durumu (Resim
1) ve restitüsyon önerisi (Çi-
zim 4,5,10)
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1. RAM‹ ( RAM‹ Ç‹FTL‹⁄‹) 

KIfiLASI TAR‹H‹

Rami, ‹stanbul’un Bogaziçi’ne göre bat›
yakas›nda, Haliç’in güney k›y›s›nda yer
alan ve ‹stanbul’un fethinden sonra kuru-
lan ilk Türk (Osmanl›) – Müslüman yerlefl-
mesi olan Eyüp’ün bir alt yerleflme birimi-
dir (Resim 1-2).

Semt ad›n› daha önce burada bulunan,
II. Mustafa’n›n saltanat›n›n son dönemle-
rinde veziriazam olan Rami Mehmet Pa-
fla(1)’ya ait olan Rami Çiftli¤i’nden alm›flt›r.

Osmanl› Devletinin son dönemlerinde
ve özellikle askeri konularda bat› üstünlü-
¤ünün hissedilmesi nedeniyle Avrupa ya-
flant›s›na duyulan ilgi, XVIII. yüzy›l boyun-
ca öncelikle sanatta ve saray çevrelerinin
yaflam›nda Bat› etkisinin bafllamas›na ne-
den olmufl ve bu etki XIX. yüzy›lda giderek
kuvvetlenmifl, Avrupa kültür ve düflüncesi
Osmanl› kültürüne tesir etmeye bafllam›fl-
t›r. Bat›l›laflma hareketlerinin bir parças›
olarak ordunun da yeniden yap›laflmas› gi-
riflimleri kapsam›nda, bat›l›laflma kavram›
yeni bir dünya görüflü olarak ele al›n›p,
özellikle askeri alanda III. Selim (1789-1807)
ve II. Mahmud (1808-1839) gibi “yenili¤e
dönük padiflahlar” taraf›ndan, Bat›’dan
esinlenme çal›flmalar› kapsam›nda büyük
k›flla yap›lar› infla edilmeye bafllanm›flt›r. 

‹stanbul’da 18.ve 19.yy’larda yap›lm›fl
olan 13 adet k›flla binas› bulunmaktad›r.
Bunlardan Selimiye K›fllas› günümüze öz-
gün ifllevini sürdürerek gelebilmifl, Taksim
ve Tophane K›fllalar› tamamen ortadan
kalkm›fl ve geri kalan yap›lar ise fonksiyon
de¤ifltirerek günümüze ulaflm›flt›r. Bunlar-
dan  Taflk›flla, Gümüflsuyu K›fllas› ve Da-
vutpafla K›fllas› e¤itim yap›lar› olarak, ol-
dukça harap durumda
olan Rami K›fllas› ise ku-
ru g›da toptanc›lar› tara-
f›ndan kullan›lmaktad›r.

Rami Pafla Çiftli¤i’nin
belli bir bölümünün üze-
rine, “Rami K›fllas›” ya da

arfliv kay›tlar›ndaki ad›yla “Rami Çiftli¤i
K›fllas›”, ilk kez II. Mustafa (1757-1774) ta-
raf›ndan yapt›r›lm›fl ve II. Mahmud döne-
minde (1808-1839) yeniçeri oca¤›n›n kald›-
r›lmas›ndan hemen sonra 1826-1828 tarihle-
ri aras›nda Asakir-i Mansure-i Muhamme-
diye için yenilenmifltir. Bu s›rada bir askeri
hastane, un de¤irmeni ve f›r›n›, bir cami ve
k›flla d›fl›na bir de hamam yapt›r›lm›flt›r.
Bugün bunlardan hiçbiri ayakta de¤ildir.
K›r›m savafl› zaman›nda, Abdülmecid
(1839-1861) taraf›ndan karargah olarak kul-
lan›lm›flt›r.

Neoklasik üslupta yap›lm›fl olan k›flla,
19.yy’da ‹stanbul’da infla edilen di¤er k›flla
yap›lar› ile benzer plana sahip olup ortas›n-
daki genifl avluyu saran kareye yak›n dik-
dörtgen biçimli, tüm yap› boyunca devam
eden bir koridor ve bu koridora aç›lan ko-
¤ufl odalar›ndan oluflmaktad›r (Resim 4-5).
237m.’ye 302m. boyutlar›nda olan k›flla ana
girifle göre simetrik olarak tasarlanm›flt›r
(Resim 3).

K›fllan›n dört köflesinde iki katl› ve cep-
heden biraz daha taflk›n olarak yap›lm›fl
olan mekanlardan cümle kap›s›n›n sa¤›n-
daki köfle mekan›, yap›ld›¤› dönemde hün-
kar köflkü olarak kullan›l›rken sonradan
k›flla kumandan›na tahsil edilmifltir. Di¤er
üç köflede bulunan mekanlar ise subaylara
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Resim-1 Eyüp Semti ve yak›n
çevresini gösterir harita

Resim-2 Rami K›fllas› ve yak›n
çevresi

(1) Rami Mehmet Pafla (1654-
1707), Osmanl› devlet adam›
ve flairi.

Resim-3 Rami K›fllas› plan›

Resim-4 ;Rami K›flla Caddesi,
Ko¤ufl odalar› (1970’lerde tespit
çal›flmalar› kapsam›nda çekilmifl
bir foto¤raf) Eyüp Belediyesi Ar-
flivi

Resim-5 a,b, Rami K›flla Caddesi,
Ko¤ufl odalar› (2004)



ayr›lm›flt›r (Resim 6-7). 

Rami K›fllas› ve içinde bar›nd›rd›¤› bi-
nalar de¤iflik dönemlerde pek çok onar›m
geçirmifltir. 1829-1831 tarihleri aras›nda k›fl-
lan›n harap olan döfleme ve kap›lar› onar›l-
m›flt›r. 1847-1851 tarihleri aras›nda k›flla
baflka bir tamir daha geçirmifl ve d›fl›nda

bulunan hamam›n
onar›m›n›n yan›nda
k›flla içerisine ikinci
bir hamam ilave
edilmifltir (Resim 8).
1850 senesinde f›rt›-
na sebebi ile tahrip
olan sancak kulesi-
nin külah› yeniden
yapt›r›lm›flt›r. K›flla

son olarak 1892’de Davutpafla K›fllas› ile
birlikte onar›lm›flt›r.

K›fllan›n dört kap›s› üzerine konmak
üzere haz›rlanan dört ayr› kitabe bugün
mevcut de¤ildir. 28 May›s 1927 tarih ve
1057 say›l› “Türkiye Cumhuriyeti dahilinde
bulunan Bilcümle Meban-i Resmiyye ve Milli-

ye üzerindeki tu¤ra ve methiyelerin kald›r›lma-
s›”(2) hakk›ndaki kanun’dan zarar görmüfl
yap›lardan biri olan k›fllan›n dört kap›s›n›n
üzerine konulmak amac› ile haz›rlanan
dört ayr› kitabe ve tu¤ralar bugün mevcut
de¤ildir (Resim 9-10).

2. RAM‹ KIfiLASI’NIN BUGÜNKÜ
KULLANIMI

Rami K›fllas›’nda bulunan askerler
1960’l› y›llar›n bafl›nda buray› Hazine’ye
terk etmifltir. K›flla askerlerin terk etmesin-
den sonra uzun süre bak›ms›z kalm›fl ve
kullan›lmam›flt›r, sadece  k›fllan›n, bahçe-
sinde, gümrük arabalar› durmufltur. 

Haliç k›y›s›nda, Unkapan› sahil fleri-
dindeki toptanc›lar›n Cenevizli tüccarlara,
Bizans’a uzanan bir geçmifli vard›r. Bizans
döneminde de, Osmanl› döneminde de,
Cumhuriyet döneminde de ‹stanbul’u bu-
radaki esnaf beslemifltir. Deniz yolu ile ula-
flan kuru g›da maddeleri buradan ‹stan-
bul’a da¤›t›lm›flt›r. 1983’ten sonraki dö-
nemde  k›fllan›n bulundu¤u alan 2 y›l süre
için geçici olarak, kuru g›da toptanc›lar›na
tahsis edilmifltir. Rami’deki toptanc›lar çar-
fl›s› bugün harap halde olan k›flla binas›n›n
arkas›ndaki genifl asker talim sahas›n›n
üzerine kuruludur. Her biri 150 metrekare-
lik tek katl› baraka dükkanlar olarak  plan-
lanm›flt›r. Çarfl›y› ‹stanbul G›da Toptanc›la-
r› Derne¤i idare etmektedir [1]. Bugün  bu-
rada 1670 dükkan ve 1000’ e yak›n esnaf
bulunmaktad›r ( Resim 13). 
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Resim-8 II. Mahmud Devri’nde
yapt›r›lan fakat bugün mevcut
olmayan hamam

Resim-9 Rami K›flla Cadde-
si’ndeki mermer kap› (1970’lerde
tespit çal›flmalar› kapsam›nda çe-
kilmifl bir foto¤raf)

Resim-10 Rami K›flla Cadde-
si’ndeki mermer kap› (2004)

Resim-11 K›flla içerisinden bir fo-
to¤raf (1970’lerde tespit çal›flma-
lar› kapsam›nda çekilmifl) Eyüp
Belediyesi Arflivi

Resim-12 K›flla içerisinden bir fo-
to¤raf  

Resim-13 K›flla binas›n›n hemen
yan›ndaki ‹stanbul G›da Toptan-
c›lar Merkezinin bugünkü duru-
mu (2004)

Resim-6 Rami K›flla Caddesi cep-
hesi Subaylar Dairesi (1970’lerde
tespit çal›flmalar› kapsam›nda çe-
kilmifl bir foto¤raf)

Resim-7 Rami K›flla Caddesi cep-
hesi Subaylar Dairesi (2004)

(2) Eyice, S., (1994), “Cevri
Kalfa Sübyan Mektebi”, Dün-
den Bugüne ‹stanbul Ansik-
lopedisi, cilt 2, sf: 423, ‹stan-
bul.



Bugün k›fllan›n d›fl›na yapt›r›lan top-
tanc›lar haricinde de k›flladan geriye kalan
mekanlar›n da üstü oluklu levhalarla kapa-
t›l›p, kap›lar tak›larak depo olarak kullan›l-
maktad›r. Ço¤unun girifline yeni saçaklar
yap›lm›fl ve duvarlar› s›vanm›flt›r. Baz› ka-
p› ve pencere boflluklar› kapat›lm›flt›r. K›fl-
lan›n içindeki tarihi eseri iflgal edenleri der-
nek esnaf say›s›na dahil etmemekte ve
onaylanamamaktad›rlar. Uzun zamand›r
buradaki toptanc›lar tahliye edilmek isten-
mektedir. Bugünkü kullan›mlar› da özellik-
le iflgal edenler için tarihi eser koruma kav-
ram› ile uyuflmamaktad›r, di¤erlerininde
foto¤raflardan da görülece¤i gibi tabela kir-
lili¤i ve eklentileri ile estetik olmayan bir
görüntü yaratt›klar› aflikard›r (Resim 14-
15). Kartaltepe’de gösterilen 40’ar m2 dük-
kanlar› olan ve 6-7 katl› mekana gitmeyi de
istememektedirler. 

K›fllada flu anda çat› da olmad›¤› için
kullan›lmayan k›s›mlar ise  terkedilmifl du-
rumda ve insanlar›n kötü kullan›m› ile be-
raber atmosferik, biyolojik, fiziksel, kimya-
sal vb.  etkiler alt›nda her gün yok olmaya
yüz tutmaktad›r ( Resim 16-18). 

Bir süre önce böl-
gesel ölçekte kültü-
rel-sosyal-sportif ih-
tiyaçlar› karfl›layacak
flekilde bu komplek-
sin yaflamas›, korun-
mas› ve gelir getir-
mesi amac› ile ticaret,
hizmet ve pansiyon
türü konaklama  fonksiyonlar›n› içeren
proje yar›flmas› sonucu  ‹stanbul III  numa-
ral› Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma
Kurulunun da onay› ile uygulama yap›lma-
s›na karar verilmifl ama bugüne kadar bir
de¤ifliklik olmam›flt›r. Bu nedenle Rami
K›fllas› asl›na uygun olarak restore edilmeli
ve öncelikle niteliksiz  olan her eklenti ve
etraftaki barakalar da temizlenerek hem es-
naf› hem de halk› memnun edecek flekilde
K›flla kullan›ma aç›larak yine esnafa ayn›
fonksiyonla hizmetine devam etmelidir.
Ortak mekanlar rekreasyon alan› olarak
düzenlenmelidir. Böylece kuru g›da top-
tanc›lar› da sa¤l›kl› bir ortamda mimariyi
bozmadan ayn› hizmeti verebilecek ve bel-
ki çarfl› ortam› da sa¤lanarak bir kültür var-
l›¤›m›z tekrar hayata kazand›r›labilecektir.*
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‹stanbul’un fiziki durumu, sur içindeki
tarihi ‹stanbul, Üsküdar, Galata ve Haslar(1)

Kad›l›klar› olarak Fatih Sultan Mehmed dö-
neminde dört yönetimsel bölge halinde dü-
zenlenmiflti(2). Bugünkü Eyüp Camii’nin ar-
kas›ndaki dik bir yamac›n üzerinde 5. yüz-
y›l›n ikinci yar›s›nda infla edilen, Kosmas
ve Damian(3) adl› bir kilise ve-manast›r za-
manla flifa da¤›tan bir hac yerine dönmüfl,
Eyüp, bu manast›ra atfen Kosmidion ad›y-
la an›lan kutsal bir yer olmufltur(4).

‹stanbul’un fethinden hemen sonra, Fa-
tih Sultan Mehmed’in iradesi ile önce Hz.
Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari’nin
türbesi ve ard› s›ra infla edilen ilk selatin ca-
mii, medrese ve kütüphane, imaret ve çifte
hamam› ile sur d›fl›nda yükselen ilk Türk-
‹slam külliyesi, yeni bir siyasi gücün ve di-
nin simgesi olarak biçimlendirmifltir. Bu
külliye salt bir Osmanl› kenti olarak geliflen
ve önceki ça¤lardan  tafl›d›¤› kutsall›¤›n› ‹s-
lami bir kimlikle sürdüren Eyüp yerleflme-
sinin çekirde¤ini meydana getirmifltir(5).
Bursa’dan göç ettirilenlerin yerlefltirildi¤i
Eyüp Sultan Külliyesi çevresinde, fetihin
akabinde sekiz mahalle teflekkül etmifl ve
iskana aç›lm›flt›r(6)

Müslüman Osmanl› toplumu nezdinde
son derece yüksek bir kutsiyete sahip kent
niteli¤i kazanan Eyüb’te gayrimüslimlerin
yaflam›fl olmas› ilginç bir durumdur.* An-
cak, günümüze dek ayakta kalan iki kilise,
say›ca çok olmasa da sadece Ermenilerin
burada bir cemaat halinde yaflad›¤›na iflaret
etmektedir. Eyüp Ermeni kiliseleri bahsine
geçmeden önce Ermenilerin ‹stanbul tarihi
içindeki varl›klar›na k›saca de¤inmek ye-
rinde olacakt›r. Cemaatin ‹stanbul içindeki
iskan› ba¤lam›nda Eyüp’teki yerleflimleri
de aç›kl›¤a kavuflacakt›r.

Fatih Sultan Mehmed, kenti yeni bir
baflkent düzeyine getirmek, ‹stanbul’un
imar›n› ve gelifltirilip, güzellefltirilmesini
sa¤lamak, kenti ekonomik, sosyal ve kültü-
rel bak›mlardan kalk›nd›rmak amac›yla
Anadolu’dan ‹stanbul’a göçleri teflvik ve
tertip etmifltir(7). Osmanl› devlet yap›s›n›
“millet” sistemine göre örgütleyen II. Meh-

med(8), fetih s›ras›nda kenti terkeden Rum-
lara kentte yerleflme hakk› tan›m›fl, Rum ki-
lisesine evvelce sahip oldu¤u dini hak ve
özgürlüklerini iade etmifl, Rum “milletine”
seçtirdi¤i yeni patri¤e cemaatinin ruhani ve
hukuki ifllerini yürütme yetkisi vermifl,
böylece Rum Ortodoks Patrikli¤i’ni yeni-
den kurmalar›na olanak sa¤lam›flt›r
(1453)(9).

Padiflah, Rum Patrikli¤ini’nden sonra,
Bursa’dan Osmanl› tabiyetindeki Ermenile-
rin ruhani reisi Episkopos Hovagim’i(10) ba-
z› Ermeni aileleri ile birlikte ‹stanbul’a da-
vet etmifl, 1461 y›l›nda kendisini ilk Ermeni
patri¤i olarak tan›m›fl ve Ermeni Patrikli-
¤i’ni kurdurmufltur(11). Daha sonra ‹stan-
bul’daki Ermeni cemaatini ço¤altmak için
memleketin çeflitli yerlerinden (Bursa’dan,
Ankara’dan, Bayburt’tan, Adana dolayla-
r›ndan, v.s.) di¤er Ermeni ailelerini de payi-
tahta naklettirmifl, onlar› kentin çevresine,
kent içine, sur kap›lar› civar›na ve eskiden
beri Ermenilerin yaflad›klar› Galata’ya yer-
lefltirmifltir. ‹stanbul’un etnik dokusuna ka-
t›lan Anadolulu göçmen Ermeniler, kentin
bafll›ca alt› mevkiinde, alt› kilise etraf›na
toplu halde iskan ettirilmifl oldu¤undan,
Fatih dönemi devlet fermanlar›nda “Alt›
cemaat tabir olunur milleti Ermeniyan...”
ad›yla tan›mlanm›flt›r(12).

1673 y›l›nda ‹stanbul’daki mevcut Er-
meni hanesi 8.000’di. Bu tarihlerde Ermeni-
ler ço¤unlukla Kumkap›, Langa, Yenikap›,
Samatya, Topkap›, Edirnekap›, Balat, Gala-
ta ve Üsküdar’da oturmaktayd›lar. Hasköy,
Eyüp, Befliktafl, Ortaköy, Kuruçeflme ve Ye-
niköy’de de az say›da Ermeni yerleflimi bu-
lunmaktayd›(13).

Eyüp, yüzy›llar›n ötesinden süzülüp
gelen dinî ve sosyal mimari dokusuyla,
devlet ricalinin son istiratgah› olan mezar
ve türbeleriyle, yerli ve yabanc› sanatç›la-
r›n, seyyah ve edebiyaç›lar›n ilgi oda¤› ol-
mufl mistik atmosferi, doyumsuz pitoresk
mahalleleri, kahvehaneleri, ve mesire yerle-
riyle, tafl ifllemecili¤i, oyuncak ve çömlek
imalat› ve çiçekçili¤iyle ünlenen, dinî, sos-
yal ve kültürel de¤erlerle biçimlenmifl bir
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* Say›n Hançer’in vukûfiyetle
anlatt›¤› konu verimli alan-
lara iflaret etmesi ilede isabet-
li oldu. Osmanl›’n›n dolay›s›
ile Cumhuriyet dönemi ‹stan-
bul’unun en mübarek, muaz-
zez  beldesi Eyüpsultanda,
Ermeni Kiliseleri mevzuu, sa-
hip oldu¤umuz de¤erler
manzumesini yeni bafltan ha-
t›rlamam›za vesîle olaca¤›n›
umuyoruz. AB sürecinde Av-
rupan›n gösterece¤ini umdu-
¤umuz "Müslüman Türkiye"
kabulü, dünden bugüne uza-
nan kimi tart›flmalarada ›fl›k
tutaca¤› kanaatindeyiz. (yay.
Notu)



Türk-‹slam kenti olmufltur. R. Ekrem Koçu,
Eyüp’te ‹slam Bey Mahallesi’nin bat›s›nda
Gümüflsuyu’nun bulundu¤u vadide ve iki
yan›ndaki tepelerde tarlalar halinde çeflitli
çiçeklerin yetifltirildi¤inden ve bu çiçekle-
rin Oyuncakç›lar Çarfl›s›’ndaki çiçek paza-
r›nda sat›ld›¤›ndan sözeder. Koçu, Evliya
Çelebi’nin mesire ve e¤lence yerleri olarak
övgü ile betimledi¤i (14) günümüzde ancak
sokak adlar›ndan takip edebildi¤imiz bu çi-
çek bahçelerinin 1960’larda yerini gecekon-
dulara b›rakt›¤›n› anlat›r(15).

Kömürcüyan da burada bahçe ve bos-
tanlar›n oldu¤unu, türlü çeflit çiçeklerin sa-
t›ld›¤›n›, bu civardaki bostanlarda Bulgar
ve Ermenilerin çal›flt›¤›n› yazar. Eyüp’te az
say›da Ermeni’nin yaflad›¤›n› ve Balat Kili-
sesi’ne gittiklerini ima eder(16).

Hovhannesyan, Eyüp dolaylar›nda pek
çok bostan ve bahçe bulundu¤unu ve Bul-
gar ve ço¤u Ermenilerin bu bostan ve bah-
çelerde çal›flt›¤› belirtir(17). Torkomyan, ‹s-
tanbullu Ermeni ailelerin, 20. yy bafl›nda
ününü hala koruyan Eyüp bahçelerinde ye-
tifltirilen kokulu güllerden nefis reçeller ha-
z›rlad›¤›n› dile getirir(18).

Eyüp’te Rumeli’den, Bulgaristan ve Ar-
navutluk’tan, Do¤u Anadolu’dan bahç›-
vanl›k iflleri için gelen gayrimüslimlerin
özellikle bahç›vanl›k ve rençberlik ifllerinde
daha çok Ermenilerin çal›flt›¤› anlafl›lmak-
tad›r. R. Ekrem Koçu Eyüp Kasabas›’nda
yüzy›llar boyunca gayrimüslimlerin de
oturu¤unu, Bulgarlar›n sütçülükle ve bah-
ç›0vanl›kla, Ermenilerin de türlü zenaatla
u¤raflt›klar›n›, bu topluluklar›n . zamanla
buradaki e¤lence hayat›n› iflletmeye baflla-
d›klar›n›, Müslümanlar› rahats›z eden uy-
gunsuz davran›fllar› nedeniyle padiflaha fli-
kayet edilerek nakillerinin istendi¤ini anla-
t›r. Ancak bu naklin yap›ld›¤› net de¤ildir.
Zira 1581 tarihli yeni bir emir, Eyüp’te ek-
mekçi, börekçi, yo¤urtçu ve pazarc› esnaf›,
çarfl› halk› ve ›rgat ve di¤er ahali aras›nda-
ki “kefere”nin, bu emirlere uymad›klar›na
iflaret eder. Zaman içinde önemli bir sosyal
s›n›f oluflturdu¤u anlafl›lan, Rumeli ve
Anadolu’dan gelen bu gayrimüslimlerin

tümüyle kasabadan at›lmas› mümkün ol-
mam›flsa da, kentin merkezindeki ‹slami
mahalden uzak noktalara sürülmesi düflü-
nülmüfl olmal›d›r(19). ‹nciciyan 18. yüzy›lda
Eyüp’ü hemen hemen tamamiyle Türklerle
meskun bir yer olarak tan›mlamaktad›r(20).
Di¤er taraftan bahç›vanl›kla u¤raflan gayri-
müslimlerin söz konusu  bahçe ve bostanla-
r›n sahibi olup olmad›klar› saptanamam›fl-
t›r(21).

Evliya Çelebi’ye göre, 1630’larda bu ci-
varda 300 dükkanl› bir çarfl›s› olan Çömlek-
çiler mahallesi ve ayr›ca 250 çanak-çömlek-
çi dükkan› bulunmakta idi(22). Kömürciyan,
buradaki atölyelerde imal edilen çömlek çe-
flitlerine dair detayl› bilgiler verir(23). Hov-
hannesyan da Zal Mehmed Pafla Camii ar-
kas›nda karfl›l›kl› s›ralanan 42 çömlek ima-
lathanesinde ço¤unlukla Ermenilerin çal›fl-
t›¤›n› belirtir(24). Yine Hovhannesyan Bü-
yükdere’den ç›kar›lan sar› renkli kilin ve ‹s-
tinye tepelerinden ç›kart›lan beyaz kilin ka-
y›klarla Defterdar ‹skelesi’ne ve buradan
da çömlekçi atölyelerine tafl›nd›¤›na iflaret
eder(25).

Yukar›da verilen bilgiler ›fl›¤›nda, bir
yerleflim yeri olarak kurulmaya bafllad›ktan
sonra, Eyüp s›rtlar›ndaki genifl yeflillik
alanlarda ve çeflitli ifllerde çal›flt›r›lmak
üzere getirilen Ermenilerin say›ca çok kala-
bal›k olmasa da bir cemaat olarak Eyüb’ün
etnik dokusunda yer ald›¤› anlafl›lmakta-
d›r. Gelir düzeyi düflük, esnaf s›n›f›na men-
sup bu toplulu¤un bugün ‹slam Bey Cad-
desi s›rtlar›nda, Afla¤› Mahalle de denilen
Çeflmeli Odalar Mahallesi’deki odalarda
yaflad›klar› bilinmektedir. Ayr›ca Baba
Haydar, Serviler veya Yukar› Mahalle ola-
rak zikredilen Niflanca Mahallesi s›rtlar›n-
da da bir Ermeni mahallesi bulunmaktay-
d›(26).

19. yüzy›l›n 2. yar›s›nda yaflam›fl olan
Ermeni edebiyat›n›n ünlü mizah ustas› Ha-
gop Baronyan, Ermenice olarak kaleme al-
d›¤› “‹stanbul Semtlerinde Bir Gezinti” adl›
eserinde Eyüp’teki bu iki Ermeni mahalle-
sinde yaflayan halk›n yaflam›ndan kesitler
sunar. O dönemde Surp Yeghia Eyüp Ma-
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hallesi’nde 110 Ermeni evinin bulundu¤u-
nu, mevcut k›z ve erkeklere mahsus iki
okulun yand›¤›n›, hay›rsever küçük bir
grubun yeterli paray› toplayarak okullar›
onartmaya çal›flt›¤›n› anlat›r. Buradaki ce-
maatin ço¤unlukla iyi niyetli saf ve dindar
insanlar oldu¤unu, bir k›sm›n›n çeflit çeflit
kap-kacak ve çömlek imal etti¤ini, bu semt-
te meyhane bulunmad›¤›n› ve içki sat›fl›n›n
yasak oldu¤unu belirtir. Baronyan’a göre,
burada yaflayan Ermeni kad›nlar çok çal›fl-
kand›r, entari ve flalvar giyer, önünden ma-
hallenin kanalizasyonunun geçti¤i evleri-
nin kap› efli¤inde Feshane için fes örerler.
Bu mahallede tahtadan yap›lan çocuk
oyuncaklar› üretilir, bazen büyükler de
kendileri için bunlardan sat›n al›rlar(27).

Mizahç› Baronyan, ‹slam Bey-Çeflmeli
Mahallesi’nde yaflayan Ermenilerin son de-
rece imanl›, fleytandan uzak ve Tanr›’ya ya-
k›n olduklar›n›, daima ürkek bir tav›rla
gezdiklerini yazar. Az yiyip çok dua eden
ve sadece su içen, genellikle zay›f ancak
sa¤l›kl› olan bu insanlar›n e¤itime ve okula
önem vermediklerini, çal›flkan olsalar da
hep yerlerinde sayd›klar›n› dile getirir(28).

Torkomyan, Eyüp Ermeni mahallele-
rindeki okullar›n giderlerini karfl›lamak ve
e¤itime destek vermek üzere 1864’te Tbrot-
sasirats (Okulsever) ve 1865’te ise Mami-
gonyan derneklerinin kuruldu¤unu, ancak
bunlar›n uzun soluklu olmad›klar›n›, bu
mahallelerin tekrar yoksullaflt›¤›n› ya-
zar(29). Araflt›rmac›
Zartaryan, 1945’ler-
de Eyüp’te ancak 5-6
ailenin yaflad›¤›n›
zikreder(30). Günü-
müze dek ayakta ka-
lan Surp Asdvad-
zadzin ve Surp Yeg-
hia Kiliseleri, halen
tek-tük Ermeni’nin
yaflad›¤› Eyüp’te,
sözü edilen iki Er-
meni mahallesinin
varl›¤›na tan›kl›k
ederler.

SURP YEGH‹A APOSTOL‹K
ERMEN‹ K‹L‹SES‹

Surp Yeghia Kilisesi’nin ilk infla
tarihinin Kanuni Sultan Süleyman
dönemine kadar indi¤i söylenmek-
tedir. Bu bilgiye göre; Kanuni Sul-
tan Süleyman K›rkçeflme sular› ve
suyollar›n›n yap›m› için Palulu Er-
meni duvarc› ustalar›n› çal›flt›rm›fl,
bu Ermeniler için bir çömlek atöl-
yesi kurdurmufltur. Ermeniler bu
atölyede suyun da¤›t›m› için top-
raktan su künkleri, ayr›ca kiremit ve tu¤la
imal etmifllerdi. Bu mevkide yerleflen ve bir
mahalle kuran Ermenilerin bir ibadethane-
leri oldu¤u söylenir(31). Baflka bir kaynak,
Serviler Mahallesi’ndeki ‹lya Peygamber
(Surp Yeghia) ad›n› tafl›yan kilisenin 1700’e
do¤ru yap›ld›¤›na iflaret eder(32).

‹nciciyan, ilk infla tarihi bilinmeyen an-
cak daha eski oldu¤unu belirtti¤i Niflanca
Mahallesi ’ndeki Yeghia Kilisesi’nin 10 Ma-
y›s 1766 tarihinde kald›r›ld›¤›n›(33), Hovhan-
nesyan ise bir k›sm›nda ayin yapan kilisenin,
al›nan bir fermanla yenilenip 26 Mart 1800
tarihinde kutsanarak ibadete aç›ld›¤›n›, an-
cak bir süre sonra cemaat içindeki anlaflmaz-
l›k nedeniyle 11 Temmuz 1804’te tekrar y›k-
t›r›ld›¤›n› zikreder(34). Tekrar onar›lan ve za-
manla harap olan ahflap mabed, Patrik II. Is-
depanos Aghavni Zakaryan’›n döneminde,
Sultan II. Mahmud’un mali ve kiflisel dan›fl-
man› ve yak›n dostu hay›rsever Kazaz Artin
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Resim 1; Eyüp Surp Yeghia
Kilisesi Plan› (Pars Tu¤lac›,
‹stanbul Ermeni Kiliseleri) 

Resim 2; Surp Yeghia Kilise-
si’nin soka¤a aç›lan girifl kap›-
s›

Resim 3; Surp Yeghia Kilisesi
- avludan görünüfl

Resim 4; Surp Yeghia Kilisesi
- do¤u cephesi

1 Ana girifl mekan›
2 Nef
3 Koro
4 Vaftizhane
5 Muganniler soyunma odas›
6 Absid
7 Sunak
8 Galeri kata girifl
9 Hazine odas›
10 Rahiplerin soyunma odas›
11 Küçük absid



Amira Bezciyan(35), k›zkardefli Hamaspür ve
evlatlar›n›n maddi ve manevi deste¤iyle te-
melden yeniden infla ettirilmifl ve 30 Tem-
muz 1832 tarihinde ibadete aç›lm›flt›r(36). Ma-
hallenin yafll›lar›n›n anlatt›¤›na göre bu yeni
kilisenin inflas› s›ras›nda Kazaz Artin bir iflçi
gibi çal›flm›flt›r(37).

Ayn› y›l kilisenin yan›na yapt›r›lm›fl
olan bir karma ilk okul Bezciyan ad›yla hiz-
mete girmifltir(38). Burada 1880 y›l›nda
Hripsimyants adl› bir k›z okulu aç›lm›fl-
t›r(39). Y›llar önce e¤itime kapanan okul bi-
nas›n›n bir bölümü kiliseye ba¤l› sosyal
amaçl› kullan›lmaktad›r. Bir k›sm› ise ko-
nut olarak kiralanm›flt›r. 1851 y›l›nda bir
onar›m görmüfl ve son olarak 1995’te resto-
re edilmifl olan mabedin avlusunda, kilise
ve okula hizmet ettikleri için buraya gömü-
len üç hay›rseverin beyaz mermer lahitleri
bulunur. Üzerindeki yaz›tlara göre; semer-
ci Hagop Varteresyan (20 Mart 1877), kilise-
ye 100 lira ba¤›fl yapm›fl Sivasl› Hac› Mar-
kar Pendiryan (2 Temmuz 1888) ve Üskü-
dar’da ayda 6 mecidiye geliri olan 108 lira

de¤erindeki kürkçü dükkan›n› bu kiliseye
ba¤›fllam›fl olan Kürkçübaflyan Sdepan
Efendi’dir(40).

Bundan 100 y›l önce bu kiliseye dair ya-
z›lm›fl notlardan ö¤renildi¤ine göre, her y›l
Haziran ay›n›n ilk pazar› kutlanan  kürkçü-
lerin koruyucu azizi olan ‹lya Peygamber
yortusunda dini ayinden sonra, kilisenin
bahçesindeki ›hlamurun alt›nda bir inek
kesilir ve bu civardaki halka da¤›t›l›rd›. Pa-
zartesi günü ise Ermeni kürkçüler burada
toplanarak ayin yaparlard›. Eyüplü ve bafl-
ka semtlerden gelen imanl› Ermenilerle
flenlenen kilisede, bir festival havas›nda ge-
çen sevgi sofras›nda sunulan ba¤›fllarla
Bezciyan okulu ve kilisenin giderleri karfl›-
lan›rd›(41).

‹lya Peygamber’e sunulmufl olan Surp
Yeghia Kilisesi do¤udan, Karayel Sokak
No. 16’da bir çevre duvar› ile sokaktan ay-
r›l›r. Dar bir avlu ile çevrili olan kilisenin
kuzeybat›s›na bitiflik Bezciyan Okulu bina-
s› bulunur. Karfl› s›ras›nda ise kilisenin
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Resim 5; Surp Yeghia Kilisesi
çan kulesi

Resim 6; Bezciyan Ermeni
Okulu ve Kilisenin ana girifli      

Resim 7; Surp Yeghia Kilisesi
narteks bölümü 

Resim 8; Surp Yeghia Kilisesi
bat›dan iç mekan görünüflü

Resim 9; Surp Yeghia Kilisesi
galeri kat›ndan apsis görünüflü

Resim 10; Surp Yeghia Kilisesi
do¤udan iç mekan görünüflü



müfltemilat› yer al›r. Çok özenli olmasa da
kesme tafltan infla edilmifl olan bu müteva-
zi mabedin, kap›-pencere söveleri hariç d›fl
cepheleri ve iç mekan duvarlar› pembe
renkli bir s›va ile kaplanm›flt›r. D›fl cephe-
de, ana yap›n›n kuzeydo¤usundaki ve gü-
neydo¤usundaki d›fla taflk›n flapellerin kö-
fleleri pahlanm›flt›r. ‹çten yar›m yuvarlak
apsis bölümü, düz bir cephe ile d›fla yans›r.
Kuzeydo¤uda flapelin üzerinde yükselen
prizmatik külahl› küçük çan kulesi ile do¤u
cephesi bir bütünlük sa¤lar. Arka bahçeye
aç›lan kilisenin bat› cephesi, do¤u cephe-
sinde oldu¤u gibi üçgen bir form çizer. Ki-
lisenin bitifli¤indeki okul binas› da döne-
min be¤enisine uygun bir cepheyle dikkati
çeker. Okulun arka bahçeye aç›lan bat› cep-
hesi yap›n›n kat düzenini aksettirir.

Do¤u-bat› aks›nda uzanan, küçük, tek
nefli dikdörtgen planl› kilisenin girifli, üze-

rinde infla kitabesini tafl›yan kuzeybat›daki
ana kap›dan sa¤lan›r. Geniflçe, düz ahflap
tavanl› narteksin güneybat›s›ndaki Surp
Yeghia Suna¤›, peygamberi betimleyen
kompozisyon ile dikkat çeker. Narteks (ka-
vit), dekoratif demir flebekeli simetrik ke-
merleri ve demir kap›l› bir ara duvarla na-
osa ba¤lan›r. Narteksin üzerinde, günü-
müzde koro elemanlar›n›n kulland›¤› gale-
ri kat› (vernadun) bulunur. 

D›fltan çift meyilli çat›larla kapl› olan
kilisenin genifl bir yay çizen ve boydan bo-
ya ince silmelerle hareketlendirilmifl bas›k
ahflap tonozunun yüzeyinde, iç tarafa gizle-
nen toprak çömlekler için aç›lm›fl havalan-
d›rma delikleri görülür. Naosta (adyan),
kuzey-güney beden duvarlar›ndaki kemer-
li, dikdörtgen simetrik üçer pencere ve ga-
leri kat›nda bat› ve yan cephelere aç›lan
pencerelerle ayd›nlan›r. Üç bölümlü ahflap
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Resim 11; Surp Yeghia Kilisesi
vaftiz flapeli

Resim 12; Surp Yeghia Kilisesi
vaftiz kurnas›

Resim 13; Surp Yeghia Kilisesi
apsis perdesi

Resim 15; Surp Yeghia Kilise-
si bat› cephesi

Resim 16; Bezciyan Okulu bi-
nas›n›n arkadan görünüflü 

Resim 17; Surp Yeghia Kilise-
si güney yan avludaki lahitler-
den görünüfl

Resim 14; Surp Hripsimyants
K›z Okulu’na ait kitabe



korkulukla ayr›lan koro bölümünde (tas)
iki yandan basamaklarla ç›k›lan, mermer
platform üzerinde (khoran-pem), apsis ya-
r›m kubbesi alt›nda, alt›n yald›zl› ›fl›nsal bir
süsleme ile taçlanm›fl, beyaz boyal› ahflap
sunak masas› (surp seghan) yükselir. Bu-
nun arkas›nda bulunan ara bölüm, simetrik
birer pencere ve küçük bir kap› ile d›flar›ya
aç›l›r.

Beflik tonozlar›, apsis düzenlemeleri ile
birer kilise gibi tasarlanm›fl olan ve mermer
söveli ve al›nl›kl› ahflap kap›larla koro bö-
lümüne, küçük demir kap›larla da yan av-
lulara aç›lan yan flapellerden kuzeydo¤u-
daki -di¤er Ermeni kiliselerinde de oldu¤u
gibi- vaftizhane olarak kullan›l›r. Güneydo-
¤udaki flapelde ise kiliseye ait liturjik(42) efl-
yalar korunur.

Tüm yap›y› tonoz ete¤inde dolanan tafl-
k›n silmeler, apsis kemerini tafl›yan ionik

bafll›kl› zarif birer sütun,  mermer vaftiz
kurnas›, konsol ç›k›nt›l› mermer platform,
iç beden duvarlar›nda alt›n yald›zl› ve d›fl
cephelerde haç motifli kabartmalar, nartek-
sin naosa aç›lan duvar›ndaki difl kesimi ve
süslemeli kartufllar, tonozun çubuk silmele-
ri, sepet kulpu formlu bema kemerini çev-
releyen bantlar halindeki melek figürlü, bit-
kisel kalemifli süslemeler ve yan flapellerde-
ki apsislerin kalemifli süslemeleri, kilisenin
duvarlar›n› de¤erlendiren ya¤l›boya dinsel
kompozisyonlar bu mütevaz› kilisenin be-
zeme detaylar›n› meydana getirir. Pamuklu
iyi cins kumafl üzerine çerçeveler içinde bü-
yük olas›l›kla elle haz›rlanm›fl ve çeflitli din-
sel kompozisyonlarla tasarlanm›fl apsis
perdesi ise bu süsleme program›nda özgün
bir yer tutar.

Eyüp’te düflük gelirli Ermeni sakinleri
için yap›lm›fl küçük ölçekli bu mahalle kili-
sesi, yal›n ancak özenli bir mimari olarak
günümüze ulaflm›flt›r.

SURP ASDVADZADZ‹N 
APOSTOL‹K ERMEN‹ K‹L‹SES‹:

Eyüp’te ‹slam Bey s›rtlar›nda, Afla¤›
Mahalle ya da Çeflmeli Odalar Mahalle-
si’nde bulunan Surp Asdvadzadzin Kilise-
si’nin ilk inflas›n›n, “Meryem Ana’ya adan-
m›fl üçyüz y›ll›k ahflap flapelin, kargir ola-
rak yenilenmesinin yüzüncü y›ldönümü
kutlamalar›” için haz›rlanm›fl 8 Temmuz
1927 tarihli bir davetiyeye istinaden 1675
tarihine kadar gitti¤i söylenmektedir(43).

Hovhannesyan’a göre bu mahalledeki
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Resim 18; Son Akflam Yeme¤i

Resim 19; Meryem Ana’n›n
Yüceltilmesi

Resim 20; ‹lya Peygamber’in
gökyüzüne çekilifli

Resim 21; Meryem’e Müjde
(1871)

Resim 22; Surp Asdvadzadzin
Kilisesi do¤u cephesi



küçük ahflap kilise 21 A¤ustos 1785 tarihin-
de y›k›lm›flsa da, kalan k›sm›nda ayin ya-
p›lmaya devam edilmifltir(44). K›rkçeflme
Türbeleri’nin inflas›nda çal›flan Ermeni us-
talar›n›n ve iflçilerinin ibadeti için 1812 y›-
l›nda ahflap olarak yeniden yap›lan kilise,
zamanla harap bir hale gelir. Halen kilise-
nin kuzey cephesinde ana giriflin yan tara-
f›nda bulunan kitabe; bu mabedin 1827 y›-
l›nda Dadyan Ailesi(45) ve yak›nlar›n›n
maddi deste¤iyle infla edildi¤ini ve 1926’da
Piskopos S›mpad Kazazyan’›n giriflimi ile
ve A. ve D. Ohanyan, Y. ve T. Lokmagözyan
Kardefller ile O. Muradyan’›n gayretleriyle
yenilendi¤ini belgelemektedir. 1840 ve 1845
y›llar›nda Barutçubafl› Hovhannes Bey Dad-
yan’›n(46) gayretleri ile tamir ettirilen(47) kili-
senin yan›nda 1842 y›l›nda Arakelyan ad›n-
da bir karma ilkokul kurulur. Ayr›ca Ar-
demyan adl› bir k›z mektebinden de söz edi-
lir(48). Surp Asdvadzadzin Kilisesi 1855 y›-
l›nda yine Hovhannes Bey Dadyan’›n maddi
deste¤iyle kargir olarak temelden infla etti-
rilmifl ve son olarak 1994 y›l›nda onar›lm›fl-
t›r.(49). Kilisenin yan avlusundaki beyaz mer-
mer lahit mezarlar, buraya defnedilen cema-
atin hay›rsever sakinlerinden Serovpe Sar-
kisyan (16 fiubat 1866), M›g›rdiç fiahinyan (5
Aral›k 1882), ve efli Pembe (9 fiubat 1872)’ye
aittir(50). Kiliseye ad›n› veren Meryem Ana
yortusu, her y›l Temmuz ay›n›n ilk pazar›n-
da kutlan›r.

‹slam Bey Kanun Sokak No.5’te , Eyüp
mezarl›klar›n› seyreden pitoresk bir mahal-
lede, yamaca yasl› Surp Asdvadzadzin Er-
meni Kilisesi do¤u cephesi ile soka¤a aç›l›r.

Arazinin e¤iminden ötürü iki kade-
mede yap›lm›fl basamaklarla kilise-
nin yükseldi¤i küçük avluya ulafl›-
l›r. Do¤u cephesi, apsis ç›k›nt›s›n›
gizleyen düz bir dokuya sahip olup,
taflk›n saçak silmeleriyle üçgen bir
form çizer ve daha alçak tutulmufl
yan flapellerle bir bütün oluflturur.
Bu cephede yayvan, bas›k kemerli
küçük ahflap kap›lar iki yan avluya
geçit verir. Dikdörtgen tafl çerçeveli
küçük pencerelerin ve iki çörtenin
görüldü¤ü bu cephe çimento ile s›val› oldu-
¤undan duvar örgüsü özgünlü¤ünü yitir-
mifltir. Kilise üst örtüsü çift meyilli bir çat›
ile kaplanm›flt›r.

Surp Yeghia Kilisesi’ne yak›n büyük-
lükteki kilise, kesme tafl ve yer yer iki s›ra
tu¤la ile kargir olarak infla edilmifltir. Ku-
zey ve güney d›fl cepheleri yal›n b›rak›lm›fl,
iç mekan duvarlar› ise pastel yeflil renkli s›-
va ile kaplanm›flt›r. Bu kilisenin girifli de
kuzeybat› cephesinde aç›lm›fl, çan kulesi ise
yan tarafta ayr› bir birim olarak yap›lm›flt›r.
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Resim 27; Surp Asdvadzadzin
Kilisesi - bat›dan iç mekan gö-
rünüflü

Resim 28; Surp Asdvadzadzin
Kilisesi - apsis ve kutsal sunak
masas›

Resim 23; Surp Asdvadzadzin
Kilisesi’nin karfl›s›ndaki Eyüp
mezarl›klar›ndan bir görünüfl

Resim 24; Surp Asdvadzadzin
Kilisesi Kanun Soka¤›’na
aç›lan girifl kap›s›

Resim 25; Surp Asdvadzadzin
Kilisesi ana girifli

Resim 26; Eyüp Surp Asdvad-
zadzin Kilisesi Plan› (Pars
Tu¤lac›,‹stanbul Ermeni Kili-
seleri)



Narteks, silmelerle hareketlendirilmifl düz
bir tavanla örtülüdür ve al›fl›lageldi¤i gibi
üzerinde galeri kat› bulunur. Narteksten
aç›lan bir kap› güney yan avluya ve galeri-
ye ba¤lant› sa¤lar. Naos bölümü narteks-
ten, simetrik yuvarlak kemerli ikifler aç›k-
l›kla ve demir kap› ve flebekelerle tasarlan-
m›fl bir bölme ile ayr›l›r. Bas›k tonozu di¤er
kiliseninkine benzer bir tasar›m gösteren
tek nefli ve dikdörtgen planl› kilise, güney-
kuzey beden duvarlar›nda yüksek-yuvar-
lak kemerli simetrik dörder pencere ve ga-
leri pencereleri ile ayd›nlan›r. ‹çiçe madal-
yonlarla tasarlanm›fl üç kanatl› dekoratif
ahflap korkulukla ayr›lan koro bölümünde,
mermer söveli ve al›nl›kl› ahflap kap›larla
yan flapellere geçilir. Gelene¤e uygun ola-
rak, kuzeydo¤udaki vaftizhane olarak dü-
zenlenmifl, di¤eri de liturjik eflyalara ayr›l-
m›flt›r. Küçük ölçekli, bas›k tonozlu bu fla-

peller  birer kap› ile avluya aç›l›r.

Koro bölümünde, üçer basamakla ç›k›-
lan beyaz mermer platform üzerinde apsi-
sin iki yan›ndaki nifl-sunaklar, beyaz mer-
mer ana sunakla birlikte Ermeni kiliselerin-
de yayg›n olan üçlü apsis düzenini olufltu-
rur. Güneydo¤udaki yan sunak, ‹sa’n›n ha-
varilerinden Petrus ve Paulus’u, kuzeydo-
¤udaki ise ‹ncil yazar› ‹oannes’i betimleyen
ya¤l›boya kompozisyonlarla de¤erlendiril-
mifltir. Yüksek kabartma dinsel motiflerle
ifllenmifl ve alt›n yald›zl› ›fl›nsal süsleme ile
taçlanm›fl olan Meryem Ana’ya adanm›fl
ana sunak, apsis yar›m kubbesinin y›ld›zl›
bantlarla bölümlenmifl, üzüm salk›m›-asma
yapra¤› ve baflak demetlerinden oluflan al-
t›n yald›zl› bezemeleriyle zengin bir görü-
nüm kazanm›flt›r. 

Mabedin iç dekorasyonunda, pencere
aç›kl›klar›n›, küçük yan sunaklar›n› ve oval
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Resim 31;Surp Asdvadzadzin
Kilisesi - vaftiz kurnas›

Resim 32;Surp Asdvadzadzin
Kilisesi - güney yan avludaki
mermer lahitler

Resim 29; Surp Asdvadzadzin
Kilisesi - do¤udan bat›ya iç
mekan görünüflü

Resim 30; Surp Asdvadzadzin
Kilisesi - güney duvar›ndaki
pencerelerden görünüfl 



vitray pencerelerini çevreleyen çiçek motif-
li ve melek figürlü duvar resimleri dikkati
çeker. Tüm iç mekan› tonoz ete¤inde dola-
nan taflk›n silmeler, apsis kemerini tafl›yan
alt›n yald›zl› bir çift yivli sütun, kabartma-
larla döneminin be¤enisini yans›tan mer-
mer vaftiz kurnas›, iç mekan›n çeflitli yerle-
rinde görülen ya¤l›boya dinsel tablolar, gü-
ney ve kuzey d›fl cephelerde pencere aç›k-
l›klar›n›n dikdörtgen tafl çerçeve ve al›nl›k-
lar› bu kilisenin süsleme repertuar›n› olufl-
turur. Di¤er taraftan güney yan avluda gö-
rülen mermer lahitler ve kuzey avludaki
1818 tarihli mermer çeflme sanat de¤eri ta-
fl›yan çizgileriyle dikkat çeker.

Niflanca Mahallesi’ndeki Surp Yeghia
Kilisesi gibi, mütevaz› olanaklarla ve esnaf
bir cemaat için yap›lm›fl olan Surp Asdzad-
zadzin Kilisesi, özellikle iç mekan›nda yan-
s›tt›¤› bezeme program› ile belli bir sanat
zevkinin ürünü olarak tan›mlanabilir.

Eyüp’teki bu iki Ermeni kilisesi, mima-
ri de¤eri ne olursa olsun, yüzy›llarca Eyüp
gibi yüksek kutsiyete ve öneme sahip bir
bölgenin tarihinde varoluflun, hoflgörü ve
paylafl›m›n simgeleri olarak zamana diren-
meye devam edecektir.
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B‹R ORAN ARAfiTIRMASI

EYÜP ZAL MAHMUT PAfiA CAM‹‹

fiükrü Sönmezer

1970 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. 1989 y›l›nda Mimar Sinan Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Akeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden "Sultan Orhan Külliyesi Camii" bafll›kl›
bitirme tezini haz›rlayarak mezun oldu. 1993 y›l›nda, ‹stanbul Teknik Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü, Mimarl›k Tarihi Program›’nda bafllad›¤› yüksek lisans ö¤renimini

"17. Yüzy›l ‹stanbul Mescitleri" adl› teziyle 1996 y›l›nda tamamlad›. 
Ayn› y›l yine Mimarl›k Tarihi Program›’nda doktora ö¤renimine bafllad›. 1998 y›l›nda
Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’ne araflt›rma

görevlisi olarak atand›. Ayn› y›l Assos Antik Kenti Kaz›s›’na kat›ld›. Halen doktora ö¤reni-
mini sürdürmektedir. Yay›nlanm›fl çal›flmalar› bulunmaktad›r. 



Daha önceki sempozyumlarda, Eyüp ‹l-
çesinin önemli simgelerinden biri olan Zal
Mahmud Pafla Külliyesini konu alan bildiri-
lerde önemli bilgiler verilmifl, özellikle külli-
yenin  tarihçesi, banileri, mimarisi ve çevresi
hakk›nda ayr›nt›l› bir biçimde durulmufltur.
Bu bildiride ise, külliyenin ana fonksiyonel
yap›s› olan Zal Mahmud Pafla Camii, mima-
ri özellikleri aç›s›ndan ele al›nacak ve yap›-
n›n mekân ile tafl›y›c› boyutlar› aras›nda tes-
pit edilen oran iliflkileri üzerinde k›saca du-
rulacakt›r. 

Eyüp ilçesi’nde, Defterdar Caddesi ile
Zal Pafla Caddesi aras›nda yer alan Zal Mah-
mud Pafla Camii, iki ayr› kotta planlanm›fl
medrese, banilerine ait türbe ve çeflmeden
oluflan Külliye, Haliç k›y›s›nda, e¤imli ve zor
bir topografyada infla edilmifltir. Eyüp ‹lçe-
si’nin Haliç’ten görünen k›y› silüetinde
önemli bir yeri olan Zal Mahmut Pafla Külli-
yesi’nin, gerek yap›m› için sa¤lanan arsan›n
düzgün olmayan geometriye sahip s›n›rlar›,
gerekse yap›lar›n oturdu¤u zeminin bozuk
ve e¤imli topografyas›, külliyenin planlama-
s›nda baz› farkl› düzenlemelerin yap›lmas›
zorunlulu¤unu do¤urmufltur. fiöyle ki; Cami
ile ayn› flad›rvanl› avluyu paylaflan medrese
üst kotta yer al›rken, afla¤› kotta “L” planl›
medresenin karfl›s›na, cami eksenine paralel
eksende türbe ve avlu duvar› d›fl›na bir çefl-
me yerlefltirilmifltir (Plan: 1).

Sinan camileri içinde özellikle d›fl yap›
kütlesi aç›s›ndan farkl› bir yorumlamayla
karfl›m›za ç›kan Zal Mahmut Pafla Camii’nin,
buna ba¤l› olarak iç mekân tasar›m›nda da
önemli farkl›l›klar göze çarpmaktad›r. Kare-
ye yak›n enine dikdörtgen plan flemas›na sa-
hip yap›da merkezî kubbe, güneyde mihrap
duvar›ndaki iki dikdörtgen kesitli payeye,
kuzeyde ise yine iki adet daire kesitli serbest
payeye, pandantiflerle geçilen dört büyük
kemerle oturur. Burada Edirnekap› Mihri-
mah Sultan Camii’nin tersine orta mekân› üç
yönde çevreleyen yan sah›nlar, kubbenin

oturdu¤u kemerleri de içine alacak flekilde
kubbe ete¤ine kadar yükselir. Bu durum d›fl-
tan, sadece payandalarla desteklenen kubbe
tamburu ve kubbe ile, dört köflede yer alan
a¤›rl›k kulelerinin so¤an formundaki kubbe-
lerle sonland›¤› k›s›mlar›n›n görülebilmesine
izin vermektedir (Resim: 1). Yan sah›nlar›n
üzerileri, merkezî kubbeden ba¤›ms›z olarak,
içte aynal› tonozlarla örtülüdür. Alt kat revak-
lar›n üzerileri ise, düz tavanl›d›r. (Resim: 2).

Klasik Dönem Osmanl› ca-
milerindeki pramidal silüeti ya-
ratan d›fl kütledeki kademelen-
me, yap›n›n sadece kuzey cephe-
sinde, k›smen görülmektedir
(Resim: 3). Cümle kap›s›n›n iki
yan›nda yer alan payeler, son ce-
maat yerinin üzerinde kubbe
ete¤ine kadar yükselir. Yan cep-
helerde ise, tu¤la ve muntazam kesme tafltan
almafl›k duvar örgüsü ile dört s›ra pencere
dizisi cepheyi hareketlendirerek, di¤er Sinan
camilerinde görülen cephe düzenlemesinden
farkl› olarak, yap›ya sivil mimari cephe anlay›-
fl› kazand›rm›flt›r (Resim: 4).

Ana kubbenin tafl›nmas›nda dolayl› rolü
olan do¤u ve bat› ana beden duvarlar›nda,
üstte oldukça s›k aral›klarla aç›lan iki s›ra
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Resim 1: Eyüp Zâl Mahmud
Pafla Camii, Mihrap Cephesin-
den Görünüfl

Resim 2: Eyüp Zâl Mahmud
Pafla Camii ‹ç Mekân›, Bat›
Kemeri ve Yan Sah›n

Plan 1: Eyüp Zâl Mahmud
Pafla Külliyesi, cami ve medre-
se plan› (Ali Saim Ülgen’den
al›nm›flt›r).

Resim 3: Eyüp Zâl Mahmud
Pafla Camii Kuzey Cephesi

Resim 4: Eyüp Zâl Mahmud
Pafla Camii Güney ve Bat›
Cepheleri



pencere dizisi, a küt-
lenin görünüflünü ha-
fifletirken, içte genifl
yan sah›nlar›n aras›n-
da kalan orta mekân›,
kubbeyi tafl›yan ke-
merlerin alt›ndan ay-
d›nlat›r. Alt, iki s›ra
pencere dizisi ise, da-
ha çok yan sah›nlar-

daki derin mahfilleri ve mahfil alt›ndaki re-
vaklar› ayd›nlatarak iç mekândaki ›fl›k den-
gesini sa¤lamaktad›r (Resim: 5).

‹ç mekânda girifl sah›n›n›n, yan sah›nlar
kadar derin tutulmas›, mekân tasar›m›nda
yap›ya özgü farkl›l›klardan biridir. Bu du-
rum, cümle kap›s›ndan girildi¤inde, hemen
kubbenin alg›lanmas›na izin vermez. Ancak
orta mekân›n vurgusunu güçlendiren bir ta-
sar›m oldu¤u düflünülebilir (Resim: 6). 

Orta mekân› üç yönde saran yan sah›n-
larda yer alan mahfiller, kubbeyi tafl›yan pa-
yeler aras›ndaki dörder sütunla desteklen-
mekte olup, mahfillere ç›k›fl, cümle kap›s›n›n
iki yan›ndaki payelerin içine yerlefltirilmifl
merdivenlerden sa¤lan›r (Resim: 7).

‹ç mekânda, ana kubbenin alt›nda olu-
flan 12.96 x 12.96 m. ölçülerindeki kare planl›
orta hacim, kubbeyi tafl›yan kemerlerin kilit
tafllar›n›n üst bitimlerine kadar 12.98 m. yük-
sekli¤e sahiptir. Bu ölçüler bize 2 cm. farkla
bir kare küp prizma verir (fiekil: 1). Ayr›ca
kuzey sah›nda yer alan mahfil alt›ndaki, kö-
fle mekânlar›n tavan yüksekli¤i 4.30 m. olup,
kare planl› bu mekânlarda belirlenen kenar

ölçüsü de 4.32 m.’dir. Bu da bize orta hacim-
de oldu¤u gibi 2 cm. farkla küp formunu
vermektedir (Plan: 2).

Yap›da toplam iç mekân alan›n›n kubbe
alt›ndaki orta mekân alan›na oran› 432.79 /
167.96 = 2.5 ; orta mekân›n köfle mekân alan›-
na oran› 167.96 / 18.66 = 9.00 ; iç mekân›n kö-
fle mekâna oran› ise 432.79 / 18.66 = 23.2’dir. 

Burada kubbe alt›ndaki orta hacmin alan›,
köfle mekân alan›n›n tam 9 kat›d›r. Mekânlar›
üç boyutlu olarak karfl›laflt›rd›¤›m›zda ise orta
hacim köfle mekândan yine dokuzun katsay›s›
olan 27 kat daha büyüktür. Böylelikle Zâl
Mahmud Pafla Camii’nin iç mekân›nda yer
alan köfle hacmin, birim modül olarak, kubbe
alt›ndaki orta hacim ile üç boyutlu oran iliflki-
sine sahip oldu¤u görülür.  

Yine iç mekânda, salt yükseklikleri karfl›-
laflt›rd›¤›m›zda, kubbe ete¤inden kilit tafl›na
kadar olan yüksekli¤in (ki bu küresel kubbe-
nin ayn› zamanda yar› çap›d›r), kemer yük-
sekli¤ine oran› 6.20 / 6.56 = 0.94 ; kemerin
paye yüksekli¤ine oran› ise 6.56 / 5.80 =
1.13’dür. Burada söz konusu olan salt kemer
yüksekli¤i; kemer taban›ndan kilit tafl› üst bi-
timine kadar, salt paye yüksekli¤i de; zemin-
den paye üst bitimine kadar al›nan ölçüler-
dir.  Yukar›da verilen her iki oran de¤erinin,
“1” katsay›s›na çok yak›n oldu¤unu görmek-
teyiz. Sinan camileri aras›nda Zal Mahmud
Pafla Camii, kubbe, kemer ve paye yüksek-
liklerinin her üçünün de birbirilerine çok ya-
k›n oldu¤u nadir örneklerden biridir. 

Caminin son cemaat yeri revak birimleri-
ne bak›ld›¤›nda, yap›lan çal›flma kapsam›n-

da bütün revak sütunlar›-
n›n aral›klar› ölçülerek or-
talama bir de¤er tespit
edilmifl ve bu ortalama
de¤er ile iç mekanda, ku-
zey sah›n›n köfle mekanla-
r›na ait kenar ölçülerinin
eflit oldu¤unu görülmüfl-
tür.  Bu ölçü, 4.32 m.’dir.
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Resim 5: Eyüp Zâl Mahmud
Pafla Camii ‹ç Mekân›, Yan
Sah›nda Yer Alan Mahfil

Resim 6: Eyüp Zâl Mahmud
Pafla Camii ‹ç Mekân›, Girifl
Sah›n›nda Yer Alan Mahfil

Resim 7: Eyüp Zâl Mahmud
Pafla Camii, Orta Mekâna
Mahfil Alt›ndan Geçifl

Plan 2: Zâl Mahmud Pafla
Külliyesi, medrese ve türbe
plan› (Ali Saim Ülgen’den öl-
çülendirilerek al›nm›flt›r).

fiekil 1: Zâl Mahmud Pafla Ca-
mii,  Kubbe Alt›ndaki Orta
Mekân Ölçüleri



Ancak revak sütunlar›n›n kuzey beden du-
var›na uzakl›klar› 4.65 m., yükseklikleri de
4.20 m. oldu¤una göre, revak birimlerinin üç
boyutlu ölçülerinden kareye yak›n dikdört-
gen prizma hacimler ç›kmaktad›r. (Burada
verilen ölçüler, her bir revak biriminden al›-
nan ölçülerin ortalamas› olup hepsi, plan
üzerinde gösterilmemifltir). Yinede bu revak-
lar›n, içte köfle mekânlardaki kare prizma
hacim formuna yak›n ölçülerde oldu¤u dü-
flünülebilir.

Revaktaki kubbe kemer ve sütun yüksek-
lik oranlar›na bak›ld›¤›nda, zeminden  kubbe
kilit tafl› yüksekli¤inin kemer kilit tafl› yüksek-
li¤ine oran› 8.60 / 6.04 = 1.42 ; kemer kilit tafl›
yüksekli¤inin sütun yüksekli¤ine oran› ise
6.04 / 3.80 = 1.58’dir. bu iki oran de¤eri de 1.5
katsay›s›na çok yak›nd›r. (fiekil: 2, 3)

Son cemaat yeri revak boyutlar›nda, belir-
leyici baz› önemli unsurlar›n oldu¤u düflünü-
lebilir. Öncelikle, caminin kuzey cephesinin
genifllik ve yükseklik ölçülerinin belirleyicili-
¤inin yan› s›ra, yine bu cephedeki orant›l› ka-
demelenme, son cemaat yeri revak›n›n belli
bir yüksekli¤e ulaflmas›n›n gereklili¤ini do-
¤urmufl olabilir. Böyle bir durumda da reva-
k›n sahip olmas› gereken yükseklik, do¤al ola-
rak düfley tafl›y›c›larla sa¤lanacakt›r. Bir di¤er
etken de, topografik zorunluluklar›n ve çevre
sokaklar›n belirledi¤i, d›fl konturlar› ile ya-
muk bir plana sahip avlunun boyutlar› olabi-
lir. Son cemaat yeri revak geniflli¤inden daha
dar olan flad›rvanl› avlunun, cami ana kütlesi
ile birlikte revak ölçülerinde etkili oldu¤unu
düflündürmektedir.  

Yukar›da yap›ya ait oran düzeninde karfl›-
m›za ç›kan ‘1’ ve ‘1.5’ katsay›lar›, boyut, strük-
tür ve mekân tasar›m›ndaki zenginli¤in yan›
s›ra, Sinan’›n di¤er dört destekli camilerinde
de s›kça karfl›laflt›¤›m›z oran de¤erleridir. Ay-
r›ca, bu yap›da iç mekan ile köfle mekan alan-
lar› aras›ndaki birim modül iliflkisi, yine bir
dört destekli Sinan camisi olan fiehzade Ca-
mii’ndeki kadar aç›k bir biçimde karfl›m›za

ç›kmaktad›r.

Yukar›da oran düzenine
ait say›sal iliflkiler üzerinde,
ana hatlar› ile k›saca de¤in-
meye çal›flt›¤›m›z Zal Mah-
mud Pafla Camii’nin, Mimar
Sinan’›n menzil külliyelerin-
den Lüleburgaz’daki Sokol-
lu Mehmed Pafla Külliye-
si’nin camii ile de çok s›k›
oransal ba¤lar› oldu¤u, ça-
l›flma kapsam›nda ortaya
ç›km›flt›r. Ancak bu baflka
bir çal›flma konusu olarak
ele al›nacakt›r. Sonuç olarak
denilebilir ki, Mimar Si-
nan’›n planlay›p infla etti¤i
cami yap›lar›ndan, ‹stanbul-Eyüp menzilinde-
ki önemli bir örnek olan Zal Mahmud Pafla
Camii, Sinan’›n mimarl›¤› kadar mühendislik
baflar›s›n›n bir örne¤i olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. 
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fiekil 2: Zâl Mahmud Pafla Ca-
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da Düfley Kesit

fiekil 3: Zâl Mahmud Pafla Ca-
mii, Kuzey-Güney Do¤rultu-
sunda Düfley Kesit
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Hz. Muhammed (SAV.)’in müjdeledi¤i kutlu
kumandan olma arzusu ile ‹stanbul’a kadar gele-
rek flehid düflen sahabelerin “ekber ve ekrem”i say›-
lan ve 51(671) y›l›ndaki seferde vefat eden “alem-
dâr-› nebî” Ebû Eyyüb el-Ensârî’nin burada gömü-
lü olmas› nedeniyle Osmanl› Dönemi’nde cazip
bir gömü alan› haline gelen Eyüp, padiflâhlardan
s›radan halk tabakas›na kadar de¤iflik sosyal sta-
tülerden çok say›da insan› bir araya getiren uhre-
vî bir semttir. Öte yandan Eyüp Sultan’a yak›n ol-
ma arzusunun, Eyüp’ü Osmanl› mezar mimarisi-
nin geliflimine her anlamda referans olabilecek bir
merkez haline getirdi¤i dikkati çekmektedir. Bu-
nunla birlikte Eyüp’teki bir yap›, ‹slâm öncesi ina-
n›fllar›n flekillendirdi¤i tasar›m› ile Osmanl› me-
zar mimarisinin Eyüp’te sergiledi¤i geliflimin d›-
fl›na ç›kar. Eyüp Sultan Camii’nin d›fl avlusunda
ve ayn› adl› türbenin do¤usunda yer alan bu ya-
p›, literatüre “Çifte Gelinler Türbesi” olarak gir-
mifl olmakla birlikte, gömülü olanlar›n kimlikleri
hakk›ndaki bilgiler henüz kesinli¤i kavuflturula-
mam›flt›r.(1)

En eski tarihli mezara dayan›larak 1519-1520
(h.926) y›llar›na tarihlendirilen yap› sekizgen
plan üzerine iki kat halinde tasarlanm›flt›r. Alt ka-
ta aç›lan kap›s›n›n üzerinde yükselen merdiven-
lerle ulafl›lan üst katta, alt kat›n örtü sistemini
oluflturan sekiz kenarl› bir yükseltinin ortas›nda
döneminin özelliklerini sergileyen sembolik bir
lahit vard›r. Belli bir irtifaya kadar yükselen ve se-
kizgenin her yüzünde ikifler tane olmak üzere
toplam ondört geometrik desenli ajur flebeke ile
de¤erlendirilmifl korkuluk duvarlar› ile s›n›rla-
nan bu mekana aç›lan kap› ise bir asma kap› flek-
linde düzenlenmifltir.(2) Al›nl›¤› rumî ve palmet
istifleri ile bezeli bir taçla de¤erlendirilen kap›n›n
1957 y›l›nda elden geçirildi¤i, kap›n›n yayvan ke-
meri üzerindeki dikdörtgen panoda bulunan Ha-
mid Aytaç’a ait hadisten anlafl›lmaktad›r. 

Türbenin alt kat›na ulaflmay› sa¤layan kap›,
dar ve bas›k bir dehliz içine al›nm›fl olup Bursa
kemeri ile taçland›r›lm›flt›r. Sekizgen plana sahip
olan alt kat bas›k bir kubbe ile örtülmüfl ve biri
sonradan köreltilmifl dikdörtgen flekilli dört pen-
cere ile teflkilatland›r›lm›flt›r. Herhangi bir süsle-
me unsuru bar›nd›rmayan bu mekanda üç mezar
bulunmaktad›r. 

Alt kat› kesme küfeki tafl› ile infla edilen tür-
benin üst kat› ve alt kattaki kap› ile pencere tasa-
r›mlar› ile lahitler mermer malzeme ile oluflturul-
mufltur. Üst kat›n kap›s›nda da renk unsuru ola-
rak yeflil brej kullan›lm›flt›r. 

Türbenin alt kat›nda bulunan üç mezar, kap›-
dan itibaren s›ras›yla fiatuh binti Hân, Sây Hân ve
Mihrihân-› fiehrâde’ye aittir. Osmanl› Kültürü’ne
yabanc› olan bu isimler, türbede gömülü olanla-
r›n K›r›m Hanedân›’na mensup kad›nlar oldukla-

r› ihtimalini kuvvetli k›lmaktad›r. Zi-
ra, özellikle Sultan II. Bayezid döne-
minde Osmanl›lar ile K›r›m Hanl›¤›
aras›nda ciddi iliflkiler kuruldu¤u ve
hatta söz konusu sultan›n o¤ullar›n›
baz› K›r›ml› prenseslerle evlendirdi¤i
bilinmektedir. Ayr›ca türbenin infla
edildi¤i y›llarda tahtta olan Yavuz Sul-
tan Selim’in babas›n› tahttan indirme
teflebbüsüne maddi ve manevi destek
veren K›r›m Han› Mengli Giray’›n, sul-
tan›n gözündeki itibar›n›n oldukça
yüksek oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu ne-
denle söz konusu türbenin, Osmanl›
Hanedân› ile akrabal›k iliflkisi kuran
K›r›ml› bir prensesin çocuklar› için
yapt›r›lm›fl olmas› ihtimali yüksektir.
Nitekim bu ihtimal, türbenin al›fl›lagelmiflin d›-
fl›nda kalan tasar›m›n›n nedeni olarak kabul edi-
lebilir.

fiatuh binti Hân’›n mezartafl›nda, 
El-rahmetü el-ma¤firetü el-muhtâcetü ilâ rahmetillahi
te‘alâ fiatuh binti Hân ibaresi okunmaktad›r.

Sây Hân’›n mezartafl›na, 
Çünkü Sây Hân  bu fânî dünyâdan eyledi meskenin ce-
nâb-› bi-gümân. 
Fevtine cümle melâyik s›dk ile dediler târih: “fî-hate-
mü’l-cinân”(3) ibaresi ifllenmifltir.

Mihrihân-› fiehrâde’nin mezartafl›nda ise, 
El-ured-da‘im inteka‘e ilâ dârü’l-fenâ el-merhûm ve
ma¤fûr ü flehîd ü sa‘id ve ilâ rahmetullahi te‘alâ el-dün-
yâ dârü’l-fenâ velahiretü dârü’l-bekâ cennet-mekân
Mihrihân-› fiehrâde kim ekâbir yeri bir ravzâ-i huldî. 
Fevtine cümle melâyik s›dk ile dediler târih: 
“Bir eyyâm-› huld-926” kitabesi okunmaktad›r.

Alt katta bulunan üç mezardan biri tarihsiz
olup di¤erleri de XVI. ve XVIII. yüzy›l gibi arala-
r›nda herhangi bir iliflki kurulamayacak iki döne-
me isabet etmektedir. Bununla birlikte bu mezar-
lar›n ayn› dönemde gömülen ve ayn› aileye men-
sup üç kifliye ait olmas› kuvvetle muhtemeldir.
Kaynaklar, Mihrihân-› fiehrâde’nin mezartafl›nda
okunan 926 tarihine dayanarak, türbenin 1519-
1520 y›llar›nda Mihrihân-› fiehrâde için yapt›r›ld›-
¤›na, neredeyse kesin gözüyle bakmakta iken, ile-
ride etrafl›ca tan›taca¤›m›z bu yap› türünün özel-
likleri göz önüne al›nd›¤›nda, bu görüflün o kadar
da kesin olarak kabul edilemeyece¤i kanaatine
kap›lmaktay›z. Nitekim, mezar› kap›ya
göre dip tarafta bulunan bu kiflinin tür-
beye sonradan gömülmüfl olmas› ve bu
nedenle türbenin, mezar› üst kattaki
sembolik lahdin tam alt›nda bulunan Sây
Han için yapt›r›lm›fl olmas› ihtimali bize
daha kuvvetli görünmektedir. Öte yan-
dan kimli¤i hakk›nda hiçbir bilgiye ulafl›-
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Resim 1. Çifte Gelinler Türbe-
si

Çizim 1. Çifte Gelinler Türbe-
si; Plan.(Demiriz 1989’dan)

Resim 2. Çifte Gelinler Tür-
besi Üst Kat ve Sembolik La-
hit

(1)Y›ld›z Demiriz, Eyüp’te
Türbeler, Ankara 1989, s.25-
28, Y›ld›z Demiriz, “Çifte Ge-
linler Türbesi”, Dünden Bu-
güne ‹stanbul Ansiklopedi-
si, c.2, ‹stanbul 1994, s.512.

(2)Aziz Do¤anay, “Eyüp’teki
Çardakl› Türbelerin Asma
Kap›lar›(Hacet Kap›lar›), VII.
Eyüpsultan Sempozyumu,
Tebli¤ler, ‹stanbul 2003,
s.190-191.
(3) Söz konusu ibarenin eb-
ced hesab› 1266 (m.1850) tari-
hini vermekte ise de, bu tarih
gerek türbe ve gerekse de
mezartafl› için oldukça geçtir.
Bir imla hatas›n›n sonucu or-
taya ç›kt›¤› san›lan bu tarihin
türbenin tarihlendirilmesine
›fl›k tutmaktan uzak oldu¤u-
nu düflünmekteyiz.



lamayan Sây Han’›n ismi göz önüne al›nd›¤›nda,
türbeye ismini veren çifte gelinlerin aksine bir er-
kek oldu¤u rahatl›kla söylenebilir. Kanaatimizce
türbe 1519-1520 y›llar›ndan k›sa bir süre önce Sây
Han için yapt›r›lm›fl, daha sonraki tarihlerde de
efli ve/veya k›z› oldu¤u san›lan fiatuh Binti Han
ve Mihrihân-› fiehrâde de onun yan›na defnedil-
mifltir. 

Öte yandan, Türk mezar geleneklerinden
bafllayarak bu yap› türünün gelifliminin irdelen-
mesi, görüflümüzün geçerlilik kazanmas›n› sa¤la-
yaca¤› gibi, ‹stanbul’da geliflen Osmanl› Kültü-
rü’ne yabanc› bir gelene¤in köklerini belirleme-
mize de yard›mc› olacakt›r. Toplumlar›n ölüm
karfl›s›nda gelifltirdikleri inanç ve davran›fllar,
co¤rafî uzakl›klar ve etnik köken ne olursa olsun
hemen hemen ortak bir geliflim göstermifl olup
bunlar soyut bir kavram olarak insan muhayyile-
sinde geliflen ölüm sonras›ndaki hayata iliflkindir.
Hemen tüm kültürlerde ölümün bir son olmad›¤›
ve kiflinin baflka bir boyut ya da bedende yeni bir
yaflam formu buldu¤una inan›lmaktad›r.(4) Konu-
muzu oluflturan Türk mezar kültürünün temelin-
de de bu inanc›n yatt›¤› görülmekle birlikte, bu-
gün dahi izlerini sürebildi¤imiz ‹slâm öncesi
inanç ve geleneklerin, bu kültürün geliflimindeki
etkisi yads›namaz. Ölüm olay›na karfl› çeflitli yak-
lafl›mlar› bulundu¤u bilinen Eski Türkler’de,
ölüm sonras›ndaki yaflam inanc›n›n flekillendirdi-
¤i bedenin korunmas› gelene¤i, bunlar içinde en
fazla öne ç›kan›d›r. Bedenin ölüm sonras›ndaki
yaflamda varl›¤›n› sürdürebilmesi için mumyala-
man›n en temel unsur olarak belirdi¤i bu gelenek-
te, kiflinin günlük aktivitelerinde kulland›¤› elbi-
se, kap-kacak, silah, z›rh gibi flahsi eflyalar ve hat-
ta at›n›n dahi kendisi ile birlikte gömülmekteydi.
Nitekim bu gelene¤in, Türkler’in ilk mezar yap›-
lar› olan kurganlar›n flekillenmesinde de önemli
bir rolü bulunmaktad›r. Proto-Türk ve Hun dö-
nemlerinde yayg›n flekilde infla edilen kurganlar
için, öncelikle bir mezar çukuru aç›l›r, çukurun et-
raf› ve taban› a¤aç kütükleri ile kaplanarak, kifli-
nin ölüm sonras›ndaki yaflam›n›n merkezi olan

mezar odas› oluflturulurdu. Mumyalanan ce-
set mezar odas›n›n do¤usunda yer alan, hal›
ve keçelerle kapl› daha küçük bir odaya yer-
lefltirilirdi. Ölüye sunulan hediyeler ve sa¤l›-
¤›nda kulland›¤› eflyalar mezar odas›na ko-
nulduktan sonra odan›n üstü yine kütüklerle
kapat›l›rd›. Daha sonra üzerine tafl ve toprak
y›¤›larak, mezar›n yerini belirlemekten baflka
koruma amac› da tafl›yan an›tsal tepecikler
oluflturulmaktayd›. Bir ev gibi tasarlanan kur-
ganlara, ölünün sa¤l›¤›nda kulland›¤› eflyala-
r›n yan›s›ra, hayat›n›n vazgeçilmez bir parças›
olan atlar› ve hatta yiyecek-içecek dahi kon-
maktayd›. Bu düzenleme, ölenin dünyadakine

benzer bir hayat sürece¤ine inan›ld›¤›n› ve kurga-
n›n ayn› zamanda bir ev olarak düflünülüp tasar-
land›¤›n› gösterir.(5) Uzak ve farkl› bir kültür çev-
resi olan M›s›r’da, firavunlar›n mezar yap›lar›
olan pramitler de, benzer bir inan›fl›n abidevi ve
geliflmifl örnekleri olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Kurganlar›n daha yak›n akrabalar› olan, Bat›
Anadolu’da hüküm süren Likya Krall›¤›’n›n hü-
kümdarlar›n›n tümülüs tarz› mezarlar› ise, co¤ra-
fi ve etnik farkl›l›klara karfl›n, insan›n ölüm karfl›-
s›nda gelifltirdi¤i tavr›n evrensel oldu¤unun en
önemli iflaretidir.

Eski Türkler’de cenaze töreni ise tam anla-
m›yla bir flölen halinde gerçeklefltirilmekle, ölü-
mün korkulacak bir olay de¤il, yeni bir bafllang›-
c›n, kutlanmas› için gereken ilk ad›m› oldu¤u fik-
ri ileri sürülmekteydi. Burada k›saca tan›mlama-
ya çal›flt›¤›m›z bu gelene¤in izlerini Osmanl› dö-
nemine de¤in sürmek mümkündür. Nitekim Tâ-
rîh-i Sultân Süleymân’daki, Kanunî Sultan Süley-
man’›n defnini betimleyen minyatürde görüldü-
¤ü gibi, sultan›n mezar›n›n bir çad›r›n içine kaz›l-
mas›, Göktürkler’in cesedi kurgana gömmeden
evvel bir süre çad›rda muhafaza etme gelene¤i ile
ba¤lant›l› oldu¤u aç›kt›r.(6) Bu ve bunun gibi pra-
tik bir amac› olmayan, ancak günümüze kadar in-
tikal eden bir çok mezar ritüelinin, ‹slâm öncesin-
deki inan›fllarla ba¤lant›l› oldu¤u flüphesizdir.

Geleneksel yaflam tarzlar›nda büyüklere say-
g›ya önem veren Türkler’in, yerleflik hayata geçe-
rek, mimari anlamda eserler vermeye bafllad›kla-
r› Uygur döneminden itibaren infla faaliyetlerinde
önemli bir yer teflkil eden mezar yap›lar›, ‹slâmi-
yet’in kabulünden sonra da artarak devam etmifl-
tir. Ayr›ca son araflt›rmalar, kurgan gelene¤inin
Karahanl›lar taraf›ndan XII. yüzy›la kadar sürdü-
rüldü¤üne iflaret etmektedir.(7) Bununla birlikte
‹slâm dinini benimsemelerinin ard›ndan Türk-
ler’in mezar geleneklerinde, yeni dinin e¤ilimleri
yönünde bir de¤iflim olmas› beklenirdi. Nitekim
‹slâm inanc›nda, göze çarpan mezar yap›lar› hofl-
görülmeyen fleylerdi. Eski çoktanr›l› inan›fllar›n
etkisiyle, kolayl›kla birer tap›nma noktas› olabile-
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Resim 3. Çifte Gelinler Türbe-
si’nin Asma Kap›s›

Resim 4. Çifte Gelinler Türbe-
si Kriptan›n Görünümü

Resim 5. Târîh-i Sultân Süley-
mân’dan Kanunî Sultan Sü-
leyman’›n Defin Törenini Be-
timleyen Minyatür.

Çizim 2. 5 No.’lu Paz›r›k Kur-
gan›; Kesit.(Tekçe 1993’ten)

(4) William Barthold, “Türkler-
de ve Mo¤ollar’da Defin Mera-
simi Meselesine Dair”, (Çev:
Abdülkadir ‹nan), Belleten,
C.11, s.43, Ankara-1947, s.515-
vd.

(5) Yaflar Çoruhlu, “Kurgan ve
Çad›r(Yurt)’dan Kümbet ve
Türbeye Geçifl”, Geçmiflten
Günümüze Mezarl›k Kültürü
ve ‹nsan Hayat›na Etkileri
Sempozyumu, 18-20 Aral›k
1998, Bildiriler, ‹stanbul 1999,
s.49.

(6) Yaflar Çoruhlu, agm, s.47.

(7) Yaflar Çoruhlu, agm, s.51.



cek bu gibi yap›lar› infla etmek ve hatta mezar›n
yerini belirleyecek bir tümsek ya da mezartafl›
dikmek do¤ru bulunmayan tutumlar olarak ka-
bul edilmiflti. Mezar›n etraf›n› duvar ile çevirerek
üstüne bir yap› oturtmak, bunun duvarlar›na süs-
lemeler yapmak, bu yap› cami veya medrese
fonksiyonlu dahi olsa ‹slâm dini aç›s›ndan caiz
kabul edilmeyen fleylerdi. Nitekim Hz. Muham-
med(SAV.) ve halifelerinin mezarlar›, en az›ndan
ilk yap›ld›klar›nda, bu kurallara uygun olarak
yerden hafifçe yükseltilmifl basit toprak y›¤›nlar›
fleklinde düzenlenmiflti.(8)

‹slâmiyet’in ilk y›llar›nda belirlenen kuralara
karfl›n Türkler, X. yüzy›lda Gazneli ve Karahanl›-
lar, XI. ve XII. yüzy›llarda ise Büyük Selçuklular
ile an›tsal mezar yap›lar› inflas›na giderek artan
bir ivme kazand›rm›fllard›. Özellikle cihat alan›n-
da önderli¤i ele geçiren Büyük Selçuklular zama-
n›nda infla edilen mezar yap›lar›, bafll› bafl›na
an›tsal özellikler tafl›maktayd›. Bununla birlikte,
bu dönemde ortaya ç›kan ve eski dilde “kubbe,
gökyüzü” anlam›na gelen “kümbet”, daha sonraki
tarihlerde ise “türbe” olarak adland›r›lan, kurgan-
lar›n mimarileflmifl ard›llar› olarak tan›mlayabile-
ce¤imiz mezar yap›lar›, üçyüz y›l› aflk›n bir süre-
dir ‹slâmiyet ile tan›fl›k olan Türkler’in henüz es-
ki geleneklerini terketmemifl olduklar›n›n en so-
mut göstergesidir. Kümbetlerde topra¤›n alt›nda
bulunan “mumyal›k-kripta” bölümü, cesedi mum-
yalayarak kurgandaki mezar odas›na koyan eski
gelene¤e ba¤lan›r. Kümbetin alt›nda yer alan ve
ayr› bir kap›dan girilen kripta bölümündeki bir
setin üzerine yerlefltirilmifl ahflap bir sandukaya
yat›r›lan mumyalanm›fl cesedin, toprakla iliflkisi
kesildi¤i için uzun süre bozulmadan kalabilmesi,
en makbul mezar›, “en çabuk kaybolan” olarak ta-
n›mlayan ‹slâm ö¤retisine tamamen ters düflüyor-
du.(9)

Cengiz Han ve Timur’un önderlik etti¤i Mo-
¤ollar’›n ak›nlar›nda yerle bir edildi¤i bilinen ‹ran
ve Azerbaycan’da büyük bir geliflim gösterdi¤i
anlafl›lan Türk mezar yap›s› gelene¤i, Anadolu’da
gerçekleflecek as›l büyük at›l›m›n menfleini teflkil
etmifltir. fiüphesiz boyutsal bir k›yaslama, Anado-
lu örneklerinin ‹ran ve Azerbaycan’dakilere göre
daha mütevaz› oldu¤unu ortaya koyacakt›r. An-
cak plan ve tasar›m özellikleri aç›s›ndan Anadolu,
di¤er yap› türleri aç›s›ndan oldu¤u gibi çok daha
yarat›c› bir çevre olmufltur. Plan flemalar›nda gö-
rülen zenginlik, tasar›mda giriflilen cesur dene-
meler, yeni aray›fllar›n yerel kaynaklar› kendi ge-
lene¤i içinde sentezleyerek flekillendirdi¤i son de-
rece zengin süsleme repertuar› ile Anadolu, XIII.
yüzy›lda, döneminin ayk›r› dinamiklerinin tüm
tezatlar›n› bar›nd›ran, belki de dünyan›n en ilgi
çekici mimarisinin geliflimine tan›k olmufltur. Ko-
nuyu fazlaca da¤›tmadan, mezar yap›lar› üzerin-

de yap›lacak bir
de¤erlendirme, ‹s-
lâmî geçmifli dört-
yüz y›l› aflan bir
toplumun, kendi
gelene¤i üzerinde
ne denli tutucu ve
bunlar› yeni anla-
y›fl ve inançlarla
sentezlemede ne
kadar baflar›l› ol-
duklar›n› da gös-
terecektir. 

1071’den son-
ra Anadolu’da egemenlik kurma çabas› içine gi-
ren Büyük Selçuklu beyleri, çok bafll› da olsa Türk
egemenli¤ini tesis ettikleri 1150’li y›llara kadar
ciddi mimari faaliyetlere giriflememifllerdi. Bu y›l-
lardan sonra artan infla faaliyetleri içinde, Kon-
ya’da hüküm süren Anadolu Selçuklular›’n›n sul-
tan› II. K›l›çarslan için Alaaddin Camii yan›nda
yapt›r›lan kümbet, bu co¤rafya üzerinde yükse-
len en eski tarihli mezar yap›lar›ndan biri olarak
ön plana ç›kmaktad›r. Sultan›n 1192 y›l›ndaki ve-
fat›ndan önce infla edildi¤i anlafl›lan yap›,(10) s›k
karfl›lafl›lmayan ongen plan üzerine, içte kubbe,
d›flta on kenarl› külah ile örtülüdür. ‹kisi hariç sa-
¤›r olarak b›rak›lan duvar yüzeyleri içte nifllerle
teflkilatland›r›lm›fl, d›flta ise kasnakta dolanan çini
ayet kufla¤› d›fl›nda herhangi bir unsur kullan›l-
mam›flt›r. Kümbetin alt›nda, ço¤u mumyalanm›fl
olan cesetlerin yerlefltirildi¤i yuvarlak plan üzeri-
ne kubbe ile örtülü bir kripta kat› yer al›r. Üst kat-
ta ise, kripta kat›ndaki mezarlarla ayn› yerleflim
düzenine sahip olan sembolik lahitler bulunmak-
tad›r. Mezarlarla, simgesellik d›fl›nda herhangi
bir iliflkisi bulunmayan bu mekan, sadece ziyaret
ifllevi tafl›r. Bu aç›dan kümbetleri kurganlar›n mi-
mari karfl›l›klar› olarak tan›mlamak yanl›fl olma-
yacakt›r. 

Bir baflka Anadolu Selçuklu sultan› ‹zzeddin
Keykâvûs için Sivas’taki medresesinde oluflturu-
lan kümbette(11) de, bu kez kare plan üzerine ol-
makla birlikte ayn› tasar›m flemas› ile karfl›laflmak-
tay›z. Cephesinde ve baz› sandukalar›n üzerinde
görülen çini süslemeler,
Anadolu çinicili¤inin ilk
parlak evresinin bafllang›-
c›na tarih düflürdü¤ü gi-
bi, kasnakta görülen on-
gen plan, bu fleman›n sul-
tanlara özgü bir kullan›m›
oldu¤unu akla getirir. 

Saltuklu Beyli¤i’nin
kurucusu Emir Saltuk’un
Erzurum’daki kümbe-
ti(12) sekizgen plan üzeri-
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Resim 6. Konya, II. K›l›çarslan
Kümbeti.

Resim 7. Erzurum, Emir Sal-
tuk Kümbeti.

Çizim 3. Konya K›l›çarslan
Kümbeti; Plan ve Kesit.(Önkal
1996’dan)

Çizim 4. Erzurum, Emir Sal-
tuk Kümbeti; Kesit.(Tuncer
1986’den)

(8) Youssef Ragheb, “‹slam Hu-
kukuna Göre Mezar›n Yap›s›”,
‹slam Dünyas›nda Mezarl›k-
lar ve Defin Gelenekleri, c.I,
Ankara 1996, s.17-vd.

(9) Karfl›laflt›rma için bak›n Yo-
ussef Ragheb, agm.

(10) Hakk› Önkal, Anadolu
Selçuklu Türbeleri, Ankara
1996, s.185-189.

(11) Hakk› Önkal, age, s.383-
390.

(12) Orhan C. Tuncer, Anadolu
Kümbetleri -1- Selçuklu Dö-
nemi, Ankara 1986, s.122-127.



ne içte kubbe, d›flta
ise konik bir külah
ile örtülüdür.
Muhtemelen Er-
meni kökenli yerel
tafl ustalar›n›n
elinden ç›kan il-
ginç bezeme un-
surlar› ile dikkati
çeken yap›n›n kare
planl› kriptas›na
ulafl›m, di¤er iki
örne¤in aksine
kümbetin içindeki
merdivenlerden

sa¤lanmaktad›r. 
Türk mezar mimarisinin en ilgi çekici örnek-

lerini bar›nd›ran Ahlat’taki Hüseyin Timur-Esen
Tekin Kümbeti(13), kripta kat›n› bar›nd›ran kare
kaide üzerinde yükselen yuvarlak planl› üst yap›-
s› ile dikkati çekmektedir. Kaidenin üst köfleleri-
nin kesilmesi ile oluflturulan onalt›gen planl› ku-
flak üzerinde yükselen gövde içte kubbe, d›flta ko-
nik bir külah ile örtülüdür. Bu flekli ile kümbet,
Türk mezar mimarisinin öykündü¤ü önemli bir
kayna¤a, Türkmen çad›rlar›na iflaret etmektedir. 

Beylikler dönemine gelindi¤inde ise Türk
mezar mimarisinin iki ayr› e¤ilime girdi¤i dikka-
ti çeker. 1301 tarihli Beyflehir Eflrefo¤lu Süleyman
Bey Kümbeti’ni(14) bir kenara b›rakacak olursak,
Bat› Anadolu’da hüküm süren Ayd›no¤lu, Men-
tefleo¤lu, Germiyano¤lu gibi beyliklerde kripta
kat›n›n pek de itibar görmedi¤i ve tasar›mlardan
silindi¤i, bununla birlikte iç ve do¤u Anadolu’da
Döner Kümbet(15), Çifte Minareli Medrese Küm-
beti(16) gibi an›tsal örneklerle varl›¤›n› sürdürdü-
¤ü dikkati çekmektedir. Karakoyunlu Beyli¤i za-
man›nda Gevafl’ta yapt›r›lan 1358 tarihli Halime
Hatun Kümbeti(17) ise, Ahlat kümbetlerinin tipik
özelliklerini sergilemektedir. Köfleleri pahlanm›fl
kare planl› kaide üzerinde yükselen onikigen
planl› üst yap›s› ile, plan aç›s›ndan Anadolu’da

sergilenen zengin-
li¤e önemli bir ör-
nek teflkil etmek-
tedir. 

Türkler’in ‹s-
lâm ö¤retisini he-
men hemen tü-
müyle benimse-
mifl gözükmekle
birlikte XII.-XV.
yüzy›llar aras›nda
gelifltirdikleri me-
zar mimarisinin
nitelikleri, önemli
bir paradoks ola-

rak belirmektedir. Ancak, bu yap›lar› infla ettiren
kiflilerin sosyal statüleri göz önüne al›nd›¤›nda
baz› ipuçlar› yakalamak mümkün olabilir. Zira
bunlar›n hemen tamam› sultanlar, prens ve pren-
sesler gibi soylu kifliler ile bey, vezir, vali gibi yö-
neticiler için yapt›r›lm›fl oldu¤u düflünüldü¤ün-
de, yüzy›llard›r süren devlet gelene¤i içinde,
ölümlerinde özel bir ilgi gösterilen bu kiflilerin
mumyalanan cesetlerini muhafaza etmek için,
özel bir bölüme haiz kümbet gibi bir yap› türü-
nün gelifltirilmifl olmas› flafl›rt›c› olmayacakt›r.
Öte yandan dönemin din hayat›nda önemli bir
yer tutan, Mevlâna Celâleddin Rumî gibi, ‹slâm
ö¤retisini derinden kavram›fl olan bir kiflinin, tür-
be inflas›, türbe ziyareti ve türbelerde namaz k›l-
man›n insanlara sa¤layaca¤› dinî ve uhrevî fayda-
lar üzerine beyan etti¤i görüfller(18), siyasi ve aske-
ri otoritesini, Orta-asya’da flekillenen geleneksel
kurallar›n uygulanmas›na borçlu olan bir toplu-
mun, ‹slâm dinine nas›l yaklaflt›¤›n›n en güzel ör-
ne¤ini oluflturmaktad›r. 

Gözünü bat›ya çeviren Osmanl›lar’a gelindi-
¤inde bu gelene¤in art›k çözülmeye bafllamas› ka-
ç›n›lmazd›. Nitekim Sultan II. Murad’›n kendi de-
fin töreni ile ilgili olarak düzenledi¤i vasiyet ile
birlikte, Osmanl› sultanlar›n›n gömü gelenekleri
de¤iflim gösterir. Sultan›n vasiyetinde cesedinin
tahnit edilmemesi ve do¤rudan topra¤a defnedil-
mesini istemesi, Osmanl› sultanlar›n›n defin gele-
ne¤inde de mumyalaman›n önemli bir yeri oldu-
¤una iflaret etmektedir. Ancak Kosova’da flehid
düflen Murad Hüdavendigâr’›n ve Timur’un tut-
sa¤› olarak vefat eden Y›ld›r›m Bayezid’in(19) def-
nedilecekleri yere kadar nakilleri esnas›nda ceset-
lerinin kokmamas› için mumyalanmalar› gibi za-
rurî uygulamalar› bir kenara b›rakacak olursak,
Osmanl›lar’›n üst düzey kifliler için mumyalama-
y› bir gelenek olarak benimsediklerini söyleyebil-
mek mümkün de¤ildir. Nitekim, Çelebi Sultan
Mehmed’in gömülü oldu¤u Yeflil Türbe d›fl›nda,
bu döneme ait hiçbir yap›da kripta kat›n›n bulun-
may›fl› da bunu destekler. Ayr›ca söz konusu ya-
p›da, geliflen Osmanl› mimarisinin temayülleri-
nin d›fl›na ç›k›larak, kripta kat› ve günümüze inti-
kal etmeyen külah kullan›m› ile kümbet tarz›n›n
benimsenmifl oldu¤u dikkati çeker. Çini süsleme
kullan›m› ile de Anadolu ölçe¤inin d›fl›na taflan
yap›, Osmanl›lar’›n mimari anlamda s›rtlar›n›
döndü¤ü, Timur’un egemenli¤i alt›ndaki Orta-
Asya menfleine dayanmaktad›r.(20) Bu aç›dan Os-
manl› mimarisinde öncesi ve sonras› bulunmayan
bu yap›, en somut anlam›yla bir sanatsal boyöl-
çüflme olup Osmanl› egemenli¤ini k›sa süreli bir
kesintiye u¤ratan Timur’a karfl› giriflilen bir göv-
de gösterisidir. Zira yap›da çal›flan sanatkârlar›n
hemen tamam› bu ifl için Orta-Asya’dan özel ola-
rak getirtilmiflti.(21)
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Resim 8. Ahlat, Emir Tekin
Kümbeti.

Çizim 5. Ahlat, Emir Tekin
Kümbeti; Plan Kesit ve Cephe
Çizimi(Tuncer 1986’den).

Resim 9. Gevafl, Halime Hatun
Kümbeti.

Çizim 6. Gevafl, Halime Hatun
Kümbeti; Plan ve Kesit(Tuncer
1992’den).

(13) Orhan C. Tuncer, Anadolu
Kümbetleri -2- Beylikler ve
Osmanl› Dönemi, Ankara
1991, s.87-91.

(14) Orhan C. Tuncer, Anadolu
Kümbetleri -3- Beylikler ve
Osmanl› Dönemi, Ankara
1992, s.82-86.

(15) Orhan C. Tuncer, Anadolu
Kümbetleri -1- Selçuklu Dö-
nemi, Ankara 1986, s.159-163.

(16) Orhan C. Tuncer, Anadolu
Kümbetleri -2- Beylikler ve
Osmanl› Dönemi, Ankara
1991, s.183-187.

(17) Orhan C. Tuncer, Anadolu
Kümbetleri -3- Beylikler ve
Osmanl› Dönemi, Ankara
1992, s.210-213.

(18) Turgay Yazar, “Çad›r-
Bark-Türbe”, Geçmiflten Gü-
nümüze Mezarl›k Kültürü ve
‹nsan Hayat›na Etkileri Sem-
pozyumu, 18-20 Aral›k 1998,
Bildiriler, ‹stanbul 1999, s.423-
424.

(19) Bu listeye yaflanan taht
kavgalar› nedeniyle ilgilenil-
medi¤i için cesedi kokuflmaya
yüz tutan Fatih Sultan Meh-
med’i ve Zigetvar’da vefat
eden Kanunî Sultan Süleyman’›
da ekleyebiliriz.

(20) Macit R. Kural, “Çelebi
Mehmed’in Yeflil Türbesi ve
1941-1943 Restorasyonu”, Gü-
zel Sanatlar, 5, (1944), s.56-vd.

(21) Zeki Sönmez, Bafllang›c›n-
dan 16. Yüzy›la Kadar Anado-
lu Türk-‹slam Mimarisinde
Sanatç›lar, Ankara 1995, s.423.



‹stanbul’daki mezar yap›lar›nda kripta kat›-
n›n bulunmay›fl›, Sultan II. Murad’dan itibaren
Osmanl› sultanlar›n›n zarurî uygulamalar d›fl›n-
da mumyalama gelene¤ini talep etmedikleri ve
Hz. Muhammed’in(SAV.) sünnetine ve fleriat ah-
kâm›na uygun olarak do¤rudan topra¤a verilme
anlay›fl›n› benimsediklerini göstermektedir .Gele-
nekleri art›k ‹slâmî bir kimlik kazanm›fl olan s›ra-
dan halk kitlesinin ise bu uygulamaya bafllang›ç-
tan itibaren itibar etmedi¤i söylenebilir. Öte yan-
dan Osmanl› mezar gelene¤inin ulaflt›¤› nokta
göz önüne al›nd›¤›nda, s›radan say›labilecek kifli-
ler için kripta kat› bar›nd›ran böyle bir türbenin
infla edilmifl olmas› flafl›rt›c›d›r. Bunun gerçeklefl-
tirilme nedenleri aras›nda zikredebilece¤imiz en
anlaml› aç›klama, gömülü olanlar›n K›r›m Ha-
n›’n›n soyundan olmalar› ile iliflkili olmas›d›r.
Aç›kça Osmanl› egemenli¤ini benimsemifl olmak-
la birlikte, soylar›n› Cengiz Hân’a dayand›ran bir
hanedan›n, köklerine daha ba¤l› kald›klar› söyle-
nebilir. ‹stanbul’un fethini takip eden dönemde
Osmanl› Hanedan›’n›n, ‹slâmî temeller üzerinde
yükselen evrensel bir vizyona sahip imparatorluk
olma bilinci içinde, her anlamda yeni bir yap›lan-
ma içine girdiklerini göz önüne alacak olursak,
mezar geleneklerindeki de¤iflim de daha anlaml›
olacakt›r. Böyle bir de¤iflim için gereken vizyona
sahip olmayan K›r›m Hanedan›’n›n, geleneksel
uygulamalar› devam ettirmifl olmas› da flafl›rt›c›
olmayacakt›r. Nitekim 1784 tarihli Do¤ubeya-
z›t’taki ‹shak Pafla Saray› Kümbeti(22), gelene¤in
salt biçimsel dahi olsa benimsenmifl kal›plar›n
önüne geçebilece¤inin en somut örne¤ini ortaya
koymaktad›r. 

Çifte Gelinler Türbesi, ‹stanbul’da geliflen
Osmanl› mezar mimarisinde ünik bir yap› olmak-
la birlikte, genel özellikleri ile döneminin mimari
perspektifinden uzak de¤ildir. Osmanl› mezar
yap›lar›ndan ayr›lan kripta kat›n› bir kenara b›ra-
kacak olursak, herhangi bir örtü sistemi bulun-
mayan sekizgen planl› üst kat›n, bu dönemin aç›k
türbelerinden hiç bir fark› olmad›¤› dikkati çeker.
Nitekim söz konusu yap›y› kümbet tasar›m›ndan
uzaklaflt›ran özellik de, ziyaret kat›n›n bambaflka
flekilde tasarlanm›fl olmas›d›r. Kümbetlerde mih-
rap ilavesi ile ayn› zamanda bir mescit haline ge-
tirilen ziyaret kat›na benzeyen tek nokta, sembo-
lik lahittir. Hemen hemen ayn› tarihlere ait oldu-
¤u anlafl›lan Hersek’teki Hersekzade Ahmed Pafla
Türbesi’nde de benzer bir tasar›m› kripta kat› ol-
maks›z›n de¤erlendiren Osmanl› mimarisi, kendi
çizgisine kavuflma çabas› içinde, elindeki miras›
de¤iflik flekillerde ele al›fl›n›n en ilgi çekici örnek-
lerini ortaya koymufltur. 
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MENÂKIB-NÂMELER‹N TÜRK
KÜLTÜRÜ

VE

Prof. Dr. Mehmet fiEKER

1947 y›l›nda Konya’da dünyaya gelen Mehmet fiEKER, ilk, orta ve yüksek ö¤renimini
‹zmir’de yapt›. Atatürk Üniversitesi ‹slâmi ‹limler Fakültesine ba¤l› olarak sürdürdü¤ü

doktora çal›flmalar›n› 23.10.1978 tarihinde tamamlayarak ‹slâm Kurumlar› Tarihi dal›nda
doktora ünvan›n› ald›. 1983 y›l›nda Dokuz Eylül Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesinde

Yard›mc› Doçent, 02.10.1989 tarihinde ‹slam Tarihi, ‹slam Uygarl›¤› ve Kültürü Anabilim
Dal›nda Doçent, 14.02.1995 tarihinde de profesör oldu. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi

‹lahiyat Fakültesi’nde ‹slam Tarihi Anabilim Dal› Baflkan› olarak görev yapmaktad›r. 1973
y›l›nda Irak ve 1984-1986 y›llar› aras›nda da Tunus hükümetlerinin hükümetimiz emrine

tahsis etti¤i burslardan yararlanarak ad› geçen ülkelerde araflt›rmalarda bulundu. Yurt
içinde ve yurt d›fl›nda alan› ile ilgili kongre, sempozyum ve panellere kat›ld›. Alan›nda

yay›mlanm›fl bir çok kitap ve makalesi bulunmaktad›r. Arapçan›n yan›nda Osmanl›
Paleo¤rafyas› ile de meflgul olmaktad›r. Evli ve üç çocuk babas›d›r. 



Menâk›b-nâmeler, bir insan›n meziyetleri ile
fazîletlerinden bahseden eserlerdir. Bunlar ekseri-
yetle; din yolunda kahramanl›klar› anlat›lan veya
din u¤runda savaflanlar›n hayatlar›, mâceralar› ile
fevkalâde güçlerinden söz eden destanî menâk›b-
nâmelerdir. Ayr›ca mutasavv›flar›n zühd ve takvâ-
lar›n›n anlat›ld›¤› bir di¤er türden eserlerdir(1).

Menâk›b-nâmelerin bir bölümü, halk muhay-
yilesinde yay›lan keramet türü ola¤anüstü olayla-
r›n de¤iflik tip ve gruplara mâledilerek yer yer ano-
nim birer nitelik kazanm›fllard›r. Bu menâk›b-nâ-
meler aras›nda bütünüyle tarihî hakîkatlerle uyu-
flan ve uygunluk arzeden, ayn› zamanda kronolojik
eser mahiyetinde olanlar vard›r. Konu edindikleri
tarihî flahsiyetler –bunlar velîler ve ya di¤er özellik-
lerle tan›nm›fl kimseler olabilirler- hakk›nda güve-
nilir kaynaklar mahiyetindedir. Ayn› zamanda, s›-
radan yaz›lm›fl menâk›b-nâmelere göre bir bölümü
çok de¤erli kültür eseri hüviyeti arzederler. Zira ele
ald›klar› flahsiyeti anlatt›klar› gibi, ondan sonrakile-
rin o kimse hakk›nda yazd›klar›n› da aktard›klar›
için ayr›ca k›ymeti hâizdirler.

‹flte bu bak›mdan Menâk›b-nâmelerin Türk
kültürü bak›m›ndan önemlerine de¤inece¤imiz bu
çal›flmam›zda, özellikle Türk kültürünün kayna¤›
olarak Menâk›b-nâmelerden yararlan›lmas› gerek-
ti¤i üzerinde duraca¤›z. Baz› örnekler verece¤iz. Bu
örnekler aras›nda Eyüp tarihine menâk›b-nâmele-
rin katk›s›na da burada ayr›ca de¤inece¤iz.

I- MENÂKIB-NÂMELER‹N TÜRK
KÜLTÜR TAR‹H‹ BAKIMINDAN ÖNEM‹

a- Destanlardan Menâk›b-nâmelere

Türkler millî tarihlerini, tarihî an‘anelerini
“Destan” fleklinde koruyup daha sonraki ça¤lara
tafl›m›fllard›r. Bilindi¤i gibi medenî milletler da des-
tanlar›yla yaflam›fllard›r. Eski Yunanl›lar, ‹ranl›lar,
Hindliler, Finliler, Cermenler gibi geçmifl milletle-
rin “Menk›bevî-tarihî” kahramanlar›n›n anlat›ld›¤›
destanlar›, onlar›n millî benliklerini de ortaya ko-
yan milli destanlar›d›r.

Yunanl›lar›n “‹lyada ve Odisa”s›, ‹ranlar›n “fieh-
nâme”si, Hintlilerin “Ramayana”s›, Finlilerin “Kala-
vela”s› tamam›yla millî ve ilgili milletlerin bünye-
sinden do¤mufl mahsullerdir. Millî destanlar›n do-
¤abilmesi için, o milletin tarihinde büyük sars›nt›la-
r›n yaflanm›fl ve pek çok büyük olaylarla karfl›lafl-
m›fl olmas› gerekir.

‹flte bu olaylar› yaflayan milletlerin içinden ye-
tiflen halk  flairi ve hikayecileri, yaflad›klar›n› ayr›
ayr› “Parça Episode”lar hâlinde dile getirip, anlat-

m›fllard›r. Daha sonralar› bu
parçalar toplanarak bir bütün
hâline gelip, milletlerin “Millî
Destanlar›”n› oluflturmufllar-
d›r(2).

Destanlar, gerek tarihe,
gerek fikir ve sanat hayat›na
kaynakl›k ederler, bu bak›m-
dan büyük de¤er tafl›rlar. Ba-
z› milletlerin millet hâline
gelmeleri tarihin çok eski ça¤lar›nda olmufltur. On-
lar›n yaflay›fllar› ve tarihleri hakk›nda yeterli bilgi
bulmak mümkün olamamaktad›r. Bu bak›mdan o
milletlerin bünyesinden do¤mufl olan destanlar, ta-
rihî de¤er tafl›yan kaynak mâhiyeti tafl›rlar. 

Tarihleri çok eskilere uzanan milletlerin ilk
ça¤lar›n› bize bir tak›m mitolojik menk›beler hâlin-
de destanlar› anlat›l›r. Bunlar gerçek olmasalar, hat-
ta gerçe¤e uymasalar bile, milletlerin kendi millî
mâzîleri hakk›nda neler bilip neler düflündüklerini
haber vermek bak›m›ndan önem tafl›rlar.

Ancak, bu durum, destanlar›n ilgili milletlerin
tarihini ortaya koyduklar› söylenemez. Bununla
birlikte; destanlar›n “kökü tarihe dayanan, ilhâm›n› ta-
rihten alan bir halk edebiyat› verimi” olduklar› da ka-
bul edilmektedir(3).

fiuras› tarihî bir gerçek olarak söylenebilir ki,
destanlar, milletlerin büyük ifller yapmak için ken-
dilerine güven duymalar›nda; toplumlar›yla ilgili
türlü s›k›nt› ve problemlerinde; yeniden büyük
millet olmak, hürriyet ve istiklâllerini koruyarak
kalk›nmalar›nda rol oynam›fllard›r. Buna Firdev-
sî’nin “fiehnâme”si örnek gösterilebilir. Firdevsî,
milletinin destânî tarihini bafllang›çtan Sâsânîler
devri sonuna kadar, ‹ran tarihinin bütün yaflayan
hât›ralar›n›, efsânelerini, unutulmaz kahramanlar›-
n› ve bütün millî an‘anelerini bir araya toplayarak
yazm›flt›r.

Bu destanda ‹ran tarih ve mitolojisinden baflka
di¤er ilk ça¤ milletlerinden, bu arada Türk, Hint,
Yunan tarih ve mitolojisin-
den de önemli çizgiler alm›fl
bulunmaktad›r(4).

‹flte Türk milleti de des-
tanlar› tarihe kaynakl›k eden
sözlü mahsullere sâhiptir.
Türk destanlar›, Türk tarihini
hikâye eden söyleyifllerle
oluflmufltur. Bu destanlar, ek-
seriyetle tarihin bilinmeyen
taraflar›n›n ayd›nlat›lmas›na
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(1) Bunlar hakk›nda bak›n›z;
Ahmet Yaflar Ocak, Kültür Ta-
rihi olarak Menâk›b-nâmeler,
Ankara 1992, 43 v.d.; Ahmet
Atefl, ‹slâm Ansiklopedisi, VII,
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“Menâk›b-› Ebû Eyyûb el-En-
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Üzerine Bir De¤erlendirme, V.
Eyüp Sultan Sempozyumu
Tebli¤ler, May›s 2002, s. 23

(2) Nihat Sami Banarl›, Resimli
Türk Edebiyat› Tarihi, I, ‹stan-
bul 1971, s. 2

(3) Nihat Sami Banarl›, Resimli
Türk Edebiyat› Tarihi, I, ‹stan-
bul 1971, s. 2

(4) Nihat Sami Banarl›, a.g.e., I,
s.9



da katk›da bulunmufllard›r.

Türk destanlar›n›n tarihî olaylar-
la uygunluk arzettikleri kabul edil-
mektedir. Zira bu destanlardaki ha-
yal ve masal unsurlar› ay›kland›¤› za-
man, geriye ana çizgileriyle de olsun,
o dönemlerin tarihi kal›r. 

Gerçi bu destanlarda, tarihin si-
yâsî ve askerî olaylar›ndan çok, top-
lumla ilgili sosyolojik ve psikolojik
olaylar›n› aramak laz›md›r.

Destan özelli¤i tafl›yan, hatta yer
yer destânî unsurlar› da ihtiva eden
menâk›b-nâmeler, Müslüman Türk-
ler aras›nda, daha çok, bir velînin ha-
yat› etraf›ndaki kerâmet ve menkabe-
leri ihtiva eden eserlere denilmifltir.

‹slâm dünyas›nda bu mânâda evliya menâk›b-nâ-
meleri ancak, XI. yüzy›ldan sonra, yani, tasavvuf
cereyan›n›n yeterli bir geliflme seviyesine ulaflmas›
sonucu tarîkatler hâlinde teflkilatlanmas›ndan son-
ra görülmeye bafllanm›flt›r. Ancak sâdece bir velîye
ve çevresindekilere tahsis edilen bu eserlerden ön-
ce de evliya menkabelerinin yaz›ya geçirildi¤i ve
baz› eserlerde yer ald›¤› görülmektedir.

Destanlar için söyledi¤imiz gibi, menâk›b-nâ-
meler hakk›nda da sa¤lam sonuçlar ortaya koyabil-
mek için, yaz›lan menâk›b-nâmelerin sistemli ve
mukayeseli incelenmeleri gerekir.Bu menâk›b-nâ-
melerin incelenmeleri sonucunda; bunlar›n de¤iflik
tipler ve gruplar, flekil, muhtevâ, dil ve üslûp ba-
k›mlar›ndan farkl› nitelikler arzettikleri görülecek-

tir.

Baz› menâk›b-nâmeler t›pk› baz›
destanlarda oldu¤u gibi, tamam›yla
tarihî olaylara uygunluk arzederler;
menkabe(efsane) unsurlar› pek azd›r.
Konu edindikleri velînin ve etraf›n-
dakilerin gerçe¤e çok yak›n biyogra-
filerini anlat›rlar(5).

Bu durumda; birinci türdeki me-
nâk›b-nâmelerin tarihî de¤erlerine
karfl›l›k, ikinciler folklor aç›s›ndan il-
gi çekici olabilirler. T›pk› destanlarda
oldu¤u gibi, menâk›b-nâmelerde de,
sözü edilen flahs›n, içinde yaflad›¤›
toplumun hayat›n› yans›t›rlar. Bunlar
gerçek olmasalar, hatta gerçe¤e uy-
masalar bile, o toplumun millî geç-
miflleri hakk›nda neler bilip neler dü-
flündüklerini haber verirler. Böylece

milli haf›zalar› da geliflir.

Bu itibarla her iki gruptaki menâk›b-nâmeler
kültür tarihi aç›s›ndan önem tafl›yan eserler olarak
de¤erlendirilebilirler.

b) Menâk›b-nâmelerin Tarihî ve Kültürel
De¤erleri

Menâk›b-nâmelerin tarihî de¤erleri bak›m›n-
dan örnek olarak verilebilecek bir kaç›n› ele almak
gerekirse, ilk akla gelen kuflkusuz, Ahmed Eflâ-
kî’nin (öl. 1360) “Menâk›bu’l-Ârifîn” adl› eseridir. Bu
eser, Mevlânâ ile onun etraf›ndakilerin menkabele-
rini anlatmaktad›r.

Bilindi¤i gibi Menâk›bu’l-Ârifîn, XIII ve XIV.
yüzy›llar Anadolu kültür tarihi bak›m›ndan önem-
li bir kaynak olarak kabul edilmektedir(6). Bu eser
sâdece Mevlevîlikle ilgili bir kaynak de¤il, ayn› za-
manda, Ahîlik ile Bektâflîlik baflta olmak üzere ça-
¤›n ortaya ç›kan olaylar› ve o dönemde Anadolu’da
faaliyetleri görülen tarîkatlerle, fikrî cereyanlar
hakk›nda da bilgiler ihtiva etmesi bak›m›ndan
önemli bir kaynakt›r.

Sâdece Anadolu Selçuklular› hakk›nda de¤il,
ayn› zamanda Anadolu Beylikleri ile de ilgili bilgi-
ler veren Menâk›bu’l-Ârifîn’in di¤er tarihî vesika-
larla karfl›laflt›r›larak yap›lan incelemelerde onun
“tam bir mevsûkiyete malik oldu¤u” belirtilmekte-
dir(7).

Kuflkusuz bu ça¤a ait bütün evliyâ menâk›b-
nâmelerinin Eflâkî’nin eseri derecesinde önem tafl›-
d›klar› söylenemez. Fakat her ne olursa olsun, bun-
lar tam bir tenkîde tâbi tutularak incelenirse, top-
lum tarihi araflt›rmalar› için bu tür eserlerin çok
önemli bir kaynak olduklar› görülecektir(8).

Nitekim bu konuda verilebilecek di¤er bir me-
nâk›b-nâme de, Elvan Çelebi’nin “Menâk›bu’l-Kud-
siyye fî Menâs›bi’l-Ünsiyye”sidir. Bu eserde, Baba ‹l-
yas Horasânî ile o¤ullar›n›n menkabelerle kar›fl›k
hayatlar› hikâye edilmektedir. Bu bak›mdan Baba-
îlik hakk›nda önemli bir kaynak olarak kabul edilir.

Elvan Çelebi’nin “Menâk›bu’l-Kudsiyye”sinin
Anadolu Selçuklular›’n› u¤raflt›ran Babaî isyân›
(1240) konusunda kaynak olarak kullan›ld›¤›n› bil-
mekteyiz(9). Elvân Çelebi’nin bu eserinde, atalar›-
n›n, menkabelerle kar›fl›k hayat hikâyelerini ve ay-
n› soydan gelmesi sebebiyle en yetkili biri olarak,
bir menâk›b-nâme tarz›nda ortaya koymay› istedi-
¤i söylenebilir. XIII-XIV. yüzy›llar Anadolu tarihin-
de vukû bulan önemli siyasî dinî olaylar içinde yer
alm›fl bir aileye mensubiyetinden dolay› Elvan Çe-
lebi’nin yazd›klar› onun eserinin di¤er menâk›b-
nâmelerden ayr› bir önemi hâiz oldu¤unu söyle-
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bul) 1928, s. 1-92

(8) Fuad Köprülü, Osmanl› ‹m-
paratorlu¤unun Kuruluflu, ‹s-
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memize imkan vermektedir(10).

Bu tür menâk›b-nâme örneklerini art›rarak,
onlar›n tarihî ve kültürel de¤erleri hakk›nda baz›
düflünceler ortaya konulmas› mümkündür. Ancak
biz bu çal›flmam›zda konuyu daha fazla uzatma-
dan, Eyüp tarihi ile ilgili menâk›b-nâmelere bir iki
örnek vererek yetinmek istiyoruz.

II. EYÜP TAR‹H‹ BAKIMINDAN ME-
NÂKIB-NÂMELER‹N YER‹ VE ÖNEM‹

Asl›nda 2001 y›l›nda toplanan V. Eyüp Sem-
pozyumunda sundu¤umuz bir tebli¤de bu konuya
dikkat çekerek iki menâk›b-nâmeden de örnekler
vermifltik(11). Bu konudaki tekliflerimiz ilgililer ta-
raf›ndan dikkate al›narak, baz› menâk›b-nâmelerin
yay›nlanmas› ile ilgili bir proje bafllat›larak, haz›r-
l›klar yap›lm›flt›. Ancak, bu güne kadar haz›rlanan
bu menak›pnamelerin yay›nland›¤›n› görmek
mümkün olamam›flt›r. Yine de henüz bunun ta-
hakkukunu beklemekte oldu¤umuzu belirterek
konuya yeniden e¤ilme ihtiyac› duyduk.

Bilindi¤i gibi Eyüp tarihi, özellikle ‹stanbul’un
fethinden sonra, Müslüman-Türkler için daha fazla
önem arzetmeye bafllam›flt›r. Onun için hem ‹stan-
bul’da yaflayan, hem de Eyüp semtinde hayat sü-
ren bir çok yazar›n çeflitli vesilelerle eserlerinde
Eyüp’ten söz etmifl olmalar› bu eserlerin incelene-
rek ele al›nmalar›n› ve Eyüp hakk›nda yazd›klar›-
n›n ortaya konulmas›n› zarûrî k›lmaktad›r. En az›n-
dan bu eserler sayesinde bunlar›n Eyüp’le ilgilerini
tesbit etmek mümkün olacakt›r.

Nitekim, Latîfî’nin (öl.990/1582) kendisinden
söz eden Tezkirelerde, Ebû Eyyûb-› Ensârî vakf›na
kâtip olarak görevlendirildi¤inden bahsedilmekte-
dir. Bu kay›ttan ‹stanbul’un fethinden sonra Ebû
Eyyûb-› Ensârî’ye ait vak›flar tesis olundu¤unu ve
bu vak›flar›n iflletilmesi için baz› görevliler tayin
edildi¤ini görüyoruz(12).

Asl›nda bu alanda yap›lacak baflka çal›flmalar-
la bu tür kurumlar›n Eyüp tarihi ile ilgileri tesbit
edilebilecek ve yeni baz› bilgiler elde edilerek bir
çok bilinmeyen hususlar›n ayd›nlat›lmas› mümkün
olabilecektir. Onun için ister do¤rudan Eyüp ve
Eyüp’le ilgili di¤er hususlardan bahseden eserler
olsun, isterse hiç ilgisi olmad›¤› farzedilen eserler
olsun hemen bir ço¤unda dolayl› ya da do¤rudan
Eyüp ve Ebû Eyyûb-› Ensârî’yle ilgili bir ba¤lant›
kurulmas› imkân dâhilinde oldu¤u göz önüne al›n-
mal›d›r. Afla¤›da sözünü edece¤imiz biyografik
eserlerde, Eyüp Câmii ve külliyesi ile di¤er kurum-
lar›nda görev yapt›klar› belirtilen bir çok kifli hak-

k›nda bilgi verilmektedir. Müstakillen bu tür eser-
ler taransa Eyüp kültür hayat›na katk›s› olacak bir
çok yeni bilgiye ulafl›labilece¤i tahmin olunur.

a-Biyografik Eserlerde Eyüp

Eskiden “Terceme-i Hâl” veya ço¤unlukla “Te-
râcim-i Ahvâl” de denilen biyografik eserler, Tarihin
en önemli kaynaklar›ndan biri olarak say›l›rlar. Bu
tür eserlerde, anlat›lan flahs›n veya flah›slar›n özel-
liklerine göre uzun ya da k›sa olarak vas›flar› yaz›-
lan kiflinin hâl tercemesi yazanlara göre farkl›l›k
gösterirler. Bu yüzden hâl tercemesi olarak kabul
edilebilecek eserler aras›nda bir flahs›n hayat›n›n
bir baflkas› taraf›ndan yaz›lm›fl olanlar› daha dikkat
çekerler. Hâl tercemeleri, yazan›n anlatt›¤› flahsa
yaklafl›m›na göre mâhiyet ve flekil farkl›l›klar› gös-
terirler. Bunlardan ayr›, bizzat kendi hal tercemesi-
ni yazanlar da olmufltur.

Osmanl›larda bilindi¤i gibi hal tercemesi ede-
biyat› alt›n ça¤›n› XVI-XVIII. as›rlarda yaflam›flt›r.
Bu dönemde hem ‹slâm medeniyetinin ortak ve te-
mel klasiklerinin tercümelerine devam olunmufl,
hem de; tezkire, menâk›b, vefayât, devhâ, sefîne,
tuhfe, hadîka, fihrist, silsile-nâme, flâir-nâme ve ga-
zavat-nâme ad› alt›nda bir çok eser kaleme al›nm›fl-
t›r. Ayvansarâyî’nin “Vefeyât”›, Taflköprizâde’nin
“efl-fiakâyiku’n-Nu‘mâniye”si, Mustakîmzâde Süley-
man’›n “Devhatü’l-Meflâyih”i, Gelibolulu Mustafa
‘Ali’nin “Menâk›b-› Hünevverân”›, yine Taflköprizâ-
de’nin “Nevâdirü’l-Ahbar fî Menâk›bi’l-Ahyar”› v.b.
daha bir çok biyografik eser bilinmektedir.

Bu biyografik eserlerdeki yüzlerce hal terce-
mesi gözden geçirilince, bunlardan pek ço¤unun
Eyüp’le ilgisi görülecektir. Bunlar-
dan bir bölümü ya Eyüp medresele-
rinde ö¤renim görmüfltür, ya da
müderris olarak görev yapm›flt›r.
Di¤er bir bölümünün imamet, hita-
bet veya müezzinlik gibi hizmetler
ifâ ettikleri görülecektir. Bir baflka
gözle bak›ld›¤›nda, buradaki hiz-
metleri yürütmek üzere kurulan va-
k›flar›n sa¤l›kl› bir biçimde ifllemesi
için farkl› hizmet ve görevleri yükle-
nen kimseler olduklar› bu hal tercü-
melerindeki bilgiler aras›nda bulu-
nacakt›r.

Nitekim yukar›da ad›n› zikretti-
¤imiz Ayvansarâyî’nin
(öl.1201/1787) Hadîkatü’l-Cevâmî
adl› eseri ve zeylinde Eyüp’te defno-
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29

(12) Agâh S›rr› Levend, Türk
Edebiyat› Tarihi I,Ankara
1973, 261



lunanlardan bahsolunmakta oldu¤u görüldü¤ü gi-
bi, bizzat yazar›n kendisinin de Eyüp’te Zâl Pafla
Camii avlusunda medfun oldu¤u bilinmektedir(13).

Meflhur Osmanl› tarihçilerinden ‹dris-i-Bitli-
sî’nin de Eyüp’te kendi ad› ile an›lan bir köflkü ile
çeflmesi bulundu¤u ve kar›s› taraf›ndan buraya
yapt›r›lan mescidin mezarl›¤›na defnedildi¤i de yi-
ne bu biyografik eserlerde nakledilmektedir(14).

Asl›nda Osmanl› tarihine dair biyografik eser-
ler aras›nda vefeyât kay›tlar› incelenince yüzlerce
kiflinin Eyüp’te medfun olduklar› kayd›na rastla-
n›r. Bu arada bu zatlar›n yapt›klar› ifllerden ve eser-
lerinden de söz edildi¤i görülür. Mesela Reîsü’l-
Kurra Abdullah Eyyûbî (öl.1252/1836), Nakflîler-
den Raif Efendi (öl.1309/1891) Eyüp’te medfun-
dur.

Bu arada Fâz›l Ahmed Pafla ad›na ithaf edilen
bir Tefsîri de bulunan Müezzinzâde Eyyûbî fiaban
Efendi (öl. 1099/1687) de Eyyub’a defnedilelenler
aras›nda bulunmaktad›r.(15).

“Osmanl› Müellifleri” adl› biyografik eserinde
Bursal› Mehmet Tahir “Eyyûbî” mahlasl› iki ayr›
flâir hakk›nda bilgi vermektedir. Bunlardan biri Kâ-
nûnî devri tarihçi flâirlerindendir. Di¤eri de “Mü-
rettep Divân›” ile “Devhatü’l-Küttâb” adl› eserleri
bulunan Necib Mustafa Efendi dir (öl.1171/1757-
58).

Kânûnî’yi metheden Eyyûbî’nin eserinden
müellif flu m›sralar› eserine alm›flt›r:

“Yine dergâh-› irfân oldu cûflân
“Tabiat gülleri aç›ld› handân
“Safâ sahrâs› oldu tâze vü ter
“Periflan kâküli gibi mu‘teber
“Ele alsun yine sâzendeler saz
“Dügâhîle safadan etsün â¤âz”(16)

Di¤er Eyyûbî mahlasl› flâirin de fliiriyyet bak›-
m›ndan dikkat çekici beyitlerinden biri flöyledir:

“Olsa âyîne-i nümâyende-i rûy-› insân
“Yüzü insân olur amma özü insân olmaz”

Bu flâirin bir baflka m›sra› da ilginçtir:

“Meseldür, dinsizin ey dil gelir hakk›ndan iman-
s›z”(17)

Bu zât›n mezar›n›n Eyüp’te hamam arkas›n-
daki yokuflun bafl›nda babas›n›n yan›nda oldu-
¤u kaydedilmektedir.

XII. yüzy›lda yaflam›fl Eyüp’lü bir tabib olan
Zeynelâbidin Efendi ‹bn-Halil (öl.1506/1646)’in

de Kad›lar zümresinden âlim ve fâz›l bir zât ol-
du¤u belirtilmektedir(18).

Baflka biyografik eserler bu gözle incelenin-
ce, benzeri daha de¤iflik bilgilere rastlanaca¤›
muhakkakt›r. Ancak do¤rudan Eyüp’le ilgili bi-
yografik eserlere de bir iki örnek vererek konu-
yu tamamlamak istiyoruz.

b- Eyüp’le ‹lgili Biyografik Eserler ve-
ya Menâk›b-nâmeler 

fieyhu’l-Kurra ve Eyüp Camii birinci ‹mam-
lar›ndan Haf›z Mehmed Emin Efendi’nin kale-
me ald›¤› “el-Âsâru’l-Mecîdiyye fi’l-Menâk›b›’l-Hâ-
lidiyye” adl› eserden bir baflka makalemizde söz
etmifl ve eserin muhtevas› hakk›nda yeterli bilgi
vermifltik(19). fiimdi ise bu eserden Eyüp tarihi ve
kültürüne dair baz› örnekler verece¤iz. 

Bu eserin beflinci bölümünde Eyüp Ca-
mii’nin minaresinin Sultan III. Ahmed ve cami
ile türbenin de Sultan III. Selim taraf›ndan yeni-
lendi¤i anlat›lmaktad›r(20). Türbeye bir Kur’ân-›
Kerim nüshas› kondu¤u ve Ebû Eyyüb el- Ensâ-
rî’ye hürmeten III. Selim’in yapt›¤› vak›flar ve
hayrattan da söz edilen eserde, fiifâ-i fierif okun-
mas› ile ilgili güzel bir tedbirin de al›nd›¤› belir-
tilmektedir(21). Ayr›ca ayn› bölümde, III. Selim
devrinde câmi ile türbede ilk kez tamirat yap›l-
d›¤› ve tamirin tamamlanmas› sonucunda da
“resm-i küflâd” yap›ld›¤›n›n anlat›lm›fl olmas›(22)

sanat tarihimiz aç›s›ndan önemli bir bofllu¤u
doldurdu¤u söylenebilir.

Ad› verilen eserin alt›nc› bölümünde türbe-
nin ziyaret âdâb› anlat›lmaktad›r (s.97-105). Bu
bölümde kabir ziyaretinin gereklili¤inden ve bu-
nun nas›l olaca¤›ndan söz edilmektedir. Bâz›
mutasavv›flar›n kabir ziyaretini nas›l yapt›klar›-
na dair örnekler verilmekte, özellikle Ebû Eyyûb
el-Ensârî’nin kabrinin ziyaretinin nas›l yap›lma-
s› gerekti¤i anlat›lmaktad›r.

Eserin yedinci bölümünde, Eyüp Câmii ile
Türbesinde görevli olanlardan meflây›h, müder-
ris, imam ve müezzinlerin terceme-i hâllerine
yer verilmektedir. Bunlar aras›nda Tire’li Ömer
Efendi, Miftâhî-zâde, Abdürrezzak Efendi, Ey-
yüb fieyhi Yahya Efendi, Nasuhî el-Halvetî, efl-
fia‘bânî, Abdullah Efendi, Yahya-zâde Efendi,
el-Hâc Feyzullah Efendi, el-Hâc Melek Efendi,
Kas›mpaflal› Ahmet Efendi ile Küçük Emir Efen-
di, camiin meflâyihi ve müderrisleri oldu¤u be-
lirtilerek onlar›n biyografilerine yer verilmekte-
dir(s.105-115).

Ayr›ca ayn› câminin imam-hatipleri say›l-
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(13) Bursal› Mehmed Tahir, Os-
manl› Müellifleri, III, ‹stanbul
1975, 64-65

(14) Bursal› Mehmed Tahir,
a.g.e.,III, 68 

(15) Bursal› Mehmed Tahir,
a.g.e.,I, 448

(16) Bursal› Mehmed Tahir,
a.g.e.,III, 48

(17) Bursal› Mehmed Ta-
hir,.a.g.e., II, 276

(18) Ayn› eser, III, 239

(19) Mehmet fieker, a.g.m., 24-
25

(20) Mehmed Emin Efendi, el-
Âsâru’l-Mecdiye fî Menâki’l-
Hâlidiyye, ‹stanbul 1314, s. 82,
84-87

(21) Ayn› eser, 87-88,95

(22) Ayn› eser, 89-94



maktad›r: Hatib Ebu’l-Mevâhib, Ahmet el-Mesî-
ri, Hatib Mustafa Efendi ve Baltac› Efendi (s.
115-123). Bu arada yazar, Ebû Eyyûb el-Ensârî
türbesinin türbedârlar›ndan baz›lar›n› da tan›t-
maktad›r: Baba Yusuf Bayramî, Abdülhâl›k
Efendi, efl-fieyh Mehmed Efendi (Tokatl›), Na‘li-
zâde Efendi, Melek Haf›z Efendi(s.131-134) gibi.

Bölümün sonunda da; Câmide müezzin ola-
rak görev yapanlar hakk›nda bilgi verilmekte-
dir. Abdulgâni Efendi, R›za Efendi bu müezzin-
lerden baz›lar›d›r(s.134-136).

Eserin sonunda da, ziyaret s›ras›nda okuna-
cak dualardan ve ziyarette nelere dikkat edilece-
¤inden bahsedilmektedir(s.134-136).

Görüldü¤ü gibi hem câmi ve türbe, hem de
etraf›ndakiler hakk›nda bilgi verilen bu menâ-
k›b-nâme, gerek yazar›n kendisinden önceki, ge-
rekse kendi zaman›ndaki bir çok bilgileri ihtiva
etmesi yönüyle Eyüp tarihi ve kültürü bak›m›n-
dan önemli bir kaynak hüviyetindedir.

Eyüp tarihi ve kültürü bak›m›ndan biyogra-
fik eser yazanlardan, burada örnek olarak vere-
ce¤imiz biri de Abdürrezzak’›n kaleme ald›¤›
“fierhu’s-Sudur” ile “Tuhfetü’z-Züvvâr” adl› iki
eseridir. Yukar›da muhtevâs›ndan söz etti¤imiz
eserin Câmiin meflay›h ve müderrisleri aras›nda
ad› geçen Abdürrezzak (öl.1170-1756) Eyüp’te
do¤mufl Eyüp’te büyümüfl, burada yaflam›fl ve
Eyüp’te vefat ederek Eyüp yak›nlar›nda gömülü
olan gerçek bir Eyüplü say›labilir.

Abdürrezzak’›n “fierhu’s-Sudûr” adl› ese-
rinde , Eyüp Türbesinin yak›nlar›nda defnedil-
mifl olan bilginlerle fleyhlerden otuz ikisinin bi-
yografisi yer almaktad›r. Bu eserin bir nüshas›
Süleymâniye Kütüphânesinin Esad Efendi  bölü-
münde 3622/12 numarada kay›tl› bulunmakta-
d›r(23).

Ayn› yazar›n “Tuhfetü’z-Züvvâr” ad›n› ver-
di¤i bir di¤er eserinde de¸câmi yak›nlar›nda gö-
mülü olan yedi fleyhin terceme-i hâlinden bahse-
dilmektedir. Bu eserin bir nüshas› da, bir önceki
nüshan›n hemen arkas›nda yer almaktad›r(24).

Bu eserler bize Eyüp ve civar›n›n de¤erinin
anlat›lmas› bak›m›ndan ne kadar önemli oldu-
¤unu ortaya koymaktad›rlar. Ayr›ca bu vesile ile
Eyüp Câmii ile türbesinin bir çok görev ve hiz-
mete yönelik müesseselere de sâhip oldu¤u an-
lafl›lmaktad›r. Sâdece müderrislik, hatiplik,
imaml›k ve müezzinlik ile türbedârl›k görevleri
de¤il, ayn› zamanda, bafl imaml›k ve bafl müez-
zinlik gibi ayr› müesseselerin var oldu¤u da gö-

rülmektedir. Bunu  sâdece Eyüp tarihi bak›m›n-
dan de¤il, ayn› zamanda hem kültür, hem de ku-
rumlar tarihimiz aç›s›ndan de¤erlendirmemiz
mümkün olabilir.

SONUÇ

Menâk›b-nâmelerin destanlarla ilgisi birkaç
yönden kurulabilir. Her ikisi de tarihin kaynak-
lar›d›r. Ayn› zamanda destanlar da menk›beler
de, tarihî flahsiyetler etraf›nda geliflen olaylar›
konu edinirler. Bu olaylar bazen tarihî hakîkatle-
re uygun olmayabilir. Onun için hem destanlar›,
hem de menk›beleri ciddi ve esasl› bir tenkit süz-
gecinden geçirerek kullanmak, tarihî kaynak
olarak de¤erlendirmek gerekir.

Biyografik eserlerde de¤iflik flahsiyetlerin
özel hayatlar› anlat›l›rken menk›belere de yer
verilmektedir. Yine ciddî ve esasl› bir tarihî ten-
kide tâbi tutulmak flart› ile tarihin oldu¤u kadar,
özellikle toplum ve kültür tarihinin de kayna¤›
olarak menâk›b-nâmelerden yaralan›labilece¤i
kabul edilmektedir.

Bu aç›dan her nerede yer al›rlarsa als›nlar ve
hangi adla an›l›rsa an›ls›nlar, menk›belerin Türk
kültür tarihi için önemli ve vazgeçilmez birer
kaynak olduklar› düflünüldü¤ü gibi, ayn› za-
manda bunlar Türk-‹slâm kurumlar›n›n çeflitlili-
¤i ve iflleyifli hakk›nda da yararl› bilgileri ihtiva
eden hikayeler olarak de¤erlendirilebilirler.

Bu arada içinde menk›belerin yer ald›¤› me-
nâk›b-nâme türündeki eserler bölge, flehir ile câ-
mi, medrese, türbe gibi türlü mekânlar›n tarihle-
rine dair bilgileri de ihtiva ederler. ‹flte Eyüp ta-
rihi için de bu tür eserlerden yaralan›labilece¤i
gözden uzak tutulmamal›d›r.

Hatta Eyüp’le ilgili, baflka tarihlerde rastlan›-
lamayacak, k›y›da köflede kalm›fl, sat›r aralar›nda
bulunan tarihî anekdotlar da bu tür menâk›b-nâ-
meler arac›l›¤› ile gün yüzüne ç›kar›labilir. An-
cak, bu tür eserlerin öncelikle bulunmalar›, sonra
da yay›na haz›rlanarak, tarihî tenkide* sunulma-
lar› için zaman geçirilmeden gereken ilginin gös-
terilmesi, ilme yap›lacak yararl› bir hizmet olarak
de¤erlendirilebilir. 

Bunlardan Abdurrezzak’›n Eyüp’e dair
kaleme ald›¤› yukar›da ad› geçen iki eserin
Menak›p-name türünde yay›nlanmalar›
düflünülen eserler aras›nda yer almalar› hem
Eyüp tarihine, hem de Türk kültür tarihine
katk›da bulunulabilecek bir hizmet oldu¤undan
kuflku yoktur. 
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* M. fieker hocam›z ve Haflim
fiahin’in katk›lar› ile buluna-
bilen (mevcud) menk›be nüs-
halar›n› karfl›laflt›rmak "Me-
nak›p-› Eyüpsultan" isimli ki-
tap olarak ciltler halinde ya-
y›n çal›flmalar›m›z sürmekte.
(yay. notu)

(23) Bursal› Mehmed Tahir,
a.g.e., III, 25

(24) Agâh S›rr› Levend,a.g.e., I,
418-419



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

192

EYÜP’TE GENEL SEÇ‹MLER VE  

SEÇMEN DAVRANIfiI ÜZER‹NE

GÖZLEMLER

Doç. Dr. Davut DURSUN

Araflt›rmac›, yazar. 1955, Borçka / Artvin do¤umlu. Artvin Ö¤retmen Okulu (1972), Rize
Lisesi (d›flardan 1977), ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Gazetecilik ve Halkla

‹liflkiler Yüksek Okulu mezunu. ‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi Siyasal ‹limler
Enstitüsü’nde yüksek lisans ö¤renimini tamamlay›p (1983), ayn› üniversiteye ba¤l› Sosyal

Bilimler Enstitüsü Uluslararas› Bölümü’nde doktoras›n› verdi (1987). 1972-84 aras›
ilkokul ö¤retmeni ve yönetici olarak görev yapt›. Araflt›rma görevlisi olarak girdi¤i Uluda¤

Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi’nde üç y›l çal›flt›ktan sonra 1988’de
Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam Ansiklopedisi’ne geçti. Burada telif ve redaksiyon bölümünde
görev ald›. Milli Gazete,   ‹lim ve Sanat, D›fl Politika (1988), Uluda¤ Üniversitesi ‹ktisat

ve ‹dare Dergisi (1985-86) ile Tarih ve Toplum dergilerinde yaz›lar› yay›nland›. Yeni
fiafak Gazetesi’nde düzenli yazan Dursun, halen Sakarya Üniversitesi’nde ö¤retim üyesi

olup, ço¤u siyaset bilimi a¤›rl›kl› yay›nlanm›fl eserleri bulunmakta.  



Türkiye’de halk›n birden çok parti aras›n-
dan bir tercih yapabilme imkan› buldu¤u
1946 genel seçiminden bu yana yar›m asr›
aflan bir süre geçmifl ve bu arada çok say›da
genel seçim yap›lm›flt›r. Bu zaman içerisinde
seçmen tercihlerinde ve genel olarak seçmen
davran›fllar›nda önemli de¤iflmeler meydana
gelmifltir. Seçmen davran›fllar›ndaki de¤iflme
seçimlerde ortaya ç›kan sonuçlarda somutlafl-
maktad›r.  Toplumun ekonomik, sosyal, kül-
türel ve di¤er alanlar›nda meydana gelen de-
¤iflmeler siyasi tercih ve davran›fllarda da bel-
li de¤iflikliklerin yaflanmas›nda etkili olmak-
tad›r. Neticede bireylerin ekonomik, sosyal ve
kültürel katlardaki de¤iflmelerin siyasi tercih-
leri ve davran›fllar› belli yönde de¤ifltirdi¤i
görülmektedir.(1)

Çok partili hayata geçildi¤inden bu yana
toplumun ekonomik, sosyal, siyasal  ve kültü-
rel yap›s›nda ciddi de¤iflmeler gerçekleflmifl-
tir. Bu de¤iflmelerin seçmenlerin tercihlerinde
ve davran›fllar›nda da önemli de¤iflmeler
meydana getirdi¤i gözlenmektedir. Seçmen
tercihleri siyasi partiler aras›nda yer de¤iflti-
rirken ayn› zamanda toplumun siyasi ideoloji
ve düflünce yap›s›nda da tercih kaymalar› ve
davran›fl farkl›laflmas›na yol açm›flt›r. Belli
dönemlerde sosyal demokrat söylemleri öne
ç›karan partiler öncelikle tercih edilirken bir
baflka dönemde veya seçimde liberal veya
muhafazakar kimlikli partilerin tercih edil-
dikleri görülmektedir. Türk siyasetinde “mer-
kez sa¤” ve “merkez sol” fleklinde formüle
edilen iki ana eksen egemen konumda olmak-
la beraber altm›fll› y›llardan itibaren her iki
kutbun da kendi içerisinde bölündü¤ü ve afl›-
r›ya do¤ru savrulan yeni siyasi kimliklerin
daha belirgin flekilde öne ç›kt›¤› gözlenmekte-
dir.(2)

Bu çal›flmam›zda 1983’ten bu yana
Eyüp’teki seçmenlerin siyasi tercih ve davra-
n›fllar›nda ne tür bir de¤iflmenin meydana
geldi¤ini ve Eyüp seçmenlerinin ne tür tercih
haritas› oluflturduklar›n› ortaya koymaya çal›-
flaca¤›z. 1983’ü bafllang›ç noktas› olarak alma-
m›z›n anlafl›labilir bir sebebi vard›r. 1946’dan
bu yana üç ayr› anayasa ve  farkl› seçim sis-
temleri uyguland›¤›ndan siyasi bak›mdan bir
homojenlik söz konusu de¤ildir. Ayr›ca bu

süre içerisinde siyasi partilerde de ciddi de¤i-
fliklikler ve yeniden yap›lanmalar yaflanm›fl-
t›r. Türk siyasetinde bir bak›ma yeni bir milat
olarak ortaya ç›kan 12 Eylül darbesi sonras›n-
da yap›lan ve bugün de uygulanmakta olan
1982 Anayasas›n›n temel parametrelerine gö-
re oluflturulan siyasi yap› ve kurumlar varl›¤›-
n› korumaktad›r. 1983’ten bu yana gerek par-
tilerde, gerekse anayasa düzeninde önemli
de¤ifliklikler olmufltur, ancak sistem radikal
bir de¤iflmeye u¤ramam›flt›r. Bu bak›mdan
1983 sonras›n›n tek dönem bütünlü¤ü içeri-
sinde ele al›nmas›n›n do¤ru olaca¤› düflünül-
mektedir. 

1983 y›l›ndan bu yana geçen 21 sene içeri-
sinde seçmen e¤ilimlerinde ve davran›fllar›n-
da meydana gelen önemli de¤iflmelerin izlen-
mesini ve analizini zorlaflt›ran bir hususa dik-
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(1) Genel olarak siyasal davra-
n›fllar›n de¤iflmesi için bk. Da-
vut Dursun, Siyaset Bilimi, ‹s-
tanbul, Beta Yay›nlar›, 2002,
s.209-216; 236-248. Ayr›ca bk.
Taner Tatar, Siyaset Sosyolojisi,
‹stanbul, Turan Yay›nc›l›k,
1977, s.110-158; Ersin Kalayc›-
o¤lu, Karfl›laflt›rmal› Siyasal Ka-
t›lma/ Siyasal Eylemin Kökenleri
Üzerine Bir ‹nceleme, ‹stanbul,
‹stanbul Üniversitesi Siyasal
Bilimler Fakültesi Yay›nlar›,
1983.

(2) Türk siyasetindeki bölün-
meler için bk. Tanju Tosun,
Türk Parti Sisteminde Merkez
Sa¤ ve Merkez  Solda Parçalan-
ma, ‹stanbul, Boyut Kitaplar
Araflt›rma Dizisi, ‹stanbul.
1999; Feroz Ahmad, Demokrasi
Sürecindeki Türkiye (1945-
1980), Türkçesi: Fethi Naci, ‹s-
tanbul, Hil Yal›n, 1994.

Resim 1;Eyüpsultan Camii,
‹maret ve meydan›n kuflbak›fl›
görünüflü (Eyüp Belediye
Arflivi)



kat çekmemiz gerekiyor. Bu zaman zarf›nda
siyasi partilerde ortaya ç›kan de¤iflmeler; baz›
partilerin kapanmas› veya kapat›lmas›, baz›
partilerin siyasi hayattan çekilmeleri, di¤er
partilerle birleflerek varl›klar›na son vermele-
ri, baz›lar›n›n bölünmeleri gibi geliflmeler
hem partiler hem de ideolojiler temelinde de-
¤erlendirmeleri zorlaflt›rmaktad›r. Bu sorunu
aflmak için genel çerçevede ayn› çizgide yer
alan partileri birlikte de¤erlendirme yoluna
gidilmesini zorunlu hale getirmifltir. Di¤er
yandan birbirinin devam› niteli¤inde olan ve-
ya böyle bir görüntü verenleri de tek parti
imifl gibi ele almak gerekmektedir. Bu cümle-
den olarak Refah Partisi, Fazilet Patisi ve Sa-
adet Partisi bir birinin devam› partiler olarak
de¤erlendirilirken Halkç› Parti, Sosyal Demo-
rat Parti, Sosyaldemokrat Halkç› Parti ve
Cumhuriyet Halk Partisi de bir parti olarak
ele al›nm›flt›r. 

Seçmen Say›s› ve Seçime Kat›lma Oranlar›:

1983 y›l›ndan bu yana 1983, 1987, 1991,
1995, 1999 ve 2002 olmak üzere toplam alt› ge-
nel seçim yap›lm›flt›r. Bu zaman içerisinde
Eyüp ilçesinin yönetsel  s›n›rlar› de¤iflikli¤e
u¤rad›¤›ndan ilçe dahilindeki seçmenlerin sa-
y›s›nda dengesiz bir e¤ilim gözlenmektedir.
1983’te kütü¤e kay›tl› toplam seçmen say›s›
171 287 iken bu say› 1987’de 215 288’e yüksel-
mifl 1991’de ise 120 626’ya gerilemifl görülü-
yor. Bu say› 1995’te 148 560’a; 1999’da 152
475’e ve 2002’de de 173 524’e yükselmifltir.

1990’da  Bayrampafla’n›n Eyüp’ten ayr›larak
ilçe olmas› nüfusun yaklafl›k yar›s›n› kaybet-
mesine yol açm›flt›r. Bu geliflme seçmen say›-
s›na da yans›m›flt›r. Nitekim 1987’de 215 288
olan toplam seçmen say›s› 1991 seçimlerinde
120 626’ya gerilemifltir. Bu bak›mdan Eyüp
için anlaml› karfl›laflt›rmalar›n yap›labilmesi
1991 tarihinin bafllang›ç olarak kabul edilme-
siyle mümkün olabilir. 

1991 tarihini bafllang›ç kabul edersek or-
talama on y›ll›k dönemde (1991-2002) Eyüp’te
toplam seçmen say›s›nda yüzde 44’e yak›n bir
art›fl gözlenmektedir.   Kullan›lan oy ve geçer-
li oy say›s›nda benzer bir geliflmenin oldu¤u
söylenebilir. Ancak seçime kat›lma oranlar›
seçim dönemlerinde az çok farkl›l›k göster-
mektedir. 1987 genel seçiminde yüzde 93.33
ile en yüksek kat›l›m gerçekleflirken 2002 se-
çimlerinde yüzde 81.32 ile en düflük oranda
kalm›flt›r.  Bu oranlar›n Türkiye ortalamas› ile
paralel, ancak ‹stanbul ili ortalamas›n›n üze-
rinde oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Eyüplü seç-
menler genel olarak ‹stanbul ili ortalamas›n-
dan daha yüksek, ancak Türkiye ortalamas›na
ise yak›n oranda sand›¤a gitmektedirler.
Kentsel ve k›rsal yerleflme  yerlerine sahip
olan Eyüp’ün, bu özelli¤i ile Türkiye ortala-
mas›n› yans›tmakta oldu¤u söylenebilir.

1991 y›l› itibariyle ‹stanbul’un toplam seç-
men say›s› 4 265 566 idi. Bu say› 2002’de 7 159
151’e yükselmifltir. Buna göre on y›lda yakla-
fl›k yüzde 68’lik bir art›fl söz konusudur. Bura-
da Eyüp’teki art›flla ‹stanbul genelindeki art›fl
aras›nda ciddi fark oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Zira Eyüp’te bu zaman zarf›nda art›fl yüzde
44’te kal›rken ‹stanbul’da yüzde 68’e ç›kmak-
tad›r. Türkiye için de benzer bir durum söz
konusudur. 1991 y›l›nda Türkiye genelinde
toplam seçmen say›s› 29 979 123 iken bu say›
2002’de 41 407 015’e ç›km›flt›r. Buradaki art›fl
yüzde 38’de kalm›flt›r. Bu oran hem Eyüp
hem de ‹stanbul ortalamas›n›n gerisindedir.
Buna göre Eyüp’te seçmen say›s›ndaki art›fl
Türkiye ortalamas›n›n üzerinde, ‹stanbul orta-
lamas›n›n ise gerisinde kalm›flt›r diyebiliriz. Bu
veri Eyüp’ün hala d›flar›dan göç alan bir yerle-
flim yeri oldu¤unu, ancak ‹stanbul ortalama-
s›ndan daha düflük düzeyde göç ald›¤›n› gös-
termektedir. Özellikle kentsel yerleflim yerleri-

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

194

Resim 2; Eyüp’ten kuflbak›fl›
görünüm  (Eyüp Belediye
Arflivi)



nin giderek göç alma özelli¤ini yitirmeye bafl-
lamas› seçmen say›s›na da yans›maktad›r. 

Tablo:1. Eyüp’te toplam seçmen,   kul-
lan›lan oy ve toplam geçerli oy miktarlar›.

Seçim Toplam Kullan›lan Toplam
Y›llar› Seçmen Oy Geçerli Oy

1983 171.287 153.228 146.636
1987 215.288 200.918 196.643
1991 120.626 100.527 97.512
1995 148.560 126.930 117.868
1999 152.475 132.952 126.140
2002 173.524 141.112 134.907

Kaynak: Kaynak: D‹E, Milletvekili Genel Seçim Sonuçlar› (Özet Tablolar)
24.12. 1997, Ankara, 1996; D‹E, Milletvekili Genel Seçim Sonuçlar›
18.04.1999, Cilt: IV, Ankara, 2000.

Tablo: 2. Türkiye geneli, ‹stanbul ili ve
Eyüp’te seçime kat›lma oranlar›. 

Seçim Türkiye ‹stanbul Eyüp
Y›llar› Geneli ili

1983 % 92.30 80.64 89.46
1987 % 93.28 89.68 93.33
1991 % 83.92 77.64 83.34
1995 % 85.20 82.37 85.44
1999 % 87.09 83.85 87.3
2002 % 79.10 75.69 81.32
Kaynak: D‹E, Milletvekili Genel Seçim Sonuçlar› (Özet Tablolar) 24.12.
1997, Ankara, 1996; D‹E, Milletvekili Genel Seçim Sonuçlar› 18.04.1999,
Cilt: IV, Ankara, 2000.

SEÇ‹M DÖNEMLER‹NE GÖRE SO-
NUÇLAR

1983 Genel Seçimi

12 Eylül darbesinin bafllatt›¤› ola¤anüstü
dönemi sona erdiren 1983 genel seçimine
Anavatan Partisi (ANAP), Halkç› Parti (HP)
ve Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin (MDP) ka-
t›lmalar›na izin verilmifltir. Bu üç partinin
Türkiye genelinde ald›klar› oy oranlar› s›ra ile
yüzde 45.14, yüzde 30.45 ve yüzde 23.27 ola-
rak gerçekleflmifltir. Hem ulusal hem de böl-
gesel olmak üzere çifte  barajl› seçim sistemi-
nin uyguland›¤› 1983 genel seçiminde partile-
rin Eyüp’te ald›klar› oy oranlar› Türkiye gene-
liyle farkl›l›k göstermekte ise de  s›ralama de-

¤iflmemifltir. ANAP yüzde 40.43; HP yüzde
39.86 ve MDP yüzde 18.73 oran›nda oy alm›fl-
t›r. ANAP ile HP Eyüp’te Türkiye ortalamas›-
n›n üzerinde oy al›rlarken MDP Türkiye orta-
lamas›n›n gerisinde kalm›flt›r. 

Tablo:3. Eyüp’te 1983 seçimlerinde
partilerin oy da¤›l›m›. 
S.PART‹ OY ORANI TOPLAM OY
1-ANAP 40.43 59.280
2-HP 39.86 58.445
3-MDP 18.73 27.463
4-BA⁄IMSIZ 0.99 1.448

1987 Genel Seçimi:
Toplam   yedi   partinin kat›ld›¤›  1987 ge-

nel seçiminde  ANAP, SHP ve DYP yüzde on-
luk ulusal ve bölgesel baraj› geçerek Türkiye
Büyük Millet Meclisinde  temsil edilme hakk›
kazanm›fllard›r. Türkiye genelinde ANAP ön-
ceki seçime göre yaklafl›k yüzde onluk gerile-
me ile yüzde 36.31 oran›ndaki oyla yine birin-
ci parti olurken HP ile Sosyal Demokrat Par-
ti’nin (SODEP) 1985 y›l›nda birleflmeleriyle
oluflan Sosyaldemokrat Halkç› Parti (SHP)
yüzde 24.74 oran›nda oy alarak ikinci s›raya
yerleflmifl,  önceki seçimlere girmesine izin ve-
rilmeyen Do¤ruyol Partisi (DYP) yüzde 19.14
oran›ndaki oy ile üçüncü parti olmufltur.  Bu
partilerin yan›nda sosyal demokrat kesimdeki
di¤er bir parti olan Demokratik Sol Parti
(DSP) yüzde 8.53, Refah Partisi (RP) yüzde
7.16 ve Milliyetçi Çal›flma Partisi (MÇP) de
yüzde 2.93 oran›nda oy almalar›na ra¤men
yüzde onluk ulusal baraj›n alt›nda kald›kla-
r›ndan Meclise temsilci gönderememifllerdir. 

Seçime giren partilerin Eyüp’te ald›klar›
oy miktarlar› Türkiye ortalamas›yla karfl›laflt›-
r›ld›¤›nda farkl›l›k göstermektedir. S›ralama
de¤iflmemekle birlikte Eyüp’te ANAP ile
SHP’nin Türkiye ortalamas›n›n üzerinde,
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DYP’nin ise alt›nda  oy ald›klar› gözlenmekte-
dir.  Buna göre Eyüp’te  yüzde 37.48 ile ANAP
birinci gelirken ikinci s›rada yüzde 27.15 ora-
n›nda oy alan SHP yer alm›flt›r.Yüzde 13.37 oy
alan DYP üçüncü s›raya yerleflmifltir. Ülke ba-
raj›n› aflamad›¤› için milletvekili ç›karamayan
DSP Eyüp’te ülke ortalamas›ndan daha yüksek
oranda (%13.00) oy alm›flken RP ise Türkiye
ortalamas› seviyesinde bir baflar› sa¤lam›flt›r.

Tablo:4. Eyüp’te 1987 seçimlerinde
partilerin oy da¤›l›m›.

S.PART‹ OY ORANI TOPLAM OY
1-ANAP 37.48 73.697
2-SHP 27.15 53.379
3-DYP 13.37 26.289
4-DSP 13.00 25.572
5-RP 7.61 14.973
6-MÇP 0.94 1.850
7-IDP 0.41 789
8-BA⁄ 0.04 85

1991 Genel Seçimi:

1991 genel seçimlerine toplam  alt› siyasi
parti kat›lm›fl olup bunlardan befli ülke ve
bölge baraj›n› aflarak TBMM’nde temsil hakk›
elde etmifllerdir. Bu sefer Meclise girebilen
partilerin ilk s›ras›na yüzde 27.03 oy oran›yla
DYP yerleflirken önceki seçimlerde ilk s›rada
olan ANAP gerilemesini sürdürerek yüzde
24.01 oran›ndaki oy ile ikinci s›raya yerleflmifl-
tir. Üçüncü s›rada öncekine göre oy kaybeden
ve yüzde 20.75 oy alan SHP gelirken MÇP ve
Islahatç› Demokrasi Partisi ile ittifak yaparak
seçime girmifl olan Refah Partisi yüzde
16.88’lik oy oran›yla dördüncü parti olmufl-
tur.  Baraj›n üzerine ç›kma baflar›s› gösteren
Demokratik Sol Parti de yüzde 10.75’lik oy
oran›yla Meclise girebilen sonuncu parti ol-

mufltur. 

Bu partilerin Eyüp’te kazand›klar› oy
oranlar› afla¤›daki tabloda gösterilmektedir.
Seçimlerden önce Bayrampafla’n›n ayr›lmas›
nedeniyle toplam oy miktar›n›n yaklafl›k yar›-
s›n› kaybetmifl olan Eyüp’te 1991 seçimlerinde
en çok oyu yüzde 25.99’luk oy oran›yla
ANAP elde etmifltir. Bu parti Türkiye genelin-
de ikinci s›raya gerilemiflken Eyüp’te ilk s›ra-
daki konumunu muhafaza etmifltir. ‹kinci s›-
rada yüzde 21.21 oy oran›yla, ülke genelinde
baraj› zar zor geçmifl olan  DSP yer alm›flt›r.
Türkiye genelinde ilk s›rada gözüken DYP ise
Eyüp’te ancak yüzde 17.81 oran›nda oy alm›fl
ve üçüncü s›raya yerleflmifltir. Bunun arkas›n-
dan Refah Partisi çat›s› içerisinde gerçekleflti-
rilen ittifakla seçime giren MÇP ve Islahatç›
Demokrasi Partisi ittifak› yüzde 17.74 oy ala-
rak dördüncü s›raya yerleflmiflken SHP ise
yüzde 16.81 oy oran›yla Meclise girebilen so-
nuncu parti olmufltur. Eyüp 1991 seçimlerin-
de Türkiye genelindeki tablodan farkl› bir gö-
rüntü vermifltir. 

Tablo:5. 1991 seçimlerinde oy da¤›l›m›. 

S.PART‹ OY ORANI TOPLAM OY
1-ANAP 25.99 25.340
2-DSP 21.21 20.684
3-DYP 17.81 17.364
4-RP 17.74 17.294
5-SHP 16.85 16.434
6-SP 0.31 299
7-BA⁄ 0.10 97

1995 Genel Seçimi:

1995 genel seçimine toplam oniki siyasi
parti kat›lm›fl ve bunlardan yüzde onluk ülke
baraj›n› aflabilen dört parti  Mecliste temsil
edilebilme hakk› kazanm›flt›r. Mecliste temsil
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edilme hakk› kazanan partilerin ilk s›ras›na
yüzde 21.38’lik oy oran›yla RP yerleflmifltir.
RP bir önceki seçimde dördüncü s›rada yer
al›rken bu sefer ülkenin en büyük partisi hali-
ne gelmifltir. ANAP her seçimde sürdürdü¤ü
oy kayb›n› bu seçimde de devam ettirerek
oyunu yüzde 19.65’e geriletmifl ve ikinci s›ra-
da yer alm›flt›r. DYP ise oy kayb›na u¤rayarak
yüzde 19.18 oran›na gerilemifl ve üçüncü s›ra-
ya düflmüfltür. Önceki seçime göre oylar›n› ar-
t›ran DSP yüzde 14.64 oran›nda oy al›rken
CHP de baraj› k›l pay› geçerek yüzde 10.71
oran›nda oy alm›fl ve Meclise girmeyi baflar-
m›flt›r. Bunlar›n yan›nda Milliyetçi Hareket
Partisi (MHP) yüzde 8.18, HADEP yüzde 4.17
oran›nda oy almalar›na karfl›n baraj› aflama-
d›klar› için Meclise girememifllerdir. Di¤er
partilerse yüzde bir oran›nda bile oy alama-
m›fllard›r. 

TBMM’ne giren partilerin Eyüp’te  ald›k-
lar› oy miktarlar› ise Türkiye ortalamas›ndan
çok farkl› bir tablo göstermemifltir. Türkiye’de
ilk s›raya yerleflen RP Eyüp’te  de yüzde 23.32
oy oran›yla en çok oy alan parti olmufltur.
‹kinci s›rada Türkiye ortalamas›n›n üzerinde
yüzde 22.25 oran›nda oy alan DSP yer alm›fl-
t›r. Bu partinin Eyüp’te Türkiye ortalamas›
üzerinde bir potansiyele sahip oldu¤u görül-
mektedir.  Arkas›ndan yüzde 19.89 oy oran›y-
la ANAP üçüncü ve onun arkas›ndan da yüz-
de 13.36 oy oran›yla DYP dördüncü s›radaki
yerini alm›flt›r. Son anda Meclise girebilen
CHP yüzde 12.20 oran›nda Türkiye ortalama-
s›ndan biraz daha yüksek oy alm›flt›r.  Buna
karfl›l›k Meclise giremeyen  MHP yüzde 3.86,
HADEP de yüzde 3.33 oran›nda oy alm›fllar-
d›r. Di¤er partilerin ald›klar› oy oranlar› yüz-
de birin de gerisinde kalm›flt›r. 

Tablo:6. 1995 seçimlerinde oy da¤›l›m›. 

S.PART‹ OY ORANI TOPLAM OY
1-RP 23.32 27.481
2-DSP 22.25 26.223
3-ANAP 19.89 23.444
4-DYP 13.36 15.746
5-CHP 12.20 14.379
6-MHP 3.86 4.546
7-HADEP 3.33 3.929

8-YDH 0.46 540
9-MP 0.35 412
10-YP 0.25 296
11-YDP 0.25 294
12-BA⁄. 0.25 290
13-‹P 0.24 28

1999 Genel Seçimi:

Türk siyasi hayat›nda seçime kat›lan par-
ti say›s›nda rekorun k›r›ld›¤› 1999 genel se-
çimlerinde yüzde onluk ülke baraj›n› aflabilen
sadece befl parti olmufltur. Bunlardan ülke
düzeyinde en çok oyu yüzde 22. 19 oran›yla
DSP al›rken ikinci s›rada yüzde 17.98 oy ile
MHP gelmifltir. 1998’de Anayasa Mahkemesi
taraf›ndan kapat›lan RP’nin yerine kurulan
Fazilet Partisi (FP) yüzde 15.41 oy oran›yla
üçüncü s›rada kendisine yer bulmufltur. Yüz-
de 13.22 oran›nda oy alan ANAP dördüncü s›-
rada yer al›rken yüzde 12.01 oy oran›yla DYP
ancak sonuncu parti olmufltur. 

Eyüp’te ise s›ralama, daha önce oldu¤u
gibi, farkl› gerçekleflmifltir. Türkiye genelinde
oldu¤u gibi Eyüp’te de DSP birinci parti ol-
mufltur. Ancak bu partinin Eyüp’te ald›¤› oy
(% 29.09) Türkiye ortalamas›n›n oldukça üze-
rinde gerçekleflmifltir. Eyüplü seçmen Türkiye
ortalamas›ndan daha yüksek oranda DSP’ye
e¤ilim göstermektedir.  DSP’den sonra en çok
oyu alan FP de Eyüp’te Türkiye’de ald›¤›ndan
daha yüksek oranda, yüzde 23.80 oran›nda oy
alm›flt›r. FP’ni yüzde 14.04 oran›ndaki oy
miktar› ile ANAP izlerken ülke genelinde ba-
raj› aflamayan CHP ise yüzde 12.11 oran›nda
oy alm›fl bulunmaktad›r. 

Buna karfl›l›k Türkiye genelinde ikinci bü-
yüklükte parti  derecesine yükselen MHP ile
DYP ise Eyüp’te baraj› aflabilecek kadar oy
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alamam›fllard›r. Baraj› geçemeyen partilerden
HADEP yüzde 2.71 oran›nda oy al›rken di¤er
partiler yüzde birin alt›nda kalm›fllard›r. 1999
genel seçimleri için Eyüp’te partilerin ald›kla-
r› oy oranlar›yla Türkiye genelinde ald›klar›
oy oranlar› aras›nda ciddi denebilecek bir
farkl›l›k dikkat çekmektedir. 

Tablo:7. 1999 seçimlerinde oy da¤›l›-
m›.

S.PART‹ OY ORANI TOPLAM OY
1-DSP 29.09 39.097
2-FP 23.80 31.991
3-ANAP 14.04 18.869
4-CHP 12.11 16.271
5-DYP 4.67 6.272
6-DYP 4.67 6.272
7-HADEP 2.71 3.637
8-ÖDP 0.94 1.258
9-BBP 0.90 1.206
10-DTP 0.37 503
11-EMEP 0.36 478
12-DP 0.34 462
13-LDP 0.31 415
14-BP 0.19 262
15-‹P 0.18 237
16-DBP 0.13 173
17-YDP 0.13 169
18-MP 0.11 142
19-DEPAR 0.10 135
20-S‹P 0.08 112
21-BA⁄. 0.02 22

2002 Genel Seçimi:

2002 genel seçimleri Türk siyasi hayat›
için bir dönüm noktas› olmufltur. Seçime kat›-
lan parti say›s› bir önceki genel seçimin geri-
sinde kalsa da rekoru korumufltur. Ancak
yüzde onluk ülke baraj›n› geçerek Mecliste

temsil hakk› elde eden parti say›s› sadece iki
olarak gerçekleflmifltir. Daha da önemlisi 2001
y›l›nda kurulan Adalet ve Kalk›nma Partisi
(Ak Parti) k›sa zaman içerisinde ülkenin en
büyük ve birinci partisi haline gelmifl ve
TBMM’nde ço¤unlu¤u ele geçirmifltir. Buna
göre toplam oylar›n yüzde 34.43’ünü alan Ak
Parti Meclise girebilen en büyük parti olurken
oylar›n yüzde 19.41’›n› alan CHP ikinci parti
olmufltur. CHP bir önceki genel seçimde Mec-
lisin d›fl›nda kalmas›na ra¤men bu seçimde
oylar›n› iki misli art›rarak Meclise girmeyi ba-
flarm›flt›r. Bunun yan›nda DYP yüzde 9.54;
MHP yüzde 8.35; Genç Parti yüzde 7.25; DE-
HAP yüzde 6.14; ANAP yüzde 5.11; Saadet
Partisi (SP) yüzde 2.49 ve DSP de yüzde
1.22’lik oy oranlar›yla baraj›n alt›nda kalarak
Meclise girememifllerdir. 

Eyüp’te elde edilen sonuçlar Türkiye ge-
neliyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda baz› farkl›l›klar
dikkat çekmektedir. Eyüp’te yüzde onluk ba-
raj› Ak Parti, CHP ve Genç Parti geçmifllerdir.
Genç Parti, ülke genelinde baraj› geçememek-
le beraber Eyüp’te yüzde 10.34 oran›yla bara-
j›n biraz üzerine ç›km›flt›r. Di¤er yandan hem
Ak Partinin hem de CHP’nin burada ald›klar›
oy oranlar› Türkiye ortalamas›n›n üzerine ç›k-
m›flt›r. Yine ülke baraj›n› geçemeyen Saadet
Partisinin (SP) Eyüp’te ald›¤› oy oran› da Tür-
kiye ortalamas›n›n üzerindedir. Di¤erlerinde
ise ülke ortalamas›n›n gerisinde oldu¤u gö-
rülmektedir. Özellikle önceki seçimlerde cid-
di bir oy büyüklü¤üne sahip olan DSP’nin
yüzde birlere düflmesi ilgi çekicidir. Eyüp seç-
meninin sosyal demokrat e¤ilimden Ak Parti-
nin muhafazakar demokrat e¤ilimine do¤ru
kayd›¤› söylenebilir.

Tablo:8. 2002 seçimlerinde oy da¤›l›m›. 

S.PART‹ OY ORANI TOPLAM OY
1-AKP 39.40 53.160
2-CHP 21.82 29.438
3-GP 10.34 13.955
4-SP 4.82 6.498
5-MHP 4.59 6.198
6-DYP 3.98 5.373
7-DEHAP 3.79 5.111
8-ANAP 3.15 4.243
9-YP 2.11 2.852
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10-YTP 1.26 1.698
11-DSP 1.24 1.669
12-BBP 0.89 1.194
13-‹P 079 1.066
14-BTP 0.75 1.010
15-ÖDP 0.37 500
16-LDP 0.26 346
17-TKP 0.24 321
18-MP 0.14 188
19-BA⁄. 0.07 88

PART‹LER TEMEL‹NDEK‹ DE⁄‹fiMELER

1983 genel seçimlerine kat›labilen parti
say›s› üçtü. Milli Güvenlik Konseyi sadece
Anavatan Partisi (ANAP), Halkç› Parti (HP)
ve Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP)’ne se-
çime kat›lma izni vermiflti. Kuruluflunu ta-
mamlad›klar› halde kurucular› veto edilen
Do¤ruyol Partisi (DYP) ile Sosyaldemokrat
Parti (SODEP)’nin seçime kat›lmalar›na izin
verilmemiflti. Ancak 1983 seçimlerine kat›lan
partilerden bugün sadece ANAP varl›¤›n›
sürdürebilmektedir. Di¤er ikisinden SODEP
1985 y›l›nda HP ile birleflerek Sosyaldemokrat
Halkç› Parti (SHP) ad›n› al›rken  MDP ise da-
¤›lm›flt›r. 

Anavatan Partisi

1983’ten bu yana bütün seçimlere giren ve
bugün de varl›¤›n› sürdürmekte olan Anava-
tan Partisi’nin Eyüp’te genel seçimlerde ald›¤›
oylar istikrarl› bir flekilde devaml› gerileme
göstermifltir. 1983 seçimlerinde % 40.43 gibi
oldukça yüksek oranda oy al›rken bu oran›n
giderek geriledi¤i ve 2002 genel seçiminde
yüzde 3.15’e kadar düfltü¤ü gözlenmektedir.
Bu partinin Türkiye ve ‹stanbul ilindeki oy

oranlar›na bak›ld›¤›nda bunun normal bir ge-
liflme oldu¤u söylenebilir. Zira 1983’ten itiba-
ren hem Türkiye hem de ‹stanbul ilinde genel
seçimlerde Eyüp’tekine benzeyen bir gerile-
menin gerçekleflmifl oldu¤u görülmektedir.
ANAP Eyüp’te genel olarak Türkiye ortala-
mas›na yak›n miktarda oy al›rken ‹stanbul ili
ortalamas›n›n devaml› gerisinde kalm›flt›r. Bu
parti aç›s›ndan Eyüp Türkiye ortalamas›na
yak›n bir tablo olufltururken ‹stanbul ortala-
mas›na yaklaflamamaktad›r. Daha çok flehirli-
ler partisi görünümü veren ANAP’›n ‹stanbul
genelinde Eyüp’ten daha yüksek oranda oy
almas› normal görülebilir. Afla¤›daki tablo-
dan bu say›lar› ve gerileme e¤ilimini takip et-
mek mümkündür. 

Tablo:9. ANAP’›n genel seçimlerdeki
oy oranlar›.
YIL TÜRK‹YE  ‹STANBUL EYÜP

(%) (%) (%)

1983 45.14 45.50 40.43

1987 36.31 39.70 37.48

1991 24.01 27.53 25.99

1995 19.65 21.98 19.89

1999 13.22 15.79 14.00

2002 5.11 4.57 3.15
Kaynak: D‹E, Milletvekili Genel Seçim Sonuçlar› (Özet Tablolar) 24.12.
1997, Ankara, 1996; D‹E, Milletvekili Genel Seçim Sonuçlar› 18.04.1999,
Cilt: IV, Ankara, 2000. 

Do¤ruyol Partisi

1983 seçimlerine girmesine müsaade edil-
meyen DYP, 1984 y›l›nda yap›lan mahalli se-
çimlerde Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› seçi-
minde % 4.5; il genel meclisi seçiminde % 4.9
oran›nda oy alm›flt›r. Bu oranlar dikkate al›n-
d›¤›nda DYP e¤er 1983 genel seçimine girmifl
olsayd› Eyüp’te ortalama % 5 civar›nda bir oy
alaca¤› düflünülebilir. Dikkat edilirse DYP’nin
Türkiye genelinde alm›fl oldu¤u oy oran› hem
‹stanbul ili hem de Eyüp’te ald›¤›ndan daha
yüksek seyretmektedir. ‹stanbul ili ile Eyüp’te
al›nan oy oranlar› aras›nda fazla bir fark›n bu-
lunmad›¤› anlafl›lmaktad›r. Her üç seçim çev-
resinde de DYP en yüksek oya 1991 seçimin-
de ulaflm›flt›r. Bu tarihten sonra h›zl› bir dü-
flüfl yaflayan bu partinin Eyüp’teki oylar› 2002
seçiminde yüzde dörtlere kadar gerilemifltir.
Türkiye geneli ile Eyüp  ve ‹stanbul ili aras›n-
daki nerede ise iki misli oy fark›  DYP’nin da-
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ha çok k›rsal kesimin partisi olmas›yla aç›kla-
nabilir. Zira kentlilik artt›kça bu partinin oy
oranlar›nda da bir düflme gözlenmektedir. 

Tablo:10. Do¤ruyol Partisinin genel
seçimlerdeki oy oranlar›.

YIL TÜRK‹YE  ‹STANBUL EYÜP

(%) (%) (%)
1983 --- --- ---
1987 19.17 11.85 13.37
1991 27.03 18.82 17.81
1995 19.18 15.39 13.36
1999 12.01 5.44 4.67
2002 9.54 3.62 3.98

Kaynak: D‹E, Milletvekili Genel Seçim Sonuçlar› (Özet Tablo-
lar) 24.12. 1997, Ankara, 1996; D‹E, Milletvekili Genel Seçim So-
nuçlar› 18.04.1999, Cilt: IV, Ankara, 2000.

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sadece
1995, 1999 ve 2002 genel seçimlerine kat›lm›fl-
t›r. Bilindi¤i gibi 1981’de Milli Güvenlik Kon-
seyi ülkedeki tüm siyasi partileri kapatm›fl ve
yeni partilerin kapat›lm›fl partilerin adlar›yla
kurulmas›n› yasaklam›flt›r.  Kapat›lm›fl parti-
lerin kendi adlar›yla yeniden aç›labilmesi an-
cak 1994’te mümkün olmufltur. Bu tarihten
önce bu kesime hitap eden Halkç› Parti ile
Sosyaldemokrat Parti faaliyet göstermifllerdir.
Bu iki partinin 1985 y›l›nda birleflmeleriyle
Sosyaldemokrat Halkç› Parti (SHP) do¤mufl-
tur. CHP kurulduktan sonra ise SHP bu parti-
ye kat›larak kendi varl›¤›na son vermifltir. Bu
sebeple 1983 seçiminde HP, 1987 ve 1991 se-
çimlerinde de SHP’ye giden oylar›n CHP içe-
risinde de¤erlendirilmesi gerekmektedir. El-
bette ki iki partinin birleflmesiyle tüm seç-
menlerin yeni partiye akaca¤› iddia edilemez,
ancak büyük oranda ana e¤ilimin ve devaml›-
l›¤›n korunaca¤› söylenebilir. 

Bu durumda HP+SHP+CHP çizgisinin
1983’ten 1999’e kadar ciddi bir gerileme gös-
terdi¤i, 1999 genel seçimlerinde yüzde onluk
ülke baraj›n› aflamay›p Meclise giremedi¤i,
2002’deki seçimde ise oylar›n› bir misline ya-
k›n art›rarak yeniden yükselifle geçti¤i ve
Meclise girdi¤i görülmektedir. Bu partinin ‹s-
tanbul ili,  Türkiye ve  Eyüp’te ald›¤› toplam
oylar aras›nda anlaml› bir iliflki gözlenme-
mektedir. 1983, 1993 ve 1999 seçimlerinde

Eyüp’te ald›¤› oylar Türkiye ve ‹stanbul ilin-
dekinden daha fazla iken 1987 ve 2002 seçim-
lerinde ‹stanbul ilinde al›nanlar daha yüksek-
tir. Buna karfl›l›k 1991’de ise Türkiye genelin-
deki oylar›n di¤er ikisinden daha çok oldu¤u
gözlenmektedir. Bunda seçmenlerin sol kesi-
min di¤er partisi olan DSP’ye yönelmelerinin
de etkisi oldu¤u söylenebilir. Genel olarak
Eyüplü seçmenlerin CHP’ni  Türkiye ve ‹stan-
bul ili seçmenlerine yak›n oranda tercih ettik-
leri söylenebilir.  

Tablo:11. Cumhuriyet Halk Partisinin
genel seçimlerdeki oy oranlar›.

YIL TÜRK‹YE  ‹STANBUL EYÜP

(%) (%) (%)
1983 30.46 33.99 39.86
1987 24.74 29.84 27.15
1991 20.75 18.85 16.85
1995 10.71 11.64 12.20
1999 8.71 9.56 12.11
2002 19.41 24.06 21.82

Kaynak: D‹E, Milletvekili Genel Seçim Sonuçlar› (Özet Tablo-
lar) 24.12. 1997, Ankara, 1996; D‹E, Milletvekili Genel Seçim So-
nuçlar› 18.04.1999, Cilt: IV, Ankara, 2000. 

Refah/Fazilet/ Saadet Partisi

Türk siyasetine yetmiflli y›llarda dahil
olan ve dini hassasiyetleri önemseyen, gele-
neksel yap›lar›n ve de¤erlerin muhafaza edil-
mesinin sözcülü¤ünü üstlenen Milli Selamet
Partisi çizgisi seksenli y›llarda Refah Partisi
ile devam etmifltir. Bu partinin 1998 y›l› bafl›n-
da Anayasa Mahkemesi taraf›ndan kapat›l-
mas› üzerine kurulan Fazilet Partisi bu çizgiyi
sürdürmüfltür. Fazilet Partisi’nin de, kapat›-
lan Refah Partisinin devam› oldu¤u gerekçe-
siyle kapat›lmas› üzerine bu çizgi ikiye ayr›l-
m›flt›r. Bunlardan  gelene¤i Saadet Partisi sür-
dürürken Adalet ve Kalk›nma Partisi (2001)
farkl› bir kimlik kazanm›flt›r. Böylece Milli Se-
lamet Partisi çizgisinden iki ayr› partinin ç›k-
t›¤› söylenebilirse de bu partilerin ideolojik
tercihleri, oturduklar› toplumsal taban ve sa-
vunduklar› temel siyasalar aç›s›ndan de¤er-
lendirildi¤inde RP, FP çizgisinin Saadet Parti-
sinde sürdürüldü¤ü söylenebilir. Ak Parti ise
her ne kadar bu çizgiden do¤mufl bir parti gi-
bi gözükse de temel siyasalar›, ideolojisi, otur-
du¤u toplum kesimleri ve siyaset yapma üs-
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lubu dikkate al›nd›¤›nda bu çizgiden uzaklafl-
t›¤› ve bafll› bafl›na kendine yeni bir siyasi kul-
var açt›¤› görülmektedir. Bu bak›mdan RP, FP
ve SP’nin ayn› çizgide de¤erlendirilmesi ge-
rekti¤ini düflünmekteyiz. 

1983 genel seçimlerine kat›lamam›fl olan
RP,  1987, 1991 ve 1995 seçimlerine kendi
ad›yla, 1999 seçimlerine FP, 2002 seçimlerine
de  SP ad›yla kat›lm›flt›r. 1984 mahalli seçim-
lerine kat›lan RP’nin ald›¤› oylar 1983 seçim-
lerine girebilseydi hangi oranda oy alaca¤›
hususunda afla¤› yukar› bir oran vermektedir.
Buna göre RP 1984 mahalli seçimlerinde il ge-
nel meclisinde % 4.9 oran›nda oy alm›flt›r. Bu-
radan hareketle 1983 genel seçimlerinde
RP’nin yüzde 5 civar›nda bir oy alabilece¤ini
tahmin etmek mümkündür. 

Bu durumuda RP’nin 1983, 1987, 1991 ve
1995 genel seçimlerinde oylar›n› hem Türkiye,
hem ‹stanbul ili ve hem de Eyüp’te art›rd›¤›-
n›; 1999 ve 2002 seçimlerinde ise ciddi bir ge-
rileme gösterdi¤ini söyleyebiliriz. Bu partinin
Türkiye, ‹stanbul ili ve Eyüp’te ald›¤› oylara
bak›ld›¤›nda ‹stanbul ili genelinde daha dü-
flük kald›¤›, Eyüp’te elde edilen oylar›n Türki-
ye ortalamas›n›n üzerinde gerçekleflti¤i göz-
lenmektedir. Yani Eyüplü seçmenlerin
RP+FP+SP çizgisini hem Türkiye, hem de ‹s-
tanbul ili geneline göre daha çok tercih ettik-
leri söylenebilir.  Bu partiye yönelen seçmen-
lerin daha  dindar, gelenekçi ve ‹slamc› ol-
duklar› dikkate al›n›rsa bunun Eyüp ilçesinin
dini ve tarihi kimli¤ine de uygun oldu¤u söy-
lenebilir. 

Tablo: 12. Refah+Fazilet+Saadet Partisi-
nin genel seçimlerdeki oy oranlar›.

YIL TÜRK‹YE  ‹STANBUL EYÜP

(%) (%) (%)
1983 --- --- ---
1987 7.16 8.86 7.61
1991 16.88 16.73 17.74
1995 21.38 23.93 23.32
1999 15.41 21.29 23.80
2002 2.49 3.79 4.82

Kaynak: D‹E, Milletvekili Genel Seçim Sonuçlar› (Özet Tablo-
lar) 24.12. 1997, Ankara, 1996; D‹E, Milletvekili Genel Seçim So-
nuçlar› 18.04.1999, Cilt: IV, Ankara, 2000.

Milliyetçi Hareket Partisi

Milliyetçi kesime hitap eden ve kimlik si-
yaseti güden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)
çizgisini 1983’ten 1985’e kadar Muhafazakâr
Parti, arkas›ndan 1993’e kadar da Milliyetçi
Çal›flma Partisi (MÇP) temsil etmifl, eski parti-
lerin ad›yla parti kurma imkan›n›n getirilme-
sinden sonra MHP MÇP’ni  içine alm›flt›r.
MÇP kendi ad›yla 1987 genel seçimlerine ka-
t›lm›fl ve baraj›n alt›nda oy ald›¤› için Meclise
temsilci gönderememifltir. 1991 genel seçi-
minde ise MÇP, Islahatç› Demokrasi Partisi ve
RP ile seçim ittifak› yaparak RP çat›s› alt›nda
seçime girmifltir. Ancak RP çat›s› alt›nda al›-
nan oylar›n ne kadar›n› bu partinin ald›¤›n›
hesaplamak imkans›zd›r. Öncekine göre oyla-
r›n› art›rd›¤› ve 1987 ile 1995 seçimlerinde al›-
nan oylar›n ortas›nda bir oy miktar›na otur-
du¤u söylenebilir. Buna göre bu partinin 1999
seçimlerine kadar oylar›n› istikrarl› bir flekilde
art›rd›¤›, son seçimde ise yaklafl›k yar› yar›ya
oy kaybederek Meclisin d›fl›nda kald›¤› göz-
lenmektedir. 

Tablo:13. Milliyetçi Hareket Partisinin
genel seçimlerdeki oy oranlar›.

YIL TÜRK‹YE  ‹STANBUL EYÜP
(%) (%) (%)

1983 --- --- ---
1987 2.93 1.18 0.94
1991 --- --- ---
1995 8.18 3.70 3.86
1999 17.98 10.09 9.44
2002 8.35 5.04 4.59

Kaynak: D‹E, Milletvekili Genel Seçim Sonuçlar› (Özet Tablo-
lar) 24.12. 1997, Ankara, 1996; D‹E, Milletvekili Genel Seçim So-
nuçlar› 18.04.1999, Cilt: IV, Ankara, 2000.

Tablodan da anlafl›laca¤› gibi MHP’nin
Eyüp’te genel seçimlerde ald›¤› oylar hem
Türkiye genelinin hem de ‹stanbul ilinin geri-
sinde kalm›flt›r. Eyüp oylar› Türkiye ortala-
mas›n›n yaklafl›k olarak yar›s› civar›ndad›r.
‹stanbul ili ile Eyüp aras›nda da fazla olma-
makla beraber bir fark dikkat çekmektedir. Bu
durum  flehirli seçmenler taraf›ndan MHP’nin
tercih edilmedi¤ini göstermektedir. fiehirlilik-
le MHP aras›nda bir ters orant›n›n oldu¤u
söylenebilir.  fiehirlilik oran› artt›kça MHP’yi
tercih edenlerin oran› gerilemektedir. 
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Demokratik Sol Parti

Demokratik Sol Parti (DSP) 1983 d›fl›nda-
ki tüm genel seçimlere kat›lm›flt›r. Bu partinin
1999 genel seçimlerine kadar oylar›n› ciddi fle-
kilde art›rd›¤›, 2002 seçimlerinde ise trajik de-
nebilecek bir oranda oy kaybetti¤i gözlen-
mektedir. 1999 genel seçimleri sonunda ülke-
nin en büyük partisi haline gelen DSP 2002 se-
çimlerinde Meclisin d›fl›nda kalman›n ötesin-
de ülkenin en küçük ve marjinal partilerinden
biri haline gelmifltir. Seçimler öncesinde parti-
de yaflanan bölünmenin de bunda önemli ol-
du¤u söylenebilir. 

DSP’nin Türkiye, ‹stanbul ili ve Eyüp’teki
oylar›na bak›ld›¤›nda Eyüp’te Türkiye ve ‹stan-
bul ilinden daha yüksek oranda oy ald›¤› göz-
lenmektedir. MHP Türkiye genelinde yüksek
oy al›rken DSP Türkiye genelinde en düflük se-
viyede kalmaktad›r. DSP aç›s›ndan Eyüp’ün
hem Türkiye geneli hem de ‹stanbul iline göre
daha baflar›l› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bunun
Eyüp’ün sosyal yap›s› ile ilgili oldu¤u, DSP’nin
flehirlilerin partisi olarak öne ç›kt›¤›n› bize dü-
flündürtmektedir. fiehirleflme ile demokratik
sol ideoloji taraftarl›¤› aras›ndaki yak›n iliflki
burada da kendisini göstermektedir.

Tablo:14. Demokratik Sol Partinin genel
seçimlerdeki oy oranlar›.

YIL TÜRK‹YE  ‹STANBUL EYÜP
(%) (%) (%)

1983 --- --- ---
1987 8.54 10,07 13.00
1991 10.75 17.63 21.21
1995 14.64 18.33 22.25
1999 22.19 29.66 29.09
2002 1.22 1.15 1.24

Kaynak: D‹E, Milletvekili Genel Seçim Sonuçlar› (Özet Tablo-
lar) 24.12. 1997, Ankara, 1996; D‹E, Milletvekili Genel Seçim So-
nuçlar› 18.04.1999, Cilt: IV, Ankara, 2000. 

Adalet ve Kalk›nma Partisi

2001 y›l›nda kurulan ve 2002 genel seçim-
lerinde en fazla oy alarak ülkenin birinci par-
tisi haline gelen Adalet ve Kalk›nma Partisi
(Ak Parti)’nin daha önceki partilerden her-
hangi birisinin devam› olarak de¤erlendiril-
mesi mümkün de¤ildir. Zira bu partinin, yu-
kar›da belirtildi¤i gibi söylemleri, temel siyasi
tercihleri, oturdu¤u toplum kesimleri, siyasal
ideolojisi ve siyaset yapma üslubu öncekiler-

den farkl›l›k göstermekte ve partinin Türk si-
yasetinde farkl› bir çizgi oluflturarak yeni bir
kimlik oluflturmaya çal›flt›¤› gözlenmektedir.
Ak Parti 2002 genel seçiminde Türkiye gene-
linde %34.43; ‹stanbul ilinde %37.20 ve
Eyüp’te de yüzde 34.43 oran›nda oy alm›flt›r.
Buna göre Ak Partinin Türkiye genelindeki oy
oran›yla Eyüp’teki oy oran› ayn› gözükmekte,
‹stanbul ilinde ise daha yüksek oranda oy al-
m›fl bulunmaktad›r. Bu partinin Türk siyaseti-
ne kazand›rd›¤› “muhafazakâr demokrat”
kimli¤inin, Eyüplüler taraf›ndan Türkiye or-
talamas› ile yaklafl›k oranda tercih edildi¤i
söylenebilir. 

Tablo: 15. Partilerin Eyüp’te genel se-
çimlerdeki oy oranlar›

1983 1987 1991 1995 1999 2002
ANAP 40.43 37.48 25.99 19.89 14.00 3.15
DYP — 13.37 17.81 13.36 4.67 3.98
CHP 39.86 27.15 16.85 12.20 12.11 21.82
RP/FP/SP— 7.61 17.74 23.32 23.80 4.82
MHP — 0.94 —— 3.86 9.44 4.59
DSP — 13.00 21.21 22.25 29.09 1.24
AKP — — — — — 34.43

Kaynak: D‹E, Milletvekili Genel Seçim Sonuçlar› (Özet Tablo-
lar) 24.12. 1997, Ankara, 1996; D‹E, Milletvekili Genel Seçim So-
nuçlar› 18.04.1999, Cilt: IV, Ankara, 2000. 

MERKEZ SA⁄ VE MEREKEZ SOL
OYLAR

Günümüzde fazla anlaml› olmamakla be-
raber Türk siyasetinde geleneksel bir kulla-
n›m alan› olan ve siyasi e¤ilim ve davran›flla-
r› çok genel çizgileriyle ifade etmeye imkan
veren “merkez sa¤” ve “merkez sol” ay›r›m›-
na göre Eyüp’teki genel seçimler de¤erlendi-
rildi¤inde Eyüp seçmeninin genel itibariyle
“merkez sa¤” partileri tercih eden bir seçmen
profili çizdi¤i söylenebilir. 1983’te seçmenin
yüzde 59.16’s› (% 40.43 ANAP, % 18.73 MDP)
merkez sa¤ kulvarda yer alan partileri tercih
ederken 1987 seçimlerinde yine merkez sa¤da
yer alan ANAP, DYP, RP, MÇP ve di¤er kü-
çük partileri tercih edenlerin  toplam› yüzde
60’in üzerine ç›kmaktad›r (ANAP % 37.48
DYP % 13.37, RP % 7.61) . 1991 seçiminde
merkez sa¤ oylar yine yüzde altm›fllarda sey-
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retmifltir (ANAP %25.99, DYP % 17.81, RP %
17.74).  1995’te de bu oranda ciddi bir de¤iflik-
lik olmam›flt›r (RP & 23.32, ANAP % 19.89,
DYP % 13.36, MHP % 3.86). 1999 seçiminde
ise merkez sa¤ partilere giden oylar›n topla-
m›nda önemli denebilecek bir düflme ortay
ç›km›fl ve oylar yüzde ellilere do¤ru gerile-
mifltir (FP % 23.80, ANAP % 14.04,  MHP %
9.44, DYP % 4.67).  Son genel seçimde ise mer-
kez sa¤da yer alan partilere giden oylar›n top-
lam› ciddi bir art›fl göstererek yüzde yetmiflle-
re ç›km›flt›r (Ak Parti % 39.40, Genç Parti %
1034, SP % 4.82, MHP % 4.59, DYP % 3.98,
ANAP %  3.15, Yurt Partisi % 2.11). Buna gö-
re 1983 y›l›ndan bu yana bütün genel seçim-
lerde merkez sa¤ oylar›n ortalama yüzde
60’ler civar›nda seyretti¤i söylenebilir. Bu
Eyüplü  seçmenlerin  ço¤unun sa¤ kimlikli
partilere oy verdiklerini göstermekte olup
Eyüp’te sol veya sosyal demokrat partilerin
baflar› flanslar›n›n merkez sa¤ partilere göre
daha düflük oldu¤unu ortaya koymaktad›r. 

Tablo:16. Merkez sa¤ partilerin (ANAP,
MDP, DYP, RP, FP, SP,MÇP, MHP, Ak Parti)
toplam oy oranlar›.

1983 1987 1991 1995 1999 2002
Eyüp 59.16 59.81 61.54 60.43 52.85 69.28
‹stanbul 65.34 59.59 63.08 65.00 53.63 65.00
Türkiye 68.41 65.55 67.92 68.39 60.08 68.19

Kaynak: D‹E, Milletvekili Genel Seçim Sonuçlar› (Özet Tablolar)
24.12. 1997, Ankara, 1996; D‹E, Milletvekili Genel Seçim Sonuçlar›
18.04.1999, Cilt: IV, Ankara, 2000. 

Eyüp’te merkez sol partilerin genel se-
çimlerde ald›klar› oy oranlar›na gelince  bu
cenahta yer olan HP, SHP, CHP, DSP, Özgür-
lük ve Demokrasi Partisi (ÖDP), HADEP, DE-
HAP ve di¤er küçük partilerin oy toplamlar›-
n›n genel olarak yüzde otuz ile k›rk aras›nda
seyretti¤i söylenebilir. Merkez sol partiler
1983 genel seçiminde yüzde k›rk civar›nda al-
d›¤› toplam oyu (HP %39.86) bir sonraki  1987
seçiminde çok küçük oranda art›r›rken  (SHP
% 27.15, DSP % 13.00); 1991’de az da olsa ge-
riletmifllerdir (DSP % 21.21, SHP % 16.85).
1995 genel seçiminde önceki seçimde al›nan
oy oran›n› korurken  (DSP % 22.25, CHP %
12.20, HADEP % 3.33), 1999’da yüzde ona ya-
k›n oranda art›rm›fllard›r (DSP %29.09, CHP
% 12.11, HADEP % 2.71). Buna karfl›l›k son

genel seçim olan 2002 seçiminde ise sol parti-
lerin toplam oylar›nda ciddi denebilecek biri
gerileme olmufl  yüzde yirmiye yak›n oranda
oy kaybetmifllerdir (CHP %21.82, DEHAP %
3.79, DSP % 1.24). Merkez sol partilerin ald›¤›
toplam oy miktar› 1987 seçiminde yüzde k›rk
civar›nda iken  aradan geçen yirmi y›ll›k za-
man içerisinde  en yüksek seviyeye yüzde
k›rk befllerle 1999 seçiminde ulaflm›flt›r.  2002
genel seçiminde ise trajik bir gerileme ile bu
zaman içerisindeki en düflük seviyesine inmifl
ve toplam yüzde 27’lere gerilemifltir. 

Tablo:17. Merkez sol partilerin (HP,
SHP, CHP, DSP, ÖDP, HADEP, DEHAP) top-
lam oy oranlar›..   

1983 1987 1991 1995 1999 2002
Eyüp 39.86 40.15 38.37 37.78 44.85 27.64
‹stanbul 33.99 39.91 36.48 33.61 44.44 33.69
Türkiye 30.46 33.27 31.50 29.52 36.45 27.92

Kaynak: D‹E, Milletvekili Genel Seçim Sonuçlar› (Özet Tablo-
lar) 24.12. 1997, Ankara, 1996; D‹E, Milletvekili Genel Seçim So-
nuçlar› 18.04.1999, Cilt: IV, Ankara, 2000.

Genel olarak merkez sol partilerin Eyüp’te
ald›klar› toplam oy oranlar›  Türkiye geneli ve
‹stanbul ilinden daha çoktur. ‹stanbul ili gene-
linde sol oylar Türkiye genelinin üzerinde sey-
rederken Eyüp’tekiler de hem ‹stanbul hem de
Türkiye ortalamas›n›n üzerindedir. Sadece
son genel seçimde ‹stanbul ilinin Türkiye ge-
neli ile Eyüp’ten daha yüksek oldu¤u gözlen-
mektedir. 

Merkez sa¤daki partilerin ald›klar› top-
lam oylar›n oran›na gelince Eyüp’teki oran›n
hem Türkiye geneli, hem de ‹stanbul ilininkin-
den daha düflük oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Tür-
kiye ortalamas› ‹stanbul ili ile Eyüp’ten daha
yüksektir. Eyüp ile ‹stanbul ili verileri aras›n-
da ihmal edilemeyecek bir büyüklü¤ün oldu-
¤u söylenebilir. Sadece 2002 genel seçiminde
bu iliflkinin de¤iflti¤ini ve Eyüp ortalamas›n›n
‹stanbul ili ve Türkiye genelinden daha yük-
sek ç›kt›¤›n› gözlemekteyiz. En son genel se-
çimler hem merkez sa¤, hem de merkez sol
partiler için önceki e¤ilimlerden farkl› bir tab-
lo sunmaktad›r. Sonuç olarak Eyüp sa¤ parti-
ler için Türkiye ve ‹stanbul ili ortalamas›n›n
gerisinde, merkez sol partiler içinse Türkiye
ve ‹stanbul ili ortalamas›n›n üzerinde bir e¤i-
lim göstermektedir. 
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Türk edebiyat›nda semtler ve flehirler
hakk›nda kaleme al›nan fliir ve yaz›lar önemli
bir yer tutar. Edebiyat›m›zda en fazla ifllenmifl
flehir olan ‹stanbul’un mutena semtlerinden
ve ilçelerinden olan Eyüp hakk›nda da flair ve
yazarlar›m›z, birbirlerinden güzel fliir ve yaz›-
lar yazm›fllar, inanç dünyam›z›n aynas› olan
semtin uhrevi mekânlar›n›, hikâye ve roman-
lar›na konu edinmifllerdir.

Eski edebiyat›m›zda Eyüp, yeni edebiya-
t›m›za göre biraz daha az yer alm›flt›r edebi-
yat metinlerinde. Bunun çeflitli sebepleri üze-
rinde durulabilir. Her fleyden önce eski za-
manlarda Eyüp’teki manevi atmosferin ‹stan-
bul’un hemen bütün semtlerinde  yafland›¤›
hususu unutulmamal›d›r. Ama Tanzimat’tan
sonraki Türk edebiyat›nda Eyüp daha belir-
gin bir flekilde öne ç›kar. Çünkü bat›ya ilginin
artt›¤›, milli ve öz kültür ile yaflama biçiminin
küçümsendi¤i bir dönem bafllam›flt›r. Dolay›-
s›yla edebiyatç›lar›m›z milli kimli¤ini ve dinî
yap›s›n› de¤ifltirmeyen Eyüp’ü bu yönüyle
hemen fark etmifl ve eserlerinde semti asl›na
uygun biçimde ifllemifllerdir.  

Klasik Türk edebiyat›nda Lâtifi’nin (ö.
1582) “Evsâf-› ‹stanbul”unda Hazret-i Ebu
Eyyüb El-Ensari’den, türbesinden ve camiin-
den bahsedilir. Tâcîzâde Cafer Çelebi’nin
(ö.1514) Hevesnâme adl› ‹stanbul fiehrengi-
zi’nde de ayn› konunun ele al›nd›¤›n› görüyo-
ruz. Beflir Ayvazo¤lu, Divan flairlerinin niçin
Eyüp’ten hiç bahsetmediklerini Has›rc›zâde
Mehmet A¤a’n›n (ö.1837) “Kaside-i Teferrüci-
ye”sindeki beytine ba¤lad›¤›n› söyler.(1) Nük-
teleriyle tan›nan Has›rc›zâde bir beyti ile
Eyüp’e niçin ra¤bet olmad›¤›n› k›saca flöyle
özetlemiflti:

Ziyâretgâhd›r Eyyûb-› Ensârî be¤im amma
Halâvet bahflider bir nesnesi yok tab’-› insâne

Muhlis Mustafa Efendi de (ö.1728) bir fli-
irinde “Hazret-i Sultan Eyyûb”dan bahseder-
ken fiair Aflkî ise (ö. 1574) de Eyüp’te kesilen
adak kurbanlar›ndan söz eder. Divan fliirinin
son büyük temsilcisi fieyh Gâlip, Sultan III.
Selim’in annesi Mihriflah Valide Sultan tara-
f›ndan Bostan ‹skelesi Caddesi’nde yapt›r›lan
sebilin kitâbesini yazar. Gâlib burada semtin
ulu ismi Ebâ Eyyüb’el Ensari’den sitayiflle

bahseder. Eyüp’te yatan han›m Divan flairle-
rinden biri F›tnat Han›m (ö.1780) di¤eri ise
Sultan II. Mahmut’un k›z› Âdile Sultan’d›r
(ö.1898) Bostan ‹skelesi soka¤›n›n sonundaki
Mehmed Ali Pafla türbesinde yatan Âdile Sul-
tan’›n Ebâ Eyyûb El-Ensârî’ye büyük bir mu-
habbet besledi¤i afla¤›daki fliirinden anlafl›l›-
yor:

Sana bu Âdile bende
Kapunda has-› efkende
Kerem k›l etme flermende
Ebâ Eyyub el-Ensârî.

Eyüp Sultan semti, türbesi ve camii sene-
nin kutsal üç aylar’›nda ama en çok Rama-
zan’da hat›rlanm›flt›r. Bekçi mânilerinden
ozanlar›n koflmalar›na kadar Eyüp âdetâ dinî
edebiyat›m›z›n bafl konular›ndan biri olagel-
mifltir. “Seyreyledim ben âlemi/ fiu cihanda
sürdüm demi/ Hazret-i Eyyübe vard›m/ Yüz
sürüp defettim gam›/.../Seyrettim Eyyübi he-
le/ Gezindim sa¤ ile sola/ Ali Bey köyüne
vard›m/ Bir iki yâran ile bile” diyen bekçi ba-
bay› Anadolu ozanlar› da destekler. Âfl›k Ah-
met fieydâ, Sultan Aziz devrinde ‹stanbul’u
ziyaret ederken, Eyüp Sultan’a u¤ramay› ih-
mal etmez ve bu mânevî makam için bir fliir
yazar:

Çevre yan›n hem kuflatm›fl inhisâr-› kûh-i Kaf
Sahn-› dünya Kâbe-vefldir kabr-i fâtih bî-hilaf
N›sf-› Beyt didiler türbesin iden tavaf
Eyyüb-i Ensâr gibi hûb can› var ‹stanbul’un 

Eski edebiyat›m›zda bayramlar müstakil
olarak ifllenmifl, dinî bayramlar›n ele al›nd›¤›
bu fliirlere “Iydiyye” denilmifltir. fiairler, bay-
ram›n sosyal hayata akislerini bu fliirlerde çok
güzel dile getirmifllerdir. Bayramlardaki cofl-
ku bir bak›ma bu tür fliirlere de aksetmifltir. ‹fl-
te bayramlarda gidilen mesire yerleri ve bura-
larda yap›lan e¤lenceler de zengin bir edebi-
yat ortam› meydana getirmifltir. ‹stanbul’un
baflta Eyüp,  Kâ¤›thane, Sâdabad, Üsküdar gi-
bi seçkin mekânlar›ndaki bayram e¤lenceleri
fliirlere bir hayli malzeme oluflturmufltur.

TANZ‹MAT EDEB‹YATINDA EYÜP

Tanzimat’tan sonraki yazar ve flairlerimiz
Eyüp Sultan’› kalemlerine biraz daha fazla
dolarlar. Bunlar aras›nda özellikle Yahya Ke-
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(1) Edebiyat›m›zda Eyüp,
Beflir Ayvazo¤lu, Eyüpsul-
tan Sempozyumu II, ‹stan-
bul 1998, s. 96.



mal ve Ruflen Eflref’in isimlerini anmak ge-
rek. Ama onlardan önce de Eyüp’ün manevi
iklimine vurulan edebiyatç›lar›m›z yok de¤il.
Edebiyatç›lar›n yan› s›ra ‹stanbul’u eserlerin-
de ele alan tarihçiler ve baz› müellifler de
Eyüp’ten ayr›nt›l› olarak bahsetmifllerdir. Ah-
met Refik(2), Bal›khane Nâz›r› Ali R›za Bey(3)

ve Basiretçi Ali Efendi(4) gibi müelliflerin
eserlerinde Eyüp’ün sosyal, ekonomik ve kül-
türel dokusu etrafl› bir flekilde anlat›l›rken,
özellikle oyuncakç› dükkânlar› son derece ilgi
çekici sahneleriyle  tasvir edilir.

‹stanbul yazar› Ahmet Rasim de
Eyüp’ten uzun uzad›ya bahseder. “Ebu Ey-
yub Ensârî” bafll›kl› yaz›s›nda bir Ramazan
günü bu semte ve türbeye yapt›¤› ziyareti an-
latt›ktan sonra caminin ve türbenin yap›l›fl hi-
kâyesini tarihî gerçeklere uygun olarak dile
getirir. Tarihe karfl› büyük bir ilgisi olan Ah-
met Rasim, cami ve türbe hakk›nda uzun uza-
d›ya tafsilat verir(5). Yazar, hât›ralar› aras›nda
Eyüp’ten k›sa çizgilerle de olsa bahseder. “Ra-
mazan Karfl›lamas›” adl› hât›rat›nda “Bir Bay-
ram Gecesi Rüyas›” bölümü var. Ahmet Ra-
sim flöyle bir benzetme yapar:

“Ramazan, so¤uk havalar, uzun gecelerle
gelip geçiyor. Ne mahya seyrine, ne teravih
namazlar› aras›nda Eyüp oyuncakç› çekirgesi
gibi yat›p kalkmaya, özellikle de Karagöze gi-
demiyordum.”(6)

Eyüp’te do¤an Halit Ziya Uflakl›gil’in
hât›ralar›nda da bu semtten kay›tlar görüyo-
ruz. Uflakl›gil, Eyüp’te Balc›lar Yokuflu’ndaki
bir evde do¤mufltur. Babas› tasavvufa merak-
l› bir gönül adam›d›r. ‹stanbul’a yerleflmeye

karar verince, Eyüp’te oturan Mehmet Bey is-
mindeki dostunun tavsiyesiyle bu semti ter-
cih eder. Halit Ziya do¤ar do¤maz, kula¤›na
ezan iflte bu maneviyat› yüksek zât olan Meh-
met Bey taraf›ndan okunur. Romanc›m›z, hâ-
t›rat›nda hasretle and›¤› bu evi unutamad›¤›-
n› söyler:

Uflakl›gil, dinine çok ba¤l›  olan babas›n›n
portresini çizdikten sonra Eyüp semtine yer-
leflmelerinin sebebini flu sat›rlarla anlat›r:

“‹zmir’den gelince babam› Eyüp’e sürük-
leyen sebebi onun iç e¤ilimlerinde aramak ge-
rekir. O,  daha sonralar› meydana ç›kt›, bir ifl
adam› olmaktan çok bir fikir ve duygu adam›
idi. Zaman›nda tek ö¤renme esas› olan Arap
ve Acem dilleriyle u¤raflt›r›lm›fl, daha çocuk
iken babas›n›n yan›nda hacca gitmifl. Farsça
diliyle çok u¤raflmas›ndan Mesnevi ve Hâf›z
fiirâzi ile fazla al›flkanl›¤› olmufl, onlar›n tel-
kinleri kendisini tasavvufla u¤raflmaya sü-
rüklemiflti.

Babam›n Eyüp’te eski bir ahbab› var-
d› ki Mehmed Bey ad›nda, a¤›r bafll›, soylu,
kibar, her suretle muhterem bir zat idi. ‹flte
Eyüp’te oturmaya sebep olan, bu kifli olacak.
Ben do¤unca babam›n pek derin duygularla
sevdi¤i bu ahbab›n›n kuca¤›n› verilmiflim, ku-
la¤›ma o ezan okumufl ve parma¤›n› dudakla-
r›ma bast›rarak bana ‘Mehmet Halit Ziyaettin’
ad›n› vermifl.

Sonralar› bu adam› gördüm. O, gerçekten
duygular›n›n yükseklik ve içtenli¤i ilâhi bir
nur ile par›ldar gibi ›fl›kl› görünen yüzünden
taflan, daha ilk bak›flta insana derin bir sayg›
duygusu veren yüksek boylu, genifl al›nl› bir
kifliydi. Ad›m› ondan alm›fl olmaya, ilk defa
ondan kulaklar›ma mânevi bir sesin gelmesine
her zaman mesut bir u¤ur olarak bakt›m.” (7)

Mehmet Âkif, Safahat’›nda semtin uhre-
vî atmosferini o çok canl› fliiriyle yâd eder:

Geçen sabah idi Eyyûb’a do¤ru ç›km›flt›m.
Afl›p da sûrun flehrin at›nca birkaç ad›m,
Ufuk de¤iflti, önümden çekildi eski cihan;
Göründü karfl›da füshat-› serâ-y› kabristan.
Fakat o bir koca deryây› sermediyet idi,
Ki her hazîre-i sengîni mevc-i müncemîdi! (8)

Eyüp’te yatan flairlerden Ahmet Haflim
bölgeden eserlerinde bahsetmezken ‹smail
Habip Sevük, “Fatih’in ‹stanbul’daki ilk ese-
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ri, Eyyûb Sultan Sitesi” bafll›kl› yaz›s›nda Ebâ
Eyyüb El Ensarî’nin Medine’ye hicret eden
Hazreti Peygamber’in devesinin Halid’in evi-
nin önünde diz çökmesi k›ssas›n› detaylar›yla
anlat›r.(9)

Ruflen Eflref Ünayd›n, 17 Ramazan 1921
tarihinde kaleme ald›¤› “Eyüp Sultan’da Ra-
mazan Gecesi” isimli makalesine, “Camilerin-
de ahreti, sokaklar›nda ecdad›m›z› hat›rlatan
eski ramazan›n kutsiyetini dün gece Eyüp
Sultan’da buldum” der. Eyüp Sultan Ca-
mii’ndeki vahdet fikrini gören ve yaflayan ya-
zar, yaz›s›na flöyle bafllar:

“Müminlerin üstünde top kandiller dam-
la damla titrefliyordu. Berrak bir ses, biz Türk-
ler için esrar dolu Kur’an lisân›na muhabbet-
ten ve imandan kopan uhrevî bir ahenk veri-
yordu. Vücutlar›n› maneviyetin vecdine sal›-
vermifl müminler –cami efli¤inden ç›kar ç›k-
maz tacir, memur, oyuncakç›, kebapç›, zabit,
irad-har diye hepsi birer s›n›fa bölünecek in-
sanlar- orada yaln›z ayn› fleye inan›r birer kul-
du. Hepsi bir arada secdeye kapan›yor. Bu
nurlar alt›nda, mukaddes bir sükût içinde bir
an ruhuyla yaln›z kal›yordu.”(10)

Ruflen Eflref ayn› yaz›da “Güzel sesli
imam ve müezzinlerin eda ettirdi¤i ibadetten
sonra müminler top kandillerin alt›ndan a¤›r
ve sessiz d›flar›ya ç›kt›lar!” diyor. Tabii cami
cemaati ile birlikte yazar da cami avlusuna ç›-
kar. “Vücudunun a¤›r a¤›r kayboldu¤unu”,
ruhunun “kat kat aç›ld›¤›n›” hisseden Ruflen
Eflref, fanilik noktas›ndan “bekay› doya do-
ya” seyreder. Yazar, “Ahret ve dünya koku-
sunu o¤uflturan bir vecd içinde kadîm mezar-
l›¤a do¤ru yola ç›kt›m. Bu dünyadaki niflanla-
r› yar› y›k›k, so¤uk yaz›lar› karanl›kta yok ol-
mufl birer tafltan ibaret kalan ecdat ülkesinde
garip bir teselli ve bir kuvvet buldum” diye-
rek teselli buldu¤u manevi dinamiklere dik-
kat çeker. Serviler ve mezar tafllar› aras›nda
ilerleyen Ruflen Eflref, bir ara yukar›dan Eyüp
Camii’ni seyreder. Büyüleyici manzara onu
sermest eder: “Baz› serviler a¤›r a¤›r kütürdü-
yordu. Aralar›ndan, alt›n bir sak üstünde nur-
dan bir gül- Eyüb’ün mahyas›- o kadar güzel
gözüküyordu ki…” der.

Eski ‹stanbul’la birlikte göz kamaflt›ran
medeniyetimize ve sa¤lam esaslara dayal›
olan kültürümüze sevdâl› olan Ruflen Eflref

Ünayd›n, köküne ba¤l› bir ayd›n olarak yaz›-
s›n›n sonunda flu de¤erlendirmeyi yapar:

“Kavuklu bir tafla yaslan›p ‹stanbul’u sey-
rettim; Eyüp’ten Sultan Ahmed’e kadar yüz-
lerce minare ve birçok mahya!... Bütün sefalet
manzaralar›n›, içindeki bütün ac›lar›, yabanc›
varl›klar› örten; yaln›z Türk’ün ve ‹slâm›n fla-
n›n›, zaferini karanl›klarda ›fl›ktan birer da¤
heyetinde göklere do¤ru ilân eden ‹stanbul!
Türklerin bir ufuktan öbür ufka kadar kendi-
leri için nurlarla çizdi¤i lâ-yemut ‹stanbul!...
Ah o ‹stanbul’u kucaklayabilseydim, öpsey-
dim, tekrar öpseydim. O kavuklu tafl›n dibin-
de bu ‹stanbul için birkaç gözyafl›m kald›.”(11)

YAHYA KEMAL’‹N EYÜP SEVDASI

Yeni Türk Edebiyat›’nda Eyüp semtini,
camiini, mezarl›¤›n› ve kültürünü fliir ve nes-
rinde en çok iflleyen edebiyatç›lardan biri flüp-
hesiz “Aziz ‹stanbul”un büyük flairi Yahya
Kemal Beyatl›’d›r. Beyatl›, medeniyetimizin
sözcüsü gibi gördü¤ü semtler aras›nda
Eyüp’ü de sayar. Eserinde “Ölümü mânevî
bir istirâhat gibi gösteren mezarl›klar fleh-
ri’nin güzelli¤i hâricinde Eyüb as›rlarca bir ir-
fan kayna¤› idi.” der.(12) ‹stanbul’un Türkler
eliyle fethedildikten sonra büyümeye bafllad›-
¤›na dikkat çeken Yahya Kemal, 1453’te al›-
nan “vîrâne ‹stanbul’un bir as›r sonra bütün
Avrupa flehirlerinin hem en büyü¤ü hem en
nüfuslusu hem de en ihtiflaml›s›” oldu¤unu
hat›rlat›r ve bu düflüncesini flu cümle ile ispat
eder:

“Türklük, 1453 de ‹stanbul’u fethettikten
sonra genifl bir mikyasta büyütmüfltü de. Fe-
tihten önce Eyüb küçük bir köy-
dü. Üsküdar ise dar bir kasabayd›,
fetihden sonra ikisi de birer flehir
oldular.” (13)

Beyatl›, küçük bir köy iken
serpilip geliflen ve güzel bir belde
olan Eyüp’ün fetihten sonra gös-
terdi¤i geliflmeyi eserinin baflka
sayfalar›nda da zikreder:

“Eyüb, bir sütçü köyü iken,
fethin rûhânî hât›ralar›n›n etrâf›n-
da, millî mîmârînin bütün güzel-
likleriyle bezenmifl, zamanla ge-
niflledikçe genifllemifl, ölümü gü-
zel gösteren, nazîrsiz bir ölüm
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flehri mertebesine ermifltir.” (14) Fetihten sonra
ilk infla edilen yerlerin Eyüp’te oldu¤una dik-
kat çeken Yahya Kemal, semtin maneviyat
dünyam›zdaki mühim yerine flu sat›rlarla ifla-
ret eder:

“Fâtih’in ilk temelini att›¤› yap›lar Eyüb
Sultan türbesi ve câmii oldu. Bütün Türki-
ye’de, belki bütün dünyâda en uhrevî bir fle-
hir olan Eyüb’ün bafllang›c› budur. Orada
ölümü güzellefltiren hava Türkiye Türklerinin
verdi¤i bir havad›r. Yüksek yarat›l›flta ecnebî
zâirlerin hepsi, ziyâret ettikleri Eyüb’e hayran
olmufl, onu rûhânî flehirlerin en güzeli addet-
mifllerdir. fiüphesiz ki, Bizans devrinde Eyüb
semti, bir sütçü köyü iken, orada, bu rûhânî
hava yoktu.

Daha 1453 de yap›lan Eyüb türbesinin
karfl›s›nda temeli at›lan Eyüb Câmii 1458 de
bitti. Türk ‹stanbul’un ilk câmii budur; fetih
rûhâniyetinin topland›¤› bir yer diye halk›n
sevgisini Devletin de ihtimâm›n› oraya çekti-
¤i için zaman zaman tâmir gördü. Lâkin tâ-
mirler yüzünden ilk fleklini de kaybetti. Nihâ-
yet, onsekizinci as›r sonlar›na do¤ru büsbü-
tün harâb oldu. Üçüncü Selim 1798 de teme-
linden bafll›yarak, daha genifl bir plânda yeni-
den binâ etti. 1800 de halka aç›ld›; hâlâ o flekil-
dedir. Türbeye de ikinci Mahmud esasl› bir
tarzda yeni bir flekil verdi.

‹lk Eyüb câmiinden ve Eyüb türbesinden
bir duvar bile kalmad›, lâkin millî itikad›n bu
harâretli merhalesinden, yavafl yavafl, zaman
zaman bir flehir do¤du. Her asr›n fârikas›n›
tafl›yan türbeleriyle, câmileriyle, mezarl›kla-
riyle, mukaddes makamlariyle, bu flehir hâlâ
gözümüz önündedir. (15)

Yahya Kemal, Ziya Gökalp’le yapt›¤› tar-
t›flmay› anlatt›¤› “Ezan ve Kur’an” bafll›kl› ya-
z›s›nda tek bafl›na ‹stanbul’u gezmeye ç›kt›¤›-
n› anlat›r. As›rlard›r devir devir içinde yaflan›-
lan bu flehri, daha yak›ndan tan›mak isterken
fethin mânâs›n› bu küçük fakat derin seyahat
esnas›nda anlad›¤›n› söyler. Tarihle iç içe ge-
çen bu ihtiflaml› yolculukta Eyüb’e de uzan›r:

“Elli yedi gün süren muhâsaradan ihtiyar
Ak fiemseddin’in kocam›fl bir kartal gibi kol-
lar›n› açarak top gürültüsüne kar›flm›fl bir ses-
le: ‘Yâ Müfettiha’l-ebvâb!’ diye ba¤›rd›¤› tepe-
lerden surlara bakt›m. ‹htiyar Karaca Bey’in
Rumeli askerlerini y›ld›r›m gibi boflaltarak

k›rd›¤› Edirnekap› ve Tekfur Saray› burçlar›-
n›n üstünde oturdum. Za¤anos Pafla’n›n elli
yedi gün Türk hamlesiyle y›kma¤a çal›flt›¤›
E¤ri Kap› ve Haliç kulelerini gezindim. Yedi-
kule’den Eyüb’e kadar Türk ordular›n›n bir
sel gibi taflt›¤› uzun yolda yürüdüm. Topka-
p›’dan Edirnekap›’ya kadar giden büyük sû-
run orta kap›s›ndan flehre girdim.” (16)

Yahya Kemal, bu muazzam seyahatin so-
nunda flu kanaate var›r: “Gezintilerimde bir
hâkikat keflfettim. Bu devletin iki mânevi te-
meli vard›r: Fâtih’in Ayasofya minâresinden
okuttu¤u ezan ki hâlâ okunuyor! Selim’in
H›rka-i Saâdet önünde okuttu¤u Kur’an ki
hâlâ okunuyor! 

Eskiflehir’in, Afyon Karahisar’›n, Kars’›n
genç askerleri siz bu kadar güzel iki fley için
dö¤üfltünüz!” (17)

Yahya Kemal’in “Aziz ‹stanbul”daki
Eyüp sitayiflleri bitmiyor. Bir semtten ziyâde
bir medeniyet olarak gördü¤ü Eyüp Sultan,
flairin gözünde bizim medâr-› iftihar›m›z olan
topraklardand›r. Bunu “Bir Rüyâ’da Gördü-
¤ümüz Eyüb” bafll›kl› yaz›s›nda flöyle izah
eder:

“Eyüb, Türklerin ölüm flehri Eyüb Avru-
pa topra¤›n›n bitti¤i sâhilde ‹slâm cennetinin
bir bahçesi gibi yeflil duruyor. Bu ölüm flehri-
ne bir defa girenler, kendilerini bir servi ve çi-
ni rü’yâs› içinde kaybolmufl gibi hissettikleri
zaman biliyorlar m› ki  hakikaten bir rü’yâda
bulunuyorlar? Çünki Eyüb ‹stanbul’u fethet-
meye gelen Türk ordular›n›n hicretin 857’nci
senesi bahâr›nda, surlara karfl› gördükleri bir
rü’yâ idi. ‹flte o rü’yâ Haliç’in kenar›nda flim-
di gördü¤ümüz yeflil flehir oldu.” (18)

Beyatl›, ayn› yaz›s›nda bir Bat›l›n›n
Eyüp’e vuruluflunu çok canl› bir flekilde dile
getirir:

“ Epey seneler evvel ‹stanbul’u görme¤e
gelen flâir Henri de Regnier, Eyüb mezarl›kla-
r›n›nbir yokuflunda durmufl, Türk ölümünün
derin bir vecdiyle, Türk ›rk›ndan do¤up, bi-
zimle berâber yaflay›p öldükten sonra, meza-
r›na sar›kl› bir tafl›n dikilmeyece¤ine ac›m›fl
ve ‘‹stanbul! Müminlerin o kadar sevdi¤i
Eyüb servilerinin alt›nda kendimi senin ölüle-
rinle kardefl hissettim’ demiflti. Bir Katolik flâ-
irini böyle söyleten Eyüb, bizi de içine ald›¤›
zaman fazla düflündürmüyor; orada âhiret
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havas›n› teneffüs ederken müsterîh oluyoruz;
zihnimizi yormuyoruz.” (19)

Makalesinin devam eden sayfalar›nda
Medine ile ‹stanbul aras›ndaki mesafeyi mu-
kayese eden flair, “Bu toprakta Medine’de
do¤mufl, Muhammed’le görüflmüfl ve konufl-
mufl olan bir sahâbe yat›yor ki ismi Ebâ Ey-
yûb Hâlid!... Medine nerede? Bizans saray›n›n
burçlar› nerede? Bunlar›n aras›nda ne münâ-
sebet var? Bu topra¤a ‹slâm›n yeflil nûru niçin
böyle bol ya¤m›fl?...” (20) Ve bu sualin ceva-
b›n› daha sonraki sayfalarda anlat›rken büyük
sahabenin yaflad›¤› hâdiseyi ve büyük pey-
gamberi evinde a¤›rlay›fl›n› anlat›r. Ard›ndan
fetih hâdisesini hat›rlat›r ve bu iki vak’a ara-
s›ndaki münâsebeti efleler. 

Türk sanatkâr›n›n bazen kendi de¤erleri-
ni fark edemedi¤ine iflaret eden Yahya Kemal,
“Türk topra¤› eski edebiyatta yoktur. Yeni
edebiyatta ise o kadar soluk bir hâldedir ki
bahse de¤mez. Hiçbir Türk flairi Eyüb’ü Hen-
ri de Regnier’in sonnet’lerinde gördü¤ümüz
gibi teganni edemedi. Frenklerin müphem bir
hisle anlad›klar› güzelliklerimizi biz anlama-
¤a bile meyletmedik” der. (21)

Böylece bir Türk ayd›n› olarak son derece
hakl› bir özelefltiri yapan Yahya Kemal, ‘va-
tan’ kavram›n› mevzu olarak seçen Abdülhak
Hâmid’in Endülüs, ‹ran ve Hindistan’a dâir
eserler yazd›¤› halde yan›bafl›ndaki Türk top-
ra¤›n› göremedi¤ini söyler. Tevfik Fikret ve
Halit Ziya Uflakl›gil gibi Servet-i Fünun nesli-
nin ise daha çok Büyükada, Taksim, Tepebafl›
ve Fenerbahçe ile Bo¤aziçi gibi semtleri sev-
diklerini ve bu semtleri eserlerinde anlatt›kla-
r›n› kaydettikten sonra Eyüb gibi gerçek Türk
ve ‹slâm semtlerinin ihmâle u¤ramas›n› affe-
demez. Yeni flairlerin, nâsirlerin, ressamlar›n
bir defa bile gözleri önünde duran topra¤a
bakmad›klar›n› büyük bir hicrânla söyler.

Yahya Kemal Beyatl›’n›n eserinde bulu-
nan “Saatler ve Manzaralar” yaz›s›nda geçen
“Eyüb’de Namaz Saati” bafll›kl› bir bölüm
vard›r ki, flahane tasvirlerle inanç dünyam›z›n
bu müstesna beldesi nefis bir flekilde anlat›l›r.
Eyüb’ü: “Eyüb’ün güzide ve mütefekkir genç-
lerine iftara gittim. ‹ftardan sonra gezmeye
ç›kt›k. Bu gecenin hât›ras›n› hiçbir zaman
unutam›yaca¤›m. Eyüb’ü sabah, ö¤le ve ak-
flam saatlerinde, kandil günlerinde görmüfl-

tüm. Fakat gece uhrevi bir âlemmifl” diye bafl-
lad›¤› bu yaz›da Eyüb’de yaflad›¤› muhteflem
bir Ramazan gecesini dile getirir. (22)

Bu bölümü büyük flairin birkaç m›sra›yla
bitirmek münasip olur  diye düflünüyorum.
“Bizler ölülerimizle var›z” diyen Yahya Ke-
mal, ahirete göçenlere sesleniyor:

Mütesellî yat›n! Mes’ûd ölüler!
Uhrevî Eyüb’de, lofl Üsküdar’da
Mütesellî yat›n! Mes’ûd ölüler!
Göksu’nun akt›¤› yeflil Hisar’da.(23)

CUMHUR‹YET DÖNEM‹ TÜRK EDE-
B‹YATINDA EYÜP

Ahmet Hamdi Tanp›nar da Eyüp’e ilgisiz
kalamayan edebiyatç›lardan. Onun Befl fiehir
kitab›nda en fazla yeri iflgal eden ‹stanbul bö-
lümünde Eyüp’ten de bahsedilir. Eski mima-
rimizden söz ederken, “Eski damat vezirlerin
oturduklar› Ayvansaray ve bilhassa Eyüp ta-
raflar›nda as›l güzelliklerini yapan saraylar
kaybolduktan sonra bu küçük eserler kalm›fl-
t›r” diye not düfler. (24)

Türk fliirinde yeni bir ç›¤›r olan Befl Hece-
ciler aras›nda yer alan flair Halit Fahri Ozan-
soy, “Eyüp S›rtlar›nda” fliirinde bizi hem sem-
tin hem de mezarl›¤›n manevi ikliminde do-
laflt›r›r. Anne sevgisinin vurguland›¤› bu fliir-
de flair, “annesizli¤in” ›zd›rab›n› mükemmel
m›sralarla dile getirir. Ozansoy, fliirinde flöyle
diyor:

Bir servi, bir mezar, bir susuz çeflme
Akflam, gökte koyu bir mavileflme
Uzakta bir göle benziyor Haliç
fiair sen bu fliiri yazmad›n m› hiç
Sen nas›l cihandan renk al›rs›n da
Annenin yatt›¤› Eyüp s›rt›nda
Görmezsin bu hüzün çerçevesini
Gel dinle bu garip kumru sesini
Kalbi yetim olan bu sesi dinler
Gözün yaflarsa da için serinler
Dinle bak: Ne hazin ne içli ‘Hu, hu’
Üstünde titrerken annenin ruhu
Bu aziz toprakta saatlerce kal,
Hatta bütün gece, bütün gece kal
Ve bafl›n dayal› kara serviye
A¤la, için için ‘ah anne’ diye.

Necip Faz›l K›sakürek de “‹stanbul”
fliirinde Eyüp’ten bahseder ama manevi bir

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

209

Resim 4; Ahmet Hamdi
Tanp›nar

(19) a.g.e., s. 127.

(20) a.g.e., s. 127.

(21) a.g.e. s. 139. 

(22) a.g.e., s. 157.

(23) a.g.e., s. 154.

(24) Befl fiehir, Ahmet Ham-
di Tanp›nar, Milli E¤itim Ba-
s›mevi, 1972, s. 179.



iklim tafl›yan “Eyüp” semtini “öksüz” olarak
vas›fland›r›r. fiairler Sultan› flöyle der fliirinde:

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 yar olmaz, ‹stanbul gibi diyar;
Güleni flöyle dursun, a¤layan› bahtiyar...
Gecesi sünbül kokan Türkçesi bülbül kokan,
‹stanbul,
‹stanbul… 

Eski ‹stanbul’u çok iyi tan›yan ve
anlatan yazarlar›m›zdan biri de Osman
Cemal Kayg›l›’d›r kuflkusuz. “Köfle Bu-
cak ‹stanbul” onun selis bir üslup ve ak›-
c› bir dille kaleme ald›¤› yaz›lardan olu-
fluyor. Yaz› ve eserlerinde âdetâ ‹stan-
bul’un foto¤raf›n› ç›karan Kayg›l›,
“Eyüp Hâlâ O Eyüp, Fakat ‹nsanlar› De-
¤iflmifl” bafll›kl› yaz›s›nda geliflim ve de-
¤iflim içindeki semtin eski ve yeni duru-
munu mukayese ederken büyük bir hü-
zün dalgas›na kap›l›r:

“Kaç sene var ki inmedi¤im, görme-
di¤im Eyüp’ü nas›l b›rakm›flsam gene
öyle buldum. Mübarek yer hiç de¤iflme-

mifl, her fley yerli yerinde, yaln›z insanlar çok
de¤iflmifl! Bildiklerimden, tan›d›klardan, ah-
baplardan kimi sordumsa:

- Yok dediler, o buradan tafl›nd›!” (25) Kay-
g›l› do¤up büyüdü¤ü semte çok yak›n olan
Eyüp’ü bahçeleri bostanlar›yla, oyuncakç›lar›

kebapç›lar›yla, bal›kç›lar› kaymakç›lar›y-
la, mezbahas› gazinosuyla k›sacas› bütün
flehir dokusuyla anlat›r bu özlü yaz›s›nda.

SÂM‹HA AYVERD‹’N‹N EYÜP
HÂTIRALARI

Eyüp Sultan, her yazar›n dilinde fark-
l› bir özellikte, apayr› bir tatta, bir baflka
güzelliktedir. Her flair ve yazar bu mane-
viyat kokan semti kendi zaviyesinden
görmüfl ve okuyucular›na o hâliyle aktar-
m›flt›r. Eserlerinle eski ‹stanbul’u anlat›r-
ken, o devirlerin unutulmamas› gereken
âdetlerini, geleneklerini ve inançlar›n› ha-

t›rlatan de¤erli yazar Sâmiha Ayverdi, “‹stan-
bul Geceleri”nde Eyüp Sultan’› çok güzel tab-
lolar hâlinde âdeta gözlerimizin önünde res-
meder. “Eyüp’ün say›s›z, hesaps›z köflklerin-
den ve sâhilhaneleri”nden bahsetti¤i gibi
semtin tarihî karakterini flu sat›rlarla ifade
eder:

“O Eyüp ki as›rlar boyunca bir zevk ve sa-
fâ mahfleri olan Sâdâbâd’a akan selin yalay›p
geçti¤i bir semtti. Hele bahar e¤lencelerinin
bu flâflaal› dura¤›ndan sular karard›¤› vakit
dönen renk renk sazl› sözlü kafilelerin kay›k-
lar›, piyâdeleri, sandallar› Eyüp’e kadar toplu
olarak gelir, su üstünde yelpâzeleflen kay›k-
lar, bir efsâne mahlûku gibi, sanki görünmez
eller taraf›ndan itilip, nazl› nazl›, âheste âhes-
te sürüklenerek bu noktada her biri kendi isti-
kâmetlerine da¤›lmaya bafllard›.” (26)

Ayverdi, Eyüp’ün ruhaniyat›n› aksettirir-
ken, onun dünyevî olan taraf›n› da ihmal et-
mez. Meselâ semtin en yayg›n olan meslekle-
rinden “oyuncakç›l›k” üzerinde durur, “Eser-
i ‹stanbul” denen porselenlerini hat›rlat›r.
Ama yazar, önce semtin dejenerasyonlara
karfl› tavr›na ve sa¤lam durufluna iflaret eder:

“Eyüp denen bu durak, derdini gizlemeyi
derman bellemifl kimselerin derin sükûnu
içinde gün günden köhneleflmesine, içtimâî
ve iktisâdî muvâzenesinden her gün biraz da-
ha kaybedip sars›lmas›na ra¤men, gene de
kuvvetli bir îman siperi içinde olmak imtiyâ-
z›ndan dolay›, flehrin umûmî hayât›ndan dal-
ga dalga çarpan tereddî âfetine, hemen her
semtten fazla karfl› koyabiliyordu. Orada
îmanla ifl birli¤i yapan görenek ve gelenek,
köksüzlü¤ün, ruh ve ahlâk bozgunculu¤unun
hücumlar›na siper kaz›yor, pusu kuruyor, çok
defa da gâlip ç›k›yordu. Amma ne yaz›k ki,
bu ölüm kal›m müdâfaas›na ergeç hezîmete
götürecek taassup hastal›¤›ndan, kütlenin bü-
tünü gibi, o da kendini kurtaramam›flt›.

Eyüp, merkezden muhîte do¤ru yelpâze
gibi aç›lan flehrin içinde, yar› müstakil ve ka-
rakteristik hayât› ortas›nda, her fleyi kendi ça-
t›s› alt›nda aray›p bulan kimselerin merdüm-
girizli¤i içinde, kendi kendine yeten bir semt
say›l›rd›. Avlusunda, k›fl›n bile bir topal leyle-
¤i, durup dinlenmeden ya¤an bir güvercin
sa¤na¤› bulunan câmiinden ve memleketin
dört köflesinden ziyâretçi toplayan türbesin-
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den, sükût iflâreti veren zenci parmaklar› gibi,
havaya kalkm›fl hesaps›z servilerinden baflka,
oyuncakç›lar›, kebapç›lar›, kaymakç›lar›,  tafl-
ç›lar›, bahçeli bahçesiz s›ra s›ra kahvehânele-
riyle nam alm›fl bir çarfl›s› da vard›.

‹stanbul flehrinin bu kat›fl›ks›z semtini, s›-
n›rlar› k›rlara ve da¤lara dayand›¤› için biraz
da köy saymak mümkündü. Belki de kayma-
¤›n›n dilere destan oluflu, civar köylerin man-
d›ralar›ndan indirilen köpüklü ve hâlis sütler
yüzündendi. Oyuncakç› ise, göbe¤ine ayna
k›r›¤› yerlefltirip üstünü k›rm›z›ya boyad›¤›
minicik testileri, saks›lar›, komflu tu¤la har-
manlar›n›n a¤dal› çamurundan yo¤ururdu.

Hele as›rlarca evvel bu semtin “Eser-i ‹s-
tanbul” damgas› vurulmufl porselen iflleri,
belki yeryüzünün en ileri san’at örneklerin-
den say›l›rken, o zamanlar kim bilir hangi
madde ve ruh terkîbinin k›vâm›ndan faydala-
narak, dünya porselen sanâyi ile boy ölçüflür
olmufltu?” (27)

Sâmiha Ayverdi’nin yak›n arkadafl› Safi-
ye Erol da Makaleler’inde Eyüp’ten ve Eyüp
Sultan’dan bahseder. “fiehirde Bir Dolaflma”
bafll›kl› bir makalesinde, ‹stanbul’un asrileflir-
ken mânevi huzur sâhalar›n› ve eski rehâvet
köflelerini kaybetmesine gönlünün râz› olma-
d›¤›n› belirten Erol, bu düflüncesini flöyle
aç›klar:

“Ne câmi avlular›ndan, ne flad›rvanlar-
dan sebillerden ne çardakl› kahvelerden vaz-
geçmek isterim: Sokak sat›c›lar›n›n as›rlar kli-
flesinin ç›kan seslerinin mevsimlere ve günün
saatlerine göre tiryâkisiyim. Yeni zaman bo-
zac›lar›m›z›, gece simitçilerimizi sildi süpür-
dü. Mâcuncular› yeni nesil bilmez bile: Hani o
kuyu f›nd›klar›, kuzu kestâneleri? Kim bilir
Tahmis taraflar›nda, belki Eyüpsultan’da hâlâ
vard›r. Biz göremiyoruz.” (28)

“Kuzu” bafll›kl› makalesinde Türk mutfa-
¤›ndan bahseden Safiye Erol, bir yerde Eyüp
kebapç›lar›n›n kulaklar›n› ç›nlat›r ve flöyle
der:

“Eski Türk mutfa¤›nda et, daha ziyâde
harç gibi kullan›l›rd›, k›yma, küçük kufl bafl›
tarz›nda. Eyüpsultan’da ve Edirne’de tan›d›-
¤›m iki ihtiyar kebapç›n›n flifle dizdikleri min-
nac›k lokmalara dikkat ettim, et rasyonumu-
zun asl›nda küçük tutulmufl oldu¤unu anla-
d›m.” (29)

Romanc› Erol, “Dinî Ziyaret-
ler” bafll›kl› bir baflka makalesinde
maneviyat büyüklerinin ve Allah
dostlar›n›n kabir ve makamlar›n›
ziyaret etmenin gereklili¤ine ve
insana kazand›rd›¤› huzura dik-
kat çeker. Bu bölümde türbelerle
dolu Eyüp’ün Müslüman kimli¤i-
ne temas edilir:

“Seyahatlerimizde yolumuz,
dîn ve millet ulular›n›n kabri sem-
tine u¤rarsa, ziyârette kusur etme-
meliyiz. Bu güzel kâidenin güzel
tarzda uyguland›¤›n› ben Eyüb
Sultan ve Fâtih’te gördüm. O
semtlere u¤ra¤› olan halk çok de-
fa, dönemeçler yap›p yolunu uzat›r. Eyüb Sul-
tan’a ve Sultan Fâtih’e niyaz etmeden geç-
mez.” (30)

EYÜP’E SEVDALI ED‹P: Z‹YA OSMAN
SABA

Eyüp Sultan’› semtini, camiini ve özellik-
le mezaristan›n› eserlerinde en çok iflleyen fla-
ir ve hikâyecimiz denilebilir ki Ziya Osman
Saba’d›r. Küçük yaflta annesini kaybeden;
Eyüp kabristan›na defnedilen annesini, baba-
s› ve anneannesiyle birlikte çocuklu¤unda s›k
s›k ziyaret eden Ziya Osman’›n hem fliirlerin-
de hem de hikâyelerinde Eyüp önemli bir yer
tutar.

Meselâ “‹stanbul” fliirinde çocuklu¤un-
dan olgunluk yafl›na kadar yaflad›¤› flehri dö-
nem dönem anlat›rken, annesinin yatt›¤›
“Eyüp”ten bir tan›fl edas›yla bahseder:

Benim de say›lmaz m› oralar?
Elimi tutar gibi iki yan›mdan,
Babam›n yatt›¤› Küçüksu,
Anam›n topra¤› Eyüpsultan.

Ziya Osman’›n Eyüp’ü anlat-
t›¤› en güzel fliiri 1942 y›l›nda he-
nüz 32 yafl›nda iken kaleme ald›¤›
“Topra¤›m”d›r. Çünkü bu fliirde
en çok sevdiklerini misafir eden
semte yerleflmek arzusu duyar.
Bu semtte oturup ölüleriyle birlik-
te olmay› diler. Bir yanda ölmüfl-
leri, öte yanda yak›nlar›yla birlik-
te hayat› daha da dolu yaflamak
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ister. fiiir bir bak›ma Saba’n›n fliirlerindeki te-
mel motifi de yans›tmas› bak›m›ndan çarp›c›
bir örnek. fiöyle diyor flairimiz:

Ne kadar istiyorum, akflamleyin, ezanda,
Eski bir evde olmak, orda, Eyüpsultan’da;
Bir yanda ölmüfllerim, bir yanda kalanlar›m.

Duyay›m: Gece, gündüz, hayat, ölüm iç içe,
Dallara konan karga, cam›m› vuran serçe,
Toprakta yatan annem, eli dizimde kar›m.

Ahret dolsun içime kumrular›n “Hu”sundan
Diyeyim, camiinin geçerken avlusundan.
fiu musalla tafl›nda bir namaz yataca¤›m.

Bir tabutun içinde s›r vermeden gidenler,
Orda, beyaz tafllarla y›llard›r beni bekler,
Benim de gözlerime yak›n olsun topra¤›m.

Ziya Osman, fliirinin yan› s›ra nesirlerin-
de de Eyüp Sultan’dan, özellikle çocuklu¤un-
da babas›yla ve anneannesiyle birlikte vefat
etmifl olan annesini ziyaretlerini anlat›r. Me-
sut ‹nsanlar Foto¤rafhanesi’nin en güzel hikâ-
yelerinden “Yaz Gezintileri”nde 1920’lerin
Eyüb’ünden canl› sahneler görürüz. Bu hikâ-
yeyi 1956’da çocuklu¤una dönerek yazan Sa-
ba, mezarl›¤›n d›fl›nda Eyüp’ün sosyal haya-
t›ndan kesitler verir, özellikle canl› çarfl›lar›n-
dan bahseder bu hikâyesinde. 

“Rüzgâr›n bile âdeta rüzgârlaflamad›¤› iki
k›y› aras›ndaki kül rengi su üzerinde, o bam-
baflka vapurlarla yavafl yavafl, süzüle süzüle
eriflti¤imiz Eyüp’e bir kere de babamla gitti¤i-
mizi hat›rl›yorum ama oraya as›l, annean-
nemle kaç kere gitmifltik!... Babam, annemin
ölümünden sonra evlendi¤ine göre, oraya gi-

difli de bir çeflit ‘formalite’nin yerine geti-
rilifli de¤il miydi?.. Oysa ki anneannem,
unutmad›¤› kocas›na, k›z›na, genifl bir
evde sereserpe ömür sürüp flimdi flurada
o evin ne kadar da küçülmüflü ve basiti
dört parmakl›k aras›nda, üzerlerinde bir-
tak›m yaz›l› tafllarla gene bir araya gel-
mifllere; bir gün kat›laca¤›n› bildi¤i,
Eyüp’teki bu ikinci ailemize içinden ko-
pan bir istekle s›k s›k gidiyor, yan›na da
beni al›yordu. Uzak misafirliklere gidifl-
lerimizdeki gibi giyiniyor, bir eline flem-
siyesini al›yor, öteki eliyle, uzaktan yol-
lara ç›k›fllar›m›zdaki gibi, o yollar›n bin

türlü kaza ve belâs›na karfl› beni gûya daha
emniyette bulundurmak, bir tramvay›n alt›na
kaç›rmamak, bir otomobile kapt›rmamak için
elimden daha s›k› s›k› tutuyordu. Bu ziyaret-
ler de ölülere  -onlar iade edemeyecek olsalar
bile- bir misafirlik de¤il miydi? Ondan, bu mi-
safirlikleri –hem de anneannemle birlikte gi-
dildikten sonra- öbür misafirlikler aras›nda,
flimdiye kadar anm›fl bulunmam lâz›m gel-
mez miydi?.. Yaz›k ki, ölüleri ne kadar unut-
mak istemesek gene de az ve geç hat›rl›yo-
ruz!... Kulaklar›mda, anneannemin galiba taf-
tadan çarflaf›n›n h›fl›rt›s›, gözlerim, o çarflaf›n
uzun ete¤i alt›ndan, kâh sa¤, kâh sol bir an
görünüp kaybolan siyah iskarpin uçlar›na iki-
de bir tak›larak, Eyüp çarfl›s›ndan, camisinin
avlusundan geçer, K›rkmerdivenler’i t›rma-
n›rd›k. Orada yaln›z bizim yak›nlar›m›z m›
vard›? ‹stanbul u¤runda flehit düflmüfl Eyüp
Sultan’dan bafllay›p bir zamanlar, berrak ma-
vi gözleri, süt beyaz sakal›yla, biz görmeden,
yan›bafl›m›zda, saray›nda yaflam›flken, demin
iskeleye ç›kar ç›kmaz türbesi de karfl›m›za ç›-
k›vermifl Sultan Reflat’a var›ncaya kadar, er-
kek, kad›n, büyük, küçük, zengin, fakir, oraya
ne çok insan, ölüp getirilip gömülüp b›rak›l-
m›flt›! Orada onlarla da, flimdi renkleri solmufl
veya büsbütün uçmufl olsa bile kal›plar› hiç
bozulmam›fl fesli, türlü kavuklu erkekler; süs-
lü, çiçek oymal› mezar tafllar›yla âdeta yafl-
makl›, feraceli han›mlar; minik fesli küçük
tafllar› âdeta ben yaflta, benim gibi çocuk ol-
mufllar; benden önce, kuflak kuflak, böyle çe-
flitli k›yafetlerle bürünüp yaflam›fllarla da ta-
n›fl›yorum. Onlar bize yol veriyorlar ve biz
aralar›ndan geçiyorduk. Ben, flaflk›n, ad›mla-
r›m›, kaza ile bir yerlerine basmaktan korka
korka, ancak atabiliyordum. Annaennemin,
Sultan Reflat’›n türbesinden beri, dudaklar›
k›p›rd›yor, belli, Eyüp Sultan’›nkine en uzun
süren dualar›n› ediyordu. Onu, bildi¤im ka-
dar›yla ben de taklide u¤rafl›yordum. Evet,
burada, Bo¤az’›n bir ‘baflka hayat’la dolu iler-
lerindeki gibi türküler m›r›ldan›lam›yor, insa-
n›n bo¤az›na bir fley t›kan›yordu.

Aile mezarl›¤›m›z›n parmakl›k kap›s›n-
dan girip bu kadar insan aras›nda nihayet bi-
zimkileri bulunca, hemen orada, sa¤dan bi-
rinci mezar, ölümünden sonra dünyaya gel-
memle ad› da bana verilen, annemin amcas›-
n›nd›. Anneannem, onun, doktorlar, hastal›¤›-
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n› anlayamadan -bunda, o zaman›n  bütün
doktorlar› hesab›na bir anlay›fls›zl›k pay› da
ç›kararak- genç yaflta ölümünü bana kaç kere
anlatm›flt›. Uzun, üstüvanî, mermer tafl› da,
foto¤raflar›ndaki, gene eski kad›nlar›n ‘sülün
gibi’ diyecekleri boyunu düflündürüyordu.
Onun yan›nda; baflucunda büyükbabam›n,
ayakucunda annemin tafl› olmak üzere, baba,
k›z,  daha küçük, gösteriflsiz tafllarla, koyun
koyunayd›lar. Anneannem, k›z›n›n mezar ta-
fl›n›n bafl›na usulca elini koymakla, onun, da-
ha küçücük bir k›zken, boyu ancak flu mezar
tafl› kadar var yokken kaç kere yapt›¤› gibi,
gene saçlar›n› m› okflamak istiyordu? Orac›¤a,
bir kenara ilifliyorduk. Daha do¤rusu, ben
kendi hesab›ma, bir köfleye büzülüyordum.
Anneannem, yol boyunca çarflaf›n›n pelerinin
alt›nda tuttu¤u, öyle ki, o âna kadar, tafl›d›¤›-
n›n bile fark›nda olmad›¤›m küçük bir paket-
ten bir fleftali ç›kararak bana uzat›yordu. Bah-
çemizdeki fleftali a¤ac›n›n, yolda susay›nca,
sucular›n bardaklar›yla su içilemeyece¤inden,
bizimle birlikte tâ buralara gelmifl iri yemiflini
hem tan›yor, hem, böyle bir yerde, yad›rg›-
yordum. Art›k, bir fley yemek, dilim dama¤›-
ma yap›flsa da, topraktaki bunca insan aras›n-
da susuzlu¤umu gidermek mümkün müydü?
Ne yapaca¤›m› flafl›rm›fl, çevremdeki mezar
tafllar›na bak›yordum. Neden sonra, misafir-
likte, ikram edileni geri çevirmenin ay›p ola-
ca¤› endiflesiyle elim, ister istemez, fleftaliye
uzan›yordu. Sahiden de, o fleftali, herhalde iç-
lerinden birinin dikip yetifltirdi¤i a¤ac›n bu
kimbilir kaç y›l sonraki yemifli gene onlar›n
bir ikram› olmuyor muydu?...” (31)

Ziya Osman bir ‹stanbul sevdâl›s›d›r. Bir
gün tayini Ankara’ya ç›k›p da ‹stanbul’dan
ayr›lmak zorunda kal›nca büyük bir teessüre
kap›l›r. “B›rakt›¤›m ‹stanbul” o hislerin tercü-
man›d›r. O ‹stanbul’un flatafatl› e¤lence yerle-
rine de¤il, “sevdiklerinin mezar›n› ziyaret et-
mek üzere o mütevazi Eyüp vapuruna bin-
mek” ister. Ruhunun derinliklerini yans›tan
bu hikâyenin son sat›rlar›nda derin bir hasre-
tin ac›larla yüklü iç çekifllerini hissederiz:

“‹stanbul! Senin o gazetelerde gece elbise-
siyle gidilece¤i ilan edilen yeni e¤lence yerle-
rini, yeni gazinolar›n›, lidolar›n› istedi¤im
yok; ben, orada bir Hukuk talebesi iken kita-
b›m› al›p çal›flmaya gitti¤im Gülhane park›na

yine gidip, o eski s›raya oturmak istiyorum.
Ben, senin Ada vapuruna de¤il, sevdiklerimin
mezarlar›n› ziyaret etmek üzere o mütevazi
Eyüp vapuruna binmek istiyorum. ‹stedi¤im,
o, kalabal›¤› ile beraber ruhu da de¤iflmifl Be-
yo¤lu’nda e¤lenmek de¤il, ben ruhuma denk,
fakat ‹stanbul’un sokaklar›nda, serin bir son-
bahar gününü bir harman gibi sar›narak sade-
ce yürümek istiyorum.” (32)

Ziya Osman, ömrü tamam olup vâdesi
dolunca hayat› boyunca hasretini duydu¤u
Eyüp mezarl›¤›nda topra¤a verilir. Tarih 29
Ocak 1957. Bir k›fl günü dostlar› onu fiiflli Ca-
mii’nden al›p fliirlerinde ve hikâyelerinde sev-
giyle and›¤› Eyüp Sultan’a getirirler. Camiden
geçirip mezarl›¤a yönelirler ve ömür boyu rü-
yalar›na giren sevgili annesinin yan›bafl›na 31
Ocak’ta defnederler. “Ölüm flairi”nin ölümü,
dostlar› edebiyatç›lar› büyük kederlere sevke-
der. Behçet Necatigil Ziya Osman’›n ölümünü
ve topra¤a veriliflini flu duygularla tasvir
eder:

“Ziya Osman, 31 Ocak’ta topra¤a verildi.
‘Eski Bir Evde olmak, orda Eyüpsultan’da’ di-
yordu. Hayatla ölümü iç içe yaflam›fl, beyaz
fliirler flairi, özledi¤i yerde, özledi¤i eve göçtü.
Kar ya¤›yordu,  temiz-beyaz. Ve serviler, kara
nuranilikleri içinde bir kandil gecesine haz›r-
lan›yorlard›. Hayat› beyaz, ümitleri beyaz,
iman› beyaz, aziz flair için, böyle dini bir gün-
de, bir kandil gününde, ötedünya çiçekleri
karlar›n alt›na anneci¤inin yan›na gömülmek,
ömrü boyu özledi¤i en Tanr›sal saadetti her
halde. Tanr›dan bunu istemifl, istedi¤i oldu.”
(33)

Ve ne ac›d›r ki Eyüpsultan’›n bu kara sev-
dal› flairinin bugün mezar› bilinmiyor. Daha-
s›, mezar›n›n kayboluflu hiçbir gazeteye, rad-
yoya, televizyona haber konusu olmuyor. Bu
hazin ve kederli bir tecelli, fakat Ziya Os-
man’›n eserlerinin yeniden bas›lmas›, bütün
yaz›lar›n›n toplanarak yay›nlanmas›, hakk›n-
da yaz›lanlar›n bir kitapta toplanmas› ve ona
dâir önemli toplant›lar›n yap›larak gündeme
gelmesi ise bizim için bir gerçek teselli!...

fiA‹RLER‹N SEVD‹⁄‹ SEMT

Eyüp, Cumhuriyet devrinin ba¤›ms›z fla-
irlerinden Faz›l Hüsnü Da¤larca’n›n fliirinde
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de yer al›r. “Haliç” fliiri flairin semte ve yafla-
yanlar›na bak›fl›n› bize göstermektedir:

Eyübün oyuncaklar›, all› bebek, güllü canbaz
Halicin uzunlu¤unda hepsi

….
Haliç, a¤›rl›¤› gün artan tepsi
Eyüp’te Cuma, binlerce inanç, Tanr›s›na aç›l-

m›fl avuçlar
Güvercinlerle çocuklar›m›z bir ak suda birlefl-

mifl
Sonrada pazaryeri dayanm›fl karpuz karpuz,

bal›k bal›k ulu tap›na¤a dek
Sonra ayakkab› boyac›lar›, sand›klar› sar›dan

pembeye, binlercesi birden
Halicin yeni ça¤›n› yarat›r hepsi
Haliç bir uzun tepsi,
Eyübün yafll› kad›nlar park›nda düflünür nur-

dan nineler,
S›rtlarda ölülerle birlikte, ‹stanbul’u görmek
Geçmiflin kaç›fl›  duyulur, duyulur gelece¤in

ayak sesleri titrersiniz
A¤›z  a¤›z ekmek tad›nda bir savafl,
Halicin güzelli¤inde hepsi.

Modern Türk fliirinin ustalar›ndan ‹lhan
Berk de Eyüb’ü m›sralar›nda diline dolar:

Ve Eyüp’e bak›yorum. 
Eyüp’te su suya benziyor
Bir ev bir eve. Bir yaprak bir yapra¤a.
Ve incecik çiziyor geceyi bir kâ¤›t bir a¤aç
Ve eski yeflil  denilen bir yeflil
Ve bir su çark›

Cumhuriyet dönemi flairlerimizden Su-
nullah Ar›soy ve Edip Ayel’in “Eyüp” isimli
fliirleri vard›r. Behçet Kemal Ça¤lar ise
“Eyüp’te Akflam” fliirini yazm›flt›r: “Cennet
bahçesinden bugüne kald›k/Çatlayan bir nar-
la renkli ortal›k” diyerek semti tasvir eden fla-
ir, Eyüp’e hâkim olan dinî dokunun biraz da
servilerden kaynakland›¤›na iflaret eder: “Ser-
vi boylu yatm›fl yere upuzun/ Servi ekler ba-
fl› ucunda mahzun.” Kabirler ve burada ya-
tanlar hakk›nda bir hayli orijinal teflbihler ya-
pan Behçet Kemal’e göre servilerin bir bekçi
gibi bekledi¤i “servi boylu”lar›n yatt›¤› me-
zarlar bu semtin siluetini oluflturmufltur. Bir
mezardan söz ederken “Sahibi secdede bir
mermer kavuk” der. Kabrin tepesindeki ka-

vu¤un sahibinin secdeye varmas›, ölümün
Allaha bir boyun e¤ifli ve ona teslim oluflu de-
mektir. fiair, bu fliirinde “Canla tafl kesilmifl,
tafllar dirilmifl” derken, asl›nda her fleyin yer
de¤ifltirdi¤ini vurgulamak ister. Ça¤lar, me-
zarl›ktaki hareketlili¤i bir secde hâline haz›r-
l›k olarak görür: “Bafllar›nda ‘Eyyüp’ görün-
mez önder/ Gelmifller bu akflam vecde/ Gü-
zelin önünde etmeye secde” derken Ebâ Ey-
yübel Ensarî’nin öncülü¤ündeki bütün ölüle-
rin “Güzel” olarak tan›mlad›¤› Allah’›n önün-
de secde etmeye haz›rland›¤›n› anlatmak is-
ter. Art›k “serviler cemaat, ç›narlar imam” ol-
mufltur ve toplu bir ibadet, bir k›yam hareke-
ti meydana gelmifltir:

Serpilince uzak minarelerden

Tafl kesilmifl eller do¤rulur yerden

Dik bafllar sessizce topra¤› bulur

E¤ik tafllar yavafl yavafl do¤rulur.

fiair mezarl›kta geçirdi¤i akflam kabirler-
de yatan ölülerin âdeta dirildi¤i duygusuna
kap›lm›flt›r. Çünkü, uzaklardan gelen ezan
sesleri, kabristana egemen bir uhrevî hava
meydana getirmifltir. Bu yeniden hareketlilik
adeta bir ba’sü ba’del mevti, ölümden sonra
bir dirilifli müjdeler. (34)

‹stanbul’un en eski semtlerinden Eyüp
uhrevî bir âlemin derin izlerini tafl›d›¤› için
bir çok flairin yan› s›ra ‹brahim Minneto¤-
lu’nun da fliirine konu olur. fiairin “Eyüp Sul-
tan” isimli fliirine göre “Her köflesinde bir
kubbe,/ Her sokakta bir türbe”si olan semt,
“dula, yetime” teselli da¤›tmaktad›r. Eyüp
Camii’ne ve türbesine kimi hastal›¤›na flifa,
kimi derdine deva, kimisi ise sadece Allaha
dua etmek için gelmektedir flaire göre. (35)

Tabii ki Eyüp’ü anlatan flairler ad›n› and›-
¤›m›z birkaç isimden ibaret de¤il.. Hisar gru-
bunun en iyi flairlerinden Mustafa Necati Ka-
raer de “‹stanbul Olmak” fliirinde flehrin
muhtelif semtlerini dolafl›r. “De¤iflen belki
bo¤az›n sular›,/ Ben ‹stanbul sabah›nda seni
buluyorum/ Nas›l söylemeli bilmem ki afla¤›
yukar›: Ben ‹stanbul’a geldim mi, ‹stanbul
oluyorum” dedikten sonra Bebek’te, Kavak-
lar’da, Beyo¤lu’nda ve Üsküdar’da dolafl›r.
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(34) Benden ‹çeri, Behçet Ke-
mal Ça¤lar, Ajans Türk Mat-
baas›, 1966, s. 33.

(35) A¤van,‹brahim Minne-
o¤lu, Hatipo¤lu Yay›nlar›, s.
82.



Eyüp’e u¤rar flair ve flöyle der:

Beni Eyüp’e götürür bulutlar,
Belki onlar›n da bir bildi¤i var.

Adapazar› do¤umlu olmas›na ra¤men,
çocuklu¤u Eyüp’te ve Haliç çevresinde geçen
Nusret Karaca “Ben Haliç’in Çocu¤uyum” fli-
irinde fizikî olarak ayr›lsa da kopamad›¤›
semti son derece lirik m›sralarla anar:

Ben
Haliç’in çocu¤uyum
Eyüp’te büyüdüm.
Sütlüce’den Balat’a
Sandallarla ben geçtim
Ben
Haliç’in çocu¤uyum
Orada 
Erken çalard› fabrika düdükleri
‹flçiler otururdu 
S›rt s›rta vermifl evlerde
‹nsanlar yorgun kalkard› yataklar›ndan
Biz çocuklar 
Kana kana içerdik sular›
Eyüp çeflmelerinden

fiair, fliirine daha sonra flöyle devam eder:

Ben
Haliç’in çocu¤uyum
Akl›mda hep Haliç
Eyüp Sultan’da kufllar
Avlusunda dua eden annem
D›flar›da simitçiler
Bir babam kald› orada
Bir de mezarda annem
Akl›m hâlâ Haliç’te

Günümüz flairlerinden ‹rfan Çiftçi, “Se-
sim de ‹ncir A¤ac›nda” fliirinde farkl› bir ses
verir bu beldeye:

Hayat›mdan nefesin savaflta baba
Eyüpsultan’da öldüm bir ö¤lenin s›rt›nda
Gurub bo¤umlar›nda titrerken
Rumeli türkülerinde baykufl telekleri büyüdü
O k›zlar›n yüzünde keman sesi sirto
‹ncir çekirde¤ini a¤lat›r kalbimizde

Çiftçi fliirini flu m›sralarla bitirir:
Ay tutuldu f›s›lt›yla
Gök ve yer tanla uyand› ancak

Bismillahirrahmanirrahim.

fiemsi Belli de fliirinde Eyüp Sultan’›
anar: 

Takvimler de¤iflti ama
Hiçbir fley de¤iflmedi inan. 
Eyüp Sultan’da dualar ediliyor 

Bedirhan Gökçe, “Ayasofya Garipti” fli-
irinde Eyüp’ten s›k s›k söz ederken, Eyüp’ün
manevi kardeflleri mâbetlerden de sevgiyle
bahseder:

Dolaflt›m ‹stanbul’u sabaha karfl› 
Afliyan, Eyüp Sultan, Kapal›çarfl› 
‹çimdeki hüzünle durdum önünde, 
Ayasofya garipti, ben a¤lamakl›. 

fiimdi Eyüp’teyim ben, sabah namaz› 
Hiçbir yerde bulamam burdaki hazz›. 
‹ndim Sultan Ahmet’e bir hüzün sard›, 
Ayasofya garipti, ben a¤lamakl›. 
Gözlerim kan çana¤›, ç›kt›m d›flar›, 
Caminin tam önünde simitçi hac›. 
Kan k›rm›z› o çayda yine o vard›, 
Ayasofya garipti, ben a¤lamakl›...

Mehmet Arslan ise “Hilâle Aç›lan Kent”
fliirinde bizi Eyüp semtinin tarihine tafl›r. Fe-
tih rüzgâr›n›n yüreklerde bafllatt›¤› heyecan›
ve tutuflturdu¤u yang›n› dile getirir. fiairin fli-
irinde fethin sesini ve nefesini duyar›z:

Bir müjde ça¤lar ötesinde
Kokusunu tafl›yan sahabe rüzgârlar›
Gezindi ufkunda sular›n, surlar›n

Aflt› yüzy›llar› delip gelen ses
Ulaflt› gönülden gönüle bir sancak yar›fl›
Bu diyâr Ebu Eyyüb   el-Ensarilere yâr.

Eski ‹stanbul’u doya doya yaflayan, eski
siyah beyaz filmlerinin hüzünlü ve gaml› sesi
sinema aktörü Sadri Al›fl›k “Merhaba ‹stan-
bul”um fliirinde ad›m ad›m dolaflt›¤› ‹stan-
bul’dan renkli sahneler meydana getirir:
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Bu benim dünyaya ilk geliflim
………..
Kundakla kefen aras›nda bir gün ‹stanbul ‹s-

tanbul deyiflim
Merhaba K›zkulesi, merhaba Eyüp Sultan,
Kanl›ca,  fiehremini merhaba!...
Bir ‹stanbul esiyor eski çocuklu¤umdan
Ekfli bozal› Arnavut kald›r›mlar› lapa lapa.
Yufla’dan m› okunurdu o ezanlar, H›rka-i fie-

rif’ten mi?
Komflular›m›z kaptanlar Malta tafll› ikindiler-

den kalan
Hâlâ o beyaz gergeflerden mi?
Bir tarihi gömmüfller Karacaahmet’inde Üs-

küdar’›n
Ve mercan terliklerinde unutulan çarflafl› ka-

d›nlar.

fiükrü Kurgan’›n “‹stanbul’un Sesle-
ri”nde her semte bir misyon biçilir. fiiflli “sar›-
fl›n bir günah”, Beyo¤lu “çak›rkeyf bir kahka-
ha”d›r. fiairin Eyüp’e yak›flt›rmas› çok mâni-
dâr: “Eyüpte güvercin dua sesidir”. 

NESR‹M‹ZDE  EYÜP SULTAN

Peki flairler Eyüp Sultan’› fliirlerinde anla-
t›r da hikâyeciler ve romanc›lar bofl durur
mu?.. Onlar da zaman zaman roman ve hikâ-
yelerinde bu havas›n› sevdiklerini, uhrevî ik-
limine vurulduklar›, âflinâs› olduklar› semti
bir vesile ile yâd eder, metinlerini onun renk-
gârenk çizgileriyle süslerler. 

Bir kültür ve sanat adam› olan gazeteci
yazar Vecdi Bürün, “Eyüp” isimli roman›na
bu tarihî semti anlatarak bafllar. Roman›n
kahraman›, Eyüp mezarl›¤›n›n ünlü yokuflun-
da  büyük bir yolculu¤a ç›kar. Bu oldukça
zorlu ve iç âlemlere yap›lan bir seyahattir. Ro-
man›n üçüncü pragraf›n› okuyal›m:

“Eyüp iskelesine yanafl›nca, kay›kç›ya bir
yirmibefllik uzat›p d›flar›ya atlad› ve h›zla yü-
rümeye koyuldu.  Karakolun önünden sapa-
rak Eyüp Camii’nin arkas›na düflen dar yola
girdi. Büyük türbelerin önünden geçerken,
kap›lar›ndan birinin, orta kap›n›n üzerinde
tek cümlelik mermer kitabeye bakt›. Karanl›k
mermer kabar›kl›¤› halindeki yaz›y› göremi-

yordu. Bununla beraber, y›llard›r, çocuklu-
¤undan beri hemen her gün gördü¤ü yaz›
gözlerinin önünde duruyor gibiydi: “Küllü
nefs’in zâikatül-mevt.” (36)

Burada Vecdi Bürün’ün baflrolde oynad›-
¤› ve birkaç sanatç›yla birlikte Eyüp’e yapt›¤›
bask›n› hat›rlad›m. Bir nüktenin ›fl›¤›nda
Eyüp’e biçilen manevi de¤eri yans›tmas› bak›-
m›ndan enteresand›r. Aktarmak istiyorum:

“Vecdi Bürün, Galata Köprüsü’ndeki lo-
kantada Eflref fiefik, Peyami Safa, Çall›, Orhan
Veli, Burhan Toprak’la birlikte yemek yerler.
Bürün’ün teklifi üzerine sabaha karfl› Eyüp’e
gitmek ve türbeyi ziyaret etmek isterler. Eyüp
Camii avlusuna gelinir. Bekçi, bu saatte gelen
kravatl› fl›k giyimli gruba yaklafl›r. Vecdi Bü-
rün, korkuyla yaklaflan bekçiye asker selam›
verdirir. ‘Ben Ruh Devlet Bakan›y›m, teftifle
geldim. Kaymakam› hemen ça¤›r’ der. Kay-
makam maiyeti, polis ve bekçilerle apar topar
gelir. Bürün, türbenin derhal aç›lmas›n› emre-
der. Türbe aç›l›r, ziyaretler yap›l›r. Grup, da-
ha sonra Kaymakam ve kolluk kuvvetlerine
teflekkür edip vedalafl›r, ard›ndan Eyüp’ün
karanl›k sokaklar›nda kaybolurlar.” (37)

Bir baflka hikâyeci ve yazar Afet Ilgaz da
Eyüp’e bigâne kalamayan edebiyatç›lar›m›z-
dand›r. “‹bnü’l Vakt” isimli deneme kitab›nda
“Yeni Ramazan” bafll›kl› yaz›s›nda eski ile ye-
ni ramazanlar› mukayese eder. Burada kendi-
sine sorulan “eski ramazanlar”›n yenilerin-
den flu farklar› oldu¤unu belirtir:

“Bir kere ben o zamanlar çocuktum. An-
nem genç bir kad›n, babam genç bir erkekti.
Caddemizde alt› katl› apartmanlar yerine iki
katl›, küçük, ahflap evler s›ralan›rd› ve biz an-
nemin arkadafl›, mahalleden kad›nlarla birlik-
te, Eyüp Sultan’a yürüyerek giderdik. An-
nem, gene o mahalledeki kad›nlarla, teravih
için semtin camilerine giderdi, hatta uzak ca-
milere. Sabah namazlar› için de giderlerdi ca-
milere. fiimdi bu günleri hasretle ar›yor ve na-
mazlar› mecburen evde k›l›yor.” (38)

Mustafa Miyaso¤lu da “Yollar ve ‹z-
ler”de mineli çalar saatin sesiyle kendini bu-
lan insanlar›n Eyüp Sultan’dan bafllayan bir
Anadolu seyahatini anlat›r. Bayram tatilinde
Mevlâna ziyareti için yollara düflen iki ailenin
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(36) Eyüp, Vecdi Bürün, Bo-
¤aziçi Yay›nlar›, ‹stanbul
1990, s. 5-6.

(37) Edebiyat›m›z›n Güler-
yüzü, Mehmet Nuri Yard›m,
Çat› Kitaplar›, 2. bs. ‹stanbul
2003, s. 456. 

(38) ‹bnü’l-Vakt, Afet Ilgaz,
‹z Yay›nc›l›k, ‹stanbul 2000,
s. 86. 



serüveninde kimlik ve kiflilik meseleleriyle
birlikte, farkl› izlerde hayatlar›n›n mânâs›n›
idrak etmeye çal›flan insanlar›n hikâyesidir
anlat›lan. (39)

Muhterem Yücey›lmaz ise “Haliç Hikâ-
yeleri”nde yer alan “Eyüp Kassel Aras›” isim-
li hikâyesinde uhrevî güzelli¤ine hayran ol-
du¤u bu semti tarihiyle, gelenekleriyle ve bu-
günkü durumuyla anlat›r. (40)

ORHAN OKAY’IN B‹R BAfiKA ‹STAN-
BUL’U

Günümüz edebiyatç›lar›, sadece fliir, de-
neme, hikâye ve romanlar›nda de¤il ço¤u za-
man hât›ralar›nda da da Eyüp’ü anarlar. Ede-
biyat tarihçisi Prof. Dr. Orhan Okay, “Bir Bafl-
ka ‹stanbul” isimli eserinde çocuklu¤unun ve
gençli¤inin geçti¤i ‹stanbul’u anlat›rken
oyuncaklar›n merkezi olan Eyüp Sultan’›
minnetle ve huzurla yâd eder. Anlatt›¤› Eyüp
1940’lar›n bir kenar ‹stanbul semtidir:

“Bizim imalât oyuncaklar›m›z›n semti ise
Eyüp’tü. Cuma günleri, hem Eyüp Sultan zi-
yareti için, hem de pazar› oldu¤undan birçok
vesileyi de bir araya getirdi¤i için müsait bir
gündü. O gün ziyaretten sonra, kufllara yem
at›l›r, sakat oldu¤u için kufllar› da göçemeyen
ve bir a¤aç kovu¤unda yaflayan emektar topal
leylek seyredilir, hemen caminin karfl›s›ndaki
dükkânlarda paça yahut kebap yenir, yine
epeyce meflhur olan Eyüp halkas› al›n›rd›.
Oyuncakç›lar, Eyüp halka f›r›n›n yan›ndan
bafllar ve içeriye do¤ru uzanan dar bir soka-
¤›n iki taraf›nda devam ederdi. Bunlar›n ço¤u
tahta oyuncaklar yapard›. Kap›lar›n›n önünde
renkli beflikler, dört tekerlekli çekçek arabala-
r›, avuç içi kadar büyüklükte atl› araba, san-
dal, fayton bazen bunlar›n yine tahtadan atla-
r›, faytonlar›n kumafltan yap›lma kap›lar›, ka-
y›klar›n, Haliç’teki as›llar›nda çok s›k görül-
dü¤ü gibi günefllik tenteleri. Bu oyuncakç›
dükkânlar›ndan birinin kap›s›ndan içeri bafl›-
n›z› uzatt›¤›n›z zaman içeride b›çak, keser,
rende ve torna gibi aletlerle a¤aç parçalar›n›n
nas›l flekillendi¤ini seyredebilirdiniz. Tahta-
dan yap›lma ve dönerken tak›rdayan rüzgâr
f›r›ldaklar›, iki çubuk aras›na gerilmifl ipe
ba¤l› ve çubuklar› s›k›flt›r›nca takla atan kar-

tondan hokkabaz, çubu¤unu avuç
içinde yuvarlad›¤›n›z zaman ipe
ba¤l› küçük tokmaklar›yla gürül-
tü ç›karan davul biraz daha yak›n-
dan dönemin gelifltirilmifl oyun-
caklar›yd›. Bunlardan bana bir
tahta tramvay al›nd›¤›n› senelerce
k›r›lmadan kulland›¤›m› biliyo-
rum. Kal›n ve muhkem tekerlekle-
ri, pencereleri, hattâ tepesinde tel-
den yap›lm›fl arflesiyle baya¤› gü-
zel bir tramvayd›.

Eyüp oyuncakç›lar›ndan ha-
t›rlanmaya de¤er bir de düdüklü
testiler vard›. Bunlar da bir kar›fl-
tan küçük, üflendi¤i zaman su ile
dolu veya boflken farkl› flekilde ses ç›karan ve
çok defa üzerinde Eyüp yaz›l› testilerdi. Bu
oyuncakç›lar›n vitrinlerinde ise deve derisin-
den yahut kartondan yap›lm›fl Karagöz figür-
leri s›ralan›rd›.

Bu sat›rlar› yazarken yeni ‹stanbul reh-
berlerine bakt›m. Eyüp’te oyuncakç›lar ç›k-
maz› hâlâ görünüyor. Ama art›k o ustalarla
beraber bu gibi oyuncaklardan hofllanacak ço-
cuklar da kalmad›.” (41)

Eyüp edebiyat›m›zda en çok ifllenmifl ve
hakk›nda fliirler, yaz›lar kaleme al›nm›fl semt-
lerdendir. ‹stanbul’un, hatta Türkiye’nin ma-
neviyat kokan, uhrevi havas› olan beldelerin-
dendir. Bir eski zaman flehridir. Dolay›s›yla
Müslüman olan Türk flair ve yazarlar›n›n bu
semtten s›kça bahsetmesi, edebî eserlerinde,
hât›ra ve mektuplar›nda anmas› normaldir.
Burada s›n›rl› zaman›m›z oldu¤u için çok az
k›sm›n› yans›tabildi¤imiz bu edebî metinlerin
ço¤u, mecburen tebli¤in d›fl›nda kald›.
‹yi bir araflt›rma sonucu bu metinler bü-
tünüyle bir araya getirildi¤inde “Türk
Edebiyat›nda Eyüp Sultan” bafll› bafl›na
eser olabilecek genifllikte ve zenginlikte-
dir. Umulur ki, kültüre ve sanata çok de-
¤er veren ve bu yönüyle ‹stanbul Beledi-
yeleri aras›nda temayüz eden Eyüp Sul-
tan Belediyesi, böyle bir eseri haz›rlata-
rak Türk edebiyat› tarihine ve milli kül-
türümüze kal›c› ve muhteflem bir arma-
¤an b›rakm›fl olur.

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

217

Resim 10; Mustafa Miyaso¤lu

Resim 11; Orhan Okay

(39) Yollar ve ‹zler, Mustafa
Miyaso¤lu, Ufuk  Kitaplar›,
‹stanbul 2002.

(40) Haliç Hikâyeleri, Muh-
terem Yücey›lmaz, Ötüken
Neflriyat,

(41) Bir Baflka ‹stanbul, Prof.
Dr. Orhan Okay, Kubbealt›
Neflriyât›, ‹stanbul 2002, s.
106-107
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B‹R‹NC‹ DÖNEM TÜRK‹YE BÜYÜK
M‹LLET MECL‹S‹NDE

EYÜPLÜ B‹R MEBUS 
YAHYA GAL‹P (KARGI) BEY

Doç. Dr. Sad›k SARISAMAN

1961 tarihinde Uflak’›n Kabaklar Köyü’nde do¤du. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü’nden 1982 tarihinde bu fakülteden mezun oldu.

Tarih Ö¤retmeni olarak görev yapt›. Eylül 1988’de Atatürk Üniversitesi Atatürk ‹lkeleri
ve ‹nk›lap Tarihi Enstitüsü’nde Araflt›rma Görevlisi olarak istihdam edildi.

Ayn› Enstitüde 1990 y›l›nda tamamlad›¤› "Birinci Dönem TBMM’de Kütahya Mebusu
Besim Atalay Bey’in Faaliyetleri" adl› yüksek lisans tezi ile tarih uzmanl›¤› unvan›n› ald›.
fiubat 1995’de tamamlad›¤› "Golç Pafla ve XIII. Kolordu Harekat› Dönemlerinde Osmanl›-
‹ran ‹liflkileri" adl› çal›flmas›yla doktor unvan›n› ald› ve ayn› y›l Karadeniz Teknik Üniver-
sitesi Giresun E¤itim Fakültesi’ne Yard›mc› Doçent olarak atand›. Kas›m 1999’da girdi¤i
Doçentlik Bilim S›nav›n› baflararak Doçent unvan›n› ald›. fiubat 2003’te Afyon Kocatepe

Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümüne geçifl yapt›. Halen bu fakültede
Ö¤retim Üyesi olarak görev yapmaktad›r.



Büyük güçlükler içerisinde Milli Mücadele-
yi baflar›yla neticelendirmifl olan Birinci Dönem
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Türk tarihinde
son derece önemli bir yeri vard›r. Bir taraftan ifl-
galci düflmana ve di¤er taraftan iç isyanlara kar-
fl› mücadele yürüten, zaman zaman çok zor an-
lar geçiren bu meclis; makam›, mevkii, rahat›,
huzuru bir tarafa iterek vatan ve milletin kurtu-
luflu için mücadeleye at›lan üyelerden oluflmak-
tayd›. Burada her meslekten çeflitli görüfllere sa-
hip mebuslar yer al›yordu. Buna ra¤men milli
meselelerde flahsi mücadelelerin bir kenara b›ra-
k›larak birlik ve beraberlik içerisinde davran›l-
d›¤› görülmektedir. Öncelikle amaç düflman›
yurttan kovmak ve ülkeyi iflgalden kurtarmakt›.
Bu bak›mdan bu meclis ayn› zamanda bize Türk
Milletinin zor anlarda her türlü rekabeti bir tara-
fa b›rakarak nas›l bir araya gelebilece¤ini göste-
ren güzel bir örnek teflkil eder.

1. YAHYA GAL‹P BEY’‹N HAYATI*

Yahya Galip Bey, 1874 (1290)’de ‹stanbul-
Eyüp’te do¤du. Ali R›za Efendi’nin o¤ludur. ‹lk
ve orta ö¤renimini Darülfeyz ‹ptidai Mektebi ve
Ayvansaray Rüfltüyesi’nde tamamlad›ktan son-
ra 13 Haziran 1892’de Divan-› Muhasebat Daire-
si’nde kâtip olarak göreve bafllad›. 13 May›s
1903 tarihine kadar bu kalemde çal›flt›ktan son-
ra Tokat Muhasebe Kalemi Kâtipli¤ine atand›.
13 Nisan 1907’de Amasya Muhasebe Kalemine
nakledildi. Bir y›l sonra tekrar Tokat’taki görevi-
ne getirildi. 15 A¤ustos 1909’da Divan-› Muha-
sebat ikinci s›n›f kâtibi oldu. 24 Temmuz
1911’de Mufl, 13 Kas›m 1911’de Ayd›n muhase-
becisi olarak görev yapt›ktan sonra 17 Ekim
1912’de Bitlis Defterdarl›¤›na tayin edildi. 6 Ma-
y›s 1913’te Hicaz, 10 Haziran 1914’te Halep ve
17 Aral›k 1916’da Kastamonu Defterdarl›¤› gö-
revlerinde bulundu. Bu görevde iken Ankara
Valisi Muhittin Pafla’n›n 19 Eylül 1919’da Ço-
rum’da tutuklanarak Sivas’a götürülmesiyle
Ankara Vali Vekilli¤ine atand›. Sivas Kongre-
si’ni takip eden bu nazik dönemde milli müca-
deleye etkin hizmetlerde bulundu(1). TBMM’nin
aç›lmas›ndan sonra 6 May›s 1920 tarihinde An-
kara Valili¤i’ne asaleten atand›(2).

Yahya Galip Bey, 22 gün gibi k›sa bir süre-
de binay› haz›r hale getirerek TBMM’nin aç›l›fl›-

na yetifltirdi¤ini gurur ile
anlat›r(3). O, Ankara Vila-
yeti’ndeki seçimleri de ba-
flar› ile neticelendirdi¤i dü-
flüncesindedir. Ancak,
Yahya Galip Bey’in ayn›
oyu alan K›rflehir sanca¤›-
na ait iki mebus aday› için
çekti¤i kura problem ya-
ratt›. Hatta, mecliste de bir k›s›m tart›flmalara
yol açt›. Zira, Vali Bey bir heyet huzurunda de-
¤il de tek bafl›na kura çekmifl ve Bekir A¤ay› me-
bus olarak meclise göndermiflti. Bu durum di¤er
aday Avanos Eski Tabibi Sar›m Bey’i rahats›z et-
miflti (4).

Yozgat ayaklanmas› da Yahya Galip Bey’in
Ankara Valili¤i dönemine rastlar. Çerkez Ethem
kuvvetleriyle gelerek bu ayaklanmay› bast›rd›.
Ancak ayaklanman›n ortaya ç›kmas›nda Vali
Galip Bey’in de ihmali oldu¤u düflüncesinde idi.
Onun için yarg›lanmak üzere Valiyi Yozgat’a
ça¤›rd›. Ancak Mustafa Kemal Pafla Yahya Galip
Bey’e sahip ç›km›fl ve Ethem Bey’e teslim etme-
mifltir. Mustafa Kemal Pafla bu konuya önemine
binaen Büyük Nutukta da yer vermektedir. O,
Yahya Galip Bey hakk›nda flunlar› yazmaktad›r:

“(Ethem Bey’in) Yozgat’a izam›n› talep etti¤i
Ankara Valisi, teflebbüssat›-› milliyede fevkalade hiz-
met ve fedakârl›k göstermifl ve göstermekte bulunan
Yahya Galip Bey idi. Yahya Galip Bey’in bilhassa
bizce hizmeti takdir olunmufl ve vücudu pek lüzum-
lu ve nâfi bir zat oldu¤u mâlum idi. ‹flte böyle bir za-
t›, kendi eline,idam sehpas›na vermeye bizi mecbur
etmekle en büyük nüfuz ve tesir ihraz edebilece¤ini
düflünmüfltü. Bittabi Yahya Galip Bey’i veremezdik
ve vermedik.”(5)

Ancak, Kamil Erdaha Mustafa Kemal Pa-
fla’n›n bu konuda Ethem Bey’e göndermifl ol-
du¤u bir telgraf›n› tespit etmifltir. Telgraf ay-
nen flöyledir:

Yozgat’da Tedip Kuvvetleri Genel Komutanl›¤›na

Haziran 1920

Eski Vali Yahya Galip Bey konusundaki buy-
ruk ve haberleriniz üzerine kendisinin çabukça gön-
derilmesi için ‹çiflleri Bakanl›¤›na gerekli buyruk ve-
rilmifltir.

BMM Baflkan›

Mustafa Kemal (6).
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* Sn Sar›saman’›n bu çal›fl-
mas›, Belediyemizin  kat-
k›lar› ve Karg› ailesi’nin sa¤-
layaca¤› desteklerle kitaplafl-
t›raca¤›n› flimdiden söylemifl
olal›m. (yay. notu)

Resim 1; 1919, M. Kemal ile
Yahya Galip Karg› Vali Vekili
iken

1) Fahri Çoker, Türk Par-
lamento Tarihi (Milli Mücadele
ve TBMM I. Dönem 1919-
1923), C. III, Ankara 1995, s.
658-659.

(2) Baflbakanl›k Cumhuriyet
Arflivi, Yer No: 1.1.1., Fon
Kodu: 30.18.1.1, Dosya: 71-1,
Say›: 1.

(3) Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi Zab›t Ceridesi, Devre: 1, C.
VI, (2. bask›), TBMM Yay., s.
237. (Bundan sonraki dipnot-
larda Zab›t Ceridesi fleklinde
k›saltma yap›lacakt›r.)

(4) Gös. yer; Yahya Galip Bey,
milletvekillerini ilgilendiren
meselelere sahip ç›kmakta
idi. Nitekim K›rflehir Mebusu
Bekir Efendi’ye ait ‹stida En-
cümeninde gönderilen maz-
batan›n acilen bir karara ba¤-
lanmas› için 2 Temmuz
1922’de ve 15 A¤ustos 1922
tarihlerinde iki defa takrir
verdi. Takririn bir sonraki
ruznameye al›nmas›na karar
verildi. Ancak, daha sonraki
oturumlarda bu konuyla il-
gili bir haber al›namad›. Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi Gizli
Zab›t Ceridesi, Devre: 1, C. III,
Türkiye ‹fl Bankas› Yay., s.
549. (Bundan sonraki dipnot-
larda Gizli Zab›t Ceridesi flek-
linde k›saltma yap›lacakt›r.)

(5) Kemal Atatürk, Nutuk II,
(15. Bask›), Türk Devrim
Tarihi Enstitüsü, Ankara
1987, s. 470.

(6) Kamil Erdeha, Milli
Mücadelede Vilayetler ve
Valiler, ‹stanbul 1975, s. 260.



Gerçekten de 12 Haziran 1920 günü Yahya
Galip Bey, Ankara Valili¤inden azledilmifltir(7).
Öyle anlafl›l›yor ki Mustafa Kemal Pafla flartlar›n
uygun olmamas› nedeniyle Ethem Bey ile sür-
tüflme yaratmak istememifltir. Ancak, Yahya Ga-
lip Bey’i de kendisine teslim etmeden meseleyi
geçifltirmifltir. Daha sonraki geliflmeler Mustafa
Kemal Pafla’n›n Yahya Galip Bey’e sahip ç›kt›¤›-
n› göstermekte ve bizim düflüncemizi do¤rula-
maktad›r. Zira azline ra¤men kendisinin devlet
memuriyeti yapabilece¤ine dair 30 Kas›m 1920
tarihli Hükümet karar› mevcuttur(8).

Ancak, Yahya Galip Bey’in bundan sonraki
hayat›n›n tamam› mebusluk görevi ile geçmifl-
tir. Galip Bey, Birinci Dönem TBMM’nde Anka-
ra mebusu olarak görev yapt›. Onun siyasi ha-
yat› 5 dönem daha devam etti. ‹kinci ve Üçüncü
dönemlerde K›rflehir’den dördüncü, beflinci ve
alt›nc› dönemlerde ise Ankara’dan milletvekili
seçildi. Bu görevde bulunurken 14 May›s
1942’de Ankara’da vefat etti.

2. MEBUSLU⁄A SEÇ‹LMES‹ VE MEC-
L‹STEK‹ GÖREVLER‹

K›rflehir milletvekili seçilmifl olan Hakk› Be-
hiç Bey Denizli mebuslu¤unu tercih edince K›r-
flehir’de tekrar seçim yap›ld›. Yahya Galip Bey
35 oy ile ilk s›ray› ald›. Milletvekili seçildi¤ine
dair mazbatas› 22 A¤ustos 1920 tarihini tafl›-
maktad›r. Yahya Galip Bey’in Mazbatas› beflinci
flube taraf›ndan incelenerek 21 Eylül 1920 tari-
hinde meclis genel kurulunda görüflüldü ve

onayland›(9).

Yahya Galip Bey’in mecliste ilk defa 18 Ka-
s›m 1920 tarihinde söz ald›¤›n› görüyoruz(10).
Galip Bey meclisin faal mebuslar› içerisindeydi.
Birinci Dönem TBMM faaliyetleri süresince 35’i
gizli oturumlarda olmak üzere 166 konuflma
yapt›. Yahya Galip Bey bu dönem içerisinde ay-
r›ca 3 soru, 1 gensoru önergesi verdi. 4 kanun
teklifi haz›rlad›. Arkadafllar›yla birlikte haz›rla-
d›¤› bir kanun teklifi 8 Nisan 1922 tarihinde 212
say›l› kanun olarak kabul edildi ve yürürlü¤e
girdi (11).

Encümenlerde faal bir flekilde çal›flt›. Onun
dört y›l içerisinde mecliste yapt›¤› di¤er görev-
leri ise flu flekilde s›ralayabiliriz: 

- 16 Aral›k 1920 tarihinden itibaren Mu-
vazene-i Maliye Encümeni’nde görev ald›.

- Birinci y›l dördüncü flubede görev yap-
t›. Hatta 9 Ocak 1921 tarihinde bu flubenin bafl-
kanl›¤›na seçildi.(12)

- 8 Ocak 1921 tarihinde vekaletlerin mer-
kezdeki ve taflradaki kadrolar›na tespit için
oluflturulan encümenlerden maliye ile ilgili olan
encümene seçildi.(13)

- 2 Mart 1921 tarihli Meclis ikinci baflka-
n› seçiminde sand›k kurulunda yer ald›. 

- 7 Nisan 1921 tarihinden itibaren Kava-
nin-i Maliye Encümeni’nde görev yapt›.

- (‹kinci y›lda) 2 Mart 1921’de Üçüncü
flubeye ayr›larak bu flubede görev yapt›.(14).

-Tahkik encümeninde de görev yapt›. Bu
encümen döneminde yolsuzluk yap›ld›¤› gerek-
çesiyle eski Milli E¤itim Bakan› Hamdullah Sup-
hi Bey hakk›nda oluflturulmufltu(15). 18 Ocak
1922 tarihinde oluflturulan encümenin baflkanl›-
¤›n› Yahya Galip Bey yapt›. Encümen 20 fiubat
tarihinde mazbatas›n› haz›rlayarak meclise sun-
du. Encümen raporunun sonunda Hamdullah
Suphi Bey’i mesul tutacak bir durum olmad›¤›
sonucuna vard›(16).

-(Üçüncü y›lda) 1 Mart 1922’de ‹kinci flube-
ye ayr›ld› ve 9 May›s 1922 tarihinde bu flubeden
Muvazene-i Maliye Encümeni’ne seçildi.

-5 Ekim 1922 tarihinde ‹kinci fiubeden Tet-
kikât-› Hesabat Encümenine seçildi(17) ve bu en-
cümenin baflkanl›¤›n› yapt›(18).
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Resim 2; 1919, M. Kemal ile
Yahya Galip dua esnas›nda,
Ankara

(7) Baflbakanl›k Cumhuriyet
Arflivi, Yer No: 1.2..10., Fon
Kodu: 30.18.1.1, Dosya: 71-5,
Say›: 28 M.

(8) Baflbakanl›k Cumhuriyet
Arflivi, Yer No: 2.21..19., Fon
Kodu: 30.18.1.1, Dosya: 71-13,
Say›: 402.

(9) TBMM Arflivi, Sicil Dos-
yas›, No: 280.

(10) Zab›t Ceridesi, C. V, s. 423.

(11) Fahri Çoker, a.g.e., s. 659.

(12) Zab›t Ceridesi, C. VII, s.
269.

(13) Zab›t Ceridesi, C. VII, s.
224.

(14) Zab›t Ceridesi, C. IX, s. 18.

(15) Baflbakanl›k Cumhuriyet
Arflivi, Yer No: 31.172..2., Fon
Kodu: 30..10.0.0, Dosya: 282.

(16) Zab›t Ceridesi, C. XVII, s.
61-63.

(17) Zab›t Ceridesi, C. XXIII, s.
295.

(18) Zab›t Ceridesi, C. XXV, s.
130.



-Dördüncü y›l› birinci flubeye ayr›ld›. 1
Mart 1923’te Birinci flubeye seçildi. 8 Mart 1923
tarihinden itibaren Birinci fiubenin baflkanl›¤›n›
yapt›.(19) Meclis kâtipleri seçiminde sand›k ku-
rulunda yer ald›(20).

-Yahya Galip Bey, bu y›l ayn› zamanda Pos-
ta ve Telgraf Encümeni ile Tetkikât-› Hesabat
encümenlerine de üye seçildi.(21)

-Yahya Galip Bey, Memâlik-i Müstahlasa’ya
gönderilecek ‹stiklâl Mahkemeleri’nin Vezâif-i
‹stisnaiyeleri hakk›ndaki kanunun haz›rlanmas›
s›ras›nda oluflturulan “Encümen-i Mahsus’da
görev ald› ve bu encümenin baflkanl›¤›n› yap-
t›.(22)

3.YAHYA GAL‹P BEY’‹N B‹R‹NC‹ DÖ-
NEM TÜRK‹YE BÜYÜK M‹LLET MECL‹S‹N-
DEK‹ FAAL‹YETLER‹*

3.1. MECL‹S

Yahya Galip Bey’e göre meclis en üst ma-
kamd›r. Ona göre hükümet dahi meclise tabi ol-
mak zorundad›r. Bir konuflmas›nda “Heyet-i Ve-
kile’nin nazar-› tasvibine arz edelim” diyen Karesi
Mebusu Hasan Bey’e hitaben “ Meclis arz etmez,
emreder.” ifadesini kullanm›flt›r.(23) Bir baflka ko-
nuflmas›nda da meclisin bakanlar kurulunun
her teklifini kabul etmek mecburiyetinde olma-
d›¤›n›, meclisin ald›¤› kararlar ve ç›kard›¤› ka-
nunlar çerçevesinde bakanlar›n ifl görmek mec-
buriyetinde bulunduklar›na iflaret etmifltir(24).

Yahya Galip Bey TBMM’nin fesih yetkisini
meclisin kendi üzerine almas›ndan yanad›r.
Ona göre bu yetkinin padiflah›n üzerinde bulun-
mas› meflruti yönetim aç›s›ndan sak›ncal›d›r.(25)

Galip Bey, meclis çal›flmalar› aç›s›ndan en-
cümenlerin iflleyiflinin ne kadar önemli oldu¤u-
nun bilincindedir. Encümenlerin sa¤l›kl› bir fle-
kilde çal›flt›r›labilmesi için özel gayret sarf et-
mifltir. O, encümenlere 45 kifli ayr›lm›flken an-
cak, 7-8 kifli ile toplan›labildi¤i uyar›s›nda bu-
lunmufltur(26). Galip Bey, kendisinin de üye ol-
du¤u Muvazene-i Maliye Encümeninin izine ay-
r›lanlar dolay›s›yla toplanamad›¤› s›k›nt›s›n› di-
le getirmifl olup, bu encümene 8 yeni üye daha
seçilmesine dair bir takrir vermifltir. Haz›rlanan
bütçenin encümende lay›k›yla incelenebilmesi
için yeni üyelerin belirlenmesinin flart oldu¤u

görüflünü savunmufltur(27). Görüflmeler sonun-
da encümenin üye say›s›n›n 15’e ç›kar›lmas›na
karar verilmifltir. Hatta, Muvazene-i Maliye En-
cümeninin usulüne uygun çal›flmad›¤› gerekçe-
siyle meclise 21 fiubat 1921 tarihli bir takrir ver-
mifltir. Buna göre Encümen Baflkan› Ferit Bey
bütçeleri encümende müzakere edilecek olan
dairelere ait evrak› can›n›n istedi¤i birkaç üyeye
göndermekte ve di¤erlerinin görüflünü alma ih-
tiyac› duymamaktad›r. Bu durum encümen ka-
rarlar›n›n sa¤l›kl› olmamas›na yol açmaktad›r.

Galip Bey encümenin çal›flmalar› hakk›nda
flu önerilerde bulunmaktad›r.

1- Muvazene-i Maliye Encümeni’nin her
gün toplanarak üyelerinin düzenli bir flekilde
toplanmas›n›n sa¤lanmas›.

2- Encümen üyelerinden mevcut olmayan-
lar›n yerine yenilerinin seçilmesi.

3- Muvazene-i Maliye Encümeni’nin bütçe-
ye dair alaca¤› kararlarda ço¤unlu¤un dikkate
al›nmas› ve karara muhalif olan üyelerin muha-
lefet etme sebeplerinin mazbataya yaz›lmas›.

4- Her daireye ait bütçenin incelenmesinde
o daire kadro heyetinin bulundurulmas›.

5- Encümenin mutlaka toplanmas›n›n sa¤-
lanmas›. Her hangi bir meseleyi müzakere et-
meksizin elden karar yaz›lmas› yoluna hiçbir
suretle gidilmemesi.(28)

Yahya Galip Bey, meclisin sayg›nl›¤›n›n ko-
runmas›na özen göstermifltir. O, Meclis Muha-
sebe Müdürünün maafl›n›n di¤er bakanl›klarda-
ki muhasebe müdürlerinden az olmas›na bu se-
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Resim 3; Ankara’da milletvek-
ili iken halka hitap ediyor.
(Cumhuriyet Gazetesi Arflivi) 

* Bildirinin bu bölümü Yahya
Galip Bey’in sadece Birinci
Dönem TBMM’deki faaliyet-
leri ve konuflmalar› dikkate
al›narak haz›rlanm›flt›r.

(19) Zab›t Ceridesi, C. XXVIII,
s. 20, 41.

(20) Zab›t Ceridesi, C. XXVIII,
s. 27.

(21) Zab›t Ceridesi, C. XXVIII,
s. 41-43.

(22) Zab›t Ceridesi, C. XXIII,
s.197.

(23) Zab›t Ceridesi, C. XIX, s.
107.

(24) Zab›t Ceridesi, C. XIX, s.
346.

(25) Zab›t Ceridesi, C.VII,
s.339.

(26) Gizli Zab›t Ceridesi, C. X,
s. 401.

(27) Gizli Zab›t Ceridesi, C.
VII, s. 61,62.

(28) Zab›t Ceridesi, C. VIII, s.
324-325.



bepten karfl› ç›km›flt›r. Ona göre, kadrosuyla her
ifle koflan bu kiflinin maafl› da di¤er müdürler gi-
bi 4000 kurufl olmal›d›r(29). Galip Bey, bunun
için bir de takrir vermifltir.(30).

Yahya Galip Bey, meclis üyelerinin de say-
g›nl›¤›n›n korunmas›ndan yanad›r. O, milletve-
kili olup da memuriyette bulunanlar›n hakk›n-
da aç›lacak soruflturmalar›n görüflmelerinin giz-
li oturumlarda yap›lmas› gerekti¤i fikrinde-
dir(31).

Galip Bey’e göre meclisin iflleyiflinde dikkat
edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de ka-
nun tekliflerinin y›lda bir defa görüflülmesi ku-
ral›n›n getirilmesidir. Verilen teklif reddedilirse
ayn› y›l içerisinde tekrar görüflülmemelidir. Ni-
tekim 13 arkadafl› ile birlikte bu yönde bir de
takrir vermifltir (32).

Yahya Galip Bey, meclisin demokratik yap›-
s›n› muhafaza etmesi, ancak, birlik ve beraberlik
içerisinde çal›flmas› arzusundad›r. Bu yüzden
‹kinci Grubun güçlenmeye bafllamas›yla meclis-
te artan s›k›nt›lar›n önüne geçebilmek için mad-
de-i münferidenin(33) kald›r›lmas›na taraftar ol-
mufltur. Galip Bey, 1 Nisan 1923 tarihinde 120
arkadafl› ile birlikte bu konuda bir kanun teklifi
vermifltir. Bu kanun teklifi TBMM seçimlerinin
yenilenmesini öngörüyordu. Teklif ayn› gün oy-
lanarak kabul edilmifltir(34). Yahya Galip Bey bu
teklif ile Mustafa Kemal’in meclisteki muhalefe-
ti yeni yap›lacak seçimlerle tasfiye etmesine yar-
d›mc› olmufltur.

Galip Bey, seçim kanunu konusunda ise iki
dereceli seçime taraftard›r. Ona
göre tek dereceli seçim kültür se-
viyesi yüksek olan halklar için uy-
gundur. Bizim halk›m›z›n kültür
seviyesi tek dereceli seçim için he-
nüz yeterli de¤ildir. Ancak, ikinci
seçmen say›s›n›n artt›r›lmas› uy-
gun olabilir. 500 birinci seçmen-
den bir ikinci seçmen ç›k›yorsa
100 birinci seçmenden bir ikinci
seçmen ç›kacak flekle getirilebi-
lir(35).

Yahya Galip Bey Birinci dö-
nem TBMM’yi fedakâr bir meclis
olarak de¤erlendirmektedir. Ona

göre mebuslar zor flartlarda bütün mal›n›, mül-
künü terk ederek Ankara’ya gelmifllerdir(36). O,
Birinci Dönem TBMM’yi hiçbir meclisle k›yasla-
namayacak derecede vatansever bulmakta-
d›r(37).

Galip Bey, meclisin aç›lmas›n›n önemine bi-
naen 23 Nisan’›n milli bayram olarak kabul edil-
mesine taraftar olmufltur. O, ‹çel Mebusu fievki
Bey’in bu konudaki önergesi görüflülürken söz
alm›fl olup kanun teklifinin lehinde konuflmufl-
tur. Teklifin aleyhinde bulunan Konya Mebusu
Vehbi Efendi’ye cevaben “E¤er sizin fikrinizi bu
millet tafl›m›fl olsayd›, bu meclis toplanamazd›. Bu
öyle bir ›yd-i milli ki, bunun üzerine hiçbir bayram
tasavvur edilemez... Hoca Efendi Hazretleri bu günü
semadaki melekler bile tebcil ediyor, siz ne için tebcil
etmek istemiyorsunuz?” karfl›l›¤›n› verdikten son-
ra Vehbi Efendi’yi “Sizi buraya gönderen ‹ngilizler
idi” diyerek tahkir etmifltir(38).

Yahya Galip Bey, gizli celse zab›tlar›n›n kim
taraf›ndan istenirse istensin verilmemesi tarafta-
r›d›r(39). Ona göre TBMM görüflmelerinin mah-
remiyeti temin edilememektedir. Bu konuda
tedbirli olmal›d›r(40).

Yahya Galip Bey, dönemin özel flartlar› ve
ulafl›m problemi nedeniyle mebuslar›n karfl›lafl-
t›klar› güçlüklerin dikkate al›nmas›ndan yana
olmufltur. O, bu yüzden Gaziantep’te mahsur
kalan Gaziantep Mebusu Rag›p Bey’in mazereti-
nin kabulüyle mebuslu¤unun devam›ndan yana
tav›r koymufltur(41). Yine Van mebuslu¤una se-
çilen Tevfik Bey’in mebuslu¤unun onaylanmas›
do¤rultusunda oy kullanm›fl, Hakkari’den An-
kara’ya en az›ndan iki ayda gelinebildi¤ine ifla-
ret etmifltir(42).

Yahya Galip Bey 5 ay 12 gün süre ile maze-
ret beyan etmeksizin meclise gelmeyen Ayd›n
mebusu Sad›k Bey’in müstafi addedilmesi öne-
risini getiren meclis baflkanl›¤› tezkeresine de
karfl› ç›km›flt›r. Galip Bey, izinli olarak Nazil-
li’ye giden, ancak bu s›rada flehrin iflgali gerçek-
leflince ailesini yerlefltirecek yer bulabilmek için
E¤irdir ve Isparta’ya u¤rayan, nihayet Antal-
ya’ya yerlefltiren Sad›k Bey’in mazeretinin ge-
çerli kabul edilerek mebuslu¤a devam›ndan ya-
na görüfl belirtmifltir. Sonuç olarak Meclis Sad›k
Bey’in mebuslu¤unun devam etti¤i karar›na
varm›flt›r(43).

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

222

Resim 4; M. Kemal’in Y. G.
Karg›’ya verdi¤i imzal›
foto¤raf›

(29) Gizli Zab›t Ceridesi, C. I, s.
315.

(30)  Gizli Zab›t Ceridesi, C. I,
s. 316.

(31) Gizli Zab›t Ceridesi, C. VI,
s. 388.

(32) Zab›t Ceridesi, C. VIII, s.
334.

(33) 1921 Anayasas›n›n Mad-
de-i Münferidesi Birinci
Dönem TBMM’yi süre ile
de¤il görev ile s›n›rland›r-
maktayd›. Buna göre Birinci
Dönem TBMM ülkeyi düfl-
man iflgalinden kurtararak
ba¤›ms›zl›¤› ve toprak bütün-
lü¤ünü temin eden bir bar›fl
antlaflmas› yapana kadar
görevini sürdürecekti.

(34) Zab›t Ceridesi, C. XXVIII,
s. 283-295.

(35) Zab›t Ceridesi, C. VI, s.
122.

(36) Gizli Zab›t Ceridesi, C. IV,
s. 218.

(37) Gizli Zab›t Ceridesi, C. III,
s. 220.

(38) Zab›t Ceridesi, C. X, s. 70-
71.

(39) Gizli Zab›t Ceridesi, C. IV,
s. 229.

(40) Gizli Zab›t Ceridesi, C. IV,
s. 38.

(41) Gizli Zab›t Ceridesi, C. X,
s. 158.

(42) Gizli Zab›t Ceridesi, C.
VIII, s. 64.

(43) Gizli Zab›t Ceridesi, C. VI,
s. 457.



Öte yandan Yahya Galip Bey, mebuslar›n
hastal›¤› bahane ederek gereksiz yere izin kul-
lanmalar›na karfl›d›r. Ancak gerçekten hasta
olanlar›n ise ma¤dur edilmemesinden yanad›r.
O, meclis içersindeki doktor mebuslardan teflkil
edilecek bir heyet vas›tas›yla raporlar›n kontrol
edilmesini ve onaylanmas›n› önermifltir(44).

Yahya Galip Bey’e göre milletvekilleri her
türlü flaibeden uzak durmal›d›rlar. Kendilerini
s›k›nt›ya sokacak ortamlarda bulunmamal›d›r-
lar. O, bu yüzden mebuslar›n konturatç›l›k et-
memeleri hakk›nda bir kanun teklifi verdi. Tek-
lif 8 Ocak 1921 tarihinde ilgili encümene gönde-
rilmifltir(45). Ancak kanun teklifinin encümen-
den meclise intikal etmedi¤ini görüyoruz.

Yahya Galip Bey, emval-i metruke yolsuz-
luklar›na milletvekillerinin adlar›n›n kar›flt›r›l-
m›fl olmas›ndan da fevkalade rahats›zd›r. O, bu
tür suçlamalarla meclisin manevi flahsiyetinin
rencide edildi¤i düflüncesindedir. Zira, baz› mil-
letvekillerine içindeki eflyas›yla beraber ev veril-
mifl oldu¤u duyumlar› al›nm›flt›r. Yahya Galip
Bey “Bu harbi her bir santimi bir adam telefiyle ka-
zand›k, öyle ötekinin, berikinin keyfine feda edeme-
yiz.” diyerek suçlular›n meclis üyeleri dahi olsa-
lar cezaland›r›lmalar›n› istemifl, meclisten seçile-
cek 8-10 kiflilik bir heyetin derhal incelemelerde
bulunmak üzere bölgeye gönderilmesini öner-
mifltir(46).

Yahya Galip Bey’in Türk demokrasisine
hizmeti geçenlere karfl› vefakar oldu¤u görül-
mektedir. Galip Bey, 67 arkadafl› ile birlikte Me-
busan Meclisi Ankara eski mebusu At›f Bey’in
kesilmifl olan maafl›n›n tekrar ödenmesi konu-
sunda bir takrir vermifltir(47). Yine Yahya Galip
Bey ve 27 arkadafl› At›f Bey ile merhum meflru-
tiyet kahraman› Niyazi Bey , Yahya Kaptan ve
Tevfik Sukuti Bey’in ailelerine maafl ba¤lanma-
s›na dair kanunun acilen görüflülmesini meclis
baflkanl›¤›ndan talep ettiler(48). Mebuslardan ve-
fat edenlerin ailelerine verilecek tahsisata dair
karar da olumlu oy vermifltir(49).

Yahya Galip Bey, yenilenen seçimler dolay›-
s›yla Birinci Dönem milletvekillerinin tahsisatla-
r›n›n ödettirilmesi ve ma¤dur edilmemelerin-
den yanad›r. Ona göre ‹kinci Dönem meclis aç›l-
d›¤›nda yeni üyeler de tam tahsisat almal›d›rlar.
Sadece meclisin aç›l›fl tarihi olan Kas›m’a kadar

ki tahsisat›n verilmesi do¤ru de¤ildir. Zira,
TBMM aç›l›rken ‹stanbul’dan gelen mebuslar ‹s-
tanbul’da tahsisatlar›n› almalar›na ra¤men,
TBMM’den de tam tazminat alm›fllard›r. Yeni
seçimlerde seçilemeyecek olan flimdiki mebus-
lar dahi Mart’a kadar de¤il de Kas›m’a kadar
olan tahsisatlar›n› almal›d›rlar. Meclis kendisine
fedakârl›k etmifl olan üyelerini paras›z olarak
buradan göndermemelidir(50). Bu konuda yap›-
lan görüflmeler sonunda meclis üç ayl›k izinler-
de mebus tahsisatlar›nda hiçbir kesintiye gidil-
memesi bu süreyi aflan izinlerde ise aflan süre
kadar yevmiye kesilmesine karar verdi(51).

Yahya Galip Bey, ikinci dönem TBMM se-
çimleri öncesinde izinli olan mebuslar›n da tah-
sisatlar›n› tam almalar›na taraftar olmufltur.
Ona göre mebuslar isterlerse aileleri için de har-
c›rah alabilirler. Bir lüzum üzerine Ankara’ya
meclise geri dönerlerse harc›rahlar›n› yine al›r-
lar. Seçilemeyerek memleketlerine geri döner-
lerse dönüfl harc›rahlar›n› al›rlar(52).

Birinci dönem TBMM’yi fedakar bir meclis
olarak gören Yahya Galip Bey milletvekili harc›-
rahlar› gibi küçük meseleler yüzünden sorun ç›-
kar›lmamas›ndan yanad›r. O, bu konuda flunla-
r› söylemektedir.

“Bendeniz de¤il yaln›z onun tahsisat›n› vermek,
fazla para bile vermek taraftar›y›m. Çünkü tekmil
mal›n›, mülkünü b›rakm›fl, feda etmifl kalk›p buraya
gelmifltir. Bu fedakarl›k de¤il midir? Bunu tekrar
müzakereye koydu¤u için idare heyetine bendeniz te-
essüf ediyorum”(53).

Yahya Galip Bey bu konuda bir de takrir
vermifltir. 9 Nisan 1923 tarihli takririnde flunlar
istenmifltir:

1- Meclisin tatil olmas› dolay›s›yla seçim
bölgesine gidecek ve ailesini götürecek mebus-
lara usulen harc›rah verilir.

2- Tatil bitmeden önce meclisin toplanmas›
laz›m gelirse mebus yine harc›rah al›r.

3- Yeni seçimlerde mebus seçilmemifl ise
dönüfl harc›rah›n› al›r(54).

Yahya Galip Bey’e göre Meclis-i Mebu-
san’›n mebuslar için tespit etti¤i 40 lira harc›rah
TBMM üyeleri için uygulanamaz. TBMM, Mec-
lis-i Mebusan de¤ildir. TBMM’de harc›rah 100
lirad›r. Milletvekillerine 40 lira harc›rah veril-
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miflse miktar›n 100 liraya tamamlanmas› gerek-
mektedir. Paray› al›p da seçim bölgelerine git-
meyen mebuslardan ise bu para geri al›nmal›-
d›r(55). Harc›rah› fazla gelen mebuslar da iade et-
melidirler. Ancak, harc›rah mutlaka ödenmeli-
dir(56).

Yahya Galip Bey’e göre mebuslar harc›rah-
lar›n› ve ücretlerini meclis bütçesinden almal›-
d›rlar. Geçici olarak görev yapt›klar› kurumlar-
dan harc›rah veya ücret almamal›d›rlar. Askeri-
yeye, dahiliyeye veya ‹stiklal Mahkemesine me-
mur edilseler bile ücretlerini meclis bütçesinden
almal›d›rlar(57).

3.2. M‹LL‹ MÜCADELE

Yahya Galip Bey, Milli Mücadele için Mus-
tafa Kemal Pafla’n›n Ordu müfettiflli¤inden isti-
fa etmifl olmas›n› tarihi bir olay olarak de¤erlen-
dirmektedir. Ona göre, e¤er Mustafa Kemal Pa-
fla hazretleri ordu müfettiflli¤inden ayr›lmaya-
rak milletin önüne düflmemifl olsayd›, Milli Mü-
cadele bafllat›lamazd›(58).

Galip Bey, mecliste ‹stiklal Marfl› ile ilgili
görüflmelerle de yak›ndan ilgilenmifltir. Galip
Bey ‹stiklal Marfl› için teklif edilen fliirlerin Milli
E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan kitap halinde bast›-
r›lmas›n› önermifltir. O, ayr›ca, Muhittin Bey ve
Mehmet Akif Bey’in fliirlerinin kendileri taraf›n-
dan mecliste okunmas›na dair bir de takrir ver-
mifltir(59).

Galip Bey, Milli Mücadele boyunca cephe-
lerdeki geliflmelerle de özellikle ilgilenmifltir. Bu
amaçla Mustafa Kemal Pafla’n›n Birinci ‹nönü
Savafl› hakk›nda meclise bilgi vermesine dair bir
takrir vermifltir. Bunun üzerine Mustafa Kemal
Pafla 10 Ocak 1921 günkü oturumda mecliste
cephede cereyan eden geliflmelerle ilgili aç›kla-
malarda bulunmufltur(60).

Yahya Galip Bey, Sakarya Savafl› öncesinde
Ankara iflgal edilme tehlikesiyle karfl› karfl›ya
kald›¤› zaman bir k›s›m önerilerde bulundu.
Ona göre, duruma göre hareket edilmelidir.
Tehlike büyümedi¤i sürece halk›n maneviyat›n›
bozmamak için meclis Ankara’da kalabilir. An-
cak, ordunun geri çekilmesi durumunda meclis
de çekilmek zorunda kalacakt›r. Bu yüzden böy-
le bir tehlike an›nda hükümet merkezi olarak se-

çilecek flehir flimdiden mebuslara bildirilmeli ve
mebus ailelerinin oraya gönderilmeleri sa¤lan-
mal›d›r. Merkez olarak seçilecek flehrin mebus-
lar› milletvekili ailelerinin naklinde yard›mc› ol-
mal›d›rlar.(61)

Öte yandan Yahya Galip Bey, ‹stiklal Ma-
dalyas› verilmesi konusunda cömert davranma-
maktad›r. 28 Kas›m 1920 tarihli ‹stiklal Madal-
yas› Kanununa ret oyu vermifltir.(62) Bu kanuna
göre cephede ve isyanlar› bast›rma s›ras›nda
azami gayret gösteren askerlere ve cephe geri-
sinde canla baflla cephedeki baflar› için çal›flan
görevlilere ve milli meflru davam›z› anlatan ve
müdafaa eden TBMM üyelerine ‹stiklal madal-
yas› verilecektir.(63)

Yahya Galip Bey Yunan mezalimine u¤ra-
yan bölgeler halk›n›n sorunlar›yla yak›ndan il-
gilenmifltir. O, Yunan mezalimi dolay›s›yla Er-
tu¤rul bölgesinde aç ve yaral› insanlarla ilgile-
nilmedi¤i iddialar› üzerine hükümetin gerekli
tedbirleri almas›n› istemifl aksi takdirde mecli-
sin soruflturma açaca¤› tehdidinde bulunmufl-
tur.(64)

Yunan mezalimi hakk›nda yapt›¤› bir ko-
nuflmas›nda da Türk milletinin sabr›n›n zorlan-
d›¤›na iflaret etmifl milletin galeyana gelmesi
durumunda ülkede bir tek H›ristiyan b›rak›lma-
yaca¤› tehdidinde bulunmufltur. Ona göre Av-
rupa Türkler’e yap›lan mezalime göz yummak-
tad›r. Avrupa’ya kati bir nota verilerek bu olay-
lar›n önüne geçilmesini teklif etmifl, aksi takdir-
de H›ristiyan katliam› yaflanaca¤› uyar›s›nda
bulunmufltur.(65)

Galip Bey, 7 Eylül 1922 tarihinde Yunan
Mezalimi hakk›nda bir de soru önergesi verdi.
Önergede Yunanl›lar’›n Trakya’da yapt›klar›
tahribat ve ya¤malar ile ilgili bilgi isteniliyordu.
Önergesi ayn› gün bakanlar kuruluna havale
edildi.(66)

Ancak, O, Yunan mezalimi hakk›nda ‹tilaf
Devletlerine protestoname gönderilmesine ise
s›cak bakmam›flt›r. Bu durumda ‹tilaf Devletle-
rinin Yunan flikayetlerini de dikkate alarak, tah-
kik heyeti göndermek istemelerine yol açabile-
ce¤i endiflesini tafl›maktad›r.(67)

Yahya Galip Bey 1923 y›l› bafllar›ndaki bar›fl
aray›fllar›n›n orduya olumsuz etkilerine dikkati
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çekmifltir. O, “Mütareke laf›n› duyan tüfe¤ini ata-
rak memleketine gitmektedir.” demektedir.

Yahya Galip Bey, Tekalif-i Milliye uygula-
mas›n› elefltirmifltir. Ona göre mal sahipleri Te-
kalif-i Milliye ile ellerinden al›nan mallar›n ac›-
s›n› zam yapmak suretiyle fakir fukaraya, tüke-
ticiye yüklemifllerdir.(68) Bu vergi yüzünden
köylünün mal›,mülkü, hayvan› elinden gitmifl-
tir. O, “‹stikraz ne demek fukara ahaliden al›p hükü-
mete veriyorsun Millet, esnaf, tüccar mahvoldu.” di-
yerek tepkisini dile getirmifltir.(69)

Yahya Galip Bey daima milli mücadeleye
katk›da bulunanlarla karfl› ç›kanlar›n ay›r›m›n›n
yap›lmas› gerekti¤i görüflünü savunmufltur.Ga-
lip Bey, Antep’te Milli mücadeleye hizmet etmifl
bir kiflinin Frans›z taraftar› oldu¤u iddia edilen
Marafl ‹stinaf Mahkemesi baflkan› taraf›ndan
suçland›r›lmas›na fliddetle karfl› ç›km›flt›r.O,
“Bir vatanperver aleyhinde yap›lan bu istinad›, ka-
nunidir diye kabul mü edece¤iz ve o vatanperveri im-
ha ve öteki herifi ihya m› edecek? E¤er böyle ise o ka-
nuna lanet olsun.” diyerek tepkisini dile getirmifl-
tir.(70)

Yahya Galip Bey flehit subay ailelerine bir
üst rütbeden maafl ödenmesine dair kanun tek-
lifinin lehinde bulunmufltur. O, flehitlerin feda-
karl›klar›na özellikle dikkati çekerek flunlar›
söylemifltir.

“Bendeniz derim ki; vatan u¤runda düflman
karfl›s›na girip kavga ederek flehit olmak pek kolay bir
fley de¤ildir. Vatan› için feday› can eden bir zat›n ai-
lesini düflünmemek hiçbir vakit bu milletin ulüvvü
cenab›na yak›flmaz. Binaenaleyh sekiz on flehit ailesi-
ne verece¤iniz maafl bu millet üzerinde hiçbir vakit
bar-› sakil tevlit etmez.... Bu meclis-i millide flehit ai-
lelerine tahsis edilecek maafl saatlerce müzakere edil-
mez. Kolaysa buyurun harp meydan›na.”(71)

Yahya Galip Bey, Telgraf Memurlar›n›n
Milli Mücadeleye katk›lar› üzerinde de durmufl-
tur.(72) Galip Bey ve 40 arkadafl› taraf›ndan 19
Haziran 1922 tarihinde bu memurlarla ilgili bir
takrir verilmifltir. Takrirde telgraf memurlar›n›n
milli mücadele süresince yapt›klar› fedakarl›k-
lardan övgü ile bahsedilmekte ve mükafat ola-
rak bütçeden tasarruf edilen 20 bin liran›n 10 bin
liras›n›n telgraf memurlar› maafl›na zam olarak
verilmesi önerilmekteydi. Meclis görüflmeler so-

nucunda önergeyi Maliye Encümeni’ne havale
etti.(73)

Yahya Galip Bey, düflman iflgalinden kurta-
r›lan flehirlerdeki memurlarla ilgili olarak da
milli bak›fl içeren ayr›m›n› ortaya koymufltur.
Memalik-i müstahlasadaki memurlar›n durum-
lar›n›n ne olaca¤›na dair bakanlar kurulu tezke-
resi hakk›nda söz alarak yunan hizmetine kat›-
lanlarla kat›lmayanlar aras›nda fark olmas› ge-
rekti¤ini belirtmifltir. 

Ona göre Yunan iflgali döneminde görev
yapm›fl olan bütün memurlarla, belediye baflka-
n› ve belediye meclisi üyeleri ve idare meclisi
üyeleri kesinlikle Yunan menfaatine hizmet et-
mifllerdir. E¤er düflmana hizmet etmeselerdi,
Yunanl›lar onlar› görevlerinde tutmazlard›. 

O, Düyunu Umumiye memurlar› ile baytar
ve Orman memurlar› gibi baz› memur gruplar›-
n›n milli mücadele aleyhine hiçbir fley yapma-
d›klar›n› da kabul etmez. Ona göre bu memur-
lar etliye sütlüye kar›flmasalar, hiçbir fley yap-
masalar dahi yunan hükümetine hizmet etmifl
say›l›rlar.(74)

Yahya Galip Bey bu konuda 27 Ocak 1923
tarihinde bir de takrir vermifltir. Buna göre ma-
l›n›, mülkünü terk eden memurlarla, iflgal alt›n-
da çal›flmay› kendisine zul görmeyen memurlar
bir tutulmamal›d›r. Takrir aynen flöyledir:

“Riyaset-i Celiliye

Mal›n›,mülkünü,evlat ve ayalini fedaya raz› ola-
rak düflman idaresinde hizmet etmek istemeyen me-
murlarla, düflman iflgalinde çal›flmay› izzet-i nefs-i
millisine zul addetmeyen memurlar›n ayn› seviyede
tutularak tekrar memuriyete tayini adalet ve hissi-
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(68) Gizli Zab›t Ceridesi, C. II,
s. 815.

(69) Gizli Zab›t Ceridesi, C. II,
s. 815.

(70) Zab›t Ceridesi, C. VIII, s.
453.

(71) Zab›t Ceridesi, C. VII, s.
87.

(72) Nitekim Atatürk de
Büyük Nutuk adl› eserinde
telgraf memurlar›ndan özel-
likle de Manast›rl› Hamdi
Bey’den bahsetmifltir. Kemal
Atatürk, Nutuk I, (15. bask›),
Türk Devrim Tarihi Ens-
titüsü, Ankara 1987, s. 430

(73) Zab›t Ceridesi, C. XX, s.
527-528. 

(74) Zab›t Ceridesi, C. XXVII,
s. 12.

Resim 5; Y. Galip Karg›
Eyüplüler ile Eyüp’te (1938) 



yat-› aliye-i milliye ile kabil-i tevfik de¤ildir. Bu bap-
ta son derece ehemmiyetle tahkikat icras› için hükü-
metçe bir komisyon teflkiliyle iflgal menat›k›nda flayet
köflede bucakta kalm›fl hamiyetli memurlar mevcutsa
o komisyonca tefrik edildikten sonra memuriyete ta-
yini cihetinin esas ittihaz edilmesini arz ve teklif ede-
rim. 
27 Kanunisani 1339
K›rflehir Mebusu Yahya Galip”

Ancak bu takrir meclis taraf›ndan kabul
edilmedi.(75)

Yahya Galip Bey Vilayat-› Müstahlasa’da
Yunanl›lara yard›m etmifl ve Yunan ordusunda
görev yapm›fl kiflilerin cezaland›r›lmas› düflün-
cesindedir. Üstelik bunlar›n içerisinde ‹stan-
bul’da flurada burada yapmad›klar› kötülük kal-
mad›¤› halde Ankara’ya gelerek memuriyet ta-
lep edenler de bulunmaktad›r. Hatta, bunlar
Ankara’da ileri gelen kiflilerin dahi koltuklar› al-
t›na girmifllerdir. Meclis üyelerinden baz›lar›
Yunan iflgali alt›nda memuriyet yapm›fl kiflilere
TBMM hükümeti taraf›ndan da memuriyet ve-
rilmesini istemektedirler. Yahya Galip Bey, “Bu
nas›l zihniyettir?” diye sormaktad›r. 

Ona göre bu gidiflle hainlerden hapiste bu-
lunanlar hapisten kurtulacak, baz›lar› bir k›s›m
mevkilere geçeceklerdir. Milletin menfaati için
çal›flm›fl olanlar ise mahkum edilecektir. Bunun-
la birlikte Yunanistan’dan Müslüman ad› alt›n-
da bir tak›m “melunlar” gelmektedir. Hükümet
bunlara da engel olmamaktad›r. Öyle ki bunla-
r›n aras›nda TBMM Hükümeti’ne silahl› muka-
vemet edenler vard›r. Bu hainler mutlaka ceza-
lar›n› çekmelidirler. O, “Hakimiyet milletindir.
Emredin bast›rs›nlar, hepsini gebertsinler. Seyyiat›
benim boynuma olsun.” diyerek tepkisini dile ge-
tirmifltir.(76)

Yahya Galip Bey ülkenin Yunan iflgalinden
kurtar›lmas›n›n her fleyin bitti¤i anlam›na gel-
meyece¤i düflüncesindedir. Bu yüzden Büyük
Taarruz sonras›nda ülkenin yeniden imar› ve
TBMM Hükümeti’nin Yunan iflgalinden kurtar›-
lan bölgeleri sahiplenmesi yönünde bir takrir
vermifltir. Galip Bey ‹zmir’in düflman iflgalinden
kurtar›lmas›ndan bir gün sonra 10 Eylül 1922 ta-
rihinde 61 arkadafl› ile birlikte vermifl oldu¤u
önergede flunlar› istemektedir:

1 – Düflmanla iflbirli¤i yapm›fl ve onlara yar-
d›m etmifl olanlar›n cezaland›r›lmas›.

2 – Düflman›n yakt›¤›, y›kt›¤› yerlerin tamir
ve imar› ile göçmenlerin iskan edilerek açlar›n
doyurulmas›.

3 – ‹flgal döneminden kalan hukuki davala-
r›n süratle çözümlenmesi.

4 – Emval-i Metrukeye ve düflmandan al›-
nan ganimetlere hükümet taraf›ndan zaman ge-
çirilmeden el konulmas›.

5 – Düflman iflgalinden kurtar›lan yerlerde
derhal mülki ve mali teflkilat›m›z›n kurulmas›.

Takrire göre bütün bunlar› gerçeklefltirmek
için üç gün içerisinde bir kanun ç›kar›lmal›d›r.
TBMM, gerekli heyet, müfettifl ve mahkemelerin
haz›rlanmas› konusunda ilgili bakanlar ve mec-
listen oluflan kurullar meydana getirerek mese-
leyi çözmelidir. 11 Eylül 1922 tarihli müzakere-
ler neticesinde takririn Bakanlar Kuruluna ha-
vale edilmesine karar verilmifltir.(77)

Yahya Galip Bey ‹zmir’in iflgali s›ras›nda as-
kerlerimize Yunanl›lara karfl› ç›kmamay› emre-
den ‹stanbul Hükümeti’ni “Namussuz ve rezil”
olarak tan›mlam›flt›r(78). ‹zmir’in iflgali s›ras›nda
“Zito Venizelos” diye ba¤›rmad›¤› için flehit edi-
len Albay Süleyman Fethi Bey için ise abide di-
kilmesini önermifltir. O’na göre Yunanl›lara olan
nefret umumileflmeli ve hiçbir zaman hafifleme-
melidir(79)

Galip Bey ‹zmir’in kurtuluflundan sonra ilk
defa Ankara’ya gelecek olan Baflkumandan Ga-
zi Mustafa Kemal Pafla Hazretlerini uygun me-
safede bir yerde karfl›lamak üzere meclisten 10
kiflilik bir heyetin kura ile tespit edilmesini öne-
ren bir takrir vermifltir. Galip Bey’in takriri 27
Eylül 1922 günkü oturumda görüflülerek kabul
edilmifltir(80).

Düflman iflgalinden kurtulan Bursa halk›n›n
davetine icabet edilmesine dair Yahya Galip Bey
ve 43 arkadafl› ayr›ca bir önerge verdiler. Galip
Bey en az›ndan meclisten seçilecek iki-üç temsil-
cinin Bursa’ya gönderilmesini teklif etmifltir(81).
Yine Yahya Galip Bey 74 arkadafl› ile meclisin
düflman iflgalinden kurtar›lm›fl flehirlerin bafll›-
calar›nda tarihi celseler toplamas›na dair bir tak-
rir verdi.(82)

Galip Bey, Yunan ordusunun bozulmas›n-
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(75) Zab›t Ceridesi, C. XXVII,
s. 20.

(76) Gizli Zab›t Ceridesi, C. III,
s. 1211-1212.

(77) Zab›t Ceridesi, C. XXVII,
s. 610-619.

(78) Zab›t Ceridesi, C. XXVII,
s. 13.

(79) Zab›t Ceridesi, C. XXVII,
s. 169.

(80) Daha sonra çekilen kura
sonucunda seçilen millet-
vekillerinin adlar› ve seçim
bölgeleri flu flekilde tespit
edilmifltir: Doktor Abidin
Bey (Lazistan), At›f Bey
(Bayazid), ‹hsan Bey (Cebel-i
Bereket), Emir Pafla (Sivas),
Abdullah Efendi (Sinop),
Tunal› Hilmi Efendi (Bolu),
R›fat Efendi (Konya), Hac›
Mustafa Efendi (Ankara).
Memduh Bey (Karahisar-i
fiarki), Kadri Bey (Diyar-
bak›r). Zab›t Ceridesi, C.
XXVII, s. 193-194.

(81) Gizli Zab›t Ceridesi, C. III,
s. 806-808.

(82) Gizli Zab›t Ceridesi, C. III,
810-811.



dan sonra ülkeyi terkeden Rumlar›n mallar› ile
ilgili olarak emval-i metruke yerine emval-i dev-
let tabirini kullanm›flt›r. Onun anlay›fl›na göre
art›k bu mallar devlet mal› olmufltur. O, ‹zmir
ve havalisinde emval-i devlet üzerinde yap›lan
suistimallerin önüne geçilmesini istemifltir.(83)

Yahya Galip Bey, Memalik-i Müstahla-
sa’daki emvali metrukenin tamir ve kiraya veril-
mesine dair kanunun ise lehinde bulunmufltur.
O, zarar görmüfl olan Müslümanlar›n bu mallar-
dan yararland›r›lmas›ndan yanad›r.Ancak, uy-
gulamalar›n sonradan s›k›nt› yaratmayacak sa¤-
lam hukuki temellere dayand›r›lmas›n› istemifl-
tir. Zira, geçmiflte bu uygulamalardan dolay›
gayrimüslimler Müslümanlar›n mallar›na sahip
ç›kabilmifllerdir.(84)

3.3. ‹STANBUL HÜKÜMET‹NE 

VE SALTANATA BAKIfiI

Yahya Galip Bey ‹stanbul’daki yöneticileri
ve padiflah› a¤›r bir dille elefltirmektedir. Onun
bu konudaki elefltirilerine 1921 y›l› fiubat›ndan
itibaren rastl›yoruz. Onun ifadelerine göre Bab›-
ali’de toplanan paflalar hamiyeti k›t bir sürüden
ibarettir. ‹stanbul ‹ngiliz süngüleri alt›ndayken
susmay› tercih eden, Meclisi Mebusan› sebepsiz
yere tatil edenler insan bile say›lmazlar. Kanuni
Esasiye ba¤l› kalaca¤›na dair yemin etmifl olan
Sultan Vahideddin bir yalanc› konumuna düfl-
müfltür. Sevr anlaflmas› gibi bir anlaflmay› imza-
layan padiflah›n milletle hiçbir ilgisi kalmam›fl-
t›r.(85)

3 Haziran 1922 tarihli bir konuflmas›nda da
saltanata ümit ba¤lanmamas› gerekti¤ini belirt-
mekte ve flunlar› söylemektedir. “Padiflah denilen
adam ne yap›yor biliyor musunuz? Yunanl›lar›n ge-
neralleriyle meflveret ediyor. Kimden kime flekva (fli-
kayet) ediyorsunuz? Efendiler sizi kurtaracak kendi
silah›n›z, kendi azminiz, kendi idareniz, kendi dini-
nizdir.”(86)

Onun ‹stanbul’daki yönetim ile iliflkilere s›-
cak bakmad›¤›n› gösteren bir iflaret de Yusuf
Kemal Bey’in ‹stanbul’u ziyareti olmufltur.Av-
rupa baflkentlerinde temasta bulunmak için
gönderilen D›fl iflleri bakan› Yusuf Kemal Bey’in
‹stanbul’a u¤rayarak Vahideddin’i ziyaret etme-
si mecliste soru önergeleri verilmesine yol aç-
m›flt›. Soru önergesi verenler içerisinde Yahya

Galip Bey ve 14 arkadafl› da vard›. 27 fiubat 1922
tarihli önergede bu ziyaretin hükümetin bilgisi
dahilinde olup olmad›¤›,meclisin siyasetine
uyup uymad›¤›, e¤er Yusuf Kemal Bey bu ziya-
reti izinsiz gerçeklefltirmifl ise hakk›nda ne gibi
muamelede bulunulaca¤› soruldu(87). Önergeye
Hariciye Vekili Mahmut Celal Bey cevap verdi.
Celal Bey, Yusuf Kemal Bey’in padiflahla görüfl-
mesi için Heyet-i vekile taraf›ndan yetkilendiril-
mifl oldu¤unu aç›klad›(88). Yahya Galip Bey, Bü-
yük Taarruz sonras› ‹stanbul Ticaret Mektebi
Mezunlar› Cemiyeti’nden gelen tebrik telgraf›n›
memnuniyetle karfl›lam›fl, ancak, “Onlar›n içle-
rindeki habisleri temizlemeleri” gerekti¤ini söy-
leyerek ‹stanbul Hükümeti’ne karfl› olan tepkisi-
ni dile getirmifltir(89).

Yahya Galip Bey, saltanat›n kald›r›lmas› gö-
rüflmeleri s›ras›nda da söz alm›fl ve son derece
sert ifadeler kullanm›flt›r. Konuflmas›nda Sultan
Vahideddin’e de hakaret içeren ifadeler sarf
eden Yahya Galip Bey flunlar› söylemifltir:

“‹stanbul’da bulunan ve ismine Halife denilen
(Kahrolsun sadalar›) o herifle kim temas ederse mut-
laka insanl›ktan tecerrüd eder. ‹flte Tevfik Pafla da ar-
kadafllar›yla beraber bu adam›n, daima sohbetinde
bulunan bir vücud olmas› itibariyle hissiyat› aliye ve
insaniyesinden tecerrüd etmifltir ve bu pek tabii idi.
Çünkü, kendisinde e¤er zerre kadar bir hissi milliyet
ve bir hissi insaniyet bulunmufl olsayd› bu telgraf›
yazamazd›... Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hali-
fe nam›nda bulunan hainin dine karfl› olan ihaneti
üzerine teflekkül etmifl bir Meclisi Ali oldu¤unu ale-
mi ‹slam tamam›yla biliyordu...
Nedir ‹stanbul’daki o hünkar›n
vücudu nedir? Oradaki vükela-
n›n vücudu nedir? Kiminle ala-
kadard›rlar? (‹ngilizlerle, sada-
lar›) E¤er milletle alakadar zan-
n›nda isek, katiyen milletle ala-
kalar› yoktur. (‹ngilizlerle, sada-
lar›) E¤er ‹ngilizlerle alakadar
ise, ben Lord Corc’un zab›ta me-
muruyum, desin ve alemi islam-
dan katiyen bahsetmesin...‹stan-
bul’da halife denilen adam, dini
islamla alakadar de¤ildir. O hali-
fe olsa olsa, daima nasihat ald›¤›
Papaz Freu’nun halifesi olabi-
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(83) Gizli Zab›t Ceridesi, C. III,
s. 1139.

(84) Zab›t Ceridesi, C. IX, s.
124-125.

(85) Gizli Zab›t Ceridesi, C. I, s.
369-370.

(86) Zab›t Ceridesi, C. XX, s.
138.

(87) Gizli Zab›t Ceridesi, C. III,
s. 14.

(88) Gizli Zab›t Ceridesi, C. III,
s. 19.

(89) Zab›t Ceridesi, C. XXIII, s.
6.

Resim 6; Yahya Galip Tokat’ta
(1903)



lir... bu harbi bafl›m›za getiren ve bu belalara giriftar
eden kimdir? Baflta o herif ve etraf›n› alan rüzela-
d›r’’(90).

3.4. S‹YAS‹

Yahya Galip Bey’in Türklük duygusunu ta-
fl›yan bir mebus oldu¤unu tespit etmek müm-
kündür. O, Albay Reflat Bey’in Çi¤iltepe’yi za-
man›nda alamamas› ve intihar etmesi üzerine
“Türklü¤ünü göstermifl” diyerek övgü ile bahset-
mifltir.(91)

Galip Bey, TBMM’nin aç›lmas›ndan sonra
‹stanbul Hükümetinin yapm›fl oldu¤u icraatlar›,
‹stanbul taraf›ndan ç›kar›lm›fl olan kanun ve ka-
rarnameleri geçersiz olarak de¤erlendirmekte
ve “paçavra” nitelemesi yapmaktad›r.(92)

Yahya Galip Bey bütünlefltiriciydi, d›fllay›c›
anlay›fllara özellikle karfl›yd›. O, Elaz›¤ mebusu
Hüseyin Bey’in bir vesileyle “1331 (1915) sene-
sinde Dersimliler isyan ettiler.” sözü üzerine “Der-
simlilerden baz›lar› deyiniz” diyerek uyar›da bu-
lunmufltur.(93)

Meclis ‹kinci Baflkan› Celalettin Arif Bey’in
Teflkilat› Esasiye Kanunu’nun kabulünden dola-
y› istifa etmesini elefltirmifltir. Celalettin Arif
Bey Teflkilat› Esasiye Kanunu’nun haz›rlanmas›
ve kabulü s›ras›nda Kanunu Esasi’ye uyulmad›-
¤›n› düflünmekteydi. Yahya Galip Bey Celalettin
Arif Bey’in meclis karar›na sayg›l› olmas› gerek-
ti¤i görüflünü dile getirmifltir(94). Yahya Galip
Bey bu yaklafl›m›yla hem muhalefeti elefltirmek-
te hem de yeni devletin yap›lanmas›na katk›da
bulunmufl olmaktad›r.

Meclisteki gruplardan Birinci Grup içerisin-
de yer alan Yahya Galip Bey(95), sürekli olarak
M. Kemal Pafla’ya destek oldu. M. Kemal Pafla-
n›n Baflkumandanl›¤a getirilmesinde ve bu gö-
reve devam etmesinde onun yan›nda yer ald›.
Bu tutumunu mecliste yap›lan oylamalarda da
göstermifltir. Örne¤in Baflkumandanl›k süresi-
nin 5 May›s 1922 tarihinden itibaren 3 ay daha
uzat›lmas› yönündeki kanun teklifine 6 May›s
1922 tarihli oylamada kabul oyu vermifl oldu¤u-
nu görüyoruz(96).

Yahya Galip Bey, 26 Kas›m 1922 tarihinde
Yenigün gazetesinde yay›nlanan Yunus Nadi
Bey’in “Yeni Bir Cidal Devri” bafll›kl› yaz›s› dola-

y›s›yla söz ald›. Bu yaz› Mersin Mebusu Selahat-
tin Bey ve 24 arkadafl›n›n TBMM’nin meflruiye-
tine satafl›ld›¤› gerekçesiyle Meclis Baflkanl›-
¤›’na müracaat etmelerine yol açm›flt›. Yahya
Galip Bey Yunus Nadi Bey’den yana tav›r koya-
rak söz konusu yaz›da meclisin manevi flahsiye-
tine bir sald›r› olmad›¤› görüflünü savundu.
Ona göre kendisi bu yaz›dan dolay› hiçbir rahat-
s›zl›k duymam›flt›r. Üzerine al›nanlar var ise
bizzat savc›l›¤a baflvurabilirler.(97)

3.5. DIfi ‹fiLER‹

Yahya Galip Bey Türk diplomasisini baflar›-
s›z bulmaktad›r. Savafl meydanlar›nda kazan›-
lanlar bar›fl masas›nda kaybedilmifltir. O, “Mille-
tin k›l›nc› ile, kan›yla kazand›klar›n› sözle kaybetmifl-
lerdir” demektedir.

Galip Bey, d›fl politikada yap›lan görüflme-
ler ve mütareke çal›flmalar› hakk›nda meclisin
yeterince bilgilendirilmemesinden flikayetçidir.
Bu konuda D›fliflleri Bakanl›¤›’n› üzerine düflen
görevi yerine getirmemekle suçlamaktad›r.(98)

Galip Bey Tiflis ve Bakü sefaretleri maiyeti
memurlar›n›n maafllar›n›n ödenebilmesi için D›-
fliflleri Bakanl›¤› Bütçesi’ne ilave yap›lmas›n› ön-
gören kanun teklifini uygun görmemifltir. Ta-
sarruf düflüncesi ile hareket etmifltir.(99)

Öte yandan, O, Lozan’a gidecek delegasyon
heyeti için ayr›lacak tahsisat›n teferruat›n›n D›-
fliflleri Bakanl›¤› Bütçesi’nde yer almas›n› da
do¤ru bulmam›flt›r.Ona göre paran›n kullan›m
flekli delegasyon heyetine b›rak›lmal›d›r. Afl›r›
müdahale heyetin k›s›tlanmas› ve rencide edil-
mesi anlam›na gelir.(100)

Ona göre d›fl politikada TBMM Hükümetini
temsil edecek kiflilerin kariyerli ve ünlü olmala-
r›ndan daha önemli olan bir fley vard›r. O da
milli davaya inanm›fl olmalar›d›r. Ayr›ca mutla-
ka meclis üyesi olmalar› gerekir.(101)

Yahya Galip Bey, Bekir Sami Bey’in Lond-
ra’da ‹talya, ‹ngiltere ve Fransa ile imzalam›fl ol-
du¤u anlaflmalar›n milli menfaatlerimize ayk›r›
oldu¤u düflüncesindedir. Bu anlaflmalarla ilgili
olarak “Mütarekemidir, muahedemidir, her ne ise
benim nokta-i nazar›mda, bu hiçbir k›ymeti haiz ol-
mayan bir surettir ki bu sureti gönderdi¤imiz mu-
rahhaslar›n yüzüne vurmak bizim için bir vecibe-i
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(90) Zab›t Ceridesi, C. XXIV, s.
277-278.

(91) Zab›t Ceridesi, C. XXIII, s.
268.

(92) Zab›t Ceridesi, C. IX, s.
305.

(93) Zab›t Ceridesi, C. IXX, s.
69.

(94) Zab›t Ceridesi, C. VII, s.
363.

(95) Tar›k Zafer Tunaya, Tür-
kiye’de Siyasi Partiler (1859-
1952), ‹stanbul 1952, s. 537.
Birinci Dönem TBMM’deki
gruplar hakk›nda genifl bilgi
için Tar›k Zafer Tunaya’n›n
ad geçen eserine müracaat
edilebilir.

(96) Zab›t Ceridesi, C. IXX, s.
529.

(97) Zab›t Ceridesi, C. XXVII,
s. 53; Yunus Nadi Bey bu
yaz›s›nda TBMM’de bir
mücadele devrinin bafl-
lad›¤›n›, TBMM üyesi bile ol-
salar milli egemenli¤i zedele-
mek isteyenlerin kendi kan-
lar› içinde bo¤ulaca¤› ve
kafalar›n›n kesilece¤i teh-
didinde bulunuyordu. Bkz.
Nurettin GÜLMEZ, Kurtulufl
Savafl›’nda Anadolu’da Yeni
Gün, Ankara 1999, s. 350.

(98) Gizli Zab›t Ceridesi, C.III
s. 125-126.

(99) Zab›t Ceridesi, C. VII,
s.315 Tabii ki tasarruf düflün-
cesiyle d›flifllerini ihmal et-
mek do¤ru bir davran›fl
olarak de¤erlendirilemez.

(100) Zab›t Ceride C. XXIV, s.
328-329

(101) Gizli Zab›t Ceridesi, C.I,
s. 370



zimmettir.” diyerek sert bir elefltiri getirmifltir.

Ona göre Bekir Sami Bey heyeti kendisini
millete hakim bir vaziyette görmüfl kendi bafl›na
meclisi dikkate almadan anlaflmalar imzalamak
cesaretini gösterebilmifltir. Bekir Sami Bey ve ar-
kadafllar› Türk d›fl politikas›ndaki genel hatay›
tekrar etmifller, Avrupal›lar›n yüzlerine gülme-
lerine aldanm›fllar, ve bat›l›lar›n isteklerine bo-
yun e¤mifllerdir.(102)

Yahya Galip Bey, Ankara Anlaflmas› hak-
k›nda da söz alm›fl olup, elde mevcut olan f›rsa-
t›n de¤erlendirilmesi gerekti¤i görüflünü savun-
mufltur. Ona göre art›k uzun uzad›ya kan dök-
mek politikas› takip edilmemelidir. Anlaflman›n
eksik k›s›mlar› varsa düzeltilmeye çal›fl›lmal›,
bir ç›rp›da reddedilmemelidir.(103)

Galip Bey, yeni Türk devletinin tüm dünya
taraf›ndan tan›nmas› anlam›na gelen Lozan gö-
rüflmelerini de titizlikle takip etmifltir. Ona göre
Lozan’da sadece Misak-› Milli’nin istenilmesi ile
yetinilmemelidir. Bizden ayr›lan memleketlerin
hepsinin hesab› sorulmal›d›r. Ayr›ca, delegas-
yon heyeti TBMM taraf›ndan kendisine verilmifl
olan talimat›n d›fl›na ç›kmamal›d›r. Heyetin içe-
risine Ankara’da oluflturulan komisyonun yeri-
ne ‹stanbul’dan baz› kiflilerin dahil edilmesi
do¤rulu¤u kabul edilebilecek bir politika de¤il-
dir. ‹stanbul’dan kat›lanlar›n mahremiyete özen
gösterecekleri de flüphelidir. 

Öte yandan Yahya Galip Bey, Lozan’da ‹n-
gilizlerin Türk heyetinin bütün çal›flmalar›na
vak›f olduklar› düflüncesindedir. Hatta, Ona gö-
re ‹ngilizler Türk taraf›na ait tüm flifre telgrafla-
r› aç›p okuma imkan›na sahiptirler.(104)

Yahya Galip Bey ve 128 arkadafl› 6 Mart
1923 tarihinde Lozan görüflmeleri ile ilgili bir
önerge verdiler. Buna göre; 

1-‹tilaf Devletleri’nin Lozan Konferans› ne-
ticesi olarak Türk delegasyon heyetine verdikle-
ri anlaflma projesi ba¤›ms›zl›¤›m›za zarar veren
hükümleri ihtiva etti¤inden kabulü mümkün
de¤ildir. ‹tilaf Devletleri bu projenin bu haliyle
kabulünde ›srar ederlerse reddederiz. 

2-Mali, iktisadi ve idari meselelerde memle-
ket ve milletimizin hayat hakk›n› ve istiklalinin
kesin olarak temini esas› çerçevesinde bar›fl gö-
rüflmelerine devam edilmesi 

3- ‹flgal alt›ndaki topraklar›m›z›n süratle bo-
flalt›lmas› flartt›r.(105)

Bu takrir mecliste görüflülerek oylamaya
konulmufl ve kabul edilmifltir.(106) Ancak Galip
Bey’in bütün bu elefltirilerine ra¤men II. Dönem
TBMM’de Lozan Anlaflmas› için yap›lan oyla-
mada olumlu oy kulland›¤›n› görmekteyiz(107).

3.6. BOLfiEV‹KL‹⁄E BAKIfiI

Meclisin aç›ld›¤› ilk aylarda flartlar gere¤i
Sovyetlerle olan yak›n iliflkiler dolay›s›yla mec-
liste Bolflevikli¤e karfl› ›l›ml› ve olumlu bir yak-
lafl›m vard›. Yahya Galip Bey böyle bir havada
bile Bolflevikli¤in ne oldu¤unun bilinmedi¤ine
dikkati çekmifltir.(108)

Asl›nda Yahya Galip Bey’in Bolflevikli¤e ba-
k›fl› olumsuzdur. Ona göre Bolfleviklik H›risti-
yan ürünü oldu¤u için bizim bu fikre tabi olma-
m›z kesinlikle do¤ru olmayacakt›r. Bolflevikli¤e
yönelmek milleti sonu belli olmayan bir yola
sevk etmek ve millete ihanet etmek demektir.
Ülke içerisinde kendisine din adam› süsü veren
ve Bolfleviklik propagandas› yapanlar vard›r.
Bunlara kesinlikle inan›lmamal›d›r. Bolflevikli¤i
‹slamiyet’le kaynaflt›rmaya kalkmak ak›ls›zl›k-
t›r. Bolfleviklik ve komünistlik ülkemizden ç›ka-
r›lmal›d›r. O der ki, “E¤er Bolfleviklik ‹slaml›k ise
onlar ‹slaml›¤› kabul etsinler... içimizden Bolflevikli-
¤e ve Komünizme say olanlar bu iflten tecerrüt etsin-
ler ve desinler ki: Büyük Millet Meclisi’nin takip ede-
ce¤i gaye gaye-i ‹slamiyet’tir”(109).

Ona göre meclisteki Bol-
flevik görüfle sahip milletvekil-
leri Bolfleviklerden para alm›fl-
lard›r ve ihanet içerisindedir-
ler. Yahya Galip Bey meclise
bu konu da bir de takrir ver-
mifltir. Buna göre Bolflevik ve
komünist kurullarda bulunan
milletvekilleri derhal bu gibi
heyetlerden çekilmeliler ve bu
yolun yanl›fll›¤›n› beyanname
ile halka neflretmelidirler.
fieyh Servet Efendi’nin ise fleri
yetkileri elinden al›nmal› ve
hakk›nda fliddetle cezaland›r-
maya gidilmelidir(110).
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Resim 7; Y. Galip (1937)
Eyüp’te Kona¤›nda Cumhuri-
yet’teki röportaj›nda

(102) Gizli Zab›t Ceridesi, C.II
s. 5-6.

(103) Gizli Zab›t Ceridesi, C.II,
s 341.

(104) Gizli Zab›t Ceridesi, C.
III, s. 1254.

(105) Gizli Zab›t Ceridesi, C.
IV, s. 180.

(106) Gizli Zab›t Ceridesi, C.
IV, s. 190.

(107) TBMM Zab›t Ceridesi,
Devre: 2, C. I, TBMM Yay.,
Ankara 1961, s. 291.

(108) Zab›t Ceridesi, C. VII, s.
304.

(109) Gizli Zab›t Ceridesi, C. I,
s. 337-338.

(110) Gizli Zab›t Ceridesi, C. I,
s. 344.



3.7. BATIYA BAKIfiI

Yahya Galip Bey’e göre Frenk adetleri ile
adetlenmek bizim için zararl›d›r(111). H›ristiyan-
lar›n yapt›¤› her fley Müslümanlar›n aleyhine-
dir(112). Ona göre Bat› hiçbir zaman bizi sevme-
mifltir. Parçalamak için difllerini bileyerek haz›r
beklemektedir. Onlardan hiçbir zaman en kü-
çük bir hay›r gelmeyecektir. Bizi yok etmek için
çal›flmaktad›rlar. Ancak, bat› bütün bu çabalar›-
na ra¤men kendi mezar›n› kazmaktad›r.(113)

Yahya Galip Bey Yunan mezalimi söz konu-
su oldu¤unda da Avrupa medeniyetini ve Av-
rupal›lar› hedef alan ifadeler kullanm›flt›r. 

O, “Avrupa denildi¤i vakit, benim nazar›mda
‹slamiyet’in imhas› için çal›flan bir kütle tecelli edi-
yor. Avrupa’dan hay›r beklemeyiniz. Onlardan hay›r
bekledi¤iniz gün mahvoldu¤unuz gündür. Alem-i
medeniyet, alem-i insaniyet bizim alemimizdir.” de-
mektedir.(114)

O, bat› dünyas›n›n Osmanl› Devleti’ne ve
onun H›ristiyan müttefiklerine bak›fl›n›n dini
bak›fl›n d›fl›na ç›kamad›¤› düflüncesindedir. Ona
göre itilaf devletleri bu yüzden Birinci Dünya
Savafl›nda bizimle ayn› grupta bulunan Bulga-
ristan ve Almanya’ya farkl› muamele etmifller-
dir. Bu ülkelere hiçbir fley yapmad›klar› halde
Müslüman oldu¤umuzdan dolay› bizim hayat›-
m›za kastetmek istemifllerdir.(115)

Sinop’ta tersane ad›yla bilinen arazinin be-
lediyeye terki lüzumuna dair kanun teklifi görü-
flülürken Yahya Galip Bey belediyenin bu arazi-
yi H›ristiyanlara satmamas› flart›n›n getirilmesi-
ni önermifltir(116).

3.8. E⁄‹T‹M

Yahya Galip Bey e¤itime önem vermektey-
di. Ancak, onun e¤itim anlay›fl›nda din e¤itimi-
nin ön planda oldu¤u anlafl›l›yor.E¤itime veri-
len önemin meclis taraf›ndan da gösterilmesine
özellikle taraftard›. O, 29 arkadafl› ile birlikte
vermifl oldu¤u bir takrir ile meclise tazimlerini
sunmak üzere temsilciler gönderen Darülfünun
ve Vilayat-› fiarkiye Darüleytam ö¤rencilerinin
meclis taraf›ndan iltifat ve teflvik edilmelerini
öneren bir takrir vermifltir. Bu takrir 25 Ekim
1922 tarihli oturumda kabul edilmifl olup, gere-
¤i yap›lm›flt›r.(117)

O, Darulmuallim ö¤retmen ve ö¤rencileri-
nin seferberlik ilan›na dahil edilmeyerek silah
alt›na al›nmamalar›n› öneren kanun teklifine
karfl› ç›km›flt›r. Galip Bey, gerekçe olarak Darül-
muallimlerin hiçbir zaman tam kapasite ile ça-
l›flmad›¤›na, 17 ö¤renci yüzünden 25 hocan›n
beslenmek durumunda kal›nd›¤›na iflaret etmifl-
tir. Ona göre Darülmuallime ayr›cal›k tan›mak
do¤ru de¤ildir. Askerlikten muafiyet uygula-
mas› yap›lacaksa sadece Darülmuallime de¤il
di¤er okullara ve de tatbik edilmelidir.(118)

Yahya Galip Bey’in modern okullar›n ö¤-
rencileri hakk›nda böyle düflünürken, medrese
ö¤rencilerinin, hatta, cami imamlar›n›n,mescit
görevlilerinin ve tekke fleyhlerinin askerlikten
muafiyetini teklif etmesi dikkat çekicidir. Nite-
kim, O, 4 arkadafl› ile birlikte bir de önerge vere-
rek bu konudaki tavr›n› netlefltirmifltir. Fakat,
bu teklif meclis taraf›ndan kabul edilmedi.(119)

Galip Bey, yeni medreseler aç›lmas›n› da is-
temektedir. O, 41 arkadafl› ile birlikte 28 A¤us-
tos 1922 tarihinde verdi¤i bir takrirle Gazian-
tep’te Artvin fiavflat’ta aç›lacak olan Darülhilafe
medreselerine vakit geçirilmeden bütçeden para
ayr›lmas›n› önermifltir.(120)

Yahya Galip Bey e¤itimin paral› olmas›na
ise karfl›d›r. Bu yüzden ilkö¤retim kanununun
la¤v›na dair bir kanun teklifi vermifltir. Onun
teklifi ekonomik gerekçelere dayan›yordu. Ga-
lip Bey, köylüye a¤›r vergiler yükletildi¤inden
flikayet ederek “Bugün k›rk para vermeye imkan
yoktur. Ot yiyorlar. Bunun üzerine bir de çalakamç›
köylünün üzerine tedrisat-› iptidaiye vergisi tarh
ederseniz halka do¤ru gitmifl olmazs›n›z.” demifltir.
Kanun teklifi Lahiya Encümenine gönderilmifl-
tir.(121) 14 Mart tarihli Layiha Encümeni mazba-
tas› 2 Nisan 1921 günü meclise geldi. Teklifin
kanun fleklinde olmad›¤› için reddine karar ve-
rildi. 

Yahya Galip Bey ‹lkö¤retim kanununun
la¤vedilmesini baflaramay›nca ayn› kanunun
vergi ile ilgili bölümünü de¤ifltirmek istedi. Bu-
nun için 17 arkadafl› ile birlikte halktan ‹lkö¤re-
tim vergisi toplanmas›n› öngören kanunun 15.
maddesinin de¤ifltirilmesini isteyen bir takrir
vermifltir.(122)
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(111) Gizli Zab›t Ceridesi, C. I,
s. 370.

(112) Gizli Zab›t Ceridesi, C. I,
s. 337.

(113) Gizli Zab›t Ceridesi, C. II,
s. 5-6.

(114) Zab›t Ceridesi, C. 20, s.
137-138.

(115) Gizli Zab›t Ceridesi, C. I,
s. 337.

(116) Zab›t Ceridesi, C. VIII, s.
91.

(117) Zab›t Ceridesi, C. 24, s.
147.

(118) Zab›t Ceridesi,. C. VI, s.
31.

(119) Zab›t Ceridesi, C. VI, s.
30.

(120) Zab›t Ceridesi, C. 22 s.
404-405.

(121) Zab›t Ceridesi, C. VIII, s.
379-380.

(122) Zab›t Ceridesi, C. 16, s.
170.



3.9. HUKUK

Yahya Galip Bey hukuksuzlu¤un her türlü
kötülü¤ün anas› oldu¤u düflüncesindedir. O,
milli mücadele dönemi flartlar›ndaki ola¤anüstü
yetkilendirilmelerin bile karfl›s›ndad›r. Diyor ki;

“Emin olunuz ki, her ne fenal›k ç›km›fl ise sala-
hiyet-i fevkalade sözünden ç›km›flt›r. Ben anlam›yo-
rum, bir memleketi ihya edecek o memleketteki ka-
nunlard›r. ‹mha edecek de kanunsuzluktur. Salahi-
yet-i fevkalade demek mutlaka keyfen adam asmak,
bilad› tahrip etmek, önüne gelen evleri y›kmak, kaina-
t› felaket içinde b›rakmak demektir. Çünkü bunu em-
sali abidesiyle gördük.”(123)

Ancak, ayn› Yahya Galip Bey ‹stiklal mah-
kemesinin do¤uda yeniden kurulmas›na karfl›
ç›kan Malatya Mebusu Lütfi Bey’e “Sizin muha-
kemenize göre öyle olabilir” diyerek karfl› ç›km›fl-
t›r.(124) Ona göre, ‹stiklal mahkemeleri dönemin
flartlar› gere¤i lüzumlu mahkemelerdir. Ancak,
mahkeme üyeleri görevini lay›k›yla yapan ve
hüsnü niyet sahibi kifliler olmal›d›rlar.(125)

Yahya Galip Bey Pontus meselesi dolay›s›y-
la Rumlar›n tehcir edilmesine de karfl› ç›km›flt›r.
Ona göre suçlular› da, masum olanlar› da mah-
keme ay›rt etmelidir(126).

Yahya Galip Bey ‹stanbul Hükümeti’nin
Mondros Ateflkes Anlaflmas›ndan sonraki ka-
rarnamelerinin dikkate al›nmamas› gerekti¤i
düflüncesindedir. Ona göre bu kararnameler
mülevves ve pistir. E¤er bunlardan uygulanabi-
lecek olanlar varsa hükümet bir liste yapmal› ve
meclise sunmal›d›r. Meclisin onay›ndan sonra
uygulanabilmelidir.(127)

Onun hukukun üstünlü¤üne inanm›fl bir
düflünce yap›s›na sahip oldu¤unu gösteren ör-
nekler bulmak mümkündür. Alt›n kaçakç›l›¤›
dolay›s›yla Kastamonu ‹stiklal Mahkemesi’nce
g›yaben mahkum olan Eflref ve Haflim Bey’lerin
g›yabi cezalar›n›n kald›r›lmas› için 36 arkadafl›
ile birlikte bir takrir vermifltir. Zira, bu kifliler ‹s-
tanbul’a alt›n götürmek istemifllerdi ve alt›nlar›-
na el konulmufltu. Mahkemeleri de g›yaben ya-
p›lm›flt›. Yahya Galip Bey ve arkadafllar› ‹stan-
bul’a alt›n naklini yasaklayan bir kanun olmad›-
¤› için alt›nlar›n sahiplerine iadesini ve mahke-
menin g›yaben de¤il, yüz yüze tekrar yap›lmas›-

n› teklif etmifllerdir. 21 ve 30 Ekim 1922 tarihli
meclis görüflmeleri sonucunda bu kiflilerin mah-
kumiyet cezalar› kald›r›lm›fl ve dava Adliye ve-
kaletine havale edilmifltir.(128)

Yahya Galip Bey hazineyi zarara soktu¤u
iddia edilen Reji müdürü Mithat Bey’in asi oldu-
¤u için mallar›na el konulmas› gerekti¤ine dair
görüfllere kat›lmad›¤›n› ifade etmifltir. “Asilere
ait olan mal tamamen hükümetin mal› m› olmak la-
z›m gelir.?” diyerek tepkisini dile getiren Yahya
Galip Bey böyle bir uygulama yap›lacaksa bile
öncelikle kanun ç›kar›lmas› gerekti¤ine iflaret et-
mifltir.(129)

Yahya Galip Bey hukukçu olmamas›na ra¤-
men hukuki meselelerle ilgiliydi. 26 arkadafl› ile
birlikte Mecelle Cemiyeti anlam›na gelen Mec-
lis-i Ahkam-› Cezaiye teflkil edilmesine dair bir
takrir verdi(130). Ayr›ca Hakimi Münferit teflkila-
t› hakk›nda Adliye vekaletine bir sual takriri yö-
neltti(131).

Yahya Galip Bey kendi soru önergesi hak-
k›nda aç›klamalarda bulunurken, Hakimi mün-
ferit usulü yararl› olmufl ise Tokat’taki mahke-
me niçin kald›r›ld›? Hakimi Münferit sistemi
köylünün mahkeme kap›lar›nda beklemeden
süratle iflini gördü¤ü bir sistem midir? Hakimi
münferit uygulamas›nda da üç kifli görev yapa-
caksa ne de¤iflmifltir? fieklinde sorular sormufl-
tur.(132)O, her fleye ra¤men ülke flartlar›n›n haki-
mi münferit uygulamas›n› gerekli k›labilece¤ini,
ancak, meclis taraf›ndan onaylanmadan böyle
bir uygulamaya gidilmemesi gerekti¤i görüflün-
dedir.(133)

Yahya Galip Bey, fiura-y› devlet kurulmas›
için kanun teklifi veren Ertu¤rul Mebusu Mus-
tafa Kemal Bey’in takririnin görüflülmesi s›ra-
s›nda bir takrir vererek “fiura-y› Devlet” terimine
karfl› ç›km›flt›r. Ona göre milli ve meflruti bir hü-
kümetle yönetildi¤imiz için fiura-y› Devlet de¤il
fiura-y› Hükümet tabiri kullan›lmal›d›r. (134)

‹stiklal Mahkemelerine üye seçimi s›ras›nda
nisab-› ekseriyetin 86 olmas› gerekirken 76 kifli-
nin kat›l›m›yla seçim yap›ld›¤› için bu seçimin
geçersiz say›larak yeniden seçim yap›lmas›n› is-
teyen bir önerge vermifltir. Ancak, önergesi
mecliste kabul edilmemifltir(135).
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(123) Gizli Zab›t Ceridesi, C.
III, s. 720.

(124) Gizli Zab›t Ceridesi, C.
III, s. 1202.

(125) Gizli Zab›t Ceridesi, C.
III, s. 1207.

(126) Gizli Zab›t Ceridesi, C.
III, s. 721.

(127) Gizli Zab›t Ceridesi, C.
III, s. 771.

(128) Zab›t Ceridesi, C. XXIV,
s. 64-68, s. 258.

(129) Zab›t Ceridesi, C. XXV, s.
137-138.

(130) Zab›t Ceridesi, C. IX, s.
282.

(131) Zab›t Ceridesi, C. IX, s.
133.

(132) Zab›t Ceridesi, C. IX, s.
236-238.

(133) Zab›t Ceridesi, C. IX, s.
82.

(134) Zab›t Ceridesi, C. 11, s.
112.

(135) Zab›t Ceridesi, C. VI, s.
286.



3.10. EKONOM‹K VE MAL‹ PROBLEMLER

3.10.1 Bütçe

Yahya Galip Bey, bir devlet için bütçenin ne
demek oldu¤unun fark›ndad›r.Bu yüzden bütçe
görüflmelerine büyük önem verilmifltir. Ona gö-
re bütçe haz›rlamak meclisin en temel görevle-
rindendir. Meclis gerekirse geceleri dahi çal›fla-
rak bütçeyi zaman›nda haz›rlamal›d›r(136). Galip
Bey Avans kanunlar› ile s›k s›k meclise müraca-
at edilmesinden rahats›zd›r. O, “Avans bir kere
olur, iki kere olur, böyle her vakit olmaz.” demekte-
dir(137). Ona göre Avans kanunlar› bütçedeki aç›-
¤›n kapat›lamamas›na yol açmaktad›r(138).

Galip Bey, devlet harcamalar›n›n bütçe çer-
çevesinde yap›lmas›ndan yanad›r. Nitekim bu
konuda Usulü Muhasebat-› Umumiye Kanunu
hükümlerine riayet edilmesi ve bu husustaki
uygulamalardan meclisin haberdar edilmesine
dair bir takrir vermifltir. Meclis söz konusu tak-
riri hükümete havale etti(139). Yahya Galip Bey
meclisin üç senelik bütçesinin gelir ve giderleri-
nin kontrol edilmesi için de bir önerge vermifltir.
Galip Bey’in önergesi kabul edilmifl olup Divan-
› Muhasebat taraf›ndan kontrolün yap›lmas› ka-
rarlaflt›r›lm›flt›r(140).

Yahya Galip Bey, silahl› kuvvetlerin ihtiyaç-
lar›n›n karfl›lanmas› için mali imkanlar›n zorlan-
mas›ndan yanad›r. Ancak, Ona göre bu ifllemin
de bütçe kurallar› çerçevesinde yap›lmas› gere-

kir. 1920 y›l› itibariyle 21
milyon lira olarak düflünü-
len Müdafaa-i Milliye Ve-
kâleti bütçesi bütçe kanu-
nu yap›lmad›¤› için farkl›
tarihlerdeki ek bütçelerle
22 milyon liraya ç›kar›l-
m›flt›r(141).

Galip Bey devlet har-
camalar›n›n meclis ad›na
seçilecek bir mütehass›s
üye taraf›ndan kontrol
edilmesini uygun bulmaz.
Ona göre meclisin bir kifli-
ye yetkilerini devretmesi
do¤ru de¤ildir (142). O bu
konuda meclis taraf›ndan
bir Divan-i Muhasebat tefl-

kil edilmesi gerekti¤ine dair bir de kanun teklifi
vermifltir (143).

3.10.2 Rus Alt›nlar› Meselesi

Yahya Galip Bey Rus alt›nlar›n›n hükümet
taraf›ndan ülke içerisinde tedavülde tutulmas›-
n› elefltirmektedir. Ona göre bu uygulama ba-
¤›ms›zl›¤›m›z› zedelemektedir. Ayr›ca, bir Rus
alt›n›n›n yedi buçuk lira de¤erindeki Osmanl›
banknotuna karfl›l›k gösterilmesi ekonomik aç›-
dan da sak›ncalar yaratmaktad›r. Galip Bey Rus
alt›nlar›n›n piyasada deveran etmesinin olum-
suz etkilerini konu alan bir de soru önergesi ver-
mifltir(144).

Yahya Galip Bey, Maliye Bakan›n›n önerge-
ye cevap verdi¤i 8 Ekim 1921 tarihinde de yap-
t›¤› bir konuflmayla konuya tekrar aç›kl›k getir-
mifltir. Ona göre Maliye Bakanl›¤›’n›n 5 rublelik
Rus alt›nlar›n› 375 kurufl, 10 rublelik Rus alt›nla-
r›n› ise 750 kurufl k›ymetinde de¤erlendirerek
sarf edece¤ini belirtmesi ve hazinenin de bu su-
rette ifllem yapmas› do¤ru de¤ildir. Bir devletin
yönetimi alt›ndaki bölgelerde yabanc› paran›n
tedavül etmesi için çaba göstermek yanl›flt›r(145).

Yahya Galip Bey, Maliye Bakan›n›n Rus pa-
ras›n› tedavüle koymak yetkisinin olmad›¤› dü-
flüncesindedir. Rus paras›n›n de¤eri bankalar ta-
raf›ndan serbest piyasa koflullar›na göre belir-
lenmelidir. Bakanl›k fiyat tespit etmemelidir. O,
bakanl›¤›n ülke içerisinde alt›n tutmak için böy-
le bir yola baflvurmas›n› da do¤ru bulmaz. Rus
alt›n›n› ülke içerisinde tutabilmek için Osmanl›
alt›n›n›n de¤erini düflürmek uygun bir politika
de¤ildir (146).

3.10.3 Tasarruf

Yahya Galip Bey, devlet bütçesinde tasarru-
fa önem veren bir anlay›fla sahiptir. O, bütçe ka-
nunlar› dolay›s›yla yapm›fl oldu¤u konuflmalar-
da bu görüflünü dile getirmifltir. Hatta bu yönde
takrirler de vermifltir. Bu takrirlerinde Müdafaa-
i Milliye Vekâleti taraf›ndan verilmekte olan
makam maafl›n›n Ocak 1920 tarihinden itibaren
kesilmesini önermifltir(147). Yine tasarruf gerek-
çesiyle subaylardan K›demli Yüzbafl› ve muadil-
lerine elbise ve teçhizat bedeli ödenmesi hakk›n-
daki kanun teklifine ret oyu vermifltir(148).
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(136) Zab›t Ceridesi, C. VI, s.
505-506.

(137) Zab›t Ceridesi, C. VI, s.
175.

(138) Zab›t Ceridesi, C. VI, s.
386.

(139) Zab›t Ceridesi, C. XXV, s.
467.

(140) Gizli Zab›t Ceridesi, C.
III, s. 885,887.

(141) Gizli Zab›t Ceridesi, C. I,
s. 242.

(142) Zab›t Ceridesi, C. VIII, s.
15.

(143) Zab›t Ceridesi, C. VIII, s.
16.

(144) Zab›t Ceridesi, C. XIII, s.
98-99.

(145) Zab›t Ceridesi, C. XIII, s.
113-114.

(146) Zab›t Ceridesi, C. XIII, s.
120.

(147) Zab›t Ceridesi, C. VII, s.
75-80.

(148) Zab›t Ceridesi, C. XVIII,
s. 385

Resim 8; Y. Galip Karg› Aske-
ri selaml›yor. Eyüp’teki Dü¤-
meciler Kona¤› (1940’l› y›llar)



Yahya Galip Bey, devlet dairelerindeki bü-
rokrasi çoklu¤undan ve k›rtasiye masraflar›n-
dan da rahats›zd›r. O, k›rtasiye masraflar› ile
muazzam bir kâ¤›t fabrikas›n›n aç›labilece¤i dü-
flüncesindedir(149).

Yahya Galip Bey, uygulamada bütün ihti-
yaçlar› köylü taraf›ndan karfl›lanan Askerlik flu-
besi baflkanl›klar›na harc›rah verilmesini do¤ru
bulmamaktad›r(150). Harc›rahlar verilsin köylü-
ye yük olmas›nlar denilse bile köylümüzün mi-
safirperverli¤i dolay›s›yla dahi bunun uygulan-
mas›n›n mümkün olamayaca¤› düflüncesinde-
dir(151).

Yahya Galip Bey baz› gazetelere devlet tara-
f›ndan yard›m edilmek suretiyle köylere gönde-
rilmesini ekonomik gerekçelerle elefltirir. Ona
göre bu gazetelerden köylünün yararlanmas›
mümkün olmam›flt›r. Bofl yere devletin paras›
heba edilmektedir. Köylünün bilgilendirilmesi
isteniliyorsa Matbuat Umum Müdürlü¤ü sade-
ce köylünün problemlerinin çözümüne ve ay-
d›nlat›lmas›na yönelik bir gazete ç›kar›lmal›d›r.
Galip Bey bu konuda 16 Eylül 1922 tarihinde bir
de takrir vermifltir. 7 Ekim tarihli oturumda
onun takriri kabul edilmifl ve Matbuat müdüri-
yeti bütçesine gazetelere yard›m için konulmufl
olan 30.000 liral›k fas›l kald›r›lm›flt›r(152).

Galip Bey, Ziraat Bankas› memurlar›na alt›n
akçe ile maafl ödenmesine son verilmesini iste-
yen bir takrir de vermifltir. Takrir 29 Ocak 1921
tarihli toplant›da görüflüldü. Takrirde y›lda dört
maafl› alt›n olarak alan Ziraat Bankas› memurla-
r›na niçin ayr›cal›k gösterildi¤i soruluyordu.
Görüflmeler sonunda meclis bütün ödemelerin
kâ¤›t para ile yap›lmas›na dair ‹ktisat Vekâletine
tebli¤de bulunma karar› ald›(153).

3.10.4 Tar›m

Yahya Galip Bey, Ziraat Bankas›n›n yurt d›-
fl›ndan tar›m aletleri ithâl ederek ülke tar›m›n›n
geliflmesine katk›da bulunmas›n› olumlu karfl›-
lam›flt›r (154). Hatta Ziraat makinelerinde kullan›-
lan yak›t ile dam›zl›k hayvanlar ve kimyevi güb-
reden gümrük vergisi al›nmamas› görüflünü sa-
vunmufltur. Zira, bu mallar Türk tar›m ve hay-
vanc›l›¤›n›n geliflmesi için gereklidir. Galip Bey,
14 Ekim 1922 tarihinde söz konusu kanun tekli-

finin acilen görüflülmesi için 42 arkadafl›yla bir-
likte bir de takrir vermifltir (155).

Ancak Yahya Galip Bey, yurt d›fl›ndan ithâl
edilecek esterler ve öküzler, çift hayvan›, dam›z-
l›k hayvanlar ve ziraat makinelerinde kullan›la-
cak benzin, petrol, mazot, maden kömürü vb.
ürünlerin gümrük vergisinden muafiyetine dair
kanun teklifini zenginleri korumaya yönelik bir
uygulama olarak de¤erlendirmifltir. O, öküzü
olmad›¤› için boyunduru¤un bir taraf›na efle¤ini
di¤er taraf›na kendisini koflan fakir köylüden
gelirinin büyük bölümü vergi olarak al›n›rken
bu tür vergi muafiyetinin adaletsizlik oldu¤u
görüflünü savunmufltur. Ona göre ayn› flekilde
odunculuk ve kerestecilik ile u¤raflan köylü ge-
lirinin önemli bir k›sm›n› vergi olarak ödemek-
tedir. Yurt d›fl›ndan çift hayvan› ve ester ithâl
eden kifli köylü de¤il tüccar olacakt›r. Dolay›s›y-
la bu kanunla köylü korunmayacak, tüccar›n
para kazanmas›na imkân verilmifl olacakt›r.

Yahya Galip Bey, ülke d›fl›ndan gümrük
muafiyeti ile makine kay›fl› getirilmesini de an-
layamad›¤›n› ifade etmifltir. Zira Birinci Dünya
Savafl› s›ras›nda ülke içerisinde üretilen bez ka-
y›fllarla bu ifl pekala götürülmüfltür. Gümrük
vergisi genelin hakk›d›r. Genelin hakk› özele
gasp ettirilmemelidir. 

Yahya Galip Bey kendisini suret-i haktan
görünerek yararl› iflleri engellemeye çal›flan,
medeniyet karfl›t› bir kifli olarak yans›tanlara da
son derece tepkilidir. O, ko-
nuflmas›n› köylünün ma¤duri-
yetin anlatan örneklerle süsle-
yerek flunlar› söylemifltir:

“Paçavralar› birbirine dik-
mifl, içerisine ot doldurmufl, yatt›-
¤› kulübelerde yapraklar yatak
olarak konmufl,bafl›n› tafla dayar
yatar. Bilir misiniz bu adam mefle
tomru¤unu toplar ve nebatat ye-
mekle geçirir. Efendiler hiçbir ga-
razla arz etmiyorum. Yaln›z beni
intihab eden o köylerden utand›-
¤›mdan dolay› arz ediyorum.
Bunlar öküzlerini, atlar›n› feda-
kârl›k suretiyle orduya verdiler,
mahvoldu.
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Resim 9; Eyüp’te Dü¤mecil-
er’deki Kona¤› (y›k›lmadan
önceki son hali) 1985’li y›llar

(149) Zab›t Ceridesi, C. XXVII,
s. 514.

(150) Zab›t Ceridesi, C. VIII, s.
95.

(151) Zab›t Ceridesi, C. VIII, s.
98.

(152) Zab›t Ceridesi, C. XXIII,
s. 297-298.

(153) Zab›t Ceridesi, C. VII, s.
416.

(154) Zab›t Ceridesi, C. IX, s.
56.

(155) Zab›t Ceridesi, C. XXIII,
s. 403.



En evvel bunun öküzlerini mi düflünmek laz›m
gelirdi. Yoksa 2000 liraya, 5000 liraya, 10000 liraya
makine alan efendilerin -ki bunlar 200 ve 500 lira
benzin paras›n› da verebilirlerdi- gümrüklerini affet-
mek için bu kanunu mu düflünmek laz›m gelirdi?
Bunu vicdan-› alinize arz ediyorum. Biz, memleketi-
mizin her surette mamur ve âbâdan olmas›n› arzu
ederiz, bunu görmekle müftehiriz. Fakat, zenginlere
muavenet etmek en sonraya kalacak mesaildendir. En
evvel düflünece¤imiz fley, biçare öküzünü kaybetmifl
öküzlerini kaybetmifl köylülerdir….

…… Efendiler siz, Bolu köylerini mahvettiniz,
rica ederim bunlar orman içerisinde oturdu¤u halde
üç, befl kereste yap›p iskeleye götürüp satam›yorlar.
Çünkü bir kanun var ona manidir. Bu destededir
(bekletiliyor) Bu kanun hala ç›kmam›flt›r, ya ne ç›k-
m›flt›r. Makineler için gelen benzinlerin gümrük res-
minden istisnas› hakk›nda kanun. Bak›n›z efendim
garip bir haleti ruhiye karfl›s›nda kal›yoruz”(156).

Di¤er taraftan Yahya Galip Bey, konuflma-
lar›nda aflar usulündeki s›k›nt›lara da dikkati
çekmifltir. Onun ifadesine göre aflar vergisi ile il-
gili olarak sa¤l›kl› bir sistem tespit edilememifl-
tir. Tahmin usulünün de takyil usulünün de ilti-
zam usulünün de sak›ncalar› bulunmaktad›r.
Cepheye yak›n olan yerlerde askeri tahmin usu-
lünde iflin içine kar›flt›rmak son derece sak›nca-
l›d›r. Vatandafllar›n ma¤duriyetine yol aç›labilir.
Bütün bu sak›ncalar› bertaraf edecek bir sistem
bulunmal›d›r(157).

Bütün bunlara ra¤men Yahya Galip Bey’in
mültezimlere düflman bir kifli olmad›¤›n› görü-
yoruz. O, borçlar›n› zaman›nda ödeyemeyen
mültezimlerden ifllemifl faiz al›nmamas› görü-
flündedir. Bu konuda verilmifl olan kanun tekli-
finin de lehinde bulunmufltur(158).

Yahya Galip Bey’e göre sosyal gruplar içeri-
sinde en çok ezileni köylülerdir. O, 16 Nisan
1922 tarihli bir konuflmas›nda flöyle diyor:

“Tekâlif-i Emiriye’nin en yükse¤ini en müthifli-
ni zavall› köylüler çeker. Arazi vergisi diye bir vergi
verir. A¤nam diye bir vergi verir. Halbuki bir tücca-
r›n 1000 lira bir sermayesi varsa bu sermayesine mu-
kabil verdi¤i vergi, ticaretine ve sermayesine nisbetle
yüzde onu bile tecavüz etmez. Bazen yüzde ona ç›kar,
yirmiye ç›kar. Fakat, efendiler, çiftçinin sermaye-i as-
liyesi yüz kile bu¤dayd›r. Bunun sekizde birini o se-

ne verir. Ertesi sene verir. Elhas›l sekiz sene zarf›nda
bunun sermaye-i asliyesi hiçe iner. Çünkü tohumu
hariçte b›rakmazlar. Öflrünü tohumuyla beraber al›r-
lar.”(159)

Yahya Galip Bey, köylüyü korumaya yöne-
lik olarak 13 fiubat 1921 tarihinde bir de takrir
vermifltir. Bu takrir 18 fiubat tarihli oturumda
mecliste görüflülmüfltür. Galip Bey, bu takririn-
de ‹stanbul Hükümeti’nin aflar vergisi konusun-
daki karar›n›n hala Anadolu’da tatbik edilme-
sinden flikayet ediyordu. Buna göre köylünün
Birinci Dünya Savafl› dönemindeki y›llara ait
aflar borcu ayni olarak de¤il de o y›llardaki rayi-
ci üzerinden ödettiriliyordu. Ancak, halk bu pa-
ray› ödeyemedi¤i için mallar›na ve çift hayvan-
lar›na haciz konulmaya bafllanm›flt›r. Zira, hü-
kümet bugün 60 kurufla sat›n ald›¤› zahire için
köylüden 300 kurufl almaktad›r. Devlet alaca¤›-
n› ayni olarak tahsil etmeli veya bugünkü rayiç
üzerinden ödettirmelidir. Durumu iyi olmayan
köylüden de hasat zaman› tahsilat yap›lmal›d›r.

Maliye Bakan› Hasan Bey ise verdi¤i cevap-
ta bu konudaki yetkinin bakanl›¤›na ait olmad›-
¤›n› söyleyerek bir kanun ç›kar›lmas› gerekti¤i
görüflünü savundu. Görüflmeler sonunda takri-
rin Kavanin-i Maliye Encümeni’ne gönderilme-
sine karar verildi (160).

Yahya Galip Bey, 16 Mart 1922 tarihinde
gündem d›fl› söz alarak ayn› meseleyi tekrar di-
le getirmifl ve kanun teklifinin ruznameye al›n-
mas›n› kabul ettirmifltir(161). 8 Nisan tarihinde de
aciliyetle görüflülmesini teklif etmifl ve bu tekli-
fi de kabul edilmifltir(162). Teklifin ayn› gün oyla-
narak kanunlaflt›¤›n› görüyoruz (163).

Galip Bey, ambarlara hububat teslim eden
köylünün teslim etti¤i hububat›n eksik kaydedi-
lerek köylünün borçlu gösterilmesi gibi suiisti-
mallerle de karfl›lafl›ld›¤›n› iflaret etmifl, nakliye
s›ras›nda pahal› mahallerde hububat satarak pa-
ra kazanma, ucuz olan yerlerde de mahsup yap-
ma gibi yolsuzluklara dikkati çekmifl ve bu yol-
suzluklar›n önlenmesini istemifltir(164).

Galip Bey, Isparta Mebusu ‹smail Remzi
Efendi’nin Aflar vergisinin toplanmas›nda mül-
tezimlerin kulland›¤› ölçülere dair takriri üzeri-
ne de söz alm›flt›r. Ona göre maliye Aflar› hangi
ölçek türünde satm›flsa bu ölçek türünün iltizam
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(156) Zab›t Ceridesi, C. XXVI,
s. 480 Ancak, biz Yahya Galip
Bey’in kanun teklifine olum-
lu oy verdi¤ini görüyoruz.

(157) Zab›t Ceridesi, C. XI, s.
249-250.

(158) Zab›t Ceridesi, C. XXIII,
s. 378-379.

(159) Zab›t Ceridesi, C. XIX, s.
207.

(160) Zab›t Ceridesi, C. XVII, s.
34-37.

(161) Zab›t Ceridesi, C. XVIII,
s. 241.

(162) Zab›t Ceridesi, C. XIX, s.
41.

(163) Zab›t Ceridesi, C. XIX, s.
72.

(164) Zab›t Ceridesi,C. XV, s.
285-286.



belgesinde yer almas› gerekmektedir. Böyle bir
uygulama meseleyi çözecektir. Asl›nda köylü de
mültezim de birbirlerini kand›rmaya çal›flmak-
tad›rlar. Her iki taraf› da ma¤dur etmemek için
Maliye memurlar› s›k› bir kontrol uygulamal›-
d›r(165).

3.10.5 Vergi

Yahya Galip Bey, tüketim vergisini konu
alan ‹stihlak Resmi Kanunu görüflmelerinde söz
alarak Maliye Bakanl›¤›’n›n memur yetersizli¤i
nedeniyle ülke içerisinde tüccar›n elinde bulu-
nan mallar› tespitte s›k›nt› çekece¤i görüflünü
savunmufltur. Ona göre ayr›ca bu kanunun iflle-
yebilmesi için mal kaç›ranlar›n cezaland›r›lma-
s›na dair bir hüküm daha ilave edilmelidir(166).

Yahya Galip Bey, bu konuda bir de takrir
vererek esnaf›n f›rsattan istifade ile ihtikara yö-
nelmesini engellemeye çal›flt›(167). Bu takririn
Heyet-i Vekileye havale edilmesi meclis genel
kurulu taraf›ndan kabul edilmifltir(168).

Yahya Galip Bey, stok mallar›na 5 misli
gümrük vergisi uygulanmas›n› öneren Kayseri
Mebusu Osman Zeki Bey’in takririne karfl› ç›k-
m›flt›r. O “Bir defa tarife ile tayin edildikten sonra
tekrar gümrük almak do¤ru de¤ildir. Memleketin iti-
bar› ticarisi s›f›ra iner.” diyerek tepkisin dile getir-
mifltir(169).

Yahya Galip Bey, küçük esnaftan Ticaret
Vergisi ad›yla vergi al›nmas›na da karfl› ç›km›fl-
t›r. O, bu verginin büyük tüccardan al›nabilece-
¤i, ancak, küçük tüccara tatbik edilmemesi ge-
rekti¤i görüflündedir. Yine defter tutma zorun-
lulu¤unun da küçük tüccara tatbik edilmeme-
sinden yanad›r.

Yahya Galip Bey, Tüccardan al›nacak Te-
mettü Vergisinin ve köylüden al›nacak A¤nam
Vergisinin bütçe aç›klar›n› kapatabilmek için ilk
akla gelen tedbirlerden olarak düflünülmesine
özellikle karfl›d›r. Kendisine “Pekala baflka gelir
bul” diye cevap veren Tokat Mebusu Mustafa
Bey’e cevaben “Nereden bulunacaksa bulun-
sun” karfl›l›¤›n› vermifltir (170).

Yahya Galip Bey ayn› zamanda yük otomo-
billeri ve kamyonlar›ndan gümrük vergisi al›n-
mamas›ndan yanad›r. Böylece otomobiller ülke-
ye girebilir ve hazine gelir vergisi alabilir. Aksi
takdirde hazine gelir vergisinden mahrum ola-

cakt›r(171).

Galip Bey Gümrük Vergisi hakk›ndaki bir
baflka konuflmas›nda da gümrükten giren kibrit-
lere bas›lan bandrollerin taklit edilemez özellik-
te olmas› gerekti¤ini, aksi takdirde vergi kaç›r›l-
mas›n›n önüne geçilemeyece¤ini belirtmifltir.
Onun ifadelerine göre halihaz›rda piyasalarda
sahte damgal› kibritten geçilmemektedir(172).

Galip Bey bütçenin yoluna konulabilmesi
için Musakkafat Vergisi Kanunu’nun tatbik
edilmesini ister. Bu verginin uygulanamamas›
yüzünden binlerce lira kira paras› alan kifliler-
den tek kurufl vergi al›namamaktad›r(173). Ancak
O, kira vergisinin artt›r›lmas›n›n tüccar› satt›¤›
mallara zam yapmaya itece¤i tehlikesine de dik-
kati çeker(174).

Öte yandan Yahya Galip Bey, ev kiralar›n›n
afl›r› art›fl›n›n önüne geçilmesi gerekti¤i düflün-
cesindedir. Ona göre kiralar›n makul bir seviye-
de tutulabilmesi için ev sahiplerinden kira ora-
n›nda vergi almak yoluna gidilmelidir. Böyle
yap›l›rsa gayrimenkul sahipleri, daha fazla ver-
gi ödeyecekleri için afl›r› kira art›r›m› yoluna git-
meyeceklerdir.(175)

Yahya Galip Bey, Mükellefiyet-i Nakliye-i
Askeriye Kanunu hakk›nda görüfllerini belirtir-
ken kanunun üçüncü maddesi gere¤ince olufltu-
rulmas› düflünülen komisyona karfl› ç›km›flt›r.
Ona göre belediye meclisi ile vilayet meclisi
üyelerinden oluflturulacak olan komisyonlar
sa¤l›kl› çal›flamayacakt›r. Bu komisyonlar mec-
lislerden gelecek iki kifli ile mal memurundan
oluflacakt›r. Suiistimal ihtimali yüksektir. Ko-
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Resim 10; T.B.M.M.’nde
konuflma yaparken (1932’li
y›llar), Cumhuriyet Gazetesi
Arflivi

(165) Zab›t Ceridesi, C. XX, s.
578.

(166) Zab›t Ceridesi, C. XIX, s.
159-160.

(167) “Riyaseti Celileye

Dün meclisten ç›kan istihlâk
resmi hakk›ndaki konunun
henüz tatbikat›na bafllanmak-
s›z›n esnaf taraf›ndan fleker ve
sair havayice derhal zamaim icra
edildi¤i anlafl›lmaktad›r. Bu hâl
sarih bir ihtikâr demek oldu¤un-
dan bu babda tedabiri seria ic-
ras›yla bir gün evvel eflya fiyat-
lar›na bilâsebep zamaim icra
edenlerin tatbikat› kanuniyeye
tâbi tutularak fledit cezalara
duçar edilmesi esbâb›n›n istik-
mâli hususunda Dahiliye
Vekâleti Celilesine tebligat-›
müessire icras›n› teklif ederim.

16 Nisan 1336 K›rflehir Mebusu
Yahya Galip”

(168) Zab›t Ceridesi, C. XIX, s.
235.

(169) Zab›t Ceridesi,C. XXVII,
s. 541.

(170) Zab›t Ceridesi, C. VIII, s.
545.

(171) Zab›t Ceridesi, C. X, s.
390.

(172) Zab›t Ceridesi, C. XIX, s.
171.

(173) Zab›t Ceridesi, C. VI, s.
322.

(174) Zab›t Ceridesi, C. XIX, s.
207.

(175) Zab›t Ceridesi, C. XIII, s.
131.



misyon baz› kiflilere fazla, baz›lar›na az vergi
yazabilir.

Bu yüzden Yahya Galip Bey üçüncü mad-
denin kald›r›lmas›n› teklif eden bir de takrir ver-
mifltir(176). Galip Bey bu kanundan 60 yafl›ndan
büyük olanlar›n istisna tutulmas›na da olumlu
bakmaz(177). O, bu vergiden kad›nlar›n istisna
edilmesini öngören Antalya Mebusu Halil ‹bra-
him Bey’e karfl› ç›km›fl, kad›nlar›n da vergiye ta-
bi tutulmas›n› ›srarla savunmufltur(178). Ancak,
Ona göre bu vergi askerlerden al›nmamal›-
d›r(179).

Yahya Galip Bey kaçakç›l›kla mücadele
edilmesinden yana olmufltur. O, gümrüklerde el
konulan eflya ve hayvanlar›n müsaderesinden
vazgeçilerek iki misli vergi al›nmas› mukabili
sahiplerine iadesini öngören kanun teklifine
karfl› ç›km›flt›r. Ona göre böyle bir uygulama ka-
çakç›l›¤› teflvik niteli¤i tafl›yacakt›r(180).

Yahya Galip Bey Amasya Sanca¤›’nda ve
özellikle de Merzifon Kasabas›nda Harp Ka-
zançlar› Vergisinin afl›r› flekilde tahakkuk ettiril-
di¤i düflüncesindedir.Bu adaletsizli¤in gideril-
mesi için 28 arkadafl› ile birlikte bir takrir ver-
mifltir. Bu takrire göre kendisine tahakkuk ettiri-
len Harp kazançlar› vergisine itiraz edenlerin
ödemeleri temyiz sonuçland›ktan sonra yap›la-
cakt›r. Bekleme süresi için ceza tahakkuk ettiril-
meyecektir (181).

3. 11. HÜKÜMET

Yahya Galip Bey, “hükümet etmek” tabirin-
den millet egemenli¤ini anlamaktad›r.O, Heyet-
i Vekile’nin salahiyet ve vazifesine dair kanun
teklifinin görüflülmesi s›ras›nda yapt›¤› bir ko-
nuflmada millet egemenli¤inin önemine iflaret
etmifltir. Galip Bey bugüne kadar ki yönetim an-
lay›fllar›ndan flikayetçidir. O diyor ki:

“Efendiler, millet, hükümet, hükümdar, hep dil-
lerde bu üç kelime dolafl›yor. Maatteessüf bu millet-i
muazzama-i islamiye hiçbir zaman hükümetinden,
hükümdar›ndan fayda görmemifltir. Meflrutiyetin
ilan›ndan evvel ve ilan›ndan sonra, gerek hükümdar
ve gerek hükümet daimi surette, kald›rd›k dedikleri
istibdad› vaz ile evkatgüzar olmufllard›r...

Bizde bir millet var, bir de hilafet var. Teflrii ve
icra-i vazifemiz do¤rudan do¤ruya millete taalluk
ediyor. Hilafetin vaziyetini, vazifesini fleriat-› mu-

tahhara-i islamiye tayin ve tasrih etmifltir. Efendiler
onun için bizim flimdi düflünece¤imiz mesele, halife-
nin vezaifi de¤il, girdi¤imiz davay› halletmek için la-
z›m gelen umur-i idaredir. 

Bendeniz milletin bir hükümete bahfletmedi¤i
bir salahiyeti al›p da do¤rudan do¤ruya bir kabine re-
isi taraf›ndan intihab edilmifl olan Heyeti Vekileye
vermesine taraftar olamayaca¤›m”(182).

Yahya Galip Bey, Heyet-i Vekile’nin salahi-
yet ve vazifesine dair kanun haz›rlanmas›na
meclisin yetkilerini zedeleyece¤i gerekçesiyle
karfl›d›r. Ona göre böyle bir kanun yapmaya lü-
zum yoktur. Bunun için bir nizamname kaleme
almak yeterlidir. E¤er bir kanuna ihtiyaç varsa
mevcut eksiklikler giderilerek yeniden haz›rlan-
mal›d›r. O diyor ki: “Maliye vekili flu vazifeyi icra
eder. fiu dereceye kadar vazifesini ifa edebilecektir.
Bundan öteye geçti¤inde meclise arz edecek, demek
laz›m gelir. Bu kadar mühim gavaili on sekiz madde
içerisinde toplamak bilmiyorum ki Heyet-i Vekile’ye
lay›k oldu¤u veçhile bir veçhe tayinine muvaffak olu-
nabiliyor mu?

fiimdi birinci maddeden yedinci maddeye kadar
olan mevat do¤rudan do¤ruya makam› hilafetin hu-
kukuna aittir. Bugün efendiler bunu itiraf etmeliyiz.
Bu bir hakikattir. Hükümdar olan zat bunun üzerin-
de ›rmak gibi kan ak›tt› ve hala da ak›yor. Biz bu va-
diden de¤il do¤rudan do¤ruya bir tarik takip ederek
Heyet-i Vekileye veçhe tayin etmek icap ediyorsa dü-
flünerek ona dair bir kanun tanzim etmekli¤imiz la-
z›m gelir. Binaenaleyh bu kanunu bendeniz nak›s ad-
dederim. Hiçbir vakit bu kanuna mükemmel bir ka-
nun diyemem”(183).

Yahya Galip Bey TBMM Hükümeti’nin
meclis hükümeti oldu¤unun bilincindedir. O,
hükümetin meclisin istek ve kararlar›n› yapmak
zorunda oldu¤unu vurgulamaktan çekinme-
mifltir. “Meclisin emri alt›nda bulunan bir Heyet-i
Vekile” tabirini kullanm›flt›r.(184) Meclisin kuv-
vetler birli¤i anlay›fl›na s›k› s›k›ya sahip ç›km›fl-
t›r. Ona göre hükümetin meclisin müdahaleleri
ve talimatlar›ndan incinmemesi gerekir. Hükü-
meti o mevkie getiren meclistir. En ücra bir ma-
halde bir fakire yap›lan ufac›k bir hakaretin so-
rumlusu meclistir, Hükümetin de amiri
odur.Ordunun da hakimi odur. Ona göre bu
yetki ay›r›m›na inanmayan bakanlar varsa hü-
kümetten istifa etmelidir. 
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(176) Zab›t Ceridesi, C. XIX, s.
253-255.

(177) Zab›t Ceridesi, C. XIX, s.
260.

(178) Zab›t Ceridesi, C. XIX, s.
259-260.

(179) Zab›t Ceridesi, C. XIX, s.
261-262.

(180) Zab›t Ceridesi, C. XXII, s.
464-494.

(181) Zab›t Ceridesi, C. XXII, s.
231-232.

(182) Zab›t Ceridesi, C. XIV, s.
376.

(183) Zab›t Ceridesi, C. XIV, s.
376-377.

(184)  Gizli Zab›t Ceridesi, C.
II, s. 340.



Yahya Galip Bey’e göre hükümet Pontus
meselesi ile ilgili uygulamalar›nda son derece
beceriksizce davranm›flt›r. Nurettin Pafla mese-
lesi ortaya ç›k›ncaya kadar Pontus meselesinden
dolay› meclisi haberdar etme ihtiyac›n› dahi
duymam›flt›r. hükümet aczini göstermifltir.
Olaylar geliflerek önü al›nmaz bir hale geldikten
sonra meclisi bilgilendirmifltir. Bu durumda
meclisin do¤rudan do¤ruya duruma el koymas›
son derece hakl› ve yerinde bir davran›flt›r.(185)

Galip Bey merkez ordusu taraf›ndan Pon-
tusçular›n takibinde yanl›fl uygulamalar yap›l-
d›¤› görüflündedir. Burada tehcir yap›lmakta,
evler yak›lmaktad›r. Evleri yakanlar delil b›rak-
mamak, çald›klar› eflyalar›n hesab›n› vermemek
için bu yola baflvurmaktad›rlar. Sadece Rum
köyleri de¤il, yanlar›ndaki Müslüman köyleri
de ya¤malanmaktad›r. Burada ‹stiklal mahke-
mesi devreye sokulmamakla hata yap›lm›flt›r.
Meclisten 4 kiflilik bir heyet oluflturularak der-
hal olay mahalline gönderilmelidir.(186)

Yahya Galip Bey Men-i Müskirat Kanu-
nu’nun uygulanamamas›ndan da hükümeti so-
rumlu tutmufltur. O, “Müskirat men edildi, ama
bunu imal ettiler yine satt›lar. Bunda kim kabahatli-
dir? Ne vazifesi vard›r hükümetin, o elleri niçin kes-
medi, niçin kafas›n› k›rmad›? Mallar›n› müsadere et-
medi.” demektedir. Ona göre ziynet eflyalar›n›
yasaklayan kanun da uygulanamam›flt›r. Dük-
kanlar hangi gümrükten ve nas›l geçirildi¤i bel-
li olmayan süs eflyalar› ile doludur(187).

Di¤er taraftan Yahya Galip Bey, Büyük Ta-
arruzdan sonra hükümeti cepheye yan›na ça¤›-
ran Mustafa Kemal Pafla’n›n teklifini uygun bul-
mam›flt›r. Ona göre hükümetin gidip gelmesi 12
günlük bir süreyi gerektirmektedir. En uygun
yol telgraf haberleflmesiyle Baflkumandanla mu-
habere yap›lmas› olacakt›r.(188)

3.12. BAfiKENT MESELES‹

Yahya Galip Bey, Ankara’y› hiçbir zaman
devlet merkezi olarak düflünmemifltir. Önceleri
‹stanbul’u daha sonra da Anadolu’da büyük bir
flehri baflkent olarak önermifltir. O, 4 fiubat 1921
tarihli bir konuflmas›nda TBMM’nin bir gün
mutlaka ‹stanbul’a tafl›naca¤›na olan inanc›n›
belirtmifl, fakat, ‹stanbul’daki mevcut padiflah

ve paflalarla gene de iflbirli¤ine giriflilmeyece¤i-
ni söylemifltir.(189)

Yahya Galip Bey ve 107 arkadafl› 18 Ekim
1922 tarihinde meclisin Bursa, Konya veya ‹z-
mir’e nakledilmesi ve bu yeni merkezin baflkent
olmas›n› öneren bir takrir verdiler.Takrir aynen
flöyledir:

“Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine 

Anadolu topraklar›nda Yunan Ordusu mevcut
oldu¤u s›rada Meclis-i Ali’nin Ankara’da ikameti bir
zaruret idi. Fakat, bugün lehülhamd mezkur mani
kahir ve izale edildi¤inden ve Ankara’n›n gerek ev
bulup aile iskan etmek ve gerek fevkalede gala-y› esar
sebebiyle geçinebilmek hususlar›nda mebus ile me-
murine ve rical-i askeriye ve zabitana irae etti¤i müfl-
külat ve ›st›rabat›n devam›na art›k mahal ve lüzum
kalmad›¤›ndan daha iyi ve müsait flerait-i maiflet arz
eden Bursa veyahut Konya veyahut ‹zmir flehirlerin-
den birine Meclis-i Ali’nin naklini müstaceliyetle
teklif ederiz. 

18 Teflrinievvel 1338 (1922)’

Bu takrir 19 Ekim tarihli oturumda ele al›n-
m›fl olup Baflkumandanl›k Vekaleti’nin de görü-
flüne baflvurularak uygun vakit geldi¤inde gö-
rüflülmesine karar verilmifltir.(190)

3.13. SOSYAL YARDIM

Yahya Galip Bey sosyal yard›m sistem ve
müesseselerinin iflletilmesine taraftard›r. Ancak,
Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi’nin iyi çal›-
flamad›¤›, muhacirleri ma¤dur
etti¤i düflüncesindedir. Ona gö-
re bu müdüriyete ayr›lan bütçe-
nin önemli bir k›sm› memur ma-
afllar›na gitmektedir. Muhacirin
Müdüriyeti Umumiyesi kald›r›l-
mal›, ayr›lan tahsisat vilayetlere
da¤›t›larak, yard›mlar vilayet-
lerce dengeli bir flekilde halka
ulaflt›r›lmal›d›r. 

O, bu kurumun bugüne ka-
darki uygulamalar›n› gayri cid-
di olarak de¤erlendirmekte ve
flunlar› söylemektedir:

“Göz boyama nevinden birer
kulübe verip, git da¤›n tepesinde
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(185) Gizli Zab›t Ceridesi, C.
III, s. 720-721.

(186) Gizli Zab›t Ceridesi, C.
III, s. 720-721.

(187) Gizli Zab›t Ceridesi, C.
III, s. 221.

(188) Gizli Zab›t Ceridesi, C.
III, s. 788-789.

(189) Gizli Zab›t Ceridesi, C. I,
s. 370.

(190) Zab›t Ceridesi, C. XXIV,
s. 25-31.



otur diyoruz. Tabii orada aç, biilaç durmuyor. ‹ki
öküz vermifliz, bununla ziraat yap›n›z demifliz. O zi-
raat› yapmazdan evvel, ziraat›n mahsulünü almaz-
dan evvel yemek ister, içmek ister, yakmak ister. Ne-
reden yiyecek, nereden yakacak? O halde yapt›¤›m›z
evleri y›km›fllar, yakm›fllar, verdi¤imiz öküzleri de
kesmifller yemifller. Oradan di¤er bir yere gitmifller,
seni filan yerde iskan ettik diye orada da para verme-
mifller. Sefilane ölmüfller gitmifller’’.(191)

Yahya Galip Bey istila, yang›n ve selde ha-
neleri zarar görenlerin evlerini tamir ve infla
edebilmeleri için ücretsiz olarak kereste alabil-
melerine dair kanunu ise elefltirmifltir. Ona göre
bu kanunun s›n›rs›z bir flekilde uygulanmas›
do¤ru de¤ildir. Köylü için böyle bir kanun ç›-
karmaya gerek yoktur. Çünkü, zaten uygulama-
da köylü ücretsiz olarak kereste alabilmektedir. 

‹htiyaç sahipleri için ise sadece kereste ve-
rilmesi ev yapmak için yeterli olmayacakt›r.
Ödemesi gereken kereste ücretinin on kat› para-
s› olmayan kiflilere kereste verseniz de binalar›-
n› infla edemeyeceklerdir. Çünkü, bina yapabil-
mek her fleyden önce belli bir ekonomik güç ile
mümkündür. Ona göre kereste yard›m›nda
mutlaka belirli bir üst limit tespit edilmelidir.
Aksi takdirde devlet büyük zararlara u¤raya-
cakt›r.(192)

Yahya Galip Bey, Memalik-i Müstahlasa
muhtacinine tohumluk, erzak vs. için 500.000 li-
ra verilmesine dair bakanlar kurulunun kanun
teklifini de elefltirmifltir. O, hükümetin bir plan
dahilinde hareket etmedi¤i düflüncesindedir.
Ona göre hükümet kanun teklifini haz›rlarken
nereye, ne kadar tohum ve hayvan verece¤inin
hesab›n› yapmam›flt›r(193).

Onun sosyal yard›mlara önem verdi¤ini
gösteren iki uygulamas›n› daha tespit ettik. ‹lki
Gaziantep halk›na yard›m yap›lmas›na dair
olan kanuna(194); ikincisi ise, Zonguldak ve Ere¤-
li kömür madenleri tozlar›n›n çal›flan ameleye
yard›m olmak üzere sat›lmas›na dair kanuna ka-
bul oyu vermesidir.(195)

3.14. ‹STANBUL

Yahya Galip Bey bir ‹stanbullu olarak Milli
Mücadele süresince elefltirilere karfl› ‹stanbul’u
savunmaya devam etti. Zira, bu tarihlerde ‹stan-
bul ihanet ile özdefllefltirilmifl durumdayd›. Mil-

letvekilleri ‹stanbul’a yap›lacak yard›mlara kar-
fl› ç›k›yorlar, ‹stanbul’u Anadolu’nun s›rt›nda
bir yükmüfl gibi telakki ediyorlard›.

Bu konudaki elefltiriler özellikle ‹stanbul
Avans Kanunu dolay›s›yla gündeme geldi. Bu
kanuna göre ‹stanbul’un yönetiminin TBMM’ye
devredilmesinden itibaren tahakkuk eden me-
mur maafllar› ve çeflitli masraflar› karfl›lamak
üzere 3 milyon lira avans verilmesi öngörül-
mekteydi. Kastamonu mebusu Galip Kemali
Bey kanun teklifinin aleyhinde söz ald›. Ona gö-
re bu paran›n ödenmesi ‹stanbul’daki “mütefek-
kirleri” geçindirmek ve saltanat› devam ettir-
mek anlam›na gelecektir. Bu paran›n ‹stan-
bul’un memurlar›na verilmesi yerine askerde
ölenlerin evlatlar›n› okutmak üzere sarf edilme-
si daha uygun olacakt›r(196).

Çorum mebusu Dursun Bey de kanun aley-
hinde söz alanlardand›. Dursun Bey, maafl öde-
necek ‹stanbullular aras›nda damatlar ve güzi-
delerinin de bulunup bulunmad›¤›n› sordu. O,
‹stanbul’un Anadolu’yu sürekli ezdi¤i görüflü-
nü savundu(197).

Yahya Galip Bey ise bir ‹stanbullu olarak
kanunu savunma ihtiyac› hissetti. O, ‹stan-
bul’un d›fllanmas›na karfl› ç›karak ‹stanbul,
Anadolu ayr›m›n› elefltirmifl ve flunlar› söyle-
mifltir:

“Efendiler, ‹stanbul ahalisi denildi¤i zaman se-
madan zembil ile inmifl, yerden mantar gibi ç›km›fl
ahali de¤ildir. ‹stanbul Umum Anadolu’nun cami-
as›d›r. Umum Anadolu evlatlar›yla bir ‹stanbul vü-
cuda getirilmifltir.... Fatih ‹stanbul’da temerküz eden
Müslümanlar›, aileleri Anadolu’dan toplam›fl getir-
mifltir. Bugün ‹stanbul demek Anadolu’nun camias›
demektir.

Anadolu ‹stanbul’u beslemifl deniyor. ‹stan-
bul’u beslemifl ama kimi beslemifl efendiler? Memur-
lar›n› beslemifl, askerlerini beslemifl. Memurlar, as-
kerler keddi yemin ile çal›flm›fllar, onlara ücret ver-
miflsin. Bir ameleyi tuttu¤un vakit ücret vermeye
mecbur de¤il misin? ‹flte onlara da öylece ücret ver-
meye mecburdun.”(198)

Yahya Galip Bey hain damgas› vurularak
memurlar›n bir ç›rp›da görevden at›lmalar›n›
do¤ru bulmaz. Ona göre hain oldu¤u düflünü-
len memurlara dahi en az›ndan flimdilik yar›m
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(191) Zab›t Ceridesi, C. VIII, s.
509.

(192) Zab›t Ceridesi, C. XX, s.
468-469.

(193) Zab›t Ceridesi, C. XXIV,
s. 491-492.

(194) Zab›t Ceridesi, C. XV, s.
78.

(195) Zab›t Ceridesi, C. X, s.
149.

(196) Galip Kemali Bey elefl-
tirisini flu cümlelerle sürdür-
müfltür:

“Efendiler, bu kadar paray› ver-
menin bizim için imkan› yok-
tur.;velev ki yirmi bin lira kadar
cüzi bir para bile olsa bizim bu
zavall› Anadolu halk›ndan al›p
da bofl oturacak olan, ifl gör-
meyecek bu insanlara bir ay için
bile olsun, para vermemize im-
kan yoktur. Onlar›n hamiyeti
bizim bu paray› vermemizden
müteessir olmamalar›n› icap et-
tirir. Çünkü, Anadolu taham-
mülünün fevkinde külfetlere
katlanarak gayesine do¤ru
yürüdü. ......

Anadolu, ilmen fikren,
hamiyeten yüksek olan bu efen-
dilere topsuz, tüfeksiz, cep-
hanesiz, silahs›z kald›¤› zaman
gibi muhtaç olarak inledi durdu.
O vakit, o efendiler buraya gel-
mediler ve ekserisi buran›n dav-
etini kabul etmediler. Bir k›sm›
da çoluk çocu¤unu bahane
ederek kendilerini Anadolu’nun
kuca¤›na atmad›lar.
Binaenaleyh bunlara katiyen
para vermek Anadolu’nun
nam›na do¤ru de¤ildir.” Zab›t
Ceridesi, C. XXV, s. 228-229.

(197) Dursun Bey konufl-
mas›n› flöyle sürdürdü:

“Efendiler, öteden beri tâ kuv-
vetli zaman›m›zda bile
Anadolu’nun ve Rumeli’nin
müessasat-› irfan›n› ve müessat-
› hayriyesini mahvettik. ‹stan-
bul’da temerküz ettirdik. Tafl-
radaki vak›flar›m›z›, taflralar-
daki müessat-› hayriyemizi, es-
bab› hayrat taraf›ndan verilen
evkaf› zabt ve müsadere ederek
‹stanbul’da toplad›k.......

Anadolu’nun köylülerine
bak›n›z, orada yüzlerce aç kal-
m›fl insanlar var. Ç›plak, sefil,
elinde bir kar›fl arazisi yok,
bafl›n› sokacak bir dam› yok,
elinde befl paras› yoktur, rica
ederim”. Zab›t Ceridesi, C.
XXV, s. 229-230.

(198) Zab›t Ceridesi, C. XXV, s.
234-235



maafl ödenmeli ve mahallinde inceleme yap›l-
mal›d›r. Yahya Galip Bey T›bbiye, Darülfünun,
Ziraat Okulu gibi bir k›s›m müesseselerin Ana-
dolu’ya al›nmas›na ise taraftar görünmüfltür
(199).

Yahya Galip Bey, di¤er bir ‹stanbul Avans
Kanunun hakk›ndaki müzakerede de kanun le-
hinde bulunmufltur. O, ‹stanbul’a sadaka veril-
di¤i fleklindeki ifadelere sinirlenmifl, “Kim kime
sadaka veriyor. ‹stanbul ile Anadolu’nun fark› ne-
dir?” diyerek tepkisini dile getirmifltir. Galip
Bey, avans kanunu içerisinde emekli ayl›klar›-
n›n bulunmas›na da taraftar olmufl “Çal›fl›rken
maafl›ndan kesilen kifliye paras›n› vermeyecek misi-
niz?” diye sormufltur(200).

Ona göre memurlar›n maafllar›n›n ödenme-
mesi için azledilmifl olmalar› gerekmektedir.
Azledilmeleri için ise sa¤lam delillerle itham
edilmeleri ve kanunen suç ifllediklerinin ispat
edilmesi gerekmektedir. ‹stanbul’daki memur-
lar oradaki bakanl›klar kald›r›ld›¤› için oraya
müracaat edemiyorlar. Ankara’daki bakanl›kla-
ra müracaat ettiklerinde ise dosyalar› ‹stan-
bul’da oldu¤u için bir ifllem yap›lam›yor. Dos-
yalar›n Ankara’ya düzenli bir flekilde nakli ise
befl alt› ay› alacakt›r. Bu kiflilerin hakk› olan pa-
ray› vermeli ve memurlar› ma¤dur etmemelidir
(201).

Yahya Galip Bey aç›kta kalan memurlarla il-
gili olarak da bir takrir vermifltir. Buna göre bu
memurlardan emeklili¤i hak edenlere yar›m,
mazuliyeti hak edenlere üçte bir, hizmeti 15 se-
neden az olanlara ise dörtte bir maafl verilir. Bu
suretle verilecek paralar sonradan mazuliyet ve
emeklilik maafllar›ndan kesilece¤i gibi memuri-
yete tayin edileceklerin de maafllar›ndan kesile-
bilir(202).

Yahya Galip Bey, ‹stanbul memurlar› ile il-
gili olarak gizli celse de 16 imzal› bir de takrir
vermifltir. Takrir ‹stanbul’da bulunan memur,
emekli, yetim ve eramil maafllar›n›n ne flekilde
ödenece¤i hakk›ndayd›(203).

O, 16 Nisan 1923 tarihli bir baflka konuflma-
s›nda da ‹stanbullunun Sükna Kanunu dolay›-
s›yla çekti¤i ma¤duriyeti hat›rlatm›flt›r. Ona gö-
re bu kanun sadece ‹stanbul’da uygulanmakta-
d›r. TBMM’nin ‹stanbul’dan 5-6 misli vergi al›n-

mas›na dair kanunu kabulü ile uygulama adeta
zulüm haline gelmifltir. Onun ifadelerine göre
‹stanbul’da ufak bir meskeni olup da kiraya ve-
ren fukara binalar›n› y›kmaya bafllam›flt›r(204).
Ayn› gün oylanan kanun teklifi mecliste kabul
edilerek kanunlaflm›flt›r (205).

Yahya Galip Bey ‹stanbul’dan Anadolu’ya
gelen eflyadan ikinci defa gümrük al›nmas› uy-
gulamas›n› do¤ru bulmamakta ve haks›zl›k ola-
rak de¤erlendirmektedir. Ona göre bu uygula-
ma tarife kanununa da uymamaktad›r. Zira, bu
kanuna göre her yerde gümrük eflit flekilde al›n-
mak zorundad›r.(206)

Yahya Galip Bey ‹stanbul’la ilgili olarak 28
Mart 1923 tarihinde ‹stanbul Hamal, Kahya ve
Kesedarl›¤› seçimlerine dair bir de takrir ver-
mifltir(207).

3.15. D‹N‹ MESELELER

Yahya Galip Bey Kadiri Tarikat›na mensup-
tu. Dindar bir insand›. Biz onun dindarl›k boyu-
tunu Birinci dönem TBMM’deki pek çok konufl-
mas›nda da tespit edebiliyoruz. Galip Bey Bah-
riye bütçesinde gemilerde Buhari fierif Hocalar›
ve tekkeler için 200 lira ayr›lmas›n› desteklemifl-
tir. “Gemilerde tekke mi aç›lm›fl?” elefltirisini geti-
renlere “ Bu dini bir fleydir. Donanma-y› Hümayun
ve Asakiri ‹slamiye’nin selameti için daima Buhari
fierif” okunur cevab›n› vermifltir.(208)

Yahya Galip Bey yolsuzluk yapt›¤› suçla-
mas›yla görevinden al›nan
Hac› Bektafl Veli Dergah›
Nakflibendi fieyhi Hasan
Efendi’yi de savunmufltur.
Galip Bey, fleyhi valili¤i dö-
neminden tan›d›¤›n› aç›kla-
yarak meselenin yolsuzluk
meselesi de¤il Bektafli baba-
lar›n›n fleyh ile uyuflamama-
lar› meselesi oldu¤unu be-
lirtmifltir. O, konuflmas›nda
itham edici ifadelere de yer
vererek “Sorar›m size; Bektafli
babalar›yla Nakfli fleyhleri ne
suretle ahenk icra eder? Birisi
sofu, (di¤eri) dem çeker” de-
mektedir. 
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(199) Zab›t Ceridesi, C. XXV, s.
2235.

(200) Zab›t Ceridesi, C. XXVII,
s. 299.

(201) Zab›t Ceridesi, C. XXVI,
s. 257-258.

(202) Zab›t Ceridesi, C. XXVI,
s. 257-287.

(203) Gizli Zab›t Ceridesi, C.
III, s. 1022.

(204) Zab›t Ceridesi, C. XXIX,
s. 221-222.

(205) Zab›t Ceridesi, C. XXIX,
s. 226

(206) Zab›t Ceridesi, C. XXVIII,
s. 163

(207)Zab›t Ceridesi, C. XXVIII,
s. 196.

(208) Zab›t Ceridesi, C. VIII, s.
442.

Resim 12; Adada efliyle birlik-
te, Refia Han›m (1936’l›
y›llar)



O’na göre anlaflmazl›k konusu olan türbe-
darl›k meselesinde ise fleyh haks›zd›r. Türbedar-
l›¤› babalar yapmal›, fleyh türbedarl›k meselesi-
ne kar›flmamal›d›r.(209)

Yahya Galip Bey’in düflüncesine göre üç
üye ve bir fetva emininden oluflan fetva Emane-
ti’nin üye say›s› art›r›lmal›d›r. Bu kurulun üye
say›s› bir fetva emini ve on üyeye ç›kar›lmal›d›r.
Çünkü burada al›nacak olan kararlar flüpheye
mahal b›rakmayacak flekilde sa¤l›kl› ve bilimsel
olmal›d›r. Bu daire bütün islam aleminin merci-
idir. Di¤er devletlerin ve hatta gayrimüslim un-
surlar›n da müracaat ettikleri bir kurumdur.
Takrir 28 A¤ustos 1922 günü mecliste kabul
edilmifltir.(210)

Galip Bey Tetkikat ve Telifat-› ‹slamiye He-
yeti kurulmas›n› da özellikle gerekli görmüfltür.
O, bu heyeti islamiyeti halka anlatacak bir kuru-
lufl olarak de¤erlendirmekte ve bu ihtiyac›n aci-
liyetini kabul etmektedir. Galip Bey diyor ki:

“Bugün bizim içimizde muamelat› fleriyeye taal-
luk eden o kadar hususat vard›r ki, bunlar ahali-i ‹s-
lamiyece mesdutdur. Bunu yaln›z ulema k›sm› bilir.
fier-i flerife taalluk eden her hususat› münevverana
bildirmelidir, onlar da anlamal›d›r. fier-i flerif nas›l
fleydir? fier-i flerif denildi¤i zaman yaln›z teklifattan
ibaret de¤ildir. Bunun ukubat› da vard›r. Buraya ta-
alluk eden hususat nedir? Ne gibi fleylerdir? Bunlar›
millet anlamal›, bilmelidir. Onunla Avrupa muame-
lat›na ait hususat› yek di¤eriyle k›yas etmeli, hangi-
sinin dine muvaf›k ve hangisinin mutab›k oldu¤unu
anlamal› ve bu suretle cehalet dolay›s›yla has›l olan
bir tak›m lüzumsuz fleylere nihayet verilmelidir.”(211)

Yahya Galip Bey fieriye Vekaleti Müsteflarl›-
¤›’n›n vak›f ifllerini de yürütmesine ise karfl› ç›k-
m›flt›r. Ona göre evkaf›n yönetimi ayr› olmal›-
d›r. Resmi devlet kurumu olan fieriye Vekaleti
ile birlefltirilmemelidir(212).

3.16. MEMURLAR

Yahya Galip Bey, kendisi de memuriyetten
geldi¤i için memurlar› sürekli olarak savunmufl-
tur(213). O, bir konuflmas›nda flunlar› söyler: “Bu
meflru davam›z içinde en ziyade faaliyet gösterenler
memurlard›r. Bugün h›demât-› hasenesiyle millete en
büyük hizmet etmifl olanlar yine memurlard›r. Bun-
lar› hiçbir zaman rencide etmemek muvaf›kt›r”(214).

Yahya Galip Bey, memur maafllar›n› da ye-
tersiz bulan konuflmalar yapm›flt›r(215). O, Zon-
guldak memurlar›n›n maafllar›na zam yap›lma-
s›na dair kanun teklifine de kabul oyu vermifl-
tir(216).

Galip Bey tayini ç›kan memurlara harc›rah
verilmesini elefltirenlere karfl› ç›km›flt›r. O,
“Hangi memur vard›r ki tahvilden (yer de¤ifltirme)
memnun olsun, efendim. O memuru buradan kald›-
r›p di¤er bilmem nereye at›n, sonra harc›rah› verme-
yin, daha ziyade sefil olmaz m›? Yaz›k de¤il midir, ne
kabahati vard›r?”(217).

Ona göre memur tayin oldu¤unda görev
yerine ailesiyle beraber giderse, ailesine ait olan
harc›rah› al›r. Ailesi sonradan gelirse aile harc›-
rah› alamaz. Galip Bey, Milli Mücadele flartlar›
içerisinde ‹stanbul’dan Anadolu’ya tayin yap›-
lamayaca¤› ve bu yüzden ‹stanbul-Ankara aras›
harc›rah ödenemeyece¤i görüflündedir. ‹stan-
bul’daki bir memurun tayini yap›lacaksa bile
memur Ankara’ya gelir, Ankara’dan tayini ya-
p›l›r düflüncesindedir(218).

Yahya Galip Bey’in memurlar›n emeklilik
haklar› konusunda da titizlik gösterdi¤ini görü-
yoruz. O, Memurun-i Mülkiye Emeklilik Kanu-
nu ile ilgili bir maddelik kanun teklifinin Ocak
ay›ndan beri bekletilmesinden rahats›z olmufl,
kanun teklifinin 7 Nisan 1923 tarihinde günde-
me al›nmas›n› önermifltir. Ancak meclis bu öne-
riyi kabul etmemifltir.(219).

Yahya Galip Bey, devlette yeni teflkilatlar
kurularak memur istihdam edilmesine ise büt-
çeye yük getirece¤i gerekçesiyle karfl› ç›kmak-
tad›r. O, Matbuat ve ‹stihbarat Müdiriyeti büt-
çesi görüflülürken kurumun çal›flmalar›n› elefl-
tiren konuflmalar yapm›flt›r. Galip Bey diyor ki;

“‹stihbarat ne yapm›fl? Düflmanlar›m›z›n bizim
hakk›m›zda tedvir ettikleri dolaplar› anlayacaklar,
milleti tenvir edeceklermifl. fiimdiye kadar kim tenev-
vür etmifltir...‹stihbarat›n hangi gazetesi, hangi ajan-
s› köylere gitmifl? Mürflitler gönderece¤iz, halk›m›z›
irflad edece¤iz, ne ile? Bak›n›z bir iki Frans›zca
kelime ö¤renmifl, b›y›¤›n› tâ fluraya kadar kesmifl,
eline bir baston alm›fl, mürflitlerin bundan baflka bir
meziyeti yok... Binaenaleyh köylünün katiyen ruhu-
na, muamelat›na vak›f olmayanlar köylüyü irflad ede-
mez. Binaenaleyh bu paralar fuzulidir, yaz›kt›r”(220).
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(209) Zab›t Ceridesi, C. XIX, s.
374.

(210) Zab›t Ceridesi, C. XXII, s.
395-396.

(211) Zab›t Ceridesi, C. XXII, s.
391.

(212) Zab›t Ceridesi, C. XXII, s.
391.

(213) Zab›t Ceridesi, C. XXIX,
s. 66.

(214) Zab›t Ceridesi, C. VI, s.
122.

(215) Zab›t Ceridesi, C. VI, s.
211.

(216) Zab›t Ceridesi, C. VI, s.
523.

(217) Zab›t Ceridesi, C. VII, s.
378.

(218) Zab›t Ceridesi, C. IX, s.
452-453.

(219) Zab›t Ceridesi, C. XXVII,
s. 393.



O, Matbuat bütçesinin 88.000 liraya indiril-
mesine dair de bir takrir vermifltir. Ancak öner-
isi kabul edilmemifl ve Matbuat bütçesi 110.145
lira olarak kabul edilmifltir(221).

SONUÇ

Yahya Galip Bey, Birinci Dönem TBMM’nin
faal mebuslar›ndand›r. 166 konuflma yapm›flt›r.
Muvazene-i Maliye Encümeni, Kavanin-i
Maliye Encümeni, Tetkikat-› Hesabat Encümeni,
Posta ve Telgraf Encümeni ile baz› Encümeni
Mahsuslarda görev yapt›. üç soru, bir gensoru
önergesi verdi. Dört de kanun teklifi haz›rlad›.
Bunlar›n d›fl›nda onun da imzas›n›n bulundu¤u
pek çok takrir mevcuttur.

Galip Bey, meclisi bütün kurumlar›n
üzerinde kabul ediyor, kuvvetler birli¤i ilkesini
benimsiyordu. Meclisin yetkileri konusunda
titiz davranm›fl, bu yetkilerin hükümete yada
kiflilere devredilmesine karfl› ç›km›flt›r. Ona
göre hükümet meclisin emri alt›nda bulunmal›
ve bu yüce kurumun istek ve kararlar›n› uy-
gulamal›d›r. O, Mustafa Kemal Pafla’y› daima
desteklemifl, Milli Mücadelenin onun vücudu
ile kaim oldu¤u inanm›flt›r. 

‹ki dereceli seçime taraftard›. Tek dereceli
seçimler için Türk halk›n›n kültür seviyesinin
yeterli olmad›¤›n› düflünüyordu. Encümenlerin
verimle bir flekilde çal›flt›r›lmas›n›n meclisin sa¤-
l›kl› iflleyiflinin temeli oldu¤unu düflünüyordu.

Birinci Dönem TBMM üyelerini vatansever
ve fedakâr kifliler olarak kabul ediyor, meclisin
ve üyelerinin sayg›nl›¤›n›n korunmas›na titiz-
likle riayet ediyordu.Onlar›n gereksiz yere maafl
ve harc›rahlar›ndan kesinti yap›lmas›n› haks›z-
l›k olarak de¤erlendiriyordu.

Milli Mücadeleye karfl› ç›kanlarla destek
olanlar›n ay›r›m›n›n mutlaka yap›lmas› gerek-
ti¤i görüflündeydi. Düflman iflgalinden kur-
tar›lan bölgelere gerekli yard›m›n yap›lmas› için
çaba harcad›. Di¤er taraftan özellikle ‹stanbul’a
sahip ç›kt›. ‹stanbul’u d›fllay›c› tutumlara karfl›
koydu.

Onun 1921 y›l› fiubat›ndan itibaren ‹stanbul
Hükümeti’ni ve Padiflah› a¤›r bir dille elefltir-
di¤ini görüyoruz. Milli Egemenli¤i ön planda

tutan bir yaklafl›m› vard›. TBMM’nin aç›lmas›n-
dan sonra ‹stanbul Hükümeti’nin yapm›fl ol-
du¤u icraatlar› ‹stanbul taraf›ndan ç›kar›lm›fl
olan kanun ve kararnameleri geçersiz olarak
görmekteydi.

Milli Mücadele döneminde Sovyetlerle olan
yak›n iliflkiler dolay›s›yla Bolflevikli¤e olan ›l›m-
l› yaklafl›ma ra¤men Yahya Galip Bey temkinli
davranm›flt›r. Ona göre öncelikle Bolflevikli¤in
ne oldu¤unun bilinmesi gerekir. Bolfleviklikle
‹slam› kaynaflt›rmak isteyenler yanl›fl yoldad›r.
Bolfleviklik ve Komünistlik kesinlikle ülkemiz-
den ç›kar›lmal›d›r.

Galip Bey, dindar bir kiflili¤e sahiptir. Onun
dindarl›k boyutunu Birinci Dönem TBMM’deki
pek çok konuflmas›nda da tespit etmek müm-
kündür. O, Bat›y› ‹slam ve Türk düflman› H›ris-
tiyan dünya olarak de¤erlendirmektedir. Ona
göre bat›n›n amac› ‹slam› yok etmektir. 

E¤itime önem vermektedir. Ancak, dini
e¤itimi ön planda tutmaktad›r. Paral› e¤itime ise
karfl›d›r. Hukukun üstünlü¤üne inanm›fl bir
düflünce yap›s›na sahiptir. Öyle ki Pontus Ayak-
lanmas› dolay›s›yla ma¤dur edildi¤ini düflün-
dü¤ü Rumlar›n haklar›n› dahi savunmaktan
çekinmemifltir. 

Yahya Galip Bey, ekonomik alanda ise büt-
çe çerçevesinde harcamalar yap›lmas› ve müm-
kün oldu¤u kadar tasarruf edilmesi görüfllerini
›srarla savunmufltur. Devletin kadrosunu genifl-
letilmesine ekonomik gerekçelerle karfl› ç›km›fl-
t›r. Di¤er sosyal gruplara nazaran köylünün
ma¤dur edildi¤i düflüncesindedir. Bu haks›z-
l›¤›n giderilmesini çeflitli vesilelerle dile getir-
mifltir. Ona göre Emval-i Metruke yerine Emval-
i Devlet tabiri kullan›lmal›d›r. Zira, bu mallar
art›k devletin mal› olmufltur.

Yahya Galip Bey, ‹stanbul’u devlet merkezi
olarak düflünen bir kifliydi. ‹stanbul olmazsa
Anadolu’da büyük bir flehri baflkent olarak gör-
mek istiyordu. O, devrin Ankara’s›n› hiçbir
zaman baflkentli¤e lay›k bulmad›. Yahya Galip
Bey, bir ‹stanbullu olarak ‹stanbul’un ihanetle
özdefllefltirilmifl olmas›na özellikle karfl› ç›km›fl-
t›r. Mecliste ‹stanbul ve ‹stanbullular›n haklar›n›
fliddetle savunmufltur.
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(220) Zab›t Ceridesi, C. VIII, s.
514.

(221) Zab›t Ceridesi, C. VIII, s.
531.
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Yap›daki kalem ifli bezemeler, yüzy›llar
içinde geliflen ve klasik dönemde doruk
noktas›na ulaflan bezeme sanat›n›n tüm
özelliklerini 20. Yüzy›l yorumu ile yans›tan
son Osmanl› Sultan Türbesi’dir. ‹nceleme
Tarihi: 28-31 Mart 2004

I. YAPI ‹LE ‹LG‹L‹ GENEL B‹LG‹-
LER VE M‹MAR‹ ÖZELL‹⁄‹

A- GENEL B‹LG‹LER

1. Bulundu¤u Yer: ‹lçe: Eyüp, Boyac›
sok.118 ada 19 parsel(1). Ebusuud ilk ö¤re-
tim okulu bitifli¤inde(2), geniflçe dikdörtgen
bir bahçenin güneydo¤u köflesinde yer al›r.
Türbenin bahçe kap›s› sahil yoluna aç›l›r.

2. Yapt›ran: Sultan V. Mehmed Reflad

“Ebedi uykumu su ve çocuk sesleri ya-
n›nda uyumak isterim” sözleriyle aç›klayan
Sultan, türbenin yap›m› s›ras›nda yap›y› in-
celemeye geldi¤i bilinir.(3)

3. Yap›m Y›l›: Hattat Ömer Vasfi Efen-
di’nin taç kap› niflinin üzerinde haketti¤i
“Besmele”nin  alt›nda 1332/1913-4 y›l› be-
lirtilmifltir.(4) Yap›y› içte çevreleyen çini ya-
z› kufla¤›nda hattat imzas›n›n alt›nda
1332/1913-4 tarihi eserin yap›m y›l›n› ikin-
ci kez belgeler.(5)

4. Mimar›: Mimar Kemalettin Bey. Mi-
mar Kemalettin Bey’in çizdi¤i plan ve cep-
he resmi alt›nda imzas› vard›r.(6)

B- M‹MAR‹ ÖZELL‹⁄‹:

Neo klasik üslup özelli¤i tafl›yan tek
Osmanl› türbesidir.(7)

1.Kullan›lan Malzeme: 

Duvarlar› düzgün kesme küfeki tafl›n-
dan örülmüfl türbede, zemin kaplamas›, taç
kap› görünümündeki girifl kap›s›, pencere
söveleri, merdiven ve sahanl›¤›n korkuluk-
lar› ak mermerdendir. Giriflteki sivri ke-
merde ard›fl›k olarak iki renkli mermer kul-
lan›lm›flt›r.

Türbenin içi, üst pencerelerin alt s›n›-
r›ndaki yaz› kufla¤› ile tüm duvar yüzeyleri
ve üst pencerelerin aralar› ve kemerlerin iç
yüzeyleri Kütahya çinileri ile kapl›d›r.(8)

Alç› pencereler klasik
dönem pencerelerle ayn›
teknik özellikte olup uy-
gulanan desenler klasik
dönemdeki örneklere gö-
re daha sadedir.

2. Plan özelli¤i: 

Zeminden 1.35 m
yükseklikteki sekizgen
planl› yap›y›, on basa-
makl› an›tsal merdivenle
ç›k›lan 1.05 m genifllikteki
sahanl›k çevreler.

Yap›ya kuzeyden taç
kap›y› and›ran, genifl sil-
meli dikdörtgen çerçeve
içinde mukarnas dizileri
ve palmet ile rumilerin fle-
killendirdi¤i tepelikle
sonlanan görkemli bir ka-
p›dan girilir.

Giriflin do¤u ve bat› köflelerinde yap›-
n›n ana kitlesinden d›flar› taflan bölümleri
üzerleri d›flardan eksedra içten ise 8.65 m
çap›ndaki bir kubbe örter.(9)

Yap› altta, girifl ve odalar›n bulundu¤u
kenarlar›n d›fl›nda, her kenarda sivri ke-
merli birer pencere – befl pencere- üstte ise
her kenarda çift –ondört pencere- olmak
üzere ondokuz pencere ile ayd›nlan›r.
(Resim 1)

II. YAPININ KALEM ‹fi‹ BEZEME-
LER‹ VE NAKKAfiI

A- NAKKAfiI:

Kalem ifli bezemelerde nakkafl ismi ya
da imzas›na rastlan›lmad›.(10)

1914 y›l›nda ‹stanbul’da aç›lan “Medre-
setü’l Hattatin” (Hattatlar Okulu)’ in kad-
rosunda tezhip hocal›¤›n› Nuri Bey (Yeni-
köylü) isimli kifli taraf›ndan yürütüldü¤ü
kay›tl›d›r.(11) 1913/4 y›l›nda tamamland›¤›
bilinen yap›n›n kalem ifli bezemeleri ekip
çal›flmas›n›n ürünü oldu¤u dikkate al›nd›-
¤›nda, ekibi yöneten hocan›n Nuri Bey ola-
bilece¤i düflünülür.
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Resim 1; Sultan (V. Mehmet)
Reflad Türbesi

(1) Ada, parsel bilgileri;
Teksar›, 1997,185.

(2) Okul, Sultan Reflad tara-
f›ndan yapt›r›ld›. Koçu, Ta-
rih? 436; Yavuz, 1981, 136.

(3) Yavuz, 1981, 36; Önkal,
1992, 282-284.

(4) Teksar›, 1997, 186.

(5) Önkal, 1992, 284.

(6) Yavuz, 1981, 136.

(7) Arseven, 1959, 467, Eyi-
ce, 1981, 175; Aslanapa,
1989, 291; Önkal, 1992, 46.

(8) Yap›n›n çinilerini tan›-
tan ayr›nt›l› son çal›flma Le-
vent Kum, Sultan Reflad
Türbesinde Çini Tasar›m›,
Eyüp Sultan Semp. VIII. de
sunuldu; Öney 1976, 105;
Önkal, 1992, 283.

(9) Önkal’›n eserindeki plan
ve ölçülerden yararlan›ld›.
Önkal, 1992, 282.

(10) Giriflin do¤u ve bat›s›n-
da yer alan odalardaki ka-
lem ifllerinde yap›lan ince-
lemede nakkafl imzas›na
rastlan›lmad›. Ana mekan›n
kalem iflleri kubbenin yük-
sek oluflu nedeniyle imza
ay›r›m› yapabilecek kadar
yak›na ulafl›lmad›. Ancak
yap›n›n onar›m› s›ras›nda
yak›n inceleme yap›labili-
nir.

(11) Ergin, 1977, 193; Özer,
2003, 247.



B- KALEM ‹fi‹ BEZEMELER

Türbedeki kalem ifli beze-
meler özgün örneklerdir.

1. Bulundu¤u Yerler:

Yap›n›n kuzeydo¤u ve ku-
zey bat› köflelerinde yer alan al-
t›gen küçük odalar (hücre) da
yanlara aç›lan bas›k kemerli
pencerelerin pencere tavan›n-
dan, d›fla ve içe aç›lan kap›lar›n
üst seviyesinden bafllayan ka-
lem iflleri bingilerin, duvarlar›n
ve sekizgen kemerin üzerleri ile
kubbenin iç yüzeyini tümüyle
kaplar.

Türbenin ana mekan›nda ise, duvarlar›
kaplayan çinilerden kalem ifli bezemelere
geçiflte, çini ve kalem iflleri aras›nda uyum
sa¤land›¤› izlenir.

Üst pencerelerin alt seviyesinde sekiz-
gen yap›y› çevreleyen çini yaz› kufla¤›n› alt-
ta ve üstte ince kalem ifli bezemeli kuflak s›-
n›rlar. Üstteki kalem ifli kufla¤›n› ikinci da-
ha genifl bir kuflak izler. Sivri kemerli pen-
cerelerin çevresi, kubbeye geçifli sa¤layan
mukarnaslar›n üzerleri ve kubbenin iç yü-
zeyi kalem ifli bezemelerle kapl›d›r.

2. Kullan›lan Malzeme Ve Uygula-
nan Teknik:

Osmanl› kalem ifli bezemeler kuru s›va
üzerine, daha pürüzsüz olmas› için sürülen
0,1-0,2 mm kal›nl›ktaki astar tabakas› üzeri-
ne uygulanm›flt›r. Kuru s›va (secco)(12) ka-
t›kl› horasan harc›d›r.(13) Üzerine uygula-
nan astar tabakas› üstübeç (istifaç) (ZnO

çinko üstübeci)
ya da kireç (CaO)
Osmanl› tutkal›,
Osmanl› beziri ya
da ‹ngiliz beziri
kar›fl›m›d›r.(14)

Bezemelerin
renklendirilme-
sinde, sar› ve k›r-
m›z› alt›n (varak)
ve gümüfl ile bir-

likte do¤al malzemeden elde edilen afl› bo-
yas› (k›rm›z›-demir oksit Fe2O3), k›rm›z›
(kurflun Pb3O4) ve tonlar›, aç›k-koyu mavi,
lacivert (indigo), turkuaz, yeflil ve tonlar›,
siyah ve beyaz ve gri renkler kullan›lm›flt›r.

Kubbelerde desenler 1/9 ya da 1/8 di-
¤er desenlerde ise 1/2 düzeninde haz›rlan-
m›fl olup kömür tozu yard›m›yla yüzeye
geçirildikten sonra önce alt›n varakl› bö-
lümler tamamlan›r.

Tek kal›n bir tabaka halinde desenin
özelli¤ine göre renklendirilen pozitif(15)

tarzdaki örgelerin hemen hepsi belirginlik
kazanmas› amac›yla tahrirlenmifltir. Tahrir-
ler desen özelli¤ine göre siyah ya da alt›nla
yap›lm›fl, alt›n tahrirler siyahlara göre daha
kal›n çekilmifltir.

Edirnekari tekni¤i olarak da adland›r›-
lan alt›n varak üzerine boyalarla desen uy-
gulama örne¤i, kuzey-do¤u odas›n›n kub-
be göbe¤i ile ana mekan› örten kubbenin
göbe¤inde uygulanm›flt›r.

3. Bezemelerde Uygulanan Desen Ve
Kullan›lan Örgeler:

Kuzey-do¤u ve kuzey-bat› odalar› ile
ana mekandaki kalem ifli bezemelerin he-
men hepsinde çeflitli rumi flekilleri as›l ör-
geyi oluflturur.

Rumi ve pençlerin klasik dönem özelli-
¤i tafl›yan çizimi yaln›z kuzey-do¤u ve ku-
zey-bat› odalar›nda pencere tarzlar›ndaki
dönemlerde uygulanm›flt›r.(Resim 2)

Bezemelerin örge ve desen çizimlerinde
rumiler ve pençler 17. Yüzy›l ikinci yar›s›n-
da bat› etkisiyle uygulanan de¤iflim özellik-
lerini tafl›r. Rumilerin boylar› uzun ve flekil-
lerinde baz› de¤iflimler görülür.

Ana kubbede dilimli yuvarlak kartuflla-
r›n içinde realist tarzda çizilmifl çiçekler
(güller) yer al›r.

a) Kuzey-Do¤u Köflesinde Yer Alan
Odan›n Kalem ‹fli Bezemeleri:

Odan›n pencere tavan› ile pencerenin
üst taraf›ndaki köfle dolgular› ve kenar su-
yu bezemeleri çini desenlerinin, kalem ifli
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Resim 2; Kuzeydo¤u odas›n-
daki kalemifli bezemelerin
genel görünüflü

Resim 3; Kuzeydo¤u odas›n›n
pencere tavan›nda çinilerle ay-
n› özellikteki kalem iflleri

(12) Kalem ifli bezemeler in-
ce iflçilik gerektirdi¤i ve al-
t›n varakl› bezemelere de
yer verildi¤i için kuru s›va
üzerine uygulan›r. Teknik
özellik için bkz. Thompson,
1956, 71-72; Nemlio¤lu,
1997, 164.

(13) “Mural Painting Con-
servation Course 1990”
ICCROM’da; kireç, tu¤la to-
zu, kenevir, yumurta ak›
kar›fl›m› haz›rlad›¤›m “Ho-
rasan Harc›” haz›rlanan s›v›
örnekleri içinde en güçlü s›-
va örne¤iydi.

(14) Akok-Göko¤lu, 1946, 8-9;

(15) Pozitif çizim; örgelerin
birbirleriyle ba¤lant›l› çizi-
mine verilen add›r. (Ord.
Prof. Dr. Süheyl A. Ünver
Hocam›z›n ders notlar›n-
dan)



uygulamalar›d›r. Bu bezemelerde örgeler
ve düzenleme 16. yüzy›l›n en baflar›l› çi-
zimlerindendir. 

Pencere tavan›nda ilk s›rada hurde ru-
miler ve iki ayr› tarzda çizili pençler S k›v-
r›m yapan dallar üzerinde ard›fl›k olarak s›-
ralan›rken, rumiler bir afla¤› bir yukar› do¤-
ru dönüflümle (ulama)(16) kenar suyunu
doldurur. ‹kinci s›rada, yine S k›vr›m ya-
pan bezemeli genifl dallar üzerinde kenar-
larda yar›m hatayiler s›ralan›r. Hatayiler
bulundu¤u s›raya göre de¤iflkenlik göste-
rir. Köfle dolgular› ayn› desenle tamamla-
n›r. Pencere üstündeki kenarsuyu, pencere
tavan›ndaki ilk s›ra ile ayn› desen özelli¤i
tafl›r.

Duvar yüzeylerinde üst taraf› bas›k ke-
mer tarz›ndaki dikdörtgen kartufllar›, en
d›flta alç› kabartmal› palmet dizili kufla¤›,
geometrik flekilli ikinci kuflak izler. Kartufl-
lar›n içi dilimli mihrap flekliyle iki bölüme
ayr›l›r. ‹ç k›s›mda alttan bafllayarak iki ta-
rafta eflit flekiller oluflturan k›vr›mlar desen
özelli¤ine göre ortalarda agrafla birleflir ve
tekrar ayr›l›rlar. K›vr›mlar üzerindeki sade
ve kenarlar› sivri dilimli rumiler k›vr›mlara
göre flekillenir. Düzenleme bir arma görü-
nümüyle bofllu¤u doldurur. (Resim 3)
(Ç.izim 1)

Dilimli mihrap fleklinin çevresi çeflitli
flekillerdeki ayr›lma rumilerin oluflturdu¤u
biri üst tarafa di¤eri alt tarafa do¤ru ters
dönüflümlü çizili yar›m tepelikler iki ayr›
bölüm görüntüsü verir. Zemin k›vr›m dal-
lar üzerindeki rumilerle dolguludur.

Köflelerde yer alan üçgenlerin ortalar›n-
da dilimli geçmeli düzenleme gül bezek gö-
rüntüsü verir.(Çizim 2) Gül beze¤in orta-
s›ndaki bofllukta palmet ve lotüslerin karfl›-
l›kl› çizimleri bulunur, çevresi ise sarmal
(helezoni) flekiller üzerindeki rumilerle iki
üst köfle olgular› tamamlanarak çevrelenir.
Alt köfle dolgusu tepelik deseni ile sa¤lan›r.

Köfle üçgenlerinin alt boflluklar›, dik ke-
narda yar›m tepelik flekli ile bu tepelikten
ç›kan dallar üzerinde rumilerle zemin dol-
gulan›r.(Resim 4)

Üçgenin üst taraf›ndaki bu kartuflun
bezemeleri duvar yüzeyindeki kartuflun
bezemeleri ile ayn›d›r. Buradaki kartuflun
daha genifl ve k›sa oluflu bezemelerde de
örgelerin daha yak›n ve yan taraflara do¤ru
geniflledi¤i izlenir. Dilimli mihrap fleklinin
d›fl çevresindeki uygulamada daha sade ol-
du¤u görülür. Köflelerde yine ortada gülbe-
zek ve onu çevreleyen rumi flekiller bofllu-
¤u doldurur.

Kubbeye geçiflte oday› çevreleyen genifl
kufla¤›n içinde tepelik ve palmet dizileri s›-
ralan›r. ‹kinci ince kuflakta ise köfleli hat
ete¤i çevreler.

Kubbenin içini dolgulayan bezemeler
dokuzlu düzenleme üzerine kuruludur.

Dokuzlu düzene göre göbekte, ortada
geçmeli hatlarla birbirine ba¤lanan dokuz
tepelik bulunur.(Çizim 4) Kubbe ete¤inden
merkeze do¤ru dilimli mihrap flekli olufltu-
ran kal›n fleritler, mihrap fleklinin bitiminde
geçme yaparak dilimli bademi fleklin üst
k›sm›ndaki palmetle sonlan›r

Mihrap flekillerinin iç yüzeyini doldu-
ran bezemeler duvardaki kartufllar›n içini
dolgulayan bezemelerle ayn› özellikleri ta-
fl›r. Mihrap flekillerini çevreleyen boflluklar-
da alt k›s›mda ortada içinde geçme ile birbi-
rine ba¤lanan rumilerin yer ald›¤› dilimli
flemseler bulunur.

Altta ortada  kökten ç›kan dallar iki
yandan üzerindeki sade ve dilimli rumiler-
le flemseyi çevreleyerek üstte ortadaki ag-
raftan geçer ve tekrar yanlara do¤ru uzana-
rak boflluklar› dolgularken ortada birleflen
rumiler arma flekilleri oluflturur.

Bu armalardan ç›kan dallar bademi fle-
killerle de ba¤lant› kurarak boflluklar› dol-
dururken desendeki bütünlük sa¤lan›r.
(Resim 5)

b) Kuzey-Bat› Köflesinde Yer Alan
Odan›n Kalem ‹fli Bezemeleri:

Kuzey-do¤u köflesindeki odan›n kalem
ifli bezemeleri baz› eksik bölümler ve sade-
lefltirilmelerle bu odada tekrarlanm›flt›r.

Duvarlarda bas›k kemerli dikdörtgen
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Resim 4; Kuzeydo¤u odos›n›n
duvar›ndaki kalem iflleri. 18.
yy özelli¤ini yans›t›r.

Çizim 1

Çizim 2

Çizim 3

(16) Keskiner, 2000, 34-35;
Derman 2002, C.12, 294.



kartufllar ile üçgen bölümleri
çevreleyen kenarsular›nda alç›
kabartmalar yoktur. Kuflaklarda-
ki desenler astar üzerine yap›l-
m›flt›r.

Kuzey-bat› odas›n›n uygula-
nan desenleri kuzey-do¤u odas›-
n›n desenlerinde kullan›lan renk-
lerde farkl›l›k gösterir.

Kubbenin bezemelerinde, di-
limli mihrap flekli ve flemseler ve
kubbe göbe¤i düz renk yeflille bo-
yal› olup içlerinde desen yoktur.
Mihrap fleklini ve flemseleri çevre-
leyen desen dolgusu kuzey-do¤u
kubbesinin deseni ile ayn›d›r.

Duvarlarda baz› bölümlerin
krem renkli ya¤l› boya ile boyana-
rak özgün kalem ifli bezemelerin
kapat›ld›¤› boyan›n alt›ndaki de-
sen izlerinden anlafl›l›r.(Resim 6).

c)  Ana Mekan›n Kalem ‹fli
Bezemeleri:

Ana mekan›n kalem ifli bezemelerinde
klasik dönem örgeleri ile birlikte barok-ro-
koko tarz› örgelerde kullan›lm›flt›r.

Duvar çinilerini üstte sonland›ran ve
yap›y› çevreleyen yaz› kufla¤›n› (çini kita-
be) alt ve üstte barok-rokoko tarz› bezeme-
li kalem ifli kenar sular› çevreler.

Alt kuflaktaki bezemelerde boynuzu
and›ran iki tarafa k›vr›m yapan
fleklin sol taraftaki k›vr›m›n›n
ucu rumi ile sonlan›r. Üst kuflak-
ta ise palmetlerle sonlanan geç-
meli hatlar zemini dolgular.

Üst kufla¤› içinde uçlar› afla¤›
do¤ru s›ralanan tepelik flekilleri-
nin aralar›ndaki boflluklar›n lotus
tarz› flekillerle bezeli oldu¤u ge-
nifl bir kuflak izler.

Alç› pencerelerin iki taraf›n-
da burmal› sütunlu desenler yer
al›rken, pencere altlar›nda ve siv-
ri kemerlerin üzerlerinde ortada-
ki dilimli kartufllarda salbeldi

flemseler, yanlardaki boflluklarda k›vr›m-
dallar üzerinde rumiler bulunur. ‹ki pence-
re ile ortadaki çini panoyu çevreleyen üstte
sivri kemerin kalem ifli bezemelerinde, uç-
lar› dilimli dikdörtgen kartufllar ile dilimli
yuvarlak flemseler ard›fl›k olarak s›ralan›r.
fiemselerin içlerindeki çiçekler gerçek görü-
nümleriyle resmedilmifltir. Aralardaki bofl-
luklar yine rumilerle bezelidir.

Kubbeye geçifli sa¤layan mukarnas di-
zilerini iki s›ra genifl kuflak çevreler. ‹lk ku-
flaktaki dilimli dikdörtgen kartufllar di¤er
kuflaklardaki bezeme örne¤ini yans›t›r.

‹kinci kuflaktaki ulama tarz›ndaki di-
limli flekillerin içleri yine rumilerle bezeli-
dir.

Kubbe göbe¤indeki dairevi flekille kö-
fleleri birleflen onsekiz köfleli y›ld›z›n birbi-
rinden geçme yaparak uzanan hatlar› iki
yerde kesiflmekte bir ucu sivri eflkenar dört-
gen daha sonra kubbe ete¤ine do¤ru birle-
flerek ikinci bir geometrik flekli oluflturmak-
tad›r.

Kubbe göbe¤inde ve eflkenar dörtgenle-
rin içleri ve aralarda kalan boflluklar çift
kollu rumilerin oluflturdu¤u çeflitli flekiller-
le bezelidir. Kubbe ete¤ine do¤ru uzanan
geometrik bölümün içlerinde dilimli flemse
ile yelpazeyi and›ran kartufllar yer al›r.
fiemselerin içleri gerçekçi tarzda resmedil-
mifl çiçeklerle bezeli olup, kartufllar›n içleri
ve d›fl zemin k›vr›m ve sarmal (helezoni)
dallar üzerinde rumi ile dolgulanm›flt›r.
Kubbe ete¤inde y›ld›z flekli oluflturan  hat-
lar›n aralar›ndaki boflluklarda çevreleri ru-
milerle bezeli geçmeli flemseler s›ralan›r.

4- Kalem ‹fli Bezemelerin Türk-‹slam
Bezeme San’at›ndaki Yeri:

Yap›n›n, genellikle çinilerinin tan›t›ld›-
¤› kaynaklarda, çinilerle birlikte kalem iflle-
rinde 16. yüzy›l klasik dönem özelli¤i yan-
s›tt›¤› belirtilir.(17)

Bezemelerde uygulanan geçmeli düzen-
lemelerin ve rumi örgelerin Anadolu’da Sel-
çuklu eserlerinde kullan›lmaya baflland›¤›
ve Osmanl› döneminde de 20.yüzy›la kadar
zaman içinde de¤iflkenlik göstererek kulla-
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Resim 5; Kuzeydo¤u odas›nda-
ki köfle üçgenlerinde geçmeli
düzenlemeleli kalen iflleri

Resim 6; Kuzeydo¤u odas›n›n
kubbesindeki kalemifli bezemeler-
den ayr›nt›

Resim 7; Kuzeybat› odas›n›n
kubbesindeki kalemifli bezemeler.

(17) Demiröz, 1989, 77; Ön-
kal, 1992, 283.



n›ld›¤› izlenir. Rumi örgelerin 16.yüzy›l kla-
sik dönem özelli¤i yans›tmas› yan› s›ra
17.yüzy›l ikinci yar›s›nda baz› de¤iflimlerle
çizilen örnekleriyle de eserde karfl›lafl›l›r.

Geçmeli düzenlemeler, flemse (günefl)
diye de adland›r›lan flekiller, kainat› ve son-
suzlu¤u yans›t›rlar.

Rumilerin, kökü hayvan figürleri ya da
bitki flekilleri olarak de¤erlendirilse de zen-
gin çeflitlerinin uyguland›¤› bezemeler dini
yap› olan türbeye daha da mistik bir ortam
kazand›r›r.

Gerçekçi tarzda ifllenen çiçek örgeleri
“Lale Devrini” yaflayan Osmanl›’n›n adeta
bir yans›mas›d›r.

Zengin örgelerle bezeli eserde boyama
teknikleri de çeflitlilik gösterir. Gölgesiz tek
renk ak›tma tekni¤iyle boyanan örgelerin,
örge özelli¤ine göre ince ve kal›n tahrirlerle
belirginlefltirilmesi klasik dönem boyama
özelli¤idir. Gerçekçi tarzda boyanan çiçek-
ler 17.yüzy›l ikinci yar›s›ndan sonra uygu-
lanan tarz olmas›, yap›da yüzy›llar içinde
kullan›lan örge ve boyama tekniklerinin tü-
münün ifllendi¤i görülür.

Kuzey-do¤u köflesindeki odan›n beze-
mesi ile ana kubbenin bezemesi, bezeme sa-
nat›nda tek olma özelli¤ini tafl›r.

Yüzy›llar›n Türk-‹slam bezeme sanat›n›
bünyesinde yaflatan eser tek olma özelli¤i
ile müze de¤erindedir.

ÖNER‹LER

-Türbeler Müzesi Müdürü Dr. Erman
Güven yap›n›n alt›nda su tabakas› bulun-
mas› nedeniyle nem miktar›n›n çok yüksek
oldu¤u ve bunu tümüyle yok edebilmenin
zor oldu¤unu belirtti.

-Bu durumda nem oran›n› en aza indir-
geme zeminde uygulanmas› gereken akaç-
lamalarla (drenaj) sa¤lanmal›d›r.

-Kalem ifli bezemelerde bozulmalar›n
düzgün görünüm sa¤lanmas› için üzerleri
düz bir renk boya ya da alç› ile kapat›lma-
mal›.

-Onar›m çal›flmalar› uzman kiflilerden
oluflan bir heyet taraf›ndan yap›lmal›.

-Desenlerin 1/1 öl-
çekli çizimleri yap›la-
rak arflivlenmeli.

-Kullan›lan malze-
menin tesbiti yap›lmal›
–özellikle iki renk alt›n
vara¤›n kullan›ld›¤› tek
eser olmas› dikkate
al›nmal›-

-Onar›m çal›flmala-
r›nda do¤al malzeme (boyalar-alt›n varak)
kullan›lmal›

-Osmanl› bezeme san’at›nda as›rlar
içinde baz› de¤iflkenlikler gösteren örgele-
rin pek ço¤unun yer ald›¤› yap›daki  kalem
ifli bezemeler yap›n›n halka aç›l›m›yla tan›-
t›m› sa¤lanmal›.
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Resim 8; Ana mekan› örten
kubbeye geçifli sa¤layan kasnak
üzerindeki kalem iflleri

Resim 9; Ana mekan› örten
kubbeynin kalem ifl be-
zemeleri.
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Tarihi süreç içerisinde Türk-Osmanl› fle-
hirleri, planl› olarak geliflen ve dinî, yönetim
ve ticaret merkezlerini bünyesinde bar›nd›ran
merkezî bir hüviyete sahiptirler. Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u’nun uygulad›¤› düzenli ve planl›
iskân politikas› flehir yerleflimlerinin intizam-
l› olarak ortaya ç›kmas›nda çok önemli rollere
sahip olmufllard›r. 

Bu teflkilatl› yap›lanma ve örgütlenme
baflkentteki yönetimsel yap›n›n ortaya ç›kma-
s›nda, hem eski ‹stanbul ve hem de Haliç’in
her iki yakas›ndaki fizik mekâna yans›m›fl bu-
lunmaktad›r. Bu çerçevede Eyüp’ün rolü, fe-
tih s›ras›nda büyük ‹slâm peygamberi Hz.
Muhammed (s.a.v.)’in sahâbelerinden Ebu
Eyyûb’a ait oldu¤una inan›lan mezar›n ‹stan-
bul’un fethedilmesinden sonraki süreçte bu-
lunmas›yla bafllar. Bu mezar üzerine Fatih ta-
raf›ndan yapt›r›lan türbenin, yan›nda ‹stan-
bul’un ilk sultan camii ve külliyesi inflâ edile-
rek tamamlanm›fl bulunulmaktad›r. 

Bu temel yerleflim birimi bugünkü bildi-
¤imiz Eyüp yerleflmesinin çekirde¤ini olufl-
turmufl ve bunun çevresinde Anadolu’dan ‹s-
tanbul’un bu k›sm›na gelen yo¤un iskân ile
tamamlanan çok çeflitli tar›msal ürün ihtiyaç-
lar›n›n karfl›lanmas›nda son derece önemli bir
yere sahip oldu¤u aç›kça görülmektedir. 

‹stanbul’un kuflat›lmas› esnas›nda ‹stan-
bul ve onun yak›n çevresindeki çok genifl bir
alanda yer alan yerleflim birimlerinin nüfusla-
r›n›n azalmas›ndan dolay› buralar›n flenlendi-
rilmesi ihtiyac› hâs›l olmufl bulunmaktad›r.
Bu bak›mlardan Eyüp ve onun yak›n çevresi-
ne kadar uzanan bölgede yüz altm›fl kadar
köy nüfûsunu kaybetmifl oldu¤undan ve o ta-
rihlerdeki flartlarda bu köylerdeki üretim,
kentin beslenmesi bak›m›ndan, önem tafl›d›-
¤›ndan bu köylerin nüfusland›r›lmas› önemli
bir yerleflme siyâseti olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. Eyüp yerleflim birimi hüviyeti ile
ve do¤al olarak Eyüp Sultan ile bafllayan ma-
nevî sembolizmi Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun
sultanlar›n›n halife olarak ‹slam dünyas›n›n
dini temsilcisi s›fat›na eriflmesi, bunun gere¤i
olarak ‹slâm Peygamberine ait kutsal emanet-
lerin de Eyüp’e tafl›nmas› ile yükselecektir. Bu
dönemde Eyüp, Mekke, Medine ve Kudüs’ten
sonra en kutsal dördüncü ‹slam ziyaretgâh›
haline gelecek, tarikatlara ait tekkeleri, ileri
gelen bilgin ve saray mensubuna ait türbeler

ve kabristanlarla geliflip serpilecektir.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u ve bu devletin
sultanlar›n›n Eyüp dini mekan›na yükledikle-
ri anlam ile bir  çok törenlerin bu kutsal me-
kanda yap›lmas› gelene¤i flehrin geliflme se-
beplerinin en önemlileri olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. Bunun yan›nda çeflitli tar›msal
ürün üretimi bir yana zanâatin di¤er alt kolla-
r›n›n burada geliflme göstermesiyle birlikte bu
tarihsel mekan›n büyümesinin di¤er sac ayak-
lar› kendili¤inden ortaya ç›km›fl olacakt›r.
Eyüp’ün ‹stanbul’un yerel yönetimlerindeki
dört önemli kad›l›k merkezinden birisi hüvi-
yetinde olmas› onun kendi içerisindeki öne-
mini göstermesi aç›s›ndan son derece ilginç-
tir. 

Osmanl› toplum yap›s› bilindi¤i gibi 18.
yüzy›ldan sonra h›zl› bir de¤iflim süreci içeri-
sine girmifltir. Ve bu ba¤lamda ticari, sosyal,
ekonomik vb. alanlarda köklü de¤iflimler ya-
flama süreci ortaya ç›km›flt›r. Toplumsal ya-
flamdaki etkilenme ve de¤iflim süreci bu ba¤-
lamda toplumsal yap›y› da h›zl› bir de¤iflim
süreci içerisine girdirmifl bulunmaktad›r. Çok
çeflitli ve de¤iflik de¤iflim süreçleri toplumsal
yap›n›n çok çeflitli boyutlar›n› etki alan› içeri-
sine alm›flt›r. Bu ba¤lamda Anadolu’nun bü-
tününde görülen Osmanl› devletinin gerileme
sürecinde yaflanan olumsuzluklar›n, ‹stan-
bul’un tarihi mekanlar›ndan olan Eyüp’te de
yafland›¤›n› tespit etmekteyiz. Savafllar ve ar-
d› arkas›na tükenmek bilmeyen problemler
bu sosyal olgunun yaflanmas›ndan do¤an s›-
k›nt›lar bütün mekanlar› etkiledi¤i gibi
Eyüp’ü de etkilemifl bulunmaktayd›.

Bilindi¤i gibi toplumsal yap›n›n en önem-
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Resim 1; Eyüp gravürü,
Melling



li unsurlar›ndan birisi sosyo-ekonomik yap›
özellikleridir. Toplumsal yap›n›n nitelikleri
ve bunlara iliflkin verileri ortaya koyabilmek
flehir tarihlerinin alt yap›lar›n›n sa¤lam bilim-
sel zemin etüdlerinin infla edilerek di¤er un-
surlar›n bunlar›n üzerine oturtulmas› bak›-
m›ndan dikkate de¤erdir.

Baflta arfliv vesikalar› gibi ana kaynaklara
dayanarak, dönem içerisinde bu yöreye gel-
mifl görüfl ve de¤erlendirmelerini ortaya koy-
mufl yerli ve yabanc› gezginlerin görüflleri ol-
mak üzere ve gerekse birinci ve ikinci elden
eserleri kullanmak suretiyle ortaya koymaya
çal›flt›¤›m›z bu incelemenin Eyüp’ün sosyo-
ekonomik özelliklerinin ayd›nlat›lmas›nda
önemli olaca¤› inanc›nday›z.

Tarihten gelen süreç içerisinde Eyüp evle-
rinin kendi iç dünyas›na kapal› bir yap›lanma
içerisinde faaliyetlerini sürdürdükleri görül-
mektedir. ‹stanbul fler‘iyye sicilleri üzerinde
yapt›¤›m›z araflt›rmalar sonucunda Eyüp’ün
belli bir kesitini ayd›nlatacak bilgilere sahip
olmufl bulunuyoruz. Mahalli tarih aç›s›ndan
son derece önemli bilgiler ihtiva eden fler‘iye
sicilleri üzerindeki araflt›rmalar son y›llarda
artarak devam etmektedir. Yerel tarihin belli
bir dönemini ayd›nlatan sicillerden yola ç›ka-
rak genel tarihe önemli ölçüde katk›da bulu-
nulmufl olacakt›r(1).

Defterlerdeki belgelerin tasnif edilerek
de¤erlendirilmesinden sonra sat›lan evlerin
özellikleri s›raland›¤›nda ev ile birlikte bera-
berinde avlu ve sokak kap›s› kavramlar› da
geçmektedir. Bu yap›lanma içerisinde klasik
Türk evi tipinin yap›lanma biçimini ve bunun
sosyal hayata yans›mas›n› görmek mümkün
olabilmektedir.

Bu türden bir yap›lanma karfl›l›kl› olarak
komfluluk iliflkilerini gelifltirdi¤i gibi Türk-‹s-
lam yap›s›ndan gelen kaynaklanmayla mah-
remiyeti de içerisinde bar›nd›rm›fl bulunmak-
tad›r. Avlu adeta Türk evinin d›flar›ya aç›l›-
m›nda önemli bir engel teflkil etti¤i gibi hane-
yi yabanc› gözlerden korumufl bulunmakta-
d›r. Bununla ilgili olarak ‹stanbul’a gelmifl ve
Eyüp’e de u¤rayarak gözlemlerini anlatm›fl
bulunan gezginlerin ifadelerinden kolayca
anlamak mümkün görünmektedir.

Kendi içerisine kapal› bir yap›lanmay› be-
raberinde getiren bu tür komfluluk ba¤lar›n›n

oluflturdu¤u çevrenin en büyük sak›ncas›
fluyduki, toplu halde ç›kan yang›nlar sonra-
s›nda meskenlerin önemli bir k›sm› hasar gör-
mekte ve yanmaktayd›.

Sokaklar›n dar oluflu veya bazan ç›kmaz
sokak fleklinde düzenlenmesi yeterli itfaiye
teflkilat› olmayan ‹stanbul için her an büyük
felaketleri beraberinde getirecek kadar önem-
li olmaktayd›.

Eyüp ailesinde klasik Osmanl› ailesinde
görülen yap›lanma biçimine rastlanmaktad›r.
Ve bu yap›lanma sonras›nda ortaya ç›karak
mahkemeye intikal eden hukuksal olaylardan
ve bunlar›n mahkemeye intikal eden davala-
r›ndan anlafl›ld›¤›na göre sadece müslim aile-
ler de¤il ayn› zamanda gayr-i müslim aileler-
de hukuksal sorunlar›n çözümünde Osmanl›
aile hukukunu ve fler‘i mahkemeyi tercih et-
mektedirler. Esas›nda bu durum sadece ‹stan-
bul mahkemeleriyle  ilgili s›n›rl› olmay›p bü-
tünüyle Anadolu’daki di¤er flehirlerde de çok
yayg›n olarak karfl›lafl›lan hukûki bir süreçtir.
Eyüp’ün zaten Osmanl› idari teflkilat›nda
önem atfedilen bir merkez hüviyetinde olma-
s› onun bu durumunu oldukça önemli k›l-
maktayd›. 

Sicillerden anlafl›ld›¤›na göre di¤er Türk-
‹slam flehirlerinde oldu¤u gibi ‹stanbul ve
Eyüp’tede gayr-i müslimler ayr› mahalleler
halinde yaflamaktayd›lar. Osmanl› merkezi
yönetimi zaten böylesine bir birlikteli¤e yani
gerek müslim ve gerekse gayr-i müslimlerin
bir arada yaflamalar›na imkan tan›mamaktay-
d›. Bu amaçla ortaya ç›kacak muhtemel birlik-
telikleri önlemek için gerekli bütün tedbirle-
rinde ayn› zamanda al›nd›¤› görülmektedir.
Eyüp, Osmanl› Türk flehrinde bu toplum
mensuplar› Eyüp’ün en etkili ve güzel yerle-
rinde ikâmet ettikleri gibi bu konumlar›n› Os-
manl› devleti çöküntü sürecine girene kadar
korumufl bulunmaktayd›lar. Gayri-müslimle-
rin mal varl›klar›n›n müslimlerin varl›klar›n-
dan daha yüksek seviyede oldu¤u görülmek-
tedir. 

‹stanbul’a gezi düzenleyen pek çok gez-
gin ‹stanbul’la ilgili gözlemlerini kaleme al›r-
ken Eyüp’le ilgili düflüncelerini de ifade et-
mifllerdir.

Bunlardan birisi XVII. yüzy›l›n ikinci ya-
r›s›nda ‹stanbul’a gelerek gözlemlerini akta-
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(1) Biz bu araflt›rmam›z
kapsam›nda flu fler‘iyye si-
cillerini kulland›k.; ‹stanbul
Müftülü¤ü fier‘iyye Sicilleri
Arflivi Eyüp Mahkemesi,
Eyüp fier‘iyye Sicilleri=E fi
S- 3480-1, 2, 3; E fi S-3481-5,
6, 7; E fi S-3482-15, 16, 17; E
fi S-3483-9,10,11.



ran Hollandal› gezgin Cornelis de Bruyn “Vo-
yage au Levant” isimli eserinde ‹stanbul’un
genel bir panoramas›n› çizmifl bulunmakta-
d›r. Sadece Eyüp’ü betimlememifl bunun ya-
n›s›ra Sarayburnu ve Galata’y› da bunun içe-
risine alm›fl bulunmaktad›r. Bruyn’un verdi¤i
bilgiler, sadece bu tür betimleme  eserler ol-
may›p ‹stanbul’u bir bütün olarak ele alm›fl
bulunmaktad›r(2).

Ünlü gezginlerden  Melling, çizdi¤i ‹stan-
bul haritalar› ve kentin panoramik görünüm-
leri ile ünlenmifltir. Melling’in “Galata Kule-
sinden ‹stanbul Görünümü” adl› yap›t›nda
servi a¤açlar›n›n hareketlendirdi¤i yo¤un bir
yerleflim dokusunu Tophane liman›ndaki yel-
kenli tekneleri, K›zkulesi’ni ve Eyüp k›y›lar›n›
betimlemifltir. Melling eserlerinde XVIII. yüz-
y›l›n son çeyre¤inde Eyüp tarihi dokusuyla il-
gili önemli bilgiler vermifltir(3).

Dönemin Eyüb’ünün konumuyla ilgili
yorum ve gözlemlerde bulunanlardan birisi-
de Wolfgang Müller Wiener’dir. “Bizans’tan
Osmanl›’ya ‹stanbul” isimli eserinde “...Ge-
miler türlerine, büyüklüklerine ve yüklerine
göre belli yerlere demirleyebiliyorlard›. Uzak
mesafelerden gelen gemiler Galata önündeki
k›y› kesiminde demirlerlerdi. Ayr›ca Haliç’te
tersanenin önündeki bölge d›fl›nda da demir-
leme imkan› vard›. 

XIX. yüzy›l›n ikinci çeyre¤inde 1835 tari-
hinde ‹stanbul’a gelen Miss Pardoe üslûbu ve
ifade tarz›n›n güzelli¤i ile dikkati çekmekte-
dir(4). “...Kalabal›k tepelerinin üstündeki tah-
t›na kurulmufl olan ayaklar›n›n dibinde k›y›-
lar› saraylarla bezeli bo¤az›n gümüflsü sular›
akan “flehirlerin melikesi” önümdeydi iflte!...”
sözleriyle Eyüp’le  ilgili gözlemlerini anlat›r.
Miss Pardoe ifadelerinin ilerleyen cümlelerin-
de daha da bir duygusal yaklafl›m içerisine gi-
rer(5).

Do¤u’nun gizemli dünyas›na kendi hayal
dünyas› ile farkl› bir bak›fl aç›s› getirerek bu
konudaki gözlemlerini kaleme ilan bir di¤er
gezgin ise Gerard de Neval’dir. Neval yapt›¤›
gezi gözlemlerini kaleme alm›flt›r. Do¤uya
geldi¤ini bildi¤imiz di¤er gezginlerden farkl›
bir yöntem ve metod izleyen Neval s›rad›fl›
bir gezgindir. Daha küçük yafllardan itibaren
aile bask›s›ndan kurtularak kendi bafl›na ken-
di hayal dünyas› içerisinde gezmek isteyen bu

farkl› bak›fl aç›s› ile ‹stanbul’a gelmifl ve do¤u-
nun bu eflsiz gizemli flehrini görme imkan›
bulmufltur. Bazan sürekli bir kaç›p kurtulma
ço¤u zamanda kendi edebi dünyas›n›n du-
yurdu¤u bir ihtiyaç ile gezginci bir hayat ge-
çirmifltir. Bu yorulmak bilmez yolcu Belçika,
Hollanda, ‹sviçre, Avusturya, Almanya, ‹tal-
ya gibi Avrupa ülkelerinden baflka, Türki-
ye’yi, M›s›r’› ve  Suriye’yi de görmüfl bulun-
maktad›r.

Eyüp’le ilgili gözlemlerini “Voyage en
Orient” ismiyle orjinal olan ve Türkçeye Do-
¤uya Seyahat ad›yla çevrilen eserde,  anlatan
Neval belkide Eyüp’le ilgili pek çok ayr›nt›ya
yer veren ender gözlemci ve gezginlerden bi-
risi hüviyetinde bulunmaktad›r. “Osmanl› sa-
ray›n›n içinden görüp kapabildiklerim bun-
lar. Burada her fley biz ahlak› bozulmufl Avru-
pal›lar›n hayallerinde yaratt›klar›ndan umu-
miyetle çok daha baflka ve basit. Türklerin bir-
den fazla kad›n almalar› nüfus art›fl›n› temin
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(2) Cornelis de Bruyn, Re-
isen Van Cornelis  de
Bruyn, Henrik van Kroone-
veld 1896, s. 112. 

(3) Antoine Ignace Melling,
Voyage Pittoresque de
Costantinople et des rives
du Bosphore, Paris 1819, s.
76-77.

(4) Julia Pardoe, Miss Par-
doe’nin Gözüyle 19. Yüzy›l
Osmanl› Yaflant›s›, Boyner
Yay›nlar›, ‹stanbul 1999, s.
86.

(5) Pardoee, a.g.e., s. 50.

Resim 2; ‹stanbul Haritas›,
1930’lu y›llar



etmekten baflka hiç bir fleye ba¤l› de¤il. Çok
güzel ve güçlü Kafkas ›rk›, izah edilmesi güç
fizyolojik vas›flar› sayesinde nüfus eksikli¤ini
hayli azaltm›fl. Geçen asr›n savafllar›, Türk nü-
fusunu zay›f düflürmüfl. Ortaça¤daki Frenk
›rklar›n›n bafl›na geldi¤i gibi bu insanlar›n çok
cesur olufllar› onlar›n savafllarda k›r›l›p geç-
mesine sebep olmufltur.

Eyüp kad›l›k s›ralamas›nda önemli bir
konuma sahip bulunmaktayd›. ‹stanbul, Mek-
ke, Edirne, Bursa, Kahire, Medine, fiam, Ku-
düs, Halep, Selanik, Galata, Eyüp, Üsküdar,
‹zmir kad›l›klar›... Eyüp ayn› zamanda Üskü-
dar, ‹stanbul Eyüp ve Galata ile dört mevlevi-
yet kad›l›¤› oluflturmaktayd›.

Eyüb’de özellikle XVII ve XVIII. Yüzy›l-
larda sosyal anlamda zab›ta vak‘alar› eksik ol-
mam›flt›r.  Osmanl› devletinin yeterli güven-
lik önlemleri almad›¤› bir ortamda yol kesme
olaylar›na  da çok s›k olarak rastlan›lmakta-
d›r. 

Bütün tarihi yap›lanmas› boyunca
Eyüp’ün bir anlamda sosyal hayat›n bütün
canl›l›¤›yla geçti¤i mesire yeri oldu¤u dikkati
çekmektedir. ‹stanbul’un günlük yaflant›s›
dikkate al›nd›¤›nda bunun bir zorunluluktan
kaynakland›¤› anlafl›lmaktad›r. ‹nsanlar›n da-
ha rahat yaflam mekanlar› arama zorunlulu¤u
böyle bir do¤al sonucu ortaya ç›kartm›flt›r.
Eyüp’te Fulya tarlas› bu anlamda sosyal me-
kan hareketlili¤inin yafland›¤› yerlerin bafl›n-
da gelmektedir. Eyüp, bu anlamda flehrin ana
merkezinin d›fl›nda geliflmifl bir yöre olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. 

Eyüp’ün baz› mekanlar› ise k›skanç ailele-
rinin tercih ettikleri mesire yerleri olarak kar-

fl›m›za ç›kmaktad›r(6).

‹stanbul’da 1894 depremi tüm yerleflim
birimlerinde büyük bir y›k›ma neden oldu¤u
gibi Eyüp’te de bu anlamda y›k›mla sonuçla-
nan neticeler ortaya ç›kartt›¤›n› görmekteyiz.
Eyüp’ün bu anlamda flehir statüsünde kutsal
mekan olarak tafl›d›¤› önem muvacehesinde
Eyüp sultan caminin 1894 depremi sonras›n-
da zarar gördü¤ü ve bundan sonra temelleri-
ne kadar y›kt›r›lm›fl ve 1894 y›l›nda yeniden
infla edilmifl bulunulmaktad›r. 

Eyüp’ün sosyal hayat›n›n çok renkli ola-
rak geçti¤i ve flahs› nev’ine münhas›r bir yap›-
lanma içerisinde yeflillikler aras›nda oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Önemli günlerde t›pk› bu-
günde oldu¤u gibi Eyüp Sultan’›n önemli bir
ziyaretgâh olman›n ötesinde toplumun de¤er
verdi¤i inanç sistemi içerisinde önemli bir ye-
re sahip oldu¤unu görmekteyiz. Bütün sosyal
etkinliklerin bu dini merkez çevresindeki ya-
p›lanma ile ba¤dafl›r flekilde cereyan edildi¤i
görülmektedir. Türk toplumsal hayat›n›n bü-
tün zengin içeri¤inin Eyüp’te yafland›¤› dik-
kate de¤er bir di¤er husustur.

Eyüp’ün bu anlamda sosyal hay›r ku-
rumlar›yla da donat›lm›fl oldu¤u görülmekte-
dir. ‹stanbul’un fethedilmesinden sonra kuru-
lan Eyüp semtinde Fatih Sultan Mehmed dö-
neminde sekiz mahalle bulunmaktayd›. Bun-
lar Cami-i Kebir, Ülice Baba, Fethi Çelebi, Ka-
s›m Çavufl, Mehmed Bey, Abdülvedüd, Sofu-
lar ve  Otakç›bafl› mahalleleridir(7).

‹stanbul’a gelip Eyüb’e u¤rayan gezgin-
lerden birisi olan, Edmondo De Amicis flu sa-
t›rlar› yazmaktad›r; “Eyüp mezarl›¤› nas›l
unutulur. Oraya bir akflam grup vaktinde git-
tik ve haf›zamda hep o gün gördü¤üm gibi
güneflin son ›fl›klar›yla ayd›nlanm›fl olarak
kald›. Hafif bir kay›k bizi Haliç’in nihâyetine
götürdü. Ve Osmanl›lar›n mukaddes topra¤›-
na, yani iki yan› kâbirlerle çevrilmifl pek me-
yilli bu yoldan ç›kt›k. Bu saatte bütün gün me-
zarlarda çal›flan ve büyük kabristan› çekiç se-
siyle dolduran tafl yontucular› b›rak›p gitmifl-
lerdi. Ortal›k sessizdi. Bu fevkalâde bir sessiz-
li¤e gömülmüfl,  aristokratik bir mahalle gibi
uhrevî bir hüzünle beraber dünyevî bir hür-
met hissini ilhâm eden bembeyaz gölgeli ve
flahâne güzelli¤e sahip bir mezar flehridir.
Mezarl›k bahçelerindeki yeflilli¤in çelenkler
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(6) Semavi Eyice, “‹stanbul
Halk›n›n ve Padiflahlar›n›n
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jesi-(Eyüp-Dün-Bugün), ‹s-
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ve demetler halinde sarkt›¤› ve üzerinden
akasya, mefle, mersin a¤ac› dallar›n›n yüksel-
di¤i beyaz duvarlar›n ve parmakl›klar›n içine
geçiyor ve türbelerin kemerli pencerelerini
yald›zl› demir dantellerin aras›ndan tatl› bir
ziyaret içinde a¤açlar›n yeflil gölgeleriyle bo-
yanm›fl mermer lahitleri görüyoruz.

‹stanbul’un baflka hiçbir yerinde ölüm
tasvirini güzellefltiren ve korkmadan seyretti-
ren müslüman sanat› bu kadar zerâfetle göz-
ler önüne serilmez. Dudaklarda hem dua,
hem tebessüm uyand›ran hüzün ve zerâfet
dolu bir kabristan, bir saray bir bahçe bir mâ-
beddir bu. Her tarafta as›rl›k selvilerin gölge-
ledi¤i içerisinden y›lankâvi yollar›n geçti¤i
sulara dalmak için yol boyunca toplan›yor-
mufl gibi gelen mezar tafllar›yla beyazlaflm›fl
mezarl›klar uzan›r. Bir çok köfleden çal›lar›
aralay›nca sa¤ kolda birbirinden ayr› bir s›ra
mavimsi flehir gibi görünen uzaklardaki ‹s-
tanbul, afla¤›da güneflin son ›fl›¤›n›n parlad›¤›
Alt›nboynuz, karfl›da  Sütlüce Hal›c›o¤lu, Pîri
Pafla ve Hasköy semtleri ve daha uzakta bu
dünyan›n renklerine benzemeyen belirsiz ve
ölgün sonsuz bir renk tatl›l›¤› içerisinde kay-
bolmufl büyük Kas›mpafla ve hayâl meyâl Ga-
lata görünür. 

Anadolu’dan gelen süreli göç olgusu ile
Eyüp bu anlamda yerleflim aç›s›ndan en fazla
nüfus cazibesi çeken mekan hüviyetini kazan-
m›fl bulunmaktad›r. Osmanl› ‹mparatorlu¤u
ilerleyen yüzy›llarda Anadolu’dan koparak
gelen yo¤un nüfus yerleflimine engel olmaya
çal›flm›flsa da Anadolu’nun içerisinde bulun-
du¤u olumsuz koflullardan etkilenerek ‹stan-
bul’a ve özel olarak Eyüp’e yerleflen göçerle-
rin say›s›nda belirgin art›fllar gözlenmifl bu-
lunmaktad›r. Bu bölgelerin tercih edilmesin-
de muhtemelen anadolu’daki tar›msal ürün
üretimi yap›labilecek bölgeler olarak Eyüp ve
benzeri yerleflme birimlerinin gözükmesi son
derece önemli olmufl olmal›d›r. 

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun baflkentinde
yaflamsal alan›n en önemli merkezleri olarak
görülen ve dini hareketlenmenin etkin oldu-
¤u Eyüp ve çevresi ayn› zamanda mesire yeri
olarak sosyal katmanlar›n özel önem vererek
de¤erlendirdikleri bir mekan hüviyetindedir. 

Eyüp semti ile ilgili olarak gözlemlerini
kaleme alan seyyahlar›n ise sonraki yüzy›llar-

da gözlemlerini kaleme ald›klar› gözlenmekte
ve Eyüp’teki sosyo-ekonomik yaflam ile ilgili
bilgiler vermektedirler. Eyüp’ün kendisine
has bir muhtevas› oldu¤u ve yaflam biçimini
do¤rudan do¤ruya etkiledi¤i ortak kan› ola-
rak yayg›n bir görüfl halinde süregelmifltir.

Esas›nda dikkatle bak›ld›¤›nda Eyüp’ün
Osmanl› siyasi tarihinde çok önemli bir mev-
ki oldu¤u ve flehrinde buna paralel olarak bir
geliflme çizgisi gösterdi¤i kendili¤inden anla-
fl›lacakt›r. Siyasi anlamda Osmanl› sultanlar›-
n›n bu yerleflim birimine verdikleri önem ken-
di siyasal gelecekleri aç›s›ndan da büyük
önem tafl›maktayd›. K›l›ç kuflanma merasim-
lerinin Eyüp Sultan türbesi çevresindeki dini
eksende icra edilmesi buras›n›n kutsall›¤›n›
ve flehrin büyümesindeki rolünü kendili¤in-
den ortaya koymaktad›r. Bu ba¤lamdan bak›l-
d›¤›nda Eyüp Sultan›n tarîhi yerleflim doku-
sunun ortaya ç›kmas›n›n nedenide kendili-
¤inden ayd›nlanm›fl olmaktad›r. Osmanl› sul-
tanlar›n›n kendi iktidar mücadelelerini sa¤-
lamlaflt›rmak ve dini otoriteyi buradan ald›k-
lar› manevî güçle betimlemeleri bu yerleflim
biriminin bu ve bundan sonraki yaflant›s›n›da
etkin biçimde ortaya koyacak ve de¤ifltirecek-
tir. Sosyo-ekonomik yaflam bu ba¤lamda ken-
dili¤inden ortaya ç›kan geliflme çizgisini takip
ederek uygun bir seyir takip ede gelecektir. 

Ünlü Frans›z Alphonse Marie Louis La-
martine 1833 tarihinde Eyüp’ü ziyaret etmifl-
tir(8). Lamartin  ‹stanbul’la ilgili gözlemlerine
bir baflka aç›dan bakmaktad›r(9).

Sosyal yaflam› tüm ayr›nt›lar›yla betimle-
yen Lamartine, Eyüp’ün kendisine has muh-
tevas›n› tüm sadeli¤i içerisinde ortaya koyar.
Haliç’in k›y›s›nda sultanlar›n saraylar› vard›r.
Ertesi gün ‹stanbul’dan ayr›lmak üzere yola
ç›kan Lamartine,  Eyüp koyunun tepeye ç›kan
sessiz ve dolambaçl› yollar›n›, ç›plak tepeleri-
ni aflarak kent duvarlar›na ulafl›r. XIX. Yüzy›-
la iliflkin gözlemlerini kaleme alan yazar böy-
lece flehirdeki sosyal yap›lanman›n boyutunu
ortaya koyar. Kendisine ya da baflka bir de-
yimle nev_î flahs›na münhâs›r bir yap›lanma
içerisinde olan flehirde do¤al doku tipik bir
Türk yerleflmesinin ipuçlar›n› kendili¤inden
ortaya koyar.

Dini bir merkez etraf›ndaki yap›lanman›n
gerek dini karakterli ve gereksede sosyal ka-
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(8) Bu k›l›ç kuflanma mera-
simleri ile ilgili bir gezginin
gözlemleri için bkz., A. M.,
LAMARTINE, Alphonse
de Lamartine ve ‹stanbul
Yaz›lar›, (Çev. N. Berk), ‹s-
tanbul 1971, s. 130

(9) “Tanr› ve insan, tabiat ve
sanat burada, insan gözü-
nün dünya yüzünde göre-
bilece¤i en harika görünü-
flünü beraberce oturtmufl ve
yaratm››fllard›r... Bu hafl-
metli ve zarif toplulu¤u
baflka bir görünüm ile k›-
yaslamak istemek evren ya-
rat›l›fl›na küfür etmek olur.”
Bkz., Lamartine, a.g.e., s. 69.

(10) Pardoe, a.g.e., s. 9 vd.



rakterli hayat› etkiledi¤i aç›kça anlafl›lmakta-
d›r. Bu ba¤lamda flehirdeki Türk-‹slam yap›-
laflmas›n›n bu çizgi dahilinde ortaya ç›kt›¤›
karfl›m›za ç›kmaktad›r.

1838 y›l›nda bölgeyi ziyaret eden gezgin-
lerden Miss Pardoe, Eyüp’ün Türkler’in en
kutsal yeri oldu¤unu aç›klamakta sak›nca
görmez. Kentteki mimari yap›n›n gere¤i ola-
rak yap›lar›n belli bir kata varan yükseklikle-
ri ve sanki insanlarla ya da baflka bir ifadeyle
yaflayan insanlarla birlikte devam eden me-
zarl›k yaflam› ve mezarl›klar›n insan yaflam›y-
la iç içe girmesi Miss Pardoe’yi oldukça fazla
etkilemifl bulunmaktad›r(10).

Esas›nda baflka bir ba¤lamda Eyüp’ün
kimli¤ini oluflturan unsurlar›n bafl›nda fesha-
ne’nin bu bölgede yer almas› önemli bir hu-
sustur. Çünkü ordunun ihtiyaçlar›n› karfl›la-
mak üzere kurulmufl bu merkez zaten s›n›rl›
say›da olan Osmanl› fabrikalar›n›n ve sana-
yi’nin durumunu Eyüp ba¤lam›nda göster-
mesi aç›s›ndan ilginç ve dikkat çekici görün-
mektedir.

‹stanbul’da bulunmas› dolay›s›yla di¤er
pek çok gezgin gibi Eyüp’le ilgili gözlemlerini
de bizlere aktaran bir baflka gezgin ise  Robert
Walsh’t›r. 1839’Eyüb’e u¤rayan yazar ve gez-
gin Eyüp’ün dini merkez olma yolundaki
kimli¤inin üzerine basarak durur(11). Ancak
bunun yan›nda di¤er temel özelliklerini de
dikkate al›r. Ve do¤al güzelli¤i karfl›s›nda bu
yerleflim biriminin hayranl›¤›n› ifade etmek-
ten geri kalmaz(12).

Amicis’in di¤er seyyahlar gibi Oryantalist
ifadelerle yapt›¤› betimlemeler bize Eyüp’ün
nesnel durumunu anlatmaktan uzak gözü-
kür. Ancak Bat›l› bir gözlemcinin hem kendi
hem de ötekine dair düflüncelerini de görü-
rüz(13).

Seyyah›n bu tasvirleri gerçek yaflama dair
ipuçlar› vermez ama Eyüp’ün önemli bir din-
sel odak olmas› nedeniyle oluflan kimli¤inin
kentsel imgesini nas›l etkiledi¤ini vurgular.
Türbeler, mezar tafllar› ve yeflillikler ile biçim-
lenmifl mezarl›klar›n özellikle kentin silûetini
nas›l etkiledi¤i anlat›l›r. Yirminci yüzy›l›n ilk
yar›s›nda ‹stanbul’a gelen Dwight Eyüp cami-
si çevresinde geliflen kasaban›n kendisine has
üslubundan ve cazibe merkezi olarak de¤er-
lendirilmesinden bahseder. Dwight, a¤açlar›n

ve türbelerin insanlar›n yaflam biçimleriyle
benzerliklerini ön plana ç›kartarak konuyu
baflka bir yönden inceler(14). Baflka ifade bi-
çimlerine de dikkat eden Dwight(15) bu ko-
nuyla ilgili ilginç ayr›nt›lar verir. 

‹stanbul’da Haliç’in son k›sm›nda ayn›
adla an›lan semtte, VII. Yüzy›lda Araplar›n
ordusuyla ‹stanbul’u kuflatmak amac›yla ge-
len ‹slam Peygamberi Hz.Muham-
med(s.a.v.)’in sancaktar› Ebu Eyyub El Ensari
Halid Bin Zeyd’in ‹stanbul surlar›n›n yak›n›n-
da kayboldu¤u rivayet edilen mezar› Osman-
l› Sultan› Fatih Sultan Mehmet’in 1453’te ken-
ti ele geçirmesiyle verdi¤i emirle aranarak
Akflemseddin taraf›ndan bulunmufltur. Meza-
r›n oldu¤u yerde önce türbe, fetihten 5 y›l
sonra 1458 y›l›nda da türbenin karfl›s›nda bir
cami infla edilerek Eyüp sultan külliyesi çeflit-
li dönemlerdeki eklemeleriyle türbe, medrese,
sebil, aflhane, imaret ve hamamdan ibarettir.

fiehir ve flehir kültürü ile o flehirdeki sos-
yal ve ekonomik yaflam kent kimli¤inin en
önemli göstergeleri olarak karfl›m›za ç›kmak-
tad›rlar. Do¤al olarak bu temel özelliklerinin
yan›nda flehirler birde dini silûete bürünmüfl-
lerse bu daha da baflka bir anlaml› k›lmakta-
d›r kent yaflamlar›n›. Eyüp’ün bu ba¤lamda
tamamen bir Türk-‹slâm kenti olarak ortaya
ç›kmas› büyük önem arzetmektedir. 

‹stanbul fethedildi¤inde bütün bir flehrin
ifllerini görmek üzere tek kad› tayin edilmifl
bulunmaktayd›. Bütün bir flehrin ifllerinin bu
kad›lar eliyle yürütülmesi do¤al olarak pek
çok sorunu beraberinde getirmekteydi. Eyüp
ise daha sonraki y›llarda yo¤unlaflan ifl hac-
minin merkezi otorite taraf›ndan kad›l›klar
aras›nda bölünmesine neden olaca¤› görüle-
cektir. Bu ba¤lamda ‹stanbul’daki kad›l›klar›n
kendi aralar›nda dört kad›l›¤a bölündü¤ü ve
merkezi otoriteyi kendi aralar›nda paylaflt›k-
lar› görülecektir. ‹stanbul, Galata, Eyüp ve
Üsküdar kad›l›klar› bu ba¤lamda ortaya ç›ka-
cak kad›l›klar hüviyetinde olacaklard›r. Bu
kad›l›klar ayn› zamanda flehrin idari ifllerinin
görüflülerek karara ba¤land›¤› merkezde ve-
zir-i azamla birlikte al›nan kararlara ifltirak et-
mekteydiler(16).

Lale devrinin yafland›¤› dönemde
Eyüp’ün kentin mesire yeri olarak ünlenmesi
bir yana çeflitli e¤lencelerin ve sosyal etkinlik-
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(11) T. Allom Walsh, Cons-
tantinople the Seven
Churches of Asia Minor,
London 1839, s. 1.

(12) Walsh  ayr›ca baflka bir
ifadesinde bülbüllerin en
güzel sesleriyle öttükleri bu
kasabaya sanki Allah do¤a-
n›n bütün zenginliklerini
bahfletmifltir. Bütün bu gü-
zelliklerin içinden Eyüp Câ-
mîsi ve türbesi yükselir ve
di¤er vak›f eserleri ile bir-
likte sokaklar› oluflturur de-
mektedir. Bkz., Walsh,
a.g.e., s. 50.

(13) “Bu, fevkalâde bir ses-
sizli¤e gömülmüfl aristokra-
tik bir mahalle gibi, uhrevi
bir hüzünle beraber dünye-
vi bir hürmet hissini ilham
eden bembeyaz, gölgeli ve
flahane bir güzelli¤e sahip
mezar, flehridir...  ‹stan-
bul’un baflka hiçbir yerinde,
ölüm tasvirini güzellefltiren
ve korkmadan seyrettiren
Müslüman sanat› bu kadar
zarafetle gözler önüne seri-
lemez” Amicis, a.g.e., s. 447.

(14) Pek çok önemli kifli bu
‹slam büyü¤ünün yan›na
gömülmeyi arzu etti¤i için
türbelerini buraya yapt›r-
m›fllar ve onunla daha ya-
k›n olmay› arzulam›fllard›r.
Dwight, a.g.e., s. 139.

(15) Türbeler, Eyüp Camisi
ve Haliç k›y›lar› aras›nda
öyle yo¤un bir flekilde yer
al›rlar ki kentin merkezi ne-
redeyse yaln›zca bu yap›lar,
mezar tafllar›, ulu a¤açlar ve
aralar›ndaki yürüme yolla-
r›ndan oluflmufltur. Selvi
a¤açlar› bu sessiz ve sakin
bölgenin ard›ndaki tepede
ço¤unluktad›r. Dwight,
a.g.e., s. 140.

(16) Robert Mantran, XVII.
Yüzy›l›n ‹kinci Yar›s›nda
‹stanbul-Kurumsal ‹ktisa-
di Toplumsal Tarih Dene-
mesi, (Çev: Mehmet Ali K›-
l›çbay-Enver Özcan), c. I,
Ankara 1986, s. 27.



lerin gerçeklefltirildi¤i bir mekan oldu¤u kar-
fl›m›za ç›kmaktad›r. Bu dönemde Eyüp Haliç
boyunca güneye do¤ru, bugün Haliç ile Eyüp
Sultan aras›nda yer alan bölgede, genifllemifl-
tir. Eyüp Sultan Camii Mahallesi’nin güneyin-
de Haliç boyunca yap›lan Cezri Kas›m Pafla
ve Zal Mahmut Pafla camilerinin merkezi ya-
p›lanmas› etraf›nda mahalleler oluflmufltur.
1630’larda Evliya Çelebi, Haliç üzerinde Def-
terdar Camii’ne kadar olan bölgeyi tasvir ile
düzlükteki Çömlekçiler Mahallesi’nde ba¤l› -
bahçeli kat kat hofl manzaral› 1000 kadar ev-
den, birçok konak ve bostan›n varl›¤›ndan söz
etmifltir. Evliya Çelebi’ye  göre bu mahallede
üç yüz dükkanl› çarfl›dan baflka iki yüz elli ça-
nak çömlekçi dükkan› vard›r. Evliya Çelebi ve
Kömürcüyan’›n verdikleri bilgiye göre, çöm-
lek f›r›nlar› ve atölyelerinde çanak-çömlek,
testi, tabak, ya¤, bal, flarap ve su kaplar›, her
türlü oyuncak imalat› söz konusudur. Kö-
mürcüyan, Eyüp’ü tasvir ederken, bahçe ve
bostanlar›, flehzade ve sultan han›mlar›na ait
konaklar›, saraya kar sa¤layan kar kuyular›n›
özellikle belirtmifltir.

SONUÇ

Tarihi konumu itibariyle önemli bir mev-
kide yer alan Eyüp tarihi süreç içerisinde çok
önemli fonksiyonlar› icra edegelmifltir. Tarihi
kimli¤i sosyal yap›lanmas›, sahip oldu¤u eko-
nomik statüsü ile ‹stanbul’da sonradan ortaya
ç›kan ve en faal biçimde sosyal hareketlenme-
ye sahip bir merkez hüviyetindedir. Eyüp’ün
bu tarihi kimli¤iyle birlikte ortaya ç›kan sos-
yo-ekonomik hareketlenmesini Eyüp’e gelen
seyyahlarda gezi gözlemlerinde aç›kça ifade
etmifl bulunmaktad›rlar.
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Dr. Zehra Öztürk

Polatl› 1954 do¤umlu. 1975 y›l›nda Kandilli K›z Lisesi’ni bitirdi. ‹.Ü. Edebiyat
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deleri, bilimsel periyodiklerde yaz›lar› yay›mland›. Osmanl›ca ve bu dilde evraklar üzerinde
uzmanlaflt›. Halen çal›flmalar›n› bu alanlarda yürütmekte. 



1. ‘‹stinsah’ ve’ Müstensih’ kavramla-
r›n›n aç›klanmas›.

Matbaan›n icad› flüphesiz ki yaz›l› bilgi-
nin insanl›¤a ulaflmas›nda büyük bir rol oy-
nam›flt›r. Fakat yazma kitaplar›n kültür ve
medeniyet tarihimizdeki yeri ve önemi
gözlerden uzak tutulamaz. ‹slam aleminde
yüzy›llarca kitaplar elle yaz›larak ço¤alt›l-
m›fl ve zaman içinde bu saha ile ilgili gele-
nekler ve kurallar ortaya ç›km›fl, bir kültür
oluflmufltur. Kitap yazmaya ‘telif etme’, ki-
tap yazana ‘müellif’ denir. Bir kitab› elle ya-
zarak kopya etmeye ‘istinsah etme’ ve bu ifli
yapana da ‘müstensih’ denir. Geçmiflte kitap
istinsah etmek önemli bir ifl, bir meslek ka-
bul edilirdi(1). Müstensihlik yapan pek çok
ilim adam› ve hattat yetiflmifltir.

2. Müstensih han›mlar.

Osmanl› Tarihinde kitap istinsah eden
han›mlar hakk›nda bilgilerimiz oldukça s›-
n›rl›d›r. Bu sahada Yaz›c›o¤lu Mehmed’in
‘Muhammediye’ isimli eserini istinsah
eden iki han›m müstensih biliyoruz: Biri,
959 / 1552 y›l›nda yazd›¤› kitap Süleymani-
ye Ktp. Serez Kitaplar› No. 1541’de bulu-
nan Ahmed k›z› Ümmi Hatun; di¤eri de yi-
ne Süleymaniye Ktp. Yazma Ba¤›fllar No.
1395’te mevcut 1265 / 1848-1849 istinsah ta-
rihli kitab›n yaz›c›s› Baharzade k›z› Nesibe
Feride Han›m(2).

3. fierife Aliye Molla Han›m ve istin-
sah etti¤i kitap.

Tarihimizde kitap istinsah eden han›m
hattatlar›m›zdan üçüncüsü de bu tebli¤de
sözkonusu edece¤imiz fierife Aliye Molla
Han›m’d›r. ‹stanbul Belediyesi Atatürk Ki-
tapl›¤› Osman Ergin Kitaplar› No. 408’de
bulunan, Gevrekzade Haf›z Hasan Efen-
di’nin Gazali’den tercüme etti¤i ‘‹lm-i Le-
dünni Risalesi Tercümesi’ isimli yazma nüs-
hay›  istinsah etmifltir (‹stinsah tarihi 17 Zil-
hicce 1212 / 2 Haziran 1797).

3.1. Aliye Molla Han›m kimdir? 

Kitab›n istinsah kayd›nda ad› Aliye
Molla Han›m binti fierif-zade Mehmed Molla
Efendi fieyhu’l-‹slam-› esbak olarak, Eyüpsul-
tan’daki mezartafl›nda ise fierifzade Mehmed
Molla Efendi’nin kerimesi fierife Aliye Han›m
fleklinde geçmektedir. Soylu ve okumufl bir
aileden geliyor, buna ilaveten kültürlü bir
çevrede yetiflmifl. Babas› ve büyük dedesi
fleyhülislamd›. Ailesinde kad›l›k, kazasker-
lik, nakibüleflrafl›k gibi makamlarda bulun-
mufl kifliler mevcut. Babas›n›n ad› çeflitli
kaynaklarda fierifzade Es-Seyyid Mehmed
fierif Efendi(3), fierifzade Mehmed Molla
Efendi(4) veya Mehmed Efendi fierifzade(5)

olarak geçmektedir.  Sultan III. Mustafa ve
Sultan I. Abdülhamid devirlerinde toplam
alt› buçuk ay kadar fleyhülislaml›k görevin-
de bulunmufltur. fierifzade Mehmed Molla
Efendi, fleyhülislam olmadan önce 1165 /
1752’de Bursa, sonra Mekke Mollas›, 1183
fiaban / 1769 Aral›k’ta Rumeli Kazaskeri ve
nakibüleflraf, 1186 / 1772’de ikinci defa na-
kibüleflraf olmufltur(6). Aliye Molla Ha-
n›m’›n annesi Kevakibizade Veliyüddin
Efendi’nin k›z›d›r(7). Babas› ve erkek kar-
defllerinin ‘fierif’, kendisi ve k›zkardeflleri-
nin ‘fierife’ ismini tafl›malar›, Babas›n›n -me-
flihat makam›na gelmeden önce-  ve erkek
kardeflinin nakibüleflraf olmalar› ilgi çekici-
dir. Çünki ‘fierif’ Hz. Hasan soyundan ge-
lenlere, ‘Seyyid’ de Hz. Hüseyin soyundan
gelenlere unvan olarak verilmekteydi; ayni
zamanda ‘nakibüleflrafl›k’ görevi de sadece
ehl-i beyt soyundan gelenlere tevdi edilirdi(8).
Yani Aliye Molla Han›m’›n ailesi ilim ve kül-
tür seviyesinin yüksekli¤i yan›nda, kökü
peygamber soyuna dayanan bir ailedir.

Sicill-i Osmani’ de fierifzade Mehmed
Efendi’nin üç o¤lu oldu¤u, isimlerinin de
Mustafa Edib Efendi, Ebü’l-hayr Efendi ve
fierif Efendi oldu¤u yazmaktad›r. Bir kaç
da k›z› olmufltur, diye geçifltirerek bu konu-
da bilgi vermemifltir. Aliye Han›m’›n erkek
kardefli Ebü’l-Hayr Mehmed Efendi 1231 /
1816’da Medine-i Münevvere Mollas›, 1235
/ 1819-20’de ‹stanbul Kad›s› ve 10 Rebi-
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(1) Çetin,1979-1981 ; Boz-
kurt-Kaya, 2001

(2) Öztürk, 2000

(3) Altunsu,1972, 147 ‹lmiye
Salnamesi, 1998, 436

(4) Suyolcuzade,1942,71

(5) Mehmed Süreyya, 1996,
III,1021

(6) Uzunçarfl›l›, 1959,IV / 2,
494 ; Mehmed Süreyya, 1996,
III, 1021; Sar›c›k, 2003,
129,135

(7) Uzunçarfl›l›,1959, IV /2,
495

(8) Sar›c›k,2003, 1-5, 126-128



ülevvel 1237 / 5 Aral›k 1821’de de nakibü-
leflraf olmufltur(9). fierife Aliye Han›m’›n
k›zkardefllerinin isimlerini aile kabristanla-
r›ndaki mezartafllar›ndan ö¤reniyoruz.
Do¤rudan do¤ruya Aliye Han›m’›n haya-
t›ndan bahseden bir kayna¤a da rastlan›la-
mam›flt›r. Geçmiflte han›mlardan bahset-
memek bir edeplilik say›ld›¤› için böyle ni-
ce han›mlar unutulup gitmifl veya yok say›l-
m›flt›r. Bu konudaki bilgiyi nice alim ve faz›l
kiflilerin yetiflti¤i bu ailenin erkek fertlerin-
den bahseden kaynaklara bakarak dolayl›
yoldan ö¤renmek mecburiyetindeyiz.

3.2. ‹stinsah edilen kitab›n ad›, konu-
su ve tavsifi. 

Gevrekzade Haf›z Hasan Efendi’nin
Gazali’den tercüme etti¤i ‘‹lm-i Ledünni Ri-
salesi Tercümesi’isimli bu kitab›n konusu ta-
savvuftur. Aliye Han›m bu kitab› istinsah
etti¤ine göre kendisi de tasavvufa ilgi du-
yan bir han›m olmal›d›r.

Kapaklar› ebru kapl› cihar kufle kahve-
rengi deri cilt içinde bulunan bu yazma [
Resim 1] 225x130, 170x70 mm. Boyutlar›n-
da ve 29 yaprakt›r. Her bir sayfada, k›rm›z›
mürekkeple çizilmifl çift çizgili cetvel içinde
23 sat›r bulunmaktad›r. Kitab›n metni,
krem rengi ka¤›t üzerine siyah mürekkeple
Talik yaz›yla yaz›lm›flt›r. Bafll›k ve metnin

içindeki önemli kelime ve kelime gruplar›
k›rm›z› mürekkeple yaz›lm›flt›r [Resim 2].
Kitab›n sonunda Aliye Molla Han›m binti
fierifzade Mehmed Molla’ya ait istinsah
kayd› mevcuttur: “Ve kad etmemtehu ve har-
rertehu bi-Risaleti Ledü’n-niyye min yevmi
seb’ate afler ‘an Zi’l-Hicceti’fl- fierife sene isna
ve afler ve mi’eteyn ve elf mine’l-hicretihi’l-ne-
beviyyetihi aleyhi’t-tahiyyatü ve’t-teslime ve
ene’l-fakire el-hakire bi’l-aceze ve’t-taksira Aliye
Molla Han›m binti fierif-zade Mehmed Molla
Efendi fieyhu’l-‹slam-› esbak ‘afa anhüma el-
aleyye amin ya Mu’in”.

Elyazmas› kitaplarda müellif ve müs-
tensihin adlar›n›n bulundu¤u son sayfaya
‘ketebe sayfas›’ denir. Müellif ve müstensihin
adlar› birbiriyle kar›flt›r›lmas›n diye, müs-
tensihe ait ‘ketebe yaz›s›’ ayr› olarak sayfa
sonunda genifl taraf› yukar›da olup afla¤›ya
do¤ru  daralan üçgen biçiminde düzenlen-
mifl bir çerçeve içinde bulunur ve genellik-
le Arapça olarak yaz›l›rd›. Bu kitab›n son
sayfas›nda da ayni görüntü ile karfl›laflmak-
tay›z. Bu k›s›mda müstensih, sözkonusu ki-
tab› yaz›p tamam etti¤ini bildirir; kendi is-
mini ve künyesini aç›klar. Müstensihlerin
kendilerinden el-fakir, el-hakir gibi s›fatlar-
la bahsederek tevazu göstermeleri adetten-
dir. Çerçevenin daralmakta oldu¤u k›sma
tarih yaz›l›r. Tarih gün, ay, y›l fleklinde gi-

der; y›l Arapçada küçük say›-
dan büyük say›ya do¤ru söy-
lenir. Genellikle üçgenin en
ucuna mim harfi konur [ Re-
sim 3].

Kitab›n yaz› çeflidi Ta-
lik’tir. Osmanl› Tarihinde Ta-
lik, ilmiye s›n›f›n›n yaz›s› ola-
rak geliflmiflti(10). fierifzade
Mehmed Efendi ve Gevrekza-
de Haf›z Hasan Efendi de bu
yaz›y› ö¤renmifltir; hatta He-
kimbafl› Refi Efendi Onlar›n
hocas› durumundad›r. Ayr›ca
tasavvufi eserleri yazmada da
Talik tercih edilmifltir. Aliye
Molla Han›m yaz› sanat›na
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(9) Mehmed Süreyya, 1996,
II, 438; Sar›c›k, 2003, 131

(10) Ünver,1950,57

Resim  3; Aliye Molla Ha-
n›m’›n istinsah etti¤i ‘‹lm-I
Ledünni Risalesi Tercümesi’
isimli yazman›n son sayfas›

Resim  1; ‹stanbul Belediyesi
Atatürk Kitapl›¤› Osman Er-
gin Kitaplar› No. 408’de bulu-
nan Aliye Molla Han›m’›n is-
tinsah etti¤i ‘‹lm-I Ledünni
Risalesi Tercümesi’ isimli yaz-
man›n kapa¤›

Foto¤raflar: Aytafl KALYONCU

Resim 2; Aliye Molla Ha-
n›m’›n istinsah etti¤i ‘‹lm-I Le-
dünni Risalesi Tercümesi’
isimli yazman›n ilk sayfas›



kabiliyetli bir aileden geliyordu; dedesi
fieyhulislam Çatalcal› Ali(11) ve babas› fiey-
hülislam fierifzade Mehmed Efendi de ta-
n›nm›fl birer hattat idiler(12).Özellikle baba-
s› Talik tarz›nda kendini kabul ettirmiflti.
Kendi elyaz›s›yla yazd›¤› bir fetva kitab›
mevcuttur (Fetava-y› fierifzade). Aliye Ha-
n›m, Gevrekzade’nin bu kitab›n› istinsah
etti¤i zaman babas› fleyhulislaml›ktan azle-
dilmifl, hatta vefat etmiflti. Bu yüzden kita-
b›n ketebe kayd›nda babas›ndan eski fley-
hulislam diye bahsediyor.

Aliye Han›m’›n babas› fierifzade Meh-
med fierif Efendi 1115 / 1703’te ‹stanbul’da
do¤mufl ve 1193 / 1774’te yine ‹stanbul’da
vefat etmifltir. fieyhulislamlar›n 79. sudur
ve 1187 / 1773 - 1188 / 1779 y›llar› aras›nda
fleyhulislaml›k yapm›flt›r. Yeniflehirli kad›
fierif Efendi’nin o¤lu(13) ve Kazasker, ya-
zar, hattat fieyhulislam Çatalcal› Ali Efen-
di’nin k›z›ndan torunudur(14).

4. Gevrekzade Haf›z Hasan Efendi,
kimli¤i, eserleri ve tercüme etti¤i bu ki-
tab›n özelli¤i ve önemi.

Gevrekzade Hasan Efendi, III. Mustafa
döneminde 1180/ 1766’da ordu hekimbafl›-
s› oldu. I.Abdülhamid döneminde 10 Rebi-
ülahir 1200 / 10 fiubat 1786’da sertabib ol-
du. Befl ay sonra III. Selim taraf›ndan azle-
dilerek kendisine Halep mevleviyeti veril-
di(15). 1213 /1898’de Edirne Mollal›¤›na, ar-
d›ndan Mekke-i Mükerreme payesine yük-
seltildi(16). 1216 /1801’de  73 yafl›nda vefat
etti. T›b sahas›nda pek çok eser yazm›fl (Ri-
sale-i Nikris, Risale-i T›bbiyye, Risale fi Ma-
razu’l-‹skorbüt, Durretü’l-Mensuriyye fi
Tercümeti’l-Mansuriyye, Neticetü’l_Fikriy-
ye fi Tedbiri Veladeti’l-Bikriyye...gibi), bu
arada tasavvufi konularda da baz› eserleri
kaleme alm›flt›r(Vekayiname, Terceme-i Me-
nakibü’l-Arifin, Risale-i K›yafetname...gi-
bi)(17). Gazali’den tercüme etti¤i ‹lm-i Ledün
Risalesi de onun tasavvufa gösterdi¤i ilgiyi
belirtir. Hem dünya hem ahiret ilmiyle ilgi-
lenmesi ve bu sahalarda eserler vermesi
Gevrekzade Haf›z Hasan Efendi’nin çok

yönlülü¤ünü eskilerin tabiriyle zü’l-cenaheyn
(iki kanatl›) oldu¤unu gösterir.

Aliye Molla Han›m ile Gevrekzade’nin
ayn› dönemde ve ayn› ortamda yaflam›fl ol-
malar› kesin denilebilir. Bununla beraber eli-
mizde görüfltüklerine dair bir kay›t yoktur.
Fakat ‹lm-i Ledün Tercümesi’nin yaz›l›fl›n-
dan hemen bir y›l sonra Aliye Han›m tara-
f›ndan istinsah edilmesi dikkat çekicidir(18).

5. Aliye Han›m’›n Eyüpsultan’daki
kabri ve çevresinde bulunan yak›nlar›-
n›n kabirleri.

Aliye Molla Han›m’›n kabri, eski ad› Bo-
yac› Soka¤› olan flimdiki Sultan Reflad Cad-
desi üzerindeki kendi aile kabristanlar› di-
yebilece¤imiz fierifzade Mehmed Molla Ha-
ziresi’ndedir.“Huve’l-Hallaku’l-Baki fieyhulis-
lam-› esbak fierifzade Mehmed Molla Efendi’nin
kerimesi merhume ve ma¤furun leha fierife Aliye
Han›m ruhiyçün Allah r›zas›yçün el-Fatiha fi’s-
sene 1221 / 1806” [Resim 4] Aliye Molla Ha-
n›m’›n ve babas›, a¤abeyi, kardeflleri ile
Gevrekzade’nin, hatta onun küçük yaflta ve-
fat eden k›z›n›n da ayni hazirede yatmalar›
aralar›nda bir akrabal›k ba¤›n›n olup olma-
d›¤›n› düflündürtmektedir. Caddeden bak›l-
d›¤›nda hazirenin bir bölümünde, Kaptan-
pafla diye meflhur olan Hasan Hüsnü Pa-
fla’n›n türbesinin yan›nda fierifzade Meh-
med Efendi ile Gevrekzade Hasan Efen-
di’nin mezartafllar›n›n önlü arkal› olarak yer
ald›¤› görülmektedir. Cadde taraf›ndaki du-
var üzerine flu kitabe yerlefltirilmifltir:

fieyhü’l-islam-› esbak fierif-zade

Mehmed Molla Efendi ruhiyçün el Fatiha
1193 / 1779 [Resim 5] 

Hasan Hüsnü Pafla’n›n türbe duvar› ile
yandaki baflka bir hazirenin duvar› aras›n-
da adeta s›k›flm›fl bir vaziyette
duran bu iki kabirden Gevrek-
zade’ye ait olan›n mezartafl› si-
lindir  biçiminde ve üzerinde
Talik yaz›yla:

“Huve’l-Baki Sab›ka Reisü’l-
Et›bba-i Sultani ba paye-i Mekke-i
Mükerreme Edirne’den ma’zulen
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Resim  4; Aliye Molla Ha-
n›m’›n mezartafl›

Resim  5; Sultan Reflat Cadde-
si üstündeki fierifzade Meh-
med Efendi’ye ve onun aile
mezarl›¤›na ait kitabe

(11) Bayrak, 1979, 74

(12) Mustakimzade, 1928, 705 ;
Suyolcuzade, 1942, 71 ; Uzun-
çarfl›l›, 1959, 495 ; Altunsu,
1972, ; Mehmed Süreyya, 1996,
III,    1021

(13) O¤uz, 1963,57

(14) Altunsu,1972

(15) Uslu,1997

(16) Uslu, 1997, 317

(17) Genifl bilgi için bak›n›z:
Karatay, 1961,I, 69-70,338-339,
382,585,587,590; Bütün, 1981;
Sar›, 1981 ; Türkiye Kütüpha-
neleri ‹slami T›p Yazmalar›
(Arapça, Türkçe ve Farsça) Ka-
talo¤u, 1984,335-337; Nil Sar›,
1999 ; Bayat, 1999,127-129  

(18) Recep Uslu, TDV ‹slam
Ansiklopedisi’nde yay›nlanan
‘Hasan Efendi, Gevrekzade’
isimli makalesinde (Uslu, 1997,
318) Gevrekzade’nin bu tercü-
mesinin Ataullah Mehmed
Efendi’nin k›z› Aliye Molla Ha-
n›m taraf›ndan istinsah edildi-
¤ini ve bu nüshan›n ‹stanbul
Belediyesi Atatürk Kitapl›¤›,
Osman Ergin, nr. K508’de bu-
lundu¤unu beyan etmektedir.
Gerçekte bu eser ayn› kütüpha-
nenin ayn› bölümünde olup nr.
K508’de de¤il, nr. 408’de-
dir.Yazman›n müstensihi olan
Aliye Molla Han›m’›n da Ata-
ullah Mehmed Efendi’nin de-
¤il, fierifzade Mehmed Molla
Efendi’nin k›z› oldu¤u kitab›n
istinsah kayd›nda aç›kça görül-
mektedir. 



veda-› alem-i fani
eden merhum ve ma¤-
furun leh Gevrek-za-
de Haf›z Hasan Efen-
di ruhiyçün el-Fatiha
1216 / 1801” ibaresi
var [Resim 6].

Vefat tarihinin
1193 / 1779 olarak
gösterildi¤i di¤er

mezartafl›nda da bu kabrin fierifzade Es-
Seyyid El-Hac Mehmed Molla Efendi’ye ait
oldu¤u belirtilmektedir: 

Huve’l-Baki Sab›ka fieyhü’l-islam ve müf-
ti’l-enam zü’l-kadri’l-bahir ve’n-nesebi’z-zahir
merhum ve ma¤furun leh fierifzade E’s-Seyyid
El-Hac Mehmed Molla Efendi ruhiyçün Allah
r›zas›yçün el-Fatiha fi’s-sene1193 / 1779 [Re-
sim 7]

Bu da ayni hazirede yer alan, Aliye Ha-
n›m’›n 1238 / 1822’de vefat eden erkek kar-
defline ait bir mezartafl›: Huve’l-Baki fieyhü’l-
islam-› esbak fierif-zade Mehmed Molla Efendi
merhumun mahdumu  sab›ka ‹slambol Kad›s›
bi’l-fi’l nakibü’l-eflraf iken  irtihal-i dar-› baka
iden merhum ve ma¤furun lehEl-Hac Mehmed
Ebu’l-Hayr el Hüsni Efendi ruhiyçün el-Fatiha
Sene 1238 / 1822.(19) [Resim 8 ve Resim 9]

Hazirenin içinde o ailenin di¤er han›m
fertlerine ait mezartafllar› da mevcuttur:
1198 / 1784 y›l›nda vefat eden fieyhülislam
Mehmed Molla Efendi’nin k›z› fierife Fat›-
matü’z-Zehra Han›m’a [Resim 10] ve 1221
/ 1806’de vefat eden fieyhülislam fierifzade
Mehmed Molla Efendi’nin k›z› fierife Abide
Han›m’a ait mezartafllar›.

Eyüpsultandaki mezarlar›n tek tek in-
celenmesi yan›nda
böyle aile kabristan›
konumunda olan hazi-
relerin bir bütün olarak
ele al›nmas›, araflt›rma-
c›lara daha genifl ufuk-
lar açabilir ve kitaplar-
da yaz›l› olmayan kimi
bilgilere ulaflmakta
önemli ipuçlar› verebi-

lir(20). Burada Aliye Han›m’›n ve onunla ay-
ni mekan› paylaflan aile fertlerinin kabirleri
yan›nda Gevrekzade Haf›z Hasan Efen-
di’nin de kabrinin bulunmas› bir tesadüf
olabilir mi?

Di¤er taraftan, mezar yerlerinin tarih-
çesinin tam olarak bilinmemesi baz› yanl›fl
anlamalara da yol açabilmektedir. Eski kay-
naklarda fieyhülislam fierifzade Esseyyid
Mehmed fierif Efendi’nin Eyüp’te Çivizade
Ataullah Efendi’nin kabristan›nda medfun
bulundu¤u ifadesi geçmekte, daha sonraki
kaynaklarda da bu bilgiler aynen nakledil-
mektedir(21). Halbuki bu gün orada Çiviza-
de’nin de¤il, 1325/1907 tarihini tafl›yan
Kaptanpafla diye meflhur Bahriye Naz›r›
Hasan Hüsnü Pafla’n›n kabri vard›r; kabrin
sa¤ taraf›nda Posta ve Telgraf Naz›r› ‹zzet
Efendi’nin, solunda ise Hasan Hüsnü Pa-
fla’n›n gelini Canan Han›m’›n türbesi bu-
lunmaktad›r(22). Aç›kças› Çivizade’nin aile
kabristan› ve fieyhülislam fierifzade Meh-
med Molla aile kabristan›n›n bir k›sm› daha
sonraki dönemlerde tahrip edilerek yerine
Hasan Hüsnü Pafla ve aile fertlerine ait olan
türbeler yap›lm›flt›r.

6. De¤erlendirme ve sonuç:

Aliye Molla Han›m, fleyhulislam k›z›
olmak yan›nda iyi bir tahsil görmüfl, güzel
yaz› yazan, tasavvufa meyilli bir han›md›r.
Tarihimize bakt›¤›m›zda yaz› ile meflgul
olan kad›nlar›n az oldu¤unu görüyoruz;
olanlar da fazla tan›n›p bilinmemifltir. Geç-
mifl dönemlerde aileler k›zlar›n›n e¤itim ve
ö¤retimlerini evde özel ders ald›rmak sure-
tiyle tamamlarlard›; onlar için kurulmufl bir
medresenin bulundu¤una dair bir belge he-
nüz ele geçmemifltir. Bat›l›laflmaya yönel-
dikten sonra Avrupai tarzda k›z mektepleri
kurulmufltur. 

Osmanl› terbiyesi yapt›¤› ile övünme-
meyi, tevazuu esas alm›flt›r. Dolay›s›yla Os-
manl› ayd›n› çekingendir, ortaya ç›kmay›
sevmez. Harabelerdeki gizli hazineler gibi
araflt›r›l›p keflfedilmeyi bekler. Genelde
böyle bir anlay›fl hakim olunca kad›nlar da-
ha da çekingen davranm›fllard›r. Geçmifli-
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Resim  6; Aliye Molla Ha-
n›m’›n istinsah etti¤i ‘‹lm-I
Ledünni Risalesi Tercümesi’
isimli kkitab›n yazar› Gevrek-
zade Haf›z Hasan Efendi’nin
mezartafl›

Resim  7; Aliye Han›m’›n ba-
bas› fierifzade Mehmed Molla
Efendi’nin mezartafl›

Resim  8; Aliye Han›m’›n er-
kek kardefli Mehmed Ebulhayr
Efendi’nin mezartafl›

Resim  9; Aliye Han›m’›n er-
kek kardefli Mehmed Ebulhayr
Efendi’nin mezartafl›ndan bir
baflka görünüm

(19) Haskan,1993, 307

(20) Bacque-Grammont
(1994), 62

(21) Uzunçarfl›l›, 1959, 494-
495; O¤uz, 1963, 57; Altun-
su,1972, 147 ;  Mehmed Sü-
reyya, 1996, III,    1021

(22) Haskan,1993, 169-170,
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mizde yetiflmifl bilgili insanlardan –özellik-
le okumufl han›mlardan- haberdar olma-
mak bizleri yanl›fl anlamalara götürebilir.
‹nsanlar aras›nda ‹slamiyetin, han›mlar›n
okumas›n› yasak etti¤ine, hatta peygambe-
rimizin ‘K›zlar›n›za sadece okumay› ö¤re-
tin, yazmay› ö¤retmeyin. fiayet ö¤renirlerse
sevgililerine mektup yazarlar,’ dedi¤ine
dair bir rivayet yay›lm›flt›r. Gerçekte hiçbir
yaz›l› kaynakta böyle bir hadise rastlanma-
m›flt›r.

Elyazmas› eserlerin araflt›r›l›p günyü-
züne ç›kar›lmas›yla bu flekil yanl›fl bilgilen-
dirmelerin ve anlamalar›n ortadan kalkaca-
¤› umulur. Elyazmas› kitaplarla birlikte fla-
h›slar›n mezartafllar›n›n da araflt›r›lmalar›,
bunun yan›nda y›l ve devir olarak birbirle-
riyle mukayese edilmeleri yeni bilgilere
ulaflmada önemli bir etken olacakt›r. Ayr›ca
bu araflt›rmalarda elde edilen sonuçlar›n
kaynaklarla karfl›laflt›r›larak onlardaki bil-
gilerin de kontrol edilmesi gerekir.
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Resim  10; Muhtemelen Aliye
Han›m’›n k›zkardefli fierife Fa-
t›matü’z-Zehra Han›m’a ait
mezartafl› (fieyhu’l-islam E’s-
Seyyid Mehmed Molla Efendi
merhumun kerime-I müker-
remeleri fierife Fat›matü’z-
Zehra Han›m 1198)

Resim  11; Aile mezarl›¤›
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18. YÜZYILIN SONUNDA EYÜP 

KAHVEHANELER‹

Ahmet YAfiAR

Bo¤aziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih ve Sosyoloji bölümlerinden 2000
y›l›nda mezun oldu. Daha sonra Bo¤aziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih

Bölümü’nden “Erken Modern ‹stanbul’da Kahvehaneler: Kamusal Mekan, Toplumsall›k ve
Gözetim” konulu tez çal›flmas›yla Yüksek Lisans diplomas› ald›. Halen Bo¤aziçi Üniver-

sitesi  Tarih Bölümünde doktora çal›flmalar›na devam etmektedir.



Bu yaz› 18. yüzy›l›n sonu Eyüp Kahvehane-
leri ve kahvehane sahipleri üzerinedir. Yaz›n›n
ilk bölümünde kahvehanelerin Osmanl› flehir
yaflam›ndaki önemine de¤inilmekte, ikinci bölü-
münde ise Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde yer
alan iki esnaf yoklama defteri üzerinden 18.
yüzy›l›n sonlar›nda *Eyüp s›n›rlar› içerisindeki
kahvehanelerin mekansal örgütlenmesi ve kah-
vehane sahiplerinin toplumsal konumlar› irde-
lenmektedir. 

Osmanl› ‹stanbul’unda Kahvehaneler 

Kahvehane tipi mekanlar›n ilk örneklerinin
16. yüzy›l›n bafllar›nda Ortado¤u’nun büyük
kentlerinden Mekke, Kahire ve fiam’da ortaya
ç›kt›¤›, yüzy›l›n ortalar›nda ise ‹stanbul’a geldi-
¤i kabul edilir.(1) Ancak, kahvenin genifl tabanda
ra¤bet görmesi ve  evrensel bir toplumsal ku-
rum olarak yayg›nlaflmas› ‹stanbul’a gelmesiyle
gerçekleflir. Tarihçi Peçevi’ye göre,  ilk kahveha-
neyi Halep’li Hakem ad›nda  bir tüccar ile fiam’l›
fiems ad›nda bir efendi, ‹stanbul Tahtakale’de,
1554 tarihinde açarlar.(2) Buradan bütün dünya-
ya yay›lan sosyal bir kurum olan kahvehane,
kahve tüketilen bir yer olarak kurulur, ancak k›-
sa zaman içerisinde bir tüketim mekan›ndan zi-
yade gündelik hayat›n tecrübe edildi¤i bir me-
kan haline gelir.

K›sa zaman içerisinde kahvehane say›s› h›z-
la artar, kahve içmek ve yarenlik etmek amac›y-
la buralarda toplanan muhtelif zümrelerden ve
de¤iflik kültür seviyelerinden insanlar,  çok h›zl›
geliflen bir kültürel birikim ortam›, sosyalleflme
mekan›, siyasi iktidar karfl›s›nda seslerini duyu-
rabildikleri bir kamusal alan meydana getirirler.
Di¤er bir ifadeyle, sivil bir kamusal mekan ola-
rak kahvehaneler yeni sosyalleflme mekanlar›
oluflturur ve iktidar sahipleri ile yönetilenler ara-
s›nda bir karfl›laflma alan› teflkil ederler.(3)

Osmanl› geleneksel toplum kültürünü fle-
killendiren, saray, medrese, cami d›fl›nda, “si-
vil” bir anlay›flla ortaya ç›kan kahvehane, 16. ve
17. yüzy›llar›n ‹stanbul’unda, pek s›k rastlanma-
yan bir tepkiyle karfl›lafl›r. “Uykunun ve aflk›n
kara düflman›” olarak adland›r›lan kahve ile
“miskinlerin buluflma mekan› ve fitne yuvas›”
olarak görülen kahvehane, baflta iktidar olmak
üzere toplumun çeflitli kesimlerinin tepkisini çe-
ker. 1567 y›l›nda baflta Suriçi ‹stanbul’dakiler ol-
mak üzere Eyüp’teki kahvehaneler de kapat›-
l›r.(4) Hatta IV. Murat bu gerekçelerle kahveha-
neleri top yekun kapatmaya yönelik fliddetli ve
kapsaml› giriflimlerde bulunur. Ve Eyüp’ün de
içerisinde bulundu¤u sadece Haslar Kazas›’nda
120 kahvehane kapat›l›r.(5) 16. yüzy›l›n ikinci ya-
r›s›nda ve 17. yüzy›l›n ilk yar›s›nda ‘tehlikeli
yerler’ olarak görülen kahvehaneler ‘külliyen’
kapat›l›r.(6) Ancak 17. yüzy›l›n ortalar›ndan iti-
baren otorite ‘tehlikeyi’ önlemek için toptan ka-
patmak ve y›kmak yerine, yek di¤erlerine ‘ibret
olsun’ bâb›nda tek tek baz› kahvehaneleri kapa-
tarak bir tür y›ld›rma siyaseti takip eder.(7)

Ancak kahvehanelerin say›s› günden güne
artmaya devam eder. Kanuni Sultan Süley-
man’›n hükümdarl›¤›n›n son dönemlerinde ‹s-
tanbul’da elli kahvehane bulundu¤u belirtilir-
ken, bu say›, 16. yüzy›l›n sonunda alt› yüze ula-
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* Gravür ve Kartpostallarda
resm olunan âsûde bir Belde
Eyüpsultan’a ayr› bir güzellik
katan k›r ve sahil kahvelerinin
birebir örneklerinin asl›na ay-
k›r› olamayacak flekilde Haliç
k›y›lar›na yap›lmas›n›n 2004-
2005 projelerimiz içinde oldu-
¤unu haber verelim. Ehl-i
keyfin bu habere kulak kabar-
taca¤›n› umuyoruz. (yay.
notu) 

Resim 2; Bir kahvehanenin içi-
ni gösteren 16. yüzy›l›n ikinci
ya›s›na ait bir minyatür.(Yaz-
ma 439, Folyo 9, Chester Be-
atty Kütüphanesi)

Resim 3; Eyüp ‹skelesi (Egu-
ene Flandin)

Resim 1; Bostan ‹skelesinde
kahvehaneler (Eyüp Belediye
arflivinden)

(1) Ralph S. Hattox, Coffee and
Coffeehouses, The Origins of a So-
cial Beverage in the Medieval Near
East. (Seattle and London: Uni-
versity of Washington Press,
1996).

(2) Tarihçi ‹brahim Peçevi bu
bilgileri ilk kahvehanelerin ‹s-
tanbul’da aç›lmas›ndan yaklafl›k
bir yüzy›l sonra kaydetmekte-
dir. Devrinin bak›fl›yla dile ge-
tirdi¤i bu anlat›y› tarihi gerçek
olarak kabul edebilmek zor gö-
zükmektedir. Nitekim Haf›z
Hüseyin Ayvansarayi’nin ilk
kahvehanelere iliflkin tarih dü-
flürdü¤ü m›sraa (“Kahvehâne ma-
hall-i e¤lence”) göre ilk kahveha-
neler 1551 tarihinde aç›lm›flt›r.
(Haf›z Hüseyin Ayvansarayi,
Mecmuâ-y› Tevârih, ed. F. Ç. De-
rin – V. Çabuk (‹stanbul: Türk
Tarih Kurumu, 1985), s. 429.)
Tarihçi Mustafa Ali’ye gore ise
ilk kahvehaneler 1553 tarihlidir.
(Mustafa Ali bin Ahmet, Gelibo-
lulu Mustafa Ali ve Mevaidün-ne-
fais fi kavaidil-mecalis, ed. Meh-
met fieker, (Ankara: Türk Tarih
Kurumu, 1997), s. 363.  )  ‹lk kah-
vehanenin tam olarak ne zaman
ve nerede aç›ld›¤› müphem ol-
mas›na ra¤men, ilk kahvehane-
lerin 1550’lerin bafllar›nda ‹stan-
bul’un flehir yaflam›na dahil ol-
du¤u muhakkakt›r. 

(3) Detayl› bilgi için, Ahmet Ya-
flar, “The Coffeehouses in Early
Modern ‹stanbul: Public Space,
Sociability and Surveillance”
Yay›nlanmam›fl Yüksek Lisans
Tezi, (Bo¤aziçi Üniversitesi, Sos-
yal Bilimler Enstitüsü, 2003).

(4) Mühimme Defterleri 7/155,
975 / 1567.

(5) BOA, Bab-› Asafi, A.DVN.
25/47, 1043 / 1633.

(6) “...kahvehaneleri ref’ idüp
min-ba’d kahvehane itdürme-
yüp...”  Mühimme Defterleri
7/155, 975/1567

(7) “ibreten li’l-¤ayr”, BOA,
Cevdet Zaptiye 774, 1207 / 1794;
“Merkumun te’dili ve emsalinin
terhibi lazime olmakdan”, BOA,
Cevdet Zaptiye 698, 1218 / 1804.



fl›r.(8) 19. yüzy›l›n bafllar›nda ise 2500’lere kadar
ç›kar.(9) Hem say› olarak hem de itibar olarak
kahvehanelerin önemi artar. Kahvehane zaman
içerisinde mevcut kültürel ve toplumsal hayat›n
içerisine dahil olmay› baflar›r, kültürü üreten ve
tüketen bir konuma geçer, birçok de¤iflikliklere
u¤rayarak hayatiyetini devam ettirir. Özellikle
dinen “meflru” kabul edilen bir içecek etraf›nda
oluflmufl olmas› ve meyhaneye göre girip ç›kma-
n›n ay›p karfl›lanmayaca¤› bir mekan olmas›,
kahvehanenin toplum taraf›ndan çok h›zl› be-
nimsenmesini sa¤lar.

18. Yüzy›l Sonu Eyüp Kahvehaneleri

18. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndaki Eyüp kahve-
hanelerinin mekansal ve toplumsal topografyas›
iki esnaf defteri üzerinden incelenecektir. Bu
belgelerden ilki Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi
Baflmuhasebe Defterleri aras›nda kay›tl› 1794 ta-
rihli bir esnaf yoklama defteridir.(10) Defterin ilk
sayfas›nda kayd›n Haslar, Bo¤aziçi iki yakas› ve
Suriçi ‹stanbul’daki esnaflar› ihtiva edece¤i zik-
redilmifl olmas›na ra¤men, sadece Eyüp’te faali-
yetlerini sürdüren 287 esnaf›n kay›tlar›n› içer-
mektedir. Muhtemelen kay›t tamamlanmam›fl-
t›r. Bu deftere göre Eyüp’te yer alan 287 esnaftan
36 tanesi kahveci esnaf›d›r.  ‹kinci defter ise yine
Baflmuhasebe Defterleri aras›nda yer alan tarih-
siz bir esnaf yoklama defteridir.(11) Ancak içeri-
¤inden 1800’lerin bafl›na ait oldu¤u anlafl›lmak-
tad›r.(12) Bu defter Eyüp, Hasköy, Galata, Be-
yo¤lu, Bo¤aziçi’nin iki yakas›, Üsküdar ve Kad›-
köy’de faaliyet gösteren esnaflara ait bilgileri
içermektedir. Bu deftere göre de Eyüp’te faaliyet
gösteren yaklafl›k 550 esnaftan 74’ü kahveci es-
naf›d›r.  

Bu iki esnaf yoklama defterleri mevcut kah-

vehanelerin nerelerde yer ald›¤›na ve çal›flanla-
r›n kimler oldu¤una dair önemli bilgiler sun-
maktad›rlar. Her iki defterde mezkur bölgelerde
faaliyette bulunan dükkanlar›n isimlerini (kah-
veci dükkan›, çömlekçi dükkan› gibi), sahibinin
ve çal›flanlar›n isimlerini (Süleyman bin Mah-
mut gibi) ve varsa unvanlar›n› (befle, bostani,
seyyid gibi) ve memleketlerini (sivasi gibi), dük-
kan iflletmecisinin nerede ikamet etti¤ini (Tak-
yeci Mahallesi’nde Hanesine gider) ve iflletmeci-
ye kimin kefil oldu¤una (komflusu berber Meh-
met A¤a kefildir) dair bilgiler içermektedir. 

‹ki defterdeki kay›tlar ayn› sistematik içeri-
sinde olmad›¤› için bir mahallede ya da semtte-
ki kahvehane say›s›n› net olarak tespit etmek
mümkün olmamaktad›r. Hatta kay›tta mekansal
birim olarak neyin öncelendi¤i belli de¤ildir.
Tablo 1 ve Tablo 2’de Eyüp’ün farkl› mahalle,
semt ve bölgelerinde yer alan kahvehanelerin
da¤›l›m› görülmektedir. Bu bilgilere göre, mez-
kur bölgede her mahallede ve her semtte birden
fazla kahvehane bulunmaktad›r. 

Eyüp ‹skelesi 23
Otakç›lar 9
Defterdar ‹skelesi 7
Eyüp Yeni Hamam 7
Yeni Çeflme 7
Zal Pafla 6
Çamur ‹skelesi Soka¤› 4
Niflanc›lar 3
Ç›naralt› Mahallesi 3
Kuru Kavak 3
Müzevver Mahallesi 2
Toplam 74

Tablo 1. Eyüp’te Semt ve Mahallelere Göre
Kahvehanelerin Da¤›l›m›

(Kaynak:BOA, Baflmuhasebe DBfiM 42648)

Defterdar ‹skelesi 10
Çömlekçiler Yeni Mah. 8
Tabaklar 7
Ya Vedud ‹skelesi 6
Eyüp ‹skelesi 2
Sar›kç› Bafl› 2
K›z›l Mescit 1
Toplam 36

Tablo 2. Eyüp’te Semt ve Mahallelere Göre
Kahvehanelerin Da¤›l›m›

(Kaynak:BOA DBfiM 41581 1209/1794)

Bu iki defterdeki yer alan bilgiler ›fl›¤›nda
kahvehanelerin büyüklükleri hakk›nda tahmin-
lerde bulunmak mümkündür. Kahvehanelerin
büyük bir ço¤unlu¤undaki faaliyetler yaln›zca
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Resim 4; Bostan ‹skelesinde
kahvehaneler (Eyüp Belediye
arflivinden)

(8) Mouradgea d’Ohsson, Table-
au General de l’empire Ottoman,
vol. 4, (Paris, 1788), p. 76.

(9) Cengiz K›rl›, “The Struggle
Over Space: Coffeehouses of
Ottoman Istanbul, 1780-1845”,
Yay›nlanmam›fl Doktora Tezi,
(The State University of New
York at Binghamton, 2000) ve
Charles White, Three Years in
Constantinople, Vol 1. (London:
1845), s. 282.

(10) BOA, Baflmuhasebe DBfiM
41581, 1209 / 1794. 

(11) BOA, Baflmuhasebe DBfiM
42648, tarihsiz. Bu arfliv belgesi
ilk kez Cengiz K›rl› taraf›ndan
kullanm›flt›r. 

(12) Mehmet Genç’de ayn› ka-
naatte oldu¤unu belirtmektedir
(kiflisel görüflme). 



sahibi taraf›ndan sürdürülmektedir. Tablo 3’de
görüldü¤ü üzere, birinci defterdeki 36 kahveha-
neden sadece 11’inde bir çal›flan var iken ikinci
belgedeki 74 kahvehaneden sadece 18 tanesinde
sahibi haricinde bir çal›flan bulunmaktad›r. Bu
rakamlar, bu dönem Eyüp’ündeki kahvehanele-
rin küçük çapl› mahalle kahvehaneleri oldu¤u-
nu gösterir. Flandin’in Eyüp ‹skelesi ile ilgili
gravüründe yer alan kahvehane görüntüleri bu
belgelerdeki bilgilerle benzerlik göstermektedir.
Nitekim o gravürdeki kahvehaneler de bir ya da
iki kiflinin çal›flt›¤› küçük çapl› mahalle kahve-
haneleri hüviyetinde gözükmektedirler.

Belge Tek kifli Çift kifli

BOA,DBfiM 41581 25 11
(1794)

BOA,DBfiM 42648 56 18
(1800)

Tablo 3: Kahvehane Çal›flanlar›

Kaynak: BOA, DBfiM 41581 (1794) ve BOA, DBfiM 42648 (1800)

Kahvehane sahiplerinin isimleri üzerinden
dini da¤›l›mlar›n› da tespit etmek mümkündür.
Nitekim 1794 tarihli defterde yer alan 36 kahve-
hane sahibinden sadece 1’i gayrimüslimdir, ge-
riye kalan 35 kahvehane sahibi Müslüman’d›r.
‹kinci belgedeki 74 kahvehane sahibinin tamam›
Müslüman’d›r. Ayn› zamanda birinci belgede
yer alan 11 yard›mc›dan 10’u Müslüman, sadece
1’i gayrimüslimdir. Ayr›ca bu Müslüman kah-
vehane sahiplerinin toplumsal statüleri hakk›n-
da da bilgi edinebilmekteyiz. Nitekim ikinci bel-
geye yans›d›¤› flekliyle 74 kahvehane sahibin-
den 17 tanesi dini unvanlar tafl›maktad›rlar

Dini Unvan› Say›
Seyyid 11
Molla 2
Dervifl 2
Haf›z 1
Hac› 1
Toplam 17

Tablo 4: Kahvehane sahiplerinin dini un-
vanlar›

Kaynak: BOA, DBfiM 42648 (1800)

Yine Tablo 5’de görüldü¤ü üzere, baz› kah-
vehane sahiplerinin bostani, befle, odabafl›, vb.
askeri unvanlar› tafl›d›¤› görülmektedir. Bu as-
keri unvanlar 17. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan iti-
baren ekonomik(13) ve sosyal hayat›n(14) içerisine
girmeye bafllayan Yeniçerileri temsil etmektedir.
17. yüzy›l›n ortalar›ndan itibaren hazinenin na-
kit para s›k›nt›s›n› gidermek amac›yla uygula-

nan ‘hazine mande’ politikas›n›n bir
parças› olarak, alt seviye askerler
maafllar› karfl›l›¤› ekonomik haya-
t›n farkl› alanlar›nda katip, dellal,
bekçi, gözcü olarak istihdam edil-
meye baflland›lar.(15) ‘Ekonominin
askerileflmesi’(16) ad› verilen bu sü-
reç içerisinde çok say›da Yeniçeri,
ekonomik çevrelerde yöneticilik
görevleri ald› ve zaman içerisinde siyasi güçleri-
ni de kullanarak çok etkin bir konuma geldiler.
Esnaf yeniçeriler ço¤unlukla kahveci esnaf› ara-
s›nda yer ald›lar. Nitekim Eyüp’te her 5 kahve-
hane sahibinden birisi yeniçeridir. Böylece 18.
yüzy›lda kahvehanelerin neden toplu olarak ka-
pat›lamad›¤› ve mevcut siyasi iktidar›n kahve-
hane karfl›s›ndaki uzlaflmac› tutumu da anlafl›l-
maktad›r.

Unvan› BOA,DBfiM BOA,DBfiM
41581 42648

Bostani 1 5
Odabafl› 1 3
Befle 3
Alemdar 1
Saka 1
Bölükbafl› 1
Cizyedar 1
Basmac› 1 1
Çavufl 1
Usta 1
Toplam 5 16

Tablo 5: Kahvehane Sahiplerinin Askeri
Unvanlar›

Kaynak : BOA, DBfiM 41581 (1794)

Sonuç olarak, 16. yüzy›l›n ortalar›nda ‹stan-
bul’un kamu yaflam›na dahil olan kahvehane
zaman içerisinde yeni bir sivil kamusal alan
meydana getirerek flehir yaflam›n›n en önemli
sosyal kurumlar›ndan birisi haline gelmifltir. 18.
yüzy›l›n sonunda Eyüp mahallelerinde yaklafl›k
287 ve 550 dükkanl›k iki esnaf yoklama defterin-
den ö¤renildi¤ine göre, o dönemde ortalama her
7 dükkandan 1’i kahvehanedir. Çok büyük bir
bölümü Müslüman olan kahvehane sahiplerinin
unvanlar›na bak›ld›¤›nda her dört kahvehane
sahibinden 1’inin dini unvanlar tafl›d›¤› görül-
mektedir. Ayn› zamanda her 5 kahvehane sahi-
binden 1’inin bostani, befle, odabafl›, vb. yeniçe-
ri unvanlar› tafl›d›¤› görülmektedir. Di¤er bir
ifadeyle, zaman içerisinde say›lar›n› art›ran kah-
vehaneler ‹stanbul flehir hayat›n›n cereyan etti¤i
bir mahal ve sosyal, ekonomik ve politik hayat›
etkilen bir kamusal mekan haline gelmifltir.
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Resim 5; Bir mahalle kahve-
hanesi önü.

(13) Donald Quataert, “Janissa-
ries, Artisans and the Question
of Ottoman Decline,
1730–1826,” içinde Workers, Pe-
asants and Economic Change in
the Ottoman Empire, 1730–1914,
ed., Donald Quataert (‹stanbul:
Isis Press, 1993), ss. 197–203

(14) Robert Olson, “The Esnaf
and the Patrona Halil Rebellion
of 1730: A Realignment in Otto-
man Politics?” Journal of the Eco-
nomic and Social History of the
Orient 20, (1976), ss. 329–44.

(15) Mehmet Genç, “18. Yüzy›l-
da Osmanl› Sanayii,” Osmanl›
‹mparatorlu¤unda Devlet ve Eko-
nomi, (‹stanbul: Ötüken, 2000),
ss. 229-230.

(16) Age. s. 230
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EYÜP SULTAN HAZRETLER‹

KISACA HAYATI

VE MENKIBELER‹NDEN B‹R DEMET

Ramazan IfiIK

1947 y›landa Mardin’de do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimini memleketinde tamamlad›. 1973 y›-
l›nda ‹stanbul Yüksek ‹slam Enstitüsü’nden mezun oldu. 1975’te Ba¤dat Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Din Bölümü’nde misafir araflt›rma görevlisi olarak lisansüstü e¤itimi gör-
dü. Eyüp ‹.H.Lisesinde müdür yard›mc›s› olarak 4 y›l görev yapt›. Mekke’de 5 y›l Arapça,
Tefsir, Hadis ve ‹ngilizce konular›nda özel çal›flmalar yapt›. Ayr›ca Cidde Konsoloslu¤un-
da yeminli tercüman olarak görev yapt›. Türkiye’ye dönüflünde tekrar ö¤retmenlik görevi

yapmaya bafllad›. 2001 y›l›nda emekli oldu. Halen Eyüp camilerinde fahri vaizlik  yapmak-
ta olan Ifl›k’›n Hadis kitaplar› tercümesi, Tefsir ve Kur’an meali çal›flmalar› vard›r. Yay›n-

lanm›fl çeflitli kitaplar› bulunan Ifl›k evli ve dört çocuk babas›d›r. 



Ebû Eyyûb el-Ensari (r.a.)'›n Hayat›na
K›sa Bir Bak›fl*

Bu sahabenin as›l ad›, Ebû Eyyûb Halid
bin Zeyd bin Küleyb el-Ensari'dir. 

Hazrec kabilesinin Neccaro¤ullar› kolun-
dand›r. Hicretten iki y›l kadar önce han›m›
Ümmü Eyyub ile birlikte Müslüman oldu ve
Ensar'dan ‹slamiyeti ilk kabul edenler aras›n-
da yer ald›. Nübüvvetin 13. Y›l›nda yap›lan
ikinci Akabe Biat›nda bulundu(622). Hicret-
ten sonra Resûlüllah (s.a.v.) onunla, sahabiler-
den ileri gelen Mus'ab bin Umeyr aras›nda
kardefllik ba¤› kurdu. Resûlüllah (s.a.v.) ile
birlikte Bedir, Uhud, Hendek, Hayber, Mek-
ke'nin fethi ve Huneyn baflta olmak üzere bü-
tün gazvelere (savafllara) kat›ld›. Savafllarda
Resûlüllah (s.a.v.)'e zarar gelmesin diye ya-
n›ndan ayr›lmaz, hatta baz› geceler çad›r› et-
raf›nda nöbet tutard›. Vahiy katiplerinden ol-
mas› hasebiyle Resûlüllah (s.a.v.) zaman›nda
Kur'an-› Kerim ayetlerinin bir araya getiril-
mesine hizmet etti. Sahabeler aras›nda ilmiyle
tan›nd›¤› için kendisine sorulan dini konular-
da pek çok fetva verdi. 

Medine, asilerin eline geçip Osman
(r.a.)'›n namaz k›ld›rmas› engellenince herkes
taraf›ndan sevilip say›ld›¤› için Hz. Ali
(r.a.)'›n tavsiyesi üzerine bir  müddet imaml›k
yapt› (35/656). Hz. Ali (r.a.) halifeli¤i döne-
minde Irak'a gitti¤inde onu Medine'de  yerine
vekil olarak b›rakt›. Haricilerle ve Muaviye
(r.a.) ile yap›lan savafllarda Hz. Ali (r.a.)'›n ya-
n›nda yer ald›. 

Resûlüllah (s.a.v.)  Medine'ye hicret edin-
ce Medineli müslümanlar›n her biri onu evin-
de misafir etmek istedi. Ancak Resûlüllah
(s.a.v.), bir tercih yaparak onlar› gücendirme-
mek için devesinin çökece¤i yere en yak›n eve
misafir olaca¤›n› söyledi. Kendisini tafl›yan
devenin önce bir yere çöktü¤ü, buradan he-
men kalk›p biraz ileride tekrar çöktü¤ü görül-
dü. Resûlüllah (s.a.v.) oraya en yak›n olan ve
dedesi Abdülmuttalib'in annesi taraf›ndan
kendisine yak›nl›¤› da bulunan Ebû Eyyûb
(r.a.)'›n evine yerleflerek burada yedi ay misa-
fir kald›. Bundan dolay› Ebû Eyyûb (r.a.)
"Mihmandar-› Nebi" unvan›yla an›l›r.

Ebû Eyyûb (r.a.)'›n evi, Resûlüllah

(s.a.v.)'›n oraya teflrif etmesiyle; ‹sla-
miyetin ö¤retildi¤i bir okul, bir ilim
yuvas›na dönüfltü. Resûlüllah (s.a.v.)
fakir olan (ve Mekke'den Medine'ye
hicret etmifl kimselere) muhacirlere
burada yemek verir, kendisine sunu-
lan hediyeleri fakir yoksullara bura-
da da¤›t›rd›. Ev sahipleri olan Ebû
Eyyûb (r.a.) ve muhterem han›m›na
her vesile ile dua eder, onlar›n bollu-
¤a kavuflmalar›n›, huzur ve afiyet
içinde olmalar›n› dilerdi. Resûlüllah
(s.a.v.) kendi hane-i saadetlerine ta-
fl›nd›ktan sonra da zaman zaman
Ebû Eyyûb (r.a.)'›n evine misafir olurdu.  

Bir gün Ebû Eyyûb (r.a.)'› Resûlüllah
(s.a.v.)'›n kabrine bafl›n› dayam›fl oldu¤u hal-
de a¤larken gören Mervan, bu hareketinin
sünnete ayk›r› oldu¤unu söyleyince Ebû Ey-
yûb (r.a.): Ben bu mezar tafl›na de¤il, Resûlül-
lah (s.a.v.)'e geldim, onun (Resûlüllah
s.a.v.)'›n flöyle buyurdu¤unu duymufltum:
"Din ifllerini ehliyetli kimseler üstlendi¤i za-
man kayg›lanmay›n; ancak ehil olmayanlar
bafla geçince ne kadar a¤lasan›z yeridir." 

Medine döneminden itibaren Resûlüllah
(s.a.v.)'›n  yan›ndan ayr›lmad›¤› halde Ebû
Eyyûb el-Ensari (r.a.)'n›n sadece 400'ün üs-
tünde hadis rivayet etmesinin iki önemli sebe-
bi vard›r. Bunlardan biri hadis rivayetinde
çok titiz olmas›, di¤eri de ömrünün savafllar-
da geçmesidir. Kendisinin bilmedi¤i bir hadi-
si Ukbe bin Amir'den bizzat rivayet etmek
için Medine'den M›s›r'a kadar gitmesi, söz ko-
nusu titizli¤in eflsiz bir örne¤ini ortaya koy-
maktad›r. 

Ebû Eyyûb (r.a.)'dan bahseden kaynaklar,
istisnas›z flu sat›rlara yer vermektedirler: "Ebû
Eyyûb (r.a.), flecaat, sa-
b›r ve takva sahibi, cö-
mert ve muhlis, gaza
ve cihad sevdal›s›yd›."
Bu tesbitin do¤rulu¤u-
na hayat›, Medine'den
‹stanbul'a uzanan ebe-
di hayata yolculu¤u ve
gözlerimizin önündeki
mezar› -türbesi- flahit-
tir. 
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Resim 1; Tarcüme edilen
kitab›n kapa¤› (Eyüp
Belediyesi Arflivi)

* Bir sahaf dostumuzdan sat›n
ald›¤›m›z kitab› de¤erli hoca-
m›z tercüme edip günyüzüne
ç›kmas›na vesile oldu. sa¤ol-
sunlar

Resim 2; Tarcüme edilen kita-
b›n iç sayfalar› (Eyüp Beledi-
yesi Arflivi)



Hz. Ebû Eyyûb el-Ensari (r.a.)'›n
Evindeki büyük Sevinç ve Heyecan

Medineliler, Resûlüllah (s.a.v.)'›n
Mekke'den Medine'ye hicret haberini
al›nca, onlar› büyük bir sevniç ve he-
yecan sard›. Bu sevindirici haberi al-
d›klar› andan itibaren Resûlüllah
(s.a.v.)'a bir an önce kavuflmak için
Medine d›fl›na ç›k›p yolunu gözetle-
meye koyuldular. Kendisine peygam-
berlik vazifesinin tebli¤i üzerinden
hemen hemen on üç y›l gibi bir zaman
geçmiflti, bu uzun süre boyunca bu
ümmetin son peygamberini herkes
merak ediyor ve aralar›na kat›lmalar›-
n› dört gözle bekliyodu. 

Günler geçiyor, Ensar ise hergün
sabah›n erken saatlerinden itibaren güneflin
bat›fl›na kadar sab›rs›zl›kla bekledikleri halde
Resûlüllah (s.a.v.)'› bir türlü karfl›lar›nda gö-
remiyorlard›. Yine günlerden bir gün, Medi-
neliler mutad oldu¤u üzere büyük bir heye-
can ve azimle sabah›n erken saatlerinden ak-
flama kadar heyecan içinde Resûlüllah
(s.a.v.)’›n yolunu gözetledikten sonra tekrar
ümitsiz bir flekilde evlerine dönmüfllerdi ki,
ans›z›n bir müjdeci Resûlüllah (s.a.v.), sad›k
dostu ve arkadafl› Hz. Ebubekir (r.a.) ile bir-
likte uzakta görüldüklerine dair haberi getir-
di. Bu müjdeli haberi duyan Ensar, sür'atle
büyük bir sevinç ve coflku içinde Resûlüllah
(s.a.v.)'mi Medine'nin d›fl›nda karfl›lad›lar.
O'nu özlemifl olan gözler, büyük bir aflk ve
vecd içinde Resûlüllah (s.a.v.)'mi heyecan
içinde temafla etmeye koyuldular. 

Hz. Ebû Eyyûb el-Ensari (r.a.) ise, Resû-
lüllah (s.a.v.)'›n devesinin yan›na büyük bir
sevinç içinde yaklaflt›. 

Ebû Eyyûb el-Ensari (r.a.) bilindi¤i gibi
akabe'de on iki kiflilik grupla (2. Akabe biat›n-
da) ‹slamla müflerref olmufltu. Bu mübarek
sahabe, Resûlüllah (s.a.v.)'mi samimi ve can-›
gönülden çok seviyordu.

Resûlüllah (s.a.v.) ve sad›k dostu Ebube-
kir (r.a.) yollar›na devam ederlerken halk et-
raflar›n› kuflat›p, her u¤rad›klar› mahalle ve
sokakta toplanm›fl bulunan kad›n ve çocuklar
hep bir a¤›zdan "Allahu Ekbar, Resûlüllah

geldi" nidalar› gökyüzüne yükseliyordu. He-
men hemen bütün Medineliler, çoluk çocuk,
genç ihtiyar Resûlüllah (s.a.v.)'mi karfl›lama-
ya ç›km›fllard›. 

Nihayet Resûlüllah (s.a.v.), Medine'ye iki
mil uzakl›kta bulunan kuba kasabas›na gelin-
ce, burada dört gün (pazartesi, sal›, çarflamba,
perflembe) ikamet ettiler. Cuma günü ise Me-
dine'de ilk hutbesini Ensar'a (burada) yapt› ve
onlarla da ilk cuma namaz›n› k›ld›. Cuma'y›
k›ld›rd›¤› mescid "Cuma Mescidi" diye an›l-
m›flt›r. 

Resûlüllah (s.a.v.) Cuma namaz›ndan
sonra devesine binince, baflta Utban bin Malik
ve bir çok Medineli devesinin önüne geçerek:
Ey Allah'›n Resulü! Buyur bizde kal›n›z, bize
misafir olunuz nidalar›yla yolunu kesmeye
çal›flt›lar. 

Resûlüllah (s.a.v.) ise onlara :"Onu (deve-
yi) serbest (kendi  haline) b›rak›n›z, çünkü o,
bizi Allah'›n diledi¤i yere götürecektir" diye
sesleniyordu. 

Ensar hepsi, Resûlüllah (s.a.v.)'› ba¤›rlar›-
na basmak istiyorlard› ve yine hepsi O'nu
kendi evlerinde misafir etmek istiyorlard›. 

Resûlüllah (s.a.v.)'in ikazlar›na ra¤men
yine geçti¤i yerden kendisine seslenerek ve
devenin yular›na yap›flarak insanlar evlerine,
misafirli¤e davet etmeye devam ediyorlard›.
Öyle ki, baz›lar› da: "Ey Allah'›n Resulü! Ne
olur bize misafir ol, can› gönülden hizmetine
haz›r ve amadeyiz" diye sesleniyorlard›. Re-
sûlüllah (s.a.v.) ise, daha önce kendilerine
yapt›¤› flu hitab› tekrarl›yordu: "Onu (deveyi)
kendi haline b›rak›n›z. Çünkü o bizi, Allah'›n
diledi¤i yere götürecektir."

Bir müddet sonra deve ad›mlar›n› yavafl-
latt›. Resûlüllah (s.a.v.) ise onun s›rt›nda, En-
sar ise etraf›nda, heyecan ve büyük bir dikkat
içinde nereye çökece¤ini sab›rs›zl›kla merak
ediyorlard›. Hatta kendi aralar›nda, kim bilir
Medine'nin hangi eflraf› veya hangi zenginin
evi önüne çökece¤ini münakafla ediyorlard›.
Deve bile durumu hissetmiflçesine ve kendi
insiyatifi  ile hareket etti¤inin fark›nda imifl
gibi etraf› süzüp yoluna devam ediyordu. Ni-
hayet beni Neccar'dan Sehl ve Süheyl isimli
iki yetim çocu¤a ait bofl (hurmalar›n kurutul-
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Resim 3; Eyüpsultan’da
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du¤u) bir alana -arsaya-  çöktü.  Ne var ki Re-
sûlüllah (s.a.v.) onun s›rt›ndan inmedi. Biraz
sonra deve çöktü¤ü yerden kalkt›. Resûlüllah
(s.a.v.) de onun yular›n› gevfletip serbest b›-
rakt›. Deve biraz daha yürüdükten sonra ar-
kas›na bak›n›p tekrar eski yerine yöneldi. Bir
müddet  doland›ktan sonra yak›ndaki küçük
bir eve bak›nmaya bafllad›. Sonra ona do¤ru
yaklaflt› ve sonra evin önüne çöküverdi. ‹flte
önüne çöktü¤ü ev; Ebû Eyyûb (r.a.)'›n müte-
vazi evi idi. Resûlüllah (s.a.v.)'› Medine'ye gi-
riflinden beri takip eden Ebû Eyyûb (r.a.) bu
manzara karfl›s›nda büyük kalabal›¤› süratle
yararak Resûlüllah (s.a.v.)'in yan›na vard› ve
onu eve girmeye buyur etti. Resûlüllah (s.a.v)
onun davetine icabet edince, Ebû Eyyûb (r.a.)
devenin s›rt›ndaki eflyalar›n ipini çözdükten
sonra onlar› süratle bir bir içeri ald›. Arkas›n-
dan da han›m›na seslenerek Resûlüllah
(s.a.v.)'e evi haz›rlamas›n› söyledi. 

Ebu Eyyub (r.a.)'›n han›m› bu haberi al›n-
ca dehflete düfltü. Bir müddet cans›z heykel
gibi hareketsiz kald›. Az sonra heyecan ve
flaflk›nl›¤› üzerinden at›nca süratle evlerinin
ikinci  kat›ndaki oday› Resûlüllah (s.a.v.) için
haz›r hale getirdi. 

Resûlüllah (s.a.v.) devesinin ilk çöktü¤ü
arsan›n kime ait oldu¤unu sordu. Orada haz›r
bulunanlar, Beni Malik bin en-Neccar'dan
olan Sehl ve Süheyl isimli flah›slara ait oldu-
¤unu söylediler. Bunun üzerine Resûlüllah
(s.a.v.) bu iki kiflinin huzuruna ça¤›r›lmas›n›
emretti. Resûlüllah (s.a.v.)'in yan›na gelen bu
gençlerden, kendilerine ait arsalar›n› mesci-
din inflas› için para karfl›l›¤›nda tahsis etmele-
rini talep etti. Onlar da bu talebi, hibe fleklin-
de seve seve yerine getireceklerini söylediler.
Ne var ki Resûlüllah (s.a.v.) raz› olmad›. Bu-
nun karfl›l›¤›nda Ebu Bekir (r.a.)'a ödettiril-
mek suretiyle on dinar paraya kendilerine tes-
lim edildi. Daha sonra Resûlüllah (s.a.v.) mes-
cidin bu arsa üzerine infla edilmesini emretti. 

Nihayet uzun ve çok meflakkatli bir yol-
culuktan sonra Medine'ye ulaflan Resûlüllah
(s.a.v.) istirahat etmek için kendisine Ebu Ey-
yub (r.a.)'›n evinde tahsis edilen odaya teflrif
buyurdu. 

Resûlüllah (s.a.v.), kendisi için üst kattaki
odaya yerleflmek istemedi. O, giriflte kalmay›

arzu ediyordu. Bunun üzerine Ebu Eyyub
(r.a.) Resûlüllah (s.a.v.)'e dedi ki: Anam ba-
bam hakk› için, senin alt katta, benim de üst
katta olmay› kesinlikle arzu etmem ve buna
da raz› olmam. Resûlüllah (s.a.v.) ise  flöyle
buyurdu: Ey Ebu Eyyub! fiüphesiz benim alt
katta kalmam, hem benim aç›mdan, hem bize
gelecek olanlar aç›s›ndan daha uygun ve daha
hay›rl›d›r. 

Resûlüllah (s.a.v.)'in bu sözlerini dinleyen
Ebu Eyyub (r.a.) susmak mecburiyetinde kal-
d›. Zira Resûlüllah (s.a.v.)'i fazla üzüp s›k›nt›-
ya sokmak istemiyordu. 

Ne var ki, o bu durumu bir türlü içine sin-
diremiyordu. Öyle ya, o ile han›m› üst katta,
Resûlüllah (s.a.v.) ise alt katta yer almalar›
ona göre ayk›r› bir durumdu. Ama buna ra¤-
men o kendi kendine: Resûlüllah (s.a.v.) öyle
arzu ettiler, deyip kendini bu flekilde teselli
etmeye çal›fl›yordu. 

Gece vakti o ile han›m› üst kata ç›kt›lar.
Resûlüllah (s.a.v.) de alt kattaki odas›na yer-
leflti. 

Gecenin ilerlemesine ra¤men Hz. Ebu Ey-
yub (r.a.)'›n gözlerine bir türlü uyku girmi-
yordu. Ve bu durumu sabaha kadar sürdü.
Resûlüllah (s.a.v.)'in kahvalt›s›n› haz›rlamak
için afla¤›ya inen Ebu Eyyub (r.a.)'e Resûlül-
lah (s.a.v.) sordu: Ey Ebu Eyyub! Gece rahat
edebildin mi? Ebu Eyyub (r.a.) flu enteresan
cevab›yla karfl›l›k verdi: Resûlüllah (s.a.v.)'in
kald›¤› odan›n üstündeki odada kalan ve Al-
lah'›n da onun fevkinde olan kulun hali nas›l
olsun! (Evet, Hz. Ebu Eyyub (r.a.) s›k›larak ve
sanki bir kabahat ifllemifl gibi ve meskenet
içinde bu cevab› vermiflti.) Resûlüllah (s.a.v.)
ile bu ksa konuflmadan sonra Ebu Eyyub (r.a.)
haz›rlad›¤› kahvalt›y› mümtaz ve kamil insan
Resûlüllah (s.a.v.)'e ikram etti. 

Nihayet ikinci gece vakti gelmiflti. Ebu
Eyyub (r.a.)'› yine ayn› heyecan ve endifle sar-
m›flt›. Yine gözleri uyku tutmuyordu. Nihayet
bir saat kadar uyumufltu ki, tekrar endifle ve
korku içinde yata¤›ndan f›rlad›. Han›m›n› da
uyand›rd›ktan sonra dedi ki: Resûlüllah
(s.a.v.)'in yatt›¤› mekan üstünde, onun bafl›
üstünde yat›p kalk›yoruz, bu olacak fley de¤il!
Dah sonra bulunduklar› odan›n en tenha  kö-
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flesine sinip geceyi orada geçirmeye çal›fl›rken
birden su testisine çarparak testiyi k›r›verdi.
Suyun Resûlüllah (s.a.v.)'›n üzerine damlay›p
rahats›z etmemesi için hemen evin tek yorga-
n›yla kurutmaya koyuldular. Ebû Eyyûb
(r.a.)'e göre gecenin bu saatinde Resûlüllah
(s.a.v.)'› rahats›z etmek onun için ölümden be-
terdi. 

Ebû Eyyûb (r.a.)'›n Resûlüllah (s.a.v.) ile
birlikte geçirdikleri bu ikinci gece, hayat›nda
belki en zor karfl›laflt›¤› anlardan biriydi. 

Ebû Eyyûb (r.a.) güneflin do¤mas›n› iple
çekiyordu. Evet, bekledi¤i an geldi. Bu sefer
kafas›na koydu¤u düflünceyi mutlaka yapa-
cakt›. Ve iflte Ebû Eyyûb (r.a.) derin bir düflün-
ce ve heyecan içinde, sabah›n erken saatinde
Resûlüllah (s.a.v.)'›n huzurunda göründü.
Ebû Eyyûb (r.a.) Resûlüllah (s.a.v.)'e maruza-
t›n› yine flöyle dile getirdi: Ey Allah'›n Resulü!
(Ne olur beni anlay›n›z!) Kesinlikle siz afla¤›-
da iken ben yukar›da kalamam, bu imkans›z
bir fley! 

Resûlüllah (s.a.v.) yine o mükemmel söz-
leri ve yumuflak tavr›yla Ebû Eyyûb (r.a.)'e
flöyle buyurdu: Afla¤› kat benim için hem uy-
gun hem de daha rahatt›r, bu hususta sak›n
endiflelenme!

Ebû Eyyûb (r.a.) Resûlüllah (s.a.v.)'›n bu
ifadesi üzerine, kendini tutamayarak ve bü-
yük bir heyecan içinde flöyle dedi: Allah'a ye-
min olsun ki, ikamet etti¤in yerin üstünde ke-
sinlikle duramam, ikamet edemem! 

Ebû Eyyûb (r.a.)'›n bu ›srar› karfl›s›nda
Resûlüllah (s.a.v.) mecburen üst kattaki odaya
yerleflmeye karar verdi. 

Hz. Ebû Eyyûb (r.a.) da böylece alt kata
geçmifl oldu. Ebû Eyyûb (r.a.)'›n edindi¤i bir
adet de flu idi: Resûlüllah (s.a.v.)'a yemek ik-
ram›nda bulunurken, mutlaka onun art›klar›-
n› -tabakta artan›n›- han›m› ile birlikte yeme-
siydi. Onun bu davran›fl›; Resûlüllah (s.a.v.)'e
olan sevgisi, hürmeti ve berekete nail olma is-
tek ve arzusunun bir belirtisi idi. Onun Resû-
lüllah (s.a.v.)'a karfl› afl›r› sevgi ve hürmeti,
Resûlüllah (s.a.v.)'in Allah'›n izni ve sonsuz
kudretiyle evine misafir olarak seçilmesi asla
bir tesadüf eseri olamaz. Bu olsa olsa, onun
baflta Allah'a sonra da Resûlüllah (s.a.v.)'e

olan ba¤l›l›¤›n›n ve sevgisinin bir semeresi bir
mükafat›d›r. 

Ebû Eyyûb (r.a.)'›n han›m› bir gün so¤an-
l› ve sar›msakl› bir yemek piflirir. Ebû Eyyûb
(r.a.) da piflirilen bu yeme¤i Resûlüllah
(s.a.v.)'e  ikram eder. Daha sonra iflinden dö-
nen Ebû Eyyûb (r.a.) han›m›na Resûlüllah
(s.a.v.)'in  yemekten bir fleyi art›r›p art›rmad›-
¤›n› sordu¤unda, han›m› ona, Resûlüllah
(s.a.v.)'in yeme¤i yemedi¤ini söyler. Bunun
üzerine telafla kap›lan Ebû Eyyûb (r.a.) hemen
solu¤u Resûlüllah (s.a.v.)'in yan›nda al›r. Re-
sûlüllah (s.a.v.)'e bunun sebebini s›k›la s›k›la
ve üzüntü içinde sorunca, Resûlüllah (s.a.v.)
flu cevab› verir: "Yeme¤in içindeki so¤an ve
sar›msaktan dolay› yemedim." Bunun üzerine
derin bir nefes alan Ebû Eyyûb (r.a.) sordu: Ey
Allah'›n Resulü! Bunlar› yemek yoksa haram
m›? Resûlüllah (s.a.v.) buyurdu ki: "Hay›r!
Yaln›z, ne var ki ben herkesle muhatab oluyo-
rum. Ayn› zamanda ister istemez Cebrail
(a.s.) Allah'tan  bana vahiy getiriyor (kerih ko-
kan bir a¤›zla bunlar›n karfl›s›na ç›kmak iste-
mem.) Size gelince, (kimseyi rahats›z etmeye-
cek bir flekilde) bunlar› yiyebilirsiniz! 

Ebû Eyyûb (r.a.) Resûlüllah (s.a.v.)'›n bu
aç›klamas›n› dinledikten sonra dedi ki: Ey Al-
lah'›n Resulü! Muhakkak ki senin hofllanma-
d›¤›n fleyden ben de hofllanmam diyerek bir
daha ömründe so¤an ve sar›msak yememeye
özen göstermifltir. 

‹flte Ebû Eyyûb (r.a.), ilk muallimi olan
Resûlüllah (s.a.v.)'den ö¤rendiklerini mutlaka
yaflamaya büyük bir özen gösterirdi. Resûlül-
lah (s.a.v.)'in onun evinde bulunuflu, büyük
bir saadet ve büyük bir rahmetti. Ebû Eyyûb
(r.a.) bu sonsuz nimet ve f›rsat› de¤erlendir-
meye çal›fl›yordu. 

Aras›ra akl›na gelen ve kafas›na tak›lan bir
çok soruyu Resûlüllah (s.a.v.)'e yönelterek on-
dan gereken cevab› ve aç›klamalar› al›yordu.

Resûlüllah (s.a.v.) bir gün sakal-› flerifini
tarad›ktan sonra, yan›nda oturmakta olan
Ebû Eyyûb (r.a.) Resûlüllah (s.a.v.)'in sakal-›
flerifinden düflen bir kaç›n› hemen yerden ka-
p›vermifl. Resûlüllah (s.a.v.) onun yüzüne te-
bessüm ederek ona flöyle dua buyurmufltu: Ey
Ebû Eyyûb! Allah'›n izniyle  sana asla kötülük
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dokunamayacak! Allah seni her türlü kötülük
ve s›k›nt›dan  muhafaza eylesin!

Ebû Eyyûb (r.a.) Resûlüllah (s.a.v.)'in bu
çok hay›rl› ve bereketli dua ve bir bak›ma bü-
yük  müjdesini ald›ktan sonra, mutlu ve se-
vinçli olarak yerinden kalkt› ve oradan ayr›l-
d›. 

Aradan çok zaman geçmemiflti ki Resû-
lüllah (s.a.v.) ashab›n yan›na ç›karak Ensar ve
Muhacirleri toplad›. Onlar› (her bir Mekkeli
muhacir ile Medineli Ensar›) birbirleriyle kar-
defl ilan etti. Evet, bu öyle bir kardefllik ki, kan
ba¤›ndan, h›s›m akrabal›ktan daha öte ve bafl-
lang›c› dünyada, sonu ise ahirette de devam
eden bir iman kardeflli¤i! 

Resûlüllah (s.a.v.) Mus'ab bin Ümeyr'i ya-
n›na ça¤›rarak onu Ebû Eyyûb (r.a.) ile kardefl
ilan etti. Resûlüllah (s.a.v.)'in tavsiye ve emir-
lerine  harfiyyen uymaya çal›flan Ebû Eyyûb
(r.a.), hemen kardeflli¤in icaplar›na riayet
maksad›yla, yeni edindi¤i kardefli Mus'ab bin
Ümeyr'› al›p evine buyur etti. O'na izzet ve ik-
ramda bulundu.  Medine'de bulunduklar› sü-
re boyunca Ebû Eyyûb (r.a.) baflta Mus'ab bin
Ümeyr olmak üzere di¤er bütün muhacir kar-
defllerine maddi ve manevi yönden onlara da-
ima destek olmufltur. Ço¤u zaman evindeki
yiyece¤i, baflta komflular›na olmak üzere gön-
derip kendisi aç sabahlad›¤› çok olmufltur. 

Ebû Eyyûb (r.a.)'›n bu sahavet ve cömert-
li¤i flüphesiz Resûlüllah (s.a.v.)'den yans›yan
güzel ahlak›ndan kazanm›flt›r. Ayr›ca Mek-
ke'ye gidiflinde Akabe'de Resûlüllah (s.a.v.)'e
verdi¤i sözde de bir bak›ma sadakatini ortaya
koymufl oluyordu. Resûlüllah (s.a.v.) mümini
tarif ederken: "Mümin=menfaattir!" diye bu-
yurmufltur. ‹flte Ebû Eyyûb  ve binlerce emsa-
li mümin, kendilerini Resûlüllah (s.a.v.)'in ta-
rif buyurdu¤u bu flablona göre, ruhlar›n› Al-
lah’a teslim edinceye kadar hayatlar›n› sür-
dürmüfllerdir. Böylece Resûlüllah (s.a.v.)’›n
tarif buyurduklar› mümin flahsiyetlerin tema-
yüz etmeleri k›yamete kadar devam edecek-
tir. 

Resûlüllah (s.a.v.) mescidi infla ederken
Ebû Eyyûb  (r.a.)'›n burada da ön saflarda
hem manen hem de maddeten yer ald›¤› gö-
rülmüfltür. 

Mescidin inflas› esnas›nda buraya bitiflik
olarak Resûlüllah (s.a.v.)'in hane-i saadetleri
de yap›lm›fl oldu. Yedi ay gibi bir süreyi Ebû
Eyyûb (r.a.)'›n evinde geçiren Resûlüllah
(s.a.v.)  daha sonra kendisi için yap›lan yere
geçmifltir. Resûlüllah (s.a.v.) Ebû Eyyûb
(r.a.)'›n evinden tafl›nmas›na ra¤men, o yine
f›rsat buldukça Resûlüllah (s.a.v.)'e piflirdi¤i
yemeklerden ikramda bulunarak s›k s›k onun
ziyaretine gidip geliyordu.

Resûlüllah (s.a.v.) bir gün Ebu Bekir
(r.a.)'› yan›na alarak Ebû Eyyûb (r.a.)'›n ziya-
retine  gittiler. Ebû Eyyûb (r.a.) onlar› büyük
bir sevgi ve  coflkuyla karfl›lad›ktan sonra, ha-
n›m›na onlar için yemek piflirmesini söyledi.
Yemek piflip sofra kurulduktan sonra Ebû Ey-
yûb (r.a.) iki sevgili misafirini sofraya buyur
etti. Resûlüllah (s.a.v.) sofraya bakt›ktan son-
ra mübarek bafl›n› Ebû Eyyûb (r.a.)'a çevirdi
ve flöyle dedi: Ey Ebû Eyyûb! Hemen git ve
bana Ensar›n eflraf›ndan otuz kifliyi davet et. 

Resûlüllah (s.a.v.)'in sözlerini duyan Ebû
Eyyûb (r.a.) kulaklar›na inanamad›. Onu bir
telafl sard› ve ne yapaca¤›n› bir türlü kestire-
medi. En son titrek dudaklar›yla: "Ey Allah'›n
Resulü! Size ikramda bulundu¤um sofradaki
yemek iki kifliliktir. Onun d›fl›nda da evde bir
yiyecek yoktur" diyerek maruzat›n› Resûlül-
lah (s.a.v.)'e iletti. Resûlüllah (s.a.v.) ise tekrar
ona: Git ve bana Ensar›n eflraf›ndan  otuz kifli-
yi davet et, buyurdu. 

Resûlüllah (s.a.v.)'in bu ›srar› üzerine Ebû
Eyyûb (r.a.) süratle evden ç›k›p  Ensar›n evle-
ri önüne geldi ve Resûlüllah (s.a.v.)'in istedi¤i
otuz kifliyi Resûlüllah (s.a.v.)'in yan›na davet
etti. Gelenler Resûlüllah (s.a.v.)'in  yan›na sof-
raya kurulup yemeklerini doyas›ya yediler.
Sonra Resûlüllah (s.a.v.) onlarla biat ettikten
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sonra oradan ayr›ld›lar. Ebû Eyyûb (r.a.) ise,
korku ve ürkek bir tav›rla sofradaki yeme¤e
göz att›¤›nda bir de ne görsün!  Sofradaki ye-
mekte  herhangi  bir azalma veya herhangi bir
artma gözükmüyordu. Oldu¤u gibi duruyor-
du. Bu manzara karfl›s›nda dili adeta tutulan
Ebû Eyyûb (r.a.) bir fleyler söylemek istedi
ama Resûlüllah (s.a.v.) buna f›rsat vermeden
ona tekrar flöyle buyurdu: Ey Eba Eyyub! He-
men git ve bana Ensar›n eflraf›ndan altm›fl ki-
fliyi davet et! 

Ebû Eyyûb (r.a.) bu  sefer itiraz etmeden
süratle gidip Ensar›n eflraf›ndan atm›fl kifliyi
daha davet etti. Onlar da gelip yemeklerini yi-
yip sofrdan çekilince, Resûlüllah (s.a.v.) bun-
larla da biat ettikten sonra oradan ç›k›p gittiler.

Resûlüllah (s.a.v.) üçüncü defa tekrar Ebû
Eyyûb (r.a.)'a seslenerek bu sefer de, Ensar›n
eflraf›ndan doksan kifliyi davet etmesini talep
etti. Ebû Eyyûb (r.a.) tekrar süratle gidip Re-
sûlüllah (s.a.v.)'in talep buyurduklar› doksan
Ensarl›y› al›p geldi. Bunlar da ayn› yemekten
yedikten sonra Resûlüllah (s.a.v.) bunlarla da
biat edip onlar› u¤urlad›. 

Ebû Eyyûb (r.a.) son gelen misafirlerini
u¤urlad›ktan sonra geri dönüp sofradaki ye-
me¤e uzun uzun bakt›. Ama sofraya koydu¤u
tabaktaki yemek hala oldu¤u gibi duruyordu.
Evet, yemek, bu kadar insan›n doyas›ya ye-
melerine ra¤men eksilmemiflti. Resûlüllah
(s.a.v.)'in bu mucizesi, Ebû Eyyûb (r.a.)'›n
gözleri önünde ve mütevazi evinde cereyan
etmiflti. Resûlüllah (s.a.v.) insanlar› yemek ye-
dirmeye teflvik ederken flöyle buyuruyor: "En
hay›rl›, bereketli, sa¤l›kl› yemek, ellerin üze-
rinde ço¤al›p artt›¤› yemektir." ‹flte Resûlüllah
(s.a.v.)'›n, k›yamete kadar gelecek nesillere
verdi¤i  sa¤l›kl›, bereketli, cömertlik ve tok
gözlülük ve bütün bunlardan öte sosyal ada-
let ve sonuçta Cennetteki sonsuz yaflam ve tü-
kenmek bilmeyen nimetlere kavuflmaya yö-
nelik mesaj! 

Ebû Eyyûb (r.a.), Resûlüllah (s.a.v.)'e her
halukarda hizmet  etme hususunda kusur et-
miyordu. Bilhassa sabahleyin hayvanlar›ndan
sa¤d›¤› taze sütten ikram etmeyi hiç ihmal et-
miyordu. Resûlüllah (s.a.v.), bir gün Ebû Ey-
yûb (r.a.)'›n kendisi için haz›rlad›¤› sütü bir
sabah gidip içmedi. Bunun üzerine Ebû Ey-

yûb (r.a.) bu kap sütü han›m›na  takdim etti. 

O gün ö¤len vaktiydi. Ö¤len namaz›ndan
sonra cemaat  afl›r› s›caktan dolay› evlerine  -
gölgeliklere- s›¤›nm›fllard›. Bir ara Ömer (r.a.)
ortal›kta göründü. Mescide do¤ru ilerliyordu.
Mescide girince Ebu Bekir (r.a.) ile karfl›laflt›.
Ömer (r.a.) sordu: Ey Ebu Bekir! Hay›rd›r, bu
saatte  mescitte ne yap›yorsun? Ebu Bekir
(r.a.) dedi ki: Açl›k, evet açl›ktan dolay› bura-
day›m! Ömer (r.a.) bunun üzerine gülmeye
bafllad› ve flöyle dedi: Allah'a yemin olsun, be-
nim de evden ç›k›p buraya gelmemin sebebi
açl›ktan baflka bir fley de¤ildir.

Ebu Bekir (r.a.) ile Ömer (r.a.) birbirleriy-
le konuflurlarken Resûlüllah (s.a.v.) de o anda
mescidin kap›s›ndan göründü. Onlar› görün-
ce sordu: Hay›rd›r, bu saatte burada ne yap›-
yorsunuz? Dediler ki: Açl›ktan dolay› ey Al-
lah'›n resulü! Allah'a yemin olsun ki, açl›ktan
kar›nlar›m›zdan mutazarr›r bir duruma düfl-
tük. Bu sözü duyan Resûlüllah (s.a.v.) gülme-
ye bafllad› ve ekledi: Sizleri mutazarr›r (rahat-
s›z) eden açl›k beni de mutazarr›r edip bu sa-
atte yan›n›za gelmeme sebep olmufltur.  Daha
sonra Resûlüllah (s.a.v.) önde olmak üzere
Ebû Eyyûb (r.a.)'›n evine do¤ru yürümeye
bafllad›lar. Resûlüllah (s.a.v.), her sabah Ebû
Eyyûb (r.a.)'›n evine u¤rad›¤›n› amma velakin
bugün u¤ramad›¤›n›  Ebu Bekir (r.a.) ile Ömer
(r.a.)'ha anlat›verdi. Biraz sonra Ebû Eyyûb
(r.a.) evine vard›lar. Resûlüllah (s.a.v.) hafifçe
kap›y› çald›ktan sonra, kap›n›n arkas›ndan:
Ey Ebu Eyyüb! Biz geldik, diye  seslendi. Ebû
Eyyûb (r.a.)'›n han›m›, Resûlüllah (s.a.v.)'›n
sesini tan›m›flt›. Hemen kap›y› açt› ve :  Buyur
ey Allah'›n Resulü! Sen ve beraberindekiler
hofl geldiniz, bizlere fleref verdiniz, diyerek
onlar› içeriye buyur etti. O s›rada Ebû Eyyûb
(r.a.) evde yoktu. Bahçesinde hurma a¤açla-
r›yla meflguldü. Az sonra o da ç›kageldi. Mi-
safirlere hofl geldiniz, dedikten sonra Resûlül-
lah (s.a.v.)'e dönerek: Ey Allah'›n Resulü! Siz-
ler bu saatlerde bize pek teflrif edip u¤ramaz-
d›n›z! Resûlüllah (s.a.v.) buyurdu ki: Ey Ebû
Eyyûb! Do¤ru söylüyorsun! 

Daha sonra Ebû Eyyûb (r.a.) bahçesindeki
bir hurma a¤ac›na ç›karak yar› olgunlaflm›fl
bir hurma salk›m›n› kestiktensonra misafirle-
rine ikramda bulundu.
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Resûlüllah (s.a.v.) hurma salk›m›n› gö-
rünce Ebû Eyyûb (r.a.)'a : Bu salk›m› (bu flekil-
de yar› olgunlaflm›fl) koparman› istememifltim
deyince Ebû Eyyûb (r.a.) flu karfl›l›¤› verdi: Ey
Allah'›n Resulü! Bunu ben istedim, ayr›ca flu-
rac›kta gördü¤ünüz hayvanca¤›z› da kesip
sizlere ikram edece¤im. 

Resûlüllah (s.a.v.) Ebû Eyyûb'un sözlerini
dinledikten sonra flu mübarek  sözlerle dikka-
tini çekti: fiayet bir fley keseceksen, sütsüz ola-
n›n› kesmeye çal›fl! 

Sonra Ebû Eyyûb (r.a.) evin d›fl›na ç›k›p
misafirlerine bir hayvan› bo¤azlad›. Han›m›-
na da: Haydi hamuru yo¤ur ve ekme¤i piflir,
dedi. 

Aradan bir saat geçtikten sonra Ebû Ey-
yûb (r.a.), piflirip k›zartt›¤› etin bir k›sm›n› mi-
safirlerin önüne getirdi. Resûlüllah (s.a.v.)
sofradaki etten bir miktar kopar›p ekme¤in
içine koydu ve Ebû Eyyûb (r.a.)'e dönerek: "Al
flunu Fat›ma'ya götür. O da günlerdir açl›ktan
muzdariptir, açl›¤›n› gidersin! Ebû Eyyûb
(r.a.) Resûlüllah (s.a.v.)'in dedi¤ini hemen ye-
rine getirdi. 

Beraberce yemek yendikten sonra Resû-
lüllah (s.a.v.) flöyle buyurdu: Evet, ekmek, et
ve taze hurma! Bunlardan ve benzeri bütün
nimetlerden k›yamet gününde sorgulanacak-
s›n›z. 

Ebu Bekir (r.a.), Resûlüllah (s.a.v.)'in bu
çok çarp›c› hat›rlatmas› ve nasihati karfl›s›nda
Ömer (r.a.)'e dönerek bir kabahat ifllemifl gibi
ve  üzüntü içinde bak›nmaya bafllad›. Resû-
lüllah (s.a.v.) onlar›n bu anlatt›klar›na üzül-
düklerini fark edince buyurdu ki: Bu ve ben-
zeri yiyecekleri yemeye bafllarken "Bismilla-
hirrahmanirrahim" deyiniz. Sofradan kalk›n-
ca da "El-hamdu lillahillezi eflbe'ana ve en-
ame aleyna ve efdale…" (Türkçesi: Hamd,
bizleri doyuran ve bizlere sonsuz nimetler
bahfleden ve her türlü ihtiyac›m›z› gideren
yaln›z Allah'a  mahsustur) deyiniz.  Böylece
bu nimetlerin sahibi yüce Allah'I  tan›m›fl
olursunuz. O'nu tan›y›nca da yasaklad›¤› fley-
lerden sak›n›p onun emirlerine uyars›n›z. Bu
durum, nimetlere flükürdür. 

Resûlüllah (s.a.v.) Ebû Eyyûb (r.a.)'›n
evinden ayr›laca¤› zaman buyurdu ki: Ey Eba

Eyyub! (Allah (c.c.) izin verirse) yar›n   bize
u¤ray›ver!       

Ebû Eyyûb (r.a) Resûlüllah (s.a.v) '›n em-
ri üzerine hane-i saadetlerine u¤ray›nca Resû-
lüllah (s.a.v) ona bir kad›n cariye hediye etti
ve ona flu tavsiyede bulundu: Bununla ilgilen
ve ona iyili¤ini esirgeme! Zira bu kad›nca¤›z
yan›m›zda kald›¤› süre içerisinde ondan ha-
y›rdan baflka birfley göremedik.

Daha sonra Ebû Eyyûb (r.a) Resûlüllah
(s.a.v) taraf›ndan kendisine hediye-hibe ola-
rak verilen cariyeyi yan›nda uzun süre tutma-
d›. Resûlüllah (s.a.v)'›n kendisine bu cariyeyi
verirken ona: Bu cariyeye, kad›nca¤›za iyi
davran (ve hakk›n› gözet!) demiflti. O da ken-
di kendine Resûlüllah (s.a.v)'›n bu güzel tav-
siye ve nasihatini ancak bu kad›nca¤›z› azad
etmekle yerine getiririm, diyerek bu cariyeyi
serbest b›rak›p hürriyetine kavuflturdu. ‹flte
Resûlüllah (s.a.v)'›n yan›nda yetiflen ve hata-
lar›n›, herkesin bir aynas› hükmünde olan o
ahlak timsali Resûlüllah (s.a.v)'a bakarak dü-
zeltmeye çal›flan büyük flahsiyet sahibî Hz.
Ebû Eyyûb el-Ensari (r.a)!

Ebû Eyyûb (r.a)'›n Resûlüllah (s.a.v)'a
karfl› olan sevgi ve ba¤l›l›¤›, iman ve büyük
azmi, Hz. Aifle validemize ifk hadisesinde,
ona iftira edildi¤inde o yine do¤ru olan durufl
ve hakl›l›¤› sergilemifltir. fiöyleki: Hz. Aifle
hakk›nda ifk hadisesi ile ilgili dedikodular ya-
y›l›nca, Ebû Eyyûb (r.a)'in han›m› kocas›na
sorar: ‹nsanlar›n Aifle (r.anha) hakk›nda ko-
nufltuklar›n› duymuyor musun? Bunun üzeri-
ne Ebû Eyyûb (r.a)'›n han›m›na verdi¤i cevap
çok anlaml› ve çarp›ç›yd›. Ona flöyle dedi:Ey
Eyyub'ün annesi! sen, Aifle (r.anha) hakk›nda
(münaf›klar›n yapt›klar› iftiralar›) ki iddialar›
(söylediklerini) iflledinmi veya iflleyebilir mi-
sin? Bunun üzerine han›m› hiddet ve öfke
içinde: Hay›r vallahi, asla ve kat'a ben ne böy-
le bir fley yapt›m vede asla yapmam. Bunun
üzerine Ebû Eyyûb (r.a) tarihe  geçecek flu
sözlerini hayk›rd›: Allah'a yemin ederim ki o
(Aifle r.anha) ahlakça, dürüstlükçe, namusça
ve masumiyet yönünden senden daha iyi ve
daha öndedir! demifltir. Nitekim aradan çok
zaman geçmemiflti ki, münaf›klar taraf›ndan
uydurulan iftira kampanyalar›n› Allah (c.c)
ayetlerini inzal buyurarak Aifle (r.anha)'n›n
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masum oldu¤unu bildirmifltir. 

Ebû Eyyûb (r.a)'›n baflta Allah'a ve Resû-
lüllah'a olan ba¤l›l›¤›n› ve sevgisini simgele-
yen di¤er bir alameti farikas› ise flöyledir:

Resûlüllah (s.a.v) Hayber fethinden sonra
islam ordusu Hayberi terketmezden önce,
esirler aras›nda Hayberin Reisi Huyey'in k›z›
Zeyneb de vard›. Resûlüllah (s.a.v)'e Huyey
k›z› Zeyneb'in bir suikast yapabilece¤i endifle-
sine kap›lm›fl ve sabaha kadar Resûlüllah
(s.a.v)'in çad›r› etraf›nda gizlice nöbet tutmufl-
tur. Gecenin ilerleyen bir saattinde d›flar›da
dolaflan birinin ayak seslerini farkeden Resû-
lüllah (s.a.v) d›flar› ç›km›fl ve Ebû Eyyûb
(r.a)'›n, çad›r›n etraf›nda yal›n k›l›çla dolafl›r
görmüfltür. Sebebini sorunca: Ey Allah'›n Re-
sulü! Çad›r›n›za ald›¤›n›z Zeyneb'in ‹slam’a
ve müslümanlarma karfl› duyaca¤› kin sebe-
biyle hayat›n›za kastedebilece¤inden endifle
duydum, uyuyamad›m, onun için burada
bekliyorum, cevab›n› verdi. Ebû Eyyûb
(r.a)'›n verdi¤i bu cevaptan son derece mem-
nun olan Resûlüllah (s.a.v), iki mübürek elini
gö¤e kald›rarak flu duada bulunmufltur: Alla-
h›m! Sabahlara kadar uykusuz kalarak nöbet
bekleyer Ebû Eyyûb’u sen de koru muhafaza
eyle!

Resûlüllah (s.a.v)'›n terbiye ve e¤itimden
geçen, onun ilim halkas›ndan büyük feyz alan
Ebû Eyyûb (r.a), müstesna bir flahsiyete sahip-
tir. ‹slam› Resûlüllah (s.a.v)'›n ö¤retti¤i tarzda
aynen ö¤renmifl, onu bütünüyle hayat›na tat-
bik etmifltir. Ayn› zamanda Resûlüllah
(s.a.v)'›n hay›r dualar›na mazhar olmufl, saha-
beler aras›nda müstesna bir mevkiye yüksel-
mifltir. 

Ebû Eyyûb (r.a) sekseni aflk›n bir yaflta ‹s-
tanbul’un muhasaras›na kat›lm›fl yafll› bir in-
sand›. Daha önceleri de Resûlüllah (s.a.v)'›n
yapt›¤› bütün savafllara kat›lnm›fl bir flahsiyet-
tir. ‹slam› kabul etti¤i günden itibaren kendi-
ni dine adam›fl ve hayat› boyunca Resûlüllah
(s.a.v)'›n yan›nd an hiç ayr›lmam›flt›r.

Resûlüllah (s.a.v)'›n vefat›ndan sonra da
dört halife döneminde yap›lan bütün askeri
hareketlere de bilfiil kat›lm›flt›r. Ebu Bekir
(r.a)'›n hilafeti döneminde baflgösteren irtidat
hareketlerinde halifenin yan›nda yer alm›flt›r. 

Ömer (r.a.) hilafeti döneminde cihadla il-
gili yapm›fl oldu¤u bütün faaliyetlerde onu
desteklemifltir. Osman (r.a.)'›n döneminde zu-
hur eden fitne ve fesat hareketlerine asla bu-
laflmam›flt›r. Ali (r.a.)'›n döneminde haricilere
karfl› yap›lan mücadelelere de fiilen kat›larak
onu bütün gücüyle desteklemifltir. 

Ebû Eyyûb (r.a.) vahiy katipleri aras›nda
yer alan ve Kur'an-› Kerim'i tamamen h›fze-
denlerdendir. Resûlüllah (s.a.v.)'den dörtyüze
yak›n hadis rivayet etmifltir. 

Ebû Eyyûb (r.a.)'›n tek çabas›, hiç flüphe
yok ki Allah'›n r›zas›n› kazanmakt›. Yoksa
onun amac›, bir dünya ç›kar› veya menfaati
için olmam›flt›r. Öyle bir endiflesi de yoktu. 

Daha önce de zikredildi¤i gibi bilhassa
Osman (r.a.)'›n flehadetiyle müslümanlar›n
fitnelerle buluflup imtihan olunmalar› ve son-
ra da bunu takibeden di¤er olaylar›n zuhu-
runda, Ebû Eyyûb (r.a.) Allah'a s›¤›narak evi-
ne kapan›p ibadetiyle meflgul olmufltur. 

Yine Ali (r.a.) hayatta iken haricilerle bir
sulh (anlaflma) için görevlendirilmifl, o da bu
vazifeyi lay›k›yla yerine getirmifltir. Ebû Ey-
yûb (r.a.) olgunlu¤unu ve zeka kabiliyetini
burada da ortaya koymufltur. Bu görevi esna-
s›nda Haricilere seslenerek: "fiu bar›fl sanca¤›
alt›na s›¤›nan herkes emniyettedir, Kufe'ye gi-
den veyahut Medain'e gidip bu topluluktan
ayr›lanlar da emniyet içindedirler, onlara da
dokunulmayacakt›r. Ne olur, Allah r›zas› için
ayr›l›¤a düflüp birbirinizin kan›na k›ymay›-
n›z. Hiç flüphesiz hepiniz kardeflsiniz." fleklin-
deki insanlar› bar›fla ve kardeflli¤e davet et-
mesi büyük bir maharetin ve cesaretin eseri-
dir. Nitekim Ebû Eyyûb (r.a.)'›n bu müessir ve
etkili hayk›r›fl› ses getirerek haricilerden bir
ço¤u kötü emellerinden vazgeçip ona icabet
etmifllerdir. ‹flte Ebû Eyyûb (r.a.)'›n o büyük
fitne dönemindeki büyük çaba ve gayreti, ba-
r›fl elçisi hüviyetini ortaya koymas›, o dönem-
de idareci pozisyonunda olanlara da güzel bir
örnek teflkil etmifltir. 

KOSTANT‹N‹YYE fiEH‹D‹

Hariciler hezimete u¤rad›ktan sonra Ebû
Eyyûb (r.a.) Kufe'ye döndü, sonra da bir eve
kapanarak inzivaya çekildi. Kavga ve karga-
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flalardan uzak bir flekilde kendini ibadete ver-
di. 

Günler, aylar geçti. Resûlüllah (s.a.v.) ile
beraber geçen günleri ve flu andaki yaflad›¤›
günleri k›yaslamaya çal›flt›, evet müslümanla-
r›n bafl›na gelen büyük s›k›nt›lar› düflündü ve
bu s›k›nt› ve büyük imtihandan Allah (c.c)'a
s›¤›narak ondan yard›m diledi. Sonra akl›na
dostlar›ndan Abdullah bin Abbas (r.a.)'› ziya-
ret etme fikri geldi. ‹bni Abbas (r.a.) o dönem-
de Basra'da vali olarak görev yap›yordu. Ni-
hayet Ebû Eyyûb (r.a.) yolculuk için haz›rl›¤›-
n› tamamlay›p Basra'ya ‹bni Abbas (r.a.)'›n
bulundu¤u flehre gitti. 

‹bni Abbas (r.a.) bir gün evinde istirahat
ederken evinin kap›s› çal›nd›. Kim o, diye ses-
lenince kap›n›n arkas›ndan: Ben Halid bin
Zeyd (Ebû Eyyûb el-Ensari) diye bir ses iflitir.
‹bni Abbas (r.a.) heyecanla kap›y› açar ve iki
sevgili dost hemen kucaklafl›r. Daha sonra ‹b-
ni Abbas (r.a.) s›cak bir karfl›lay›flla ve samimi
bir hava içerisinde aziz dostunu içeriye buyur
etti. 

‹bni Abbas (r.a.), Ebû Eyyûb (r.a.)'›n Resû-
lüllah (s.a.v.)'› evinde nas›l misafir etti¤ini  ve
ona nas›l büyük ikramda bulundu¤unu o an-
da hat›rlay›verdi. fiimdi s›ran›n onda oldu¤nu
düflündü ve Resûlüllah (s.a.v.)'e vekaleten
Ebû Eyyûb (r.a.)'a bu misafirperverli¤i göste-
rece¤ini ayn› zamanda bu f›rsat›n bir daha eli-
ne geçemiyece¤ini tefekkür etti. Evet yap›lan
iyili¤e karfl›l›k, mutlaka iyilik yapmak yarafl›r.

‹bni Abbas (r.a.) hofl beflten sonra Ebû Ey-
yûb (r.a.)'a :Ey Ebû Eyyûb! Resullulah (s.a.v.)
Medine'ye hicretinde evini ona tahsis ettin,
aylarca izzet-i ikramda bulundun. Ona canla
baflla hizmet etmeye çal›flt›n. ‹flte evim, için-
deki eflyalar›yla birlikte sana devrediyorum.
‹stedi¤in gibi tasarrufta bulunabilirsin, iflte
evin anahtar›. Ben ç›k›yorum, rahat›na bak di-
yerek içindeki eflyalarla birlikte evini Ebû Ey-
yûb (r.a.)'a terkedip oradan ayr›ld›. 

Ebû Eyyûb (r.a.) Basra'da bir müddet kal-
d›ktan sonra medine'ye dönmeye karar verir.
Bunun üzerine ‹bni Abbas (r.a.) ona yirmi bin
dirhem para ve k›rk köleyi hediye olarak ve-
rir. Ebû Eyyûb (r.a.) kendisine takdim edilen
bu hediyeler karfl›s›nda yine cömertli¤ini or-

taya koyarak; yirmi bin dirhem paray› fakirle-
re da¤›tt›ktan sonra k›rk köleyi de azad edip
hürriyetlerine kavuflturur. Evet, nimetin be-
deli flükür olunca, Ebû Eyyûb (r.a.) da bu flük-
rü bu flekilde ifa etmifltir.. 

Aradan hayli zaman geçmifl, Muaviye
(r.a.) hilafet makam›na oturmufltu. Bu dönem-
de az çok fitne ve kargaflalar dinmeye baflla-
m›flt›. Muaviye (r.a.) bunu f›rsat bilerek Kos-
tantiniyye'nin fethi için planlar kurmaya bafl-
lar. Daha önceleri, bilhassa Osman (r.a.) döne-
minde bu ifle teflebbüs edilmiflti. Ne var ki fit-
nenin zuhur etmesi bunu engellemiflti. fiimdi
ise tam zaman›yd›, yani Kostantiniyye üzeri-
ne sefer yapmay› bafllatmal›yd›. Nitekim Mu-
aviye (r.a.) k›sa bir zaman içinde güçlü bir or-
duyu techiz ettikten sonra bafl›na Süfyan bin
Avf’› kumandan olarak görevlendirip Kostan-
tiniyye fethine yola ç›kard›. Ne var ki, aradan
çok zaman geçmemiflti ki; ordudaki askerlerin
açl›k ve sefaletten hastal›¤a yakalanarak bir
k›sm›n›n öldü¤ü haberleri gelmeye bafllad›.
Bu durumu duyan Muaviye (r.a.) s›k›nt›da
olan orduyu desteklemek maksad›yla yeni bir
ordu techiz eder. 

Ebû Eyyûb (r.a.) bu s›ralarda seksenin
üzerinde bulunuyordu. Muaviye (r.a.) taraf›n-
dan yeni bir ordunun Kostantiniyye seferine
ç›kaca¤› haberini al›nca yerinden kalkt› ve k›-
l›c›n› kufland›. Arkas›ndan sefer haz›rl›¤›n› da
tamamlayarak solu¤u Muaviye (r.a.)'›n yan›n-
da ald›. Ve nihayet k›sa bir süre içinde Muavi-
ye (r.a.) o¤lu Yezid'i ordunun bafl›-
na kumandan tayin ederek onlar›
Kostantiniyye'ye do¤ru u¤urlad›.
Yezid genç bir delikanl›yd›. Ada-
m›n biri Ebû Eyyûb (r.a.)'›n yan›na
yaklaflarak: Görmüyor musun,
Muaviye bafl›m›za gencecik bir de-
likanl›y› komutan olarak görevlen-
dirdi! Ebû Eyyûb (r.a.) adam›n bu
dedikodu kokan sözlerine karfl›l›k
yine ona has flu üslubuyla karfl›l›k
verir: Bundan banane! Bugün bir
genç delikanl› bize reis (baflkan)
olarak görevlendirilmifltir. Bize ge-
lince; bizler Allah yolunda, onun
r›zas› için savafla ç›km›fl birer nefe-
riz. Bizim as›l görevimiz her hal-
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ukârda ona itaat etmektir. 

Ebû Eyyûb (r.a.)'›n bu sözü, adam›n üze-
rinde an›nda etki yapt› ve Allah r›zas› için bir
daha söz konusu mevzuyu konuflmad›- sus-
may› tercih etti! 

Nihayet Ebû Eyyûb (r.a.)'›n ifltirak etti¤i
destek birli¤i, Kostantiniyye surlar› önüne
geldi. Büyük ve yorucu bir yolculuktan sonra
di¤er birli¤e yetiflerek ona kat›lm›fl oldu. 

K›sa zamanda Müslümanlarla Rumlar
aras›ndaki meydan muharebesi surlar›n
önünde fliddetli bir flekilde bafllad›. Her iki ta-
raf da büyük zayiatlar verdi. Ebû Eyyûb (r.a.)
bu muhasarada kahramanca savaflt› ve hiç y›l-
madan, usanmadan ön saflara at›larak ordu-
daki di¤er erlere büyük moral verdi ve onlar›
cesaretlendirdi. 

Bir gün, savafl meydan›nda ordu kahra-
manca düflmana karfl› çarp›fl›rken, genç bir as-
ker, bile bile -göz göre göre- düflman askerle-
ri aras›na dal›verdi. Onu görenler büyük hay-
rete düfltüler. Orada bulunanlardan biri de:
Bile bile kendini tehlikeye att›, dedikten sonra
flu ayeti okudu:"Bile bile kendinizi tehlikeye
atmay›n›z..."

Durumu yak›ndan müflahade eden Ebû
Eyyûb (r.a.)  adama flöyle itirazda bulundu:

"Hay›r! Gördü¤ün olayla okudu¤un bu
ayetin bir ilgisi yoktur. Yoksa siz bu ayeti bu
flekilde mi yorumluyorsunuz? fiüphesiz ki bu

(Bakara Suresi 195. Ayet)
ayet, biz Ensar toplulu¤u hak-
k›nda nazil olmufltur. Allah
(c.c.) ‹slam'› aziz k›l›p onun
yard›mc›lar›n› ço¤alt›nca biz-
ler, Resûlüllah'›n bulunmad›-
¤› bir yerde birbirimizle gizli
olarak flöyle konufltuk: "Biz
mallar›m›z› kaybettik. fiüphe-
siz ki Allah (c.c.), ‹slam'› aziz
k›ld› (güçlendirdi) ve onun
yard›mc›lar›n› art›rd›. Biz ar-
t›k mallar›m›z›n bafl›nda du-
rup da kaybettiklerimizi tek-
rar elde etmeye çal›flsak nas›l
olur?" Bunun üzerine Allah
(c.c.) bizleri ikaz etmek üzere
Resûlüllah (s.a.v.)'e: "Mallar›-

n›z› Allah yolunda harcay›n da kendinizi elle-
rinizle tehlikeye atmay›n" ayetini indirdi.
Böylece as›l tehlikenin mallar›n bafl›ndan ay-
r›lmamak, onlar› ço¤altarak Allah yolunda ci-
had› terketmek oldu¤u ortaya ç›kt›. 

Ebû Eyyûb (r.a.) yine bir gün -sabahtan
akflama kadar durmadan usanmadan rumlara
karfl›- Kostantiniyye surlar› yak›n›nda çarp›fl-
m›fl ve çok halsiz ve yorgun düflmüfltü. Daha
sonra durumu a¤›rlafl›nca arkadafllar› onun
etraf›n› sard› ve onun hastal›¤›yla yak›ndan il-
gilenmeye bafllad›lar. Aralar›ndan bir arkada-
fl›: Allah›m! Ona afiyet ve flifa ihsan eyle! diye
dua edince, Ebû Eyyûb (r.a.) bafl›n› ona çevi-
rerek dedi ki: "Öyle deme, bana dua edecek-
sen flöyle dua et: Allah›m! fiayet bu kulunun
eceli yak›nsa (yak›nda ölecekse) ona ma¤firet
eyle, rahmetini ondan esirgeme! fiayet eceli -
ölüm an›- gelmemiflse, ona flifalar ihsan eyle! 

Ordu komutan› Yezid, Ebû Eyyûb (r.a.)'›n
fenalaflt›¤›n› haber al›nca hemen yan›na, geç-
mifl olsuna gelir. Onu teselli ettikten ve ona fli-
fa diledikten sonra yan›ndan ayr›l›r. Yezid,
Ebû Eyyûb (r.a.)'› çok seviyordu. Her zaman
hal-hat›r›n› sorar ve sayg› hürmette bulunur-
du. O mübarek sahabe, Resûlüllah (s.a.v.)'in
hay›rl› dualar›na mazhar olunca elbette ki
böyle bir insan herkesçe sevilecek ve dost
düflman herkesin kalbinde that kuracakt›r ve
nitekim öyle oldu. 

Ebû Eyyûb (r.a.)'›n durumu günden güne
a¤›rlafl›yordu. Bunun üzerine Yezid tekrar
onun ziyaretine gelir. Yezid onun bu duru-
munu görünce çok üzüldü ve müteessir oldu.
Ona sordu: Benden bir iste¤in var m›? Ebû
Eyyûb (r.a.) vasiyetini soran Yezid'e cevaben:
"Sizler için önem arzeden hususlar›n art›k be-
nim için hiçbir de¤eri yoktur. Ne var ki; Resû-
lüllah (s.a.v.)'den Kostantiniyye (‹stanbul)'nin
surlar›n›n yak›n›na salih bir kimsenin defno-
lunaca¤›n› iflitmifltim; umar›m ki, o salih kim-
se (belki) ben olay›m; bu sebeple öldükten
sonra beni y›kay›n›z; naafl›m› da ‹slam ordu-
sunun ilerleyebilece¤i en ileri noktaya götü-
rüp defnediniz." Ebû Eyyûb (r.a.) bu vasiyeti-
ni yapt›ktan sonra bir müddet sustu, sonra
dedi ki: Resûlüllah (s.a.v.)'›n flöyle buyurdu-
¤unu iflittim: "Kim La ‹lahe ‹llallah der ve Al-
lah'a flirk koflmadan ölürse cennete girer." 
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Ve sabaha karfl› Ebû Eyyûb (r.a.) ruhunu
Allah'a teslim etti. Yezid onun vasiyetini ay-
nen yerine getirmifl, gasledildikten sonra na-
afl›, bugün kendi ismiyle yad edilen türbesi-
nin bulundu¤u yere defnedilmifltir. Defnedili-
flini uzaktan izleyen rumlardan birkaç› me-
raktan gelip müslümanlar›n ne yapt›klar›n›
ö¤renmek isteyince müslümanlar onlara: Biz-
den, Resûlüllah (s.a.v.)'›n yak›n arkadafl›, her-
kesin sevip hürmet etti¤i ve çok yafll› dostu-
muzu kaybedince onu buraya defnettik.
Umar›z onun mezar›na bir zarar vermeye kal-
k›flmazs›n›z. Aksi takdirde ‹slam memleketle-
rindeki kiliselerde bir çan›n çal›nmas›na izin
verilmeyecektir. 

‹slam Ordular›n›n Kostantiniyye surlar›
önündeki muhasaralar›n›n tarihçesi, Hicretin
48. veya 49. y›llar›na rastlad›¤› gelen rivayet-
ler aras›ndad›r.  

Müslümanlar, Kostantiniyye surlar›n›
uzun bir zaman kuflatmas›na ra¤men fetih
gerçekleflmeyince Medine'ye döndüler. 

Rumlar ise, Ebû Eyyûb (r.a.)'›n iyi ve her-
kes taraf›ndan sevilip say›lan biri oldu¤unu
ö¤renince, onun kabrini korumay›, muhafaza
etmeyi üzerlerine al›rlar. Böylece mezar›n üs-
tüne dört sütun üzerine aç›k bir kubbe infla
ederler. Geceleri de buray› ayd›nlatmak için
kandil yakt›r›rlar. Ayn› zamanda senelerce -
Latinlerin ‹stanbul'u istila edip tahrip ediflleri-
ne kadar- Ebû Eyyûb (r.a.)'›n türbe-mezar›
Rumlarca korunmufl, ziyaret mahalli olarak
kullan›lm›fl, k›tl›k ve darl›k zamanlar›nda ilti-
ca edilen kutsal bir mekan olmufltur. Ancak
yukar›da da belirtildi¤i gibi Latinler, ‹stan-
bul'u istila edince, Hristiyanlara ait birçok ki-
lise ve benzeri yerleri y›kt›klar› gibi Ebû Ey-
yûb (r.a.)'›n mezar›n› ve türbesini de muhte-
melen tahrip edip iz ve iflaretlerini ortadan
kald›rm›fllard›r. 

Ebû Eyyûb (r.a.)'›n vefat›ndan sonra Kos-
tantiniyye Müslümanlar taraf›ndan birçok ke-
re muhasara alt›na al›nmas›na ra¤men bir tür-
lü fethedilmesi müyesser olamam›flt›r. 

En son, Sultan 2. Murad'›n o¤lu olan Fatih
Sultan Muhammed Han 5 Nisan 1453 tarihin-
de ‹stanbul'u -Kostantiniyye- Bizans› kuflat-
mak üzere bilfiil muhasaraya bafllam›flt›r. 

En az ikiyüz elli bin kadar, say›ca kala-

bal›k olan Osmanl› ordusu  içinde büyük ve-
liler, alimler ve büyük bilginler de yerlerini
alm›fllard›. 

‹stanbul elli üç gün muhasara edildikten
sonra surlar, Fatih Sultan Muhammed Han'›n
döktürdü¤ü toplar›n gücüne dayanamad›. Ve
nihayet ‹stanbul fetholundu. 

Fatih Sultan Mehmed Han ‹stanbul'a gi-
rince Ayasofya kilisesine gidip orada Allah r›-
zas› için flükür namaz› k›lar ve buras›n› cami-
ye çevirir. Fatih Sultan Mehmed bir ara hoca-
s› Akflemseddin'i yan›na ça¤›rarak kendisine
Ebû Eyyûb el-Ensari (r.a.)'›n kabrini göster-
mesini istedi. Hocas› dedi ki: K›ymetli Sulta-
n›m! Bir yerde -geceleyin- bir nur müflahade
ettim. Umar›m o mübarek sahabenin mezar›
orada olabilir. Nihayet malum yere gidilir.
Akflemseddin Hazretlerinin tahmin etti¤i yer-
de mezar tesbit edilir. Bunun üzerine acele
olarak Fatih Sultan Mehmed'e müjdeyi verir
ve der ki: Saadetli Padiflah›m! Mezar› keflfet-
tik, onun temiz ve pak ruhu da bizleri fetihle
müjdeledi ve flöyle dedi: "Bu gayretinizden
dolay› Allah'a sonsuz flükürler olsun ki, bizi
küfrün karanl›¤›ndan kurtard›n›z." 

Fatih Sultan hocas›na: Beni bu hususta
tatmin edecek, içimdeki flüpheyi  giderecek
bir delil, iflaret gösterebilir misin? Akflemsed-
din hemen yan›nda bulunanlara "fiuray› kaz›-
n›z" dedi. Ve Akflemseddin'in iflaret etti¤i yer
bir metre derinli¤inde kaz›lm›flt› ki, Kufi harf-
lerle yaz›lm›fl bir mermer tafl›na rastlan›ld›.
Mermer tafl›n üstündeki kitabede flu ibare yer
al›yordu. 

"Buras› Ebû Eyyûb (r.a.)'›n kabridir." 

Fatih Sultan Mehmed Han gördü¤ü bu
manzara karfl›s›nda büyük bir heyecana kap›-
l›r ve a¤lamaya bafllar. 

Merhum padiflah ilgililere, bu mübarek
sahabenin kabri üstüne bir kubbe infla edilme-
sini emreder. Sonra da buraya ilaveten bir ca-
mi ve caminin yak›n›na, Tefsir, Hadis, F›k›h,
‹slam tarihi ve di¤er dini ilimlerin ve derslerin
içinde okutulaca¤› bir de medresenin inflas›
için yetkililere talimat verir. 

Yüce Allah bizleri, bu mübarek sahabenin
izledi¤i s›rat-› müstakim'de gitmeyi ve onun
flefaatine nail olmay› nasib eylesin. 
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XVI. yüzy›l›n sonlar›na kadar olan dev-
re, Osmanl› Devleti’nin hemen her sâhada
zirvede oldu¤u y›llard›r. XVII. yüzy›l›n bafl-
lar› ise bünyesinde bir çok içtimaî afetin ya-
y›ld›¤›; ilmî, siyasî, askerî, iktisâdî cihetler-
den muhtelif s›k›nt›larla yüz yüze gelindi¤i,
devletin bütün müesseselerinde gözle görü-
lür bir t›kanman›n kendini hissettirdi¤i y›l-
lard›r. 

III. Mehmed (1595-1603), I. Ahmet (1603-
1617), II. Osman (1618-1622), I.Mustafa
(1622-1623) dönemleri böyle geçmifl, IV. Mu-
rat’›n (1622-1640) güçlükle sa¤lamaya çal›fl-
t›¤› nisbi rahatl›k dönemi sadece mevcûd
problemlerin tahribât›n› geciktirebilmifl, bu
buhranlar Sultân ‹brahîm (1640-1648) ve
IV.Mehmet (1646-1687) devirlerinde de de-
vam etmifltir.(1)

Daha önceleri oldu¤u gibi bu tarihlerde
de bozulmufl düzenin ›slâh› ad›na gerek
medrese ulemâs›, gerekse tasavvufî çevreler
kay›ts›z kalmam›fl, haz›rlad›klar› lâyihalarla
idareye tavsiyelerde bulunmufllarsa da ken-
dileri de ayn› atmosferi teneffüs etmeleri ve
vâki bozulmalar›n odak noktas›nda bulun-
malar› sebebiyle, kurtar›c› ç›k›fllar göstere-
memifllerdir. 

Hatta bu dönemdeki ›slâhat fikirleri ba-
zen yön de¤ifltirerek tekke ve medrese ehli-
nin birbirlerini vaki gerilemeden sorumlu
tutup, idâreye flikayet etmeleri ve de¤iflik
mahfillerde birbirlerini suçlamalar› fleklinde
kendini göstermifltir. Bu karfl›l›kl› flikayetler
bazen ahlâkî ve içtimâî çizgiyi aflm›fl, sonuç-
ta her iki taraf aras›nda zaman zaman ciddi
tart›flmalar olmufltur. 

Daha önceki dönemlerde her iki mües-
sese mensûblar› aras›nda ufak bâz› fikrî tar-
t›flmalar olsa bile, bunlar meslek ve meflreb
ayr›l›¤›na dayanan fikrî ayr›l›klar durumun-
da olup, kitlelere yans›m›fl de¤ildir. Ancak
bu dönemde art›k iki müessese mensûblar›
aras›nda ç›kan ayr›l›klar›n fikrî alandan ç›-
k›p hissiyata dökülmesiyle birlikte toplum-
sal bir problem haline dönüflmüfltür. Netice-
de toplumda yüz gösteren bu so¤uma süre-
cinde her iki oca¤›n baz› mensûblar›n›n bir-

birlerine bak›fllar›nda de¤iflme ve sertleflme-
ler görülmeye bafllam›fl, daha önceki as›rlar-
da da görülen “ehl-i kâl” ve “ehl-i hâl” tar-
t›flmas› belli seviyelerde konuflulurken, bu
dönemden itibaren toplumsal kavgaya dö-
nüflme istidâd› kazanm›flt›r.

‹flte bu de¤iflim vetiresinin bir sonucu
olarak XVII. yüzy›lda IV. Murâd devrinin
(1623-1640) ortalar›ndan (1630) IV. Meh-
med’in saltanat döneminin (1648-1687) ye-
dinci y›l›na kadar olan müddet içinde, tekke
ve medrese ayr›l›¤›n› körükleyen bir ayr›l›k
hareketi ortaya ç›km›flt›r ki, bu harekete ‹s-
tanbul’da Kad›-zâde Mehmed(2) ad›nda bir
vâizin önayak olmas› dolay›s›yla(3) “Kad›-zâ-
deliler” veya halk aras›nda “Fakih ” den boz-
ma “Fak›lar ” hareketi denilmifltir(4).

Târihçi Mehmed Murad’›n ifâdesine gö-
re; “Bat›nî ilimlerin esrâr›na vak›f olanlar
(mutasav›flar) bu çevrelerden uzak durmufl,
onlara techil ve istihfâfla mukabele etmifller-
dir”(5). Ancak Halvetiler ve Mevleviler gibi
baz› tarikat mensuplar› bu duruma kay›ts›z
kalmam›fl, olaylara do¤rudan müdahil ol-
mufllard›r. Nitekim Kad›-zâde Mehmed ta-
raf›ndan bafllat›lan ve bir anlamda tekke ve
medrese ayr›l›¤›n› körükleyen bu harekete
karfl› en etkili muhalefet Halvetî fieyhi Ab-
dülmecîd Sivâsî taraf›ndan yap›ld›¤›ndan
dolay›, onun yan›nda yer alanlar Sivâsîler di-
ye an›lm›fl, neticede oluflan bu tarafgirlik ve
karfl›tl›k târihe, Kad›-zâdeliler-Sivâsîler mücâ-
delesi olarak geçmifltir. Böylece, devletin be-
kas› ad›na öteden beri uzlaflt›r›lmas›nda
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maslahat görülen medrese-tekke çekiflmesi
çok nâzik ve hassas bir dönemde yeniden
çat›flma hâline dönüflmüfltür.

Kad›-zâde ile Abdülmecîd Sivâsî aras›n-
da geçen münâkaflalarda devlet erkân› ve
özellikle IV. Murat oldukça siyâsî davran-
m›flt›r. Nitekim o, iki taraf aras›nda vukû
bulan münâkaflalara müdâhale etmedi¤i gi-
bi kendi icrâât›na uygun va’zlar yap›p fetvâ-
lar veren Kad›-zâdeyi himâye etmifl(6), di¤er
taraftan Abdülmecîd Sivâsî’ye de iltifatlarda
bulunmufltur(7). Bunun sebebi ise aç›kt›r.
Çünkü Pâdiflah muhtemelen yak›n adamla-
r›n›n da telkîniyle, iki taraf aras›nda dengeyi
muhâfaza etmenin hem devlet hem de top-
lum nizâm› aç›s›ndan daha iyi sonuç verece-
¤ini hesap ediyordu. Aksi halde Kad›-zâ-
de’nin aç›kça ve fiilen desteklenmesi karfl›
taraf›n ezilmesiyle sonuçlanaca¤›ndan ve
bunun hâs›l edece¤i tehlikeli olaylardan
korkulurdu(8).

Her hâlükârda Kad›-zâde -Sivâsî münâ-
kaflas› IV. Murad’›n uygulad›¤› siyâset sâye-
sinde sözlü ve yaz›l› safhada kalm›fl, fiilî bir
harekete dönüflmemiflti. Ancak Kad›-zâ-
de’nin 1635’de Abdülmecîd Sivâsî’nin de
bundan dört y›l sonra ölümünü müteâkip,
Kad›-zâde’nin yolundan giden mutaass›p
zümre ile Sivâsî taraftarlar› aras›nda ayn›
münâkaflalar müsâmahas›z ve hoflgörüsüz
bir tarzda büyüyüp geliflmeye, hattâ fiili
mücâdele hâlini almaya bafllam›flt›. 

XVII. yüzy›l›n ilk yar›s›nda özellikle tek-
ke ile medreseden yetiflme vaizler aras›nda
cereyân eden bu tart›flmalara ra¤men inhitat
ve inhilâl dönemlerinde en son çözülen mü-
essese unvân›yla yine tarîkatlar›n canl›l›kla-
r›n› kaybetmedikleri, tasavvuf anlay›fllar›n›
yaymay› sürdürdükleri görülmektedir. Os-
manl› idâresinin hangi mülahaza ile olursa
olsun bu kesimlere karfl› yak›n duruflunun
ve müsamahas›n›n bu canl›l›kta katk›s› bü-
yüktür. 

Ancak bu müsamahan›n zaman zaman
istismâr edildi¤i de görülmüfltür. Bu istis-
mar sünnî anlay›fl›n temsîlcisi olan tarîkat-
larda görülmekle birlikte daha ziyade sünnî
olmayan unsûrlar taraf›ndan yap›lm›flt›r.
Nitekim devletin gösterdi¤i müsamahadan
istifâde ile kimi zaman fiii-Bât›nî düflünceler
siyasî bir görünüm arz ederek taflk›nl›k gös-
termifl, bu taflk›nl›klar bazen tasavvufî cere-
yânlara da ulaflm›flt›r. Neticede Osmanl›’n›n
te‘sîs etmeye çal›flt›¤› devlet kontrolündeki
dînî ve siyasî güce karfl› muhalif siyasî, fikrî
ve bâz› tasavvufî hareketler flerîat’›n örse-
lenmesine, toplumun efkâr›n›n da¤›lmas›na
ve devletin emniyetine, yönelik tav›rlar ola-
rak görülmüfl ve sert tepki ile karfl›lanm›flt›r. 

Umûmiyetle esas dînî akîdelerin muha-
faza edilmesiyle kendilerini vâzifeli adde-
den âlimler, zaman zaman böyle fikirler ile-
ri süren tarîkat ehlinin idâm› yahut da hap-
sedilmesi fleklinde beliren olaylarda önayak
olmufllard›r(9).

Bilhassa Melâmîlerin cezbe halinde söy-
ledikleri ve yapt›klar›, âlimler ve bâz› sûfî-
lerce tepki ile karfl›lanm›fl, genç ve mübtedi
melâmîlerin ya da cezbe halindeki melâmî
ihvân›n›n zahir fleraite tutunanlar taraf›n-
dan tekfîr edilircesine horlanmas› di¤er me-
lâmî erbab›n› da isyân ettirmifl ve arkadaflla-
r›n› koruma yolunu tutmufllard›r. Bu yüz-
den erbab-› flerîat ile melâmîlerin aras› git-
tikçe aç›lm›fl, Melâmî çevreler s›k s›k hü-
kümdar›n takibine ve mahkemeye sevk edil-
me ve flikayete muhâtab olma talihsizli¤ini
tatm›fllard›r(10).

Asl›nda Osmanl› Devleti, tarîkat fleyhle-
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rinden “flerîat” “liyakat” ve “emniyet” ilke-
lerini muhafaza edenleri daima kollam›fl,
haklar›nda bir isnâd söz konusu ise bunlar
en ince noktas›na kadar tetkik edildikten
sonra hüküm verilmifl, suçsuz olanlardan
özür dilenip gönülleri al›nmaya çal›fl›lm›fl-
t›r(11). Hatta idâre sünnî akîdeyi yerlefltirme
politikas›n›n bir gere¤i olarak tarîkat erbab›-
n› bu yola tevcîh etmeye gayret etmifl, onla-
r› himâye ederek Anadolu’nun vahdetini te-
mine gayret sarf etmifltir(12).

Hülasa edecek olursak baz› olumsuzluk-
lara ra¤men Abdülmecîd Sivâsî’nin yaflad›¤›
dönemde devletin de katk›s›yla Osmanl›
beldelerinde muhtelif tarîkat zümreleri tara-
f›ndan muhtelif kanâat ve inançlar hâlinde
tasavvuf cereyânlar›n›n ilerledi¤i görülmek-
tedir. Bu dönemde tarikat zümreleri aras›n-
da faaliyetlerinin yayg›nl›¤› bak›m›ndan
baflta gelen tarikat Halvetiyyedir. Türk in-
san ve cemiyetine en fazla müessir olan olu-
flumlardan biri olan bu tarikat›n keyfiyet
plan›nda tafl›d›¤› özellik kemiyet plan›nda
da kendini göstermifl, ‹stanbul baflta olmak
üzere pek çok beldede Halvetî tekkeleri ek-
seriyeti oluflturmufltur. Bu tarikat ayn› za-
manda siyasi ve içtimai alanda da do¤rudan
yer alarak önemli ifllevler görmüfltür. Özel-
likle Halvetiyye’nin fiemsiye kolunun Ab-
dülmecîd Sivâsî taraf›ndan ‹stanbul’a tafl›n-
mas›yla birlikte taflra kökenli bir fleyh ailesi-
nin XVII. Yüzy›l flehir hayat›na kat›l›m› ger-
çekleflmifl(13), afla¤›da da görülece¤i gibi ge-
rek Abdülmecîd Sivâsî gerekse Abdulahad
Nuri ile birlikte halveti örgütlenmesi top-
lumsal bir zemine de oturarak merkezi bir
misyon üslenmifltir. fiimdi bu misyonun
önemli simas› olan Abdülmecîd Sivâsî’yi k›-
saca tan›maya çal›flal›m.

Hayat›, Tekke ve Kürsü Hizmetleri

Abdülmecîd Sivâsî 971/1563’de Zile(14)

de do¤mufltur(15). “Sivâsî” nisbesiyle meflhûr
olmufltur(16). Babas›, Muharrem ez-Zi-
lî’dir(17). Abdülmecîd Sivâsî otuz yafl›na ka-
dar hem zahiri ilimlerde ders ald›¤› hem de
sohbetlerine ifltirâk ederek feyz ald›¤› amca-
s› Halvetiyye Tarikat› fiemsiye Kolu müessi-

si fiemseddîn Sivâsî (926/1519-
1006/1597)(18)’de gördü¤ü kemâlâta ulafl-
mak ve gönlündeki aray›fla cevap bulmak
için tasavvufa yönelmifltir(19). S›k› riyâzet ve
mücâhedeler sonucu k›sa zamânda sülûku-
nu tamamlam›flt›r. Bu yoldaki samimiyetin-
den ve gayretinden dolay› fiems ona; “Bizi
bi’t-temam ya¤malad›n ve nasb-› ayn›m oldun.”
demek sûretiye taltifte bulunmufltur(20). Re-
cep Sivâsî de onu; “Abdülmecîd cümle hulefâ-
n›n esah ve a’lâ ve cümle akrabâm›z›n ekmel ve
efdalidir ve âdetâ fiemseddîn Sivâsî’nin nüsha-i
sâniyesidir”(21) diye tan›tmaktad›r.

Abdülmecîd Sivâsî tekmîl-i tarîkat ettik-
ten sonra fiemseddîn Sivâsî kendisine icâzet-
nâme vererek Merzifon ve civâr›ndaki flehir-
li, kasaba ve göçerleri irflâd için görevlendir-
mifl(22). bilahare 1005/1596 târihinde Pîr-zâ-
de fieyh Velîyyüddin’in yerine Zile’deki
Halvetî Dergâh›’na (Velîyyüddîn Dergâh›)
halîfe olarak tâyin etmifltir(23).

fiemseddîn Sivâsî’nin 1006/1597’de ölü-
münden sonra Sivas’daki fiemsiyye Dergâh›
postniflînli¤ine o¤lu Pîr Mehmed Efendi geç-
mifltir(24). Bu zât›n iki y›l sonra vefât› üzerine
Dergâh›n postniflînli¤ine fiemseddîn Sivâ-
sî’nin dâmâd› Recep Sivâsî (ö.1008/1599)(25)

oturmufl ancak k›sa bir süre sonra o da vefat
etmifltir(26). Bunun üzerine hulefa ve dervifl-
ler Zile’de irflâd hizmetini yürüten Abdül-
mecîd Sivâsî’nin Sivas’da fiemsiyye Dergâ-
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h›’nda irflâd için ikametleri husûsunda ittî-
fâk etmifller, o da dâvete icâbet ederek Si-
vas’a gelmifl(27) ve fiemsiyye Dergâh›‘nda(28)

meflihât makâm›na oturmufltur. 

Sivas ve yöresinde ilim ve irfân yolunda
kazand›¤› flöhreti(29) dönemin padiflah› III.
Mehmed’e ulaflm›fl ve ç›kar›lan bir hatt-› hü-
mâyün’la ‹stanbul’a davet edilmifltir(30). Pâ-
diflah, kendi el yaz›s›yla yazd›¤› ve Kap›c›-
bafl›’yla gönderdi¤i hatt-› hümâyünda ona
flunlar› yazm›fl:

“Faziletli ve kerâmetli Abdülmecîd Efendi,
merhum ‘ammin fiems Efendi’nin E¤ri Sefe-
ri’nde refâkat›nden, zâhiren ve bât›nen çok me-
nâfi’ler müflâhede itmiflizdir. Ba’de’r-rücu’ Dâ-
ru’s-Saltana’da (‹stanbul) ikâmetlerin murâd et-
mifl idim. Pîrli¤i özr-i kavî olma¤›n izin vermifl-
tim. Hâlâ seni kavlen ve fi’len ve vasfen, ona mü-
flâbehet-i tâmme ile müflabehetin oldu¤u mes-
mu’um olma¤›n, derunumuzdan meyl-i tâm et-
miflizdir. Hatt-› flerîfim vusûlunde, Dâru’s-Sal-
tana’ya hicret itmen emrim olmufldur. ‹hmâl
olunmaya.”(31).

Kaynaklar›n ifâdesine göre, Abdülme-
cîd Sivâsî hatt-› hemâyün’ü al›r almaz; bir-
kaç gün içinde ‹stanbul’a hareket etmifltir(32).

Abdülmecîd Sivâsî’nin ‹stanbul’a nak-
lolmas›yla birlikte Halvetiyye’nin fiemsiye
kolu taflradan merkeze tafl›nm›fl ve bir süre
bu isimle temsil edilmifltir. Bu arada fiemsi-
lik Abdülmecîd Sivâsî’den sonra da Sivas’ta-

ki fiemsiyye Dergâh›‘nda sürdürülmüflse de
bu tekkenin etkinli¤i ikinci planda kalm›flt›r.

Davet üzerine ‹stanbul’a gelen Abdül-
mecîd Sivâsî, Ayosofya yak›n›nda bir eve
yerleflmifl(33) ve yine pâdiflah›n iste¤i üzerine
Ayasofya Câmii’nde va’z ve nasihatte bulu-
nup, hadîs nakli ve tefsîr dersleri vermeye
bafllam›flt›r(34).

Bir süre sonra kendisine bî‘at eden Re-
isü’l-Küttâb La’li Efendi (ö.1009/1600)’nin
hediye etti¤i Eyüp Niflanca’da bahçe içinde
bulunan bir eve yerleflmifltir(35). Dâru’s-sa-
âde a¤alar›ndan el-Hac Mehmed A¤a
(ö.999/1590) taraf›ndan infla olunan Çar-
flamba Pazar› yak›n›ndaki Mehmed A¤a Tek-
kesi(36) 1010/1601 târihinde bofl kal›nca ken-
dilerine tevcîh olunmufltur(37). Daha sonra
Abdülmecîd Sivâsî’ye karfl› muhabbeti olan
Rûmeli Kazaskeri fieyhülislâm Sun’ullâh
Efendi (ö.1016/1607), Sun’ullâh Efendi Câ-
mii olarak da bilinen Atpazar› yak›n›ndaki
Hüsâm Bey Mescidi’ni câmi yap›p, vâizli¤i-
ni Abdülmecîd Sivâsî’ye teklif etmifl, O da
bu teklifi kabul edip cum’a vâizi olarak bu-
rada göreve bafllam›flt›. Bu câmide bir kaç ay
va’z ve nasihatte bulunduktan sonra fiehzâ-
de Câmii vâizli¤i boflal›nca oraya atan-
m›fl(38), ancak Sun’ullâh Efendi’nin hât›r›na
riâyet ederek Hüsâm Bey Mescidi’ndeki
va’z›n› kesmemifl cumaertesi gününe alm›fl-
t›(39). Mehmed A¤a Tekkesi meflihât›nda üç se-
ne kadar kald›ktan sonra Sultan Selim Câmii
yan›ndaki daha sonra kendi ad›yla an›lacak
olan fieyh Yavsî Tekkesi’ne(40) fleyh olmufllar-
d›r(41). Bu arada fiehzâde Câmii’nde iki y›l
kadar görev yapt›ktan sonra Sultan Selim
Câmii vâizli¤i boflal›nca oraya geçmifl ve
1026/1617 senesine kadar orada vâizlik yap-
m›flt›(42). Naîmâ, Târih’inde Abdülmecîd Si-
vâsî’nin Süleymâniye Câmii’nde tefsîr ders-
leri verdi¤ini belirtir(43). Hüseyin Vassâf ise
“pâdiflah’›n arzusuyla Fatih Câmii’ne vâiz
olarak ta’yin oldu” fleklinde bir rivâyet nak-
letmektedir(44).

Abdülmecîd Sivâsî’nin görev yapt›¤› bir
di¤er önemli cami Sultan Ahmet Camii’dir.
Bu camide görevlendirilmesiyle ilgili Mu-
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hammed Nazmin’nin Hediyyetü’l-‹hvân adl›
eserinin Süleymâniye Ktp. Hac› Mahmûd
Ef., nr. 2413 ve ‹Ü Ktp. nr. 1604 numaralar-
daki nüshâlar›n sayfa kenar›nda kime ait ol-
du¤u belli olmayan flu ibâre mevcûdtur;

“Sikattan menkûl olan budur ki, Sultan Ah-
med merhum Câmii fierîf binas›na fluru’ etdikte,
evvelâ bi’z-zât cuma va’ziyesi’ni Üsküdârî Mah-
mûd Efendi’ye teklif ederler. “Be¤im, k›rk sene-
dir kendi câmimizde va’z u nasîhat ederiz zâviye-
mizde. Nihâyet haftada bir gün hât›r›n›z için va-
ral›m.” deyince, Sultan merhûm; “Ayda bir gün
de var›lsa memnun olurum azîzim.” demifl.
Ba’dehu merhûm Cerrâh fieyhi ‹brahîm Efen-
di’ye teklif ederler. Anlar dahi kabûl etmezler ve
derler ki; “Pâdiflah›m merhûm Cerrâh Pafla ile
muahede olundu. Ahde hilâf mümkin de¤ildir.”
Ba’dehu Sivâsî Efendi’ye teklif ederler, anlar ka-
bûl iderler. Nakl-i sahîh la gayru.” (45)

Abdülmecîd Sivâsî Pâdiflah’›n hât›r›na
binâen Sultan Selim Câmii’ndeki vâizli¤ini
b›rakarak, burada cuma vâizli¤i yapmaya
bafllam›fl(46), ölünceye kadar bu câmideki gö-
revini sürdürmüfltür(47).

Gerek hâtiblik, gerekse vâizlik hizmetle-
rinin, hem dinî hem de resmî yönüyle ehem-
miyetli ve toplum içinde etkin bir görev ol-
du¤u ve pek çok ilim adam› ve vâizler züm-
resinin bulundu¤u bir dönemde Abdülme-
cîd Sivâsî’nin ‹stanbul’un bu merkezî ve
önemli câmilerine vâiz olarak ta’yin edilme-
si, hatta Sultan Ahmed Câmii’ne temel at›l-
d›¤› gün pâdiflah taraf›ndan cum’a vâizi ola-
rak atan›p, ölünceye kadar bu câmideki gö-
revini sürdürmüfl olmas›, yapt›¤› va’zlara
karfl› gösterilen büyük teveccüh, onun zâhi-
rî ve bât›nî ilimlere olan vukufiyeti yan›nda,
hatipli¤ini de gerek devlet erkân›, gerek ilmî
çevreler, gerekse halka kabul ettirmifl birisi
oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bu durum
onun içinde yaflad›¤› toplumla bütünleflebil-
di¤ini de göstermektedir. Abdülmecîd Sivâ-
sî’nin hem resmî, hem de dinî yönden önem-
li görevlerde istihdam edilmesi ve kendisine
de¤iflik çevrelerce gösterilen teveccüh dik-
kate al›nd›¤›nda Pâdiflah taraf›ndan ‹stan-
bul’a ça¤r›lmas›n›n bir gerekçesi de ortaya

ç›km›fl oluyordu.

2. Olumsuz tav›rlara muhalefeti ve
siyasi otoriteyi uyar›c›l›k misyonu:
Abdulmecit Sivasi’nin tekke fleyhli¤i ve
kürsü vaizli¤i yan›nda onu
yaflad›¤›dönemdeki sûfilerden ayr›cal›kl›
k›lan bir özelli¤ini Muhammet Nazimi flu
ifadeyle dile getirir.  “fierîat ve tarîkat yoluna
gayrette zerre kadar kusûr ve ihmâlleri olmazd›.
Hatta ehl-i sünnet ulemâs›n›n büyükleri olan sû-
fîyyenin seyyidlerini dalâlet ve bid’ate nisbet
edenlerle, f›k›h kitâblar›ndan, tefsîr ve hadîsler-
den deliller getirmek sûretiyle gerçe¤i ortaya ç›-
karmak için mücâdele ve muârazaya giriyor, bu-
nu emr bi’l-ma‘rûf ve nehy ani’l-münker olarak
kabul ediyordu.(48) Bu tavr› ileke edinen Sivasi
fieriat ve Tarikat yolundaki gayretleri sebe-
biyle döneminde yaflanan tart›flmalara
do¤rudan müdahil olmufl, gerek yazd›¤›
eserlerde gerek kürsülerde ve ilmi mah-
fillerde savundu¤u hususlar› dile getirmek-
ten çakinmemifltir. Onun bu minvalde karfl›
ç›kt›¤› iki zümre vard›r. Bunlardan birisi
kürsü vaizlerinden oluflan tarikat karfl›t›
Kad›zadeler zümresi, di¤eri ise zahir fleriate
muhalif davran›fllar›ya fitneye sebep olduk-
lar›n› düflündü¤ü ‹dirisiler.  fiimdi  k›saca bu
iki zümreye karfl› tak›nd›¤› tavr› görmeye
çal›flal›m.

a) Tarikat karfl›t› zümrelere ve
‹drisilere karfl› mücadele misyonu:

Abdülmecîd Sivâsî bir taraftan tekkesin-
de di¤er taraftan da cami kürsülerinde halk›
irflad etmeye devam ederken döneminde or-
taya ç›kan taflk›n fikirli vaizlerle özellikle de
bid’atler, tarîkat faaliyetleri ve bâz› tasavvu-
fî meseleleri kendine göre tart›flma mevzûu
yap›p bu yolda gidenlere afl›r› hücumlarda
bulunan Kad›-zâde’ye ve taraftarlar›na karfl›
sessiz kalmam›fl, câmi kürsülerinde ve de¤i-
flik mahfillerde tart›flmalara do¤rudan kat›-
larak iddiâlara cevâplar vermifltir. Hatta o,
bu iddiâlara cevap vermekle kalmay›p, Ka-
d›-zâde’yi, “Ermiflleri ve tarîkat› tan›m›yor,
z›nd›kt›r.” diye a¤›r bir dille itham da etmifl-
tir(49).

Kâtip Çelebi iki taraf aras›ndaki yaflanan
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münâkaflalardan dolay›; “Bu iki fleyh zamâ-
n›nda birbirlerinin tam z›dd› olup, meflreb-
lerinin baflka baflka oluflu yüzünden arala-
r›nda Besûs savafl› vard›”(50) demek sûretiy-
le hadisenin boyutuna dikkat çekmektedir.
Kad›-zâde ve Abdülmecîd Sivâsî aras›nda
tart›flma konusu olan ve biraz da o günkü
fikrî ortam› yans›tan husûslar› kaleme alan
Kâtip Çelebi, “bu yazd›¤›m konular›n ço-
¤unda Kad›-zâde bir taraf›, Abdülmecîd Si-
vâsî de öbür taraf› tutup, ifrat ve tefrit tara-
f›na giderler, iki fleyhin taraf›n› tutanlar da
birbirleriyle tart›fl›p kavga ederlerdi.”(51) de-
mektedir. 

‹lk defa Kad›-zâde Mehmed Efendi tara-
f›ndan tart›flma konusu olarak ortaya at›-
lan(52) meselelerde(53) Kad›-zâde müsbet
ilimlerin tahsilinin gerekli olmad›¤›, H›z›r
(as)’›n hayâtta olmad›¤›, ezan ve na’t-› nebe-
vî, mevlüt, Kur’ân ve sâir fleyleri makamla
ve güzel sesle okuman›n câiz olmad›¤›, tarî-
kat erbâb›n›n “devrân” ve “semâ’” yapmala-
r›n›n meflrû’ olmad›¤›, sigara, kahve ve keyif
verici fleylerin harâm oldu¤u, cemaatle nâfi-
le Regâib, Berat ve Kadir gecesi namaz› k›l-
man›n câiz olmad›¤›, eflyân›n tesbihinin kâl
ile de¤il, hâl ile oldu¤u, denizde avlanan her
hayvan›n yenilebilece¤i gibi husûslar› dile
getirmifl, örf, adet ve gelenekleri dikkate al-
may›p, hissiyat› da ifle kar›flt›rarak itidalden
uzak, müfrit bir tav›r tak›nm›flt›r. Kâtip Çe-
lebi’nin ifâdesiyle, “ihtilâfl› sorular› ahmak-
lar›n aya¤›n› ba¤layacak köstekler gibi kul-
lanm›flt›r”(54).

Asl›nda bu tart›flmalar›, içtimâî hayât›n
bütününde meydana gelen sars›nt›n›n bu
müesseselerdeki tezâhürü fleklinde yorum-
lamak mümkündür ve burada dikkat çekici
ve vahim olan söz konusu meselelere Kad›-
zâde’nin veya Abdülmecîd Sivâsî’nin ne fle-
kilde cevâp verdiklerinden ziyade, meselele-
rin bizzat kendileri, yâni mâhiyetleridir(55).

Bir baflka vahamet de bu s›radan mesele-
ler bahane edilerek Kad›-zâde ‘nin XVII.
yüzy›lda devletin türlü alanlarda geri kal›fl›-
n›, Birgivî gibi, bid’atlere ba¤lamas›, câhil
halk› okflayan konuflmalar› ile onlar› kendi

taraflar›na çekip, bidatlerin kayna¤› olarak
gördü¤ü ve gerilemeden sorumlu sayd›¤›
mutasavv›flara karfl› düflmanca tav›r tak›n-
m›fl olmas›d›r(56). Katip Çelebi’nin de ifade
etti¤i üzere Kad›-zâde’nin ilk bak›flta bidat
ve hurafelerle mücadele ediyor görünmesi-
ne ra¤men as›l hedef kitle olarak mutasav-
v›flar› seçmifl(57), neticede bu karfl› durufl,
kendine yak›n çevreler taraf›ndan idâreye
ve tarîkatlara karfl› yozlaflt›r›lm›fl bir tasfiye-
cilik hareketine dönüflmüfltür.

Neticede Kad›-zâde’nin bu tavr› ve özel-
likle Halvetîler’e ve Mevlevîler’e yapt›¤›
a¤›r hücumlar, hem öteki tarîkat çevrelerin-
de, hem de tabîat›yla daha çok Halvetîler ve
Mevlevîler aras›nda bir tepki ve mukâvemet
cephesi oluflturmufltu(58).

Bütün bu zikretti¤imiz husûslarda her
iki taraf›n da farkl› de¤erlendirmeye gitme-
leri onlar›n mizaçlar›n› aksettirmesi bak›-
m›ndan oldukça dikkat çekicidir. Abdülme-
cîd Sivâsî’nin medrese tahsili yan›nda mefl-
reb îtibâriyle tasavvuf ehli olmas›, Kad›-zâ-
de’nin ise medreseden yetiflme birisi olmas›
ve tasavvufa uzak durmas›na ra¤men, Ab-
dülmecîd Sivâsî’nin yaklafl›m›n›n Kad›-zâ-
de’ye göre daha mâkul ve mant›kî oldu¤u
dikkate de¤er. Bu tav›r, Kad›-zâde’nin böy-
lesi konular› diline dolay›p, karfl› ç›kanlara
afl›r› muhalefetinin arkas›ndaki niyetin ne
oldu¤unu hakl› olarak sorgulamaya götür-
mektedir. 

Kendisini flerîatin müdâfîi olarak gören
ve bundan dolay› teveccühe mazhar olan
Kad›-zâde’nin flöhreti zamânla yay›lmaya
bafllam›fl, bu flöhret IV. Murat’a kadar ulafl-
m›fl ve onun husûsî iltifat›na mazhar olmufl-
tur. Kad›-zâde’nin bu durumu söz konusu
tart›flma konular›n› ileri sürmesinde ve tar-
t›flt›¤› zümrelere karfl› cesaretinde bir daya-
nak oldu¤u gibi özellikle padiflah›n icraat›na
uygun fetvalar verip (tütün haram say›lmas›
fleklinde verdi¤i fetva gibi) Pâdiflaha yak›n
olduktan sonra kürsülerde bu iltifattan isti-
fâde ile gerek tarikat erbab›n› gerekse devlet
büyüklerini elefltirmekten çekinmemesin-
de(59) de ayn› dayana¤›n rolü oldu¤u söyle-
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nebilir. 

Ulaflt›¤› boyutlar dikkate al›nd›¤›nda
Kad›zadelilerin müfrit tav›rlar› karfl›s›nda
Sivâsî’nin karfl› duruflunun hiç olmasa daha
sonralar› oldu¤u gibi tart›flmalar›n fiili saha-
ya intikalini önleme gibi önemli bir katk›
sa¤lad›¤› söylenebilir. Di¤er taraftan bu
olaylar›n yafland›¤› dönemde ‹stanbul’da bir
çok mutasavv›f ve âlim bulunmas›na ra¤-
men, Sivâsî’nin öne ç›k›p, düflüncelerini çe-
kinmeden söyleyebilmesi, cesâret sâhibi bir
kiflili¤e sâhib oldu¤unu da göstermektedir.
Bu cesaretinde Kad›zâde’de oldu¤u gibi ida-
renin yaklafl›m›n›n rolünü de dikkate al›n-
mal›d›r.

Abdülmecîd Sivâsî bu dönemde bir ta-
raftan tarîkatlere karfl› yürütülen bu taassub
ile mücâdele ederken, di¤er taraftan da, fa-
aliyetlerini gizlice sürdüren Melâmîler ve
özellikle ‹dris-i Muhtefî’nin flerîate muhâlif
gözüken, avam taraf›ndan anlafl›lmas› güç
olan görüfl ve davran›fllar›n› yaymalar›na ve
bir mani olmad›¤› halde faaliyetlerini de giz-
lice sürdürmelerine fiteneye sebebiyet ver-
di¤i gerekçesiyle fliddetle karfl› ç›km›fl, her-
kesin havsalas›na s›¤mayacak taflk›n fikirle-
rin yay›lmas›na mâni olmaya çal›flm›flt›r.
Onun bu tavr›n› flerîate ba¤l›l›ktaki hassâsi-
yetine ve kiflisel mizâc›na ba¤lamak müm-
kündür. Ayr›ca bu durum onun yaklafl›m›-
n›n devletin bu tür hareketlere bak›fl›yla pa-
ralellik arz etti¤ini de göstermektedir. Kana-
atimize göre gerek Sivasî’nin gerekse idarî
çevrelerin bu guruplara karfl› tak›nm›fl oldu-
¤u tavr›n iki gerekçesi vard›r: Bunlardan bi-
ri, flerîatin hamisi olma s›fat›yla dînî ve siya-
sî gücünü koruma çabas›, di¤eri ise bâz› ta-
rîkat ehlinin veya bu kisveye bürünen çevre-
lerin flerîate muhalif sözlerinin avam taraf›n-
dan yanl›fl anlafl›labilece¤i, dolay›s›yla onla-
r› flafl›rt›p, dalâlete sevk edebilece¤i endifle-
sidir ki, her iki halde de gaye toplumun bir-
lik ve beraberli¤inin temini ve sosyal zemini
sa¤lam tutma çabas›d›r. 

Sivâsî’nin en mümeyyiz vasf› belki de
Ehl-i Sünnet’in s›k› bir ba¤l›s› ve savunucu-
su olmas›d›r. Onun eserlerinde de s›kça vur-

gulad›¤› ve dikkat çekti¤i hususlar›n bafl›n-
da fleraite ba¤l›l›k ve Sünni çizgiyi koruma
gelmektedir.

Muhammed Nazmî, onun bu tavr› ile il-
gili olarak flunlar› söylemektedir:

“Pîrimiz Hz. Sivâsî, gayet gayret-i fieri’at
ve tarîkat çekti¤inden, emr bi’l-ma‘rûf ve nehy
ani’l-münker itmekte ifrât-› mübâla¤a iderlerdi.
Zira nâs›n ‹drîs’e nisbet etdikleri kelimât-› küfür
ve ilhâd ve z›nd›kay› istima’ itdikde, mü’min ve
muvahhidden kizb ve bühtân ve iftirâ sâd›r ol-
maz îtikâd›nda idiler.” (60) ‹flte bundan dolay› Ka-
d›zâde ve ‹drîsîler taifesine tâbi olanlar ve kendi
taraf›ndan olup, câhil olan kimseler, düflmanl›k-
ta afl›r›ya gidiyor, “ad› ç›kan zarara u¤rar” sö-
zünde oldu¤u gibi nice sade gönüllerin gönlü da-
¤›l›yor, zâhiren ve bât›nen yüce rütbesine mu-
habbet kademiyle yükselemeyip, kalb nûrlar› in-
kâr perdesiyle örtülüyor, hakîkat güneflini müflâ-
hededen gafil kal›yorlard›. E¤er Sivâsî Efendi’nin
meczûblar ile muâmeleleri, Kad›zâde ve ‹drîsî-
ler’le muârazalar› olmasayd›, bütün bu insanlar
aras›nda yüce kadrleri günefl gibi gözüküp,
“Ebû’n-Necîb-i zamân”(61) ve “Cüneyd-i Dev-
rân” olduklar› ortaya ç›kacakt›.”(62) Bu ifadeler-
den de anlafl›l›yor ki asl›nda Sivasî’nin bu
zümrelere karfl› tavr› lehinde de¤il aleyhin-
de tecelli etmifltir.

Sivâsî’nin bir baflka dikkat çekici vizyo-
nu da idareyle ve padiflahlarla olan münase-
betlerinde tak›nd›¤› tav›r ve tutumudur.

b) Pâdiflahlarla Münâsebetleri ve
Uyar›c›l›k Misyonu 

Osmanl› tarihi boyunca genelde pâdi-
flahlar›n›n hürmetini kazanm›fl olan tarîkat
fleyhleri onlardan gördükleri deste¤e mukâ-
bil devleti her f›rsatta desteklemifl, devletin
muhafazas› ve devam› yolunda gayret sarf
etmifller, dini konularda zafiyet yafland›¤›,
ihmal ve istismar gözlemlediklerinde de on-
lar› uyarmaktan çekinmemifllerdir.

Abdülmecîd Sivâsî de, devrin idârecile-
riyle, özellikle pâdiflahlarla iyi münâsebetler
içinde olmufl, zamân zamân toplumdaki bo-
zulmalara dikkat çekmifl, bunun düzeltilme-
si husûsundaki fikirlerini devlet adamlar›na
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gerek yaz›l› gerekse sözlü olarak söylemek-
ten çekinmemifltir. Di¤er taraftan devlete
hizmet ve sadakati benimsemifl, pâdiflahlar›
ulü’l-emr görüp onlar› yeri geldi¤inde öv-
mekten de geri durmam›flt›r. 

III. Murat (982/1574-1003/1595), III.
Mehmed (1003/1595-1012/1603), I. Ahmed
(1012/1603-1026/1617), I. Mustafa (Üç ay),
II. Osman (1027/1618-1031/1622) ve IV.
Murat (1032/1623-1049/1640) dönemlerin-
de ilim ve irfân›, fazîlet ve kemâliyle büyük
bir nüfuz ve hürmete mazhar olan Abdül-
mecîd Sivâsî’yi, pâdiflah ve devlet erkân› ta-
raf›ndan da fikir ve re’yine baflvurulan, du-
âs›na mürâcaat olunan bir flahsiyet olarak
görüyoruz(63).

Muhammed Nazmî’nin nakletti¤ine gö-
re, IV. Murat Ba¤dat seferine ç›karken k›l›ç
kuflanma ve duâ için Abdülmecîd Sivâsî, ‹s-
mâil Efendi(64) ve Kad›zâde’yi huzûrlar›na
dâvet etmifl, âdet oldu¤u üzere pâdiflah›n
beline Hz. Ömer’in k›l›c›n› Abdülmecîd Si-
vâsî ba¤lam›fl(65), ordu hareket etti¤inde de
pâdiflah›n önünde yürüyerek onu u¤urla-
m›fllard›r(66).

Mesela I. Ahmed ile, karfl›l›kl› îtîmad
esas›na dayanan samîmî ve s›cak bir münâ-
sebet içinde oldu¤u ve hatta pâdiflah›n ken-
disine, “Pederim” diye hitab etti¤i rivâyet
edilir(67). Abdülmecîd Sivâsî’nin pâdiflah›n
zât›na karfl› tavr› ise hep sevgi, ta’zimkâr ifâ-
de ve duâ hissiyle doludur. Nitekim onun
hakk›nda: “Pâdiflah›m›z ehl-i Hak’d›r. Niyeti
hâlis ve murâd› hakd›r. Mercûdur ki, nûr-› Hak-
la derûnu pür nûr olup, dâimâ kalb-i fierîfi i’lâ-i
fler’le mesrûr ve a’dâs› makhûr ola ”(68) diye te-
mennide bulunurken, eserlerinde bu temen-
nisini zamân zamân dile getirmekte, halka
ve muhiblerine ulu’l-emre itâati s›k s›k tel-
kîn etmektedir.

Buna ra¤men dini hassasiyetin ihmal
edildi¤i hususlarda idârecileri yönetim ihla-
linden dolay› uyarmaktan çekinmedi¤ini de
tesbit ediyoruz. Nitekim Letâifü’l-Ezhâr adl›
eserinde pâdiflaha flu îkaz ve tavsiyelerde
bulunmaktad›r: 

“Halk› men sâdedinde olan hükkâm flerîatin
hudûduna tecâvüz edip, harâmdan kaçmay›nca,
avâm-› nâsdan flerîat hudûdunun dahilinde kim-
se kalmaz. fiu hâlde bu insanlar üzerine nazîr
olan halîfetullâh hazretlerine kullar›n hizmetini
bunlara ›smarlad›ktan sonra ihmâl etmeyip, on-
lar›n ne hâlde olduklar›n›, flerîat›n emirlerini uy-
gulay›p uygulamad›klar›n›, dîni ve ›rz-› saltana-
t› ve halîfetullâh hazretlerinin devletini himâye
üzereler mi, yoksa evvelâ kendileri bu hudûdu
çi¤neyip de avâm-› nas dahi bilkülliye bu hudut-
lar› çi¤neyip, âlemi fesâda vermifller midir bilme-
si gerektir. Zîra kullar içinde garazs›z kimse ek-
sik de¤ildir. Onlardan bunu sormaya ise himmet
ve fesâd› def edecek hâlis niyet gereklidir. Yoksa
haflir gününde sual ve azab, Resûl’u incitmekten
korku vard›r.” (69)

Sivâsî asl›nda “…dörtyüz kadar ipek
tüccar›n›n idam›na yöneldi¤inde Zembilli
Ali Efendi’nin Yavuz’u uyarmas› Onun da:
“Tedabir-i mülkiyeye kar›flmak vazifeniz
de¤ildir.” demesi üzerine Zembilli’nin:
“Umur-› ahiretinizdendir ve bizim hakk-›
müdahalemiz vard›r. Bu adamlar› ikaz eder-
seniz fîhâ ve illa ikab-› azim vard›r”(70) flek-
lindeki ikaz›nda oldu¤u gibi idari yükümlü-
lükte ahiret sorumlulu¤unun ihmal edilme-
mesine vurgu yapmakta ve kendisinde mü-
dahale hakk› bulunmaktad›r.

Mesela içkinin ‹slâm’da de¤er tafl›mad›-
¤› için mâl say›lamayaca¤› husûsuna iflâretle
kendi döneminde onun mâl-› mütekavvim
say›lmas›n› tenkid eden Abdülmecîd Sivâsî,
bu husûsta da ayn› vurguda bulunmakta ve
pâdiflah› uyararak flunlar› söylemektedir: 

“Pâdiflah-› ‹slâm’a bu konuda lây›k olan âyet
ve hadîsde harâml›¤› sâbit olan fleyden hâs›l olan
mâldan vazgeçip, kötülüklerin anas› olan pisli¤i
kald›rmakt›r. Zîra “Ey inananlar! Do¤rusu
müflrikler pistirler...”(71) âyeti üzere bu murdar
fley murdar olan kâfirlerin iken, ‹slâm yurduna
girip, kullar›n hizmetine sarf edilmesi lây›k gö-
rülmekte ve insanlardan olan fleytân tabîatl›lar
taraf›ndan “hazîneye sa’yediyoruz” diye hak sû-
retinde gözüküp, ‹slâm pâdiflah›n› gururland›r-
ma yoluna gitmekte ve bu hareketleri hazînenin
bereketini götürmeye sebebiyet vermektedir. Ka-
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semle söylüyorum ki, onlar›n bu tutumlar› samî-
mî olmay›p, bu necis fleyin bir akçesini dahi hazî-
neye koymak sa’y de¤ildir. Belki tahribdir. fiâyet
pâdiflah›m›z bunu kald›r›p yerine hazîne için
gaybdan onun daha az›n› dilese hazîne bereketle-
nirdi. Bu konuda varid olan âyât ve hadîslere
ta’zîmen bütün fesâdlar›n kökü olan bu kap›y›
kapayas›n›z. Belki de Allâh’›n gazab›na mazhar
olup, etrafta fesâd ve mezâlimin fluyu’una ve
düflmanlar›n hücûmuna sebep, bu necisin ‹slâm
beldelerinde al›n›p sat›lmas›d›r. Kald›ki bu necis
olan fleyin al›n›p sat›lmas›ndan hâs›l olan kazan-
c›n mevcûd fesâd›n def’i için harcanmas›, Al-
lâh’›n gazab› ve fesâd›n artmas›na sebebiyet ver-
mektedir. Bu durumun ortadan kald›r›lmas› ilâ-
hi lâtîfelere sebep olup, pek çok zahmet ve mihnet
ile def olacak fesâdlar ve zulumler Allâh’›n kud-
ret eliyle ref’ olurdu.” (72)

Muhammed Nazmî, Abdülmecîd Sivâsî
ile IV. Murat aras›nda geçen bir hadîseyi de
flöyle naklediyor:

“Sahîh bir nakille anlat›ld›¤› üzere; Sul-
tan Murat Ba¤dat’› feth etme¤e niyet etti¤in-
de Sivâsî Efendi’yi dâvet edip; “Ba¤dat’› feth
etme¤e niyet etti¤imi duymuflsundur. Fetih
müyesser olur mu? Bize haber ver.” dedi-
¤inde, Sivâsî Efendi; “Evet pâdiflah›m, “...Siz
Allah’ (›n dînine, peygamberine) yard›m ederse-
niz, o da (düflman›n›za karfl›) size yard›m
eder...”(73) âyeti ile sâbittir ki, e¤er reâyâya
adâlet eder ve üzerlerinden zulmu def ve
gadaba u¤rayanlardan afv, fukarâya in’âm
ve ihsân ile Allah’a nusret edersen, Allah da
sâdece Ba¤dat’›n fethi ile de¤il daha nice
beldelerin fethiyle nusret eder.” demifltir.(74)

Taraflar aras›nda bu ve benzeri pek çok sual
ve cevaptan sonra, Sultan Murat; “Ben senin
müflâhedenden sual ediyorum. Bana müflâ-
hadenden haber ver. Zîrâ kâmil fleyhler
Levh-i Mahfûz’a bak›p hakîkate muttali ola-
bilirlermifl. Ben seni tecrübe ediyorum. E¤er
sen onlardansan elbette müflâhadenden söy-
lemelisin” der.(75) Sivâsî Efendi de bu ›srâr
üzerine “Evet pâdiflah›m, otuz dokuz gün
muhâsara edip, k›rk›nc› gün fetih müyesser
olur.” diye müflâhedesini belirtir. Pâdiflah;
“ya vezîrlerden kimse flehid olur mu?” diye

sordu¤unda da; “Ve-
zîr-i âzam’›n(76) flehîd
olur Pâdiflah›m. Lut-
fedip baflka sual sor-
may›n” demifltir.”(77)

Bu arada yöne-
timde ahirete taalluk
eden meseleler söz
konusu oldu¤unda
muhakkik kimselerle
meflveretin lüzûmu-
nu ›srârla savunan
Abdülmecîd Sivâsî,
bu konudaki düflün-
celerini flu flekilde di-
le getirmektedir: 

“Pâdiflah hazretle-
ri, devletinin ömrünün
uzun olmas›n›, dünyâ
ve âhiret saâdetini isti-
yorsa ehl-i Hak kimse-
leri aray›p bulmal› ve vâki hâli onlardan sorma-
l›d›r.” (78)

Yine, I. Ahmed’e sundu¤u manzum fli-
kâyetnâmede, bu genç hükümdâra memle-
ketin ahvâl ve idâresinin bozuklu¤unu ac›
ve sert bir dille anlatm›fl, muvaffakiyet için
kendisine adâlet ve meflveret tavsiye etmiflti.
Afla¤›daki sat›rlar bu manzûmeden al›nm›fl
beyitlerdir:

Dinle ey pâdiflehim nâfi’ olan sözlerimi
Habl-i Kur’ân ile sâbit kadem ol bi’l-ikrâm
Bed düâ-y› fukarâdan seni az var sakunur
Habl-i Kur’ân ile sâbit kadem ol bi’l-ikrâm
fiahsa mans›b m› gerek, mans›ba âdem mi gerek
Dîn ü devlete layik nedir ey fahr-i kirâm.
Cevr u zulmün sebebi Rûm u Arap içre bu kim
Câhili zâlimi vâli k›larak tutdu zalâm
Biri bu câhile hiç maslahat ›smarlama kim
Geçe ashâb-› maârif önüne ola imâm
Ulemâ zeyyine girdi cühelâ at sald›
Bu dürür sâha-yi dîni bozan ey fahr-i izâm
Küfr ile mülk durub zulmile durmasa gerek
Sak›n ey flâh-› cihâniyân ü cihândâr müdâm
Tifle-i hikmetile mezra’a-i ma’delet 
Meflveret tohumunu saç sula dimâ¤ ile müdâm(79)
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Netice olarak diyebiliriz ki, Sivâsî, tarî-
kat fleyhi ve devrin önemli vaizlerinden biri
olarak, halk aras›nda kazand›¤› nüfuzunu
devlet ricâline kabûl ettirmifl, ahirete taalluk
eden ifllerde bu nufuzunu kullanarak yöne-
ticileri uyarmaktan kaç›nmam›flt›r. 

3. Sivâsîyye fiûbesi’ni ‹stanbul’da
Temsil ve Tesisi

Sivâsîyye, Halvetiyye tarîkat›n›n dört
ana kolundan biri olan fiemsiyye’den do¤-
mufl olup(80), onun tek ve son flûbesidir. Bu
flûbe ilk dönemlerde fiemsiyye’nin ‹stan-
bul’daki temsîlcisi konumunda iken bilâha-
re müstakil bir flûbe olarak teessüs etmifltir.

Harîrî-zâde ve Sâd›k Vicdânî, fiemsiyye-
yi Halvetiyyenin dört ana kolundan biri ola-
rak de¤erlendirip, Sivâsîyyeyi de fiemsiy-
ye’nin bir flûbesi olarak gösterirken(81), Sefîne
yazar› fiemsiyye’yi ve Sivâsîyye’yi “Sivâsîy-
ye” bölüm bafll›¤› alt›nda ele almakta ve Si-
vâsîyye’nin Abdülehad Nûrî(82) vâs›tas›yla
‹stanbul’da intiflar ederek fiemsiyye ad›yla
bir Halvetî flûbesinin do¤du¤unu, bilâhare
fiemsiyye’den de Sivâsîyye flûbesinin ortaya
ç›kt›¤›n› belirtmektedir(83).

Farkl› gibi gözüken bu rivâyetleri birlik-
te de¤erlendirdi¤imizde, fiemseddîn Sivâ-
sî’nin kurmufl oldu¤u bu kolun hem fiemsiy-
ye hem de Sivâsîyye olarak isimlendirildi¤i-
ni de söyleyebiliriz. Öyle ki her iki flekildeki
isimlendirme yan›nda, gerek Vicdânî gerek-
se Vassâf, fiemsiyye’nin Abdülehad Nûrî ta-
raf›ndan ‹stanbul’da yay›ld›¤› ve orada da
bir kolun teflekkül etti¤i husûsunda birleflir-
ler(84). Asl›nda bu flûbe ilk önceleri müstakil
bir flûbe olmaktan ziyâde fiemsiyye’nin ‹s-
tanbul’daki bir temsîlcisi konumundad›r.
Ancak bilâhare gerek Abdülmecîd Sivâsî ge-
rekse Abdülehad Nûrî ve onlar›n halîfe ve
muhibleri taraf›ndan ‹stanbul ve d›fl›nda ge-
nifl bir yay›lma imkân› bulmufl, netîcede Si-
vâsîyye ad› alt›nda müstakil bir flûbe olarak
an›lm›flt›r. Her iki fleyh de fiemsiye kolu için-
de bir içtihâd ve tecdîde gitmemifllerdir(85).
Bu durumda fiemsiye’nin kolunun Sivâsîyye
ad›yla an›lmas› her iki fleyhin ayn› âileye

mensûb olmas› ve bu âilenin de Sivâsîler di-
ye tan›nmas›ndan kaynakland›¤› da söyle-
nebilir. Nitekim Abdülmecîd Sivâsî’nin Yav-
sî Tekkesi’nin Sivâsî Tekkesi olarak da an›l-
mas›, Abdülehad Nûrî’nin ise bu tekkede
görev yapmam›fl olmas› bu hususu teyid et-
mektedir.

Sivâsîyye flûbesi Abdülmecîd Sivâsî ve
Abdülehad Nûrî dönemlerinde ‹stanbul’da
ve sâir bölgelerde k›sa zamanda yay›lm›fl ol-
mas›na ra¤men, bu yayg›nl›¤› ve flöhreti, on-
lardan sonra devam edememifltir.

Muhammed Nazmî bu husûsu dile geti-
rirken flöyle demektedir: “ Fî zemâninâ bu tâ-
ife-i âlî-flân ve bu zümre-i ârifân-› kerâmet-ün-
vân ve bu câmi’-i kemâlât-› insâniyye-i ilâhiyye
olan mahbûb-› cenâb-› Rahmân, ekall-i kalîl, bel-
ki ink›râz mertebesine varm›flt›r”(86). Muham-
med Nazmî bu ink›râz›n gerekçesini ise flöy-
le aç›klamaktad›r; “Hak budur ki, mürflidler
ümmî olub, evlâd-› meflâyih seccâde niflîn-i peder
olal›, ekserî dervîflan, ta¤yirü’fl-flekli li-ecli’l-ekl
etmifllerdir.”(87)

Hüseyin Vassâf Bey Tomâr-› Turuk-›
Aliyye’ye dayanarak, ‹stanbul’da zamanla
bu flûbeye mensûb k›rk kadar zâviyenin te-
flekkül etti¤ini haber verdikten sonra, bunla-
r›n hayli flöhret kazanmalar›na ve Abdüle-
had Nûrî’nin zaman›n›n müceddidi olmas›-
na ra¤men, tarîkat›n devam›n› sa¤layacak
kudretli hâlefler yetifltirilememifl olmas›n-
dan dolay›, daha fazla yay›lamad›¤› gibi,
mevcûd zâviyelerinin de zamanla di¤er kol-
lara mensûb meflâyihin idaresine verildi¤ini
ifâde eder.(88)

4. Eyüp’te Bir Sivâsî Oca¤›: Sivâsî
Tekkesi

Eyüp Niflanca semti, Dü¤meciler mahal-
lesi, Niflanca caddesi üzerinde(89) türbesinin
de bulundu¤u bahçede 120 ada 34 parsel
üzerine inflâ edilen Abdülmecîd Sivâsî’nin
evi(90) o henüz hayatta iken vezîrler, ulemâ,
devlet erkân›, tarîkat fleyhleri, fukarâ ve der-
vîfllerden, her gün k›rk-elli, belki daha fazla
kimsenin topland›¤› ve sabah akflam befler
alt›flar sofra yemek verilen, sohbet ve zikir
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halkalar› oluflturulan bir mekân olarak hiz-
met vermifltir(91).

Nazmi Efendi Sivâsî’nin hânesinde dört
han›m› ve onbefl-yirmi kadar hizmetçisinin
bulundu¤unu ve hiç bir maddi s›k›nt› çek-
medi¤i gibi onlara oldukça rahat bir hayât
temin etti¤ini, eline geçenleri evlâtlar›na
paylaflt›rd›¤›n›, meselâ türbesi civâr›ndaki
bahçeyi o¤lu Abdülbâki Efendi için, ayn› ci-
vârda küçük k›z› Râziye için çok odal› bir
hâne, büyük k›z› Âlime ve ortanca k›z› Safi-
ye için birer hâne sat›n ald›¤›n›, her birini
tezyin ve tefrifl ettiklerini naklediyor ki bu
rivayet Sivâsî ailesinin bu bahçe ve etraf›nda
kümelendi¤ini ve buran›n adeta bir Sivâsî
oca¤› fleklinde hizmet verdi¤ini göstermek-
tedir(92).

Bu ev Sivâsî henüz hayatta iken resmen
tekke niteli¤ine kavuflmam›fl olsa da, çok sa-
y›da mürîdinin u¤ra¤› oldu¤u ve fiilen bir
tekke gibi çal›flt›¤› söylenebilir. Baha Tan-
man’›n tesbit etti¤ine göre Vak›flar ‹stanbul
Bafl Müdürlü¤ü Arflivi’ndeki Tekâyâ ve Ze-
vâyâ Defteri’nde Abdülmecîd Sivâsî’nin
Eyüp’te bir tekke vakfetmifl oldu¤unu belir-
ten, târihsiz bir kay›t(93) buran›n daha sonra-
lar› tekke olarak hizmet verdi¤ini te’yîd et-
mektedir. 

Tanman›n tespitine göre, Bat›da Eyüp-
Niflanca caddesi, di¤er yönlerde komflu par-
sellerle çevrili olan tekke arsas›n›n bat› kesi-
mi türbelere ve hazîreye, do¤u kesimi tekke-
nin di¤er bölümlerine tahsis edilmifltir. Ge-
çen yüzy›lda yenilenmifl olmas› gereken,
hepsinin ahflap oldu¤u bilinen tevhîdhâne,
harem, selâml›k ve di¤er birimler Cumhûri-
yet döneminde ortadan kalkm›fl, arsan›n bir
kesimine Niflanc› Ortaokulu inflâ edilmifl-
tir(94).

Asl›nda Sivâsî Tekkesi’nin postuna ge-
çen fleyhlerin dökümünün ele geçirilememifl
olmas›, di¤er taraftan mecmûa kay›tlar›nda
bu semtte Sivâsî Tekkesi diye bir tekkenin
yer almam›fl olmas› buran›n resmî bir hüvi-
yet kazanmam›fl oldu¤unu da düflündür-
mektedir.

Tanman, bâz› kaynaklarda(kaynak be-
lirtmiyor) Eyüp’teki Sivâsî Tekkesi’nin Ab-
dülehad Nûrî’nin ad›yla an›ld›¤›n› söyle-
mektedir. Di¤er taraftan tekkenin hazîresin-
de bir çok baflka tekkenin (Mehmet A¤a,
Ferrûh Kethüdâ, Z›b›n-› fierîf, Yahyâ-zâde)
postniflînlerine âit mezarlar›n bulundu¤unu,
bunlar›n d›fl›nda hazîrede mezarlar› tesbit
edilen fieyh Abdussamed Efendi
(ö.1067/1656), fieyh Abdülmecîd Efendi
(ö.1130/1717), Yahyâ o¤lu fieyh Mehmed
Efendi (ö.1165/1751) ile fieyh Seyyid Ahmed
Bey’in (ö.1245/1829) de burada postniflîn ol-
malar›n›n ihtimâl dâhilinde oldu¤unu be-
lirtmektedir. Ayr›ca II. Mahmûd’un k›z› Sâ-
liha Sultan’›n 1249/1834’teki dü¤ününe dâ-
vet edilen Halvetî fleyhleri aras›nda “Eyüb
Ensâri’de Abdülehad Nûrî Tekkesi(?) fleyhi
Seyyid ‹brâhîm Efendi’nin” fleklinde bir iba-
renin bulundu¤unu, Band›rmal›-zâde A.
Münib Efendi’nin 1307/1889-90 târihli Mec-
mûa-i Tekâyâ’s›nda da fieyh Tevfik Efen-
di’nin ismi geçti¤ini, son postniflînin de fieyh
Salâhî Bey oldu¤unun bilindi¤ini, Dâhiliye
Nezâreti’nin R. 1301/1885-86 târihli istatis-
tik cetvelînde de tekkede 5 erkek ile 5 kad›-
n›n bar›nd›¤› fleklindeki bilgilerden hareket-
le, bu tekkede meflîhât›n Sivâsîlik’ten Sün-
bülîlik’e intikal etti¤ini; ancak Mecmuâ-i Te-
kâyâ’daki kay›tta Eyüp’teki Sivâsî tekkesin-
de Sivâsîli¤in yaflat›ld›¤›, bayram haftalar›n-
da Sünbülî âyînine yer verildi¤ini belirtmek-
tedir(95). Tanman’›n tespit etti¤i “Eyüb Ensâ-
ri’de Abdülehad Nûrî Tekkesi” fleklindeki
kay›tta söz konusu edilen tekke müstakil bir
tekke de¤il muhtemelen yine Sivâsî’nin bir
tekke vazifesi de gören evi olmal›d›r. 

Tanman’›n Sivâsî’nin evi için, resmen
tekke niteli¤ine kavuflmam›flsa bile fiilen bir
tekke gibi çal›flt›¤› fleklindeki de¤erlendir-
melerine kat›lmak mümkündür. Ancak bu-
ran›n müstakil bir tekke olarak zikredilmesi
hele hazîresinde medfûn bulunanlar›n bu
tekkenin postnîflini olduklar› kanâati tetkike
muhtaçt›r.

Nitekim Niflanc› Mehmed Pafla Tekkesi
fleyhi fiemsiyye büyüklerinden fieyh Abdül-
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bâki Efendi’nin (ö.1166) Rûmeli Hisâ-
r›’ndayken vefât etmesi üzerine, k›fl›n flid-
detli olmas›ndan dolay› naklinin mümkün
olmamas›ndan, babas› ve dedesinin bulun-
du¤u hazîreye de¤il de Rûmeli Hisâr› yak›-
n›ndaki “flehidlik” kabristan›na gömüldü-
¤üne dâir rivâyet(96) fiemsî-Sivâsî âilesine
mensûb meflâyih ve mürîdân›n bu türbenin
bulundu¤u bahçenin hazîresinde gömülme-
si gibi bir gelene¤in oldu¤unu düflündür-
mektedir. 

5. Vefât› ve Türbesi 

Abdülmecîd Sivâsî yetmifl sekiz y›ll›k
hareketli ve bereketli bir ömürden sonra,
hicrî 1049 Cemâziyelâhir, Milâdî 1639 Eki-
minde ‹stanbul’da vefât etmifltir. Vefât›ndan
sonra Eyüp Niflanca’da Mustafa Pafla Cad-
desindeki Niflanca Câmii (Niflanc› Mustafa
Pafla Camii) civâr›nda, kendisine âit evin
bahçesinde defnedilmifltir(97).

IV. Mehmed’in annesi Mahpeyker Vâli-
de Sultan (ö.1062/1651), Abdülmecîd Sivâ-
sî’nin vefât›ndan iki y›l sonra gördü¤ü bir
rüyâ üzerine kâhyas› Behrâm A¤a nezâretiy-
le kabrinin üzerine bir türbe yapt›rm›flt›r(98).
Muhammed Nazmî, Abdülmecîd Sivâsî’nin
kabri üzerine türbe yap›lmas›n› Mustafa De-
de’nin(99) flöyle nakletti¤ini kaydetmifltir.

“Azîzim Sivâsî Efendi vefât ettikten sonra
perîflan bir hâlde dolan›rken, kalbime “Hz.
Azîz’in hayât›nda k›rk y›ldan fazla hizmetlerinde
bulundun, vefâtlar›ndan sonra da ömrünün so-
nuna kadar ayaklar› ucunda ikâmet ve rahat ey-
le.” diye ilhâm geldi. Ben de mübârek ayaklar›
ucuna bir has›r döfleyip, gece-gündüz orada kal-
d›m. Sonra Hz. Azîz bana tevessül buyurup;
“Nedir hâlin Mustafa Dede? Ne ifllersin? Çok
zamând›r gece-gündüz demeden zahmet çektin,
bizden ayr›lmad›n. Yar›n üzerime türbe inflâ edi-
lir, müsterih olursun.” buyurdular. Sabah Kö-
sem Vâlide Sultan, Kethüdâlar› olan Behrâm
A¤a’ya; “Mîmâr A¤a’y› al›p, kutb-› evliyâ Sivâ-
sî Efendi’nin kabrine var›p, sa¤lam ve güzel bir
türbe inflâ edin.” diye emir verdiler. Türbe ta-
mâm oldu¤unda, Sivâsî Efendi’nin halîfe, mürîd
ve sevenleri bir araya gelip, Kur’ân okuyup, tev-

hîd, zikir ve duâlar ettiler. Me¤er Vâlide Sultan
Sivâsî Efendi’yi rüyâlar›nda görüp; “Hâtûn siz
bizimle Resûlullâh’›n yan›nda ru’yetullâh’a
mazhar olacaks›n›z.” demeleri üzerine bu türbe-
yi inflâ ettirmifller.”(100)

Türbe tamam olduktan sonra, Mustafa
Dede otuz y›ldan fazla türbedârl›k hizmeti-
ne devâm etmifl, vefât edince Sivâsî Efen-
di’nin kabrinin bafl uçuna defnedilmifltir(101).
Türbede bulunan ikinci kabir Abdülmecîd
Sivâsî’nin o¤lu fieyh Abdülbâki Efendi’ye
aittir(102).

Hüseyin Vassâf bu türbede her iki bay-
ram›n son günlerinde meflâyih ve Hak âfl›k-
lar›n›n toplan›p, sandûkalar›n› ortaya alarak
etrâf›nda devrân ve zikir ettiklerinden bah-
setmektedir(103).

R. Ekrem Koçu türbe hakk›nda bilgi ve-
rirken kendi döneminde buran›n çok harap
bir hâlde oldu¤unu, tavan›n›n çökmüfl, içi-
nin tafl, toprak doldu¤u ve duvarlar›n›n da
çökmek üzere oldu¤undan bahsetmekte,
semt halk›nca Abdülmecîd Sivâsî’nin türbe-
sinin, “Büyük Türbe”, Abdülehad Nûrî’nin
türbesinin de “Küçük Türbe” diye meflhûr
oldu¤unu söylemektedir(104).

Koçu’nun bu yaz›s›n›n yay›nlad›¤› y›l-
larda (1946) harap hâlde oldu¤unu ö¤rendi-
¤imiz bu mekân, Vak›flar idâresi taraf›ndan
1970’te asl›na uygun olarak inflâ olunmufl-
tur(105). Türbe günümüzde hâla ma’mur bir
hâlde olup fiirin Baba diye tan›nan rahmetli
‹skender Korkmaz Bey’in nezaretinde bu
hâle getirilmifltir. Ayn› zât›n nezaretinde
türbe hazîresinde toprak alt›nda gömülü ka-
lan mezar tafllar›n›n ve kabirlerin ortaya ç›-
kar›lmaya çal›fl›lm›flt›r. 

F›nd›kl›l› Abdülmecîd Sivâsî’nin türbe-
sinin bulundu¤u bahçenin hazîresinde Hal-
vetî tarîkatinin büyüklerinden ve bu âileye
mensûb seksen kadar zevât›n mezarlar›n›n
bulundu¤undan bahsetmektedir(106).

Kare planl› Türbe kârgir duvarl› tu¤la
hat›ll› olarak kesme tafltan yap›lm›flt›r. Ah-
flap genifl saçakl› ve k›rma çat›l› olup,
8,50x8,50m plan üzerine inflâ edilmifltir. Tür-
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bede Abdülmecîd Sivâsî’nin sandukas›yla
berâber, o¤lu Abdülbâki Efendi’nin sandû-
kas› da yer almaktad›r(107).

Sonuç

Abdülmecîd Sivâsî XVII.yüzy›l Osmanl›
döneminin gerek siyasî, gerek iktisadî, ge-
rekse idarî aç›dan problemlerin doru¤a ç›k-
t›¤›, bunun yan›nda dinî ve fikrî yönden ay-
r›l›klar›n ve kavgalar›n giderek artt›¤› bir or-
tamda yaflam›flt›r. O bu ortamda ayr›l›k se-
bebi say›lan tart›flmalara do¤rudan kat›lm›fl,
bir taraftan idâreyle yak›n münasebetler
içinde problemlerin çözümüne dair katk›da
bulunmaya çal›fl›rken, di¤er taraftan da hem
tarîkatlere karfl› sürdürülen taassub ile mü-
câdele etmifl, hem de, tarîkat ve tasavvuf yo-
lundan herkesin havsalas›na s›¤mayacak
taflk›n fikirlerin yay›lmas›na mâni olmaya
çal›flm›flt›r. Onun bu tavr›n› Ehl-i Sünnet’in
s›k› bir ba¤l›s› ve savunucusu olmas›na ba¤-
lamak mümkündür. 

Sivâsî sadece vaizlik ve tasavvuf kültü-
rüne vak›f vasf›yla de¤il ayn› zamanda tef-
sîr, hadîs, f›k›h, kelâm gibi dînî ilimlerle,
Arapça ve Farsça gramer ilimleri yan›nda,
yazd›¤› fliirler ve oluflturdu¤u Dîvan’›yla da
üzerinde durulmaya de¤er edebî bir kiflili¤e
sâhiptir. Netice olarak tetkiklerimiz göster-
mifltir ki, Abdülmecîd Sivâsî Osmanl›n›n ta-
savvuf ve tefekkür târihi aç›s›ndan dikkate
al›nmas› gereken önemli bir flahsiyettir.

(1) A. Yaflar Ocak, “XVII. Yüzy›lda Osmanl› ‹mparatorlu¤unda
Dinde Tasfîye (Puritanism) Teflebbüslerine Bir Bak›fl, “Kad›zâde-
liler Hareketi”, Türk Kültürü Araflt›rmalar›, XIX, Say›: 1-2, Ank.
1979-1983, s. 208.
(2) Kad›-zâde Mehmed Efendi ilk tahsîlini Bal›kesir’de Birgivî
Mehmed Efendi’nin talebelerinden alm›flt›r. Daha sonra ‹stan-
bul’a gelerek tahsîlini orada tamamlam›flt›r. Dursun-zâde Abdul-
lah Efendi’nin yard›mc›l›¤›n› da yapan Kad›-zâde, daha sonra
Tercüman Yunus Tekkesi fieyhi Ömer Efendi’nin teflvîkiyle önce-
leri sûfîli¤e heves etmifl, fakat meflreb ve anlay›fl›na uygun bul-
mad›¤›ndan bu yolu b›rak›p, kürsülerde nasîhat etmeyi seçmifl-
tir. 1044/1634 y›l›nda Pâdiflah ile Revan Seferi’ne giderken yolda
hastalan›p, Konya’dan geri döndükten sonra 1045/1635 târihin-
de vefât etmifltir. Topkap› hâricindeki ‹ki Kap› civar›nda metfun-
dur. Daha genifl bilgi için bk. Kâtip Çelebi, Mîzânü’l-Hak fî ‹htiya-
ri’l-Ahak, (haz. Orhan fiaik Gökyay), MEB Yay., nr. 2122, ‹st. 1993,
s. 108; a. mlf., Fezleke-i Kâtip Çelebi, Cerîde-i Havâdis Matbaas›, ‹st.
1310, II, 182-183; Naîmâ Mustafa Efendi, Naîmâ Târihi, (Ravzâti’l-
Hüseyin fî Hülasâti Ahbari’l-Hafikîn, (çev. Zuhûri Dan›flman),
Zuhûri Dan›flman Yay., ‹st. 1967, VI, 2717, 2718; fieyhî Mehmed
Efendi, Vakâyi’ü’l-Fuzalâ, (Neflre haz. Abdülkadir Özcan), Ça¤r›
Yay., ‹st. 1989, I, 59; Uzunçarfl›l›, ‹smâil Hakk›, Osmanl› Târihi,
TTK Bas›mevi, Ank. 1973, III, 355; Yurdayd›n, H. Gazi, ‹slâm Tâ-

rihi Dersleri, AÜ‹F Yay., nr. 182, Ank. 1988, s. 125; Gölp›narl›, Mev-
lânâdan Sonra Mevlevîlik, ‹nk›lab ve Aka Yay., ‹st. 1983, s. 158;
Gündo¤du Cengiz, Bir Türk Mutasavv›f› Abdülmecîd Sivâsî Hayat›
Eserleri ve Tasavvufî Görüflleri, Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara
2000, s. 85 vd.
(3) Ocak, “Kad›zâdeliler Hareketi”, s. 208.
(4) Ocak, a.g.m., s. 220.
(5) Bk. Mehmed Murad (Mizanc›), Târih-i Ebu’l-Fâruk, Matbaa-i
Amidi, ‹st. 1329, V, 301.
(6) Mehmed Murad, VII, 57.
(7) Naîmâ, VI, 2720, III, 1222. IV. Murat’›n Abdülmecîd Sivâsî ’ye
karfl› tavr› için bk. Muhammed Nazmî, Hediyyetü’l-‹hvan, (‹ncele-
me ve Edisyon Kritikli Metin) (haz. Osman Türer), (Doktora Te-
zi ‹kinci K›s›m) Ank. 1982, s. 142 vd.
(8) Ocak, a.g.m., s. 219.
(9) Yurdayd›n, ‹slâm Târihi Dersleri, s. 109; a. mlf., “Türkiye’nin
Dinî Târihine Umumi Bir Bak›fl”, AÜ‹FD, Ank.1961, IX/109, s.
116.
(10) Yusuf Ziya ‹nan, ‹slâmda Melâmîli¤in Târihi Geliflimi, Bayra-
mafl›k Yay›nevi, ‹st. 1976, s.117.
(11) Bkz. Öngören, Reflat,, “fierîatin Kesti¤i Parmak: Kânûnî Sul-
tan Süleymân Devrinde ‹dam Edilen Tarîkat fieyhleri”, ‹LAM
Araflt›rma Dergisi, Azîz Mahmut Hüdâyî Vakf› ‹lmi Araflt›rmalar
Merkezi Yay., ‹st. c. I, sy. 1, Ocak-Hazîrân 1996, s. 136-137.
(12) Gündüz, Osmanl›larda Devlet-Tekke Münâsebetleri, Seha Neflri-
yât, ‹st. ts., s. 66.
(13) Ifl›n, Ekrem, “Abdülmecid Sivasî” md., DB‹A (Dünden Bugü-
ne ‹stanbul Ansiklopedisi), Kültür Bakanl›¤› ve Târih Vakf›n›n Or-
tak Yay›n›, ‹st. 1994, I, 21.
(14) “Zile” o dönemlerde Sivas ilinin Tokat sanca¤›na ba¤l› bir
kasaba idi. fiemseddîn Sâmi, Kâmûsu’l-A’lâm, Mihrân Matb. ‹st.
1311/1893, II, 2444. Zile flimdi Tokat’›n bir ilçesi durumundad›r. 
(15) Nazmî, s.120; Müstakim-zâde Süleyman Saadeddîn, Hülâsa-
tü’l-Hediyye, Millet Ktp., Ali Emiri, fieriyye, nr.1082, vr. 23b; Hul-
vî, Cemâleddîn, Lemezât-› Hulviyye ez-Lemeât-› Ulviyye, Süleymâ-
niye Ktp., Hac› Mahmûd Efendi, nr. 4546; Millet Ktp., fieriyye, nr.
1100, vr. 202; Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ-› Ebrâr ve fierh-i Es-
mâr-› Esrâr, Süleymâniye Ktp., Yazma Ba¤›fllar, nr. 2306-2309, vr.
302; Kehhâle, Ömer R›za, Mu’cemü’l-Müellifin Terâcimi Musanni-
fi’l-Kütübi’l- Arabiyye, (Yay›na haz. R›fat R›za Kehhâle), D›meflk,
1352/1958, VI, 170; fieyhî, Vakâyiu’l-Fuzalâ, I, 62; Ba¤datl› ‹smâil
Pafla, Hediyyetü’l-Arifîn Esmâü’l-Müellifin ve Âsâru’l-Musannifîn,
Milli E¤itim Bas›mevi, ‹st. 1945-1947, I, 620; Hoca-zâde Ahmed
Hilmi, Ziyâret-i Evliyâ, Dâru’l-Hilâfeti’l-Âliyye, ‹st. 1317/1899, s.
84; Mehmet Süreyya, Tezkire-i Meflâhir-i Osmâniye (Sicilli-i Osmâ-
ni), Matbaa-i Amire, ‹st. 1311/1893, III, 400; Uzunçarfl›l›, III, 350.
(16) Kâtip Çelebi, Mîzânü’l-Hak, s. 107; Vassâf, III, 302; Bursal›
Mehmet Tâhir, Osmanl› Müellifleri, Bizim Büro Bas›mevi, Ankara
2000. Ömrünün ço¤unu ‹stanbul’da geçirmifl olmas›ndan dolay›
olsa gerek, ismine “‹stanbulî” nisbesini de eklemifltir. Bk. Müsta-
kîm-zâde, H. Hediyye, vr. 2a.
(17) Horasan’dan gelip Zile’ye yerleflen Ebu’l-Berekât Muham-
med b. Hac› ‹lyas’›n dört o¤lundan en büyü¤ü olan bu zât, Hal-
vetî büyüklerinden Abdülmecîd fiirvânî (ö.971/1563)’nin talebe-
si ve halîfesidir. 1000/1591 târihinde Zile’de vefât etmifltir. Receb
Sivâsî, a.g.e. , vr.40a ; Nazmî, s. 118; fieyhî, I, 52; Mehmet Tâhir, II,
21.
(18) “Kara fiems” olarak flöhret bulan bu zât “fiems-i Azîz” ve “Si-
vâsî-zâde” olarak da an›lm›flt›r. Günümüze yak›n kaynaklarda
daha ziyâde “fiemseddîn Sivâsî” ismiyle zikredilmektedir.
926/1519 târihinde Zile’de dünyâya gelmifltir. Abdülmecîd Siva-
sî’nin amcas›d›r. Abdülmecîd fiirvânî’nin terbiyesinde k›sa süre-
de seyr ü sülûkunu tamamlam›fl ve ona onbir y›l hizmet edip hi-
lâfet alm›flt›r. Zile’ye yerlefltikten sonra elli y›l kadar seccâde-i ir-
flâdda bulunmufl, 1006/1597 târihinde Sivas’da vefât etmifltir.
Anadolu’nun muhtelif yerlerine yay›lm›fl pek çok halîfesi vard›r.
Halîfeleri içinde en meflhûru ise Abdülmecîd Sivâsî’dir. Genifl
bilgi için bkz. Receb Sivâsî, Necmü’l-Hüdâ fî Menak›b›’fl-fieyh fiem-
seddîn Ebû’s-Senâ, Süleymâniye Ktp., Lala ‹smâil Kitabl›¤›, nr.
694/2; Nazmî, s. 108; Müstakîm-zâde, H. Hediyye, vr. 22b; fiem-
seddîn Sivâsî hakk›nda ayr›ca bk. Hulvî, vr. 202; Sâd›k Vicdanî,
Ebû R›dvân, Tomâr-› Turuk-› Aliyye’den Halvetiyye, Evkâf-› ‹slâ-
miyye Matb., ‹st. 1919-1922, s. 114-115; Hoca-zâde, s. 90-94; Meh-
met Süreyya, Tezkire-i Meflâhir-i Osmâniye (Sicilli-i Osmâni), Mat-
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baa-i Amire, ‹st. 1311/1893, III, 165; Meflâyih-i Osmâniye’den Sekiz
Zât›n Terâcim-i Ahvâli, Kütüphâne-i ‹slâm, ‹st. 1318/1908, s. 7-13;
Ayvansarâyî, Hüseyin b. ‹smâil, Tercümetü’l-Meflâyih, Süleymâni-
ye Ktp., Esat Efendi, nr. 1375, vr. 5a-5b.; Kamusu’l-A’lam, Mihran
Matb., ‹st. 1311/1893, IV, 2799.
(19) Abdülmecîd Sivâsî bîat etmek istedi¤inde amcas›; “Abdülme-
cîd sen zâhir-bînsin ve ilm-i zâhirde ferîd oldu¤undan, ilim sana gâyet
vücûd vermifltir. ‹rflâd ve tecellî sana geç vâki olur. Ama gâyetli olursan
cümle ihvân›n› sebk edip, cümleden âli olursun.” fleklinde bir çekinge
ortaya koysa da bilahare onun ›srar›n› k›ramay›p intisab›n› kabul
etmifltir. Receb Sivâsî, Necmü’l-Hüdâ fî Menak›b›’fl-fieyh fiemseddîn
Ebû’s-Senâ, Süleymâniye Ktp., Lala ‹smâil Kitâbl›¤›, nr. 694/2, vr.
33a; Nazmî, s. 123; Müstakîm-zâde, H. Hediyye, vr. 24a; Vassâf, III,
302.
(20) Nazmî, s. 123.
(21) Receb Sivâsî, vr. 32b; Müstakîm-zâde, H. Hediyye, vr. 24a.
(22) Görev yapt›¤› beldelerde ona karfl› oldukça fazla teveccüh ol-
mufl, binlerce insan onun va’z, nasîhat ve devrânlar›na ifltirâk et-
mifltir. Receb Sivâsî, vr. 32b; Nazmî, s. 123; Müstakîm-zâde, H.
Hediyye, vr. 24a; Vassâf, III, 256.
(23) Receb Sivâsî, vr. 33b; Nazmî, s. 123; Müstakîm-zâde, H. He-
diyye, vr. 24a; fieyhî, III, 62; Vassâf, III, 256; Mehmet Sürreyya, III,
400; Hoca-zâde, s. 85; R. Ekrem Koçu, “Abdulmecid Efendi” md.
‹stanbul Ansk. , ‹stanbul Yay›nevi, ‹st. 1946, I, 100.
(24) Receb Sivâsî, vr. 38a; Nazmî, s. 123; Müstakîm-zâde, vr. 23a.
(25) Receb Sivâsî, fiemseddîn Sivâsî’nin kardeflinin o¤lu, damad›
ve halifesidir. Sivas’ta fiemseddîn Sivasî dergâh›nda medfundur.
Bk. Mehmet Tâhir, Osmanl› Müellifleri, I, 120. 
(26) Nazmî, s. 123; Müstakîm-zâde, H. Hediyye, vr. 23a. 
(27) Nazmî, s. 123; fieyhî, III, 63; Hoca-zâde, s. 85-86; Koçu, “Ab-
dülmecid Efendi”, I, 100.
(28) Bu dergah›n ismi Seyehatnâme’de “Sivâsî Efendi Dergâh›”
olarak geçmektedir. Vakfiye târihi, 1004/1596 d›r. Bk. Saim Sa-
vafl, Bir Tekke’nin Dini ve Sosyal Târihi, Dergâh Yay., ‹st. 1991, s. 31.
(29) Nazmî, s. 124; Müstakîm-zâde, H.Hediyye, vr. 24a; fieyhî, III,
63; Vassâf, III, 256.
(30) Bk. Nazmî, a.y.; fieyhî, ay.; Mehmet Süreyyâ, III, 400; Hoca-
zâde, s. 85; Vicdânî, Halvetiyye, s. 116; Mehmed Tahir, Osmanl›
Müellifleri, I, 120; Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsîr Târihi (Taba-
katü’l-müfessirin), Bilmen Yay. ‹st. 1974, II, 693; Türk Ansiklopedisi,
“Abdülmecid” md., Milli E¤itim Bas›mevi, ‹st. 1968, I, 63; Büyük
Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, “Abdulmecid Sivâsî” md. Geliflim
Yay., ‹st. 1986, I, 33; Uzunçarfl›l›, III, 350; Koçu, “Abdülmecid
Efendi”, I, 100.
(31) Bk. Nazmî, s. 124; Müstakîm-zâde, H.Hediyye, vr. 24a; fieyhî,
III, 63, III, 400; Mehmed Süreyyâ, III, 400. 
(32) Bk. Nazmî, a.y.; Müstakîm-zâde, a.y.; fieyhî, a.y.; Mehmet Sü-
reyyâ, a.y. Abdülmecîd Sivâsî’nin ‹stanbul’a gidifl târihi 1599 ve-
ya 1600 târihlerinde olmal›d›r.
(33) Bk. Nazmî, s. 125; fieyhî, III, 63; Mehmet Süreyyâ, III, 400;
Hoca-zâde, s. 86; Vassâf, III, 256.
(34) Bk. Nazmî, a.y.; Müstakîm-zâde, a.y. vr. 24b; fieyhî, a.y.; Ho-
ca-zâde, a.y. Muhammed Nazmî Abdülmecîd Sivâsî’nin burada
yapm›fl oldu¤u va’zlara pâdiflah da dahil pek çok insan›n tevec-
cüh gösterdi¤i, va’z ve derslerinde câminin tamamen doldu¤u,
halk›n namazda birbirinin s›rt›na secde etti¤ini nakletmektedir.
Bk. Nazmî, a.y.; Müstakîm-zâde, a.y.
(35) La’li Efendi, gerek Abdülmecîd Sivâsî’nin gerekse buraya ge-
lip giden fukarân›n ihtiyaçlar›n› da karfl›l›yormufl. Bk. Nazmî, s.
125; Müstakîm-zâde, H. Hediyye, vr. 24b. Bu arada Baha Tanman
Bey’in tesbitine göre Sivâsî ’nin bu eve yerleflmesi III. Mehmed’in
cülûsu ile La’li Efendi’nin vefât› aras›nda (1595-1598) gerçeklefl-
mifl olmal›d›r. Bk. M. Baha Tanman, “Sivâsî Tekkesi”, Dünden Bu-
güne ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹st. 1994, I, 16. Bizim tesbitlerimize gö-
re Abdülmecîd Sivâsî’nin ‹stanbul’a gelmesi 1599’dan sonra ol-
du¤u için bu eve yerleflme tarihi de 1599’dan sonra olmal›d›r. 
(36) Mehmed A¤a Dergâh› olarak bilinen bu zâviye, Beyce¤iz
Mehmed Câmii caddesi Çulhac› soka¤› üzerinde infla edilmifltir.
Cami, tekke, hamam, çeflme ve türbeden oluflan bir külliyenin bi-
rimidir. Buras› “Bayram Velî Tekkesi” olarak da zikredilmekte-
dir. Bu tekkenin ilk postniflîni fieyh H›z›r Efendi oldu¤u için bâz›
kaynaklarda “H›z›r ‹lyas” ad› ile de an›l›r. Mehmed A¤a Külliye-
si içinde câmiden ba¤›ms›z bir kitle meydana getirmifl olan bu

tekkenin hâlen Amca-zâde Hüseyin Pafla Medresesi’nde (eski
Türk ‹nflaat ve Sanat Eserleri Müzesi’nde) bulunan, manzum
metni Bahâî’ye âit ta’lik hatl› kitâbe, câmi d›fl›nda kalan tekke bö-
lümlerinin 1312/1894’te II. Abdülhamid taraf›ndan yenilendi¤ini
belgelemektedir. Sadece Cami ve hamam›n ayakta oldu¤u bu
külliyenin di¤er k›s›mlar› y›k›larak bugün tarihe kar›flm›flt›r. Ay-
vansarâyî, Hüseyin, Vefeyât-› Hadîkatü’l-Cevâmi’, ‹Ü Ktp., TY, nr.
2464, I, 197-199; Koçu, ‹st. Ans. VIII, 4483; Necdet Y›lmaz, Osman-
l› Toplumunda Tasavvuf, Sufiler Devlet ve Ulema, OSAV Yay. ‹st.,
2001, s. 199; Tarkan Okçuo¤lu, “Mehmed A¤a Külliyesi” DB‹A,
V, 355-356.
(37) Nazmî, a.y.; Müstakîm-zâde, a.y.; fieyhî, III, 63; Mehmet Sü-
reyyâ, III, 400.; Vassâf, III, 256; Hoca-zâde, s. 86; Ayvansarâyî,
Tercümetü’l-Meflâyih, vr. 10a.
(38) Nazmî, a.y.; Müstakîm-zâde, a.y.; fieyhî, a.y.; Mehmet Sürey-
yâ, a.y.; Hoca-zâde, a.y. 
(39) Nazmî, a.y.; Müstakîm-zâde, a.y.; fieyhî, a.y.
(40) Bu Tekke, Sivâsî Halvetî Tekkesi olarak da bilinmektedir. Fâ-
tih ilçesinde, Sultan Selim Külliyesi yak›n›ndaki Aspar Su Hazne-
si’nin güneybat› köflesinde, bugünki Dâruflflafaka Lisesi s›n›rlar›
içerisinde fieyh Resmî mahallesi, Yavuz Selim caddesi, Alinaki
Soka¤›nda infla edilmifltir. Kurucusu Muhyiddîn Mehmed ‹skili-
bî (ö.920/1514)’nin lakab›ndan ötürü “Yavsî Baba Tekkesi” diye
an›lm›flt›r. Bayramîli¤in ‹stanbul’daki ilk büyük örgütlenme mer-
kezi say›lan ve XV. yüzy›l›n sonlar›nda flehir hayât›na giren bu
tarîkat›n Tennûrî kolu taraf›ndan kurulmufl, daha sonra Halvetî-
li¤e ba¤l› Sivâsî ve Sünbülî Meflihât›na sahne olmufltur. Bu tekke-
deki Bayramî meflîhati 1566’ya kadar Muhyieddîn Mehmed
Efendi’nin hâlifeleri taraf›ndan yürütülmüfltür. 1576’ya kadar te-
berrüken Bayramî icâzeti alm›fl Halvetî fleyhleri taraf›ndan idâre
edilen tekkeye Abdülmecîd Sivâsî’nin 1604’de postniflîn olmas›y-
la Bayrâmî fiemsî meflîhati son bulmufl ve bu târihten îtibâren
1798’e kadar tekke, Halvetîli¤in Sivâsî koluna mensûb fleyhler ta-
raf›ndan yönetilmifltir. Sultan Selim Çukurbostan›’n›n güneybat›
köflesini iflgal eden tekkeden günümüze herhangi bir yap› gelme-
mifltir. Ancak burada yer alan küçük bir Bizans sarn›c›, tekkenin
kiliseden dönüfltürülmüfl bir yap› oldu¤unu bildiren târihsel ka-
y›tlar› do¤rulamaktad›r. R. Ekrem Koçu kendi döneminde y›k›l-
m›fl olan bu dergâhtan, duvar› yar› çökmüfl bir mezarl›k kald›¤›n-
dan bahsetmektedir. Günümüzde ise yaln›zca türbe hazîresinin
flebekeli ön duvar›, yol geniflletilmesi sonucu Yavuz Selim cadde-
si’nin ortas›nda kalm›fl olup, ard›ndaki sette yer alan birkaç k›r›k
mezar tafl›ndan baflka tekke târihine ›fl›k tutacak her hangi bir
emâre yoktur. Bk. Ayvansarayi, Vefeyât-› Hadîkatü’l-Cevâmi’, I,
121-122; Koçu, ‹st.Ans., VIII, 4484; Ekrem Ifl›n, “Yavsî Baba Tek-
kesi”, DB‹A, VII, 445-446; Özdamar, s. 303; Koçu, ‹st.Ans., I, 100.
Bu tekkede görev alan meflâyih için bkz. Zakir fiükrî, Mecmu’a-i
Tekâyâ, Eserin Klaus Kreiser taraf›ndan yap›lan neflri, ‹st. 1980,
60-61. Ifl›n Sivâsî’nin bu tekkeye 1576 târihinde postniflîn oldu¤u-
nu söylüyorsa da bizim tesbitlerimize göre bu do¤ru de¤ildir.
(41) Nazmî, a.y.; fieyhî, I, 63; Vassâf, III, 256-257; Hoca-zâde, a.y.;
Ayvansarâyî, Tercümetü’l-Meflâyih, vr. 10a. Abdülmecîd Sivâ-
sî’nin Mehmed A¤a Tekkesi’nden Yavsi Tekkesi’ne naklolma tâ-
rihini Tevfik, 1013/ 1604 olarak vermektedir. Bk. Tevfik, Mecmû-
atü’t-Terâcim, ‹Ü Ktp., TY. 192, vr. 24a. Abdülmecîd Sivâsî’den
boflalan Mehmed A¤a Zâviyesi ise Bezci-zâde Muhyiddîn Seyyid
Mehmed Efendi (ö.1020/1611)’ye verilmifltir. Nazmî, s. 125, 126;
Müstakîm-zâde, H. Hediyye, vr. 24b; fieyhî, I, 63.
(42) Nazmî, s. 125; fieyhî, I, 63.; Mehmet Süreyyâ, III, 400; Hoca-
zâde, s. 86. A. Sivâsî’den boflalan fiehzâde Câmii va’ziyesi Fâz›l
Musalli Efendi’ye tevcih olunmufltur. Nazmî, s. 125.
(43) Bk. Naîmâ, II, 705.
(44) Bk. Vassâf, III, 256.
(45) Nazmî, s. 126-127(1 numaral› dipnottan den naklen).
(46) Nazmî, a.y.; fieyhî, III, 63; Mehmet Süreyyâ, III, 400; Hoca-zâ-
de, s. 86.
(47) Koçu, ‹st.Ans. I, 100.
(48) Bk. Abdülmecîd Sivâsî, Miskâlu’l-Kulûb, ‹Ü Ktp., TY., nr.
2311, vr. 9b-10a.
(49) Kâtip Çelebi, Mîzânü’l-Hak, s.112.
(50) Kâtip Çelebi, a.g.e., s. 108. Besûs iki Arap kabilesinin k›rky›l
savaflmas›na sebep olan bir kad›n›n ad›d›r. Uzay›p giden ve ba-
r›flla sonuçlanmayan savafllar için kullan›lan bir tabir olmufltur.
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(51) Kâtip Çelebi, a.g.e., s. 120. Ayr›ca bk. Naîmâ, VI, 2718.
(52) Bk. Naima, VI, 2716; Ocak, “Kad›zâdeliler Hareketi”, s. 217.
(53) Bk. Kâtip Çelebi, Fezleke, II, 183; Naîmâ, a.y.; Mehmed Mu-
rad, VII, 58-59; Uzunçarfl›l›, III, 357; Yurdayd›n, a.g.e., s. 126-127;
Ocak, “Kad›zâdeliler Hareketi”, s. 217; Arslan, ‹mam Birgivi, Ha-
yat› Eserleri , s. 72-73; Türer, Osman, Türk Mutasavv›f ve fiairi Mu-
hammed Nazmî, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yay., Ankara 1988, s.
23; Mustafa Kara, Niyazi-i M›srî, TDV Yay., Ank. 1994, s. 5-6. Bu
konular›n daha genifl de¤erlendirmesi ve mahiyetleri hakk›nda
bk. Kâtip Çelebi, Mîzânü’l-Hak, s. 5-109.
(54) Kâtip Çelebi, a.g.e., s. 112.
(55) Ocak, “Kad›zâdeliler Hareketi”, s. 218.
(56) Bk. Yurdayd›n, s. 125.
(57) Kâtip Çelebi, Mîzânü’l-Hak, s. 112; a. mlf., Fezleke, II, 183;
Uzunçarfl›l›, III, 356.
(58) Mevlevîlerden bu harekete tepki gösterenlerin bafl›nda ‹smâ-
il Ankaravî (ö.1041/1631) geliyordu. Ankaravî’nin karfl› tavr›
Azîz Mahmûd Hüdâyî taraf›ndan da takdir ve tebcil ediliyordu.
Mehmed Tâhir, Meflâyih-i Osmâniye, s. 22.
(59) Yazd›¤› bir kasîdede Pâdiflaha, ‹stanbul halk›n›n zevke, sefâ-
ya dald›¤›n›, fakat taflrada ahtan, feryattan baflka bir ses duyul-
mad›¤›n›, t›mar sâhiblerinin zulmettiklerini, halk›n kâfire esir ol-
maya bile raz› oldu¤unu bildiriyor, kad›lar›n söylediklerini tut-
mad›klar›n›, rüflvetin al›p yürüdü¤ünü, o¤lanc›l›¤›n, flarab›n, af-
yonun, tütünün bir salg›n gibi her taraf› sard›¤›n›, kahvehânele-
rin birer fesâd oca¤› oldu¤unu belirtmifl, ayak dîvân› yap›lmas›-
n› istemifltir. Gölp›narl›, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevîlik, s. 159.
(60) Nazmî, s. 174.
(61) Ebû’n-Necib, “Avârifü’l- Maârifü’l-Maarif” adl› eserin sahibi
Ebû Hafs fiihâbüddîn Ömer es-Suhreverdî (ö.632/1234)’nin am-
cas› Abdulkâhir es-Suhreverdî (ö.563/1167)nin künyesidir. 
(62) Nazmî, s. 155-156.
(63) Bk. ‹smâil Hakk› Daniflmend, ‹zahl› Osmanl› Târihi Kronoloji-
si, Türkiye Yay›nevi, ‹st. 1961, III, 269; Uzunçarfl›l›, Osmanl› Târi-
hi, III, 127.
(64) IV. Murad’›n Ba¤dat Seferine de ifltirak eden bu zat için bkz.
fieyhî, a.g.e., I, 145.
(65) Koçu, ‹st.Ans., I, 100.
(66) Nazmî, s. 143; Koçu, a.y.
(67) Bk. Nazmî, s. 141.
(68) Abdülmecîd Sivâsî, Letâifü’l-Ezhâr ve Lezâizü’l Esmâr, Süley-
mâniye Ktp., Mihriflah Sultan, nr. 255, vr. 174a.
(69) Abdülmecîd Sivâsî, Letâifü’l-Ezhâr, vr., 28a-28b.
(70) Nurettin Topçu, Büyük Fetih, Ahmet Sait Matbaas›, ‹st., 1962,
s.20.
(71) Tevbe, 9/28.
(72) Abdülmecîd Sivâsî, a.g.e., vr., 28b-29a.
(73) Muhammed, 47/7.
(74) Nazmî, s. 142-143.
(75) Nazmî, s. 142-143.
(76) Bk. Uzunçarfl›l›’ya göre bu zât, Vezîr-i âzam Tayyar Pafla’d›r.
Savafl esnâs›nda flehid olmufltur. Muhâsara otuzdokuz gün sün-
müfl, K›rk›nc› günü cuma vakti Ba¤dat al›nm›flt›r.Uzunçarfl›l›, III,
203-204. 
(77) Nazmî, s. 142-143.
(78) Abdülmecîd Sivâsî, Letâifü’l-Ezhâr, vr., 159a.
(79) Koçu, ‹st.Ans., I, 100.
(80) Vicdânî, Halvetîlik, s. 116.
(81) Bk. Harîrî-zâde, Mehmed Kemâleddin, Tibyânu Vesâili’l-Ha-
kâyik fî Beyâni Selâsili’t-Tarâik, Süleymâniye Ktp., Yazma Ba¤›fllar,
nr. 2305-94, vr. 209b; Vicdânî, a.g.e., s. 114.
(82) Abdülehad Nûrî 1003/1594-95 târihinde Sivas’da do¤mufl-
tur. Babas›, Abdülmecîd Sivâsî’nin amcas› ‹smâil Efendi’nin o¤lu
Kad› Muslihiddîn Mustafa Sâfâyî, annesi de yine Abdülmecîd Si-
vâsî’nin k›z kardefli Safâ Hatun’dur. Küçük yaflta babas›n› kaybe-
den Abdülehad Nûrî, Sultan III. Mehmed taraf›ndan ‹stanbul’da
ikamet etmek üzere dâvet edilen day›s› Sivâsî Efendi’nin himâye-
sinde annesi ve kardeflleriyle birlikte ‹stanbul’a hicret etmifltir.
Abdülehad Nûrî ‹stanbul’a geldikten sonra 1033/1623 târihinde
fleyhine dâmâd olmufltur. Bu s›rada amcas›na ba¤l›l›¤›n› ona in-
tisâb ederek tarîkat yoluyla da sürdürmüfl, k›sa zamânda onun

telkîn ve teslîkiyle “usûl” ve “fürû’” dan oluflan on iki ismi tek-
mîl etmifltir. Mehmed A¤a zâviyesinde tam yirmi sekiz y›l fleyh-
lik yapm›flt›r. 1045/1635 târihinden îtibâren de ‹stanbul’un en
büyük ve meflhûr câmilerinden olan Sultan Mehmed, Bâyezid,
ve Ayasofya Câmilerinde vâizlik yapm›flt›r. 1 ocak 1061/1650 cu-
ma günü vefât etmifltir. Mezar›n›n üzerine daha sonra Yûsuf
A¤a-zâde Mustafa A¤a (ö.1070/1659) taraf›ndan bir türbe yapt›-
r›lm›flt›r. Nazmî, a.g.e., s. 266; fieyhî, a.g.e., I, 547; Vassâf, a.g.e., III,
262; Hoca-zâde, a.g.e., s. 89; Mehmet Tâhir, Osmanl› Müllifleri, I,
121; a.gmlf., Meflâyih-i Osmanîyye, s. 46; Mehmed Sâmi’ Sünbülî,
Esmâr-› Esrâr, Cemâl Efendi Matb., ‹st. 1316, s. 51. Abdülehad Nû-
rî hakk›nda daha genifl bilgi için bk. Necdet Y›lmaz, Abdülehad
Nûrî-i Sivâsî ve Mir’âtü’l-Vücûd ve Mirkâtü’fl-fiühûd Adl› Eseri, (Ba-
s›lmam›fl Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniv. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, ‹stanbul, 1993.
(83) Bk. Vassâf, III, 256.
(84) Krfl. Vassâf, III, 255; Vicdânî, a.g.e., s. 115.
(85) Vicdânî, Abdulehad Nûrî’nin içtihad ve tecdîdine dair malu-
mat elde edemedi¤ini ifade eder. Bk. Vicdânî, a.g.e., s. 115.
(86) Nazmî, s. 72.
(87) A.g.e.., s. 73.
(88) Krfl. Vicdânî, Halvetîlik, s. 117; Vassâf, III, 276.
(89) Tanman, M. Baha, “Sivâsî Tekkesi”, md. DB‹A, ‹st. 1994, I, 16;
Mustafa Özdamar, Dersaadet Dergâhlar›, K›rk Kandil Yay., ‹st.
1994, s. 39.
(90) Özdamar, s. 39.
(91) Nazmî, s. 242.
(92) Nazmî, s. 242.
(93) Tanman, a.y.
(94) A.y.
(95) Tanman, a.y.
(96) Bk. F›nd›kl›l› ‹smet Efendi, Tekmîletü’fl-fiekaik fi Hakk› Ehli’l-
Hakaik, (nflr. Abdülkadir Özcan), Ça¤r› Yay., ‹st. 1989, s. 496.
(97) Nazmî, s. 120; Kâtip Çelebi, Mîzân, s. 107; Müstakimzâde,
Mecelletü’l-Ensâb fi’n-Niseb ve’l-Künâ ve’l-Elkâb, Süleymâniye Ktp.,
Halet Efendi, nr. 628, vr. 267a; Vassâf, s. 257; Kehhâle, Ömer R›-
za, Mu’cemü’l-Müellifin Terâcimi Musannifi’l-Kütübi’l- Arabiyye,
(Yay›na haz. R›fat R›za Kehhâle), D›meflk, 1352/1958, VI, 170;
fieyhî, I, 62; ‹smâil Pafla, I, 620; Hoca-zâde, s. 86; Mehmet Sürey-
yâ, III, 400; Ayvansarâyî, Tercümetü’l-Meflâyih, vr. 10b; Mehmed
Tâhir, Osmanl› Müellifleri, I, 120; Uzunçarfl›l›, III, 350.
(98) Nazmî, s. 188; Vassâf, III, 257; Koçu, ‹st.Ans., I, 100-101; Ek-
rem Ifl›n, “Abdülmecid Sivasî” md., DB‹A, ‹st. 1994, I, 53.
(99) Mustafa Dede, Abdülmecîd Sivâsî’yle birlikte ‹stanbul’a gel-
mifl, ömrünün sonuna kadar onun türbedarl›¤›n› yapm›flt›r. Bk.
Nazmî, s. 164.
(100) Nazmî, s. 187-188.
(101) Nazmî, s. 189. Muhammed Nazmî’nin nakline göre Musta-
fa Dede’nin kabrinin türbenin içinde olmas› gerekir. Oysa türbe-
nin içinde böyle bir kabir bulunmamaktad›r. Bu durumda türbe
yap›ld›ktan sonra kabrin türbenin d›fl›nda kald›¤›n› söyleyebili-
riz..
(102) 1023/1614 de do¤mufltur. “Sivâsî-zâde” diye meflhûrdur.
‹btidâ ilimleri babas›ndan ve döneminin muhakkik ve müdakkik
üstâdlar›ndan tahsil etmifl, bilâhare fieyhulislâm Yahyâ Efendi’ye
mülâz›m (stajyer) olmufltur. K›rk akçe medreseleri’den mezun ol-
duktan sonra resmî olarak haric medreselerinden birinde hocal›k
yapm›flt›r. Daha sonra babas›na bîat ederek tasavvuf yoluna inti-
sâb etmifltir. Babas›n›n ölümü üzerine zâviyeleri ve Sultan Ah-
met Câmii ile Fâtih Câmii dördüncü gün vâizli¤i (çarflamba) ken-
dilerine tevcîh olunmufltur. Yetmifl üç y›l ser halka-i Tevhîd ve
tezkîrde bulunmufl, kürsülerde hadîs ve tefsîr dersleri vermifltir.
1122/1710 senesi Rebiülevvel ay›n›n 15. çarflamba gecesi vefât et-
mifltir. Nazmî, s. 189,190; fieyhî, II, 419; Vassâf,  III, 260; Hoca-zâ-
de, s. 87.
(103) Vassâf, III, 257.
(104) Koçu, ‹st.Ans., I, 101. 
(105) Tanman, “Sivâsî Tekkesi”, I, 17.
(106) F›nd›kl›l›, s. 489; ‹smet Efendi bir baflka yerde de bunlar›n
say›s›n›n yirmi oldu¤unu söylüyor. bk. F›nd›kl›l›, s. 381. 
(107) Tanman, “Sivâsî Tekkesi”, I, 17.
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KAfiGAR‹ TEKKES‹

Nuran ÇET‹N

1975 Çanl›r› / Ilgaz do¤umlu. ‹lkö¤renimini Eyüp-Merkez ilkokulu'nda, orta ve
lise ö¤renimi Küçükköy ‹mam Hatip Lisesi'nde tamamlad›. 2000 y›l›nda
Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 y›l›nda

Marmara Ünmiversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "Eyüp Kaflgari Dergâh›
ve Kültür Tarihindeki Yeri" konulu tezi ile yüksek lisans›n› tamamlad›.



Tekkeler genelde ‹slâm, özelde tasav-
vuf düflüncesinin; anlay›fl ve terbiyesinin
hem teorik hem pratik bak›mdan  ifllendi¤i,
halka da sunuldu¤u  mekanlard›r. Günde-
lik hayat›n s›k›nt›lar› içinde bunalan insan-
lar, buralara gönül dünyâlar›n›, rûhlar›n›
dinlendirmek için gelirler, arad›klar› huzûr
ve rahat› bularak mânevî doyuma eriflirler-
di. Böylece tekkelerde bulunduklar› süre
içinde insanlar, hem bofl zamanlar›n› en gü-
zel flekilde de¤erlendirirler;  hem de s›k›nt›-
lar›n› atarak ferahlam›fl olurlard›.(1)

Her tarîkat kendi anlay›fl›n› halka ulafl-
t›rmak için tekkesini kurmufl(2) böylece, ta-
rîkatlarla birlikte ‹slâm dünyas›n›n hemen
her taraf›nda tekkeler daha yo¤un bir flekil-
de görülmüfltür. Hatta ayn› mahallede bir-
birlerine yak›n mesafelerde onlarca tekke
inflâ edilmifltir. Kâflgarî, Hatûniye, Karya¤-
d› tekkeleri Eyüp’te ayn› mahallede kurul-
mufl olan tekkelerin sadece birkaç tanesidir.

Tekkenin Kurucusu  Murtazâ Efendi:
Devletteki görevinin yan› s›ra, baflta  Kâfl-
garî Tekkesi olmak üzere, bir çok hay›r ku-
rumunun kurulmas›nda katk›lar› olan
önemli bir flahsiyettir. Bu hay›r ifllerine bafl-
ta k›z› ve han›m› olmak üzere yak›nlar› da
ifltirak etmifl ve güçlü bir vak›f müessesesi
oluflturmufllard›r. Kurduklar› Kâflgarî  Tek-
kesi iki asr› aflk›n bir zamand›r hâlâ varl›¤›-
n› korumaktad›r.

Murtazâ Efendi’nin Tersâne-i âmire
emîni, cizye muhasebecisi olarak görev
yapt›¤›n›, ‹stanbul’da Mahmutpafla’da Veli
Câmii yak›n›nda ikamet etti¤ini bizim için
birinci elden kaynak olan vakfiyeden ö¤-
renmifl oluyoruz.(3) Murtazâ Efendi ilmiye-
den yetiflmifl, muhasebecilik gibi hesap iflle-
ri alan›nda yüksek görevlere getirilmifltir.
Murtazâ Efendi Tersâne emîni olarak görev
yapm›flt›r. Osmanl› Devleti’nde böyle bir
vazifede bulunan kifliye tersâne veznesin-
den ç›kan paran›n yüzde onu maafl olarak
ödeniyordu.(4)

1146/1733’te Tophane nâz›r›,

1147/1734’te Tersâne emîni 1153/1740’ta
Anadolu muhasebecisi, 1158/1745’te Cizye
muhasebecisi, 1159/1746’da Rûznâme-i ev-
vel olarak görevine devam etmifltir.(5)

1160/1747’de Ramazan ay›n›n on alt›nc›
günü vefat etmifltir.(6) Kâflgarî Dergâh›’n›n
Haliç’e bakan ana kap›s›ndan girince sa¤-
daki parmakl›k içinde ortalarda yer alan,
kitâbesi sülüs ile (Hüve’r Rezzâku’l Bâkî /  Sâ-
hibu’l- hayrât /  ve’l- hasenât sâb›kan / Ruz-
namçe-i evvel merhum/ el- Hac Murtazâ Efen-
di/ ruhuna Fatiha 1160/1747) yaz›l› olan me-
zar Murtazâ Efendi’ye âiddir.

Murtazâ Efendi, hesap iflleri alan›ndaki
uzmanl›¤›n›n yan› s›ra tasavvufla da ilgi-
lenmifltir. Anlad›¤›m›z kadar›yla Murtazâ
Efendi’nin hayat çizgisi hacda fieyh Ahmed
Yekdest Cüryânî ile tan›flmas›ndan sonra
de¤iflmifltir.(7) Nakflbendîli¤in Müceddidiy-
ye koluna intisap eden Murtazâ Efendi, Ah-
med Yekdest’in dördüncü halîfesidir.(8) Ta-
savvuftaki silsilesi Ahmed Yekdest, Mu-
hammed Ma‘sûm, Ahmed Farûk Sirhindî
yoluyla Nakflbendîli¤in Müceddidiyye ko-
luna dayan›r. Her ne kadar kendisi  Müced-
didî olsa da, vakfetmifl  oldu¤u tekkenin
bafl›na ayn› tarîkat›n kollar›ndan Kâsânî
fleyhlerinden Abdullah Kâflgarî’’yi getir-
mifltir. 

XVIII. yüzy›lda kurulan Kâflgarî  Der-
gâh› ile ilgili en önemli kaynaklardan biri,
bu tekkenin kurucusu Murtazâ Efendi’ye
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Resim 1; Kaflgari tekkesi’nin
girifli. (‹stanbul Arkeoloji Mü-
zesi Negatif arflivi  Encümen
1942)

(1) Ziya Kaz›c›, “Osmanl›lar-
da Tekkeler” ‹slâm Medeni-
yeti Mecmuas›, c.V, say›:  4.
(Ekim 1982), s. 29.

(2) Mustafa  Kara, “Medeni-
yet Tarihimizde Tekkeler”,
Türk Yurdu 7. Devre, c.18
(50) say›:127-128 (488-489),
1998,  s.110.

(3) ‹MMA, (‹stanbul Müftü-
lü¤ü Meflihat Arflivi) nr.  1702
el-Hac Murtazâ Efendi Vak-
fiyesi, vr. 6a, 6b, 26b, 27a,
69b.

(4) M. Zeki Pakal›n, Osmanl›
Tarih Deyimleri ve Terimle-
ri Sözlü¤ü, ‹stanbul:  Milli
E¤itim Bas›mevi, 1993,
III,466.

(5) Mehmed Süreyyâ, Sicill-i
Osmanî, ‹stanbul: Matbaa-i
Âmire, 1308, IV,361.

(6) Süreyyâ, IV,361.

(7) Süreyyâ, IV,361.

(8) Hüseyin Vassâf,  Sefîne-i
Evliyâ-y› Ebrâr  fierh-i Es-
mâr-› Esrâr, Sül Ktp. Yazma
Ba¤›fllar, nr. 2306,  II,46.



âid vakfiyedir. Vakfiyenin tamam›nda
Murtazâ Efendi, efli Behri Hatun, k›z› Seli-
me Han›m’›n vakfetti¤i mülkler s›ralanm›fl-
t›r. Söz konusu vakfiyenin k›sa bir bölü-
münde Kâflgarî Dergâh›’na yer verilmifltir.

Tekkenin yap›m›na 1157/1744’de bafl-
lanm›fl, 1158/1745’te bir sene içerisinde tev-
hidhâne ve fleyhin evinden ibâret olan k›s-
m› tamamlanm›flt›r.(9) Bu iki bölüm günü-
müzde mevcuttur. 1159/1746’da Tekkenin
bânisi Murtazâ Efendi taraf›ndan tekke
vakfedilmifltir.(10) Gördü¤ü bir rüyâ üzeri-
ne, tekkeyi ve yan›ndaki câmiyi Nakflben-
diyye tarîkat› müntesiplerine verilmesini
flart koflmufltur.(11)

Vakfiyeden edindi¤imiz  bilgilere göre
kuruluflu itibâriyle tekkede befl oda, tekke-
ye âid bir mescid, fakirlerin yemek yiyebi-
lece¤i büyük bir oda ve helâ bulunmaktay-
d›.(12) Bir odan›n fleyhe, dört odan›n da tek-
kenin dervifllerine tahsis edilmesi flart ko-
flulmufltur. Vakfiyede dört odan›n derviflle-
re tahsis edilmesi istendi¤inden tekkede
fleyhin hâricinde dervifllerin de bar›nd›klar›
anlafl›lmaktad›r. ‹lgili bir arfliv belgesinde,
XIX. yüzy›l›n ortalar›nda tekkede kalan
fleyh ve dervifllerin isimleri aç›klanm›fl-
t›r.(13)

Vakfiyede ifade edildi¤i gibi tekkede
kalan bu dervifllerin yemek ve bar›nma ih-
tiyaçlar› tekkenin vakf›ndan karfl›lan›yor-

du. Çünkü vakfiyede s›rf yemek masraflar›
için günlük otuz akçe ayr›lmas› istenmekte-
dir.  Bar›nma ihtiyac›n›n da temin edilmesi-
ne yönelik olarak, vakfedilen befl odadan
dördü, dervifllerin ikamet etmeleri için tah-
sis edilmiflti. Bunun yan›nda fleyhin, imâ-
m›n, müezzinin, aflç›n›n, hademenin vb.
tekkede görev alan vazifelilerin günlük üc-
retleri de yine tekke vakf›ndan karfl›lan›-
yordu. Bütün bu giderlerin temin edilmesi
için Murtazâ Efendi, ‹stanbul’un ve Anado-
lu’nun çeflitli yerlerinde mülkler vakfetmifl-
ti. Vakfedilen akârlar kiraya verilmekte ve
kira gelirleriyle, Kâflgarî Tekkesi ve Rûme-
li’de Silistre kasabas›na ba¤l› Baylar Kö-
yü’nde yapt›rd›¤› câmi ve mektebin ihti-
yaçlar› karfl›lanmaktayd›. Murtazâ Efen-
di’den sonra k›z› Selime Han›m ve efli Beh-
ri Hatun da çeflitli akarlar vakfetmifller.
Kendilerine âid vakf›  Murtazâ Efendi’nin
vakf›na  dâhil etmifllerdir. 

K›saca Murtazâ Efendi’nin vakf›, efli ve
k›z›n›n vak›flar›n›n da buraya ilhak edilme-
siyle daha da güçlenmifltir. Murtazâ Efen-
di’ye âid vakfiye(14) 105 varaktan  ibârettir.
Efli Behri Hatun, k›z› Selime Han›m’›n vak-
fiyesi de buna dâhildir. Türkçe, sâde bir dil-
le yaz›lm›flt›r. Vakfiyede üzerinde durulan
hususlardan  biri vakf›n nesilden nesile in-
tikali ile devâm›n›n sa¤lanmas›d›r. Tekke-
nin giriflindeki kitâbeden de anlafl›ld›¤› gi-
bi, Kâflgarî Tekkesi, kuruluflundan tekkele-
rin kapat›ld›¤› tarihe kadar Nakflbendiyye
tarîkat›na ba¤l› olarak faaliyetlerini yürüt-
müfltür. Vakfiyede tekkenin, Nakflbendiyye
müntesiplerine âid oldu¤u flu ifadelerle
vurgulanm›flt›r. “....Medîne-i Eyyüb el- Ensâ-
ri’de binâ ve ihyâ eyledi¤im zâviye-i latîfe-i
Nakflbendiyye fukarâs›na meflrûta....” (Vakfi-
ye, vr. 13b)

Tekkede, câmide ve mektepte imâmet,
hitâbet ve hoca olarak görevini ifâ edenler
vefat etti¤inde, bu vazifelere tâyin edilen
kiflilerin, vakf›n mütevellisinin de uygun
buldu¤u Kur’ân tilâvetine ve ‹slâmî ilimle-
re vâk›f kiflilerden  seçilmesini istenmifltir.
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Resim 2; Kaflgari Camiinin d›fl
görünüflü. (‹stanbul Arkeoloji
Müzesi Negatif arflivi  En-
cümen 1942)

(9) Hüseyin Ayvansarâyî,
Hadîkatü’l- Cevâmî, ‹stan-
bul: Matbaa-i Âmire, 1281,
I,260,261.

(10) ‹MMA, nr. 1780 Tekayâ
ve Zevâyâ Vakfiyeler Defte-
ri, s.21.

(11) Ayvansarâyî, I,260.

(12) ‹MMA,  nr., 1702 el-Hac
Murtazâ Efendi Vakfiyesi,
vr.11a-b.

(13) BOA, (Baflbakanl›k Os-
manl› Arflivi) Kamil Kepeci
Tasnifi,  6290/I, 6/I, s.300.

(14) ‹MMA, 1702 nr. el-Hac
Murtazâ Efendi vakf› ile il-
gili defter.



Yani iflin ehli olan kimselere vazife verilme-
si istenmifltir. ‹lgili vakfiye kayd›: “...‹mâmet
ve hitâbete ve hocal›¤a mutasarr›flar fevt olduk-
ta mücevvid ve tilâvete kâdir ve flerâît-i ‹slâmiy-
yeye ârif müstahik ve muhtâr cemâat evlâdlar›
bulunur ise mütevellî arz› ile evlâd›na tevcîh
oluna. Müstahik olmayan evlâd›na verilmeyip
müstehik olan kimselere verile....”(Vakfiye, vr.
19b,20a)

Murtazâ Efendi hayatta oldu¤u sürece
vakf›n tevliyetinin kendisinde, vefat›ndan
sonra ise neslinden gelen kiflilere âid olma-
s›n› flart koflmufltur. (Vakfiye, vr. 17b-19b) 

Vakfiyede ev, tarla, arsa gibi gayr-i
menkullerin sat›lmamak flart›yla kendisin-
den sonra gelen mirasç›lara b›rak›lmas› “ev-
lâd-› evlâd-› ..batnen ba‘de batnin meflrûta ola”
diyerek vakf›n devaml› olarak kuflaktan
kufla¤a intikal etmesi istenmifltir. Bahsi ge-
çen flartlarda  azaltma, ço¤altma, de¤ifltir-
me vs. bütün bunlar›n hepsinin kendi üze-
rinde oldu¤u, ifade edilmifltir. (Vakfiye, vr.
20a-b,21a)

Vakfiyenin ikinci bölümünde Murtazâ
Efendi’nin ‹stanbul ve Anadolu’nun çeflitli
yerlerindeki vak›f ve akârât›na yer veril-
mifltir. Murtazâ Efendi, ayr›ca Silistre kasa-
bas›na ba¤l› Baylar denilen yerde bir câmi,
bir mektep vakfetmifltir. ( Vakfiye, vr. 27a) 

Tespit edebildi¤imiz kadar›yla, Murta-
zâ Efendi 51 ev, 1 yal›, 5 yahudihâne, 1 mes-
cid, 1 câmi, 1 tekke, 1 mektep, 2 hamam, 22
oda, 480 akçe kira geliri, 10 bin kurufl, 1
gümrükhâne, 1 bakkal dükkan›, 1 berber
dükkan›, 1 hallaç dükkan›, 1 manav dükka-
n›, 1 dükkan, 1 ticârethâne, tatl› su gelirleri,
bal›kç› mahzenleri vakfetmifltir.  

K›z› Selime Han›m ise, 2150 kurufl vak-
fetmifl ve bununla ‹stanbul’un çeflitli yerle-
rinde 7 ev, 4 dükkan al›nm›flt›r. Efli Behri
Hatun ise, 6000 kurufl vakfetmifl bunun
5550 kuruflu ile günlük 30 akçe kira getiren
23 ev al›nm›flt›r.  Vakfedilen evlerde genel-
de altl› üstlü odalar, sofa, kiler, mutfak, ha-
mam, helâ, su kuyusu, ah›r, avlu, ambar,

ocak, mahzen,
bahçe, köflk,
odunluk, hol, ge-
nifl salon, ma¤sel,
meyveli meyve-
siz a¤açlar, su ku-
yular› gibi unsur-
lar bulunuyordu.
Vakfedilen mülk-
ler genelde Eyüp
olmak üzere ‹s-
tanbul’un çeflitli
semtlerinde yer
almaktad›r. 

Vakfiyedeki bilgiler ›fl›¤›nda Murtazâ
Efendi’nin vakfetti¤i mülkleri ve yap›lacak
harcamalar› tablo halinde topluca verelim.

Tablo 1

Murtazâ Efendi’nin 

Vakfetti¤i Mülkler

Mülkler aded Mülkler aded

Mescid 1 Ticarethane 1

Câmi 1 Hallaç   dükkan› 1

Tekke 1 Manav dükkan› 1  

Mekteb 1 Nakit on bin kurufl

Ev 51 Bahçe 

Yal› 1 Bi’r-i mâ  (su kuyular›)

Yahudihane  5 Kanevât ( su kanallar›)

Hamam 2 Mâi lezîz (tatl› su gelirleri)

Oda 16 Bal›kç› mahzenleri

Gümrükhane 1  Kay›k Liman›

Bakkal dükkan› 1 Meyveli meyvesiz a¤açlar

Dükkan 1 Külhan ( Hamam oca¤›)

Berber dükkan› 1 Mukataa 480 akçelik bahçenin geliri

Tablo 2

Murtazâ Efendi Vakf›’ndan Yap›lacak 

Harcamalar

Yevmî    akçe          Yevmî    akçe          

‹mâm – Hatip 7 Hademe 5

Müezzin- Kayy›m 4 Revgan-› zeyt (zeytin ya¤›)

Muallim-i s›byan 4     Mum

Mekteb-i halife 1 Kandil bu son üçü için 6

Senevî  akçe Senevî  akçe

Mefrûflât  600 Mum-› asel (balmumu) 600

Vakfiyede yer alan Kâflgarî  Tekkesi ile
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Resim 3; Meclisi Meflayih
Vakfiye Sicili sayfalar›



ilgili bölümde de tek-
kede imâm, müezzin,
kayy›m, hademe aflç›
vs. olarak görev üstle-
nen kiflilere  ne kadar
yevmiye verilece¤i,
bilhassa vefât eden
fleyhin yerine tâyinin
nas›l yap›laca¤›, tek-
kenin masraflar› için
ne kadar mebla¤ ayr›-

laca¤›, vakfedilen akâr ve mülklerin neler
oldu¤u, tek tek aç›klanm›flt›r. 

Vakfiyeye göre tekkede görev alan kifli-
lere ve tekkenin  masraflar›na ödenmesi ge-
reken mebla¤lar:

Tablo 3

Murtazâ Efendi Vakf›’ndan Tekkenin 

Personeline Ödenecek Mebla¤

Görevli Yevmî akçe

fieyh 10

‹mâm- Hatip 4

Müezzin-Kayy›m 4

Aflç› 3

Hademe 2

Vak›f Mütevelli 4

Katip 2

Câbî 3

Râh-› âbî (su yolcusu) 2

Toplam   9 kifli 34  Akçe

Tablo 4

Murtazâ Efendi Vakf›’ndan Tekkenin 

‹htiyaçlar› ‹çin Ödenecek Mebla¤

Tekkenin ‹htayaçlar› Yevmî akçe

Yemek Masraflar› 30

Revgan-› Zeyt, Mum 3

Toplam günlük 67

Tekkenin ‹htayaçlar› Senevî  akçe

Mefruflat mebla¤› 1000

6 Okka Mum-› asel ....

Toplam senelik 1000

Kâflgarî   Tekkesinin  Fizikî    Duru-
mu:

XVIII. yüzy›lda kurulan  Kâflgarî Der-
gâh› ad›n›, tekkenin ilk fleyhi Abdullah Ni-

dâî’nin  memleketi olan, bugün Çin idare-
sinde bulunan  Do¤u Türkistan’›n merkezi
Kâflgar’dan almaktad›r. Dergâh, Eyüp sem-
tinde, ‹dris Köflkü mevkiinde Hüsam Efen-
di Soka¤› ile Karya¤d› Soka¤›’n›n aras›nda
bulunmaktad›r. Dergâh›n her iki sokak yo-
luna aç›lan avlu kap›lar› bulunmaktad›r.
Tekke, târihî, mânevî özelli¤inin yan›nda,
Haliç’e bakan yamaçta yer almas›  bak›m›n-
dan  do¤al  güzelli¤i ile de dikkat çekmek-
tedir. Tapu kay›tlar›ndaki bilgilere göre, 43
pafta, 35 ada, 2 parsel  üzerinde 2001 m2 ala-
n› kaplar.(15) Tekkenin faal olarak kullan›-
lan alan› fazla büyük de¤ildir. Tekkede iki
katl› mescid, herem-selâml›k binas›, iki tür-
be, iç ve d›fl hazire, iki çeflme, bir kuyu, bir
kitâbeli sarn›ç, bir flad›rvan yer al›r. Foto¤-
raflarda gördü¤ümüz ve tekkeyi tan›yan-
lardan edindi¤imiz izlenimlere göre, tekke-
de ahflap dervifl hücreleri ve köflk  olarak
tâbir edilen bir bölüm varm›fl, bu iki bölüm
maalesef bugün mevcut de¤ildir. 

Tekke ahflaptan yap›ld›¤› için zamanla
çürüme ve y›k›lmalar olmufl, varl›¤›n› ko-
rumas› için  birtak›m onar›mlar olmufl; fa-
kat  tâmiratlarla tekkedeki müfltemilât›n
kendine özgü hâli kaybolmufltur. Bu yap›-
lan onar›mlarla orijinal hâli korunamam›fl
olsa bile, on befl, yirmi y›l öncesine  nazaran
daha bak›ml›d›r. Tekkenin avlusunda yera-
lan dervifl hücreleri ve ahflap misafirhâne
haricinde tekkede yer alan di¤er ek yap›lar
bugün mevcuttur. 

Vakfiye kay›dlar›na göre Nakflbendî ta-
rîkat› müntesiplerine tahsis edilen tekke,
kurucusuna nispetle “Murtazâ Efendi Tek-
kesi” ve ilk fleyhine nispetle de “Kâflgarî
Abdullah Tekkesi” olarak tan›nmaktad›r. 

Tekkenin kurucusunun ve fleyhlerinin
Nakflbendî tarîkat›na intisabl› olmas› hase-
biyle, Kâflgarî Tekkesi’nin ‹stanbul’da
Nakflbendîli¤in yay›lmas›nda(16) önemli bir
görev üstlendi¤ini söyleyebiliriz. Tekkenin
ilk fleyhi olan Abdullah Kâflgarî, y›llarca sü-
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Resim 4; Kaflgari Tekkesi
haziresi (Eyüp Belediyesi
Arflivi)

Resim 5; Kaflgari Tekkesi
haziresinden detay (Eyüp
Belediyesi Arflivi)

(15) Eyüp Tapu Sicil Müdür-
lü¤ü Kütük Sayfa  No: 322;
Vak›flar ‹stanbul Bölge Mü-
dürlü¤ü Hay›r ‹flleri Dosyas›
‹-98 ve Emlak Dosyas› 41-
1957, 15.01.1951 tarihli  T.C.
Tapu Senedi’nde yer alan bil-
giler. 

(16) Thierry Zarcone, “Histo-
ire Et Croyances Des Dervic-
hes Türkestanais Et Indiens
Istanbul” Anatolia Moderna
(Yeni Anadolu), c. II, Paris-
1991, s. 164.



ren uzun yolculuklar›n ard›ndan memleke-
ti  Do¤u Türkistan’dan  ‹stanbul’a geldi.
Önce Eyüp’teki Kalenderhâne sonra da
Murtazâ Efendi Tekkesi’ne fleyh oldu.  fieyh
olmas›n›n yan›nda onun Orta Asya Türk
kültürünü yans›tan bir kimli¤i vard›r. Do-
lay›s›yla Kâflgarî Tekkesi, Orta Asya Türk
kültürünün Nakflbendîlik yoluyla ‹stan-
bul’da temsil edildi¤i önemli tarîkat mer-
kezlerinden biridir.(17)

Tekkenin  kurucusu Murtazâ Efendi
Nakflbendî tarîkat›n›n Müceddidiye koluna
intisabl› iken, tekkenin ilk fleyhi Abdullah
Kâflgarî Kâsâniyye koluna, tekkenin son
fleyhi Abdülhakim Arvâsî ise  Hâlidiyye
koluna ba¤l›d›r. Dolay›s›yla de¤iflik za-
manlarda Kâflgarî Dergâh›’nda ayn› tarîka-
t›n farkl› kollar› etkili olmufltur. Kurulu-
flundan tekkelerin kapat›ld›¤› 1925 tarihine
kadar Nakflbendiyye tarîkat›na ba¤l› olarak
faaliyetlerini devam ettirmifltir. 

Kâflgarî Dergâh›’nda yürütülen faali-
yetlerin içeri¤i hakk›nda detayl› bir bilgiye
sahip de¤iliz Ancak Nakflbendiyye tarîkat›
hafî zikri esas ald›¤› için, tekkede sesli zikir
gibi faaliyetlerin olmad›¤›n› söyleyebiliriz.
Vakfiye flartlar›na göre tekkede  Kur’ân-›
Kerîm hatmi yap›ld›¤›n›, muayyen günler-
de mukabele okundu¤unu, hatm-i hâcegân
yap›ld›¤›n›, Mirâc-› nebî okundu¤unu, ge-
len misafirlere yemek verildi¤ini, Muhte-
melen  Îsâ Geylânî.  Abdullah Nidâî, Ab-
dülhakim Arvâsî gibi ilmiyle ön planda
olan fleyhlerin döneminde tekkede dersler
okutuldu¤unu ifade edebiliriz. 

Tekkelerin kapat›ld›¤› 1925 tarihinden
sonra  tekkedeki bu faaliyetler durmufl, sa-
dece câmi kullan›ma aç›lm›flt›r. Günümüz-
de hâlen  câmisi kullan›ld›¤› için, halk na-
zar›nda daha çok  “Kâflgarî Câmii” olarak
bilinir. 

Câmi-tevhidhâne tek katl›, bitiflikte  ye-
ralan harem-selâml›k bölümü iki katl›d›r.

Tekkenin as›l  ö¤elerinden biri harem- se-
lâml›k k›sm›d›r.  D›fl görünüm olarak nor-
mal bir ev gibidir. Fakat as›l fonksiyonlar›
bak›m›ndan normal bir evden farkl› unsur-
lardan oluflur. Kâflgarî Tekkesi’nde ahflap-
tan önü revakl› odalar›n s›ralamas›yla mey-
dan gelen dervifl hücreleri vard›.(18) Tekke-
nin avlusunda yer alan ve 1925’ten sonra,
uzun süre  kullan›lmad›¤› için harâbe olan
bu dervifl hücreleri 1962’de çökmüfltür.(19)

Daha sonras›nda ise tamamen y›k›lan der-
vifl hücrelerinin yerinde, bugün câmi der-
ne¤inin kulland›¤› sonradan yap›lan bir
oda ve a¤açl›k bir alan bulunmaktad›r. Kâfl-
garî  Tekkesi’nde muhtemelen tekkeye ge-
len misafirlerin a¤›rland›¤› iki katl› misa-
firhâne (köflk) bugün mevcut de¤ildir.

Tekkenin d›fl›ndaki kiflilerin veya ma-
halle sakinlerinin faydalanabilmesi için ha-
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Resim 6; Kaflgari Tekkesi
Haziresi ve tekkenin genel
görünüflü.

Resim 7; Kaflgari Cami iç
görünüflü (‹stanbul Arkeoloji
Müzesi Negatif arflivi  En-
cümen 1942)

(17) Ekrem  Ifl›n “Nakflibendî-
lik”, DB‹A, VI, 35,36,38.

(18) Esin Demirel ‹flli, ‹stan-
bul Tekkeleri Mimarisi Ek-
lentileri ve Restorasyonu,
(Yay›nlanmam›fl Doktora  Te-
zi), YTÜFBE, 1998, s.,187.

(19) H.Fahrunnisa (Ensârî)
Kara, ‹stanbul Metropoliter
Alan Geliflme Sürecinde Bir
Dinî Kültürel Sosyal Yerle-
flim Merkezi-Eyüp, ‹stanbul:
‹TÜFBE,  (Doktora tezi),
1994, s. 107.



y›r amaçl› ola-
rak yap›lan Kâfl-
garî Tekkesi’nin
do¤u ve bat› gi-
rifl yönlerindeki
d u v a r l a r › n d a
iki çeflme yer
al›r. Üzerinde
herhangi bir ki-
tâbesi olmad›¤›
için çeflmelerin

ne zaman kim taraf›ndan yapt›r›ld›¤› bilin-
memektedir. 

Baz› tekkelerde abdest almak için yap›l-
m›fl flad›rvanlar vard›r. Kâflgarî Tekkesi’nin
ilk inflâ edildi¤i dönemde yap›ld›¤› tahmin
edilen  flad›rvan mevcuttur. Foto¤raflarda
görülen flad›rvan›n d›fl k›sm›n› örten came-
kân›n yerine beton at›lm›flt›r. fiad›rvan,  es-
ki halinden bugün oldukça farkl›d›r.  

Tekkelerde su ihtiyac› sadece çeflmeler-
den karfl›lanm›yordu; suyun her zaman ra-
hatl›kla temin edilmesi için aç›lm›fl kuyular
da vard›. Kâflgarî Tekkesi’nde günümüzde
kullan›lan kuyu vard›r. Bu kuyu tekke
mensuplar›ndan Sürre emîni Hac› Ahmed
Bican Pafla taraf›ndan 1873’te  vakfedilmifl-
tir.(20) Üzerinde talik hatla flu ifadeleri içe-
ren bir kitâbe  bulunmaktad›r: “Sürre-i Hü-
mâyûn  Emîni sâb›k es- Seyyid Hac› Ahmet Bi-
can Pafla’n›n ruhu içun fatiha fi sene 1290 13
Sefer  (1873).” 

Ay›ca, Ahmed Bican Pafla 22109 kurufl
vakfetmifl ve tekkede her y›l Recep ay›nda
“Mirâc-› Nebî” okunmas›n› istemifl, Bu ifl
için tekkenin fleyhine 500 kurufl verilmesini
istemifltir.(21)

Tekkede Ahmed Bican Paflan›n lahdi-
nin yan›nda merdivenlerle ç›k›lan  Abdul-
lah  Kâflgarî’nin türbesine göre biraz daha
yüksek konumda yer alan Îsâ Geylânî’nin
türbesi vard›r. Bu türbenin Hadîkatü’l- Cevâ-
mî, Sefîne-i Evliyâ,(22) gibi klasik kaynaklar-

da Osmanl› padiflahlar›ndan III. Selim tara-
f›ndan yapt›r›ld›¤› ifâde edilmektedir. Tür-
bede Îsâ Geylânî’ye âid olan tek bir ahflap
sanduka bulunmaktad›r. Tekkenin di¤er
türbesinde Abdullah Kâflgarî ile o¤lu Ubey-
dullah Efendi’ye âid iki lahit  bulunmakta-
d›r. Merdivenlerden inilerek ulafl›lan bu
türbenin, eski hali bugünkünden oldukça
farkl›d›r. Sonraki y›llarda tâmir edilen tür-
be, her onar›mdan sonra orijinalli¤ini kay-
betmifltir.

Kâflgarî Tekkesi’nin  fieyhler Silsile-
si: 

1-Abdullah  Nidâî  Kâflgarî Efendi(Ö.
1174/1760): Kâflgarî  Dergâh›’n›n ilk fleyhi
Abdullah Nidâî, XVIII. yüzy›lda Orta Asya
kökenli Nakflîli¤in ‹stanbul’daki en önemli
temsilcilerinden biri olarak kabul edilmek-
tedir.(23) Nidâî  Risâle-i Hakk›yye adl› eserin-
de hayat›na dâir baz› bilgilere yer vermifl-
tir. Nakflbendiyye tarîkat›na intisap etmesi
dolay›s›yla “Nakflbendî”, uzun y›llar ‹stan-
bul’un Eyüp semtinde ikamet etmifl olmas›
ile “Eyyübî” unvân›yla tan›n›r.(24) Mahlas›
Nidâî’dir(25)

Eserinden edindi¤imiz bilgiye göre Ab-
dullah Nidâî, hayat›n›n ilk y›llar›n› memle-
ketinde geçirdi. On yedi yafl›nda iken ken-
disinde mânevî haller zuhûr etmeye baflla-
d›. Bu sebeple  Nakflbendî tarîkat› mürflid-
lerinden olan Mevlânâ Azhar Kâflgarî’ye
muhabbeti artt›. Bir süre fleyhinin hizmetin-
de bulundu. Bu y›llarda on sekiz yafllar›nda
olan Nidâî, fleyhinin de kendisine tavsiye
etmesi üzerine bir çok seyahat yapt›. Böyle-
ce seyahat yoluyla mânevî e¤itimine de-
vam etti. Evliyâdan olan yaklafl›k yetmifl
sekiz  velînin kabrini  ve di¤er  mü’minîn
ve mü’minât›n kabrini ziyâret ettikten  son-
ra Nidâî Hûcend’e gitti. Muslihüddîn  Hû-
cendî, Ebû  Mansûr  el-Mâtürîdî, Hâce
Ubeydullah  Ahrâr  gibi baz› zâtlar›n  kabir-
lerini ziyaret etti. Buradan Buhârâ’ya giden
Nidâî, Abdülhâlik Gucduvânî ve fiâh-›
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Resim 8; Tekkinin Kuyusu
Sürre emîni Hac› Ahmed Bican
Pafla taraf›ndan 1873’te  vakfe-
dilmifltir

(20) Kara, s. 107.

(21) VGMA, (Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü Arflivi) Ahmet
Bican Pafla Vakfiyesi, Defter
no: 605, s›ra no:76, belge
no:1317;  s. 56,57.

(22) Ayvansarâyî, I,262; Vas-
sâf, II,59.

(23) Güller Nuho¤lu,  “Ab-
dullah Nidâî  ve Hakk›yye
Risâlesi”, Nüsha, Y›l, 1, Say›:
3, Güz, 2001, s. 145.

(24) Müstakimzâde Süley-
man Sâdedîn, Mecelletü’n-
nisâb fi’n-Niseb ve’l-Künâ
ve’l-elkâb, Sül Ktp., Hâlet
Efendi, nr. 628, vr. 421a.

(25) Ba¤datl› ‹smail Pafla, He-
diyyetü’l-ârifîn, Tahran,
1387, I, 484.



Nakflbend’in kabirlerini ziyaret etti. Buhâ-
râ’dan  Belh’e gitti. Burada   baz› zâtlar›n
kabrini ziyâret ettikten sonra Horasan’a
ulaflt›. Ferîdüddîn-i Attar, Bâyezîd-i Bistâ-
mî gibi meflhur mutasavv›flar›n kabrini  zi-
yâret etti. Horasan’dan  Irak’a  geçen  Ni-
dâî,  ‹sfahan’da Sâib’in, fiiraz’da Hâf›z’›n,
fieyh Sa‘dî’nin kabirlerini ziyâret ettikten
sonra Ba¤dat’a gitti. ‹mâm-› A‘zam’›n kab-
rinin bulundu¤u çevrede bir müddet ika-
met etti.  Bu esnada Cüneyd-i Ba¤dâdî,
Ma‘rûf-›  Kerhî, Abdülkadir-i  Geylânî, fiib-
lî, Hallâc-› Mansur gibi bu mahalde tan›n-
m›fl flahsiyetlerin kabrini ziyâret etti. Nidâî,
Kerkük, Musul, Halep’ten geçerek fiam’a
gitti. Burada bir süre Hâce Muhammed Bel-
hî’nin hizmetinde bulunduktan sonra Ku-
düs’e oradan da Mekke-i Mükerreme ve
Ravza-i Mutahhara’ya ulaflt›. Üç defa hac
farizas›n› îfâ etti.  Nidâî, eserinde ifâde etti-
¤i  gibi flehir flehir, iklim iklim dolaflarak
k›rk befl  y›l uzun seyahatlerde bulundu.
Bütün bu yolculuklardaki maksad›n›n ise,
ehlullâh› aramak oldu¤unu söyler. 

Nidâî,  gerçeklefltirdi¤i  uzun seyahatle-
rinin ard›ndan ‹stanbul’a geldi. Eyüp’e yer-
leflti. Kendisi Do¤u Türkistan kökenli oldu-
¤u için ayn› etnik kökenli dervifllerin kald›-
¤› Eyüp’teki Kalenderhâne Tekkesi ile irti-
bat kurdu.(26) Onun zâhirî ve bât›nî ilimler-
deki otoritesini gören Lâ‘lîzâde Abdülbâkî
(ö.1159/1746) Kalenderhâne Tekkesi’ne
onu fleyh olarak görevlendirdi.   

Nidâî’nin hayat›nda etkisi olan flahsi-
yetlerden biri Lâ‘lîzâde Abdülbâkî, di¤eri
Murtazâ Efendi’dir. Her ikisi de Osmanl›
döneminde önemli mevkilerde olan kifliler-
dir.(27)

Nidâî ad› geçen tekkede bir süre fleyh
olarak görev yapt›. Fakat vakfiyede tekke-
nin fleyhli¤inin bekarlara verilmesi flart ko-
fluldu¤u için, Nidâî de evlenmeyi arzu
edince Kalenderhâne fleyhli¤ini b›rakt›.(28)

Nidâî’nin Kalenderhâne Tekkesi’nden ay-

r›ld›¤› günlerde Murtazâ Efendi gördü¤ü
rüya üzere bir câmi ve yan›nda bir tekke in-
flâ ettirip buran›n Nakflbendiyye tarîkat›
müntesiplerine verilmesini istedi. Böylece
Nidâî, Murtazâ Efendi’nin yapt›rm›fl oldu-
¤u bu tekkenin ilk post-niflîni olmufltur.(29)

7 Sefer 1174/19 Eylül 1760 tarihindeki vefâ-
t›na kadar bu tekkede  fleyhlik yapt›. 

Nidâî, kalender hayat tarz›n›n kat› ku-
rallar›na al›flamad›¤› için, mücerredlik er-
kân›na uymak istemedi¤inden Kalenderhâ-
ne’deki fleyhlik vazifesinden  ayr›lm›flt›r.
Bu yönüyle her iki tekkede de Türkistan
kökenli dervifllerin bulunmas›na ra¤men
birbirinden oldukça farkl› tasavvufî anla-
y›fllar›n oldu¤u görülmektedir. Kalender-
hâne Tekkesi, Nakflbendîli¤in Kalenderîlik-
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Resim 10; Abdullah Kaflgar-
i’nin Türbesi

Resim 9; Abdullah  Kaflgari  ve
o¤lu Ubeydullah Efendi’nin
kabirleri

(26) Thierry Zarcone, “Kâflga-
rî Tekkesi”, DB‹A, IV, 485.

(27) Klaus Kreiser, “Kâflgarî
Tekyesi-Ein Istanbuler Nakfl-
bandî- Konvent Und Sein
Stifter”, Naqshbandis, Varia
Turcica XVIII, 1990, s.334.

(28) Hüseyin Ayvansarâyî,
Mecmûa-i  Tevârih, Haz›rla-
yanlar: Fahri Ç. Derin- Vahid
Çabuk, ‹stanbul: ‹stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Bas›mevi, 1985, s. 269;
Vassaf, II,58. 

(29) Ayvansarâyî,  I,260.



le kar›flm›fl biçimini temsil ederken, Kâflga-
rî Tekkesi Nakflîli¤in kurallar›na birebir
uyulan fleklini temsil etmektedir.(30) Bütün
bunlar›n sonucunda da Nidâî’nin, Kâflgarî
Tekkesi’nde fleyhlik yapt›¤› dönemde Nak-
flîli¤in Kalenderî geleneklerinden uzaklafl-
m›fl olmas› ve toplumsal örgütlenmesini ai-
levî temeller üzerine dayand›rm›fl olmas›
ile tarîkat anlay›fl›nda  farkl› bir versiyonun
ortaya ç›kt›¤› görülmektedir.(31)

Abdulah  Nidâî  hem Nakflî- Kâsânî,
hem de Kalenderî’dir. Risâle-i Hakk›yye adl›
eserinde Hz. Peygamber’den itibaren ken-
disine kadar gelen  Nakflbendî silsilesini
vermifltir.

Nidâî’nin kütüphanelerde tespit edilen
Farsça iki eseri vard›r. Bunlardan biri men-
sur nitelikte olan Risâle-i Hakk›yye di¤eri
manzum nitelikte olan Dîvân’›d›r. Bu iki
eserin de bir çok nüshalar› mevcuttur. Risâ-
le-i Hakk›yye’nin Osmanl›ca tercümeleri
vard›r.  Abdulah Nidâî vefât edince, yerine
o¤lu Ubeydullah Efendi geçti.

2-UbeydullahEfendi (Ö.1184/1770):
Ubeydullah Efendi,  Abdulah Kâflgarî’nin
o¤ludur. Kâflgarî Dergâh›nda babas›ndan
sonra ikinci postniflîn olarak fleyhlik yap-
m›flt›r. Ubeydullah Efendi on sene bu gö-
revde kalm›fl, 1184/1770’te  k›rk befl yafl›n-
da vefât etmifltir. Dergâh›n içinde babas›

için yapt›r›lan türbede onun yan›na defne-
dilmifltir.(32)

3-Îsâ  Efendi  (Ö.1206/1791): Îsâ Efendi,
tekkenin câmi imâm› iken, Ubeydullah
Efendi’nin âhirete intikâlinden sonra  Kâfl-
garî  Dergâh›’nda fleyh olmufltur.(33)

Kur’ân-› Kerîm, tecvîd ve k›rate dâir ilim-
lerde de mâhir bir zât idi. 90 yafl›nda
1206/1791’de vefat etti.(34) Sultan III.Selim
Kâflgarî Dergâh› avlusuna Îsâ Efendi için
özel türbe yapt›rd›.(35)

4-Mehmed Efendi (Ö.1208/1793): Meh-
med Efendi, Îsâ Geylânî’nin vefât›ndan
sonra, dördüncü postniflîn olarak Kâflgarî
Dergâh› fleyhi olmufl, iki sene bu vazîfede
kalm›flt›r. Çelebi Efendi olarak da bilinen
Mehmed Efendi altm›fl üç yafl›nda 1208/
1793’te vefat etti.(36)

5-‹smâil Efendi  (Ö. 1212/ 1797): Ab-
dullah Efendi zamân›nda kahvecilik hiz-
metiyle meflgûl iken onun halîfesi oldu. ‹s-
mâil Efendi, Kâflgarî Tekkesi’nde Mehmed
Efendi’den sonra beflinci postniflîn olarak
dört y›l fleyhlik makâm›nda bulundu.
1212/1797’de vefât etti.(37) Tekkenin hazire-
sine defnedildi. 

6-Nidâî Abdullah Efendi
(Ö.1213/1798): Abdullah Kâflgarî’nin toru-
nudur. Kâflgarî Tekkesi’nde alt›nc› postni-
flîn olarak on dört ay fleyhlik görevini üst-
lenmifltir. Yirmi iki yafl›nda 7 Rabi’ül-evvel
1213/1798’de dâr-› bekâyâ irtihâl etti.(38)

7- Hâce Lütfullah Efendi
(Ö.1220/1805): Kendisi önceleri Eyüpsul-
tan’›n türbedarl›¤› görevi ile ifltigal ediyor-
du. Kâflgarî Tekkesi’ne fleyh oldu.
1220/1805’de  vefât etti.(39)

8-Hâce Mehmed Eflref Efendi
(Ö.1257/1841): Abdullah  Kâflgarî’nin   toru-
nudur. On dört yafl›nda iken Kâflgarî Tek-
kesi’nde fleyh oldu. .Yafl› küçük oldu¤un-
dan görevinin ilk y›llar›nda bu dergâha
Hüdâverdi  Efendi vekil hoca olarak tâyin
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Resim 11; ‹sa Geylani’nin
Türbesi (‹stanbul Arkeoloji
Müzesi Negatif arflivi  En-
cümen 1942)

(30) Thierry  Zarcone  “Kâfl-
garî Tekkesi”, DB‹A, IV,485.

(31) Ekrem Ifl›n, “Nakfliben-
dîlik”, DB‹A, VI, 36. 

(32) Vassâf,  II,58; Ayvansarâ-
yî, I,261; Süreyyâ, III, 382; Zâ-
kir fiükrî Efendi, ‹stanbul’da-
ki Tekyelerin Tarihleri, Bâ-
nileri ve Semtleri, ‹stanbul
Belediyesi Atatürk Kitapl›¤›
K.75,vr.32.

(33) Süreyyâ, III,382; Vassâf,
II,58; Ayvansarâyî, I,261; Zâ-
kir fiükrî Efendi, vr. 32. 

(34) CSRA, (Cemaleddin Ser-
ver Revnako¤lu Arflivi), Dos-
ya no: 89; Vassâf, II,58.

(35) Ayvansarâyî, I,262; Vas-
sâf, II,59.

(36) Ayvansarâyî, I,262; Vas-
sâf, II,59; Süreyyâ, III, 415;
Zâkir fiükrî Efendi, vr.32.

(37) Ayvansarâyî, I,262; Vas-
sâf, II,59; Süreyyâ, III, 382;
Zâkir fiükrî Efendi, vr.32.

(38) Ayvansarâyî,  I,262; Vas-
sâf,  II,59;  Süreyyâ, III,382;
Zâkir fiükrî Efendi, vr.32.

(39) Ayvansarâyî,  I,262;  Sü-
reyyâ, III, 382; Zâkir fiükrî
Efendi, vr.32.



edilmifltir. 1257/1841’de vefat etti.(40)

9-Mehmed Âflir Efendi (Ö. 1320/1902):
Mehmed Âflir Efendi, Kâflgarî Tekkesi’nde
fleyh olmas›n›n yan›nda ayn› zamanda
Meclis-i meflâyih’in üyelerindendir.(41)

Mehmed Âflir Efendi’nin Meclis-i meflây›-
h›n itibarl› üyesi olmas› hasebiyle(42) tekke-
nin tan›nmas›nda etkisinin oldu¤unu söy-
leyebiliriz. 

10- Mehmed Bahâeddin Efendi
(Ö.1337/1918): Tekkenin son fleyhlerinden
biridir. 1337/1918’de vefât etti.(43) Bahâed-
din Efendi ve ailesi hakk›nda bilgilere yer
verilen 1332 tarihli arfliv belgesinde(44) onun
Sinop’ta sürgün kald›¤›ndan bahsedilmek-
tedir.

11-Abdülhakim Arvâsî  (1865-1943):
Kâflgarî  Dergâh›’n›n son fleyhi olan  Abdül-
hakim Arvâsî1281/1864 y›l›nda vaktiyle
Hakkari’ye, flimdi Van’a ba¤l›  Baflkale ka-
zas›nda  do¤du.(45) Arvâsî, ilk dinî tahsilini
babas›ndan da ald›. ‹btidâî ve Rüfldiye’yi
memleketi olan Baflkale’de okudu. Daha
sonra Van civâr›nda zamân›n›n tan›nm›fl
âlimlerinden dinî ve  fen ilimlerinde icâzet
ald›.(46) Tahsilini tamamlamas›n›n ard›ndan
memleketi Baflkale’ye döndü. Kendisine
kalan mirasla burada bir medrese yapt›rd›.
Ayr›ca  mevcut kitaplara ilâvelerle zengin
bir kütüphane kurdu yirmi dokuz  y›l bu
medresede ders okuttu. Hem zâhirî hem
batinî ilimlerde pek çok insan›n yetiflmesin-
de katk›da bulundu.

I.Dünya Savafl›n›n oldu¤u y›llara gelin-
di¤inde Arvâsî’nin kurdu¤u bu, ço¤u el
yazmalardan müteflekkil 3000 kadar esere
sahip olan kütüphane yak›ld›, yapt›rd›¤›
medrese y›k›ld›. Yine bu savaflta Arvâsî, ta-
lebe ve yak›nlar›ndan pek ço¤unu kaybet-
ti.(47)

1332/1913 y›l›nda Ruslar ve Ermeni
birlikleri tekrar Do¤u bölgelerini iflgal et-
meye  bafllad›. Bunun üzerine Arvâsî, yüz

elli kiflilik akraba ve ailesiyle
birlikte daha emin bir yere göç
etmek zorunda kald›. Musul,
Adana, Halep, Eskiflehir’e git-
tiler. Yorucu yolculu¤un ar-
d›ndan ‹stanbul’a ulaflt›lar.(48)

Bir süre Eyüp’teki Yaz›l› med-
resede ikamet ettiler.(49) O gün-
lerde Kâflgarî Tekkesi fleyhi Be-
hâeddin Efendi daha önce ve-
fat etti¤i için onun vefat›ndan
sonra buradaki makam boflal-
m›fl vekâleten Eyüp’teki Hâtû-
nîye Dergâh› fleyhlerinden Sâadettin Cey-
lân Efendi Kâflgarî Tekkesi’nde imaml›k va-
zifesi yapm›flt›r.(50)

Arvâsî, Kâflgarî Dergâh› fleyhli¤ine tâ-
yin edilince dergâh›n aslî vazifelisi belli ol-
mufl oldu. Dergâhtaki fleyhlik göreviyle be-
raber, Kâflgarî Câmii’ndeki  imam-hatiplik
vazifesi kendisine  verildi.(51) Kâflgarî Tek-
kesi’ndeki görevinin yan› s›ra Medresetü’l
mütehssisîn’e tasavvuf müderrisi olarak
görevlendirildi.(52) Vefa Lisesi’nde bir süre
ö¤retmenlik yapt›.(53) Tevhid-i Tedrisat Ka-
nunu, tekkelerin kapat›lmas› ile ilgili kanun
gere¤ince müderrislik ve fleyhlik görevi so-
na erdi. Bu dönemden sonra Beyo¤lu A¤a
Câmii, Beyaz›t, Fatih, Eyüpsultan gibi ‹s-
tanbul’un çeflitli câmilerinde vaazlar›na de-
vam etti.(54)

Menemen hadisesinde kendisinin de il-
gisi oldu¤u gerekçesiyle tutukland›. Ancak
bu olayla herhangi bir ilgisinin olmad›¤›
anlafl›l›nca 12 fiubat 1931 tarihinde berat et-
ti.(55) 18.09.1943’te al›nan  karar gere¤i ‹z-
mir’e gönderildi. Bir süre burada kald›, da-
ha sonra Ankara’ya gitmesine izin verildi.
27.11.1943’te Ankara’da vefât etti.(56) Anka-
ra’daki Ba¤lum mezarl›¤›na defnedildi. 

Arvâsî, kendisinden sonra yerine fleyh
olabilecek kifliyi belirledi. Muhammed S›d-
dîk Efendi’ye hilâfet verdi.(57) Ayn› zaman-
da Van Müftüsü olan bu kifli, I. Dünya sa-
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Resim 12; Abdulhakim Arvasi
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1318, s. 172.

(42) Kreiser, s. 334.

(43) Zarcone, Th›erry, a.g.m.,
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nr. 106. 

(45) Vassâf, II,59.
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Ansiklopedisi, I,38.

(47) Uyan, I,38,39.

(48) Vassâf, II,60.

(49) Uyan, I,45; Nihat Aza-
mat, “Abdülhakim Arvâsî” ,
D‹A, I,211.

(50) Kadir M›s›ro¤lu, Kurtu-
lufl Savafl›nda Sar›kl› Müca-
hidler, ‹stanbul: Sebil
Yay.,1967,s. 293.
(51) Vassâf, II, 60; Uyan, I,46.
(52) Vassâf, II,60.
(53) Hüseyin Hilmi Ifl›k Es-
hâb-› Kirâm, ‹stanbul, 1988,
s. 291
(54) Uyan, I,51.
(55) Azamat, a.g.m., D‹A,,
I,211.
(56) H.Hilmi Ifl›k Eshâb-› Ki-
râm, s. 165,166; Necip Faz›l,
O ve Ben, 20. Bask›, ‹stanbul:
Büyük Do¤u Yay., 2002,, s.
215,216.
(57) Vassâf, II,60; Uyan, I,50.



vafl›nda Ermeniler taraf›ndan flehid edildi.
Ad› geçen  kifli haricinde baz› kimselere
hatm-i hacegân yapt›rma izni vermifltir,
ama hilâfet vermemifltir. Dolay›s›yla  ken-
disinden sonra tarîkat silsilesi ink›râza u¤-
ram›flt›r.(58)

Necip Faz›l, Hilmi Ifl›k gibi   pek çok sa-
nat, edebiyat ve fikir adam› üzerinde derin
tesirler uyand›rm›fl mutasavv›flardan biri-
dir.(59) Cumhuriyet döneminin önemli ilim,
fikir ve sanat adamlar›ndan biri olan Necip
Faz›l’›n kendisiyle tan›flmas›, ondan etki-
lenmesi,  sohbetlerinde bulunmas› Arvâ-
sî’nin genifl bir kitle taraf›ndan tan›nmas›na
da vesile oldu.(60)

Tarikat silsilesi mürflidi Seyyid Fehîm,
Seyyid Muhammed Sâlih ve Seyyid Tâhâ
vas›tas›yla Nakflbendiyye tarikat›n›n Hâli-
diyye kolunun kurucusu olan Mevlânâ Hâ-
lid-i Ba¤dâdî’ye kadar ulafl›r.(61)

Râb›ta-i fierîfe, er-Riyâzü’t- Tasavvufiyye,
Mevlid’in  Meflrûiyeti ve  zuhûru, Zikrin Âdâ-
b›, Eshâb-›  Kirâm, Ecdâd-› Nebî, Sefer-i Âhiret,
Keflkûl, ‹slâm Hukuku, Tesbih Kullanman›n
Meflrûiyeti  ve  zuhûru,Küfr ve Kebâir, Namaz
Risâlesi, Sevânihu’l- Efkâr ve Sevâmihu’l- En-
zâr ad›nda risâle ve eserleri vard›r. 

Kâflgarî Tekkesi’nde Temsil Edilen
Tarîkat Kollar›:

Tekke, kurucu Murtazâ Efendi taraf›n-
dan  Nakflbendiyye tarîkat› mensuplar›na
tahsis edildi¤i için, kuruluflundan tekkele-
rin kapat›ld›¤› 1925’e kadar Nakflbendiyye
tarîkat›n›n kollar› tekkede faaliyetlerini yü-
rütmüfltür. Tekenin bir de câmisinin olmas›
hasebiyle özelde Nakflbendiyye tarîkat›
müntesiplerine tahsis edilse de genelde bü-
tün Müslümanlar›n kullan›m›na aç›k tutul-
mufltur.  Kâflgar’dan gelen  Nidâî’nin, Gî-
lan’dan gelen Îsâ Geylânî’nin, Van’dan ge-
len Arvâsî’nin tekkede fleyh olmalar› ile, as-
l›nda birbirinden farkl› co¤rafî alandaki
kültürel unsurlar›n da tekkede etkili oldu-

¤unu söyleyebiliriz. 

Tekkenin ilk fleyhi olan Abdullah Kâfl-
garî’nin Kâsânîli¤e ba¤l› olmas› ile Kâsâ-
niyye, tekkenin son fleyhi Abdülhakim Ar-
vâsî’nin Hâlidî olmas› ile de Hâlidiyye kol-
lar› Kâflgarî Dergâh›’›nda temsil edilmifltir.
Tekkenin kurucusu Murtazâ Efendi, Nakfl-
bendiyye tarîkat›n›n Müceddidiyye koluna
intisabl›d›r; fakat onun tekkede herhangi
bir tarîkat faaliyeti olmad›¤› için Müceddi-
diyye kolunun tekkede temsil edildi¤ini
söyleyemeyiz.

1- Kâsâniyye: Nakflbendîli¤in Kâsâniy-
ye kolu, Mahdûm-› A‘zam olarak bilinen
Ahmed el-Kâsânî’nin (ö.949/1542) vas›ta-
s›yla Buhârâ, Fergana, Semerkand gibi fle-
hirlerde temsil edilen bir tarîkatt›r. Ahmed
Kâsânî’nin vefat›ndan sonra, onun halîfele-
rinin  faaliyetleri neticesinde Orta Asya,
Do¤u Türkistan, Kuzey Hindistan, Belh,
fiam, ve ‹stanbul’da yay›lm›flt›r.(62) Kâflgarî
Tekkesi ile birlikte ‹stanbul gibi muhtelif
flehirlerde bulunan Kalenderhânelerde ba-
r›nan dervifller genellikle Nakflbendîli¤in
Kâsâniyye koluna müntesiptirler(63)

2- Hâlidiyye: Kuzey Kafkasya, Irak,
‹ran, Suriye, Arap ülkeleri, Türkiye’de ise
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde
yay›lan Nakflbendîli¤in Hâlidiyye(67) kolu,
Mevlânâ Hâlid-i Ba¤dâdî(1242/1826)’ye
nisbet edilmifltir.(65)) Silsilesi, tarîkat anlay›-
fl› sebebiyle Nakflbendiyye tarîkat›n›n bir
devam› niteli¤indedir.(66) F›k›h ve hadis te-
meline dayal› tasavvuf anlay›fl› nedeniyle
Osmanl› ilmiyye s›n›f› içinde ra¤bet gören
bir tarîkat olmufltur.(67)

XVIII. yüzy›lda kurulan  Kâflgarî Der-
gâh› iki  asr› geçkin bir geçmiflinin olmas›
hasebiyle târihî bir özelli¤e sahiptir. Kuru-
luflu itibâriyle Nakflbendiyye tarîkat› mün-
tesiplerine tahsis edilen tekke, ‹stanbul’da
Nakflbendili¤in yay›lmas›nda etkili olan ta-
rîkat merkezlerinden biridir. Tekkenin ilk
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(58) Uyan, I,50,51; Necip Fa-
z›l, O ve Ben, s. 211.    
(59) Ahmet Güner, Tarikat-
lar, ‹stanbul: Milliyet Yay.
1986, s. 177.
(60) Azamat, a.g.m, I, 211,
Necip Faz›l, Abdülhakim Ar-
vâsî ile ilk görüflmesini O ve
Ben adl› eserinde dile getir-
mifltir. bkz. Necip Faz›l, O ve
Ben, s. 91-97.
(61) Vassâf, II,60.
(62) Kâsâniyye hakk›nda da-
ha detayl› bilgi için bkz. Nec-
det Tosun, Bahâeddîn Nakfl-
bend, Hayat›, Görüflleri Ta-
rîkat›, ‹stanbul: ‹nsan Yay.
2002, s.180-184; a.mlf. “Kâsâ-
niyye” D‹A, XXIV,532-534.
(63) Kas›m Kufral›, Nak-
flîbendili¤in Kuruluflu Ve
Yay›l›fl›, (Yay›nlanmam›fl
Doktora Tezi) Türkiyat  Arafl-
t›rma Enstitüsü Kütüphanesi,
No:337, s. 176.
(64) Hamid Algar “Halidîy-
ye” D‹A, XV, 295,296; Süley-
man Uluda¤,  “Anadolu’da
Hâlidîlik” D‹A, XV, 296- 299.
(65) Hamid Algar, “Nakflben-
diyye  Tarikat› Üzerine  Bib-
liyo¤rafik Notlar” trc: ‹rfan
Gündüz, ‹slâm Medeniyeti
Mecmuas›, c.V,  say›. 3 , ‹s-
tanbul, 1982,  c. V, say›. 3 , ‹s-
tanbul, 1982,  s. 42,43.
(66) ‹rfan Gündüz, Gümüfl-
hânevî Ahmed Ziyâüddîn
(K.S.) Hayat›, Eserleri,
Tarîkat Anlay›fl› ve Hâlidiy-
ye Tarîkat›, ‹stanbul: Seha
Neflriyat,1984,  s. 231.

(67) Ekrem Ifl›n, “Nakflben-
dîlik”, DB‹A, VI,36.



fleyhi Nidaî’nin Do¤u Türkistan kökenli ol-
mas› dolay›s›yla, tekkede Orta Asya’ya ait
Türk kültür ve geleneklerin burada yaflat›l-
m›fl olmas› bak›m›ndan da ayr› bir öneme
sahiptir. ‹lim ehli yaflad›¤› dönemlerde hür-
met edilen, eser veren, Abdullah Nidâî, Ab-
dulhakim Arvâsî’nin, Osmanl› padiflahlar›-
n›n hürmet etti¤i Îsâ Geylânî’nin Meclis-i
Meflây›h üyelerinden olan Mehmed Âflir
Efendi’nin tekkede fleyh olmalar›  ile tekke-
nin ünü artm›flt›r. Bunun yan›nda son dö-
nemde Arvâsî’nin müridlerinden Necip Fa-
z›l ve Hilmi Ifl›k’›n günümüzde tekkenin ta-
n›nmas›nda etkili olduklar› söylenebilir.

Birçok tekke yang›n, bak›ms›zl›k gibi
nedenlerle harâbe bir halde iken, Kâflgarî
Tekkesi kuruldu¤u târihten beri varl›¤›n›
koruyabilmifltir. Orijinal hâliyle olmasa bi-
le, bugün harâbe olan birçok tekkeye naza-
ran daha bak›ml› durumdad›r. ‹slâm âlemi-
nin say›l› mânevî mekanlar›ndan biri olan
Eyüp Camii ve yabanc›lar taraf›ndan de¤er
verilen, s›kça ziyâret edilen Piyerloti ara-
s›nda olmas› bak›m›ndan tekke, yerli ya-
banc› pek çok kiflinin dikkatini çekmekte-
dir. Özellikle baz› yabanc› araflt›rmac›lar,
bu tekkeyle ilgili müstakil makaleler yaz-
m›fllard›r. Bu ve buna benzer hususlar do-
lay›s›yla, kuruldu¤u târihten itibâren Kâfl-
garî Dergâh› genifl halk kitlelerinin ilgi gös-
terdi¤i bir kurulufl olmufltur.
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Resim 13; Murtaza Efendi
Tekkesi’nin banisi Murtaza
Efendi’nin fiahidesi
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FAT‹H’‹N MEfiK HOCASI

EVL‹CE BABA

A. Hami HATMAN

1929 Samsun do¤umlu. 1930’dan itibaren Alibeyköy’de yaflad›. 1947’de ‹stanbul Erkek
Lisesi’ni bitidi. Çeflitli ifllerde çal›flt›. Hukuk okudu. Tamamlayamad›. Terkos, arçelik

Tubihi, Demirdöküm ve Evyap dahil olmak üzere farkl› ifllirde çal›flt›. Evyap’tan emekli
oldu. Yerel tarihle ilgileniyor. “Alibeyköy Spor An›sal Tarihi” yay›nlanm›fl eseri.

“Alebeyköy Tarihi” ise Eyüp Belediyesi’nce bas›lacak di¤er eseri. Hatman çal›flmalar›n›
Alibeyköy’de yerel tarih a¤›rl›kl› olarak sürdürmekte.



Fatih Sultan Mehmet II. Han’›n ricalinden
ve meflk hocas› olan Veliyyüddîn Efendi Hazret-
leri, ‹stanbul’un fethini takiben, maiyetten ayr›-
larak Eyüp Sultan’da Bülbül deresi semtinde,
sonradan Evlice Baba Tekke soka¤› ad›n› alan
mahalde, bir zaviye teflkil etmifl ve bir mescit in-
fla ettirmifltir.

Fatih Sultan Mehmet, ‹stanbul zaferinden
dolay›, hizmeti geçenlere genifl araziler hibe
ederek, sevdiklerinin vak›flar kurmak suretiyle
isimlerini yaflatmalar› yan›nda, ‹stanbul ve çev-
resinin bu vak›flar eli ile imar›n› ve üretimleri ile
flehir ihtiyac›n›n karfl›lanmas›n› murat etmifltir.

Alibeyköyü’nün tüm topraklar›n› ak›nc›
beylerinden Ali Be¤’e vererek çiftlik kurdurma-
s› ve Alibeyköyü yaylalar›n› Akflemsettin haz-
retlerinin tavsiyesi ile Çoban Baba’ya tahsis ede-
rek y›lda 15.000 koyun üretecek kapasitede hay-
van yetifltirtmesi, Veliyyüddin Efendi’ye de be-
¤endi¤i, bülbüllerin ve bir çok ötücü kufllar›n
yuvaland›¤›, bir k›s›m sayiban› kendisine vere-
rek bu bölgeyi ihya ettirmesi, ve bunlar› daha ilk
günden gerçeklefltirmesi, ‹stanbul ve civar›n›n
iskân ve ihya düflüncelerinin bafllang›c› idi.

Eba Eyyübe’l el-Ensari Cami ve külliyesine
de bütün Eyüp bölgesini, arazi ve mazraa’lar›n›
vakfeylemiflti.

Hazretin bugün Bülbülderesi denilen vadi-
ye birleflen hafif yokufllu bay›rdaki evi ve mesci-
di aras›nda zamanla teflekkül eden yol, iki yap›-
y› birbirinden ay›rm›fl, daha sonraki hafriyatlar-
la ev ve kabir bölümü yoldan çok yukar›da kal-
m›flt›.

Veliyyüddîn Efendi 1453 sonuna dek süren
hayat›nda, bu safa mahallinde bir çok ahflap
ev’in yap›lmas›n›, kiralanmas›n› ve toplanacak
gelirler ile Vakf›n›n yaflamas›n› ve yeni yap›lar
üretecek sistemini kurmufl idi. Hatta Ali Be¤’in
Alibeyköydeki çiftlik adamlar›n›n iskân› için de
burada meskenler infla ettirecekti.

Böylece birçok evin sahibi olabilen Veli
Hazretlerinin, sahip anlam›ndaki Ulice Baba lâ-
kab›, zamanla Evlice Baba olarak geliflmifl olabi-
lir.

Evlice Baba, vefat›nda evinin bahçesine def-
nedildi. Tekke soka¤› teflekkül edip di¤er sokak-
lar ile birleflince yüksekte kalan ev ve kabri önü-
ne bir duvar çekildi. Bu duvar›n ön yüzüne de
kitabesi konulmufltu.

Kabrinin ve evinin korundu¤u ihata duva-
r›nda flu kitabe bulunmaktad›r:

Ebû’l feth el-magâzî Hân Mehemmed nâm zî-flân›n

K›la Rûhu cü bülbül-i gülistân cenneti me’va

An›n ta’limde meflk hâcesi nâm-› Veliyüddîn

Makar-gâh itmifl idi zât›na bu mevzi’i ammâ

Mürûr-› rûzigâr ile olub bir günde bünyad›

‹düb ta’mirine himmet bu kabri itdi  nev ihya

Cenâb-› Dervifl Ahmet nâm velî-haslet hemân der-hin

Duâ-y› hayr içün bir ehl-i hayra oldu sûk-pirâ

‹düp ta’mir nakfl-› meflhedin Nakflî didi târih
Ola rûh-› Velîyüddîn’e dâ’im rahmet-i Mevlâ

Hicri 1173 (Milâdi 1759) senesi (Tamir y›l›).

Kitabe hattat Mustafa Nakflî Efendi taraf›n-
dan yaz›lm›flt›r. Mustafa Nakfli Efendi, sülüs ve
nesih yaz›y› Yedikuleli-zade Seyyid Abdülha-
lîm Efendi’den ö¤renmifl ve sonra da tâlik’a ça-
l›flm›flt›r.

Hattat  oldu¤u kadar fliir ve musikî sahas›n-
da da üstat idi.

1764 senesinde vefat etmifltir.

2004 y›l› A¤ustos ay›nda bu orjinal kitabe-
nin yan›na yeni türkçe yaz› ile okunuflu hak
edilmifl bir beyaz mermer levha yerlefltirdiler.

Evlice Baba Camii

Evlice Baba Tekke soka¤›n›n ortas›na yak›n
yerde, yolun sa¤›nda, ve evinden biraz afla¤›da,
Cami’ye dönüflmüfl mescidi namaza aç›kt›r. Ho-
cas› Diyanet taraf›ndan tayin edilmektedir.

Bugünkü Caminin orjinali ile bir ilgisi kal-
mam›flt›r. Sadece ayn› arsa üzerindedir. Mabet
duvarlar› tafltand›r. 1967 de harap halde iken,
ciddi tamir görmüfl ve tamirat aral›k ay›na ka-
dar bitirilerek Ramazan’›n ilk günü ibadete aç›l-
m›flt›r.

Cami bafltanbafla de¤erli çini’lerle kapl›d›r.

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

307

Resim 1; Evlice Baba evi ve
kabrinin bulundu¤u köfle. Du-
var›nda kitabesi ve mermer
üzerinde okunuflu var.

Resim 2-3; Evinin küçük bah-
çesindeki kabri. Kabrindeki fla-
hidesinde flu ibare yeralmak-
tad›r:“Ebû’l feth ve’l magâzî
Sultân Mehmet Gâzî Hazret-
lerinin Meflk Hâcesi Sâhibü’l
Hayrât Ve’l Hasenât Velî Ba-
ba’n›n Rûh-u fierifine el- Fati-
ha. Sene 857 ( Milâdi 1453)



Minaresi tu¤ladan yap›lm›fl
olup çevresindeki evlerden do-
lay› k›sa gözükmektedir. Mina-
re kap›s› cümle kap›s› yan›nda
ve içeridedir.

Güney taraf›ndaki küçük
bir bofllukta birkaç kabir tafl› di-
kili olarak durmaktad›r. 

Mescit yoldan üç basamak
afla¤›dad›r. Son 

tamiratta 3,5 metrelik bir
son cemaat yeri ilâve edilmifltir.
Buradan, kad›nlara tahsis edil-
mifl balkona ç›k›l›r.

Caminin bütün zemini ayn›
desende yün hal› ile kapl› olup

duvarlar› k›ymetli çinilerle bezenmifltir.

Caminin flad›rvan› ev bölümünün alt›nda-
d›r. Bunun bitifli¤inde bir de imam ve cemaat
oturma /okuma odas› bulunmaktad›r.

Caminin tam karfl›s›nda  küçük meydanl›-
¤›n sol taraf›nda Çorlulu Sadrazam Ali Pafla’n›n
hayrat› bir çeflme vard›r. Evlice Baba Tekke so-
ka¤› ile Büyük F›st›kl› caddesinin birleflti¤i yer-
dedir. Gayet genifl ve büyük bir depo görünü-
mündeki çeflme’de gerçekten cami flad›rvan›
için su depo edilmekte ve flehir suyu kesilince
buradan motor gücü ile, merhumun evi alt›nda-
ki flad›rvana su bas›lmaktad›r.

Evlice Baba Tekkesi

Evlice Camiinin tam karfl›s›na isabet eden
k›sm›nda bir harem ve bir selâml›k ile bir sema-
haneden oluflan ahflaptan Tekke binas› vard›.
Sokakta sa¤l› sollu ahflap tek veya iki katl› bah-
çeli meskenler bulunuyordu.

Bunlar›n Evlice Baba vakfiyesinden oldu¤u,
Tekke ve Zaviyelerin kapat›lmas›ndan sonra bu
binalara sahip ç›kacak kimse kalmad›¤› için ma-
hallenin muhtar› olan emekli bir polis taraf›n-
dan içinde oturanlara veya taliplerine Vak›flar
idaresinden satt›r›ld›¤› ifade edilmifltir.

Halbuki Evlice Baba Vakfiyesinin temel
prensibi mülkleri satmak de¤il kullanma hakk›-
n› kiralamak suretiyle vakfa gelir sa¤lamak idi.
Bu hususu teyid eden bir belge yaz› sonuna ilâ-
ve edilmifltir.

2004 de Cami hocas›n›n ikamet etti¤i ve
Hazret’in kabrinin bulundu¤u iki parseldeki
meskenler ve cami arsas›ndan baflka yeri kalma-
d›¤› anlafl›lmaktad›r. Sokaktaki çökmekte olan
baz› ahflap binalar resimlendirildi.

Tekke, Band›rmazade Ahmet Münip Efen-
dinin 1307 hicri tarihli mecmua-i Tekâyâ’s›nde
(M. 1889-1890) ayin günü Cuma gecesi olan bir
Kadiri tekkesi olarak kay›tl›d›r. O tarihteki
fieyh’in ad› Nuri Efendi imifl.

Son fleyh ise Tekel’den emekli memur, Bay
Haf›z Hüseyin Nazmi Geylânî’nin 1968 de ver-
di¤i  bilgilere göre Tekkenin banisi fieyh Haki
Baba ad›nda bir zatt›r. Haziredeki kitabeden
Tekke’nin 1216 (M.1801-1802) y›llar›nda III.Se-
lim Han devrinde yap›ld›¤›, kitabe üzerindeki
tu¤radan ve H. 1216 tarihinden   anlafl›lmakta-
d›r. Kitabede flunlar yaz›l›d›r:

Kutbül Rabbani ve Avnü’s Semadani
Kandil’ül Vizani Mahbub-i Sultani
Hazreti fieyh Seyyid Sultani, 
Abdülkadir Geylani
Haza zaviyetül Maruf
El -Kadiri el-Haki Alâbabillâh.

Tekke, fieyh Haf›z Hüseyin Nazmi’nin ba-
bas› Mehmet Sadettin Efendi zaman›nda, 1310
(1892-1893) tarihinde yanm›fl ve temelden Ha-
rem, Selâml›k ve Semahane olarak ve ahflaptan
yenilenerek ihya edilmifltir

Haf›z Hüseyin Nazmi Efendi 1968 y›l›nda
Tekke’de ikamet etmekte idi.Bu zat-› muhterem,
Es Seyid, efl fierif, el Hac Haf›z Hüseyin Nazmi
Geylani el-Kadiri, 1887 de do¤mufl ve 24.11.1990
da tekkede vefat etmifl ve bitiflikteki Efl fieyh Ab-
dülhakî Nuri Baba el-Kadiri dergâh›na defnedil-
mifltir.
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Resim 5-6; AbdülhakiNuri Ba-
ba Dergâh›na bitiflik Tekke bi-
nas›

Resim 7; Türbenin III. Selim
tu¤ral› kitabesi 

Resim 4; Evlice Baba Cami-
inin 2004 görünümü.



Evlice Baba Vakf›

Alibeyköyü Sosyal Tarihi kitab›m›zda afla-
¤›daki bilgiler bulunmaktad›r.

“ Fatih Sultan Mehmed Han’›n meflk hocas›
olan Veliyüddîn Hazretleri,  ‹stanbul fethinden
sonra 1453 sonlar›nda vefat etmifltir. Mezar ta-
fl›nda ad› Ulice Baba olarak da okunabildi¤in-
den Evlice kelimesinin Ulice’den türemifl olmas›
mümkündür. Veya pek çok ev yapt›r›p kiraya
verdi¤inden  “evi çok-“ anlam›nda Evlice Baba
denmifl olabilir. 

Uli; sahip, mal sahibi demektir..”

Fatih bu büyük hocas›na Eyüpte Bülbülde-
resinde ve Alibeyköyünde güzel araziler vere-
rek bir vak›f kurmas›n› sa¤lam›flt›r. fiimdiki ad-
resi ile, Eyüp’te Bülbülderesi, Bülbül yuvas›
caddesinin Evlice Baba Tekke soka¤›nda kabri
ve camii bulunmaktad›r. Mezar tafl›nda ölüm ta-
rihi  Sene 857 yaz›l›d›r.

Evlice Baba, verilen araziler üzerine güzel
meskenler yapt›r›p kiraya vermek suretiyle
Vakf›na gelir sa¤lad›¤› gibi Belde’nin mesken
ihtiyac›na da katk›da bulunmufltur. Esasen Os-
manl›’da bu tip Vak›flar sadece mesken de¤il
büyük ifl hanlar› da infla ederek flehirlerin yap›
ihtiyac›n› karfl›lam›fllard›r.

Son k›sma koydu¤umuz 1899 tarihli, Ali-
beyköy 1 ve 2. Muhtar› ile Köy ‹mam›’n›n onay-
lad›¤› fera¤ senedi Hazret’in Vakf›na verilmek
üzere haz›rlanm›flt›r. Böylece Vakf›n 1453 de ku-
ruldu¤u ve 1899 da faal oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Bu vak›f sayesinde Alibeyköyü’nde bir çok
ev yap›ld›¤› ve bunlar›n kullanma haklar›n›n ki-
raya verildi¤i ve bu haklar›n ciro edilebildi¤i gö-
rülmektedir. 

Alibeyköydeki ahflap evlerin ayni plânda ve
görünüflte olmas›n›n da sebebi anlafl›lm›flt›r.

Di¤er yandan, Evlice Baba Vakf›n›n Bülbül
deresinde, Eyüp tapusuna kay›tl›

62 pafta 216 ve 26 ada’da kay›tl› gayrimen-
kulleri bulunmaktad›r.

Evlice Baba Vakf›ndan bir Örnek

1899 tarihinde, Alibeyköyü Tekke soka¤›n-
da oturan Osmanl› tebaas›ndan Fatma Han›m,
Evlice Baba vakf›na ait olup ikamet etti¤i hane
üzerindeki bütün haklar›n›, özel idare kâtiple-
rinden Hac› Tevfik K›rvan’a, 1500 kurufl karfl›l›-
¤›nda devretmifltir.

Bu fera¤ muamelesi, Alibeyköyü 1. ve 2. ci
Muhtarlar› ile ‹mam efendinin huzurunda ve

onlar›n da tasdiki ile gerçeklefliyor.
Tanzim edilen senet “Her nev’i emlâk
ve arazi muamelât› için ‹stanbul ve
Taflrada kullan›lan ‹lmuhaber vara-
kas›” isimli matbu ve resmi bir belge
ile yap›l›yor.

Bu belgede devreden Fatma ha-
n›m’›n iki muhtar ve bir imam huzu-
runda 7 numaral› k›s›mdaki “‹steye-
ne fera¤ edece¤im” ifadesini mühür-
leyerek kabul ettikten sonra, yandaki bölümde
“Memur huzurunda takrir vermifl oldu¤u” be-
yan ile yeniden mühürlemek suretiyle gayri ka-
bili rücu bir ifllem yap›lm›fl ve gere¤i için ilgili
Vakfa verilmifltir.

‹bret al›ncak husus; köy senedindeki kesin-
lik ve geçerlilik olup iki Muhtar ve Bafl aza
‹mam’›n mühürleri ile tasdiki noter ve Tapu
hükmünü tafl›yor.

Bu gibi ifllemlerde emlâk vergi borcu olma-
mas›na dikkat ediyorlar ve varsa muamele ya-
p›lmay›p fiehiremanetine (Belediyeye) bilgi ve-
riliyor.

Olayda ad› geçen Fatma han›m, Hac› Tevfik
K›ran’›n k›z kardeflidir. Giritli Fatma olarak bili-
nir. Karakafl Mehmet Karakafl ailesinin dedesi
olup 1877 de Alibeyköyüne gelmifllerdi. Ayfle
han›m (Ayfle Nine), Karakafllar›n komflusu ve
Sabiha han›m›n annesidir. Muhammet Hilmi,
Alibeyköyü Ç›rç›r mevkiindeki fiazeli Camii’nin
imam› ve tekkenin son fleyhi ve Müderris Emin
Efendinin babas› idi. Ad› geçen ahflap ev de
fiimdiki Nam›k Kemal caddesi sa¤ taraf›nda 24
kap› no.lu ve Kâz›m Keskinin yemci Muzaffer’e
satt›¤›, onun da yenileyip Bosch ma¤azas› ola-
rak kiraya verdi¤i binadan bir önceki parsel
olup Küçük Ali A¤a veresesinden büyük k›z›na
onunda kardefline satmas› sonucu En-
sel ailesine intikal eden üç katl› ahflap
bina idi. Küçük Ali A¤a ayni sistemle
evi devralm›fl ve ailesi bu evde ikamet
etmifllerdi.

Semiha ve Selâhattin Ensel çok es-
kimifl bu ahflap evi y›karak yerine alt›
iflyeri olan bir apartman yapm›fllard›.
fiimdi çocuklar› ikamet ediyor.

Faydalan›lan eserler:

Eyüp Tarihi : M.Nermi Haskan.
‹stanbul Ansiklopedisi: Reflat Ekrem Koçu.
Türkler : Türk Tarih Kurumu.
‹stanbul Camileri : Tahsin Öz
Haliç Dergisi. Haliç Belediyeler Birli¤i.
Fatih Sultan Mehmet Vakfiyeleri: Ank.1938
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Resim 8; Çorlulu Sadrazam
Ali Pafla çeflme kal›nt›s›.

Çeflme H.1119 (M.1707)de
yap›lm›fl olup kitabesinde flu
ibare yaz›l›d›r: “Sâhibü’l Hay-
rât ve’l Hasenât Çorlulu Ve-
zîr-i âzam Ali Pafla. 1119 /
1707.

Resim 9; 1899 tarihli, Alibey-
köy 1 ve 2. Muhtar› ile Köy
‹mam›’n›n onaylad›¤› fera¤ se-
nedi. (Bu belge Say›n Seyfettin
Ünlü’nün Haliç mecmuas›nda
neflredilen suretinden al›nm›fl-
t›r.)
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EYÜP  TÜRBE  HAMAMI

Gülnur KADAYIFÇI

1963 y›l›nda Ankara’da do¤du. 1980’de ‹TÜ Mimarl›k Fakültesi’ne girdi ve 1984’te
mezun oldu. ‹TÜ Fen Bilimleri Enstitüsü fiehircilik ve Bölge Planlama Bölümü’nü

1987’de bitirdi. Halen Eyüp ‹lhçe Belediyesi Planlama ve Koordinasyon Müdürlü¤ü’nde
Planlama Müdürü olarak görev yapmaktad›r. 



Daha bundan 20-30 y›l öncesine kadar ‹s-
tanbul’un sosyal hayat›n›n vazgeçilmez bir
parças› olan hamamlar›n bir k›sm› özellikle
1950’lerden itibaren y›kt›r›ld›. 1952’de faali-
yette olan 73 hamamdan bugün sadece 40’›
ayakta. Bu 40 hamamdan büyük bir bölümü
ise art›k eski ifllevini tamamen kaybetti.

Dünyan›n her yerinde Türk ad›yla an›lan
hamamlar tarih sahnesinden birer birer çeki-
liyor. Minyatürleri, gravürleri, resimleri süs-
leyen, seyyahlar›n kitaplar›n›n bafl köflesin-
deki egzotik ve sisli atmosferiyle zihinlerde
yer eden, filmlere, romanlara, hikayelere ko-
nu olan ‹stanbul hamamlar›, art›k tarih olu-
yor. 

‹stanbul hamamlar›n›n geçmifli Roma ve
Bizans dönemine kadar uzan›yor ama o dö-
nemden günümüze tek bir eserin kalmad›¤›
da biliniyor. Eski kaynaklarda çok say›da Bi-
zans hamam›n›n ismi geçiyor. Anastasius,
Arkarios, Ayio Amantasio, Dagisteos, Cons-
tantinus hamamlar› bunlardan birkaç›. Roma
‹mparatoru Septumus Severus’un 210 y›l›n-
da Sultanahmet Meydan› çevresinde yapt›r-
d›¤› Zeuksippos Hamam›’n›n yerinde flimdi
çirkin iflhanlar› yükseliyor. 

Evliya Çelebi, ‹stanbul’da ilk infla edilen
hamam›n Fatih taraf›ndan yapt›r›lan Irgat
Hamam› oldu¤unu, bunu Azeplar Hama-
m›’n›n izledi¤ini bildiriyor. ‹lk hamamlar
‘‘kefere tarz›’’ yani Roma-Bizans stili. Evliya
Çelebi de kendi ça¤›nda ‹stanbul’da 151 ha-
mam bulundu¤unu, kendisi M›s›r ve Sudan’›
gezdi¤i s›rada, 17 hamam daha infla edildi¤i-
ni kaydediyor. Bu envanteri esas ald›¤›m›z-
da Çelebi’den bu yana 168 hamamdan
128’inin yok edildi¤ini görüyoruz. 

Hamamlar en büyük kayb› 1950-1960 y›l-
lar›nda yani Menderes’in iktidarda oldu¤u
dönemde verdi. ‘‘I. Dalan Ça¤›’’ ad› verebile-
ce¤imiz bu dönemde özellikle Tarihi Yar›-
mada, Karaköy, Beyo¤lu, Eyüp gibi eski kent
parçalar›nda büyük y›k›mlar gerçeklefltirildi.
Bu bölgelerdeki meydanlar›n vazgeçilmez
süsleri olan hamamlar da kazmalar›n uçla-
r›nda ve dozerlerin kepçelerinde un ufak
edildi. Bu dönem yok olan hamamlar› flöyle
s›ralayabiliriz: 

Sultanahmet Camii arkas›ndaki Arasta,
Aksaray (Vatan Caddesi yap›l›rken), Cerrah-

pafla, Fatih Çukur, Horhor Çele-
bi Mehmet A¤a ve Unkapa-
n›’nda Azepler (Atatürk Bulva-
r›’n›n alt›nda kald›lar), Haseki
Sultan ve Çapa (Millet caddesi
inflaat› s›ras›nda), Koska’da
K›zlara¤as› (Laleli Yolu’na kur-
ban oldu), Sirkeci’deki Küçüka-
¤a (Sahil Yolu yap›m› esnas›n-
da). 

Teknolojinin ilerlemesi ve kentsel yerle-
flim tarz›n›n de¤iflmesiyle birlikte hamamla-
ra pek de ihtiyaç kalmad›. Suyun k›ymetinin
artmas› ve enerjinin pahalanmas›yla mevcut
hamamlar da kap›lar›na kilit vurmaya baflla-
d›. Böyle olunca ifllev de¤iflikli¤i flart oldu.
Turizm alanlar›nda bulunanlar›n bir k›sm›,
örne¤in Tarihi Ca¤alo¤lu Hamam› ile Gala-
tasaray Hamam› tadilattan geçirilerek turist-
lere hizmet vermeye devam etti. Ortaköy ve
Çemberlitafl gibi yine turizm ve e¤lence alan-
lar›nda bulunan baz› hamamlar turistik eflya
ma¤azalar›na dönüfltü. 

Hamamlar halk›n y›kanma ihtiyac›n›
karfl›layan yap›lard›r. Genellikle hay›r ku-
rumlar›na ve camilere gelir sa¤lamak ama-
c›yla yap›lm›fllard›r. Bir k›sm› külliyelerin
içinde yer alan hamamlar›n baz›lar› ise ba-
¤›ms›z yap›lar olarak infla edilmifllerdir. Er-
kekler ve kad›nlar için ayr› bölümleri olanla-
ra “çifte hamam”, sadece erkekler veya ka-
d›nlar için olanlara ise “tek hamam” ad› ve-
rilir.

“Hamamda türkü söylemek ile gurbette
yalan söylemek kolay” demifl atalar›m›z.
Zorluklar›n alt›ndan kolay kalk›lamayaca¤›-
n› yine “Hamama giren terler”
sözüyle dile getirmifller. Ha-
mam kültürünün görkemini ve
kültürümüzde ne derece yer
kaplad›¤›n› sadece atasözlerine
bakarak tespit edebilir insan.
Temelinde “temizlik iman›n ya-
r›s›d›r” hadisinin düsturu ya-
tan, popüler kültürün y›kama-
d›¤› gelenek abidesi hamamlar.

Hemen her semtinde kimi
suyu, kimi temizli¤i ve ferahl›-
¤›, kimi tellaklar›yla ün salm›fl
bir çok hamam vard›. Osmanl›
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Resim 1; Hamama buyur
edilen bir aile Zanaro’dan

Resim 2; XVIII.YY’da bir ha-
mam safas›. Hubarname
Zenannâme

Resim 3; Hamamc› kad›n ve
elinde k›na tas› ile yard›mc›s›.
J.E. Litotard



devr-i saadetinde ülkemizi gezen Frans›z
bir gezgin hamamlar›m›z› görür ve ülkesine
döndü¤ünde tespitlerini ve hayretlerini flu
flekilde aktar›r; “Osmanl›lar temizli¤e o ka-
dar aflina olmufllar ki, art›k onu hamamlar-
da özellikle han›mlar e¤lence haline getir-
mifller.” Gerçekten de 16. yüzy›lda kad›nlar
yirmi kiflilik gruplar halinde hamama gider-
lerdi. Topluca sabah›n erken saatinde gidi-
len hamamdan, akflam yeme¤ine dönülür-
dü.

Saraylarda, konaklarda ve evlerdeki özel
hamamlar d›fl›nda herkese aç›k ‘halk hama-
m›’, ‘çarfl› hamam›’ gibi mekanlar vard› eski
‹stanbul’da. Hamam kültürünün geliflmesi-
ne ön ayak olan yerler de buralard› zaten.
Hamamlar›n ço¤u, kad›n ve erkeklere ait ol-
mak üzere iki k›sma ayr›l›rd›. Kad›nlar k›s-
m›n›n kap›s› erkekler k›sm›n›n kap›s›ndan
görülmeyecek flekilde ve yan soka¤a aç›l›rd›.
Tek hamamlarda da kap›ya as›lan renkli
havludan kad›n veya erkek saati oldu¤u an-
lafl›l›rd›. Erkekler hamamda soyunduktan
sonra üstlerinden ç›kard›klar›n› katlayarak
üzerine sar›k ya da bafll›klar›n› koyar, bunla-
ra bak›c› tutarlard›. Hamamda pefltemals›z
dolafl›lmazd›. Y›kanma tamamland›ktan
sonra günümüzde oldu¤u gibi kesecilere
bahflifl verilirdi. 

HAMAM BEREKET‹ 

‹stanbul’da, Osmanl› döneminde çok sa-
y›da hamam infla edilmesinin iki sebebi var.
Bunlardan biri hamamlar›n iyi gelir getirme-
si nedeniyle hay›r amac›yla yap›lm›fl binala-
ra gelir kayna¤› olarak vakfedilmeleridir. Di-

¤er sebep ise hamamlar›n ait olduklar› yap›
manzumesinin merkezi konumundaki cami-
ye cemaat çekme bak›m›ndan da faydal› ol-
malar›d›r. Birçok büyük külliyenin, kendile-
rine ait birer hamamlar› oldu¤u (Fatih, Sü-
leymaniye, Bayezid, Yeni Cami) gibi, baz›
daha küçük manzumelerinin de hamamlar›
vard›r (Mahmud Pafla, Murad Pafla, Küçük
Ayasofya). Di¤er taraftan birçok vak›f sahibi
kurduklar› hay›r eserlerine gelir sa¤lamak
amac›yla, flehrin baflka yerlerinde hatta bafl-
ka flehir ve kasabalarda da hamam yapt›r-
m›fllard›r. (Barbaros Hayreddin Pafla’n›n
Zeyrek’teki Çinili Hamam’›, Haseki Hürrem
Sultan’›n Ayasofya önündeki hamam› gibi).
Hamam›n bereketini belirtmek için olsa ge-
rek, “hamam›n suyu, hamamc›n›n paras›
boldur” demifl eskiler. 

“Osmanl› döneminde hamamlar çok kar-
l› kurulufllar olduklar› için say›lar› flehrin her
yerinde büyük bir h›zla artm›fl ve bu da bü-
yük ölçüde su harcanmas›na, özellikle de çok
miktarlarda odun tüketilmesine yol açm›fl.
Daha 18. yy’da hamam say›s›n›n art›fl›n› s›-
n›rlayabilmek için çeflitli önlemler getirilmifl.
Evliya Çelebi, kendi ça¤›nda, ‹stanbul’da 151
hamam bulundu¤unu, kendisi M›s›r-Sudan
seyahatini yaparken, 17 hamam daha infla
edildi¤ini belirtmektedir. Evliya Çelebi ‹s-
tanbul’da ilk infla edilen hamam›n Fatih Sul-
tan Mehmed taraf›ndan yapt›r›lan Irgat Ha-
mam› oldu¤unu, bunu “kefere tarz-› mimari-
sinden tahvil ile, ‹slam adab› üzre yap›lan
Azebler Hamam›’n›n” izledi¤ini, üçüncü
olarak Vefa Hamam›’n›n, Eyüp Hamam›’n›n
ve nihayet Çukur Hamam’›n yap›ld›¤›n› bil-
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Resim 4; So¤uklukta çubuk
tüttüren kad›n. C. Rogier

Resim 5; ‹stanbul Harita-
s›.(1920-23 y›llar› aras›nda ‹s-
tanbul keflfiyat A.fi. taraf›ndan
haz›rlananm›flt›r.)

Resim 6; Haritada Eyüp 

Resim 7; Alman mavilerinde
Eyüp Hamam›



dirir. ‹stanbul’un mimari bir kimli¤i olarak
son büyük hamam›, 1. Mahmud taraf›ndan
Ayasofya bitifli¤inde kurulan kütüphaneye
gelir sa¤lama amac›yla, Yerebatan civar›nda
1741’de yapt›r›lan Ca¤alo¤lu Hamam›’d›r. 

HAMAMCININ YASASI

1680 y›l›na ait IV. Mehmet Kanunnâme-
sinin 25. maddesinden...

• Nat›rlar çevik ve atik olsunlar, ustura-
lar› iyice bilenmifl ve t›raflta usta olsunlar.

• Taslar› kalayl› ve havlular iyi durumda
olsun.

• Hamam s›cak ve su ›l›k olsun.

• Hizmetçiler havlular› temiz tutsunlar
ve bunlar adam bafl›na bir tane kullan›ls›n.

• (1591 y›l›nda ‹stanbul’a gelen Baron
Wratislaw an›lar›nda ‹stanbullu bir hamam-
c›ya, kirli pefltamal bulundurdu¤u için ‹stan-
bul kad›s› taraf›ndan bin de¤nek cezas› veril-
di¤ini gözleriyle gördü¤ünü anlat›yor: “Bu
bin sopadan iki yüzü arkaya, üç yüzü ayak
tabanlar›na, iki yüzü bald›rlar›na ve üç yüzü
de karn›na vurulmufltu. Bu ceza böylece uy-
gulan›nca, adamca¤›z yumurtadan ç›km›fl
bir güvercin yavrusu gibi fliflmiflti.”)

Yine ayn› Kanunnâmenin bir baflka bölü-
münden...

• Kâfirlerin ve uyuzlar›n kafalar›n›n t›-
rafl edildi¤i usturalar Müslümanlar›n kafala-
r›n› t›rafl etmek için kullan›lmas›n.

• Adam bafl›na bir pefltamal verilsin, de-
lik veya çok k›sa pefltamal olmas›n.

HAMAMLARIN  M‹MAR‹   YAPISI:
Osmanl›  hamamlar›  iç  düzenlemeleri  ba-
k›m›ndan  dörde  ayr›l›r.

Soyunma  Yeri: Farsça  “elbise  soyunu-
lan  yer”  anlam›na  gelen  camegah  sözcü-
¤ünden  bozma   “camekan”  olarak ta  ad-

land›r›l›r.  Osmanl›  hamam  mimarisinin  en
büyük   hacimli  bölmesi  olan  soyunma  ye-
ri,  genifl   bir  alandan ve  bunun  çevresin-
deki  bir-üç  katl›  soyunma  hücrelerinden
müteflekkildir.  Asl›nda  hamam  mimarisi-
nin  ilk  örneklerinde  kapal›  soyunma  hüc-
releri  yoktur.  Eskiden  alan›  çepeçevre  sa-
ran  sedirlerin  üzerinde  aç›kta  soyunulur,
üzerlerine  oturulur,  k›yafetler  de  bu  bö-
lümdeki  çivilere  as›l›rd›.  Soyunma  hücre-
leri  hamamlara  daha  sonraki  dönemlerde
eklenmifltir.  

Hangi  türde  infla  edilmifl  olursa  olsun,
Osmanl›  hamamlar›n›n  soyunma  yerinin
ortas›nda  genellikle  f›skiyeli  bir  havuz  bu-
lunur.   Ahflap  soyunma  yerlerinin  y›llar
içinde  özgünlüklerini  koruyamamas›  ya  da
tamamen  tahrip  olmas›,  zaman  zaman  ha-
mamlar›n  y›k›lmas›  için  gerçekçi  olmayan
bir  gerekçe  Ayr›ca  bu  bölümde  mutlaka
mermer  ifllemeli  bir  çay  oca¤›  bulunurdu.
Tafl  iflçili¤inin    güzel  örnekleri  olan  mer-
mer  çay  ocaklar›n›  baz›  hamamlarda  hâlâ
görmek  mümkündür.  So-
yunma  yeri  kargir  ve  kub-
beli   infla  edilmifl  tüm  ha-
mamlarda  “çat›  feneri”  ve-
ya  “ayd›nl›k  feneri”  deni-
len  aç›kl›ktan  ayd›nlan-
maktad›r.

Il›kl›k: Il›kl›k  ad›ndan-
da  anlafl›laca¤›  üzere  ›s›t›-
lan,  ancak  s›cakl›k  kadar
yüksek  derecede  ›s›t›lma-
m›fl  k›s›md›r.  Il›kl›¤›n   da
s›cakl›k  gibi  duvarlar›  ve
zemini  mermer  kapl›d›r.
Genellikle  kullan›lmayan
bu  bölümde  afl›r›  s›caktan
rahats›z  olanlar  ve hastalar
y›kan›rlar.  Burada  ›s›ya
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Resim 11; Eyüp Türbe
Hamam› içinden detaylar

Resim 8;Türbe Hamam› bas›t
tadilattan geçemzden önceki
hali (Eyüp Belediye arflivin-
den)

Resim 9; Eyüp Hamam›
Soka¤› (Eyüp Belediye arflivin-
den)

Resim 10; Çömlekçiler
Hamam› (Eyüp Belediye
arflivinden)



al›flt›ktan  sonra  s›-
cakl›¤a  geçenler  de
vard›r.  Bu  bölümde
y›kanmak  için  hal-
vetler,  dinlenmek  ya
da   masaj  içinmer-
mer  sedirler,  isten-
meyen  k›llar›  temiz-
lemek  için  ayr›lm›fl
mekanlar  (trafll›k
veya  ustural›k)  yer
al›r.   

S›cakl›k: Is›n›n
korunmas›  amac›yla
›l›kl›kla  dar  ve  al-
çak  bir  kap›yla  ay-
r›lm›fl  s›cakl›k  k›s-
m›,  hamam›n  y›ka-
n›lan  bölümüdür.
35-45 ∞C aras›nda

bir  s›cakl›¤a  sahip  olan  bu  bölümün  s›cak
ve buharl›  olmas›nda,  dökülen  s›cak  sular
kadar  s›cak  su  deposundan bu  bölmeye
aç›lan  bir  pencerenin  de  etkisi  vard›r.  Bu
bölümün  ortas›nda  bulunan,  mermer  ze-
minden  45-50  cm  yükseltilerek  yine  mer-
merle  kaplanm›fl  göbek  tafl›  hamam›n en
fazla  ›s›nan  zeminidir.  Ço¤unlukla  sekiz-
gen  veya  dikdörtgen  olan  göbektafl›,  üze-
rine  yat›p  terlemek  ya  da  masaj  yapt›rmak
için  kullan›l›r.

Göbektafl›n›n  çevresinde  duvar  boyun-
ca  uzanan  15-20  cm  yüksekli¤inde,  70-100
cm  geniflli¤inde  mermerden  setlerin  üstü-
ne   aral›klarla  yerlefltirilmifl  s›cak  ve  so¤uk
kurnalarla,  mermer  kurna  tafllar›  bulunur.
Bu  bölüme  küçük  ve  daha  s›cak  y›kanma
yerleri  olan  “halvetler”   aç›l›r.  Halvet,
Arapça  ›ss›z,  yaln›z  kal›nan  yer  anlam›na
gelir.  Tekkelerde  dervifllerin  yaln›z  ibadet
ettikleri  odalara  da  halvethane  denir.  

Halvetler  genellikle  ortadaki  genifl
hacme  göre  daha  s›cakt›r  ve  özel  y›kan-
mak  isteyenler  taraf›ndan  tercih  edilirler.
Halvetlerde  bir-üç  aras›  kurna  bulunur.  S›-
cak  su  deposuna  bitiflik  halvetler  her  za-
man  daha  s›cakt›r.  Osmanl›  hamam  mima-
risinin  s›cakl›k  k›sm›nda  bölümler  aras›n-
da  kap›  yoktur.   ‹steyen  halvet  kap›lar›n›
pefltamal  ile  kapatabilir.  

Hamamlar›n  s›cakl›k  bölümlerinin
kubbelerinde  neredeyse günün  her  saati
mekan›n  ›fl›k  almas›n›  sa¤layan  yuvarlak
ve  y›ld›z  flekilli  küçük  pencereler   bulunur.
Bu  pencereler,  “fil  gözü”  denilen,  d›fla
e¤imli,  çana  benzeyen,  15-40  cm  çap›nda
camlarla  kapl›d›rlar. 

Eskiden  hamamlarda  kullan›lan  mus-
luklar  genellikle  pirinç ve  tunçtan  yap›l›r-
d›.  Hamamlardaki  önemli  bir  di¤er  öge de,
musluklar›n  alt›nda  y›kan›lacak  kadar  su
biriktirmeye  yarayan  mermer  musluk  tafl-
lar›d›r.  Baz›  hamamlarda  halen  orijinalleri
mevcut  olan  musluk  tafllar›,  mermer  iflle-
me  ustal›¤›n›n  inceli¤ine  ve  güzelli¤ine  fla-
hitlik  etmektedirler.   

Prof.Dr.Semavi  EY‹CE   taraf›ndan  ya-
p›lan  Osmanl›  hamam  tipoloji  çal›flmas›n-
da,  hamamlar  alt›  tipe  ayr›lm›flt›r.

A Tipi:  Dört  eyvanl›  ve  köflelerde  hal-
vetler  olan  tip.  Bu  tipte  halvet  say›s›  dört-
le  iki  aras›ndad›r.  Osmanl›  hamam  mima-
risinde  en  çok  rastlanan  pland›r.

B Tipi: Göbektafl›  mekan›  çepeçevre
halvetlerle  y›ld›zvari  fleklinde  aç›l›r.  A  ti-
piyle  beraber  s›k  rastlan›r.

C  Tipi:Ortadaki  kare  formlu göbektafl›
mekan›n› üç taraftan kubbeli halvetler  sarar.

D Tipi: Dikdörtgen  s›cakl›¤›n  çok  kub-
beli  kemerli  bir  yap›ya  sahip  oldu¤u  plan-
d›r.

E Tipi: Küçük  kubbeli  s›cakl›¤a  aç›lan
yan yana  iki  halvetli  pland›r.

F Tipi: Il›kl›k,  s›cakl›k  ve  halvetlerin  efl
odalar  halinde,  üzerleri  küçük  kubbelerle
örtülü  flekilde  s›raland›¤›  biçimdir.     

HAMAMIN KÜLHANI

Hamamlarda   bir  oca¤›n  içinde  atefl
yak›lan,  s›cak ve  so¤uk su  kazanlar›n›n  bu-
lundu¤u  bölüme  külhan   denir.  Külhan
hamam›n  giriflinin  ters  yönündedir.  Girifl
seviyesinin  alt›nda  kalan  bölümünde,  f›r›n
fleklinde  ›zgaral›  bir  ocak,  bunun  üstünde
bak›r  ya  da  demirden  yap›lm›fl  s›cak  su
kazan›  bulunur.  Bu  kazana  aç›lan  ve  ad›-
na  “cehennemlik”  denilen   kanallar  hama-
m›n  s›cakl›k ve  ›l›kl›k  k›s›mlar›n›n  altlar›n›
dolafl›r. Kanallarda  dolaflan   atefl  ve  du-
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Resim 12; Hamam›n kubbesi ve
kuras› 

Resim 13; Külhanbeyi



man,  ›s›tma  görevini  yapt›ktan  sonra “tü-
teklik”  denilen  bacalardan  d›flar›ya  ç›kar.
Künklerden  yap›larak  duvar›n  içine  gömü-
len  tütekliklerin   bacalar›  kubbe  seviyesine
yükseltilmifllerdir.     

Eski ‹stanbul’da hamamlar›n suyunun
›s›t›ld›¤› ocak flimdiki kalorifer dairesi olan
külhanlarda odun, talafl yak›larak ç›kar›lan
›s›dan sadece hamamc›lar faydalanm›yordu.
Genelde hamam›n arka-izbe k›s›mlar›nda
olan külhanlar›n s›cak ortam›ndan evsiz
barks›z insanlar da nasibini al›yordu. Burala-
r› bir tür s›¤›nma yeri olarak kullan›yorlard›.
Bu evsiz-barks›z tak›m›n›n içinde palazlan-
m›fl bitirim kiflilere külhanbeyi s›fat› uygun
görülmüfl o devrin insanlar› taraf›ndan.
Ayakkab›s›n›n topu¤una basarak ceketi
omuzunda yürüyen, elinde tespihi, yana
düflmüfl fesi ile çizdi¤i flekil itibariyle o dev-
rin bir ayr›nt›s›n› oluflturmufl külhanbeyleri. 

Hamamlar temizli¤in bizler için ne de-
mek oldu¤unun aç›k göstergesi. Her ne ka-
dar tuvalet kültürümüz sars›lsa da hamam-
lar dimdik ayakta duruyor ve daha “çok tas
eskitece¤e” benziyorlar.

Fazla  süslü  olmayan  Osmanl›  hamam-
lar›ndan  önce  Anadolu’da  yap›lan  Selçuk-
lu  hamamlar›nda  çini  bir  süsleme  arac›
olarak  kullan›lm›fl,  bu  tarz  yayg›n  olmasa
da   Osmanl›  hamamlar›nda  da  devam  et-
mifltir.   Musluklar›n  çevresindeki  mermer
kol  dayama  tafllar›nda  süslemelere  rastla-
mak  mümkündür.   Hamamda  sütun  varsa
bafll›klar›  ilk  dönemlerde  baklava  desenli
ya da  mukarnasl›,  daha  geç  dönemlerde
ise  barok  üslupludur.  Osmanl›  hamam›n›n
kad›nlar  k›sm›nda  genellikle    “gelin  kur-
nas›”   denilen  süslemeli,  ifllemeli  bir  kur-
na  bulunmas›  adettir. 

HAMAMLARIN  SOSYAL  YAfiAM-
DAK‹  YER‹: 

Hamamlar›n  bugünkü  durumlar›yla
k›yaslanmayacak  kadar  çok  oldu¤u  ve
gündelik  hayatta  çok  yer  tuttu¤u  Osman-
l›  döneminde  hamam  özellikle  kad›nlar
aç›s›ndan  bir  sosyallik  ve  d›flar›ya  ç›kma
gerekçesidir. Özellikle eski ‹stanbul’da ka-
d›nlar hamam› bir e¤lence yeri idi. Kad›nla-
r›n yaz-k›fl bütün e¤lenceleri haftada veya iki

haftada bir gittikleri ha-
mamd›.

GEL‹N HAMAMI 

Analar o¤ullar›na söz-
ledikleri k›z› al›p hamama
götürürdü. Tabii ki zaman-
la bu tip olaylar Anado-
lu’da bir kaç yer hariç orta-
dan kalkt›. Gelin hamam› o
devirde oldukça önemli, renkli kültürümü-
zün bir ayr›nt›s›d›r. Gelin hamam› dü¤ün-
den iki gün önce yap›l›rd›.  Damat taraf›n›n
bütün kad›n akrabas› ve hat›r› say›l›r tan›-
d›klar› davet edilirdi. K›z, hamama davetli-
lerden önce gider, gelenleri karfl›lar, ikramda
bulunurdu. Gelecekler tamamlan›nca, içeri-
ye s›cakl›¤a girmeden önce d›fl avluda so-
¤uklukta toplan›l›r, k›z›n bafl›na bir çarflaf tu-
tulmak suretiyle avlu dolaflt›r›ld›ktan sonra
birlikte içeriye girilirdi. Burada türküler eflli-
¤inde gelin y›kan›rd›. 

KIRK  HAMAMI  (Lo¤usa  Hamam›)

Lohusa  kad›n  ve  bebe¤in  sa¤l›klar›n›n
kontrol  edilmesi,  temizlenmesi,  çocuk sa¤-
l›¤›,  bak›m›  ve  kad›n  sa¤l›¤›  konular›nda
bilgi  aktar›lmas›  amac›yla,  do¤umdan  k›rk
gün  sonra    düzenlenirdi  ve  en az gelin  ha-
mam›  kadar  önemliydi.   Eskiden  bebe¤in
evden  ilk  ç›k›fl›  k›rk  hamam›  nedeniyle
olurdu. 

SÜNNET  HAMAMI

Çocu¤un  bebeklikten  erkekli¤e  ad›m›
diye  kabul  edilen  bu  hadise,  evlilik  töre-
nine  benzer  dü¤ünlerle  kutlan›rd›.  Erkek
çocuklar›n›n  sünnet  hamam›,  erkekler  ha-
mam›nda  ailenin  erkekleri  ve  çocu¤un  ar-
kadafllar›  davet  edilerek  kutlan›rd›.   Sün-
net  olacak  çocu¤un  sa¤  eline  k›na  yak›l›r,
camekan  (so¤ukluk)  k›sm›nda
yemek  yenir,  karagöz  seyredilip
türlü  e¤lenceler  yap›l›rd›.  Dualar
okunarak “asker  ve  damat  ha-
mamlar›n›  da”   görelim  dilekle-
riyle  y›kanan  çocu¤a  abdest  al-
d›r›l›r,  camekana  ç›k›nca  subay
veya  flehzade  elbisesi  giydirilir-
di.
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Resim 14; Hamam asmakat
görünüflü (Eyüp Belediyesi
Planlama Arflivi)

Resim 15; Hamam’dan detay



ASKER  HAMAMI

Asker  oca¤›  delikanl›l›ktan
erkekli¤e  geçifl  kap›s›  olarak  gö-
rülür  ve  askere  gidifller  de  flö-
lenlerle  kutlan›r.  Askere  gidecek
delikanl›,  erkek  akrabalar›  ve  ar-
kadafllar›yla  hamama  gidip  y›ka-
n›r,  yolculu¤a  haz›rlan›rd›.  Daha
önce  askerlik  yapanlardan  bilgi
al›n›rd›.  Y›kanma  fasl›  bittikten
sonra  abdest  al›p,  dualar  edile-

rek  delikanl›n›n  iyilikle  geri  gelmesi  te-
menni  edilirdi.

DAMAT  HAMAMI     

Evlilikten  önce  güvey,  erkek  arkadafl-
lar›  ve  akrabalar›   ile  hamamda  topluca  y›-
kan›r  ve  dü¤üne  haz›rlan›rd›.  ‹kramlar  ya-
p›lan  damat  hamam›nda  gelin  hamam›n-
dan  farkl›  olarak  müzik  ve  oyun  yoktur.
Daha  çok,  damada  evlilik  ve  aile  hayat›
ile  ilgili  bilgiler  aktar›lmas›  amaçlan›rd›.

BAYRAM  HAMAMI  

Erkekler   aras›nda  özellikle  Perflembe
geceleri,  Cuma  sabahlar›,  Ramazan  ve
bayram  arifelerinde  namazdan  önce  hama-
ma  gitmek  adetti.  Bayram  hamam›  ayn›
zamanda  insanlar›n  iletiflim  kurmalar›  ve
gerekirse  yard›mlaflmalar›  için  imkan  sa¤-
lard›.

TULUMBACILAR  HAMAMI  

Yang›n  dönüflünde  hamama  giden  tu-
lumbac›lardan  hamam  sahibi  ücret  talep
etmezdi.  Yang›n  dönüflü  gece  ise,  hamam
tulumbac›lar  taraf›ndan  kapat›l›r,  sabaha

kadar  çeflitli  e¤lenceler  yap›l›rd›.  Bu  ha-
mam  e¤lencelerinde  edebe  ayk›r›  tek  laf
edilmezdi.  ‹stanbul’un  büyük  hamamlar›-
n›n  sahipleri  ve   kirac›lar›,  Ramazan  ayla-
r›nda    otuz  günü  aralar›nda  taksim  eder,
her gün  bir  hamamda  olmak  üzere  tulum-
bac›  reisleri  ve  ileri  gelenleri  iftara  davet
edilirdi.  ‹ftar  sofras›  camekanda  kurulur,
iftardan  sonra  kahveler,  flerbetler  içilir  ve
civardaki  bir  camide  topluca  teravih  na-
maz›  k›l›n›rd›.  

Hamamlar  hakk›ndaki  genel  bilgiler-
den  sonra  as›l  konumuz  olan  Eyüp   Tür-
be  hamam›n›n  tan›t›m›na  geçebiliriz:

Eyüp  Camii  yak›n›nda  yer  alan  ha-
mam,  Hazreti  Halid  vakf›ndand›r. Eyüp
Sultan  Camii  Kebir  Hamam›  ve  Fatih  Sul-
tan  Mehmet  Hamam›  isimleri  ile  de  tan›-
nan   hamam  için Evliya  Çelebi;  “Fatih  Sul-
tan  Mehmed  binas›d›r,  suyu  gayet  latiftir;
erkek  ve  kad›nlar  için  çiftae  hamamd›r,
hastalar  girse,  Fatih  Sultan  Mehmed’in  ne-
fesleri  eseri  flifa  bulurmufl”  diyor.  

‹stanbul Ansiklopedisinin  Eyyubsultan
Türbe Hamam›  maddesinde, hamam  hak-
k›nda  flu  bilgilere  rastlamaktay›z:  “Hicri
1147  (M.1734)  de  tanzim  edilmifl  olan  ha-
mam  müstahdemleri  sicil  defterinde  bu
hamam›n  erkekler  k›sm›nda  12  dellak,  7
nat›r  ve  1   külhanc›n›n  çal›fld›¤›,  külhan›n-
da  bar›n›r  8  hammal  bulundu¤u  kay›tl›d›r.
Dellak  ve  nat›r  19  nefer  hamam  ufla¤›n›n
çal›flt›¤›  bir hamam  büyük  ve   çok  ifllek
çarfl›  hamam›  demektir.”

Fatih  taraf›ndan  Eyüp  Türbe  hamam›,
Tezkiret’ül-ebniyede  yer  alan  bilgilere  gö-
re,  daha  sonra  Mimar  Sinan  taraf›ndan
flimdiki  haliyle  yeniden  yap›lm›flt›r.  Ha-
mam  büyük  bir  ihtimalle  1510  y›l›nda
meydana  gelen  ve  Küçük  K›yamet  ad›yla
tarihe  geçen,  depremde  y›k›lm›fl  olmal›d›r.

Eyüp  Sultan  Camii  Hamam›  ve  Fatih
Sultan  Mehmed  Hamam›  isimleri  ile  de
an›lan  hamam›n  kendine  özgü  bir  plan›
vard›r. Eyüp  Sultan  Külliyesi’nin  bir  par-
ças›  olan  hamam  1950’li  y›llarda  yap›lan
y›k›mlardan  nasibini  alarak  cami  ile  ha-
mam  aras›ndaki  yol  geniflletilirken,  ön
cephesi  kesilmifltir. Hamama dar  bir  kap›-
dan  girilir.  Genifl  olan  camekan  k›sm›  da-
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Resim 16; Hamam›n plan›

Resim 17; Tarihi Türbe hama-
m› (Eyüp Belediyesi Arflivi)



ha  sonra  sa¤  ve  soluna  yap›lan  dükkan-
larla  küçültülmüfl  ve  yak›n  zamanda  bu
dükkanlarda  y›kt›r›larak  ortadan  kald›r›l-
m›flt›r.  D›flar›dan  bak›ld›¤›nda  bir  evi  an-
d›r›r.

Il›kl›k  üzerinde  büyük  bir  kubbe  bu-
lunmaktad›r.  Kap›n›n  sa¤  taraf›nda,  duvar
boyunca  uzanan,  L  fleklinde  mermer  bir
peyke,  sol  tarafta   kap›lar› ayr›  iki  göz  tu-
valet  ve  iki  göz  trafll›k  hücreleri  yer  al-
maktad›r.  Tuvaletlerin  üst  örtüsü  beflik  to-
noz,   trafll›klar›n  ise  birinin  üstü  tonozla
örtülü  iken  di¤erinin  üzeri  kubbelidir.  S›-
cakl›k  k›sm›n›n   kap›s›n›n  solunda  da  bir
çeflmecik  bulunmaktad›r.

S›cakl›k dikdörtgen  fleklindedir. Sa¤  ve
solda  birer  kurnal›,  birbirinden  duvarla
ayr›lm›fl  üçer  sofac›k  mevcuttur.  Bunlar›n
üzeri  birer  tonozla  örtülmüfltür.  Tonozun
göbektafl›  taraf›  büyük  bir  kemere  oturtul-
mufltur.  Orta  yerde   dikdörtgen  göbektafl›
vard›r.  Bunun  üzerindeki  kubbe,  ana  du-
varlara  ve  iki  yandaki  bu  kemerlere  bin-
dirilmifltir. Sa¤daki  sofac›klar›n  yan›ndaki
bir  kap›dan,  üzeri  kubbeli  ve  dört  kurna-
l›  bir  halvete  girilir.  Buras›  so¤uk  halvet-
tir. Sol  tarafta  da  yine  ayn›  flekilde  bir  hal-
vet  yer  al›r. 

Kad›nlar  k›sm›n›n  kap›s›,  Eyüp  Hama-
m›  soka¤› üzerindedir.  Camekandan  girilen
›l›kl›k  çok  büyük  olup  üzeri   tonoz  çat›  ile
örtülmüfltür.  Kap›n›n  sa¤  taraf›nda  dipte,
bir  göz  tuvalet  vard›r.  Ayr›ca  ›l›kl›k  kap›-
s›n›n  karfl›s›nda  üzeri kubbeli  ve  tek  kur-
nal›  bir  so¤uk  halvet  mevcuttur.

S›cakl›k  Dikdörtgen fleklindedir. Orta-
daki  kubbe  iki  yan  kemere  oturtulmufltur.
Bu  ayvan  kemerlerin  alt›nda,  beflik  tonoz-
lu  ve  ikifler  kurnal›,  iki  sofa   vard›r.  S›cak-
l›¤›n  sa¤  taraf›nda  ise  kubbeli  ve  üç  kur-
nal›  bir  so¤uk  halvet  vard›r.      

1147 (M.1734)   y›l›na  ait  hamamc›  es-
naf›n›n  sicil  defterine  göre,  Eyüp  Hama-
m›n›n  erkekler  k›sm›nda  12  dellek  (Hama-
ma  gelen  müflterileri  y›kayan  kimse),  7
nat›r  (kad›n  y›kay›c›lar)  ve  bir  külhanc›
vard›.   Ayr›ca  külhanda  bar›nan  ve  kül-
hanbeyi  denilen  8  hammal  bulunuyordu.
Buna  bakarak  hamam›n  ne  kadar  büyük
ve  ifllek  oldu¤u  anlafl›lmaktad›r.

Fatih  Sultan  Mehmed’in
yapt›rd›¤›  ve  Eyüp  Sultan
vakfiyesinin  bir  parças›
olan  bu  hamam  bir  çok  va-
k›f  mülkü  ile  ayn›  kaderi
paylaflarak   sat›lm›fl  ve  do-
lay›s›yla  flah›s  eline  geçmifl-
tir.  Uzun  y›llar  hamam  ola-
rak  kullan›lan,  ancak  hama-
m›n  önüne  yap›lan  ilave  dükkanlar  nede-
niyle  orijinal   yap›s›  bozulmufl  olan  hama-
m›n asl›na  uygun  olarak  restore  edilmesi
için  yap›lan  giriflimler  sonucunda   Eyüp
Belediyesi  taraf›ndan  hamam  sat›n  al›n-
m›flt›r.  

Hamam  fonksiyonu  bozulmadan  resto-
re  edilmesi  amaçlanan  hamam›n  rölöve-res-
titüsyon  ve  restorasyon  projeleri, Prof.  Ne-
zih  ELDEM  dan›flmanl›¤›nda  Y.Mimar  Ha-
lil  ONUR   taraf›ndan  haz›rlanm›fl  olup,  ‹s-
tanbul  I  Numaral›  Kültür  ve  Tabiat  Varl›k-
lar›n›  Koruma  Kurulu’nca  onaylanm›flt›r.
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Resim 18; Hamam›n kubbesi

Resim 1; Eyüp Hamam›
relövesi
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EYÜP’TE  BAHÇE-BOSTAN  KÜLTÜRÜ
VE Ç‹ÇEKÇ‹L‹K

Semra fi‹MfiEK

1969 y›l›nda istanbulda do¤du. ‹lk orta ve liseyi Boyabat’ta tamamlad›.
1990 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarl›¤›
Bölümü’nde lisans e¤itimini, 1993’te ‹.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü’nde
yüksek lisans e¤itimini tamamlad›. Halen Eyüp Belediyesi’nde peyzaj

mimar› olarak çal›flmaktad›r.



Eski ve yeni bütün medeni milletlerde ilk
giriflimin bir  bahçe vücuda getirmekle baflla-
d›¤› kabul edildi¤ine göre, Türk bahçecili¤inin
de uzak eski devirlere kadar uzan›p giden bir
geçmifli oldu¤unu kabul etmek gerekecektir.
Savafl meydanlar›nda bile çad›r ve karargahla-
r›n›n etraf›n› bahçeye çeviren Türk kuman-
danlar› eksik olmam›flt›r.Orta Asya’daki eski
Türk bahçeleri için oldu¤u gibi Selçuklu, Ka-
ramanl›, Germiyanl› ve Osmanl› devrindekiler
için bu konuda bizi tatmin edecek kay›t ve ör-
neklerden oldukça uzak bulunmaktay›z.En
eski tarihlerden itibaren imparatorlu¤un aske-
ri ve siyasi durum ve seyir tarz›na dair gayet
bol ve zengin sayfa ve sat›rlar bulundu¤u hal-
de medeni durum ve cephesini ayd›nlatabile-
cek bilgi ve belgeleri göstermekten sak›nmala-
r›n›n veya ihmal etmelerinin  sonucu de¤eri
yeterince  bilinemeyen Osmanl› Bahçecili¤i
hakk›nda bize ›fl›k tutacak kaynak s›k›nt›s› ya-
flanmaktad›r. Di¤er taraftan  ortada o dönem-
lere ait bahçe örneklerinin kalmam›fl olmas›
iflimizi biraz daha zorlaflt›rmaktad›r.Eski Os-
manl› devri bahçeleri ne yaz›k ki ortadan kalk-
m›fl bulunmaktad›r.Bunlara ancak baflta eski
minyatürler oldu¤u halde divanlar ile çiçek ve
bahçelere dair yaz›lm›fl eserler ve arfliv belge-
lerinde rastlanmaktad›r. Bütün bunlar bize
klasik devirdeki Osmanl› Bahçelerinin özellik-
leri hakk›nda afla¤› yukar› bir fikir verebil-
mektedir. Bu bahçelerde genellikle dört köfle
büyük mermer havuzlar›n, gölge veren ve
meyve veren a¤açlar›n, sarmafl›kl› ve salk›ml›
çardaklar›n, set ve merdivenlerin, f›skiye ve
selsebillerin, lalezar ve çemenzarlar›n bulun-
du¤u kuvvetle tahmin edilebilir. Bundan bafl-
ka Osmanl› devri bahçelerinin bir tabiat takli-
di olmad›¤›n› da kabul etmek gerekir.Bu iti-
barla Osmanl› devri bahçesini Osmanl› mima-
risi gibi s›rf milli bir zevk ve duygunun ürünü
olarak düflünmek gerekir.Süsten çok mant›k
ve faydaya önem veren bu zevk ve duygu, ya-
ratt›¤› bahçesinde de kendini göstermifl ve bu
sebeple çiçek kadar yemifle ve a¤aca da de¤er
vermifltir. Osmanl› devrinde Türk bahçesini,
yukar›da aç›klanan belli bafll› unsurlar› gibi;
bir ev veya kona¤›n, köflk veya bir saray›n en
gerekli bölümü olarak göz önüne almak gere-
kir.Aralar›nda yerin konumuna ve topograf-
yas›na göre de¤iflik flekillerde düzenlenmifl ol-

mas› gibi ayr›l›klar›na ra¤men
içerik ve karakter olarak afla¤›
yukar› birbirine benzemekte-
dir.Topo¤rafik yap›ya uyumlu
olarak mimari yap›yla da bir
bütünlük oluflturarak flekille-
nen bahçeler evlerin iç dünya-
s›n›n ayr›lmaz bir parças›n›
oluflturur. Her ev bir bahçeye
sahiptir. Çeflit çeflit meyveli ve
gölgeli a¤açlar, renk renk çi-
çekler ve fl›r›ldayan su, ev bah-
çelerinin d›fl›nda cami avlula-
r›nda, çevrelerinde, flehir mer-
kezi alanlar›nda ve mesire yer-
lerinde de ana unsurlar olarak
de¤erlendirilmifltir. 

Fatih Sultan Mehmet’ten
itibaren imparatorlu¤a befl as›r
boyunca merkezlik yapan ‹s-
tanbul’un bütün bahçeleri ne
yaz›k ki bugün bizce ayn› derecede bilinme-
mektedir.Bu nedenle bu araflt›rma s›ras›nda
ancak padiflahlara mahsus olan Hasbahçeler
hakk›nda kay›tlara ulafl›labilmifltir . Osmanl›
devrinde ‹stanbul’da her ev  veya konakta ol-
du¤u gibi padiflahlara ait saray, kas›r ve köflk-
lerin de birer bahçesi oldu¤u kesindir. Zira ge-
rek Osmanl› tarihlerinde gerekse arfliv belge-
lerinde bu tür yap›lar›n bahçe ismi ile an›ld›¤›
gözlenmektedir. Evvelce flah›s elinde iken
sonra ölüm, terk gibi daha birçok nedenlerden
dolay› padiflahlara intikal eden bahçeler bile
böyle bir durumu genellikle korumufl bulun-
maktad›r.

‹stanbul’da Topkap› Saray›ndaki hasbah-
çe içindeki binalar›n bir ço¤u bilim ve sanat
ö¤retilen bir yuva idi.O zamana göre bir bilim
ve sanat akademisi say›lan bu yere Hasbahçe
denirdi.Hatta Mimar Koca Sinan ile Mimar
Memed A¤a’n›n hep bu hasbahçedeki çal›flma
yerlerinden ilham alarak yetifltikleri bilinmek-
tedir.

Osmanl› ‹mparatorlu¤unun Fransa ile ilifl-
kilerini güçlendirmeye bafllamas›yla birlikte,
Frans›z yaflam ve düflünce tarz› yaflam› etkile-
meye bafllar.18. yy Avrupas›’nda de¤iflim rüz-
garlar› esmektedir.Fransa’da ihtilal olmufl et-
kileri komflular›na da yay›lm›flt›r.Avrupa’daki
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Resim 1; Surname-i Vehbi’de
Bahçeci Geçifli, 1720 (Galeri
Alfa Diatek Arflivi)



gösteriflli, özentili bahçeler, yerini basit ge-
ometrili, dekoratif ve tarhl› bitkilere b›rak›r.‹ç
bahçeler de¤er kazanmaya bafllar.Havuzlar,
küçük flelaleler, heykeller bahçeleri süsler. Do-
¤adan kopuk, dekoratif, sembolik güven duy-
gusunu tatmin eden, evcimen bir bahçe anla-
y›fl› ile do¤adan soyutlanma düflüncesi mikro
mekanlara yans›r. Bu dönemde bat›dan en
fazla etkilenen Eyüp olmufltur.

18. yy. Lale Devri olarak da bilinen saray
e¤lencelerinin Ka¤›thane Deresi’nin iki yakas›
boyunca taflt›¤›, Haliç k›y›lar›n›n irili-ufakl›
yal›lar, konaklar, köflkler ve sahil saraylarla
doldu¤u, Hollanda’dan so¤an getirtilerek ne-
fis Lale Bahçelerinin düzenlendi¤i bir dönem-
dir.Çinilerden her türlü süsleme ö¤esine ka-
dar kullan›lan motif “lale”dir ve devre de ad›-
n› verecektir. Lale devrinde çeflmeler, sebiller,
saraylar, külliyeler, tekkeler yap›l›r. III. Ah-
met’in, Nevflehirli ‹brahim Pafla’n›n sarayla-
r›,Eyüp’te Mihriflah Sultan, Zal Mahmut Pafla
Külliyeleri, II. Mahmut’un efllerinden Saliha
Sultan Çeflmeleri bunlar aras›ndad›r.

‹nsanlarda yeni bir yaflam standard› ola-
rak sayfiye=yazl›k kavram› ortaya ç›km›flt›r.
Padiflahlar Haliç yoluyla Eyüp sahiline gel-
mekte, Hüsrevpafla Külliyesi ile Adile Sultan
Türbesi aras›ndaki iskeleden (Bostan ‹skelesi)
Eyüp Camii’ne törenlere gitmekte k›l›ç kuflan-
maktad›rlar.

Sultan k›zlar›, k›z kardeflleri ve kardefl
k›zlar›, Sultan efendiler evlenince Haliç’te
Eyüp ve bo¤az k›y›lar›ndaki sahil saraylara
yerleflmektedirler. Karaa¤aç, Esma Sultan,
Beyhan Sultan, Fatma Sultan saraylar› gibi 30
civar›nda saray ve bahçesi Haliç k›y›lar›n› süs-
ler.

K›fl›n Topkap› Saray›’nda oturan III.  Ah-

med, yaz›n Tersane Bahçesine, Befliktafl ve
Eyüp’e göçer ve buralarda uzun süre kal›rd›.
Eyüp’te Valide Sultan Saray›, Alibeyköyü’nde
Hüsrevabad III. Ahmed için yap›lm›fl e¤lence
ve zevk yerlerinden sadece birkaç›yd›.

Kiflisel gelirlerinin ve zevklerinin bir bölü-
münü temin ve tatmin etmek endifle ve dü-
flüncesiyle Osmanl› padiflahlar›n›n ‹stan-
bul’un muhtelif yerlerinde bahçeler tesis ve ifl-
letmeleri çok eski bir yöntemdi ve bu ifl sara-
y›n bostanc›lar s›n›f› taraf›ndan yap›l›yordu.
Kuruluflu Yeniçeri Oca¤› kadar eski olan, efra-
d›n› devflirme o¤lanlar›ndan sa¤layan   Bos-
tanc› Oca¤›’n›n as›l görevi ba¤-bahçelerde ça-
l›flmak, hanedana ait saraylar›n muhaf›zl›¤›n›
yapmakt›.

Fatih’in teflrifat kanunnamesinde göre-
vi:”Bahçeye bir bostanc›bafl› konulmufltur. Ka-
y›¤a girildikte, bostanc›lar kürek çekip ol dü-
men duta” fleklinde belirtilen bostanc›bafl›,
Topkap› Saray›’n›n Yal› Köflkü taraf›ndaki da-
iresinde ikamet ederdi. Padiflahtan baflka sa-
kal b›rakma hakk›na sahip tek kifli olan bos-
tanc›bafl› padiflahla arac›s›z görüflme hakk›na
sahipti. Ayr›ca ‹stanbul’un önemli bir k›sm›-
n›n asayiflinden de sorumluydu. Ayn› zaman-
da belediye iflleri ile de ilgileniyordu.

Bostanc› oca¤›na ayr›lan efrad ya saray›n
hasbahçesinde ya da saray d›fl›ndaki di¤er
bahçe ve bostanlarda hizmet ederlerdi. 18.
yüzy›lda ‹stanbul’da 6000, Edirne’de 3100 ka-
dar bostanc› oldu¤u bildirilmektedir.Bunlar
dokuz dereceli bir s›n›f idi.Ocak kendi içinde
bölük ve cemaatlere ayr›lm›flt›. Bahçe ve bos-
tan iflleriyle u¤raflan bostanc›lar, Hasbahçe  ve
hassa bostanc›lar› olmak üzere iki k›s›md›.Bi-
rinciler yirmi bölüktü ve saraydaki Hasbahçe-
ye bakarlard›. Saray d›fl›ndaki bahçe ve bos-
tanlarda çal›flan bostanc›lar ise “üstad” deni-
len bafllar›n›n nezaretinde ayr› ayr› gruplar
halinde idiler. ‹stanbul bostanc›bafl›s› her sene
idaresi alt›ndaki bütün bu bahçelerde yetifle-
rek sat›lan ürünlerin defterini zaman›nda pa-
diflaha takdim etmekle yükümlü idi.

D›flar›da sebzelerin 200, çiçeklerin ise yak-
lafl›k 17 dükkanda sat›fla sunuldu¤u, bütün
hasbahçelere dikilen ç›nar, diflbudak, ›hlamur,
karaa¤aç, çitlenbik, mefle, defne, erguvan ve

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

320

Resim 2; Mesire Yeri, War-
wick Goble taraf›ndan çizilmifl,
A Van Millingen’in Constan-
tinapole adl› yap›t›nda yay›n-
lanm›fl heliobask› gravür,
Londra 1906. (Galeri Alfa
Diatek Arflivi)



ahlat a¤açlar›n›n fidanlar›n›n ‹zmit, Karamür-
sel ve Yalova’dan getirildi¤i anlat›lmaktad›r.

Bahçecilik ve çiçekçilik alan›nda vaktiyle
yetiflen Türk ve özellikle Osmanl› uzmanlar›n
say›ca bollu¤u ve her bak›mdan di¤er millet-
lerden meslektafllar›yla boy ölçüflebilecek du-
rumda olduklar› da bir gerçektir.Osmanl› Dö-
neminde bahçecili¤in bir bilim ve sanat dal›
olarak alg›lanmas› çok yak›n bir devrin ürünü
de¤ildir. Bu eskili¤in H.900(1495) tarihlerin-
den daha eski zamanlara do¤ru uzay›p gitti¤i-
ni gösterir içerikte “Tezkire-i flüküfeciyan”,
“fiükufename” “Ferahname”,”Garsname” gibi
bir tak›m tarihi kaynaklara rastlanmakta-
d›r.Hicri 1100 (M.1689) y›llar›nda fiehremini
Camii’nin hatibi Übeydullah Efendi’nin yaz-
d›¤› Netayicü’l-ezhar adl› çiçekçi tezkiresinde
çiçekperverli¤e gayret edip zaman›nda mev-
cut olan çiçeklerin  kimler taraf›ndan husul
buldu¤unu bize anlat›lmaktad›r.Alfabetik bir
s›ra ile çiçekçilikle u¤raflan kiflilerin adlar› bu
kitapta s›ralanm›flt›r ki bunlar aras›nda Ebu-
suud Efendi gibi önemli kimseler bulunmak-
tad›r.Zaman›n›n en önemli hukukçusu ve din
bilgili olan,üç padiflah devrinde fleyhülislam-
l›k yapm›fl,  Kanuni Sultan Süleyman’›n ken-
disine “Halda yoldafl›m, sinde kardafl›m, ahi-
ret kar›ndafl›m” fleklinde hitap etti¤i  ve türbe-
sinin Eyüp’te bulundu¤u fieyhülislam Ebusu-
ud Efendi;  ‹stanbul’da ilk kültür lalelerinden
birini yetifltirmifl ve lalecili¤e öncülük etmifltir.
Günümüzde bol miktarda ithal edilen “Lale-i
Rumi denilen kültür lalesinin ve türlerinin ana
vatan› ‹stanbul’dur.

Ayr›ca Avc› Sultan Mehmet devrinde yani
yaklafl›k 1667 y›llar›nda fiuküfename-i musav-
ver adl› bir eser yazan Ali Çelebi ile bir çok
isim ile birlikte Eyüblü Veli Çelebi bunlar ara-
s›nda an›lmaktad›r.

Tabib Mehmed Aflki’nin “Lale ‹simleri”
ad›ndaki eseri,  XVIII. Yüzy›lda 1350 adet lale
ad›n›n varl›¤›ndan bahsetmekte, yaln›z Tabak
Ata isminde bir lale merakl›s›n›n 401 adet lale
elde etti¤ini,  devrin ünlü lalecileri olarak bafl-
ta fieyhulislam Veli Efendi olmak üzere Eyüp-
lü Feyzullah A¤an›n da içinde  bulundu¤u 124
kiflinin ismini belirtmektedir.

Hicri 991-1146 y›llar› aras›nda yirmiye ya-

k›n müvacib defterinde adlar›na
rastlad›¤›m›z baz› ‹stanbul bahçe-
leri aras›nda Eyüp’teki Ba¤çe-i
Yusuf Pafla, Ba¤çe-i fiah-› huban
ile Hüsrev bey çiftli¤i, Alibey-
köy’ndeki Mustafa Pafla çiftli¤i,
Eyüp’teki, Topçular’daki Valide
Sultan bahçeleri  yer almakta-
d›r.Ba¤çe-i Yusuf Pafla’da (Baz›
kaynaklarda ayn› isimde Eyüp’ün
karfl›s›nda   bir bahçeden de bah-
sedilmektedir.) 1067 senesi sefe-
rinde Acem flah› taraf›ndan bar›fl
teklifi ile ‹stanbul’a gönderilen
‹ran elçisi Kelb Ali Han’a Köprülü
Mehmet Pafla ziyafet vermifltir.(Silahtar Tari-
hi,I,63-64). Eyüp’te bundan baflka bahçelerin
bulundu¤u muhakkakt›r.Örne¤in; veziri
azamlardan Hüseyin Pafla’n›n bahçesi bu fle-
kilde an›l›r.Hüseyin Pafla’n›n bahçesiyle sair
emlak›na ait iki tarihi belgeye rastlanm›fl-
t›r.(Bk.Ky. Ahk. Bv. Evm. fir. Df, Ml. Df. T.
2945, s.196 ve 197, Baflvekalet Arflivi). Reis’ül
Küttap, K›br›s Valisi ve Sadrazam Rami Meh-
met Pafla’n›n çiftli¤inin yan›na ise ordugahlar
kurulurdu giderek burada askeri k›flla infla
edilmifltir.

Türk Çiçekçili¤i’nin I. Mahmut zaman›n-
da kaleme al›nm›fl di¤er de¤erli eserlerinden
biri olan Ahmet Kamil’in “Lale Risalesi”nde,
Hüdai Aziz Mahmut Efendi’nin bir müridinin
lale merakl›s› oldu¤u ve bu müridin etkisiyle
Mahmut Efendi’nin de laleye merak sald›¤›,
nihayet bu merak›n bütün ‹stanbul’a sirayet
etti¤i belirtilmektedir, 558 lale merakl›s›n›n
ad› verilmektedir. Böylece lale merak› Lale
Devri’nden bir as›r önce bafllam›flt›r.1730 ‹hti-
lali, III. Ahmet’in saltanat›n›n y›k›ld›¤›, Sada-
bat  Kas›rlar› yerle bir  edildi¤i halde lale me-
rak› devam etmifltir.

16. yy’dan 20. yy’a kadar ‹stanbul ‘da geli-
flen çiçekçilik sa¤l›k, zevk ve sanat a¤›rl›kl›
üretim koluydu. Osmanl› bahçe kültürü içinde
önemli yeri olan ‹stanbul çiçekçili¤i II. Meh-
met’in (Fatih. Hd.1451-1481) yapt›rd›¤› saray-
lar›n bahçelerindeki cennet misali düzenleme-
lerle bafllad›.16. yy’›n ikinci yar›s›nda tarihinin
en görkemli dönemini yaflayan kentte çiçekçi-
lik bafll› bafl›na bir sektör durumundayd›. Ar-
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Resim 3; Bostanc› Neferi, G.
Brindesi. Elbice-i Atika, Renk-
li tafl bask› (Galeri Alfa Diatek
Arflivi)



fliv belgeleri bu dönemde saray için getirtilen
çiçekler konusunda bilgi vermektedir. 1587’de
K›r›m’dan 300.000 Kefe lale so¤an›, 1579’da
Halep’ten ‹stanbul ‘daki hasbahçeler için
500.000 adet sünbül so¤an›, 1587’de Edir-
ne’den Eski saray için gül fidanlar› getirtilme-
si için fermanlar ç›kar›lm›flt›r. I Ahmet (hd
1603-1617) Haliç k›y›s›nda düzenlenen has-
bahçelerde vezirleriyle birlikte çiçekler, süs
bitkileri dikmiflti. Bu dönemde lale, sünbül,
zerrin, gibi so¤anl›larla gül, menekfle ve flaka-
y›k ra¤bet görüyordu.Çeflitli yerlerden getirti-
len yabani çiçek so¤anlar› ve tohumlar› ‹stan-
bul’da çiçek pazarlar›nda sat›l›yordu. Lale ye-
tifltiricileri de fulyac›lar gibi, Eyüp, Kas›mpa-
fla, Befliktafl’ta bahçelere sahiptiler.‹stanbul’da
16. yy’dan 18. yy’›n sonlar›na kadar süren lale
kültürüne hizmet edenlerden baz›lar› özgeç-
miflleriyle, baz›lar› ise isimleriyle unutulma-
m›flt›r. Eyüplü Salih A¤a, Eyüplü Yusuf Efen-
di, Eyüplü Hac› ‹mam Veli Efendi,Eyüplü Pas-
t›rmac›,  Eyüplü Berber Abdullah Çelebi, bun-
lar›n aras›ndan birkaç tanesidir. Kendi yetifl-
tirdikleri laleye isim veren  Eyüplü lale merak-
l›lar›ndan Esseyid Feyzullah A¤a:Ebül Feyz,
Salih A¤a: Aludei Naz, Dühanzade : Bala tu-
runci, Arifzade: Benam› fievk, Osman Efendi
Türbedar› Eyyübi Ensari:Cam› Aflk, Berber
Mehmed Çelebi: Dilcu, Ahmet Pafla Tabii Sa-
lih A¤a: Suzeni Yakut gibi de¤iflik meslek
gruplar›ndan isimler vermifllerdir.

Çiçekçilik 18. yy’a kadar alt›n devrini ya-
flad› ise de Lale Devri’nde (1718-1730) doru¤a
ulaflt›.Dünyan›n her taraf›ndan ‹stanbul’a lale
so¤an› getirtiliyordu.  Laleye ve olas›l›kla di-
¤er çiçeklere narh uygulamas› da bu dönem-
dedir. fiükufeciyan denen çiçekçi esnaf› ilk kez

yasal denetime al›nd›. Mezada ç›kan, al›n›p
sat›lan tüm çiçekleri defterleri haz›rlanarak
narhlar› belirlendi.‹stanbul’da çiçek al›m sat›-
m›n›n normal fiyatlarla olmas›na karfl›n sa¤la-
nan bar›fl ve refah sonucu ra¤betin artt›¤› ve
karaborsan›n bafllad›¤› bu nedenle de bir narh
defteri düzenleyip fiükufeciyan fieyh Mehmet
Efendi’nin, çiçekleri toplayarak her bir lale ve
çiçek türüne narh koyacaklar›, bunun üstünde
fiyatla satanlar›n sürgüne gönderilece¤i vb.
aç›klanm›flt›.  Kaynaklardaki bilgiler bu s›rada
yaln›zca lalenin 2000’e yak›n türünün bilindi-
¤ini göstermektedir. Eyüp, Kas›mpafla, Haliç
k›y›lar›, Edirnekap› ve Topkap› d›fl›ndaki ge-
nifl alanlar, Befliktafl, Üsküdar, çiçek bahçeleri-
nin bulundu¤u yerlerdi.Çevre köylerden çiçek
ve gül pazarlar›na her türlü çiçek, tohum ve
so¤an getirildi¤i gibi d›flar›dan da tohum ve
so¤an getirilmekte, ‹stanbul’dan da so¤an ve
tohum ihraç edilmekteydi. 

Çiçek ve çiçekçilik baflta padiflahlar olmak
üzere vezirlerin ve ilmiye ileri gelenlerinin
zevkleri aras›ndayd›. Örne¤in III. Selim (hd
1789-1807) s›k s›k bahçe köflklerini ziyaret
eder çiçek ve lale tarhlar›n› seyrederek dinle-
nirdi.

Bir k›r çiçe¤i olan lalenin kültür çiçe¤ine
dönüflümü, bununla da yetinilmeyip yüzlerce
türünün yetifltirilmesi, ‹stanbul çiçekçili¤inin
bir baflar›s› say›l›r. ‹stanbul’a gelifli erken za-
manlarda olan lale için, Eyüp ve Ka¤›thane va-
disinin topra¤› çok uygun düflmüfl, olas›l›kla
da ilk yetifltirme çabalar› bu semtlerde baflla-
m›flt›r. Eyüp ve Bahariye caddelerinde menek-
fle, lale, sünbül, Bahariye s›rtlar›nda fulya ye-
tifltiriliyordu.Fulyay›, tatl› ve flurup kaynat-
mak üzere kentin flekerci esnaf› almaktayd›.
Gül, hüsnüyusuf, karanfil, karagöz, yasemin,
leylak, anberbu, flakay›k, nemnem, reyhan,
menekfle, zambak, hünkar be¤endi, nergis, sü-
sen, erguvan, kadife, hatmiye, flebboy ‹stanbul
çiçekçili¤inin bafll›ca ürünleriydi. Çok merak-
l›lar›, bir sünbül so¤an›na ya da reyhan tohu-
muna yüksek bedeller ödeyerek yeni türler
yetifltirmek için yar›flmaktayd›lar. 

Eyüp’ün yaln›z köylerinde de¤il, mahalle-
leri aras›nda da “bahçevan”, “bostani”, “bah-
çeci” denilen küçük bahçe iflletmecilerine s›k-
ça rastlanmaktad›r. Bütün dini önemine ra¤-
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Resim 4; Dü¤mecilerde  bir
bostan (Eyüp Belediye arflivin-
den)



men Eyüp, gayrimüslimlerin de oturdu¤u bir
semtti.Bulgarlar, Ermeniler de yaflam›fl, özel-
likle Bulgarlar bahçecilik ve mand›rac›l›k yap-
m›fllard›r.Olas›l›kla kendi özel becerilerini
kullanabildikleri için Eyüp’e gelen göçmenler
aras›nda en popüler meslek bahç›vanl›k idi.
Örne¤in; Eyüp siciline geçen Arnavut Belgra-
d›’l› üç göçmenden birisi bahç›van idi.Preme-
di’den gelen alt› kifliden üçü hatta olas›l›kla
dördü bahç›vand›.

‹stanbul’a özgü bir çiçekçilik gelene¤i de
her y›l düzenlenen çiçek sergileriydi.Bu sergi-
lerde en iyi çiçek yetifltiricileri ödüllendirilir-
di.‹stanbul toplumunun ortak tutkusu olan çi-
çekçilik yayg›n bir sanat ve iflkolu konumunu
ald›ktan sonra IV.Mehmet döneminde (1648-
1687)   “Çiçek Encümen-i Danifli” ya da “Mec-
lis-i fiükufe” denen bir tür çiçek enstitüsü ku-
ruldu.Çiçekçibafl› baflkanl›¤›nda Eyüplü Veli
Efendi gibi Eyüplü çiçekseverlerin de içinde
yer ald›¤› devrin ünlü çiçek uzmanlar› ve me-
rakl›lar›n›n kat›ld›¤› bir kurul üretilen yeni
türlerin kokular›, biçimleri hatta vazodaki gö-
rünüfllerini inceden inceye tetkik etmekte, bu-
na göre yeni çiçeklere de¤er biçilmekte,  isim
verilmekte, bu münasebetle çiçek sohbetleri,
tart›flmalar› yap›lmaktayd›. Bu kurulun zama-
n›nda henüz Avrupa’da bile benzeri olmayan
bir bahçe ve çiçek enstitüsü gibi hizmet etti¤i
anlat›lmaktad›r.

Saray ve çevresi d›fl›nda normal halk›n
bahçe-bostan yaflam›na bakt›¤›m›zda, bunun
sosyal yaflama ve özellikle komfluluk iliflkileri-
ne  nas›l yans›d›¤›n› da görüyoruz.Eski ‹stan-
bul’da baflta Eyüp Sultan olmak üzere bütün
semtlerde komfluluk iliflkileri çok güçlü
idi.Kad›nlar kad›nlar›, erkekler erkekleri, hep-
si birbirini tan›r, tan›fl›r, görüflür, selamlafl›r,
evlerine gider gelirlerdi. Ramazan ay› d›fl›nda
ayl›k ve haftal›k toplant›lar yaparlard›.”Helva
sohbetleri” denilen ayl›k toplant›lara han›mlar
ve çocuklar kat›lmazd›.Bu yemekli ayl›k top-
lant›lar yaz aylar›nda mesire mevsimi oldu¤u
için yap›lmaz, genellikle k›fl aylar›nda yap›l›r-
d›. Komflular birleflip yaz›n mesire yerlerine
giderlerdi.Ayr›ca can ci¤er komflular aras›nda
Ramazan’dan baflka yaz ve k›fl aylar›nda her
hafta yemekten sonra yap›lan gece oturmalar›
vard› ki kad›nlar bir evde, erkekler bir evde

toplan›r ve mevsimin ye-
miflleri ikram edilirdi.Kom-
flu ve dostlar›n hal ve vakit-
lerine, kazanç durumlar›na
göre ikram edilen yemifller,
meyveler de de¤iflirdi.‹lk-
baharda Eyüp Sultan bah-
çelerinin ünlü can erikleri,
yaz›n Alibeyköy’ün m›s›rlar› ikram edilen yi-
yeceklerin bafl›nda geliyordu. Her Cuma bil-
hassa arabi aylar›n›n ilk Cuma günleri Eyüp
Sultan camii bir mahfler yeri idi.Bütün ‹stan-
bul halk›n›n Eyüp’e dökülmüfl oldu¤u san›l›r-
d›.

Halk Cuma namaz›n› Eyüp Camii’nde k›l-
mak için en uzak semtlerinden atlarla, araba-
larla deniz afl›r› olan Üsküdar, Bo¤aziçinden
Pazar kay›klar›yla sel gibi akard›.

O zamanlar ‹stanbullularca Eyüp’ün ünlü
say›lan pek çok matahlar› vard›; Eyüp kebab›,
Eyüp kayma¤›, yo¤urdu, Eyüp oyunca¤›,
Eyüp kufl lokumu, Eyüp Hac› lokumu, el iflle-
meli eldivenleri, Eyüp Sultan balç›¤› ile yap›-
lan desti ve çömlekler, mezar tafl› ustalar› vb.
yan›nda  reçellik gülleri, Eyüp Türbe eri¤i, can
erikleriyle ünlü eyüp bostanlar›, fulya tarlala-
r›, lale ve sümbül bahçeleri, han›mlar›n içinde
ferace ve yaflmaklar›n› ç›kararak kebap ve
kaymak yedikleri ünlü türbe bahçesi ile çay›r
ve mesire yerleri vard›. ‹lk defa 17. yüzy›lda
Eba Eyyüb El Ensari’nin türbesi civar›nda ye-
tifltirildi¤i için “Türbe Eri¤i” ad› verilmifl olan
“Eyüp Sultan Türbe Eri¤i” ise iri, durdukça
kendili¤inden k›zaran ve pek latif kokusu ile
Eyüp’ün ünlüleri aras›nda idi. E¤er mevsim
ilkbaharsa, yol kenarlar›nda koskoca sepetler-
de ortalar›na k›rm›z› laleler konmufl bilek ka-
l›nl›¤›ndaki fulya ve sünbül demetleri sat›l›r-
d›.Sokaklar› dolduran fulya kokular›na daya-
namayanlar bir demet fulya, bir demet sünbül
almadan geçemezlerdi.Eskiden çiçekçili¤in
merkezi olarak bilinen Eyüp’te Gümüflsu-
yu’nun bulundu¤u vadi etraf›ndaki tepeler
tarlalar halinde çiçek bahçeleri idi.Gül, sün-
bül, lale, zerrin ve fulya yetifltirilir, Cuma gün-
leri Eyüp’ün Oyuncakç›lar Çarfl›s›nda büyük
bir çiçek pazar› kurulurdu.

fiu anda yerinde olmayan Yavedüt Mahal-
lesinde eskiden çiçekçilik yayg›n olarak yap›-
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Resim 5; Karya¤d› Bay›r›ndan
Haliç, Allom, Thomas taraf›n-
dan çizilmifl, R. Walsh’›n
“Constantinapole…” adl› ese-
rinde yay›nlanm›fl çelikbask›
gravür.(Galeri Alfa Diatek Ar-
flivi)



l›rd›.Bal›khane Naz›r› Ali R›za
Bey, Eyüp bostanlar›nda okka
gülü yetifltiridi¤ini, gül mevsi-
minde Eyüp’te  Yavedüt Sem-
tinde flafakla bafllayan gül paza-
r› kuruldu¤unu, bu pazar›n
mevsim boyunca sürdü¤ünü
yazmaktad›r.

Eyüp bir zamanlar Türki-
ye’nin en mamur yerlerinden

biri idi.Eski Eyüp’te güzel saraylar, konaklar,
her birisi Türk mimarisinin flaheseri olan ev-
ler, yal›lar vard›. Eyüp’te nice büyük sanatkar-
lar yetiflti.Bunlardan Itri Mustafa Efendi çok
güzel bir bahçe yapm›fl ve bu bahçeye Ferah-
feza ismini vermifltir.

Eskiden ilkbahar gelince padiflahlar›n
Eyüp, Haliç ve Bo¤aziçi saraylar›na giderek çi-
çek bahçelerinde ve köflklerinde dinlenmesi
bir gelenekti.Eyüp’teki sosyal ve kültürel ya-
flant›n›n zengin olmas›nda Osmanl› Sultanlar›-
n›n, hanedan›n›n, devlet ricali ve varl›kl› kifli-
lerin ziyaretin ötesinde burada ikameti tercih
etmeleri de etkili olmufltur. Eyüp ayn› zaman-
da, Haliç k›y›s› ve gerisindeki zengin do¤al
bitki örtüsü, serin ve tatl› sular›, lezzetli bal›k
ve yabani ördek avlanan adalar› ve ‹stan-
bul’un derinliklerine do¤ru son derece güzel
genifl panoramik manzara veren co¤rafi konu-
mu ile sultanlar kadar ‹stanbul halk›n›n da gü-
nübirlik dinlenmek üzere geldi¤i önemli mesi-
re yerleri olan bir semtti. Eskiden Eyüp’te ha-
yat vard›. ‹stanbul’un hay› huyundan s›k›lan-
lar; e¤lenmek, dinlenmek ve serinlemek için
Eyüp’ün mesirelerine gelirlerdi.Örne¤in;
Ayazma, Küplüce, Deniz hamam›, Can Kuyu-
su, ‹dris köflkü, K›rk selviler, A¤a K›rl›¤›,Kala-
m›fl, Bülbül Deresi,Harp Meydan›, Topçular,
Türbe mesireleri önemli u¤rak ve dinlence-e¤-
lence yerlerindendi. UYKUCU, Alibeykö-
yü’nün tarihi bir mesire yeri oldu¤una de¤i-
nir.  IV. Mehmet taraf›ndan yapt›r›lan av köfl-
kü harap olunca III. Ahmet taraf›ndan onar›l-
m›fl, Ka¤›thane gezilerinde u¤ranan  Ç›naralt›
düzenlenmifl ve 3 adet havuz eklenmifltir. Ali-
beyköy ayr›ca sütlek veya Alibeyköy M›s›r›
diye an›lan m›s›r›yla ünlenmifltir.

Bülbül Deresi Mesiresi; ‹dris Köflkü Tepe-
si ile ‹slambey Tepesi aras›ndaki vadide ve Ev-

lice Baba Tekke Soka¤› ile Eyüp Gümüflsuyu
Soka¤› aras›nda idi.Bu derenin etraf› evvelce
ba¤l›k, bahçelik ve a¤açlarla örtülü idi.Arka
s›rtlar›, Bülbül Deresi üstlerine do¤ru fulya,
zerrin tarhlar› ile kapl›, bülbüller öten bir me-
sire yeri idi.Evliya Çelebi, “Bu derede sesi gü-
zel bir çok bülbüllerin ötüflmelerinden gönül-
lere sevinç ve safa husule gelir” diyor.

Can Kuyusu Mesiresi; ‹dris Köflkü Mev-
kii’nde, Karya¤d› ve ‹dris köflkü Sokaklar› ile
çevrili genifl alan› kaplayan tepe üzerinde idi.
Buras› Eyüp’ün en yüksek yeridir.Manzaras›
nefistir.As›rl›k ç›nar ve di¤er a¤açlar›n gölge-
ledi¤i bu yerde ayr›ca bir de niyet kuyusu  ve-
ya k›smet kuyusu bulunmaktad›r. Bu kuyu-
nun yan›nda bir kuyu daha vard›r.Bir eflyas›n›
kaybedenler, bir hasretinden uzun zaman ha-
ber alamayanlar, bu arzular›n›n olup olmaya-
ca¤›n› merak edenler niyet kuyusuna giderler-
di. Evlerinden niyetli ve abdestli ç›karlar,
Eyüp Sultan’a ayak basar basmaz do¤ru tür-
beyi ziyaret ederler, Hacet penceresi önünde
gözlerine, kalplerine basiret dilerler, sonra iki
taraf› mezarl›k olan dar ve dik bir yokufltan ç›-
karak niyet kuyusuna ulafl›rlard›.Niyet kuyu-
sunun oldu¤u yere ç›k›ld›¤›nda dünyada bafl-
ka bir efli olmayan bir manzarayla karfl›lafl›r-
lard›.Ka¤›thane’den, Silahtara¤a’dan  Üskü-
dar önlerine, Çengelköy s›rtlar›na kadar bütün
Haliç, Marmara, Bo¤az ayaklar›n›n alt›na se-
rilmifl eflsiz bir hal› gibi seyredilirdi. Bu bafl
döndüren, insan› kendinden geçiren nefis
manzaray› doya doya seyrederler, yorgunluk-
lar›n› al›nca kuyu yak›n›ndaki evlerden ücret
karfl›l›¤› abdest tazeleyerek niyetlerini görür-
lerdi.

Fulya Tarlas› önemli bir mesire yeridir.
Fulya tarlalar›, lale, gül, zerrin, sümbül bahçe-
leri ünlüdür. Tümüne Fulya Tarlas› ad› veril-
mifltir. Bu çiçekler Cuma pazar›nda sat›l›r.Ge-
celeri sabahlara kadar süren havuzbafl› soh-
betleri yap›l›rd›. Eyüp’ü çok iyi bilenlerden
Osman Cemal Kayg›l› flöyle bahsediyor: “Ful-
ya Tarlas› veya Fulya Ba¤› denilen mesire ise
yar ve a¤yar gözlerinden gizli buluflma yeri
olarak bilhassa tercih edilirdi. Bir Bulgar çi-
çekçi bahç›van tarla bahçesine büyük bir ha-
vuz yapt›rm›flt›.Yaz›n gençler gelir, soyunur
devrin adetince bellerine pefltamal sararak
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Resim 6; Sebzeci, Anonim
c.1850 (Galeri Alfa Diatek Ar-
flivi)



türlü cümbüfllerle yüzerlerdi.”

fiifa Tepesinde fiifa Hazuvu ad›yla bilinen
bir havuz vard›.Yeri yüksek oldu¤undan da-
ima rüzgarl›d›r. Bu özelli¤inden dolay› yaz
günleri çok geleni olurdu. Suyunun her derde
flifa oldu¤u söylenir.Havuzun çevresindeki
bahçe ve ba¤larda kokulu yap›ncak üzümü
yetifltirilirdi. Bahçe sahipleri meyve üzümleri
gelenlere satarlard›.

Topçular mesiresi;incir, kiraz ve üzüm
ba¤lar›yla ünlü idi.Cuma günleri gelenlerle
dolard›. 

Türbe-i fierifi ziyarete gelen han›mlar da
sokaklar› kaplayan kebap dumanlar› aras›n-
dan geçerlerdi. Ama canlar› çekmifl olsa, hatta
içlerinde hamile olanlar bile erkekler gibi ke-
bapç› dükkan›na girip kebap yiyemezlerdi. O
zamanlarda bunun çaresini düflünen bir ihti-
yar türbedar kaymakç› dükkanlar›n›n s›ras›n-
da demir kap›l›, içine dört befl ayak merdiven-
le inilir, içinde aç›k kapal› birçok aile mezar›
bulunan, ulu servi ve ç›nar a¤açlar›yla gölge-
lenmifl, dört taraf› kale duvarlar› gibi kapal›,
çukur ve kasvetli bir mezarl›¤› “TÜRBE BAH-
ÇES‹” ismi ile han›mlara açm›flt›. Bu zengin
bir aileye mahsus olan kabristan›n türbedar›
buraya getirdi¤i bir yafll›, iki genç han›ma gö-
rev vermifl, yafll› han›m› kap›n›n arkas›na bir
kulübe yaparak içine oturtmufltu. Duvar dibi-
ne yapt›rd›¤› koca bir salafl›n duvarlar›na koca
koca temel çivileri çakt›rm›fl, içine boy boy ka-
ba has›rlar y›¤m›flt›. Genç han›mlardan birisi-
ni salafl›n kap›s›na dikmifl, han›mlar›n s›rt›n-
dan ald›¤› feraceleri çivilere asmaya, di¤er
genç han›m› da türbe bahçesinde gelen han›m-
lar›n alt›na has›r vermeye memur etmiflti.Ç›-
nar a¤açlar›na kal›n iplerle sal›ncak kurmufltu.
Han›mlar kap›y› çal›nca yafll› han›m kap›y›
açar, gelen han›mlardan han›m bafl›na 10 para,
çocuklardan 5 para hesab› girifl ücreti al›rd›.
Girifl ücretini ödeyen han›mlar 4-5 ayak mer-
divenden inince görevli han›m onlar› salafla
getirir. Han›mlar yaflmaklar›n› açar, feraceleri-
ni ç›kar›r, görevli han›m onlar› salafl›n çivisine
asard›. Koruma ücreti olarak 20 para verilirdi.
Di¤er genç han›m da misafirlere has›r verir-
di.Kalabal›k ailelere verilen has›rlar 40 para,
orta boylar 30 para, 3-4 kiflilik küçük has›rlara
da 20 para kira al›n›rd›.Mezarlar aras›na  yay›-

lan bu has›rlar, üzerine bafllar›
yaflmaks›z, s›rtlar› feracesiz,
serbestçe, dü¤ünde imifller gibi
rahat ve mutlu otururlard›.
Genç han›mlar, genç k›zlar sa-
l›ncakta kolan vururlard›.K›zla-
r›n›, gelinlerini, torunlar›n› bah-
çeye sokup girifl ücretlerini ver-
dikten sonra büyük anneler tek-
rar soka¤a ç›kar, kaç kifli iseler o
kadar kebap, kaymak ›smarlar,
kebapç› ve kaymakç› ç›raklar›n›
ç›raklar›n›n ellerindeki tepsile-
riyle türbe bahçesine gelirler-
di.Böylece her aile has›r›n üs-
tünde toplan›r, kebap ve kay-
maklar›n› yerlerdi.Bu türbe
bahçesine ‹stanbul’un her sem-
tinden Türbe-i fierifi ziyarete gelen han›mlar
kebap ve kaymak yemek için girerler, fakat
yaflmaks›z, feracesiz olduklar› için birbirleri-
nin elbiselerini,hotozlar›n›, elmaslar›n›n doya
doya seyrederler.Sal›ncakta sallan›r, gülüflür
e¤lenirlerdi.Yaban kerevizleri ile dolu bu kas-
vetli türbe bahçesi  onlara çiçekler aras›nda
hasbahçede ya da deniz kenar›nda imifller gibi
bir hava yarat›rd›.Baz› günler türbe bahçesi-
nin kap›s› önüne bir veya iki saray arabas› ge-
lirdi. Türbe-i fierifi ziyarete gelmifl sultan efen-
dilerle han›m sultanlar›n içeri girdi¤i görülür-
dü. Harem a¤alar›, sultan efendileri ve han›m
sultanlar› içeri sokarlar, fakat kendileri içeri
al›nmazlard›. Sultanlar iki kifli de  üç kifli de
olsalar onlara k›rkl›k has›r serilirdi. Gelen ke-
bap ve kaymak tepsisini harem a¤as›n›n elin-
den cariyeler al›r, sultan efendilerin önüne ge-
tirir, onlar yiyinceye kadar elpençe divan du-
rurlard›.Sultanlar›n türbe bahçesine geliflleri
bahçeyi daha renklendirirdi. ‹stanbul’un kar›-
fl›k semt ve s›n›flar›ndan gelen han›mlar› pek
e¤lendirirdi. 

O zamanlar ‹stanbul bir bahçeler ve bos-
tanlar memleketi idi. Her evin büyük bahçele-
ri, bu bahçelerde türlü türlü çiçekler, her çeflit-
ten meyve a¤açlar› oldu¤u gibi ‹stanbul’un
her semtinde Yedikule, Çukurbostan gibi mefl-
hurlar› bir tarafa her mahalle aras›nda taze
sebzesini yetifltiren küçük mahalle bostanla-
r›ndan baflka sur d›fl›ndaki Bayrampafla, Ni-
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Resim 7;  Fidanc›, J. Heden-
borg, Turkiska,1839.Stock-
holm’da bas›lm›fl renkli tafl
bask›. (Galeri Alfa Diatek Ar-
flivi)



zam, Merkezefendi bostanlar› da ünlü idi. Bu
bostanlar›n en çok ve s›k oldu¤u kadar ünlü
olanlar› da Eyüp Sultan bostanlar› idi. Bu bos-
tanlarda her türlü sebze yetiflirdi.fiöhretlerinin
sebebi, ilkbaharda can erikleri ile reçellik gül-
leri, yaz›n türbe erikleri, sonbaharda nefis Sul-
tanselim incirlerinin yetiflmesi idi. Cinslerinin
en iyisi olan bu meyveler baflka yerde bulun-
mazd›. Baz› konak bahçelerinde yetifltirilir ise
de manavlara geçemezdi.Bu meyvelere me-
rakl› han›mlar mevsiminde bostana bir kere
olsun gitmeyi büyük bir gezme sayarlar-
d›.Bostana gitmeyi karalaflt›ran yak›n birkaç
komflu önce erkeklerinden izin isterdi. Çünkü
baz› erkekler kad›nlar›n› bostana gidip bahç›-
vanlara görünmesine raz› olmazd›.Fakat kü-
çükken anneleri ile bostana giden erkekler
bostanlar›n ne oldu¤unu, bostana giden ha-
n›mlara bahç›van ve ç›raklar›n›n de¤il, bahç›-
vanlar›n› han›mlar›, k›zlar› ve gelinlerinin hiz-
met etti¤ini bildikleri için izin verirlerdi. Böy-
le hoflgörülü erkeklerin han›mlar› da bu f›rsa-
t› kaç›rmazlar, meyvelerin mevsimlerinde bir-
kaç kere bostan sefas› yaparlard›.Bostanlarda
dikili reçellik gül, meyve a¤açlar› bostanlar›n
sebze k›sm›ndan uzakta, bostan kuyusunun
bulundu¤u yere yak›n olurdu. Bostan kuyula-
r›n›n su dolaplar›n› gözleri ba¤l› bir at çevirir-
di. Geniflçe bir çevre etraf›nda beygir döndük-
çe su dolab› da döner, tahta dolaptan bir inilti
ve g›c›rt› duyulur, dolab›n etraf›na as›l› kova-
lardan flar›l flar›l sular, aç›k bir oluk fleklindeki
çinkoya dökülürdü. Çinkodan dere haline
konmufl su yoluna akard›. Bu derecik fl›r›l fl›r›l
akarak oldukça uzar, sonunda bostanlar›n
sebze k›sm›na ulafl›rd›. Orada bahç›vanlar da
ellerindeki küreklerle suyu sebze evleklerine
verirler, sulanan evle¤i kapar, sulanacak evle-
¤i açar, böylece bostan› sulam›fl olurdu. Bosta-

n› sulama ifli ikindi üstü bafllad›¤› için han›m-
lar da bostana ikindi üstü giderlerdi.Gerek
Eyüp Sultan’›n yerli gerek kay›kla, araba ile
gelen baflka semt han›mlar›, bostana gitmeden
önce f›r›nlara u¤rar, ünlü kufl lokumlar›ndan,
halkalar›ndan al›rlard›. Bostanda han›mlar›
bahç›van›n aileleri bir müflteri karfl›lar gibi de-
¤il, bir misafir gibi karfl›lard›. Çünkü bu bos-
tanda yetiflen meyveleri han›mlara manava
sataca¤› fiyattan daha fazlaya sataca¤› için
bahç›van bu iflten hoflnut kal›rd›. Han›mlara
sat›lan meyvelerin paras› bahç›van›n ailesine
harçl›k kald›¤› için bahçivan ailesi de bostana
gelen müflteri han›mlar› memnun etmek için
çal›fl›rlar, kofluflturulard›. Müflteri han›mlar da
meyvelerin yan›nda ald›klar› rekreasyonel
hizmet için bu durumdan çok  memnun olur-
lard›. Bostan kuyusuna yak›n fl›r›l fl›r›l akan
dere kenar› ile gül a¤açlar› aras›na, gölgeli bir
yere has›rlar yay›l›r, has›rlar›n üstüne içleri
k›rp›nt› doldurulmufl yer minderleri konulur-
du.Han›mlar yaflmaklar›n› çözüp, bafllar›na
i¤nelerdi. Feracelerinin yakas›n› kald›r›p, yer
minderine otururlard›. Bahç›van›n han›m›
hangi meyve zaman› ise, kaç okka arzu edildi-
¤ini sorar, ›smarlanan meyvelerle dolu kaseler
önlerine gelirdi. Dolab›n de¤iflmeyen iniltisi,
derenin fl›r›lt›s›, c›v›ldaflan kufl sesleri çok hofl
bir uyum yarat›rd›. Bu tatl› uyum içinde hele
ilkbaharda, bülbül sesleri, mis gibi gül kokula-
r› aras›nda o nefis ince kabuklu can eriklerini
yemek, ‹stanbul han›mlar›n›n en bafl safas›n›
olufltururdu.

Mesirelerde halk topluca e¤lenir, çay›rda
türlü e¤lenceler düzenlenirdi. Pehlivan gürefl-
leri, davul-zurna eflli¤inde yap›lan gösteriler,
çeflitli cambaz oyunlar› geleneksel e¤lenceler-
dendi.Özellikle h›drellez günü mesireleri dol-
duran halk, içinde gümüfl kurufllar, çeyrekler
bulunan keseleri a¤açlara asarak, H›z›r ‹l-
yas’›n kendilerine bereket getirmesini diler-
di.Büyük bahçeleri olanlar bu geleneksel tö-
renleri kendi bahçelerinde, olmayanlar da me-
sirelerde yapmaktayd›lar.‹stanbul mesireleri
y›llar boyunca çeflitli tarihi olaylara sahne ol-
mufltur. Bunlar›n aras›nda özellikle Lale ve
II.Mahmut dönemlerinde Ka¤›thane mesiresi
baflta gelmekteydi.Veliahtlar›n sünnet dü¤ün-
leri, çeflitli ülkelerin elçilerine verilen büyük
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Resim 8; Alibeyköy’de apart-
manlar›n aras›na s›k›fl›p kal-
m›fl günümüzde bir bostan



ziyafetler ve esnaf loncalar›n›n y›ll›k gelenek-
sel törenleri mesirelerde yap›l›rd›. 

Baz› hafifmeflreb kad›nlar yüzünden 1751
y›l›nda ‹stanbul’lu kad›nlar için mesire yasa¤›
konulmufltu. ‹stanbul’un o devirde flehirden
uzak say›labilecek baz› mesirelerinde baz› ka-
d›nlar afl›klar›yla bulufluyorlard›.Özellikle
Çaml›ca, Akbaba, Yufla, Bentler bunlara sahne
oluyordu.Bununla ilgili flikayetlerin ço¤almas›
üzerine Hicri 1164 (I. Mahmut Devri) kad›nla-
r›n baz› mesirelere gitmeleri yasakland›.Bir
fermanla adlar› say›lan mesirelere kad›n yolcu
götüren arabac›lara a¤›r cezalar verilece¤i be-
lirtildi.

Görüldü¤ü gibi Eyüp Sultan, kad›nlara bir-
çok fleyin yasak oldu¤u o dönemde türbe bah-
çesi ve bostan bahçeleri ile gerek do¤as› gerek-
se iflletmecili¤i ile kad›nlara bir ayr›cal›k sun-
mufl, kad›nlar›n kendi aralar›nda ve do¤ayla
bafl bafla güzel zamanlar geçirece¤i, gidenlerin
kendilerini mutlu ve özgür hissedece¤i  bir or-
tam›n yarat›ld›¤›  mekanlara ev sahipli¤i yap-
m›flt›r. Böylece bostanlar›n o dönemlerde ayn›
zamanda rekreasyonel amaçl› olarak ne flekilde
kullan›ld›¤›n› görmüfl oluyoruz.

Eyüp’te bahçe- bostandan bahsederken
nefis Haliç manzaras›na sahip,  erguvan ve
servilerle Eyüp s›rtlar›n› kaplayan tarihi Eyüp
mezarl›¤›n›  anmamak mümkün de¤il. ‹stan-
bul’un baflka hiçbir yerinde ölüm tasvirini gü-
zellefltiren ve korkmadan seyrettiren, dudak-
larda hem dua hem de tebessüm uyand›ran,
hüzün ve zerafet dolu kabristan bir bahçedir.

1730 ‹syan›’ndan sonra Ka¤›thane civar›n-
daki kas›rlar, yal› saraylar ile birlikte Nevfle-
hirli Damat ‹brahim Pafla’n›n Kasr› da tahrip
edilir. 1794 de II. Selim kasr› yeniden infla etti-
rir ve mesire e¤lenceleri yeniden bafllar. XX.
yy’a kadar da devam eder. Kentsel ve endüst-
riyel faaliyetler gelifltikçe rekreasyon
(gezi/mesire) alanlar› önemini yitirmeye ve
befleri kimli¤ini de¤ifltirmeye bafllar. Haliç’in
tafl›mac›l›k ve besleyen dereleri dolay›s›yla
imalata olan çekicili¤i sonucu, sahil saraylar
19. yüzy›lda yerini imalathane ve depolara
terketmeye bafllar.
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Resim 9; Akarçeflmede bir bos-
tan  (Eyüp Belediye arflivin-
den)
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EYÜP’TE CELLAT MEZARLI⁄I

ve

Cellat Mezarl¤›’n›n cellad› olmak

Önder KAYA

1974 tarihinde ‹stanbul’da do¤du.  Pertevniyal Lisesini(1993),  Marmara Üniver-
sitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünü bitirdi(1997). Ayn› y›l girdi¤i

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araflt›rmalar› Enstitüsü Ortaça¤ Bilim dal› yüksek
lisans program›n› “Eyyubi Devleti Hükümdarlar›ndan I. El-Eflref Muzaffereddin
Musa Döneminin Siyasi Tarihi (1200-1237)” isimli tezle tamamlad›.(2000)  fiehir
Kültürü ve Mezarl›klar, Türk Spor Tarihi, ‹stanbul’da gayrimüslim cemaatler ve
Fuat Köprülü gibi konular  ilgi alan›n› oluflturmakta. Hürriyet Tarih, Toplumsal
Tarih, Radikal gibi gazete ve dergilerde yaz›lar› yay›nland›.1999 y›l›ndan buyana

çeflitli özel okullarda tarih ö¤retmeni olarak görev yapmaktad›r.  



Tarih boyunca baz› meslek erbab› iflleri-
nin sayg›nl›¤› ile ön plana ç›karken, baz›
meslek mensuplar› da hakir görülmüfl, hem
sa¤l›klar›nda hem de öldükten sonra top-
lum hayat›ndan d›fllanm›fllard›r. Osmanl›
Devleti’nde padiflah›n ve di¤er yüksek rüt-
beli kiflilerin verdi¤i idam cezas›n› yerine
getiren cellatlar da bu ikinci meslek zümre-
sine dahildir. Yaflad›klar› sürece hem kor-
kulan hem de tiksinilen insanlar konumun-
daki cellatlar, öldükten sonra da di¤er in-
sanlardan ayr› tutulur ve Eyüp’te Karya¤d›
Bay›r›ndaki cellat mezarl›¤›na gömülürler-
di. Gelin mezarl›¤a geçmeden önce bu il-
ginç mesle¤e flöyle bir göz atal›m. 

Cellat kelimesi Arapça bir kelimedir.
“K›rbaçlayan, eziyet eden” anlam›na gelen
bu kelime, daha çok idam cezalar›n› infaz
eden görevlileri nitelemek amac›yla kullan›-
l›rd›. Romal›larda idam cezalar› ilk zaman-
lar halktan kifliler taraf›ndan yerine getirilir-
ken sonradan bu görev için özel kifliler vazi-
felendirilmiflti. ‹slam dünyas›nda da daha
Hz. Peygamber zaman›nda verilen idam ce-
zalar›n›n, aralar›nda Hz. Ali’nin de bulun-
du¤u pek çok sahabe taraf›ndan uyguland›-
¤› bilinmektedir. Osmanl› ülkesindeki cel-
latlar›n piri olarak Hz. Muhammed zama-
n›nda bir katilin bafl›n› gövdesinden ay›ran
Eyüb Basri kabul edilirdi. Eyüb Basri, ida-
m›n› gerçeklefltirdi¤i kifliye gayet nazik
davran›r, gönlünü al›r, idamdan önce y›-
kanmas›n› temin eder, bafl›n› k›bleye çevirir
ve k›l›çla infaz› yerine getirirdi.  

Türk-‹slam dünyas›nda pek çok kurum-
da zirveyi yakalayan Osmanl› Devleti za-
man›nda cellatl›k kurumu da profesyonel-
leflti. Cellatlar›n genel olarak soy bak›m›n-
dan H›rvat dönmesi ya da çingeneler ara-
s›nda seçildi¤i malumumuzdur. 15. yüzy›l-
dan itibaren Osmanl› saray›nda cellatlar
kullan›lmaya bafllanm›flt›. 16. yüzy›lda ise
padiflah›n özel koruma görevini üslenen
dilsizler, ayn› zamanda bu u¤ursuz ifli de
üslenmifllerdi. Yükselifl Döneminde ise sa-
ray›n hizmeti görevini yerine getiren Bos-
tanc› Oca¤›’n›n bünyesinde bir cellat oca¤›

kuruldu. 17. yüzy›lda bu oca-
¤a ba¤l› cellat say›s› 5 iken bu
say› giderek artm›fl ve bir yüz-
y›l sonra 70’e ulaflm›flt›. Cel-
latlar›n bafl›nda yer alan “Cel-
latbafl›” Bostanc› Oca¤›n›n li-
deri konumundaki Bostanc›-
bafl›na ba¤l›yd›. Oca¤a giren
cellat adaylar›, ilk zamanlar
usta bir cellad›n yan›nda “ya-
mak” olarak görev al›rlar, ar-
d›ndan da cellatl›¤a geçerler-
di. 

Bununla beraber her ya-
ma¤›n bu iflte mahir olup cel-
latl›k makam›na eriflti¤ini de
düflünmemek laz›m. Tarihte bazen yamak-
lar›n kazara masum kiflileri idam etmeye
yeltendiklerini anlatan flu latifeyi de yeri
gelmiflken nakledelim; 1653 senesinde IV.
Mehmet, sadrazam› ‹bflir Mustafa Paflay›
idam etmeye karar verir. Bostanc›bafl› da,
katibi Koca Mahmut A¤a ile bu durumu ‹b-
flir Paflaya haber vererek abdest al›p cellat
gelene kadar tövbe isti¤far ile meflgul olma-
s›n› tavsiye eder. Bunun üzerine ‹bflir ve Ko-
ca Mahmut A¤a beraberce namaza durur-
lar. Namaz›n bitmesiyle cellat, kemendini
‹pflir Paflan›n boynuna mahirane bir flekilde
dolay›p paflay› soluksuz b›rak›r. Cellad›n
yan›ndaki yamak ise ‹bflir Pafla ile beraber
namaz k›lan Mahmut Paflan›n da idam›na
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Resim 1; Osmanl› dönemi
Cellatlar

Resim 2; Eyüp’te Cellat Me-
zarl›¤›, y›k›l›p yokedilmezden
önceki hali  (Eyüp Belediye ar-
flivinden)



ferman oldu¤unu zanne-
dip gayrete gelir ve o da
kemendini Mahmut Pa-
flan›n boynuna dolar.
Mahmut Pafla boynunu
yama¤›n elinden zor
kurtar›r ve “Bre mel’un
Allah belan› versin, sor-
madan ne halt edersin”

diyerek yama¤› azarlar. Cellat yama¤›, gü-
rültüye yetiflen adamlar taraf›ndan apar to-
par odadan kovulurken Mahmut Pafla da
kendi kendine “Allah Allah... Ölü veya diri
bu heriflere yaklaflmak ne kadar tehlikeliy-
mifl” diye söylenir.    

OSMANLIDA CELLATLIK MESLE-
⁄‹N‹N Z‹RVES‹: CELLAT KARA AL‹

Osmanl› Tarihi ile ilgili günümüze ka-
dar ulaflan eserler içinde ismi ön plana ç›-
kan birkaç cellat vard›r. Bunlar›n en ünlüsü
ise Sultan ‹brahim’in de cellad› olarak bili-
nen Cellat Kara Ali idi. Kara Ali, Sultan ‹b-
rahim’in tahttan indirilmesi ile sonuçlanan
olaylar s›ras›nda ilk olarak, ayaklanan yeni-
çerilerin fellik fellik arad›¤› Sadrazam Ah-
met Paflay› bo¤mufltu. Ahmet Paflan›n cese-
di sürüklenerek At meydan›na (bugünkü
Sultanahmet meydan›) getirildi ve burada
küçük parçalara bölündü. Bundan dolay› da
tarihe Hezarpare (Bin parça) Ahmet Pafla
ad›yla geçti. Kara Ali taraf›ndan gerçekleflti-

rilen ikinci ve as›l önemli idam
ise Sultan ‹brahim’in bo¤ulma-
s› hadisesiydi. Osmanl› tarihin-
de cellatlar›n en mahiri ve so-
¤ukkanl›s› olarak bilinen Kara
Ali, Sadrazam Sofu Mehmet
Paflan›n emri ile Sultan ‹bra-
him’i bo¤mak amac›yla bulun-
du¤u hücreye girmifl, ancak es-
ki velinimetinin hayk›r›fllar›na
dayanamad›¤› için odadan
kaçm›flt›. Sadrazam Sofu Meh-
met Paflan›n de¤nek vurarak
içeriye soktu¤u Kara Ali, göz-
yafllar› içinde ve yamaklar›n›n

da yard›m›yla infaz› gerçeklefltirecektir.   

MAKAMA GÖRE ‹DAM

Osmanl› Devletinde idam cezalar›n›n
tatbik edilmesinde de bir hiyerarfli söz ko-
nusuydu. Herfleyden önce cellatbafl›, s›ra-
dan idamlar›n infaz› ile ilgilenmez, bu ifli di-
¤er cellatlara b›rak›rd›. Cellatbafl›n›n görev
alan› ise daha çok üst düzey devlet görevli-
leri idi. Bu tür idamlarda cellatlar›n ba¤l›
bulundu¤u Bostanc› Oca¤›n›n yöneticisi ko-
numundaki Bostanc›bafl› ya da çavufl deni-
len yüksek rütbeli memurlar da haz›r bulu-
nur ve idam emrini ilgili kifliye okuyarak te-
selli telkin eden sözler söylerlerdi. Sonras›n-
da da ifl, cellatbafl›na havale edilirdi. Cellat-
larla kurbanlar› aras›nda ilginç diyaloglar
da gerçekleflmekteydi. Sözgelimi ‹kinci Vi-
yana Kuflatmas›nda bozguna u¤rad›¤› için
Sultan IV. Mehmet taraf›ndan hakk›nda
idam ferman› ç›kar›lan Merzifonlu Kara
Mustafa Pafla, idam›ndan biraz önce nama-
z›n› k›lm›fl, vücudunun topra¤a düflmesi
için odas›n›n içinde bulunan kilimleri top-
latm›fl ve sonrada cellada dönerek “iflini
maharetle ve çabucak” yapmas›n› tembihle-
miflti. 

E¤er idam edilen kifli ‹stanbul d›fl›nday-
sa genelde bafl› cellat taraf›ndan itina ile ke-
silir ve yolda bozulmamas› ve emrin yerine
getirildi¤inin ispat› amac›ylada içi bal dolu
bir torba içine konarak baflkente ulaflt›r›l›rd›  

S›radan insanlar ise adi bir suçtan dola-
y› idama mahkum edilmifllerse genelde hal-
ka ibret olmas› amac›yla suçu iflledikleri
yerde ya da Fatih’te, Yavuz Selim camisinin
alt taraf›nda Haliç’e yak›n bir bölgede yani
Parmakkap›’da as›larak idam olunurlard›. 

Osmanl› ordusunun en itibarl› birimi
olan Yeniçeri Oca¤›n›n neferleri ise idam ce-
zas›na çarpt›r›ld›klar›nda s›radan cellatlar
taraf›ndan de¤il, ocak içinden yetiflen cellat-
larca ve bafllar› cellat sat›r› ile vurularak
idam olunurlard›. Burada yeri gelmiflken
Yeniçerilere uygulanan bu ayr›cal›k ile ilgili
ilginç bir de hikaye nakledelim. Sultan ‹bra-
him, Edirne’de bulundu¤u bir s›rada yaka-
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Resim 3; Eyüp’te Cellat Me-
zar tafl›

Resim 4; Eyüp’te yeni
mezarlar aras›nda kalm›fl  Cel-
lat Mezar tafl›



latt›¤› birkaç h›rs›z› hemen cellada teslim
eder. Ancak bunlardan biri öne ç›karak
“Ben Yeniçeriyim” der. Bu kifli böylelikle
hakk›nda s›radan insanlara reva görülen
muamelenin yap›lamayaca¤›n› belirtmek is-
ter. Fakat padiflah›n cevab› da bu ç›k›fltan
afla¤› kal›r nitelikte de¤ildir. “Ben de padi-
flah›m” diyen sultan bu kiflinin el ve ayak
kemiklerini k›rd›rtt›ktan sonra bir et y›¤›n›-
na dönen vücudunu flehrin çarfl› meydan›na
att›r›r.

ÇEfiMELER‹N EN KANLISI: CEL-
LAT ÇEfiMES‹

Siyasi bir suçtan dolay› idam edilen ki-
flinin kellesi ayr›ca Topkap› Saray› içerisin-
de yer alan, Bab-› Hümayun ve Babüsselam
aras›nda Birinci Avlu olarak adland›r›lan
yerdeki çeflmenin önünde, bir tafl›n üstünde
sergilenirdi. Bu çeflmenin önüne kesik kelle-
yi getiren cellat önce kelleyi bir güzel temiz-
ler ard›ndan da çeflmenin önünde yer alan
ve “‹bret Tafl›” olarak adland›r›lan sütunun
üzerinde sergilerdi. Bafl›n sergilendi¤i yerin
ad›ndan da anlafl›laca¤› gibi bundan amaç
gelen geçenlerin ibret almas›yd›. ‹flini biti-
ren cellat kulland›¤› malzemedeki kan›, yi-
ne bu çeflmede temizlerdi. Bundan dolay›
da çeflme “Cellat çeflmesi” ad› ile an›l›rd›.
Cellatlar da bu çeflmenin hemen arkas›nda
yer alan ko¤ufllar›nda ikamet ederlerdi.
Çeflme bugün de ayaktad›r. Fakat lülesi ko-
par›lm›fl olup harapça bir haldedir. O kadar
mahzun bir hali vard›r ki insan›n bu çeflme-
nin bir dönem nice kanl› sahnelerin biricik
flahidi oldu¤una inanas› gelmez.

CELLAT MEZADI

Cellatl›k mesle¤inden bahsedip de
u¤ursuz olarak kabul gören bir gelene¤i an-
mamak olmaz. Adetlere göre bir kimse cel-
lada teslim edildi mi infaz sonras› maktulün
üzerinden ç›kan her türlü mal›n cellad›n
hakk› oldu¤u varsay›l›rd›. Bundan dolay›
cezalar›n gerçekleflmesinden k›sa bir süre
önce idama mahkum edilen kifli üzerindeki
de¤erli kürk, yüzük, kese ve di¤er eflyalar›

cellad›n eline geçmemesi için ç›kar›r ve çev-
resindekilere “Beni an›p bir Fatiha okursu-
nuz” diyerek hediye ederdi. Buna ra¤men
cellatlar aç›s›ndan son derece kârl› idamla-
r›n da oldu¤u bir gerçek. Cellatlar, öldür-
dükleri kiflilerin üzerinden ç›kan bu gibi
mallar› biriktirir ve y›lda bir ya da iki kez
“cellat mezad›” ad› alt›nda satarlard›. Do¤al
olarak, u¤ursuzlu¤una inan›lan bu eflyalar
gerçek fiyat›n›n çok alt›nda giderlerdi. 

Bu mezatlarda sat›lan de¤erli eflyalar›n
laneti ile ilgili gayet ilginç hikayeler de tari-
hi kaynaklarda yerini al›r. Ünlü Osmanl› ta-
rihçisi Peçevi ‹brahim Efendinin anlatt›¤›
Gazanfer A¤an›n saatinin hikayesi bu an-
lamda kayda de¤er. Peçevi’nin anlatt›klar›-
na göre 16. yüzy›lda Kap› A¤as› Gazanfer
A¤a (ki bu zat bugün Fatihteki tarihi su ke-
merlerinin hemen alt›nda yer alan ve Kari-
katür müzesi olarak kullan›lan Gazanfer
A¤a medresesini yapt›ran kiflidir) kendisi
için, içi de¤erli tafllarla süslü çok k›ymetli bir
saat yapt›r›r. Fakat ‹stanbul’da ç›kan bir is-
yan sonras›nda Ga-
zanfer A¤a, cellat elin-
de can verir. Koynun-
dan ç›kan saati cellat
mezad›ndan sat›n alan
T›rnakç› Hasan Pafla
da bir müddet sonra
idam olunur. Saat bu
sefer de onun koy-
nundan ç›kar. Saatin
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Resim 5; Tahrip olmufl tarihi
mezarlar aras›nda kalm›fl cel-
lat mezarl›¤›

Resim 5; Yeni mezarl›k
içerisinde kalm›fl cellat mezar-
tafl›



üçüncü sahibi Kas›m Pafla da cellat elinde
can verir. Saat son olarak Sadrazam Dervifl
Pafla’ya geçer. O da saati Peçevi’nin Civan
Bey ad›n› verdi¤i kardefline hediye eder.
E¤riboz sancakbeyi olan Civan Bey, saati ta-
fl›yanlar›n bafl›na gelenleri ö¤renince saati
kendi elleriyle parçalar. Saati parçalad›ktan
yaklafl›k yar›m saat sonra ‹stanbul’dan ge-
len atl›, Civan Beye görevinden azledildi¤i-
ni tebli¤ eder. Civan Bey azledilme nedeni-
ni sorunca da “Beyim, a¤abeyiniz Dervifl
Pafla idam olundu. Sizin dahi idam›n›z için
ferman ç›kt›. Lakin dostlar›n›z›n yard›m›yla
karar geri al›nd›. Ben cellattan yar›m saat
önce gelebildim de bu sayede idamdan kur-
tuldunuz” fleklinde bir cevapla karfl›lafl›r.

CELLATLARIN MEZARLI⁄I

Eyüp Sultan› kuflbak›fl› en güzel görece-
¤iniz yer hiç flüphe yok ki Pier Loti’dir. Kah-

veye ç›karken yürüdü¤ü-
nüz mezarl›k yolu, o müt-
hifl manzara ile birleflince
insanda tuhaf duygular
uyand›r›r. Pier Loti’ye gel-
di¤inizde durmay›p yolu-
nuza devam ederseniz
Karya¤d› Baba tekkesine
ve türbesine ulafl›rs›n›z. Bu
türbenin yaklafl›k 100 met-
re ilerisi ise sizi Osmanl›
tarihinin en ilginç mezarl›k
alanlar›ndan birine götü-
rür. Buras› “Cellat Mezarl›-
¤›”d›r.

Belki de yapt›klar› ifl-
ten dolay› cellatlar, eski ‹s-
tanbul’un en uç noktalar›n-

dan biri olarak kabul
edilen Karya¤d› te-
pesindeki bu ›ss›z
mezarl›¤a gömülür
böylece ebedi uyku-
lar›n› uyuyacaklar›
mekan di¤er fanile-
rin mezarlar› ile ka-
r›flt›r›lmazlard›. Yine
Eyüp mezarl›¤›nda-

ki mezar tafllar›nda ölen kiflinin künyesi
hakk›nda yaz›l› bilginin yan› s›ra mezar ta-
fl›n›n üzerindeki iflaretlerden mevtan›n mes-
le¤i ya da mensup oldu¤u tarikat hakk›nda
da bilgi edinebilirsiniz. Sözgelimi Mevlevi
külah› ölünün Mevlevili¤ine, savafl topu ifl-
lemesi Topçu Oca¤›na mensubiyetine ya da
aç›k bir kitap ilim ehlinden olufluna iflaret-
tir. Fakat cellatlar›n mezar tafllar›nda mes-
leklerine ya da yaflamlar›na dair en ufak bil-
gi bulmak imkans›zd›r. Zira bu mezar taflla-
r› son derece kaba ve dayan›kl›, yontulma-
m›fl tafllardan ibaretti. Bu tafllardan tespit
edebildi¤im kadar›yla cellat mezarl›¤›nda
sadece dört tane kalm›flt›r ve onlar da bu-
gün di¤er mezar tafllar›n›n aras›nda kaybo-
lup gitmek üzeredir. Cumhuriyet ile bera-
ber cellatlara mahsus bu mevkiye de cenaze
gömülmeye bafllanmas›yla bir zamanlar
toplum taraf›ndan d›fllanan bu u¤ursuz s›-
n›f›n memurlar›n›n mezarlar›, di¤er fanile-
rin mezarlar› aras›nda kaybolup gitmifltir.
Dolay›s›yla cellat ile kurban birbirine kar›fl-
m›flt›r.

Reflat Ekrem Koçu, ‹stanbul Ansiklope-
disinde bu mezar tafllar›n›n boyunu 1.70-
1.90 cm. aras› olarak verir ki günümüzde bu
ebata uyan mezar tafl› sadece bir tanedir.
Di¤er tafllar k›r›lm›fl ya da topra¤a gömül-
müfltür. Yine Koçu ayn› maddede Cellat
mezarl›¤›na 1950’den beri gidemedi¤ini ve
ak›betini merak etti¤ini de kaydeder. 

Tanzimat Devri padiflah› Sultan Abdül-
mecit zaman›nda sarayda cellat bulundu-
rulmas› gelene¤ine son verilmifl ve böylece
Cellatlar Oca¤› da sessiz sedas›z ortadan
kalkm›flt›r.     

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

332

Resim 6-7; Yeni mezarl›k  ve
mezarlar aras›nda kalm›fl cel-
lat mezartafllar›

Resim 8; Yeni mezartafllar› ve
cellat mezartafl›



HALA KORUYACAK B‹R CELLAT
MEZARLI⁄IMIZ VARKEN

Günümüzde ‹stanbul’un özellikle flu
dört belediyesine kültürel alanda büyük ifl-
ler düfltü¤ü bir gerçek ki bunlar Eminönü,
Fatih, Üsküdar ve Eyüp belediyeleridir.
Geçmiflimize ve kültürel de¤erlerimize sa-
hip ç›kma anlam›nda faaliyetleri ile kan›m-
ca Eyüp ve Üsküdar belediyeleri bafl› çek-
mekte. Bu mekanlar› güzide k›lan mekanla-
r›n çoklu¤u tabii ki beraberinde daha fazla
maddi ve manevi fedakarl›¤› getirmekte.
Ancak bu göreve soyunan adaylar›m›z, iflin
bu yönünü de etrafl›ca düflünmek zorunda-
d›r. Eyüp Belediyesi son dönemlerde de¤i-
flik hazirelerde yatan baz› mühim zevat›n
Osmanl›ca mezar tafl›n›n hemen ön taraf›na
Latin harflerine çevrilmifl fl›k bir levha ilifl-
tirmekte ve böylelikle de o mezar›n yeniden
göz önüne ç›kmas›na zemin haz›rlanmakta.
Yaz›k ki buna benzer bir uygulama Cellat
mezarl›¤› için geçerli de¤ildir.* Cellat me-
zarl›¤›nda yer alan pek çok mezar tafl› için
geç kal›nd›¤› do¤rudur. Ancak geri kalan
tafllar›n korunmas› ve vatandafllar›m›z›n bi-
linçlendirilmesi amac›yla bu mezar alan›n›n
girifline muhakkak aç›klay›c› bilgi verir ni-
telikte bir levha konmal› ve mezar tafllar›n›n
çevresi de demir halkalarla çevrilerek koru-
ma alt›na al›nmal›d›r.

Mezarl›k kültürü konusunda bat›ya ör-
nek olan ve belli bir gelene¤e sahip bir top-
lumuz. 18. yüzy›l›n sonlar›na kadar Bat›da
ölüler, flehrin içinde kilise bahçelerine gö-
mülmekteyken Türk mezarl›klar› flehrin d›-
fl›nda (o zamanlar flehrin d›fl› olan fakat bu-
gün semt merkezi içinde yer alan Taksim,
Karacaahmet) gibi belli merkezlerde yo¤un-
laflm›flt›. Avrupal› pek çok seyyah, memle-
ketlerine dönüfllerinde kendi ülkelerinde
sa¤l›k aç›s›ndan son derece mahsurlu olan
bu uygulama yerine Türk baflkentindeki uy-
gulamay› ilgililere sal›k vermifllerdi. Bat›l›-
lar›n imrendi¤i bir di¤er hususiyetimiz de
mezarl›klar›m›z› bir hiçlik mekan› olarak
görmeyip bir e¤lence mekan› haline getir-
memizdi. Pek çok seyyah Türk mezarlar›n-

da oynayan çocuklardan, çubuk keyfi ya-
pan, kahve yudumlayarak sohbet eden ze-
vattan imrenerek bahseder. Yaz›k ki bu sey-
yahlar›n anlat›lar› sanki günümüz Türk top-
lumunun atalar›n› de¤il de bu diyarlardan
göçüp gitmifl bir baflka toplumun atalar›n›
betimler niteliktedir. Onlar mezarl›klar› ile
ne kadar bar›fl›ksa biz de o kadar kavgal›y›z. 

Sat›rlar›ma Yahya Kemal’in ‹stanbul ve
mezar kültürü üzerine flu hofl anekdotu ile
son vermek istiyorum. ‹stanbul’un nüfusu-
nun daha birkaç yüz bin oldu¤u dönemler-
de, Paris’te yaflad›¤› günlerde büyük flairi-
mize ‹stanbul’un nüfusu soruldu¤unda ün-
lü flair “sekiz milyon” diye cevap vermiflti.
Soran kiflinin cevaba flafl›rmas› ve “Nas›l
olur, yanl›fl›n›z olmas›n?” diye itiraz etmesi
üzerine Yahya Kemal’de, “Yanl›fll›k yok
mösyö. Biz ölülerimizle yaflar›z” demiflti.

Semavi Eyice Hocam›z›n sözü ile “ade-
ta bir aç›k hava müzesi” görünümündeki
mezarl›klar›m›za sahip ç›kmak  boynumu-
zun borcudur. Hal böyleyken yaz›k ki Cel-
lat mezarl›¤›ndaki baz› mezar tafllar›n›n in-
flaat iflçileri taraf›ndan haz›r inflaat kolonu
olarak görülüp baz› yap›larda kullan›ld›¤›n›
flifahen duymufl bulunmaktay›m. Hala kur-
tar›lacak mezar tafllar›m›z varken cellat me-
zarl›¤›n›n cellad› olmayal›m.
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*Say›n Kaya’n›n yaz›s›n›  ek
bölüme Eyüp’ün bir bilin-
meyenini daha günyüzüne
ç›ks›n için ald›k. Cellat
Mezarl¤› bizim medeniyet
alg›m›z›n bir tezahürü.
Bunu farkl› yorumlamak
yanl›fl olur. Tan›t›c› lev-
halara evet ama yapan›n
zaten bilinmesini istemedi¤i
mezar ve tafl uygulamas›na
sonradan bir ilave iflgüzarl›k
olaca¤› kanaatindeyiz. (Yay.
notu)
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EYÜP’TE B‹R YEN‹ÇER‹ 

MEZARTAfiI VE 

YEN‹ÇER‹ MEZARTAfiLARI

O¤uz ERTEN

1980 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. ‹lk ve orta ö¤retimini yine ayn› flehirde tamamlayarak
1998 y›l›nda Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü’nde yüksek ö¤renimine bafllad›. 2003 y›l›nda yine ayn› Üniversitenin Türk-‹slam

Sanatlar› anabilim dal›nda yüksek lisansa bafllad›. Halen ayn› anabilim dal›nda yüksek
lisans tezini haz›rlamakta.



Türk’lerde tarih öncesinden beri var
olan mezarlara tafl koyma gelene¤i, zaman
içerisinde ve yaflad›klar› co¤rafyalara göre
de¤iflmifltir. Bunlardan birini oluflturan ye-
niçeri mezartafllar› da tarihin getirdikleri ile
yok edilmekten kurtulamam›flt›r. 

Bilebile yok edilen bu mezartafllar› en-
der bulunur olmufl ve özel koruma alt›na
al›nm›fllard›r. Bu çal›flmam›zda bu ender
bulunan mezartafllar›ndan  birini konu ile
ilgili bilim camias›na sunmaktan mutluluk
duyuyoruz.

Bu çal›flmada; her türlü problemi be-
nimle paylaflan ve yönlendiren hocam sa-
y›n Yard. Doç. Dr. Nuri Seçgin’e destek ve
yard›mlar›ndan dolay› teflekkürlerimi su-
nar›m.

Türk kültüründe mezartafl› gelene¤i
Okunev kültürüne kadar inmektedir. Za-
manla de¤iflerek ve geliflerek Göktürk dö-
neminde Orta Asya’da en üst düzeyine
ulaflm›flt›r. Heykele yaklaflan bu geliflme ‹s-
lamiyet’le birlikte sekteye u¤rasa bile baz›
Türk devletlerinde devam etmifltir (Akko-
yunlular, Karakoyunlular). Osmanl› döne-
minde bu gelenek kendini soyutheykel ola-
rak de¤erlendirilen mezartafllar›nda yeni-
den ortaya ç›km›flt›r. Bafl› sembolize eden
kavuklar ve vücudu sembolize eden kitabe
bölümü bir çok mezartafl›nda da görülür.
Bazen armalar, hançerler, gemi yelkenleri
gibi unsurlar da bu tafllara oyulmufltur.

Yeniçeri mezartafllar› da bafll›k ve ar-
malar› ile bu mezartafllar›ndan bir bölü-
münü oluflturmaktad›r. Fakat Vaka-i Hay-
riye (1826) olay› ile birlikte yeniçeri oca¤›
kald›r›lm›fl ve yeniçerilere ait unsurlarda
yok edilmifltir. Bu unsurlardan biri olan
mezartafllar› da  yok edilmifltir. Türkiye’de
yeniçerilere ait mezartafllar›na ‹stanbul ve
Edirne’de ender olarak rastlanmaktad›r.
‹stanbul’dakiler çeflitli mezarl›klardan top-
lat›larak  müzelerde koruma alt›na al›n-
m›fllard›r.

Bu çal›flmada sunaca¤›m›z Ahmedi
Can’a ait mezartafl› bu mezartafllar›ndan
farkl› olarak ilk kez tan›t›lmaktad›r.

I- TÜRKLERDE MEZARTAfiI GELE-
NE⁄‹N‹N DO⁄UfiU

Türklerin yaflay›fl tarzlar›, inan›fllar› ve
sanat›n› oluflturan temel unsurlar M.Ö.
4000 y›l›nda Aral Gölü çevresinde kurulan
Anav kültürü ile bafllar.(1) Bu kültür M.Ö
1000 y›l›na kadar devam eder. At› ve koyu-
nu ilk defa evcillefltiren topluluk Türkler-
dir. Bu kültür bat›da Altay kültürleriyle
iliflkiye girmifltir ve hayvanc›l›¤›n orda ge-
liflmesini sa¤lam›flt›r. Altay kültürlerinden
ilki olan Afanasyevo kültürü (M.Ö 3000-
1700)‘nde Türk sanat tarihinin özellikleri
yerleflir. Özellikle kurganlar ve dikili taflla-
ra veya mezar tafllar›na bu dönemde ilk de-
fa rastlanm›flt›r.(2) Mezarlar kurgan fleklin-
de yap›lm›fl ve üstü ise bir tafl y›¤›n› ile ör-
tülmüfltü. Bu durum Al-
taylar›n kuzeydo¤usun-
daki Minusinsk bölgesi,
içinde geçerlidir. Afenes-
yevo kültüründen sonra
gelen Andronovo kültürü
(M.Ö 1700-1200) içinde
mezarlar kurgan fleklinde
ve üstü tafl parçac›klar› ile
kaplanm›flt›r. Daha sonra
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Resim 1; Osmanl› Dönemi
Kad›n Mezar tafllar›ndan bir
örnek

Resim 2; Osmanl› Dönemi
Erkek Mezar tafllar›ndan bir
örnek

(1) Salim Koca, “Türklerin
Soy Kütü¤ü”, Türkler An-
siklopedisi, C.1,  S.160

(2) Yaflar Çoruhlu; Erken de-
vir Türk sanat›n›n ABC ‘si,
‹stanbul 1998, S.29



gelen Karasuk kültürü (M.Ö 1200-
700)’nden kald›¤› düflünülen mezar heykel-
leri bulunmufltur fakat son zamanlarda bu
mezar heykellerinin Afanasyevodan sonra
do¤udan gelmifl farkl› bir kültür oluflturan
Okunev kültürüne ait oldu¤u ortaya ç›ka-
r›lm›flt›r. Bu steller üzerine yar› insan yar›
hayvan biçimli mask kabartmalar› bulunur.
‹ki örnekte, stelin tepesine bir koç bafl› hey-
keli yontulmufltur. Bu unsur islamiyetten
sonra Ak ve Karakoyunlu devletler›n›n me-
zar taflar›na kadar devam edecektir. Oku-
nev kültüründe görülen mezar taslar› bir
iflaret niteli¤i tafl›maktad›r. Mezarlar›n yeri-
ni belli eden bu tafllar Türk inaçlar›ndan en
önemlisi atalar kültününde olufltu¤unu
göstermektedir. Karasuk kültüründe Oku-
nev kültüründen devam eden bir uslup
do¤du. M.Ö. 700-100 aras›na tar›hlenen
Güney Sibirya kültürlerinden Tagar Kültü-
ründe kurganlar›n yak›n›nda gayet büyük
tafllar dikilmiflti(3). Bu tafllar›n üzerine geyik
figürleri çiziliyordu. Geyik figürleri ölüm-
süzlü¤ü temsil ediyor ve mezarda yatan›
cennete ulaflt›racak tafl›t olarak ta görülü-
yordu(4).  Geyik figürleri genelde so¤uk böl-
geler için geçerliydi. Bu bölgeler de ulafl›m
sadece geyikle yap›l›yordu. Güney bölge-
lerde ise bu görevi at üstlenmiflti. Paz›r›k
kurganlar›ndan ç›kar›lan geyik maskl› at-
larda bu konu ile iliflkilidir. 

M.Ö. 3. yy dan itibaren Asya’da devlet
kurarak geliflen Hunlar (M.Ö. 244 – M.S.
216) devrinde mezarlara balbal dikme gele-
ne¤i ç›km›fl olmal› kuvvetle muhtemeldir.
Hun Devrine ait Noin –ula kurganlar›

(M.Ö. 1. yy bafl›)  Paz›r›k kurganlar›(5) ve
Esik kurgan› gibi büyük kurganlarda mezar
tafl› veya Türevleri gibi objelerinin bulunma-
mas›n›n iki sebebi olabilir. Birincisi Türkler-
de önemli kiflilerin mezarlar›n›n üzerinden
atlarla geçilerek mezarlar›n›n yerlerinin bel-
li olmamas›n› sa¤lamaya çal›flma gelene¤i,
ikincisi ise bu mezarlara tafl dikilmifl olup
sonradan kaybolma olas›l›¤›d›r. 

Heykel sanat›nda ilk önemli geliflme
Göktürk döneminde ortaya ç›km›flt›r. Bu
dönemde özellikle Türk ikonografisinin
özelliklerinin tafl›yan gerçekçi anlay›fla ya-
k›n tarzda heykeller dikkat çekicidir.(6) Bu
dönemde hayvan biçiminde tözlerin yerini
art›k insan fleklinde töz putlar alm›flt›.(7)

Göktürk devri sanat› mezar mimarisi
aç›s›ndan büyük de¤iflikliklere sahne olmufl,
kurganlar en önemli mezar kuruluflu olmak-
tan ç›k›p, mezar külliyeleri önemli bir kifli-
nin hat›ras›n› yad etmek için yap›lmaya bafl-
lanm›flt›r.(8) Bu külliyelerin en önemli örnek-
leri ise Kültigin (732), Bilge Ka¤an (735) ve
Tonyukuk (725)’un külliyeleridir. Yap›lan
araflt›rmalar sonucunda daha birçok bu tarz-
da yaz›tlara rastlanm›flt›r.(9)

Mezar heykellerin ço¤u Göktürk ve Uy-
gur devrine ait olmakla birlikte bütün boz-
k›r kufla¤›nda çeflitli Türk devirlerinde kar-
fl›m›za ç›kmaktad›rlar. En çok Orhun nehri
k›y›s›nda, Altaylarda, Kuray ortas›nda,
Tanr› da¤lar› bölgesinde ve K›rg›zlar›n ya-
flad›klar› bölgelerde bu tafllara rastlanmak-
tad›r.(10) Bu bölgelerden baflka Karade-
niz’in kuzeyindeki bozk›rlarda Macaris-
tan’a  ve Bulgar Türklerine ait bu tarzda
tafllara çok olmamakla birlikte rastlanm›fl-
t›r.(11) Bu tarzda heykellere en son Karade-
niz’in kuzeyinde yerleflmifl olan K›pçaklar-
da XIII. yy da rastlanm›flt›r ve bu tarihten
sonra bu gelenek b›rak›lm›flt›r.(12)

Mezar külliyelerinde karfl›lafl›lan mezar
heykellerinin yak›n›na yaz›tlar dikilmeye
bafllam›flt›r. Zamanla bu iki unsur birleflmifl
ve Osmanl› sanat›nda görülen soyut heykel
tarz›nda mezar tafllar›na dönüfleceklerdir.
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Resim  3; Osmanl› Dönemi
Çocuk Mezar tafllar›ndan bir
örnek

(3) Bahaettin Ögel;0 ‹slami-
yetten Önce Türk Kültür Ta-
rihi, Ankara 1991, s.31

(4) Dimtry Dubrovsky; ‘Cuci
Ulusunun Cenaze Törenle-
rinde, Türkler Ansiklopedi-
si, C.III, s.80

(5) Abdülkadir ‹nan; Altay
Da¤lar›nda Bulunan Eski
Türk Mezarlar›, TTK, Belle-
ten C. II. Say› 43, 1947

(6) Yaflar Çoruhlu; a.g.e, s.96

(7) Nejat Diyarbekirli; ‹slami-
yetten Önce Türk Sanat›,
Ankara 1977, s. 119

(8) Yaflar Çoruhlu; a.g.e, s.95

(9) Ayfle Hür; Tarihi Ayd›nla-
tan Bengü Tafllar, Toplumsal
Tarih, s.110, fiubat 2003, s.10
– 19 

(10) Bahaeddin Ögel, a.g.e,
s.166

(11) Geza Feher; Bulgar
Türkleri Tarihi, TTK; Anka-
ra 1999, s.74

(12) W. Barthold; Türklerde
ve Mo¤ollarda Defin Merasi-
minde Dair “ Abdülkadir
‹nan Makaleler ve ‹nceleme-
ler, TTK, Ankara 1987 



I. a. ‹SLAM‹YETTEN SONRA TÜRK-
LERDE MEZARTAfiI GELENE⁄‹

Karahanl›lar›n X. Yüzy›lda Saltuk Bu¤-
ra Han’›n Müslümanl›¤› kabulü ile Türk
toplum yap›s›nda de¤iflmeler meydana gel-
mifltir. Fakat Türkler, Müslüman – Türk
sentezi içinde mezar unsurunu tamamiyle
unutmam›fllard›r.

Mezartafl› sanat› 1071 y›l›nda Selçuklu-
larla birlikte Anadolu’ya girmifltir. Türki-
ye’deki en eski mezarlar Erzurum civar›n-
da Saltuklulara, Ahlat civar›nda Selçuklula-
ra, Ak ve Karakoyunlulara, Konya ve Akfle-
hirde Selçuklulara ait mezarlard›r. Do¤u-
dan bat›ya gelindikçe hayvan Üslubü yeri-
ni nebati süslemelere b›rakmaktad›r.(13)

Selçuklular süslemelerinde genellikle
rumi ve hendesi bezemeleri kullanm›flt›r,
nebati süsleme unsurlar› arka planda kal-
m›flt›r. 

Selçuklu eserlerinde baflka Do¤u Ana-
dolu’da Ak ve Kara koyunlu mezar tafllar›
da bulunmaktad›r. Bu mezartafllar› Selçuk-
lu tarz›ndan çok farkl› olarak figüratiftir ve
genellikle koç, koyun ve az olmakla birlikte
at figürlü mezartafllar›d›r.(14) Bu figürlü me-
zartafllar›n›n sembolik alt yap›lar› mevcut-
tur ve tamamiyle Orta Asya gelene¤i arz et-
mektedirler.

Selçuklu devletinden sonra bir süre
Anadolu’ya hakim olan ‹lhanl› egemenli-
¤inden sonra Anadolu’dan çekilmifl ve kü-
çük beyliklere bölünmüfltü. Bu beylikler ye-
rel özelliklerle kendi üsluplar›n› olufltur-
mufllard›r. 

Selçuklu devrinden sonra Selçuklu sa-
nat›n›n mirasç›s› olan Karamano¤ullar›
Beyli¤i de Selçuklu mezar tafl› sanat›n› de-
vam ettirmifltir. Mezar tafllar›n›n dili Arap-
çad›r, yani süs motifleri ç›km›flt›r.(15)

I. b. OSMANLI MEZARTAfiI GELE-
NE⁄‹

Erken dönem Bursa Osmanl› mezar tafl-
lar› da ayn› özellikleri göstermekle birlikte
birbirinden ayr› unsurlara da sahiptir. Hen-

desi özellikleri, zaman zaman küfi yaz› kul-
lan›m›, bu benzerlikleri göstermekle birlik-
te, figüratif unsurlara girilmeyifli di¤er me-
zar tafllar›ndan onlar› ay›r›r.

Klasik üslup mezar tafllar›, Bursa üslu-
bundan taban tabana z›t  olmay›p, sadece
bir olgunlu¤a eriflti¤inin göstergesidir.
Formlar daha hafif ve özenli bir düzeye ç›k-
m›flt›r. Biçimler sadeleflmifl, sanatç›lar bir
iki motif  kullanarak bir birinin benzeri bir-
çok de¤iflik motifler yaratm›fllar. Gereksiz
karmaflaya yol açacak bezemelere gidilme-
mifltir. 

Lale devri mezar tafllar›nda Lale bask›n
motif haline  gelmekle birlikte, çiçek say›-
s›nda art›fl görülmüfltür. Ayr›ca mimari ile
yak›nl›k göstermesi aç›s›ndan III. Ahmed
ve Tophane  Çeflmelerindeki bitkisel beze-
meler, mezartafllar› ile çok yak›n benzerlik
göstermektedir. Yine ayn› döneme ait olan
Topkap› Saray›ndaki yemifl odas›  meyve
ve bitki bezeli duvarlar, mezar tafllar› ile
do¤ru orant› gösterir.(16)

Mezar tafllar› kendi içeri-
sinde farkl›l›klar göstermekte-
dir. En belirgin özellik olarak
kad›n ve erkek mezar tafllar›-
d›r. (17) Kad›n mezar tafllar› da-
ha çok kavuksuz yap›l›rken er-
kek mezar tafllar› kavuklu yer
almaktad›r. Kad›n mezar taflla-
r› daha süslü, bol çiçekli olarak
ele al›n›rken erkek mezar taflla-
r› sade b›rak›lmaktad›r. Erkek
mezar tafllar›nda birçok kavuk
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Resim 4; Osmanl› Dönemi
Mezar tafllar›ndan genel bir
görünüfl

Resim 5; Osmanl› Dönemi bat›
Anadolu cami tasvirli mezar
tafllar›ndan bir örnek

(13) Necibe Saraço¤lu; Türk
Mezarlar›na Dair Bir Arafl-
t›rma, 1950 , s.36

(14) Metin Haseki; Plastik
Aç›dan Türk Mezartafllar›,
1977, s.16

(15) Seyfi Baflkan; Karamano-
¤ullar›  Dönemli Konya Me-
zartafllar›; Ankara  1996, s.2

(16) O¤uz Erten; Zeynep Sul-
tan Camii ve Haziresi, (Ya-
y›nlanmam›fl M.S.Ü. Lisans
Tezi) ‹st. 2003, s.15 

(17) Ekrem Ifl›n; “Mezar Tafl-
lar›” Dünden bugüne ‹stan-
bul Ansk. ‹stanbul 1994, c. 5,
s.438



çeflidi görülmektedir.(18) Önceleri kavuk çe-
flitlerinin mezarda yatan›n mesle¤i ile iliflki-
li oldu¤u düflünülürken,(19) son y›llarda ya-
p›lan araflt›rmalar sonucunda mezarda ya-
tan›n mesle¤i  ile kavu¤unun uyuflmad›¤›
çokça örnekte gösterilerek kan›tlanm›fl ve
bu düflünce kalkm›flt›r.(20)

Mezar tafllar› sadece kad›n erkek olarak
ayr›lmay›p, (bu sadece en genel ayr›m›d›r)
meslek gruplar›na göre de ayr›l›r.(21) Ayr›ca
Tarikat mensuplar›na göre de bafll›k flekil-
leri ayr›lmaktad›r.(22) Bu mezar tafllar› ile en
çabuk ay›rt edilenler boyutlar› itibariyle ço-
cuk mezar tafllar›d›r.(23)

Mezar tafllar› üzerinde birçok bezeme
ve oransal süslemede bulunmaktad›r. Ayr›-
ca mimari unsurlar›nda bezemeye girmesi
Türk mezar mimarisi aç›s›ndan genifl bir
perspektif sunmaktad›r.(24) Bezemesel ola-
rak çiçek motifleri önde gelmektedir. A¤aç
motifleri(25) geometrik flekiller, armasal fle-
killer ve yaz› sanat› baflta gelir. Mezar taflla-
r› ayr›ca Hat sanat› kronolojisi ve hattatlar
tarihi içinde en önemli kaynaklar aras›nda-
d›r.(26)

Tarih ibarelerinde Türk ‹slam tarihi aç›-
s›ndan bulunmaz kaynakt›r(27). Bu tarih iba-
relerinde dahi tarih düflürme sanat› olarak
ebced hesab› ayr› bir önem arz etmekte-
dir.(28)

‹stanbul içinde bulunan mezarl›k ve ha-
zireler de aç›k hava müzesini and›ran çok-
ça mezar tafl› vard›r. Ço¤u araflt›r›lmam›fl
olan bu mezar tafllar› Türk – ‹slam  sanat ta-
rihi aç›s›ndan büyük bir potansiyeli bar›n-
maktad›r. Yukar›da verilen düflünceler içe-
risinde incelendi¤inde Türk – ‹slam sanat›-
na yeni boyutlar getirecektir.

I. c. YEN‹ÇER‹LER VE YEN‹ÇER‹
MEZARTAfiLARI

Kap›kulu askerlerinin en önemli ve en
imtiyazl› s›n›f›yd›. Yeniçeri oca¤›ndan önce
Osmanl› ordusunun askeri teflkilat›  yaya
ve müsellemlerden oluflmaktayd›. Zamanla
yaya ve müsellem oca¤› yetmemeye baflla-
y›nca paral› bir ordu fikri do¤du. Bu yeni
oca¤a asker bulma ifli ise acemi oca¤›na ait-
ti.(29) Yeniçeri oca¤›n›n tam olarak ne za-
man kuruldu¤u bilinmemekle beraber
1362-1380 tarihleri aras›nda kuruldu¤una
kesin gözüyle bak›lmaktad›r.(30) Bafllang›çta
al›nan esirlerin 5/1 acemi o¤lanlar oca¤›na
al›nd›. Daha sonra bunlar Türk köylü aile-
lerinin hizmetine verilip Türk-‹slam kültü-
rü ile iyice yo¤rulduktan sonra acemi oca-
¤›na al›nmas› kanun olmufltur.

Yeniçeriler genelde Bektafli tarikat›na
mensupturlar ve Hac› Bektafli Veli’ye bü-
yük bir sayg› duyarlar. Hatta yeniçeri oca-
¤›n›n kurulmas› Hac› Bektafli Veli ile iliflki-
lendirilir. Bu rivayetlerden biri; “Orhan Ga-
zi bir gün devflir ilen çocuklardan bir kaç›-
n› yan›na alarak Amasya civar›nda Hac›
Bektafli Veli’ye gidip, kendisinden bu yeni
askerlere hay›r dua etmesini ve sancak ver-
mesini ister. Hazreti Veli’de bu çocuklar-
dan birinin bafl›na elini koyar, o s›rada aba-
s›n›n kol yeni çocu¤un s›rt›na kadar uzan›r.
Bu parçay› kolundan kesip kuruluflu kutla-
mak amac› ile onlara verir. Sonra o parça
külaha eklenerek  yeniçeri börkü ortaya
ç›km›fl olur”(31). 

Son yap›lan araflt›rmalar neticesinde,
yeniçeri oca¤›n›n kurulmas›nda Hac› Bek-
tafli Veli’ye at›f olunan rivayetlerin tama-
men as›ls›z oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Yeniçeri
oca¤›n›n kurulufl y›llar› ile Hac› Bektafli Ve-
li’nin yaflad›¤› zaman içinde kesin bir anak-
ronizm ortaya ç›km›flt›r.

Yeniçeri oca¤› üç k›s›mdan oluflmak-
tayd›. 1.cemaat ortalar›; önceleri her bir yüz
kiflilik orta iken sonralar› artarak yüz bir or-
taya kadar ç›km›flt›r. Teflkilat› ise 1-5. orta-
lar deveciler, 40. tekye ortas›, 52. orta kat-
ranc›lar, 28. orta imam ortas›, 14, 49, 66, 67.
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Resim 6; Silivrikap› Mezarl›-
¤›ndan Askeri Müze’ye getiri-
len Yeniçeri Mezar tafllar›

(18) Hans Peter Leceuer; Hü-
vel baki, ‹stanbul 1997, s.139

(19) Hikmet Turhan Da¤›l›-
o¤lu; “Mezarlar›m›z ve me-
zar tafllar›m›z”, Tarihten ses-
ler, s.31, 1943, s.18 

(20) Orhan Bayrak; “Eski me-
zar tafllar›”, Tarih ve Top-
lum, s.19 1985, s.24 

(21) Bkz. Tülin – Yaflar Ço-
ruhlu; “‹stanbul’da Bulunan
Gemici , Denizci Mezartaflla-
r›na Dair Bir De¤erlendirme,
Tarihi kültürü ve Sanat›yla
IV. Eyüp Sultan Sempozyu-
mu Tebligler, ‹stanbul 2000

(22) Aksel Tibet; “Yenikap›
Mevlevihanesi Haziresi”, ‹s-
lam Dünyas›nda Mezarl›k-
lar ve Defin Gelenekleri I,
TTK, Ankara 1996 

(23) Örcün Bar›flta; “Eyüp
Sultan’dan Baz› Çocuk Me-
zartafllar›”, I. Eyüp Sultan
Sempozyumu, ‹stanbul, 1999

(24) Nuri Seçgin “Eyüp Sul-
tan Haziresindeki Mimari
Düzenlemeli Lahitler” Tarihi
Kültürü ve Sanat›yla IV.
Eyüp Sultan Sempozyumu,
5-7 May›s 2000 

(25)  Bkz. Ayla Ersoy;
“Eyüp’teki Mezartafllar›nda
Servi A¤ac›  Kültü,” V. Eyüp
Sultan Sempozyumu, 11-13
May›s 2001

(26) Hüsrev Subafl›; “Eyüp
Sultan ve Civar›ndaki Mezar-
tafl› Kitabelerinin Hat Sanat›
ve Tarihi Aç›s›ndan Önemi”
I. Eyüp Sultan Sempozyu-
mu, ‹stanbul 1999

(27) Abdülhamit Tüfekçio¤-
lu; “Türk-‹slam Dönemi Tür-
be ve Mezartafl› Kitabelerin-
de Tarih ‹bareleri”, Geçmifl-
ten Günümüze Mezarl›k
Kültürü ve ‹nsan Hayat›na
Etkileri Sempozyumu I, 18-
20 Aral›k 1998, ‹stanbul

(28) ‹smail Yak›t; “Vefat Ta-
rihlerinde Ebced ve Anlam
Sanat›” Geçmiflten Günümü-
ze Mezarl›k Kültürü ve ‹n-
san Hayat›na Etkileri Sem-
pozyumu I, 18-20 Aral›k
1998, ‹stanbul

(29) Anonim; “Yeniçeri”,
Meydan Larousse Ansiklo-
pedisi, c.20,s.327

(30) Cemal Kafadar; “Yeniçe-
riler”, Dünden Bugüne ‹s-
tanbul Ansiklopedisi, ‹st.
1994, c.7, s.472

(31) Ersin Öcal; “‹stanbul
Müzelerinde Börklü Mezar-
tafllar›”, Türk Dünyas› Arafl-
t›rmalar› Dergisi, c.2, s.11,
Nisan 1981, s.54



ortalar haseki ortalar›yd›. 60, 61, 62, 63. or-
talar solaklar, 64. orta za¤arç›lar, 68.orta
turnac›lar, 71.orta seksoncular, 82. orta
zemberekçiler, 43. ve bazen 92. ortalar tü-
fekçiler, 17. orta çergeciler, 94. orta hüke-
flan, 101. orta ise ocak beytülmalcilerini
olufltururdu. 2. sekbanlar; I. Murad devrin-
de padiflah›n av teflkilat› için kuruldu. Gi-
derek büyüdü ve savafllara da kat›lmaya
bafllad›lar. 3. a¤a bölükleri; II. Bayezid dev-
rinde sekbanlar›n itaatsizliklerinden dolay›
sadece devflirmelerden kurulan yeni çeri
a¤as›na ba¤l› bölüktü(32).

Yeniçeri odalar› önceleri fluan ki fiehza-
debafl› Camiinin orada bulunurken bu kül-
liyenin yap›m› s›ras›nda Aksaray-Horhor
aras›nda Etmeydan›na tafl›nm›flt›r. Fakat
fiehzade bafl›nda da çok az olmakla beraber
birkaç bölük oturmaya devam etmifltir. Ye-
niçeri oca¤›n›n kald›r›lmas›yla oluflan bü-
yük tahribat sonucu, bu binalardan fiehza-
debafl›’ndaki gösteriflsiz Acemio¤lanla-
r›(Acemo¤lu) hamam› hariç eser kalmam›fl-
t›r. Yeni odalar ise topa tutularak y›k›lm›fl,
eski odalar y›kt›r›lm›flt›r. A¤a kap›s› ise
fleyhülislaml›¤a  verilmifltir(33).

18.yüzy›lda yap›s› tamamen bozulan ve
disiplinden yoksun bir zorba örgütü duru-
muna gelen yeniçerilik, sa¤lad›¤› ulufe ola-
na¤› sayesinde “esame” denen belgeleri
al›m sat›m yoluyla s›k s›k el de¤ifltiren bir
ticaret arac› olmufltu. ‹stanbul’da kabaday›-
l›k yapmak, güçsüzleri haraca ba¤lamak, ›r-
gat bafl›y›m diyerek inflaatlardan haraç al-
mak, kahvecilik, meyhanecilik yapmak, ifl-
yerlerine, limana gelen gemilere balta as-
mak, arada kazan kald›r›p ya¤mada bulun-
mak, ulufe günlerinde rezalet ç›karmak, ka-
d›nlara sark›nt›l›k etmek, sarhofl gezmek,
kundakç›l›k etmek ve söndürme bahane-
siyle hem üçret al›p hem soygun yapmak,
hatta yang›n›n genifllemesi için amac›yla
atefle su s›kmak yerine ya¤ dökmek yeniçe-
rilere özgü davran›fllard›.‹stanbul 10-15 bin
dolay›nda ayl›k flehir eflk›yas›n›n  tehdidi
alt›ndayd›(34).

Yeniçeri oca¤›n› Alemdar olay›ndan
sonra kald›rmay› kafas›na koyan II.Mah-
mud 1826 y›l›nda tekrar kazan kald›ran ye-
niçerilere karfl› haraket bafllatarak onlar›
halk ve medreselilerle birlikte önce Atmey-
dan›’ndan yeni ve eski odalara geri çekil-
meye mecbur etti ve daha sonra top at›fllar›
ile imha ettiler veya tutuklanarak infaz et-
tirdi. Bir buçuk ay içinde 6-10 bin yeniçeri
öldürüldü. Bu olaylarla birlikte halk ta da-
hil olmak üzere  yeniçerilere ait ne kadar
yap›, kahve, mezartafl› dahi(35) tahrip edil-
mifltir. Bektaflilik kald›r›lm›flt›r. Bektaflilerin
farkl› tarikatlara geçmesi sa¤lanm›flt›r geç-
meyenler ise idam edilmifllerdir. Yeniçeri-
lerle beraber flehirdeki zorbalar, kabaday›-
lar, genelevler, batakl›klar da temizlenmifl-
tir. Baz› tarihçiler Vaka-i Hayriye’yi ‹stan-
bul’un ikinci fethi olarak de¤erlendirmifl-
lerdir(36).

Yeniçerilerin tüm ortalar›n›n giysileri
s›k› bir nizama ba¤l› idi. Yeniçerilerin bafll›-
¤› genelde börk olarak adland›r›lmaktad›r.
Beyaz keçeden imal edilen bu serpufl asl›n-
da ahilere ait olup, Orhan Gazi zaman›n-
dan beri Osmanl› ordusunda kullan›lmak-
tad›r(37). Yüksekli¤i 45 cm olup bundan son-
ra arkaya devrilen k›sm›na yat›rma denir.
Arkadan omuzlara kadar iner ve enseyi ta-
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Resim 7; Askeri Müze’de
Yeniçeri Mezar tafllar›

(32) Anonim; a.g.m, s.326

(33) Cemal Kafadar; a.g.m,
s.473

(34) Necdet Sakao¤lu; “Vaka-
i Hayriye”, Dünden bugüne
‹stanbul Ansiklopedisi, ‹st.
1994, c.7, s.357

(35) Semavi Eyice; “Tarihi
Mezarlar ve Mezarl›klara Da-
ir Notlar”, Geçmiflten Günü-
müze Mezarl›k Kültürü ve
‹nsan Hayat›na Etkileri
Sempozyumu I, ‹st. 18-20
Aral›k 1998, S.520

(36) Necdet Sakao¤lu; a.g.m,
s.358

(37) Ersin Öcal; a.g.m, s.358



mamen örterdi. Bafla geçen k›sm›nda ipek
veya s›rma ifllemeli süs vard›r. Ön k›sm›n-
da ise kafl›kl›k veya tüylük olarak adland›-
r›lan k›s›m bulunurdu(38). Börkün di¤er bir
çeflidi üsküf de yeniçerilerin giydi¤i bafll›k-
lardand›r. Yunanca skufos (içki kab›), skuf-
ya, skufyon (tas) kelimelerine dayanmakta-
d›r. Bu yat›rmas› olmayan börke verilen ad-
d›r(39). ‹zzet Kumbarac›lar ise; “sar› çuha-
dan yen biçiminde yar›s› arkaya sarkm›fl
bafl taraf›na iflaret eden k›sm› k›rm›z› bu-
nun üstüde yeflil çuhadand›r” der(40). Reflat
Ekrem Koçu ise; “yeniçeri börkünün s›rma
ifllemeli bir çeflididir” der(41). Tacüt Teva-
rih’te ise üsküf için flöyle denmektedir; Ele
geçen Apolonya kalesindeki birçok gani-
metler aras›nda bulunan bir alt›n tas bir ye-
niçerinin eline geçmifl ve yeniçeri tas› sakla-
man›n biriçik yolunu, onu bafl›na geçirmek
oldu¤una hükmederek o surette bafl›na giy-
dikten sonra üzerine sar›¤›n› sarm›flt›. Yeni-
çerinin bafl›ndaki serpufl dikkat çekmekle
sorularak ifl anlafl›lm›fl ve lütuf eseri olarak
tas, sultan  Murad taraf›ndan kendisine b›-
rak›lmakla birlikte flekli hofluna gitti¤inden
resmi serpufl flekli olmas›n› emretmifltir”(42).

Yeniçeri mezartafllar›nda da bu bafll›k
tipi gerçekçi bir flekilde uygulanm›fl, bör-
kün yat›rmal›k k›sm› arkadan  gözüksün

diye kitabe k›s›mlar› dar tutulmufltur. Ön-
de bafll›k k›sm› aç›kça tüm örneklerde gös-
terilmifltir. Bu k›sma genelde yeniçerinin
ba¤l› bulundu¤u ortan›n iflareti yap›lmakta
idi. II. Mahmud’un gerçeklefltirdi¤i Vaka-i
Hayriye olay›ndan sonra  mezartafllar›da
tahrip edilmifl olup çok ender görülen bu
mezartafllar› ‹stanbul’da çeflitli müzelerde
koruma alt›na al›nm›flt›r(43). Say›lar› on do-
kuz olan bu ender mezartafllar›na bir yenisi
daha eklenmek üzeredir.

II.Mahmud’un giriflti¤i bu temizleme
operasyonundan sonra çok az kalan yeniçe-
ri mezartafllar›ndan birine ‹hsan Hamami-
o¤lu taraf›ndan fiile yolu kenar›nda görüle-
rek 1938’de resmi çizilmifl kitabesinin kop-
yas› al›nm›flt›. Bu mezartafl› fiile yolu genifl-
letilirken yok edilmifltir. Tafl elli alt›nc› orta
yeniçerilerinden Demir ad›nda bir gencin
in kömür almak için gitti¤i bu yerde kefere
eflk›yalar taraf›ndan öldürülmesi üzerine
can verdi¤i yerde dikilmiflti. Bafll›¤›n alt›n-
da elli alt›nc› ortan›n alameti olan kad›rga
resmi ifllenmiflti(44).

Yeniçeri oca¤›n›n kald›r›lmas›ndan
sonra ‹stanbul mezarl›klar›nda  tespit edi-
len on dokuz yeniçeri mezartafl› vard›r. Bu
mezartafllar› müzeler taraf›ndan 1979-1981
y›llar› aras›nda ‹stanbul mezarl›klar mü-
dürlü¤üne ba¤l› Eyüp, Doymazdere, Cer-
rahpafla, Kulaks›z, Kazl›çeflme, Ayaflpafla
mezarl›klar›ndan toplat›larak müzelerde
sergilenmeye bafllam›flt›r(45). Toplanan bu
mezartafllar› ile 1981’de Ersin Öcal, 1993’te
ise Tülin Çoruhlu olmak üzere iki makale
yay›mlanm›flt›r(46). Ersin Öcal’›n makalesi
T‹EM, Deniz ve Askeri müzelerindeki  ye-
niçeri mezartafllar› incelenirken, Tülin Ço-
ruhlu’nun makalesinde Askeri ve Deniz
müzelerindeki yeniçeri mezartafllar› ince-
lenmifltir. Ersin Öcal T‹EM’de befl, Askeri
müzede befl ve Deniz müzesinde dört yeni-
çeri mezartafl› tespit etmifltir. Askeri Müze-
deki dört mezartafl› Silivrikap› Mezarl›-
¤›’ndan getirilmifltir(47). Di¤eri ise Doymaz-
dere Mezarl›¤›’ndan getirilmifltir. Di¤er
mezartafllar›n›n nereden getirildi¤i bilin-
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Resim 8; Askeri Müze’de
Yeniçeri Mezar tafllar›ndan bir
örnek

(38) Reflat Ekrem Koçu; Gi-
yim Kuflam ve Süslenme
Sözlü¤ü, ‹st. 1969, s.45

(39) Ersin Öcal; a.g.m, s.56

(40) ‹zzet Kumbarac›lar; Ser-
pufllar, TTOK, s.24

(41) Reflat Ekrem Koçu; a.g.e,
s.236

(42) Ersin Öcal; a.g.m, s.57

(43) Bu mezartafllar› ‹stanbul
Deniz Müzesi, ‹stanbul Aske-
ri Müze ve ‹stanbul Türk ve
‹slam Eserleri Müzesinde
toplanm›flt›r.

(44) Semavi Eyice; a.g.m,
s.520

(45) Tülin Çoruhlu; “Askeri
Müze’deki Yeniçeri Mezar-
tafllar›”, ‹lgi Dergisi, ‹lkba-
har 1993, say› 73, s.25

(46) Bkz. Kaynakça

(47) Hans Peter Lequer; a.g.e,
s.177



memekle beraber, yukar›da say›lan mezar-
l›klardan topland›klar› bilinmektedir. 

Tülin Çoruhlu’nun  Makalesinde ise
Deniz Müzesinde dört(48), Askeri Müzede
ise on adet oldu¤u görülmektedir. Bu on
mezartafl›ndan befli Ersin Öcal’›n ki ile ayn›
olup di¤er befl tanesinin Ersin Öcal’›n ma-
kalesi yay›nland›ktan sonra topland›¤› dü-
flünülmektedir.

‹stanbul müzelerinde bulunan bu yeni-
çeri mezartafllar›n›n tepelikleri gerçek gö-
rünüflüne uygun olarak yeniçeri börkü flek-
linde biçimlendirilmifltir. Börklerin tüylük
k›s›mlar› bazen dekoratif bazen sembolik
motiflerle süslenmifltir. Nesih yaz› ile yaz›l-
m›fl kitabelerin hepsinde de isim ve tarih
belirtilmifltir. Biri hariç hepsi beyaz mer-
merden yap›lm›flt›r. Mezartafllar›n›n boyut-
lar› birbirlerinden farkl›d›r ve üzerindeki
yaz› ve süslemeler kabartma tekni¤i ile ya-
p›lm›flt›r.

II. DAHA ÖNCE YAYINLANMA-
MIfi B‹R YEN‹ÇER‹  MEZARTAfiI

‹stanbul’da Eyüp Sultan Mezarl›¤›’nda*
Kaflgari Tekkesi yak›nlar›nda bulunan bir
mezar›n bafl›ndaki mezartafl› ‹stanbul mü-
zelerinde bulunan on dokuz yeniçeri me-
zartafl›na bir yenisini daha eklememize se-
bep olmufltur. Mezartafl› otlarla bürünmüfl-
tür. Tafl›n börk k›sm›n›n sa¤ üstü
k›r›lm›fl bir durumdad›r. Mezarta-
fl›n›n kitabesinde;

1……..   kalan

2. Ahmedi can

3. Ruhuna

4. El-Fatiha

yazmaktad›r. Üzerinde tarih
ibaresi bulunmamaktad›r. Yüksek-
li¤i 46cm geniflli¤i ise 20cm’dir.
Nesih yaz› ile yaz›lm›fl dört sat›r
kitabesi bulunmaktad›r. ‹stanbul
müzelerinde bulunan yeniçeri me-
zartafllar›n›n en küçü¤ü 62cm
olup, ondan daha küçük boyutlu-

dur. Böylelikle ‹stanbul’daki en küçük bo-
yutlu mezartafl›d›r. Börkün bafla giyilecek
k›sm› dar bir flerit halinde bafllamaktad›r ve
hafif bir bombe ile yükselmektedir. Börkün
üstüne do¤ru birde flerit çizilmifltir. Börkün
önündeki kafl›kl›k k›sm› altta befl bölümlü
yatay çizgilere ayr›lm›fl ve dikine iki çizgi
ile bu çizgiler kesilmifltir. Kafl›kl›k bölümü-
nün üstü börkün sa¤ yan› ile k›r›ld›¤› için
genelde yeniçeri ortalar›n›n iflaretlerinin
koyuldu¤u üst k›s›m  görülememektedir.
Bu yeniçeri mezartafl› betonla mezar›na ya-
p›flt›r›lm›flt›r.

III. DE⁄ERLEND‹RME VE SONUÇ

‹stanbul müzelerinde bulunan on do-
kuz yeniçeri mezartafl›na benzer özellikler
gösteren bu yeniçeri mezartafl›, yeniçerile-
rin ortadan kald›r›lmas›ndan sonra mezar-
l›klarda bulunan mezartafllar›n›n da yok
edilmesi ile ‹stanbul’da bulunan ender ör-
neklerden biridir. 1979-1981 y›llar› aras›
müzeler müdürlü¤ü taraf›ndan yap›lan
toplanma ifllemi s›ras›nda gözden kaçm›fl
olmas› muhtemel bu nadir tafl›nda müzele-
re nakledilmesi tafl›n koruna bilmesi için
muhakkakt›r.

Yapt›¤›m›z araflt›rma sonuçunda ‹stan-
bul’da bu mezartafl› ile birlikte yirminci
yeniçeri mezartafl› ilk defa tan›t›lm›fl ol-
maktad›r.
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Resim 9; Ahmedi Can’a ait
Yeniçeri mezar tafl›

Resim 10; Ahmedi Can’n›n
mezar tafl›n›n genel görünüflü

(48) Ersin Öcal’›n makalesin-
de belirtilen mezartafllar› ile
tutmaktad›r.

* Genç araflt›rmac› Sn Erte-
kin’in hassasiyet vedikkatle-
rine bigane kalamad›k. Hem
yaz›y› ek bölüme ald›k ve
hem de ilgilerin dikkatine
sunduk. (Yay. notu)
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ARfi‹V BELGELER‹NDE
EYÜPSULTAN’DA 

B‹R SEYRU CEVELAN

A. Nezih GAL‹TEK‹N

1945 De¤irmendere /Gölcük do¤umlu. Lisede okudu. 28 buçuk y›l
iflçilik yapt›. 15.000 cilt kitab› oldu. 21 tane yay›nlanm›fl kitab› var.

Hayat›n›n ço¤u arflivlerde geçti. "Osmanl› Kaynaklar›na Göre ‹stan-
bul’u ", " Hadikatü’l Cevamiyi" neflre haz›rlad›. Yerel tarihe binjerce
sayfal›k katk›larda bulundu. Halen arflivin tozlu raflar›nda belge ve

bilgi devflirmeye devam ediyor.
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1) Devletlü inâyetlü merhametlü efendim sultân›m hazretlerinin hâk-i pây-› devletlerine
inhâ-i bendeleridir ki
2) Nezâret-i aliyyelerinde âsûde evkâfdan medîne-i hazret-i Ebî Eyyûb Ensârî rad›yallahu
anhü’l-Bârî mahallât›ndan Arakiyyeci Ca‘fer Çelebi 3) mahallesinde kâ’in merhûme Gül-
flirin Dâye Hâtûn mekteb-i flerîfi müstegallât›ndan Havass-i Refi‘a kazâs›na muzâfe Ter-
kos nâhiyesinde  4) vâki‘ Hudâverdigâr-› esbâk cennetmekân huld-âfliyân merhûm ve
ma¤fûrün leh  Ebû’l-Feth Sultân Mehmed Hân Gâzî tâbe serâh hazretlerinin evkâf› 5) kur-
âs›ndan di¤er Dâye Hâtûn karyesi demekle arîf karye hudûdu dâhilinde vâki‘ vâk›fe-i
mezbûrenin ismiyle müsemmâ çiftlik 6) hudûd ve s›nur›n› ve derûnunda mevcûd demir-
bafl ta‘bîr olunur hayvanât ve çiftlik-i mezkûre teeb‘iyyet zirâ‘at ve h›râset 7) olunur tar-
lahâ-i merkûmenin hududlar›n› mübeyyen Haremeyn-i flerîfeyn müfettifli fazîletlü es-
Seyyid Alî Remzî Efendi imzâs›yla mümzî bir k›t‘a 8) tahrîr defteri bi-ibaretihâ Haremeyn
Muhâsebesi Kalemi’ne kayd ve taraf-› vakfa i‘tâsiçün bir k›t‘a mektûb emr-i üslûblar›
sudûru niyâz›yla inhâya 9) cür‘et k›l›nd› ol bâbda emr ü fermân devletlü inâyetlü mer-
hametlü efendim sultân›m hazretlerinindir.

BOA. EV.HMH.EEYB- Dosya No: 1, Gömlek No: 74*

BOA. EV.HMH.EEYB- Dosya No: 1, Gömlek No: 74

*Binlerce arfliv belgesini
günyüzüne ç›kart›p ehli ir-
fan›n nazar-› dikkatine arze-
den Galitekin’e flükran borç-
luyuz. Teberrüken Eyüp’le
alakal› olanlar›ndan bir
buket sunuyoruz. (yay.
notu)
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1) Ma‘rûz-› dâ‘î-i devlet-i aliyyeleridir ki
2) Sâd›r olan fermân-› âlîlerine imtisâlen bu dâ‘îleri Befliktafl’da kâ’in sâhilsarây-› sultânî dâme mahfûza bi’l-avni’r-
Rabbânîde yaz›c› efendilere mahsûs 3) odaya varub efendi-i mumâ-ileyh ile sâ’ir müslimîn huzûrlar›nda mahfil-i mec-
lis-i fler‘-i münîr olundukda medîne-i hazret-i Ebâ Eyyûb Ensârî rad›yallahu anhü Rabbihi’l-Bârî’de 4) Zeyneb Hâtûn
mahallesinde kâ’in Hasan Bâlî Zâviyesi’nin fleyhi olan Hâf›z es-Seyyid Mehmed Emîn Efendi ibn-i es-Seyyid Mehmed
taraf›ndan ber-vech-i âtî vekîl-i .. 5) fler‘îsi Mehmed Efendi ibn-i Abdurrahman meclis-i ma‘kûd-› mezkûrda Dârü’fl-
fierîfe A¤as› hazretlerinin nezâret-i aliyyelerinde olan evkâfdan 6) hazret-i Ebî Eyyûb Hâlid bin Zeydü’l-Ensârî rad›-
yallahu anhü’l-Bârî câmi‘-i flerîf ve türbe-i münîfi vakf›n›n bi’l-fi‘l kâimmakâm-› mütevellisi sâhib-i arz-› hâl 7) ‹smâ‘îl
Nûrî Efendi bi’l-vekâle takrîr-i kelâm edüb iflbu arz-› hâl hâmiflinde mestûr derkenârlar nât›k oldu¤u üzre müflârün-
ileyh hazret-i Hâlid 8) efendimizin câmi‘-i flerîf ve türbe-i münîfi kurb ve civâr›nda ve bi’l-cümle vakf-› müflârün-iley-
hin hudûd ve s›nur› dâhilinde vâki‘ merâkid-i müslimînin haffârc›l›¤› 9) senevî alt› yüz akçe ücret-i maktû‘ ile haffâr-
c›l›k-› mezkûre merbût yine türbe-i flerîf-i mezkûr kurbünde vâki‘ flehriyye yi¤irmi akçe mü‘ecceleli bir bâb oda 10) ve
bir mahzen el-Hâcc Eyyûb ferâ¤›ndan es-Seyyid Mehmed bin Hüseyin’in ber-mûceb-i temessük bi’l-icâreteyn tasar-
rufunda iken bu esnâda bilâ veled fevt oldukda kâimmakâm-› 11) mütevellî mumâ-ileyh ‹smâ‘îl Nûrî Efendi mahzen
ve oda-y› mezkûru müteveffâ-y› mezbûrun mahlûlünden âhara îcâr murâd eyledikde müvekkilim mumâ-ileyh Hâf›z
12) es-Seyyid Mehmed Emîn Efendi oda ve mahzen-i mezkûrdan mâ‘da türbe-i flerîf ve câmi‘-i flerîfin civâr›nda ve bi’l-
cümle vakf-› müflârün-ileyhin hudûd ve s›nur› 13) dâhilinde vâki‘ merâkid-i müslimînin haffârc›l›¤› mârü’z-zikr Ha-
san Bâlî Zâviyesi’nin fleyhi olanlara meflrûtdur deyü kâimmakâm-› mumâ-ileyhin ber-vech-i muharrer îcâr›na 14) mü-
dâhale birle nizâ‘a tasaddî etmiflidi el-hâletü hâzihi mahall-i mezkûrenin haffârc›l›¤› müflârün-ileyh Eyyûb vakf›na
mülhak olub Hasan Bâlî Zâviyesi 15) fleyhlerine meflrûta olmad›¤›na ilm-i lâh›k oldu¤u ecilden ber-vech-i muharrer
müdâhaleden keff-i yed eyleyüb oda ve mahzen-i mezkûru müteveffâ-› mezbûrun 16) mahlûlünden isticâre tâlib ol-

ma¤la kâimmakâm-› mumâ-ileyhe dahi haffârc›l›k-› merkûmu sene-
vî alt› yüz akçe maktû‘ ile zikirleri mürûr eden oda 17) ve mahzene
merbût olmak üzre oda ve mahzen-i mezkûru cânib-i vakfdan müte-
veffâ-y› mezbûrun mahlûlünden flehriyye yi¤irmi akçe müeccele ve
yedi yüz gurufl 18) mu‘accele ile müvekkilim mumâ-ileyh Hâf›z efl-
fieyh Mehmed Emîn Efendi‘ye bi’t-tevliye îcâr ve tefvîz eyledikde
ben dahi müvekkil-i mumâ-ileyh içün bi’l-vekâle istîcâr 19) ve tefvîz
ve kabûl eyledikden sonra mu‘accele-i merkûme yedi yüz gurufl mü-
vekkil-i mumâ-ileyhin mal› olmak üzere vakf-› flerîf içün kâimma-
kâm-› mumâ-ileyhe bi’l-vekâle 20) ref‘ ve teslîm ve umûr-› vakfa
sarfla istihlâk emr ve tevkîl eyledikde ol dahi yedimden ahz ve kabz
ve emrimle umûr-› vakfa sarfla istihlâk edüb 21) yedinde bir akçe bâ-
kî kalmama¤la ben ber-vech-i muharrer medfû‘um olan mu‘accele-i
merkûmenin adem-i istîfâs›na müte‘allika â’id da‘vâdan taraf-› vak-
f› ve kâimmakâm-› 22) mumâ-ileyhin zimmetini ibrâ ve ›skat eyledi-
¤imde ol dahi ibrâ-y› mezkûrumu ba‘de’l-kabûl vech-i meflrûh üze-
re vakf-› müflârün-ileyhin bi’l-cümle hudûdu dâhilinde 23) olan me-
râkid-i müslimînin haffârc›l›¤› senevî alt› yüz akçe ücret-i maktû‘ ile
merbût olmak üzre oda ve mahzen-i merkûmu flehriyye yi¤irmi ak-
çe mü‘eccele ile 24) müteveffâ-y› mezbûrun mahlûlünden müvekkil-
i mezbûr Hâf›z es-Seyyid efl-fieyh  Mehmed 25) Emîn Efendi’nin
vakf-› müflârün-ileyhden olmak üzere zabt 26) ve tasarrufuna izni
müfl‘ir yedine müceddeden memhûr temessük i‘tâs›na 27) bi’t-tevli-
ye ta‘ahhüdve iltizâm eylemifldir dedikde kâimmakâm-› mumâ-
ileyh 29) ‹smâ‘îl Nûrî Efendi dahi muk›rr vekîl-i mezbûr Mehmed
Efendi’yi 30) cemî‘ kelimât-› meflrûhas›nda ba‘de’t-tasdîk ve müflâ-
rün-ileyhin 31) hudûd ve s›nur› dâhilinde vâki‘ bi’l-cümle merâkid-
i müslimînin 32) haffârc›l›¤› senevî alt› yüz akçe ücret-i maktû‘a ile
merbût 33) olmak üzere mârü’z-zikr oda ve mahzen flehriyye yi¤ir-
mi akçe mü‘eccele 34) ile vakf-› müflârün-ileyhden olmak üzere zabt
ve tasarrufuna 35) izni müfl‘ir müvekkil-i mumâ-uleyh Hâf›z es-Sey-
yid efl-fieyh Mehmed Efendi’nin 36) yedine taraf-› vakfdan müced-
deden memhûr temessük i‘tâs›na kâimmakâm 37) mumâ-ileyh ‹s-
mâ‘îl Nûrî Efendi’ye k›bel-i fler‘den tenbîh olundu¤u 38) huzûr-› âlî-
lerine i‘lâm olundu deyü bin iki yüz on 39) sekiz senesi cümâde’l-ev-
velîsinin üçüncü günü târihiyle 40) müverreha bir k›t‘a i‘lâm-› fler‘î
kayd› Haremeyn-i fierîfeyn müfettifli 41) esbâk merhûm Mehmed
Atâullah Efendi’nin sicill-i mahfûzlar›nda 42) mestûr ve mukayyed
bulunma¤›n bu def‘a sâd›r olan fermân-› 43) âlîlerine imtisâlen
huzûr-› âlîlerine i‘lâm olundu bâkî 44) emr ü fermân hazret-i men
lehül emrindir fî 27 Za sene 244 (31.05.1829)

Haremeyn-i flerîfeyn
müfettifli ve Haslar
kâdîs› fazîletlü efen-
di 
nâz›r-› vakf-›
müflârün-ileyh
hazretlerinin
huzûrunda fler‘ile
rü’yet eyleyesüz deyü
buyruldu Fî 19 Ca
sene 44 (27.11.1828)

BOA. EV.HMH.EEYB- Dosya No: 1, Gömlek No: 36 - Ön yüz Sicillâtdan

1) Devletlü inâyetlü merhametlü efendim sultân›m hazretleri
devlet ve ikbâl-i ebedî ile sâ¤ ve vâr olsun
2) Arz-› hâl-i câriyeleridir ki Haremeyn-i muhteremeyn’e tâbi‘
evkâfdan hazret-i Ebû Eyyûb Ensârî  rad›yallahü anhü’l-Bârî ev-
kâf-› flerîfleri hudûdu dâhilinde vâki‘ mezâristân haffârc›l›klar›
3) taraf-› vakf-› müflârün-ileyhden bâ-temessükât mutasarr›f
olunageldi¤i flurût-› vakfdan oldu¤una binâen türbe-i lâtîf ve câ-
mi‘-i flerîfleri civâr›nda olan mezâristân haffharc›l›¤› senevî alt›
yüz 4) akçe mukâta‘a ile ve haffârc›l›¤a merbût oda flehriyye yi-
¤irmi akçe icâre ile bâ-temessük-i vakf bu câriyeleri  uhdesinde
olub bir vechle müdâhale îcâb etmez iken ismi 5) mevcûd cismi
nâ-mevcûd Hasan Bâlî zâviyedâr› fieyh Hasan nâm kimesne zu-
hûr edüb taraf-› câriyelerinden ta‘yîn olunan vekîlim kullar›na
bîvech müdâhale ve bu câriyelerine gadre 6) tasaddî etmekle
haffârc›l›k ve oda-y› mezkûre on sekiz târihinde mahlûl olduk-
da yine zâviye-i mezkûre mutasarr›f› müdâhale etmekden nâflî
târih-i mezkûrda nâz›r-› vakf huzûrunda 7) tedafü‘ ve zâviye-
dâr-› mezkûr yedinde taraf-› vakfdan bir sened olmad›¤›ndan
gayri haffârc›l›k-› mezkûr zâviyedârlara merbût oldu¤una dâ’ir
bir kayd bulunmad›¤› Haremeyn Muhâsebesi 8) Kalemi’nden
derkenâr birle da‘vâ-y› mezkûresi bîvech idü¤i lede’z-zâhir haf-
fârc›l›k ve oda-y› mezkûre mahlûlünden yedi yüz gurufl mu‘ac-
cele ile ol târihde Mehmed Emîn’e îcâr 9) ve bâ-i‘lâm-› fler‘î yedi
yüz gurufl flurût-› hatt-› hümâyûn mûcebince teslîm -i Hazîne-i
Haremeyn-i flerîfeyn olunub kaleminden verilen sûret mûcebin-
ce taraf-› vakfdan temessükü i‘tâ ve tedâvül-i eyâdî ile 10) yi¤ir-
mi alt› seneden berü bilâ nizâ‘ bu câriyeleri mutasarr›fe olma¤la
târih-i mezkûrede verilen i‘lâm-› fler‘î kayd› müfettifl efendi sicil-
lât›ndan ve mu‘accele-i mezkûre teslîm-i Hazîne-i Haremeyn
11) olundu¤unu mübeyyen verilen sûret kayd› Haremeyn Mu-
hâsebesi Kalemi’nden derkenâr olunub ma‘lûm-› devletleri
buyuruldukda merkûm ile nâz›r-› vakf hazretleri huzûrunda
fler‘ile mürâfa‘a 12) ve ihkâk-› hakk olunmak içün Haremeyn
Müfettifli fazîletlü efendi dâ‘îlerine havâle fermân-› âlîleri tasdîk
ve olvechle merkûmenin bîvech vâki‘ olan müdâhalesi men‘ ve
ref‘ 13) buyurulmak bâb›nda emr ü fermân devletlü inâyetlü
merhametlü efendi sultân›m hazretlerinindir.

MÜHÜR
Ahmed

es-Seyyid
Haydar Defter-i vakfdan atîk ve cedîd kay›dlar› derkenâr› niyâz olunur

Bende-i 
fierîfe
Azîme

Bende-i 
fierîfe

Nesîbe

Sûret kayd› Haremeyn Muhâsebesi’nden
Zahrda derkenâr olunmufldur
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1) Devletlü inâyetlü merhametlü efendim sultân›m hazretlerinin hâk-i pây-i ›devletlerine inhâ-i ben-
deleridir ki
2) Hazret-i Ebî Eyyûb Ensârî rad›yallahu anhü’l-Bârî evkâf-› flerîfelerinden almak üzere yevmî befl
akçe ile devrhân cihetine mutasarr›f Mustafâ bin ‹brâhîm bilâ veled 3) fevt olma¤la mahlûlünden bâ-

is-i inhâ-y› çâkerî Hâf›z Mehmed Emîn bin ‹brâhîm bendelerine lede’l-imtihân tev-
cîh ve yedine berât-› âlî i‘tâs›çün arz-› âlîleri sudûru niyâz›yla 4) inhâya cür’et
k›l›nd› ol bâlda emr ü fermân devletlü inâyetle efendim hazretlerinindir

1) Ma‘rûz-› dâ‘î-i devlet-i aliyyeleridir ki
2) Bu makûle devrhân ve sermahfil cihetleri mutasarr›flar›ndan biri fevt oldukda âhara tevcîhi bâ-
b›nda bundan akdem bâ-hatt-› hümâyûn mehâbet-makrûn sâd›r olan 3) fermân-› âlîde münderice
flurûta imtisâlen hâmifl-i inhâda mestûr derkenâr nât›k oldu¤u üzre Dârü’s-sa‘âdetü’fl-flerîfe a¤as›
hazretlerinin 4) zîr-i nezâret-i aliyyelerinde âsûde evkâfdan hazret-i Ebî Eyyûbü’l-Ensârî rad›yalla-
hu anhü’l-Bârî hazretlerinin evkâf-› flerîfeleri mahsûlünden 5) almak üzre yevmî befl akçe vazîfe ile
câmi‘-i flerîf-i hazret-i müflârün-ileyhde devrhân ciheti Hâf›z Mustafâ bin el-Hâcc ‹brâhîm Halî-
fe’nin 6) bâ-berât-› âlîflân el-yevm üzerinde oldu¤u derkenâr-› mezkûrdan ve merkûm Hâf›z Mus-
tafâ Halîfe bu esnâda bilâ veled fevt olub cihet-i mezkûr 7) mahlûl ve hizmet-i lâz›mesi mu‘attal
kald›¤› vakf-› müflârün-ileyhin mütevellîsi hâlâ Kâtib-i A¤a-y› hazret-i Dârü’s-sa‘âdetü’fl-flerîfe
sa‘âdetlü 8) Ahmed Reflîd Efendi’nin mührü mutâb›k iflbu bir k›t‘a inhâs› meâlinden müstebân ve
müstefâd oldukdan sonra cihet-i mezkûreye tâlib olan Hâf›z Feyzullah ibn-i Mehmed Es‘ad ve Hâ-
f›z Mehmed Emîn ibn-i ‹brâhîm Halîfeler flurût-› mezkûreye imtisâlen li ecli’t-temyîz imtihân olun-
dukda merkûm Hâf›z Mehmed Emîn Halîfe ibn-i 9) ‹brâhîm merkûm Hâf›z Feyzullah Halîfe’den
âlim ve vücûhla fâ’ik ve mahal ve müstahak idü¤i lede’l-imtihân zâhir ve nümâyân olma¤la flurût-
› mer‘iyyesi üzre 10) mezkûr devrhânl›k ciheti vazîfe-i ma‘lûmesiyle müteveffâ-y› merkûm Hâf›z
Mustafâ Halîfe mahlûlünden merkûm Hâf›z Mehmed Emîn Halîfe ibn-i ‹brâhîm üzerine tevcîh 11)
ve yedine müceddeden berât-› flerîf-i âlîflân sadaka ve ihsân buyurulmak niyâz›yla merkûmun is-
tid‘â-y› inâyet eyledi¤i huzûr-› âlîlerine i‘lâm olundu bâkî emr 12) ü fermân hazret-i veliyyü’l-em-
rindir fi’l-yevmü’r-râbi‘ afler min muharremü’l-harâm li-sene selâse ve erba‘în ve mi’eteyn ve
elf(07.08.1827) 

MÜHÜR
Mehmed ‹zzet

Bende-i
Ahmed Reflîd

mütevellî-i 
vakf-›

müflârün
ileyh

Tatbik
Mührü dahi

mutâb›kd›r fermân
sultân›m›nd›r

‹MZA

Kayd›‹nhâs›

Der nezâret __________________ i
hazret-i a¤a-y› dârü’s-sa‘âdetü’fl-flerîfe

Ber-mûceb
_________________________________________________________ i
defter-i hazîne-i evkâf-› flerîf-i hazret-i Ebî Eyyûbü’l-Ensârî rad›yal-
lahu anhü’l-Bârî

Hâf›z Mustafâ ibn-i
Hâc› ‹brâhîm

devrhân
câmi-i flerîf

yevm
5

Vech-i meflrûh üzre hazîne-i âmire defterinde mestûrdur emr ü fermân devletlü sa‘âdetlü
sultân›m hazretlerinindir 

Fî 13 M sene 1243(06.08.1827)
‹MZA

Tevcîhi mütevellî-i vakf›n inhâs› ve
nâz›r-› müflârün-ileyh hazretlerinin
arz›yla bâ-fermân-› âlî olagelmifldir
bu makûle devrhânl›k ciheti Hare-
meyn-i flerîfeyn müfettifli efendinin
i‘lâm›na muhrecdir

BOA. EV.HMH.EEYB- Dosya No: 1, Gömlek No: 2 - Ön yüz

BOA. EV.HMH.EEYB- Dosya No: 1, Gömlek No: 2 - Arka yüz
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1) Ma‘rûz-› kullar›d›r ki
2) Hazret-i Ebî Eyyûb Ensârî rad›yallahu anhü’l-Bârî evkâf-› flerîflerine bâ-hatt-› hümâyûn
hâs›l kayd olunan a¤nâm 3) salhânelerine merbût medîne-i Eyyûb’de sûk-› barda¤yânda
senevî üç yüz altm›fl akçe icârelü bir aded kassâb 4) gedi¤inin n›sf hissesine ve Yemifl ‹s-
kelesi’nde Yo¤urtcu sûkunda senevî üç yüz altm›fl akçe icârelü bir aded 5) kassâb gedi¤i-
nin n›sf-› rub‘ hissesine ve Mahmûd Pafla Câmi‘-i flerîfi kapus› karflus›nda köflede senevî
üç yüz 6) alt
m›fl akçe icârelü bir aded kassâb gedi¤inin n›sf hissesine ve Büyük Karaman’da Helvac›
kurbünde senevî 7) üç yüz altm›fl akçe icârelü bir aded kassâb gedi¤inin südüs hissesine
ve Ç›rç›r nâm mahalde vâki‘ 9) senevî üç yüz altm›fl akçe icârelü bir aded kassâb gedi¤i-
nin n›sf hissesine mutasarr›f olan es-Seyyid 10) el-Hâcc Osmân A¤a ibn-i Seyyid Hasan
fevt olub hissehâ-i mezkûrlar iki nefer evlâdlar›na ba‘de’l-intikâl kable’l-11) îcâr bir nefer
sagîr o¤lu fevt olub hissesi mahlûl ve cânib-i vakf-› flerîfe â‘id olma¤la h›rfet-i mezkûre 12)
beyninde müzâide olunmak içün kaleminden baflka baflka mezâd kâ’imeleri verilmek
recâs›yla inhâ olundu bâkî emr 13) hazret-i men lehü’l-emrindir.

BOA. EV.HMH.EEYB- Dosya No: 1, Gömlek No: 33

BOA. EV.HMH.EEYB- Dosya No: 1, Gömlek No: 33
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BOA. EV.HMH- Dosya No: 57, Gömlek No: 130
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EV.HMH- Dosya No: 57, Gömlek No: 130

1) Vech-i tahrîr-i hurûf oldur ki Dârü’s-sa‘âdetü’fl-flerîfe a¤as› hazertlerinin nezâret-i aliyyelerinde
âsûde olan evkâfdan 2) hazret-i Ebâ Eyyûb Ensârî rad›yallahu anhü’l-Bârî türbe-i flerîflerinde Resûl-
i ekrem ve Nebî-yi muhterem sallallahu te‘âlâ aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin mevlûd-› fle-
rîf ve sa‘âdet redîfleri k›ra’ati ve hayrât-› sâ’irem vakf›n›n hâlâ bi’l-fi‘l vâk›f› ve bi’l-meflrûta 4) mü-
tevellîsi oldu¤um nukûd-› mevkûfesiyle mahrûsa-i Galata’ya muzâfe kasaba-i Befliktafl’da Yahyâ
Efendi kuddise s›rrahü’l-azîz 5) mahallesinde kâ’in fi’l-asl bir tarafdan Aflc› el-Hâcc Mehmed men-
zili ve bir tarafdan Kanbur ‹brâhîm menzili ve bir tarafdan Halîl A¤a menzili ve taraf-› râbi‘i tarîk-
i âmm 6) ile mahdûd olub el-yevm hudûdunun bir tarafdan Ahmed A¤a ve zevcesi Dürdâne Hâ-
tûn tasarruflar›nda olan mülk menzili ve ba¤çesi ve bir tarafdan 7) ba‘zen Çerkes Hâtûn tasarrufun-
da olan vakf menzil ile merhûm Topal Ali Efendi zevcesi Fatma Hâtûn menzili ba¤çesi ve bir taraf-
dan Yar›c› ‹brâhîm 8) ve zevcesi fierîfe Hâtûn tasarruflar›nda menzili ve ba¤çesi ve taraf-› râbi‘i ta-
rîk-i âmm ile mahdûd fevkânî iki bâb oda ve bir sofa ve vasatda 9) kebîr ve sagîr iki bâb oda ve bir
kilar ve sofa ve abdesthâne ve kenîf ve süflâda bir matbah ve kömürlük ve bir bi’r-i mâ ve havlu ve
bir mikdâr ba¤çe 10) ve zukak kapus›n› müfltemil bâ-hüccet-i fler‘iyye bir bâb mülk menzile mâlik
olan Osmân A¤a ibn-i Ebûbekir’den vakf-› flerîfime akâr olmak üzre 11) semen-i misli olan üçbin
gurufla ifltirâ olunub vakf›m musakkafât›na zamm ve ilhâk olundukdan sonra âhara îcâr› lâz›m gel-
mekle tâlibîne arz 12) olundukda yine mezbûr Osmân A¤a tâlib ve râg›b olma¤la taraf-› vakf-› fle-
rîfden iki bin dört yüz gurufl mu‘accele ve beher flehr otuz akçe icâre-i 13) mü’eccele ile kabûl ve der-
uhde edüb bâkî alt› yüz guruflunu mâl-› vakfdan kendüye teslîm ve bâkî iki bin dört yüz guruflunu
zikr-i âtî 14) takas ve ol dahi münâkasay› kabûl ve mu‘accele-i mezkûrun adem-i istîfâs›na müte‘al-
lika âmme-i de‘âvîden gerek cânib vakf› ve gerek zimmetimi ibrâ 15) ve ›skât eyledi¤ini hâvî men-
zil-i mezkûrun bi’t-tevliye tasarrufuna izn verilüb defter-i vakf-› flerîfde uhdesine ba‘de’l-kayd zabt
ve tasarrufiçün 16) iflbu hurûf li-ecli’t-temessük ketb ve tahrîr ve mumâ-ileyh yedine i‘tâ olundu ge-
rekirse ta‘yîn olunan beher flehr otuz akçe icâre-i mü’eccelesin 17) mâh be-mâh cânib-i vakf-› flerîfe
edâ ve teslîm edüb lâz›m gelen cüz‘î ve küllî ta‘mîr ve termîmin ve müceddeden binâs›n kendü
mal›ndan teberru‘an li’l-vakf-› flerîf 18) sarf edüb tasarrufuna taraf-› âhardan mâni‘ ve müzâhim
olunmaya tahrîren fî’l-yevmü’s-sânî ve’l-iflrîn muharremü’l-harâm li senetü erba‘a ve erba‘în ve
mi’eteyn ve elf(04.08.1828)

‹MZA
Serberber-i

hazret-i Cihândârî
Alî el-vâk›f
bi’l-meflrûta

hâlâ
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Der nezâret ____________________ i
hazret-i a¤a-y› dârü’s-sa‘âdetü’fl-flerîfe

Ber-mûceb _________________________________________________________ i
defter-i hazîne-i evkâf-›flerîf-i hazret-i Elî Eyyûbü’l-Ensârî rad›yallahu anhü’l-Bârî

Mehmed Sâd›k ibn-i Mehmed Emîn
kitâbet ve mu‘temed ve nâz›r ve câbî

ve hâf›z-› mushâf ve gendüm-küp
ve cüzhân ve miftâhî ve emîn-i türbe

ve korucu ve ihlâshân
yevm
109

Fî flehrakçe10

Nânçift2

BOA. EV.HMH.EEYB- Dosya No: 1, Gömlek No: 62

1) Devellü inâyetlü izzetlü efendim sultân› hazretleri hâk-›i pây-› devletlerine
2) inhâ-i bendeleridir ki Hazret-i Ebî Eyyûb Ensârî rad›yallahu anhü’l-Bârî evkâf-› flerîfinden almak üzre
bir k›t‘a berât mûcebince Mehmed Sâd›k ibn-i Mehmed Emîn kayd›yla yevmî üç akçe kitâbet-i karye-i Ka-
rînâbâd 3) bir k›t‘a berât ile yevmî befl akçe mu‘temed-i vakf ve yevmî on akçe nâz›r-› kurâ ve def‘a yev-
mî on akçe nâz›r-› kurâ-i Celis ve yevmî dört akçe câbî-i Köpri-i vîrân ve yevmî befl akçe hâf›z-› mushâf-›
flerîf ve di¤er 4) bir k›t‘a berât ile yevmî dört akçe câbî-i Sar›kâdî* ve yevmî iki akçe gendüm-i küp-i imâ-
ret ve di¤er bir k›t‘a berât mûcebince Mehmed Sâd›k ibn-i Mehmed kayd›yla yevmî yedi akçe câbî-i sü-
vâri ve di¤er 5) bir k›t‘a berât mûcebince Mehmed Sâd›k Halîfe ibn-i Mehmed Emîn kayd›yla yevmî iki
akçe cüzhân-› türbe-i flerîf vakti’s-subh ve yevmî iki akçe miftâhî-i dolab-› türbe-i flerîf ve yevmî iki akçe
6) câbî-i emlâk ve arâzî ve yevmî dört akçe kâtib-i hisâb-› hisâbât-› Filibe ve yevmî befl akçe câbî-i Vize ve
yevmî befl akçe câbî-i Ayd›nili ve yevmî on befl akçe nâz›r-› çerâ¤-› türbe-i flerîf 7) ve yevmî dört akçe kâ-
tib-i cibâyet-i Vize ve yevmî befl akçe kâtib-i karye-i Hereke ve di¤er bir k›t‘a berât mûcebince Mehmed
bin Mehmed kayd›yla yevmî iki akçe n›sf hisse câbî-i mürde-i a¤nâm ve di¤er bir 8) k›t‘a berât mûcebin-
ce Kâtibzâde Mehmed Sâd›k ibn-i Mehmed Emîn kayd›yla yevmî iki akçe def‘a n›sf hisse câbî-i mürde-i
a¤nâm ve di¤er bir k›t‘a berât mûcebince Mehmed Sâd›k bin Mehmed Emîn kayd›yla 9) yevmî bir ve fleh-
riyye yi¤irmi akçe sülüs hisse emîn-i türbe-i flerîf ve di¤er bir k›t‘a berât mûcebince Mehmed Sâd›k ibn-i
Mehmed kayd›yla yevmî iki akçe kantârî-i mukâta‘a-i ihtisâb-› vakf ve emvâl-i mukâta‘a-i 10) mezbûr ve
di¤er bir k›t‘a berât mûcebince Mehmed Sâd›k Halîfe ibn-i Mehmed kayd›yla yevmî iki akçe korucu-i Mi-
haliç ve def‘a yevmî iki akçe korucu-i Mihaliç ve di¤er bir k›t‘a berât mûcebince Mehmed bin Mehmed
kayd›yla 11) yevmî bir akçe flâkird-i tabbâh-› imâret ve di¤er bir k›t‘a berât mûcebince Mehmed Sâd›k ibn-
i Mehmed Emîn kayd›yla yevmî iki akçe korucu-› vakf ve di¤er bir k›t‘a berât mûcebince Mehmed bin
Mehmed kayd›yla yevmî bir kör 12) akçe n›sf mu‘arrif icrâ-i türbe-i flerîf cihâtlar›yla di¤er k›t‘a berât mû-
cebince Mehmed Sâd›k ibn-i Mehmed Emîn kayd›yla yevmî befl akçe du‘âgû ve di¤er bir k›t‘a berât ile
yevmî befl akçe ihlâshân 13) ve yevmî alt› akçe du‘âgû ve yevmî iki çift nân ve di¤er bir k›t‘a berât ile yev-
mî bir ve flehriyye on akçe def‘a du‘âgû vazîfelerine 14) mutasarr›f olan mumâ-ileyh Meh-
med Sâd›k fevt olub cihâteyn-i mezkûreteyn sulbî o¤lu iflbu bâ‘is-i inhâ-i çâkerî Mehmed
Emîn Halîfe kullar›na ve vezâ’if merkûm mumâ-ileyh Mehmed Emîn Halîfe 15) kullar› ile
sulbiyye kerîmesi Ayfle Azîze câriyelerine intikâl itme¤le buyurularak yedlerine baflka
baflka berât-› âlî i‘tâs›çün arz-› âlîleri inâyet ve ihsân buyurulmak 16) bâb›nda emr ü fer-
mân devletlü inâyetlü efendim sultân›m hazretlerinindir.

Kayd› ‹nhâs›

Bende-i 
Ahmed Reflîd

mütevellî-i 
vakf

Tasdik
Mührü dahi mutâ-

b›kd›r fermân sultâ-
n›m›nd›r

‹MZA

Berâ-y›
kâtib-i Karînâbâd

Yevm
3

Berâ-y›
câbî-i emlâk ve arâzî
ve mukâta‘-i zemîn

Yevm
2

Berâ-y›
kâtib-i cibâyet-i

Filibe
Yevm

4

Berâ-y›
câbî-i Vize

Yevm
5

Berâ-y›
câbî-i Ayd›n

Yevm
5

Berâ-y›
nâz›r-› çerâ¤-›
türbe-i flerîf

Yevm
15

Berâ-y›
kâtib-i cibâyet-i

Vize
Yevm

4

Berâ-y›
câbî-i
Süvari
Yevm

7

Berâ-y›
korucu-›
Mihaliç
Yevm

2

Mehmed ibn-i
Mehmed ve
Kâtibzâde

Mehmed Sâd›k
ibn-i Mehmed

Emîn câbi-i
mürde-i a¤nâm

Yevm
4

Mehmed bin Mehmed
flâkird-i tabbâh ca

mu‘arrif icrâ-i türbe
Yevm

2.5
Berâ-y›

korucu-›
Mihaliç
Yevm

2

Berâ-y› flâkird-i

tabbâh-› imâret

Yevm 1
Berâ

-y› m
u‘arri

f

icr
a-i t

ürbe

Yev
m

1.5

Berâ-y›
kantârî-i mukâta‘a-i ihtisâb-› vakf

ve emvâl-i mukâta‘a-i mezbûr
Yevm

7

Berâ-y›
kâtib-i karye-i

Hereke
Yevm

5

Berâ-y›
sülüs hisse emîn-i

türbe-i flerîf
Yevm

1.5
fî flehr

5

Berâ-y›
korucu-› vakf

Yevm
2

Mehmed Emîn ibn-i Mehmed
câbî ve kantârî ve korucu

yevm 
13

Berâ-y›
du‘âgû
Yevm

5

Berâ-y›
du‘âgû
Yevm

6
nân
çift
2

Berâ-y› def‘a
du‘âgû
Yevm

2.5
fî flehr

5

Berâ-y›
ihlâshân

Yevm
5

Berâ-y›
vakf-› mu‘temed

Yevm
5

Berâ-y›
nâz›r-› kurâ

Yevm
10

Berâ-y›
nâz›r-› kurâ

Celis
Yevm

10

Berâ-y›
câbî-i Köprüli-i

vîrân Yevm
4

Berâ-y›
hâf›z-› mushâf

Yevm
5

Berâ-y›
gendüm-

küp Yevm
2

Berâ-y›
cüzhân-› türbe
fi vakti’s-subh

Yevm
2

Berâ-y›
miftâhî-i dolab

Yevm
2

Berâ-y›
câbî-i Sar›

çay›r
Yevm

4

V e c h - i  m e fl r û h  ü z r e  H a z î n e - i  â m i r e  d e f t e r i n d e  m e s t û r  v e  m u k a y y e d d i r  e m r  ü  f e r m â n  d e v l e t l ü  s a ‘ â d e t l ü  s u l t â n › m  h a z r e t l e r i n i n d i r
Fî 15 Ca sene 1246(01.11.183)

‹MZA

____________________
(*)- Yukar›da ve di¤er bel-
gelerde geçti¤i üzere
Sar›çay›r olacak. Burada
sehven Sar›kâd› yaz›lm›fl
(A.N.G)
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Mûcebince baflka baflka berât verilmek
Buyruldu fî 29 Ca sene 46

1) Der-i devlet-i kemîne arz-› bende-i kemîne budur ki nezâretimizde olan evkâfdan hazret-i Ebî Eyyûb Ensârî rad›yallahu anhü’l-Bârî ev-
kâf-› flerîfinden almak üzre yevmî üç akçe ile kâtib-i Karînâbâd  ve yevmî befl akçe ile 2) mu‘temed-i vakf ve yevmî on akçe ile naz›r-› kurâ
ve def‘a yevmî on akçe ile nâz›r-› kurâ-i Celis ve yevmî dört akçe ile câbî-i Köprülü-i vîrân ve yevmî befl akçe ile hâf›z-› mushâf-› flerîf ve
yevmî dört akçe ile 3) câbî-i Sar›çay›r ve yevmî iki akçe ile gendüm-küp-i imâret ve yevmî iki akçe ile cüzhân-› türbe fî vakti’s-subh ve yev-
mî iki akçe ile miftâhî-i dolab-› türbe-i flerîf ve yevmî iki akçe ile câbî-i emlâk 4) ve arâzî-i vakf-› mukâta‘ât-› zemîn der tahrîr-i cedîd ve yev-
mî dört akçe kâtib-i cibâyet-i Filibe ve yevmî befl akçe ile câbî-i Ayd›nili ve yevmî onbefl akçe ile nâz›r-› çerâ¤-› türbe-i flerîf ve yevmî dört
akçe ile 5) kâtib-i cibâyet-i Rize ve yevmî befl akçe ile kâtib-i karye-i Hereke ve yevmî bir buçuk ve flehriyye befl akçe ile du‘âgûy cihetleri-
ne Mehmed Sâd›k ibn-i Mehmed Emîn kayd›yla ve yevmî yedi akçe ile câbî-i Süvari ve yevmî 6) ihlâshân ve yevmî alt› akçe ve iki çift nân
ile du‘âgûy ve yevmî iki buçuk ve flehriyye befl akçe ile def‘a du‘âgûy cihetlerine Mehmed Sâd›k ibn-i Mehmed Emîn kayd›yla ve yevmî
yedi akçe ile câbî-i Süvârî ve yevmî 7) iki akçe ile kantârî-i mukâta‘a-i ‹htisâb-› vakf ve emlâk-› mukâta‘a-i mezbûr ve yevmî iki akçe koru-
c›-› Mihaliç ve yevmî iki akçe ile def‘a koruc›-i Mihaliç cihetlerine Mehmed Sâd›k ibn-i Mehmed kayd›yla 8) ve yevmî dört akçe ile câbî-i
mürdei a¤nâm cihetine Mehmed ibn-i Mehmed ve Kâtibzâde ibn-i Mehmed Emîn kayd›yla yevmî bir akçe ile flâkird-i tabbâh-› imâret ve
yevmî bir buçuk akçe ile n›sf hisse mu‘arrif-i eczâ cihetlerine 9) Mehmed bin Mehmed kayd›yla mutasarr›f-› merkûm fevt olma¤la mahlû-
lünden sulbî evlâd› bâisân-› arz r›kk›yyet Mehmed Emîn ve Ayfle-i Azîze’ye intikâlen tevcîhini mütevellîsi kâtibimiz Ahmed Reflîd Efendi

inhâ etmekle mûcebince merkûmâna 10) tevcîh ve yedlerine baflka baflka berât-› âlî verilmek recâs›na der-i devlet-
medâra arz olundu
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