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MEDEN‹YET‹M‹Z‹N
EYÜP’TEK‹
‹ZDÜfiÜMLER‹

Bir milleti millet yapan, bir milletin tarihe özne olarak müdahale edebilmesini müm-
kün k›lan tek kaynak vard›r: O milletin kültürü.

Kültür, bir toplumun anlam, de¤er ve sembol haritalar›n›n ve pratiklerinin kayna¤›-
d›r. O yüzden, bofllukta varolmaz; yüzy›llar süren bir var olma çabas›, çilesi, eme¤i ve
mücadelesinin sonucunda oluflur.

Kültür, kendisini bir co¤rafyayla s›n›rlamaz. Ancak kküüllttüürr,, bbeellllii ccoo¤¤rraaffyyaaddaa vvaarroolluurr ve
yeflerir; bbaaflflkkaa ccoo¤¤rraaffyyaallaarr›› ssuullaayyaabbiilleecceekk bbiirr ddeerriinnllii¤¤ii,, ccaazziibbeessii,, rruuhhuu vvee kkuuflflaatt››cc››ll››¤¤›› vvaarr--
ssaa,, di¤er co¤rafyalara da tohumlar›n› ekebilecek bir olufl, varolufl, mayalanma ve f›flk›r-
ma gücü gösterir; her bir tarafa ssaarrss››cc›› bbiirr ddiirriilliiflfl rruuhhuu ssaaççaarr. 

KKüüllttüürr,, ttoohhuummdduurr;; bu tohumun ekilece¤i ve yeflertilece¤i vasat› oluflturan ttoopprraakk ise
mmeeddeenniiyyeettttiirr.. TToohhuumm,, ddoollaayy››ss››yyllaa kküüllttüürr,, nnoorrmmdduurr;; ttoopprraakkssaa ttoohhuummuunn aallaaccaa¤¤››,, ““flfleekkllii”” bbee--
lliirrlleeyyeenn ““ffoorrmm””,, yyaannii mmeeddeenniiyyeettttiirr..

Medeniyet sadece bir form de¤ildir. Kültürü medeniyetten ayr› düflünemeyiz. Bir kül-
türün hayat›n› ve hayatiyetini sürdürebilmesi için medeniyete ihtiyaç vard›r.

Medeniyetle kültür aras›ndaki bu kopmaz iliflkiyi flöyle aç›klayabiliriz: MMeeddeenniiyyeettiinn
tteemmeelllleerriinniinn ssaarrss››llmmaass››,, kküüllttüürrüünn ççöözzüüllmmeessiiyyllee ssoonnuuççllaann››rr:: De¤er, anlam ve sembol hari-
talar› çat›rdayan toplum, t›pk› Türkiye’de oldu¤u gibi, kendine olan güvenini yitirmeye,
sendelemeye ve oraya buraya sürüklenmeye bafllar.

BBiirr mmeeddeenniiyyeettiinn tteemmeelllleerrii nnee zzaammaann ssaarrss››ll››rr?? ‹ki durumda sars›l›r: BBiirriinncciissii,, bir mede-
niyet gerek aaflfl››rr›› öözzggüüvveenn duygusuyla, gerekse öözzggüüvveenn kkaayybb›› sebebiyle ssaaddeeccee kkeennddii iiççii--
nnee vvee kkeennddii üüssttüünnee kkaappaanndd››¤¤›› vvee dd››flfl ddüünnyyaayyaa kköörr vvee ssaa¤¤››rr kkaalldd››¤¤›› zaman. ‹‹kkiinncciissii de, d›-
flar›dan gelen güçlü meydan okumalar ve sald›r›lara karfl› ddiirreennmmee vvee vvaarroollmmaa ddiinnaammiizz--
mmiinnii yyiittiirrddii¤¤ii zzaammaann;; ki bu da, ço¤u zaman, bir medeniyetin kendi içine kapanmas›, d›fl
dünyayla irtibat›n› koparmas›yla söz konusu olur. 
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Bir medeniyetin kendi içine ve kendi üstüne kapanmas›, dolay›s›yla d›fl dünyayla irti-
bat›n› koparmas›, afl›r› bir özgüven duygusunun sonucu da olabilir; sars›c› bir özgüven
kayb›n›n sonucu da.

‹flte mmeesseelleenniinn ccaann aall››cc›› nnookkttaass›› burada gizli: Bir toplum, neden ve ne zaman afl›r› gü-
ven duygusuna kap›l›r veya sars›c› bir özgüven kayb›na u¤rar? RRuuhhuunnuu yyiittiirrddii¤¤ii zzaammaann.  

Bir ttoopplluummaa, o toplumun üretti¤i kküüllttüürree,, o kültürün ürünü ve yeniden üreticisi olan
mmeeddeenniiyyeettee rruuhh vveerreenn flfleeyy nedir, öyleyse? Tek kelime ile, ddiinn’dir. 

Bir toplumun ttaarriihhee öözznnee oollaarraakk mmüüddaahhaallee edebilmesini mümkün k›lan üüçç tteemmeell ddiirreekk
vard›r: DDiinn,, kküüllttüürr vvee mmeeddeenniiyyeett.. DDiinn,, bir toplumun oolluuflfl,, vvaarroolluuflfl ve her hâl ve flartta
dduurruummaa // vvaazziiyyeettee hhââkkiimm oolluuflfl rruuhhuunnuu oolluuflflttuurraann tteekk kkaayynnaakktt››rr. Bu ülkede, her fleye ra¤-
men, toplumun anlam haritalar›n› oluflturan fley Müslümanl›kt›r ve insan›n hem iç, hem
de d›fl dünyas›n› ayn› anda anlaml› k›lan ve kuflatan yyeerrllii ddüüflflüünnüüflfl vvee dduurruuflfluunn yyeerriinnee  bbaaflfl--
kkaa bbiirr flfleeyy, baflka bir ö¤reti, baflka bir proje ikâme edilemez.

HHeerr kküüllttüürreell sseess,, aannccaakk ddii¤¤eerr sseesslleerrllee ddiiyyaalloogg hhaalliinnddee oolldduu¤¤uu zzaammaann vvaarroollaabbiilliirr.. HHeerr
bbiirr sseess,, bbiirr ddii¤¤eerriinniinn ffaarrkk››nnddaadd››rr vvee ffaarrkkll›› sseesslleerr,, bbiirrbbiirriinnii bbaasstt››rrmmaazzllaarr;; aakkssiinnee kkaarrflfl››ll››kkll››
oollaarraakk bbiirrbbiirrlleerriinnii yyaannss››tt››rr vvee vvaarr kk››llaarrllaarr..

Yerli düflünüfl ve durufl, bu toplumun iç ve d›fl dünyas›n› anlaml› k›lan, her fleye ra¤-
men hayata tutunmas›n› sa¤layan ruhudur. Bu ruh, toplumun bireylerinin birbiriyle kur-
du¤u iliflkileri hayata, dünyaya bak›fllar›n› derinden belirleyen dinamiktir.

Bizim dünyaya yeniden esasl› fleyler verebilmemizin yegane yolu, kköökkllüü bbiirr rruuhh vvee aahh--
llââkk mmeeddeenniiyyeettii olan ‹slâm medeniyetini yeniden hayata geçirecek bir özgüvene ve do-
nan›ma sahip olmam›zdan geçiyor. PPeerrggeelliinn ssaabbiitt aayyaa¤¤››nn›› ‹slâm’a basmam›z ve ppeerrggeellii--
mmiizzii flflaaflfl››rrmmaa gafletine düflmememiz gerekiyor. Kültürde, sanatta, düflüncede, siyasette
e¤er dünyaya difle dokunur bir fleyler söyleyeceksek bunun tek yolu iddia sahibi olmak-
t›r. Bizim iddia sahibi olmam›z› mümkün k›labilecek tek kaynak ‹slâm’d›r.

Evet bu genel de¤erlendirmelerden sonra geçti¤imiz y›l›n genel havas›n› yans›tan ko-
nu ak›fl› ile yaz›m›z› sürdürecek olur isek; ülkemizdeki kültürel deformasyonun önüne
geçmek için çok acil tedbirler gerekiyor. Resmi ve özel kurumlar›n,  hatta gücü ve akl›
yeten herkesin ve her kurumun acilen bu hususta “yerli” bir durufl sergilemesi gerekiyor.
Zira  bu gidiflat sürer ise, üzerinde yürüdü¤ümüz topraklar ve zeminin “kayganlaflmas›”
uzak bir ihtimal olmayabilir.

‹flte bizler bu anlay›flla ve bu minval üzere bu ülkenin sesini, rengini, kokusunu güçlü
bir avaze ve sayha gibi harflerden kurulu binlerce cümleyle, çürümenin önüne geçsin di-
ye siper ediyoruz. Ciltler dolusu yay›n› bu anlay›fl üzere ebediyete yaz›lm›fl birer mekt-
up addediyoruz ve medeniyet dirilifline temel teflkil etmesini umuyoruz.

Gelecek y›l X. Sempozyum ile karfl›n›zda olman›n k›vanc›n› flimdiden duyuyorum.
Bütün dostlar›m›z› flimdiden bu bilgi flölenine davet ediyorum. Ayr›ca IX. kitab›n haz›r-
lanmas›nda eme¤i geçen herkese flükranlar›m› sunuyorum.

Sayg›lar›mla.

Ahmet GENÇ
Eyüp Belediye Baflkan›
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EYÜP B‹R HAZ‹NE

Lütfen, IX. cildin son sayfa rakam›na bir bak›n›z. Nerede ise 700 sayfaya yaklaflan bir
hacimle I. ve IX. ciltler aras› yay›nlad›¤›m›z ciltlerin en kapsaml› olan›. “Eyüp’te ne var
ne yok, hepsini dercettiniz, geriye pek bir fley kalmad›” diyen dostlara son cildimizle
mütenasip cevap verdi¤imizi düflünüyoruz. Evet Eyüp bir hazine, biz de bunun nâciz ha-
zinedar› olarak sizlere bu hazineden inci, yakut, mercan sunuyoruz. Bu seneki bilgi flö-
lenimizi özetleyece¤im yaz›m, hazinede  bulunanlar›n mikyas›n› ve k›rat›n› dile getir-
meye mâtuf olacakt›r.

Haz›rl›klar› tamamlanan IX. Sempozyum’u 13 May›s 2005 Cuma günü Belediyemizin
Nikah ve Sergi salonunda bafllatt›k. Bu y›l haz›rl›klarda hedefimiz; daha az eksik, daha
az hata oldu¤u için,  IX. toplant›m›z› de¤erlendirdi¤imizde bu hedefimize yak›n durdu-
¤umuzu memnuniyetle tesbit ettik. Çok genifl bir duyuru ve ilân ön haz›rl›¤› ile IX. top-
lant›y› ilgililere ve ehline elbetteki duyuramad›k. ‹sterdik ki sadece kültür baflkenti olan
‹stanbullular ifltirak etmesin, bütün illerimizden dinleyiciler gelsin, kat›ls›n. Ama buna
muvaffak olamad›k. Hem ‹stanbul cenah›ndan hem de di¤er illerden kat›l›m yeterince
coflkulu de¤ildi. Belli format›  hep önceleyen davetiye, afifl, program broflürü ve zarf pa-
ketlerimizi ilgili yerlere vaktinde ulaflt›rd›k. Kat›l›m ve ilgi bizim davetimizdeki samimi-
yet ve gayrete mütenasip olmasa da, flevkimizi k›racak kadar da sönük de¤ildi. Ad› ve
yeri art›k kabullenilen ve bilinen bir etkinli¤in, bu ülkede böyle bir muameleye tabi ol-
mas›n›n, sadece “popüler kültürün hegomanyas›” izah› ile geçifltirilecek kadar basit ol-
mad›¤›n› söyleyelim ve devam edelim. 

Cuma günü ö¤le öncesi Belediye giriflindeki küçük ama flirin bahçemizde yap›lan se-
romoni ile aç›l›fl› bafllatt›k. Eyüp Mehteri misafirlerimize dünden ve bugünden hareket-
li parçalar sundu. En çok yurt d›fl›ndan gelen Bahreyn’li misafirlerimizi etkileyen mehter
konserinden sonra sergilerimizin aç›l›fl›n› yapt›k. 

Sergi kurdelâm›z› Büyükflehir Belediye Baflkan›m›z Kadir Topbafl, ‹lçe Kaymakam›-
m›z, Hocalar›m›z, Sanatç›larla birlikte kestik. ‹lk bölümde “Eyüp Mezartafllar›nda Mo-

tifler / Camalt› Sergisi”ni haz›rlayan sanatç› Serra Yolas›¤maz’›n sergisi ve bu
sanata iliflkin bilgilendirmeleri yer ald›. Eyüp’teki hazinelerden

inci, yakut devfliren Yolas›¤maz bunlar› mercan sand›-
¤›nda izleyicilere sundu. Çanakkale 19 Mart Üni-

versitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel
Türk El Sanatlar› Bölümünün haz›rlad›¤›

“Eyüpsultan Türbesi Çinileri” sergisi gezildi.
Eyüpsultan Türbe  çinilerinden mülhem ha-
z›rlanan çizim ve uygulamalar bu sanat›n
gelece¤ine iliflkin umut vadetti. Genç ve ye-

tenekli Foto¤raf Sanatç›s› Kaan Osmanc›k’›n
açt›¤› “Hayalimdeki Eyüp/Foto¤raf Sergisi”

göz doldurdu. Mistik Eyüp’ü renk ve ›fl›k ça¤laya-
n› ile karelerde ebedilefltiren Osmanc›k, Eyüp’ün ka-

dîm ân’›na da kay›t düflürdü. 
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aç›l›fl› yap›l›yor



Lütfiye Batukan’›n çok büyük emek, maharet ve al›nteri
mahsulü olan “Anadolu Bebekleri-Mehter Figürleri”
sergisi bir hayli be¤eni toplad›. Ünü ülkemiz s›-
n›rlar›n› aflan bu çal›flma, mehter figürleri ile
Eyüp’te Mehter’e âflina olan yüzlerde tatl› te-
bessümler b›rakt›.

Üç y›ld›r sergilerimizde kuratörlük ya-

pan Ahmet Bay›nd›r Hocam›z o çok sevdi-

¤i karikatür ve çizgilerden “Eyüp ve Haliç

Karikatürleri” sergisini haz›rlad›. “Tarihe mu-

halif birer not düflürme” olarak kabul edece¤i-

miz karelerde, Eyüp’ün ve Haliç’in son yüz y›l›na

ait izleri kâh buruk, kâh ince bir tebessümle izledik.

Son sergimizi ise Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülte-

si, Grafik Tasar›m Bölümü haz›rlad›. “Eyüp’ten ‹zlenimler” bafll›¤› alt›nda yap›lan ve can-

l› performans olarak haz›rlanan çal›flma iki gün sürdü. Toplant› salonu, sergi salonu, Be-

lediye bahçesinde yap›lan performanslar hayli ilgi gördü. Eyüp’ten kareler, tuvallere

genç f›rçalarla flekillendirilirken, izleyici ile birebir kurulan diyaloglar tatl› an›lar olarak

genç sanatç›lar›n ve izleyicilerin da¤arc¤›nda yerini ald›.

Sergilerden sonra protokol aç›l›fl› için salona geçildi. Baflkan Ahmet Genç’in aç›l›fl ko-

nuflmas›ndan sonra tebli¤ciler ad›na Prof. Dr. Örcün Bar›flta konufltu. ‹lçe Kaymakam›

ve milletvekillerinden sonra ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan› Kadir Topbafl kap-

saml› ve etkileyici bir konuflma yapt›. Aç›l›fl bölümü nihayete ermeden k›demli hocala-

r›m›z Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Nezih Eldem (rahmetli) Prof. Dr. Oktay Aslana-

pa, Prof. Dr. Gönül Cantay, Prof. Dr. Orhan Ald›kaçt› k›sa konuflmalar yapt›lar.

Hediyeleflme fasl›nda Bahreynli misafirler Baflkan Ahmet Genç’e ve Baflkan Kadir

Topbafl’a ülkelerini remzeden beratlar takdim ettiler. Baflkan›m›z Ahmet Genç, Bahreyn-

li misafirlere Osmanl› Armas›, Baflkan Kadir Topbafl’a Eyüp minyatür panosu ile yeni ç›-

kan Sempozyum Seçkilerini (Türkçe/‹ngilizce) takdim etti.

Hediye fasl›ndan sonra görsel sunumlara geçildi. Önce Haliç Üniversitesi Grafik Bö-

lümü ö¤erencisi Aziz Temur’un “Eyüp’ten ‹zlenimler” bafll›kl› dia gösterisi sunuldu. Mu-

siki ile görsel flölenin baflar›yla meczedilip sunuldu¤u bu bölüm izleyicilerden hayli tak-

dir toplad›.

Eyüp Belediyesi Plânlama departman›n›n haz›rlad›¤› “Nezih Eldem Eyüp Çizimleri”

Eyüp’te 50 y›ll›k bir nostalji yaflatt›. Dünya çap›nda bir mimar olan sanatç›n›n naif ve ve-

lûd hayat hikayesiyle beraber çizimleri ve eserleri birebir Eyüp izle¤i ile izleyiciye tak-

dim edildi. Ne yaz›k ki bu hocam›za ait son sunumdu. Zira Prof. Dr. Nezih Eldem sem-

pozyumdan üç ay sonra A¤ustos’ta vefat etti. 

Prof. Dr. Halil ‹nalc›k toplant›ya kat›lamayaca¤›n› bildirdi. Özür diledi. Ben de bunu

tüm izleyicilere naklettim. Bu ac› tecrübe bizim ‹nalc›k hoca ile yaflad›¤›m›z ikinci

flanss›zl›kt›. ‹lkinde de ilân etmifltik, hocam›z hastaland›¤› için gelememiflti. Ne diyelim

k›smet de¤ilmifl. ‹nflallah baflka zamana. Bu arada ‹nalc›k Hocam›z’›n “Tarihçilerin

Kutbu” isimli nehir-söylefli kitab›nda bize ve çal›flmalar›m›za iliflkin övgü dolu sözleri

bizleri ziyadesiyle memnun etti. 
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Ahmet Genç, 
Lütfiye Batukan’›n
“Mehteran Bölü¤ü
Figürleri” önünde bas›na 
aç›klamada bulunuyor



Aç›l›fl›n son bölümünde dünyaca ünlü Eyüp ve Haliç res-

sam› Naile Ak›nc›’ya Eyüplülülerin flükran berat›n›,

bizler ad›na ‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan›

Kadir Topbafl Bey takdim etti. Berat verilirken

Ak›nc›’ya ait belgesel izleyicilere sunuldu.

Ömrünün üçte ikisini Eyüp’e hasreden bu

büyük sanatç› için Eyüplüler, gecikmifl de

olsa bir teflekkür etme f›rsat›n› bulmufl oldu-

lar.

Seramoninin ard›ndan verilen Cuma ara-

s›ndan sonra ilk oturum yap›ld›. ‹lk oturuma

Prof. Dr. Oktay Aslanapa baflkanl›k yapt›. Oturu-

ma Prof. Dr. Hüseyin Algül yurtd›fl›nda oldu¤u için

kat›lamad›, tebli¤ini daha sonda gönderdi.  Bu oturumda yer

alan konuflmac›lar ve tebli¤ konular› flunlard›:

DDrr.. MMeehhmmeett EEffeennddiioo¤¤lluu:: Eyüp’te Medfun Sahabeler Üzerine Bir De¤erlendirme
PPrrooff.. DDrr.. FFeehhaammeettttiinn BBaaflflaarr:: ‹stanbul Kuflatmalar› ve Eyüp
DDrr.. ‹‹llhhaammii YYuurrddaakkuull:: Eyüp Kad›l›¤›
GGüünnddeeggüüll PPaarrllaarr:: Eyüpsultan Sempozyumlar› Üzerine
PPrrooff.. DDrr.. AAhhmmeett TT.. AAssllaann:: Eyüp’te Medfun Meflay›htan el Hâc Hasan fiükrü Efendi
PPrrooff.. DDrr.. SSaadd››kk SSaarr››ssaammaann:: Eyüp Fukara Cemiyeti
SSaaddii BBaayyrraamm:: Eyüp Mahallesi Sakinlerinden Haf›z Edhem Vakfiyesi
DDooçç.. DDrr.. SSaaiitt ÖÖzzttüürrkk:: Osmanl› Döneminde Eyüp’te Çevrenin Korunmas›
YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. MMuussttaaffaa GGüülleerr:: Beflir A¤a’n›n Cafer Çelebi Mehmed ‹çin Tahsis Etti¤i

Vak›f 

14 May›s Cumartesi günü II. Oturuma Prof. Dr. Oktay Belli baflkanl›k yapt›. Bu otu-

rumda flu konuflmac›lar yer ald›:
PPrrooff.. DDrr.. SSeemmaavvii EEyyiiccee:: fiekerpare Kad›n Türbesi
PPrrooff.. DDrr.. GGöönnüüll CCaannttaayy:: Görsel Kaynaklarda Eyüp Yer Alan Restorasyon Geçirmifl

Geleneksel Konut Örneklerinin ‹rdelenmesi
DDrr.. MMeehhmmeett UUlluukkaann // PPrrooff.. DDrr.. AAhhmmeett EErrsseenn:: Eyüp Özbekler Tekkesi
YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. TTüüllaayy ÇÇoobbaannccaaoo¤¤lluu // BBuurrccuu BB.. CCaannttiimmuurr:: Eyüpsultan Yerleflme Doku-

su ‹çinde Yer Alan Restorasyon Geçirmifl Geleneksel Konut Örneklerinin ‹rdelenmesi
DDooçç.. DDrr.. HHaallee TTookkaayy // NNeessrriinn MMuummccuu:: Hac› Beflir A¤a Darülhadisi Restitusyonu ve

Restorasyon Önerisi
MMüüffiitt YYüükksseell:: Karya¤d› Tekkesi
HHaaflfliimm fifiaahhiinn:: Eyüp’te Bir Melâmi Lâlizade Abdülbaki Efendi
DDrr.. HH.. MMaahhmmuutt YYüücceerr:: Eyüp’te Sadi Tekkeleri
DDrr.. AAyyflflee YYeettiiflflkkiinn:: Eyüp Kütüphaneleri Tipolojisi

Ö¤leden sonraki III. Oturuma; Prof. Dr. Baha Tanman ve Prof. Dr. Gönül Cantay

baflkanl›k yapt›lar. 
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Baflkan Kadir Topbafl ve
Baflkan Ahmet Genç

“Haliç ve Eyüp Ressam›”
Naile Ak›nc›’ya Ebedi

Eyüpsultanl›l›k berat›n›
takdim ederken
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PPrrooff.. DDrr.. AAhhmmeett GGüünneerr SSaayyaarr,,  PPrrooff.. DDrr.. HHüüssrreevv SSuubbaaflfl››,, YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. CCeennggiizz GGüünn--
ddoo¤¤dduu kat›lamad›lar..  Say›n Gündo¤du tebli¤ini gönderdi. Ne yaz›k ki Say›n Sayar ve
Subafl›’n›n tebli¤lerini alamad›k. Bu oturumun konuflmac›lar› ve konular› ise flöyleydi:

PPrrooff.. DDrr.. AAttiillllaa ÇÇeettiinn:: Abdurrahman fieref Bey
PPrrooff.. DDrr.. BBeellkk››ss AA.. GGüürrssooyy:: Damad Mahmud Celaleddin Pafla
DD.. MMeehhmmeett DDoo¤¤aann:: Süleyman Nazif (Tebli¤ini Sn. Hüseyin Öztürk sundu)
YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. MMeessuuddee HHüüllyyaa DDoo¤¤rruu:: Eyüp’lü Sanatç› Bir Aile Nursen-Güvenç Güven
DDuuyygguu NNeevvflflee:: Eyüp’ün Meflhurlar›ndan Bir Hekimbafl›n›n Müzikle Tedavi Risalesi
AAllii NN.. KKuunnddaakk:: Eyüp’te Medfun fieyhülislam Veliyuddin Efendi ve O¤lu M. Emin

Efendi 
SSeelliinn ‹‹ppeekk:: Osmanl›’da Sandukalara Örtü Örtme Gelene¤i ve Eyüpsultan Hazirelerin-

deki Tafl Lahitler

15 May›s 2005 Pazar günü IV. Oturum  Prof. Dr. Devrim Erbil baflkanl›¤›nda baflla-
d›. Bu oturumda flu konuflmac›lar yer ald›.

PPrrooff.. DDrr.. AAyyllaa EErrssooyy:: Süheyl Ünver’in Eyüp Çizimleri
UU¤¤uurr DDeerrmmaann:: Defterdar Camii Minaresi Alemindeki Yok Olan Hokka ve Kalem
YYrrdd.. DDooçç.. DDrr.. AAhhmmeett KK.. GGöörreenn:: Eyüp Ressam› Naile Ak›nc›
DDooçç.. DDrr.. BBeerrkkee ‹‹nneell:: ‹stanbul ve Eyüp Çevresinde Oryantalist Sanatta Resimsi Betim-

lemeleri
DDrr.. ZZüübbeeyyddee CCiihhaann ÖÖzzssaayy››nneerr:: Ümmi Sinan Tekkesi Kültür Varl›klar›
DDrr.. CCaannddaann NNeemmlliioo¤¤lluu:: Eyüp’lü Lâlezariler ve Lâleleri
DDrr.. AAllii RR››zzaa ÖÖzzccaann:: Mihriflah Valide Sultan Türbesi Yaz›lar›
DDrr.. SSüülleeyymmaann BBeerrkk:: Bir Celî Sülüs Hatt›n Haz›rlan›fl›
DDrr.. LLeevveenntt KKuumm:: Sultan Reflad Türbesi’nde Tafl ‹flçili¤i 

Pazar günü ö¤leden sonra V. oturumu Prof. Dr. Selçuk Mülayim gelmedi¤i için Prof.
Dr. Gönül Cantay baflkanl›k yapt›. Dr. Fahrunnisa Kara’n›n kat›lmad›¤› fakat sonradan
tebli¤ini gönderdi¤i bu oturumda flu konuflmac›lar yer ald›:

PPrrooff.. DDrr.. MM.. fifiaakkiirroo¤¤lluu:: Mahalle ve fiehirlerin Kurulufllarda
Aziz Kiflilerin Yeri

PPrrooff.. DDrr.. EErreennddiizz ÖÖzzbbaayyoo¤¤lluu:: Bizans Dönemi Eyüp
Semt Adlar› Üzerine

BBuurrççaakk EEvvrreenn:: Eyüp’te Türk Sinemas›n›n ‹lk Stüdyo-
su

NNeezziihh BBaaflflggeelleenn:: Eski Kartpostallarda Eyüp ve Ci-
var›

EEssmmaa ‹‹ggüüzz PPaarrmmaakkss››zz:: Washington Kongre Kü-
tüphanesi Abdülhamid Foto¤raf Albümünden  Eyüp
Baytar ve Eczac›l›k Mektebi

MMuussttaaffaa MMiiyyaassoo¤¤lluu:: Necip Faz›l ve Abdülhakim
Arvasi’nin Edebiyat ve Tasavvuf  Sohbetleri

DDooçç.. DDrr.. DDaavvuutt DDuurrssuunn:: 2001 Seçimlerinde Eyüp
Seçimlerinin De¤erlendirilmesi

DDrr.. MMuuhhaammmmeett GGöörrüürr:: Sultan Reflad Türbesi Metal San-
duka Parmakl›k Süslemeleri

E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U I X
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Sempozyumlar›m›z›n ve
Eyüp’te yapt›¤›m›z bir
çok fleyin hamisi ve
banisi Prof. Dr. Nezih
Eldem Hocam›z 9. 
Sempozyum s›ras›nda
Eyüp üzerine
konuflurken...



V. oturumdan sonra Prof. Dr. Örcün Bar›flta de¤erlendir-
me konuflmas› yaparak, elliye yak›n tebli¤in sunuldu-

¤u, üç gün süren Eyüpsultan Sempozyumu’nun
çok verimli ve bereketli geçti¤ini söyledi. Dev-

let ve özel kesimlerin Eyüp Belediyesi’nin bu
önemli çal›flmas›na  yeterince destek verme-
mesinden yak›nd›. Benim kapan›fl konufl-
mamda ise 2006 da yap›lacak X. Sempoz-
yum’un niye bu serinin son toplant›s› oldu-

¤unun izah› yer ald›. “Bir ç›ta koyduk art›k
bunun düflmesi veya yok kabul edilmesi müm-

kün de¤il. ‹lgili ilgisiz her kesimin Eyüp’teki bu
örne¤e göre hesap-kitap yapmas›n›n gereklili¤i üzeri-

nde durdum. Bu bir örnekleme idi. Buradan kimin nas›l ve
ne flekilde neticeler ç›karaca¤› ilgililerin becerisi ve hamiyetine kal-

m›flt›r” dedim. Teflekkürle kapatt›ktan sonra araçlarla ‹dris Köflkü Tepesi’ne ç›kt›k. Vedâ
çay›m›z› içtik. Son görüflmelerimizi yapt›k. Randevular›m›z› verdik. Helâllefltik ve ayr›l-
d›k.

Yat›l› misafirlerimizi konaklama yerlerinden u¤urlarken, günübirlik gelenleri ise ‹dris
Köflkü Tepesi ve belediye önünden u¤urlad›k. Bafllang›çlar hep coflkulu, bitifller hep hü-
zünlü olur ya, bu da öyle oldu. Uzaklaflan araçlara sallanan ellerimiz öylece kald›.

Ac›s› tatl›s› ile bir toplant›y› daha böylece tamamlad›k. fiimdi art›k toplant›da sunu-
lan tebli¤lerle karfl› karfl›yay›z. Bir kaç cümle de onlarla ilgili söyleyelim ve bitirelim.

Yaz›m›z›n bafl›nda da belirtmifltim, hacimli bir kitapla daha karfl›n›zday›z diye. Evet
öyle oldu. Tamam› Eyüp’ün sanat›, kültürü ve tarihine ait bilgilerin yer ald›¤› metinler,
yeni ve nitelikli ilâveler olarak ad›n› “Eyüp Külliyat›” koydu¤umuz bilimsel çal›flmalar›n-
daki yerini ald›. K›vanc›m›z büyük. Hem böyle eserlerin ortaya ç›kmas› ile, hem de bu
eserlere imza atan çok sayg›n isimlerle beraber olmaktan dolay›.

Toplant› telâflesi ile atlamayal›m. ‹ki önemli geliflmeyi araya dahil edelim. ‹lki; yuka-
r›da üzüntü ile ifade etmifltim. Eyüp’ün son 15-20 y›l›na damgas›n› vuran Prof. Dr. Ne-
zih Eldem vefaat etti. Onu ‹.T.Ü ve Eyüpsultan’dan hep birlikte u¤urlad›k. Hat›ras› ve
ac›s› elbette çok büyük. fiimdi bize düflen fley (Turgut Cansever Hoca da, ayn›s›n›
kula¤›ma e¤ilerek f›s›ldam›flt›) Nezih Eldem Hocam›z›n izinden gitmek. Onun açt›¤›
ç›¤›r› geniflleterek ve süreklilik kazand›rarak devam ettirmek. Evet bizler Eyüp’te bunu
yapmaya azimliyiz. ‹lk örne¤ini ilan edelim. De¤erli Baflkan›m›z Ahmet Genç, kendi
himaye ve öncülü¤ünde aç›lacak olan Eyüp fiehir Müzesi’ne Nezih Eldem’in isminin ver-
ilece¤ini kamuoyuna duyurdu. Buna hepimiz çok sevindik. Evet, hocam›z›n açt›¤› ç›¤›r-
dan yürüyoruz. Bu yoldaki izleri f›rsat buldukça sizlerle paylaflaca¤›z.

Di¤er geliflme ise fluydu: Yine Eyüp’e çok fleyler veren de¤erli araflt›rmac›-yazar Meh-
met Nermi Haskan’›n flahsi kütüphanesi ve Eyüp’e ait çal›flma notlar›n›n tamam› efli
Gülören Haskan han›mefendi taraf›ndan belediyemize verildi. Eyüp Kültürevi’nde Has-
kan ad›na özel bölüm oluflturduk ve sizleri buraya bekliyoruz.

Sempozyuma devam edecek olursak;

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

Haliç
Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi
ö¤renci ve ö¤retim
üyeleri belediye
bahçesinde canl› 
performanstalar
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Daha önceki y›llarda oldu¤u gibi bu y›l da oylumlu bir ek bölüm
haz›rlad›k: Ek bölümdeki yazarlar›m›z ve konular› flöyle:

BBiillggiinn TTuurrnnaall››:: Eyüb-Bahariye Mevlevihanesi Hakk›nda
Aileden ve Yak›n Çevreden Derlenen An›lar

AAllii KK››llcc››:: fieyhülislam Ebussuud Efendi’nin Eyüp
S›byan Mektebi ve Vak›flar›

CCeemmiill ÇÇiiffttççii:: Cumhuriyet Dönemi Türk fiiirinde
Eyüp

HHaalliill BBiinnggööll:: 16 Mart 1920 ‹stanbul’un ‹kinci ‹flgali
ve Eyüp Bahariye’ye Gömülen fiehitlerin Say›lar› ve
Künyeleri

AAhhmmeett BBaayy››nndd››rr:: Eyüpsultan’daki An›tsal Kültür Varl›klar›-
m›zdan Örnekler

TTaallhhaa UU¤¤uurrlluueell:: Tarihte E¤itime Gönül Verenler ve Eyap’te E¤itim
Gönüllüleri

HHüüllyyaa YYaallçç››nn:: Eyüp’te Bir Alman Mimar Bruno Taut
AAhhmmeett NNeezziihh GGaalliitteekkiinn:: Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi Evkaf Nezareti Tasnifinde

19245 numarayla Kay›tl› Defter
X. Sempozyum için haz›rl›klar›m›z sürmekte. Bu serinin son toplant›s›n›n uluslarara-

s› zeminde olabilmesi için çabal›yoruz. Geliflmeleri sizlere duyuraca¤›z. Eyüp’le ilgili
söyleyecek sözü olan tüm dostlar›m›z› flimdiden davet etmifl olal›m.

Bu arada bizim önemli hedeflerimizden biri olan Eyüp Oyuncaklar›yla alâkal› gelifl-
meyi duyural›m. Tarih Vakf›-‹flkur iflbirli¤i ile AB destekli gerçeklefltirilen Eyüp Oyun-
cakç›l›¤› Projesi, belediyemizin katk›lar› ile Zal Mahmut Pafla Kültür Merkezi’nde de-
vam etti. Bir ö¤retim üyesi, 6 e¤itmen, hepsi bayan olan 60 kursiyer ile süren proje bü-
yük bir sergi ile kamuoyunun karfl›s›na ç›kt›. Bu projenin Eyüp’te kal›c› olmas› için çaba-
lar›m›z sürmekte.

1994’ten bu yana kültürel çal›flmalar›m›z› yapt›¤›m›z kültürevimiz yenilendi. 60 kifli-
lik konferans salonu ve kütüphanemiz ile de¤erli misafirlerimizi beklemekte. Teleferik,
modern kesimhane ve büyük otopark›m›z da hizmete aç›ld›. Ve yine nasip olur ise Hüs-
rev Pafla ve ‹smihan Kütüphaneleri restore edilerek 2006’da hizmet vermeye bafllayacak.

2005 y›l›nda yay›nlad›¤›m›z Türkçe ve ‹ngilizce Eyüpsultan Sempozyumu Seçkileri,
Alibeyköy Tarihi (Hami Hatman) ve Eyüp ‹ndex’i (Gündegül Parlar)
okuyucular›m›z›n takdirlerine arz olundu. Yani k›saca, Eyüp’te
iyi fleyler oldu ve olmaya devam edecek. Tabii ki siz de¤er-
li  himmet ve hamiyetperver dostlar›m›zla birlikte. Bu
hacimli kitap sizlerle varoldu. Sa¤olunuz. Sizlerden
ald›¤›m›z güç ve destekle yolumuza devam edece¤iz.

Yine ayr›ca 9. kitab›n haz›rl›¤›ndaki katk›lar›ndan
dolay› sekreteryadan Mehmet Ünal’a, Yaz›evi
‹letiflim Hizmetleri’ne ve Say›n Hatice Kot’a
teflekkür etmeyi de unutmayal›m. 

Gayret bizden, baflar› Allah’tand›r.

‹rfan ÇALIfiAN
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Serra Yolas›¤maz
Eyüp mezartafllar›
motiflerinden oluflan
camalt› eserleriyle birlikte

Kaan Osmanc›k’›n
“Hayalimdeki Eyüp”
adl› foto¤raf sergisinden
bir kesit
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EYYÛB SULTAN’DAN
FAT‹H’E 

KUTLU YOLCULUK

Prof. Dr. Hüseyin ALGÜL

Z

1945 y›l›nda Konya’da do¤du. 
1996 y›l›nda profesör oldu. 

‹slam Tarihi I-II-III, Alemlere Rahmet Muhammed; Hala Sultan ve Eyyûb Sultan, 
Bursa’da Medfun Osmanl› Sultanlar› ve Emir Sultan, 

‹stanbul’un Fethi ve Fatih, Büyük Fetih ve Sonras› 
adl› eserleri, ayr›ca ilmi dergilerde yay›nlanm›fl makaleleri bulunmaktad›r. 

Yurtiçi ve yurtd›fl›nda ulusal ve uluslararas› düzeyde 
çeflitli ilmi toplant›lara kat›lm›fl ve bildiriler sunmufltur. 

Halen Uluda¤ Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi’nde dekan olarak görev yapmaktad›r.
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Türklerden 
Önce Gerçeklefltirilen   
‹stanbul Seferleri
Hz. Peygamber’in vefat›ndan sonra

Emevîler (41-132/661-750) devrinden

itibaren gerçeklefltirilen Türklerden ön-

ceki ‹stanbul seferlerinin tetkiki ve ortaya

ç›kan ilmî sonuçlar üzerinde düflünülme-

si, Türk dünyas›ndaki ‹stanbul seferleri-

nin entelektüel ve akademik boyutunu

oluflturmaktad›r. Bu noktada özellikle Fa-

tih devrindeki ulema yani akademik çev-

relerle ümera (sadrazam, vezirler) ve dev-

letin di¤er üst kademe yöneticileri ara-

s›nda ‹slâm dünyas›nda daha önce ger-

çeklefltirilmifl fakat çeflitli sebeplerle so-

nuç al›namam›fl olan ‹stanbul seferlerinin

gözden geçirilmesi önem kazanm›flt›r.

Çünkü her fleyden önce,  evvelki seferle-

rin analizi yap›larak ortaya ç›kan  sonuç-

lar dikkate al›nmak suretiyle haz›rl›klar›n

güncellefltirilmesi ve ‹stanbul’a sefer ter-

tip etme olgusunun manevî bir varisi ol-

ma anlay›fl› içinde kamuoyunun ortak bir

tarih fluurunda birlefltirilmesi düflünülmüfl

olmal›d›r. Bunun da kayna¤›, ‹stanbul fet-

hinin, bafllang›c›ndan fetih tarihine kadar

sürüp gelen ortak bir yürüyüfl ve heyeca-

na ad olmas› düflüncesidir.

Buna göre Emevilerin ilk halifesi Mu-

aviye (41-60/661-680) devrinde 48

(668)’lerde ‹stanbul, ‹slâm ordusu taraf›n-

dan ilk defa kuflat›lm›flt›r. Hicretten sonra

Hz. Peygamber’i Medine’de yedi ay misa-

fir ederek “Mihmandâr-› Nebî” unvan›n›

alm›fl olan Hâlid b. Zeyd (Ebû Eyyûb el-

Ensârî) Hazretleri iflte bu ilk seferde 49

(669)’da hastalanarak flehîden vefat etmifl

ve sur d›fl›nda topra¤a verilmifltir.1 Ayn›

halife devrinde 54-60 (674-680) y›llar›

aras›nda ikinci ‹stanbul seferi gerçekleflti-

rilmifltir.2 Emevilerden Süleyman b. Ab-

dülmelik (96-99/715-717) devrinde Mes-

leme komutas›nda 980 (716) tarihinde

müslümanlar taraf›ndan ‹stanbul’a üçüncü

defa sefer tertip edilmifltir.3 Bu üçüncü ‹s-

tanbul kuflatmas›n›n peflinden  Bizans, fle-

hirde ilk defa bir ‹slâm mahallesinin olufl-

turulmas›na, bir cami inflas›na, camide bir

imam›n görev yapmas›na ve bir mahkeme

tesisi ile kad› ( hakim) atanmas›na izin ver-

mek durumunda kalm›flt›r. Araplarca ger-

çeklefltirilen dördüncü ‹stanbul seferi ise

Abbasî halifelerinden el-Mehdî (158-

169/775-785) devrine tesadüf eder. Bu se-

ferde ‹slâm ordusuna flehzâde Harun Re-

flid komuta ediyordu. 165 (781-782)’lerde

vuku bulan bu seferde her ne kadar fetih

E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U I X
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gerçekleflmemiflse de Harun Reflid, ‹slâm

ordusuyla Üsküdar’a kadar ulaflm›fl ve Bi-

zans’› y›ll›k vergiye ba¤lam›flt›r.4

Baz› kaynaklarda ad› Abdullah Ebu’l

Hüseyin el Antakî (v.122/740)’ olarak ge-

çen Battal unvanl› bir zattan bahsedilir.

Araplar›n Rumlarla savafllar›nda öne ç›-

kan bir ak›nc› olarak bilinen Battal, Bi-

zans’a karfl› yap›lan seferlerde baflar›lar›

ile tan›n›r. Yi¤it, hareketli, atak bir kifli

olarak bilinen bu kahraman, ‹slâm ordusu

sefere ç›kmadan önce adamlar› ile birlik-

te öncü kuvvet olarak gidiyor, ak›nlar ya-

p›yor, orduya yol aç›yor, ordunun güven

içinde sefere ç›kma zeminini haz›rl›yor,

ordu geldi¤inde de öncü birliklerin ba-

fl›nda savafl›yordu.5

‹stanbul Fethi 
Heyecan›n›n 
Türk Dünyas›na Geçifli 
Bundan sonraki devirlerde ‹stanbul fet-

hi ideali bütün motifleriyle birlikte Müslü-

man Türklere geçmifltir. Battal efsanesi de

buna dahildir. fiu kadar var ki Bizans’ a

karfl› yürütülen savafllarda ak›nc› birlikleri-

nin bafl›nda ün yapm›fl olan Arap Battal›-

n›n ad› Abdullah iken, Türk Battal›n›n ad›

de¤iflir ve Seyyid Battal Gazî diye ün ya-

par.

‹stanbul istikametinde bafllat›lan kutlu
yolculu¤un Türk kesimindeki yürüyüflüne
bakt›¤›m›z zaman henüz Tu¤rul Bey’in
(1040 – 1063), 1049-1050’lerde Erzurum-
Van aras›nda Bizans ordusunu ma¤lup et-
ti¤i zaman Bizans’›n esir prensleri kurtar-
mak için ödeyece¤i tazminat› geri çevire-
rek elçisi fierîf Nasîruddîn’i ‹stanbul’a gön-
derdi¤i ve Süleyman b. Abdülmelik dev-
rinde elde edilen ‹slâm mahallesinin ihya-
s›n›, caminin onar›lmas›n›, içinde befl vakit
namaz k›lmaya ve Cuma hutbesi okunma-
ya müsaade edilmesini flart kofltu¤u bilin-
mektedir.6 Emeviler devrinde Bizans’a uy-
gulanan bask› sonunda elde edilen ‹slâm
mahallesi ve camiinin ifller durumda tutul-
mas› ve ‹stanbul fethi gerçekleflinceye ka-
dar d›fl siyasette önemli bir bask› unsuru
olarak sürekli de¤erlendirilmesi de söz ko-
nusu ortak heyecan›n tarihe bir yans›mas›
olarak durmaktad›r. ‹stanbul fethini anla-
tan anonim Menâk›bnâme’lerde de buna
de¤inilir. Meselâ, böyle bir menk›bevî an-
lat›ma göre XI. yüzy›lda Anadolu’ya tertip
edilen Türk seferlerinin önemli kahraman-
lar›ndan Melik Ahmed Daniflmend Ga-
zî’nin huzurunda bir meclis akdolunarak
(bir toplant› yap›larak) hedef flöyle tespit
edilmiflti: “Evvelâ Kostant›niye fethine gi-
delim. Mevlâ muin olursa Kaysar-› Rûm’u
helâk edelim ve Battal Gazî Mescidi ki ha-
rap etmifllerdir, onu flenlendirelim.”7Gö-
rüldü¤ü gibi bu kabil  Menâk›bnâme’lerde
‹stanbul seferine öncelik verilmesi vurgu-
lan›yor, flehrin ele geçirilerek daha önce-
leri orada yap›lm›fl olan caminin onar›l›p
ihya edilmesi ve yeniden ibadete aç›lmas›
üzerinde duruluyor.

Bu durumda Emevîler devrinde elde
edilen bir kazan›m›n, flartlar el verdikçe ‹s-
tanbul yürüyüflünün önemli kilometre tafl-
lar›ndan biri olarak fonksiyon icra etti¤i
ve Türk yönetimince de¤erlendirildi¤i
söylenebilir.

Esasen, 1071 Malazgirt zaferinden son-
ra henüz 1073’lerde Türkler Kap›da¤ Yar›-
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1 Zehebî, A’lâmü’n-Nübelâ, II,
411; bnü’l-Esîr,  Üsdü’l-⁄âbe,
II, 94-96; ‹bn Sa’d, Tabakât,
III, 485.
2 ‹bnü’l-Esîr, el-Kâmil, III,
497.
3 ‹bnü’l-Esîr, a.g.e., IV, 27-28.
4 ‹bnü’l-Esîr, a,g,e,, VI, 66.
5 ‹bnü’l-Esîr, el-Kâmil, V, 248;
Büyük ‹slâm Tarihi (Hey’et),
II, 423.
6 ‹brahim Kafeso¤lu, Selçuklu
Tarihi, s. 35 ; Osman Turan,
Selçuklu Tarihi ve Türk ‹slâm
Medeniyeti, s.85. 
7 ‹. Hami Daniflmend, ‹stanbul
Fethinin Medenî K›ymeti, s. 11.
Araplardan önceki ‹stanbul
seferlerini klâsik kaynaklara
dayanarak incelemek isteyenler,
Adem Apak taraf›ndan  Eyüp
Belediyesi’nce  9-11 May›s
2003 tarihlerinde Eyüp’te ger-
çeklefltirilen “Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla Eyüpsultan Sempoz-
yumu”na sunulmufl olan “Fetih-
ten Önce ‹stanbul Üzerine
Müslüman Seferleri: Emevîler
Dönemi” konulu tebli¤e
bakabilirler. ‹lgili tebli¤ için
bkz. Sempozyum Kitab›, VII,
222-230.
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madas›’ndan, Üsküdar ve Kad›köy’e kadar
Marmara Denizi ile Bo¤aziçi’nin Anadolu
sahillerinde üstünlük sa¤lam›fllar, hatta
Bo¤az’›n Üsküdar yakas›na gümrük kura-
rak yabanc› gemileri kontrol etmeye bafl-
lam›fllard›. O tarihlerde gerçeklefltirilen bu
durum,  o tarihler için geçici bir süreyi
kapsam›fl da olsa, bize, Türk yöneticileri-
nin ana hedeflerinden birinin ‹stanbul’un
fethi oldu¤unu göstermektedir. 

Ancak, XI. yüzy›l›n sonlar›nda Kudüs’ü
‹slâm hâkimiyetinden kurtarmak için Bi-
zans ‹mparatorlar› ile anlaflarak Anadolu
üzerinden yol açmaya teflebbüs eden Haç-
l›lar›n pefl pefle ak›n eden ordular›ndan
sonra Türkler, Anadolu’nun kuzey-bat›s›n-
dan Konya’ya çekilmek zorunda kalm›fl ve
1071’den sonra giderek h›zlanan ‹stanbul
gayesinin gerçekleflmesi dört as›r gerile-
mifl, ‹stanbul fethi idealinin en kuvvetli fle-
kilde yeniden canlanmas› Osmanl›lar za-
man›nda mümkün olmufltur. Ne var ki, bu
ideal yeni bir fley olmay›p evvelki mefkû-
renin devam›d›r. Osman Gazî’ye sonralar›
isnat edilen manzum vasiyetnâmedeki “‹s-
lâmbol’u aç gülzar yap!” m›sra›, Osmanl›
tarihinde bu gayenin eskili¤i ve canl›l›¤›
hakk›ndaki millî telâkkinin edebî ifadesi-
dir. 

Keskin görüfllü, sab›rl›, müsamahakâr,
tahammüllü, plânl› ve kendini halk›na sev-
dirmifl olan Osman Gazî (1299 – 1326), o
günkü flartlarda iç ve d›fl siyasette baflar›l›
oldu¤u gibi Türk toplumuna hizmeti de
mübarek bir gaye bilmekteydi. Osman
Gazî’nin fetih ve gaza mefkûresini (gaye-
sini – ülküsünü) Edebâli gibi fleyhlerle,
Dursun Fakîh gibi bilginlerin mürekkebi-
nin flekillendirdi¤i söylenebilir. Osman
Gazî’nin fetih siyaseti iyi incelenince  Bi-
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zans kale ve askerî kuvvetleri ile mühim-
mat kaynaklar› aras›nda irtibatlar›n›n kesi-
lerek Türk ordular›n›n kamalar halinde ‹s-
tanbul’a do¤ru yürüme tarz›nda bir strate-
jinin takip edildi¤i  anlafl›l›r.8

Öte yandan Osmanl› yöneticilerinin
flemâilinden bahseden kaynaklara göre se-
vincini mabetlerde saf saf olan cemaatle
paylaflan, zenginli¤ini fukara ile bütünlefl-
meye vesile edinen; refah›, rûhî rehavet ve
irade gevflekli¤ine dönüfltürmeyip nefsini
ibadet ve tasaddukla terbiye eden ve bu
yüzden ayr› meslekteki insanlar› ayn› ga-
yede birlefltirmeyi baflaran, dolay›s›yla
devlet-millet hayat›nda huzur, disiplin,
vazife fluuru, sorumluluk bilinci, dayan›fl-
ma, paylaflma ve sevgiyi en güzel flekilde
yaflatan Orhan Gazî (1326 -1360) de fetih
yürüyüflünü ayn› istikamette devam ettir-
mifltir.

Murad Hüdavendigâr (1360 – 1389),
‹stanbul fethi gayesine eriflme yolunda
kayda de¤er siyâsî geliflmelere imza atan
önemli bir isimdir. ‹stanbul fethini uzun
soluklu bir kofluya benzetecek olursak, 10
A¤ustos 1389’da kazand›¤› I. Kosova Za-
feri ile o, ‹stanbul Fethi koflusunun önem-
li isimleri aras›nda hak etti¤i yeri alm›flt›r.
‹htimal ki, flehit padiflah›n Kosova Ovas›’-

na akan al kan›, ‹stanbul fethinin harc›na
kar›flm›flt›r. Çünkü, Osman Gazî, çevre-
sinde kümelenen uç halk› ile bütünleflmifl;
Orhan Gazî, bu bütünleflmeden bir devlet
teflkilât›na intikal etmifl; Gazî Hünkâr Mu-
rad - Hudavendigâr ise, devleti büyüme ve
geliflme çizgisinde gelece¤e baflar›l› bir fle-
kilde tafl›m›flt›r.9

Osmanl›lar zaman›nda sistemli ‹stanbul
kuflatmalar› Y›ld›r›m Bayezid (1389 –
1402) devrine rastlar. Y›ld›r›m, ‹stanbul’a
dört sefer düzenlemifltir: Birinci sefer,
1391’de vuku bulmufl olup yedi ay kadar
sürmüfl ve bir anlaflma ile sona ermifltir.
Anlaflmaya göre, “‹stanbul’da Türk mahal-
lesi kurulmak üzere Bizans ‹mparatoru 700
ev verecek, Sirkeci’de bir Türk mahkeme-
si kurulacak, Osmanl› Devleti taraf›ndan
bu mahkemeye kad› atanacak, ‹stanbul’da
bir cami yapt›r›lacak, flehrin d›fl›nda Gala-
ta’dan Kâ¤›thâne’ye kadar olan arazi Türk-
lere terk edilecek ve buraya bir Türk gar-
nizonu kurulacak, Bizansl›lar Osmanl›
Devletine her y›l on bin alt›n vergi ödeye-
cekti.” 

Bizans’›n bu anlaflman›n baz› maddele-
rine riayet etmemesi sebebiyle Y›ld›r›m
taraf›ndan ikinci sefer 1395’te gerçekleflti-
rilmiflse de netice al›namam›flt›r. Bunun
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8 ‹. Hami Daniflmend,  Os-
manl› Tarihi Kronolojisi, I, 1-
14 ; Y›lmaz Öztuna, Türkiye
Tarihi, II, 255-265.
9 Bkz. Yaflar Yücel-Ali Sevim,
Türkiye Tarihi, Türk Tarih
Kurumu Yay›nlar›, Ankara
1990, II, 41. 
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üzerine Y›ld›r›m, Anadolu Hisar›’n› yap-
t›rd›ktan sonra daha büyük bir ümitle
1397’de flehri üçüncü defa kuflatm›flt›r. Fa-
kat topçulu¤un henüz arzulanan seviyede
olmay›fl› bu seferin de akim (sonuçsuz)
kalmas›na yol açm›flt›r. Ancak, Bizans,
“Türk mahallesinin oluflturulmas›, caminin
îmâr› ile kad› tayini”ni kabul etmifl ve y›l-
l›k 10-30 bin alt›n vergiye ba¤lanm›flt›r.
Y›ld›r›m Bayezid, ‹stanbul’u dördüncü de-
fa 1400 y›l›nda kuflatm›flsa da Timur’un Si-
vas’a girmesiyle bu kuflatmay› sona erdir-
mek mecburiyetinde kalm›flt›r. 

Hiç kuflkusuz Y›ld›r›m Bayezid, ‹stan-
bul fethinin köfle tafllar›ndan biridir ve bu
idealin en heyecanl› takipçilerindendir. 

Osmanl› devrinde beflinci ‹stanbul sefe-
ri 1411 y›l›nda Y›ld›r›m’›n o¤ullar›ndan
Musa Çelebi taraf›ndan gerçeklefltirilmifl-
tir. Netice al›namayan bu seferden sonra
alt›nc› ve fetihten önceki son kuflatma Fa-
tih’in babas› II. Murad’a (1420 – 1451) na-
sip olmufltur. 1422 y›l›nda meydana gelen
bu kuflatmaya Bursa’da medfun olan Emir
Sultan Hazretleri de -  tarihî delillere gö-
re -  yaklafl›k 500 dervifliyle kat›lm›fl ve
derviflleriyle birlikte surlara yaklaflarak  k›-
l›c›n› üç kere dualarla sallad›ktan sonra
Türk ordusu umumi sald›r›ya geçmifltir.10

Esasen bu kuflatmada flehir hayli zorlanm›fl
ve neredeyse fethedilecek hâle gelmifl
iken flehzade Mustafa’n›n saltanat iddias›
ile isyan etmesi muhasaran›n terk edilme-
sine yol açm›flt›r. Bununla beraber ad› ge-
çen alt›nc› ‹stanbul kuflatmas›n›n en ilginç
yönlerinden biri istikbalde gerçekleflecek
olan Fatih-Akflemseddin  beraberli¤inin
bir müjdecisi olarak II. Murad-Emir Sultan
beraberli¤inin sa¤lanm›fl olmas›d›r.

Sonuç
‹flte, Fatih’e (1451 – 1481) gelinceye

kadar gerçeklefltirilen ‹stanbul seferleri
bunlard›r. Ancak burada flunu vurgulamak
gerekir ki, henüz sahâbe devrinden baflla-
mak üzere, Emevîler, Abbasîler, Selçuklu-

lar devrinde meydana gelen pek çok sefe-
ri de ‹stanbul fethi seferleri istikametinde
at›lm›fl ad›mlar olarak görmek uygun olur.
Bunlar da müjdelenmifl topraklar telâk-
kisinin ‹slâm tarihine yans›malar› olarak
de¤erlendirilebilir. Dolay›s›yla bu anlam-
da müslümanlar› ‹stanbul’a do¤ru bir ad›m
daha yaklaflt›ran her gaza ve her askerî
sefer birer ‹stanbul seferi olarak
düflünülebilir. Çünkü, -her devrin siyasî,
iktisâdî ve askerî flartlar› farkl› olsa da- Ebû
Eyyûb el-Ensârî Hazretleri ile Mesleme’yi,
Harun Reflid’i, Tu¤rul Bey’i, Osman ve
Orhan Gazî’yi, Murad Hüdavendigâr’›,
Y›ld›r›m’›, II. Murad ve Fatih Sultan Meh-
med’i saran heyecan ayn›d›r, harekete
geçiren ruh ortakt›r. Nihayet ‹stanbul fet-
hi, Ebû Eyyûb el-Ensârî (ö. 49/669) Haz-
retleriyle bafllayan ve Fatih Sultan Meh-
med’le noktalanan kutlu bir yolculu¤un
ad›d›r.
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10 Bkz. ‹smail Hami Danifl-
mend, Osmanl› Tarihi
Kronolojisi, I, 196 ; M. Cavid
Baysun, “Emir Sultan”, ‹A, IV,
261-262; Hüseyin Algül -
Nihat Azamat, “Emir Sultan” ,
D‹A, XI, 146-148 ; Hüseyin
Algül, Bursa’da Medfun Os-
manl› Sultanlar› ve Emir Sul-
tan, s, 152 ; Hüseyin Algül,
“Emir Sultan ve Erguvan Fas-
l›”, OSMANLI, (Yeni Türkiye
Yay›nlar›),  IX, 113-122.
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I. SAHÂBE
“Dost” ve “arkadafl” demek olan sahâbe

sözcü¤ü1 terim olarak “Hz. Peygamber’i
gören, ona iman edip kendisiyle birlikte
hareket eden ve bu inanc›n› koruyarak ve-
fat eden kimse” anlam›nda kullan›l›r.2 Bu-
na göre, Hz. Peygamber’e ilk vahyin gelifl
tarihi olan 6 A¤ustos 610 tarihi3 ile vefat
y›l› olan hicrî 12 Rabîu’l-evvel 11 (7 Hazi-
ran 632)4 tarihleri aras›nda geçen yaklafl›k
23 senelik peygamberlik süresi içerisinde
hayatta bulunmufl, onu görmüfl, kendisine
inanm›fl ve müslüman olarak vefat etmifl
olan kimse sahâbîdir.5

Sahâbîler Allah’›n r›zas›n› kazanma,
Hz. Peygamber’i koruma ve ‹slâmiyet’i
yayma u¤runa büyük fedakârl›klarda bu-
lunmufllar, bundan dolay› da makam› yük-
sek insanlar olarak de¤erlendirilmifllerdir.6

Cenâb-› Hak, Kur’an-› Kerîm’de onlar›
medhetmifl,7 Allah Resûlü de kendilerin-
den övgü ile bahsetmifltir.8

Hz. Peygamber’in Vedâ hacc›nda say›-
lar› yüz bini geçti¤i nakledilen sahâbe
toplulu¤u,9 vefat›ndan hemen sonra ‹slâ-
miyet’i yaymaya bafllam›fllar ve k›sa süre
içerisinde ‹ran ve Bizans’› dize getirip do-
¤uda Hindistan, Orta Asya ve Kafkaslara,
bat›da da M›s›r ve Kuzey Afrika’ya ulafla-
rak buralar› ‹slâm topraklar›na katm›fllar-
d›r.10 Hz. Peygamber’in hadislerinde ge-
çen ve ‹stanbul’un fethedilece¤ini bildiren
hadislerin müjdesine nail olmak için ‹stan-
bul üzerine de seferler düzenlemifllerdir.11

‹lk ‹stanbul seferi hicrî 49 (669) y›l›nda ol-
mufl,12 53 (673) ve 98 (717) y›llar›nda da
flehir iki defa kuflat›lm›flt›r.13 Sahâbe asr›n-
da gerçekleflen ancak sonuç al›namayan
bu seferler ve kuflatmalar esnas›nda ‹stan-
bul’a bir çok sahâbî gelmifl, bir k›sm› bura-
da flehîd düflmüfl, bir k›sm› da geriye dön-
müfltür. fiehîd düflen sahâbîler her ne ka-
dar buraya defnedilmifllerse de bunlar›n
kabirlerini bilmek ve bulmak imkâns›zd›r.
Zaten Bizansl›lar sonradan zarar verir en-
diflesiyle muhtemelen flehîdlerin kabirleri

kaybediliyordu.14 Böyle olmas›na ra¤men
bugün ‹stanbul’da 30 civar›nda sahâbe
kabri oldu¤u söylenen ziyaretgâh bulun-
maktad›r.15 Son zamanlarda bu ziyaret
mahalleri hakk›nda bilgi veren bir çok ki-
tap yaz›lm›fl ve CD haz›rlanm›flt›r.16 Yap›-
lan bu çal›flmalar›n da genelde kabirlerin
gerçek sahâbe kabri oldu¤u varsay›m›ndan
hareket edilerek haz›rland›¤› görülmekte-
dir. Biz burada, milletimizin ashâb› sevdi-
¤ini ve onlara de¤er verdi¤ini göstermesi
bak›m›ndan önem tafl›yan, türbelerle ko-
ruma alt›na al›nan, turlar düzenlenerek zi-
yaret edilen ve yanlar›nda dualar yap›lan
bu kabirlerden Eyüp s›n›rlar› dahilinde ka-
lanlar› gerçek sahâbe kabri olup olmad›k-
lar› aç›s›ndan ele alacak ve de¤erlendirme-
ye çal›flaca¤›z.

II. EYÜP’TE KABR‹ 
BULUNAN SAHÂBÎLER
Eyüp ve çevresinde sahâbe kabri oldu-

¤u söylenen 7 ziyaretgâh mevcuttur. Bu
ziyaretgâhlarda yatan flahsiyetleri “Sahâbî
oldu¤u, ‹stanbul’a geldi¤i, ve burada flehîd
düfltü¤ü kesin olanlar”, “Sahâbî oldu¤u bi-
linen ancak ‹stanbul’a gelmemifl olanlar”
ve “Sahâbe aras›nda ismi geçmedi¤i halde
sonradan sahâbî olarak de¤erlendirilmifl
olanlar” fleklinde üç grupta toplayarak de-
¤erlendirmek mümkündür.

A. SAHÂBÎ OLDU⁄U, 
‹STANBUL’A GELD‹⁄‹ VE
BURADA fiEHÎD DÜfiTÜ-
⁄Ü KES‹N OLANLAR:
Bu gruba sadece Ebû Eyyûb el-Ensârî

Hazretleri girmektedir.
11.. EEbbûû EEyyyyûûbb eell--EEnnssâârrîî::
As›l ad› Hâlid b. Zeyd olan Ebû Eyyûb

el-Ensârî aslen Medîneli olup ilk müslü-
manlardand›r.17 Hem baba ve hem de an-
ne taraf›ndan Hz. Peygamber’le soy ba¤›
vard›r. Medîne’de ‹slâmiyet’in yay›lmas›na
büyük katk›s› olmufltur. Allah Resûlü Me-
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1 ‹bn Manzûr, LLiissâânnüü’’ll--AArraabb, I, 519.
2 ‹bn Hacer,, eell--‹‹ssââbbee ffîî tteemmyyîîzzii’’ss--ssaahhââ--
bbee, I, 158-159; Talât Koçyi¤it, HHaaddiiss
TTaarriihhii, s. 70.
3 Muhammed R›za, MMuuhhaammmmeedd, s. 59.
4 Muhammed R›za, MMuuhhaammmmeedd, s.
352.
5 Muhammed Accâc el-Hatîb, eess--SSüünnnnee
kkaabbllee’’tt--tteeddvvîînn, s. 389-390.
6 Bu konuda detayl› bilgi için bkz. Meh-
met Efendio¤lu, “Fezâilü’s-sahâbe”, DDii--
yyaanneett ‹‹ssllââmm AAnnssiikkllooppeeddiissii, XII, 534-
535.
7 Örnek olmak üzere bkz. el-Bakara
(2), 143; Âl-i ‹mrân (3), 172, 173; et-
Tevbe (9), 100; el-Feth (48), 29; el-
Haflr (59), 8, 9.
8 Bkz. Tayâlisî, MMüüssnneedd, s. 7; Ahmed b.
Hanbel, MMüüssnneedd, I, 26; V, 350; Buhârî,
“Fezâilü’s-sahâbe”, 1; Müslim, “Fezâ-
ilü’s-sahâbe”, 211, 212; Tirmizî,
“Menâk›b”, 57.
9 Celâleddîn es-Süyûtî, TTeeddrrîîbbüü’’rr--rrââvvîî,
II, 221.
10 Bu fetihlere dair teferruatl› bilgi için
bkz. ‹bn Abdülhakem, FFuuttûûhhuu MM››ssrr vvee
AAhhbbâârruuhhââ, s. 53-204; Ethar Mubârek-
bûrî el-Hindî, eell--AArraabb vvee’’ll--HHiinndd ffîî aahh--
ddii’’rr--rriissââllee, s. 137-138; Walter E. Kaegi,
BBiizzaannss vvee ‹‹llkk ‹‹ssllââmm FFeettiihhlleerrii, s. 109-302.
11 Ahmed b. Hanbel, MMüüssnneedd, IV, 335;
Buhârî, “Cihâd”, 93.
12 ‹bn Cerîr et-Taberî, TTâârrîîhhuu’’ll--üümmeemm
vvee’’ll--mmuullûûkk, III, 206; Marius Canard,
“Tarih ve Efsaneye Göre Araplar›n ‹s-
tanbul Seferleri”, ‹‹ssttaannbbuull EEnnssttiittüüssüü
MMeeccmmuuaass››, II, 217.
13 Abdüflflâfî Muhammed Abdüllâtîf, eell--
ÂÂlleemmüü’’ll--‹‹ssllââmmîî ffîî’’ll--aassrrii’’ll--EEmmeevvîî, s. 250-
251, 257-258.
14 ‹stanbul’a geldi¤i bilinen sahâbîler
hakk›nda bilgi için bkz. Mehmet Efen-
dio¤lu, “Sahâbe Dönemi ‹stanbul Sefer-
leri”, EEyyüüpp SSuullttaann SSeemmppoozzyyuummuu,, TTeebb--
llii¤¤lleerr, VII, 133-137.
15 Necdet ‹flli, ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa SSaahhââbbee
KKaabbiirr vvee MMaakkaammllaarr››, s. 23 vd..
16 Yaz›lan kitaplar için bibliyografya
k›sm›na bak›lmal›d›r. CD “Gökteki Y›l-
d›zlar, ‹stanbul’da Sahâbe Kabirleri” is-
miyle ço¤alt›lm›flt›r.
17 Zehebî, SSiiyyeerruu aa’’llââmmii’’nn--nnüübbeellââ, II,
402.

23



dîne’ye geldi¤inde evi inflâ edilinceye ka-
dar yedi ay onun evinde misafir kalm›fl-
t›r.18

Hz. Peygamber’in gerçeklefltirdi¤i bü-
tün savafllarda beraberinde bulunmufl,19

bazan da onun korumal›¤›n› yapm›flt›r.20

200 civar›nda hadis nakletti¤i bilinmekte-
dir.21 Sahâbeye dair eser yazan ilk döne-
min bütün tabakât müellifleri onun sahâbî
oldu¤undan bahsetmifllerdir.22

Ayn› flekilde, bütün kaynaklar ittifakla
‹stanbul’a geldi¤inden bahsederler. Bu ge-
lifl müslümanlar›n ilk ‹stanbul seferi esna-
s›nda hicrî 49 (669) y›l›nda olmufltur.23 ‹s-
tanbul’u ele geçirmek için canla baflla sa-
vaflt›¤› ve rahats›zlan›p burada vefat etti¤i
konusunda güvenilir bütün hadis, tefsir ve
‹slâm tarihi kaynaklar›nda teferruatl› bilgi
bulmak mümkündür.24

Yani Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin sahâbî
oldu¤u, ‹stanbul’a geldi¤i, burada flehîd
düfltü¤ü ve buraya defnedildi¤i konusunda
herhangi bir tereddüt bulunmamaktad›r.
Kuflku duyulmas› muhtemel tek konu, keflf
ve ilham yoluyla tayin edildi¤i için kabri-
nin bugün türbenin bulundu¤u noktada
olup olmad›¤› hususudur. Ancak bu husus-
ta tereddüde düflmeye gerek yoktur. Çün-
kü, yatt›¤› yer gerçekten kabri olmasa bile
‹stanbul’da medfûn bulundu¤u için buray›
onun makam› olarak görmek de mümkün-
dür. Bu da onun de¤erinden bir fley eksilt-
mez. Kald› ki, kabrin keflfi ile ilgili olarak
intikal eden bilgilerde, kefliften sonra bu-
rada kaz› yap›ld›¤› ve kaz›da Ebû Eyyûb
el-Ensârî ismini ihtiva eden bir kitabeye
ulafl›ld›¤› çok aç›k olarak belirtilmekte-
dir.25

K›saca söylemek gerekirse:
- Ebû Eyyûb el-Ensârî sahâbîdir.
- ‹stanbul’a gelmifltir.
- Burada flehîd düflmüfl ve buraya def-

nedilmifltir.
- Eyüp Sultan’da bulunan kabri, bir sa-

hâbî kabri olarak gönül rahatl›¤›yla ziya-
ret edilebilir.

B. SAHÂBÎ OLDU⁄U 
B‹L‹NEN, ANCAK
‹STANBUL’A GELMEM‹fi

OLANLAR
Bu gruba da sadece Ebudderdâ Hazret-

leri girmektedir.
11.. EEbbuuddddeerrddââ::
As›l ad› Uveymir b. Kays olan Ebud-

derdâ Medînelidir ve burada oturan Haz-
rec kabilesine mensuptur.26 Bedir savafl›
hariç, Hz. Peygamber’in yapt›¤› bütün sa-
vafllarda beraberinde bulunmufltur.27 Dört
Halife devrinde de fetih ordular› ile birlik-
te bir çok sefere kat›lm›fl, Hz. Osman dev-
rinde K›br›s’› fetheden donanmada yer al-
m›flt›r.28

Ebudderdâ, Hz. Peygamber’in yan›nda
yetiflmifl ilim ehli bir sahâbî idi. fiam’da za-
man zaman 1000’den fazla kiflinin kat›ld›-
¤› bir ders halkas› vard›.29 Resûl-i Ekrem
Efendimiz devrinde Kur’an’› ezberlemifl ve
tamam›n› ona okumufltur.30 179 civar›nda
hadis nakletti¤i bilinmektedir.31 Hayat›-
n›n sonlar›na do¤ru fiam kad›s› idi. Hicrî
32 (652) tarihinde fiam’da vefat etti ve Ba-
bü’s-sagîr kabristan›na defnedildi.32 Son
zamanlarda kabrinin yan›nda yap›lan bir
kaz›da, üzerinde Kûfî yaz› ile ad› yaz›l›
bulunan çok eskilere ait bir kabir tafl› bu-
lunmufl ve fiam’da Millî Müze’de koruma
alt›na al›nm›flt›r.33

Müslümanlar›n ‹stanbul’a gerçeklefltir-
dikleri ilk seferden yaklafl›k 17 sene önce
vefat etmifltir. ‹stanbul’a hiç gelmedi¤i
halde bugün ülkemizde biri Eyüp Sul-
tan’da, biri Üsküdar - Karaca Ahmet’te, bi-
ri Konya’da Konya Ere¤lisi’nde, biri de
Bart›n’da olmak üzere dört ziyaret mahalli
bulunmaktad›r.34 Eyüp Sultan’daki türbesi
Zal Mahmûd Pafla caddesi üzerindedir.
1682 tarihinde vefat eden ve Eyüp Sultan
civar› ile ilgili ayr›nt›l› bilgi veren Evliya
Çelebî’nin türbeye de¤inmemesi, türbenin
bu tarihten sonra ortaya ç›kt›¤›n› göster-
mektedir. Bugün üstü aç›k olan türbe 1835
tarihinde di¤er sahâbe kabirleri ile birlikte

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

18 ‹bn Abdülber, eell--‹‹ssttîîââbb ffîî
mmaa’’rriiffeettii’’ll--aasshhââbb, II, 424-425.
19 Zehebî, SSiiyyeerruu aa’’llââmmii’’nn--nnüübbeellââ,
II, 405.
20 ‹bn Sa’d, eett--TTaabbaakkââttüü’’--kküübbrrââ,
VIII, 126.
21 Hac› Cemal Ö¤üt, EEyyyyûûbb SSuull--
ttaann, II, 264.
22 Örnek olmak üzere bkz. ‹bn
Sa’d, eett--TTaabbaakkââttüü’’ll--kküübbrrââ, III,
484; Taberânî, eell--MMuu’’cceemmüü’’ll--kkeebbîîrr,
IV, 117 vd..
23 Hüseyin Algül, “Ebû Eyyûb el-
Ensârî”, DDiiyyaanneett ‹‹ssllââmm AAnnssiikk--
llooppeeddiissii, X, 124.
24 Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 22; ‹bn
Kesîr, TTeeffssîîrruu’’ll--KKuurr’’âânnii’’ll--AAzzîîmm, I,
331-332; ‹bnü’l-Esîr el-Cezerî, eell--
KKââmmiill ffîî’’tt--ttâârrîîhh, III, 459.
25 -Hüseyin Algül, “Hâlid b.
Zeyd (Ebû Eyyûb el-Ensârî)”,
EEyyüüpp SSuullttaann SSeemmppoozzyyuummuu TTeebbllii¤¤--
lleerr, VI, 22.
26 Zehebî, SSiiyyeerruu aa’’llââmmii’’nn--nnüübbeellââ,
II, 335.
27 ‹bnü’l-Esîr el-Cezerî, ÜÜssddüü’’ll--
ggââbbee ffîî mmaa’’rriiffeettii’’ss--ssaahhââbbee, VI, 97.
28 ‹bn Kesîr, eell--BBiiddââyyee vvee’’nn--
nniihhââyyee, VII, 159.
29 Zehebî, SSiiyyeerruu aa’’llââmmii’’nn--nnüübbeellââ,
II, 353.
30 Zehebî, aa..gg..ee., II, 336.
31 ‹bn Hazm, EEssmmââüü’’ss--ssaahhââbbeettii’’rr--
rruuvvââtt,, s. 52.
32 Abdullah Ayd›nl›, “Ebu’d-Der-
dâ”, DDiiyyaanneett ‹‹ssllââmm AAnnssiikkllooppeeddiissii,
X, 310.
33. Raflit Küçük, “‹stanbul’da
Medfûn Oldu¤u Söylenen
Sahâbelerden Ebu’d-Derdâ”, EEyyüüpp
SSuullttaann SSeemmppoozzyyuummuu TTeebbllii¤¤lleerr, VI,
27.
34 A. Süheyl Ünver, ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa
SSaahhââbbee KKaabbiirrlleerrii, s. 25; ‹. Hakk›
Konyal›, KKoonnyyaa EErree¤¤llii TTaarriihhii, s.
544; Raflit Küçük, “‹stanbul’da
Medfûn Oldu¤u Söylenen Sahâbe-
lerden Ebu’d-Derdâ”, EEyyüüpp SSuullttaann
SSeemmppoozzyyuummuu TTeebbllii¤¤lleerr, VI, 26.
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Sultan II. Mahmûd (1808-1839) taraf›n-
dan onar›lm›flt›r.35 Türbede iki kabir var-
d›r ve her ikisine de hem flâhide ve hem de
ayak tafl› dikilmifltir. Tafllarda herhangi bir
yaz› bulunmamaktad›r. ‹ki kabirden han-
gisinin Ebudderdâ’ya ait oldu¤u da belli
de¤ildir.36

Özetle söylemek gerekirse:
- Ebudderdâ Medîneli bir sahâbîdir.
- Sahâbî oldu¤u konusunda herhangi

bir tereddüt bulunmamaktad›r.
- Müslümanlar›n ilk ‹stanbul seferin-

den 17 sene kadar önce fiam’da vefat etti-
¤i ve buraya defnedildi¤i kesindir.

- ‹stanbul’a hiç gelmemifltir.
- Eyüp Sultan’da bulunan ziyaretgâh›-

n›, flayet baflka kimseye ait bir kabir de¤il-
se onun makam› olarak düflünmek müm-
kündür.

C. SAHÂBE ARASINDA 
‹SM‹ GEÇMED‹⁄‹ HALDE
SONRADAN SAHÂBÎ 
OLARAK DE⁄ERLEND‹-
R‹LM‹fi OLANLAR
Bunlar befl kiflidir.
11.. EEddhheemm::
Türbesi, Cezerî Kas›m Pafla Mahallesi

Abdurrahman fieref Bey Caddesinde Ar-
pac› Mescidi’nin karfl›s›ndad›r.37 Türbede
orijinal bir kitabe yoktur.38 Türbe içinde
bulunan üç sandukadan biri Edhem’in kab-
ridir.39 Bu kabrin önüne sülüs hatl› çok es-
ki olmayan bir levha konmufltur ki üzerin-
de flunlar yaz›l›d›r:

“Hz. Hâlid rad›ye anhü Rabbühü’l-Vâ-
hid / sakas› Edhem Hazretlerinin / mefl-
hed-i âlîleri fâtiha / hicretü’n-Nebî sene
46”.

‹stanbul’daki sahâbe kabirleri hakk›nda
eser yazan günümüz müellifleri bu levha-
daki bilgilere dayanarak Edhem’i bir sahâ-
bî ve Ebû Eyyûb el-Ensârî Hazretlerinin
sakas› olarak de¤erlendirmektedirler.40

Oysa bu bilgi tamamen yanl›flt›r. Ed-
hem’in sahâbî olmakla hiçbir alâkas› yok-

tur. 1787 tarihinde vefat eden Hüseyin
Ayvansarâyî Hadîkatü’l-cevâmi’ isimli ese-
rinde Arpac› Mescidi’nden bahsederken
flunlar› söylemektedir:

“Arpac› Mescidi’nin mukabilinde tür-
be-i mahsûsada fieyho¤lu Edhem Baba
medfûndur ki Akflemseddîn Hazretlerinin
pîrdafllar›ndan olup Feth-i Kostantiniy-
ye’de beraber olanlardand›r.”41

Ayvansarâyî’nin verdi¤i bu bilgi Ed-
hem’in Akflemseddîn’in müridlerinden ol-
du¤unu, onunla beraber ‹stanbul’un fethi-
ne kat›ld›¤›n›, vefat ettikten sonra da bu-
raya defnedildi¤ini çok aç›k bir flekilde or-
taya koymaktad›r. Edhem 1460 y›llar› ci-
var›nda vefat etmifltir.42

Özetle söylemek gerekirse:
- Edhem sahâbeden de¤il, ‹stanbul’un

fethinde bulunmufl gâzîlerden biridir.
- Bu isim daha çok Türkler taraf›ndan

kullan›l›r.
- Sahâbe aras›nda Edhem ismiyle bili-

nen hiç bir sahâbî bulunmamaktad›r.
- Levhada geçen ve Edhem’in Ebû Ey-

yûb el-Ensârî Hazretlerinin sakas› oldu¤u-
nu bildiren bilgi yanl›flt›r.

- Levhadaki 46 hicrî tarihi de do¤ru
de¤ildir. Müslümanlar›n ilk ‹stanbul seferi
hicrî 49 y›l›nda olmufltur.

- Edhem’in türbesi sahâbî türbesi ola-
rak de¤il, bir fetih gâzisinin türbesi olarak
ziyaret edilmelidir.

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

35 Mehmet Nermi Haksan, EEyyüüpp
SSuullttaann TTaarriihhii, s. 149.
36 Mehmet Hocao¤lu, ‹‹ssttaann--
bbuull’’ddaakkii SSaahhââbbee KKaabbiirrlleerrii, s. 123.
37 Mustafa Özdamar, ‹‹ssttaann--
bbuull’’ddaa MMaakkaamm vvee MMeevvkkiilleerrii
BBuulluunnaann fifieehhîîdd SSaahhââbbeelleerr, s. 35.
38 Mehmet Nermi Haksan, EEyyüüpp
SSuullttaann TTaarriihhii, s. 150.
39 Necdet ‹flli, ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa SSaahhââbbee
KKaabbiirr vvee MMaakkaammllaarr››, s. 35.
40 A. Süheyl Ünver, ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa
SSaahhââbbee KKaabbiirrlleerrii, s. 29; Has›rc›-
zâde, ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa SSaahhââbbee vvee EEvv--
lliiyyaa KKaabbiirrlleerrii, s. 74; fievket Gürel,
EEyyyyüübb SSuullttaann ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa SSaahhââbbee
KKaabbiirrlleerrii, s. 93.
41 Hüseyin Ayvansarâyî, HHaaddîî--
kkaattüü’’ll--CCeevvââmmii, I, 248.
42 Mehmet Nermi Haksan, EEyyüüpp
SSuullttaann TTaarriihhii, s. 150.

25

Türbe Avlusu
Kartpostal Nezih Baflgelen
Koleksiyonu’na aittir



22.. MMuuhhaammmmeedd eell--EEnnssâârrîî::
Kabri Eyüp Sultan’da Dökmeciler Ma-

hallesinde ayn› isimli camiin avlusunda-
d›r.43 Dökmeciler Camii 1587 y›l›nda ve-
fat eden Kazasker Mehmet Bâk›r Efendi
(ö.1589) taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.44 Hüse-
yin Ayvansarâyî (ö.1787) bu camiyi gör-
müfl, onu tan›tm›fl, ancak bahçesinde sahâ-
be kabri bulundu¤undan bahsetmemifl-
tir.45 Cami, 1895 depreminde harab olmufl
ve Emine ve Fat›ma isimli iki han›m tara-
f›ndan tamir ettirilmifl, bu tamir esnas›nda
konan kitabede de sahâbe kabrinden söz
edilmemifltir.46

Camiin avlusunda bugün etraf› alçak,
tafl duvarla çevrili bir kabir mevcuttur. Bu
kabrin flâhidesinde “Merhûm ve ma¤fûr
Mehmed / Çavufl an evlâdi Câbir / Ensârî
rad›yallahü anhü / ruhu için fâtiha sene
1052 (1642)” kayd› yer almaktad›r. Yan
taraf›nda da yeni yaz› ile “Sahâbe-i Ki-
râm’dan Hz. Câbir R. A. o¤lu Muhammed
el-Ensârî R. A. Hazretlerinin kabridir” ya-
z›l› bir tabela konmufltur.

Dökmeciler Camii’nin bahçesinde sa-
hâbe kabri bulundu¤u bilinmiyordu. 1950
ve 1960’l› y›llarda ‹stanbul’daki sahâbe ka-
birleri hakk›nda eser yazan Süheyl Ünver
ve Has›rc›zâde gibi müellifler böyle bir sa-
hâbe kabrinden hiç bahsetmemifllerdir. ‹lk
defa fievket Gürel, kaleme ald›¤› Eyüp
Sultan ‹stanbul’da Sahâbe Kabirleri isimli
kitab›nda 1985 y›l›nda bu ismi zikretmifl,47

daha sonra yaz›lan eserlerde Muhammed
el-Ensârî’ye yer verilmeye bafllanm›flt›r.48

Özetle söylemek gerekirse:
- Kabrin flâhidesi gerçek, verilen bilgi-

ler de do¤ru ise bu kabir sahâbeden birine
ait de¤il, Câbir b. Abdullah’›n veya çok
geç devirlerde yaflam›fl Câbir isimli bir ki-
flinin soyundan gelen birine ait olmal›d›r.

- Kabrin bir sahâbîye ait olmad›¤› ke-
sindir. Çünkü mevtân›n ad› aç›k olarak
Mehmet Çavufl fleklinde tespit edilmifltir.

- Araplarda çavufl kelimesi kullan›lmaz.
Bu kelime Türkçe’dir. Dolay›s›yla kabir bir
Türk’e aittir.

- Kabrin bir sahâbe kabri oldu¤una da-
ir bilgiler son y›llarda ortaya at›lm›flt›r.

- Muhammed el-Ensârî’nin kabri sahâ-
be kabri olarak de¤il, Mehmet Çavufl’un
kabri olarak ziyaret edilmelidir.

33.. ÂÂmmiirr ((AAbbddüüssssââdd››kk ÂÂmmiirr bb.. UUbbââddee bb..
SSââmmee))::

Türbesi Eyüp - E¤rikap› d›fl›nda ve me-
zarl›k içindedir.49 Mezarl›k ortas›nda bu-
lunmas› buran›n bir kabir oldu¤unu gös-
termekte ise de sahâbe kabri oldu¤u kesin
de¤ildir. Kabrin flâhidesinde flunlar yaz›l›-
d›r: “Hüve’l-Hayyü’l-Bâkî / Hâze’l-merka-
dü’fl-flerîf / min ashâbi’l-kirâm / Abdüssâ-
d›k Âmir / b. Ubâde b. Sâme / rad›yallâhü
teâlâ anhü / ve nefeanallâhü bi-flefâatihi /
târih-i ta’mîr1205 M. Gurre”50

Mezar tafl›nda yer alan bu bilgiler, bu-
rada daha önce var olan bir kabrin 1790
milâdî tarihine tekâbül eden hicrî 1205 y›-
l›nda tamir edildi¤ini göstermektedir. Ev-
liyâ Çelebî’nin (ö.1684) ve Hüseyin Ay-
vansarâyî’nin (ö.1787) hiç bahsetmedikle-
ri bu kabrin söz konusu tamirden sonra sa-
hâbe kabrine dönüfltü¤ü anlafl›lmaktad›r.
Mehmet Nermi Haksan Eyüp Sultan Tari-
hi isimli eserinde bu kabirle ilgili olarak
flöyle bir bilgi nakleder:

“Türbenin d›fl›nda ve bafl taraf›nda son
zamanlarda toprak alt›ndan ç›kar›lan bir
flâhide üzerinde (Enderûn-i Saray-› Galata
Hümâyûnunda iken vedâ-› âlem-i fânî
eden Hâf›z Mehmed Sâd›k kulu 1111 ve-
ya 1181 (1699 veya 1767) M. Gurre) diye
yaz›l›d›r. Garip bir isim ve M. Gurre ben-
zerli¤i vard›r.”51

Mehmet Nermi Haskan’› flüpheye sev-
keden husus önemlidir. Çünkü “Abdüssâ-
d›k” “Sâd›k kulu”nun Arapças›d›r. Bu du-
rum Mehmed Sâd›k kulu’nun kabrinin Ab-
düssâd›k olarak de¤iflti¤i ve sahâbe kabri-
ne dönüfltü¤ü konusunda kuflku uyand›r-
maktad›r. Her iki flâhidedeki M. Gurre
benzerli¤i de dikkat çekicidir. Yine mev-
cut flâhidenin hâtun kabirlerine konan flâ-
hidelere benzemesi bir az gariptir.52

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

43 Necdet ‹flli, ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa SSaahhââbbee
KKaabbiirr vvee MMaakkaammllaarr››, s. 31.
44 Tahsin Öz, ‹‹ssttaannbbuull CCaammiilleerrii,
I, 49.
45 Hüseyin Ayvansarâyî,
HHaaddîîkkaattüü’’ll--cceevvââmmii, I, 266.
46 Mehmet Nermi Haksan, EEyyüüpp
SSuullttaann TTaarriihhii, s. 44.
47 fievket Gürel, EEyyyyüübb SSuullttaann ‹‹ss--
ttaannbbuull’’ddaa SSaahhââbbee KKaabbiirrlleerrii, s. 90.
48 Örnek olmak üzere bkz. Necdet
‹flli, ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa SSaahhââbbee KKaabbiirr vvee
MMaakkaammllaarr››, s. 31-32.
49 A. Süheyl Ünver, ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa
SSaahhââbbee KKaabbiirrlleerrii, s. 13.
50 Necdet Y›lmaz - Coflkun Y›l-
maz, ‹‹ssttaannbbuulllluu SSaahhââbbeelleerr, s. 221.
51 Mehmet Nermi Haksan, EEyyüüpp
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Özetle söylemek gerekirse:
- Bütün sahâbîleri ihtiva eden kaynak-

larda yap›lan taramada Âmir b. Ubâde b.
Sâme isimli bir sahâbî ile karfl›lafl›lmam›fl-
t›r.

- Abdüssâd›k isimli bir sahâbî de yok-
tur.

- Türbede, tamir tarihi olan 1790 y›l›n-
dan önce sahâbe kabri bulundu¤una dair
bir bilgiye raslanmam›flt›r.

- Kabrin, önceleri bir kifliye ait iken
sonradan bilinmeyen bir nedenle sahâbe
kabri ve türbesine dönüflmüfl olmas› kuv-
vetle muhtemeldir.

- Buras› sahâbe kabri olarak de¤il,
Mehmed Sâd›k kulu’nun kabri olarak ziya-
ret edilmelidir.

44.. HHââffiirr::
E¤rikap›’da sur d›fl›nda ve sura bitiflik

olarak inflâ edilen bir türbede Hâfir isimli
bir sahâbînin kabri bulundu¤u söylenmek-
tedir.53 Bu sahâbe kabri hiç yok iken Sul-
tan I. Mahmûd zaman›nda (1730-1754)
uzun y›llar Dârussaâde a¤al›¤› yapan Hac›
Beflîr A¤a (ö.1746) taraf›ndan ihdâs edil-
mifltir.54

Kabrin keflf yoluyla tayin ve tespit
edildi¤i bilinmektedir.55 Keflften sonra bu-
rada yatan›n Hâfir isimli bir sahâbî oldu¤u
ilân edilmifl, Hâfir’in de Ebû Eyyûb el-En-
sârî’nin ye¤eni (k›z kardeflinin o¤lu) oldu-
¤u söylenmifl, ve o günden sonra kabir sa-
hâbe kabri olarak ziyaret edilmeye bafllan-
m›flt›r.56

Özetle söylemek gerekirse:
- Sahâbe aras›nda Hâfir ismiyle bilinen

bir sahâbî yoktur.
- Kabrin Hac› Beflîr A¤a taraf›ndan

keflf yoluyla tespit edildi¤i ve ondan sonra
sahâbî kabri ilân edildi¤i çok aç›kt›r.

- Hâfir isminin neye dayanarak verildi-
¤i bilinmemektedir.

- Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin Hâfir isimli
bir ye¤eni oldu¤unu hiçbir kaynak teyid
etmemektedir.

- Bu durumda, e¤er baflka birine ait bir
kabir de¤ilse buras› ne makam ve ne de
kabirdir.

55.. KKââ’’bb::
Türbesi Ayvansaray’da sur d›fl›nda

meydandad›r.57 Bu türbe 1835 y›l›nda Sul-
tan II. Mahmûd (1808-1839) taraf›ndan
bütün türbelerle birlikte sahâbe kabri ola-
rak onar›lm›fl ve öyle kalm›flt›r.58 Eyüp ve
civar›n› tan›tan eski kaynaklarda ismi geç-
meyen Kâ’b’›n ve türbesinin içinde ve d›-
fl›nda her hangi bir kitabe bulunmamakta-
d›r. Sadece yak›n tarihlerde kondu¤u anla-
fl›lan bir flâhide vard›r.59 Türbe son y›llar-
da yeniden tamir edilmifltir.

Burada yatt›¤› söylenen Kâ’b’›n kim ol-
du¤u belli de¤ildir. Sahâbenin hayat›na
tahsis edilen ilk döneme ait eserlerde bir
çok Kâ’b isimli sahâbîden bahsedilir. An-
cak bunlardan hiç birinin ‹stanbul ile bir
alâkas› yoktur. En meflhurlar› Kâ’b b. Zü-
heyr (ö.24/645), Kâ’b b. Adî (ö.25/646),
Kâ’b b. Mâlik (ö.50/670) ve Kâ’b b. Ucre
(ö.52/672) olan bu sahâbîlerden hiç biri-
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nin ‹stanbul’a geldi¤i bilinmemektedir.60

Bilinenler d›fl›nda Kâ’b isimli bir sahâbînin
olabilece¤i söylense bile kaynaklarca te-
yid edilemeyece¤i için bir anlam ifade et-
meyecektir.

Özetle söylemek gerekirse:
- Sahâbî oldu¤u söylenen bu Kâ’b te-

melli mechul bir kiflidir.
- Sahâbeden oldu¤una dair kaynaklar-

da hiçbir ipucu bulunmamaktad›r.
- Türbe ve kabir flayet baflka birine ait

de¤ilse buras› ne kabir ve ne de makamd›r.

III. SONUÇ
Bütün bu söylenenlerden flu genel so-

nuca ulafl›lmaktad›r:
Eyüp ilçe s›n›rlar› dahilinde kabri bulu-

nan ve sahâbî oldu¤u söylenen yedi flahsi-
yetten sadece Ebû Eyyûb el-Ensârî Haz-
retleri gerçekten sahâbîdir. Yine sadece o
‹stanbul’a gelmifl, burada flehîd düflmüfl ve
buraya defnedilmifltir. Ebudderdâ da yine
sahâbîdir. Ancak ‹stanbul’a gelmedi¤i gibi
müslümanlar›n ilk ‹stanbul seferinden çok
önce fiam’da vefat etmifltir. Bunlar d›fl›nda
kalan befl türbe veya kabir sahibinin sahâ-
be aras›nda ismi geçmemektedir. Kabirler
de ya birine ait iken sonradan sahâbe kab-
rine dönüflmüfl veya hiç yok iken zamanla
ihdâs edilmifllerdir. De¤iflik maksatlarla
yap›lan bu iflin as›l amac›na Prof. Dr. A.
Süheyl Ünver Hoca iflaret etmifltir. “‹stan-
bul’da Sahâbe Kabirleri” konusunda ilmî
anlamda ilk ciddî çal›flman›n sahibi olan
Süheyl Hoca eserinin bafl taraf›nda flu tes-
pitte bulunmaktad›r:

“Sahâbe kabirlerinin hepsi Fatih zama-
n›ndan beri gelmez. Tarihlerimizin zay›f
devirlerinde veya padiflahlar›n müflkil ruhî
durumlar›nda da güya ilham olunmufl veya
rüyada görmüfller gibi bir çok türbeler ya-
p›lm›flt›r. Bu suretle kendi ve halk›n mane-
viyat›n› böyle tutmak istemifllerdir.”61

Dolay›s›yla, sahâbe kabridir denen her
yerde gerçekte sahâbe kabri bulunmad›¤›
anlafl›lmaktad›r.

IV. ÖNER‹LER
11.. fiahsiyet olarak tan›nmayan ve yafla-

d›¤› bilinmeyen sahâbîler için geçmiflte ol-
du¤u gibi günümüzde de kabir üretilmeye
devam edilmektedir. Mevcut kabirlerden
üç dört tanesi son 30-40 y›ll›k zaman dili-
mi içerisinde ortaya ç›km›flt›r. Halbuki
böyle asl› bulunmayan fleylerle meflgul ol-
maya geçmiflte gerek yoktu. Bugün de bu-
na ihtiyaç yok. ‹llâ bir fley yap›lacaksa, ‹s-
tanbul’a kesin olarak geldi¤i bilinen Ab-
dullah b. Ömer, Abdullah b. Abbâs, Ab-
dullah b. Zübeyr ve Fedâle b. Ubeyd gibi
önemli sahâbîler var. Meselâ bunlar ad›na
bir makam yap›labilir.

22.. ‹stanbul’un fethine kat›lm›fl binlerce
flehîd ve gâzimiz var. Bugün bunlar›n kaç
tanesinin ismi ve kabri biliniyor? Kana-
atimce bilinenler çok de¤il. Bence geçmifl-
te bunlar isim ve defnedildikleri yer olarak
tespit edilmeli idi. Bunlar nam›na türbe ve
makamlar yap›lmal› idi. Meselâ, Ayvansa-
ya’da surlar aras›ndaki Toklu Dede Hazi-
resi fetih flehitlerinin defnedildi¤i yerler-
den biridir. Oray› iyi bir ziyaret mahalli
yapmak mümkündü. Üzülerek belirtelim.
Bugün bile oras› fetih flehîdlerinin flan›na
uygun bir ziyaret yeri de¤il. Yani olmayan
sahâbî ve türbe üretmeye gerek yok.
Olanlar için güzel fleyler yap›lmal›. Bu ye-
terli olur.
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‹stanbul, kuruldu¤u tarihten itibaren sa-
hip oldu¤u co¤rafî konumu yan›nda eko-
nomik, stratejik ve jeopolitik önemi dola-
y›s›yla birçok millet taraf›ndan ele geçiril-
meye çal›fl›lm›fl, ancak afl›lmaz surlar› ve
flehrin savunmas›n›n kolay olmas› dolay›-
s›yla as›rlarca ele geçirilememifltir. Biz bu
makalemizde, kuruluflundan itibaren çeflit-
li milletler taraf›ndan gerçeklefltirilmifl
olan ‹stanbul kuflatmalar› ile bu kuflatmalar
s›ras›nda Eyüp ve Haliç’in rolü üzerinde
duracak ve bu cephenin fetihle sonuçla-
nan son kuflatmadaki önemini belirtmeye
çal›flaca¤›z.

Yayg›n efsaneye göre M.Ö. 659 y›l›nda
Byzas taraf›ndan bir Megara kolonisi ola-
rak kurulmufl olan ve kurucusunun ad›n-
dan dolay› Byzantion olarak an›lan ‹stan-
bul, co¤rafî konumu ve stratejik önemi se-
bebiyle her zaman çevresindeki devlet ve
hükümdarlar›n ilgisini çekmifl ve tarih bo-
yunca birçok defa kuflat›larak elde edilmek
istenmifltir. Nitekim M.Ö. 340 y›l›nda
Makedonya Kral› Philip taraf›ndan kara-
dan ve denizden yap›lm›fl olan ilk kuflatma
baflar›s›zl›kla sonuçlanm›fl, M.S. 73 y›l›nda
gerçeklefltirilen kuflatma sonunda ise flehir
Roma ‹mparatorlu¤u’nun hâkimiyeti alt›na
al›nm›flt›r1.

Büyük Roma ‹mparatorlu¤u’nun uçsuz
bucaks›z topraklar›n›n do¤u bölgesinde
bulunan ‹stanbul, siyasî, askerî ve stratejik
mevkiinin önemi yan›nda tabii güzellikle-
re de sahip olmas› dolay›s›yla sürekli ola-
rak geliflmifl ve tarihin her döneminde bir
cazibe merkezi olmufltur. Romal›lar, ‹m-
parator I. Konstantinos (324-337) zama-
n›nda âdeta yeniden infla ettikleri bu flehri
imparatorlu¤un yeni baflkenti olarak seç-
mifllerdi (330). fiehrin Byzantion olan ad›
bu ikinci kurucusundan dolay› art›k Kons-
tantinopolis olmufl ve bütün Ortaça¤ bo-
yunca bu isimle an›lm›flt›. ‹stanbul, Roma
‹mparatorlu¤u’nun ikiye ayr›lmas›ndan
(395) sonra ise imparatorlu¤un do¤u yar›-
s›n›n, yani sonradan Bizans olarak an›la-
cak olan Do¤u Roma ‹mparatorlu¤u’nun
baflflehri oldu. Siyasî baflkent oluflunun ya-
n› s›ra ayn› zamanda H›ristiyanl›¤›n do¤u-
daki merkezi de olan ‹stanbul; Marmara
Deniziyle, Adalar›yla, Bo¤az›yla ve Alt›n
Boynuzuyla Ortaça¤’da “fiehirlerin Krali-
çesi” unvan›n› alm›flt›. Buras› ayn› zaman-
da do¤u ile bat› aras›nda bir köprü özelli-
¤i tafl›maktayd›.

‹stanbul, bütün bu özelliklerinden dola-
y› baflta Hun, Avar, Bulgar ve Peçenek
Türkleri olmak üzere Sâsanîler, Araplar,
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1 Ifl›n Demirkent, “‹stanbul: Tarih
- Kuruluflundan Fethe Kadar”,
Türkiye Diyanet Vakf› ‹slâm An-
siklopedisi, Cilt 23 (‹stanbul
2001), s. 205.

‹stanbul’un Fethi’nde
kalyonlar›n çekilifli
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Ruslar ve Macarlar gibi pek çok millet ta-
raf›ndan defalarca kuflat›lm›fl; ancak müs-
tahkem surlara sahip olmas› ve sahip oldu-
¤u co¤rafî konumunun savunmas›n› kolay-
laflt›rmas› dolay›s›yla ele geçirilememifltir.
fiehri fethetmeyi baflaran ise yaln›zca Os-
manl›lar olmufl ve Sultan II. Mehmed’in, 6
Nisan 1453 tarihinde bafllatm›fl oldu¤u
son kuflatma, 53 gün süren mücadeleden
sonra hem Türk tarihi ve hem de dünya
tarihi bak›m›ndan önemli sonuçlar meyda-
na getirmifl olan fetihle sonuçlanm›flt›r.

Bizans ‹mparatoru II. Theodosios (408-
450), gittikçe artan d›fl tehlike karfl›s›nda
baflkenti müdafaa etmek için flehrin her ta-
raf›n›, büyük bir bölümü hâlâ ayakta kal-
m›fl olan surlarla çevirmiflti. fiehrin etraf›n›
çevreleyen bu surlar› muhasara savafllar›
ile geçerek flehre girmek güçtü. Kara, Ha-
liç ve Marmara olmak üzere üç k›s›mdan
oluflan ‹stanbul surlar› Ortaça¤’›n en güçlü
savunma hatt› idi2. Bu surlar, bilhassa Av-
rupa Hunlar›’n›n Bizans’a yönelik ak›nlar›-
n› önlemek üzere V. yüzy›l›n ilk yar›s›nda
infla edilmiflti. Buna ra¤men Avrupa/Bat›
Hun Hükümdar› Attilâ (434-453), Bizans’›
vergiye ba¤lam›fl ve ‹stanbul yak›nlar›na
kadar gelerek flehri büyük bir korku içinde
b›rakm›flt›. Ancak o, kalabal›k bir ordu ile
Büyükçekmece’de bulundu¤u s›rada (447)
imparatorun gönderdi¤i elçilerle yapt›¤›
antlaflmadan sonra geri dönmüfl ve böyle-
ce ‹stanbul, bu Türk hükümdar›n›n bask›-
s›ndan kurtulmufltu3.

Türklerin ‹stanbul üzerine düzenledik-
leri ikinci sefer ise yine bat›dan gelen Avar
Türkleri taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.
Bat› Hun Devleti’nin y›k›lmas›ndan sonra
k›sa zamanda Balkanlar’a hâkim olan Avar-
lar, Trakya’y› ele geçirdikten sonra Çor-
lu’ya kadar ilerleyerek Bizans’› vergi öde-
meye mecbur b›rakm›fllard›. 616 y›l›nda
‹stanbul surlar› önünde görünen Avarlar,
on y›l sonra flehri daha fliddetli bir flekilde
kuflatm›fllard›. 626 y›l› Temmuz ay› so-
nunda bafllam›fl olan bu kuflatma s›ras›nda
Haliç’ten Marmara k›y›lar›na kadar bütün

kara surlar› boyunca yay›lm›fl olan Avar
ordusu her türlü muhasara aletleriyle sur-
lara hücum ediyor, kap›lar› k›r›p flehre gir-
meye çal›fl›yordu. Ancak, üç gün devam
eden bu ilk genel hücum s›ras›nda Bizans-
l›lar›n kulland›klar› Grek Atefli4 dolay›s›y-
la Avarlar çok fazla kay›p verdiler. Bu s›ra-
da do¤udan da Sâsanîler (‹ranl›lar) Anado-
lu’yu geçerek ‹stanbul Bo¤az›’na kadar gel-
mifl ve Kad›köy ile Üsküdar aras›nda ka-
rargâh kurmufllard›. Hatta Sâsanî Hüküm-
dar› Hüsrev, Avarlar ile flehrin muhasaras›
ve zapt› konusunda birlikte hareket etmek
üzere anlaflm›flt›. Ancak Sâsanîler, donan-
malar› olmad›¤› için Bo¤az’› geçip Avarlar-
la birleflemediler5.

Öte yandan Avarlar, kara surlar› önün-
deki baflar›s›zl›k üzerine hücumlar› Haliç
taraf›ndan da desteklemeyi düflündüler.
Zira ‹stanbul ancak, kara surlar›na göre
daha zay›f olan Haliç surlar›ndan yap›lan
hücumlarla al›nabilirdi. Avar ordusunda
bulunan ‹slav birlikleri, Tuna üzerindeki
seferleri dolay›s›yla deniz savafllar›nda da
tecrübeli idiler. Bu birlikler, Haliç’te yap›l-
mas› düflünülen bir deniz savafl› için gerek-
li olan muharebe sandallar›n› Haliç’in iç
kesimlerinde, muhtemelen Kâ¤›thane de-
resi civar›nda infla ettiler. Fakat Haliç’te
yap›lan ilk karfl›laflmada Bizans donanmas›
üstün geldi. Avar Han› bu defa Haliç d›-
fl›nda, ‹stanbul Bo¤az›’nda bulunan Bebek
koyunda meydana getirdi¤i küçük filo ile
Bo¤az’dan geçerek Anadolu k›y›s›ndaki
Sasaniler’den yard›m almak istedi ise de
Bizansl›lar bunu da önlediler. Bunun üzeri-
ne Avar Han›, Kâ¤›thane deresinin Haliç’e
döküldü¤ü yerde toplad›¤› donanma ile
karadan ve denizden bir kere daha hücum
etti. Ancak Haliç’te bulunan Bizans deniz
gücü Avar donanmas›n› bir kez daha a¤›r
bir yenilgiye u¤ratarak bat›rd›. Bu s›rada
Avyansaray’dan Tekfur Saray›’na (Blak-
hernae Saray›) ç›kmay› baflaran az say›da-
ki Avar kuvveti de imha edilince, bütün
seçme ordusunu ve teknik vas›talar› en iyi
kullanan birliklerini Haliç’te yap›lan sa-
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2 ‹stanbul’un etraf›n› çeviren surlar
ve özellikleri hakk›nda bkz. Semavi
Eyice, “‹stanbul Surlar›: Ortaça-
¤›n En Güçlü Savunma Hatt›”,
Popüler Tarih, Say› 33 (May›s
2003), s. 50-55; Ayn› yazar, “‹s-
tanbul Fethinde Bizans’›n Mimarî
Miras›”, Tarihi, Kültürü ve Sana-
t›yla VII. Eyüpsultan Sempozyu-
mu, Tebli¤ler, 9-11 May›s 2003,
‹stanbul 2003, s. 20-27.
3 Türklerin ‹stanbul üzerine gerçek-
lefltirmifl olduklar› seferler ile flehri
kuflatmalar› hakk›nda genifl bilgi
için bkz. ‹brahim Kafeso¤lu, “XII.
Asra Kadar ‹stanbul’un Türkler
Taraf›ndan Muhasaralar›”, ‹stan-
bul Enstitüsü Dergisi, III (‹stanbul
1957), s. 1-16.
4 Rum Atefli, S›v› Atefl ve Maî Atefl
olarak da bilinen ve Bizans askerle-
ri taraf›ndan Grejuva denilen Grek
Atefli, düfltü¤ü yeri yakan ve s›v›
halde bulunan bir maddedir. Üzeri-
ne su döküldü¤ü vakit daha da par-
layan, bazen toprak yuvarlaklar
içinde uzaklara da at›labilen bu
atefl ancak kum veya kireç gibi
maddelerle söndürülebiliyordu.
Grek Atefli hakk›nda daha fazla
bilgi için bkz. Ifl›n Demirkent, Mik-
hail Psellos’un Khronographia’s›,
Ankara 1992, Ek: IV, s. 255-256.
5 Bkz. Kafeso¤lu, “‹stanbul’un
Türkler Taraf›ndan Muhasarala-
r›”, s. 6-7.
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vaflta kaybetmifl olan Avarlar, 13 gün sü-
ren bu kuflatmay› kald›rarak geri dönmek
zorunda kald›lar6.

Avarlardan sonra Balkanlarda hâkimi-
yet kurmufl olan Bulgar Türkleri de za-
manla güçlenmifller ve s›n›rlar›n› Trakya
içlerine kadar geniflleterek Bizans için teh-
like oluflturmufllard›. Nitekim Tervel Han
(702-718) zaman›nda ‹stanbul’u tehdit et-
meye bafllam›fl olan Bulgarlar, güçlü ol-
duklar› Kurum Han (803-814), Omurtag
(814-831) ve Malamir Han (831-836) dö-
nemlerinde surlar önüne kadar gelerek
flehri birkaç defa kuflatm›fllard›7.

Bulgarlar›n ‹stanbul’a yönelik bu faali-
yetleri aras›nda bilhassa Kurum Han’›n
yapm›fl oldu¤u muhasara çok fliddetli bafl-
lam›fl ve flehirde yaflayanlar› büyük bir
korku içinde b›rakm›flt›. Kurum Han; Sof-
ya ve Filibe’yi ele geçirdikten sonra Edir-
ne’yi muhasara alt›na alm›fl ve oradan ‹s-
tanbul surlar› önüne gelerek flehri kuflat›p
hücum etmeye bafllam›flt› (813). Ancak
Marmara’dan Haliç’e kadar bütün kara sur-
lar› önünde hendekler kazd›r›p tahkimat
yapan Kurum Han, kara surlar›na karfl›
yapt›¤› hücumlarda baflar›l› olamay›nca
geri çekilmek zorunda kalm›flt›. Bununla
birlikte ‹stanbul’u ele geçirmek fikrinden
vazgeçmeyen Han, ertesi y›l›n ilkbahar›n-
da tekrar surlar önünde görünmüfltü. fieh-
ri ele geçirmek üzere her türlü haz›rl›k
yapm›fl olan Han, Bulgarlardan baflka ‹s-
lâvlar ile Avarlar› da ordusuna alarak silâh-
land›rm›flt›.

Kurum Han bu kuflatma s›ras›nda, Eyüp
yak›n›ndaki Tekfur Saray› taraf›ndan sur-
lar üzerine hücuma geçmeyi ve zay›f olan
bu cepheden flehre girmeyi plânlam›flt›.
Hatta o, bu sefer, Bizans ‹mparatorlu-
¤u’nun baflkentini ele geçirece¤ine o kadar
inanm›flt› ki flehri ald›ktan sonra buradaki
serveti ülkesine tafl›mak üzere befl bin
kadar araba yapt›rm›fl ve onlar› da surlar
önüne getirmiflti. Ancak onun, surlar
önünde genel hücum için haz›rl›klar›n›
yapt›¤› s›rada a¤z›ndan ve burnundan kan

gelmek suretiyle ans›z›n ölümü üzerine
(13 Nisan 814) Bulgarlar bu kuflatmay› da
kald›rmak zorunda kald›lar8.

Bulgarlardan sonra Ruslar ve Macarlar
da birkaç kez ‹stanbul’u kuflatm›fllard›. Ni-
tekim Ruslar›n 864, 904 ve 936 y›llar›nda
gerçeklefltirmifl olduklar› kuflatmalar ile
daha sonra Macarlar›n yapt›¤› kuflatma da
sonuçsuz kalm›flt›.

‹stanbul muhasaralar› aras›nda önce
Müslüman Araplar›n ve sonra da Osmanl›
Türklerinin gerçeklefltirmifl olduklar› ku-
flatmalar ise Türk-‹slâm tarihi bak›m›ndan
ayr› bir öneme sahiptir. Çünkü Bizans ‹m-
paratorlu¤u’nun baflflehri olan ‹stanbul H›-
ristiyanlar için önemli bir merkez oldu¤u
gibi, Müslümanlar için de Hz. Muham-
med’in ‹stanbul’un al›nmas› gerekti¤i ve
bir gün mutlaka al›naca¤›na dair teflvik
edici söz ve müjdeleri ile fethedilmesi için
yar›fl›lan bir ideal halini alm›flt›9. Nitekim
Müslümanlar, Peygamberimizin bu müj-
desine nail olmak için ‹slâm›n ilk dönem-
lerinden itibaren flehri defalarca kuflatm›fl,
ilk kuflatman›n bafllad›¤› 669 y›l›ndan fet-
he kadar geçen zaman içerisinde binlerce
flehit vermifllerdi.

‹slâm Devleti’nin kurulmas›yla birlikte
Hz. Muhammed zaman›nda bafllayan Bi-
zans gazâlar›, Hz. Ömer devrinde (634-
644) gerçeklefltirilmifl olan Suriye, Filistin
ve M›s›r’›n fethinden k›sa bir süre sonra
Anadolu ve ‹stanbul üzerine yönelmiflti.
Hz. Osman’›n halifelik döneminde (644-
656) Suriye valisi olan Muaviye, ilk ‹slâm
donanmas›n› kurarak K›br›s üzerine bafla-
r›l› seferler yapm›fl ve daha sonra ‹stan-
bul’a karfl› ilk deniz seferini düzenlenmifl-
ti. Ancak bu harekât s›ras›nda Fenike aç›k-
lar›nda Bizans ‹mparatoru II. Konstans
(641-668) kumandas›ndaki donanmayla
karfl›laflan ‹slâm donanmas›, Bizans deniz
kuvvetlerine karfl›, kaynaklarda Zâtü’s-Sa-
vârî Savafl› olarak kaydedilmifl olan baflar›-
l› bir deniz savafl› yapm›fl (655) ve bu gali-
biyetten sonra geri dönmek zorunda kal-
m›flt›. Bununla birlikte bu zaferden sonra
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6 Avarlar›n bu kuflatmas› 31 Tem-
muz’da bafllay›p 12 A¤ustos’a ka-
dar sürmüfltü. Bkz. Kafeso¤lu, “‹s-
tanbul’un Türkler Taraf›ndan Mu-
hasaralar›”, s. 7-10. Buradaki bil-
giye göre “rivayete göre kandan
k›rm›z›laflan Haliç’in sahilleri ölü-
lerle dolmufltu. Aralar›nda kad›n
cesetleri de göze çarp›yordu ki, bun-
dan, di¤er Türk ordular›nda oldu-
¤u gibi, Avar ordusunda da muha-
rebeye kad›nlar›n ifltirak etti¤i an-
lafl›lmaktad›r”.
7 Bkz. Necdet Öztürk, “Fetih Ön-
cesi ‹stanbul Kuflatmalar›”, ‹stan-
bul Arma¤an›: Fetih ve Fatih, ‹s-
tanbul 1995, I, 37.
8 Bkz. Kafeso¤lu, “‹stanbul’un
Türkler Taraf›ndan Muhasarala-
r›”, s. 10-14.
9 Hz. Muhammed “Kostantiniyye
mutlaka fethedilecektir, onu fetheden
kumandan ne güzel kumandan, onu
fetheden ordu ne güzel ordudur”
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV,
335) diyerek ‹stanbul’un fethedil-
mesini Müslümanlara hedef göster-
miflti.
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art›k Müslümanlar için ‹stanbul yolu aç›l-
m›flt›.

Müslümanlar ‹stanbul’u ilk defa, Emevi
Devleti’nin kurucusu olan Halife Muaviye
b. Ebû Süfyan (661-680) zaman›nda ku-
flatm›fllard›. Muaviye, Bizans ‹mparatorlu-
¤u’na a¤›r bir darbe vurmak düflüncesi ile
‹stanbul’a karfl› büyük bir sefer yapmaya
karar vermifl ve ülkenin her taraf›na gönül-
lülerin gelmesi için haber göndermiflti. Bu
seferin görünüflteki sebebi, ‹mparator
Konstans’a isyan eden Ermeniye valisi Sa-
borios’un Muaviye’den yard›m istemesi
idi10. Bunun üzerine Muaviye, haz›rlam›fl
oldu¤u orduyu 668 y›l›nda sahabîden Fe-
dâle b. Ubeyd el-Ensârî kumandas›nda ‹s-
tanbul üzerine gönderdi. Bu orduda Ebû
Eyyub el-Ensârî baflta olmak üzere daha
birçok meflhur sahâbe de bulunuyordu11.
Malatya-Kayseri-Ammurîye-Eskiflehir yo-
lunu takip ederek Kad›köy’e ulaflan bu ‹s-
lâm ordusunda, uzun süren yolculuk ve so-
¤uklar dolay›s›yla büyük kay›plar meyda-
na gelmiflti.

668 y›l› k›fl mevsimini Kad›köy’de geçi-
ren Fedâle, Halife Muaviye’den yard›m is-
temifl; bunun üzerine Halifenin o¤lu Ye-
zid kumandas›nda gönderilmifl olan yar-
d›mc› kuvvetler 669 y›l› ‹lkbahar›nda ‹s-
tanbul’a ulaflm›flt›. Yezid b. Muaviye’nin
gelmesi ile Bo¤az’› geçen Müslümanlar
flehri kuflatmaya bafllad›lar. Muhasara bü-
tün yaz boyunca devam etmifl ise de Orta-
ça¤’›n bu en güçlü askerî tahkimat› olan
surlar› afl›p flehre girmek mümkün olmu-
yordu. Bu s›rada k›fl mevsiminin de yaklafl-
mas› üzerine so¤uklar›n bafllamas› ile ku-
flatma kald›r›larak Suriye’ye dönüldü. Bu
kuflatma s›ras›nda bilhassa Eyüp bölgesin-
den surlara hücum edilmifl ve Müslüman-
lar bu cephede birçok flehit vermifllerdi.
fiehitler aras›nda, ilerlemifl yafl›na ra¤men
sefere kat›lm›fl olan sahâbe Ebû Eyyub el-
Ensârî (Hâlid b. Zeyd) de vard› ve vasiye-
ti gere¤i flehid oldu¤u surlar önünde def-
nedilmiflti12. Ayr›ca bu kuflatmaya Hz.
Hüseyin, Ebû Eyyûb el-Ensârî, Abdullah

b. Abbas, Abdullah b. Ömer, Abdullah b.
Zubeyr gibi daha baflka sahâbe de kat›l-
m›flt›13.

Müslümanlar›n ‹stanbul’u ikinci muha-
saras› yine Halife Muaviye zaman›nda
gerçekleflti. Bu sefer Cünâde b. Ebî Ümey-
ye el-Ezdî kumandas›nda 673 y›l›nda ha-
reket eden ordu Anadolu üzerinden ‹stan-
bul’a do¤ru ilerlerken, ‹slâm donanmas› da
Akdeniz ve Ege sahillerinde baz› önemli
yerlere hâkim olduktan sonra ertesi y›l ‹s-
tanbul önlerine ulaflm›flt›. 674 y›l› yaz
mevsiminde karadan ve denizden bafllat›-
lan ve fliddetli savafllar›n cereyan etti¤i ku-
flatma Eylül sonlar›na kadar devam etti.
Ancak so¤uklar›n bafllamas› üzerine ‹slâm
ordusu Kap›da¤ Yar›madas›’na çekilmek
ve k›fl mevsimini orada geçirmek zorunda
kalm›flt›. 675 y›l›nda tekrar harekete ge-
çen Müslümanlar Bizans donanmas›na
hayli zarar vermesine ra¤men yine isteni-
len sonuca ulafl›lamad›. Bu flekilde yedi y›l
boyunca k›fl mevsimini Kap›da¤ Yar›ma-
das›’nda geçiren ‹slâm ordusu, yaz aylar›n-
da ‹stanbul surlar› önüne gelerek flehri ku-
flat›yordu. Ancak karadan ve denizden ya-
p›lan ve uzun y›llar süren bu muhasara s›-
ras›nda gerek so¤uk ve hastal›k, gerekse
Bizans askerlerinin kullanm›fl oldu¤u Grek
Atefli (Rum Atefli) dolay›s›yla Müslüman-
lar çok fazla kay›p vermelerine ra¤men
baflar›l› olam›yorlard›. Nihayet bu muha-
sara da 680 y›l›nda kald›r›ld›. Bu kuflatma
s›ras›nda kurtulabilen gemiler geri çekilme
s›ras›nda Pamphylia (Antalya) sahilinde
f›rt›naya yakalanm›fl ve ancak çok az k›sm›
sa¤salim dönebilmiflti14.

Müslümanlar›n ‹stanbul’a karfl› yapt›k-
lar› seferler Muaviye’den sonraki Emevi
halifeleri zaman›nda da devam etti. Nite-
kim Halife Velid b. Abdülmelik (705-715)
Maveraünnehir’de, Türkistan’da ve Endü-
lüs’te yapt›¤› büyük fetihleri ‹stanbul’un
fethiyle taçland›rmak düflüncesinde idi. Bu
amaçla o, 714 y›l›nda haz›rl›klara giriflmifl,
ancak bir y›l sonra vefat edince bu düflün-
cesi gerçekleflememiflti. Yerine geçen kar-
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10 Bkz. Casim Avc›, ‹slâm-Bizans
‹liflkileri, ‹stanbul 2003, s. 70.
11 Müslümanlar›n ‹stanbul üzerine
düzenlemifl oldu¤u bu ilk seferdeki
ordu içerisinde 63 civar›nda sahâbî
de vard›. Bkz. Mehmed Efendio¤lu,
“Sahâbe Dönemi ‹stanbul Seferle-
ri”, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
VII. Eyüpsultan Sempozyumu, 9-
11 May›s 2003, Tebli¤ler, ‹stan-
bul 2003, s. 135.
12 Bu sefere kat›lm›fl olan sahâbe-
den Ebû Eyyub el-Ensârî (Hâlid b.
Zeyd), bilindi¤i gibi Hz. Muham-
med, Medine’ye hicret etti¤i zaman
ilk defa evinde misafir oldu¤u flah›s-
t›r. Hz. Muhammed zaman›ndaki
seferlerin biri hariç, hepsine kat›l-
m›flt›r. Yafl›n›n oldukça ilerlemifl ol-
mas›na ra¤men bu sefere de bizzat
kendi arzusu ile kat›lm›flt›. Onun
sefer s›ras›nda ölümü hakk›nda ‹s-
lâm kaynaklar›nda çeflitli rivayet-
ler bulunmaktad›r. Bir rivayete gö-
re o, ordu ‹stanbul’a var›nca hasta-
lanm›fl ve Yezid’e, “Beni düflman
arazisinde gidebilece¤in en uzak ye-
re kadar götür, daha ileriye gideme-
yece¤in yer neresi ise beni iflte orada
defnet, zira ‹stanbul surlar›n›n
önüne mübarek bir adam›n defnedi-
lece¤ini Resülullah’dan duymufl-
tum; umar›m ki o adam ben olay›m”
demifl ve ölümünden sonra arzusu
üzerine surlar önünde bugün onun
ad›yla an›lan Eyüp semtine defne-
dilmifltir. Di¤er bir rivayette ise sa-
vaflarak flehit düflmüfl ve bugün
kabrinin bulundu¤u yere gömül-
müfltür. Müslümanlar›n ‹stanbul’u
kuflatmalar› ve bu konu hakk›nda
genifl bilgi için bkz. Hakk› Dursun
Y›ld›z, “‹stanbul’un Müslümanlar
Taraf›ndan Muhasaralar›”, Lâle,
I/1 (Temmuz 1992), s. 27-32.
13 Necdet Y›lmaz - Coflkun Y›l-
maz, ‹stanbullu Sahâbeler, ‹stan-
bul 2003, s. 47.
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defli Süleyman b. Abdülmelik (715-717),
onun bafllatt›¤› haz›rl›klar› tamamlayarak
kara ve deniz kuvvetlerinden meydana ge-
len kuvvetli bir orduyu ‹stanbul üzerine
gönderdi (Eylül 715). Halifenin kardefli
Mesleme b. Abdülmelik kumandas›ndaki
kara ordusu Marafl-Ammûriye15 yolu ile ‹s-
tanbul’a do¤ru ilerlerken Ömer b. Hubey-
re kumandas›ndaki donanma da deniz yo-
lu ile ‹stanbul’a ulaflt›. Bu s›rada Bizans’ta
III. Leon (717-741) imparator olmufl ve
yaklafl›k bir as›r hüküm sürecek olan Isa-
uria/Suriye hanedan› bafla geçmiflti16. Bin-
bir zorluklardan sonra flehir önüne ulaflm›fl
olan Mesleme, A¤ustos 717’de flehri kara
surlar› cephesinden kuflatmaya bafllad›¤›
s›rada donanma da Haliç’e girmek istemifl,
ancak girifli zincirle kapal› oldu¤u için ba-
flar›l› olamam›fl ve Bizans donanmas› ile
yap›lan savaflta Rum Atefli’nden büyük za-
rar gördü¤ü için geri çekilmek zorunda
kalm›flt›. Kara kuvvetleri ise surlara hücu-
mu sürdürüyordu. Ancak o y›l çok fliddet-
li geçen k›fl mevsimi dolay›s›yla Arap or-
dusu oldukça fazla kay›p verdi. Surlara de-
niz taraf›ndan hücum eden donanma kuv-
vetleri de Rum Atefli’nin verdi¤i zarar do-
lay›s›yla baflar›l› olam›yordu. Bu s›rada
kendilerine M›s›r’dan ve Afrika’dan yar-
d›m amac› ile gönderilen donanma da Le-
on’un bask›n›na u¤rayarak yak›ld›. Ayr›ca
Anadolu’dan geçerek ‹zmit’e kadar ilerle-
mifl olan yard›mc› kara kuvvetleri de Bi-
zansl›lar taraf›ndan pusuya düflürülerek da-
¤›t›lm›flt›. Yine bu s›rada Bulgarlar da arka-
dan ‹slâm ordusuna zarar veriyordu. Ayr›-
ca k›fl mevsiminin çok sert geçmesi Müslü-
man ordusunda önemli zayiat vermiflti. Bü-
tün bu olumsuzluklara ra¤men Halife Sü-
leyman ise, ne pahas›na olursa olsun ‹stan-
bul fethedilmeden bu ordunun geri dön-
memesini istiyordu. Ancak o s›rada Halife
Süleyman’›n ölümü üzerine yerine geçen
Ömer b. Abdülaziz (717-720), flartlar›n el-
veriflli olmad›¤›n› görerek ordunun daha
fazla kay›p vermemesi için Mesleme’nin
muhasaray› kald›rarak derhal geri dönme-

sini istemifl ve böylece Muaviye dönemin-
de yap›lan ilk iki kuflatmadan sonra Müslü-
manlar›n bu üçüncü ‹stanbul kuflatmas› da
baflar›s›zl›kla sonuçlanm›flt›17.

Mesleme komutas›nda gerçeklefltirilen
bu seferde, sadece ‹stanbul’un kuflat›lma-
s›yla kal›nmam›fl, ‹slâm askerleri Gelibo-
lu’dan Trakya’ya geçerek Edirne ve Selâ-
nik dolaylar›na kadar ilerlemiflti. ‹stan-
bul’un en büyük kuflatmas› olan bu sefer
esnas›nda, ilk defa ‹stanbul Perflembe Pa-
zar›’ndaki Arap Camii infla edildi. Kahra-
manl›klar› efsanelefltirilen Battal Gazi de
bu savafla kat›lm›fl ve Anadolu’da vefat et-
miflti18.

Araplar taraf›ndan ‹stanbul’a karfl› yap›-
lan son sefer ise Abbasi halifesi el-Mehdî
(775-785) zaman›nda gerçekleflmifltir. 781
y›l›nda Halifenin o¤lu Hârun kumanda-
s›nda gönderilmifl olan ordu, ‹zmit’te ken-
dilerini durdurmak isteyen Bizans kuvvet-
lerini yenilgiye u¤ratt›ktan sonra Üskü-
dar’a kadar ilerledi. Oradan karfl›ya geçen
‹slâm ordusu flehri kara surlar›ndan kuflat-
ma alt›na ald›. Ancak bir netice al›nama-
y›nca k›sa bir süre sonra anlaflma yap›larak
geri dönüldü19.

Bu kuflatmalardan sonra Müslümanlar
Anadolu üzerine çeflitli zamanlarda ak›n-
lar yaparak büyük seferler düzenlemifl ise-
ler de, bunlar›n hiçbirisi ‹stanbul’u hedef
almam›flt›r. Emeviler ve Abbasilerden son-
ra ‹stanbul’a yönelik ak›nlar› gerçekleflti-
renler ise Selçuklu Türkleri olacakt›r. Zira
‹slâm ordular› Türklerin Müslümanl›¤› ka-
bulü ile yeni bir güç kazanm›fl ve ‹stanbul
yönündeki ilerleyifllerini daha yo¤un bir
flekilde sürdürmeye bafllam›fllard›. XI. yüz-
y›l›n ilk yar›s›nda tarih sahnesine ç›kan
Selçuklular, daha devletlerini kurmadan
önce, keflif amaçl› da olsa Orta Anadolu’ya
kadar ilerleyebilen ak›nlar yap›yorlard›.
Anadolu’ya yap›lan ilk Türk ak›nlar›, Sel-
çuklu hükümdar› Alparslan’›n kalabal›k Bi-
zans ordusuna karfl› 26 A¤ustos 1071’de
kazanm›fl oldu¤u Malazgirt Savafl›’ndan
sonra ise büyük bir fetih hareketine dönüfl-

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

14 Y›ld›z, “Ayn› makale”, s. 28.
Bizans kronik yazarlar› Theopha-
nes ve Nikephoros Kyzikos’un
(Kap›da¤ Yar›madas›) fethiyle
bafllatm›fl olduklar› bu kuflatman›n
yedi y›l sürdü¤ünü kaydetmifllerdir.
Bununla birlikte Bizantinistlere gö-
re kuflatma dört (veya befl) y›l sür-
müfltür. Bkz. G. Ostrogorsky, Bi-
zans Devleti Tarihi, Türkçeye çev.
Fikret Ifl›ltan, Ankara 1991, s.
116. Ayr›ca bkz. Casim Avc›, ‹s-
lâm-Bizans ‹liflkileri, s. 71.
15 Ammûriye, ‹çbat› Anadolu’da
‹stanbul’dan Çukurova’ya giden
eski Bizans askerî yolu üzerinde bu-
gün harabeleri bulunan eski bir fle-
hir ve kale idi.
16 Ostrogorsky, Ayn› eser, s. 145;
fiahin Uçar, Anadolu’da ‹slâm-Bi-
zans Mücadelesi, ‹stanbul 1990, s.
111.
17 Y›ld›z, “Ayn› makale”, s. 28-
29.
18 N. Y›lmaz - C. Y›lmaz, ‹stan-
bullu Sahâbeler, s. 49.
19 Emeviler ve Abbasiler dönemin-
deki ‹stanbul kuflatmalar› hakk›nda
bkz. Marius Canard, “Tarih ve Ef-
sâneye Göre Araplar›n ‹stanbul Se-
ferleri”, çev. ‹smail Hâmi Danifl-
mend, ‹stanbul Enstitüsü Dergisi, II
(‹stanbul 1956), s. 213-259.
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müfltü. Sultan Alparslan’›n plânl› olarak
bafllatm›fl oldu¤u fetih harekât›, Sultan
Melikflah (1072-1092) döneminde h›zla
devam etmifl ve as›rlardan beri mücadele
verilen fakat bir türlü fethedilemeyen Ana-
dolu, k›sa bir zaman içerisinde Türk yurdu
olmufl ve Müslüman ülkesi halini alm›flt›.

Anadolu’nun fetih harekât› s›ras›nda,
Selçuklu hanedan›ndan olan Kutalm›flo¤lu
Süleyman fiah taraf›ndan ‹znik’te kurulan
Türkiye Selçuklu Devleti (1075-1308), ‹s-
tanbul’un yan› bafl›nda faaliyet gösteren
bir Türk devleti olup Bizans’a en büyük ra-
kip idi. Bu s›rada ‹zmir’de bir beylik kur-
mufl olan Çaka Bey ile Balkanlar’da faaliyet
gösteren Peçenek Türkleri de Bizans için
tehlike oluflturmufllard›. Sultan Alparslan
döneminde Anadolu gazalar›na kat›lm›fl
olup daha sonra Bizansl›lar›n eline esir dü-
flen ve sonra kurtularak ‹zmir’de ilk Türk
donanmas›n› meydana getirmifl olan Çaka
Bey, Bizans donanmas› karfl›s›nda üstünlük
sa¤layarak Ege’de bulunan adalar› fethet-
mifl ve Çanakkale ve Gelibolu’yu alarak Bi-
zans’›n Akdeniz ile ba¤lant›s›n› kesmiflti.
Bu dönemde Çaka Bey denizden, Selçuk-
lular Anadolu’dan ve Peçenekler bat›dan
olmak üzere Bizans her yönden Türkler
taraf›ndan abluka alt›na al›nm›flt›. Hatta
Peçeneklerle anlaflm›fl olan Çaka Bey, ‹s-
tanbul’u karadan ve denizden kuflatmak
suretiyle ele geçirmeyi düflünmüfl, ancak
Bizansl›lar Peçeneklere karfl› bir baflka
Türk kavmi olan Kumanlar›, Çaka Bey’e
karfl› da Türkiye Selçuklu Sultan› I. K›l›ç
Arslan’› usta bir siyaset ile kullanarak bu
büyük tehlikeden kurtulmufllard›20.

Bizansl›lar, Çaka Bey’den ve Peçenek-
lerden kurtulmay› baflarm›fl iseler de gerek
Türklerin Anadolu’daki bu h›zl› ilerleyiflle-
ri ve gerekse ‹stanbul’daki dinî anlaflmaz-
l›klar Ortaça¤’›n bu güçlü imparatorlu¤u-
nu siyasî ve askerî yönden oldukça zay›f
düflürmüfltü. fiehri koruyabilmek için d›fl
yard›ma ihtiyaç duyan Bizans imparatorla-
r›, bilhassa Türklere karfl› Avrupa devletle-
rinden yard›m istemek zorunda kalm›fllar

ve Bat›l›lar bu iste¤e, çeflitli zamanlarda
düzenledikleri Haçl› seferleri ile cevap
vermifllerdi. Ancak Bat› H›ristiyan dünya-
s›n›n düzenlemifl oldu¤u bu seferler Bizans
için, Türklerin Anadolu’ya yerleflmelerini
bir süre geciktirmekten baflka bir fleye ya-
ramad›¤› gibi bu seferler imparatorluk için
de zararl› olmufllard›. Zira 1204 y›l›nda
düzenlenmifl olan Dördüncü Haçl› Seferi,
yard›ma muhtaç olan Bizans için büyük
bir felâketin bafllamas›na sebep olmufltu.
Nitekim bu sefer s›ras›nda Haçl›lar ‹stan-
bul’u ele geçirip burada bir Latin Devleti
kurmufllar ve Bizansl›lar, hâkimiyeti yeni-
den kurabilecekleri 1261 y›l›na kadar yö-
netimlerini ‹znik’e tafl›mak zorunda kal-
m›fllard›21. Bizans’›n baflkentinin ilk defa
elden ç›karak Haçl›lar›n eline geçti¤i ve
büyük Bizans ‹mparatorlu¤u’nun parçalan-
d›¤› bu s›rada Anadolu’da yeni bir dönem
bafllam›fl, Selçuklu Türklerinin yerini Os-
manl›lar alm›flt›.

‹stanbul, Osmanl›lar için de daha dev-
letin kuruldu¤u ilk dönemlerden itibaren
mutlak ve tek hedef olmufltu. Nitekim Os-
manl›lar›n ilerleyifli, daha ilk Osmanl› hü-
kümdarlar› Osman (1299-1324) ve Orhan
Gazi (1324-1362) zamanlar›ndan itibaren
Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Deni-
zi yönünde hep ‹stanbul’u hedef alacak fle-
kilde geliflmiflti. Ayr›ca XIV. yüzy›l ortala-
r›ndan itibaren Rumeli’ye geçen Osmanl›
birlikleri bir yandan Balkanlar yönünde
ilerlerken di¤er yandan Edirne üzerinden
‹stanbul’a do¤ru yaklaflmakta idi. Böylece
Osmanl›lar, devletlerini kurduktan elli y›l
sonra ‹stanbul’u her taraftan abluka alt›na
alarak bask› alt›nda tutmaya bafllam›fllard›.

‹stanbul üzerindeki ilk Osmanl› bask›s›,
Bizans imparatorlar›n› belirlenen vergiyi
ödemek ve baz› askerî taahhütlerde bulun-
mak flartlar›n› içeren bar›fl antlaflmalar›n›
imzalamaya zorlamak ve Bizans taht›na
oturacak olan aday›n seçiminde etkili ol-
mak fleklinde nüfuz mücadelesi olarak ken-
dini gösteriyordu. Orhan Bey ve I. Murad
zamanlar›nda Türk kuvvetlerinin bir k›sm›,

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

20 Çaka Bey ile Peçenekler’in ‹s-
tanbul’a yönelik faaliyetleri için
bkz. Akdes Nimet Kurat, Peçenek
Tarihi, ‹stanbul 1937, 164-166,
197-201, 216-217; Osman Tu-
ran, Selçuklular Zaman›nda Tür-
kiye Tarihi, ‹stanbul 1971; Müc-
teba ‹lgürel, “Çaka Bey”, Türkiye
Diyanet Vakf› ‹slâm Ansiklopedisi,
Cilt 8 (‹stanbul 1993), 186-188.
21 Bizans’›n yard›m iste¤i üzerine
do¤uya büyük bir sefer düzenlemifl
olan Haçl›lar, ‹stanbul’a geldikleri
vakit Bizans’›n içinde bulundu¤u
siyasî ve dinî anlaflmazl›klardan da
yararlanarak Haliç surlar› üzerin-
de yapt›klar› çarp›flmadan sonra
flehre girmeyi baflarm›fl ve burada
57 y›l sürecek olan bir Latin Devle-
ti kurmufllard›. Bu iflgal s›ras›nda
Haçl›lar Bizans ‹mparatorlu-
¤u’nun baflflehri ‹stanbul’u tahrip
etmifller, yakm›fllar ve flehirden ay-
r›l›rken her fleyi al›p bat›ya götür-
müfllerdi. Haçl›lar›n düzenledikleri
Dördüncü Haçl› Seferi ve bu sefer
s›ras›nda ‹stanbul’da yapt›klar›
hakk›nda genifl bilgi için bkz. Ifl›n
Demirkent, Niketas Khoniates’in
Historia’s› (1195-1206). ‹stan-
bul’un Haçl›lar Taraf›ndan Zapt›
ve Ya¤malanmas›, Dünya Yay›n-
c›l›k, ‹stanbul 2004.
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dost veya düflman olarak ‹stanbul surlar›
önüne kadar gelmifller ve Bizans’› Osmanl›
Devleti’ne tâbi bir flekilde sur içinde yafla-
maya mahkûm etmifllerdi. Bu dönemde ilk
Osmanl› hükümdarlar›, Bizans’›n baflken-
tindeki iç mücadelelere de müdahale edi-
yor; Osmanl› Devleti’nin menfaati do¤rul-
tusunda, imparatorluk için birbirleriyle sa-
vaflan Bizans prenslerinin birini di¤erine
karfl› destekliyor ve istedikleri kiflinin im-
parator olmas›n› sa¤l›yorlard›22.

‹stanbul’a karfl› ilk Osmanl› askerî hare-
kât› önce Orhan Bey devrinde, 1359 y›l›n-
da gerçekleflmiflti23. Anlaflmayla sonuçla-
nan bu ilk giriflimden k›sa bir süre sonra
hükümdar olan I. Murad (1362-1389)
devrinde ise Bizans ‹mparatorlu¤u art›k
Osmanl› Devleti’ne tâbi olan, vergi öde-
yen vassal bir flehir devleti idi. ‹stanbul’un
Osmanl›lar taraf›ndan ilk defa kuflat›lmas›
ise, Osmanl› Devleti’ni merkezî ve büyük
bir devlet haline getirmek düflüncesinde
olan I. Bayezid (1389-1402) taraf›ndan
gerçeklefltirildi. Kosova’da flehit düflen ba-
bas›n›n yerine geçen Bayezid hükümdar
olur olmaz, art›k Osmanl› ülkesi ortas›nda
bir ada gibi kalm›fl olan Bizans ‹mparator-
lu¤u’nun baflkenti ‹stanbul’u fethetmek
için karar›n› vermifl ve bütün dikkatini ‹s-
tanbul’a çevirmiflti. Nitekim o, Kosova za-
ferini müteakip H›ristiyanlar ile bir anlafl-
ma yaparak Rumeli’deki Osmanl› hâkimi-
yetini sa¤lamlaflt›rd›ktan sonra Bizans’a
karfl› daha etkili bir politika takip etmeye
bafllad›. O s›rada Bizans hanedan› aras›n-
daki ihtilaf ve iktidar mücadeleleri de bu-
na zemin haz›rl›yordu. Üstelik bu s›rada
Bizans ‹mparatorlu¤u Osmanl› Devleti’ne
tâbi bir devlet idi ve imparatorun bir o¤lu
ba¤l›l›¤›n bir göstergesi olmak üzere Os-
manl› saray›nda bulunuyordu24.

Bayezid, Bat› Anadolu’da hüküm sür-
mekte olan Anadolu Beylikleri üzerine se-
fer düzenleyip onlar› hâkimiyet alt›na al-
d›ktan sonra Bizans ‹mparatorlu¤u’na son
vermek üzere bütün haz›rl›klar›n› tamam-
layarak ‹stanbul surlar› önüne geldi

(1391). Yeni imparator II. Manuel’den
(1391-1425) flehrin teslimini isteyen Ba-
yezid, teklifi kabul edilmeyince kuflatma-
ya karar verdi. Önce Veziriazam Çandarl›
Ali Pafla idaresinde bir ordu göndererek
surlar d›fl›nda bulunan topraklar› ele geçir-
di. Bu ilk harekâttan sonra surlar önüne
gelen Osmanl› ordusu flehri kuflatma alt›na
ald›. 1391 y›l›nda bafllayan bu tazyik,
1396 y›l› ortalar›na kadar devam eden bi-
rinci muhasara idi. Bu s›rada kuflatman›n
fliddeti bazen art›yor, bazen de ordu ve
kumandanlar›n Anadolu ve Rumeli’de ya-
p›lan baflka seferlere gitmek zorunda kal-
mas› dolay›s›yla abluka halinde devam
ediyordu25. Bayezid’in bu kuflatmas›1394
y›l› ilkbahar›nda fliddetlendi. Ancak Türk
kuvvetlerinin Ortaça¤›n en güçlü savunma
surlar›n› afl›p flehre girmesi mümkün olmu-
yordu. Öte yandan bu s›rada Macar Kral›
Sigismund idaresindeki kalabal›k Haçl›
kuvvetlerinin Türklere karfl› harekete geç-
ti¤i ve Ni¤bolu’yu kuflatt›¤› haberi al›n›n-
ca Bayezid acele olarak kuflatmay› kald›r›p
Ni¤bolu’ya gitmek zorunda kald›26. Böyle-
ce Macarlar›n öncülük etti¤i bu savafl ile
Bayezid’in surlar önünden ayr›lmas› sa¤-
lanm›fl, Bizans’›n baflflehri ‹stanbul bir süre
için de olsa Türk kuflatmas› ve tazyikinden
kurtulmufltu. Bununla birlikte, bu ilk ku-
flatma sonras›nda ‹stanbul devaml› olarak
abluka alt›nda tutulmaya ve flehre girifl-ç›-
k›fl kontrol edilmeye bafllanm›flt›.

Haçl› ordusuna karfl› 1396’da Ni¤bo-
lu’da büyük bir zafer kazanm›fl olan Baye-
zid, bu zaferden sonra ‹stanbul üzerindeki
bask›y› daha da artt›rd›. Bu s›rada, Bizans’a
Karadeniz üzerinden gelebilecek yard›m-
lar› önlemek ve Bo¤az geçiflini kolaylaflt›r-
mak üzere Bo¤az’›n Anadolu k›y›s›na bir
hisar (Anadoluhisar›) infla ettiren Bayezid,
flehri öncekinden daha fliddetli bir flekilde
kuflatt›ysa da bu sefer do¤udan gelen Ti-
mur tehlikesi dolay›s›yla, muhasaray› kal-
d›rmak zorunda kald›27. Bayezid’in Timur
ile 1402 y›l›nda Ankara’da yapt›¤› savaflta
yenilerek esir düflmesi ve k›sa bir süre son-
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22 Osmanl› Devleti’nin kuruluflu s›ra-
s›nda Türk-Bizans münasebetleri için
bkz. Fahameddin Baflar, Osmanl›
Kroniklerine Göre Osmanl›-Bizans
Münasebetleri (1299-1451), Yay›m-
lanmam›fl Doktora Tezi, ‹stanbul
1991; Ayn› yazar, “Fatih Dönemi
Öncesinde Osmanl›-Bizans Münase-
betleri / The Ottoman Byzantium Re-
lations Before Fatih Era”, Fatih ve
Dönemi / Mehmed II and his Period,
(Editör: Prof. Dr. Necat Birinci), ‹s-
tanbul’un Fethinin 550. Y›l› Arma¤a-
n›, T.C. ‹stanbul Valili¤i ve Türk
Kültürüne Hizmet Vakf› Yay›nlar›,
‹stanbul 2004, s. 1-21, 501-505.
23 Ifl›n Demirkent, “Bizans”, Türkiye
Diyanet Vakf› ‹slâm Ansiklopedisi,
Cilt 6 (‹stanbul 1992), s. 240.
24 Belgrad Üniversitesi profesörlerin-
den Georg Ostrogorsky, Y›ld›r›m Ba-
yezid dönemine girildi¤inde Bizans’›n
durumunu anlat›rken “‹stanbul taht›-
n›n anahtar›n› sadece Sultan Bayezid
elinde bulunduruyordu. ‹stanbul’da
art›k ancak sultan›n iradesine itirazs›z
boyun e¤en bir kimsenin imparatorluk
tac›n› tafl›yabilece¤i bilinmekteydi.
Böylece V. Ioannes ‹stanbul’da zahi-
ren hâkimiyet sürerken, Manuel itaat-
kâr bir vassal s›fat›yla her türlü haka-
reti sineye çekerek sultan›n saray›nda
vakit geçiriyordu” demektedir (Bizans
Devleti Tarihi, Türkçeye çeviren:
Prof. Dr. Fikret Ifl›ltan, Ankara 1981,
s. 504-505).
25 Mükrimin Halil Y›nanç, “Baye-
zid I”, ‹slâm Ansiklopedisi, II, 371.
26 25 Eylül 1396 tarihinde meydana
gelmifl olan Ni¤bolu Savafl›, Baye-
zid’in ‹stanbul kuflatmas›n› kald›rma-
s›na sebep olmufl, ancak Bayezid Ni¤-
bolu’da elde etti¤i zaferden sonra daha
güçlü ve plânl› flekilde ‹stanbul’u yeni-
den muhasara alt›na alm›flt›r. Bu sa-
vafl ve savafl›n Balkanlar ile Bizans
‹mparatorlu¤u için önemi hakk›nda
bk. Fahameddin Baflar, “Ni¤bolu
Meydan Muharebesi ve Haçl› Seferle-
ri Tarihindeki Yeri”, Haçl› Seferleri ve
XI. As›rdan Günümüze Haçl› Ruhu
Semineri, 26-27 May›s 1997, Bildiri-
ler, ‹stanbul 1998, s. 117-132.
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ra ölümü üzerine o¤ullar› aras›nda saltanat
mücadelesinin bafllamas› ise Bizans ‹mpa-
ratorlu¤u’nun yar›m yüzy›l daha yaflamas›-
na f›rsat vermiflti.

Bununla birlikte Osmanl›lar, saltanat
için Bayezid’in o¤ullar› aras›nda mücadele
ile geçen 11 y›ll›k Fetret Devri’nde bile Bi-
zans’la mücadeleyi sürdürmüfller ve bu ka-
r›fl›k dönemde bile flehri ele geçirmek
amac›yla kuflatma alt›na alm›fllard›28. Ru-
meli’de hükümdarl›¤›n› ilân etmifl olan
Musa Çelebi, büyük kardefli Emir Süley-
man’›n aksine Bizans’a karfl› sert bir tav›r
alm›fl ve 1411 y›l›nda surlar önüne gelerek
flehri karadan ve denizden fliddetli bir fle-
kilde kuflatm›flt›. Ancak Musa Çelebi’nin
donanmas›n›n Adalar aç›klar›nda Bizans
deniz kuvvetleri karfl›s›nda a¤›r bir yenilgi
almas›, ‹mparatorun Musa Çelebi’ye karfl›
Çelebi Mehmed ile anlaflmas› ve ayr›ca ‹s-
tanbul’da bulunan Orhan Çelebi’yi serbest
b›rakmas› üzerine bu kuflatmadan da bir
sonuç al›namam›flt›29.

Fetret Devri’nden sonra Osmanl› Dev-
leti’ni âdeta yeniden kurmufl olan Çelebi
Mehmed (I. Mehmed, 1413-1421), devle-
ti tekrar eski gücüne ulaflt›rmak ve merke-
zî otoriteyi sa¤lamak düflüncesiyle Bizans-
l›larla iyi iliflki kurmufltu. Çelebi Meh-
med’den sonra hükümdar olan o¤lu II.
Murad (1421-1451) ise babas›n›n aksine,
dedesi gibi Bizans’a karfl› sert bir tutum
içerisine girmifl ve hükümdarl›¤›n›n ikinci

y›l›nda surlar önüne gelerek flehri kuflat-
m›flt› (1422)30. Ancak Bizans, II. Murad’›n
yaln›zca kara surlar›ndan sürdürdü¤ü bu
kuflatmadan da kurtulmas›n› bilmifl, padi-
flah›n kardefli fiehzade Mustafa’n›n Anado-
lu’da bafllatm›fl oldu¤u isyan hareketinde
onu desteklemek sureti ile kuflatman›n kal-
d›r›lmas›n› sa¤lam›flt›31.

Bütün bu kuflatmalarda, kuflatman›n ba-
flar›l› olabilmesi için ordunun Haliç’e gir-
mesine çal›fl›lm›fl ve böylece flehir her ta-
raftan kuflat›lmak istenmiflti. Ancak Bi-
zansl›lar bütün d›fl sald›r›lar s›ras›nda Ha-
liç’in giriflini zincirle kapat›yor ve böylece
flehri kuflatmak üzere gelen ordular›n do-
nanma kuvvetlerinin körfeze girmesini
önlüyordu. Bunu baflaran ise yaln›zca Fa-
tih Sultan Mehmed oldu. Sultan II. Mu-
rad’dan sonra hükümdar olan II. Mehmed
(1451-1481), daha babas›n›n sa¤l›¤›nda
devletin bafl›na geçti¤i ilk hükümdarl›¤›n-
dan (1444-1446) itibaren ‹stanbul’un fet-
hini düflünmüfl ve bunu gerçeklefltirmek
için plânlar yapmaya bafllam›flt›. Nitekim
o, babas›n›n ölümü üzerine 1451 y›l›nda
ikinci defa devletin bafl›na geçer geçmez,
‹stanbul’u fethetmek düflüncesiyle kuflat-
mak üzere haz›rl›klar yapmaya bafllad›32.
Önceki kuflatmalarda sonuca ulafl›lamama-
s›n›n sebeplerini de dikkate alan Sultan
Mehmed, bir yandan surlarda tahribat ya-
pabilecek büyük toplar döktürüyor, bir
yandan da Galata ile Eyüp s›rtlar›nda ka-
rargâh kurmufl olan birliklerin irtibat›n›
sa¤lamak amac›yla donanman›n Haliç’e
al›nmas› için çareler ar›yordu. Haliç surla-
r›n›n kara surlar›na göre daha zay›f olmas›
dolay›s›yla mutlaka, donanman›n Haliç
Körfezi’ne girmesi ve hücumun buradan
da desteklenmesi gerekti¤ini düflünen Sul-
tan Mehmed, körfezin girifli zincirle kapa-
t›ld›¤› için, kuflatma s›ras›nda Dolmabahçe
önlerinde bekleyen donanmadan bir k›s-
m›n› karadan k›zaklar üzerinde kayd›rmak
suretiyle Kas›mpafla s›rtlar›ndan Haliç’e
indirdi. Böylece, kara surlar›nda devam
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27 Âfl›kapflazâde, Tevârih-i Âl-i Os-
mân, yay. Ats›z, Osmanl› Tarihleri I
içinde, ‹stanbul 1949, s. 137; Mehmed
Neflri, Cihan-nümâ, yay. Faik R.
Unat - M. Altay Köymen, I, 328-330;
Tursun Bey, Tarih-i Ebu’l-feth, nflr.
Mertol Tulum, ‹stanbul 1977, s. 43-
45; Hoca Sadeddin Efendi, Tacü’t-te-
vârih, I, 148. Ayr›ca bkz. Semavi Eyi-
ce, “Anadoluhisar›”, Türkiye Diyanet
Vakf› ‹slâm Ansiklopedisi, Cild 3 (‹s-
tanbul 1991), s. 147-149.
28 Osmanl› Devleti’nin parçalanmak
ve y›k›lmak tehlikesi ile karfl› karfl›ya
kald›¤› Fetret Devri’nde yaflanan salta-
nat mücadelesi ve bu mücadele s›ras›nda
Bizans ‹mparatorlu¤u’nun etkisi hak-
k›nda genifl bilgi için bkz. Fahameddin
Baflar, “Fetret Devri”, Türkiye Diyanet
Vakf› ‹slâm Ansiklopedisi, 12 (‹stanbul
1995), s. 480-483; Ayn› yazar, “Fet-
ret Devrinde Osmanl›-Bizans Münase-
betleri (1402-1413)”, Prof. Dr. Fikret
Ifl›ltan’a 80. Do¤um Y›l› Arma¤an›, ‹s-
tanbul 1995, s. 247-260.
29 ‹mparatorun bu kuflatmadan kurtul-
mak için Orhan Çelebi’yi Rumeli’ye
göndermesi ve daha sonra Mehmed Çe-
lebi ile anlaflmas› hakk›nda bkz. Dukas,
Bizans Tarihi, çev. Vl. Mirmiro¤lu, ‹s-
tanbul 1956, s. 95; Âfl›kpaflazâde, Te-
vârih-i Âl-i Osmân, nflr. Ali Bey, ‹s-
tanbul 1332, s. 84; Neflrî, Kitâb-› Ci-
han-nümâ (Neflrî Tarihi), yay. Faik
R. Unat - M. Altay Köymen, Ankara
1987, II, 492, 495; ‹.H. Uzunçarfl›l›,
Osmanl› Tarihi, Ankara 1982 (4. bas-
k›), I, 341-342.
30 Sultan II. Murad’›n gerçeklefltirmifl
oldu¤u bu kuflatma s›ras›nda flehirde
bulunup 24 A¤ustos tarihinde yap›lan
son genel hücumu kaleme alm›fl olan
Kananos’a göre Türk ordusu Altunka-
p›’dan Odunkap›’ya kadar topraktan
muazzam bir siper meydana getirmiflti.
Bu siperler kal›n, sert ve sa¤lam kirifl ve
kalaslardan infla edilmifl olup surlara
dönük cephelerine ok, m›zrak, tafl ve
gülleye karfl› a¤aç dallar›ndan s›ra ha-
linde koruyucu mahiyette bir tak›m set-
ler ilâve edilmiflti. Öyle ki, Türk ordusu
bu kuvvetli siperler sayesinde surlar› de-
lip tahrip edeceklerine kesin olarak inan-
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eden kuflatma, bir anda deniz cephesiyle
de desteklenmeye bafllam›fl ve bunun üze-
rine flehri müdafaa eden birlikler, kara sur-
lar› yan›nda deniz surlar›n› da korumak
zorunda kalm›fllard›. Bu ise müdafaa birlik-
lerinin moralini ve direnme gücünü k›r-
m›flt›. Öte yandan II. Mehmed’in donan-
may› Haliç’e indirmesi ile Eyüp cephesin-
deki birlikler ile Galata s›rtlar›nda bulunan
kuvvet aras›nda irtibat da sa¤lanm›fl ve
böylece bu cephe de güçlendirilmiflti. Ay-
n› zamanda Sultan Mehmed, Haliç Körfe-
zi’ne hâkim olunca Humbarahane ile Def-
terdar aras›nda f›ç›lardan bir köprü kura-
rak bu iki cephe aras›ndaki geçifli daha da
kolaylaflt›rm›flt›33.

Sonuç olarak flunu söyleyebiliriz ki, ‹s-
tanbul defalarca kuflat›lm›fl olmas›na ra¤-
men flehrin etraf›n› çevirmifl olan Ortaça-
¤›n bu en güçlü savunma hatt›n› afl›p fleh-
re giren yaln›zca Osmanl› hükümdar› II.
Mehmed ve onun mutlu askerleri olmufl-
tur. Fatih Sultan Mehmed, ‹stanbul’un fet-
hi için y›llarca haz›rl›klar yapm›fl ve daha
önceki kuflatmalarda kullan›lmam›fl askerî
ve teknik yöntemleri kullanm›flt›. Surlar›
y›kacak büyük toplar›n dökülmesi, kuflat-
man›n deniz cephesinden de yo¤un bir fle-
kilde sürdürülmesi, yürüyen kuleler yap›-
larak surlara yap›lan etkili hücumlar, tünel
çal›flmalar› ve nihayet gemilerin karadan
yürütülerek Haliç Körfezi’ne indirilmesi
genç Osmanl› hükümdar›n› baflar›ya ulafl-
t›ran önemli unsurlard›. Bu büyük fethin
gerçekleflmesinde Eyüp civar›ndaki kara
birlikleri ile Haliç Körfezi’ndeki donan-
man›n rolü ise tart›fl›lmazd›r. Zira ‹stanbul
surlar›n› afl›p flehre girmek ancak, kara sur-
lar›na göre daha zay›f olan Haliç surlar›n-
dan yap›lan hücumla mümkün olabilirdi.
Ayr›ca, Eyüp yak›n›nda, Blakhernae Sara-
y›’ndan Ayvansaray’a inerek Haliç surlar›
ile birleflen kara surlar› da surlar›n di¤er
yerlerine göre daha alçakt›. Bu sebeple ku-
flatmay› gerçeklefltirenler hep Haliç’e gir-
mek ve hücumu Haliç surlar› ile yine bu
surlara yak›n olan Blakhernae Saray›

önündeki kara surlar›na yapmak istemifl-
lerdir. Ancak bunu baflaran, yaln›zca Sul-
tan II. Mehmed olmufltur. Kuflatma s›ra-
s›nda lâ¤›m çal›flmalar› ve yürüyen kuleler
gibi bütün muhasara tekniklerini kullan-
m›fl olan Sultan Mehmed, donanmas›n›
dahiyâne bir bulufl ile Haliç Körfezi’ne al-
mas› fethin gerçekleflmesinde önemli bir
rol oynam›flt›r. II. Mehmed 29 May›s 1453
Sal› gününün erken saatlerinde art›k bü-
yük bir Fatih’tir ve flehir bin y›ldan beri
sürdürdü¤ü fethedilemez özelli¤ini bu
genç Osmanl› hükümdar› karfl›s›nda kay-
betmifltir. fiairin dedi¤i gibi bu büyük fet-
hi gören Üsküdar’d›r ama fethi yaflayan,
fetih ruhunu hisseden beldemiz Eyüp’tür.

Burada flunu da belirtmeliyiz ki, daha
önce de ifade etti¤imiz gibi ‹stanbul, La-
tinler taraf›ndan 1203-1204 y›l›nda dü-
zenlenmifl olan Dördüncü Haçl› Seferi s›-
ras›nda Haçl›lar›n eline geçmifl ve bu s›ra-
da Latinler de flehri Haliç’ten yap›lan hü-
cumla ele geçirmifllerdi. Ancak Fatih’in
gerçeklefltirmifl oldu¤u fetihle aralar›nda
bir fark vard›. Latinler Haliç’e Bizans’›n
müttefiki olarak girmifller ve sonra as›l
amaçlar›n› göstererek Haliç surlar›n› afl›p
flehre girerek flehri korkunç bir flekilde
ya¤malam›fl ve büyük yang›nlar ç›karm›fl-
lard›. Osmanl› Hükümdar› II. Mehmed
ise, kara surlar›ndaki kuflatma devam eder-
ken donanmas›n› o zamana kadar hiç kim-
senin düflünemedi¤i bir bulufl ile karadan
yürüterek Haliç’e indirmifl ve fetihten son-
ra askerine “servet ve esirler size yeter,
flehrin binalar› bana aittir” diyerek flehrin
tahrip olmamas›na özenle dikkat etmiflti.
Nitekim, Lâtin istilâs›ndan sonra korkunç
bir flekilde ya¤maland›ktan sonra yak›l›p
y›k›lm›fl olan ve bir daha eski görkemine
ulaflamam›fl olan ‹stanbul, Osmanl› hü-
kümdar› Sultan Mehmed’in fetihten he-
men sonra plânl› bir flekilde bafllatm›fl ol-
du¤u imar ve iskân faaliyetleriyle k›sa bir
süre içerisinde Türk ‹stanbul olmufl, fethin
mimar› Sultan II. Mehmed de hakl› olarak
“Ebu’l-feth” ve “Fatih” unvanlar›n› alm›flt›.
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m›fl bulunuyordu. Askerini Topkap›
ile Edirnekap› üzerinden hücuma geçi-
ren Sultan II. Murad, ayn› zamanda
hücumda yararl› olan, surlardaki ku-
lelerin yüksekli¤inde ahflap ve tekerlek-
li kuleler de yapt›rm›flt›. Bkz. Ioannes
Kananos, “‹stanbul Muhasaras›
Hakk›nda Bir Eser: 6930 Hilkat Y›l›
‹stanbul Savafl› Tarihi”, trc. Zafer
Tafll›kl›o¤lu, ‹stanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, VI-
II/11-12 (Eylül 1955), s. 211-226.
Bu kuflatma hakk›nda ayr›ca bkz. J.
von Hammer, Devlet-i Osmaniyye
Tarihi, trc. Mehmed Ata, ‹stanbul
1336, II, 138-141; ‹smail Hakk›
Uzunçarfl›l›, Osmanl› Tarihi, I, An-
kara 1972 (3. Bask›), s. 371; M.
Tayyib Gökbilgin, “‹stanbul: fiehrin
Muhâsaralar›”, ‹slâm Ansiklopedisi,
V/2, 1184; Halil ‹nalc›k, “Murad
II”, ‹slâm Ansiklopedisi, VII, 600.
31 Osmanl›lar›n fetihten önceki ‹stan-
bul kuflatmalar› hakk›nda genifl bilgi
için bkz. Fahameddin Baflar, “Os-
manl›lar›n Fetihten Önce Gerçeklefltir-
mifl Olduklar› ‹stanbul Kuflatmalar›”,
‹stanbul Üniversitesi 550. Y›l Ulus-
lararas› Bizans ve Osmanl› Sempoz-
yumu (XV. Yüzy›l), 30-31 May›s
2003, ‹stanbul 2004, s. 113-127.
32 Fatih’in ‹stanbul’u fethetmek için
yapt›¤› haz›rl›klar hakk›nda bkz.
Mahmud Ak - Fahameddin Baflar, ‹s-
tanbul’un Fetih Günlü¤ü, ‹stanbul
2003, s. 27-44.
33 Sultan II. Mehmed’in 6 Nisan
1453 günü bafllatm›fl oldu¤u kuflatma
s›ras›ndaki olaylar ve flehrin fethi
hakk›nda fethin görgü tan›klar›n›n
vermifl oldu¤u bilgi için bkz. Nicolo
Barbaro, Kostant›niyye Muhâsaras›
Ruznâmesi. 1453, trc. fi.T. Diler, ‹s-
tanbul 1976; Zorzo Dolfin, “1453
Y›l›nda ‹stanbul’un Muhasara ve
Zabt›”, trc. Samim Sinano¤lu - Suat
Sinano¤lu, Fâtih ve ‹stanbul, I/1 (‹s-
tanbul 1953), s. 19-62. Ayr›ca bk.
Mahmut Ak - Fahameddin Baflar,
Ayn› eser, s. 45-99; Ayr›ca bkz. Feri-
dun M. Emecen, ‹stanbul’un Fethi
Olay› ve Meseleleri, ‹stanbul 2003.
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Osmanl› tarihinin dönemlendirilmesi
üzerine son dönemde yap›lan çal›flmalar
bu konudaki mevcut bilgilerimizi (kabul-
lerimizi-do¤rular›m›z›) yeniden gözden
geçirmemize zemin haz›rlad›. Osmanl›
teflkilât tarihi çal›flmalar› için de yeni bir
dönemlendirmenin zarureti ortad›r. Bu
nedenle Osmanl› teflkilât tarihi çal›flmalar›
klasik ve klasik sonras› fleklinde iki dönem
olarak yap›labilir. 

Osmanl› kurumlaflma, ihtisaslaflma ve
yeniden yap›lanmas›n›n fiilî bafllang›c› ka-
bul etti¤imiz yeniçeri oca¤›n›n ilga tarihi
olan 1826 y›l› da klasik dönemin kapan›fl›,
klasik sonras› dönemin de bafllang›c› kabul
edilebilir. Birincisi ilmiye teflkilât›n›n mev-
cut yap›s›n› korudu¤u, ikincisi ise ilmiye
teflkilât›n›n kendi haline terk edilmedi¤i,
aksine top yekun bir kurumlaflma ve ihti-
saslaflmas›n›n gere¤i olarak yenilendi¤i ve
de¤iflti¤i dönemdir. 

Bu dönemlendirmeyi temel alarak Eyüp
Kad›l›¤› üzerine yapt›¤›m›z bu çal›flmay›
birincisi “Eyüp Kad›l›¤›’n›n Kuruluflu, Ad›,
Derecesi, Yetkileri, Binas› ve Sicilleri”,
ikincisi de “Eyüp Kad›l›¤›’n›n Yeniden Ya-
p›lanmas› ve ‹lgas›” olmak üzere iki bafll›k
halinde inceleyebiliriz.

1. Eyüp Kad›l›¤›’n›n
Kuruluflu, Ad›, 
Derecesi, Yetkileri, 
Binas› ve Sicilleri 
‹stanbul (Costantinepol/Costantiniy-

ye/‹slambol) müslüman Araplar ve Türkler
taraf›ndan bir çok defa kuflat›ld›. Bu kuflat-
malardan biri olan Y›ld›r›m Bayezid’›n
dördüncü ‹stanbul muhasaras› neticesinde,
1397 y›l›nda, Osmanl› Devleti ile Bizans
hükümeti aras›nda bir anlaflma yap›ld›. Bu
anlaflmayla ‹stanbul’da bir Türk mahallesi
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kurulmas›, Bizans hükümeti taraf›ndan
Türklere yedi yüz ev verilmesi ve Osman-
l› Devleti taraf›ndan Sirkeci’de bir mahke-
me aç›lmas› kararlaflt›r›ld›. Bu anlaflma ne-
ticesinde Türkler ‹stanbul’a yerleflti ve Sir-
keci’de bir Osmanl› mahkemesi kuruldu.
Ancak Y›ld›r›m Bayezid’in 1402 y›l›nda
Ankara’da Timur’a tutsak düflmesi üzerine,
yap›lan anlaflmadan yaklafl›k befl y›l sonra,
Türkler ‹stanbul’dan ç›kar›ld› ve Sirke-
ci’deki ilk Osmanl› mahkemesinin varl›¤›-
na son verildi1.

Fetihten sonra ise ‹stanbul’da dört ayr›
yarg› bölgesi teflkil edildi. Sur içine ‹stan-
bul kad›s›, Bilâd-› Selâse denen Galata, Üs-
küdar ve Eyüp m›nt›kalar›na da ayr› ayr›
kad›lar tayin edildi. Eyüp Kad›l›¤›’n›n ida-
rî-yarg› alan› Çatalca’ya kadar uzan›r ve
buralarda Eyüp kad›s›n›n atad›¤› naibler
görev yapard›. Keza Üsküdar Kad›l›¤›’n›n
yarg› alan› da Gebze dahil genifl bir alan›
kapsar ve buralarda naibleri bulunurdu. 

Eyüp Kad›l›¤› anlam›nda kullan›lan
isimlerin nüvesini “hâss” ve “Eyüp” kelime-
leri teflkil eder. Bunlardan Arapça hâss ke-
limesinden Türkçe ço¤ul yap›larak “Has-
lar” terkipsiz kullan›rken Arapça ço¤ulu
olan “Havâs” kelimesiyle de de¤iflik ter-
kipler oluflturuldu. Bu terkipler resmî bel-
gelerde Havâss-› Refia, Havâss-› Aliyye ve
nadir de olsa 1676 (1087) y›l›nda tedvin
edilen Tevkii Abdurrahman Pafla Kanun-
namesi’nde oldu¤u gibi Havâss-› Kostanti-
niyye2 fleklinde de geçmektedir. Eyüp is-
mi ise tek bafl›na oldu¤u gibi “Medine-i
Eba Eyyüb el-Ensarî” fleklinde terkipli ola-
rak da kullan›l›rd›. Bu isimlere Eyüp Kad›-
l›¤› veya Eyüp Mahkemesi örne¤inde ol-
du¤u gibi bazen kaza veya kad›l›k bazen
de mahkeme terimi eklenirdi. XIX. yüzy›l-
da nizamiye mahkemelerinin tesisinden
sonra ise nizamî-fler’î ayr›m›n› göstermek
üzere Eyüp Kad›l›¤› anlam›nda “Eyüp
Mahkeme-i fier’iyyesi” ismi kullan›lmaya
baflland›3.

Eyüp Kad›l›¤›, XIX. yüzy›lda Selanik,
Kudüs, Halep, Yeniflehir-i Fenar, Galata,
‹zmir, Sofya, Trabzon ve Girit flehirleri gi-
bi üst düzey kad›l›klar olan mevleviyet ka-
d›l›klar› derecesinde “mahreç” payesini ha-
izdi. Bu yüzden Eyüp Kad›l›¤›’na Eyüp
Mevleviyeti de denir ve buraya kibar-›
müderrisin denilen ‹stanbul’un üst düzey
müderrislerinden (Mus›la-i Süleymaniye,
Hamise-i Süleymaniye, Süleymaniye ve
Darülhadis-i Süleymaniye) atama yap›l›r-
d›. Eyüp Kad›l›¤› paye ve mans›b›n› alan
bir kad› daha sonra s›ras›yla Mekke ve
Medine kad›l›klar›, ‹stanbul Kad›l›¤›, Ana-
dolu Kad›askerli¤i ve Rumeli Kad›askerli-
¤i paye ve mans›b›na yükselebilirdi.

Bafllang›çtan itibaren her atanan kad›
görevini kendi kona¤›nda veya kiralad›¤›
bir baflka konakta yürütür, mahkeme bina-
s› da buna ba¤l› olarak de¤iflirdi. Eyüp Ka-
d›l›¤›’n›n da sabit ve resmî bir kad›l›k bina-
s› yoktu. Nitekim 19 Aral›k 1844 (8 Zil-
hicce 1260) tarihinde Eyüp Kad›l›¤› bina-
s›, Mihriflah Valide Sultan Vakf›’na ait ta-
mire muhtaç bir binayd›. Eyüp kad›s› ata-
nan kifliler, kad›l›k olarak kullan›lan bu bi-
na için her ay 200 kurufl kira bedeli öder-
di. Ancak bu binay› vakf›n yaln›z kad›l›k
için kiraya vermesini ve kad›lar›n da kira-
lamas›n› gerektirecek bir mecburiyet yok-
tu. Bu yüzden binan›n müzayede yoluyla

kiraya verilmesi kararlaflt›r›ld›4.
Bu belgeden 1844 y›l›na kadar uzun bir

süre bu vak›f binan›n Eyüp Kad›l›¤› olarak
kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. özellikle XIX.
yüzy›lda hususî konaklardan resmî hükü-
met dairelerine tedrici bir geçifl oldu. Bu
süreçte Eyüp Kad›l›¤› ad› alt›nda resmî bir
mahkeme binas›n›n yap›ld›¤›na dair flim-
dilik elimizde bir bilgi yoktur. Eyüp Kad›-
l›¤› örne¤inde oldu¤u gibi mahkeme def-
terlerinin esas›n› oluflturan belgeler flah›s-
lara ve resmî makamlara verilir, siciller
mahkemeler taraf›ndan muhafaza edilirdi.
Ancak mahkemelerin sabit ve resmî bir ka-
d›l›k binas›n›n bulunmamas› sicillerin mu-
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1 ‹lhami Yurdakul, Osmanl› ‹lmi-
ye Merkez Teflkilât›’n›n (Bab-›
Meflihat) Yenileflme Süreci (1826-
1878), MÜ. Türkiyat Araflt›rma-
lar› Enstitüsü, Bas›lmak üzere olan
doktora tezi, ‹stanbul 2005, s.
116.  
2 MTM., ‹stanbul 1331, s. 503,
539.
3 ‹stanbul fier’iye Sicilleri Arflivi,
Havass-› Refia Kad›l›¤›, nr. 629.
Ayr›ca Eyüp Sultan Camii, Eyüp
Sultan Vakf› ve Eyüp Sultan Der-
gah› gibi dinî yap› ve kurum adla-
r› d›fl›nda kaza yani flehir merkezi
anlam›nda da Medine-i Eyüp,
Eyüp ve Eyüpsultan isminin kulla-
n›ld›¤› görülmektedir. Ancak bun-
lardan Eyüpsultan isminin flehir
merkezi anlam›nda, daha ziyade
XIX. yüzy›l›n sonlar›nda, kulla-
n›lmaya bafllad›¤› anlafl›lmakta-
d›r. 
4 Böyle bir karar al›nmas›n›n za-
hiri sebebi ise binan›n yüksek bir
maliyet ile tamir edilecek olmas›y-
d›. Çünkü bina vakf›n gelir kalem-
lerinden idi ve öteden beri tamirleri
de vak›f taraf›ndan yap›l›rd›. fiim-
di bir kere daha, 16.884 kuruflluk
bir maliyetle tamirin vak›f taraf›n-
dan yap›lacak olmas› mali bir
s›k›nt›ya sebep olacakt› (BOA, ‹.
DH., nr. 4752).
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hafaza ve intikali için hususî arflivlerin de
teflekkülünü geciktirdi. Bu durum sicillerin
ço¤unun medrese ve cami dolaplar›nda
y›llarca kalmas›na veya yok olmas›na ne-
den oldu. 

Ancak 1894 (1311) y›l›nda ‹stanbul ve
mülhakat›nda bulunan mahkemelere ait si-
cillerin muhafazas› maksad›yla fleyhülis-
lâml›k bünyesinde fier’iye Sicilleri Arflivi
infla edildi. Muameleleri bitmifl sicillerin
arflive düzenli bir flekilde intikali de bu
amaçla kurulan Sicillât-› fier’iye Dairesi’ne
tevdi edildi. Bu daire Cumhuriyet’in ila-
n›ndan sonra da bir süre faaliyetlerine ‹s-
tanbul Müftülü¤ü’ne ba¤l› olarak devam
etti. 

‹stanbul ve Bilâd-› Selâse kad›l›klar›na
ait toplam 9.872, Eyüp Kad›l›¤›’na ait ise
629 sicil mevcuttur. Eyüp Kad›l›¤› taraf›n-
dan tutulup günümüze intikal eden ilk si-

cil 1570 (978) tarihli bir hüccet5, son sicil

ise 1924 (1342) tarihli bir ilâmat sicilidir6.
fier’iye Sicilleri Arflivi’nde muhafaza edilen
bu sicillerin mikrofilmleri ise Diyanet ‹s-
lâm Ansiklopedisi Kütüphanesi’nde bulun-
maktad›r.

Osmanl› Devleti’nde her kad› kendi
yarg› bölgesindeki davalara bakar, örfî ve
fler’î kânunlara göre hüküm verirdi. Ayr›ca
halk›n ihtiyac› olan ifllere, al›fl verifllere,
narh usulüne, sokaklar›n temizli¤ine ve
özetle yarg› bölgelerindeki di¤er bütün ifl-
lere bakard›. Eyüp Kad›l›¤› da yarg› bölge-
sinde bulunan adlî, idarî ve beledî iflleri
yürütürdü.

Kad› ilam›; kad›l›¤a yap›lan bir flikayet
üzerine daval›lar›n ça¤›r›l›p flahitler huzu-
runda dinlemesi ve kad›n›n karar›n› ilan
etmesi fleklinde sonuçlan›rd›. Ancak, özel-
likle kenar mahkemelerde, bazen kad›n›n
yeterli formasyona sahip olmamas›, bazen
daval›lar›n kad›y› etki alt›nda b›rakmalar›
veya daha de¤iflik nedenlerle usule ayk›r›
ilam verildi¤i olurdu. Bu durumda da yine
yap›lan bir flikayet veya ihbar neticesinde
merkezden gerekli tedbir al›n›rd›. ‹stanbul

kad›s› ve Bilâd-› Selâse denen Galata, Üs-
küdar ve Eyüp kad›lar› 1838 y›l›na kadar
günlük ifllerinin d›fl›nda Çarflamba günleri
Divân-› hümâyunda haz›r bulunur ve ken-
di yarg› bölgelerinden Divân’a intikal
eden davalara bakarlard›.

‹stanbul Kad›l›¤›’n›n Bâb ve K›smet-i
Belediyye, Galata, Eyüp ve Üsküdar kad›-
l›klar›n›n da birer bâb ve k›smet mahke-
meleri vard›. Baflkentin bu dört büyük ka-
d›s› hukukî davalar› bizzat kendileri gör-
dükleri gibi bu davalar›n bir k›sm›n› da
kendilerine ba¤l› bâb mahkemeleri, miras
ifllerini de k›smet mahkemeleri arac›l›¤›yla
görürlerdi. Ancak bu ana yarg› bölgelerin-
deki esnaf terekeleri ‹stanbul kad›lar›n›n
nezaretindeydi ve bunlar ‹stanbul Kad›l›¤›
“K›smet-i Belediyye Mahkemesi” taraf›n-
dan yürütülürdü. Tereke dökümü ve taksi-
minden sonra Bedesten ve benzeri yerler-
de muhafaza edilen yetim mallar› faizle ifl-
letilir, böylece yetimlerin hem geçimleri

sa¤lan›r hem de paralar› de¤erlendirilirdi7.
‹stanbul ve Bilâd-› Selâse kad›l›klar›n›n

bab ve k›smet birimlerinde görev alan ka-
tiplerden özellikle kassam katiplerinin za-
man zaman bir tak›m usulsüzlüklere bulafl-
t›klar› olurdu. Her belge türünün ne flekil-
de yaz›laca¤› ve ne kadar harç al›naca¤›
belliydi. Yap›lan iflin türü ve al›nan harçlar
da defterlere ifllenirdi. Ancak kassam ka-
tiplerinden biri bu usule uymayarak miras-
la ilgili iflleri ve al›nan ücretleri kay›t eder-
ken, müflterinin gelmedi¤i, dolay›s›yla ge-
lir temin edemedi¤i günlere ait gelir kale-
minin yerine r›z›k allahtand›r manas›nda
“errizku elallah” yazm›flt›r. Dolay›s›yla res-
mî muamelat kal›plar›n›n d›fl›na ç›kan ve
dönemin ifadesiyle “perhizkar ve dindar”
oldu¤u anlafl›lan bu kassam katibinin zih-
niyet dünyas›n› göstermesi bak›m›ndan da
ilginç bir misaldir. 

Eyüp Kad›l›¤›, normal hukuki davalar
ile miras muamelat›n›n yürütülmesi yan›n-
da tüm çeflme ve sular›n kay›tlar›n› da tu-
tard›. Su muameleleri Eyüp Kad›l›¤› sicil-
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5 Bu sicildeki ilk kay›t ise  22-30
Eylül 1570 (Evahir-i Rebiülahir
978) tarihlidir (‹stanbul fier’îye
Sicilleri Arflivi, Havass-› Refia
Kad›l›¤›, nr. 1, vr. 1).
6 Bu sicilin kapa¤›nda “Eyüp
Mahkeme-i fier’îyesi’nin 1924
(1342) senesine mahsus ‹lamat-›
fier’îye Sicili, son sicil Halil Hilmi
Efendi zaman›na ait” kay›tlar›
düflülmüfltür. Sicildeki son kay›t ise
26 Nisan 1924 (26 Nisan 1340)
tarihlidir (‹stanbul fier’îye Sicilleri
Arflivi, Havass-› Refia Kad›l›¤›,
nr. 629, s. 48).
7 Ayr›ca vârissiz mallara ve
Yeniçeri Oca¤› mensuplar›yla bu
oca¤›n kald›r›lmas›yla yerine tesis
edilen Asakir-i Mansure’nin
terekelerine Beytülmal Kassaml›¤›,
vak›flar›n bünyesinde olan
terekelere de evkaf-› hümâyun
müfettiflleri nezaret ederdi. Kad›as-
kerlik ve kad›l›klar tereke yaz›m
iflinden sonra yetim mallar›n›n
denetimine ve muhasebe kay›t-
lar›n›n teftifline de nezaret ediyor-
lard› (Yurdakul, ‹lmiye Merkez
Teflkilât›, s. 123-24).
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lerine kay›tl› oldu¤u için ‹stanbul ve Bilâd-›
Selâse’de bulunan sularla ilgili davalar›n
tamam›, sahiplerinin ikamet ettikleri yer-
lere bak›lmaks›z›n, yaln›z bu kad›l›k tara-
f›ndan görülür, yani su davalar›n›n görül-
mesi hususunda ihtisas mahkemesi olarak
görev yapard›. Suyla ilgili davalar›n görül-
mesinde su naz›r› ve su yolcular da bilir ki-
fli olarak hizmet verir, suyla ilgili kay›tla-
r›n bir nüshas› da naz›r›n nezaretinde bu-
lunurdu8.

Çözüme kavuflturulamayan konular ise
arz odas›nda Cuma, ‹kindi ve Çarflamba
divanlar›nda çözülürdü. Kassam katibi ör-
ne¤inde oldu¤u gibi resmî muamelat ka-
l›plar›n›n d›fl›nda Divan-› hümayuna inti-
kal eden böyle bir konu davan›n görülme
seyrini göstermesi ve bu s›rada geçen ko-
nuflmalar bak›m›ndan ilginçtir. Nitekim
1811 y›l›nda bir han›m›n hürr veya cariye
olmas›na dair olan ve “muz›r” olarak ta-
n›mlanan bir dava için arz odas›nda huzur
murafaas›nda flahitlerin yalanc› flahit ol-
duklar› anlafl›ld›. Bunun üzerine “bak›n ya-
r›n ahiret vard›r bu maddeyi nas›l bilirsiz,
do¤ruca söyleyin sonra nedametini çeker-
siniz” diye kendileri uyar›ld›. fiahitler “biz-
ler hakk flahidiz ve ahireti dahi biliriz” di-
ye yemin ettiler. Ancak bunlar›n yalanc›
flahit olabilecekleri flüphesi üzerine hepse
at›ld›ktan sonra tekrar ifadeleri al›nd›. Bu
kez flahitler “maddenin künh ve hakikatini
bilmeyiz, bizlere ellifler kurufl vaad ettiler
binaenaleyh flahadete geldik yalan flahi-
diz” diye itiraf ettiler. 24 Mart 1811 (28
Safer 1226) tarihinde yalanc› flahitlerin
arz odas›nda veziriazam ve kad›asker hu-
zurunda yalan flahitli¤e cesaret etmeleri
üzerine baflkalar›na ibret olmas› için Ma-
gosa’ya sürülmelerine karar verildi9.

Yukar›da görüldü¤ü ve biraz sonra izah
edece¤imiz gibi XIX. yüzy›l›n bafl›na ka-
dar Eyüp Kad›l›¤›, normal hukukî davalar
ve miras muamelelerinin yürütülmesi; va-
k›f naz›rl›¤› ve beledî ifllerin takibi ve icra-

s› ile su konusunda ihtisas mahkemesi ola-
rak görev yapt›. Bütün bu ifllerin yürütül-
mesinde Eyüp kad›s›n›n naibleri, baflkatip
ve katipleri, muhz›rlar› ve di¤er pek çok
görevli de kendisine yard›mc› olurdu.  

2. Eyüp Kad›l›¤›’n›n
Yeniden Yap›lanmas›
ve ‹lgas›
1826 y›l›nda yeniçerili¤in ilgas› Os-

manl› merkez bürokrasisinde kurumlaflma
ve ihtisaslaflma için fiilî bir bafllang›ç oldu.
Bu büyük dönüflümün gere¤i olarak evkaf
iflleri Evkaf-› Hümâyun Nezareti’ne, fler’î
ifller fleyhülislâml›¤a, di¤er ifller de konula-
r›na göre tesis edilen nezaretlere ba¤land›.
Zamanla daha talî konularda da ihtisaslafl-
ma ve ayr›flt›rma devam etti.

Bu ba¤lamda 1831 (1247) y›l›nda pek
çok müstakil evkaf nezareti gibi Eyüp ka-
d›l›lar›n›n evkaf naz›rl›¤›na da son verile-
rek Evkaf-› Hümâyun Nezareti’ne ba¤lan-
d›. 1836 (1252) y›l›ndan sonra da sularla
ilgili “fera¤ ve intikal” muameleleri Evkaf
Hazinesi Senedat ‹daresi taraf›ndan yürü-
tülmeye baflland›10. Böylece Eyüp Kad›l›-
¤›’n›n yetkilerinde iki önemli daralma ol-
du. Bu yetki daralmas›, kad›l›¤›n gelir ka-
lemlerinin de daralmas› anlam›na geliyor-
du.

Eyüp Kad›l›¤›’n› da do¤rudan etkileyen
bu iki düzenlemeden sonra 18 Temmuz
1851 (19 Ramazan 1267) tarihinde askerî
terekelerin yaz›m ve taksim muameleleri
yine kad›askerlikte b›rak›larak yetim para-
lar›n›n iflletilme yetkisi fleyhülislâml›kta
kurulan Emval-› Eytam Nezareti’ne aktar›l-
d›. 5 Ekim 1854 (12 Muharrem 1271) tari-
hinde de yap›lan yeni bir düzenlemeyle
Galata, Üsküdar ve Eyüp mahkemelerinde
yaz›lan terekelerin emval-› eytam müdürü-
nün gözetimine verilmesi, böylece yetim
mal ve paralar›n›n iyi bir flekilde muhafaza
edilerek gerekli muamelelerinin yürütül-
mesi ve faizle iflletilmesi kararlaflt›r›ld›. Ay-
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8 Gülfettin Çelik, Su Hukuku ve
Teflkilât›, ‹stanbul 2000, s. 15-22.
9 Yurdakul, ‹lmiye Merkez Tefl-
kilât›, s. 86-87.
10 O. Nuri Ergin, Mecelle-i
Umur-› Belediyye, ‹stanbul 1995,
III, 1156.
11 Yurdakul, ‹lmiye Merkez Tefl-
kilât›, s. 123-126.
12 Eyüp Mahkemesi katipleri bir
dilekçe vererek eskisi gibi tüm fler’î
muamelelerinin mensubu olduklar›
mahkemece yap›lmas›n› istediler
(BOA, A. MKT. NZD., nr.
308/16; 307/33).
13 Y. EE., nr. 41/128; 41/129.
21 Eylül 1869 (14 Cemaziyelahir
1286) tarihinde de “bu kere
Divan-› Ahkam-› Adliye’de” teflkil
olunan nizamiye mahkemelerinde
çal›flan mümeyyiz, kâtip ve
hademelerinin tertibi ve maafllar›
belirlendi (BOA., ‹. DH., nr.
41695).  13 Mart 1873 (13
Muharrem 1289) tarihinde de ak-
sakl›klar›n önlenmesi için nezaret
taraf›ndan bir tenbihname yay›n-
land› (BOA., ‹. DH., nr. 45043).
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n› flekilde 1860 y›l›nda ‹stanbul ve Bilâd-i
Selâse kad›l›klar›n›n k›smet mahkemeleri
bab mahkemelerine ilhak edildi11. Bu iki
düzenlemeyle k›smet mahkemeleri bab
mahkemelerine ilhak edilerek yeniden ya-
p›land›r›ld›. 

‹stanbul ve Bilâd-› Selâse kad›lar›n›n be-
ledî hizmetlerinin bir k›sm› da yeniçerili-
¤in ilgas›ndan sonra ihdas edilen ‹htisab
Nezareti’ne devredilmiflti. 25 Temmuz
1855 (10 Zilkade 1271) tarihinde ise ‹hti-
sab Nezareti la¤vedilerek yerine “fiehre-
maneti” unvan›yla yeni bir birim tesis olun-
du. ‹stanbul ve Bilâd-› Selâse’de ikâmet
eden halk›n çeflitli zarurî ihtiyaçlar›n›n ko-
layca temini, gerekli olan eflyan›n fiyat›,
mahalle ve sokaklar›n temizli¤i gibi her
türlü belediye hizmetinin fiehremaneti ta-
raf›ndan yap›lmas›na karar verildi. Böylece
kad› ve di¤er pek çok birim taraf›ndan icra
edilen beledî hizmetler müstakil bir kurum
taraf›ndan idare edilmeye baflland›. Bu dü-
zenleme de Eyüp Kad›l›¤› için önceki dü-
zenlemeler gibi hem yetki hem de gelir
kayb› demekti. Yap›lan reformlar›n bir di-
¤er anlam› ise kurumlaflma ve ihtisaslafl-
mayd›. Bu düzenlemeler neticesinde Eyüp
Kad›l›¤› yaln›z yarg› görevini yürüten bir
ihtisas kurumu oldu. 

Eyüp Kazas› dahilinde bulunan ve Eyüp
suyolu köyleri olarak ifade edilen 12 köy
vard›. Bu köylerin bir k›sm›n›n Sultan Ba-
yezid Evkaf›, di¤er k›sm› da Sultan Se-
lim’in su bendleri s›n›rlar› içindeydi. 1855
y›l›nda al›nan bir kararla Eyüp suyolu köy-
lerinin adlî iflleri ve tereke muameleleri Ev-
kaf-› Hümayun Teftifl Mahkemesi’ne hava-
le edildi. Ancak 19 fiubat 1860 (27 Receb
1276) tarihinde Eyüp Mahkemesi’nin geli-
rinin düflük ve bu köylerin Evkaf-› hüma-
yun hazinesine uzak olmas› yüzünden hal-
k›n s›k›nt›ya düfltü¤ü görüldü. Bunun üze-
rine varissiz terekelerinin eskisi gibi Evkaf-
› Hümayun Teftifl Mahkemesi marifetiyle
Beytülmal taraf›ndan görülmesi, ancak di-

¤er dava ve fler’î ifllerin tekrar Eyüp Kad›l›-
¤›’na ba¤lanmas› kararlaflt›r›ld›12. Böylece
Eyüp Kad›l›¤› personelinin bir nebze de
olsa gelirlerinin artmas› sa¤land›. 

10 fiubat 1869 (27 fievval 1285) tari-
hinde ise neflredilen Divan-› Ahkam-› Ad-
liye Nizamname-i Dahiliyesi ile nizamiye
mahkemelerinin teflkilat yap›lar› ve muha-
keme usulleri yeniden belirlendi13. 3 Ara-
l›k 1871 (20 Ramazan 1288) tarihinde ya-
p›lan yeni bir düzenlemeyle ‹stanbul’daki
nizamiye mahkemeleri bidayet, istinaf ve
temyiz mahkemeleri olarak üç dereceye
ayr›ld›. Divan-› Ahkam-› Adliye’ye ba¤l›
olarak ‹stanbul’da kaymakaml›k merkezle-
rinde “mevki bidayet mahkemesi”, muta-
sarr›fl›k merkezlerinde de “merkez bidayet
mahkemesi” ad›yla mahkemeler kuruldu14.

Eyüp’te aç›lan “Eyüp Mevki Mahkeme-
si” de “Dersaadet Hukuk-› Adiye ve Ceza-
iye Nizamnamesi’nde aç›kland›¤› gibi 24
saatten bir haftaya kadar hapis cezas›, ni-
hayet befl beyaz yirmilik mecidiye kadar
para cezas› vermeye mezundu15. Ancak
“Eyüp Mevki Mahkemesi”ne havale olu-
nan nizamî davalar›n “Fatih Mevki Mah-
kemesi”ne havale edilerek görülmesinin
meselelerin daha düzenli neticelenmesini
sa¤layaca¤› düflünüldü. Bu yüzden Adliye
naz›r›n›n arz› üzerine 29 Mart 1876 (3 Re-
biülevvel 1293) tarihinde “Eyüp Mevki
Mahkemesi”nin la¤v›na karar verildi16.

Böylece Eyüp Kad›l›¤›, öteden beri üst-
lenmifl oldu¤u yetkilerini zamanla yeni
kurulan ihtisas birimlerine devrederek yal-
n›z fler’î yarg› görevini yürütmeye bafllad›.
2 Mart 1917 (8 Cemaziyelevvel 1335) ta-
rihinde fler’î mahkemeler Adliye Nezare-
ti’ne, 3 May›s 1920 (14 fiaban 1338) tari-
hinde de tekrar fleyhülislaml›¤a ba¤lana-
rak eski sisteme dönüldü. 9 Nisan 1924 (4
Ramazan 1342) tarihinde ise fler’iye mah-
kemelerinin ilgas› üzerine Eyüp Kad›l›¤›
(mahkeme-i fler’iyesi) da tarihî misyonunu
tamamlad›.
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14 Ekrem Bu¤ra Ekinci, Osmanl›
Mahkemeleri, ‹stanbul 2004, s.
180-190. Galata, Kartal, Fatih,
Eyüp, Yeniköy ve Beykoz olmak
üzere alt› yerde mevki mahkemesi
vard›. Divan-› Ahkam-› Adliye’ye
ba¤l› Cünha Dairesi’nin la¤v edil-
mesi üzerine 30 Temmuz 1873 (4
Cemaziyelevvel 1290) tarihinde
‹stanbul’daki bu mevki mah-
kemelerine yeni tahsisatlar ak-
tar›larak reis ve mümeyyizlerinin
yeniden atanmas›na karar verildi.
Bu düzenlemeye göre; Galata
Mevki Mahkemesi’ne 7.500 kurufl,
Kartal Mevki Mahkemesi’ne 5.900
kurufl, Fatih Mevki Mahkemesi’ne
5.300 kurufl, Eyüp, Yeniköy ve
Beykoz mevki mahkemelerine de
toplam 13.950 kurufl tahsis edildi
(BOA., A. MKT. MHM., nr.
460/1). 8 Haziran 1873 (9 Zil-
kade 1289) tarihinde de “geçenler-
de teflkil olunan mevki mah-
kemeleri” ibaresiyle al›nacak harç
miktarlar› izah edildi (BOA., ‹.
fiD., nr. 1142). 21 Ocak 1874 (2
Zilhicce 1290) tarihinde “Eyüp
Mevki Mahkemesi” reisi Ahmed
As›m Efendi’nin istifas› üzerine
fieyhülislâm Ahmed Muhtar Efen-
di’nin teklifiyle eski Galata naibi
Ahmed Nüzhed Efendi’ reisli¤ine
atand› (BOA, ‹. DH, nr. 47282).
15 29 May›s 1873 (Gurre-i
Rebiülahir 1290), BOA., A.
MKT. MHM., nr. 456/25.
Yap›lan bir baflka düzenlemeyle ise
mevki mahkemelerinin 5.000
kurufla, merkez mahkemelerinin ise
20.000 kurufla kadar olan
davalar› görmeleri hükme ba¤land›
(28 Eylül 1873/5 fiaban 1290),
BOA., A. MKT. MHM., nr.
465/33.
16 Mahkeme reisi Ahmed Nüzhed
Efendi’nin Cemiyet-i Sulhiye
Azal›¤›’na üye ve katiplerinin de
di¤er dairelerde istihdam›na karar
verildi (BOA, ‹. DH., nr.
50324).
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1- PLAST‹K SANATLAR
M‹MAR‹
(Yap›-Planlama-Süsleme-Topo¤rafya)

ACUN, Hakk›, Eyüp’ten Ejderli Bir Tafl Su-
luk, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 1, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 1,
s.198-201, ‹stanbul, 1997

AÇIKGÖZO⁄LU, Sacit, Fetihten Sonraki
‹lk Büyük Cami’de Yeni Bir Mekan, Tarihi, Kül-
türü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 7,
Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7, s.128-131, ‹stan-
bul, 2003

AHUNBAY, Zeynep, Eyüpteki Osmanl›
E¤itim Yap›lar› Ve Korunmalar›yla ‹lgili Öneri-
ler, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 4, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4,
s.132-142, ‹stanbul, 2000

AL‹O⁄LU, E. Fusun, Eyüp’te Baz› 19.Yüzy›l
Yap›lar›nda Yap› Malzemesi ve Teknolojisi
Üzerine Gözlemler, Tarhi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 2, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 2,s.202-209, ‹stanbul, 1998 

ASLAN, fienay, Fatih Döneminden Günümü-
ze fiehirleflme ve Ulafl›m, Tarihi, Kültürü ve Sa-
nat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 7, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 7, s.372- 379, ‹stanbul, 2003

BAKIR, Betül, Eyüpsultan Camii’nde Yap›sal
Konum Ve Mimari Geliflim, Tarihi,Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 4,Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt 4, s. 194-201, ‹stanbul, 2000 

BARIfiTA, H. Örcün, Eyüpsultan’dan Kuflev-
leri, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 5,Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 5,
s. 72-75, ‹stanbul, 2002

BARIfiTA, H.Örcün, Osmanl› ‹mpatorlu¤u
Dönemini ‹stanbul Çeflmeleri Aras›nda Eyüsul-
tan Çeflmelerinin Yeri, Tarihi, Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 8, s.74-83, ‹stanbul, 2004

CANTAY, Gönül, ‹stanbul’un Tarihi Topog-
rafyas›, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 3, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 3,
s.86--94, ‹stanbul, 2000 

CANTAY, Gönül, Eyüpsultan Külliyesi, Ta-
rihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempoz-
yumu 4,Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4, s. 156-
163, ‹stanbul, 2000 

CANTAY, Gönül, Cezeri Kas›mpafla Külli-
yesi, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 5,
s. 116-121, ‹stanbul, 2002 

CANTAY, Gönül, Eyüp Sultan Silüetinde
‹vaz Efendi Camii, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 7, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 7, s. 90-95, ‹stanbul, 2003

Ç‹FTÇ‹, Aynur, Eyüpsultan’›n Tarihi Kara-
kollar›,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 2, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 2,
s.226-237, ‹stanbul, 1998 

DO⁄ANAY, Aziz, Eyüpteki Çardakl› Tür-
belerin Asma Kap›lar›( Hacet Kap›lar›), Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7, s.182- 191, ‹s-
tanbul, 2003 

ELDEM, Nezih, Eyüp Sultan Camii ve Yak›n
Çevresi, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sul-
tan Sempozyumu 2, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 2,s.51-53, ‹stanbul, 1998 

ERDEM, Ayten, Eyüp/fieyh Murad Efendi
Tekkesi Avlu Kap›s›, Çeflme ve fiad›rvan Resti-
tüsyonu, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sul-
tan Sempozyumu 2, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 2, s.216-225, ‹stanbul, 1998

ERDEM, Ayten, Eyüp/Kuyubafl› Emin Baba
Tekkesi Restorasyon De¤erlendirmesi, Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
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4, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4, s. 202-213, ‹s-
t., 2000 

ERDEM, Ayten, Eyüp’te Sivil Mimarl›k Ör-
ne¤i Ahflap Konutlar ve Korunma Sorunlar›,Ta-
rihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempoz-
yumu 5, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 5, s. 144-
151, ‹stanbul, 2002 

ERSEN, Ahmet- Mehmet Ulukan, Eyüp’te
Afife Hatun Tekkesi ve Restitüsyon Önerisi,
Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 8, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 8,s.
152-159, ‹stanbul, 2004 

EY‹CE, Semavi, Eyüp’de Zal Mahmut Pafla
Camii, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 5,
s. 12-21, ‹stanbul, 2002 

EY‹CE, Semavi, ‹stanbul’un Fethinde Bizan-
s›n Mimari Miras›, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 7, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 7,s. 20-47, ‹stanbul, 2003

EY‹CE, Semavi, Eyüpsultanda ‹lk fieyhülis-
lam Türbesi, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 8,s. 12-15, ‹st., 2004

GEN‹M,Sinan, Eyüp’de Bir Türk Ev Resto-
rasyonu, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sul-
tan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 5, s. 140-143, ‹stanbul, 2002 

GÜNDO⁄DU, Hamza, Erzurumda ‹lk Os-
manl› Yap›laflmas›, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 3, s.380-389, ‹stanbul, 2000 

GÜRDAL, Erol- Ahmet ERSEN, Tarihi Ya-
p›larda Duvar Onar›mlar› ve Tarihsel Otantikli-
¤in Korunmas›, Eyüp- Sokullu Mehmet Pafla
Medresesi Örne¤i, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 5, s. 126-129, ‹stanbul, 2002 

HATTAT, Sibel Onat- Nil KÖRO⁄LU,
Eyüp’te Önemli Bir Kültür Varl›¤› Rami K›flla-
s›,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 8, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 8,
s. 160-163, ‹stanbul, 2004

HANÇER, Elmor, Eyüp Ermeni Kiliseleri,
Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 8, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 8,
s.164-175, ‹stanbul, 2004

‹BRAH‹MG‹L, M.Zeki, Balkanlarda Türk
Kültürü ve Sanat›, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 3, s.428-437, ‹stanbul, 2000

KADAYIFÇI, Gülnur- Hülya YALÇIN,
Eyüp Camii ve Merkez Civr›nda Yürütülen Ko-
ruma Amaçl› Kentsel Tasar›m ve Uygulamalar›,
Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 3, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 3,
s.402-419, ‹stanbul, 2000

KADAYIFÇI, Gülnur,Eyüp Türbe Hamam›, ,
Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 8, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 8,
s.310-317, ‹stanbul, 2004

KARPUZ, Haflim, Osmanl›’da Konut Mima-
risi Konya Örne¤i, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 3, s.390-401, ‹stanbul, 2000

KARA, H. Fahrünisa Ensari, Eyüpsultan Ta-
rihi Yerleflme Dokusunda Planlama Süreci ve
Planlama- Uygulama ‹liflkileri,Tarihi, Kültürü
ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 1, Eyüp
Sultan Belediyesi, Cilt 1,s.121-138,‹stanbul,
1997

KARA, H. Fahrünisa Ensari, Eyüpsultan Yer-
leflme Dokusunun Tarihsel Süreç ‹çinde Gelifli-
mi, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 2, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 2,
s.278- 294 ‹stanbul,1998

KARA, H. Fahrünisa Ensari, Bir Dünya Ken-
ti ‹stanbul ve ‹lk Türk (Osmanl›) – ‹slam Yerlefl-
mesi Eyüp Üzerine, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 3, s.102-121, ‹stanbul, 2000 

KARA, H. Fahrünisa Ensari, Tarihi Çevre’nin
Korunmas›nda Bir Akdeniz –‹slam Ülkesi: Tu-
nus- Eski Kent Medina Örne¤i ve Eyüp, Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
4, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4, s.214-237, ‹s-
tanbul, 2000 

KARA, H. Fahrünisa Ensari, Eyüp’te Tarihi
Sosyal, Kültürel, Rekreatif A¤›rl›kl› Fiziksel Do-
ku Odaklar›,Tarihi , Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 5, s.156-169, ‹stanbul, 2002 

KARA, H. Fahrünisa Ensari, Fetih ‹le Birlikte
Kurulan Bir Semt Eyüp Ve Fetihten Günümüze
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Ulaflan Mahalleler, Tarihi , Kültürü ve Sanat›y-
la Eyüp Sultan Sempozyumu 7, Eyüp Sultan Be-
lediyesi, Cilt 7, s.340-359, ‹stanbul, 2003 

KIRAÇ, Binnur- Mevlüde KAPTI, , Tarihi ,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
8, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 8, s.28-39, ‹stan-
bul, 2004 

MÜLAY‹M, Selçuk, Fatih Külliyesi’nde Çor-
ba Kap›s›, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 4, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 4, s.12-15, ‹stanbul, 2000 

NEML‹O⁄LU, Candan, Sultan V. Mehmed
Reflad’›n Eyüpteki Türbesi’nin Kalem ‹fli Beze-
meleri, Tarihi , Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sul-
tan Sempozyumu 8, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 8, s. 242-247, ‹st., 2004 

ORMAN, ‹smail, Eyüpsultan Türbesinin Ge-
çirdi¤i De¤iflimler, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt , s.100-107, ‹stanbul, 2004 

ÖNKAL, Hakk›, Eyüb Türbeleri, Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
2, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 2, s.70-75,‹stan-
bul, 1998 

ÖZASLAN, Nuray, Eyüp Kentsel Tarihinde
Osmanl› Öncesi Dönem, Tarihi, Kültürü ve Sa-
nat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt 3, s.452-461, ‹stanbul, 2000

ÖZASLAN, Nuray, Eyüp’te Kentsel Doku-
nun Geliflimi: Bir Yöntem Önerisi, Tarihi, Kül-
türü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 4,
Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4, s.184-193, ‹stan-
bul, 2000 

PARMAKSIZ, Esma ‹güs, Osmanl› Mimarl›-
¤›nda fiad›rvan ve ‹stanbul Örnekleri, Tarihi
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
3, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 3, s.472-477, ‹s-
tanbul, 2000

PLEHVAR‹AN, Nuran, Kara, Osmanl› Çefl-
me Mimarisinde XIX. Yüzy›l De¤iflimleri,. Tari-
hi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyu-
mu 4, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4, s.6-67, ‹s-
tanbul, 2000

SAATÇ‹, Suphi, Sinan’›n Mimarbafl› Olarak
Eyüp’teki ‹lk Eseri, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 2, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 2,s.58-63, ‹stanbul, 1998 

SAATÇ‹, Suphi, Kubbeyi Zirveye Tafl›yan
Mimar, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 3, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 3,
s.176-183, ‹stanbul, 2000 

SAATÇ‹, Suphi, Sinan’›n Eyüp’teki Cami ve
Mescitleri Üzerine Gözlemler, Tarihi,Kültürü
ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 4, Eyüp
Sultan Belediyesi, Cilt 4, s 178- 183, ‹stanbul,
2000 

SAATÇ‹, Suphi, Sinan›n Eyüpteki Türbeleri,
Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 5, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 5,
s.152-155, ‹stanbul, 2002

SAATÇ‹, Suphi- Sedat KURUGÖL, Eyüp’te
Baz› Tarihi Yap›larda Görülen Y›pranmalar
Üzerine Gözlemler, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 8, s.148-151, ‹stanbul, 2004

SEÇK‹N, Selçuk, Fatih Dönemi Mescit
Merkezli Eyüp Mahallesi, Tarihi,Kültürü ve Sa-
nat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 7, Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt 7, s.420-425, ‹stanbul, 2003 

SEZG‹N, Tülay, Türk Mezar Gelene¤i ve
Çifte Gelinler Türbesi, Tarihi,Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 8, s.180-185, ‹stanbul, 2004 

SÖNMEZ, Neslihan, Eyüp/Defterdar Saliha
Sultan Çeflmesi Restitüsyonu ve Koruma De¤er-
lendirme Önerisi, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
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Eyüp Sultan Sempozyumu 1, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 1, s.82-89,‹stanbul, 1997

SÖNMEZ, Zeki, Eyüp, Zal Mahmud Pafla
Külliyesinin Tarihlendirme Sorunu ve Sinan’›n
Mimarl›¤›ndaki Yeri, Tarihi, Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 1, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 1,s.90-98, ‹stanbul,1997

SÖNMEZER, fiükrü, Bir Oran Araflt›rmas›
Eyüp Zal Mahmut Pafla Camii, Tarihi, Kültürü
ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 8, Eyüp
Sultan Belediyesi, Cilt 8,s.176-179, ‹stan-
bul,2004

SÜSLÜ, Özden, Sitti Hatun Camii Mihrab›
Üzerine Düflünceler, Tarihi,Kültürü ve Sanat›y-
la Eyüp Sultan Sempozyumu 7, Eyüp Sultan Be-
lediyesi, Cilt 7, s.310-313, ‹stanbul, 2003 

TANMAN, Baha, Eyüpsultan’da Tarikat Ya-
p›lar›, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 1,Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt
1,s.102-120, ‹sat., 1997

U⁄URLUEL, Talha, ‹stanbu Surlar› ve Ka-
p›lar›, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7,
s.426- 429, ‹stanbul, 2003 

URFALIO⁄LU, Nur, Eyüp ‹zzet Efendi Tür-
besi Üzerine Düflünceler, Tarihi, Kültürü ve Sa-
nat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt 3, s.446-451, ‹stanbul, 2000

URFALIO⁄LU, Nur, Osmanl› Sebil Mima-
risi,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 4, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4,
s.6-67, ‹stanbul, 2000

ÜNSAL, Mine, Eyüpsultan Türbesi Hacet
Penceresi fiebekesi Restorasyonu, Tarihi, Kültürü
ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 1, Eyüp
Sultan Belediyesi, Cilt 1,s.71-73,‹stanbul 1997

YALÇIN, Hülya, Tarihi Eyüp Yerleflmesinin
Geliflim Sürecinde Yollar ve Öyküleri, Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7, s. 380- 395, ‹s-
tanbul, 2003

YAVUZ, Ayflil Tükel, Beypazar› Suluhan,
Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 3,Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 3, s.58-
85, ‹stanbul, 2000 

YENEN, Zekiye, Planlamada Veri Olufltur-
mak Üzere Eyüpte Korunacak De¤erler, Tarihi

Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
4, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4, s.164-177, ‹s-
tanbul, 2000 

YENEN, Zekiye- Hülya Berkmen YAKAR,
Eyüp’te Ekonomik Sosyal De¤iflimin Fiziksel
Doku Arac›l›¤›nda ‹rdelenmesi, Tarihi,Kültürü
ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 5, Eyüp
Sultan Belediyesi, Cilt 5, s.130-141, ‹stanbul,
2002 

YENEN, Zekiye, Eyüp’ü Planlamak, Tari-
hi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyu-
mu 8, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 8, s.140-147,
‹stanbul, 2004 

YÜCEL, Erdem, Edirne Evleri, Tarihi,Kültü-
rü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 3,
Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 3, s.462-471, ‹stan-
bul, 2000

ZENGER,Y›lmaz, Özel Dokulu Kent Parça-
lar›n›n Ça¤dafl Yaflama Adaptasyonu, Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
1, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 1, s.139- 141, ‹s-
tanbul, 1997

A⁄AÇ ‹fiLER‹
BARIfiTA, H.Örcün, Osmanl› ‹mparatorlu¤u

Geç Dönem A¤aç ‹fllerinin Eyüpsultan’dan Seçkin
Örnekleri, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sul-
tan Sempozyumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt
7, s.84-90, ‹stanbul, 2003

TOPRAK ‹fiLER‹
(Çini- Seramik)
BARIfiTA, H.Örcün, Eyüp Sultan Seramikle-

ri, Dördüncü Uluslaras› Türk Kültürü Kongresi,
Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, s. 86-93,
317-326, 1999 

BARIfiTA, H.Örcün, Eyüp Sultanda Ebru De-
senli Seramik ve Çiniler, Tarihi,Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 3, s.156-163, ‹stanbul, 2000 

KUM, Levent, Sultan Reflad Türbesinde Çi-
ni Tasar›m›, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 8, s.108-116, ‹stanbul, 2004 

ÖZSAYINER, Z.Cihan, Eyüp Cezeri Kas›m
Pafla Camiindeki Kabe Tasvirli Çini Pano Ba¤la-
m›nda Kabe Tasvirleri, Tarihi,Kültürü ve Sana-
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t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 8, s.84-89, ‹stanbul, 2004 

ORMAN, ‹smail, Eyüp Sultan Türbelerindeki
Çini Envanter Çal›flmalar›,Tarihi, Kültürü Ve Sa-
nat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 5, s.224-233,‹stanbul, 2002 

SOYHAN, Cihat, Tekfur Saray› Çevresi ve
Çinicili¤i ve Eyüp Çömlekçili¤i, Tarihi, Kültürü
ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 1, Eyüp
Sultan Belediyesi, Cilt 1, s.79-81,‹stanbul 1997 

SÜSLÜ, Özden, Osmanl› Çini Ve Keramik
Sanat›nda K›rm›z› Rengin Geliflimi, Tarihi, Kültü-
rü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 4, Eyüp
Sultan Belediyesi, Cilt 4, s.44-51, ‹stanbul, 2000 

fiEN, Ferize, Eyüpsultan Türbesi Çinileri ,
Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 1, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 1,s. 74-
78, ‹stanbul 1997

fiEN, Ferize, Eyüp’te Siyavufl Pafla Türbesi
Çinilerinde Renk ve Kompozisyon Özellikleri,
Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 2, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt
2,s.328-335, ‹stanbul, 1998 

YEN‹fiEH‹RL‹O⁄LU, Filiz, Eyüp’te Bir
Çömlekçi Ailesi, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 5, s.66-71,‹stanbul, 2002 

TAfi ‹fiÇ‹L‹⁄‹ 
(Mezartafllar›- Hazireler- Heykeller)
AÇIKGÖZO⁄LU, Ahmed Sacid, Eyüp Sul-

tan’da Ketebeli Mezar Tafllar›, Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 1, Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt 1,s.202-205, ‹stanbul, 1997

AÇIKGÖZO⁄LU, A.Sacid, ‹mzas›z Bir Sa-
mi Efendi Mezar Tafl›,Tarihi, Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 2, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 2, s.324-327,‹stanbul, 1998

BAYINDIR, Ahmet, Fatih’in Heykelleri, Ta-
rihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempoz-
yumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7, s.436-
439,‹stanbul, 2003

BARIfiTA, H. Örcün, Eyüp Sultan’dan Baz›
Çocuk Mezartafllar›, Tarihi, Kültürü ve Sanat›y-
la Eyüp Sultan Sempozyumu 1, Eyüp Sultan Be-
lediyesi, Cilt 1,s.172-180, ‹stanbul, 1997

BARIfiTA, H. Örcün, Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u Dönemi Türk Mezar Tafllar›nda Tak› Tasvir-
leri, XIII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, s.
1309-1313, 1999

BARIfiTA, H. Örcün, Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u Dönemi Türk Mezar Tafllar›nda Tak› Tasvir-
leri, XIII. Türk Tarih Kongresi, Cilt III., II K›-
s›m, s. 1309-1313, 2002. 

BERK, Süleyman, Eyüpsultan S›n›rlar› ‹çeri-
sinde Hattat Mustafa Rak›m’a Ait Mezartafllar›
Kitabeleri,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 3, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 3, s.242-249, ‹st., 2000

B‹Ç‹C‹, H.Kamil, Eyüpsultan Mehmet Vu-
suli Efendi Türbesi Haziresi, Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp
Sultan Belediyesi, Cilt 3, s.490-499, ‹stanbul,
2000

ÇAL, Halit, ‹stanbul Eyüp’teki Erkek Mezar-
tafllar›nda Bafll›klar,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 3, s.206-225, ‹stanbul, 2000 
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ÇERKEZ, Murat, Eyüpsultan Mezartafllar›n-
da Kandil Motifleri,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 3, s.338-365, ‹stanbul, 2000

ÇET‹NTAfi, Vildan, ‹stanbul Eyüpsultan
Hazreti Halid Türbesi Haziresinde Yer Alan
Mezar Tafllar› Konulu Tezlerin De¤erlendiril-
mesi, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 3, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 3,
s.338-365, ‹stanbul, 2000

ÇORUHLU, Tülin, Hançerli Lahitler ve Tafl
Sandukalar, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 1, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 1, s.43-59,‹stanbul, 1997

ÇORUHLU, Tülin, Eyüp Sultan ve Çevre-
sindeki Hazirelerde Bulunan Mezar Tafllar›nda
Kase ‹çinde Meyve Tasvirleri, Tarihi, Kültürü
ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 2, Eyüp
Sultan Belediyesi, Cilt 2,s.118-137, ‹stanbul,
1998

ÇORUHLU, Tülin- Yaflar, ‹stanbul’da Bulu-
nan Gemici/Denizci Mezartafllar›na Dair Bir
De¤erlendirme, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 4, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 4, s.76-89, ‹stanbul, 2000

ÇORUHLU, Yaflar, Orta Asya’dan Anadolu-
ya Lahit veya Tafl Sandukalarda Görülen Han-
çer- B›çak Tasvirlerinin Sembolizmi, Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyu-
mu1, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 1, s.60-70, ‹s-
tanbul, 1997

ÇORUHLU, Yaflar, Eyüp Çevresindeki Me-
zartafllar›nda Görülen Kase ‹çinde Meyve Tas-
virlerinin Sembolizmi, Tarihi,Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 2, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 2,s.102-117, ‹stanbul, 1998

DO⁄ANAY, Aziz, Eyüpsultan Camii Civa-
r›ndaki Baz› Mezarlar›n Natüralist Üslüpta Kla-
sik Devir Süslemeleri, Tarihi,Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 2, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 2, s, 260-267,‹stanbul, 1998

DO⁄ANAY, Aziz, Eyüpsultan Haziresi ve
Civar›ndaki Kabir Bezemelerinde Görülen Be-
nek (Çintamani- Körkle Moncuk ) Nak›fl› Üze-
rine,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 4, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4,
s.340-349, ‹stanbul, 2000

ERALP, Nejat, Dukakinzade Ahmed Pafla
Haziresi ve Dükakinzadeler, Tarihi,Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 5, Eyüp
Sultan Belediyesi, Cilt 5, s.192-195, ‹stanbul,
2002 

ERSOY, Ayla, Eyüp’teki Mezartafllar›nda
Servi A¤ac› Kültü,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 5, s.90-95, ‹stanbul, 2002

ERTAN, O¤uz, Eyüp’te Bir Yeniçeri Mezarta-
fl› ve Yeniçeri Mezartafllar›, ,Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt 8, s.334-341, ‹stanbul, 2004

GÜLfiEN, Sezai, Eyüp’te Gömülü Sanatç›
Mezarlar›, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 1, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 1,s.206-214, ‹stanbul, 1997

GÜVEN, Erman, Eyüpsultan Türbesi Hazi-
resinin Önemine Dair Bir ‹nceleme,Tarihi , Kül-
türü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 5,
Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 5, s.234-239, ‹stan-
bul, 2002

KARAMÜRSEL, Al›m, Eyüp’ten ‹ki Zeyni
Mezartafl›,Tarihi , Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 5, s.240-243, ‹stanbul, 2002

KAYA, Önder, Eyüp’te Cellat Mezarl›¤› ve
Cellat Mezarl›¤›’n›n Cellad› Olmak, Tarihi,Kül-
türü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 8,
Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 8, s, 328-333,‹stan-
bul, 2004

KESK‹N, Candafl, Eyüpsultan’da Bulunan
Osmanl› Dönemi Armal› ve Niflanl› Mezar Tafl-
lar›, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 3, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 3,
s.366-371, ‹stanbul, 2000

PALA, ‹skender, Eyüpsultan’da Ebusuud Ha-
ziresi,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 5,
s.186-191, ‹stanbul, 2002

SEÇK‹N, Nuri, Eyüpsultan Hazirelerindeki
Mimari Düzenlemeli Lahitler,Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 4, Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt 4, s.298-309, ‹stanbul, 2000

SUBAfiI, Hüsrev, Eyüp Sultan ve Civar›nda-
ki Mezartafl› Kitabelerinin Hat San’at› ve Tarihi
Aç›s›ndan Önemi, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
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Eyüp Sultan Sempozyumu 1, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 1, s. 181-197,‹stanbul, 1997

U⁄URLUEL, Talha, Eyüp Mezarlar›nda
Cennet Meyveli Mezartafllar›, Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt 8, s.116-121, ‹stanbul, 2004

HAT SANATI 
( Kitap-Tafl- vs.)
ACAR, fiinasi, Sezdim Bir Aflina Gibi Hey-

betli Hüznünü, Bir Kitabenin Düflündürdükleri
Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 6, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 6,
s.324- 329, ‹stanbul, 2003 

BERK, Süleyman, Eyüpsultan’da Celi Sülüs
Kuflak Yaz›lar, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 5, s.106-111, ‹stanbul, 2002

BERK, Süleyman, ‹stanbul Sur Kap› Kitabe-
leri, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7,
s. 300-303, ‹st., 2003

DAYIO⁄LU, Server, Osmanl› Sanat›nda
Mevlevi Hattatlar ve Divan Edebiyat› Müzesi
Kolleksiyonu, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 3, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 3,s.320-331, ‹st., 2000

DERMAN, M. U¤ur, Eyüpsultan Refladiye
Numüne Mektebinin Kaz›nm›fl Kitabesine Dair,
Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 3, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 3,
s.170-175, ‹stanbul, 2000 

DERMAN, M.U¤ur, Piyer Loti Kitabesi Ve
Ta’lik Hatt›na Dair Bir Mülahaza,Tarihi, Kültü-
rü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 4,
Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4, s.278-283, ‹stan-
bul, 2000 

DO⁄RU, Hülya, 15.Yüzy›l Tezhip Sanat›n-
da Zencerek, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 7,s. 334-339, ‹stanbul, 2003

ERSOY, Ayla, Fatih Devri Tezhipleri, Tari-
hi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyu-
mu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7,s. 262-265,
‹stanbul, 2003

GÜVEN, Erman, Eyüpsultan Türbesinin Hat
Sanat› Aç›s›ndan De¤erlendirilmesi, Tarihi,Kül-

türü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 4,
Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4, s.310-323, ‹stan-
bul, 2000

ÖZCAN, Ali R›za, Topkap› Saray› Hüma-
yun Kap›s› ve Yaz›lar›, Tarihi,Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 7, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 7, s.292-299, ‹stanbul, 2003

ÖZER, Nermin Özcan, Fethin 550. Y›l›nda
‹stanbul Nak›flhaneleri, Tarihi,Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 7, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 7,s.242-,249, ‹stanbul, 2003

ÖZEL, Ayfle, Fatih Sultan Mehmed Dönemi
Minyatürlü Yazma Eserler, Tarihi, Kültürü ve Sa-
nat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 7, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 7,s.272-275, ‹stanbul, 2003

ÖZSAYINER, Z.Cihan, Eyüpteki Mimar Si-
nan Türbelerinin Hat Sanat› Düzenleri,Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
4, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4, s.336-339, ‹s-
tanbul, 2000

ÖZSAYINER, Z.Cihan, Mimar Sinan’›n
Eyüp Camilerindeki Hat Sanat› Düzeni, Tari-
hi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyu-
mu 5, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 5, s.100-105,
‹stanbul, 2002
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RES‹M
AHRAZ, Gül Sar›dikmen, Türk Resminde

Anadolu ve Rumeli Hisar› Görünümleri, Tari-
hi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyu-
mu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7, s.404-413,
‹stanbul, 2003 

BAYINDIR, Ahmet, ‹stanbul’un Kuflat›lma ve
Fethine ‹liflkin Baz› Resimlere Elefltirel Bir Bak›fl,
Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt
7,s.430-440, ‹stanbul, 2003

GÖREN, A.Kamil, Türk Resim Sanat›nda
Eyüpsultan’› Betimliyen Ressamlar,Tarihi, Kül-
türü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 2,
Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 2, s. 238-259, ‹stan-
bul, 1998

GÖREN, A.Kamil, Eyüpsultan’› Betimliyen
Az›nl›k, Levanten ve Tabanc› Ressamlar, Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
3, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 3, s.226-241,‹s-
tanbul, 2000

GÖREN, Ahmet Kamil, Tablolarda Fetih
Sahneleri Ba¤lam›nda Hasan R›za ve Zona-
ro’nun ‹stanbul’un Fethi Tablolar›n›n ‹liflkisi
Üzerine Bir Deneme, Tarihi, Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 7, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 7, s.276-291,‹stanbul, 2003

‹BRAH‹MG‹L, Mehmet Zeki, Kosova’daki
Türk Eserlerinde Duvar Resimlerinden Örnek-
ler, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7,
s.322-333,‹stanbul, 2003

PARLAR, Gündegül, Gravürlerde Eyüp, Ta-
rihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempoz-
yumu 1, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 1, s.23-32,
‹stanbul, . 1997

HALI
DEN‹Z, Bekir, Osmanl› Döneminde Düz Do-

kuma Yayg›lar›n Geliflimi,Tarihi, Kültürü ve Sa-
nat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 4, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 4, s.28- 43, ‹stanbul, 2000 

GÜL,Sabahat, Feshane Fabrikas› ve Hal›lar›,
Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 2, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 2,
s.320-323, ‹stanbul, 1998

TEKST‹L
KETENC‹O⁄LU, Emine, Eyüp Sultan’da

Adile Sultan Türbesindeki Puflide Örnekleri,
Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 3, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 3,
s.250-261, ‹stanbul, 2000 

ÖZBA⁄I,Tevhide, Pakize Kayadibi, Os-
manl› Dönemi Para Keseleri Üzerine,Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
4, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4, s.52-59, ‹stan-
bul, 2000  

YILMAZKURT, Gönül, ‹stanbul Eüpsul-
tan’da Mihriflah Valide Sultan Türbesi Sanduka-
lar›ndaki Puflideler, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 3, s.304-313, ‹stanbul, 2000

MADEN SANATLARI
(Silahlar- Paralar)
ÇORUHLU, Tülin, Osmanl› Cebehanesinde

Türk Sultanlar›n›n Silahlar›, Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt 3,s. 290-295, ‹sanbul,. 2000

ÇORUHLU, Tülin, ‹stanbul’un Fethinde Fa-
tih’in Toplar› Ve Osmanl› Topçulu¤u, Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7,s. 290- 230-
235 , ‹sanbul, 2003

PARLAR, Gündegül, Osmanl›’n›n Kurulufl
Dönemi Sikkelerinde Kompozisyon,Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
Eyüp Sultan Belediyesi,Cilt 4, s.100-105, ‹stan-
bul, 2000

PARLAR, Gündegül, Fatih Dönemi Sikkele-
rinin Sanat Yönleri, Tarihi, Kültürü ve Sanat›y-
la Eyüp Sultan Sempozyumu 4, Eyüp Sultan Be-
lediyesi,Cilt 4, s.78-83, ‹stanbul, 2003

2- FONET‹K SANATLAR 
MÜZ‹K
ATASOY, M. Cahit, Eyüp’te Yaflam›fl olan

Zekai Dede ve Dede Gibi ‹ki Büyük Bestekar›n
Türk Musikisinde Yeri, Tarihi, Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 1, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 1, s.214-217, ‹st., 1997

ATASOY, M. Cahit, Eyüpsultan’da Zekai
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Dede Konservatuvar›, Eyüp, Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 2, Eyüp
Sultan Belediyesi, Cilt 2, s.154-157, ‹stanbul,
1998 

ATASOY, M. Cahit, Yediyüzy›ll›k Medeni-
yetimizdeki Türk Musikisi, Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp
Sultan Belediyesi, Cilt 3, s.164-169, ‹sanbul,
2000 

ATASOY, M. Cahit, Eyüpsultan Türk Musi-
kisi Tarihi Boyunca Bir Mektep (Ekol) Olmufl-
tur, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 4, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4,
s.420- 425, ‹stanbul, 2000

DO⁄RUSÖZ, Nilgün, Fatih Dönemine Ait
Bir Musiki Risalesi K›rflehirli Edvarj Çevirisi,
Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7,
s.396-403, ‹stanbul, 2003

PARLAR, Gündegül, Sanatç› Gözüyle Meh-
ter,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 2, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt
2,s.180-185, ‹stanbul, 1998 

SANAL, Haydar, Eyüp Ve Musikimiz, Tari-
hi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyu-
mu 2, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 2,s. 268-273,
‹stanbul, 1998 

SANAL, Haydar, Eyüpsultan Vasf›nda Musi-
kili Bir Türkü,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 5,s. 30-37, ‹stanbul, 2002

USLU, Recep, Çenginame’nin (Eyüpte Med-
fun Enderunlu Faz›l’›n Eseri) Müzik Kayna¤›
Olma Bak›m›ndan De¤eri,Tarihi, Kültürü ve Sa-
nat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt 5,s. 196-199, ‹stanbul, 2002

USLU, Recep, Fatih Devrinde Müderris Mü-
zisyenler, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 7,s. 304- 309, ‹stanbul, 2003

EDEB‹YAT
AYVAZO⁄LU, Beflir, Edebiyat›m›zda Eyüp,

Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 2, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 2, s.94-
101,‹stanbul, 1998 

KILIÇ, Filiz, Tezkireler Ifl›¤›nda ‹stanbul,

Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7, s.
214-221,‹stanbul, 2003

KOÇ, Mustafa, ‹lmi Araflt›rmalarda Flolojik
Yöntem, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sul-
tan Sempozyumu, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt
3, s.192-205, ‹stanbul, 2000

DO⁄AN, Muhammed Nur, Bakinin fiiir Ay-
nas›nda Osmanl› Hayat›ndam Renkli Akis-
ler,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 6, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt
6,s. 250- 265, ‹stanbul, 2003

DO⁄AN, Muhammet Nur, Fatih Sultan Meh-
met (Avni) Divan› Üzerine, Tarihi,Kültürü ve Sa-
nat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 7, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 7,s. 250-261, ‹stanbul, 2003

OKAY, M.Orhan, Eyüp S›rtlar›nda Bir Ne-
cip Faz›l, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sul-
tan Sempozyumu 6, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 6,s. 192-199, ‹stanbul, 2003

YALÇIN, Hülya, Öyküleriyle Eyüp, Tari-
hi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyu-
mu 5, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 5,s. 248-269,
‹stanbul, 2002

YARDIM, Mehmet Nuri, Edebiyatç›lar›n
Gözü ‹le Eyüp, , Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 8,s. 204-217, ‹stanbul, 2004

3- SOSYAL B‹L‹MLER 
TAR‹H
ALGÜL, Hüsyin, Müjdelenmifl Topraklar

Telakkisinin ‹stanbul’un Fethi Ba¤lam›nda Os-
manl› Yöneticilerine ve Tarihçilerine Yans›mas›,
Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7,s. 14-
19, ‹stanbul, 2003

APAK, Adem, Fethinden Önce ‹stanbul
Üzerine Müslüman Seferleri: Emeviler Dönemi,
Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7,s.
222-229, ‹stanbul, 2003

DO⁄AN, Mehmet, Büyük Fetih ve Ankara,
Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7,s. 54-
65, ‹stanbul, 2003

EFEND‹O⁄LU, Mehmet, Sahabe Dönemi
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‹stanbul Seferleri, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 7, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 7,s. 132-137, ‹stanbul, 2003

EY‹CE, Semavi, Eyüpsultan Semtinde Tarih
ve Sanat Tarihi, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 2, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 2,s.12-37, ‹stanbul, 1998 

EY‹CE, Semavi, Dünya Devleti Olarak Os-
manl› Devleti ve Osmanl› Dönemi Türk Sanat›-
n›n Dünya Sanat›ndaki Yeri, Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp
Sultan Belediyesi, Cilt 3,s.12-27, ‹stanbul, 2000 

GÜLER, Mustafa, ‹stanbul’un Fethinin Za-
man›n Müslüman Devletleri Aras›ndaki Yank›-
lar›, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt
7,s. 236-241, ‹stanbul, 2003 

ÖZBAYO⁄LU, Erendiz, ‹lkça¤da Eyüp, Ta-
rihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempoz-
yumu 6,Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 6,s.106-
111, ‹stanbul, 2003 

fiAK‹RO⁄LU, Mahmut. H., Fatih Sultan
Mehmet Devrinde Bat› Kaynakl› Türk Vesikala-
r›, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7,
s.266-271, ‹stanbul, 2003

KÜLTÜR TAR‹H‹
AÇIKGÖZO⁄LU, Sacit, Eyüp Sultan Silu-

etinin Manevi D›fl Amilleri, Tarihi,Kültürü ve Sa-
nat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 5,s.244-247, ‹stanbul, 2002 

AKAGÜNDÜZ, Ahmet, Osmanl› Devle-
ti’nde Hoflgörünün Hukuki Temelleri, Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
3, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 3, s.262-275, ‹s-
tanbul, 2000 

AL‹O⁄LU, Fusun, Eyüp’te Baz› 19. Yüzy›l
Yap›lar›nda Yap› Malzemesi ve Teknolojisi
Üzerine Gözlemler, Tarihi, Kültürü ve Sanat›y-
la Eyüp Sultan Sempozyumu 2, Eyüp Sultan Be-
lediyesi, Cilt 2, ‹st. 1998

ARMA⁄AN, Mustafa, ‹stanbul’u ve Fatih’i
Anl›yabilmek, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 7, s.72-77,‹st. 2003

BAYINDIR, Abdülaiz, Eyüp Mahkemesi,

Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 1, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 1, s.19-
22, ‹stanbul, 1997 

BAYRAM, Sadi, Fatih Sultan Mehmed’in
Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi, Tarihi, Kültürü
ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 1, Eyüp
Sultan Belediyesi, Cilt 1, s.33-42, ‹stanbul 1997

BAYRAM, Sadi, Osmanl› Devleti’nin Kuru-
luflunun 700.Y›ldönümü Münasebetiyle Baflba-
kanl›k Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arflivinde Bu-
lunan 12 Zilkade 1262 H./ 02 Ekim 1846 Tarih-
li Teberrukat Eflyas› Tesbit Defteri, Tarihi,Kül-
türü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 3,
Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 3, s.420-427, ‹stan-
bul, 2000

BAYRAKTAR, Nail, Eyüb Vak›f Kütüphane-
leri, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 2, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 2,
s.64-69, ‹stanbul, 1998

BEKTAfi, Cengiz, Eyüp’ deki Çocuk Oyun-
caklar› ‹flli¤i ve Müzesi, Tarihi, Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 5,s.80-83, ‹stanbul, 2002 

BOZDA⁄, Fahrettin, S›byan Mektepleri ve
Eyüpteki S›byan Mektepleri, Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt 8,s.122-133, ‹stanbul, 2004 

C‹LACI, Osman, ‹nanç Turizmi ve Eyüpsul-
tan, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt
7,s.102- 107, ‹stanbul, 2003 

ÇET‹N, Nuran, Kaflgari Tekkesi, Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
8, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 8,s.294-304, ‹s-
ta., 2004 

ERALP, Nejat, Eyüpsultan ve Osmanl› Hü-
kümdarlar›n›n K›l›fl Kuflanma Törenleri Taklid-›
Seyf, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 2, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 2,
s.150-153, ‹stanbul, 1998

ERSES, Selma Mine, Kuruluflundan Günü-
müze Eyüp Sultan’da Kimlik Aray›fl›,Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
2, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 2,s.294- 311, ‹s-
tanbul, 1998

GELEfi, Fadime, Eyüp Oyuncakç›lar›,Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
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5, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 5,s.218-223, ‹s-
tanbul, 2002

GEN‹M, Sinan, XV.ve XVI. Yüzy›llarda Sey-
reyle Gözüm Eyüp’ü, Tarihi, Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 1, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 1,s. 142-147, ‹stanbul, 1997

GEN‹M, Sinan, Kültür Sorunu, Tarihi, Kül-
türü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 4,
Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4, s.448-451, ‹stan-
bul, 2000

GÖREN, Ahmet Kamil, Geçmiflten Günü-
müze Ayvansaray, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 1, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 1,s.148-171, ‹stanbul, 1997

GÜVEN, Erman, Eyüp Sultan Türbesine
Vakfedilen Eserler, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 2, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 2, s. 312-319, ‹stanbul, 1998

GÜREL, Mustafa, fiahsultan ‹le Zal Mah-
mutpafla Vakfiyesi,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 5,s.210-217, ‹stanbul, 2002 

GÜRDO⁄AN, Nazif, Asya’n›n Avrupa’ya
Yürüyüflünde ‹stanbul, Tarihi,Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 7, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 7,s.48-52, ‹stanbul, 2003

‹NAN, Ahmet, Eyüpsultan’da Mihr-iflah Va-
lide Sultan ‹mareti, , Tarihi,Kültürü ve Sanat›y-
la Eyüp Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sultan Be-
lediyesi, Cilt 8,s.22-27, ‹stanbul, 2004

‹NEL, Berke, Osmanl› Devleti’nde Güzel Sa-
natlara Verilen Önem, Tarihi, Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 3, s.184-190, ‹stanbul, 2000

KARPUZ, Emine, Osmanl›’da Mutfak Kültü-
rü ve Konya Mutfa¤›, Tarihi, Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 4, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 4, s.90-99, ‹stanbul, 2000

KAZICI, Ziya, Osmanl› Devleti’nde ‹nsan
Haklar›, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sul-
tan Sempozyumu 4, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 4, s.22-27, ‹stanbul, 2000

KÖRO⁄LU, Gülgün, Bizans’ta Hekim Aziz-
ler, Eyüpteki Kosmas Ve Damjanos Kilisesi, Ta-
rihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempoz-
yumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7, s.172-
177, ‹stanbul, 2003

KUTLU, M. Necati, ‹ki Bat›l› Gezgine Göre
XX. Yüzy›l Bafl›nda Eyüp ve Çevresi, Tari-
hi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyu-
mu 3, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 3, s.332-337,
‹stanbul, 2000

MASARACI, Yasemin, fiehir Müzesindeki
Eyüp ‹malat› Eserler,Tarihi, Kültürü ve Sanat›y-
la Eyüp Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Be-
lediyesi, Cilt 5, s.112-115, ‹stanbul, 2002

MERT, Talip, Bahariye Mevlevihanesi, Tari-
hi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyu-
mu 5, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 5, s.84-89, ‹s-
tanbul, 2002

MÜLAY‹M, Selçuk, Piyer Loti S›rtlar›ndan,
Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 1, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 1,s.99-
101, ‹stanbul, 1997

ÖKTEN, Sadettin, Bir Semtin Kimli¤i Üze-
rine: Eyüpsultan, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 3, s.28-37, ‹stanbul, 2000

ÖNSOY, Rifat , Osmanl› Borçlar› Hakk›nda
K›sa Bir De¤erlendirme, (1854-1914), Tarihi,
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Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
4, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4, s.16- 21, ‹stan-
bul, 2000

ÖNALP, Ertu¤rul, 1560 Cebe Deniz Zaferi
ve Cerbe Kalesinin Fethi, Tarihi, Kültürü ve Sa-
nat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 4, Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt 4, s.112-131, ‹stanbul, 2000

ÖZTÜRK, Said, Eyüb Camii, Türbesi ve
‹mareti Vakfiyesinin 1575 Y›l› Bütçesi, Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
5, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 5, s.50- 57, ‹stan-
bul, 2002

ÖZTÜRK, Cemal, Piyer Loti’nin "Türkler
Ve Ermeniler " Adl› Eseri, Tarihi, Kültürü ve Sa-
nat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt 5, s.200-209, ‹stanbul, 2002

PARLAR, Gündegül, Fatih’in Ekaliyete Ver-
di¤i ‹mtiyazlar: Gennadios’un ‹tikadnamesi, Ta-
rihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempoz-
yumu 3, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 3,s.94-
101, ‹stanbul, 2000 

PARLAR, Gündegül, Eyüp Kad›l›¤›ndaYerle-
flim Süreci ‹çinde Sosyal Yaflamdan Kesitler
(15.-16.Yüzy›llar), Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 5, s.38-45 ‹stanbul, 2002

PLEHVAR‹AN, Nuran Kara, Bezmialem Va-
lide Sultan Gureba-i Müslimin Hastaneleri,Tari-
hi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyu-
mu 3, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 3, s.296- 303,
‹stanbul, 2000 

PLEHVAR‹AN, Nuran Kara, ‹stanbul’un Fet-
hinin Osmanl› Zihniyet Dünyas›’n›n Olumsuz
Etkileri, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sul-
tan Sempozyumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 7, s.192-197, ‹stanbul, 2003

SEY‹RC‹, Musa, Bat› Akdeniz Bölgesinde
Osmanl› Döneminde Teke Türkmenleri,Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
4, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4, s.494- 495, ‹s-
tanbul, 2000

fiAH‹N, Haflim, Klasik Ça¤ Osmanl› ‹stan-
bul’unda Nakflibendilik: Eyüpte Baba Haydar
Örne¤i, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sul-
tan Sempozyumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 7, s.414-419, ‹stanbul, 2003

fiEKER, Mehmet, Menak›b- Namelerin Türk

Kültürü Ve Eyüp Tarihindeki Yeri, Tarihi, Kül-
türü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 8,
Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 8, s.186- 191, ‹stan-
bul, 2004

fi‹MfiEK, Semra, Eyüpte Bahçe – Bostan
Kültürü Ve Çiçekçilik, Tarihi, Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 8, s. 318-327, ‹stanbul, 2004

TANMAN, M.Baha, K›l›ç Kuflanma Tören-
lerinin Eyüp Sultan Külliyesi ‹le Yak›n Çevresi-
ne Yans›mas›,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 2, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 2, s.76-93,‹stanbul, 1998

TANSU⁄, Sabiha, 1964 ‘te Eyüp S›rtlar›n-
daki Piyer Loti Kahvesi, Tarihi, Kültürü ve Sa-
nat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt , s.16-21, ‹stanbul, 2004

TURAN, Refik, Efsanelerle ‹stanbul’un Fet-
hi,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7,
s.66-71,‹stanbul, 2003

TOPRAK, Süleyman, Fethin 550. Y›l›nda
Eyüpsultan Türbesi Nas›l Ziyaret Edilmeli, Ta-
rihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempoz-
yumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7, s.138-
159,‹stanbul, 2003

UZUN, Abdullah, Bizans Ve Osmanl› Dö-
neminde Eyüb Sultan Kabri Ve Etkileri, Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
3, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 3,s.314- 319, ‹s-
tanbul,.2000

YAVUZ, Hulusi, ‹slami Ziyaret Merkezi
Olarak Eyübsultan, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 3, s.282-289, ‹stanbul, 2000 

YENEN, Zekiye, Osmanl› Dönemi Türk
Kentinde Planlama Kültürü, Tarihi,Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp
Sultan Belediyesi, Cilt 3, s.438-445, ‹stanbul,
2000

YERAS‹MOS, Stefanos, 16.Yüzy›lda Eyyüb
Vakf› Muhasebelerinde Eyüp Kasabas›, Tari-
hi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyu-
mu 2, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 2,s.140-149,
‹stanbul, 1998

YALÇINKAYA, Tosun, Çocuklar›n Sevinci
Eyüp Oyuncaklar›yd›, Tarihi, Kültürü ve Sana-
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t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 5,s.96-99, ‹stanbul, 2002

‹SLAM‹ B‹L‹MLER  
BALTACI, Cahit, Osmanl›lar Döneminde ‹s-

lam Medeniyeti, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 3,s.52-57, ‹stanbul, 2000 

ÇAKAN, ‹smail Lütfi, Hadis Kaynaklar›nda
Ebu Eyyüb Halid b. Zeyd el-Ensari, Tarihi, Kül-
türü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 1,
Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 1, S.11- 18, ‹stan-
bul, 1997 

ÇAKAN, ‹smail Lütfi, Sahabi Kimli¤i Aç›-
s›ndan Eyüpsultan’›n Baz› Davran›fl ve De¤er-
lendimeleri, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 4, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 4, s.364369, ‹stanbul, 2000 

ÇAKAN, ‹sma›l, Eyüpsultan Hazretleri’nin
Rivayetlerinden Seçmeler ve Bir " 40 Hadis"
Projesi, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt
5,s.170-173, ‹stanbul, 2002

SIRMA, ‹hsan Süreyya, Ebu Eyyub El-Ensa-
ri’yi Konstantaniyye Surlar›na Kadar Getiren
Amil Neydi ? Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 2, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 2, s.54-57, ‹stanbul, 1998 

SIRMA, ‹hsan Süreyya, Eyüpsultan Hakk›n-
da Baz› Mülahazalar,Tarihi, Kültürü ve Sanat›y-
la Eyüp Sultan Sempozyumu 3, Eyüp Sultan Be-
lediyesi, Cilt 3,s.3841, ‹stanbul, 2000 

fiEKER, Mehmet, El Yazmas› Menak›b-› Ebü
Eyyüb El-Ensari Adl› Eser ve Nüshalar› Üzerine
Bir De¤erlendirme, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 4, s.22-29, ‹stanbul, 2002

YILDIRIM, Arif, Ebu Eyyub El-Ensari’nin Bir
Ayetle ‹lgili Yorumu ve ‹stanbul’un Fethi, Tari-
hi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyu-
mu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7, s.160-171,
‹stanbul, 2003

ARAfiTIRMA
AKKAYA, Tayfun, Silivri’ye Dair Fatih Dev-

ri Vakfiyelerinin Ifl›¤›nda ‹ncelemeler, Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu

7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7, s 314- 321, ‹s-
tanbul, 2003

BAYRAM, Sadi, Eyüp Sultan Türbesinde
1919- 1920 Tarihlerinde Yap›lan Çini H›rs›zl›-
¤› ve Belgeleri,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 2, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 2, s. 166-175, ‹stanbul, 1998

CAN, Aynur, Günümüzde Eyüb Sultan Nas›l
Alg›lan›yor,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 5,s.174-185, ‹stanbul, 2002 

CANTAY, Gönül, Kaynaklardan Eyüp Tari-
hi Topo¤rafyas›, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 8,s.134-139, ‹stanbul, 2004 

ÇALIfiAN ,‹rfan, Hikaye-yi Eyüpsultan, Ta-
rihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempoz-
yumu 7, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 7, s 440-
446, ‹stanbul, 2003

DO⁄AN, Mehmet, Büyük Fetih ve Eyüp
Sultan,Tarihi , Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 4, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4,
s.426-437, ‹st., 2000 
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DURSUN, Davut, Eyüp’te Genel Seçimler
ve Seçmen Davran››fl› Üzerine Gözlemler, Tari-
hi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyu-
mu 8, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 8, s 192-203,
‹stanbul, 2004

EM‹N, Mehmet, Eyüp Sultan ‹smi Üzerine,
Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 2, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 2,
s.162-165, ‹stanbul, 1998

GAL‹TEK‹N, A.Nezih, Arfliv Belgelerinde
Eyüpsultan’da Bir Seyru Cevelan, Tarihi, Kültü-
rü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 8,
Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 8,s 342-352, ‹stan-
bul, 2004

GED‹KO⁄LU, Gündüz- Ensar N‹fiANCI,
‹stanbul Silüetinde Bir fiahsiyet Ve Kimlik Ola-
rak Eyüp Sultan, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 7, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 7, s.96-101, ‹stanbul, 2003

GÖNCÜO⁄LU, Süleyman Faruk, Ya Vedud
Eyüp Sultan ‹lçesinin Yok Edilen Tarihi Bir Ma-
hallesinin Dünü Ve Bugünü, Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 2, Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt 2, s. 190-201, ‹stanbul, 1998

GÖNCÜO⁄LU, Faruk, Saya Oca¤›, Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
3, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 3, s.122-129, ‹s-
tanbul, 2000

GÜLER, Mustafa, Eyüplü Yahya Pafla’n›n ‹s-
tanbuldaki Eserleri, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 8, s.40-43, ‹stanbul, 2004 

GÜVENEN, Yurdun, Eyüpsultan’›n Kültür
Hayat›m›za Ve ‹stanbul fiehirleflmesine Etkileri,
Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 4, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4,
s.470-493, ‹stanbul, 2000 

GÜVEN, Erman, Eyüb Sultan Türbesi En-
vanterine Kay›tl› Eserler, Tarihi,Kültürü ve Sa-
nat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt 8, s90-93, ‹stanbul, 2004

KUfiO⁄LU, M.Zeki, Neden Müze ? Nas›l
bir Müze ?, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 2,Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 2, s.274-277, ‹stanbul, 1998

ÖKTEN, Sadettin,- Aynur Can, Objeden
Hareketle Bir Estetik Denemesi Estetik Obje

Olarak Eyüpsultan, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 4, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 4, s.350-363, ‹stanbul, 2000 

ÖNALP, Ertu¤rul, Bir Ispanyol Gezgininin
Gözüyle 1807 Y›l›nda Eyüsultan Camii, Tari-
hi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyu-
mu 3, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 3,s.276-281,
‹stanbul, 2000

ÖNKAL, Hakk›- Ayfle Üstün, Eyüpteki Baz›
Cami Ve Türbelerin Tamiriyle ‹lgili Arfliv Belge-
leri Hakk›nda Görüfller, Tarihi, Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 4, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 4, s.142-155, ‹stanbul, 2000

ÖNKAL, Hakk›, Eyüp Mihriflah ve fiah Sul-
tan Türbelerinin Kitabeleri Ifl›¤›nda Mihriflah
Kad›n Meselesi, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 5, s.122-125, ‹stanbul, 2002

ÖZASLAN, Nuray, Yabanc› Seyyahlar Gö-
züyle Eyüp,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 5, s.46-49, ‹stanbul, 2002

ÖZTÜRK, Sait, Osmanl› Toplumuna Eyüp-
ten Bak›fl Meseleler ve Çözümler,Tarihi, Kültü-
rü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 4,
Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4, s.438-447, ‹stan-
bul, 2000

SAYAR, Ahmed Güner, A. Süheyl Ünver’in
Gözüyle Eyüb Sultan, Tarihi,Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 6, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 6, s.188-191, ‹stanbul, 2003 

fiAH‹N, Naci- Meral fiAH‹N, Osmanl› Arfliv
Belgelerine Ve Seyyahlara Göre Eyüpte Sosyo
Ekonomik Yap› Özellikleri, Tarihi,Kültürü ve Sa-
nat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 8, s. 248-255, ‹stanbul, 2004 

fiEKER, Mehmet, Yabanc› Gözüyle XVIII.-
XIX. Yüzy›lda Eyüb’e Bir Bak›fl, Tarihi,Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 4, Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt 4, s.400-407, ‹stanbul, 2000

YALÇIN, Hülya, Kültür Miras› Yap›lar›n
Korunma Ve Kullan›m› (Eyüp Örne¤i), Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
4, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4, s.238-251, ‹s-
tanbul, 2000 

YALÇIN, Hülya, Eyüp Oyuncaklar› Müzesi,
Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
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pozyumu 8, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 8, s.64-
73, ‹stanbul, 2004 

YARAMIfi, Ahmet, Feshane’nin ‹lk Kurulufl
Y›llar›, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 8, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 8,
s.94-99, ‹stanbul, 2004 

YAfiAR, Ahmet, 18. Yüzy›l›n Sonunda Eyüp
Kahvehaneleri, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 8, s.262-265, ‹stanbul, 2004 

YED‹YILDIZ, As›m, Gerges Young’un ‹stan-
bul Fethini De¤erlendirilmesi, Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 7, Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt 7, s.368-371, ‹stanbul, 2003 

ZENGER,Y›lmaz, Gelece¤e Tafl›nabilirlik
Yöntemleri,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 2, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 2, s.158-161, ‹stanbul, 1998 

OTOB‹YOGRAF‹LER
AHRAZ, Gül Sar›diken, Ressam Halit Na-

ci,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 6, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 6,
s.408-415, ‹stanbul, 2003

AKKUfi, Recep, Gönenli Hoca ve Eyüp Ca-
mii fieyhuh’ul- Kurral›¤›,Tarihi, Kültürü ve Sa-
nat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 6, Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt 6, s.348-355, ‹stanbul, 2003

ALGÜL, Hüseyin, Halid Bin Zeyd (Ebu Ey-
yub El-Ensari), Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 6, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 6, s.14-23, ‹stanbul, 2003 

ARMA⁄AN, Mustafa, Zal Mahmud Pafla (
1530-1580) Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 6, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 6, s.162-165, ‹stanbul, 2003

ATEfi, Süleyman, Ebu’ssud Efendi, Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
2, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 2, s.38-50, ‹stan-
bul, 1998 

ATEfi, Süleyman, Akflemseddin (792-863 /
1390- 1459) , Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 3, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 3, s.130-155,‹stanbul, 2000

AYVAZO⁄LU, Beflir, Eyüp’te Medfun Bir
fiairin, Ahmet Haflim’in Din Duygular›,Tari-
hi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyu-

mu 4, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 4, s.466-469,
‹stanbul, 2000 

BAfi, Yaflar, Eyüb’ün Ebedi Sakinlerinden ‹zzet
Mehmed Pafla ( 1793- 1855), Tarihi Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 6, Eyüp Sul-
tan Belediyesi, Cilt 6, s.402-407, ‹stanbul, 2003

BERK, Süleyman, Eyüp’te Medfun Hattat Fi-
libeli (Bakkal) Ahmed Arif Efendi (1252/1836-
1327/1909),Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 4, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 4, s.324-335, ‹stanbul, 2000

BERK, Süleyman, Hattat ‹smail Zühdü Efen-
di ( ?- 1806), Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 6, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 6, s.336-341, ‹stanbul, 2003

B‹LG‹N, Azmi, Ümmi Sinan ( ?- istanbul
976/1568-69),Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 6, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 6, s.48-51, ‹stanbul, 2003
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CANTAY, Gönül, Ressam, Feyhaman Du-
ran, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 6, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 6,
s 182-187, ‹stanbul, 2003

ÇET‹N, Atilla, Tunuslu Hayreddin Pafla, Ta-
rihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempoz-
yumu 6,Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 6, s.128-
137, ‹stanbul, 2003

ÇET‹NTAfi, Vildan, Eyüplü Bir Sanatç› Der-
vifl Hasan Eyyübi,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 5, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 5, s.76-79, ‹stanbul, 2002

ÇORUHLU, Tülin, Halil R›fat Pafla,Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu
6, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 6, s.158-161, ‹s-
tanbul, 2003

DO⁄AN, Mehmet, Mehmet Akif Ersoy, Ta-
rihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempoz-
yumu 6,Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 6, s.200-
213, ‹stanbul, 2003

EFEND‹O⁄LU, Mehmet, Abdullah Eyyubi,
Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 6, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt
6,s.318-323 ,‹stanbul, 2003

ERALP, Nejat, Mareflal Fevzi Çakmak, Tari-
hi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyu-
mu 6, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 6, s.228-237,
‹stanbul, 2003

ERSOY, Ayla, fieker Ahmet Pafla, Tari-
hi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyu-
mu 6, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 6, s.278-283,
‹stanbul, 2003

EVREN, Burçak, Dünyan›n En Yafll› Adam›
Bir Garip Zaro A¤a,Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüp Sultan Sempozyumu 6, Eyüp Sultan Bele-
diyesi, Cilt 6, s.292-297, ‹stanbul, 2003

EY‹CE, Semavi,Piyer Loti ve Aziyade Bafll›k-
l› Roman›, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 4, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 4, s.370-399, ‹stanbul, 2000 

EY‹CE, Semavi, ‹htifalci Mehmet Ziya Bey,
Hayat›, Mezar› ve Eserleri, Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 6, Eyüp
Sultan Belediyesi, Cilt 6, s.172-181, ‹stanbul,
2003

GÖREN, Ahmet Kamil, Eyüpsultanda Gö-
mülü Bir Ressam Hüseyin Avni Lifij (1886-

1927) Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 6, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 6,
s.364-371, ‹stanbul, 2003

GÜLfiEN, Sezai, Çok Yönlü Bir Sanatç›
Eyüplü Hayali Said Efendi, Tarihi, Kültürü ve Sa-
nat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 6, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 6, s.238-241, ‹stanbul, 2003

GÜNTEK‹N, Mehmet, Ebübekir A¤a (‹stan-
bul 1685/1690 – ‹stanbul, 1759),Tarihi, Kültürü
ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 6, Eyüp
Sultan Belediyesi, Cilt 6, s.298-299, ‹stanbul,
2003

GÜRSOY, Belkis Altunifl, Prens Sabahattin,
Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 6, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 6,
s.166-171, ‹stanbul, 2003

GÜNDO⁄DU, Cengiz, XVII. Yüzy›lda
Eyüp Sakini Bir Halvati fieyhi , Abdulmecid Si-
vasi (Hayat›, Hizmet Ve Misyonu) Tarihi, Kül-
türü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 8,
Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 8, s.278-293, ‹stan-
bul, 2004

HATEM‹, Hüseyin, Molla Lütfi, Tarihi, Kül-
türü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 6,
Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 6, s.116-119, ‹stan-
bul, 2003

HATMAN, A. Hami,Fatih’in Meflk Hocas›
Evlice Baba, Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumu 8, Eyüp Sultan Belediyesi,
Cilt 8, s.306309, ‹stanbul, 2004

‹fi‹K, Ramazan, Eyüpsultan Hazretleri K›sa-
ca Hayat› ve Menk›belerinden Bir Demet, Tari-
hi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyu-
mu 8, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 8, s.266-277,
‹stanbul, 2004 

‹BRAH‹MG‹L, Mehmet, Sokullu Mehmed
Pafla’n›n Osmanl› Tarihindeki Yeri ve Önemi,
Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sem-
pozyumu 6, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 6,
s.138-1143, ‹stanbul, 2003

KARLIA⁄A, Bekir, Ali Kuflçu, Tatihi,Kültü-
rü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 6,
Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 6, s.120-127, ‹stan-
bul, 2003

KARA, Fahrünisa Kara, Sahabe, Ensar ve
Eyüp’te Yatan Sahabeler, Tarihi,Kültürü ve Sa-
nat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 6, Eyüp Sul-
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tan Belediyesi, Cilt 6, s.28-43, ‹stanbul, 2003 
KARA, ‹smail, Rüsuh ve ‹stikamet Sahibi Bir

Zat Babanzade Ahmet Naim Bey, Tarihi,Kültü-
rü ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 6,
Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 6, s.222-227, ‹stan-
bul, 2003

KILIÇ, Mahmud Erol, Cemalizade Tekkesi
fieyhi Seyyid Muhammed Cemeleddi-› Uflflaki
ve fiiiri, Tarihi,Kültürü ve Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 2, Eyüp Sultan Belediyesi, Cilt 2,
s.186-189,‹stanbul, 1998 

KILIÇ, Mustafa, ‹bni-Kemal Pafla ( H.873-
940/ 1468-69-1534) ,Tarihi, Kültürü ve Sana-
t›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 6, Eyüp Sultan
Belediyesi, Cilt 6, s.152-157, ‹stanbul, 2003

KILIÇ, Filiz, Fitnat Han›m, Tarihi, Kültürü
ve Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 6, Eyüp
Sultan Belediyesi, Cilt 6, s.300-305, ‹stanbul,
2003

KUT, Günay- Turgay KUT, Ayvansarayi
Haf›z Hüseyin B. ‹smail ve Eserleri ( ?-15 Rama-
zan 1201/ 1 Temmuz 1787),Tarihi , Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan Sempozyumu 6, Eyüp
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Kültürümüze hizmet edenlere gösteri-
lecek sayg›, bu u¤urda yorulanlara flevk
verecektir. Bu sayg›lar›m›z da kuru laflar-
dan ileri geçmeli gözle görülür türden ol-
mal›d›r, diye düflünüyorum.

Do¤rusu Hac› Hasan fiükrü Efendi’nin
varl›¤›ndan, eserlerinden, onbefl sene ka-
dar önce, H›rka-i fierif cemaatinden olan
hemflehrim emekli ö¤retmen ‹smail Mut-
lu’nun “Tercüme-i Dîvân-› Ahmed-i Yese-
vî”yi, neflre haz›rlanmas› iste¤iyle getirdi-
¤inde (16.15.1990) haberdar olmufltum.
Kütüphanelerimizde de çok nâdir rastla-
nan bu eserin mütercimi olan Hasan fiük-
rü Efendi’nin tercüme-i halinden bahseden
bir kaynak da bulamam›flt›m. Merhum
Mehmed Zihni Efendi1 hakk›nda bir fley-
ler karalamak düflüncesiyle, Dîvan Edebi-
yat› Müzesi’nde Cemaleddin Server Rev-
nako¤lu koleksiyonu belgeleri üzerinde
çal›fl›rken tesadüfî bir flekilde, bu eserin bir
nüshas›n›n da orada bulundu¤unu ve mer-
hum Revnako¤lu’nun nüshan›n sonuna
flunlar› yazd›¤›n› gördüm:

“Bismillâhirrahmânirrahîm”in rumuzu
Türkçe Yazma Dîvanlar Katalogu cilt

(1), s. (1)
***
Kitab›n Mütercimi: Meflây›h-› Nakfli-

bendiyye’den fieyh Hac› Hasan fiükrü
Efendi (bin Ahmed Efendi)

‹stanbul’ludur. “Sar›güzel”de do¤up bü-
yümüfltür. Fatih Dersiamlar›ndan2 t›rnova-
l› Hoca Mehmed Efendi’den3 okumufl, on-
dan icazet alm›flt›. fieyh Muhammed Kud-
sî el-Konevî’den4 istihlâf olunduktan son-
ra Sar›güzel’de Sar› Nasûh Mahallesi’nde,
Aynal›çeflme Soka¤›’nda5 bir zâviye uyan-
d›rm›flt›. Ayn› zamanda ‹stanbul’un tan›n-
m›fl kürsü fleyhlerinden6 biri idi.

17 Kânûn-› sânî 1327 tarihinde (63) ya-
fl›nda iken göçtü. Eyüb’de Melek Efendi
türbesinde7 yat›yor. Tafl› vard›r”

Cemaleddin Server Revnako¤lu Kolek-
siyonu 171/83 numaral› dosyada bulunan

bu bilgilerden baflka iki varak üzerinde, bir
k›sm›n›n üzeri çizilmifl baz› müsveddeleri
vard›r. Bu varaklarda verilen bilgilerin bir
k›sm› yukar›dakilerin tekrar› olsa da onlar›
da buraya nakletmeyi uygun bulduk:

fieyh Hac› Hasan 
fiükrü Efendi (Hasan
fiükrü bin Ahmed)
Konya’da fieyh Muhammed Kudsî

Efendi’den müstahleftir.8

Fatih dersiâmlar›ndan Mehmed Efen-
di’den9 okumufl; ondan icâzet alm›flt›r. Fa-
tih’de Hâf›z Pafla’da attarl›k ederdi. Hâf›z
Kâmil Efendi’den h›fz›n› dinletmifl ve Ye-
di Emirler Türbedâr› Hac› Kadri Efen-
di’den ‹lm-i K›râet tahsil eylemifldi.

Üç defa hacc› vard›r. ‹stanbul câmile-
rinde va’z ederdi. Güzel rik’a yaz›s› yazar-
d›. Ahmed-i Yesevî menâk›b›n› bast›rm›fl-
t›r. Ayn› zamanda Beyo¤lu Notre Dame
de Sion (?) Mektebi’nde Arabî ö¤retti¤i
için Frans›zca da bilirdi.10

Manzûmeleri vard›r:

Kudûmunla sevindik yâ flehr-i Ramazan elvedâ
Gurûbunla yerindik yâ flehr-i Ramazan elvedâ
Sende indi Hazret-i Kur’ân, hem kadri güzel
A¤la gözlerim a¤la! ‹flte gidiyor flehr-i Ramazan
elvedâ!
Terâvihe gelen melekler sâimi seve seve giderler 
Sende kabul dilekler elvedâ yâ flehr-i Ramazan el-
vedâ! 
Yâ flehre’l-bereke misâfirlerine yer açanlara 
Bizleri mahrum ederek gitme elvedâ yâ flehr-i Ra-
mazan (elvedâ!) 
Bu gece Kadir’dir kadrini bilenler için 
fiükriyâ!11 Âh gitti Ramazân elvedâ’ yâ flehr-i
Ramazan elvedâ’!

17 Kânûn-› sânî 1327’de göçtü. Eyüb’de
Melek Efendi Türbesinde yat›yor. Vefâ-
t›nda (63) yafl›nda idi.”12

Hasan fiükrü Efendi, fiemsu’fl-flümûs’un
sonunda Sadrazam Fuad Pafla’n›n babas›
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1 Hayat› ve eserleri için bkz: Ahmet
Turan Arslan, Son Devir Osmanl› Âlim-
lerinden Mehmed Zihni Efendi, MÜ.
‹lahiyat Fakültesi Vakf› Yay›nlar›, ‹stan-
bul 1999.

2 Bir medreseyi bitirdikten sonra tâbi
tutuldu¤u husûsi bir imtihan sonunda med-
rese talebesine ders okutmak salâhiyetini
kazanan kimse. Okuttu¤u talebeye icâzet
veren dersiâmlar hakk›nda mücîz dersiâm
tabiri kullan›l›rd› (Genifl bilgi için bkz:
Mehmet Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih
Deyimleri Sözlü¤ü, ‹st. 1971, I, 427;
Midhat Serto¤lu, Osmanl› Tarih Lügati,
Enderun Kitabevi, ‹stanbul 1986, s. 83).

3 Hasan fiükrü Efendi’nin, yaflad›k-
lar› zaman itibariyle, hocas› olabilme ih-
timali bulunan iki Mehmed Efendi vard›r.
‹kisi de T›rnova’l›; ikisinin de ad› Mehmed
Hilmi’dir. Birincisi Hoca Hasan Efendi’nin
o¤lu olup T›rnova’n›n Kralp›nar Köyünde
1259/1843’de do¤mufl, Fatih Camii der-
siâml›¤› yapm›fl; 21 Teflrînievvel
1334/1918 tarihinde vefat etmifltir. Di¤eri
ise Hac› Mustafa A¤a’n›n o¤lu olup
1255/1839’da do¤mufl; Fatih Camii der-
siâml›¤› yapm›fl, daha sonra Huzur
hocal›¤›na yükselerek 24 Temmuz
1332/1916 y›l›nda vefat etmifltir. Elimizde
henüz belirleyici, bu iki Mehmed Hilmi
Efendi’den hangisinin Hasan fiükrü Efen-
di’nin hocas› oldu¤unu tayin etmemize
yarayan bir belge tesbit edemediysek de
flimdilik birincisinin ihtimal dahilinde ol-
du¤unu düflünüyoruz (Tafsilat için bkz:
Sad›k Albayrak, Son Devir Osmanl›
Ulemas›, ‹stanbul 1999, III, 196-7).

4 Muhammed b. Mustafa b. ‹sâ
(1198/1782-1269/1852). Genifl bilgi için
bkz: Hüseyin Vassaf, Sef›ne-i Evliya,
Haz›rlayanlar: Ali Y›lmaz-Mehmet Ak-
kufl, Seha Neflriyat, ‹stanbul 1999, I, 309-
313; Abdurrahman Ayaz, Seydiflehir
Tarihi Seyyid Harun Veli ve fieyh Hac›
Abdullah Efendi (ilaveli üçüncü bask›),
Seydiflehir 1993, s. 82-89, 179; Abdurrah-
man Memifl, Halid-i Ba¤dadi ve
Anadolu’da Halidîlik, Kitabevi Yay›nlar›,
‹stanbul 2000, s. 311-312, 317; Hac› Fey-
zullah Efendi, ‹lm-i Hakikat, tercüme: Ab-
dülkadir Akçiçek, ‹stanbul 1987, s. 137.

5 Günümüzde mahallin muhtarl›k-
lar›ndan ve Aynal›çeflme (Dibek) Mescidi
cemaatinden kimselerle yapt›¤›m›z sorufltur-
malardan bu isimde bir soka¤› bilen ç›k-
mad›. ‹smi de¤ifltirilmifl sokaklardan biri
olabilir. Aynal›çeflme soka¤› -muhtemelen-
günümüzde, Aynal›çeflme (Dibek) Mes-
cidi’nin bulundu¤u sokak olabilir. Sokak-
lar›n eski isimlerinin tetkiki gerekir. Ayvan-
sarayî’nin Hadîkatü’l-cevâmi’i’nin ‹hsan
Erzi taraf›ndan ilavelerle yap›lan neflrinde
(‹stanbul 1987, I, 65) mescid hakk›nda
“Mescid 1915’de yanm›fl, eser kalmam›fl-
t›r.” fleklinde not düflülmüflse de, duvar
bakiyeleri ve minare kaidesi mevcut iken,
arsas› gecekondu iflgalinden kurtar›larak
halk›n yard›m›yla yeniden yap›lm›fl
1998’de ibadete aç›lm›flt›r.

6 Cuma günleri Cuma namaz›ndan
sonra va’z edenler hakk›nda kullan›l›r bir
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Keçecizâde ‹zzet Molla ve Edirne Müftü-
sü Mehmed Fevzi Efendi’nin tasavvufî bi-
rer fliirinden sonra kendisinin flu fliirini de
kaydetmifltir:

Bugün Hakk’a yol bulanlar 
Gonca güle yol bulanlar 
Nâr-› aflka kül olanlar 
Ölmez asla sönmez onlar
Mey-i aflka can verenler
Dest-i yârdan hem içenler
Kîl-u kâlden hep geçenler
Ölmez aslâ sönmez onlar13

Vech-i yâre secde k›l›p 
Anda bunda dilde bulup 
Ölmeden evvel ölüp 
Ölmez asla solmaz onlar
Feyz-i Hak’la dolmufl cihan
Zikr-i Hakla bulan emân
fifiüükkrrüü bunu söyler hemân
Ölmez aslâ solmaz onlar

***
Hasan fiükrü Efendi, Ahmed-i Yese-

vî’nin Dîvân-› Hikmet’ini 1327h./1909m.
y›l›nda Osmanl› Türkçesine çevirmifl ve
tercümenin birinci cildini ‹stanbul’da
muhtemelen ayn› y›lda Hürriyet Matba-
as›’nda bast›rm›flt›r. Mütercim, Ahmed-i
Yesevî ve kitap hakk›nda flu bilgiyi ver-
mektedir:

“... Ez cümle, Ça¤atay ve Özbek lisan›
üzre (H‹KMET) nâm kitab-› reflâtbahflâs›,
doksan bin hikmeti câmi’ olup yüzelli ka-
dar› bin ikiyüz doksan dokuz senesinde
Me’ârif Nezâret-i celîlesinin ruhsat›yla
tab’ ve neflrolunup bu fakîr hâdim-i ni’âli’n
Nakflibendî ve gubâr-› akdâm›’l-Hâlidî
Hasan fiükrü -’uf›ye ‘anhü!- min gayr-i li-
yâkatin ve haddin, kutbu’l-’ârifin, sultâ-
nu’l-muvahhidîn fleyhim Muhammed ibni
Muhammed el-Kudsî el-Konevî14 -Kadde-
sellâhu s›rrahümâ ve hafleranallâhu te’âlâ
tahte livâi nisbetihimâ!- Efendimiz Haz-
retlerinin, feyz-i pür berakât-› kudsiyesiy-

le, iflbu hikmet-i hakîmânelerini, lisan›m›z
olan Lisân-› Türkî-i Osmâni’ye me’ânî-i la-
tîfelerine sektedâr etmeksizin, kemâl-i
‘acizle ve rûh-› pür fütûh-› kudsiyelerinden
kemal-i istimdâd ve iflâretleriyle, r›zâenlil-
lâhi te’âlâ tercüme k›l›nd›. (...)

‹mam Birgivî15 -rahimehullah-!- Haz-
retleri, Tarîkat-i Muhammediye’sinin âfât-
› beden bahsinde, Ahmed-i Yesevî -kuddi-
se sirruh!- Hazretlerinin kelâm-› kudsiyye-
leri müftâbih oldu¤unu beyan buyururlar
(...). (Ahmed-i Yesevî) memdûhu’s-selef
ve makbûlu’l-halef sultânü’t-tarîka bir zât-
› mürflid-i erkemdir. (...)

‹flbu bin üçyüz yirmi yedi senesi flehr-i
flehrullah’da, biavni’l-lâhi te’âlâ; hitâm-›
tercümesiyle müstafiz ve hüsn-i r›zâ-i
se’âdetiyle Hak, cümlemizi mesrûru’l-bâl
buyura; Âmin! Bicâhi’n-nebiyyi -sallallâhü
aleyhi ve sellem!-.”

***
Hasan fiükrü Efendi’nin Muhammed b.

Muhammed Kudsî Efendi’nin emriyle ka-
leme ald›¤›16 bir di¤er kitab› ‘Menâk›b-›
fiemsi’fl-flümûs Der hakk-› Hazret-i Mevlâ-
nâ Halidi-i ‘arûs -kuddise sirruh-’ adl› eser-
dir. 1302 senesi sonunda (s. 149) Receb
ay›n›n onalt›nc› günü tamamland›¤› bildi-
rilen bu eser 1302/1884 y›l›nda (Mahmud
Bey Matbaas›, Derseadet) tabedilmifltir.

Kitab›n kapak sayfas›nda “Mütercimi
el-Hac Hasan fiükrü -⁄aferallâhu zünûbe-
hû” ifâdesi yer almaktad›r. Ancak müterci-
min bunu hangi kitaptan ve nereden ter-
cüme etti¤ine dair bir kay›t tesbit edeme-
di¤im gibi, sadelefltirmelerinde de bu ko-
nuda herhangi bir bilgi bulunmamakta-
d›r.17 Fakat eserde (Menk›be 61) den anla-
fl›ld›¤›na göre, -en az›ndan- Memifl Efendi
diye bilinen Bozk›r’l› Muhammed Kudsî
Efendi’nin terceme-i hal ve kerametlerin-
den bahseden k›s›m ayn› zât›n o¤lu Mu-
hammed Bahâeddin b. Muhammed Kudsî
Efendi taraf›ndan kaleme al›nm›flt›r.

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

tabirdir (Genifl bilgi için bkz: Mehmed Zeki
Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri Söz-
lü¤ü, ‹st. 1971, II, 345).

7 Kaynaklarda Melek Efendi Tür-
besi’ne rastlayamad›m. Ancak, genç arafl-
t›rmac›lardan de¤erli kardeflim Müf›d Yük-
sel’in delaletiyle Melek Efendi diye tan›nan
Edirne’li Mehmed Nuri Efendi’nin kabri
civar›nda yapt›¤›m›z aramalarda Hasan
fiükrü Efendi’nin kabrini bulamad›m.
Melek Efendi Türbesi’nin hemen yan›nda
yer alan Mareflal Fevzi Çakmak’›n kab-
rinin ayakucu taraf›ndaki bir kabir tafl›n-
da yaz›lan bir fliirde Hac› Hasan fiük-
rü’nün kulland›¤› fiükrü mahlas›n›n mevcut
oldu¤unu gördüm. Kendi kabrinin de bu
civarda bulunmas› uzak bir ihtimal de¤il-
dir. Zira Edirnevî Mehmed Nuri Efendi’nin
fleyhi olan Feyzullah Efendi’nin fleyhi,
Hasan fiükrü Efendi’nin fleyhinin
babas›d›r.. Bkz: Ekrem Ark, Mevlana
Küçük Hüseyin Efendi, (haz›rlayan: Ab-
dülkadir Akçiçek), ‹stanbul 1988, s. 16).

8 fieyh Muhsin veya Memifl Efendi
diye meflhur olan ve Halid-i Ba¤dadi hule-
fâs›ndan bulunan Muhammed Kudsî (b.
Mustafa b. ‹sâ) Efendi hakk›nda genifl bil-
gi için bkz: Hüseyin Vassaf, Sefine-i Ev-
liya, (neflre haz›rlayan Ali Y›lmaz-Meh-
met Akkufl), Seha Neflriyat, ‹stanbul 1999,
II, 313.)

9 Fatih Camii’de mütevelli idi. Eyüb’de
medfundur.

10 Bu yaz›lar›n yerald›¤› varak
kenar›nda konuyla alakas› görülmeyen
flöyle bir kay›t daha vard›r; muhtemelen
baflka bir flah›sla ilgilidir: “Bu dergâh
Akaretler caddesinin ortas›nda kalm›flt›r.
Alt›nda Bizans’tan kalma kilise harabesi
vard›.”

11 Eyüb’te Fevzi Çakmak’›n ayak
ucundaki bir mezarda (fiükriyâ) ifadesi de
baflka fliirleri oldu¤unu gösteriyor.

12 Cemaleddin Server Revnako¤lu
Koleksiyonu No. 74.

13 As›l metinde “Eydan (=Yukar›daki
gibi) k›saltmas›yla kay›t edilen bu m›s-
ralar› biz aç›k olarak yazmay› tercih ettik.

14 Bu durumda Hasan fiükrü Efen-
di’nin fleyhi, C. S. Revnako¤lu’nun kay-
detti¤i gibi Bozk›r’l› Muhammed Efendi
de¤il O’nun o¤lu olan Muhammed/Meh-
med Bahâeddin Efendi (v. 1324/1906) ol-
du¤u anlafl›lmaktad›r. (Hakk›nda genifl
bilgi için bkz: Abdurrahman Memifl, a.g.e.,
145)

15 Onalt›nc› as›r Türk âlimlerinin
ileri gelenlerindendir. Hâlâ okunmakta olan
eserleriyle kültürümüzde derin bir etkisi var-
d›r. (Hayat› ve eserleri hakk›nda genifl bil-
gi için bkz. Ahmet Turan Arslan, ‹mam
Birgivî ve Arapça Tedrisat›ndaki Yeri,
Sehâ Neflriyat, ‹stanbul 1992).

16 Hasan fiükrü, Menâk›b-› fiemsi’fl-
fiümûs, Derseadet 1302, s. 3.

17 Ali Fikri Yavuz, Turgut Ulusoy,
(fiemsu’fl-flümûs) Günefller Günefli Hz.
Mevlânâ Hâlid Ba¤dâdî, (Mecd-i Tâlid)
Büyük Do¤ufl, Uluç›nar Yay›nlar›, 2.
Bask› (içinde, sadelefltiren: Mahmud Par-
lan), ‹stanbul 1976, s. 57-185; Yakup
Çiçek, fiemsu’fl-flümûs, Umran Yay›nlar›,
‹stanbul 1407/1987.

18 Muhammed Es’ad Sahibzâde,
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fiam Hâlidiye Dergâh› Postniflîni Mu-
hammed Es’ad Sahibzâde’nin, (Hasan)
fiükrü Efendi’yi, Halid-i Ba¤dadî hakk›nda
eser yazanlar aras›nda zikretmesi, bu kita-
b›n Hâlidiyye mensuplar› aras›nda tan›n-
d›¤›n›n bir delili say›labilir.18 fiimdi, Ha-
san fiükrü Efendi’nin Ahmed-i Yesevî (v.
562/1166)’nin Hikmetlerinden19 yapt›¤›
tercümeden bir örnek sunmak isterim:

Görün kadir kudretin, görsün isteyen san’at›n 
Mustafa ümmetin anda flerîf k›ld›yâ
Yok idik var olduk; ten yaratt› cân olduk 
Bir katre sudan bizleri bunda flerîf k›ld›yâ
Göz verdi görmek için, ak›l verdi bilmek için
Hak zikrini etme¤e lisan yine verdiyâ
El verdi tutma¤a, ayak verdi yürüme¤e 
Ni’met verdi yeme¤e, flükür k›ls›n didiyâ
Huda’y› bilmezseñ, aña kulluk etmezseñ
Ana-atañ cümlesi kara yere girdiyâ
Anadan do¤an kifli olur erkek hem difli 
‹flbu gezen adamlar, vallah ölür, dediyâ
Söz muhtasar k›lar›z, hem bafldan bafllar›z
Yâdgâr k›lâgör, ölmez Allah didiyâ
Bizden evvel nebi, sonra hem veli
Bir er geldi Kûfe’den, aña Nu’mân dediyâ20

Yaratt› ol perverdigâr nef’ine sâhib-i Cebbâr
Ol zât›n pederi Sâbit’tir dediyâ
Abdest için nehre vard›, pâk tahâret k›ld› 
Bir k›rm›z› elma akup gelür, ald› yediyâ
Sâbit elmay› gördü sudan elmay› ald›
Yar›m elmay› yedi, gönlüne endifle düfldüyâ
Niye yedim elmay›? Bulsam idim sâhibin 
Versem idi bahâs›n korkup turduyâ
Yar›s›n› ald›, etraf ba¤lar› gezdi
Taraf taraf ba¤lar› gezer idi dediyâ
Gezerken bir ba¤ içinde elinde elma idi 
Girüp ba¤a durdu, bir kifli karflu geldiyâ
Selâm verdi bu yi¤it iflbu kifliyi görünce
Elindeki elman›z bizim elmad›r dediyâ
Bunu alup siz bizden bîruhsat yersiz 
Âhirette siz nas›l cevap verirsiz dediyâ
Yi¤it dedi durûben; sizi arayup geldim ben
Âhiretten korkûben hâz›r oldum dediyâ
Ol dem yi¤idi gördü, âbid oldu¤un bildi 

Bir k›z›m var sahib-i cemal dediyâ
Yâ yi¤it bir sözüm var: Bu demde bir k›z›m var
evimde
‹flbu k›z›m› alursun, râz› olurum dediyâ
Söyleme¤e dili yok, görüp yürür gözü yok
Aya¤› yok, hem kolu, k›z›m bunda dediyâ
Bu k›z›m› almazsan, beni râz› k›lmazsan
Yar›m elma cezas›n senden al›r›m dediyâ
Alay›m dese k›z›n›, al›p ne k›ls›n an› 
Yar›m elma yedi¤inden çâre olmaz dediyâ
Söyler dili yok olsa, görür gözü yok olsa
Ayak eli yok olsa, bana müflkil dediyâ
Sözün kabûl k›lmasam, bu k›z›n› almasam 
Ahirette cezâs›n ne k›lurum dediyâ21

Sonuç yerine 
bir teklif:
Y›llard›r bu sempozyumlar› tertipleye-

rek ve tebli¤leri geciktirmeden neflrederek
kültürümüze gerçekten kal›c› bir hizmeti
gerçeklefltiren Eyüp Belediyesi ilgililerine
teflekkür ederiz. Ancak tebli¤ konumuzu
teflkil eden fieyh Hac› Hasan fiükrü Efen-
di’nin kabir tafl›n›n, bundan k›rk elli sene
önce görüldü¤ü; varl›¤› tesbit edildi¤i hal-
de bugün yerinde bulamad›k. Aramadaki
kusurumuz ihtimal dahilinde olmakla be-
raber, ilgililere flu teklifi iletmek düflünce-
si akl›ma gelmifltir:

Bütün dünya milletleri ve özellikle bat›-
l›lar, kendi kültür eserlerini yaflatmak için
har›l har›l çal›fl›rken, bizim gözümüzün
önünde, tarih, kültür ve sanat de¤erleriyle
dopdolu olan, bize ve dünya milletlerine
›fl›k tutacak olan mezar tafllar›m›z›n/me-
zarlar›m›z›n günden güne, adetâ, eriye eri-
ye yok olup gitmesi günümüz nesline bü-
yük bir vebaldir. Kanunî sorumluluklar›
kime yönelikse onlardan iste¤imiz, ehil
olan, yeterli ve yetenekli heyetler teflkil
edilip bu mezarl›klar›m›z›n bir envanteri
ç›kar›larak yay›nlanmas›d›r.* Böylece mil-
let ve tarih karfl›s›ndaki sorumluluklar›m›-
z›n hiç de¤ilse bir k›sm›n› yerine getirmifl
oluruz.

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

Nûru’l-hidâyeti ve’l-irfân fî sirr›’›-râb›tati
ve’t-teveccühi ve hatmi’l-hâcegân, el-Mat-
baatü’l-ilmiyye, Kahire 1311, s. 15.

19 Hakk›nda genifl bilgi için bkz: Ah-
med-i Yesevî, Dîvân-› Hikmet’ten Seçmeler,
Haz›rlayan Kemal Eraslan, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara
1983, Hoca Ahmed Yesevî, Dîvân-› Hik-
met, Haz›rlayan Hayati Bice, Türkiye
Diyanet Vakf› Yay›nlar›, Ankara 1993;
Ahmed-i Yesevî, Hayat›-Eserleri-Tesirleri
[Ege Üniversitesi-Dokuz Eylül Üniversitesi
(25-26 Kas›m 1993) Sempozyum Bil-
dirileri, ‹lksav Tasavvuf Kültürünü Arafl-
t›rma Enstitüsü (1-2 May›s 1993) Sem-
pozyum Bildirileri ve Di¤er Makaleler)],
Haz›rlayan: Mehmet fieker, Necdet Y›l-
maz, Seha Neflriyat, ‹stanbul 1996.

20 Ahmed-i Yesevî Hazretleri bundan
sonra ‹mam-› A’zam Ebû Hanife ile ilgili
flu menk›beyi nakleder: ‹mam-› A’zam›n
babas› Sâbit, gençli¤inde bir nehrin
kenar›nda abdest al›rken su içinde gelen bir
elmay› sahibinin izni olmadan, paras›n›
vermeden al›r ve yar›s›n› yedikten sonra
haram bir g›da yedi¤ini farkeder ve bunu
nas›l helal ettirece¤im diye düflünmeye bafl-
lar. Çare olarak nehir boyunca gidip, el-
man›n geldi¤i bahçeyi, dolay›s› ile sahibini
bulup helalleflebilece¤ini düflünür.
Hakikaten düflündü¤ü gibi yapar ve elma
sahibiyle karfl›lafl›r. Elma sahibi, karfl›s›n-
daki gencin, Allah’›n yasaklar›ndan
kaç›nan iyi kalpli muttaki bir kifli oldu¤unu
anlay›p ona k›z›n› vermek ister. Genci den-
emek için -asl›nda çok güzel oldu¤u halde-
“Benim kötürüm bir k›z›m var. Eli aya¤›
tutmaz, gözü görmez, kula¤› duymaz.
Onunla evlenirsen, sana hakk›m› helal eder-
im; onu almazsan helal etmem!” der. Genç
Sâbit, âhiret cezas›n› çekmektense dün-
yadaki bu s›k›nt›ya katlanman›n daha
hafif oldu¤unu düflünerek kabul eder. Fakat
k›zla karfl›lafl›nca hiç de babas›n›n söyledi¤i
gibi olmad›¤›n›; gözü kula¤› sa¤lam gayet
güzel bir k›z oldu¤unu görür ve sebebini
adama sorar. O da sözünü flöyle aç›klar:
“O¤lum, k›z›m›n eli aya¤› tutmaz dedim;
haram ifllemez demek istedim. Gözü görmez
dedim; harama bakmaz demek istedim.
Maksad›m seni denemekti.” Neticede genç ve
muttaki Sâbit bu dürüst k›zla evlenmifl.

Ahmed-i Yesevî bu menk›beyi -Allah
bilir ya!- böyle takva sahibi, iyi kalpli bir
anne-babadan ‹mam-› A’zam gibi bir ulu
kiflinin yetiflti¤ini genç insanlara örnek ol-
sun diye nakleder…

21 El-Hac Hasan fiükrü, Tercüme-i
Dîvân-› Ahmed-i Yesevî, ‹stanbul (tarih-
siz), Hürriyet Matbaas›, (Cenberlitafl
civar›nda Tavuk Pazar›), numro: 19,
birinci cild. s. 82-84.

Not: Eserin birinci cildi yukar›da
belirtilen yerde bas›lm›fl; üzerinde tarih
belirtilmemiflse de muhtemelen tercümenin
bitirildi¤i 1327h./1909m. y›l›nda bas›lm›fl
olmal›d›r.

Bize de bu cildi bask›ya haz›rlamak
nasib olduysa da; mütercimin, tab›n›n
muvaffakiyetine dua etti¤i ikinci cildinin
âk›beti hakk›nda da herhangi bir bilgiye -
flimdilik- rastlamad›k.

*Mezarl›klarla ilgili envanter
çal›flmam›z sürmektedir. (Yay. notu)
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G‹R‹fi
1. Osmanl› Devleti’nde
II. Meflrutiyete Kadar
Sosyal Yard›m 
Faaliyetleri 

Osmanl› Devleti toplumsal problemle-
rin önüne geçebilmek için halk›n zaruri
ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›na öncelik ver-
mifltir. Bu yüzden sosyal yard›m kuruluflla-
r›n› özellikle desteklemifltir. En önemli
sosyal yard›m kuruluflu ise vak›flard›r. Va-
k›f eserler Müslümanlar›n öldükten sonra
da amel defterlerinin kapanmayaca¤›
inanc› do¤rultusunda oluflturulmufltur.
Öyle ki, Osmanl›larda Medine fukaras›na
var›ncaya kadar insanlara yard›m› amaçla-
yan vak›flar kurulmufltur. Vak›f eserlerden
imarethanelerde ihtiyaç sahipleri yedirilip
içiliyordu. Bu kurulufllara Aflevi de denil-
mekteydi. Tabhaneler külliyelerin misafir-
haneleri olarak adland›rabilece¤imiz bö-
lümleriydi. Bu misafirhanelerde hastane-
den ç›k›p nekahet devresini geçiren veya-
hut taflradan gelip ifl buluncaya kadar bar›-
nacak yer ihtiyac› bulunan fakirler bar›n-
d›r›l›rd›. Osman Ergin hemen hemen bü-
tün büyük camilerin yan›nda bir tabhane
bulundu¤unu flehre gelen fakir seyyahla-
r›n, garip kimselerin yoksul insanlar›n bu-
ralarda yat›p kalkt›klar›n›, yan› bafllar›nda-
ki imaretlerde paras›z kar›nlar›n› doyur-
duklar›n› ve ayr›ca aç kalm›fl, kuvvetten
düflmüfl, zay›flam›fl insanlar›n da bu hiz-
metlerden faydaland›¤›n› belirtmektedir.1

Öte yandan medreselerde de ö¤renciler
ücretsiz olarak okutulmakta olup her türlü
masraflar› medrese vakf› taraf›ndan karfl›-
lanmaktayd›. Han ve kervansaraylar›n üc-
retsiz olarak kal›nanlar› mevcut idi. Bimar-
haneler ve Darüflflifalardan da vak›f niteli-
¤inde olduklar›ndan fakir hastalar› ücret-
siz tedavi ediyorlard›. Yine çeflmeler ve su
yollar› da vak›f niteli¤inde eserlerdi. Hat-
ta, avar›z vergisini ödeyemeyen fakirler
için Avar›z Vak›flar› dahi kurulmufltu. 

Vakfiyelerin ço¤unda artan paran›n ih-
tiyaç sahiplerine da¤›t›lmas›na dair kay›t-
lar yer almaktad›r. Örne¤in, Afyonkarahi-
sar’daki 30 Ekim 1790 tarihli Alime Hatun
Vakfiyesinin bir bölümünde “50 kuruflun
geliri olan 7. 5 kurufl (ki %15) ile her y›l
bir kurban kesilerek fukaraya da¤›t›lacak-
t›r” ibaresi yer almaktad›r. Yine bir baflka
vakfiyede 1000 akçenin iflletilmesiyle elde
edilecek 150 akçenin 80 akçesi ile hatim
okutulmas›, 10 akçenin müezzine verilme-
si, geriye kalan 60 akçesi ile de ihtiyaç sa-
hiplerinin yemesi içmesi için yemek pifli-
rilmesi istenilmektedir 2.

Sultan II. Mahmut dönemine kadar Os-
manl› devletinde sosyal yard›mlar genel-
likle vak›flar vas›tas›yla yürütülüyordu.
Ancak, Sultan Mahmut’un devlette merke-
ziyetçi yap›y› güçlendirmesi ve bu do¤rul-
tuda vak›flar› da denetim alt›na almak iste-
mesi, özellikle de 1850’den sonra getirilen
düzenlemeler ve 1858 Arazi Kanunname-
si ile vak›flar›n tasfiye süreci bafllat›lm›flt›r.
Zira, belgesi bulunamayan vak›flara ait
gayri menkuller devlete intikal ediyordu.
Bu yüzden sosyal yard›mla ilgili yeni ted-
birlere baflvurmak zorunda kal›nd›. 

Bu do¤rultuda özellikle Sultan II. Ab-
dülhamit’in yoksullara ve ihtiyaç sahipleri-
ne yönelik politikalara öncelik verdi¤i gö-
rüldü. Onun döneminde sosyal yard›m
uygulamalar› kurumsal bir yap› arz etmek-
ten çok, büyük oranda Abdülhamit’in kifli-
sel hayrat› fleklinde ortaya ç›kt›. Abdülha-
mit döneminde ortaya ç›kan yard›m kuru-
lufllar› içerisinde Darülaceze, Gureba Has-
taneleri ve Himaye-i Etfal Hastanesini sa-
yabiliriz. 

1892 de yap›m›na bafllanan Darülaceze
1896’da tamamland› ve hizmete girdi.
Yafll›lar ve acizler burada bak›l›yordu. Hi-
maye-i Etfal Hastanesi ise 1890(?) y›l›nda
faaliyete geçirildi. Hastane gerek teçhizat,
gerek binalar, gerek tasar›m itibariyle Av-
rupa’n›n en modern çocuk hastanelerin-
dendi. Ayn› y›llarda Gureba Hastahanele-
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ri de yap›lmaya bafllanm›flt›r. 1890’l› y›l-
larda Gureba Hastahaneleri Anadolu’nun
15–20 vilayetine yay›lm›fl durumdad›r. Bu
hastanelerde verilen hizmetin kalitesi, ni-
teli¤i, kapsam› s›n›rl›d›r. Ancak, bu hasta-
nelerin mevcudiyeti devletin taflrada da
sa¤l›k hizmetlerini gelifltirmeye bafllad›¤›-
n› göstermektedir. Sultan II. Abdülhamit
döneminin yayg›n bir di¤er sosyal yard›m
uygulamas› ise toplu sünnet törenleridir.
Örne¤in 1899 y›l›nda 12. 00 yoksul çocuk
padiflah taraf›ndan sünnet ettirilmifltir. 3

2. II. Meflrutiyet 
dönemi Sosyal 
Yard›m Faaliyetleri

II. Meflrutiyet dönemine gelindi¤inde
ise baflta sultan olmak üzere flah›slar etra-
f›nda oluflmufl olan sosyal yard›m anlay›fl›-
na son verilerek kurumsallaflmaya gidil-
mifltir. Hilal-i Ahmer, Donanma Cemiye-
ti, Eytam Sand›klar›, Himaye-i Etfal, Reh-
ber-i Teâvün Cemiyet-i Hayriyesi, Os-
manl› ve Türk Han›mlar› Esirgeme Derne-
¤i, Osmanl› Fukaraperver Cemiyet-i Hay-
riyesi bu dönemde kurulmufl olan yard›m
dernekleridir.4 Bunlardan Hilal-i Ahmer,
Donanma Cemiyeti, Eytam Sand›klar›,
Himaye-i Etfal cemiyetleri hakk›nda bir
k›s›m çal›flmalar yap›lm›flt›r. Ancak, di¤er
cemiyetler araflt›rmac›lar›m›z›n ilgisinden
uzak kalm›flt›r. Sadece Topkap› Fukara-
perver Cemiyeti hakk›nda Nadir Özbek
bir araflt›rma yapm›flt›r. Bu çal›flma Tarih
ve Toplum dergisinde “90 y›ll›k Bir Hay›r
Kurumu Topkap› Fukaraperver Cemiyeti “
ad›yla yay›nlanm›flt›r. Biz bu cemiyetler-
den hakk›nda araflt›rma yap›lmam›fl olan
Rehber-i Teavün Cemiyet-i Hayriyesi ve
Osmanl› ve Türk Han›mlar› Esirgeme
Derne¤i hakk›nda k›saca bilgi vermek isti-
yoruz. 

Rehber Teavün Cemiyet-i Hayriyesi:
Cemiyet 14 Kas›m 1910 tarihinde kurul-
du. 19 Kas›m 1910 tarihinde ise ‹stanbul
Valili¤i taraf›ndan cemiyetin çal›flmas›na

ruhsatname verildi. 142 numaral› ruhsat-
nameye göre cemiyetin ad› Fukara-y› Etfa-
lin Terbiye-i Fikriye ve ‹htiyacat-› Libasi-
yelerine Hadim Rehber Teavün Cemiyet-
i Hayriyesi olarak geçmektedir. Bu cemi-
yetin ‹stanbul’da genel merkezi bulundu¤u
gibi Selanik’te de bir flubesi aç›lacakt›. Ce-
miyet fakir ve kimsesiz çocuklar› himaye-
si alt›na alacakt›. Ancak, idare heyetinin
önerece¤i çocuklar bedenen sa¤lam ve
hastal›ks›z olmak durumundayd›lar. Ce-
miyetin himayesine alaca¤› çocuklar›n de-
vam edece¤i okullar› idare heyeti kararlafl-
t›racakt›. Yüksek tahsile yönlendirilecek
olan gençlerin devam edecekleri mektebin
tayininde ö¤rencinin arzusu ve kabiliyet-
leri dikkate al›nacakt›. Baflar›l› ö¤renciler
cemiyet taraf›ndan ayr›ca mükafatland›r›-
lacakt›.5

Osmanl› ve Türk Han›mlar› Esirgeme
Derne¤i: Cemiyetin amac›, Türk ve Müs-
lüman kad›nlar›n› ma¤duriyetten kurtar-
mak, onlar›n geçimlerini sa¤layabilecek
hatta iktisadi hayat›m›za katk›da buluna-
bilecek hale getirmekti. Bunun için sanat
evleri, sanat flirketleri ve sanat mektepleri
açmay› amaçlam›flt›r. Dernek kad›nlar› ay-
d›nlatmak için hutbe ve konferanslar ver-
direbilece¤i gibi bu maksada hizmet eden
kitaplar› da telif ve neflredebilecekti.
Üyelerden her biri milli ahlak›na, ‹slam
terbiyesine muhalif hiçbir harekette bu-
lunmamaya çal›flacakt›. Dernek üyeleri
evlatlar›n› da Müslümanl›k ve Türklük
fikri ile büyütmeyi taahhüt edecekti. Ce-
miyete göre bir Müslüman ve Türk kad›-
n›n temel fikri Müslümanl›k ve Osmanl›-
l›¤›n birli¤i ve Türklük olacakt›. Dernek
üyeleri Müslümanl›¤›n Osmanl›l›¤›n,
Türklü¤ün, Müslüman ve Türk kad›nl›¤›-
n›n yükselmesine bütün ruhu ile çal›fl›la-
cakt›. Dikkat edilirse bu derne¤in kad›n-
lara yard›m etmek ve üretici hale getir-
mek çabas› d›fl›nda siyasi bir boyutu da
vard›. Bu siyasi boyutun Türkçülük, ‹s-
lamc›l›k ve Osmanl›c›l›¤› kaynaflt›rmak
amac›n› tafl›d›¤› anlafl›l›yor.6
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2 Afyon Kocatepe Üniversitesi
Rektörlü¤ü, Afyonkarahisar Vak›f
Eserleri I(fiehir Merkezi), Proje
No:02. Rek. 03, ( Haz›rlayanlar
: Mustafa Karazeybek, Yusuf Il-
gar, Zelkif Polat)

3 Nadir Özbek, “Genç Os-
manl› Toplumunda yoksulluk ve
Sosyal Yard›m”, Güncel, 11
May›s 2005. 

4 Özbek, “Genç Osmanl›
Toplumunda yoksulluk . . . ”
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EYÜP FUKARAPERVER
CEM‹YET‹ (TEfiEBBÜSÜ)
1910
Eyüp Fukaraperver Cemiyeti, Osmanl›

Fukaraperver Cemiyeti Hayriyesi’nin bir
flubesi olarak ortaya ç›kt›. Osmanl› Fuka-
raperver Cemiyeti 1 Kanunuevvel 1324
(14 Aral›k 1908) tarihinde kuruldu. Cemi-
yetin 27 kurucu üyesi bulunuyordu7. Bu 27
kifliden 10 tanesi mülki idarede memur, 7
tanesi hukukçu, 6 tanesi maliyeci, 1’isi ö¤-
retmen, 1’isi ö¤renci ve 2 tanesi de resmi
görevde olmayan kiflilerdi. Resmi görevde
olmayan kifliler aras›nda Yenikap› Mevle-
vihanesi Postniflini Abdülbaki Efendi Haz-
retleri de vard›. Cemiyetin genel merkezi
Çakmakç›lar yokuflunda Büyük Yeni-
han’daki bir dairede bulunuyordu.8 Genel
merkezin daha sonra fiehremanetindeki
eski Nizamiye Karakoluna tafl›nd›¤› anla-
fl›l›yor. Genel merkezin ne zaman Niza-
miye Karakoluna tafl›nd›¤› belli de¤il, an-
cak, 7 Temmuz 1915 tarihi itibariyle bu
karakolda bulundu¤u biliniyor9.

Fukaraperver cemiyetlerinin en önemli
yönünü yard›m konusu teflkil ediyordu. ..
Cemiyetin gelirleri ayl›k olarak yard›mda
bulunacaklar›n yapt›klar› yard›mlarla, çe-
flitli flekillerde elde edilecek gelirlerden ve
ba¤›fllardan oluflacakt›. Ayl›k olarak yar-
d›mda bulunan kifliler cemiyetin tabii üye-
si olarak addedilirler. Yabanc›lar›n yar-
d›mlar› dahi kabul edilecekti. 

Belgelerde belirtildi¤ine göre Fukraper-
ver cemiyetlerinin görevleri flunlard›:

1. Anadan, babadan yahut yaln›z baba-
dan mahrum yetim çocuklara yard›m et-
mek, e¤itim giderlerini ve giyeceklerini
karfl›lamak. 

2. Anne-babas› yard›ma muhtaç bulu-
nan fakir çocuklar›n da himayesi, e¤itim
giderlerinin ve giyeceklerinin karfl›lanmas›. 

3. Aile reisi yani baba bulunmayan aile-
lerden yoksul duruma düflmüfl olanlara
yard›m etmek, ihtiyaçlar›n› temin etmek,
evlatlar›n› himaye etmek. 

4. Fakir ve aciz hastalar›n ücretsiz ola-
rak muayene edilmelerini temin etmek, lü-
zumlu ilaç ve malzemeleri sa¤lamak. 

5.  Fakir ve acizlere ekmek ve kat›k tev-
zi etmek. 

6.  Bir ifl görmeye muktedir olup da ifl
bulamamak yüzünsen duçar-› zaruret
olanlara ifl bulmak. 

7.  Hastahanelerde bak›lamayan ve so-
kaklarda sürünmekte olanlar› hastahanele-
re sevk etmek. 

8. Haftan›n belli günlerinde müracaat
eden bütün hastalar› ücretsiz olarak mu-
ayene ettirmek. 

9.  Madden ve manen felakete u¤ram›fl
olanlara yard›m elini uzatmak

10. Mümkün mertebe dilencili¤in orta-
dan kald›r›lmas›na çal›flmak.10

‹lk faaliyete geçen Fukaraperver cemi-
yeti Topkap› Fukaraperver Cemiyetidir.
Cemiyet ‹ttahat ve Terakki Cemiyeti’nin
fiehremanetindeki Topkap› Kulübünde fa-
aliyete geçmifltir. 14 Aral›k 1908’de kuru-
lan cemiyet 24 fiubat 1909 da çal›flmalar›-
na bafllam›flt›r.11 Kurucular› Gureba-y›
Müslimin Hastahanesi doktorlar›ndan
Galip Hakk› Bey, yine ayn› hastahanenin
eczac›bafl›s› Nafiz Bey, fiehreminin’de ke-
resteci Hakk› Efendi ve Cemil, Bodos ve
Onnik Efendilerdir. 1913 y›l›nda Osmanl›
Fukaraperver Cemiyet-i Hayriyesi’nin
kendisini fesh etmesiyle Topkap› flubesi
müstakil bir cemiyete dönüflmüfl ve Top-
kap› Fukaraperver Müessese-i Hayriyesi
ad› alt›nda faaliyetlerine devam etmifltir.12

Bilindi¤i gibi 1908’de Meflrutiyet ilan›
ile beraber hürriyet ortam› içerisinde pek
çok cemiyet ve siyasi parti kuruldu. Bir ce-
miyetleflme dalgas› bafllad›. 31 Mart Ola-
y›’na kadar bu hürriyet ortam› devam etti.
‹ttihat ve Terakki bundan sonraki dönem-
de cemiyetler üzerinde kontrol sa¤lamaya
çal›flt›. Zaptiye Nezareti’nin la¤v›yla 1909
y›l›nda oluflturulan Emniyet-i Umumiye
Müdüriyeti, her türlü dernekleflme faali-
yetlerinin yan› s›ra yard›m toplama, gelir
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5Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi
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amac›yla müsamere ve gece etkinlikleri
düzenleme, piyango tertip etme, rozet sa-
t›fl› yoluyla gelir sa¤lama gibi faaliyetleri
denetleyen bir nitelik kazanm›flt›r. Os-
manl› Fukaraperver Cemiyeti’nin Topkap›
fiubesi’nin de ‹ttihat ve Terakki Topkap›
Kulübü’nde faaliyet göstermesi bu iddi-
am›z› do¤rulamaktad›r. 

Özellikle 1913 y›l›nda Mahmut fievket
Pafla’n›n öldürülmesi sonras›nda geliflen
olaylar hürriyet ortam›na büyük zararlar
verdi. ‹ttihat ve Terakki’nin gerek siyasal,
gerekse sosyal ve kültürel amaçlarla kuru-
lan cemiyetler üzerindeki etki ve deneti-
mini art›rd›. Ülkede otoriter bir rejim ku-
ruldu. Birinci Dünya savafl› ise bu otoriter
yap›y› devam ettirme f›rsat› verdi. 

Eyüp Fukaraperver Cemiyeti’ne gelince
1910 y›l› içerisinde Eyüp’te de Fukaraper-
ver cemiyeti kurmak için harekete geçildi.
Zira Eyüp, Eyüp Sultan türbesinin burada
bulunmas›ndan kaynaklanan manevi hava-
s› nedeniyle önemli bir yerdi. Eyüp Sultan
için kesilen kurbanlar ve yap›lan ba¤›fllar
bir kaynak teflkil edebilirdi. Bu civarda çok
say›da dilenci ve fukara ikamet etmifl du-
rumdayd›. Bu çirkin görüntünün de önüne
geçilebilirdi. 

Bütün bu sebeplerden dolay› Osmanl›
Fukaraperver Cemiyeti’nin bir flubesini aç-
mak için Eyüp’te bir çal›flma bafllat›ld›. Ce-
miyetin kuruluflu tamamlanarak nizamna-
mesi haz›rland›ktan sonra fiehremaneti’ne
müracaat edildi. Cemiyetin kuruluflunu ta-
mamlad›¤›n› bir belgede yer alan “teflekkül
eden Fukaraperver Cemiyeti nizamname-
sinin tasdikine dair” ifadesinden anlamak-
tay›z13. fiehremanetinin onay›yla cemiye-
tin faaliyete geçebilece¤i düflünülüyordu.
Zira bu cemiyet sadece yard›m amaçl› bir
kurulufltu. ‹stanbul fiehremaneti cemiyetin
evraklar›n› incelenmek üzere Meclis-i ‹â-
nat Komisyonuna gönderdi. Meclis-i ‹a-
nat müracaat› de¤erlendirdi. Ancak, tered-
düde düfltü¤ü için bu konuda ne yap›lma-
s› laz›m geldi¤ini Dahiliye Nezareti’ne
sorma ihtiyac›n› hissetti. Zira, bu kurulun

yorumuna göre ‹ane toplanmas› hakk›nda-
ki talimat bir defaya mahsus toplanacak
yard›mlar için haz›rlanm›flt›. Sürekli iane
toplama yetkisine sahip bulunabilmek için
cemiyetin nizamnamesinin Dahiliye Ne-
zareti taraf›ndan tasdik edilmesi gereki-
yordu. fiehremaneti Belediye Beflinci Da-
iresi’nin bu içerikteki tezkeresi üzerine 6
A¤ustos 1910 tarihi itibariyle Dahiliye
Nezareti’ne baflvurdu. Eyüp Fukaraperver
Cemiyeti nizamnamesinin bakanl›k tara-
f›ndan onaylanmas›n› istedi14. fiehremane-
ti cemiyetin onaylanmas› yönünde bir ta-
lepte bulundu¤una göre Eyüp Fukaraper-
ver Cemiyeti’nin nizamname ve beyanna-
mesini en az›ndan usul olarak yeterli gör-
müfl olmal›d›r. 

Dahiliye Nezareti bu müracaatla ilgili
olarak cevab›n› 15 A¤ustos 1910 tarihinde
gönderdi. Buna göre cemiyet kurmak iste-
yenlerin Cemiyetler Kanununun 6. mad-
desi gere¤ince nizamnamelerinin iki nüs-
has› ile beyannamelerini Dahiliye Nezare-
ti’ne vermeleri gerekiyordu. Cemiyetler,
bakanl›¤›n kurulufllar›n› onaylamas›ndan
sonra faaliyete geçebileceklerdi. ‹lgili ma-
kamdan, yani vilayetten ilmühaber ald›k-
tan sonra cemiyetin mevcudiyeti hükümet
taraf›ndan onaylanacakt›. Ancak, kanun
hükümlerine uygun de¤ilse ilmühaber ve-
ren ‹stanbul vilayetince ya cemiyet feshe-
dilecek ya da ifllemlerindeki eksikliklerin
giderilmesi için evrak›n iadesine karar ve-
rilebilecekti.15

Eyüp Fukaraperver Cemiyeti’nin onay
ifllemlerinin ne flekilde sonuçland›¤›na da-
ir bundan sonra herhangi bir bilgi ve bel-
geye rastlayamad›k. ‹fllemlerdeki eksiklik-
lerin giderilmesi için evrak›n iade edildi¤i-
ne hükmedebiliriz. Zira, iki y›l sonra Eyüp
Fukaraperver Cemiyet-i Hayriyesi adl› bir
cemiyetin kurularak onay ald›¤› görülü-
yor. Bu cemiyetin mühründe Rumi 1328
tarihi yer almaktad›r. Bu tarih miladi ola-
rak 1912 y›l›na karfl›l›k geldi¤inden dolay›
bu ilk teflebbüsün baflar›s›zl›kla sonuçlan-
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d›¤›n› düflünebiliriz. E¤er Eyüp Fukaraper-
ver Cemiyet-i onaylanm›fl olsayd› ikinci
bir cemiyetin kurulmas›na çal›fl›lmazd›.
Çünkü Osmanl› Fukaraperver Cemiyeti
her semtte bir flube aç›lmas›na izin veri-
yordu. 

Eyüp Fukaraperver Cemiyeti’nin hükü-
met taraf›ndan onaylanmamas›n›n sebep-
lerini bilemiyoruz. Cemiyet kanunun ön-
gördü¤ü baz› teknik talepleri gerçekleflti-
rememifl olabilir. Biz bu sonucun ortaya
ç›kmas›nda 1909 y›l›ndaki 31 Mart olay›-
n›n etkilerinin hâlâ devam ediyor olmas›-
n›n da rol oynad›¤›n› düflünüyoruz. Hükü-
metin cemiyetler konusunda çekingen
davranmas› ve kontrolü elden b›rakmak is-
tememesi söz konusu olabilir. 

Öte yandan Eyüp Fukaraperver Cemi-
yetini kurmaya teflebbüs edenlerin kimler
oldu¤una dair bir bilgiye de ulaflamad›k.
fiehremaneti taraf›ndan Dahiliye Nezare-
ti’ne gönderilen yaz›da cemiyet ile ilgili
evraklar›n ekte yer ald›¤› belirtilmekle be-
raber biz bu evraklara arflivlerde rastlaya-
mad›k. Bu yüzden gerek ilk kurucular›n
isimlerini gerekse nizamnamesini elde
edemedik.16 Ancak, di¤er fukaraperver ce-

miyetlerinde sa¤l›kç›lar›n etkili oldu¤u
bilgisinden hareketle Eyüp fukaraperver
Cemiyeti için de benzer durumun söz ko-
nusu olabilece¤ini düflünebiliriz. Örne¤in
Topkap› Fukaraperver Cemiyeti’nin 4 ku-
rucu üyesinden 2’si doktor ve eczac›yd›. 

EYÜP SULTAN 
FUKARAPERVER 
CEM‹YET‹ HAYR‹YES‹
(1912)
‹lk teflebbüsün baflar›s›zl›kla sonuçlan-

mas›ndan sonra Eyüp’deki cemiyetin an-
cak ‹ttihat ve Terakki ile iflbirli¤i içerisin-
de hareket edilirse onay al›nabilece¤i so-
nucuna var›ld›. Bu durumda Eyüp ‹ttihat
ve Terakki Kulübü inisiyatifi ele alarak fu-
karaperver cemiyeti kurma çal›flmalar›n›
bafllatt›. 

Cemiyetler kanunu gere¤ince yeniden
bir nizamname haz›rland› ve onaya sunul-
du. Nizamnamede cemiyetin önemli bir
ihtiyaca cevap verece¤i yani Eyüp Sultan
ve civar›nda sur haricinde bulunan fukara
ve muhtaçlara yard›m yapaca¤› aç›klan›-
yordu. Bu nizamname de¤ifltirilmek iste-
nildi¤inde üçte iki ço¤unluk aranacakt›.
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K›z›lmescit Mahalle-

si’nde Maflr›k-› Füyüzat
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Cemiyetin bir resmi mührü olacakt›. ‹dare
heyeti fahri olarak hizmet edecek olup
herhangi bir ücret almayacakt›. Cemiyet
ifllemleri geniflledikçe görülecek lüzum
üzerine idare heyetinin verece¤i karar
do¤rultusunda yeteri kadar memur istih-
dam edebilecekti. ‹ttihat ve Terakki Kulü-
bü cemiyetin çal›flma yeri olarak K›z›lmes-
cit Mahallesi’nde Maflr›k-› Füyüzat Mekte-
bi’ni seçmiflti. Cemiyet burada faaliyet
gösterecekti17. 

Cemiyetin idare heyeti toplam 21 kifli-
den oluflacakt›. Bu 21 kifliden 6 tanesi Eyüp
‹ttihat ve Terakki Kulübü taraf›ndan seçi-
lecekti. Ayr›ca Eyüp Merkez Memuru,
Eyüp Belediye Tabibi, Camii kebir müder-
risi, ve Camii kebir imam-› evveli, Eyüp
Belediyesi’nden seçilen 1 üye ile belediye
bölgesindeki mahallelerden seçilecek 10
kifliden oluflacakt›. Cemiyetin 4 daimi üye-
si bulunacakt›. Bunlar Eyüp Merkez Me-
muru, Eyüp Belediye Tabibi, Camii kebir
müderrisi, ve Camii kebir imam-› evveli idi
Daimi üyelikler görev ile kaimdi. Görev-
den ayr›lanlar›n yerine halefleri geçecekti.
Örne¤in herhangi bir sebeple görevden
ayr›lan belediye tabibinin fukaraperver ce-
miyetindeki üyeli¤i sona erecekti. Yerine
geçen yeni belediye tabibi üye olarak gö-
rev yapacakt›. ‹dare heyetinin görev süresi
2 y›ld›. Bu sürenin bitiminde yeniden se-
çimler yap›lacakt›. Eski üyelerin yeniden
aday olma ve seçilme haklar› vard›. 

Cemiyetin bir reisi, bir ikinci baflkan›,
bir sand›k emini ve bir de katibi umumisi
bulunacakt›. Bunlar cemiyet üyeleri ara-
s›ndan, ancak, daimi üyeler d›fl›ndan seçi-
leceklerdi. Cemiyet sadece katibi umumi
vas›tas›yla hükümetle muhabere ve temas-
ta bulunabilecekti. 

Cemiyetin ifllem ve hesaplar›n›n kayde-
dilece¤i alt› adet defter tutulacakt›. Bu
defterlerden bir tanesi kasa defteri olup,
ikinci defter karar, üçüncü defter tevziat,
dördüncü defter tahrirat, beflinci defter
isim defteri, alt›nc›s› ise cemiyetin ikinci
baflkan›n›n nezdinde bulunacak kasa def-

terinin kontrolünün yap›ld›¤› al defteri
olacakt›. Her toplant›da al›nan kararlar
defteri mahsusa kaydedilecekti. Kararlar›n
as›llar› da tarih ve numara s›ras›na göre
muhafaza edilecekti. Defterde yanl›fll›k
yap›l›rsa üzeri okunacak bir flekilde çizile-
rek yeniden yaz›lacak mevcut olan üyeler
taraf›ndan tasdik olunacakt›. 

Cemiyet yard›m edece¤i kiflileri tespit
ederken son derece titiz davranacak ve se-
çici olacakt›. Kendisini fakir gösterenlere
de¤il gerçek muhtaçlara ulaflmak istiyor-
du. ‹htiyaç sahiplerinin isimlerinin yard›m
defterine kaydedilebilmesi bir k›s›m pro-
sedürden sonra mümkün olabilecekti. Bu-
na göre öncelikle kiflileri yak›ndan tan›yan
mahalli yetkililerin görüflleri önem kazan›-
yordu. ‹htiyaç sahiplerinin ba¤l› bulun-
duklar› mahallenin imam ve muhtar›yla
ihtiyar meclisi üyelerinin birlikte düzenle-
yecekleri flehadetname as›l belge özelli¤i-
ni tafl›yordu. Bu flehadetname üzerine ce-
miyet üyelerinden birisi derinlemesine
tahkikat yapacak, onun raporu da olumlu
ise kifli deftere kaydedilebilecekti. Yard›m
yap›lacak kiflinin fleran kendisini geçindi-
recek ve iaflesini temin edecek bir kimsesi
olmamas›, günlük ihtiyaçlar›n› temin et-
mekten aciz bulunmas›, efli taraf›ndan ihti-
yaçlar›n›n karfl›lanmad›¤› ve yard›m edil-
medi¤inin ortaya ç›kmas› gerekiyordu.
Cemiyetin ekonomik gücü artt›kça fakir
çocuklar›n›n istikbalini temine hizmet
edecek çal›flmalarda da bulunacakt›. 

Cemiyetin ana gelir kaynaklar›n› Eyüp
Sultan’da kurban edilen hayvanlar›n deri-
leriyle belediyece çeflitli sebeplerle özel-
likle eksik tart›lmadan dolay› müsadere
olunacak ekmekler, hay›r sahipleri taraf›n-
dan verilecek hediye ve ba¤›fllar, yard›m
için dolaflt›r›lacak kutu has›lat›, bas›lan
yard›m biletleri karfl›l›¤›nda elde edilecek
paralar oluflturacakt›. Ayr›ca mümkün ol-
du¤u taktirde has›lat› cemiyete terk edil-
mek üzere konferanslar ve konserler dü-
zenlenecekti. Uygun görülen yerlere mü-
hürlü birer kutu konacakt›. Cemiyet yar-
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d›m için birer kuruflluk bilet bast›racakt›.
Toplanacak yard›m miktar›n› art›rabilmek
için kendilerine aidat verilmek flart›yla ge-
zici görevliler tayin edilecekti. Bu görevli-
ler kalabal›k yerlerde kutu dolaflt›racaklar,
ellerinde bilet de bulunacakt›. Ayr›ca, ce-
miyetin yard›m toplama ifllerinde gönüllü
olarak görev yapmak isteyenler varsa on-
lara da cemiyet mührünü tafl›yan birer iti-
matname verilecekti. Cemiyetin en önem-
li geliri olan deriler mümkün oldu¤u tak-
tirde müzayede suretiyle bir müteahhide
ihale edilecekti. Cemiyet gelirlerinin esa-
s›n› oluflturan kurban derileriyle sakatatla-
r›n›n paras› daimi surette nemaland›r›larak
de¤erlendirilecekti. 

Toplanan yard›mlarla, nemalar›n›n sar-
f›na sadece idare heyeti yetkiliydi. Kesile-
cek kurbanlar ve müsadere edilecek ek-
meklerin da¤›t›m› tevzi memuru taraf›n-
dan cemiyetin defterinde yaz›l› fukaraya
s›ras› ile da¤›t›lacakt›. Fukaran›n her birine
yap›lan yard›mlar karfl›l›¤› harcama mak-
buzu verilecekti. Bu makbuzlardan biri ki-
fliye verilen et miktar›n› gösterirken di¤e-
rine ise ekmek miktar› kaydedilecekti.
Makbuzlar›n bir taraf›nda yard›m yap›lan
kiflinin ismi, numaras› ve adresi; di¤er tara-
f›nda ise derne¤in resmi mührü buluna-
cakt›. Memur teslim etti¤i et ve ekme¤e
ait makbuzlardan bir koçan›n› da kendisi
muhafaza edecekti. Fukaradan fevkalade
ihtiyac› ortaya ç›kanlara idare heyetinin
karar›yla her gün ekmek almalar› için özel
makbuz kuponlar› verilebilecekti.18

Cemiyet ayr›ca fahri doktorlar›n› gön-
dererek fakir hastalar› muayene ve tedavi
ettirecekti. Onlar›n ilaçlar›n› verdi¤i gibi
et ve sevdi¤i yiyecekleri de temin edecek-
ti. Ancak, hastal›¤› müzmin ve tedavisi
uzun zamana ihtiyaç duyulan kiflilerle sa-
katlar› Darülacezeye yerlefltirmeye çal›fla-
cakt›. 

Cemiyet erkek ve k›z yetim çocuklar
için okul açmay› da planl›yordu. Fakat,
okul aç›lana kadar duruma göre yat›l› ve
gündüzlü resmi ve özel okullara kabul

edilmelerini sa¤lamaya çal›flacakt›. Bu ço-
cuklara okuyacaklar› kitaplar›n bedelleriy-
le okul k›yafetleri de cemiyet taraf›ndan
temin edilecekti. 

Öte yandan cemiyetin bir amac› da di-
lencili¤i ortadan kald›rmakt›. Eyüp Sultan
dilencilerin yo¤un olarak bulundu¤u bir
yerdi. Zira, dilenciler bu manevi hava içe-
risinde hay›r ve ba¤›fl yapmak isteyen in-
sanlar›n dini duygular›n› sömürüyorlard›.
Cemiyet Eyüp Sultan’› bu çirkin görüntü-
den kurtarmay› da amaçl›yordu. Dilencili-
¤i kendisine sanat edinenlerden taflral›
olanlar›n memleketlerine gönderilmesi,
dilencilik için ‹stanbul’a gelenlerin engel-
lenmesi, ‹stanbul’un dilencilerinden ger-
çekten malul olanlar›n Darülaceze’ye ka-
bulünün sa¤lanmas› amaçlan›yordu. 

Eyüp Fukaraperver Cemiyet-i Hayriye-
si’nin faaliyetleri hakk›nda yeterli bilgilere
ulaflabilmek için cemiyetin defterlerini el-
de etmek gerekiyordu. Ancak, bütün ça-
balar›m›za ra¤men bu defterlere ulaflama-
d›k. Bu yüzden Eyüp Fukaraperver Cemi-
yet-i Hayriyesi’nin yard›m faaliyetlerini
tespit edemedik. Cemiyet kaç kifliye ve ne
miktarda yard›mda bulunmufltur bilemiyo-
ruz. Cemiyetin ne zamana kadar devam
etti¤i ve hangi tarihte kapat›ld›¤›na dair
bilgiye de vak›f de¤iliz. Arfliv belgelerinde
bu sorulara cevap teflkil edebilecek bir bel-
geye de rastlayamad›k. Ancak, 30 Ekim
1918 tarihli Mondros Ateflkes Anlaflmas›
sonras›nda en az›ndan cemiyetin art›k
devletten destek görmedi¤i aç›kt›r. Zira,
fukaraperver cemiyetleri ‹ttihat ve Terak-
ki Partisi taraf›ndan kurdurulmufl olup par-
tinin cemiyetin yönetiminde önemli bir
a¤›rl›¤› mevcut idi. Biz bütün bu sebepler-
den dolay› cemiyetin 1918 ya da en geç
1919 y›l› içerisinde kapat›lm›fl olabilece¤i-
ni düflünüyoruz. E¤er cemiyet partiler üs-
tü bir flekilde teflkilatlanabilseydi Mond-
ros Ateflkes Anlaflmas› sonras›nda da varl›-
¤›n› devam ettirebilirdi. Hatta kendisini
gelifltirerek günümüze daha güçlü bir fle-
kilde ulaflabilirdi. 
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Eyüp Mahallesi Sakinlerinden 
ASKER‹ KAT‹P HAFIZ ‹BRAH‹M 

ETHEM EFEND‹’nin EYÜP SULTAN 
TÜRBES‹NE A‹T NUKUT  VAKF‹YELER‹

ve Türkiye Vak›flar Bankas›’n›n 
Özellefltirilmesi 

Sadi BAYRAM

Z

1943’te  Merzifon’da do¤du.
Dil ve Tarih Co¤rafya Fakültesi’ni bitirdi. 

1965-1972 y›llar› aras›nda “Önasya” dergisini ç›kard›. 
Türk sanat› konusunda yüzlerce makalesi yay›nland›. 

Kat›ld›¤› bir çok kongre, seminer ve sempozyumda onlarca tebli¤ sundu.
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Kültür ve Tescil Dairesi Baflkan›d›r.
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Eyüp mahallesi halk›ndan Askerî kâ-
tiplerden Mehmed o¤lu Haf›z ‹brahim
Edhem Efendi; Ekim 1837’de Eyüp Sul-
tan Türbesi ve Cami görevlilerine baz›
görevler ifa edilmesi için 5.000 krfl.luk,
onu onbirbuçu¤a kefilli borç verilmek
üzere bir nukut bir vakf› yapar. A¤ustos
1838 tarihinde ise , ek vakfiye haz›rl›-
yarak 32.000. krfl. zeyl vakfiye haz›rlar.
Birinci vakfiye, irade eden fermanla
11.09.1918 tarihinde, ‹kinci Vakfiye
ise 23.05.1918 tarihine Evkâf Nezareti-
ne kaydolunur. Vakfiyeler 608/2 Nu-
maral› Vak›f Kütük Defterinin 328.
sayfa 276 s›ras›nda, ikinci vakfiye ayn›
defterin 330 sayfa 277 s›ras›nda kay›tl›-
d›r.

Toplam 37.000 krfl’luk bu nukut vak-
f›; y›ll›k toplam geliri, onu onbirbuçuk-
tan 4.255 krfl.tur. Günümüz rayici ile bir
alt›n›n 125 YTL oldu¤u varsay›l›rsa, tak-
ribi 125x37=4.625 YTL. Ana para,
4.255x125=531.875 YTL. Oldu¤u ka-
bul edilebilir. Vakfiyede borç verme
karfl›l›¤›nda riba denirse de bugün biz bu
tip gelire faiz- nema diyoruz.

Söz konusu nakit paran›n nemas›n-
dan; her y›l yap›lmak üzere 

A. Birinci Vakfiye 
flartlar› 
1. Rebiulevvel ay›n›n 12. gecesi Ha-

lid ‹bni Zeyd Ebu Eyyubil Ensari Türbe-
sinde Müslümanlar›n huzurunda, aflk ve
flevk ile Hz. Muhammed’in do¤umunun
kutlanmas›, bu ifl için vakf›n gelirinden
25 krfl. Tahsisi,

2. Camide imam olanlar›n Hatm-ü
fierif okumalar› ile y›ll›k 150 krfl. Tahsisi,

3. Baflmüezzinin Aflr-› fierif okumala-
r›, karfl›l›k olarak y›l›k on krfl. Tahsisi,

4. Kâfi miktarda öd, gülap, flerbet ve
ka¤›da sar›lm›fl fleker da¤›t›m›, bu ifl için
Türbedâr olan 9 kiflinin haz›r olan ce-
maate da¤›t›m yapmas›, ilk ikisine y›ll›k
10’ar krfl.dan 20 krfl., geriye kalan 7 kifli-
ye befler kurufltan 35 krfl. tahsisi,

5. Bafl Türbedar›n kontrolluk görevi
üstlenmesi ile y›ll›k 20 krfl. tahsisi,

6. fiem’a (ayd›nlatma) için 15 krfl,
7. Birinci ‹mam›n her nöbetinde ‹hlâs

ve Fatiha-i fierif okumalar› karfl›l›¤›nda,
y›ll›k 30’ar kurufltan toplam 90 kurufl
ödenmesi (dolay›s›yla 3 imam›n görev
yapt›¤›n› anl›yoruz),

8. Kas›m Çavufl Camisi imam› Cuma
ve pazartesi geceleri Sure-i Mülk oku-
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mas› için 60 krfl. , Ayn› camiin müezzi-
nine 15 krfl. ,

9. Tevliyete 20 krfl. ,
10. Kaymakama 40 krfl,
11. ‹mza harc› için 20 krfl. Tahsisi,

vakfiyede yer almaktad›r. 

B. ‹kinci Vakfiyede ise
1. Tophane K›l›ç Ali Pafla Camii’nde

her y›l Ramazan ay›nda, Nusretiye Ca-
mii’nde ‹mam-› Evvel olan Haf›z Musta-
fa Efendi her gece bir cüz okuyacak ve
150 krfl. verilecek,

2. K›l›ç Ali Pafla Camii 1. ve 2. ima-
m›n›n haz›r bulundu¤u bir mecliste, Afl-
r› flerif okuyana y›ll›k 15 krfl,

3. K›l›ç Ali Pafla Camii’ne Teberru
edilen 4 pirinç flamdan›n ikisi mihrap
önüne, ikisi müezzin mahfeline kona-
cak,

4. fiamdanlar ve 25 kandil için 50
krfl. tahsis edilmesi, kandillerin yak›lma-
s› için 4 kiflinin görevlendirilmesi ve
toplam 60 krfl. ödenmesi,

5. Mevlid gecesi Hz. Halid Türbe-
si’ne 30 krfl,

6. Mübârek gecelerde flamdan yak-
mak için 6 kifliye her birine 10’ar krfl’tan
toplam 60 krfl. ,

7. Serkayyuma y›ll›k, 15 krfl,
8. Baflmüezzin Cuma günleri kendi-

sinin hayatta oldukça selameti, efli Sa-
rayl› Fatma Gülfidan han›m ve k›zkar-
defli için fatiha okuyacak ve y›ll›k 12
krfl. alacak,

9. Her sene bir fakire yard›m edile-
cek,

10. Kas›m Çavufl Mektebi Hocas›na
40 krfl, yard›ms›s›na 10 krfl, talebelerin
tamam›na 50 krfl. da¤›t›lacak, toplam
100 krfl. tahsis edilecek,

11. Her sene mübârek gecelerde 5
adet, onar kuruflluk çörek al›narak fakir-
lere da¤›t›lacak,

12. Ramazanda her gün 5 krfl. luk ek-
mek al›n›p, fakirlere verilecek. 

13. Ramazanda 3 yetimin giydiril-
mesi, 30 krfl. verilmesi,

14. Eyüp Mahkemesi, Hesaplar› ve
fakirlerin giydirilmesine nezaret etmesi
karfl›l›¤› y›ll›k 50 krfl, tahsisi,

15. Muhasebeciye verilen 20 krfl.
zam olarak 30 krfl. daha verilmesi,

16. Yard›mlar›ndan dolay› Uzun
Hasan A¤a’ya y›ll›k 100 krfl. verilerek
vakf›n müdürlü¤ünü üstlenmesi, vâk›f›n
flartlar› aras›ndad›r. 

Görüldü¤ü gibi ö¤rencilere bir mik-
tar harçl›k verilmesi o günün talebelere
sosyal bak›fl aç›s›n› bize göstermektedir.
Ayr›ca kasaba kad›s›n›n vakf›n y›ll›k
blançolar›n› tedkik etmesi, fakirlerin
giydirilmesine nezaret etmesi, sosyal
ihtiyaçlar›n mahalli sakinler taraf›ndan
karfl›land›¤›n›, sosyal patlamalar›n önü-
ne geçilmesi aç›s›ndan önem arz etmek-
tedir. Camilerdeki imam, müezzinlerin
de y›ll›k gelirleri az oldu¤u için, bu fle-
kilde hem mesleki görevlerinin ifas›na
yard›mc› olmakta hem de maddi destek
sa¤lanmaktad›r.

Peki bugün vâk›f taraf›ndan flartlar
ne olmufltur?

Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›ndan gö-
revliler maafllar›n› almaktad›r. Ancak,
Vak›flar Genel Müdürlü¤ünde bulunan
27.000 civar›ndaki vakfiyelerin % 90’›n-
da bulunan vâk›flar›n özel flartlar› ne ol-
mufltur?

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü her y›l
Ramazan ay›nda Bölge Müdürlüklerinin
bulundu¤u 21 ilde mevlid okutmakta,
birer de kurban kesmektedir. Vâk›f›n is-
tedi¤i hatimler, dualar ne olmaktad›r ?

Vâk›flar›n b›rakt›klar› nakit paralar
Türkiye Vak›flar Bankas›na ana sermaye
olmufltur. Sadece Edirne ilinde 800 ka-
dar nukut vakf› oldu¤unu söylersek iflin
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önemi daha da artar zannediyorum.
Bilindi¤i gibi Türkiye Vak›flar Ban-

kas› Özellefltirilmesi için 2000 y›l›nda
bir kanun ç›kar›lm›fl olup, özellefltirme
çal›flmalar› halen devam etmektedir.
Ancak Türkiye Vak›flar Bankas› kurulufl
kanununa göre zaten özel bir bankad›r.
Yani devlet bankas› de¤ildir. Sermaye-
sinin % 51’i Vak›flar Genel Müdürlü¤ü-
ne ait olup % 24 sermayesi de Mülhak
vak›flara aittir. Mülhak vak›flar da 1954
y›l›nda kurulan bankan›n sermaye art›-
r›mlar›nda ekseriyetle para vermedi¤in-
den, onlara ait sermaye art›fllar› ve Va-
k›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan vak›f
mallar sat›larak, sermaye d›flar›ya aç›l-
mam›flt›r. Sermayenin % 25’i de Türki-
ye Vak›flar Bankas› Personeli Vakf›na
aittir. % 1 de flah›slara aittir.

Vak›flar Genel Müdürlü¤üne ait %
51 sermaye nereden geliyor sorusuna
flöyle cevap vermek mümkündür. Vak›f
Paralar› Nemaland›rma Müdürlü¤ü
maddi varl›¤› ile birlikte oldu¤u gibi
1954 Y›l› Nisan ay›nda Vak›flar Banka-

s›na transfer dilmifl ve as›l sermaye Va-
k›f paralar›n› Nemaland›rma Müdürlü-
¤ünün nakdi varl›¤› olmufltur. Devletin
yani Maliye Bakanl›¤›n›n hiçbir maddi
paras›, sermaye olarak Vak›flar Genel
Müdürlü¤üne verilmemifl, sadece vak›f-
lar›n nukut yani nakit paralar›ndan olu-
flan sermaye Vak›flar Bankas›na geçmifl-
tir.

Bu durumda, vak›f olan nakit parala-
r›n bir de hay›r flartlar› vard›r. Bu flartla-
r› kim, nas›l , ne zaman ifa ediyor veya
edecek… Anayasa Mahkemesinin bir
müracaata göre karar› varsa da, iyi mü-
dafaa edilmedi¤inden maalesef Anayasa
Mahkemesi yanl›fl bir karar vererek
Özellefltirme kanununu iptal etmemifl-
tir. Asl›nda konuyu iyi bilmeyen bir
Hazine bürokrat› IMF’ye Vak›flar ban-
kas›n› devlet Bankas› sanarak özelleflti-
rece¤ini beyan etmesi, bakanlar›nda
bundan geri dönemeyerek bu ifli sürdür-
mesi ifli arap saç›na döndürmüfltür. Bu-
günü atlatal›m da yar›na Allah kerimdir
mant›¤› ile hâlâ devam etmektedir.
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Çevre sorunlar› sanayileflme ile  birlikte
insan hayat›m›za giren sorunlard›r. Sana-
yileflme bir tarafta refah› art›r›rken, di¤er
tarafta var olan tabii dengeyi bozmufltur.
Çevre sorunlar›n›n ilk ortaya ç›kt›¤› ülke-
lerin sanayileflen ülkeler olmas› bunun
apaç›k bir göstergesidir. 

Tabii düzenin ilahi oldu¤una inanan ve
“b›rak›n›z yaps›nlar, b›rak›n›z geçsinler;
dünya kendi kendine yürür -Laissez faire,
laissez passer, Le monde va de lui meme-”
diyen Fizyokratlar ile “her arz kendi tale-
bini yarat›r” diye fazla üretimin t›kanma
ve sürümsüzlüklere yol açmayaca¤›n› söy-
leyen Jean Baptiste Say (1768-1832) gibi
bat›l› düflünce ak›mlar› ve düflünürler bir
bak›ma kirlenmenin de teorik temellerini
atm›fllard›r. Sanayileflmenin bat›da çan
seslerinin duyulmaya bafllad›¤› bu dönem-
ler bir tarafta insan onurunun ayaklar al-
t›nda al›nd›¤› dönemler olurken, di¤er ta-
rafta tabii çevrenin h›zla tüketildi¤i ve bu-
na ba¤l› olarak ekolojik dengenin yani ta-
biat›n kendine özgü dengesinin yok edil-
meye baflland›¤› zamanlar olmufltur.
1870’lerin Amerika’s›nda; “K›z›lderililerin
gözünde, Avrupal›lar (göçmenler) do¤a-
daki her fleyden; ormanlardan, ormandaki
kufllardan, hayvanlardan, sudan, toprak-
tan, havadan nefret ediyorlard›? Peki, ne-
yi istiyorlard›? Alt›n madenlerini, s›¤›r sü-
rülerini otlatacaklar› büyük çay›rlar› ve
petrolü...”

Kur’an denge ve muvazeneden söz
eder; “Biz, her fleyi bir ölçüye göre yarat-
t›k”; “Gö¤ü Allah yükseltti ve mîzan› (den-
geyi) O koydu. Sak›n dengeyi bozmay›n”

denilmektedir1. ‹nsano¤lu bir imtihan için
dünyaya gönderilmifltir. Buradaki hayat›
geçicidir. Hududullah içinde yaflamas› is-
tenir. Hududullah Allah’›n belirledi¤i ve
Kuran’da aç›klanan s›n›rlard›r. Hududul-
lah insan›n dünyada bir muvazene içinde
hayat›n› sürmesini sa¤lar. Dünya ise bir
nimettir. ‹nsano¤lu bu nimeti korumakla
ve israf etmeden bu nimetten faydalan-
makla mükelleftir. Çünkü verilen nimette
di¤er insanlar›n ve canl›lar›n hakk› vard›r.
Nimette israf ve nimeti gözetmemek bir
nankörlük ve hakka tecavüzdür. Zira Ku-
ran’da “(O öyle lütufkâr) Allah’t›r ki, gök-
leri ve yeri yaratt›, gökten suyu indirip
onunla r›z›k olarak size türlü meyveler ç›-
kard›; izni ile denizde yüzüp gitmeleri için
gemileri emrinize verdi; nehirleri de sizin
(yararlanman›z) için ak›tt›. Düzenli seyre-
den günefli ve ay› size faydal› k›ld›; geceyi
ve gündüzü de istifadenize verdi. O size
istedi¤iniz her fleyden verdi. Allah’›n ni-
metini sayacak olsan›z sayamazs›n›z. …”

denilmektedir2. Yine Rahman suresinde
“Allah, yeri canl›lar için yaratm›flt›r.” bu-

yurulmufltur3.
Hz. Peygamber de; “Kim bir sidre

(a¤aç) keserse, Allah da onun bafl›n› ce-

henneme sokar”4 demifltir. 
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Bu ve benzeri bir çok ilke Müslüman
toplumlarda nebat olsun, hayvan olsun,
insan olsun yarat›lana sayg› ve sevgi gös-
terilmesini ortaya koymufl, var olana sayg›
ve sevgi ise yaflan›lan çevrenin tabi denge-
sini korumufltur. Zira, insana ve metaya
bak›fl tarz›, dünyay› alg›lay›fl biçimi ferdin
tüm davran›fl›n› etkiler. Dünyay› ve için-
deki bütün varl›klar› birer nimet ve tevdi
edilen bir emanet olarak gören insan ile,
bütün dünyay› ve içindeki her fleyi müm-
kün oldu¤unca tüketilecek bir fley olarak
alg›layan insan kuflkusuz farkl› davran›fl
biçimlerini ortaya koyacakt›r.

Osmanl›’da yaflanabilir bir çevrenin
oluflmas› ve korunmas›nda din ve gelene-
¤in büyük etkisi olmufltur. Var olan›n tah-
ribi ve yok edilmesine yönelik bir anlay›fl-
tan uzak kal›narak, varl›¤a sayg› içinde bir
hayat kurulabilmifltir. 

Osmanl›’da çevrenin 
korunmas›na yönelik 
ilk uygulamalar
Osmanl›’n›n erken denebilecek devre-

lerinde çevrenin korunmas›na yönelik
prensipler vaz edildi¤i, uygulamalara giri-
flildi¤i görülmektedir. 

Haliç’in her iki taraf›ndaki arazi üzerin-
de Fatih zaman›ndan bafllayan ve devam
eden baz› uygulamalar, bu yamaçlardan
toprak kaymas›na mani olmak için yap›lan
çal›flmalar idi. Fatih Sultan Mehmed,
Eyüb, Sütlüce, Ka¤›thâne ve Alibey köy-
lerine var›ncaya kadar Haliç’in her iki ya-
kas›nda bulunan arazinin çamur ve toprak-
lar› Haliç’e akmamas› için ziraat yap›lmas›
yasaklanm›flt›.

Kanuni zaman›nda ise bu uygulamaya
destek veren bir baflka çal›flma yap›lm›flt›r.
Haliç’in her iki yakas›ndaki arazinin Ha-
liç’e zarar› dokunmamas›, erozyona mani
olmak için bu yerlere ayr›k kökü diktiril-
mifl ve yak›n zamanlara kadar da bu niza-
ma uyulmufl idi. 1855 y›l›nda Haliç’in te-
mizlenmesi gere¤i üzerinde durulan yaz›-

da yukar›da bahsetti¤imiz uygulamalara
at›fta bulunulmufltur. Belge flöyle; 

....Haliç Dâru’l-hilâfeti’l-aliyyenin
ehemmiyet-i hâliye ve mevki‘iyyesine
mebnî hüsn-i vikâyesine tâ feth-i hâkânî-
den beri bezl-i mesâ‘î ve ikdâm olunup
hattâ Fâtih Sultan Mehmed Hân-› aleyhir-
rahmetü ve’l-gufrân hazretlerinin zamân-›
saltanatlar›nda EEyyüübb vvee SSüüttllüüccee vvee KKaa¤¤››tt--
hhâânnee vvee AAlliibbeeyy kkööyylleerriinnee var›nca iki taraf-
l› arâzînin çamur ve topraklar› Haliç’e ak-
mamak için zirâ’attan men‘i hakk›nda bir
kavî nizâm vaz’ olunmufl ve asr-› hazret-i
Sultan Süleymânî’de dahi bu nizâm› mü-
ekked olarak arâzî-i mezkûreden derûn-›
Haliç’e bir gün mazarrat ihtimâli kalma-
mak üzere bu yerlere ayr›k kökü dikdiril-
mifl ve yak›n vakte kadar bu nizâmât›n de-
vâm-› icrâs›na takayyüd ve i‘tinâ olunmak-

ta bulunmufl oldu¤u...5

Bat›yla k›yaslanamayacak kadar erken
say›lan 1539’da Edirne Çöplük Subafl›s›’na
verilmek üzere düzenlenen yasakname
aradan geçen bunca zamana ra¤men
önemli oranda güncelli¤ini korumaktad›r.
Yasaknamenin muhtevas›na bak›ld›¤›nda,
flah›slar›n ev ve dükkanlar›n› temiz tutma-
lar›, pislik varsa giderilmesi, çöplük suba-
fl›s›n›n mahallelerdeki mezbeleyi kald›rt-
mas›, hamamlar›n kat› ve s›v› at›klar›n›n
uzaklaflt›r›lmas›, evlerden çamafl›r sular›-
n›n yola dökülmemesi, hayvan laflelerini
insanlar›n yaflad›¤› mekanlardan derhal
uzaklaflt›r›lmas›, aç›k mezarl›k b›rak›lma-
y›p duvar çekilmesi, arabalar›n özel park
yerlerine konulmas› gibi hususlar› kapsa-

d›¤› görülmektedir6.   Yasaknamenin flöy-
le;

Niflan-› hümayûn yaz›la; flimdiki hâlde
Dâr’üs-Saltanat’il-Aliyye ve’l-Hilâfet’is-Se-
niyye Mahrûse-i Edirne -Humiyet an’il-
Beliyye-‘nin mahallât ve çarflular›n ve so-
kaklar›n görüb gözedüb temiz eylemek
içün, dârende-i misal-i bî misâl ve râfi‘-i
tevkî-i refi-i ferhande-kâl Amr’›n masla-
hat-güzârl›¤›na i’timâd olunma¤›n belde-i
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4 Ebû Dâvûd, Edeb, 159. Hadis
Beyhakî’nin Sünen’inde de yer al›r. 
5 BA, A. MKT. MVL, nr. 77/72.
6 Ahmed Akgündüz, Osmanl›
Kanunnameleri ve Hukuki Tahlil-
leri, ‹stanbul 1993, c. 6, s. 541-
542.
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mezbûre subafl›l›¤›na tayin edüb iflbu Ya-
saknâme-i hümâyûnumu verdim ve buyur-
dum ki;

11.. Ça¤›rdub ve yasak ede; min ba’d hiç
ehad evi yörelerin ve dükkânlar›n nâ-pâk
tutmayub mezbele ve an›n emsâlinden
nesne vâki olmaya, olursa gidereler. 

22.. Mezkûr subafl›, bu bâbda kemâl-i ih-
timâm üzere olub çarflularda ve mahalle-
lerde dökülen mezbeleleri, kimin evine ve
havlusuna yak›n olursa an›n döktü¤ü
ma’lûm ol›cak pâk etdüre. “Biz etmedük”
derler ise, edeni bul›-vereler, anun yasa¤›
ana ola. 

33.. Ve kârbânsaraylar›n mezbelelerin
kârbânsarayc›ya ç›kardub hâli yere iletdü-
re.

44.. Ve hamamlar›n çirgâb› yollar› mez-
belelerile tutulmufl ola, kimin evine ve
havlusuna ve haremine yak›n olursa, ay›rt-
latduralar. “Biz etmedük” derlerse, edeni
bul›-vereler, ana pâk etdüre. 

55.. Ve çirgâb yolu üzerine kademgâh
yapt›rmaya. Yaparlarsa flehir subafl›s›
(ma’rifetiyle ref’ ede) flehir subafl›s› dahi
ana bu babda mu‘âvin ola.

66.. Ve câme-flûylar›n ve kan al›c›lar›n

kanlar›n ve çirgâblar›n tarîk-i âmma dök-
mekden tamam men‘ ve yasak edüb hâli ve
halvet yerlere iletdüre.

77. Ve boyac›lar›n ve aflc›lar›n ve baflc›-
lar›n ve semercilerin otlar›n ve küpürlerin
yol üstünde dökmekden tamam men’ ve
yasak edüb hâli ve halvet yerlere iletdüre.

88.. Ve yasak ede ki; arabac›lar s›¤›rlar›n
na‘l-bend dükkan›nda aleflemeyüb evvel-
den kanda alefler ise, gerü anda alef ede.
E¤er zarûret olursa, na‘l-bend dükkânla-
r›nda aleflemelü olursa, anlara pâk etdüre.
Ve mezbeleden ve s›¤›rlar› tesinden ne
olursa, hâricden ve hâli yerlere iletdüre.

99.. Ve aç›k makbereleri yasak  edüb ör-
düre. Ve at ve it ve kedi ve an›n emsâli cî-
fe ve mekrûh olan nesneleri makâbir aras›-
na b›rakmadan men‘ ede; edenin hakk›n-
dan gele.

1100.. Ve arabac›lara yasak edüb öküzleri
halk›n evleri önünde ve havlular› dibinde
kondurmayub ba¤latmayalar. Mâ tekad-
demden kona-geldükleri yere varub anda
ba¤layalar ve anda konalar. Ve kona-gel-
dükleri yerde dahi gübreden ve mezbele-
den ne ederlerse, hâlî mahallere iletüb pâk
edeler.

E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U  I X
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1111.. Ve hem onat vechile yasak ede ki;
evlerde don yuduklar› sabun suyun yol üs-
tüne saçmayalar ve dökmeyeler. Ve bu hu-
sûs› dahi men‘ edüb etdirmeyesin; edenin
hakk›ndan geline.

1122.. Mahalleleri dahi onat vechile görüb
güzedüb cîfeden ve sâir mezbeleden pâk
etdüre. Ve at ölüsin ve sâir davar cîfesin
halk incidi¤i yerde kodurtmaya. Gere¤i
gibi yasak edüb men‘ eyleye. Hem kim ki,
eslemeyüb temerrüd ederlerse, ol cîfenin
bafl›n kesüb b›rakan kimesnenin boynuna
takub flehri teflhir edüb men‘ edeler. Esle-
meyeni yazub bildüre.

1133.. Ve kap› halk›ndan kimesne temer-
rüd etmeyüb ve yasa¤›ma mâni‘ olmayalar,
olurlarsa Dergâh-› Mu‘allâma arz oluna,
hakk›ndan geline. Ve kâd› ve flehir subafl›-
s› mezkûra mu‘âvin olub ihmâl etmeyeler,
flöyle bileler. 

Fî Safer sene 946 (1539). 

Hava kirlili¤ini 
önleme çabalar›
Yaflanabilir bir çevrenin varl›¤› öncelik-

le temiz havaya ba¤l›d›r. Halk›n meskun
oldu¤u köy, kasaba, kaza gibi iskan mer-
kezlerinde bölgenin kötü havas›ndan do-
lay› ya tedbir al›narak kötü havan›n olufl-
mas› engellenmek istenmifl ya da meskun-
lar oturduklar› yerleri terk etmifllerdir. An-
kara’n›n Nall›han kasabas›nda vehamet-i
hava diye adland›r›lan kötü havadan kur-
tulmak için gül fidan› yetifltirilmesi çal›fl-
malar›na yer verilmifltir. Bu gün ad› çöp-
lükle an›lan Hekimbafl› bölgesi Osman-
l›’n›n son asr›nda gül yetifltirilen bir yer
idi.

Ankara Vilayeti için haz›rlanan 1331
tarihli bir raporda Nall›han kasabas›n›n
dört da¤ ile çevrili ve çukur (rak›m› düflük)
bir mahalde kurulu bulunmas›ndan ve
özellikle kasaba civar›nda pirinç tarlalar›-
n›n daima su alt›nda kalmas›ndan husule
gelen buharlaflma ile havas›n›n afl›r› dere-
cede bozulmufl oldu¤u belirtilmektedir.

Bunun tesirleri halk›n özellikle çocuklar›n
çehrelerinde aç›kça görülmekte olup, bu
durumun izalesi için pirinç ekilen tarlalar-
da gül fidan› yetifltirme¤e ve gülya¤› üret-
me¤e halk›n pek heveskar oldu¤u ifade
edilmektedir. Ticaret ve Ziraat Nezareti
taraf›ndan gelecek ilk baharda Nall›han
kazas›na yüz bin gül fidan› gönderilir ve bu
husus için ayr›ca dört befl yüz lira kadar bir
masrafa katlan›l›rsa hem söz konusu pirinç
tarlalar› yerine gülistanlar oluflturulmak su-
retiyle havan›n vehameti de¤ifltirilmifl,
hem ahalinin sa¤l›¤›  korunmufl, kazançla-
r› art›r›lm›fl, hem de hazine için pirinç
mahsulü miktar›na göre daha fazla aflar ge-

liri elde edilmifl olur denilmektedir7. 
Seydiflehir ve Beyflehir’de kötü havan›n

oluflmas›na mani olmak için akasya a¤ac›
dikilmesi tavsiye edilmifltir.

1921 y›l›nda Bo¤aziçi’nde “ciyadet-i
hava ve nezafet-i mevkiye” yani hava kir-
lili¤ini önlemek, temiz bir çevrenin muha-
faza edilmesi amac›yla fabrika inflaas›na
ruhsat verilmemesi yönünde çal›flma ya-
p›lm›fl, bunun için bir komisyon kurulmufl-
tur.

Pis kokunun 
giderilmesi
Osmanl› prati¤inde halk›n yaflad›¤›

yerlerde pis koku yayan hiçbir fleye müsa-
ade edilmemifl, k›sa sürede kald›r›lmas›na
çal›fl›lm›flt›r. 

Pis koku ile ilgili olarak daha çok so-
kaklarda biriken çöplerden, durgun sular-
dan ve s›v› at›klardan has›l olan koku gün-
deme gelmifl, bu durumun da kolera vb
hastal›klar›n zuhuruna yola açaca¤›ndan
biran evvel kald›r›lmas› ve giderilmesi için
azami gayret gösterilmifltir. Özellikle Os-
manl›n›n son yüzy›l›nda bu konuda çok
say›da al›nan önlemden bahsetmek müm-
kündür. Sokak temizli¤i konusunda ortaya
konulan uygulamalar içinde bu konuya
daima at›fta bulunulmufltur. 

Karantina nizam› gere¤i olarak Dersa-
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7 BA, DH.‹D, nr. 139/12. Rapor
sahife 8.
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adet (sur içi ‹stanbul) Bilad-› Selase yani
EEyyüübb, Galata, Üsküdar’da pis koku yayan
baz› dükkanlar›n münasip mahallere nak-
ledilerek bu tür pis kokunun önünün al›n-
mas› amaçlanm›flt›r. 16 Safer 1255/ 1 Ma-
y›s 1839 tarihli Hatt› Humayun ile icras›
uygun görülen bu konunun ayr›nt›lar› flöy-
ledir; Limon iskelesine bir tak›m Yunan
kay›klar› yanaflarak içki satmakta dolay›-
s›yla türlü uygunsuzluk meydana gelmek-
te oldu¤u, tavukçu dükkanlar›n›n da böyle
bir münasip mahalle nakledilmesiyle kesi-
lecek tavuklar›n orada kesilerek temizlen-

mesi uygun görülmüfltür8.
19 Zilkade 1269/ 24 A¤ustos 1853 ta-

rihli Ticaret naz›r›na ve Serasker’e yaz›lan
yaz›da Kuleli hastanesi civar›ndaki kireç
f›r›n›nda yak›lan maden kömüründen ç›-
kan pis koku k›fllada olan asker ile hastane
mensuplar› ve hastalara, o civarda bulunan
hane ve sahilhane sahiplerine büyük zara-

r› oldu¤undan önlenmesi istenmifltir9. 
Tuzlalar›n meydana getirdi¤i pis koku-

nun da izalesi gündeme gelmifltir. 19. yüz-
y›l›n ikinci yar›s›nda (1857) ‹zmit haricin-
de bulunan tuzlalar bu sebeple kald›r›larak
ziraat yap›lacak tarzda tarla haline getiril-

mifltir10.
Debba¤haneler pis koku yayan ve halk›

rahats›z eden sanayi kurulufllar› oldu¤un-
dan bu tesislerin de zaman zaman flehir
merkezinden kald›r›lmas› gündeme gel-
mifltir. Yak›n zamanlarda Zeytinburnu’nda
bulunan dericilerin bu gerekçelerle flehir
d›fl›na ç›kar›ld›¤›n› biliyoruz. Bu uygula-
man›n Osmanl› as›rlar›nda yap›ld›¤›na fla-
hit oluyoruz. 21 fievval 1277/ 2 May›s
1861 tarihli Kudüs Mutasarr›f›’na ve Mali-
ye Nezareti’ne yaz›lan yaz›da Kudüs’de
Kamame kilisesi civar›nda bulunan deb-
ba¤hanelerden ç›kan pis koku gayr› müs-
limler ve yabanc›lar taraf›ndan flikayet
edildi¤i belirtilerek debba¤hanelerin flehir
d›fl›na ç›kar›lmas› istenmifltir. Boflalt›lan
yerlerde bir rüfldiye mektebi aç›lmas› gün-

deme gelmifltir11. 

28 Cemaziyelahir 1278/ 31 Aral›k 1861
tarihli Kapudanpafla’ya yaz›lan yaz›da,
Haliç kenar›nda Cibali’de bir depoda ko-
yun derisi toplanarak terbiye edilmekte ve
sahilde bal›k tuzlanmakta oldu¤undan ba-
hisle, bunlardan has›l olan pis kokunun
kamu sa¤l›¤›n› tehdid etti¤i belirtilerek bir

an önce yasaklanmas› istenmektedir12.
Kas›mpafla deresinin a¤z›nda ve vapur

iskelesi civar›nda oluflan batakl›k yaz ayla-
r›nda pis koku yay›yor, bölgenin pek de
iyi olmayan havas›n› bozuyordu. O civar-
da daire-i bahriyede çal›flanlar› ifl yapamaz
hale getirmifl idi. Kamu sa¤l›¤›n› tehdit
eden bu halin önünü almak ve pis koku-
nun bir an evvel izalesi için 1912’de al›nan
kararla derenin getirdi¤i muzahrafat›n aci-
len kald›r›lmas› ve derenin mecras›n›n de-
¤ifltirilerek yeniden yap›lmas› yönünde

çal›flma yap›lm›flt›r13.

Göl ve batakl›klar›n 
kurutulmas›
Yaflan›lan çevrede temiz havay› ihlal

eden önemli di¤er bir sebep ise batakl›klar
idi. Özellikle 19. yüzy›lda Osmanl› Devle-
ti’nin nerdeyse bütün co¤rafyas›nda batak-
l›klar› kurutma operasyonuna giriflilmifltir. 

19. yüzy›lda yo¤unlaflan bu ›slah faali-
yetinin alt›nda yatan sebepleri flöyle s›ra-
layabiliriz; 

1- Bu tür yerlerin zirai üretime aç›lmas›.
Batakl›klar›n kurutulmas› yönündeki çal›fl-
malar üzerinde gösterilen gerekçelerin ba-
fl›nda genifl Osmanl› co¤rafyas›nda çeflitli
sebeplerle oluflan bu tür yerlerin ›slah edi-
lerek tar›ma aç›lmas› gelmektedir. Bu ge-
rekçe özellikle “mamuriyet-i mülkiye” an-
lay›fl› çerçevesinde yürütülen kalk›nma

projelerinin bir parças› idi14.  
2- Göl ve batakl›klar›n kurutulmas› yö-

nündeki gerekçeler içerisinde üzerinde en
fazla durulan hususlardan biri de göl ve
batakl›¤›n meydana getirdi¤i kötü havan›n
giderilmesi gelmektedir. Zira bu yerler ci-
yadet-i havay› ve s›hhat-i umumiyeyi ihlal
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8 BA, Hatt› Humayun, nr.
25537.
9 BA, A.MKT. MVL, nr. 65/29.
10 BA, A.MKT.NZD, nr. 238/7.
11 BA, A.MKT. MVL, nr.
127/21.
12 BA, A.MKT.NZD, 388/55.
13 BA, DH.‹D, nr. 46/61.
14 BA, Y.MTV,nr. 300/67.

87



eylemekte, yani temiz havay› bozmakta

ve kamu sa¤l›¤›n› tehdit etmekte idi15. 20
Rebiulevvel 1310 / 11 Ekim 1892 EEyyüübb’’ddee
tahta iskelesi mevkiinde baz› la¤›mlar›n
denize ulaflt›¤› mahal bozularak muzahra-
fat orada toplan›p pis koku yaymakta idi.
Bu muzahrafat›n kald›r›lmas› gere¤i duyul-
mufl ve iskelenin sa¤ ve solunda bulunan
batakl›¤›n doldurulmas› kararlaflt›r›lm›fl-

t›r16.
3- Batakl›klar›n ›slah› ile sel bask›nlar›-

n› önlemek. Bu çerçevede nehir ve daha
küçük akarsu yataklar›n›n temizlenmesi ile
batak oluflumu engellenmekte, dolay›s›yla
su bask›nlar›n›n önüne geçilmektedir.

4- Bulunduklar› yerlerden savafllar sebe-
biyle kopar›larak  Osmanl› topraklar›na
özellikle Anadolu’ya s›¤›nan muhacirlere
iskan mahalli oluflturmak ve bu insanlar›n
hayatlar›n› sürdürebilmeleri için arazi te-
min etmek maksad›yla ›slah çal›flmalar›na
gidilmifltir. 

5- Bölgeyi kara ve demiryolu inflaas›na
müsait hale getirmek. 

fiehir nizam›
Yaflanabilir flehirlerin oluflmas› için de

gerekli tedbirler al›nm›flt›r. fiehir planla-
mas›na gidilmifltir. 4 Kas›m 1847 tarihli
bir düzenlemede bofl meydanlar, özellikle
cami civar›nda bulunan boflluklar üzerine
bina infla edilmemesi, yol kenarlar›na ter-
tip, düzen ve temizli¤i bozacak iflkembeci
ve lokantac› dükkanlar› yapt›r›lmamas›, bu
yerlere inflaat için izin isteyenlere ruhsat

verilmemesi kararlaflt›r›lm›flt›r17. 
Bina ölçülerine dikkat edilmifltir. Sey-

yah Thévenat, yükseklik ve geniflliklerinin
mütenasip ölçüler içinde oldu¤u fevkalade

güzel hanlar gördüm der18.1744 tarihli bir
kararda Balat’ta infla olunacak binan›n be-
lirlenen ölçüler içerisinde yap›lmas›na
ruhsat verildi¤i, bu ölçülere uymad›¤› tak-

dirde y›k›laca¤› belirtilmektedir19. Cadde
ve sokaklarda dükkanlar›n intizam› sa¤la-
n›yordu.

Mahallenin ihtiyac›n› karfl›layacak çefl-
meler, sokaklar›na kald›r›mlar ve la¤›m ya-

p›l›yor,20 kald›r›mlar›n ve sokaklar›n te-
miz tutulmas›na, bozulan kald›r›mlar›n ta-

mirine özen gösteriliyordu21. Çevre te-
mizli¤i ve çevre düzenlemesi hep insan›
kayg›lar üzerine bina ediliyordu. Mesela,
Yahudilerin yaya kald›r›mlar›n› bozdukla-
r›na dair yap›lan bir flikayet üzerine veri-
len karar›n gerekçesinde bu bozuk kald›-
r›mlarda aa’’mmââ vvee ppiirrii ffaannii iinnssaannllaarr››nn ggeelliipp
ggeeççeerrkkeenn zzoorrlluukk ççeekkttiikklleerrii belirtiliyor-

du22.
Kald›r›m yap›lmas› ve tamiri konusun-

da 19. asr›n sonlar›na do¤ru özellikle ‹s-
tanbul’da hummal› bir çal›flma görülmek-
tedir. 1277/ 1861’de yap›lan bir düzenle-
mede, baz› mahallerde hhâânnee kkaapp››llaarr›› öönnllee--
rriinnddee yyüükksseellttiilleenn kkaalldd››rr››mmllaarr gelip geçen-
ler ve arabalara zorluk ç›karmakta ve sa-
katlanmalara yol açmaktad›r. Bu sebeple
“yolsuz ve mahzuru müeddî” kap› önüne
yüksek kkaalldd››rr››mm ddööflfleettiillmmeemmeessii,, ddööflfleeyyeenn--
lleerr hhaakkkk››nnddaa kkaannuunnii iiflfllleemm yyaapp››llmmaass›› sa¤la-
nacakt›r. 1861’de Takvim-i Vekayi’de ya-
y›nlanan resmi tebli¤de bilâd-› selâse ad›
verilen EEyyüübb,, GGaallaattaa,, ÜÜsskküüddaarr iillee ssuurr iiççii
‹‹ssttaannbbuull’’uunnddaa ev ve dükkan kap›lar› önün-
de bulunan basamaklar›n uygunsuzlukla-
r›ndan dolay› gelip geçenler zahmet ve
meflakkat çektikleri belirtilmifltir. Dolay›-
s›yla yüksek kap› kald›r›mlar›n›n fesh edi-
lerek soka¤›n zemin derecesine indirilme-
si, bu tür uygunsuz basamaklar›n tesviyesi,
hane ve dükkanlar›n çat›lar›nda bulunan
teneke borular›n zemine kadar indirilme-

sine gidilmifltir23.
Yollar›n temizlik ve bak›m›, belirli bir

plan dahilinde geniflli¤i ve düzeni konusu
Osmanl› yöneticilerinin üzerinde durduk-
lar› hususlardan biri olmufltur. Bu konuya
dair çok say›da karar ve uygulama vard›r.
Çeflitli as›rlarda farkl› düzenleme ve uygu-
lamalar› görürüz. 8 Temmuz 1785 tarihin-
de EEyyüübb CCaammiiii civar›ndaki kahvehane sa-
hipleri dükkanlar› önüne serir yani iskem-
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15 BA, Y.A.RES, nr. 93/43.
16 BA, ‹.fiE, 20 Ra 1310-5.
17 Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Ar-
flivi, Defter nr. 968, s. 95; Yunus
macit, agm, s. 593.
18 Thevenat, s. 257-258.
19 BA, ‹stanbul Ahkam Defteri,
nr.1, s. 181, hüküm 818; Ahmet
Tabako¤lu vd., ‹stanbul’da Sosyal
Hayat 1, s. 129.
20 BA, ‹stanbul Ahkam Defteri,
nr. 4, s. 333, hüküm 991; Ahmet
Tabako¤lu ve Di¤erleri, ‹stanbul
Vak›f Tarihi 1, ‹stanbul 1998, s.
240-241, 316.
21 Ahmet Refik, On Birinci Asr-›
Hicri’de ‹stanbul Hayat›, s. 13;
Ahmet Refik, On ‹kinci Asr-›
Hicri’de ‹stanbul Hayat›, s. 30.
22 Ahmet Refik, On Birinci Asr-›
Hicri’de ‹stanbul Hayat›, s. 19.
23 Takvim-i Vekayi, numara, 14
Cemaziyelahir 1277/1860; Nak-
leden Osman Nuri Ergin, age, c.
2, s. 897.
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leler koyarak yolu kapatt›klar› semt sakin-
leri ve cami cemaati taraf›ndan flikayet
mevzu olmufl ve yetkililerden yollar› t›ka-
yan bu iskemlelerin kald›r›larak gere¤inin

yap›lmas› talep edilmifltir24.

Temizlik
1760 tarihli bir karar çevre temizli¤i

konusunda önemli ipuçlar› vermektedir.
Eyüb’te bakkal, manav ve di¤er çarfl› esna-
f› dükkanlar› önünü temizledikleri, topla-
nan mezbeleyi ise Tafll›burun nam mahal-
le naklettikleri halde bu tarz› devam ettir-
meyerek dükkan önlerini temizlemeyip,
toplanan mezbeleyi sel geldikçe sele att›k-
lar› flikayet konusu oluyordu. Vaki flikayet
üzerine al›nan kararda esnaf›n dükkanlar›-
n›n önünü her gün temizlemeleri, topla-
nan çöpü de Tafll›burun’a nakletmeleri is-
teniyordu. Mahalle sakinlerinden at›k su-
lar›n› yola b›rakanlar›n da tenbih edilerek
at›k sular›n umumun geçti¤i yola b›rak›l-
mamas›, toplanan çöplerin de baflka bir
mahalle nakledilmesi isteniyordu. Burada
al›nan kararlar›n önemli bir gerekçesi iba-

dullah›n tazyik edilmemesi idi25.
15 Rebiulevvel 1252/ 28 Haziran 1836

tarihli Havass-› Refia (EEyyüübb) kad›s›na gön-
derilen ferman sokak temizli¤i ve dükkan
ve hanelerin önünün temiz tutulmas› ko-
nusunda flu hususlara de¤inmifltir; her du-
rumda temizlik ve nezafet dinin bir emri-
dir. ‹stanbul’un her bir mahallesinin pak ve
temiz tutulmas› herkes taraf›ndan uyulma-
s› gereken bir kurald›r.  Buna binaen her-
kes hanelerinin soka¤a bakan taraf›n› te-
miz tutmakla yükümlüdür. Bu konuda de-
faatle halk uyar›ld›¤› halde bir müddetten
beri bütün sokaklar mezbele ile dolmufl,
ço¤u mahaller de bu sebeple pis kokmak-
tad›r. fiüphesiz bu durum nezafet ve te-
mizlik ilkesine ayk›r› oldu¤u gibi bir k›s›m
bulafl›c› hastal›klara yol açmas› da müm-
kündür. 

Yap›lmas› gereken husus herkesin ken-
di hane ve dükkanlar› önünü sulay›p, sü-

pürüp daima pak ve temiz tutulmas›na ve
sokaklarda pis kokan bir fley görülürse sa-
hibi kim olursa olsun fliddetli bir flekilde
uyar›lmas›, soka¤a b›rakt›¤› ve kokan bu
pisli¤i derhal kald›rmas›, mahalle imamla-
r› ça¤›r›larak, bundan böyle büyük ve kü-
çük her kimin ise hanesi önünde ve esnaf
kesiminin dükkanlar› önünde, y›k›k, vira-
ne yap›larda mezbele ve pis kokan fleyler
görülürse fliddetli bir flekilde gecikmeden
cezaland›r›lacaklar›, dolay›s›yla herkesin
temizli¤in gereklerini yerine getirmeleri
mahalleleri halk›na duyurulmas› istenmifl-

tir26. 
Dersaadet ve Bilâd-› selâse (‹stanbul sur

içi, EEyyüübb, Galata ve Üsküdar) sokaklar›n›n
mezbeleden temizlenmesi ve tasfiyesi için
gerekli ikazlar›n yer ald›¤› bir talimatname
haz›rlanm›fl ve neflredilmifltir.  Bu konuda
yani talimat›n neflri konusunda 5 Cemazi-
yelahir 1257/ 25 Haziran 1841 tarihli ira-

de sad›r olmufltur27.
24 fievval 1266/1849 tarihli padiflah

iradesinde, yaz mevsimi dolay›s›yla bir
müddetten beri ya¤mur ya¤mad›¤›ndan
sokaklarda afl›r› toz ve süprüntü birikti¤i
bu sebeple has›l olan pis kokunun baz›
hastal›klara sebep olmamas› için Dersa-
adet, (‹stanbul suriçi), Üsküdar, EEyyüübb, Ga-
lata, Beyo¤lu, Befliktafl ve Bo¤aziçi’nde bu-
lunan hane, sahilhane, dükkan ve ma¤aza
önleri sahipleri taraf›ndan süpürülüp te-
mizlenmesi ve sokaklarda baz› hali yerlere
ve arsalara mezbele ve hayvan lafleleri at›l-
mamas› için talimatname haz›rlanarak ba-
s›lmas› ve müslüman ve hristiyan mahalle-
lerine bu bas›l› talimatnamenin da¤›t›lma-
s›, talimatnamede yer alan hususlara ayk›-
r› davrananlar›n ise zabtiye taraf›ndan dik-

katle izlenmesi istenmektedir28.

15 Recep 1269/ 25 Nisan 1853 tarihli

Zabtiye naz›r›na yaz›lan yaz›da Dersaadet

ve bilad-› selase (‹stanbul suriçi, EEyyüübb, Ga-

lata, Üsküdar)’da sapa olan sokaklarda ve

etraf› aç›k viranelerde süprüntü birikti¤in-

den bahisle bu süprüntünün kald›r›lmad›¤›
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24 ‹stanbul fier’iye Sicilleri, Eyüb
mahkemesi, nr. 249, vrk. 32b;
Sad›k Albayrak, 41 Belge Ifl›¤›nda
Eski ‹stanbul’da Sosyal Hayat ve
Çevre, ‹stanbul 1997, s. 88-89.
25 BA, ‹stanbul Ahkam Defteri,
nr.5, s.253, hüküm 772, Ahmet
Tabako¤lu vd., ‹stanbul Esnaf
Tarihi 1, s. 267-268.
26 ‹stanbul fier’iye Sicilleri, Eyub
(Havass-› Refia Mahkemesi, nr.
556, vrk. 63b; Sad›k Albayrak,
41 Belge Ifl›¤›nda Eski ‹stanbul’da
Sosyal Hayat ve Çevre, ‹stanbul
1997, s. 54-55.
27 BA, ‹rade Dahiliye, nr. 2567.
28 BA, ‹rade Meclis-i Vala, nr.
5396.
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takdirde suyu yaklaflan yaz mevsiminde

çeflitli bulafl›c› hastal›klara sebep olaca¤›

belirtilmektedir. Bu durumun önüne geçil-

mesi için ‹htisap a¤as›na, karakol zab›tas›-

na ikazda bulunulmas› istenmektedir29.

1277/1861’de yap›lan bir düzenleme

ile; 

a) Baz› mahallerde temizlenmekte olan

kuyu ve la¤›mlar›n çamur ve çirkâb›yla her

türlü süprüntü kald›r›lmay›p sokak ortala-

r›na ve mahalle içlerine ve viranelere at›l-

d›¤› görüldü¤ünden bunu yapanlar cezai

takibe u¤rat›lacakt›r. 

b) fiuraya buraya ve viranelere süprün-

tü döken küfecilere zabtiye taraf›ndan

döktü¤ü süprüntünün cebren kald›r›lmas›

sa¤lanacakt›r. 

c) Toplanan süprüntüler HHaalliiçç’’ee döktü-

rülmeyecek, bunun yerine biriken süprün-

tüler geçici olarak Kumkap› ve Yenikap›

taraflar›na döktürülecektir. 

d) Hane ve dükkanlardan ve di¤er yer-

lerden soka¤a süprüntü dökülmesi tama-

men yasaklanm›fl olup, uymayanlar hak-

k›nda kanunun iki yüz elli dördüncü mad-

desi hükmü icra edilecektir. 

e) Baz› kimseler mutasarr›f olduklar› ar-

sa ve viranelerin etraf›na zaruretlerinden

dolay› duvar veya tahta perde çekmemek-

tedirler. Böyle hâli yerlerde ise pis kokan

fleyler görüldü¤ünden bu tür mahallerin

sahipleri taraf›ndan duvar veya tahta per-

de yap›larak muhafaza ettirilmesi gerek-

mektedir. fiayet arsa sahibi maddi imkan-

s›zl›¤› yüzünden tahta perde çekemiyorsa,

bu tür arsalar›n baflak flah›slara sat›lmas›,

baz› vakfa ait sat›lamayan arsalar›n vakf›

taraf›ndan muhafaza ettirilmesi30.

S›hh›ye naz›r›n›n 18 Zilhicce

1316/1898 tarihli Sadarete sundu¤u arzda
DDeerrssaaaaddeett vvee BBiillaadd--›› SSeellaassee’’nniinn bütün ma-

hallelerinden geçmek üzere umumi la¤›m-

lar›n tesisi hükümet taraf›ndan düflünül-

müfltür31.

Camilerin temizli¤i
Camilerin ve mescidlerin avlular›n›n ve

çevresinin  temiz tutulmas›, her türlü pis-
lik ve kötü kokudan ar›nd›r›lmas› için da-
imi bir uygulama görülür. 4 May›s 1696
tarihli ‹stanbul kad›s›na yaz›lan fermanda
mahalle ve sokaklar›n yan›nda cami ve
mescid avlular›n›n mezbeleden temizlen-
mesi konusunda mahalle imamlar›, müte-
velliler, esnaf kethüdalar› s›k› tembih edil-
mifltir. Belgenin metni flöyle;

‹stanbul kad›s› izzetlü ve faziletlü efen-
di hazretleri

Mahruse-i mezbure mahallâtlar› ve ce-
vâmi ve mesâcid havlular› ve esvâk ve pa-
zar lâfle ve mezbeleden tathîr olunmak
içün eimme ve mütevelli ve esnaf kethuda-
lar›na bi’d-defaat tenbih olunmuflken mü-
tenebbih olmayub elan tathîr olunmamak
ile imdi, mahallât ehâlileri mütevellileri ve
esnaf kethudalar›n geturdub muhkem ten-
bih eyleyesin ki her biri mahalleleri sokak-
lar›n ve cevâmi ve mesâcid cevânibleri ve
esvak u pazar› lâfle ve mezbeleden tathîr
edub deryaya ilka eyleyeler. fiöyle ki bun-
dan sonra e¤er mahallâtda ve e¤er cevâmi’
ve mesâcid havlular›nda, esvak ve pazarda
her kimin hududunda mezbele ve lâfle bu-
lunursa imam ve mütevelli ve esnaf kethu-
dalar›n›n haklar›ndan gelinmek mukarrer-
dir ona göre gere¤i gibi tenbih etdireler
deyu buyruldu.

Gurre-i fievval 1107/ 4 May›s 169632.

Çöplerin denize 
dökülmesi
Osmanl› döneminde hatta Cumhuriyet

döneminin belli evresinde ‹stanbul’da
çöpler denize dökülmekteydi. 

Yukar›da da de¤indi¤imiz gibi, 1861’de
yap›lan bir düzenleme ile toplanan süp-
rüntülerin Haliç’e döktürülmesi zamanla
liman›n dolmas›na sebep olaca¤›ndan ge-
çici olarak biriken süprüntüler Kumkap›

ve Yenikap› taraflar›na döktürülmüfltür33.
Haliç’e çöp ve moloz dökülmesi prob-

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

29 BA, A.MKT.NZD, nr. 77/37.
30 BA, A.MKT.NZD 338/43.
31 BA, A.MKT.MHM, nr.
597/17.
32 ‹stanbul fier’iye Sicilleri, ‹stan-
bul Kad›l›¤›, nr. 22, vrk. 170;
Sad›k Albayrak, 41 Belge Ifl›¤›nda
Eski ‹stanbul’da Sosyal Hayat ve
Çevre, ‹stanbul 1997, s. 40-41. 
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lemi devam etmifltir. Ancak Haliç’in te-
mizlenmesi gündeme gelmifltir. 

Sahilde bulunan EEyyüübb, Hasköy, Hal›c›-
o¤lu, Balat, Fener, Cibali, Unkapan›, Ye-
mifl, Befliktafl iskelelerinde birkaç ayl›k
süprüntü birikerek ortaya ç›kan pis koku
hastal›k saçt›¤›ndan bu süprüntünün der-
hal kald›r›lmas›, birikecek çöplerin de de-
nize döktürülmesi üzerinde durulmufltur.
Bundan sonra söz konusu iskelelerde biri-
kecek çöpler 1284 Temmuz/ 1868 bafl›n-
dan itibaren bir ay içinde mavnalarla ta-
mamen ak›nt›ya b›rak›lmak üzere ihale

edilmifltir34. 

Gürültü kirlili¤inin 
önlenmesi
8 Temmuz 1785 tarihinde Eyüb Camii

civar›ndaki kahvehanelerin semt sakinleri
ve namaza gelenleri konuflmalar›yla, “ma-
siyet kelamlar›” yani günaha iten sözleri
ve yapt›klar› gürültü ile rahats›z ettikleri,
namazlar›n› huzur-› kalp ile k›lamad›klar›
flikayet edilmifl ve yetkililerden gere¤inin

yap›lmas› talep edilmifltir35.
1204/ 1789 tarihli hatt› humayun ile ‹s-

tanbul sokaklar›nda çingenelerin çal›p ça-

¤›rmalar›na yasaklama getirilmifltir36. Bu
konuda bir fetva flöyledir;

Zeyd bir câmi’in kurbunda bir bozahâ-
ne binâ ve ihdâs etmekle ol bozahâneye
gelen eflk›yan›n hây u hûyundan câmi-i
mezbûrun cemaati müteezzîler olub hâki-
mü’fl-fler’a i’lâm etdiklerinde hâkim Zeyd’e
ol bozahâneyi kapatma¤a kâdir olur mu?

el-Cevâb: Olur.37

Sel bask›n›na karfl› 
tedbir al›nmas›
Osmanl› tarihçilerinden Selaniki Mus-

tafa Efendi, ‹stanbul ve çevresinde vuku-
bulan büyük bir sel felaketini anlat›r. Kay-
dedildi¤ine göre 30 Muharrem 971/ 19
Eylül 1563 tarihinde meydana gelen ve
gece gündüz devam eden sa¤nak ya¤mur-
dan dolay› Halkal› deresi taflm›fl büyük za-
yiatlara sebep olmufltu. Bir çok insan ha-
yat›n› kaybetmifl ve çok say›da hayvan te-
lef olmufltu. Hatta ava ç›kan dönemin pa-
diflah› II. Selim sele maruz kalm›fl, asker-
lerden biri sultan›n can›n› zor kurtarm›flt›.
Ka¤›dhane deresi de bu s›rada taflm›fl,
Eyüb türbesine kadar sel sular› yükselmifl
idi. Söylenen de e¤er abart› yoksa Ha-
liç’de sular yükselerek kenarlarda olan bir

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

33 BA, A.MKT.NZD 338/43.
34 BA, A.MKT.MHM,nr.
427/95. 
35 ‹stanbul fier’iye Sicilleri, Eyüb
mahkemesi, nr. 249, vrk. 32b;
Sad›k Albayrak, 41 Belge Ifl›¤›nda
Eski ‹stanbul’da Sosyal Hayat ve
Çevre, ‹stanbul 1997, s. 88-89.
36 BA, Hatt-› Humayun, 9735.
37 Fetâvâ-y› Abdürrahim, c. II, s.
572; Tahsin Özcan, Fetvalar
Ifl›¤›nda Osmanl› Esnaf›, ‹stanbul
2003, s. 151.
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çok kas›r ve ev y›k›lm›flt›. Bir hafta boyun-
ca Sarayburnu’nda sular›n rengi de¤iflmifl-
ti. Silivri, Büyükçekmece, Küçükçekmece,

Harami Dere’deki köprüler y›k›lm›fl idi38. 
11 Rebiulahir 1027/ 7 Nisan 1618 ta-

rihli Haslar kad›s›na gönderilen hükümde
Eyüb civar›nda meyil ve ak›nt›s› Eyüb is-
keleleri ve Ka¤›thane suyu üzerinde olan
arazi birkaç seneden beri ziraat edilip, eki-
lip biçildi¤i, tafl ç›kar›ld›¤›, mahalle sakin-
lerinden baz›lar› selin mecras›na süprüntü
döktü¤ünden k›fl günlerinde ve sayir ya¤-
murlu günlerde olan sel kum ve balç›k ge-
tirip Eyüb kasabas›n› ve iskeleleri doldur-
du¤u belirtilmifltir. Hükümde; Hassa mi-
mar›n›n bizzat kasaba ileri gelen flah›slar›
ile konunun üzerinde durulmas› istenmifl,
s›n›rlar› belirtilen araziden tafl ç›kar›lmas›-
na, mahalle halk›n›n mezbele dökmesine,
bal›kç›lar›n ›¤r›b a¤› ile kum ve balç›k çe-
kip iskeleleri doldurmalar›na mani olun-

mas› tenbih edilmifltir39. 
Eyüb’ün benzer problemi devam etmifl

olmal› ki ileri tarihlerde ayn› konu günde-
me gelecektir. Eyüb civar›nda bulunan
Karl›kbay›r› ve Topçular’da ya¤an ya¤mur
sular›ndan oluflan sel, Eyüb’ün içinde ve
civar›nda olan dereler hali ve genifl oldu¤u
zaman çevreye zarar vermeden denize
ulafl›yor, Eyüb halk› da sel bask›n›na ma-
ruz kalm›yordu. Ancak birkaç y›ldan beri
(1815) dereler moloz ve zibil ile dolu olup
temizlenmedi¤inden fliddetli ya¤murda
meydana gelen sel mecras›na s›¤may›p ta-
flarak evlere, cami ve mescidlere, dükkan-
lara, sokak ve pazarlara büyük zarar veri-
yordu. 1230/1815 y›l›nda halk›n ileri ge-
lenleri müracaat ederek, k›fl mevsimi gel-
meden Eyüb’de bulunan bütün derelerin
eskiden oldu¤u üzere, Tersane’den kifayet
miktar› esir (prangal›-suçlu) tayin edile-
rek, Mirahur-› Evvel taraf›ndan kat›r, Ce-
behane’den sepet ve edevat verilerek te-
mizlenmesini istemifllerdir. Bu talep de-

¤erlendirilerek çal›flmalar yap›lm›flt›r40. 
2 Cemaziyelevvel 1284/ 1 Eylül 1867’de

ya¤an fliddetli ya¤murdan dolay› Eyüb so-
kaklar›nda ve baz› mahalle aralar›nda kum
ve moloz birikmiflti. Bu kum ve molozun
temizlenmesi için gerekli çal›flmalar yap›l-
m›fl, halk›n gücünü aflan bu çal›flmalar için

58000 gurufl keflif bedeli ç›kar›lm›flt›r41.

Haliç ve çevresinin 
korunmas›
Haliç ve çevresi kirlenmeye 19. yüzy›-

l›n ortalar›ndan itibaren bafllar. Osmanl›
yöneticileri bu kirlili¤in sebepleri üzerine
erken say›lacak bir tarihte e¤ildikleri ve
çare aramaya bafllad›klar› görülür. 1850’de
sadaretten ç›kan bir tezkirede bu kirlili¤in
sebepleri üzerinde durmakta ve çare aran-
maktad›r. Tezkirede, Haliç’in temizli¤i
konusunda var olan nizama bir süreden
beri bak›lmad›¤›ndan Eyüb, Sütlüce, Ka-
¤›dhane, Alibeyköy’e var›ncaya kadar iki
tarafl› arazinin toprak ve çamuru ve baz›
gemilerin safralar› limana dökülmesinden
vesair bir tak›m sebepten dolay› liman›n
bir k›s›m yerleri dolmufltur. Ayvansaray ile
Piripafla iskeleleri aras›nda yap›lm›fl olan
köprü ise sular›n cereyan›na mani olmak-
tad›r. Meclis-i Vala’da konu görüflülmüfl ve
Haliç’in bu duruma gelmesinin en büyük
sebebi olarak köprünün sal üzerine yap›l-
mas›ndan ve daha sonra da alt›na kaz›k ça-
k›lmas›ndan dolay› Ka¤›thane taraf›ndan
gelen çamurlu sulara sed oluflturmas›d›r.
Çare olarak bu köprünün kald›r›lmas› üze-

rinde durulmufltur42.
1855 y›l›nda Kapudanpafla’ya yaz›lan

yaz›da Haliç’teki kirlenmenin önlenmesi-
nin “bunun flimdiden bir çâresine bak›lma-
s› ehemm-i umûrdan bulundu¤una” dikkat
çekilmifltir. Yaz›da Haliç’in dolmas›na ve
kirlenmesine mani olmak için Fatih ve Ka-
nuni zaman›nda yap›lan çal›flmalara at›fta
bulunulmufltur. Buna ilk baflta de¤indik.
Yaz›da bir müddetten beri nizamlara uyul-
mad›¤›, ayr›ca bir k›s›m sebeplerle Ha-
liç’in doldu¤u ve kirlendi¤i belirtilmekte-
dir. Yaz›n›n tam metni flöyledir;
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38 Selaniki Mustafa Efendi,
Tarih-i Selaniki, Haz. Mehmet
‹pflirli, ‹stanbul 1989, c. 1, s. 1-2.
39 BA, Mühimme Defteri, nr. 82,
hüküm 71 (302).
40 BA, Cevdet Belediye, nr. 4240. 
41 BA, ‹rade fiuray-› Devlet, nr.
3.
42 BA, A.AMD, nr. 32/85.
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Kapudân Pafla Hazretlerine
Tathîr-i liman madde-i nâfia-i ma‘mûriyet-i

mülkiyenin e‘âz›m-› esbâb-› asliyyesinden olup
Devlet-i Aliyyece bunun icrâs› mülken ve masla-
haten pek ehemm ve elzem olup husûsuyla Haliç
Dâru’l-hilâfeti’l-aliyyenin ehemmiyet-i hâliye ve
mevki‘iyyesine mebnî hüsn-i vikâyesine tâ feth-i
hâkânîden beri bezl-i mesâ‘î ve ikdâm olunup hat-
tâ Fâtih Sultan Mehmed Hân-› aleyhirrahmetü
ve’l-gufrân hazretlerinin zamân-› saltanatlar›nda
EEyyüübb vvee SSüüttllüüccee vvee KKaa¤¤››tthhâânnee vvee AAlliibbeeyy kkööyylleerriinnee
var›nca iki tarafl› arâzînin çamur ve topraklar›
Haliç’e akmamak için zirâ’attan men‘i hakk›nda
bir kavî nizâm vaz’ olunmufl ve asr-› hazret-i Sul-
tan Süleymânî’de dahi bu nizâm› müekked olarak
arâzî-i mezkûreden derûn-› Haliç’e bir gün mazar-
rat ihtimâli kalmamak üzere bu yerlere ayr›k kökü
dikdirilmifl ve yak›n vakte kadar bu nizâmât›n de-
vâm-› icrâs›na takayyüd ve i‘tinâ olunmakta bu-
lunmufl oldu¤u halde biraz vakitten beri nas›l ise
bak›lamay›p bu yerler zirâ’at olunma¤a bafllan›l-
mas›yla ya¤murlar ya¤d›kça toprak ve çamur
Haliç’e dökülmesinden ve baz› gemiler dahi hilâf-›
usûl ve kâ’ide safralar›n› limana dökmesinden ve
sâir birtak›m esbâb-› muz›rradan dolay› liman›n
biraz yerleri dolma¤a yüz tutup ezcümle M›¤›rd›-
ç›n yapd›rm›fl oldu¤u köprü sular›n cereyân›na
mâni’ olarak öte taraf›n› gere¤i gibi s›¤lafld›rma-
s›yla o dahi bir büyük mazarrat b›rakm›fl oldu-
¤undan bir müddet daha flu hâl ile kald›¤› takdîrde
git gide fenâlafl›p tersânece intâc edece¤i mazarrat-
tan baflka kürre-i arzda misli bulunmayan ve en-
zâr-› âlemde memdûh ve müsellem olan böyle bir li-
man›n fenâlaflmas› Devlet-i Aliyye’nin flân ve flü-
kûh-› âlîsine dahi muvâf›k olmayaca¤›na ve nizâ-
mât-› kadîmesinin muhâfazas› Tersâne-i Âmire’nin
vazîfe-i me’mûriyetiyeti olarak bunun flimdiden bir
çâresine bak›lmas› ehemm-i umûrdan bulundu¤una
binâen iktisâs›n›n serî‘an meclis-i bahriyede bi’l-et-
râf müzâkere ve sûret-i karâr ve tesviyesi beyân
olunmak üzere keyfiyetin savb-› vâlâ-y› kapudâ-
nîlerine havâlesi meclis-i vâlâde tezekkür ve tensîb
olunarak bi’l-istîzân irâde-i seniyye-i cenâb-› pâ-
diflâhî dahi ol merkezde müte‘all›k ve fleref-sudûr
buyurulmufl olmakla ber-mûceb-i irâde-i seniyye-i

cenâb-› pâdiflâhî iktizâs›n›n serî‘an icrâ ve ifâde
buyurulmas› bâb›nda emr u irâde hazret-i men le-
hu’l-emrindir.

Fî 14 Ca sene 7243

Haliç’teki kirlili¤in sebepleri flöyle s›ra-

lanabilir44. 
1-Haliç çevresine yap›lan fabrikalar ve

imalathaneler. ‹stanbul’da sanayi tesisleri
Haliç çevresi, Bo¤aziçi’nin özellikle Bey-
koz ve Paflabahçe k›y›lar›, Yedikule önle-
rinde bafllay›p Küçükçekmece’ye kadar
uzanan k›y› bölgesinde yo¤unlaflm›flt›.
Bunlardan en fazla yo¤unluk ulafl›m›n ko-
lay olmas› sebebiyle Haliç çevresinde idi.
Haliç çevresinde Tersane-i amire, Feshane
fabrikalar›, havuzlar, de¤irmenler, tu¤la

fabrikalar›, antrepolar bulunuyordu45. 
Sanayi tesisleri d›fl›nda Haliç ve çevre-

sinde kirlili¤e sebep olan bir di¤er önemli

unsur mezbahaneler olmufltur.46.
2-Haliç k›y›lar›nda odun ve kömür de-

polar›ndan yükleme ve boflaltma s›ras›nda
meydana gelen döküntülerin Haliç’e dö-

külmesi47. 
3-Belediye dairelerinin temizlik araba-

lar›n›n toplam›fl oldu¤u süprüntüleri Ha-
liç’teki iskelelerden denize dökmeleri-

dir48. 1865 y›l›na ait belgelerden anlafl›ld›-
¤›na göre bu tarihlerde Haliç’e çöp ve mo-
loz dökülüyor, ya¤murdan dolay› oluflan
selin getirdi¤i mezbele ile sahile yak›n
cadde ve sokaklardan has›l olan çamur za-
ruri olarak denize at›l›yordu. Bu bir tarafta
kamu sa¤l›¤›n› tehdit ediyor, di¤er tarafta
Haliç’in kullan›lamaz hale gelmesine yol
aç›yordu. Tedbir olarak iskelelerde biri-
ken çöplerin dubalar vas›tas›yla aç›k ma-

hallere tafl›nmas›na çal›fl›lm›flt›r49.
4-Haliç k›y›lar›nda her y›l k›fllamakta

olan üç yüz kadar yelkenli geminin denize

dökmekte olduklar› at›klar50.
5-19.yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan itibaren

‹stanbul’un fiziki s›n›rlar›nda görülen ge-
nifllemeye paralel bir altyap› tesisinin ol-
may›fl›. 
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43 BA, A. MKT. MVL, nr.
77/72.
44 Haliç ve çevresinde Osmanl›
döneminde çevre kirlenmesi ile ilgili
olarak detayl› bir çal›flma için bkz.
Ti¤inçe Oktar-Hamdi Genç,“Os-
manl› ‹stanbul’unda Haliç ve çev-
resinde kirlilik sorunu”, yay›nlan-
mam›fl metin. 
45 BA, DH.UMVM, nr. 102/8,
Mustafa Cezar, Osmanl› Baflkenti
‹stanbul, ‹stanbul ,s. 517-520.
46 BA, Y.PRK.fiH, nr. 3/49;
YPRK.fiH, nr. 3/104; Mustafa
Cezar, age, s. 525-527.
47 BA, MV. 141/61.
48 BA, MV, nr. 141/61 (11
Cemaziyelahir 1328/10.06. 1910) 
49 BA, ‹rade Meclis-i Vâlâ, nr.
24006.
50 BA, MV, nr. 141/61.
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6-Haliç’in, Eyüb s›rtlar›nda ya¤mur ve
sel sular›yla tafl›nan ve Kas›mpafla ve Ka-
¤›thane derelerinin getirmifl oldu¤u tafl ve
kumlarla sürekli dolmas›. Haliç’te ak›nt›
yetersizli¤i sebebiyle kendi kendine te-
mizlenemiyor, söz konusu problem de
gün geçtikçe büyüyordu. Haliç Vapur fiir-
keti, Haliç’te deniz ulafl›m›n› engelleyen
birikintilerin temizlenmesi amac›yla çeflit-
li teflebbüslerde bulunmak zorunda kal-

m›flt›r51.
Haliç’in kirlenmesi üzerine al›nan ted-

birler flöyledir52; 
1-Haliç dahilinde odun ve kömür de-

posu yap›lmas›, süprüntü ve moloz dökül-
mesi yasaklanm›fl, fiehremaneti odun ve
kömür depolar›n› flehrin baflka bölgelerine
tafl›nmas› için çal›flmalara bafllam›flt›r

2-Haliç çevresinde ruhsats›z tesis edil-
mifl olan fabrikalar›n kapat›lmas›. 1862
tarihli nizamnamenin 17. maddesinde fab-
rika inflaas› yasak bölgeler tâdât edilmifltir.
Buna göre Anadolu yakas›na; Anadolu
Feneri’nden Fenerbahçe burnuna kadar
olan sahil fleridinde, Avrupa yakas›nda;
Rumeli Feneri’nden bafllay›p Büyükdere,
KKaa¤¤››tthhaannee, AAlliibbeeyykkööyy, RRaammii ÇÇiiffttllii¤¤ii,
Yedikule ve Ayastafanos s›n›r›na kadar
olan sahil fleridi. Yasa¤›n gerekçesi olarak
artan deniz trafi¤inin genifl ve aç›k alan-

lara ihtiyaç duymas› gösterilmektedir53.
3-Haliç’te k›fllayan ve çevre kirlili¤ine

yol açan yelkenli gemilerin Bo¤aziçi’nde
Umuryeri, Kireçburnu, Çubuklu, Büyük-
dere koylar› gibi bölgelerde k›fllatt›r›l-

malar› önerilmifltir54. Bahriye Nezareti
motorlu gemilerin Haliç’i kirletmesi, hem
de Haliç’e köprülerin yap›lmas›yla büyük
gemilerin Haliç’e giriflte zorlanmalar›
sebebiyle tersanenin Haliç d›fl›na tafl›n-
mas› üzerinde durmufl ve daha sonra
yap›lan incelemeler sonucunda Gölcük

seçilmifltir55.
4-1861’de Haliç’in ‹stanbul taraf›ndaki

k›y› fleridine çöplerin dökülmemesi gere¤i
üzerinde durulmufltur.

5-Kas›mpafla deresinin ›slah edilmesi.

Kas›mpafla deresi tafl›d›¤› at›klarla hem

kamu sa¤l›¤› hem de çevre kirlili¤ine yol

aç›yordu. Bu sebeple derenin ›slah›

konusunda 1883 y›l›nda ilk olarak Terkos

Su fiirketi bir proje önermifltir56. 

6-Haliç’in dolmas›na karfl› çeflitli ted-

birlere baflvurulmufltur. Son yirmi y›ld›r

üzerinde ›srarla çal›fl›ld›¤› halde Haliç’in

bitmeyen bu temizleme çal›flmas›

konusunda Osmanl›’n›n son döneminde il-

gili kurumlar›n faaliyetleri olmufltur. Haliç

Vapur fiirketi, Haliç’te deniz ulafl›m›n› en-

gelleyen birikintilerin temizlenmesi

amac›yla çeflitli teflebbüslerde bulunmufl-

tur57. 

Mesire yerlerinin 
korunmas›
‹stanbul’lda bir çok mesire yerleri hal-

k›n gezme ve dinlenme ihtiyac›na cevap

veriyordu. Ka¤›thane bu mesire yerlerinin

bafl›nda geliyordu. 

2 Muharrem 1268/ 27 Ekim 1851 tarih-

li Ticaret Naz›r› sadaret makam›na yaz-

d›¤› yaz›da ‹stanbul’da mesire yerlerinin

korunmas› konusunda flu mütalaada bulun-

mufltur; Dersaadet, Bilad-› selase  (‹stanbul

suriçi, Eyüb-Galata-Üsküdar) ve Bo¤aziçi

taraflar›nda bulunan mesire yerlerine

civarda bulunanlarca müdahale edilmekte,

bazen üzerine bina inflas›na kalk›fl›lmakta,

gerekli önlem al›nmad›¤› takdirde bütün

oralar zabt olunaca¤›ndan korkulmak-

tad›r. Bu gibi halka mahsus mesirelerin

flah›slar›n eline geçmesi kabul edile-

meyece¤ine binaen bu uygunsuzlu¤un

önüne geçmek için bu gibi mesire yer-

lerinin hududunu belirten birer harita

haz›rlanmal›d›r. Konunun bu flekliyle ic-

ras› 10 Muharrem 1268/ 4 Kas›m 1851

tarihli irade ile uygun görülmüfltür58.

Ticaret naz›r›n›n yaz›s›nda mesire yer-

lerinin isimleri afla¤›da verilmifltir;

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

51 BA, DH-UMVM, nr. 102/8.
52 Ti¤inçe Oktar-Hamdi
Genç,“Osmanl› ‹stanbul’unda
Haliç ve çevresinde kirlilik
sorunu”, yay›nlanmam›fl metin. 
53 BA, DH-UMVM, nr. 101/61.
54 BA, MV, nr 141/61.
55 Mustafa Cezar, s. 519.
56 BA, MM, nr. 3378.
57 BA, DH-UMVM, nr. 102/8.
58 BA, ‹rade Dahiliye, nr. 14734.
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Menbalar›n, 
su yollar›n›n 
korunmas›
fiehre gelen içme suyu konusu da

yöneticilerin üzerinde hassasiyetle dur-
duklar› konulardan biri idi. Suyun flehre
geldi¤i yol güzergah›na iskan yap›lmamas›
temel bir prensip gibi gözükmektedir. 28
Safer 975/ 3 A¤ustos 1567 tarihinde HHaass--
llaarr kkaadd››ss››nnaa yaz›lan hükümde K›rkçeflme
suyu ve di¤er sular›n geçti¤i güzergahlara

ba¤, bahçe yap›lmas›, ev infla edilmesi
kesinlikle yasaklan›yordu. Ayn› karar met-
ninde suyolunun 3 zira üstünde ve 3 zira
alt›nda kalan yerlerde ziraat yap›lmamas›,
ba¤ dikilmemesi, ev infla edilmemesi is-

teniyordu59. 
1758 tarihli bir di¤er kararda ‹stanbul’a

su gelen K›rkçeflme kemerleri arkas›nda
Bend-i Kebir bitifli¤inden geçen umumi
yol üzerine yap›lan ev ve f›r›n›n y›k›lmas›
isteniyordu. Zira bu yap›lar›n s›v› ve kat›
at›klar›n›n bende akan nehrin suyunu kir-
letmesi söz konusu idi60.

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

59 BA, Mühimme Defteri, nr. 7,
hüküm 146; Ahmet Refik, Onuncu
Asr-› Hicri’de ‹stanbul Hayat›, s.
17.
60 BA, ‹stanbul Ahkam Defteri,
nr.4, s.303, hüküm 896; Ahmet
Tabako¤lu ve Di¤erleri, ‹stan-
bul’da Sosyal Hayat 2, s. 138.
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RRuummeellii ttaarraaff››nnddaa bbuulluunnaann mmeessiirreelleerr AAnnaaddoolluu ttaarraaff››nnddaa bbuulluunnaann mmeessiirreelleerr
Ka¤›dhane Beykoz’da Tokad
Bahariye Hünkar ‹skelesi
Karaa¤aç Sultaniye
Kasr-› cedid Çubuklu
Silahdar A¤a Büyük Göksu
Çoban Çeflmesi Küçük Göksu
Ihlamur Beylerbeyi’nde Havuzbafl›
Hac› Hüseyin A¤a Büyük Çaml›ca
Kalender Küçük Çaml›ca
Bo¤aziçi’nde Kireç Burnu Haydar Pafla
Büyük Dere Çay›r› Kurba¤al› Dere
Sar›yerde Kestane ve F›nd›k Sular›

mesireler

Eyüp’te kay›kç›lar
Foto¤raf: Kaz›m Zaim
Eyüp Belediyesi Arflivi
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Cafer Çelebi’nin 
Hayat› ve 
Caminin K›sa Tarihi 
Eyüp Takyeci Mahallesi Abdurrahman

fieref Bey Caddesi üzerinde bulunan Tak-
keci Cafer Çelebi Cami; Arak›yeci1 esna-
f›n›n bafl› olan Cafer Çelebi ibn Mehmed
taraf›ndan Gurre-i Muharrem 945/Hazi-
ran 1538 tarihinden evvel infla ettirilmifl-
tir2. O’nun hayat› ile ilgili ulaflabildi¤imiz
bilgiler maalesef vakfiyede geçenler ile s›-
n›rl›d›r. Buna göre babas›n›n ad› Mehmed
Çelebi, efli Cemile, kardefli ise Kas›m Çe-
lebidir. Cafer Çelebi muhtemelen
944/1538 y›l›nda vefat etmifltir. Çünkü
üzerinde çal›flt›¤›m›z mescid ve yan›na
yapt›rd›¤› iki katl› evi ile dört dükkân›n in-
flas›n›n bitirmifl, ard›ndan bunlar› camiye
vakfetmeye ömrü vefa etmemifltir3. Bu
Durumda elimizdeki vakfiye kardefli tara-
f›ndan tanzim ettirilmifltir.

Caminin ihtiyaçlar› uzun y›llar banisi
Cafer Çelebi, ailesi ve sonra Hac› Beflir
A¤a taraf›ndan eklenen vak›flar›n gelirleri
ile karfl›lanm›flt›r. Ancak 1198-1209/1783-
1794 y›llar› aras›nda gelirler giderleri kar-
fl›layamad›¤›ndan para vak›flar›na müraca-
at edilerek problem halledilmeye çal›fl›l-

m›flt›r4. Bu problemin sebebi caminin an›-
lan zamanda büyük bir tamirattan geçiril-
mesi kadar Osmanl› ekonomisinin Küçük
Kaynarca Anlaflmas›’ndan sonra girdi¤i s›-
k›nt›lar olabilir.

Benzer bir durum 25 Kânun-i Sani
1306/5 fiubat 1911 tarihinde caminin y›k›-
lacak hale gelmesi üzerine mahalle muhta-
r› ve imam›n da içinde bulundu¤u yirmi
kiflilik bir gurup Sultan Reflad Han’a arîza
yazarak mabedin dört yüz y›ldan fazlad›r5

ibadete aç›k oldu¤unu, cemaatinin olduk-
ça çok oldu¤unu beyan etmifller, halk›n ve
cemaatin bu eseri tamir ettiremeyecek ka-
dar fakir oldu¤unu, e¤er tamir edilmezse
bu nadide eserin yok olaca¤›n› yazm›fllar
ve sultandan yard›m istemifllerdir6.

Bu arîza üzerine 27 Kanun-i Sani/7 fiu-
bat tarihinde ‹stanbul fiehremaneti hemen
harekete geçmifl ve caminin durumunu ye-
rinde inceletmifl sonuçta bahsedilen tehli-
kenin varoldu¤u ve acilen tedbir al›nmas›
gerekti¤i; yap›lacak ifller için onbin kurufl
yetece¤i bildirilmifltir7.

Cami bu tarihten sonra muhtemelen bir

ya da iki tamirat daha geçirerek günümü-

ze ulaflm›flt›r8. Cami ve çevresinde Cafer

Çelebi’nin mezar tafl›n›n bafll›¤›ndan bafl-

ka caminin ilk yap›ld›¤› dönemin mimari

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

1 Kavu¤un ya da fesin alt›na gi-
yilen takke
2 Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Ar-
flivi(VGMA), 735,s.49(Bkz.belge
1),Caminin kap›s›nda yazan
XVII yüzy›l yaz›s›ndan ve Meh-
med Mermi Haskan’›n infla tarihi
olarak vermesinden hareketle eserin
XVII. Yüzy›lda esasl› bir tamirat-
tan geçti¤i ihtimali üzerinde düflü-
nülebilir.
3 VGMA, 735, ayn› yerde 
4 Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi Ev-
kaf Defterleri(EV), 6456 (Belge 2)
5 Bu ifade caminin uzun y›lar
hizmette oldu¤una dair bir kinaye-
dir.
6 Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi
Y›ld›z Mütenevvi Maruzat Evra-
k›(Y.MTV).48/103-3(Belge 3)
7 Y.MTV,48/103-2(Belge 4)
8 Bak. Resim 1-2-3.
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özelliklerinden ya da o zamana ait eserler-

den herhangi bir kal›nt› yoktur. Mezar ta-

fl›n›n oldu¤u yer muhtemelen Cafer Çele-

bi’nin mezar› olmal›d›r. Zamanla yap›lan

yenilemeler esnas›nda kitabede eskimifl

olmal› ki sadece bafll›k günümüze ulaflabil-

mifltir9. ‹stanbul çeflmeleri ile ilgili k›ymet-

li bir çal›flma yapan ‹brahim Hilmi Tan›-

fl›k, caminin karfl›s›nda bulunan ve Takkeci

Çeflmesi Soka¤›’ndaki çeflmeyi Takkeci

Çeflmesi olarak zikretmifltir10. Halen kita-

besi ile birlikte ayakta olan bu çeflme Cafer

Çelebi taraf›ndan de¤il III. Murad döne-

minde Halil A¤a taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.

Osmanl› Döneminde infla edilen her

mimari eserin, her ibadethanenin ve bi’l

umum müesseselerin iflletilmesi, görevlile-

rinin maafllar›n› ödenmesi ve gerekirse ta-

mirinin yap›lmas› maksad›yla bir ve bir-

den çok vak›f tesis edildi¤i bilinen bir ger-

çektir. Vak›flar genelde eseri ilk yapt›ran

kifliler taraf›ndan tesis edilmifltir. Ancak

sonraki dönemlerde, gerek oldukça ilave

vak›flar da yap›larak eserlerin sosyal ifllev-

lerini devam› sa¤lanm›flt›r. Cafer Çelebi

taraf›ndan infla ettirilen mescid için iki

adet vak›f tesis edilmifl olup birincisi yuka-

r›da zikretti¤imiz gibi Cafer Çelebi ad›na

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

9 Mezar tafl›nda Osmanl› Türk-
çe’si ve Latin harfleri ile “Takkeci
Dede’nin ve kâffe-i ehl-i iman›n er-
vah›na lilahi’l Fatiha’ ifadesi var-
d›r (Bak Resim 4).
10 ‹brahim Hilmi Tan›fl›k, ‹stan-
bul Çeflmeleri, ‹stanbul Ciheti, c.II,
‹stanbul 1943, s.322

Caminin bir baflka
görünümü

ve
Caminin Minberi
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yap›lan infla vakfiyesidir. ‹kincisi ise XVIII

asr›n Dârussaade a¤alar›ndan Beflir

A¤a’n›n tesis etti¤i vak›ft›r. 

1- Takkeci Cafer Çelebi
Vakf›
Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arflivi 735

numaral› defterin 49. sayfas›nda yer alan
vakfiye bir varaktan ibaret olup sülüs hat-
t› ile yaz›lm›flt›r. Dönemin di¤er vakfiye-
lerinin inflas›nda oldukça farkl› olarak Bes-
mele, Hamdele ve Salvele ile devrin sulta-
n›na dua k›s›mlar› yer almam›fl, do¤rudan
hayat›n fani oldu¤u, ahiretin ise ebedi ol-
du¤u ve esas yat›r›m›n oraya olaca¤›na
vurgu yap›lm›fl, ard›ndan do¤rudan vakf›n
mal varl›klar›n› zikrine geçilmifltir. Belirt-
ti¤imiz gibi pek nadir rastlanan bu usul
bekli de vakf›n gerçek sahibinin hayatta
olmamas› sebebiyle tercih edilmifltir.

VVaakkff››nn mmaall vvaarrll››kkllaarr›› 

Vakf›n mal varl›klar›n› üç s›n›fta ele al-
mam›z mümkündür:

A)Takkeci Cafer Çelebi’nin tahsisleri
1- Caminin civar›na iki kat ve yedi oda-

dan müteflekkil bir ev,
2- Cami civar›nda befl dükkân

B)Kas›m Çelebi’nin tahsisi
1-Bir zemin kat ev, üzerinde bir oda ve

bir f›r›n11.
C)Cemile Hatun’un tahsisat›
1- ‹stanbul Kas›mpafla’daki evinin bah-

çesine infla ettirdi¤i toplam onüç oda12

2- Beflbin dirhem*13.

3- 3000 akçe14. 
Vakf›n ilk mütevellili¤ine Takyeci

Mustafa o¤lu Mahmud tayin edilmifl, son-
ra tevliyet vazifesi vâk›f›n nesline onlar›n
ink›raz›n›n ard›ndan Eyüp Kad›s›’n›n tak-
dirine b›rak›lm›flt›r.

Vakf›n tüm mal varl›klar›n› kiraya veri-
lerek iflletilmesi ve elde edilecek gelirlerle
yerine getirilmesi flart edilen ifller flunlar-
d›r:

1- Mütevelliye günlük bir dirhem,
2- ‹mama vazifesinin yan› s›ra her gün

sabah namaz› sonras›nda Cemile Ha-

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

11 VGMA, 735,s.49
12 Bu odalar sonraki y›llarda Ya-
hudi birine sat›lm›fl olacak ki
1290/1873 tarihindeki muhasebe
defterinde Yahudi Haneleri olarak
kaydedilmifltir, EV, 6456(Belge
6).
*yaklafl›k 3.148 graml›k a¤›rl›¤a
sahip para 
13 VGMA, 735,s.49
14 VGMA, 735, 49, Evail-i Mu-
harrem 964/Kas›m 1556 tarihli
derkenar 
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Y›l Toplam Harcamalar Sonuç
Vazifelilere       masraflara

19 fievval 1113/19 Mart 1702 13163 akçe 7740 akçe 5423 akçe17 018.

8 Rebiulevvel 1161/ 7 Mart 1748 13320 11520 6840 akçe -504019

1198-1209/1783-1794 72240 akçe 77760 akçe 24529 -3003920.

tun’un ruhu için Yasin Suresini okumas›
flart›yla toplam dört dirhem. Ayr›ca cami
yan›ndaki odalardan biri de meflruta ola-
rak kendisine tahsisi,

3-Müezzine günlük iki dirhem. Ayr›ca
e¤er okuma biliyorsa her gün yats› nama-
z›ndan sonra Peygamberimiz Muhammed
Aleyhisselâm’›n ruhuna Kur’an-i Ke-
rim’den bir afl›r okumak flart ile günde ya-

r›m dirhem tayin eylemifltir15. Ayr›ca Mü-
ezzine, kayy›ml›k ve kandilcilik ifllerin
yapmas› karfl›l›¤› da Mescidin önünde bu-
lunan dükkânlardan birinin kiras›, 

4- Cabiye ayl›k yirmi dirhem ve mesci-
din yan›ndaki odalardan biri,

5-Cemile Hatun’a günlük iki dirhem,
oturmas› için odalardan biri ve mutfak
tahsis edilmifltir. Cemile Hatun vefat et-

tikten sonra bu iki dirhem her gün vâk›f›n,
onun kardeflinin han›mlar›n›n sair mü’min
ve mü’minelerin ruhlar›na her gün Kur’ân-
i Kerim’den birer cüz’ okumalar› maksa-
d›yla imam ve müezzine flart edilmifltir.

6- Mescidin has›r› içinde senede otuz
dirhem, 

7-Mum ve kandili için elli dirhem tah-
sis edilmifltir.

8- Bu rakamlara ek olarak Evail-i Mu-
harrem 964 tarihinde Cemile Hatun, ko-
cas›n›n vakf›na ekletti¤i 3000 akçenin iflle-
tilmesini ve y›ll›k elde edilecek 300 akçe
ile müezzine akflam namaz› sonras› bir afl›r
okumas› karfl›l›¤› y›ll›k 180 akçe, mütevel-

liye 120 akçe verilmesini flart k›l›nm›flt›r16.
VVaakkff››nn bbaazz›› yy››llllaarrddaakkii mmuuhhaasseebbeessii flflööyyllee

ggeerrççeekklleeflflmmiiflflttiirr::

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

15 Müezzinin okuma bilmemesi
durumunda bu rakam›n bilen biri-
ne verilmesi flart edilmifltir.
16 VGMA, 735, 50
17 Mum ya¤ ve ru¤un gibi gerekli
malzeme al›m›na tahsis edilmifltir.
18 EV,1124 (Belge 5)
19 EV, 4499(Belge 6)
20 Tablonun son sat›rda zikretti¤i-
miz aç›k miktar›n›n sonraki y›llar-
da nema-i vak›ftan karfl›lanmas›
meselesi sultana takdim edilmifltir:
EV, 6456.
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Cafer Çelebi Vakf›’n›n
1161/1748 tarihli

muhasebesi(EV.4499)

Cafer Çelebi Vakf›’n›n
1198-1209/1783-1794 tar-
ihli muhasebesi(EV. 6456)



2-Dârussaade A¤as›
Beflir A¤a Vakf›

Osmanl› Devletinin idarî ve siyasî mer-

kezi durumundaki Topkap› Saray›’n›n hiz-

metlerini yürüten flah›slara umumî olarak

Saray A¤alar› denilmekteydi. Bu kiflilerin

idarecisi konumunda olan Dârussaâde

A¤as›21 ise baflta Haremeyn vak›flar› ol-

mak üzere sultanlar ve aileleri, vezirler ve

sair idarecilerin kurmufl olduklar› vak›fla-

r›n nâz›rl›¤› vazifesini yürütüyordu22. Ge-

nellikle kölelikten yükselerek bu mevkiye

gelen A¤alar bu itibarla mal ve para olarak

çok iyi imkânlara sahip olmufllard›r23. 

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

21 Bu konuda genifl bilgi için bkz:
Ülkü Alt›nda¤, “ Dârussaâde”,
Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam An-
siklopedisi(D‹A),C. IX, ‹stanbul
1994, s.1
22 Haremeyn Evkaf Nâz›rl›¤› için
Bkz:Mustafa Güler, Osmanl›
Devleti’nde Haremeyn Vak›fla-
r›(XVI veXVII: Yüzy›llar), ‹stan-
bul 2002, s. 211-216
23 Bu durumu do¤rulayan flu ifa-
deleri burada zikretmek istiyoruz:
¬Otuz y›l› boyunca sarayda ve
Osmanl› imparatorlu¤unda sözü
geçen kifli olarak hüküm sürmüfl
olan çok güçlü k›zlar a¤as› Beflir,
doksanalt› yafl›nda iken 13 Cema-
ziyelevvel 1159/3 Temmuz(Hazi-
ran olmal›) 1746’da öldü. Eskiden
Habeflli bir köle olan ve otuz kuru-
fla sat›n al›nan bu Habefl esir,
20.018.000 kese gümüfl para 160
koflum tak›m› ve mücevherle süslü
800 cep saati b›rakt›. ‹stanbul’da
bir câmi‘, Eyüp’te bir Dârulhadîs,
bir s›byan mektebi, bir çeflme, bir
kütüphâne ve sadrazam›n saray›
yak›nlar›nda di¤er bir mektep aç-
m›flt›Ã Baron Joseph Von Hammer
Purgstall, Büyük Osmanl› Tarihi,
(Çev: Vecdi Bürün), c.VIII, ‹stan-
bul 1998, s.68-69; Bahaeddin Ye-
diy›ld›z ¬Türk Vak›f Kurucular›-
n›n Sosyal Tabakalaflmadaki Ye-
riÃ, Osmanl› Araflt›rmalar› Dergi-
si(OAD), say› III, (‹stanbul
1982), s.163-164.
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Caminin tamirat› için
mahalle ileri gelenlerinin
Sultan Reflad’a yazd›¤›
arîza(Y.MTV. 48/103-3)
fiehremanetinin tamire
dair tedkikini bildiren
belge(Y.MTV. 48/103-2)



Konumuz olun vak›flardan birini kuru-

cu olan Hac› Beflir A¤a hakk›nda bilinen

ilk kay›t 1106/1695 tarihinde Dârussaâde

A¤al›¤› görevinde bulunan Yapraks›z Ali

A¤a24’n›n ç›ra¤› oldu¤udur. 1116/1704 da

sultan III Ahmed’in emriyle Taye Kad›n›

Hacca götürmeye memur edilmifl ve bu

memuriyetinde bir hayli göze girmiflti25.

1119/1785 tarihinde Hazinedar-i flehriyari

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

24 Mehmed Süreyya, Sicil-i Os-
manî Yahud Tezkire-i Meflahir-i
Osmaniyye, C.III, ( Yay.Haz.
Ali Aktan vd.), ‹stanbul 1996 s.
613
25 Ahmed Resmi Efendi, Hamile-
tü’l Kübera (yay. A.Nezihi Tu-
ran),‹stanbul 2000, s.63

Beflir A¤a’n›n Türbesi

Beflir A¤a Vakfiyesi’nin Bafl
taraf›(BOA, Vakfiyeler,

25/15-2)
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olan Beflir A¤a, 1125/1790 tarihinde zama-

n›n Dârussaâde A¤as› Süleyman A¤a ile

birlikte bir süre K›br›s ve M›s›r’da mecburi

ikamete memur edilmifl, fieyhü’l-Harem26-

likten sonra 1129/1717 de Dârussaâde a¤a-

s› olmufltur27. Yirmi dokuz y›l bu görevde

bulunan A¤a 13 Cemaziyelevvel 1159/3

Haziran 1746’da vefat etti28 türbesi Ebu

Eyyub el-Ensari’nin hemen yan› bafl›nda-

d›r29. Uzun say›labilecek Dârussaâde a¤a-

l›¤›n›n özellikle ikinci döneminde Sultan I.

Mahmud’la olan yak›nl›¤›ndan dolay› dev-

let ifllerinde de etkili olmufl bilhassa tayin

ve azillerde önemli roller üstlenmifltir30.

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

26 Mekke ve Medine’nin idarecisi
27 Hamiletü’l Kübera, s.63, Meh-
med Süreyya, Sicil-i Osmanî Ya-
hud Tezkire-i Meflahir-i Osmaniy-
ye, c.II, ( Yay.Haz. Mustafa Kes-
kin vd.), ‹stanbul 1996, s.21-22
28 Abdülkâdir Özcan, “Beflir A¤a”
D‹A, c.V , ‹stanbul 1992 s. 555
29 Türbenin d›fl avlu k›sm›nda yer
alan kitabesinin okunuflu flöyledir:
Beflir A¤a mülk-i haslet-i kerem fer-
ma
Verib sinin i Befliri o sadra revnak
A¤ay-i müsned-i darussaade-i sa-
b›k
Mekarimiyle halay›k›ndan etti celb-
i dua
Bu bildi baki de¤ildir saadet-i dün-
ya
Oluna azimrah-i baka-i hulusani
gur
Cihan›n eyledi terk-i izzi cafli
Civar-i hazret-i Halid ki menzil ol-
du ona
Makam›n eylese firdevs-i hemdemin
huba
Dua edip dedi bir bendesi ona tarihi
Cenabu hazreti hakk avf edip
ceram›
Beflir a¤a zîr-i liva-i resul oldu
me’va”(Resim 6)
30 Abdülkâdir Özcan, agm, ayn›
yerde.

Yenikap› Kâtip Kas›m
Mahallesi’nde Beflir A¤a
Hamam› olarak tahmin
etti¤imiz yap›n›n
kal›nt›lar›

Beflir A¤a’n›n Türbe
kitabesi
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Saray a¤alar›n nerede ise tamam› bir ve

birden çok vak›f yapm›fllard›r. Beflir

A¤a’n›n muhtelif maksatlarla tesis etti¤i

çok say›da vakf› ve vak›f eseri mevcut olup

makalemizi konu olan vakfiyesi bunlardan

biridir31.

Cafer Çelebi Mescidi küçük bir mahal-

le mescidi iken zamanla bu bölgede Cuma

namaz› k›l›nacak camiler yetersiz ya da

uzak kalm›fl olacak ki buraya namaz›n k›l›-

nabilmesi maksad›yla bir minber eklenme-

si zarureti hâs›l olmufltur. Bu gereklilik

üzerine Beflir A¤a mescidin içine hutbe

okunabilmesi için minber infla ettirilmifl32

ve yap› cami statüsü kazanm›flt›r. Bu mak-

satla, A¤a’n›n tanzim ettirdi¤i vakfiye Bafl-

bakanl›k Osmanl› Arflivi Vakfiyeler Kata-

logu numara 23/15 e kay›tl› orijinal iki

vakfiyenin ikincisi33 olup 8 Zilhicce

1142/23 Haziran 1730 tarihinde34 divanî

k›rmas› hatt› ile kaleme al›nm›fl olup bir

varakt›r.

Vakfiye klasik yaz›m tekni¤ine uygun

olarak besmele hamdele ve salvele ile bafl-

lamakta ard›ndan devrin sultan› III. Ah-

med’e övgü cümleleri yer almaktad›r. Bu

k›s›mdan sonra vâk›f Beflir A¤a’dan flöyle

bahsedilmektedir: “Sultan Ahmed Han
Hazretlerinin rikab-i hümayun-i hüsreva-
nelerinde halen dârussaâde-i flerife a¤al›¤›
ile serefzar olan iftiharu’l-havass-i ve’l-mu-
karrabin mu‘temedü’l-mulûk-i ve’s-selatin

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

31 Hac› Beflir A¤a’n›n vak›flar› ve vak›f
eserleri için Bkz: Mehmed Süreyya,
Sicill-i Osmanî Yahud Tezkire-i
Meflahir-i Osmaniyye, c.III, (
Yay.Haz. Ali Aktan vd.), ‹stanbul
1996 s. 613; Ahmed Resmi Efendi.
Hamiletü’l Kübra s.63; Abdülkâdir Öz-
can, “Beflir A¤a” D‹A, V , ‹stanbul
1992 s. 555; ‹brahim Hilmi Tan›fl›k, ‹s-
tanbul Çeflmeleri, ‹stanbul Ciheti, c.1 ‹s-
tanbul 1943, s.132, 156, 158,160, ‹zzet
Kumbarac›lar, ‹stanbul Sebilleri, ‹stan-
bul 1938 s.39; ‹smail E.Erünsal, “ Beflir
A¤a Kütüphanesi”, D‹A, c.VI, ‹stanbul
1992. s.4; Doris Behrens Abouseif,, “
Beflir A¤a Sebilküttab›”, D‹A, c.VI, ‹s-
tanbul 1992. s.2;Semavi Eyice, “ Beflir
A¤a Camii”, D‹A, c.VI, ‹stanbul 1992.
s.1; H.Örçün Bar›flta “Hac› Beflir a¤a
Çeflmesi” Dünden Bugüne ‹stanbul An-
siklopedisi, c.III, ‹stanbul, 1994, s.468.
32 ‹slam hukukuna göre bir mahalde
Cuma namaz› k›l›nabilmesi gerekli flart-
lardan birisi orada hutbenin okun-
mas›d›r(Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük
‹slam ‹lmihali,‹stanbul tarihsiz,s.162).
Hutbe okunmas› için de minber
gerekece¤inden Cafer Çelebi Camii’nde
Cuma namaz›n›n k›l›nmaya bafllamas›
minberin inflas›ndan sonra bafllam›flt›r.
33 Birinci vakfiye Beflir A¤a taraf›ndan
afla¤›daki zikredilecek olan Üsküdar
Kavak ‹skelesi(Anadolu Kava¤›)’nde
musahib ve Hazinedar- i fiehriyari olan
Merhum Beflir A¤a(V.1086/1669)
taraf›ndan infla ettirilen Mescide, minber
yap›lmas› ile ilgili flartlar› ihtiva etmek-
tedir. ‹kinci vakfiyede bu flartlar aynen
yer alm›flt›r. Yaln›z dikkat çekici bir
nokta bu vakfiyede Beflir a¤a’n›n
babas›n›n ad› Abdülmuin olarak kay-
dedilmifl sonrakinde isi Abdurrahman
olarak yaz›lm›flt›r. EV, 23/15(Belge 7)
34 Birinci vakfiyeni tarihi ise 10 fievval
1132/14 A¤ustos 1720 dir (EV, 23/15)
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Yenikap› Kâtip Kas›m
Mahallesi’nde Beflir A¤a
Hamam› olarak tahmin

etti¤imiz yap›n›n kal›nt›lar›
Altta, Beflir A¤a taraf›ndan

Mercan’da yap›lan Han’›n girifli



Zaire-i........ Haremeyn-i fierifeyn sahi-
bu’l-hayrat ve’l-hasenat el-hac Beflir A¤a
ibn Abdurrahman”.

Beflir A¤a vak›f muamelesinin tahakku-

ku için ayn› zamanda mütevelli tayin etti-

¤i kâtibi Mustafa A¤a’y› vekil k›lm›flt›r.
aa--BBeeflfliirr AA¤¤aa ttaarraaff››nnddaann vvaakkffaa ggeelliirr kkaayy--

nnaa¤¤›› oollaarraakk ttaahhssiiss eeddiilleenn aakkaarrllaarr flfluunnllaarr--

dd››rr::

1- Yenikap› Kâtip Kas›m Mahallesi’nde

Beflir A¤a taraf›ndan arsa komflular› Hasan

Bey, Ahmed Bey ve Rukiye Han›mdan ar-

sas›n› sat›n alarak infla ettirdi¤i befl adet

halvet hücresi, iki sofas›, onbir kurnas›,

kap› aras›nda iki sofa ve kenefi, camekân›,

külhan odas›ndan oluflan bir hamam35

2-Koca Mustafa Pafla Hacce Hatun

Mahallesi’nde 1200 zira arsa üzerinde biri

birine bitiflik sofas› kenefi ve avlusu olan

otuziki oda,

3-Bu odalara bitiflik bir ev,

4-Mercan Camii yak›nlar›nda Terlikçi-

ler Soka¤› ile Tacirler Soka¤› ve Nalin

Han’› ile çevrili arsas› Büyük Ayasofya

camine senelik 400 akçe mukataal› yeni

infla edilen alt kat›nda onyedi üst kat›nda

onbefl dükkân› iki kenef ve dehlizi olan

kargir han36,

5-Han kap›s› yak›nlar›nda bir su çeflme-

si37

Çeflmenin üzerinde halen var olan ve

Beflir A¤a taraf›ndan yazd›r›lan kitabesinin

okunufllar› flöyledir:

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

35 Mezkur hamam›n günümüzdeki
durumunu tespit maksad›yla yap-
t›¤›m›z araflt›rmada Bu gün ayn›
adla an›lan Laleli, Katip Kas›m
mahallesinde herhangi bir hamam
binas› yada kal›nt›s›na rast-
lamad›k. Mahalledeki yer adlar›n-
dan inceledi¤imizde halen Laleli
Polis Karakolunun bulundu¤u
soka¤›n ad›n›n ‹mrahor Hamam›
olmas›ndan hareketle bu sokakta
karakolun tam karfl›s›nda yer
alan(bak resim 7-8) . harabenin
Beflir a¤a hamam› olabilece¤i
kanaatindeyiz
36 Han halen orijinal flekliyle
mevcut olup Kapal›çarfl› T›¤c›lar
Soka¤›nda K›zlara¤as› Han›
olarak bilinmektedir. Bina a¤a’n›n
vakfiyesinde bahsetti¤i flekliyle iki
katl› olup altta onyedi üstte ise on-
befl dükkân mevcuttur. Mimari
yap›s›nda da bir de¤ifliklik yap›l-
mam›fl olup zamanla gerekli tamir-
ler yap›lm›flt›r. Han flu anda dük-
kan sahiplerini mal› olup vak›flar-
la bir iliflkisi yoktur.(bak resim9-
10)
37 Mezkur çeflme de ayn› yerinde
bulunmakta olup üç adet kitabesi
vard›r. Çeflmeni mimari özellikleri
için bak: H.Örçün Bar›flta “Hac›
Beflir a¤a Çeflmesi” Dünden
Bugüne ‹stanbul Ansiklopedisi,
Kültür ‹stanbul, 1994, C.III,
s.468. (bak resim 11) 
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Han’›n içten görünümü

Han kap›s› yan›ndaki
çeflme



Bu çeflme-i pâkize-i tarh eyledi bünyâd
Ne zibâ ihsan ve kerem aynen-i icrâ
Beyan etti nedimâ gayri menkutuyla tarihin
Bu ranâ çemeyi pürnuru yapt›rd› Beflir A¤a 

1256/1840 senesinde çeflmenin tamire

ihtiyac› oldu¤undan Saray›n Harem ket-

hüdas› olan Mahcube Kad›n Bu çeflmenin

ve sebilin esasl› bir tamirini yapt›rm›fl olup

her ikisine de kitabe yazd›rm›flt›r. Han ka-

p›s› yan›ndaki beflmenin tamir kitabesi

flöyledir:

Aray-i flemflir-i bâride kethüda kad›n 
Bu dilcu çeflmeyi ihyaya k›ld› himmet
medfur
Harab-i endri harab olmuflken yapt› fenn-
i sebilullah
Muvaffak oldu bu Hayri etti hak sa‘yini
meflkûr
Gelince ab-i sâfi söyledim tarihini Hayrî
Bu i‘la çeflmeyi Mahcube Kad›n k›ld› ma-
mur 1256/1840

Çeflmenin son tamiri ise Eski Medine

Kad›s› Ciryanl› Mehmed Selim Efendi ta-

raf›ndan yap›lm›fl olup kitabe flöyledir:

Bani-i salisi sab›k Medine kad›s› Cir-

yanl› Merhum Mehmed Selim Efendi’nin
ve cümle mü’minin ervah›na el fatiha
1341/1294

6-Han›n sol taraf›nda Mimar Sinan

vakf›na y›ll›k 160 akçe mukataal› bir adet

tacir dükkân›38.

7-Tacirler soka¤›nda müceddeden bina

ve infla edilen sebil ve bu sebile su veren

çeflme ve bu sebile su ulaflt›ran iki su kana-

l›39.

Çeflmeye Beflir A¤a taraf›ndan yazd›r›-

lan infla kitabesi flöyledir:

Ve mine’l ma-i külli fleyin hayya40

Bu çeflme-i pakize-i tarh eyledi bünyâd
Ne ziba ihsan ve kerem aynen-i icrâ
Beyan etti Nedima gayri menkutuyla tarihin
Bu ranâ çeflme-i pürnuru yapt›rd› Beflir A¤a 
Mahcube Kad›n›n tamir kitabesi ise flöyle-

dir:

fiehinflah-i muazzam hazret-i Abdülmecid
Han kim
Zülal-i lütf ve alemi ihsan›yla k›ld› alemi de-
lil
O hakan›n saray-i flevketinde kethüda kad›n
Bu virane sebilini eyledi ihyas›n tedbir

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

38 Bu dükkânda halen var olup flu
an kuyumcu dükkân› olarak
faaliyet olup özel mülkiyettir.(bak
resim 12)
39 Sebil halen eski flekliyle mevcut
ve faaliyettedir. Ayr›ca sebil hemen
yan›nda bir namazgâh da vard›r.
Ancak namazgahdan Beflir A¤a
vakfiyesinde bahis yoktur. Muh-
temelen daha sonraki tamirlerinde
eklenmifl ya da komflu dükkânlar
taraf›ndan bu k›s›m namazgâh’a
çevrilmifl olabilir (Belge 13). 
40 Ayetin meali flöyledir: “Biz her
fleye sudan hayat verdik” Enbiya
30 (Belge 14)
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Han›n yan›nda buluna
dükkan›n günümüzdeki

görünümü



Kati muhtaç idi ab-i revâne bu mahal-i
hakka
Hemifle nufl eden hay›r duas›n eylesin tez-
kiye 
Muvaffak eyleyip böyle nice hayra Cenabu
hak
K›la hemvare-i umr-i devletin ikballe teksir
Zeyn-i ziba sebili k›ld› Mahcube Kad›n ta-
mir 1256/1840

8—Fethiye (Kariye Camii) Camii ha-

valisinde s›byan mektebi üzerinde infla

edilen muallimhane41.

9-Yayla(Silivrikap›) yak›nlar›nda ‹dris

Kethüda Mahallesi’nde bir büyük bostan

kuyusu, iki küçük kuyu iki oda iki sofa, bir

havuz, köflk ile meyve ve sair a¤açlarla do-

lu bir bahçe,

10- Ayn› yerde bulunan bir baflka mey-

ve bahçesi,

11-Hasköyde Hac› fiaban A¤a Mahal-

lesi’nde 6468 zira arsa üzerinde bir ev,

12-Ayn› yerde bir bahçe bir ev.
bb--HHaarrccaammaa flflaarrttllaarr›› vvee GGeelliirrlleerriinn SSaarrff

YYeerrlleerrii 

Bilinen bir gerçektir ki vak›f yapman›n

temel gayelerinden biri toplumun en çok

ihtiyaç duydu¤u alanlara yönelmektir. Bu

gerçekten hareketle Beflir A¤a Cafer Çele-

bi Mescidi baflta olmak üzere önceden in-

fla edilmifl ancak mescid statüsünde oldu-

¤undan içinde Cuma namaz› k›l›nmayan

baz› mescidlerin minber ihtiyaçlar›n›n

karfl›lanmas›, baz›lar›n›n iç hizmetlerini

yap›lmas› ve baz› su tesislerinin daha iyi

ifllemesi maksad›yla daha evvelden var

olan eserlere bu vakf›n› flart etmifltir. Bu

do¤rultuda Beflir A¤a yukar›da say›lan

akarlar›n› kira gelirlerinden elde edilecek

paralar ile flu hizmetlerin yerine getirilme-

sini murad etmifltir:
11--BBaazz›› MMeesscciiddlleerree MMiinnbbeerr EEkklleennmmeessii 

11..aa——TTaakkkkeeccii CCaaffeerr ÇÇeelleebbii MMeesscciiddii

1- Cuma namazlar› sonras›nda vaaz et-

mek üzere görevlendirilecek âlim ve âmil

bir hatibe sekiz akçe42,

2- Devirhanl›k yapacak iki kifliye üçer

akçe,

3- Muarrife dört akçe,

4-Müezzini salâ için üç akçe,

5- Kayyim ve Seccade furufl-i hatibe iki

akçe,

6-Hergün sabah namaz› sonras›nda ye-

di cüz okumak üzere görevlendirilen içle-

rinde vaizin, hatib, müezzin ve kayyime

meflrut olup yevmi birer akçe,

7- Cabiye akçe.
11..bb--SSuullttaannaahhmmeedd FFiirruuzz AA¤¤aa ((vv..991188//

11551122)) MMeesscciidd--ii fifieerriiffii 

1-Cuma vaizine sekiz akçe,

2-‹ki devirhana dörder akçe,
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41 An›lan bölgede Hac› Beflir A¤a
vakfiyesinde zikredilen evsafta bir
yap› olmasa da halen Fatih Halk
E¤itim Merkezi taraf›ndan kul-
lan›lan Kariye Camii’nin alt
taraf›nda bulunan yap›n›n çevre
sakinleri taraf›ndan da Tafl Mek-
tep olarak bilinmesinden hareketle
konu edilen yap›n›n buras› oldu¤u
muhtemeldir. (resim15)
42 Rakamlar günlük olarak tayin
edilmifltir
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3-Muarrife dört akçe,
4-Müezzini salaya dört akçe,
5-Kayyime befl akçe,
6-Kayyim ve seccade furufla iki akçe,
77--‹nfla edilen han kap›s› yan›ndaki çefl-

menin haf›z-i tas›na yevmi iki akçe,
8-Abkefl-i muslu¤a iki akçe.
11..cc--ÜÜsskküüddaarrddaa mmeerrhhuumm DDaarruussssaaaaddee

AA¤¤aass›› MMeehhmmeedd AA¤¤aa ((vv..11006622//11665522)) MMeessccii--
ddiinnee

1-Vaize sekiz akçe
2-Hatibe sekiz akçe
3-Birinci devirhan’a iki akçe
4-‹kinci imam ve ikinci devirhan’a dör-

der akçe
5-Muarrife dört akçe 
6-Müezzini salaya dört akçe
7-Kayyim ve seccade furufla üç akçe
8-Cuma müezzinine iki akçe
11..dd--..ÜÜsskküüddaarr KKaavvaakk ‹‹sskkeelleessiinnee MMeerrhhuumm

BBeeflfliirr AA¤¤aa ttaarraaff››nnddaann iinnflflaa eeddiilleenn mmeesscciiddee 
1-Caminin imam ve hatibine dört akçe 
2-Devirhana iki akçe
3-Ser mahfile bir akçe 
4-Devirhan ve na‘than bir kifliye dört

akçe

5-Muarref iki akçe

6-Katibe iki akçe

7-Müezzine bir akçe

8-Kayyime bir akçe

22--CCaammiilleerriinn ÇÇeeflfliittllii iihhttiiyyaaççllaarr›› iiççiinn

22..aa--PPeeyykkhhaannee yyaakk››nnllaarr››nnddaakkii BBooyyaahhaannee

CCaammiiii’’nnee ddaaiirr flflaarrttllaarr

11--Vaiz’e on akçe
22--Hatibe on akçe 
33--‹ki devirhana üçer akçe
44-- Na‘athan dört akçe
55-- Kayyim ve seccadefurufla iki akçe
66-- Yukar›da geçen çeflme ve sebilin su

nâz›r›na iki akçe
77-- Su yolu kethüdas›na dört akçe
88-- Hizmetinde ehil iki kifli sebilci olup

dörder akçe
99-- Âbkefl iki akçe
22..bb--FFaattiihh AAlltt›› MMeerrmmeerr yyaakk››nnllaarr››nnddaa

DDeebbbbaa¤¤zzaaddee HHüüsseeyyiinn EEffeennddii ((vv..11113322

//11772200))4433 CCaammiiii fifieerriiffii

1- Pazartesi Günleri Muhammediye

okuyacak kifliye yevmi dört akçe

22..cc-- FFeetthhiiyyee CCaammiiii 
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43 fieyhü’l-‹slâm Debba¤zade
Mehmed Efendi’nin kethüdas›,
Mehmed Süreyya, Sicill-i Os-
mani, c.II, s.224
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1-Tecvidi bilen ehil bir kimse isteklile-

re Kur’ân okutup yevmi dört akçe 

2-Kâtibe iki akçe

3-Cabiye üç akçe

4-Mektep sakas›na i iki akçe

33.. SSuu hhiizzmmeettlleerrii

33..aa--ÜÜsskküüddaarr AAtt ppaazzaarr›› ÇÇeeflflmmeessii’’nnddee 

1-Haf›z-i tas olan kifliye iki akçe

2-Han›n cabisine i befl akçe

33..bb--ÜÜsskküüddaarr DDuudduulluu KKööyyüünnddee HHaazziinnee--

ddaarr AAllii AA¤¤aa ((vv..11112255 //11771133)) CCaammiiii fifieerriiffii vvee

MMuuaalllliimmhhaanneessii aarrkkaass››nnddaa bbuulluunnaann ssuu yyoolluu--

nnaa 

1-Bir kimse suyolcu olup iki akçe

2-Cami flerif kap›s› üzerinde Beflir A¤a

taraf›ndan bina edilen muallimhanede s›b-

yan okutacak muallime i on akçe

3-Muallimhane bekçisine 

4-Mektep bekçisine yedi akçe

Vakf›n gelirlerinden gerekli harcamalar

yap›ld›ktan sonra geriye kalabilecek meb-

la¤da sure ile Medine-i münevvere fukara-

s›na irsal edilecektir.

Vakfiyenin tesis tarihi 8 Zilhicce

1142/23 Haziran 1730

fiahitler

Muhasib-i Haremeyn Mustafa Efendi

Haremeyn mukataac›s› Mustafa Efendi 

Halife-i Haremeyn ‹brahim efendi

Mesud efendi

Sonuç olarak XVIII asr›n bafllar›nda ya-

p›lan Cafer Çelebi Mescidi hem banisinin

ba¤lad›¤› vak›flar, hem Beflir A¤an›n bura-

ya minber yapt›rmas› vesilesiyle tahsis et-

ti¤i görevliler, hem de mahalle yöneticile-

ri, esnaf› ve halk›n sahip b›kmas› neticesi

cami hem mahalleye ad›n› vermifl hem de

varl›¤›n› günümüze kadar sürdürmüfltür.

Biz bu çal›flmam›zda bu gözden uzakta an-

cak önemli bir eserin tarihine ›fl›k tutmaya

çal›flt›k. Ümidimiz odur ki varl›¤›n› devam

ettiren ve yok olan tarihi eserlerimiz ile il-

gili bilimsel çal›flma ve toplant›lar artmaya

devam ettikçe varl›k sebeplerimizden olan

tarihi de¤erlerimiz daha do¤ru anlafl›lacak

ve kendilerine ihtiyaç duyuldukça yaflaya-

cakt›r.

E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U I X
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EYÜP’tE 
fiEKERPÂRE KADIN

TÜRBES‹

Prof.Dr. Semavi EY‹CE

Z

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

1952’ye kadar sürdü. Yurtiçinde yap›lan baz› kaz›lara kat›ld›. “Side’nin Bizans Dönemine Ait Yap›lar›” 
konulu tezi ile doktoras›n› verdi. Doçentli¤ini “‹stanbul’da Son Devir Bizans Mimarl›¤›” tezi ile verdi. 1963

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

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

Baz› enstitülere olan üyeli¤i ise halen devam etmektedir. Fransa Lég›on d’Honneur niflan›na sahiptir. 
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü baflkanl›¤› ve ö¤retim üyeli¤inden 1990’da emekli oldu.

Evli olan Eyice 2 k›z çocu¤u babas›d›r.  Frans›zca, Almanca ve ‹ngilizce bilmektedir.
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Alman flair ve edebiyatç›s› Heinrich
Heine (1797-1856) bir yaz›s›nda “Her
mezar tafl›n›n alt›nda bir dünya tarihi ya-
tar” demifltir. Gerçekten mezarl›klardaki
binlerce mezar tafl› bir vakitler yaflam›fl ve
tarihe mal olmufl kiflilerin an›s›n› yaflat›r.1

Her ölü tarihte nam b›rakm›fl bir kifli de-
¤ildir. Fakat o kifli hayatta oldu¤u y›llarda
bir tarih yaflam›flt›r. Basit bir mezar tafl›n-
dan daha önemli bir mezar an›t› olan tür-
be ise içinde yatan kifli veya kiflilerin tarih
içindeki varl›klar›n› daha belirli bir flekilde
vurgular. Türklerde türbe mimarisine
önem verilmifltir. Böylece onu yapt›ran ve
içinde yatan kiflinin hat›ras›n›n ebedilefl-
mesi istenmifltir. ‹slam Türk aleminin ya-
y›ld›¤› genifl co¤rafya içinde say›lar› binle-
ri bulan türbe vard›r. Osmanl› Devleti’nin
günden güne küçülmesiyle gurbette kalan
bu türbelerden bir ço¤u y›kt›r›l›p ortadan
kald›r›lm›flt›r. Fakat yine de çok uzak yer-
lerde bile az say›da da olsa kalabilmifl tür-
beler vard›r. Türbeler bir yap› sanat› örne-
¤i olarak görülür, incelenir. Baz›lar› ise
içinde efsaneleflmifl bir kiflinin yatt›¤›na
inan›ld›¤›ndan halk taraf›ndan özel bir
sayg› duyularak ziyaret edilir. Birçok türbe
ise sahipleri tarih içinde kaybolup gittikle-
rinden sadece bir mimari varl›k olarak gö-
rülürler. ‹stanbul’un fethinden itibaren
müslüman halk›n çok büyük de¤er verdik-
leri Eyüp semti de böyle bir türbenin etra-
f›nda geliflmifl bir yerdir. Hz. Muham-
med’in sahabilerinden oldu¤u bilinen
Eyüp el-Ensari’nin ruhaniyetine s›¤›nmak
isteyen binlerce kifli onun türbesinin çev-
resindeki kabristana gömülürken, ayn›
çevrede çok say›da türbeler de yap›lm›flt›r.
Bunlardan bir k›sm› tarihe geçmifl tan›n-
m›fl kiflilere aittir. Baz›lar›n›n ise hayatlar›
hakk›nda fazla bir fley bilinmez. Baz› tür-
beler ise trajik bir olay›n hat›ras› olarak
günümüze kadar gelmifltir.2 ‹flte burada
konumuz olan türbe de Osmanl› tarihinin
trajik say›labilecek bir olay›na iflaret eder.
Burada tan›taca¤›m›z eser Eyüp Sultan

Meydan›’n›n bir köflesinde yükselen fie-
kerpare Kad›n türbesidir.3 Bugün türbenin
içinde iki erke¤e ait sanduka vard›r. Fakat
türbenin ad› fiekerpare Kad›n türbesi ola-
rak bilinir. Ayr›ca kitabesinde de ayn› ada
rastlan›r. O halde bu garip olay›n gerçe¤i
nedir?

Osmanl› Devleti onalt›nc› yüzy›lda
muhteflem yükseliflin arkas›ndan onyedin-
ci yüzy›lda bir duraklama ça¤›na girmiflti.
Sultan I. Ahmed’in k›sa süren saltanat›n›n
arkas›ndan düzenin bozulmaya bafllad›¤›
görülür. Daha onalt›nc› yüzy›lda Osmanl›

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

1 Mezarl›klar hakk›nda genel olarak
bkz. Semavi Eyice, “Tarihi Mezarlar
ve Mezarl›klara Dair Notlar”, Geç-
miflten Günümüze Mezarl›klar Kül-
türü ve ‹nsan Hayat›na Etkileri Sem-
pozyumu, ‹stanbul 1999, s. 495-
541.
2 Eyüpsultan’daki türbelerin tipolojik
ay›r›m› hakk›nda bkz. Semavi Eyice,
“Eyüpsultan Semtinde Tarih ve Sa-
nat Tarihi”, II. Eyüpsultan Sempoz-
yumu, 1989, s. 12-37.
3 Y›ld›z Demiriz, Eyüp’de Türbeler,
Ankara 1989, s. 12-14; M. Nermi
Haskan, Eyüp Tarihi, C. I, s. 269-
271.
4 M. Cavid Baysun, “Kösem Sul-
tan”, ‹slam Ansiklopedisi, C. 6, s.
915-923; Mücteba ‹lgürel, “Kösem
Sultan”, Türkiye Diyanet Vakf› ‹s-
lam Ansiklopedisi, C. 26, s. 273-
275; Ça¤atay Uluçay, Padiflah
Kad›nlar› ve K›zlar›, Ankara 1980,
s. 48-49. Kösem Sultan’›n hayat› ve
onun yan›nda yetiflen cariyesi fieker-
pare ile olan dostlu¤u ve arkas›ndan
aralar›nda ç›kan geçimsizlik çok ay-
r›nt›l› bir flekilde romanlaflt›r›larak
yaz›lm›flt›r. Ancak bu sahifelerde fie-
kerpare’nin Musa Pafla ile nikahlan-
d›¤›n›n hiç an›lmay›fl›na karfl›l›k ön-
celeri iki defa evlenmifl oldu¤u bildiri-
lir. Burada anlat›ld›¤›na göre ilk ko-
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saray›nda bafllayan kad›n entrikalar›, on-
yedinci yüzy›lda Sultan I. Ahmed’in bafl
kad›n› Kösem Mah›peyker Sultan’›n elle-
rinde çalkalanmaya bafllam›flt›. Valide Sul-
tan olarak Osmanl› Devleti’nin en büyük
ve en güçlü hakimi durumuna giren bu ka-
d›n genellikle söylendi¤ine göre Sak›z
adas›ndan gelmifl bir rum k›z› idi.4 Asl›n›n
Bosna’l› oldu¤unu söyleyenler de vard›r. I.
Ahmed’in ölümünden sonra kaderin Os-
manl› ülkesinin bafl›na getirdi¤i Mustafa,
akli dengesi bozuk bir hasta idi. Onun

tahttan indirilmesiyle Valide Kösem Sul-
tan’›n gücü ortaya ç›kmaya bafllad›. I. Ah-
med’in Mahfiruz Sultan’dan do¤an o¤lu II.
Osman (1618-1622) feci bir surette öldü-
rülerek yerine Mustafa tekrar padiflah ya-
p›lm›fl ancak k›sa bir süre sonra devletin
böyle bir hükümdar ile idare edilemeyece-
¤i anlafl›ld›¤›ndan yerine Kösem Sultan’›n
bir o¤lu Sultan IV. Murad  (1623-1640)
geçirilmifltir. Çok sert bir idareci olan IV.
Murad döneminde devletin içindeki dal-
galanma bir dereceye kadar durulur gibi
olmufl fakat onun ac›mas›z davran›fllar› ge-
rek devletin içinde gerek sarayda büyük
bir korkunun yarat›lmas›na da yol açm›flt›.
Murad’›n 1640’da ölümü üzerine Kösem
Sultan’›n di¤er o¤lu Sultan ‹brahim tahta
ç›kt›¤›nda uzun y›llardan beri saray›n “ka-
fes” denilen küçük bir mekan›nda kapat›l-
m›fl olarak yaflayan ve her an Murad’›n bir
emri ile öldürülece¤i korkusu içinde haya-
t›n› sürdüren bu flehzade sinirleri tamamen
bozulmufl bir insan olarak Osmanl› ülkesi-
nin bafl›na geçmiflti.5 Kendisine padiflah
oldu¤u bildirildi¤inde bunun bir hile ol-
mas›ndan flüphelenen ‹brahim’in, Mu-
rad’›n ölüsünü görmek istemesi, arkas›n-
dan yeniden flüphelenip ikinci defa o ölü-
yü tekrar görmesi sinirlerini ne hale getir-
di¤ini çok güzel gösterir.6 Kafes denilen
odaya iki cariye ile birlikte kapat›lan ‹bra-
him buradan kurtulunca birdenbire kendi-
sini HAREM’in canl›l›¤› içinde bulmufltu.7

Hanedan›n devam› için bir flehzadesinin
dünyaya gelmesi beklendi¤inden Valide
Kösem Sultan ona devaml› yeni cariyeler
takdime özen gösteriyordu. Bunlar›n ara-
s›ndan Rus as›ll› olan Turhan Sultan8 niha-
yet ileride IV. Mehmet ünvan›n› alacak
olan flehzadeyi ona verdi. Padiflah›n doy-
mayan flehvetini karfl›lamak üzere devaml›
hareme getirilen cariyelerin say›s› ve adla-
r› bilinmez. Bunlardan pek az›n›n adlar›
tarihe geçmifltir. Bu kad›nlardan biri de
fiekerpare ad› verilen genç bir cariyedir.9

Bunun asl›nda Kösem Sultan’›n kendi da-
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cas› olan Tafltankavak ‹smail
A¤a’dan çocu¤u olamad›¤›ndan ko-
cas› bir k›z çocu¤u olan han›m alm›fl
ve ondan Süleyman ad› verilen bir
o¤lu olmufltur. Sonralar› bu Süley-
man, Koçu’nun anlatt›¤›na göre fie-
kerpare’nin karanl›k rüflvet ifllerinde
arac›l›¤›n› yapm›fl ve Dede lakapl›
Süleyman ad›yla epey bir faaliyette
bulunduktan sonra fiekerpare’nin
gözden düflmesiyle bo¤durularak ce-
sedi denize at›lm›flt›r.  R. Ekrem Ko-
çu, Kösem Sultan (Yay. Reha Ça-
muro¤lu), 2002 (2. bsk.), C. 2, s.
165-174. 
5 Reflat Ekrem Koçu, Osmanl› Pa-
diflahlar›, ‹stanbul 1981, s. 224-
242. Burada Sultan ‹brahim’in ka-
rakteri özlü bir biçimde özetlenmifltir.
Sultan ‹brahim’in türbesi ve resimleri
için bkz. Semavi Eyice, “Ayasofya
Vaftizhanesi Sultan I. Mustafa ve
Sultan ‹brahim’in Türbesi Olan Ya-
p›”, Atatürk Konferanslar› VIII
(1975-76), Ankara 1983, s. 139-
162; M. Ça¤atay Uluçay, Sultan
‹brahim Deli mi, Hasta M›yd› ?,
Tarih Dünyas› I, say› 6, 1950.
Atatürk Konferanslar›’nda yay›nla-
nan makalemizdeki Sultan ‹brahim
ile ilgili notlar› gerekli gördü¤ümüz
için aynen buraya kaydediyoruz:
“Sultan ‹brahim’in kad›n düflkünlü-
¤ü pek meflhur olmakla beraber tarih
içindeki kiflili¤i etrafl› ve objektif su-
rette incelenme¤e de¤er bir hükümdar-
d›r. Bu hususta etrafl›ca bir yaz› di-
zisi bugün unutulmufl bir dergide ya-
y›nlanm›flt›r. Bkz. Sultan ‹brahim
Deli mi, Hasta M›yd› ?, Tarih
Dünyas› I, say› 6, 1950’den itibaren
say› 17’ye kadar sürmüfl yaz› dizisi.
Bu yaz›daki belgeler gözden geçiril-
di¤inde Sultan ‹brahim’e yak›flt›r›lan
Deli lakab›n›n biraz yersiz oldu¤u
daha iyi görülmektedir. ‹stanbul
sahnelerinde uzun süre oynanan ve
metni bas›lan A. Turan Oflazo¤lu,
Deli ‹brahim, ‹stanbul 1967 tiyatro
oyununda ‹brahim’i sevgilisi Telli
Haseki ile birlikte Ayasofya avlusu-
na gömer. Bu piyesin tarih gerçekle-
rine uymad›¤›n› ileri süren bir tenkit

Türbe ve yan›ndaki
hazireden bir görüntü
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iresinde yaflayan cariyelerinden biri mi ol-
du¤u, yoksa 1640’dan sonra padiflaha tak-
dim edilen k›zlardan biri mi oldu¤u bilin-
mez. E¤er bu k›z Kösem Sultan’›n özel
hizmetindekilerinden biri ise Sultan ‹bra-
him’in haremine girdi¤inde biraz olgun-
laflm›fl bir yaflta olmal›d›r. K›sa bir süre
içinde toplad›¤› inan›lmaz zenginlikteki
serveti ve harem entrikalar›ndaki büyük
yetkisi onun tecrübesiz genç bir k›z›n da-
ha yukar›s›nda oldu¤unu gösterir gibidir.
Ona verilen fiekerpare ad›n›n Sultan ‹bra-
him’in seçti¤i güzellerden biri oldu¤u ihti-
malini akla getirir. Onun padiflah›n musa-
hibelerinden oldu¤u da söylenir. Musahib
veya musahibe hükümdarlar›n sarayda
sohbet ettikleri kiflilerdir. Sultan ‹bra-
him’in fiekerpare ad› verilen bu herhalde
çok genç kad›n› karfl›s›na oturtup onunla
sohbet ederek vakit geçirdi¤ine inan›la-
maz. Milliyeti bilinmeyen fiekerpare belki
Rus belki Ukrayna’l› hatta belki de Alman,
Avusturya’l› veya Macar idi. Reflat Ekrem
Koçu Kösem Sultan hakk›ndaki büyük ki-
tab›nda fiekerpare’nin Çerkez as›ll› oldu-
¤unu yazm›fl ise de bunun bir dayana¤›
yoktur. fiekerpare’nin ad› fieker parças›
anlam›na geldi¤ine göre fizik bak›m›ndan
çok güzel ve gösteriflli bir k›z oldu¤u anla-
fl›lmaktad›r. Ancak ona cariye olarak ya-
k›flt›r›lan bu ad›n d›fl›nda baflka bir ad› ol-
may›fl› da dikkat çekicidir. Hatta o kadar
ki türbesine yaz›lan kitabede dahi sadece
fiekerpare olarak an›lm›flt›r. fiekerpare’nin
ayn› zamanda çok haris ve becerikli oldu-
¤u da belirlidir. Padiflah›n yak›n›nda olma-
n›n verdi¤i imkanlarla çok çabuk zengin
olmufl, bir taraftan da padiflah üzerindeki
nüfuzu sayesinde bilhassa rüflvet yoluyla
elindeki serveti art›rmay› bilmifltir.10

Devaml› sarayda kalmakla beraber flehir
içinde bilmedi¤imiz bir yerde bir de kona-
¤› bulunan fiekerpare’nin fakir oldu¤unu
söyleyerek hatta ekmek alacak paras›n›n
bile olmad›¤›n› beyan etmesinin karfl›s›n-
da onalt› sand›k dolusu inci, elmas ve al-

t›ndan oluflan muazzam servetini Kösem
Sultan’›n Mercan yokuflundaki Valide ha-
n›n›n içinde bulunan kulede saklad›¤› son-
ralar› ortaya ç›km›flt›r. Bu husus ayr›ca bir
noktay› daha gösterir o da, fiekerpare ile
Kösem Sultan’›n aralar›n›n çok iyi oldu¤u-
dur. Bu servetin Valide han›nda saklanma-
s›n›n bafll›ca sebebi de flehrin merkezi bir
yerinde infla edilen ve üç avludan oluflan
ortas›nda da Bizans devrine kadar indi¤i
iddia edilen bir kulenin bulundu¤u büyük
Valide han›n›n adeta kale gibi bir yap›
olufludur. ‹stanbul’un en büyük korkusu
olan yang›nlara karfl› da en iyi korunacak
yerlerden biri buras› oluyordu. 

Sultan ‹brahim’in saltanat›n›n ortalar›na
do¤ru fiekerpare’nin nikahlanm›fl oldu¤u
anlafl›l›yor. Osmanl› saray›nda baz› cariye,
odal›k ve hatta gözdelerin “ç›ra¤” edilerek
evlendirildikleri bilinir. Fakat fiekerpare
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yaz›s›, Hayat Dergisi, y›l 11, say›
10, no. 543, s. 34-35’de ç›km›fl ol-
makla beraber, konusunu tarihden
alan bir roman veya bir piyesin, tam
bir tarih incelemesi gibi gerçeklere
uymas› da beklenemez. Kald› ki pi-
yes yazar›, Sultan ‹brahim’in niçin
ruh bunal›mlar› içinde olan bir insan
oldu¤unu da baflar›l› bir biçimde be-
lirtmifltir. Sultan ‹brahim’in son göz-
desi olan Telli Haseki denilen Huma-
flah’›n, padiflah›n öldürülmesinden
sonra ne oldu¤u bilinmedi¤i gibi, ne
vakit, nerede öldü¤ü ve nereye gö-
müldü¤ü de meçhuldür. Evliya Çele-
bi, Seyahatname, IX, s. 305’de Er-
menak’›n kayalara oyulmufl kalesin-
den bahsederken, burada Sultan ‹b-
rahim’in bir kad›n› hapsetmifl oldu-
¤unu bildirir (Sultan ‹brahim bir
avreti anda haps etmifl, andan gayri
beni adem yokdur). Bu kad›n›n kim
oldu¤u ve hangi sebeble buraya ka-
pat›ld›¤› bilinmemektedir. Bu cümlede
Sultan ‹brahim’in bir avreti denilse
idi, Telli Haseki’nin buraya kapat›l-
d›¤› tahmin edilebilirdi” (bkz. Yaz›-
m›z›n 24 nolu dipnotu).
6 Tarihi romanlar yazan baz› kifliler
Sultan ‹brahim’in hayat›n› konu
olarak alarak hikaye ve romanlar ifl-
lemifllerdir. Bunlar aras›nda ‹skender
Fahreddin Sertelli’nin Deliler Salta-
nat› ile onun devam› olan Telli Ha-
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yine sarayda kalmaya devam ediyordu. 
Damad olarak seçilen Musa Pafla11 ise

çeflitli devlet makamlar›nda12 bulunduktan
sonra anlafl›ld›¤› kadar›yla fiekerpare ile
nikahlan›nca onun deste¤i sayesinde Kap-
dan-› Derya13 atanm›fl fakat az sonra azle-
dilmifl Anadolu’da bir görevde bulunurken
kendisine sadrazaml›k14 verilmifl ancak ‹s-
tanbul’a gelinceye kadar sadarete Hezar-
pare denilen Ahmet Pafla geçirilmifltir.
Böylece Kara Musa Pafla’n›n sadaret maka-
m›nda ancak birkaç gün kald›¤› ve hiçbir

zaman bu makamda oturamad›¤› bilinir. 
Yukar›da belirtildi¤i gibi büyük ihtimal

ile Kösem Mah›peyker Sultan’›n cariyele-
rinden olan fakat Sultan ‹brahim’i de her-
halde güzelli¤i ve zekas›yla kendisine
ba¤lamay› bilmifl olan fiekerpare, nikahl›s›
Musa Pafla’y› Kapdan-› Derya yapt›ktan
baflka herhalde rüflvet yoluyla devlet ida-
resinde baflka ifllere de kar›flm›fl olmal›yd›.
Sultan ‹brahim’in Osmanl› Devleti’nin ba-
fl›nda bulunmas› 1648’e kadar sürmüfltür.
Toplam› sekiz y›l olan bu saltanat süresi
içinde ‹brahim’in pekçok haseki ve gözde-
leri olmufl fakat bunlar›n içinde ona sonra-
lar› IV. Mehmed ad›yla tahta geçecek olan
flehzadeyi veren Turhan Sultan esas hase-
kisi mertebesine ç›km›flt›r. 

fiekerpare nikahl›s› Kara Musa Pafla’n›n
Kapdan-› Derya olmas›n› sa¤lam›fl ve Ah-
met Refik’in de bildirdi¤i üzere ‹stanbul’da
Gürcü dedi¤i bir kiflinin kona¤›n› zorla al-
d›rm›flt›r. Osmanl› tarihinde bir Gürcü
Mehmed Pafla15 vard›r. Ancak ölümü ve
dolay›s›yla da kona¤›n›n baflkalar›n›n eli-
ne geçti¤i tarih bilinmez. Esas ad› bilin-
meyen bu gürcünün kimli¤i bu bak›mdan
meflhul kalmaktad›r. fiekerpare ayr› kona-
¤› olmas›na ra¤men sarayda haremde kal-
maya devam ediyordu. ‹flte bu s›ralarda
kendisi için Eyüp’deki türbesini yapt›rm›fl
olmal›d›r. Sultan I. Ahmed’in ilk hasekisi
ve Sultan II. Osman’›n annesi olan Mahfi-
ruz Sultan ile can düflman durumunda olan
Kösem Mah›peyker Sultan, o¤lu IV. Mu-
rad’›n saltanat› ile Osmanl› ülkesinin per-
de arkas›nda idarecisi durumuna girmiflti.
O¤lu Murad’›n arkas›ndan da di¤er ‹bra-
him’in saltanatlar› y›llar›nda güçlü duru-
munu pekifltirirken onun cariyelerinden
oldu¤unu tahmin etti¤imiz fiekerpare de
güçlü bir duruma girmiflti. Koçu da fieker-
pare’nin esas›nda Kösem Sultan’›n cariye-
lerinden biri olabilece¤ini ileri sürmüfltür.
fiekerpare’nin 1640 y›l›nda padiflah olan
Sultan ‹brahim’e takdim edilen genç cari-
yelerden biri olamayaca¤›, daha önceden
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seki tarih bilgileri bak›m›ndan son
derece de zay›f ve zevkle okunabilecek
birer kitap de¤erinden yoksun yay›n-
lard›r. Daha yak›n tarihlerde ise A.
Turan Oflazo¤lu, Deli ‹brahim, ‹s-
tanbul 1967; 2002 bafll›kl› bir piyes
kaleme alm›flt›r. Bunda da tarihi ger-
çeklere pek fazla özen gösterilmedi¤i
dikkati çeker. Piyesin bafll›¤›na “De-
li”sözcü¤ünün yaz›lmas› da yazar›n
kendi ifadesine göre daha fazla ilgi
uyand›rmak içindir. Daha ciddi, ta-
rihi gerçeklere uyumlu bir roman ise
Kösem Sultan hakk›ndaki bir ya-
banc› taraf›ndan yaz›lm›flt›r. Jean
Bell, Kösem Sultan Topkap›’da Bir
Gelin (Çev. Nihal Önol), ‹stanbul
1997. 
7 Ça¤atay Uluçay, Padiflah Ka-
d›nlar› ve K›zlar›, Ankara 1980, s.
56 (dipnot 4).
8 A. Refik Alt›nay, Turhan Valide,
‹stanbul 1931; Kadircan Kafl›,
Turhan Sultan, ‹stanbul 1944.
9 A. D. Alderson, The structure of
the Ottoman dynasty, Oxford
1956;  A.D. Alderson, Osmanl›
Hanedan›n›n Yap›s› (Çev. fiefaettin
Severcan), ‹stanbul 1998; Mehmed
Süreyya, Sicill-i Osmani (Yay.
Haz. Nuri Akbayar), C. 5, s. 574.
10 Bu konularda esas kaynak o dev-
rin ayr›nt›lar›n› anlatan Naima Ta-
rihi’dir. Naima Mustafa Efendi,
Naima Tarihi (Çev. Zuhuri Dan›fl-
man), ‹stanbul 1968, C. 4, s. 1707,
1818-1819; Ahmet Refik Alt›nay,
Kad›nlar Saltanat›, ‹stanbul 1924,
C. 3, 73-74; a.mlf., a.g.e, C.2, ‹s-
tanbul 2000, 46-47; Ça¤atay Ulu-
çay, Harem, Ankara 1971, s. 146;
‹. Hakk› Uzunçarfl›l›, Osmanl› Ta-
rihi, III/I, Ankara 1983, s. 227; R.
Ekrem Koçu, Kösem Sultan, ‹stanbul
2002, C. 2, s. 165-171; R. Ekrem
Koçu, Osmanl› Padiflahlar›, ‹stan-
bul 1981, s. 231; Kadircan Ka
fl›, Kösem Sultan, ‹stanbul tsz., s.
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yetiflmifl harem entrikalar›n› görmüfl ve
anlam›fl ve bunlar›n içinde nas›l zengin
olunabilece¤ini kavram›fl güzel, padiflah›
elde etti¤ine göre iflvebaz, kurnaz ve h›rs-
l› bir genç kad›n oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
‹flte bu güç ile hem Sultan ‹brahim’in göz-
delerinden biri olmufl hem büyük bir ser-
vete eriflmifl hem de bir kona¤a yerleflti¤i
gibi ayr›ca kendisi için de bir türbe yapt›r-
m›flt›. Türbe fazla gösteriflli olmayan se-
kizgen biçiminde bir plana sahip kubbeli
küçük bir yap›d›r. Kap›s› üzerine konuldu-
¤unu sand›¤›m›z kitabe o ça¤›n flairlerin-
den Cevri Çelebi (1600’e do¤ru-1654) ta-
raf›ndan düzenlenen divanda bulunmakta-
d›r. Manzum kitabede yaln›z fiekerpa-
re’nin ad› verildi¤ine göre türbe onun için
infla edilmifltir. Kitabe metni aynen flöyle-
dir:

Ol sahibetü’l-cûd fieker-pâre Kad›n kim
Dâ’im hasenât itmek ile söylenir ad›
‹tmifl ân› makbûle-i flâhenfleh-i devrân
Ahlâk-› pesendîde ile lutf-› nihâd›
Tahsîn ana kim sâlik olup semt-i salâha
Hak yoluna hayr itme¤edür meyl-i fu’ad›
Çün bildi cihân âk›betü’l-emr-i fenâd›r
Fikr eyledi ser-menzil ü mevâ-y› me’âd›

Bu türbe ile yapd› bu pâkîze sebili
Kim rahmet ü gufran-› Hudâya ola bâdî
Allah kabul eyleye hayrat›n› cümle
Hem ola müyesser iki alemde murad›
Cevri didi tarih-i binas›n bu makam›n
Bu merkadi envar ile firdevs ide hadi
Sene 105616

Bu kitabede dahi kad›n›n bir müslüman
ad›na sahip olmad›¤› sadece fiekerpare
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55.
11 Naima Mustafa Efendi, Naima
Tarihi (Çev. Zuhuri Dan›flman), ‹s-
tanbul 1968, C. 4, s. 1707, 1957-
1959; Ahmed Refik Alt›nay, Kad›n-
lar Saltanat›, ‹stanbul 1924, C. 3,
s. 33; a.mlf., a.g.e, C.2, ‹stanbul
2000, s. 21; Mehmed Süreyya, Si-
cill-i Osmani, C. 4, s. 1123. 
12 ‹smail Hami Daniflmend, ‹zahl›
Osmanl› Tarihi Kronolojisi, C. 5, s.
270.
13 Mehmed ‹zzet, Harita-› Kapuda-
nan-› Derya, ‹stanbul 1868, s. 56;
Mehmed Hafid, Sefinetü’l-Vüzera
(Neflr. ‹smet Parmaks›zo¤lu), ‹stan-
bul 1952, s. 33; ‹smail Hami Da-
niflmend, ‹zahl› Osmanl› Tarihi
Kronolojisi, C. 5, s. 192; Mehmed
Süreyya, Sicill-i Osmani, C. 4, s.
1123.
14 Osmanzade Ahmed Taib’in sad-
razamlar hakk›ndaki Hadikatü’l
Vüzera adl› kitab›nda Musa Pa-
fla’n›n ad› verilmemifltir. Buna karfl›-
l›k ‹smail Hami Daniflmend, ‹zahl›
Osmanl› Tarihi Kronolojisi, C. 5, s.
37’de sadrazaml›¤›n›n 5 gün olmas›-
na ra¤men bu listeye girmesi gerekti-
¤ini belirtmifltir. 
15 E¤er bu Gürcü Mehmed Pafla ise
flu tarihlerde sadrazaml›k makam›na
geçmifltir. ‹smail Hami Daniflmend,
‹zahl› Osmanl› Tarihi Kronolojisi,
C. 5, s. 39; Mehmet Süreyya, Sicill-
i Osmani, C. 4, s. 1052. A. Refik
Alt›nay, Kad›nlar Saltanat›, C. 2,
s. 21. Bu y›llarda Mehmet Pafla’n›n
akrabas› olan bir de Gürcü Abdün-
nebi vard›r. Sultan IV. Murad döne-
minde sarayda yetiflen ve kapukulu
sipahilerinin en ileri gelen kiflisi ve
ayn› zamanda da Cafer Pafla’n›n
kardefli olan bu adam Sultan ‹bra-
him’in son y›llar›nda ve arkas›ndan
gelen çocuk padiflah IV. Mehmed dö-
neminde devletin bafl›na büyük gaile-
ler açan sipahi ayaklanmas›n›n bafl›
olarak tarihe geçmifltir. Büyük serveti
ve etraf›na toplad›¤› kalabal›k taraf-
tarlar› ile devlete karfl› koymufl hatta
Üsküdar dolaylar›nda Bulgurlu’da
bir iç savafl yap›lm›flt›r. Bu ikinci

Kubbenin iç yüzeyindeki
naak›fl
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ad›yla bilindi¤i dikkati çeker. Kad›n›n ve
kocas›n›n ikbal devrinde yap›ld›¤› anlafl›-
lan türbenin önünde bir de sebil vard›.17

Fakat maalesef bu tarihi eser meydan›n
düzenlenmesi bahanesiyle bir söylentiye
göre 1942, türbenin içinde bulunan yeni
yaz›lm›fl bir levhada ise sebilin 1952 y›l›n-
da y›kt›r›ld›¤› bildirilmekte ve bugüne ka-
dar bir foto¤raf› da elde edilememifltir. 17.
yüzy›l›n ilk yar›s›na ait oldu¤una göre o
dönemde yap›lan sebillerin mimarisine
uygun küçük bir yap› oldu¤u anlafl›l›r. fie-
kerpare ile kocas›n›n gözden düflmeleri ile
bu türbenin “mîrî’ye yani devlete geçti¤i
anlafl›lmaktad›r.18 Bu surette sahipsiz kalan
bu yap› Abdurrahman19 ve Hasan A¤a20

isimli iki Babüssaade a¤as› taraf›ndan sat›n
al›narak içine bu iki kifli gömülmüfltür. Bu
a¤alardan Abdurrahman A¤a Enderun’dan
yetiflmifl Bo¤az muhaf›zl›¤›, Anadolu ve
M›s›r valili¤i görevlerinde bulunmufl.
Kendisine paflal›k ünvan› da verilmifl ve
1653 y›l›nda ölmüfltür. Ayn› türbede
onunla birlikte yatan Hasan A¤a’n›n ise
sadece hazine a¤as› oldu¤u ve 1650’li y›l-
larda öldü¤ü bilinir. Esas sahibinin içine
gömülemedi¤i türbe bugün iyi bir durum-
da iki a¤an›n kabirlerini örtmektedir. Bu-

gün mevcut olan kitabe flöyledir:
Çün fieker-pare Kad›n türbesini miriden
Ahz olunmak ile bey’ etmek olundu ferman
‹fltira eylediler an› bahas›n› verip
‹fltirak üzre iki zabit-i sahib-erkan
Birisi bab-› sa’ade a¤as› kim denilir
Nam›na izzet ü ikram ile Abdurrahman
Birisi de ser-hazin Hasan A¤a ki odur
Kadr ile haf›z-› emval-i flehinflah-› cihan
Oldular ol iki a¤a-y› mükerrem zira
Biri birine meveddetle misal-i ihvan
Dar-› dünyada vü ukbada Hüda ey Cevri
Biri birinden ay›rmaya be-hakk-› ferman
Ald›lar türbeyi bin elli sekizde ikisi
Hakk mahallinde ede her birine kasr-› cinan
105821

fiekerpare Kad›n ile Kösem Sultan’›n
aralar›n›n aç›lmas›n›n sebebi bilinmez.
Belki fiekerpare’nin afl›r› derecede rüflvetçi
oluflu Kösem Sultan’›n ise kendinden bafl-
ka bir kad›n›n hakimiyetine göz yummak
istemeyifli aralar›ndaki so¤uklu¤un bafll›ca
sebebi olsa gerektir. Bu rekabetin sonu-
cunda “Valde-i Muazzama” genç hasekiyi
harem a¤alar›na dövdürmüfl ve ondan son-
ra da o¤lu Sultan ‹brahim’den ferman ç›ka-
rarak sürgüne gönderilmesini karar alt›na
alm›flt›r.22 Bu karar o derece fliddetlidir ki
genç kad›n›n kona¤›na kadar gidip gerek-
li baz› fleyleri almas›na dahi izin verilme-
mifl ve oldu¤u gibi saraydan yola ç›kar›l-
m›flt›r. Bu ceza çok fliddetli ve ac›mas›z ol-
makla beraber fiekerpare yine de ucuz
kurtulmufl say›labilir. Çünkü herhangi bir
sebeple suçlu bulunan ve cezaland›r›lmas›
gereken gözde veya hasekiler bir çuvalla
kapat›l›p Marmara denizine at›lmak sure-
tiyle idam ediliyorlard›. 

fiekerpare Kad›n’›n bu tarihte henüz
bitmifl olan türbesine gömülmesi k›smet
olmam›flt›r. Genç kad›n önce ‹stanbul’da
oldu¤u gibi üstündekilerle Sak›z adas›na
sürülmüfl bu arada Kösem Sultan’›n mefl-
hur Valide han›ndaki onalt› sand›k dolusu
hazinesine el konulmufl, içlerinde mücev-
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Gürcü sonralar› K›rflehir Sancak Be-
yi ‹shak Bey taraf›ndan yakalana-
rak öldürülmüfl ve kesik bafl› ‹stan-
bul’a gönderilmifltir. Bkz. Mehmet
Süreyya, Sicill-i Osmani, C. 4, s.
1241. Hayat› çok ayr›nt›l› olarak
bkz. R. Ekrem Koçu, Da¤ Padiflah-
lar›, ‹stanbul 1962, s. 87-96. fieker-
pare’nin ele geçirdi¤i konak büyük
ihtimalle bu Gürcü Abdünnebi’nin
henüz sipahi iken sahip oldu¤u ko-
nakt›r. 
16 Hüseyin Ayan, Cevri Hayat›,
Edebi Kiflili¤i, Eserleri ve Divan›n›n
Tenkidli Metni, Erzurum 1981, s.
337; M. Nermi Haskan, Eyüp
Tarihi, C. I, s. 270; C. II, s. 156.
17 Ömer Faruk fierifo¤lu, Su
Güzeli, ‹stanbul 1995, s. 127. Bu
eserde, bizim daha önceleri kap›s›
üzerinde bulundu¤unu belirtti¤imiz
kitabe sebilin kitabesi olarak veril-
mifltir. fierifo¤lu ve Haskan sebilin
1942 y›l›nda y›kt›r›ld›¤›n› bildirir
buna karfl›l›k türbenin içindeki lev-
hada 1952 y›l› verilmifltir. ‹zzet
Kumbarac›lar’›n ‹stanbul Sebilleri
kitab› 1938’de bas›lm›fl olmas›na
ra¤men bu sebilin an›lmay›fl› okuyu-
cuyu flafl›rt›r. 
18 Türbenin içindeki yeni yaz› ile
yaz›lm›fl levhada padiflah Sultan ‹b-
rahim’in bir k›z› taraf›ndan sat›ld›¤›
bildirilmekte ise de bu bilginin ne
dereceye kadar gerçek oldu¤u an-
lafl›lamaz. Çünkü bu olay›n cereyan
etti¤i tarihlerde Sultan ‹brahim’in
k›zlar› çok küçük yafllarda çocuklar-
d›. 
19 Mehmed Süreyya, Sicill-i Os-
mani, C. 1, s. 97. 
20 Ölüm tarihi bildirilmeyen Hasan
A¤a hakk›nda çok k›sa bir not için
bkz. Mehmed Süreyya, Sicill-i Os-
mani, C. 2, s. 609.
21 Hüseyin Ayvansarayi, Mecmua-
i Tevarih (Haz. Fahri Ç. Derin-
Vahid Çabuk), ‹stanbul 1985, s.
388; Y›ld›z Demiriz, Eyüp’de Tür-
beler, Ankara 1989, s. 13-14; M.
Nermi Haskan, Eyüp Tarihi, C. I,

116

Türbenin üst s›ra revenli
pencerelerinden biri



herler, alt›nlar, inciler, riyaller, k›ymetli
Hint yadigarlar› ve daha birçok çeflitli zi-
net eflyalar› de¤erli bütün ne varsa hepsi
Osmanl› devleti hazinesine mal edilmifltir.
fiekerpare’nin evi de aranm›fl ve biri be-
yaz, biri sar› zerbeft kapl› kürk, biri incili,
ikisi s›rmal› iki yüz yorgan, k›ymetli ku-
mafllar ve iki yüz elli kese paras› ve bun-
dan baflka birçok k›ymetli eflyas›na da el
konulmufltur. fiekerpare’ye rüflvet ifllerinde
arac›l›k eden iki adam›, Sebzeci Süleyman
ve Dede Osman adlar›ndaki kifliler de der-
hal bo¤durularak idam olunmufltur. fieker-
pare’nin sürgün hayat› buradan sonra bir
gemiyle M›s›r’a gönderilmesi suretiyle de-
vam eder. Naima’n›n anlatt›¤›na göre Peh-
livan Ahmed ad›nda bir görevlinin (müba-
flir) beraberli¤inde yola ç›kar›lan fiekerpa-
re’nin çok zor durumda oldu¤unu gören
Pehlivan Ahmed ona alt›yüz akçe vererek
yard›mda bulundu¤unda kad›n mübaflirin
ete¤ini öperek teflekkür ederken ikisi de
a¤lam›fllard›r. M›s›r hududuna vard›klar›n-
da Haydar A¤azade Mehmed Pafla üç yüz
alt›n, M›s›r’a var›nca M›s›r valisi Küçük
Emir Pafla befl yüz kuruflluk harçl›k vermifl-
tir.23

Baflbakanl›k Arflivi’nde24 Ali Emiri tasni-

finde bulunan 1053 (1643) tarihli bir bel-
ge fiekerpare’nin haremde güçlü bir du-
rumda oldu¤u dönemde sahip oldu¤u
mülklerin bir listesini vermektedir. Bunlar
da bu genç kad›n›n zenginli¤i hakk›nda
bir fikir verir. Bu belgeden ö¤renildi¤ine
göre fiekerpare’nin Hocapafla Karaki Ha-
san Çelebi Mahallesi’nde 4 menzil,
Eyüp’de Helvac› Ömer mahallesinde 1 ev,
Emir Nureddin mahallesinde 2 menzil ve
bir dükkan hissesi (Emir Nureddin mahal-
lesi fiehzadebafl›’nda Büyükflehir Belediye
binas›n›n tam karfl›s›nda olan Burmal›
Mescid’in bulundu¤u yer ve çevresidir),
Hac› Köçek (Küçük) mahallesinde iki
dükkan (Sultanhamam›’nda yokuflun ba-
fl›nda), yine ayn› dolaylarda Ba¤çekapuda
Çelebio¤lu Alaaddin mahallesinde arsa,
Küçük Mustafa Pafla’da Debba¤ Yunus
Caddesi’nde menzil, Zeyrek’de bir kahve-
hane, Galata’da Bayezid mahallesinde iki
dükkan, Samatya’da Hac› Hüseyin A¤a
mahallesinde bir ev ve Balat’ta bir arsa his-
sesine sahip oldu¤udur.

Bütün serveti elinden al›nan ve ancak
haline ac›yanlar›n yard›mlar›yla yaflam›n›
sürdüren genç kad›n›n çilesi esas buradan
sonra bafll›yordu. Ferman gere¤i kendisi-
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s. 269-270.
22 Evliya Çelebi, Seyahatname,
1314, C. I, s. 274; a.mlf., a.g.e
(Zuhuri Dan›flman), C.I, s. 290;
a.mlf, a.g.e, 1314, C. I, s. 408;
a.mlf., a.g.e. (Zuhuri Dan›flman), C.
2, s. 108; Naima Mustafa Efendi,
Naima Tarihi, C. 4, s. 1818;
Hüseyin Ayan, Cevri Hayat›, Edebi
Kiflili¤i, Eserleri ve Divan›n›n Ten-
kidli Metni, Erzurum 1981, s. 36;
A. Refik Alt›nay, Kad›nlar Sal-
tanat›, C. 3, s. 73; a.mlf., a.g.e., ‹s-
tanbul 2000, C. 2, s. 46
23 Naima Mustafa Efendi, Naima
Tarihi (Çev. Zuhuri Dan›flman), ‹s-
tanbul 1968, C. 4, s. 1818-1819;
Ahmet Refik Alt›nay, Kad›nlar Sal-
tanat›, ‹stanbul 1924, C. 3, 73-74;
a.mlf., a.g.e, C.2, ‹stanbul 2000,
46-47. Reflat Ekrem fiekerpare’nin
sürülmesi olay›nda onun karayoluy-
la sürgüne gitti¤ini bildirir. Ayr›ca
Naima ve Ahmet Refik’in bildirdik-
leri, fiekerpare’nin rüflvet ifllerini
yürüten Sebzeci Süleyman ve Dede
Osman’›n isimlerini R. Ekrem Dede
Süleyman ve Sebzeci ‹brahim olarak
verir.  Bkz. R. Ekrem Koçu, Kösem
Sultan, 2002 (2.bsk.), C. 2, s. 167,
171.
24 Bu belge bizim için bulunup bir
kopyas› Hilal Kazan han›m taraf›n-
dan bize sa¤lanm›flt›r.
25 Yaln›z bu bilgide garip olan
husus fludur ki fiekerpare’nin sürgüne
yollanmas› ile Evliya Çelebi’nin Er-
menak’dan geçmesi aras›nda yak-
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nin ‹brim’e sürgün gitmesi kararlaflm›flt›.
Yaln›z burada küçük bir noktaya iflaret
edilmesi gereklidir. Evliya Çelebi’nin 12
Muharrem 1671/1672 tarihinde Üskü-
dar’dan yola ç›kt›¤› bat› Anadolu, Ege ada-
lar› ve Anadolu’nun güney bat› bölgelerin-
deki seyahatinde u¤rad›¤› Ermenak’dan
bahsederken buradaki kalede “...Sultan ‹b-
rahim bir avreti anda haps etmifl andan
gayri beni adem yokdur”25 demektedir.
Ancak bu kad›n›n kim oldu¤u ad› verilme-
di¤i için bilinemez. fiekerpare M›s›r’a git-
ti¤ine göre oradan geri çevrilip Ermenak’a
haps edildi¤ine ihtimal verilemez. Ancak
Sultan ‹brahim’in26 gazab›na u¤ram›fl ad›
meçhul bir kad›n›n da Ermenak kalesinde
tutuklu bulundu¤unu düflünmek gerekir. 

fiekerpare’nin sürgün yeri ‹brim kalesi
olmufltur. Bu M›s›r’›n en güneyinde Os-
manl› ülkesinin Habeflistan (Etiyopya) s›-
n›r›ndaki son kalesidir. ‹brim, Roma dev-
rinde Nubya’n›n en önemli merkezlerin-
den biridir. Eski ça¤da M›s›r’a parlak bir
dönem yaflatan Nubya’l›lar›n döneminde
Primis ad›ndaki bu yerde bir mabedleri ol-
du¤u tespit edilmifltir.27 Roma imparator-
lu¤unun da bir merkezi haline gelen Pri-
mis’de h›ristiyanl›k bafllad›ktan sonra bir
kilise de yap›lm›fl ve islamiyetin yay›lma-
s›yla da kalenin içindeki bu kilise camiye

dönüfltürülmüfltür veyahut kilisenin yerin-
de bir cami yap›lm›flt›r. Evliya Çelebi
1672-1680 y›llar› aras›ndaki son M›s›r se-
yahatinde ‹brim’e de u¤rad›¤›n› yazar.28

Bu yerleflim yeri ve Osmanl› ülkesinin en
ucundaki kale hakk›nda bilgi verir. Kale-
nin içinde Süleyman Han ad›na bir cami
bulunmaktad›r. Hatta burada mükellef bir
cebehane ve 40 aded top bulundu¤unu
söyleyen seyyah, kaleyi bir dizdar›n idare-
sinde 200 neferlik bir mehterhanesinin de
bulundu¤unu bildirir. Habeflistan29 ile
olan iliflkilerde ad› tarihte s›k s›k geçen ‹b-
rim’de Osmanl› döneminden kalma bir fley
olup olmad›¤›n› bilmiyoruz. fiekerpare’nin
burada nekadar yaflad›¤› da bilinemez.
Ancak o ça¤›n içinde yaflam›fl olan Evliya
Çelebi fiekerpare’nin bir süre sonra ‹b-
rim’den ç›karak M›s›r’a yerleflti¤ini ve ora-
da öldü¤ünü bildirir.30 Ölüm tarihinin kaç
oldu¤u ve bir mezar›n›n bulunup bulun-
mad›¤› hakk›nda da bir bilgimiz yoktur. 

fiekerpare Kad›n’›n sürgüne yollanmas›
ile birlikte nikahl›s› Kaptan-› Derya Kara
Musa Pafla’ya gelince ancak 5-6 gün sadra-
zaml›¤› olan ve fiekerpare sayesinde yük-
selen bu kifli de gazaba u¤ram›fl ve bilindi-
¤ine göre ‹stanbul’da Yedikule’ye hapsedi-
lerek, fiekerpare’nin sürgüne gönderildi¤i
zamanlarda orada idam edilmifltir. 17.
yüzy›lda baflta Sultan II. Osman olmak
üzere baz› vezirlerin Yedikule’de idam
edildikleri bilinir. Bunlardan Davud Pa-
fla’n›n cesedi Aksaray’da Murat Pafla cami-
ine kald›r›lm›flt›. Girit’in fethinde büyük
hizmeti olan Deli Hüseyin Pafla da yine
Yedikule’de idam edildikten sonra kap›n›n
hemen d›fl›ndaki mermer büyük kulenin
ete¤inde defnedilmifltir. Yak›n tarihlerde
Yedikule’de Yük. Mim. Cahide Tamer ta-
raf›ndan yap›lan restorasyon çal›flmalar›na
kadar burada birkaç mezar tafl› görülürdü.
Aralar›nda Musa Pafla’ya da ait bir tafl olup
olmad›¤› tespit olunamam›flt›r.31

Bu devirde iki Musa Pafla var gibi görü-
nüyor. Bunlardan birisi E¤riboz sular›nda

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

lafl›k 23 y›l geçmifltir. Sürgündeki
kad›n›n bu kadar y›l oralarda kal-
d›¤›na da ihtimal vermek biraz güç
olmaktad›r. Evliya Çelebi, Seyahat-
name, C. 9, ‹stanbul 1935, s. 305;
a.mlf., a.g.e., (Haz. Yücel Da¤l›,
Seyit Ali Kahraman, Robert Dan-
koff), C. 9, ‹stanbul 2005, s. 155. 
26 Sultan ‹brahim’in ölüm tarihine
yak›n ‹stanbul büyük bir facia ile
karfl›laflt›. 6 Cemaziyülahir 1058
(28 Haziran 1648) tarihindeki ‹s-
tanbul depremlerinden ikincisi oldu.
Ve burda belgelerden anlafl›ld›¤›na
göre flehrin içinde büyük tahribat ol-
mufl ve pek çok caminin minareleri
veya esas yap›lar›nda y›k›lmalar ol-
mufltur. Bu hususta bkz. Mustafa
Cezar, “Osmanl› Devrinde ‹stanbul
Yap›lar›nda Tahribat Yapan Yan-
g›nlar ve Tabii Afetler”, Türk Sanat›
Tarihi Araflt›rma ve ‹ncelemeleri I,
‹stanbul 1963, s. 385-388. Sultan
‹brahim’in öldürülmesi de depremden
az sonra 18 A¤ustos’tur. Sultan ‹b-
rahim’in afl›r› derecede kad›nlara
düflkün oluflu onun ‹stanbul kad›n-
lar›n›n nazar›nda adeta bir veli gibi
kabul edilmesine yol açm›flt›r. Böy-
lece “fèministe” bir kiflili¤i oldu¤u
kabul edilerek Ayasofya’n›n yan›n-
daki türbesi kad›nlar taraf›ndan
uzun y›llar ziyaret edilir olmufltur.
27 Bu yerleflim yeri hakk›nda çok et-
rafl› bilgi için bkz. Hans Treidler-H.
Kees, “Primis”, Pauly-Wissowa
Realenzyklopaedie, XXII, 2, 1954,
s. 1976-1994. K›sa bir bilgi için K.
Baedeker, Agypten, Leipzig 1902, s.
369-370; “‹brim”, Kamusu’l-alem,
C. 1, s. 589; “‹brim”, Memalik-i
Osmaniyenin Tarih ve Co¤rafya
Lugat›, s. 48.
28 Evliya Çelebi,  Seyahatname, C.
10, ‹stanbul 1938, s. 841-844. ‹b-
rim’in yeri hakk›nda bkz. Donald
Edgar Pitcher, Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’nun Tarihsel Co¤rafyas› (Çev.
Bahar T›rnakç›), ‹stanbul 1999, s.
203, harita 34.
29 Cengiz Orhonlu, Osmanl› ‹m-
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düflman kalyonuyla yap›lan çarp›flmada
bir gülle isabetiyle flehit olmufltur. Ve va-
siyeti gere¤i cenazesi ‹stanbul’a getirilerek
Üsküdar’da Dedeler kabristan› denilen
yerde defnedilmifltir.  fiekerpare’nin ni-
kahl›s› olan ikinci Musa Pafla’n›n ise kay-
naklar 1647’de idam edildi¤ini haber ver-
mektedir. Bu durum karfl›s›nda Musa pafla-
lar›n iki tane olup olmad›klar› gerçekte ay-
r› kifliler ise herbirinin tarih içindeki var-
l›klar› ve ne surette öldükleri ortaya ç›ka-
r›lmal›d›r. Ve Osmanl› tarihinin nice ka-
ranl›k problemleri gibi Musa paflalar›n tes-
piti de çözüm bekleyen bir konu olarak
kalmaktad›r. fiekerpare’nin nikahl›s› Musa
Pafla’n›n durumu hakk›nda o devrin içinde
yaflam›fl olan Naima flunlar› yazar: 

“Musa Pafla Sultan ‹brahim devrinde
fiehremâneti hizmetinde iken fiekerpare
ad›ndaki musâhibeye intisap ile flöhret ka-
zanm›fl vezirlik ile yeniçeri a¤as›, sonra
defterdar olmufltu. Sonra kapudanl›k veri-
lüp, azledildikten ve Salih Pafla’n›n katlin-
den sonra, sadrazaml›k mührü buna gön-
derilmifl iken, Hezarpâre Ahmed Pafla’n›n
ifli kar›flt›rmas›yle vazgeçilüp, Musa Pafla
Ba¤dat’a gönderilmiflti. Bir iki gün, sadrâ-
zaml›k verildi¤i havadisiyle ad› meflhur ol-
makla böbürlenip, mühür arzusu ile dima-
¤› dolup tafl›p, tamahkârl›k ve âdeta sarhofl
olup, zulüm ve eziyet ile mal biriktirmeye
bafllad›. Ba¤dat’ta ikiyüzden fazla zengin
kimseleri, râf›zîlik suçu ile ve baz› bahane-
ler ile katledüp, mallar›n› ald›¤› tevâtür
halinde yay›lm›fl idi. Bilhassa fiahbendar
Hoca Hasbullah adl› Acem’in biraderi ki,
vezir Murad Pafla Ba¤dat a¤as› iken kar-
deflli¤i idi, hapsedüp “Murad A¤a’ya kar-
dafll›¤› var” deyu rica edenleri eslemeyüp,
biraz sonra katlederek pek çok mal›n› zap-
detmiflti. Evvelce yeniçeri a¤as› iken Mu-
rad A¤a’n›n yerine Pirinçcizâde’yi Kethü-
da yeri ettikte, Murad A¤a’n›n bir miktar
maldan ayr›lmas› ve kapudanl›k ile Girid’e
vard›kta, Murad a¤aya baz› azarlar fleklin-
de söylenmesi olup, aralar›nda eskiden be-

ri kin ve nefret vard›. Evvelce Ba¤dat’tan
kupcular kethüdas› Mimar mustafa’s›na
mektup gönderip; “‹stanbul’da olan ihtilal
malûmum oldu. Evvelce falan fleyh ve fa-
lanca¤›z bana, a¤a ve pafla olaca¤›m› ha-
ber verüp, sözleri gerçek ç›kt›. fiim de ‹s-
tanbul’a vard›¤›m›zda sadâret-i uzmâya
nail olaca¤›m›z› müjdelediler. Gaafil bu-
lunmayas›n...Enderûn-u Humâyunda sözü
geçer olanlara yanafl›p çal›flmaktan geri
durmayas›n!” deyu olmayacak sevda ve ba-
t›l hayaller ile bu çeflit halt›yat› yazd›. Mi-
mar Mustafa’s› dedikleri sefih, hilekar da,
bu çeflit herzeleri yayup, paflas›n› ve ken-
disini dile düflürdü. Musa Pafla Ba¤dat’tan
azlolunup, Üsküdar’a geldikte, Sadrâzam
dahi Gürcü-Nebi müdafaasiyle meflgul ol-
makla, hastal›¤›n› bahane edüp, vezire u¤-
ramad›. Enderun halk› ile eskiden beri
olan tan›fl›kl›¤›na ma¤rur olarak ‹stanbul’a
geçüp kap›c›lar kâtibi Hüseyin Efendi ile
gizlice müftüye ve baz› yerlere varup, en-
derun taraf›na para ve hediyeler verdi de-
yu yalan ve yanl›fl sözler iflitildi. Vezîr-i
âzam, Gürcü-Nebi meselesini bertaraf
edüp ‹stanbul’a gelince Recep ay›n›n bi-
rinci günü ad› geçen Musa Pafla’y› Yediku-
le’ye gönderüp, büyük divanda Hüseyin
efendiyi huzuruna getirüp: 
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paratorlu¤u’nun Güney Siyaseti:
Habefl Eyaleti, Ankara 1996
(2.bsk.)
30 Evliya Çelebi eserinin birinci cil-
dinde ‹stanbul ve çevresinden bah-
sederken Eyüp’deki türbesi
münasebetiyle fiekerpare’nin ‹brim’e
sürülmüfl oldu¤unu fakat IV. Meh-
med döneminde buradan ç›karak
M›s›r’da yaflad›¤›n› ve orada öl-
dü¤ünü bildirmifltir. Bkz. Evliya
Çelebi, Seyahatname, 1314, C. I, s.
408; a.mlf., a.g.e. (Zuhuri Dan›fl-
man), C. 2, s. 108.
31 Halil Ethem Eldem, Yedikule
Hisar›, ‹stanbul 1932, s. 27, 40.
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“Kap›c›lara niçün tamamen ulufeleri ve-
rilmedi?” deyu bahâne edüp, hapsine fer-
man etti. Ve “ben sana, Musa paflan›n önü-
ne düflüp, kapu kapu gezdirmeyi ö¤reti-
rim” deyu içindekini d›flar›ya vurdu. Cuma
günü padiflah› süleymaniye’ye Cuma na-
maz›na ç›karup, flahbender Hasbullah ve
baz› flikayetçiler, has›rlar yakup, rika’lar
sunup, kapucular kethüdas› rika’lar› padi-
flah›n iflaretiyle alup, Padiflah’›n eline ulafl-
t›rd›. Ertesi cumartesi günü, vezir-i azam
içeriye varup, telhis edüp, hatt alup, Pazar
gecesi Musa Pafla’y› katleyledi. Ve Hüse-
yin Efendi’nin mallar›n› zaptedüp sal›ver-
di”.32

fiekerpare ile para h›rs› bak›m›ndan çok
uyufltu¤u anlafl›lan bu Musa Pafla anlafl›ld›-
¤›na göre Sultan ‹brahim’in son y›llar›nda
kar›fl›k bir tak›m entrikalar›n içine bulafl-
m›fllar. Ve bu da fiekerpare’nin uzaklara
sürgün edilmesine, nikahl›s› Musa Pafla’n›n
ise idam›na sebep olmufltur. Ayvansara-
yi’de ayn› y›llarda yaflayan bir Musa Pa-
fla’dan bahsetmekte ise de mezar kitabe-
sinde geçen ceng kelimesinden bunun E¤-
riboz’da flehit olan Musa Pafla olmas› daha
muhtemel görünür.33

Türbenin önündeki sebil maalesef ya-
k›n tarihlerde y›k›l›p ortadan kald›r›lm›fl-

t›r. Esas bina ise Türbeleri Koruma ve Ya-
flatma Derne¤i taraf›ndan esasl› surette
onar›larak kubbesinin malakari nak›fllar›
tazelenmifl ayr›ca üst s›ra pencerelere de
renkli camlardan revzenler yap›lm›flt›r.
Böylece fiekerpare türbesi ‹stanbul Türbe-
ler Müdürlü¤ü’nün kontrolünde bir eski
eser olarak korunmaktad›r. ‹çinde Abdur-
rahman A¤a (Pafla) ile Hasan A¤a’n›n san-
dukalar› bulunmaktad›r. 

Türbeye bitiflik sebilden baflka fieker-
pare Kad›n’›n hayrat› olan bir çeflmesi de
Galata’da bulunuyordu.34 Karaköy’den
Tophane’ye uzanan Necati Bey Caddesi’-
nin sa¤ taraf›nda Tophane meydan›na ya-
k›n bir kesimde olan Sultan II. Bayezid
Camii’nin bitifli¤inde olan bu çeflme ondo-
kuzuncu yüzy›l›n ortalar›nda ortadan kal-
d›r›lm›flt›r. Ayn› y›llarda camii yeni bafltan
o y›llar›n üslubuna göre infla edildi¤inde
çeflme de mimari hüviyeti olmayan kemer-
li iki nifl halinde yap›lm›fl, üzerine de fie-
kerpare çeflmesi oldu¤unu belirten bir ki-
tabe ile 1875 tarihi yaz›lm›flt›r. Bugün gö-
rülen kitabe flu flekildedir: 

Geçme iç ab-› zülalden flifad›r yar-ü a¤yare
Çeflmenin baniyesi Sarayl› fiekerpare
1292 (1875)
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32 Naima Mustafa Efendi, Naima
Tarihi (Çev. Zuhuri Dan›flman), C.
4, s. 1957-1959.
33 Hüseyin Ayvansarayi, Vefeyat-›
Selatin ve Meflahir-i Rical (Haz.
Fahri Derin), ‹stanbul 1978, s.
47’de E¤riboz’da flehit olan ve kab-
rinin Üsküdar’da Dedeler Kabris-
tan›’na getirilen Musa Pafla’n›n
mezar kitabesini flöyle verir: Sadr-›
dindâr-› velî rütbe o hemnâm-› kelîm
/ Çün kapudânl›¤›yla eyledi ‘azm-i
deryâ / Niçe hizmetler edüp h›sn-›
Girid üstine / Hem gazâ hükmünü
her vechile k›ld› icrâ / Ceng-i der-
yada flehid oldu o gazi âhir / Eyliye
âna Hüdâ cennet-i ‘adni me’vâ /
Kalem-i mebde-i gül fevtine yazd›
târih / ‘Azm-i firdevs-i ma’ad eyledi
Musa Pafla, sene 1057;  Naz›m
Poroy’un ‹stanbul’da Gömülü
Paflalar adl› kitab›nda Musa
Pafla’n›n mezar› hakk›nda bilgi
verilmemifltir.
34 ‹. H. Tan›fl›k, ‹stanbul Çeflmeleri,
II, s. 219; Mehmed Raif, Mir’at-›
‹stanbul, s. 453-454; Affan Egemen,
‹stanbulun Çeflme ve Sebilleri, ‹stan-
bul 1993, s. 783.
35 Ömer Faruk fierifo¤lu, Su
Güzeli, ‹stanbul 1995, s. 42; ‹.
Kumbarac›lar, ‹stanbul Sebilleri, ‹s-
tanbul 1938, s. 25; Engin Özdeniz,
‹stanbul’daki Kaptan-› Derya Çefl-
meleri ve Sebilleri, ‹stanbul 1995, s.
380; Affan Egemen, ‹stanbulun Çefl-
me ve Sebilleri, ‹stanbul 1993, s 621;
Hüseyin Ayan, Cevri, Hayat›,
Edebi Kiflili¤i, Eserleri ve Divan›n›n
Tenkidli Metni, Erzurum 1981, s.
307.
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fiekerpare’nin nikahl›s› Kara Musa Pa-

fla’n›n da ilkbal devrinde iken bir çeflme ve

sebil yapt›rd›¤› yolunda bir iddaa vard›r.

Gerçekten 1640-50 y›llar› aras›nda bir

Musa Pafla’n›n Alay köflkü yak›n›nda bir

yerde bir çeflme infla ettirdi¤i bu esere yi-

ne ayn› flairin yani Cevri Çelebi’nin yazd›-

¤› tarihten anlafl›lmaktad›r.35

Sahibü’l-cud ü veli-mertebe Musa Pafla
Ki olur H›zr-› hidayet ana her yolda delil
Getürüp himmeti bir ab-› hayat-efzay›
Bu güzer-gehde sebil itdi hayr-› cemil
Teflneler suy›n› içdükçe safayile diye
Ab-› kevserle mükafat›n ide Rabb-› celil
Meflreb-i paki olup hayra hemifle meyyal
Tab-› feyyaz› kerem-küster ola ‘ömri tavil
Didi ilham ile tarih-i binas›n Cevri
Hak bu kim ayn-i sevab oldu bu sedd-i sebil
1051

Bu hayrat yap›s›ndan Evliya Çelebi de

k›saca bahsederek kitabesinin sadece son

m›sras›n› verir.36 Yak›n tarihlerde çeflme-

ler ve sebiller hakk›nda araflt›rma yapan

yazarlar›n hepsi bu tarihi eseri anmakla

beraber yeri hakk›nda bir bilgi vermemifl-

lerdir. Alay Köflkü’ne yak›n Sirkeci’den

gelen Salk›m Sö¤üt caddesi ile Alay Köfl-

kü aras›nda bugün bir tanesi bir ev duvar›-

na bitiflik, di¤eri ise Sur-› Sultani’nin

önünde olmak üzere iki çeflme bulunmak-

tad›r ki bunlar çok sonraki tarihlere aittir.

Alay Köflkü’nün az ötesinde Sur-› Sulta-

ni’nin Gülhane park›na girifl kap›s›n›n ön

ve arkas›nda da iki çeflme bulunmakta ise

de bunlar›n da Musa Pafla ile ilgisi yoktur. 

Onyedinci yüzy›l›n ilk yar›s›nda yafla-

yan Sultan ‹brahim’in sarayl›s› fiekerpare

Kad›n’›n trajik say›labilecek hayat hikaye-

sinin flimdilik bilindi¤i kadar›yla özeti

bundan ibarettir. Ve Eyüp meydan›ndaki

türbe bu trajik hayat›n bir simgesi olmak

üzere bugün hala meydan›n bir köflesini

süslemektedir37. Yaz›m›z›n bafl›nda da ifla-

ret etti¤imiz gibi Alman flairi Heine’nin

sözü Eyüp Sultan semtindeki türbede bü-

tün canl›l›¤› ile kendisini belli etmektedir.

Bu küçük tafl yap› Osmanl› tarihinin entri-

kalarla, karmafl›k olaylarla dolu bir döne-

minin abidesi olarak ‹stanbul tarihindeki

yerini almaktad›r.38
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36 Evliya Çelebi, Seyahatname, C.
1, s. 329; a.mlf., a.g.e. (Zuhuri
Dan›flman), C. 2, s. 31; Yüksel Yol-
dafl Demircanl›, ‹stanbul Mimarisi
‹çin Kaynak Olarak Evliya Çelebi
Seyahatnamesi, ‹stanbul tsz., s. 454.
37 Türbe bugün temiz ve bak›ml› bir
halde bulunmaktad›r. Ancak yak›n
tarihlerde yap›lan restorasyonda
baz› hususlarda yeteri kadar dikkatli
davran›lmad›¤› da gözden kaç-
mamaktad›r. ‹çeride duvarlar raspa
edilmifl, malakari kalem iflleri
yenilenmek suretiyle tazelenmifl. Bir
di¤er önemli husus da kap› üzerindeki
kitabenin alt k›sm› çimento ile
kapat›lm›flt›r. Di¤er taraftan metinde
de belirtildi¤i gibi türbenin eki olan
sebil bütünüyle ortadan kald›r›lm›flt›r
ki bu da önemli bir kay›pt›r.
38 Bu araflt›rmam›z› haz›rlarken
çal›flmalar›mda yard›mc› olan Sema
Do¤an ve Hilal Kazan han›mlar ile,
Serdar Bekar’a, türbenin resimlerini
çeken ‹lhan Hattato¤lu’na ve tür-
bedeki incelemelerimizi kolaylaflt›ran
Türbeler Müdürü Say›n Erkan
Güven’e teflekkür etmeyi bir borç
bilirim. 
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GÖRSEL KAYNAKLARDA

EYÜP YALILARI, 
EYÜP M‹MAR‹S‹ 

VE KORUMA

Prof.Dr. Gönül CANTAY

Z

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›n çekirdek oluflturdu¤u flehirler
(yerleflmeler) konusunda yapt›¤› araflt›rma, uygulama ve çal›flmalar bulunmaktad›r. 

Ayr›ca Anadolu Türk Mimarisi içinde t›p medrese ve darüflflifalar› 
ile ilgili araflt›rma, inceleme ve yay›nlar›yla tan›nmaktad›r. 

Günümüzde de bu çal›flmalar›n› yogun bir biçimde sürdüren Gönül Cantay, 
Edirne Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu’nun da üyesi olup, 

Trakya ve Canakkale bölgesi ile ilgili konularda araflt›rma ve yönlendirmeler yapmaktad›r. 
Yazar›n bilimsel bildiri, makale, araflt›rma yaz›lar› ve yay›nlanm›fl kitaplar› bulunmaktad›r.
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Eyüp tarihi topografyas›yla sur içi ‹s-
tanbul’undan  ayr› olarak geliflme gösteren
bir yerleflim olmufltur. Do¤u Roma Bizans
kaynak bilgileri d›fl›nda Eyüp’ün Türkle-
flen as›l yerleflimi ve geliflimi Fetih’ten son-
ra Hz. Eyüp-el Ensari’nin mezar›n›n bu-
lunmas› ve türbe inflaas›yla bafllam›flt›r. Bu
türbe yap›s›ndan sonra Eyüp kutsanarak
ziyarete aç›lm›fl ve türbeye ba¤l› cami ve
di¤er yap›lar›n inflaas›yla (1459) oluflan
Eyüp Sultan Külliyesi etraf›nda iskân olufl-
mufltur. Eyüp’ün önemini belirleyen sade-
ce Hz. Muhammed’in sancaktar› olan
Eyüp-el Ensari’nin türbe oluflumu ile ziya-
retler de¤il, ayn› zamanda Yavuz Sultan
Selim’in kutsal emanetlerle birlikte ‹slâm
dünyas›n›n halifeli¤ini de Osmanl› hü-
kümdarlar›n›n flahsiyetinde bütünlefltirme-
si sonucu, hilafet k›l›c›n› kuflanma törenle-
rinin burada yap›lmas›, ‹stanbul d›fl›ndaki
bu semti, bu külliye bütünlü¤ünde âdeta
Kâbe’lefltirmifltir. Bu durum özgün co¤rafi
topografyas› günümüzde çok de¤iflmifl ve
âdeta görünmez olmas›na ra¤men elimiz-
deki baz› kaynaklar buradaki iskân›n za-
man içindeki oluflumunu da bize yans›t-
maktad›r.

Eyüp Semti’nin çekirde¤ini oluflturan
Eyüp Külliyesi d›fl›nda bir mahallesini de
tan›yoruz. Bu mahalle de Cezerî Kâs›m
Pafla mahallesidir ve Ka¤›thane deresinin
a¤z›ndaki yap›laflmay› görüyoruz. Böyle
bir yap›laflmay› buldu¤umuz en erken ta-
rihli eser (1536-37) MMaattrraakkçç›› NNaassuuhh’un

““BBeeyyaann--›› MMeennaazziill--ii SSeeffeerr--ii IIrraakkeeyynn”” adl›
eserdir. Haliç’in k›y›lar›n› bu eserde takip
etmekten öte Ka¤›thane deresi a¤z›na ka-
dar büyük gemilerin iflledi¤ini tespit edi-
yoruz. (Res.1a,b)

‹stanbul tarihi topografyas› içinde
Eyüp Semti’ni 16. yüzy›l ortalar›nda yeni-
den görsellefltiren ikinci kaynak, Leiden
Bibliothek’de bulunmaktad›r. Melchior
Lorichs’in tomar halindeki ‹stanbul görü-
nümleri, Eyüp’ü bize Haliç’ten tan›tmakta-
d›r. Bu iki kaynak aras›ndaki fark hemen
görülmektedir. Zaman dilimi olarak iki
kaynak aras›nda 22 y›l gibi bir süreç oldu-
¤u hesapland›¤›nda, bu çeyrek asr› bile
bulmayan süreç içinde Eyüp’ün bir hayli
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Res.1a,b

Res.2

Res.2a,2b

Res.2c,2d,2e
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yo¤un iskâna kavufltu¤u anlafl›lmaktad›r.
(Res.2) K›y›da yap›lm›fl büyük binalar,
Haliç’e uzanan bir iskele bitifli¤inde k›y›y-
la s›n›r oluflturan iki katl› oldu¤u anlafl›lan
kare planl› bir han (Res.2a), gene fevkâni
veya iki katl› olarak yap›lm›fl büyük bina-
lar (depolar) ile konut yap›lar›n›n yer ald›-
¤› görülür ve bu yap›laflman›n co¤rafi to-
pografyaya uyum gösterdi¤i de anlafl›l›r.
(Res.2b) Yap›laflma k›y› ile tepelerin etek-
leri aras›ndaki alanda gerçekleflmifl, yap›-
lar dini mimari d›fl›nda ticaret yap›lar› ve
konut yap›lar› olarak yer alm›flt›r. Ticaret
yap›lar› k›y›da bir k›y› kervansaray› ve de-
po yap›lar› olarak görülüyor. Özellikle
Osmanl› ticaret yap›lar›na plan kurgusu
olarak bakt›¤›m›zda, han›n kare plan üze-
rine tek katl› kargir yap› oldu¤u ve üzeri-

nin tonoz örtülü oldu¤u anla-
fl›l›r. (Res.2a) Depo yap›lar›
ise gene kârgir olup daha,
çok dikdörtgen plan üzerine
tek meyilli, diflli çat› ile örtül-

müfl yap›lard›r. (Res.2b) Bu üst örtünün
her bir difli iç mekân bölümlenmesini de
aç›klar durumdad›r. Her bir difl alt›na cep-
hede ikifler pencere aç›lm›flt›r ve k›y›ya or-
tada iki kap›yla aç›l›r. K›y›daki yap›laflma-
n›n kaz›k sistemi üzerinde gerçeklefltirildi-
¤i de görülmektedir. 

Eyüp’ün, Defterdar Burnu taraf›nda ise,
(Res.2c) kare plan üzerine çok dik, konik
çat›l›, minareli, bir mescidin varl›¤› aç›k
bir flekilde okunur. Mescidin önünde mey-
dan›ms› alan görülür. K›y› ile bu alan ara-
s›nda dahi yap›laflma bir s›ra k›y›da ahflap
yap› olarak görülmektedir. Bu ahflap yap›-
lar›n e¤imli çat›lar› da kiremit kapl›d›r.
Tam burunda yer alan harap kârgir, yan›n-
da befl ç›kmal› cephesiyle ve k›y›ya aç›lan
kap›s› ve iskelesiyle bir yal› yer al›r.
(Res.2d) Ayn› durum (Res.2e) Eyüp Camii
önündeki yap›laflmada çift meyilli, kire-
mitli çat› ile örtülü üçgen cephesiyle Ha-
liç’e bakan binan›n önünde tek meyilli ça-
t› ile örtülü sundurman›n varl›¤›, Eyüp
Semti’nde iskân eden veya ziyarete gelen-
lerin dinlendikleri kahvehane türü yap›lar
olmal›d›r.

Cami çevresinde konut yap›lar›n›n do-
kusu görülmekle beraber, camiyi çeviren
bir a¤açl›kl› yeflil alan›n varl›¤› da okuna-
bilmektedir. (Res.3,3a) Caminin sol tara-
f›nda hemen hemen kare planl› çift meyil-
li çat›l› ve bacal› binalar ile caminin sa¤ ta-
raf›nda Ka¤›thane etekleri üzerinde yeflil
doku içinde konut yap›lar›n› ay›rt etmek
mümkün oluyor. Eyüp’ün iki koy üç tepe
uzant›s› üzerindeki yerleflimi bugün de
afla¤› yukar› özgün çekirdekte tespit edile-
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Res. 3, 3a, 3b

Res. 4a

Res. 4c, 4b

Res. 4
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biliyor. MM.. LLoorriicchhss’’iinn bbuu 1166.. yyüüzzyy››ll oorrttaallaa--
rr››nnddaann bbiizzee uullaaflfltt››rrdd››¤¤›› EEyyüüpp ggöörrüünnttüüssüünnddee
yyeerr aallaann yyaapp››llaaflflmmaann››nn öözzeelllliikkllee kk››yy››llaarrddaakkii
ttiiccaarrii yyaapp››llaarrddaa vvee kkâârrggiirr kkoonnuutt yyaapp››llaarr››nn--
ddaa aahhflflaapp bbaa¤¤ddaaddîî üüzzeerriinnee ss››vvaa oolldduu¤¤uu aann--
llaaflfl››ll››yyoorr.. BBuu ddaa yyaapp››llaarraa cceepphheelleerrii iittiibbaarriiyy--
llee kkooyyuu,, ssaa¤¤llaamm kkoonnttuurrllaarr kkaazzaanndd››rr››yyoorr..
(Res.3b)

Eyüp Semti’nin Fetih’le bafllayan yap›-
laflmas›n›n 16. yüzy›lda  yo¤unlaflt›¤› M.
Lorichs’in çal›flmas›nda takip ediliyor. Bu
durumun devam etti¤i 18. yüzy›lda Ka¤›t-
hane s›rtlar›nda yap›m›na bafllanan SSaaddaa--
bbaadd SSaarraayy›› yap›lar› ve e¤lence diyar› hali-
ne gelmesi, Eyüp’ün de yeniden yap›lafl-
mas›n› gündeme tafl›d›¤› ve Eyüp bu yüz-
y›lda yeniden yap›laflma d›fl›ndaki Haliç

kuzey k›y›lar›ndaki Eyüp’ün revaçta oldu-
¤unu gösteriyor. Bu yap›laflmay› da biz ar-
t›k s›radan bir yap›laflma olarak göremiyo-
ruz. Çok katl› büyük pencereli sahil saray-
lar›n›n k›y›larda yer ald›¤›n› belgelerden
tan›k oluyoruz. (Res.4-Barlett) Bu k›y› ya-
p›laflmas›n›n ZZaall MMaahhmmuutt PPaaflflaa KKüülllliiyyeessii
önünden bafllayan bbüüyyüükk ssaahhiill ssaarraayy›› yap›-
s›, k›y› kanad› üç katl› ahflap çat›l›, kiremit
örtülü olarak infla edildi¤i görülürken, Zal
Mahmut Pafla Külliyesi çevresindeki ko-
nut yap›lar› da benzer örnekler oluyor. K›-
y›da yer alan aradaki yap›lar›n da k›y›ya
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Res. 5, 5a, 5b

Res. 6
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ba¤l› parsel durumlar› üzerinde aç›k ç›k-
malar› olan ve özel iskele ve kay›khanele-
rinin bulundu¤u evler oldu¤u görülüyor.

(Res.4a) Arada ise ‹mâret’in kemerli, aç›k-
l›kl› duvarla k›y›dan ayr›ld›¤› anlafl›l›yor.
‹mâretin sa¤›nda ise, (Res.4b) k›y›da üst

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

Res. 7, 8

Res. 9a, 9b

Res. 10, 10a
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katlar› ahflap desteklerle tafl›nan, ç›kmala-
ra sahip, çok katl› ve çok pencereli yal›la-
r›n yer ald›¤› görülüyor. (Res.4c) BBaarrlleetttt’in
gravüründen okunan sivil konut yap›lar›
böyle iken, FFllaannddiinn’in Eyüp Sultan resim-
lerinde k›y› fleridindeki yap›laflma tama-
men ahflap (Res.5) olarak k›y› konutlar› ve
kahvehaneler olarak alg›lan›rken, gerisin-
de AAlllloomm’un Mihriflah Sultan Sebili hü-
kümdar›n at›yla resmedildi¤i sahne olarak,
yol ile iskelenin birleflti¤i konumuda belir-
liyor. (Res.6) Günümüzde korumaya al›-
nan bu dokuda maalesef sivil k›y› konutla-
r›na yer verilmemifl ve altlar› kay›khane,
üstleri kahvehane olarak, iskelenin iki ya-
n›nda s›ralanan yap›lar ortadan kalkm›fl
bulunmaktad›r. (Res.5a) Bu k›y› dokusun-
da yer alan gerek konut, grekse ticari
amaçl› kahvehane yap›lar›n›n, tamamen
ahflap oldu¤u ve yap›laflman›n kaz›klar
üzerine gerçeklefltirildi¤i bu resimlerden
aç›kça okunmaktad›r. Gene ahflap mimari-
de cephelerin bindirme tekni¤inde ahflap-
la kapland›¤› aç›kça okunabiliyor. 

Eyüp Sultan’da konut mimarisi örnek-
lerinin 16. yüzy›ldan bafllayan görsel ta-
n›klar› dini mimarî d›fl›ndaki yap›laflman›n
ahflaba dayal› olarak gerçekleflti¤ini gös-
termekte, bunun delili olarak da günümü-
ze ulaflan birkaç örnek Eyüp’te koruma
amaçl› onar›mlarla eski dokuyu devam et-
tirmeye haz›rlanm›fl bulunmaktad›r.
(Res.5b,6)

AAnnccaakk yyaapp››llaarrddaa ggeerrççeekklleeflflttiirriilleenn oonnaa--
rr››mmllaarr ggeerrççeekk,, ddoo¤¤rruu vvee ssaammiimmii oonnaarr››mmllaarr
mm››dd››rr?? EEyyüüpp SSuullttaann BBeelleeddiiyyeessii ttaarraaff››nnddaann

ggeerrççeekklleeflflttiirriilleenn oonnaarr››mmllaarr ggeerrççeekk yyaapp›› ddoo--
kkuussuunnuu mmaaaalleesseeff kkoorruuyyaann oonnaarr››mmllaarr oollmmaa--
mmaakkttaadd››rr.. BBuunnuunn nneeddeennlleerrii oonnaarr››mmddaa ddeevv--
lleettiinn yyaassaa vvee kkuurraallllaarr››nn››nn mmiimmaarrllaarr ttaarraaff››nn--
ddaann ggöörrmmeezzddeenn ggeelliinnmmeessii,, aall››nnaann kkuurruull
kkaarraarrllaarr››nn››nn oonnaarr››mmddaa iiflfllleemmeeddii¤¤ii vvee eenn
öönneemmlliissii ddee hheerr bbööllggeenniinn öözzeellllii¤¤iinnee vvee kkoo--
rruunnmmaass›› ggeerreekkllii kküüllttüürr vvaarrll››¤¤››nn››nn mmaallzzeemmee--
ssiinnee bbaa¤¤ll›› oollaarraakk,, uuyyuullmmaass›› ggeerreekkeenn iillkkee
kkaarraarrllaarr››nn››nn uuyygguullaammaacc››llaarr ttaarraaff››nnddaann yyookk
ssaayy››llmmaass››,, yyaa ddaa kkoollaayycc›› ddaavvrraann››flflllaarr ggiibbii,,
oonnaarr››mm mmiimmaarr›› oollmmaayy››flflllaarr››yyllaa iillggiillii oollaann
bbiirr ssoonnuuççttuurr.. Son y›llarda Eyüp Sultan Be-
lediyesi’nin yapt›¤› baflar›l› çal›flmalar için-
de yer alan konut onar›mlar›yla ilgili hata-
l› ifllemleri sizinle paylaflmak istiyorum.

Kültür Müdürlü¤ü binas›n›n yer ald›¤›
sokaktan bafllayal›m gezintiye, hemen he-
men eenn hhaarraapp dduurruummddaa oollaann yyaapp›› ddaa bbiillee
ttaamm bbiirr rrööllöövvee çç››kkaarrmmaa iimmkkâânn›› vvaarrdd››rr. Ko-

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

Res. 11, 11a
12c, 12b

Res. 12, 13
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runmas› gerekli bir yap›ya plan ve yüksek-
lik (gabari) aynen muhafaza edilerek ve
doku de¤iflikli¤i yap›lmamal›d›r. Doku de-
¤iflikli¤i yap›n›n baflka bir malzeme ile ya-
p›lmas› sonucunu ortaya koyar ki, oo yyaapp››
yyaapp››lldd››kkttaann ssoonnrraa kkoorruunnmmaass›› ggeerreekkllii bbiirr
yyaapp›› mm››,, yyookkssaa bbaaflflkkaa bbiirr yyaapp›› mm››?? (Res.7)

Birinci örnek; korunan yap› eski yap›
olmaktan ç›km›fl, ahflap dokuya sahip böy-
le bir yap›n›n yerine betonarme ve yüzeyi
ahflap kaplamal› bir yap› yer alm›flt›r.
(Res.8) Böyle bir yenilemede hiçbir unsur
orijinali gibi de¤ildir. Yasa’n›n sulu me-
kânlarda farkl› malzeme kullan›m›na im-
kân verdi¤i, di¤er dokularda ise özgün
malzemenin eflde¤eri malzeme ile ölçüleri

de¤ifltirilmeden yenilenmesi gerekti¤i il-
kesine ayk›r› bir yap›laflmad›r. Bu yap›yla
ayn› s›rada görülen iki yap›dan ortadaki-
nin bütün tekni¤i okunmaktad›r.
(Res.9a,9b) Yap› bozulmufl olmas›na ra¤-
men ölçüleri itibariyle sa¤l›kl› bir rölöve
ve detaylar› ç›kar›labilir, durumdad›r. He-
men yan›ndaki, ayn› planda ve ayn› ölçü-
lere sahip bir yap› olmas›na ra¤men ona-
r›mdan sonraki hacimsal de¤iflikli¤i ç›kma
boyutlar›ndan bafllayarak farkl›laflt›¤› gö-
rülmektedir. (Res.10, 10a) Bu yap›da yan-
g›n duvar›n› aflan yan cepheden aç›kça an-
lafl›ld›¤› gibi, çat› mahyas›na ulaflan bina
üst kenar› ile büyüyen kapal› ve aç›k ç›k-
ma, aç›k ç›kman›n iki taraf›nda çat› aras›-
na yerlefltirilen mekânlar›n boyutu farkl›
pencereler, korunmas› gerekli yap› ile ye-
rine yap›lacak yap›n›n belirgin rant zihni-
yetini ortaya koyarken, bu yap›n›n korun-
mas› gerekli yap› olup olmad›¤›n› tart›fl-
maya aç›yor. 

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

Res. 14, 15

Res. 14a, 16

Res. 17a, 17
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Hemen yan soka¤a girmeden köfle ba-
fl›nda daha önce mütevazi ölçüleriyle tan›-
d›¤›m ahflap yap›n›n heybetli halini görü-
yorsunuz. (Res.11) Bodrumda kat planla-
mak için subasman yükseltilmifl, estetik
ç›kmalar cepheye güdük bir ifade vermifl,
(Res.11a) betonarme saçak ise keskin kon-
türleriyle ahflap yap›n›n yumuflak saçak
konturlar›n›n yerini sert bir ifade alm›fl,
kap› aç›kl›¤› üzerindeki kapal› ç›kma ile
üstündeki aç›k ç›kma proporsiyon olarak
orijinalinden uzaklaflt›¤› gibi, yap›ya orta
bölüm ç›kmas›yla kaynaflmayan, bir du-
rum kazand›r›lm›flt›r. (Res.11a, 11b, 11c)
Yap› iki sokak aras›ndaki köfle bafl› cephe
kurulufluyla tek bafl›na mutevazi ölçülerle
ahflap olarak alg›lan›rken bu hüviyetini
kaybetmifl, bu da yetmiyormufl gibi bitiflik
nizam yap›yla da bütünlefltirilmifltir. Bu
yap› da art›k eski, ahflap korunmas› gerek-
li kültür varl›¤› hüviyetini kaybetmifltir.
(Res.12,13)

SSookkaakkttaa HHaalliiçç’’ee ddoo¤¤rruu ddeevvaamm eettttii¤¤ii--
mmiizzddee ssooll ttaarraaffttaa ggöörrddüü¤¤üümmüüzz yyaapp››llaarr aaccaa--
bbaa eesskkii yyaapp›› mm››?? YYeennii yyaapp›› mm››?? gibi düflün-
celer getiriyor insan›n akl›na. ‹flte size sol-
da ölçüleri bozulmufl kapal› ç›kmalar âde-
ta cepheye yük olmufllard›r. (Res.14,14a)
Çünkü tafl›y›c› konsollar› ortadan kalkm›fl,
daha da vahim bir örnek hemen bitiflikte-
ki yap›. Bu yap› A¤r›’da yap›lacak Nuh’un
Gemisi Sempozyumu’na haz›rlad›¤›m ko-
mik örneklerden bir tanesi gibi. (Res.15)
Korunmas› gerekli eski yap›yla iliflkisi
plan, cephe, malzeme ve kat olarak ilgisi
kalmam›flt›r. Beni çok güldüren ve üzen
bir yap› hemen yan›nda, yeni bir betonar-
me, ayn› âkibetleri gördü¤ümüz, yap›lan
onar›m (restorasyon) yeni yap›laflma! Bu
böyle devam ederken flimdi biraz detayla-
ra geçelim. Bu yap›lar›n kaçak üst katlar›n-
dan bafllayal›m. (Res.16) 

Bir di¤er kirlilik, köfledeki kârgir yap›-
n›n ç›kmalarla üst katta bir oda kazanma
örne¤i, burada amaç iki yan odan›n büyü-
tülebilmesi ve soka¤a iki taraftan ç›k›larak,

küçük bir alanda büyük bir oda elde et-
mek. (Res.17,17a)

Eyüp Sultan Belediye’si yol kotlar›n› in-
dirdi¤inden söz ediyor. Bu sokaklarda su-
basman veya bodrum katlar› pencereleri
dolmufl durumda. (Res.18,18a) Bir baflka
yanl›fl yap›laflma ise bu yap›da hem bütün-
de hem detayda görülüyor. Balkon korku-
luklar›, cephede çok renklilik, özgün yap›
kullan›larak büyük bir yap› oluflturulmufl.

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

Res. 18a, 18b
18

Res. 19
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Sokak kotlar›n›n indirilmedi¤i bu kareden
de anlafl›l›yor. (Res.19) Yeni imâr duru-
muyla yap›lan yap›lar›n çevreye sayg›s›zl›-
¤› ve mezarl›kta flahidelerin yol tafl› olarak
kullan›ld›¤› da tespit edilmifltir. (Res.19b,c)

Kültür Müdürlü¤ü’nün yan›ndaki yan›k
binan›n dokusu mevcut. ‹‹llkkee kkaarraarr››nnaa ggöörree
bbiirr rreessmmii bbiillee oollssaa yyaapp›› aayynneenn yyaapp››llaaccaakktt››rr..
Umar›m bu yap› tüm ölçü ve malzemesiy-
le korunarak onar›l›r. Yoksa di¤erleri gibi
komik görünüm kazan›r. (Res.20,20a,20b)

Bu yap›da da ne kadar sahte bir cephey-
le karfl›laflt›¤›m›z görülüyor. Tamamen be-
tonarme olmufl, uydurma bir cumba pano-
sunun demir flebekeye sonradan raptedil-
mifl olmas›. Büyük bir ihtimalle kurul dos-
yas›nda eski resmi oldu¤u için bu yudurma
yola gidildi. (Res.21,21a)

Rutubete aç›k olsun veya olmas›n ahflap
mimaride kaplama tahtalar›n›n belli bo-

yutlar› oldu¤u bilinir. Yan yana dizilen bir
s›ralamayla ve köfleleri pahl› böyle bir
kaplama gerçekle örtüflmedi¤i gibi, pence-
re sövelerinde görüldü¤ü gibi ahflab›n bo-
yanmas› da gerçekle örtüflmeyen bir du-
rumdur. (Res.22)

Yanm›fl ahflap yap› gibi (Kültür Müdür-
lü¤ü yan›nda) kurtar›lmay› bekleyen üç
katl› Art Nouveau kârgir yap› da umar›m
y›k›lmadan kurtar›l›r ve yap› malzemesine
hem de infla tekni¤ine sad›k kal›narak ona-
r›m› gerçeklefltirilir. (Res.23)

Sonuç olarak ilk defa Osmanl› Devleti
döneminde tarihi eser tahribat›n› ve ka-
çakç›l›¤›n› önlemek için yasal önlemler
al›nm›fl ancak iflletilememifltir. Genelde bu
önlemler tafl›nabilir kültür varl›klar›yla ve
buluntularla ilgiliydi. Ancak Cumhuriyet
döneminde 1930’larda Eski Eserler konu-
sunda halk› ayd›nlatmak üzere bir bildiri
haz›rlanm›fl. Vatandafl bilinçlendirmeye
çal›fl›lm›flt›r. Gene Cumhuriyet’in ilk y›lla-
r›nda eski eserlerin kabulü kararl› devlet
yöneticileri taraf›ndanda da takip edilmifl,
zaman›n baflvekili ‹‹ssmmeett ‹‹nnöönnüü taraf›ndan
baflta Maarif Vekaaleti olmak üzere vali-
liklere, bakanl›klara ve di¤er kurulufllara

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

Res. 19a, 19b
19c

Res. 20
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31 Ocak 1934 tarihli bir genelge gönde-
rilmifltir. Bu genelgenin son cümlesi
“...millî varl›¤›m›z› ve uygarl›¤›m›z› bugün
ve gelecek as›rlarda dünyaya tan›tan ve ta-
n›tacak olan de¤erli an›tlar›n anlaml›, an-
lams›z bahanelerle y›k›lmas› de¤il aksine
insanlar›n ve tabiat›n tahribat›na karfl› titiz
ve özen ile korunmas› gerekmektedir. Bu
yaln›z yasal bir görev de¤il millî bir borç-
tur” denilmektedir. Biz millî borcumuzu
bu onar›m ad› alt›nda yap›lan kökten tah-
riplerle ne kadar yerine getirebiliyoruz?

‹lk kez 1983 y›l›nda 2863 say›l› KKüüllttüürr
vvee TTaabbiiaatt VVaarrll››kkllaarr››nn›› KKoorruummaa Kanunun
yürürlü¤e girmesiyle bafllayan tafl›nmaz
kültür varl›klar›n›n devletin kurumlar› ta-
raf›ndan korunur hale geldi¤i görülür ki,
bu kurumlar Kültür Bakanl›¤› bünyesinde
bulunan KKüüllttüürr VVaarrll››kkllaarr›› GGeenneell MMüüddüürrllüü--
¤¤üü’ne ba¤l› Bölge Kurullar› al›r.

Yasas›, kurumlar› olan devletimizin ta-
fl›nmaz kültür varl›klar›nda yap›lan uygu-
lamalar, Eyüp Belediyesi’nin iyi niyeti d›-
fl›nda uygulamac› mimarlar taraf›ndan ve
yasalar öyle diyormuflças›na ortadan kal-
d›r›lm›fl, yerine Karagözle-Hacivat perde
oyununda gösterilen mimari örnekleri bile
aratacak, üslubu olmayan yeni özelliksiz
yap›lar do¤mufltur.

Sizlerle paylaflt›¤›m bu tespitler tenkit
olarak yorumlanmamal›, tam tersine uyar›-
c› ve bundan sonras› için destek olarak ka-
bul görmelidir.

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

Res. 20c, 20a,
20b

Res. 21a

Res. 21, 23, 22

131



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

Özbek 
Tekkeleri

ve 
eyüp özbekler tekkesi

Prof.Dr. Ahmet ERSEN / Mehmet ULUKAN

Z

1975’te Manisa Demirci’de do¤du. 
‹lk ve ortaokulu Demirci’de, 

liseyi ‹zmir’de okudu. 
Yüksek ö¤renimini 

‹TÜ Mimarl›k Fakültesi’nde tamamlad›. 
Halen ayn› üniversitede 

Restorasyon Kürsüsü’nde 
araflt›rma görevlisi olarak çal›flmaktad›r.

1953’te ‹stanbul’da do¤du. 1977’de D.G.S.
Akademisi Yüksekokulu’nu bitirdi. 

‹.T.Ü. Mimarl›k’ta lisans›n› yapt›. 1982’de 
‹.T.Ü. Mimarl›k Fakültesi, Restorasyon Anabilim

Dal›nda ö¤retim görevlisi oldu. 
1986’da doktoras›n›, 1993’de doçentli¤ini verdi.

2000 y›l›nda profesör oldu. Yay›nlanm›fl kitaplar›
ve makaleleri bulunan Ersen birçok projede 

yöneticilik yapt›. Ahmet Ersen halen ‹.T.Ü.
Mimarl›k Fakültesi Restorasyon Anabilim Dal›

ö¤retim görevlisi olarak çal›flmalar›n› sürdürmekte. 
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‹stanbul’da “Özbekler” ismiyle bilinen 3

tane tekke vard›r. Bu tekkeler ayn› zaman-

da “Kalenderhane” ismiyle de an›l›r. ‹lk

Özbek tekkesi olan Eyüp Özbekler tekke-

sinde  kalan dervifllerin bekar olmas› sebe-

biyle “Kalenderhane” ismini alan tekke,

di¤er Özbek Tekkelerinin de “Bekar der-

vifller” manas›na  gelen bu ifade ile an›lma-

s›na sebep olmufltur. “Kalenderilik” ifade-

sinden, zamanla, bekar, bir iflle meflgul ol-

mayan, de¤iflik tarzda giyim kuflam ve gö-

rünüfle sahip Kalenderhane’de kalan bu in-

sanlar anlafl›l›r olmufltur. Bu nedenle Eyüp

Özbekler Tekkesi mensuplar› için bekar-

l›k flart› getirilmesi tekkenin “Kalenderha-

ne” ismiyle an›lmas›na sebep olmufltur.

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

RReessiimm vvee ÇÇiizziimmlleerr::

[[aa]] Kültür ve Tabiat

Varl›klar›n› Koruma Üst

Kurulu, yap›n›n dosyas›

[[bb]] Eyüp Belediyesi,

‹mar dairesi arflivi

[[cc]] http://www.us-

kudar-bld.gov.tr/epor-

tal/rehberusk/reh-

ber_detay.jsp?kod=129

[[dd]] ‹stanbul Atatürk

Kitapl›¤›,harita arflivi)

[[ee]] ‹.T.Ü. Mimarl›k

Fakültesi, Restorasyon

Anabilimdal› Kürsüsü

arflivi

Yap›n›n Günümüzdeki
Durumu
Altta, Yap›ya ait 1960 l›
y›llara ait foto¤raf, Cümle
Kap›s› [a]
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Sultantepe Özbekler
Tekkesi [c]

Özbek tekkelerinin kendi  aralar›nda be-

karl›k flart›n›n ortak olmad›¤› Üsküdar’da-

ki Özbek Tekkesi fleyhlerinin evli olma-

s›ndan anlafl›lmaktad›r. Bekarl›k flart› sade-

ce Eyüp’te bulunan Özbekler Tekkesine

mahsus olarak kalm›flt›r. 19. y.y dönemi

resmi kay›tlar›nda Özbek Tekkeleri Nak-

flibendi tarikatine mensup olarak kay›tl›-

d›r. [1]

Özbek Tekkelerinden en meflhur olan›,

Üsküdar Sultantepe’deki Özbekler tekke-

sidir. Di¤erleri Sultanahmet’te, üçüncü ya-

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

Eyüp Özbekler Tekkesi,
1900’lü y›llara ait harita

[d]
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Vaziyet Plan› [e]

p› ise Eyüp’te olan›d›r. Caddeye ismini de

veren  yap›, günümüzde Eyüp Sultan Ca-

mii’ne giden ana aks› oluflturan Kalender-

hane caddesinde yer almaktad›r. Tekkeye

ba¤l› di¤er bir yap› ise Afife Hatun Tekke-

si’dir [2]. Eyüp Özbekler tekkesinden gü-

nümüze sadece tevhidhane ve tekkenin

banisi La’li zade Abdülbaki Efendi’nin

yapt›rm›fl oldu¤u s›byan mektebi, hemen

yan›nda kendisin de gömülü oldu¤u üstü

aç›k türbe ve bu tekkenin kesme tafl yuvar-

lak kemerli girifl kap›s› kalm›flt›r . Eyüp

Özbekler Tekkesi’nin iflleyifli hakk›nda

kaynaklarda yeterince ayd›nlat›c› bilgiye

ulafl›lamamas› dolay›s›yla, Özbek tekkele-

ri hakk›nda genel bir fikir vermesi aç›s›n-

dan, k›saca di¤er Özbekler Tekkelerinden

biri olan Sultantepe Özbekler tekkesinin

sosyo-kültürel yaflama katk›s›  ve milli mü-

cadeledeki yerinin ele al›nmas› uygun ola-

cakt›r.

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

Yap›n›n ortadan kalkan
birimlerinin yerine infla
edilmifl Diyanet Sitesi
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Sosyal ve kültürel 

yaflama katk›lar› 
Sultantepe Özbekler Tekkesi’nin bizzat

zaman›n›n padiflah› taraf›ndan yapt›r›ld›¤›

bilinmektedir [3]. Özbek tekkeleri, Os-

manl› Devleti ve erkan› taraf›ndan  bizzat

desteklenmifltir. Tekke’ye tekkede pifliri-

len Özbek pilav› için s›k s›k  pirinç, et, ya¤

gibi mutfak malzemeleri bizzat devlet ta-

raf›ndan karfl›lanm›fl, günlük, haftal›k ve

ayl›k olmak üzere de¤iflik miktarlardaki

ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› için para yard›-

m›n›n yan› s›ra ayr›ca fleyhler de belli bir

maafla ba¤lanm›flt›r [4] Özbek tekkeleri-

nin zaman zaman eskiyen, y›pranan k›s›m-

lar›n›n onar›lmas› ve bak›mlar›n›n yap›l-

mas› için de yine devletten yard›m talep

edilmifl ve bu yard›mlarla tekkeler onar›l-

m›flt›r. 

Özbekler tekkeleri,  isminden de anla-

fl›laca¤› üzere daha çok Özbek as›ll› va-

tandafllar›n bar›nd›¤› ve onlar için  bir ba-

k›ma ‹stanbul’da konsolosluk görevinin

üstlenildi¤i birimler olmufltur. O nedenle

Rumeli veya Anadolu’da vefat eden Öz-

bek ahalisinden geride mirasç›s› olmayan-

T A R ‹ H ‹  K Ü L T Ü R Ü  V E  S A N A T I Y L A
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lar›n mallar›n›n tekkeye b›rak›lmas› devlet

taraf›ndan kabul edilmifltir. [4]
Özbek Tekkelerinde yetiflen flahsiyet-

ler buralar›n bir ilim ve kültür yuvas› ha-
line gelmesini sa¤lam›fllard›r. Üsküdar
Özbekler Tekkesi’nde yetiflenlerden ba-
z›lar›;  Ebru sanat›n› ülkemize getiren ilk
flahsiyet; Sad›k Efendi, [5] ,Türkiye’de
kuyudan kendi kendine su çeken günü-
müzün su pompalar›n›n atas› sayabilecek
bir makineyi ve  buharla çal›flan bir mo-
toru yapan fleyh Ethem Efendi,  milli mü-
cadele ile ismi beraber an›lmas› gereken
bir fleyh; Ata Efendi, flair, alim ve ayn› za-
manda devlet kademelerinde çeflitli gö-

revler alm›fl  ‹stanbul kad›l›¤›  yapm›fl, ta-
savvufla ilgili yazd›¤› bir çok eser olan
ayn› zamanda Eyüp Özbekler Tekke-
si’nin kurucusu ve en büyük fieyhi La’li
Zade Abdülbaki Efendi Özbek tekkele-
rinde yetiflen önemli flahsiyetlerden sade-
ce birkaç›d›r.  Buralarda kalan dervifller
gündüzleri çarfl›-pazarda bileycilik, le-
himcilik, porselen yap›flt›rma, tütün a¤›z-
l›¤› satma gibi benzer ifllerle meflgul olup
akflamlar› ise tekke ritüellerinde görev al-
m›fllard›r. Tekke bünyesinde günümüzün
meslek edindirme kurslar›na benzer e¤i-
timlerle iflsizlerin ifl güç sahibi olmalar›
sa¤lanm›flt›r. 
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Milli mücadeledeki
yeri
Sultantepe Özbek tekkesi ve di¤er Öz-

bek Tekkelerinin milli mücadele tarihimiz

aç›s›ndan  ayr›ca önemli bir yeri vard›r.

Anadolu’daki ilk direnifli bafllatan ‹stan-

bul’dan Anadolu’ya geçen milli kahraman-

lar›n ‹stanbul’dan harekete geçtikleri ilk

nokta Sultantepe Özbekler Tekkesi’dir

[4]. Bu tekkeden yola ç›karak Anadolu’ya

geçen kiflilerin aras›nda ‹smet ‹nönü, Hali-

de Edip Ad›var, efli Doktor Adnan Ad›var,

Ali Fuat Cebesoy’un babas› ‹smail Faz›l

Pafla, Mehmed Akif Ersoy, gibi bir çok ün-

lü flahsiyet yer almaktad›r [6]

Hac yolcular› ye 
Eyüp Özbekler Tekkesi
Eyüp Özbekler Tekkesi, hac için yola

ç›kan Orta Asya’l› hac› adaylar›n›n misafir

edilmesi iflleyifliyle ayr›ca ön plana ç›km›fl,

ismi hacca giden Özbekistanl› vatandafllar
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ile beraber an›l›r olmufltur. [3], [7], [8].

Dönemin Dini örf ve adetlerine göre,

Müslüman ahalinin, halifeleri olan padi-

flahtan, hacca gitmek için izin almalar› ge-

rekmekte, Eyüp Sultan Camiine Cumaya

gelen padiflah ise sembolik olarak bu izni

vermekteydi. 

Orta Asya’dan gelerek hacca giden ha-

c›lar›n konaklad›klar› mekan olarak Eyüp

Özbekler Tekkesinin daha çok ön plana

ç›kmas›n›n as›l sebebi, buras›n›n di¤er

Özbek Tekkelerine göre  hem daha çok

merkezi olmas›, hem de padiflah›n kat›ld›-

¤› Cuma namaz›n›n Eyüp Sultan Cami-

si’nde olmas›, dolay›s›yla yap›n›n Eyüp

Sultan Camiine yak›nl›¤›d›r. Hac yolculu-

¤una ç›kan orta Asyal› vatandafllar›n Eyüp

Özbekler tekkesinde konaklamas› tekke-

lerin kapand›¤› tarih olan 1925’e kadar de-

vam etmifl, burada Orta Asya’dan gelip

kimsesi olamayanlar›n y›llarca burada ko-

naklad›¤› tespit edilmifltir.

Yap›n›n Tarihçesi:
Yap› Zal Pafla caddesinin devam› olan

Kalenderhane caddesi üzerinde yer al-

maktad›r. Kaynaklarda Lalizade Abdülba-

ki Efendi Tekkesi, Özbek Tekkesi ve Akil

Efendi Tekkesi isimleriyle de bilinmekte-

dir. Yap›n›n La’lizade Abdülbaki efendi ta-

raf›ndan 1743’te infla edildi¤i bilinmekte-
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dir, mimar veya ustas› bilinmemektedir.

La’lizade Abdülbaki efendi; Melamili¤e

mensup, yetim mahlas› ile fliirler yazm›fl,

tasavvufa iliflkin  bir çok metni tercüme et-

mifl tekkenin banisi ve ilk fleyhidir. Tekke-

de fiirazl› Haf›z, Ahmed Yesevi ve Mevla-

nan›n fliirlerinin okunmas›n›n yan› s›ra,

Nakfli usulune uygun olarak hatmi hace-

gan okunup ard›ndan hafi zikir meclisleri

düzenlenmifltir. Tekkenin Zaviye i Özbe-

kiyye isimli farsça kitabesinde bu zikrin

önemi vurgulanmaktad›r.
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Mimari
Yap›n›n ilk kurulufl flemas›nda; tevhid-

hane, fleyh dairesi, selaml›k ve divanhane,

dervifl hücreleri, mutfak, kurbanhane ve

s›byan mektebinin yer ald›¤› anlafl›lmakta-

d›r. Lalizade Abdülbaki Efendi’nin vefat›-

n›n ard›ndan s›byan mektebinin bitifli¤ine

üstü aç›k türbesi ilave edilmifltir. Halen

burada tekkenin fleyhlerinden Lalizade

Abdülbaki, fieyh Elhaç Abdullah ve post-

niflin Mehmet Efendi’nin mezarlar› yer al-

maktad›r. Tevhidhane binas›n›n do¤u

cephesine kitabesiz olarak ilave edilen

mermer çeflme ise Mihriflah Valide sulta-

n›n kethudas› Yusuf A¤a taraf›ndan 18 .yy.

sonlar›nda ilave edilmifltir [9] . Yap›n›n

günümüzde tevhidhane, s›byan mektebi

ve Lalizadenin türbesi haricindeki bölüm-

leri ortadan kalkm›fl, yerine 1970 de diya-

net sitesi infla edilmifltir.
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Yap›n›n Kalenderhane caddesi üzerin-

de yer alan girifli beyaz Marmara mermer-

leri ile kuflat›lm›fl , barok kemerle bitiril-

mifltir. Ahflap çat›s› ortadan kalkan cümle
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kap›s› çevre duvar›ndan içeri çekilmifl,

yanlar›na sivri kemerli birer nifl yerlefltiril-

mifltir.

Lalizade Efendi’nin türbesi avlu yönün-

de kesme küfeki tafl›ndan, cadde yönünde

dua penceresi olan bölümde ise beyaz

Marmara mermeri ile infla edilmifltir. Üst

söve bafll›¤›n›n içine ebcet hesab› ile Lali-

zade Efendinin ölüm tarihini veren kitabe

yerlefltirilmifltir.

Günümüzde mevcudiyetini koruyan

s›byan mektebi güneyde Lalizadenin tür-

besine, bat› yönünde ise bugün ortadan

kalkm›fl olan ahflap selaml›k binas›na biti-

fliktir. Bu yap›ya 19. yy ›n ikinci yar›s›n-

da zemin ve bodrumu kagir, üst kat› ah-

flap bina ilave edilmifltir. S›byan mektebi-

nin duvarlar› bir s›ra küfeki tafl› ve iki s›-

ra tu¤la ile almafl›k düzende örülmüfl, se-

kizgen kasna¤a oturan bir kubbe ile ör-

tülmüfltür. binaya girifl kuzey duvar›ndan

olup, toplam 9 adet küfeki tafl› ile söve-

lendirilmifl dikdörtgen aç›kl›kl› pencere

yer almaktad›r. ‹çeride  ise Bat› duvar› ek-

seninde bir adet ocak ve bir adet nifl bu-

lunmaktad›r. 

Tekke kompleksinden geride kalan di-

¤er bir yap› olan tevhidhane binas› ise; kü-

feki tafl› ve tu¤la s›ralar› ile almafl›k düzen-

de örülmüfl olup, sekizgen kasna¤a oturan

bir kubbe ile örtülmüfltür. Yap›n›n girifli

kuzey duvar›ndan olup,  küfeki tafl› söve
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ve sivri kemerle bitirilmifltir. Yap›n›n pen-

cereleri de ayn› teknik ve malzeme ile

örülmüfl olup, do¤u cephesindeki pence-

reler bu duvara ilave edilen çeflme dolay›-

s› ile sonradan tadil edilmifltir. Sa¤ cephe-

de yer alan nifl tevhidhanenin mihrab›n›

oluflturmaktad›r.

Barok stilde düz beyaz Marmara mer-

meri ile infla edilmifl olan çeflme-sebil, tev-

hidhaneye sonradan ilave edilmifltir. Çefl-

me k›vr›ml› bir tekneye sahip olup, ayna-

tafl›nda sütunçeler, üstte c ve s k›vr›mlar›

ve madolyonlar ile oluflturulmufltur. Sil-

meler ile çeflmeden ayr›lan sebil pencere-

lerinin alt›nda dörder tane abdest muslu¤u

yer almaktad›r. Çeflmenin tümü bir s›ras›

pencere ve çeflmenin üstünden, di¤eri ise

sebil pencerelerinin alt›ndan geçen silme-

ler ile infla edilmifltir.

Dervifl hücreleri, mutfak ve taamhaneyi

içeren vaziyet planlar›nda,  U biçiminde

kalenderhane caddesi üzerinden bafllaya-

rak tevhidhane binas›na bitiflti¤i gözlenen

bölümler bu gün ortadan kalkm›flt›r. Bu U

fleklindeki yap›n›n cadde üzerinde yar alan

bölümü kaba yonu ve s›ral› moloz küfeki

tafl› ile di¤er yönlerdekilerin ise ahflaptan

oldu¤u bilinmekte, yine ortadan kalkan se-

laml›k ile fleyh dairesinin de ahflap tek kat-

l› yap›lar oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
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Sonuç ve Öneriler
Yap›n›n günümüzde ortadan kalkan

dervifl hücreleri, mutfak ve taamhanesi, se-

laml›k ve fleyh hücrelerinin yerine yeni in-

fla edilen diyanet sitesi yap› birimlerinin

almas›, tekke külliyesinden geride kalan

birimler olan tevhidhane, s›byan mektebi

ve türbenin, tekke  külliyesini tan›mla-

makta yetersiz b›rakmaktad›r. Kalender-

hane caddesi üzerinde yer alan cümle ka-

p›s› ve ahflap çat›s› ise yine yeni infla edi-

len binalar›n aras›nda kaybolmaktad›r. Ya-

p›ya ait eski foto¤raf ve haritalarda bir bü-

tün olarak külliyeyi oluflturan birimler

gözlenmekte,  bu foto¤raf ve çizimler ›fl›-

¤›nda yap›n›n ortadan kalkan birimlerin

yeniden inflas› mümkün olabilecektir. An-

cak halihaz›rda, yap›n›n ortadan kalkan

birimlerinin yerini,  1970 lerde infla edil-

mifl olan diyanet sitesi yap›lar›n›n almas›,

ne yaz›k ki uygulama olarak restitüsyon

çal›flmas›n› imkans›z k›lmaktad›r. Çal›fl-

man›n önceki bölümlerinde de ayr›nt›l›

olarak tan›t›m› yap›lan ‹stanbul ve Türki-

yenin, sosyo-kültürel yaflam›na katk›lar›

ve döneminin otantik bir tekke külliyesi

olarak bir model oluflturmas› ve restitüs-

yon çal›flmalar› için yeterli kaynak ve mal-

zemenin de bulundu¤u göz önünde bu-

lundurularak, pratik olarak uygulamas› ya-

p›lamasa bile,Eyüp Özbekler Tekkesinin

bilimsel olarak restitüsyon çal›flmas›n›n

yap›larak modellenmesi ve plan ve proje-

lerinin haz›rlanarak literatüre kazand›r›l-

mas› önemli bir çal›flma olacakt›r.
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EYÜP SULTAN YERLEfiME
DOKUSU ‹Ç‹NDE YER ALAN

RESTORASYON GEÇ‹RM‹fi
GELENEKSEL KONUT

ÖRNEKLER‹N‹N ‹RDELENMES‹

Yrd.Doç.Dr. Tülay ÇOBANCAO⁄LU  /  Burcu BÜKEN CANT‹MUR

Z

1983 y›l›nda MSÜ, Mimarl›k Fakültesi’nden
mimar olarak mezun oldu. Ayn› üniversitenin Fen

Bilimleri Enstitüsü, Restorasyon Program›nda
“Tarihi ‹stanbul Çeflmelerinin ‹ncelenmesi ve

Korunmas› Konusunda Bir Araflt›rma” adl› tezi
ile 1988 y›l›nda yüksek lisans, “Türkiye’de Ahflap
Ev’in Bölgelere Göre Yap›sal Olarak ‹ncelenmesi

ve Restorasyonlar›nda Yöntem Önerileri” 
bafll›kl› tezi ile 1999 y›l›nda doktor olmufltur.

1989 y›l›nda girdi¤i MSÜ. Mimarl›k Fakültesi
Restorasyon Anabilim Dal›, Tarihi Çevre ve

De¤erlendirme Bilim Dal›’nda 1999 y›l›ndan beri
yard›mc› doçent olarak görevini sürdürmektedir.

1999 y›l›nda MSÜ, Mimarl›k Fakültesi’nden
mimar olarak mezun oldu. 

Ayn› üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü,
Restorasyon Program›nda “‹znik Gölü

Çevresindeki Yerleflimlerin ‹ncelenmesi ve Yeni
Sölöz Geleneksel Yerleflim Dokusunun Korunmas›
Üzerine Bir Araflt›rma” bafll›kl› yüksek lisans tezi
ile 2003 y›l›nda yüksek lisans ö¤renimini tamam-

lam›flt›r. Doktora ö¤retimine devam etmektedir.
2000 y›l›nda araflt›rma görevlisi olarak girdi¤i

MSÜ. Mimarl›k Fakültesi Restorasyon Anabilim
Dal›, Tarihi Çevre ve De¤erlendirme Bilim

Dal›’nda görevini sürdürmektedir. 
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Bu araflt›rman›n amac›, Eyüp Sultan
yerleflme dokusu içinde yer alan gelenek-
sel konutlar›n, bugünkü durumlar›n›n sap-
tanmas› ve yap›ld›¤› dönemden bugüne
kadar geçirmifl oldu¤u de¤iflimlerin irde-
lenmesi niteli¤indedir. Bu bildiride, daha
yo¤un bir de¤iflim içinde olan Eyüp mey-
dan› ve Zal Pafla caddesinin yak›n çevre-
sinde yer alan geleneksel konutlar önce-
likli olarak tan›t›lmaktad›r. 

Eyüp Sultan, befl yüz y›ll›k tarihi yafla-
m› ile ‹stanbul metropolü içinde, 15.–16.
yüzy›llardan itibaren; siyasi fonksiyonu
(k›l›ç kuflanma merasimi)-dinsel ve dinlen-
me amaçl› ziyaret ve konaklama mekan›
ve buna dayal› olarak geliflen imalat ve ti-
caret ifllevleri, seramik–çömlekçi atölyele-
ri ve 17.-18. yüzy›llarda; Lale Devri olarak
nitelenen (1718-1730) dönemde mesirele-
ri ve sahil saraylar› ile önemli bir yer edin-
mifltir (‹nalc›k,1994, 14-15).

Eyüp, bilindi¤i gibi ‹stanbul’un Haliç
bölgesinde yer almakta ve tarihi yar›mada
olarak adland›r›lan surlarla çevrili bölge-
nin d›fl›nda oluflmufl bir yerleflmedir. Bu
yerleflmenin varl›¤› Bizans’a dayansa da,
bugüne ulaflan dokusu ve binalar› Osman-
l› Dönemi’ne aittir. Gerek Haliç sahilinde,
gerekse yak›n çevreye yay›lm›fl yo¤un

an›tsal ve sivil binalar› ile Eyüp yerleflmesi
bu dönemin özelliklerini yans›tmaktad›r
(‹nalc›k ,1994, 1).

Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde, Bur-
sa’dan getirtilen Müslüman halk, Eyüp
Türbesi etraf›na yerlefltirilmifltir. Türbe-
den sonra, ‹stanbul’un ilk camilerinden
olan Eyüp Camii (1459) ve medrese ile
imaret infla edilmifltir. Ayr›ca daha sonra,
gelir getirmesi için yap›lan vak›f binalar›;
hamam, çarfl› ve dükkanlar ile oluflan kül-
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liye, Eyüp ilçesinin ilk çekirde¤ini meyda-
na getirmifltir (Resim 1). ‹stanbul’da belli
bafll› mahalleler, Sultanlar›n ve vezirlerin
kurmufl olduklar› bu gibi külliyeler etraf›n-
da geliflmifllerdir (‹nalc›k, 1994, 4).

Osmanl› Dönemi “Türk flehircili¤inin
orijinal ve tipik bir örne¤i” olan ve Türk
kentlerinin kurulufl ve geliflme ilkelerini
yans›tan (Yenen, Berkmen Yakar, 2001,
132) Eyüp yerleflmesinin, bugün sit alan›
olarak tan›mlanan k›sm›n›n önemli bir
parças›, 15. ve 16. yüzy›lda oluflmufltur.
Eyüp, Haliç boyunca güneye do¤ru, bu-
gün  Haliç ile Eyüp Sultan Bulvar› aras›n-
da kalan bölgede genifllemifltir. 1630’larda
Evliya Çelebi, Haliç üzerinde Defterdar
Camisi’ne kadar olan bölgeyi tan›mlaya-

rak 1000 kadar evden söz etmektedir
(‹nalc›k ,1994, 7).

“Bu oluflan yerleflme dokusunun özelli-
¤i; mescit, çeflme, s›byan mektebi gibi ba-
sit hizmet yap›lar›n›n tarif etti¤i bir çekir-
dek çevresinde oluflan mahalleler ve birbi-
rine komflu mahallelerin do¤al yap›dan da
etkilenerek oluflturdu¤u, gereksinme du-
yulan hemen her donat›y› bünyesinde bu-
lunduran, külliyeyi odak noktas› kabul
eden semt fleklinde biçimlenmifl olmas›d›r
(Yenen,Berkmen Yakar, 2001, 133). Gele-
neksel evler, topografyan›n elverdi¤i ölçü-
de organik olarak yerleflerek farkl› büyük-
lükteki yap› adalar›n› oluflturmufllard›r. Bu
yap› oluflumlar›, mescitler, camiler, ha-
mamlar, sosyal-kültürel-manevi de¤erlere
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Resim 5-6, ‹plikhane

Resim 3-4, Feshane 

148



sahip an›tsal mimariyle bütünleflerek gele-
neksel yerleflme dokusunu meydana getir-
mifllerdir.

Bu doku; Eyüp’te meydana gelen önem-
li yang›nlarla tahrip olsa da yeniden imar
edilmifltir. Bu yang›nlar›; 1690 ve 1707
Eyüp yang›nlar› olarak tarihte görmekte-
yiz.(1690; Yang›n Eyüp çarfl›s›ndaki bir

kaymakç› dükkan›ndan ç›karak ç›kt›¤› ye-
rin çevresindeki yap›lar ile birlikte Eyüp
Camisi’nde de etkili olmufltur. 31 Tem-
muz 1707 tarihinde Eyüp iskelesi civar›n-
daki bir dükkandan ç›kan yang›n Eyüp
Camisi’ne kadar uzanan sahadaki ev ve
dükkanlar›n tahribine neden olmufltur.)
(Cezzar,2002, 377-383)

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

Resim 7-8, 
1984 y›l› öncesinde

ve sonras›nda Eyüp Sultan
Camisi meydan›–Eyüp
bulvar› ve sahil fleridi
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17.yüzy›lda Eyüp yerleflmesi, Eyüp
Bostan iskelesinden, Eyüp Bahariye Mev-
levi Tekkesi’ne kadar olan alanda, Sultan
Han›mlar›n yal›lar› ve dini merkezlerle
donanm›flt›r. Bunun sonucu olarak, cazip
ve önemli bir sur d›fl› yerleflimi durumuna
gelmifltir. 19. yüzy›l sonlar›na gelindi¤in-
de, dini yap›lar› ve etraf›nda oluflturulan
sivil yap›lar› ile geliflen Eyüp’te 22 mahal-
leden söz edilmektedir. (‹nalc›k, 1994, 9-
10, Resim 2)

Sanayinin tahribat› ve çevreyi kirletme-
si Osmanl› Devri Haliç’inde bafllam›fl ve
19.yüzy›la gelindi¤inde Eyüp, fabrika ve
çevre kirlenmesinin yan› s›ra Sultan saray-
lar› ve yal›lar› devrinden ç›karak, sanayi ve

dini hayat›n iç içe geçti¤i bir semte dö-
nüflmüfltür (Ortayl›, 1994, 124-126; Resim
3-6).

Tanzimat ile bafllayan ancak Cumhuri-
yetten sonra daha kapsaml› çal›flmalar ile
devam ettirilen flehrin planl› geliflmesine
iliflkin imar faaliyetleri kapsam›nda,
1936’da davet edilen Frans›z fiehircilik
Enstitüsü üyelerinden Prof. Henri Prost’un
haz›rland›¤› ‹stanbul naz›m plan›nda, Ata-
türk Köprüsü ile Haliç k›y›lar›na kadar
uzanan sahalar sanayi faaliyetlerine tahsis
edilmifltir. Bu planla birlikte sahilde yer
alan ahflap yal›lar, köflkler,saraylar ve tek-
ke yap›lar› zaman içinde yok olmufllard›r
(Kara, 1998, 290).
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Resim 11-12, Eyüp
Sultan sit alan›nda yeni
yap›laflma

Resim 9-10, Eyüp Sultan
Camisi meydan› ve
çevresindeki düzenlemeler

150



1950’li y›llarda ‹stanbul genelinde oldu-
¤u gibi Eyüp semtinde de imar faaliyetleri
sonucunda, Eyüp Bulvar› aç›lm›fl ve doku,
zaman içinde zedelenmifl, özgünlü¤ünü yi-
tirme¤e bafllam›flt›r (Kara, 1998, 290).

Tarihi yap›lar›n ve daha çok dini yap›-
lar›n çevresi aç›larak alanlar›n yarat›lmas›
bu tarihlerden sonra artarak uygulanm›fl-
t›r. Bu oluflumlar geleneksel konut dokusu-
nu da bozmufltur (Eldem, 1998, 53).

1980’l› y›llarda ‹stanbul Büyükflehir Be-
lediyesi’nin kurulmas› ile Eyüp’te ikinci bir
imar süreci bafllam›flt›r. Bu dönemde, Haliç
k›y›lar› sanayi tesislerinden ar›nd›r›lm›flt›r.
Kaz›kl› yol yap›lm›fl ve tarihi doku yok
edilerek k›y›da park alanlar› aç›lm›flt›r.

Bilindi¤i üzere; ülkemizde tarihi çevre-
nin bir bütün olarak korunmas›, ancak
1973 y›l›nda 1710 say›l› yasan›n ç›kart›l-
mas›ndan sonra gerçekleflebilmifltir. Bu ta-
rihten sonra yap›lan koruma imar planlar›
ile de sadece, tespit, tescil ifllemleri ve ye-
ni yap›lanma koflullar› belirlenmifltir. Ger-
çeklefltirilen bu koruma imar planlar›n›n
uygulanabilme baflar›s› ise yerel yönetim-
lerin çabas› ile do¤ru orant›l› olmufltur.
Kültür Bakanl›¤› Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan 15-1-1977
gün ve 9591 say›l› kararla sit alan› kapsa-

m›na al›nan Eyüp ilçesinde 262 adet konut
tescil edilmifltir. 1979 y›l› onanl› 1/500 öl-
çekli Eyüp Koruma Plan›’nda sit s›n›rlar›
belirlenmifltir. Belediyelerin yeniden yap›-
land›¤› 1984 y›l›ndan itibaren, Eyüp Bele-
diyesi dahilinde kurulan planlama müdür-
lü¤ü özellikle Eyüp Camisi çevresine yö-
nelik planlamalar gerçeklefltirmifl ancak,
bu planlar›n uygulanmas› uzun bir sürece
yay›lm›flt›r. 1994 y›l›ndan itibaren, bugün-
de kullan›lmakta olan 1/1000 ölçekli Eyüp
Sit Alan› Koruma Amaçl› ‹mar Plan› yü-
rürlü¤e girmifltir (Yenen, Berkmen Yakar,
2001, 135;Resim 7-10). ‹stanbul Büyükfle-
hir Belediyesi bünyesinde yer alan Haliç
fiefli¤i taraf›ndan iki seneyi bulan ve halen
devam etmekte olan bir çal›flma ile reviz-
yon planlar›n› haz›rlanmaktad›r.

Bütün bu çal›flmalar sürerken, Eyüp eski
dokusunun içindeki imar faaliyetleri sonu-
cu bofl alanlar ve bahçeli geleneksel ahflap
en fazla üç katl› yap›lar›n yerlerini çok
katl› yap›lara b›rakt›¤› gözlenmektedir
(Resim 11-12). Sit alan› içinde yer alan
geleneksel konut dokusu; azda olsa bahçe
içinde yada ço¤unlukla bitiflik düzende iki
veya üç katl›, geleneksel plan düzeninde,
ahflap kaplamal› ahflap karkas yap› siste-
minde oluflturulan evlerden meydana gel-

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

Resim 13-14, Eyüp
Sultan meydan› ve
Mektep Sokak’ta yer alan
geleneksel konut örnekleri
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mektedir(Resim 13-16). Yap›ld›¤› dönem-
lerde büyük aile yap›s›n›n ihtiyaçlar›n› gi-
dermek üzere infla edilen konaklar ve evle-
rin birço¤u, günümüzde aile yap›s›n›n de-
¤iflimi ve ekonomik yetersizliklerle, katlar
aras›nda, hatta ayn› kat içerisinde bölüm-
lenerek, farkl› ailelerin bar›nmas› için kul-
lan›lmaktad›r. Fiziksel olarak y›pranan
çevre, içerisinde ikamet eden insanlar›n
de¤iflik kültürel ve sosyal altyap›lar› gere-
¤i, sosyal olarak da h›zl› bir y›pranma sü-
recine girmifltir.

Çal›flma alan›nda yap›lan tespitlerde,
geleneksel konutlar›n ço¤unlu¤unun eko-
nomik nedenlerle bak›ms›z durumda oldu-
¤u gözlenmektedir. Restore edilen yap›la-
r›n birço¤unda ise günümüz restorasyon
kriterlerine uyumsuzluklar belirlenmifltir.

T.C. Kültür Bakanl›¤› Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Yüksek Kurulu,
5.11.1999 tarihinde, 660 say›l› ilke karar-
lar› do¤rultusunda Tafl›nmaz Kültür Var-
l›klar›n›n korunmas›nda en önemli soru-
nun, yap›lacak müdahalenin niteli¤inde
oldu¤unu belirlemifltir. Her yap›n›n ken-
dine özgü sorunlar› oldu¤u için, tüm yap›-
lar› kapsayacak ve müdahale biçimini be-
lirleyecek genel s›n›fland›rman›n uygula-
mada yanl›fl sonuçlar verdi¤i, bu do¤rultu-

da koruma anlam›ndaki müdahalelerin her
yap›n›n kendine özgü koflullar›na göre
saptanmas› karara ba¤lanm›flt›r. Bu çal›fl-
man›n kapsam›nda Eyüp Meydan› ve Zal
Pafla Caddesi çevresinde yer alan gelenek-
sel konutlar›n tespiti ve restorasyonu yap›-
lan uygulamalar›n bu kararlar do¤rultu-
sunda irdelenmektedir (Resim 17-127). 

Bu çal›flma alan›nda tespit edilen tescil-
li konut say›s› 64 adet olmufltur. Bu konut-
lardan 10 adeti mevcut de¤ildir. Geri ka-
lan 54 adet konuttan 30 adet konut ba-
k›ms›z olup, fiziksel bozulmalar› gözle gö-
rülebilir boyuttad›r. Geri kalan 24 adet
konut ise rekonstrüksiyon yöntemi ile be-
tonarme üzeri ahflap kaplama olarak resto-
re edilmifltir. Bu restorasyon çal›flmalar›n-
da tespitlerde de görüldü¤ü gibi genel de
bodrum kat ilaveleri yap›larak, cephe
oranlar›na yans›yan gabari bozulmalar›
gözlenmektedir. Cephe düzenlerinde süs-
leme elemanlar› ve ç›kmalar› yok edilmifl
veya pencere düzenleri de¤ifltirilmifltir.
Örneklerde de görüldü¤ü gibi, kent ve
çevre kimli¤ine katk›da bulunan kültür
varl›¤› niteli¤indeki yöresel yaflam biçimi-
ni yans›tan yap›lar›n, gelecek nesillere
belge de¤eri olma özellikleri yitirilerek
aktar›lmalar› sorunu yaflanmaktad›r.
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Resim 15-16
Haydarbaba Caddesi’nde
yer alan geleneksel konut
örnekleri



19. yüzy›l ortalar›nda , koruma tarihin-
de romantik görüflün temsilcilerinden et-
kili bir isim olarak karfl›m›za ç›kan, John
Ruskin’in (1819-1900) “Restorasyon, bir
an›t›n bafl›na gelebilecek en büyük kötü-
lük, tümüyle y›k›md›r” biçimindeki resto-
rasyon karfl›t› olan ve o dönemde baz›
çevrelerce kabul görmüfl olan bu görüflünü
hakl› ç›karacak uygulamalar› görmek
üzüntü vericidir (Resim 128-136). Bugün
ise kültür varl›klar›n›n, koruma kurullar›
kararlar› do¤rultusunda, günümüz resto-
rasyon kriterlerine uygun ça¤dafl onar›m
tekniklerinden yararlan›larak restore edil-
meleri ve günlük yaflama kat›lmalar› ön
görülmektedir. 

Günümüzde kentsel sit alanlar›n›n he-
men hemen tamam›nda, Eyüp’te oldu¤u
gibi kimlik kayb›, benzer flekillerde yaflan-
maktad›r. Çözümler ise bölgeye özgü üre-
tilmeye çal›fl›lmal›d›r. Eyüp Sultan merkez
ve çevresinin sahip oldu¤u tarihi kimli¤i-
ni, dini bir merkez olmas› ve tarihte ka-
zanm›fl oldu¤u niteliklerini her türlü olum-
suz koflullarda bile sürdürebilmesini göz
ard› etmeyecek çözümlerin sa¤lanmas› ge-
reklidir. Bu eski dokunun özenle korun-
mas› ve deniz ile ba¤lant›s›n›n kopar›lma-
dan, kültürel kurumlar›n yo¤un oldu¤u bir
mekana dönüfltürülmesi ana hedeflerden
biri olmal›d›r.

Bozulmufl olan geleneksel dokunun
içinde yer alan geleneksel konutlar›n reha-
bilitasyon çal›flmalar›n›n en k›sa zamanda
ele al›nmas› gereklidir. Geçmiflte yap›lan
uygulamalar›n sonuçlar› göz önüne al›na-
rak, yap›lacak çal›flmalarda siluetin korun-
mas› ve geleneksel konutlar›n özgün plan
düzenleri ile yap› sistemlerinin belge özel-
liklerini yitirmemelerine çal›fl›lmal›d›r.
Ayr›ca konut kullan›c›lar›na sa¤lanacak
destek ile korumaya katk›lar›n› ve bilincini
oluflturmak temel prensip olmal›d›r. Bütün
bu aflamalarda yerel yönetimlerin katk›s›n›
sa¤layacak çal›flmalar›n koruma yasalar›n-
daki yeri ve ifllerli¤i sa¤lanmal›d›r.
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EYÜP SULTAN YERLEfiME DOKUSU ‹Ç‹NDE YER ALAN 
RESTORASYON GEÇ‹RM‹fi 

GELENEKSEL KONUT ÖRNEKLER‹N‹N ‹RDELENMES‹

Resim 17-18, 51 adan›n
vaziyet plan› ve 1970’li

y›llardaki hava foto¤raf›
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Resim19-20, K›z›l Mescit Sokak, 51 ADA 22 PARSEL
‹fllev: Konut>‹flyeri
Rekonstrüksiyon-Betonarme
Plan düzeni bozulmufltur Kontur-gabari korunmufltur Kat yükseklikleri de¤ifltirilmifltir

Resim21-23
Kontur ve gabari de¤iflmifltir
‹fllev: Konut>‹flyeri
Rekonstrüksiyon-Betonarme
Plan düzeni bozulmufltur
Kat ve ç›kma ilavesi yap›lm›flt›r
Kontur ve gabari de¤iflmifltir
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Resim 24-27, K›z›l Mescit Sokak, 51 ADA 19-18 PARSEL
‹fllev: Konut>Kamu Binas›-Kütüphane
Rekonstrüksiyon-Betonarme
Plan ve cephe düzeni ve oranlar› bozulmufltur
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Resim 28-30, K›z›l Mescit Sokak, 51 ADA 17-16 PARSEL
17 PARSEL
‹fllev: Konut>Konut
Rekonstrüksiyon-Betonarme
Kontur-gabari korunmufltur
Cephe düzeni ve oranlar› bozulmufltur
Saçak süslemeleri eklenmifltir
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Resim 35-38, K›z›l Mescit
Sokak, 51 ADA 15-14-13

PARSELLER
14 PARSEL

‹fllev: Konut>Konut
Rekonstrüksiyon-

Betonarme
Kontur-gabari korunmufltur

15 PARSEL
‹fllev: Konut>Konut

Rekonstrüksiyon-
Betonarme

Kontur-gabari
de¤ifltirilmifltir

Kat ilavesi yap›lm›flt›r
Cephe düzeni ve oranlar›

bozulmufltur

Resim 31-34, K›z›l Mescit
Sokak, 51 ADA 16 PARSEL
‹fllev: Konut>Kamu Binas›-

Eyüp Bld.-Zab›ta
Müdürlü¤ü 

Geleneksel sokak silueti
dikkate al›nmadan eski

doku ile yar›flan bir yeni
bina infla edilmifltir.
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KAPTAN PAfiA CAM‹

Resim 39-40, K›z›l Mescit Sokak, 51 ADA 13-14-15 PARSEL
‹fllev: Konut>Konut
Rekonstrüksiyon-Betonarme
Kontur-gabari korunmufltur
Cephe elemanlar› bozulmufltur

Resim 41-42, K›z›l Mescit Sokak, 51 ADA
13-12 PARSEL

159



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

Resim 43-44 , Eyüp ‹skele Caddesi, 51 ADA  11 PARSEL
‹fllev: Konut-Kamu Binas›-Eyüp Bld. Sa¤l›k ‹flleri Müdürlü¤ü
Rekonstrüksiyon-Betonarme

Resim 45-46 , Eyüp ‹skele Caddesi, 51 ADA  8-7 PARSEL
Yok olan ahflap yap›lar

Resim 47-48, Eyüp ‹skele Caddesi, 51 ADA 5-4-3-2 PARSEL
Silüet korunmaktad›r
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Resim 49-52 , Eyüp ‹skele Caddesi, 51 ADA 29-30 PARSEL
29 PARSEL
‹fllev: Konut+‹flyeri>Konut+‹flyeri
Cephe düzeni bozulmufltur

30 PARSEL
‹fllev: Konut>Kamu Binas›
Rekonstrüksiyon-Betonarme
Kontur-gabari korunmufltur
Cephe düzeni ve oranlar› bozulmufltur
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T A R ‹ H ‹  K Ü L T Ü R Ü  V E  S A N A T I Y L A

Resim 53-55, Eyüp ‹skele Caddesi, 52
ADA 41 PARSEL
‹fllev: Konut>Konut
Restore edilmemifltir
Bak›ms›zd›r
Aç›k cumbas› kesilmifltir

Resim 56-58, Eyüp ‹skele Caddesi, 52 ADA 46-47-
43 PARSELLER
46-47 PARSEL
‹fllev: Konut>Konut
Restore edilmemifltir
Bak›ms›zd›r
Aç›k cumbas› kesilmifltir

43 PARSEL
Tarihi Dokuda Yer Alan Benzin ‹stasyonu
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E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U I X

48 PARSEL 49 PARSEL 50 PARSEL
‹fllev: K+‹flyeri>K+‹flyeri ‹fllev: Konut>Konut ‹fllev: Konut>Konut
Restore edilmemifltir Rekonstrüksiyon-Betonarme    Restore edilmemifltir
Bak›ms›zd›r Cephe düzeni, oranlar› ve Bak›ms›zd›r

elemanlar› bozulmufltur Cephe düzeni bozulmufltur
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T A R ‹ H ‹  K Ü L T Ü R Ü  V E  S A N A T I Y L A

Resim 66-68,  K›z›l Sokak, 52
ADA 51-52 76 PARSELLER
51 PARSEL
‹fllev: Konut>Konut
Rekonstrüksiyon-Betonarme
Cephe oranlar› ve elemanlar›
bozulmufltur
Kontur-gabari bozulmufltur

52 PARSEL
Yeni yap›
Siluet bozulmas› 
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E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U I X

Resim 69-74, K›z›l Sokak, 52 ADA 51-52 76 VE 8-9 PARSELLER
76 PARSEL 8-9 PARSEL
‹fllev: Konut>Konut ‹fllev: Konut>Kamu Yap›s›
Rekonstrüksiyon-Betonarme Tarihi Ahflap bina ve betonarme
Cephe düzeni bozulmufltur yap› birlikte yenilenmifltir.
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T A R ‹ H ‹  K Ü L T Ü R Ü  V E  S A N A T I Y L A

Resim 75-77, Feshane Caddesi, 51 ADA
VE 1-37 PARSELLER
37 PARSEL
‹fllev: Konut
Kullan›lmamaktad›r
Restore edilmemifltir
Bak›ms›zd›r

Resim 78-79, Feshane Caddesi, 51 ADA-36 PARSEL
‹fllev: Konut>Kamu Binas›
Eyüp Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlü¤ü Binas›, Eyüp Sultan Kültür Evi
Rekonstrüksiyon-Betonarme
Kontur-gabari korunmufltur
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E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U I X

Resim 80-82, Kalenderhane 
Caddesi, 
52 ADA-60 PARSEL

Yok olan tescilli ahflap yap›

Resim 83-84, Eyüp Sultan Bulvar›, 57 ADA-6 PARSEL, 
‹fllev: Konut>Konut+‹flyeri
Rekonstrüksiyon-Betonarme
Plan düzeni bozulmufltur
Cephe düzeni, oranlar› ve elemanlar› bozulmufltur
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T A R ‹ H ‹  K Ü L T Ü R Ü  V E  S A N A T I Y L A

Resim 85-86, Zal Pafla Caddesi, 65-64-63 adalar›n vaziyet plan› 
ve 1970’li y›llardaki hava foto¤raf›

Resim 87-88, Zal Pafla Caddesi, 65 ADA-51 PARSEL
‹fllev: Konut>Konut, Niteliksiz yap›, Bak›ms›zd›r
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E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U I X

Resim 89-92, Zal Pafla Caddesi, 65 ADA 46-45-44-43
PARSELLER 46 PARSEL ‹fllev: Konut>Konut Restore
edilmemifltir-Bak›ms›zd›r

Resim 93-94, Zal Pafla Caddesi

45-44 PARSELLER ‹fllev: Konut>Konut Rekonstrüksiyon-
Betonarme Cephe düzeni, oranlar› ve elemanlar› bozulmufltur
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T A R ‹ H ‹  K Ü L T Ü R Ü  V E  S A N A T I Y L A

Resim 95-96, Zal Pafla
Caddesi, Nakkafl Hüseyin
Pafla Türbesi ve yok olan

ahflap yapilar
solda 64 ADA-2 PARSEL
sa¤da 64 ADA-25-26-27-

28 PARSELLER

Resim 97-98, Zal Pafla
Caddesi, 64 ADA-1

PARSEL
Harap durumdaki tescilli

yap›

Resim 99-100, 64 ADA-6
PARSEL

‹fllev: Konut>Konut
Niteliksiz yap›

Bak›ms›zd›r

Resim 101-102, 64 ADA-
37 PARSEL
‹fllev: Konut>Konut
Restore edilmemifltir
Bak›ms›zd›r
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E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U I X

Resim 107-109, 64 ADA 79-80 PARSELLER

Resim 103-106, 64 ADA
79-38 PARSELLER
PARSEL 38
‹fllev: Konut>Konut
Rekonstrüksiyon-
Betonarme
Kontur-gabari
bozulmufltur
Cephe oranlar›,düzeni  ve
elemanlar› bozulmufltur
Kat ilave edilmifltir

PARSEL 79-80
‹fllev: Konut>Konut, Restore edilmemifltir-Bak›ms›zd›r
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T A R ‹ H ‹  K Ü L T Ü R Ü  V E  S A N A T I Y L A

Resim 110-111, 64 ADA
‹fllev: Konut>Konut
Restore edilmemifltir

Bak›ms›zd›r
Cephe düzeni de¤iflmifltir

Resim 112-114, 63 ADA
48-49 PARSELLER

48 PARSEL
ifllev: Konut>Konut

Restore edilmemifltir
Bak›ms›zd›r

sa¤da 49 PARSEL
Yok olan ahflap yap›

Resim 115-117, Zal Pafla
Caddesi, 63 ADA 61

PARSEL 
ifllev: Konut>Konut

Restore edilmemifltir
Bak›ms›zd›r

Cumbalar› kesilmifltir
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E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U I X

Resim 118-119, Zal Pafla Caddesi, 63 ADA 61 PARSEL
‹fllev: Konut+ ‹flyeri>Konut+‹flyeri
Rekonstrüksiyon-Betonarme

Resim 120-122, Haydarbaba Caddesi, 63 ADA 64-63 PARSEL
64 PARSEL 63 PARSEL
Yok olan tescilli ahflap yap› ‹fllev: Konut>Konut

Restore edilmemifltir Bak›ms›zd›r
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T A R ‹ H ‹  K Ü L T Ü R Ü  V E  S A N A T I Y L A

Resim 128, 137 ADA 9 PARSEL

Resim 123-125, Haydarbaba Caddesi, 63 ADA 69-70 PARSEL Yok olan  ahflap yap›lar

Resim 126-127, Eyüp Belediyesi Baflkanl›k Binas›-Eski Ahflap Dikimevi Binas›
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E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U I X

Abdurrahman fieref Bey Caddesi Resim 129-133 Restore edilen konut örnekleri

Haydarbaba Caddesi, 68 ADA 65-66 PARSELLER

Haydarbaba Caddesi ve Zahireci Sokak
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T A R ‹ H ‹  K Ü L T Ü R Ü  V E  S A N A T I Y L A

HACI BEfi‹R A⁄A 

DARÜLHAD‹S‹
REST‹TÜSYON, 

RESTORASYON ÖNER‹S‹

Yrd.Doç.Dr.Z. Hale TOKAY / Nesrin MUMCU

Z

1968 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du.
‹lk ve orta ö¤renimini ‹stanbul’da tamamlayarak

‹st. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümünden 

1991 y›l›nda mezun oldu. 
Halen ayn› üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü

Restorasyon Bölümü’nde 
Yüksek lisans e¤itimini sürdürmekte olup, 

Eyüp Belediyesi Planlama Müdürlü¤ü’nde 
görev yapmaktad›r.

1958 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. 
1982 y›l›nda Mimar Sinan Üniversitesi,

Mimarl›k Fakültesi’nden yüksek mimar olarak
mezun oldu. Ayn› üniversitenin Fen Bilimleri

Enstitüsü, Restorasyon Program›nda “Osmanl›
Külliyelerinin Temel Özellikleri ve Günümüz
Ortam›nda De¤erlendirmesi” bafll›kl› tezi ile 
1994 y›l›nda doktora ö¤renimini tamamlad›.

1983 y›l›nda araflt›rma görevlisi olarak girdi¤i
MSÜ. Mimarl›k Fakültesi Restorasyon Anabilim

Dal›, Koruma ve Yenileme Bilim Dal›’nda 
1996 y›l›ndan itibaren yard›mc› doçent olarak

görevini sürdürmektedir.
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1. G‹R‹fi:
Osmanl› Devleti’nin erken dönemlerin-

den itibaren flehrin sosyal, kültürel ve din-

sel ihtiyaçlar›na cevap veren yap›lar› bün-

yesinde bar›nd›ran ve bir sosyal merkez

niteli¤i tafl›yan külliyeler, devletin gelifli-

mine paralel olarak ilerleme göstermifller-

dir.

Anadolu’da Osmanl›lardan önce de gö-

rülen fakat tam anlam›yla Osmanl›lar dö-

neminde geliflme gösteren külliyeler, ge-

nelde cami merkezli ve genifl kapsaml› ya-

p›lar toplulu¤undan oluflmalar›na ra¤men

yine de kurulduklar› yerin ihtiyac›na göre

flekillenerek ana eleman› baflka bir yap›

(medrese, kervansaray, han v.b.)olacak fle-

kilde çeflitlilikler göstermifltir. 

Osmanl› Devleti’nin son dönemlerin-

de yaflad›¤› ekonomik s›k›nt›lar, külliye-

lerin geliflimine de yans›m›fl,genifl kap-

saml› külliyeler yerlerini kapsam olarak

daha küçük yap› topluluklar›na b›rakm›fl-

lard›r. 

Yüzy›llardan beri varl›¤›n› sürdüren ve

ilk Osmanl› sur d›fl› yerleflmesi olan

Eyüp’te, ‹stanbul’un fethiyle birlikte yap›-

lan ilk külliye olan Eyüp Sultan Külliye-

si’nin etraf›nda geliflen yerleflme dokusu

içinde farkl› karakter ve boyutta birçok

s›byan mektebi ve medresenin yan› s›ra

kuran ve hadis e¤itiminin yap›ld›¤› Darül-

kurra, Darülhadis gibi özel e¤itim veren

medreseler de yap›lm›flt›r. (Resim1)
Eyüp’te adlar› saptanabilen toplam on-

bir medresenin günümüze ulaflabilenle-

rinden biri olan ve konumuzu oluflturan

Hac› Beflir A¤a Darülhadisi; Osmanl› son

dönem külliyelerinden olup, medrese

merkezli kompleks yap›lar grubunda de-

¤erlendirebilece¤imiz, program ve boyut

olarak küçük bir yap› toplulu¤udur ve gü-

nümüzde çok harap durumdad›r. (Re-
sim2)

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

Resim 1- Eyüp
Medreseleri

Resim 2- Hacı Beflir A¤a
Medresesi bugünkü hali
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2. HACI BEfi‹R A⁄A ve
HACI BEfi‹R A⁄A
DARÜLHAD‹S 
KOMPLEKS‹:

22..11.. KKüülllliiyyeenniinn BBâânniissii::
Külliyenin ana girifl kap›s› üzerinde yer

alan mermer kitabeye göre, 1734 y›l›nda

infla edilen yap›n›n bânisi, III. Ahmed
(1703-1730) ve I. Mahmud (1730-1754)
dönemlerinin Darüssaade a¤alar›ndan Ha-
c› Beflir A¤a’ d›r.Hac› Beflir A¤a; k›zlara¤a-
s› denen saray harema¤alar›n›n en ünlüsü
ve bu görevde en uzun süre kalan›d›r.Kita-
ba, kamu yarar›na hizmete ve politikaya
düflkünlü¤ü ile tan›nan Hac› Beflir A¤a,
görevde kald›¤› süre içinde hizmetinde
bulundu¤u padiflahlar taraf›ndan itibar
görmüfl, sarayda, devlet politikalar›nda
söz sahibi olmufltur. Hac› Beflir A¤a, göre-
vinden edindi¤i kiflisel serveti, hay›r iflle-
rinde kullanm›fl ‹stanbul,Medine ve Kahi-
re’de medrese ve kütüphaneler yapt›rarak
ad›n› ölümsüzlefltirmifltir. Eyüp Bahari-
ye’deki yal›s›nda 1746 y›l›nda ölen Hac›
Beflir A¤a,Eyüp Camiinin flad›rvan avlusu-
nu iç avluya ba¤layan büyük kap›n›n sol
taraf›ndaki türbesine defnedilmifltir. (Re-
sim3)

22..22.. KKüülllliiyyeenniinn KKoonnuummuu::
Külliye,Eyüp’ün merkezinden uzakta

Niflanca mahallesinde, Baba Haydar Mek-
tebi soka¤› ile Balc› soka¤›n›n kesiflti¤i

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

Resim 4- Yapının Eyüp
içindeki konumu

Resim 3- Eyüp Sultan
Camii avlusunda bulunan
Hacı Beflir A¤a Türbesi
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noktada, Niflanca tepesinden Haliç’e dik
do¤rultuda inen yamaçlar üzerindeki dar,
e¤imli bir arsa üzerinde yer almaktad›r.
(Resim4)

Külliyenin güneyinde Baba Haydar Ca-
mii ve tekkesi ile kuzeyinde fieyhülislam
tekkesi bulunmaktad›r. (Resim5,6)

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

Resim 6- Baba Haydar
Camii

Resim 5- fieyhülislam
Tekkesi
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22..33.. KKüülllliiyyeenniinn TTaann››mm›› 
vvee MMeevvccuutt DDuurruummuu::
Bat›l›laflma dönemi ile birlikte e¤itimde

yap›lan ›slahat çal›flmalar› sonucu mektep
ve idadilerin aç›lmas› medreselere olan il-
giyi azaltm›fl, bu nedenle bu yap›lar
önemlerini kaybetmifllerdir.Medreselerin

1924’te kapat›lmas›yla birlikte ifllevini ta-
mamen yitiren Hac› Beflir A¤a Darülhadi-
si, zaman içinde dershane ve hücrelerine
yerleflen fakir ailelerin avlu ve revaklara
yapt›klar› ekler ile özgünlü¤ünü yitirerek
tahrip olmufltur.Günümüzde bofl ve ol-
dukça harap durumda olan külliyenin bat›

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

Çizim 1

Resim 7- Medresenin
günümüzde ortadan
kalkan revak ve hücreleri
Resim 8- Külliyenin girifli
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bölümündeki medrese hücrelerinin bulun-
du¤u kol ile revaklar tamamen ortadan
kalkm›flt›r. Di¤er mekanlar ise, moloz ve
toprak y›¤›n› ile dolu oldu¤undan içine
girmekte zorlan›lmaktad›r.Ayr›ca avlu za-
manla doldurularak çocuk park› haline ge-
tirilmifl dolay›s› ile orjinal kotunu kaybet-
mifltir. (Resim7)

Hac› Beflir A¤a’n›n Ca¤alo¤lu, Bâb-›
Ali’de yapt›rd›¤› di¤er külliyesine göre da-
ha sade olan ve medrese, s›byan mekte-
bi,kütüphane,çeflme ile servis mekanlar›n-
dan oluflan bu yap› grubu, arazinin e¤imli
oluflu nedeniyle iki farkl› kota yerlefltiril-
mifltir. (Çizim1)

Girifl kotunda(alt kot); iki katl› (fevkâ-
ni) s›byan mektebi,çeflme ve külliyenin
ana girifl kap›s› bulunmakta, üst kotta ise
tek katl› medrese binas›, kütüphane ve ça-

mafl›rhane,abdesthane gibi servis mekan-
lar› yer almaktad›r. Bu iki kot aras›nda
yaklafl›k 7.50 m fark vard›r. 

22..33..11 GGiirriiflfl KKoottuu ((AAlltt KKoott)) :: 
Külliyeye girifl Balc› sokak üzerinde yer

alan ve merdivenli bir geçide aç›lan ana
girifl kap›s› ile sa¤lanmaktad›r. Bu girifl ka-

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

Resim 11- Sonradan
kapatılan sıbyan mektebi
girifli
Resim 12- Sıbyan mektebi
dersli¤i tonoz tavanı

Resim 9- Sıbyan Mektebi
Dersli¤i
Resim 10- Sıbyan
Mektebi Derslik altında
yer alan çeflme
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p›s›n›n yan›nda kitabesiz bir çeflme ve
onun üzerinde iki penceresi soka¤a iki
penceresi merdivenli geçide bakan s›byan
mektebi bulunmaktad›r. (Resim8-9-10)

aa.. GGiirriiflfl KKaapp››ss››:: Külliyenin bas›k kemer-
li ana girifl kap›s›n›n üzerinde yap›n›n
mermer kitabesi mevcuttur.Kap›n›n oriji-
nal ahflap kanatlar› günümüze ulaflmam›fl-

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

Resim 13- Baba Haydar
Mektebinden görünüfl

Çizim 2-
Yapının mevcut

durumu
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t›r.Girifl kap›s›ndan merdivenli bir geçitle
üst kottaki medrese avlusuna ç›k›lmakta-
d›r. 

bb.. SS››bbyyaann MMeekktteebbii:: Yap›n›n zemin ka-
t›nda, ön tarafta, yoldaki çeflmenin su haz-
nesi,bunun arkas›nda küçük bir depo ve
yan›nda mektebin avlusu oldu¤u san›lan
bir boflluk yer almaktad›r.S›byan mektebi-
ne giriflin bu avlu duvar› üzerinde, yol ta-
raf›nda yer alan ve günümüzde kapat›lm›fl

bulunan kap›dan sa¤land›¤› düflünülmek-
tedir. (Resim11) Yap›n›n üst kat›nda ise,
tek mekandan oluflan ve üst örtüsü tonoz
olan dershane yer almaktad›r. (Re-
sim12)S›byan mektebinin cephelerinde
bir s›ra tafl iki s›ra tu¤ladan oluflan düzenli
bir almafl›k duvar örgüsü mevcuttur.

22..33..22 ÜÜsstt KKoott::    
aa.. MMeeddrreessee:: Üst kottaki avlunun çevre-

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

Resim 16- Dershane ve
kütüphane girifli

Resim 14- Balcı sokaktan
Baba Haydar yönüne çıkıfl

Resim 15- Revak kemer
bafllangıcı
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sinde L planl› medrese yap›s› yer almak-
ta,bu yap›,dershane,hücreler ve kütüpha-
neden oluflmaktad›r. (Çizim2)

bb.. HHüüccrreelleerr:: Arsan›n kuzey ve bat› ke-
narlar› boyunca “L” plan oluflturacak flekil-
de iki aks üzerinde dizilen medrese hücre-
lerinin bugün sadece, dört tanesi mevcut-
tur, bu hücrelerin üstü aynal› tonoz ile ör-
tülüdür. Dershaneye bat› yönünde birle-
flen ve kütüphane oldu¤u düflünülen ilk
hücrenin ise di¤erlerinden farkl› olarak
üzeri kubbe ile örtülüdür ve dershane ile
ba¤lant›l›d›r. Kuzey yönündeki hücrelerin
Baba Haydar Mektebi soka¤›na aç›lan or-
jinal pencereleri bulunmamakta,hücreler

›fl›k ve havay› revak cephesinden almakta-
d›r. fiu anda mevcut olan, soka¤a aç›lm›fl
boflluklar›n geçmifl dönemlerde burada
bar›nan kifliler taraf›ndan aç›ld›¤› tahmin
edilmektedir. (Resim13-14)

cc.. RReevvaakkllaarr:: Günümüzde, medresenin
revaklar›na ait olan sütunlar›n hiçbiri mev-
cut de¤ildir. Sadece, revak kemerlerinden
baz›lar›n›n hücre duvarlar› üzerindeki bafl-
lang›c› bulunmaktad›r. (Resim15)

fiu andaki izlerinden anlafl›ld›¤› kada-
r›yla revak üst örtüsünün dershane girifli
önünde aynal› tonoz, di¤er hücrelerin
önünde ise kubbe fleklinde oldu¤u san›l-
maktad›r. (Resim16)

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

Resim 17- Dershane ve
hücrelerin bugünkü hali

Resim 18- 1930lu yıllara
ait hava foto¤rafı, M.S.Ü
Arflivi
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dd.. DDeerrsshhaannee:: Hücrelerinin do¤u ucun-
da yer alan dershane,e¤itim mekan› olma-
s›n›n yan› s›ra ö¤renciler için mescit fonk-
siyonuna da sahip oldu¤undan mihrapl›-
d›r. 

Tek kubbeli dershaneye bat› yönünde-
ki revaktan girifl sa¤lanmakta, dershanenin
bu yöne aç›lan bir de kemerli penceresi
bulunmaktad›r. Do¤u ve güney cephesin-
de iki alt penceresi daha bulunan dersha-

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

Resim 19- 19. yy sonu
kartpostal, H. Beflir A¤a
Sıbyan Mektebi önü

Resim 18- S. Ünver'e ait
medresenin plan krokisi
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ne, kuzey yönüne kapal›d›r. Üstleri te¤et-
li sivri kemer biçimindeki bu alt pencere-
lerin söveleri ve kemer aynalar› kalmam›fl-
t›r. Dershanenin güney cephesinde ise,
ortas›ndaki di¤erlerinden daha yüksek
olan üç adet tepe penceresi bulunmakta-
d›r. 

Dershanede genelde düzenli bir duvar

örgüsü görülmemekte, burada kaba yonu

tafllar›n aras›na, ikili ve üçlü s›ralar halinde

tu¤la konularak oluflturulan belirsiz bir al-

mafl›k duvar örgüsü göze çarpmaktad›r.

Dershanenin iç k›sm›nda, içinde bar›nan

kifliler taraf›ndan yap›lm›fl, yap›n›n özgün-

lü¤üne zarar veren bölücü kagir duvarlar

mevcuttur. (Resim17)

3. REST‹TÜSYON 
33..11.. YYaarraarrllaann››llaann BBeellggeelleerr:: 
II.Meflrutiyet sonras› e¤itimde yap›lan

›slahat çal›flmalar› ile ‹stanbul’daki medre-

selerin tek bir çat› alt›nda toplanmas›
amaçlanm›fl ve 1914 y›l›nda Darü’l-Hilafe-
ti’l Aliyye** medreseleri kurulmufltur. Hac›
Beflir A¤a Medresesinin de bu bünyede
yer almas› için, durumu hakk›nda yap›lan
tespit çal›flmalar› sonucu haz›rlanan rapor-
da; yap›n›n, muhdes bir barakas›, sekiz
hücresi, kütüphanesi, kuyusu, abdesthane-
leri, çamafl›rhane ve gusülhanesinin bulun-
du¤u ve külliye halinde oldu¤u belirtilmifl-
tir.

Günümüzde ise, yap› çok kötü durum-
dad›r ve dört hücresi, revaklar›, sütunlar›,
tuvaletleri, ocaklar›, saçak korniflleri, ba-
calar›, kap›- pencere do¤ramalar›, kuyusu
ve üst örtü kaplamalar› bulunmamaktad›r.

Yap›n›n restitüsyon önerisi haz›rlan›r-
ken yap› üzerindeki mevcut izlerden ve
yap› ile ilgili çeflitli kaynaklardan yararla-
n›lm›flt›r.

Yararlan›lan bulgular› flu flekilde s›rala-
yabiliriz:
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Çizim 3- Restitüsyon
plan›

(*) “1910 y›l›nda yay›nlanan
Medarisi ilmiye nizamnamesi,bütün
medreseleri teflkilat ve tedrisat bak›-
m›ndan bir nizama ba¤l›yordu ve
bütün ‹stanbul medreselerindeki tale-
belerin ayn› usul ve kaideler içinde
yetiflmesini amaçl›yordu.

Bu amaçla Darü’l-hilafeti’l
aliyye Medresesinin kuruluflundan
önce ‹stanbul medreselerinden han-
gilerinin bu yeni müessese içinde yer
almas›n›n uygun olaca¤›n›n tesbiti
için Ders vekaletince bir heyet olufl-
turuldu. Bu heyet 1914 y›l›nda
medresleri tek tek dolaflarak her biri
hakk›nda yeri, infla tarz›,binan›n
durumu,müfltemilat›,s›hhi flartlar›
haiz olup olmad›¤› gibi hususlar›
içeren raporlar haz›rlad›.Bu rapor-
lara göre hangi medreselerin kad-
roda yer alaca¤› hangilerinin kadro
harici b›rak›laca¤› tespit olundu.”
Kütüko¤lu, a.g.e., s.14
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Çizim 4- Yapının girifli
rölöve

Çizim 5- Yapının girifl
restiyüsyon önerisi
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33..11..11..YYaapp›› üüzzeerriinnddeekkii mmeevvccuutt iizzlleerr::

Bunlar k›saca,yap›n›n kitabesi,tafl›y›c› sis-

temi,üst örtüsü , kullan›lan malzeme ve ör-

gü sistemi olarak s›ralayabiliriz.

Örne¤in;Yok olan revak k›sm›n›n ölçü-

leri, yap› üzerindeki kemer bafllang›ç izle-

rinden ve hücrelerin dönüflünden takip

edilebilmekte,kirpi saça¤›n varl›¤› ise s›b-

yan mektebi ve dershanenin saçaklar›nda

yer, yer bulunan ve tu¤lalar›n birbiri üze-

rine tafl›r›lmas› ile oluflturulmufl izlerden

anlafl›lmaktad›r.

33..11..22..YYaapp›› iillee iillggiillii kkaayynnaakkllaarr:: Bu bö-

lümde çeflitli yaz›l› ve görsel kaynaktan

yararlan›lm›flt›r.

aa.. GGöörrsseell KKaayynnaakkllaarr::

** Alman mavisi ve Pervitich haritalar›.
** 1937 tarihli hava foto¤raf›, (Resim18)
**1934 ve 1944 tarihli Arkeoloji Müzesi

Encümen Arflivi Foto¤raflar›,
**19.yy. sonu s›byan mektebi önündeki

okul çocuklar›n› gösteren kartpostal (Re-
sim19)

bb.. YYaazz››ll›› KKaayynnaakkllaarr::

· Mübahat S. Kütüko¤lu’ na ait,

“XX.Asra Eriflen ‹stanbul Medreseleri” adl›

kitaptaki Darülhadis-i Hac› Beflir A¤a
maddesinde yer alan yap›n›n 1735 tarihli

vakfiyesinde “Külliyenin kütüphane,mual-

limhane (s›byan mektebi) ve medreseden

olufltu¤u” vurgulanm›flt›r. 

* Mehmet Mermi Haskan’ a ait, “Eyüp

Tarihi” adl› kitaptaki “Darülhadis Medre-

sesi Mescidi” maddesinde yer alan cümle

kap›s› üzerindeki kitabenin aç›klamas›n-

da,banisinden “Mahzar-› dar-i saadet A¤a-

y› Hac› Beflir” olarak yap›n›n ifllevinden de

“Cami-i ilm ü amel darülhadis-i ziba” ola-

rak söz edilmekte ve yap›n›n tarihi

1147(1734) olarak verilmektedir.

Ayr›ca bu maddede, Hadika yazar›n›n

eserinden al›nt›ya da yer verilerek “Banisi

Darüssaade A¤as› el-Hac Beflir a¤a ‘d›r.

fieyhülharem dahi olmufltur. Hücerat ve

mescit dahilinde bir küçük kütüphane ve

bitifli¤inde iki katl› s›byan mektebi ve al-

t›nda çeflme ve sair levaz›mat› mevcuttur.”

denmifltir.

*Türk T›p Tarihi Deontoloji Kürsüsü

Arflivinde bulunan Süheyl Ünver’ e ait

“Türkiye T›p Akademisinin K›sa Tarihçe-

si”,“T›p Tarihimizin Yaflayan Bir Sahifesi

Daha Tarihe Kar›flt›” ve “Türkiye’de ‹kinci

T›p Akademisinin Kuruluflu” adl› makale-

lerde Cemiyet-i T›bbiye-i Osmaniye’nin

Türk hekimlerce ilk olarak Beflir A¤a med-

resesinde kuruldu¤u ve gayri resmi ilk aka-

demik toplant›lar›n burada yap›ld›¤› anla-
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Resim 21- Yapının girifli,
Arkeoloji Müzesi Enc.
Arflivi



fl›lmakta ayr›ca medreseye ait plan kroki-

si(Resim20) ve 1934,1944 tarihli foto¤raf-

lar yer almaktad›r. 
*Beflir A¤a Kütüphanesi’nden Süleyma-

niye Kütüphanesine nakledilen ve bugün
ayn› kütüphanenin Beflir A¤a kitapl›¤› bö-
lümünde yer alan kitaplar›n listesini göste-
ren belgede; mevcut kitaplar›n, tefsir, ha-
dis, usul-ü hadis, usul-ü f›k›h, fetva ve ta-
savvuf kitaplar›ndan olufltu¤u görülmekte

ve böylece yap›n›n Darülhadis medresesi
oldu¤u verilen e¤itimden anlafl›lmaktad›r.

33..22..BBeellggeelleerr IIflfl››¤¤››nnddaa RReessttiittüüssyyoonn 
DDee¤¤eerrlleennddiirrmmeessii::

Alman mavisi ve Pervitich haritalar› ile

1945 tarihli kadastral planlar›nda görülen

yap›n›n s›n›rlar›, 1930’lu y›llara ait hava

foto¤raf›nda görülen yap› lekesi ile örtüfl-

mektedir. Ayn› zamanda Süheyl Ünver’ e
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Resim 23- Medrese
avlusundan görünüfl,
revaklar, Ark. Müz. Enc.
Arflivi 

Çizim 6- Yapının avludan
görünüflü-rölöve
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ait plan krokisi ›fl›¤›nda da y›k›lan hücreler

ve revaklar tamamlanarak özgün plan fle-

mas› ortaya ç›kar›lm›fl(Çizim3)ve s›byan

mektebi girifl cephesi için biri aç›k avlulu

di¤eri ise üstte ahflap ilave bölümlü girifl

olmak üzere iki cephe önerisi getirilmifltir.

(Çizim4,5)
Yukar›da aç›klanan belgeler ›fl›¤›nda

medreseye ait yap› elemanlar› flu flekilde

önerilmifltir:

33..22..11.. SS››bbyyaann MMeekktteebbii vvee AAnnaa ggiirriiflfl :: 
Günümüzde moloz tafl duvar örülerek

kapat›lm›fl olan s›byan mektebi girifl kap›-
s›n›n kemer bafllang›ç izi, 19.yy’a ait kart-
postal ve 1934, 1946 tarihli Encümen Ar-
flivi foto¤raflar› ile de örtüflmüfltür.Bu kay-
naklar, s›byan mektebi giriflinin Balc› so-
kak üzerinde oldu¤unu do¤rulamaktad›r.

Ayr›ca 18.yy’a ait benzer s›byan mekte-
bi planlar› incelenmifl ve dersli¤in önünde
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Çizim 8- Bugün mevcut
olmayan revakların
restitüsyonu

Çizim 7- Yapının avludan
görünüflü restitüsyonu
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genellikle avludan merdivenle ç›k›lan bir
revak bölümü oldu¤u görülmüfltür. 1946
tarihli Encümen Arflivi foto¤raf›nda, arka
planda s›byan mektebi önünde görülen
kargir k›s›mdaki kemer bafllang›ç izi ve
s›byan mektebinin üst kat dershane girifli-
nin y›k›lan tonoz kal›nt›s› burada derslik
önünde bir revak olabilece¤i görüflünü
güçlendirmektedir. (Resim21)

1934 tarihli Encümen Arflivi foto¤raf›n-
da üst katta s›byan mektebi dersli¤inin
önüne ahflap bir mekan›n eklendi¤i görül-
mektedir. Muhtemelen bu ek, derslik
önündeki kargir revak y›k›ld›ktan sonra
yap›lan ilave bölümdür. Yap› ile ilgili kay-
naklar bölümünde sözü edilen, Süheyl
Ünver’e ait makalelerde de belirtildi¤i gi-
bi 1862 y›l›nda Cemiyet-i T›bbiye-i Os-
maniye ‘nin ilk akademik toplant›lar›n›n
burada, t›bbiyenin matbaa müdürü Edir-
neli Hac› Arif Efendinin evinde gerçeklefl-
mifl oldu¤undan hareketle bu ilave ahflap
bölümün Hac› Arif Efendi’nin evi olabile-
ce¤i düflünülmektedir. (Resim22)

19.yy. sonunu gösteren kartpostalda ve
1934 tarihli Encümen Arflivi foto¤raf›nda
külliyenin ana girifl kap›s› kanat tipi ile

üzerindeki ahflap saçak görülmektedir.
(Resim19-22)

Günümüzde basamaks›z ve asfalt kapl›
olan Haydar Mektebi soka¤›n›n, foto¤raf-
lar ve Alman mavisi Haritas› incelendi¤in-
de merdivenli oldu¤u görülmektedir. (Re-
sim21)

Külliyeyi oluflturan di¤er yap›lar›n ve
s›byan mektebinin saçaklar› 5 s›ra kirpi sa-
çak fleklindedir.

33..22..22 MMeeddrreessee::
1735 tarihli vakfiyede 8 hücrenin varl›-

¤›ndan söz edilmekte ve bu veri Süheyl
Ünver’ e ait plan krokisi ile de desteklen-
mektedir.Mevcut hücre akslar› ile, revak
kemerlerinin, hücrelerin beden duvarlar›-
na gömülü izlerindeki aks ölçüleri,y›k›lm›fl
olan di¤er kolda devam ettirildi¤inde plan
flemas› ve arsa s›n›rlar› tamamlanmaktad›r. 

Revak kemerleri ve sütunlara ait de¤er-
lendirme 1934 tarihli Encümen Arflivi fo-
to¤raflar›ndan sa¤l›kl› flekilde yap›labil-
mektedir. (Resim23-24) Bu k›s›mda ve
dershanede saçak bitimi kirpi saçak fleklin-
dedir. 

Foto¤raflarda hücrelere ve dershane’ye
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Resim 25- Baba Haydar
Mektebi sokak, Arkeoloji
Müzesi Enc. Arflivi
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ait orjinal kap›,pencere do¤ramalar› görül-
mese de,yine de bu belgeler, söve,eflik ve
lokma parmakl›klar hakk›nda yeterince
bilgi vermektedir. Ayr›ca bu belgeler,
hücre pencereleri ile dershanenin alt s›ra
pencere oranlar›n›n, s›byan mektebinin
günümüzde mevcut olan pencereleriyle
ayn› oldu¤unu göstermektedir. Sadece,
dershanenin tepe pencere tipi bozulmufl-
tur. (Çizim6-7-8)

1735 tarihli vakfiyede medrese dahilin-
de kuyu, abdesthane,gusulhane ve çama-
fl›rhane mekanlar›ndan söz edilmifltir. Av-
luya ait eski tarihli foto¤rafta kuyunun ye-
ri ve su deposu rahatça görülebilmektedir.

Helalar›n yeri konusunda ise, benzer
plan flemalar› incelendi¤inde, bu mekan›n
genelde hücrelerin arka k›sm›ndaki bahçe-
de konumland›¤› ve bir geçitle di¤er bina-

lara ba¤lant› sa¤land›¤› görülmüfltür. Eski
kadastral planlar ve haritalar incelendi¤in-
de burada da hücre kolunun arkas›nda dar
bir bahçe oldu¤u anlafl›lmakta ve plan leke-
si burada arkaya do¤ru L fleklinde dönmek-
tedir. Bu düflünce ayr›ca, Süheyl Ünver’e ait
plan krokisinde görülen, hücrelerin biti-
mindeki geçitle de desteklenmektedir. 

Ayr›ca vakfiyede belirtilen çamafl›rhane
gibi servis mekanlar›n›n burada helalar›n
yan›nda olabilece¤i düflünülmektedir.

1934 tarihli Encümen Arflivi foto¤raf›n-
da Haydar Mektebi soka¤›n›n görülen
cephesinde medrese bacalar›n›n özgün
halinin korunamad›¤› görülmekle birlikte
yine de bu foto¤raf, bacalar›n hücre kolu-
nun üzerindeki yerleri konusunda fikir
vermekte, böylece bugün izine rastlaya-
mad›¤›m›z ocaklar›n mekan içindeki yer-
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Çizim 9- Restorasyon
önerisi- Halk e¤itim
merkezi
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leri konusunda bilgi sahibi olabilmekte-
yiz. (Resim25)

Söz konusu cephenin medrese bölümü-
nün günümüzdeki mevcut tafl duvar› üze-
rinde, ahflap hat›llar ve muhtemelen
mekan içindeki nifl ve ocak yerlerine denk
gelen hafifletme kemerleri görülmekte
bütün bu izler yap›n›n restitüsyonuna
önemli veriler oluflturmaktad›r.

4.RESTORASYON ÖNER‹S‹
Restorasyon uygulamalar›nda öncelikli

amaç, eski eser yap›n›n geleneksel yap›
strüktürünü ve özgün malzemelerini koru-
yarak geçmifl yap› tekni¤ini gelece¤e do¤-
ru aktarabilmektir. 

Bu nedenle; 
Birinci aflamada; mevcut strüktürün

koruma alt›na al›nmas›,
‹kinci aflamada; strüktürün üzerinde yer

alan malzemelerin korunmas› ve ömrünün
uzat›lmas› ile ilgili müdahaleler, 

Üçüncü aflamada; kurtar›lamayacak öl-
çüde bozulan malzemenin yenisi ile de¤ifl-
tirilmesi veya yok olan k›sm›n›n uygun
malzeme ile bütünlenmesi,

Son aflamada ise; eski eser yap›ya, günü-
müz flartlar› ve yaflam koflullar›nda konfor
sunabilecek flekilde güncel bir ifllev verile-
rek yap›n›n yaflat›lmas› gerekmektedir.

Yap›n›n restorasyon önerisi haz›rlan›r-
ken; binan›n asl›na uygun malzemeyle ve
geleneksel teknolojiyle onar›l›p sa¤lam-
laflt›r›lmas›, eksik olan k›s›mlar›n›n da yine
geleneksel metodla tamamlanmas› öngö-
rülmüfltür.Ça¤dafl yap› teknolojisinden
ise, binaya verilecek yeni ifllev do¤rultu-
sunda gerekli olabilecek altyap› ve tesisat-
ta yararlan›lmas› düflünülmüfltür.

Yap›n›n yeniden ifllevlendirilmesi
aflamas›nda;Osmanl› e¤itim gelene¤inin
önemli örneklerini oluflturan med-
reselerin, flehrin sosyal,kültürel yaflam›na
katk›da bulunabilecek bir yap›ya bürün-
dürülmesi gereklili¤inden yola ç›k›larak,
dar gelirli çevre halk›n›n e¤itimine des-

tek sa¤lamas› amac›yla HHaallkk EE¤¤iittiimm MMeerr--
kkeezzii olmas› önerilmifltir. Yine bu komp-
leks içinde yer alan ve çocuklara yönelik
tasarlanan S›byan Mektebinin ise kitap-
l›k, oyun odas› gibi güncel ifllevlerde
de¤erlendirilmesi uygun görülmüfltür.
(Çizim9)
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Eyüp-Karya¤d› Baba
Bektâflî Tekkesi

(Haf›z Baba
Dergâh›)

Müfit YÜKSEL

Z

Bitlisli bir ailenin çocu¤u olarak Mufl’ta do¤du. 
‹lk ve orta ö¤renimini ‹stanbul’da tamamlad›. 

Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden 1991 fiubat’›nda mezun oldu. 
Yüksek lisans çal›flmalar›n› yine ayn› bölümde yürüttü. 

1995-2001 y›llar› aras›nda ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nde 
Baflkan Dan›flman› olarak görev yapt›. Halen serbest yazarl›k yapmaktad›r.  

Haziran 2002’de “Simavna Kad›s›o¤lu fieyh Bedreddin” adl› bir araflt›rma-inceleme eseri yay›nland›.
Bektaflilik üzerine “Bektaflilik ve Mehmed Ali Hilmi Dedebaba” 

bafll›¤› alt›nda bir çal›flmas› ise Aral›k 2002’de yay›nland›. 
Bunlardan baflka çeflitli konularda makaleleri de yay›nland›. 

‹ngilizce, Arapça, Farsça, Kürtçe bilmekte olup 
‹branice ve Yunanca üzerine çal›flmalar yapmaktad›r.                     
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Tekke, Eyüp s›rtlar›nda, ‹drisköflkü

mevkiinde, Gümüflsuyu mahallesi, Kar-

ya¤d› soka¤› ile Ball› Baba (eski ad› Balî

Baba) soka¤›n›n birleflti¤i yerde, 38. ada,

4-5-6. parsellerde  yer alm›fl olup etraf›

duvarlarla çevrilmifltir. 

Karya¤d› Baba Tekkesi’nin Horasan

erenlerinden, ‹stanbul’un fethinde bulun-

du¤u rivayet edilen Karya¤d› Baba lakapl›

es-Seyyid Mehmed Ali Baba taraf›ndan

kuruldu¤u kaynaklarda yer almaktad›r.

(Ayvansarâyî, Hadikatu’l Cevamî’, 1281:

1/264;M. Nermi Haskan, Eyüp Tarihi,
1996:109-111).

Karya¤d› Mehmed Ali Baba’n›n kabri

tekke naziresinde olup, etraf› parmakl›kl›

ve silindiriktir. Kitabesi fludur:

(Bafl Tafl›)

Kutbü’l-ârifîn Gavsu’l-Vâs›lîn
Hazret-i Karya¤d› Es-Seyyid Muhammed 
‘Ali Kuddise Sirruhu’l-Celî

(Ayak tafl›)

Huve’l-Mu’în
Sadât-› Sülâle-i Kâzimiyyeden Horasânî 
Karya¤d› ‘Alî Baba Kuddise Sirruhu’l-Celiyyu’l-A’la 

Kitabede tarih rakam› yaz›lmam›flt›r.

fieyh Es-Seyyid Mehmed Ali’ye Kar-

ya¤d› Baba denmesinin nedeni menk›besi-

ne göre, çok s›cak bir yaz mevsiminde Ali

Baba’dan bir keramet arzu etmifller. O da

yaz mevsiminde kar ya¤d›rm›fl. O andan

itibaren “Karya¤d›rd› Baba” diye an›lm›fl

ve bu da sonradan “Karya¤d› Baba”ya dö-

nüflmüfl.1 (Tanman, 1990:605; Özda-

mar,1994:24-26) Bu menk›beler d›fl›nda,

Karya¤d› Baba lakapl› Es-Seyid Mehmed

Ali Baba’n›n tarihi kiflili¤i ve vefat tarihi

hakk›nda elimizde herhangi bir bilgi mev-

cut de¤ildir. Baz›lar›na ve kitâbesine gö-

reyse ‹stanbul’un kuflatmas›nda buralara

gelmifl bir Horasan ereni. Süheyl Ünver

bu gibi menk›bevî flahsiyetler için flu de

¤erlendirmeleri yapar:“Cihad erleri Hora-
san’dan ‹stanbul kuflatmas›nda bulunmak için gel-
mifllerdir. ‹simleri ma’lum veya de¤il, medfun bu-
lunduklar› yer belli veya gayr-i ma’lum pek çok
zevat› bunlardan sayarlar ve rivayetler de bu mer-
kezdedir. Bu cihad erleri sonralar› erenlerden say›l-
m›fllard›r. Ço¤u da Bektafli efsanelerine geçmifltir.
Bunlar›n hangisi Ni’me’l-Ceyfl’dendir2, ay›rd et-
mek güçtür. “ (Ünver, 1996:5/245)

Buna binaen Horasan’dan gelip ‹stanbul

kuflatmalar›nda bulunduklar› menk›bevi

bir flekilde rivayet olunan Cihad ve gazâ

erlerinin Bektafli menak›bnâmelerine geç-

mesinden dolay› bir ço¤unda oldu¤u gibi

Karya¤d› Baba kabri ya da sonradan bu

adla ihdas edilen bir kabir yan›nda da bir

Bektafli dergâh›n›n infla edildi¤i görülmek-

tedir. (Büyük Çaml›ca’daki ‹vaz Fakih,

Merdivenköydeki fiahkulu Sultan, Bey-

koz’daki Akbaba, Maltepe-Bafl›büyük’teki

Daver Baba, Kazl›çeflmedeki Eryek Baba,

Fatih’teki Ci¤erci Baba, Erdi Baba gibi.) 

Buna karfl›n tekkenin kuruluflu ve tasar-

rufuna iliflkin olarak Baflbakanl›k Osmanl›

Arflivi’nde 1193/1779 tarihli iki bölümlü

vesika (buyuruldu) bulunmaktad›r. (BOA,

Cevdet Evkaf, No:24138) 

Bu vesikan›n içeri¤i fludur:

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

1 “ Bu menk›be ile ne derece il-
gilidir bilemeyiz  ama, tekkenin ya-
k›n›nda bir zamanlar kar kuyular-
n›n var olmas› ve yaz aylar›nda ‹s-
tanbul’un buz ihtiyac›n› genifl öl-
çüde karfl›lamas› dikkat çekicidir.”
(Tanman, 1990:605) Afla¤›da
metni yer alan , Tekkenin tevliyye-
tinin tevcihi ile ilgili 1193/1779 ta-
rihli Baflbakanl›k Osmanl› arflivin-
deki belgede, flahitler aras›nda Kar-
c›bafl› Halil A¤a Bin Mehmed ad›-
n›n yer almas›; Karya¤d› Baba ad-
land›rmas›n›n buradaki kar kuyu-
lar›ndan kaynaklanm›fl olabilece¤i
intibâ›n› güçlendirmektedir.

2 Ni’me’l-Ceyfl: Arapça’da Ne
Mutlu Asker anlam›na gelir. Hz.
Peygamber’in (SAV) Istanbul’un
fethini müjdeleyen ve ‹mam Ahmed
Bin Hanbel’in Müsned’inde hasen-
sahih olarak yer alan ünlü hadis
rivayetinde Ni’me’l-Ceyfl ifadesi Is-
tanbul’u feth edecek erler için kulla-
n›lm›flt›r. Bundan dolay› Istan-
bul’un fethinde (857/1453) bulu-
nan askerler için Osmanl› kaynak-
lar›nda bu tabir kullan›lm›flt›r.  
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‘‘‹‹nnââyyeettlluu RReeiissuu’’ll--KKüüttttââbb EEffeennddii GGöörrüübb

‹‹’’llââmm EEyylleeyyeessuuzz DDeeyyuu BBuuyyuurruullmmuuflfldduurr..

FFii 2200 CC..AA 11119933
““ DDeerr--ii DDeevvlleettmmeekkîînnee AArrzz--›› DDââ’’îî--yyii KKee--

mmîînneelleerriiddiirr KKii,,
Cedd-i Azizim Kutbu’l-‘Arifîn Zahru’l-

Vâs›lîn El-Hacc Bektâfl-› Velî Kuddise Sir-
ruhu’l-Hafî ve’l-Celî Hazretlerinin Tarî-
kat-› ‘Aliyyesine meflrût ve müntehî zevâ-
yadan olub, Medîne-i Ebî Eyyub-i Ensârî
‘Aleyhi’r-Rahmetu’l-Bârî’de vâki’ merhum
Bektâflî Bosnevî Dervîfl Mustafa’n›n mü-
ceddeden binâ ve ihyâ eyledi¤i zâviyesi-
nin zabt ve tasarrufu için güruh-i Bektâfli-
yândan Dervîfl ‹smâîl Bin Muhammed
nâm kimesne Medîne-i Eyyub mahkeme-
sinde meclis-i fler’i hatîrde Dervîfl ‘Alî Bin
Muhammed nâm kimesne ile terâfu’lar›n-
da güruh-i Bektâfliyândan merhum Bosne-
vî Dervîfl Mustafa nâm sahibu’l-Hayr›n
medîne-i mezburede Zeyneb Hatun ma-
hallesinde vâki’ Eyyub Câmi’i fierîfi vakf›-
na arsas› senede yüzseksen (180) akçe mu-
kata’a-i kadîmesi olub iki taraftan makâbir-
i müslimîn, bir taraftan Velîzâde Efendi
bahçesi ve bir taraftan tarîk-i ‘âmm ile

mahdud müceddeden binâ ve ihyâ eyledi-
¤i bir bâb tahtânî sa¤îr oda ve bir sa¤îr
ah›r ve etrâf-› erba’as› tafl duvar› muhtevî
mülk-i memlûkesini Bin yüzyetmifl iki
(1172) senesi Muharreminin yirminci gü-
nü hasbeten Lillâhi Ta’âla vakf-› sahîh-i
müebbed ve muhalled ile vakf ve habs
edüb, evvelâ hayatda oldukça zâviye ta’bîr
olunur vakf-› menzil-i mezburda kendi sâ-
kin olub ba’de vefat evlâd-› evlâd› evlâd›-
na flart ve ba’de’l-‹nk›raz kendi hulefâlar›-
n›n eslah›na verile deyu flart ve herbiri sâ-
kin olduklar› müddetde arsa-i mezkurenin
mukata’as›n› vakf-› mezbura verib iktizâ
eden ta’mir (u) termîmini dahi mallar›ndan
edeler. Ve hulefâlar›ndan kimesne bulun-
maz ise El-Hacc Bektâfl-› Velî âsitânesinde
seccadeniflîn-i ‘Azîzin ‘arz›yla eslah-› bek-
tâfliyâna flart ve ta’yîn eyledi¤ini mefl’ar ta-
rîh-i mezkuruyla müerreha iflbu vakfiyye-i
ma’mûlun bihas›na tasrîh olunma¤la ber
mantûk-i vakfiyye zâviye-i mezbureye
mezbur Dervîfl Mustafa mutasarr›f iken bi-
lâ veled ve bilâ hulefâ fevt olub zâviye-i
mahdûde mezkur Hac› Bektâfl-› Velî sec-
cadesinde postniflîn olan Efl-fieyh Abdul-

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

3 Abdullatîf Çelebi, 1137 do-
¤umlu olup, 1177-1217 hicri y›l-
lar› aras›nda Hac› Bektafl Dergâh›-
n›n Çelebî postunda bulunmufltur.
(Çelebî Ahmed Cemaleddin, Müda-
faa, 1328:45)

4 Karya¤d› Baba Bektaflî tek-
kesinin kurulufl dönemini yans›tan
bu belgede. Karya¤d› Mehmed Ali
Baba ad›na rastlan›lmad›¤› gibi,
tekke için vakfedilen arazide her-
hangi bir türbeden söz edilmemekte-
dir. Muhtemelen, Vakf›n sahibi
olan Bosnal› Dervifl Mustafa’n›n
halefi olup, dergâh tevliyet ve fleyh-
li¤ini Dervifl ‹smail’den devralan
Dervifl Ali Bin Mehmed’in ad› son-
radan Mehmed Ali Baba olarak
an›lm›fl. Ve 1826 y›l› olaylar› son-
ras›nda, tekkenin Tanzimat devrin-
de yeniden tesisinde, Bu zât için ya-
p›lan mezar kitâbesinde Karya¤d›
Mehmed Ali Baba fleklinde tan›t›-
l›p, Sâdat-› Kâz›miyye’den oldu¤u
belirtilmifl. Bu ihtimâl daha güçlü
görülmektedir. Ayr›ca Tekkenin
yan›nda eskiden kar kuyular›n›n
bulunmufl olmas› da bunu destekle-
mektedir. Dervifl Ali’nin bu kuyu-
larda Kar (Buz) oluflturup yaz›n
halka da¤›tt›¤› tahmin edilmektedir.

5 (Çetin, Atilla, ‹stanbul’daki
Tekke, Zâviye ve Hânkahlar Hak-
k›nda 1199 (1784) Tarihli Önem-
li Bir Vesika, Vak›flar Dergisi,
No:13, 1981: 587).

6 Hurûfîlik: Temelde Bektaflî-
likle bir ba¤lant›s› bulunmamas›na
karfl›n sonradan Bektaflîleri etkile-
yen Bat›nî hareketlerin bafl›nda gel-
mektedir. Hurûfîlik ‹ran-Estera-
bâdl› Fazlullah-› Hurûfî taraf›n-
dan tesis edilmifl bir bât›nî hareket-
tir. Fazlullah, mezhebinmi  788
/1386 tarihinde Esterabâd’ta kur-
mufltur. 740/1340 tarihinde Estera-
bâd’ta dünyaya gelen Fazlullah,
bât›nî-K›rm›tî usulünü esas alarak

Feriflteho¤lu’nun Iflkname-i
‹lahi adl› kitab›n›n tafl

bask›s› 1. bas›m
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latîf Efendi’nin ‘arz› ve icâzetiyle bana tev-
cîh ve iflbu yedime verilen ‘askerî berât›
mucebince zâviye-i mahdud-i mezkur be-
nim iken merkum Dervîfl ‘Alî Fuzûlî zabt
etmekle suâl olunub zâviye-i mahdud-i
mezkuru bana teslîme tenbîh olunmak
murâd›md›r. Dedikde ¤ibbu’l-‹stintak
merkum Dervîfl ‘Alî dahi cevâb›nda müte-
veffa-y› mezbur Dervîfl Mustafa’n›n ben
eslah-› hulefâs›ndan olub Merhum Dervîfl
Mustafa’n›n ber muceb-i vakfiyye-i
ma’mûlun biha zâviye-i mahdud-› mezku-
ra evvelâ kendiye ba’de vefatihi hulefâs›-
n›n eslah›na ve evlâd-› evlâd›na meflrut
ola. Zâviye-i mezbur ber muceb-i flart-›
vâk›f kendüden sonra nevbet-i tasarrufunu
bana flart ve ta’yîn eyledi¤ini huzûr-i müs-
limînde iflhâd etdi¤ime binâen ber vech-i
muharrer-i meflrutiyye üzere bihak-
k›n.....(bir kelime silinmifl) zabt ve tasarruf
ederim deyu ba’de’d-Def’ ve’l-‹nkâr mez-
bur Dervîfl ‘Alî ber vech-i muharrer müte-
veffa-y› mezbur Dervîfl Mustafa’n›n eslah
hulefâs›ndan olub yedlerinde olan vakfiy-
ye-i ma’mûl biha nât›k oldu¤u üzere nev-
bet-i tasarruf-› zâviye kendinin oldu¤u le-
de’t-Tezkiye ‘adâletleri zâhir olan medî-

ne-i mezbure ahâlisinden imâm-› sânî El-
Hâcc Salih Efendi Bin ‹sma’îl ve Mehmed
Sa’îd Efendi Bin Ahmed ve sâb›kan Karc›-
bafl› Halîl A¤a Bin Mehmed ve El-Hâcc
Ömer A¤a Bin Ahmed ve Molla Mustafa
Bin ‹brahîm nâmun kimesneler flehâdetle-
riyle mezbur Dervîfl ‹smaîl muvacehesinde
vech-i fler’î üzere isbât etme¤in mucibesiy-
le zikrolunan zâviyedârl›k mezbur Dervîfl
‹sma’îl’in üzerinden ref’ olunub yedine ve-
rilen ‘askerî berât›n›n dahi kayd› ba’de’t-
terkîn ve küçük evkâf muhasebesine kayd
ber muceb-i flart-› vâk›f eslah-› hulefâdan
Dervîfl ‘Alî’ye tevcîh ve zâviye-i mezkure-
nin zabt ve tasarrufu için müceddeden ye-
dine berât-› flerîf-i ‘âlîflân sadaka ve ihsân
buyurulmak üzere emr-i ‘âlî sudûrunu ikti-
zâ eyledi¤ini halen medîne-i mezkure ka-
d›s› Mevlâna Mustafa Efendi dâ’îleri i’lâm
etmeleriyle ber vech-i meflruh zâviye-i
mezkure mezbur Dervîfl ‹smaîl’in ref’inden
flart-› vâk›f üzere merkum Dervîfl ‘Alî’ye
tevcîh ve ber muceb-i i’lâm-› fler’iyye ma-
halline kayd ve âyende ve revendeye
it’âm-› taâm eylemek üzere yedine berât-›
flerîf-i ‘âlîflân sadaka ve ihsân buyurulmak
bâb›nda pâye-i serîr-i a’lâya ‘arz olundu.

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

harflere verilen say› ve manalarla
bât›nî te’villeri pekifltirarek uluhiye-
tini ilan eder. 

Fazlullah-› Esterabâdî’nin ku-
rucusu oldu¤u hurûfîli¤e göre varl›-
¤›n zuhuru ses ile olur. Zira önce
kelâm vard›. Gizli bir hazine olan
Allah kendisini kelam ile gösterir.
Ses ise, gayb aleminden ayn alemi-
ne gelen, taayyün aleminde zuhur
eden her varl›kta mevcut olup, can-
l›larda fiili, cans›zlarda kuvvet flek-
lindedir. Sesin kemali de söz ile olur.
Söz harflerden mürekkeptir. Hz.
Muhammed 28 harfle konuflmufltur.
Arapça ve Kur’an’da 28 harf var-
d›r. Farsça’da ise 32 harf mevcut-
tur. Fadlullah’›n Cavidannâmesi
ise 32 harften oluflmufltur. (Gölp›-
narl›, 1989; R›za Tevfik, 1909 )

Hurûfîli¤e göre insanlar ve âlem
de harflerle yarat›lm›flt›r. Her Pey-
gambere inen harfler kademeli ol-
mufltur. Âdem (a.s.) 9 harfle, Hz.
‹brahîm(a.s.) 14, Hz. Musa (a.s.)
22, Hz. ‹sa (a.s.) 24, Hz. Mu-
hammed (s.a..v) 28; Fadlullah-›
Hurûfî ise 32 harfle konuflmufltur.
Buna göre herbir harf say›s›, her bir
peygamberin konufltu¤u dilin harf
say›s›n› gösterir. Ve bunlarda, harf
say›lar›nda tezahür eden  uluhiyet-
tir. Hurûfîli¤e göre bu peygamberler
kendilerinden sonrakilerin zuhuru-
nu müjdelemifltir. Hz. Muhammed
(s.a.v.) ise  Fadlullah-› Hurûfî’yi
müjdelemifl. ( a.g.e )

Fadlullah-› Hurûfî’ye göre
harfler insan vücudunda tezahür
eder. Bilhassa insan yüzünün her
bir vechesi herbir harfi ve ona teka-
bül eden say›y› belirtir. Buna bina-
en, Fadl-› Hurûfî, namaz, oruç, ze-
kat, hacc gibi tüm hükümleri bu fle-
kilde insan suretine say›lar ve harf-
lere tatbik etmifltir. Yani tüm hü-

Feriflteho¤lunun Iflkname-i
‹lahi adl› kitab›n›n tafl
bask›s› 2. bas›m
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Bâkî emr u fermân ve lutf u ihsân limen le-
hu’l-Emr Hazretlerinindir.

HHuurrrriirree FFii’’ll-- YYeevvmmii’’ll--HHââddii ‘‘AAflfleerr mmiinn
fifieehhrrii fifiaa’’bbâânnii’’ll--MMuu’’aazzzzaamm LLiisseenneettii SSeellaassee
VVee TTiiss’’îînn VVee MMiieettii VVee EEllff.. 

EEffkkaarruu’’ll--VVeerraa HHââddiimmuu’’ll--FFuukkaarraa EEflfl--fifieeyyhh
‘‘AAbbdduullllaattîîff33 SSeeccccaaddeenniiflflîînn--ii
EEll--HHaacccc BBeekkttââflfl--›› VVeellîî
KKuuddddiissee SSiirrrruuhhuu 

EEvvkkââffddaann
Küçük Evkâf Muhasebesinde Kayd› Bulunma-

m›flt›r. Ferman Devletlu Sultan›m Hazretlerinindir.
Fi 16 fi. 1193

Anadolu Muhasebesinde Dahi Kayd› Bulun-
mam›flt›r. Emr u Ferman Devletlu Saadetlu Sulta-
n›m Hazretlerinindir. Fi 16 fi. 1193

Haremeyn-i fierîfeyn Mukata’as›nda Dahi
Kayd› Bulunmam›flt›r. Ferman Devletlu Sa’adetlu
Sultan›m Hazretlerinindir. Fi 16 fi. 1193

Ma’den Kaleminde Dahi Kayd› Bulunmam›fl-

t›r. Ferman Devletlu Sa’adetlu Sultan›m Hazretle-
rinindir. Fi 16 fi. 1193

AAsskkeerrîîddeenn
Kadîmî Kayd› ‹le Mukayyed Olub Aklâm-›

Ahire Murâd Etdiler ki, ‘Arz Ve ‘Arz-› Haline
Derkenâr

Ber Takrîb-i Ref’ Ve Terkîniyle Kayd› Bozul-
mamak Üzere Ferman-› ‘Alî 

Buyuruldu Askerî Rûznamçesinde Mestûr Ve
Mukayyeddir. Emr u Fermân Devletlu Merhamet-
lu Sultan›m›nd›r. Fi 17 fi. 1193

BBeerrââtt KKaayydd›› AAsskkeerrîîddee DDeerrkkeennâârr BBuuyyuu--
rruullmmuuflfldduurr

MMüühhüürr:: ((HHââddiimm--ii fifieerr’’ii KKeerrîîmm EEss--SSeeyy--
yyiidd AAbbdduurrrraahhîîmm))

Sâd›r olan Fermân-› ‘Alîlerine Hazret-i Ebî
Eyyub-i Ensârî Radiyallahu Anh Rabbuhu’l-Bâ-
rî Mahallât›ndan Zeyneb Hâtun mahallesi sükkâ-
n›ndan güruh-i Bektâfliyândan Bosnevî Dervîfl
Mustafa mahalle-i mezburede vâki’ arsas› Hazret-
i Ebî Eyyub Hazretlerinin vakf-› flerîfine senevî
yüz seksen akçe mukata’al› iki taraf›ndan mekâbir-
i müslimîn ve bir taraf›ndan Velîzâde Efendi bah-
çesi ve bir taraf›ndan tarîk-i ‘amm ile mahdud ar-
sa-i mezbure üzerinde ....(müceddeden?) mebnî ber
mantûk-i huccet-i fler’iyye tahtânî bir bâb oda ve
ah›rve etrâf-› erba’as› tafl duvar› muhtevî yedinde
mevcud milk-i memlûkesini bicümleti’t-Tevâbi’ ve’l-
Levâhik hasbeten Lillâhi Ta’âla vakf-› sahîh-i mü-
ebbed ve muhalled ile vakf ve habs edüb evvelâ ha-
yatda oldukça zâviye ta’bîr olunur vakf menzilin-
de kendi sâkin ba’de vefatihi evlâd-› evlâd-› evlâd›-
na flart ve ba’de’l-‹nk›râzi’l-Evlâd kendi hulefâla-
r›n›n aslah›na ve ba’de’l-‹nk›râzi’l-Hulefâ Tarîk-i
Bektâfliyândan Azîz müflarunileyhin ‘arz›yla as-
lah Bektâfliyâna flart ve ta’yîn eyledi¤i vakfiyye-i
ma’mulun bihas›nda tasrîh olunma¤la ber mantûk-
› vakfiyye zâviye-i mezbura bilâ berât mutasarr›f
olan sahibu’l-Hayr Dervîfl Mustafa bilâ veled ve
bilâ halef fevt olub yerine sulehâdan güruh-i Bek-
tâfliyandan Dervîfl ‹sma’îl’e müceddeden ve bilfiil
El-Hâcc Bektafl-› Velî seccadeniflîni fleyh olan Efl-
fieyh ‘Abdullatîf zîde takvâhu ‘arz›yla Bin Yüz
Doksan Üç senesi Recebinin On sekizinci günün-
de tevcîh olunub haliyen üzerinde oldu¤u defter-i

rûznâmçede mastûrdur. Derun-i ‘arzda mezku-

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

kümler, bu harfler, ve say›lar› insan
suretinde mevcuttur. Hurûfî, Cen-
net-Cehennem’i de bununla izaha
kalk›fl›r.

Hurûfîli¤e göre kâinat üç devre
üzeredir: Nübüvvet, ‹mamet, Ulû-
hiyyet. Nübüvvet Hz. Âdem’le bafl-
lay›p, Hz. Muhammed’le bitmifltir.
Sonra Hz. Ali ile beraber imamet
devri bafllam›fl,11. ‹mam Hasan el-
Askerî ile nihayet bulmufltur. Meh-
dî olan Fadlullah-› Hurûfî’nin zu-
huru ile ulûhiyet devri bafllam›fl,
ondan evvelki bütün nebîler ve
imamlar  onun müjdecisidir. ( Göl-
p›narl›, 1989; R›za Tevfik, 1909 )

Hurûfîli¤in amac› insan›, dola-
y›s›yla Fadlullah’› ilahlaflt›rmak-
t›r. Kâinat mutlak varl›¤›n zuhuru-
dur. Bu zuhur kuvveden fiile do¤ru
geliflmifl, melekût âleminden, tabiat-
lar âlemine gelmifl, göklerle tabiat ve
unsurlar›n birleflmesi, cans›zlar, ne-
batât ve canl›lar husule gelmifl, bu
devir insana gelince kemale ulaflm›fl.
Hurûfîlikte, insan kainat›n göz be-
be¤idir. Fakat onlar›n içinde birisi
di¤er bütün insanlar›n göz bebe¤i-
dir. O da bütün kâinat›n hakimi ve
âmiridir. Hz. Muhammed kendi
devrinin o tek insan›d›r, ondan son-
ra imamlar da kendi devirlerinin tek
insanlar›d›r. Nübüvvet devrinden
sonra, imamet devri mehdî ile kemâ-
le ulafl›r, orada da ulûhiyyet (ilah-
l›k) devri bafllar. O da Fadlullah-›
Hurûfî’dir. Yani ulûhiyyet (hafla)
Fadlullah’tad›r. ( ‹shak Hoca,
1290 )

Fadl-› Hurûfî bu yüzden Hu-
rûfîlerce, Fadl-› Yezdân, Fadl-›
Subhân, Fadl-› Feyyâz, Fadl-›
Kerîm, Fadl-› lemyezâl, Fadl-› la-
yezâl, Fadl-› Hayy olarak ta isim-
lendirilir. Yani tüm ‹lâhî s›fatlarla
isimlendirilerek, ilahlaflt›r›l›r. (Göl-
p›narl›, 1989)

Yaflar Baba’n›n dergah
postniflinli¤ine tayin

edilmesiyle ilgili belge
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ru’l-‹sm ‘Alî Efendi üzerinde bulunmam›flt›r. Bâkî
emr u ferman Devletlu Merhametlu Sa’adetlu Sul-
tan›m Hazretlerinindir.  Fi 16 fi. 1193

MMüühhüürr:: ((HHââddiimm--ii fifieerr’’ii KKeerrîîmm EEss--SSeeyy--
yyiidd ‘‘AAbbdduurrrraahhîîmm)) 

‹‹’’llââmm›› MMuucceebbiinnccee ‹‹ssmmaa’’îîll’’iinn RReeff’’iinnddeenn
‘‘AAllii’’yyee TTeevvccîîhh OOlluunnuubb VVee MMââlliiyyeeddeenn BBee--
rrââtt BBuuyyuurruullmmuuflfl.. 

2244 CCAA.. 11119933

MMaa’’rruuzz--ii BBeennddeelleerriiddiirr kkii,,
Hazret-i Ebî Eyyub-i Ensârî mahallât›ndan

Zeyneb Hatun mahallesi sükkân›ndan güruh-i
Bektâfliyandan Bosnevî Dervîfl Mustafa mahalle-i
mezburda vâki’ arsas›(n›) Hazret-i Ebî Eyyub
Hazretlerinin vakf-› flerîfine senevî yüz seksen ak-
çelu mukata’al› ber mantûk-i huccet-i fler’iyye tah-
tânî bir bâb zâviye ta’bîr olunur vakf menzilinde
kendi sâkin ba’de vefatihi evlâd-› evlâd-› evlâd›na
flart ve ba’de ‹nk›râzi’l-Evlâd kendi huleflar›n›n as-
lah›na flart ve ba’de ‹nk›râzi’l-Hulefâ Tarîk-i Bek-
tâfliyandan ‘azîz muflarun ileyhin ‘arz›yla aslah-›
Bektâfliyana flart ve ta’yîn eyledi¤i vakfiyye-i
ma’mûlun bihas›nda tasrîh olunma¤la ber mantûk-
i vakfiyye zâviye-i mezbura bilâ berât mutasarr›f
olan Vâk›f Dervîfl Mustafa bilâ veled ve bilâ hule-
fâ fevt olub yerine sulehadan güruh-i Bektâfliyan-
dan Dervîfl ‹sma’îl Hac› Bektâfl-› Velî seccadeniflî-
ni Efl-fieyh ‘Abdullatîf Efendi’nin ‘arz›yla bin yüz
doksan üç senesi Recebinin on sekizinci günü tev-
cîh ve müceddeden berât verilib hala üzerinde oldu-
¤u ‘askerî rûznamçesinden derkenâr olunmufl. fiim-
di Medîne-i Eyyub mahkemesinde meclis-i fler’de
zâviye-i mezkureye ber minvâl-i muharrer ‘askerî
berât›yla mutasarr›f olan Dervîfl ‹sma’îl ile Dervîfl
‘Alî nâm kimesne terâfu’lar›nda mezkur Dervîfl ‘Alî
Fuzûlî zabt etmekle zâviye-i mezkur bana teslîmine
tenebbüh olunmak matlubumdur dedikde ¤ibbu’l-
istintak merkum Dervîfl ‘Alî dahi cevâb›nda müte-
veffa-y› mezbur Dervîfl Mustafa’n›n ben aslah hu-
lefâs›ndan oldu¤umdan ber muceb-i vakfiyye-i
ma’mulun biha flart-› vâk›f üzere nevbet-i tasarru-
funu bana flart ve ta’yîn eyledi¤ini huzûr-i müsli-
mînde iflhâd eyledi¤ine binâen meflrutiyye üzere
zabt ederim deyu ba’de’d-Def’ ve’l-‹nkâr mezkur
Dervîfl ‘Alî ber vech-i muharrer müteveffa-y› mez-

bur Dervîfl Mustafa’n›n aslah-› hulefâs›ndan olub
yedlerinde olan vakfiyye-i ma’mulun biha nât›k
oldu¤u üzere nevbet-i tasarruf-› zâviye kendinin
oldu¤unu lede’t-Tezkiyye ‘adaletleri zâhir olan
medîne-i mezbure ahâlisinden befl nefer kimesnelerin
flehâdetleriyle mezbur Dervîfl ‹sma’îl muvâcehesinde
vech-i fler’î üzere isbât etme¤in zâviyedârl›k-› mez-
bur içun Dervîfl ‹sma’îl’in yedine verilen ‘askerî be-
rât›n›n kayd› ref’ ve ba’de’t-Terkîn küçük evkâf
muhasebesine kayd ve ber muceb-i flart-› vâk›f as-
lah-› hulefâdan mezbur Dervîfl ‘Alî’ye tevcîh ve
müceddeden yedine berât-› ‘âlîflân ihsân buyurul-
mak üzere emr-i ‘âlî sudûru iktizâ eyledi¤ini medî-
ne-i mezkure kad›s› Mustafa Efendi i’lâm etme¤in
ber vech-i meflruh zâviye-i mezkura mezbur ‹s-
ma’îl’in ref’inden flart-› vâk›f üzere muceb-i i’lâm-›
fler’iyye merkum Dervîfl ‘Alî’ye tevcîh ve mahalline
kayd ve âyende ve revendeye it’âm-› ta’âm eylemek
üzere yedine berât ihsân buyurulmak ricâs›na ev-
lâd-› Hac› Bektâfl-› Velî’den halen âsitânelerinde
seccadeniflîn olan Efl-fieyh ‘Abdullatîf Efendi ‘arz
eylemifl ber muceb-i i’lâm-› fler’iyye flart-› vâk›f
üzere ‹sma’îl’in ref’inden Dervîfl ‘Alî’ye4 tevcîhi ik-
tizâ eyleyüb ancak ‘askerîden mâliyeye nakl husû-
su re’y-i rezîn-i isâbet karînlerine manût mevâddan
idü¤ü ma’lûm-› âsefâneleri buyuruldukda ol bâbda
emr u fermân devletlu sultân›m Hazretlerinindir. “   

1193/1778-79 Tarihli Al›nt›lad›¤›m›z
ariza ve buyuruld› metinlerinden, zaviye-
nin Bosnal› Dervîfl Mustafa adl› bir Bektâ-
flî babas› taraf›ndan kendi arsas› vakfedile-
rek 18. yüzy›l’da,  20 Muharrem 1172’de
(Milâdî 1758) müceddeden kuruldu¤u ve

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

Fadlullah-› Hurûfî, yazd›¤› ki-
taba “Cavidannâme”ad›n› vererek
ulûhiyyet davas›n› pekifltirmeye ça-
l›flm›flt›r. Yani kitab›na da kendisi
gibi ulûhiyet s›fat› vermifltir. Hurû-
fî ayr›ca, Kur’an-› Kerîm’deki tüm
“Fadl” kelimelerinin kendisine iflaret
oldu¤unu da iddia etmifltir.

Fadlullah bütün fier’î hükümle-
ri Bât›ni te’villerle kald›rm›flt›r, me-
sela ona göre 5 vakit namaz, Âde-
mo¤lu’nun vechini müflahede etmek,
görmektir. K›sacas› Fadl-› Hurû-
fî’nin yüzünü görmekmifl. Ayr›ca
bütün mukaddes kitaplar, Tevrat,
‹ncîl, Zebur, Kur’an ve Cavidân
(!) insan varl›¤›nda yaz›l›d›r. Ce-
nab-› Hakk, bir insan›n yüzünde
tezahür ve insan› temyiz eden bir
kelâmd›r. ‹nsan›n yüzünde yedi si-
yah hat vard›r: ‹ki kafl, dört kirpik,
bir saç. ‹nsan bu yedi hatla anadan
do¤du¤u için bunlara “Hutût-›
Ümmiye” ana hatlar› denir. Bunlar
hal ve mahal, yani hatlar ve yerle-
ri bak›m›ndan hesaplan›nca 14
olur. Erkekte, ergenlik zaman›nda
ortaya ç›kan 7 hat daha vard›r;
sa¤ ve sol yanlarda iki b›y›k, iki
sakal, bir burun hatlar›. Bunlara
da “Hatt-› Ebiyye”ad› verilir. Bun-
lar da hal ve mahal itibariyle on-
dört olur, mecmu’u 28 eder ve

Karya¤d› Mehmed Ali
Baba’n›n Türbesi
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evlâd›na, evlâd› bulunmad›¤›nda eslah-›
hulefas›na flart k›l›nd›¤› anlafl›lmaktad›r.
Buyuruld› ve ariza metinlerinde Karya¤›
Mehmed Ali Baba’dan ve türbesinden söz
edilmemektedir. Dolay›s›yla, Karya¤d›
Mehmed Ali Baba türbesinin, bu arsa Bek-
tâflî zaviyesi haline geldikten sonralar› ih-
das edilmifl olabilece¤i kuflkusunu da
uyand›rmaktad›r.  Ya da Zaviyenin kuru-
luflunun ard›ndan vakfedilen arsaya bitiflik
baz› kabirlerin zaviye haziresine kat›lm›fl
olmas› da muhtemeldir. Zaviyenin ilk
postniflîninin, sahib-i vakf Bosnal› Dervîfl
Mustafa oldu¤u, onun vefat›n›n ard›ndan
ise Zaviye’nin 1193 tarihinde Dervîfl ‹s-
ma’îl ad›nda bir Bektâflî taraf›ndan zabte-
dildi¤i, ancak Dervîfl Ali fuzûlî ad›nda ilk
postniflîn Dervîfl Mustafa’n›n halefi oldu¤u
anlafl›lan bir Bektâflî dervîflinin müracaat›
üzerine, Dergâh postniflînli¤i ayn› y›l bu
Dervîfl Aliye verilmifltir. 

Bu tekke, 1199/1784 tarihli, tekke ve
zaviyelerle ilgili defterde “‹dris Köflkü ci-
var›nda Karya¤d› Baba Tekyesi” fleklinde
yer almaktad›r.5

Karya¤d› Baba Tekkesi, Hadikatu’l Ce-
vamî’de flöyle anlat›lmaktad›r

«Zâviye-i mezbure, Karya¤d› Ali Baba tekye-
si denmekle maru’ftur. Halen fleyhi A’rec (topal)
Mustafa Dede’dir ki pederi dahi bu tekyede fleyh
olup ismi Abdi ve bu dahi a’rec (topal) idi. Ve di-
¤er o¤lu dahi a’rec dir.» (Ayvansarâyî, Hadika,
1281:1/264)

Hadika’da ad› geçen A’rec Abdi Efendi-
nin mezar› halen mevcut olup, flahidesi
elifi tacl›d›r. Üzerindeki tarihsiz kitabe flu-
dur:

Hû
Hazreti fieyh Sâfî 
Sülâle-i tâhirelerinden Es-Seyyid Mehmed

(Muhammed) 
‘Abdi Baba Ruhiyçun Fatiha

Kitabede ad› geçen fieyh Sâfî’nin hangi
fieyh Sâfî oldu¤u tespit edilememektedir.
Zira Bektaflîlik tarihinde 5-6 civar›nda

fieyh Sâfî isimli kimse mevcuttur. Bu du-
rumda ad› geçen fleyh Sâfî’nin Safevî aile-
sinin kurucusu ve fiah ‹smail’in büyük de-
desi fieyh Safiyuddin-i Erdebili (vefat›
735/1334) oldu¤unu söylemek güçtür. 

Hadikatu’l-Cevâmi’deki kay›ttan, ‘Abdî
Baba’dan sonra yine A’rec (Topal) olan
o¤lu Mustafa Baba’n›n dergâhta postnni-
flîn oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 1241/1826’da
Yeniçerili¤in la¤vinin ard›ndan, bununla
ba¤lant›l› olarak Bektâflili¤in yasaklan›p,
Bektâflî tekkelerinin son 60 y›lda yap›lan-
lar›n, mezarlar hariç y›k›l›p, di¤erlerinin
Nakflibendi meflayihine meflrut k›l›narak
verilmesi esnas›nda, dergâh binas› y›k›lm›fl
ve bu Mustafa Baba da üç müridiyle birlik-
te Birgi’ye sürgün edilmifltir.

“Ve Medîne-i Ebî Eyyub-i Ensârî Radiye ‘An-
hu Rabbuhu’l-Bârî’de vâki’ Karya¤d› Baba Tek-
yesi’nde olan Mustafa Baba üç nefer Bektâflîsiyle
Birgi’ye” (Es’ad Efendi, Üss-i Zafer, 1243: 212;
1293:212) 

Bu dergah, 1241/1826 y›l›nda di¤er
Bektafli tekkeleri meyan›nda y›kt›r›l›r ve
Dergah fieyhi olan Mustafa Baba, üç mü-
ridiyle beraber Birgiye sürgün edilir. Der-
gah daha sonra Sultan Abdülmecid ve Sul-
tan Abdülazîz zaman›nda Nakflibendi der-
gâh› ad›yla yine aç›lm›fl olup gizlice Bek-
tafli ayinleri yeniden yap›la gelmifltir. O
dönemde yeniden aç›lan Bektâflî tekkeleri,
Sultan II. Mahmud’un Bektâflîli¤in yasak-
lanmas›na dair Ferman› (Ahmed Lütfî, Ta-
rih-i Lütfî, 1289:Cilt:1;Ahmed R›fk›,
1328:2/95-107;BOA, Hat:290/17383)
resmen, halen yürürlükte oldu¤undan,
Nakflibendî olarak gösterilmek zorunda
kal›nm›flt›r. O dönemde fiilen aç›k olan
Bektâflî tekkeleri, ancak 1336/1920 tari-
hinde resmen tan›nm›fllard›r. (Kara, 1990:
422-423)

Yasakl› dönemden sonra Karya¤d› Baba
Tekkesi’ni tekrar ihya edenin Mehmed
Necîb Baba oldu¤u san›lmaktad›r. Aslen
Karamürsel’li oldu¤u tahmin edilen M.

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

Kur’an’›n 28 harfine karfl›l›k gelir.
Saç ve enfaka, istiva ile ortadan
ikiye ayr›l›rsa sekizer olur ve topla-
m› onalt› eder. Hal ve mahal itiba-
r›yle otuziki olur ki, Cavidan’›n
yaz›ld›¤› otuziki (32) harfe tekabül
eder. 

(Ferifltehzâde, ‘Iflknâme, 1288)
Harfler ve hatlarla dînî emirleri

te’vil, bu inanc› haz›rlamak için
kurulmufl bir metoddur. Hurûfî
inanc›n›n esas›, insan› ve Fadlul-
lah-› Hurûfî’yi ilahlaflt›rmakt›r.

788 (1386) y›l›nda inançlar›n›
aç›¤a vurup yayma¤a bafllayan
Fadl-› Hurûfî, birçok halife edinir.
Ancak 798 (1396) tarihinde, Ti-
mur’un o¤lu Miran fiah’›n emriyle
hapsedilir. 796 y›l›n›n Zilka’de 6.
gününde öldürülür. Cesedi iple ba¤-
lanarak, sokak, sokak, çarfl› çarfl›
dolaflt›r›l›r. Bu zaman zarf›nda;
Fadlullah-› Hurûfî, Isfahan’dan
Bakü’ye kadar bir alanda kendi
mezhebini, inanc›n› yayma faali-
yetlerinde bulunur.

Fadlullah’tan sonra da Hurûfî-
ler (Halife ve müritleri) takibata
u¤rar. Halifelerinden ünlü fiair Ne-
simî Halep’te yakalanarak öldürül-
müfltür. Di¤er bir k›s›m halifeleri
ise, Irak, Suriye ve Anadolu’ya s›-
¤›n›r. Özellikle Anadolu ve Rume-
liyi mesken edinirler. Bir numaral›
halife Aliyyu’I-A’la (Aliyyülala)
Anadolu’da Bektaflilerin aras›na s›-
zar. Haririzade, Muhammed Ke-
maleddin’in “Tibyanu Vesâili’I-
Hakaik fi beyani Selâsili’t-Taraik”
adl› eserinin Bektâflilik Bölümünde
Aliyyu’l-A’la’n›n Hac› Bektafl tek-
kesindeki, Hac› Bektafl’›n torunlar›-
n›n aras›ndaki ihtilaf› f›rsat bilerek
bu tekkeye girip, Bektafliler aras›n-
da Fadlullah-› Hurûfî’nin eserleri
baflta olmak üzere Hurûfî eserlerini
yayd›¤›n› ve s›r diyerek Hurûfî dü-
flünceleri ilka etti¤ini söylemektedir.

(Harirîzâde, Tibyanu’l-Vesâil,
Süleymaniye ( ‹brahim efendi )
Kütüphanesi, No. 430-432 )
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Necip Baba’n›n vefat tarihi 1291/1874 y›l›
olup Bektafli tâcl› flahidesiyle mezar› tekke
haziresindedir. Mehmed Necîb Baba ile il-
gili olarak Baflbakanl›k Osmanl› Arflivle-
rinde 1275 ve 1276 tarihli iki vesika bu-
lunmaktad›r. (A..DVN. 144/67-2;
A..MKT.NZD. 287/90) Vesika metinleri
flu flekildedir:

(( II )) BBOOAA,, AA....DDVVNN.. 114444//6677--22
Sâb›k Ayasofya-i Kebîr fieyhi KKüüççüükk EEffeennddii

Merhum’un Yedikule civâr›nda FFeeyyzziiyyyyee Han-
kâh-› fierîfi’nin hîn-i inflâs›ndan beri fukara ve der-
viflân için yevmiyye üç k›yye lahm tahsisi ve i’tâ
olunmakda iken müflârunileyhin vefat› cihetiyle
kat’olunarak âhire verilmifl ise de zikrolunan lahm
müflârunileyhin zât›na mahsus olmay›p yaln›z
hankâh-› flerîfe tahsis k›l›nm›fl oldu¤undan bu ma-
kûle ta’yinât›n âhire i’tâs› mu¤ay›r-› usûl ve nizâm
oldu¤una ve buna ise r›zâ-y› âlî-yi vekâletpenâhî-
leri kâil olmayaca¤›na binâen lutfen ve merhameten
mezkûr lahmin kema fi’s-Sâb›k tahsisi ve i’tâs› hu-
susuna müsa’âde-i mekârim’âde-i cenâb-› sadâret-
penâhîleri erzân ve flayân buyurulmak bâb›nda ve
herhalde emr u fermân hazret-i men lehu’l-Emrin-
dir.

EEll--HHââcccc HHaaff››zz GGââlliibb

Yedikule civâr›nda kâin FFeeyyzziiyyyyee hankâh›na
muhassas oldu¤u halde âhire verilmifl olan yevmî
üç k›yye lahmin kema kâne hankâh-› mezkûre i’tâ-
s› istid’as›yla Hac› HHââff››zz GGââlliibb EEffeennddii’nin takdim
eyledi¤i tezkire manzur-› vâlâlar› buyurulmak
üzere leffen gönderilmifl ve sûret-i ifâdeye göre iflbu
lahm ta’yini bir zâta mahsus olmay›p hankâh-›
mezkûrede bulunan bilcümle derviflân ve fukaran›n
it’âm›na muayyen olarak bunlar ise cümle-i fla-
yân-› merhamet bulumufl olduklar› beyân›yla icâ-
b›n›n icras› bâ tezkire-i sâmî emr u ifl’ar buyurul-
mufl olmas›yle kuyûda bilmuraca’a lahm-› ganem-
i mezkûr Mâliye Hazîne-i Celîlesinden muhassas
bulunmufl oldu¤undan ol tarafdan icra-y› icâb›na
bak›lmak lâz›m gelece¤i beyân›yla tezkire-i mezkû-

ra cevâb tahriri bâb›nda fermân hazret-i Veliy-
yu’l-Emrindir.

FFii 1188 CC.. 11227755  

Yedikule Civâr›nda FFeeyyzziiyyyyee Hankâh› fukara
ve derviflân›na muhassas lahm ta’yini olmay›p, fa-
kat FFeeyyzzîî EEffeennddiizzââddee RRaaflfliidd EEffeennddii’nin yevmiyye
iki buçuk K›yye lahm ta’yini olarak vefat›na meb-
ni Hz. Hâlid civâr›nda kâin KKaarryyaa¤¤dd›› BBaabbaa DDeerr--
ggââhh›› fifieeyyhhii MMeehhmmeedd NNeeccîîbb EEffeennddii’nin bâ ‘arz›hâl
vâki’ olan istid’as› üzerine Yetmifl Üç senesi fiuba-
t›n›n Yirmi ‹kinci gününden i’tibâren bâ Fermân-›
Sâmî mumâileyh NNeeccîîbb EEffeennddii’ye tahsis k›l›nd›¤›
kayden tebeyyün eyledi¤i beyân›na cevâb tahrir
buyurulmufltur.  

FFii 77 MM.. 11227766

(( IIII )) BBOOAA.. AA....MMKKTT.. NNZZDD.. 228877//9900
EEvvkkââff--›› HHuummaayyuunn NNeezzaarreett--ii CCeellîîlleessiinnee
Devletlu  Efendim  Hazretleri,
Yedikule civar›nda Kâin FFeeyyzziiyyyyee hankâh›na

muhassas oldu¤u halde âhire verilmifl olan yevmî
üç k›yye lahmin kema kâne hankâh-› mezkûra i’tâ-
s› istid’as›yla HHaacc›› HHââff››zz GGââlliibb EEffeennddii’nin takdim
eyledi¤i tezkire manzur-› vâlâlar› buyurulmak
üzere leffen irsâl k›l›nm›fl ve sûret-i ifâdeye göre ifl-
bu lahm ta’yini bir zâta mahsus olmay›p hankâh-
› mezkûrda bulunan bilcümle derviflân ve fukaran›n
it’âm›na müte’ayyin olarak bunlar ise cümle-i fla-

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

Harputlu ‹shak Hoca da “Kâ-
flifu’I-Esrar ve Dafiu’I-Eflrar “ adl›
eserinde. Aliyyu’l-A’la’dan ve onun
Bektaflî tekkesine s›zmas›n› flöyle
anlat›r:

«Fadl-› Hurûfî’den sonra, hali-
feleri firar ederek bilâd-› Müslimîn’e
münteflir olup, Millet-i ‹slâmiye’yi
idlâl ve i¤fal ile meflgul oldular. La-
kin, Aliyyu’l-A’la ismiyle müsem-
ma olan halifesi Anadolu’da Hac›
Bektafl tekyesine gelip inziva ederek
ve Cavidân’› -Fadl-› Hurûfî’nin ki-
tab›- hafiyyen ehl-i tekyeye talim
eyleyerek ve “bu tarîk, Hac› Bek-
tafl-› Velî’nin tarîki (yolu) dir ”, di-
ye beyan eyledikte, ehl-i hankâh
dahi cümle cahil ve nâdân olmas›y-
la, muktezâ-y› Cavidân cümle tek-
lifât-› ilâhiyeyi (ilahi emirleri, iba-
detleri) inkâr ve nefs-i emmare’nin
hevâs›na muvafakat› âflikâr oldu-
¤undan kabul eyleyip ve ismini s›r
koyup, gâyet ihfay› tenbih eyledi-
ler, ol derece ihtimam ettiler ki, bir
kimse dahil-i âyînleri olup s›rr› ifflâ
ederse ol kimsenin katlini iltizâm
ederler. “ (‹shak Hoca, Kâflifu’I-
Esrar, 1290: 4-5)

Aliyu’I-A’la’n›n Bektâflili¤e ne

Karya¤d› Baba Tekkesi
Semahanesi’nin  güney
duvar›
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yân-› merhamet bulunmufl olma¤la icâb›n›n icras›
mütevakk›f-› himem-i behiyyeleridir. 

FFii 33 DD.. 11227755 

Ma’ruz-› Çâker-i Kemîneleridir Ki,
Enmile-pîra-y› tevkîr ve tafhîm olan iflbu tezki-

re-i ‘aliyye-i cenâb-› vekâletpenâhîleri meâl-i ‘âlî-
siyle tezkire-i mezkûre müeddaas› rehîn-i îykan-›
âcizânem olarak derhal kuyûda müraca’at etdiril-
dikde lahm-› ganem-i mezkûr Evkâf-› Hümayun
hazinesinden muayyen olmay›p hazine-i celîle-i
mâliye’den muhassas oldu¤u tebeyyün etmifl ve bu
halde tesviye-i icâb› hazine-i celîle-i mezkûrece mü-
teferri’ olarak tezkire-i mezkûre yine iâde ve takdim
k›l›nm›fl olma¤la ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyu’l-Emrindir. 

FFii 2200 ZZiillhhiiccccee 11227755 

MMaalliiyyee NNeezzaarreett--ii CCeellîîlleessiinnee
Devletlu  Efendim  Hazretleri, 
Yedikule civar›nda kâin FFeeyyzziiyyyye hankâh›na

mahsus oldu¤u halde âhirine verilmifl olan üç k›y-
ye lahmin kema kâne hankâh-› mezkûra i’tâs› is-
tid’as›yle HHaacc›› HHââff››zz GGââlliibb EEffeennddii’’nin takdim ey-
ledi¤i tezkire üzerine Evkâf-› Hümayun nezaret-i
celîlesiyle muhabereyi flâmil olan tezkire zeyline
muharrer cevâb manzur-› devletleri buyurulmak
üzere leffen irsâl k›l›nm›fl olma¤la sûret-i istid’a ve
ifl’ara nazaran iktizâs›n›n icras› mütevakk›f-›

MMaa’’rruuzz--›› ÇÇââkkeerr--ii KKeemmîînneelleerriiddiirr KKii,,
Mantuk-› münîf-i emr u ifl’ar-› sâmi-yi vekâlet-

penâhîleriyle evrak-› melfûfe müeddas› rehîn-› îy-
kan-› kemterî olarak keyfiyyet masârifât muhase-
besine ledelhavâle hankâh-› mezkûrun fukara-y›
derviflân›na muhassas lahm ta’yini olmay›p fakat
Feyzî Efendizâde Raflid Efendi’nin yevmî iki buçuk
k›yye lahm ta’yini bulundu¤u halde vefat›na ve ci-
var-› flerefmedâr-› hazret-i Hâlid’de kâin Karya¤-
d› Baba Dergâh› fleyhi Mehmed Necîb Efendi’nin
vukû-› istid’as›na mebni bâ fermân-› sâmî Yetmifl
Üç senesi fiubat›nda mumaileyhe tahsis k›l›nd›¤›
ifâdesine dâir verilen müzekkere manzur-› ‘âlî-yi
sadâretpenâhîleri buyurulmak üzere leffen takdim
k›l›nm›fl olma¤la ol bâbda emr u fermân hazret-i
veliyyu’l-Emrindir.

FFii 1100 DD.. 11227766

Birinci vesikada Yedikule’deki (Küçük
Efendi) Feyziye Hankâh›’na mahsus iken
kesilmifl olan lahm (et) tayinat›n›n Kar-
ya¤d› Baba Dergah› fieyhi Mehmed Necib
Efendi’ye tahsis edildi¤i belirtilmektedir.

‹kinci vesikadan ise Hac› Hâf›z Ga-
lib’in, Yedikule’deki Feyziye Hankah› fu-
kara ve dervifllerine ait oldu¤unu iddia et-
ti¤i lahm (et) tayinat›n›n müteveffa Feyzi
Efendizâde Raflid Efendi’ye ait oldu¤u ve
sonradan Karya¤d› Baba Dergâh› fieyhi
Mehmed Necib Efendi’ye tahsis edildi¤i
anlafl›lmaktad›r.

Mehmed Necîb Baba’n›n tekkede bir
matbaa kurup, taflbask› (Litography) usu-
lüyle kitaplar bast›¤› bilinmektedir. Thi-
erry Zarcone ve Ekrem Ifl›n’a göre Tasav-
vufi hikmetlerin derlendi¤i “Risale-i Layi-
hât-› Câmi’” adl› eser bu tekke’nin matba-
as›nda bas›lm›fl. Hatta kitab›n ilk sayfas›n-
da “ Maarif Nezaret-i Celîlesi ruhsat› ile
Karya¤d› tekyesinde Necîb Baba Efen-
di’nin matbaas›nda tab’ ve temsil olunmufl-
tur” fleklinde bir kay›t yer alm›flt›r.  (Vatin-
Zarcone,1995: 226-227; Ifl›n,1997:55).
Bunun d›fl›nda Necîb Baba’n›n Ferifltehzâ-
de Abdülmecîd ‹zzeddîn’nin, Fadlullah-›
Hurûfî’nin Cavidânnâmesinin tercümesi

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

derece s›zd›¤›n› bilemeyiz. Özellikle
Hac› Bektafl tekkesindeki konumu
konusunda da elimizde yeterli bilgi
mevcut de¤il. Gerçi, onun ‘K›yâ-
metnâme ve Tevhîdnâme adl› kitap-
lar› bektâflilerin bir bölümünde oku-
nagelmifl, ancak Hurûfîli¤in tüm
Bektaflileri etkiledi¤i yolunda, Har-
putî ‹shak Hoca’n›n iddialar›na
karfl› Hurûfîli¤i red eden Alevi-Bek-
tafli eserleri mevcuttur. Buna karfl›n,
Bektaflilerin bir bölümünün Hurûfî-
li¤e meyletti¤i, bir k›s›m Hurûfîlerin
de Bektaflilik perdesi alt›nda faali-
yet gösterdi¤i de bir gerçektir. ( Bir-
ge, 1965)

Fadlullah-› Hurûfî’nin ‹ran’-
dan kaçan halife ve müritleri Ana-
dolu içinde yo¤un bir faaliyet içine
girdikleri gibi. Hurûfîli¤i yayan
bir çok kitap ve risalede yazarlar.
Bunlar önceleri Farsça iken, sonra-
lar›, Türkçe risaleler de kaleme al›r-
lar. Bu konuda Bkz. Müfid Yüksel,
Bektaflîlik Ve Mehmed Ali Hilmî
Dedebaba, 2002:126-140)

7 Aslen Harputlu olan ‹shak
Efendi, Medrese tahsilinden sonra,
Dâru’l-Ma’arif mektebinde muallim
olur. Ard›ndan Meclis-i Ma’ârif
a’zâl›¤›na getirilir. Bilahare Mekke
mollas› da olan ‹shak Hoca, ‹stan-

Karya¤d› Baba Tekkesi’nin
selaml›k k›sm›
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himem-i behiyyeleridir.
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olan ‘Iflknâme-i ‹lâhî’sinin taflbask›s›n› yap-
t›¤› ve onar kurufla satt›rd›¤›, hatta Rama-
zan’da Fatih Ve Bayezid camileri avlula-
r›nda cüz’i bir fiyatla satt›r›ld›¤› da kay-
naklarda yer almaktad›r:

“KKaarryyaa¤¤dd›› BBeekkttââflflîî DDeerrggââhh››’nda baba
olan MMüünneecccciimm NNeeccîîbb BBaabbaa FFeerriiflfltteehhoo¤¤--
lluu’’na nisbet olunan ve türkçe yaz›lm›fl CCââ--
vviiddâânn nâm›ndaki risâleyi bast›rm›fl ve onar
kurufl fiâtla satm›fl idi. Hatta bu risâle Ra-
mazan eyyâm›nda Bâyezîd ve Fâtih Câ-
mi’leri avlular›nda cüz’î bir fiât ile sat›ld›¤›
manzur-› fakîr olmufltur.” (Ahmed Sâfî,
Sefînetu’s-Sâfî, III/322; Aktafl, 1999:
39,144) 

Mehmed Necîb Baba’n›n Hurûfîlerin6

temel eserlerinden olan ‘Iflknâme-i ‹lâhî ki-
tab›n› iki kez Litography usulüyle basmas›
Hurûfîlik-Bektâflîlik tart›flmalar›n› alevlen-
dirmifltir. 1241/1826 tarihinde, Yeniçerili-
¤in kanl› bir flekilde la¤vedilmesinin ar-
d›ndan, bu askeri oca¤›n bozulmas›ndasn
bektâflîli¤i sorumlu tutan Osmanl› Devlet
erkân›, Bektâflîlere yönelik bir tenkil hare-
ketine giriflirler. Bu meyânda Bektaflî tari-
kat› tümüyle yasaklan›p, tüm tekkeleri ell-
lerinden al›n›r, ç›kan fermân-› hümâyun
mucebince son 60 y›lda infla edilmifl Bek-
taflî tekaya ve zevayas› mezarlar›na doku-
nulmamak üzere y›kt›r›l›r. Bir k›s›m Bekta-
flî babalar› idam edilir di¤erleri ise çeflitli
yerlere sürgüne gönderilir. Ard›ndan s›k›
bir takibat uygulan›r. Sultan II. Mah-
mud’un ölümüne kadar (1255/1839)
amans›z bir flekilde uygulanan takibat son-
ras›nda 1288/1871 tarihinde Mehmed Ne-
cîb Baba’n›n bu Hurûfî kitab›n› iki kez
basmas› Sultan II. Mahmud döneminin ar-
d›ndan ikinci bir gerginli¤e neden olur.
Dönemin ünlü ulemas›ndan, mevâliden ve
meclis-i ma’ârif a’zâs›ndan Harputlu ‹shak
Hoca7 Bektâflîler aleyhinde “Kâflifu’l-Esrar
Ve Dâfi’u’l-Eflrar” adl› ünlü eserini yay›n-
lar. Bu eser kamuoyunda büyük bir yank›
uyand›r›r. Kitap, Bektaflîleri din d›fl› ve

dinsiz olarak niteler. Harputlu ‹shak Ho-
ca’n›n kitab› flu flekilde bafllar:

“Elhamdu Lillâhi Rabbi’l-‘Alemîn Ve’s-Salâtu
Ve’s-Selâmu ‘Ala Resûlihi Muhammedin Ve Alihi
Ecma’în. Ve Ba’d

Ma’lum ola ki, ehl-i ‹slâm› idlâl ile meflgul olan
tavâifin en bafll›cas› tâife-i bektâfliyân olub, hal-
buki, bunlar›n akvâl ve ef’allerinden ehl-i ‹s-
lâm’dan olmad›klar› ma’lum ise de bin iki yüz sek-
sen sekiz (1288) tarihinde bütün bütün izhâr eyle-
diler..” (‹shak Hoca, Kâflifu’l-Esrâr,
1290/2). 

Bektaflîleri hurûfî olarak nitelendiren ve
bu yönde sald›r›lar sergileyen , ‹shak Ho-
ca, kitab›n›n baz› yerlerinde Bektaflî baba-
lar›yla ilgili bir tak›m rivayetlere ay›rd›¤›
bölümler d›fl›nda, kitab›n›n tümünü hurûfî
cavidânlar›n›n uzun uzad›ya elefltirisine
ay›r›r.     

Yukar›da ifade etti¤imiz gibi, ‹shak
Hoca’n›n “Kâflifu’I-Esrar” kitab›n›n yay›n-
lanmas› gerek Bektâflî gerekse, di¤er ke-
simlerde büyük yank› uyand›r›r. ‹shak Ho-
ca, Bektaflilerin Esrar›n› iffla ediyorum diye
asl›nda tümüyle Bektaflilik diyerek Hurûfî-
li¤e sald›r›r. ‹shak Hoca’n›n bu ünlü eseri
birkaç defa bas›l›r. Herkes bu kitaptan,
Bektaflilerin s›rr›n› çözdü diye birer tane
edinir. Bu olay›; Ahmed R›fk› “Bektafli S›r-
r›” adl› eserinde flöyle aç›klar:

“1290 (1873) tarihinde ‘Ulema-y› as›rdan

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

bul pâyesiyle k›rk y›l kadar Evkâf
müfettiflli¤i vazifesini yürütür.Hris-
tiyanl›¤›n reddi mahiyetinde Kitâb-
› Mukaddes’in (Bible)  eldeki nüs-
halar›n› elefltiren, “ fiemsu’l-Hakîka
“ ve “Ziyâu’l-Kulûb “ adl› eserleri-
ni yay›nlar. Bunlar›n yan›s›ra, “
Es’ile-i Hikemiye “, “ Miftâhu’l-
‘Uyûn “, “ Zübde-i ‘‹lm-i Kelâm “,
“ Es’ile Ve Evcibe “ ve Bektâflilik
aleyhindeki ünlü “ Kâflifu’l-Esrâr
Ve Dâfi’u’l-Eflrâr “ adl› eserleri de
bas›lm›flt›r. ‹bn Sîna’n›n meflhur “
fiifa “ kitab›n›n “ ‹stiflfa “ ad›yla
tercümesi ise bas›lmam›fl olup yaz-
ma halindedir. Harputlu ‹shak Ho-
ca 13 Ramazan 1309/1892 tari-
hinde vefat ederek, Fatih Camii ha-
ziresine defnedilmifltir. Harputlu ‹s-
hak Hoca’n›n mezar tafl›nda flu ki-
tâbe bulunmaktad›r:

Yâ Erhammerrâhimîn
‘Ulemâ-y› ‘Amilîn Ve müelli-

fîn-i
Kirâmdan Harpûtî meflhûr
Hâce ‹shak Efendi’nin 
Ruhiyçun Fatiha
Sene 1309
Fi 13 Ramazan
Mezar lahdinin üzerinde ise flu

kitâbe yaz›lm›flt›r: 
Mü’minlerin muhibbi, Dinsizle-

Karya¤d› Baba Tekkesi’nin
selaml›k ve haremli¤i

203



olup 1309 (1892) da vefat eden Harputlu Hoca
‹shak Efendi (Kâflifu’I-Esrar ve Dâfi’u’I-Eflrâr)
nâm›nda bir kitap neflreder. 

Nâm›n›n büyüklü¤ü, Sahib-i eserin o zaman-
lar Matbuât-› Osmaniye erkân›ndan baz›lar›
hakk›ndaki i’tirazât ve Muvaffakiyât› eserin az
zaman içinde intiflâr›n› te’min eder. Herkes merak
içinde bu kitaptan birer tane edinir. Fakat matlûb
olan Bektâflilik s›rr› halolunamad›ktan baflka, or-
taya bir de Cavidân ve Hurûfîlik meselesi kar›fl›r.
Herkesin fikri galatât girdaplar›na düfler. Eskiden
gâye-i tedkik yaln›z Bektâflilik iken fiimdi mesele
çatal kaz›k olur. Çorbaya döner. Hoca Efendi
Merhum, herkesin fikrini iflgal eden bu meselenin
hallini arzu etmifl, halka nef’i olur mülahazas›yla
bu kitab› yapm›fl. Fakat yan›lm›fl. Çünkü: nazar-
› tedkikini Bektaflilikten ziyade, Bektaflilikle hiçbir
münasebeti bulunmayan Hurûfîli¤e atfetmifl. Iki-
yüz sahifelik kitab› yaln›z Hurûfîlerle, Hurûfîlerin
eserlerine, bahusus Cavidân ve emsâli te’lifâta, has-
rederek i’tirazât ve tenkidât›n› onun üzerine yürüt-
müfltür.” (Ahmed R›fk›, Bektâflî S›r-
r›,1325:1/6-7)

1288/1871 tarihinde, Cavidannâme’nin

Ferifltehzâde Abdülmecid Izzeddin tara-

f›ndan yap›lan “’Iflknâme-i ‹lâhî”adl› tercü-

mesinin iki defa tafl-bask› olarak yay›nlan-

mas›n›n ard›ndan, Harputlu ‹shak Hoca

1290/1873 y›l›nda Bektâflili¤e sald›ran ün-

lü “Kâflifu’I-Esrar”› yay›nlamas›, bir kaç kez

bas›l›p, flöhret bulmas› büyük yank›lar

uyand›rd›¤› gibi; Bektâflî toplulu¤una karfl›

yeniden halk içinde infial uyanmas›na ne-

den olur. Bunun üzerine baz› Bektâflî Baba

ve fieyhleri, bu kitaba reddiyeler, savun-

malar kaleme al›rlar.

‹lk olarak, Merdivenköy fiahkulu Sultan

Dergâh› postniflîni Mehmed Ali Hilmî

Dedebaba “Kâflifu’I-Esrar”a bir redddiye

kaleme al›r. “Bektâflî S›rr›” adl› kitab›n ya-

zar› Ahmed R›fk›’ya göre kitap bask›ya

girmez, yazma olarak kal›r.8

“O zamanlar bu kitaba Tarikat-› Bektâfliyye
müntesiplerinden Ahmed Rif’at Efendi cennet-me-
kân taraf›ndan Salifu’I-‘Arz “Mir’atu’I-Mekasid

fi Def’il-Mefasid” ismindeki kitap yaz›lm›fl ve
1293’te tab’ dahi edilmifl. Ve bilhassa Merdiven-
köy Dergâh-› fierîfi postniflîn-i sâb›k› Mehmed Ali
Hilmî Dedebaba merhum taraf›ndan yaz›ld›¤› ri-
vâyet olunan reddiye kisve-i tab’a girmedikten bafl-
ka bir çok ‹hvân-› safân›n dahi manzuru olmam›fl-
t›”. (Ahmed R›fk›, Bektâflî S›rr›, 1325:
1/113). 

Ahmed Sâfî Bey’in “ Sefînetu’s-Sâfî “ ad-
l› eserinde de bu reddiyeden söz edilmek-
tedir:

“Sadrazam fiirvânî Mehmed Rüfldî Pafla’n›n
sadaretinde hâce ‹shak Efendi bu matbu risâleyi (
‘Iflknâme ) esas ittihâz ederek Kâflifu’l-Esrâr ve dâ-
fi’u’l-Eflrâr nâm›yla Bektâflîler aleyhinde bir risâle
yazarak neflr eylemifl ve bu risâlenin meâline bak›-
l›r ise erbâb›na ma’lum bir hakîkattir. Hâce Efendi
Câvidân’› okumad›¤› ve çünkü Câvidân’›n miftâh›
(her ne kadar miftâh›n› elde etti¤ini risâlesinde id-
dia eyledi¤i halde)  eline geçmemifltir.

Rüfldî Pafla’n›n sadâretinden infisâlinden sonra
Kâflifu’l-Esrâr risâlesine karfl› Bektâflîler de (... )
nâm›yla bir reddiye yazm›fllar idi. Bu reddiye
Nerdibân karyesindeki Bektâflî Dergâh›nda baba
olan Mehmed Ali Hilmî Dedebaba’n›n âsâr-› kale-
miyyesinden oldu¤u rivâyet olundu. Bu risâlenin
yaz›lmas› siyâsiyât ile taalluku oldu¤u anlafl›ld›.”
(Ahmed Sâfî, sefînetu’s-Sâfî, 321-322; Ak-
tafl, 1999.144)

Bast›¤› kitaplarla yukar›da de¤indi¤imiz
tart›flmalara hatta gerginliklere yol açan
Mehmed Necîb Baba 28 fiubat 1291 Rumî
/12 Mart 1875 Milâdî tarihinde vefat et-
mifl olup, kabri dergâh haziresindedir.9

Mehmed Necîb Baba’dan sonra ise S.
Nüzhet Ergun’a göre yerine o¤lu “‹hlasi”
lakapl› Mehmed Baba bir müddet dergah
postneflli¤i yapm›flt›r. S. Nüzhet Ergun’a
göre 1315/1897 de vefat etmifl olup der-
gah haziresinde gömüflmüfltür:

‹hlâsî
“Karamürsellidir. As›l ismi Mehmed, Mahlas›

‹hlâsî’dir. Halk aras›nda Tokmak Baba diye flöh-
ret kazanm›flt›r. Ba¤ ve zeytinlikleri ile meflgul
olurdu. Her gördü¤ü kimseye sürek olsun çörek ol-
sun, Ehl-i Beyt’i seven olsun dermifl ki bu söz ‹s-
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rin Nâsihi fiemsu’l-Hakîka ve Zi-
yâu’l-Kulûb gibi

Birçok te’lîfât-› dîniyesiyle flöh-
ret-endâz-› âfâk olan

Merhum Müflarunileyh dos-
tuyla dost olup, düflman›yla u¤ra-
flan

“Kul Efendisinin kap›s›ndan
ayr›lmaz “ der idi.

8 Ancak, yapt›¤›m›z araflt›r-
malar sonucunda Süleymaniye
Kütüphanesi ‹zmirli ‹smail Hakk›
bölümü 1228 numarada kay›tl›
yazma bir nüshas›n› tesbit etmifl
bulunmaktay›z. Bu eserin  micro-
film ve CD kopyalar›n› alarak ted-
kik ettik.

9 Mehmed fiemseddîn’in “Bursa
Dergâhlar›” adl› eserine göre, Meh-
med Necîb Efendi’ye, Karya¤d›
Baba tekyesinin yan›s›ra, Bursa’da
bulunan Abdâl Murâd zâviyesi ve
Mir-i Büdelâ dergâhlar›n›n da
fleyhlikleri tevcih edilmifl:

“Mumaileyh (Dervîfl ‹brahîm
Bin Ali) Efendi 1284 hududunda
vefat etmekle bundan sonra Dersa-
âdet’de Karya¤d› Baba Dergâh›
fleyhi Necîb Baba Efendi’ye Mîr-i
Büdelâ Dergâh› meflihatiyle beraber
tevcîh olunarak mumaileyhin 1296
(Do¤rusu 1291 olmal›-M.Y) tari-
hi hududunda vefat› vukû’ bulma¤-
la Sâlifu’z-Zikr fieyh Kâs›m Efen-
di’nin kerîmezâdesi Mehmed Efen-
di’ye 8 Zilhicce sene 1296 tarihinde
bi’t-Tevcîh berât› istihsâl olunmufl-
tur.“ (Mehmed fiemseddîn, 1997 :
266)

“ fiEYH NEC‹B BABA
Aç›kbafl (Ahmed Efendi) mer-

humun Bâd›rga’ya naklinden sonra
zâviye-i mezkûre (Mîr-i Büdelâ
Dergâh›) ile Abdal Murâd türbe ve
zâviedârl›¤› Dersaâdet’de Karya¤-
d›’da tarîk-i Bektâflî meflayihinden
Necîb Baba bin Mehmed ‘Arif
Efendi’ye tevcîh olunmufl.

Mumaileyhin 1296 (1291 ol-
mal›-M.Y) tarihinde vefât›nda
o¤ullar›n›n nâ-ehil olmalar›yla be-
raber ‘adem-i  taleblerine mebnî Ab-
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tanbul Bektaflîleri aras›nda darb-› mesel hükmüne
geçmifltir. Eyüp Sultan’da Gümüflsuyu’nda kendi
babas›n›n postniflîn oldu¤u KKaarryyaa¤¤dd›› BBaabbaa Tek-
kesi’nde bir müddet babal›k etmifltir. H. 1315 (M.
1899) tarihlerinde vefat ederek mezkûr dergâha
defnolunmufltur.” (Sadettin Nüzhet, Bektaflî
fiairleri, 1930:186-187; Ergun, 1956:217).

‹hlâsî Baba ve bunun dergâh’ta postni-
flînlik yapt›¤›na iliflkin baflkaca hiçbir kay-
nakta bilgiye ulaflamad›¤›m›z gibi, dergâh
haziresinde yapt›¤›m›z araflt›rmada bu zâ-
t›n kabrine de rastlayamad›k.

Daha sonra dergâh postniflînli¤ine Hâ-
f›z Baba lakapl› Hâf›z Mehmed Salih Baba
geçmifltir. ‹stanbullu ve 1263/1847 do-
¤umlu olan Hâf›z Mehmed Salih Baba
medrese tahsili yapm›fl olup Eyüp’te ‹dris
Köflkü yak›nlar›nda bulunan Zeynep Ha-
tun Camiinde imaml›k yapm›flt›r.10 Hatta
Hâf›z Salih Baba bu camide imaml›¤›, ba-
fl›nda Bektafli fahri ile yapt›¤›ndan fieyhü-
lislam’a flikayet edilmifl. fieyhülislam da
cevaben « ‹yi ya daha ne istiyorsunuz? O
adam, “Bektafliler namaz k›lmaz” diye flayi
olan rivayetin as›ls›zl›¤›n› isbat ediyor.»
demifl (Sadettin Nüzhet, 1930:129).

1307/1890 tarihli Band›rmal›zâde Ahmed
Münîb Efendi’nin Mecmua-i Tekâya’s›nda
da dergâh fleyhi olarak Salih Baba gösteril-
mektedir (Band›rmal›zâde, 1307:15). 29
Kânun-› Sânî 1332/11 fiubat 1917’de vefat
eden Hâf›z Mehmed Salih Baba’n›n meza-
r› tekke haziresinde olup Bektafli sikkeli-
dir. “Bektafli S›rr›’n›n 2. Cildinde de Hâf›z
Baba, dergah›n mevcut postniflîni olarak
kaydedilmektedir. (Ahmed R›fk›, 1327-
28:2/124) Hâf›z Salih Baba’dan dolay›
dergâh’›n ad› birçok kaynakta “Hâf›z Baba
Dergâh›” olarak da adland›r›lm›flt›r. 

Hâf›z Salih Baba 29 Kânun-i Sânî
1332/11 fiubat 1917’de vefat etmifl olmas›-
na karfl›n, 1334/1918 Tarihli “Tekâya Ve
Merakizi Defteri”nde dergâh fleyhi olarak
“ fieyh Salih Efendi” ismi yer almaktad›r.
(Albayrak, 1996: 5/24,42). F. W. Has-
luck’un “ Christianity And Islam Under
The Sultans” adl› eserinde de dergâh fleyi
olarak fieyh Haf›z Baba ad› yer almakta-
d›r. Yan›z, dergâh›n ad› yanl›fl olarak “
KARIADIN” fleklinde imla edilmifl. (Has-
luck,1929(1973):517) Hâf›z Salih Ba-
ba’n›n ölümünden sonra Dergâh postni-

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

dâl Murad türbedârl›¤› ve meflihat›
fleyh-i sâb›k Kâs›m Efendi’nin hafî-
di Mehmed efendi bin ‹brahîm’e 18
Zilka’de 1296 tarihinde tevcîh
olunmufl ise de zâviye-i Mîr-i Bü-
delâ kimseye tevcîh olunmayarak
mahlul kalm›fl, bilahare meflâyih-i
Nakflibendiyye-i Hâlidiyye’den
Efl-fieyh Osman Necmuddîn Efen-
di’ye 10 Safer 1304 tarihinde tev-
cîh olunarak usûl-i hâlidî icras›na
bafllan›lm›flt›r. “ (Mehmed fiemsed-
dîn, 1997:492) 

10 Zeyneb Hatun, 7 Zilhicce
926/ 18 Kas›m 1520 tarihinde ve-
fat eden ünlü ‹dris-i Bitlisî’nin efli-
dir. ‹dris-i Bitlisî, kürt ulemas›ndan
olup önce Akkoyunlular›n hizmeti-
ne girmifl, bilahare fiah ‹smail’e
karfl› ç›karak Sultan II Bayezid’in
yan›na gelmifltir. Yavuz sultan se-
lim döneminde 25 Kürd afliret be-
yinden 24’ünün safevilere karfl›
Osmanl›ya ba¤lanmalar›n› sa¤la-
m›flt›r. Mezar› Eyüp’te Efli Zeyneb
Hatun’un yapt›rd›¤› Camiin hazi-
resindedir. Heflt Behiflt adl› Farsça
ünlü Osmanl› tarihinin de yazar›-
d›r. ‹dris-i Bitlisi ve Zeyneb Hatun
camiiyle ilgili olarak Bkz. Müfid
Yüksel, ‹dris-i Bitlisî Ve Eyüp’teki
Eserleri, VI. Eyüpsultan Sempoz-
yumu, Tebli¤ler, 10-11 May›s
2002. Shf. 72-85, Eyüp Belediyesi
Yay›nlar›, 2003 ‹stanbul

11 Hac› Hâf›z Halil Efendi’nin
babas›  Manavc› Ahmed A¤a da
hâf›z idi. K›rk yafl›ndan sonra
Kur’ân-› Kerîm’i ezberleyip mukâ-
bele okumufl, câmi ve tekkelerde ha-
timle Terâvîh k›ld›rm›flt›r.
12  Hac› Hâf›z Halil Efendi’nin

babas›  Manavc› Ahmed A¤a da
hâf›z idi. K›rk yafl›ndan sonra
Kur’ân-› Kerîm’i ezberleyip mukâ-
bele okumufl, câmi ve tekkelerde
hatimle Terâvîh k›ld›rm›flt›r.

Balat ‹mam›: Balat çevresinde
Sultanhamam›’nda, Meydanc›k

Karya¤d› Tekkesi’nin 
eski bir resmi
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flînli¤inin bir süre münhal (bofl) kald›¤› an-
lafl›lmaktad›r. 9 Ocak 1925’e kadar 8 y›l
münhal kalan dergâh postniflînli¤ine Hac›
Bektâfl Dergâh›’ndan (Pîrevi) verilen bir
icâzetnâme ile tekkelerin seddinden ev-
velki son postniflîn olan Tatar Yaflar Baba
tayin olunmufltur.    

YYaaflflaarr BBaabbaa’’yyaa HHaacc›› BBeekkttââflfl DDeerrggââ--
hh››’’nnddaann KKaarryyaa¤¤dd›› BBaabbaa DDeerrggââ--›› PPoossttnniiflflîînn--
llii¤¤ii ‹‹ççiinn VVeerriilleenn  1133 CCeemmaazziiyyeellââhhiirr 11334433//
99 KKâânnuunn--ii SSâânnîî 11334411 ((99 OOccaakk 11992255)) TTaa--
rriihhllii ‹‹ccââzzeettnnââmmee:: 

HHuuvvee’’ll--MMuu’’îînn
‹‹nnnneehhuu MMiinn SSuulleeyymmâânnee VVee ‹‹nnnneehhuu
BBiissmmiillllââhhiirrrraahhmmaanniirrrraahhîîmm
EEll--HHaammdduu LLiillllââhhii’’ll--LLeezzîî HHeeddâânnaa LLii HHaazzaa VVee

MMaa KKuunnnnaa NNeehhtteeddii LLeevvllââ EEnn HHeeddâânneellllaahh VVeemmaa
TTeevvffîîkkii ‹‹llllaa BBiillllââhh,, VVee HHuuvvee HHaassbbuunnaa VVee NNii’’mmee’’ll--
VVeekkîîll.. EEllhhaammdduu LLiillllââhhii’’ll--LLeezzîî HHeeddâânnaa ‹‹llaa TTaarrîîkkii’’ll--
EEnnbbiiyyââ VVee’’ll--MMuurrsseellîînn VVee EEnn’’aammeennaa NNii’’mmeettee’’ss--SSuu--
llûûkk FFii MMeesslleekkii’’ll--EEvvlliiyyââ VVee’’ll--MMuukkaarrrreebbîînn VVee ZZeeyy--
yyeennee’’ss--SSeemmââee SSuuddûûrrii’’ll--‘‘AArriiffîînn BBii KKeevvââkkiibbii EEssrrââ--
rrii’’ll--HHaakkââiikk VVee’’ll--‘‘‹‹rrffâânn VVee NNeevvvveerree MMiiflflkkââttee KKuullûû--
bbii’’ss--SSââlliikkîînn BBii EEnnvvâârrii’’ll--HHiiddââyyeettii VVee’’ll--‹‹kkâânn VVee
SSaallllaallllaahhuu ‘‘AAllaa RReessuulliinnaa MMuuhhaammmmeeddiinnii’’ll--LLeezzîî EErr--
flfleeddeennaa ‹‹llaa TTaarrîîkkii’’ll--HHaakkkkii VVee’’ll--YYaakkîînn.. VVee EEddddeebbee--
nnaa BBii AAddââbbii’’flfl--fifieerr’’ii’’ll--MMuubbîînn VVee ‘‘AAllaa AAlliihhii’’ll--EEflflhhâârr
vvee ‘‘AAllaa EEsshhaabbiihhii’’ll--AAhhyyâârr ‹‹llaa YYeevvmmii’’dd--DDîînn.. AAmmmmaa
BBaa’’dd,,

Ol Server-i Kâinat ve ol Mefhar-i Mevcudât
Resulu’s-Sakaleyn Ve Hüden Rahmeten Li’l-‘Ale-
mîn, Habîb-i Hüdâ fiefi’-i Rûz-› Cezâ Cenâb-›
Hazret-i Muhammedini’l-Mustafa Sallallahu
Ta’âla ‘Aleyhi Vesellem Efendimiz’in Ravza-i en-
sab-› mutahharalar›nda perveriflyâb olup piflvâ-

y› tarîkat ve rehnümâ-y› Hâdî-yi hakîkat olan
Hayru’l-Befler, Sâki-yi Kevser Esedullahi’l-⁄âlib
Aliyibni Ebî Tâlib Kerremellahu Vechehu Ve Ra-
diyallahu ‘Anhu Efendimiz Hazretlerinin Hadîka-
i Sülâle-i Hâflimiyyelerinde teferru’ eden flecere-i
mübareke-i nurânînin semerât-› hidâyet-âyât›n-
dan ve merkez-i ma’mûre-i hâkda gavs-› a’zam ve
Kutbu’l-Aktâb olan heykel-i nurânî s››r-› Subhâ-
nî pîrimiz Efendimiz Es-Seyyid Muhammed Hün-
kâr Hac› Bektâfl-i Velî Kuddise Sirruhu’l-‘Alî Vel-
Celî Hazretlerinin tarîkat-› ‘aliyyesine müntesip ve
riflte-i irâdetlerine müte’allik ve merbut olan ‘âfl›-
kân, sâd›kân, Muhibbân, derviflân-› hakîkat-ni-
flânlar›n ma’lumlar› olsun ki, 

Bu def’a münhal kalan ‹stanbul’da KKaarryyaa¤¤dd››
DDeerrggââhh›› postniflînli¤ine sîret-i hâli ve iktidâr-› ke-
mâliyle ma’ruf ve evsâf-› memduha-i matlube ile
mavsuf ve mücerrebu’l-Etvâr YYaaflflaarr BBaabbaa’n›n
ik’ad›na hasbe’t-Tarîka ruhsat ve icâzet verilmesi
hakk›nda mahallî muhibbân› taraflar›ndan gönde-
rilen mektub vâs›l ve mefhumuna itt›lâ’›m›z....oldu.
Mü’minlerin tahsîn eyledikleri fley ‘‹ndallah müs-
tahsendir. Meâlinde vârid olan hadîs-i flerîfe imti-
sâlen bizler dahi mumaileyh YYaaflflaarr BBaabbaa’n›n fie-
ri’at-› Muhammediyye ve Tarîkat-› Ahmediyye
erkân›n›n icras›na dikkat ve s›rât-› müstakîmden
ser-i mû inhirâf etmeme¤e ve âdâb-› tarîkatla mü-
eddeb ve mühezzeb-i himmet ve âyende ve revende-
ye hüsn-i nazarla hizmet ve Bihamdillahi Ta’âla
vatan-› ‘azîz-i mukaddesimizi tahlîs eden gâzi-yi
bîmedânî Mustafa Kemâl Pafla hazretleriyle rufe-
ka-y› kirâm-› mücahedetlerinin himmet ve fleca’at-›
Haydarâneleriyle müessis-i devlet-i cumhûriyye-
mizin mâdâmi’l-.... hükümrân flân ve celâdet ve
sa’adet-i ebediyye ile mazhâr-› i’âne-i ruhâniyye-
i cenâb-› sa’âdet buyurulmas› da’avât-› mafruza-
s›na Evkât-› Hamse (Befl Vakit Namaz-M.Y)’ de
müdavemet Ve’l-Hâs›l zâhir ve bât›n müstahsen
hareket etmesi me’mulümüz idi¤inden, zâviye-i
mezkur(e) postuna ku’ûd ile muhibbân, ‘âfl›kân,
sâd›kân›n hidemât-› ma’neviyye-i ma’lumelerini ifâ
ile beraber kendisinden yed tutup ikrâr-bend olma-
lar›na ruhsat ve Bâbâ-y› mumaileyhe iflbu ‹câzet-
nâme Dergâh-› Feyz-iktinâh-› Hazret-i Pîrî’den
verildi. 

Cümlenizin ma’lumu olsun! Ve ‹câzetimize
‹’timâd k›l›ns›n! Vesselâmu ‘Ala Men ‹ttabba’a’l-

Hüda.
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mahallesinde as›l ad› Hasan-
Hüseyin mescidi olan Hoca Kâs›m
Günânî câmi’i flerîfinin imam ve
hatîbi Hâf›z  Mehmed  Saadeddîn
Efendi’nin o¤ludir. Annesi Afîfe
Han›m idi. Babas›ndan sonra ken-
disi de vefat›na kadar bu Câmi’i
flerîfin imaml›¤›nda bulundu¤u için
“ Balat ‹mam›” diye tan›nm›flt›r.
Say›s›z talebe yetifltirmifl, bunlar-
dan bir ço¤u, sonradan flöhret
yapm›fllar, onlar da kendi
ayarlar›nda zâkir yetifltirme¤e
muvaffak olmufllard›r. Bundan
dolay› sahas›nda bir mekteb sahibi
bulunan Hasan Efendi’ye “Üstâz-›
Küll” derlerdi. 28 Temmuz 1328
Sal› günü akflam›, Balat’da
karakolun karfl› köflesindeki kuru
kahveciden kahve al›r iken birden
birden fanalafl›p vefat etti.
Edirnekap›s› d›fl›nda Halebî
çevresinde babas›n›n kabri içine
konuldu. Tam 63 yafl›nda idi.

13 As›l ad› Hüseyin fierefüddin
olan Hac› fieref merhum, Balat
‹mam›’n›n en parlak ç›raklar›ndan-
d›r. 1323 y›l›nda ondan icâzet al-
d›ktan sonra ‹stanbul tekkelerinde,
k›yâmî, devrânî olarak uzun y›llar
Zâkirlik ve Zâkirbafl›l›k etti. fiark›
ve Semâ’î de geçmiflti. Karagöz
oyunlar›na mahsus Perde Gazael-
lerini de usulü ile ö¤renmifl ve yaz-
m›flt›. Bunlar› ustal›kla okurdu.
Nühuft makâm›nda bir perde gaze-
lini kendisinden geçmifltim.
Usule vâk›f oldu¤undan güzel Dâ-
ire çalard›. Dergâhlar›n s›rlanma-
s›ndan sonra, Mehter tak›m›nda
Gülbenkçi ve Halîlezen olarak va-
zife gören Rahmetli Salâhaddin
P›nar, eski bestelerden bir kaç›n›
ondan geçmifl ve notaya alm›flt›.
Gençli¤inde Kâdirî, Rufâî tarikat-
lerine girdi. Sonralar› Terlikçi
Mehmed ve aktör fiâdî ile birlikte
Yaflar Baba’dan nasîb alarak Bek-

Karya¤d› Tekkesi
Sarn›c›n›n çal›nm›fl olan
kuyu bilezi¤i ve kitabesi
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1133 CCeemmaazziiyyeellââhhiirr//SSeennee 11334433 VVee 99 KKââ--
nnuunn--ii SSâânnîî//SSeennee 11334411 

HHââddiimmuu’’ll--FFuukkaarraa PPoossttnniiflflîînn VVee TTüürrbbee--
ddâârr BBee DDeerrggââhh--›› HHaacc›› BBeekkttââflfl--ii VVeellîî ((MMüü--
hhüürr))

EEll--FFaakkîîrr AAttaacc›› BBaabbaa BBee DDeerrggââhh--›› MMüüflflaa--
rruunniilleeyyhh ((MMüühhüürr))

EEll--FFaakkîîrr EEkkmmeekkççii BBaabbaa  BBee ddeerrggââhh--››
MMüüflflaarruunniilleeyyhh ((MMüühhüürr))

EEll--FFaakkîîrr AAflflçç›› BBaabbaa  BBee ddeerrggââhh--›› MMüüflflaarruu--
nniilleeyyhh ((MMüühhüürr))

HHaannbbaa¤¤›› BBee DDeerrggââhh--›› MMüüflflaarruunniilleeyyhh
((MMüühhüürr))

DDeeddeebbaa¤¤›› BBee DDeerrggââhh--›› MMüüflflaarruunniilleeyyhh
((MMüühhüürr))

MMiihhmmaannddâârr BBee ddeerrggââhh--›› MMüüflflaarruunniilleeyyhh
((MMüühhüürr))

(Birge, 1965: 248-250)              

Tatar Yaflar Baba hem dergâh’›n son
postniflîni, ayn› zamanda en renkli kiflili¤i-
dir.

Yaflar Baba hakk›nda en kapsaml› bilgi-
ler Cemaleddin Server Revnako¤lu’nun
makaleleri ve günümüzde Galata Mevlevî-
hânesi’nde bulunan zengin arflivinde yer
almaktad›r. Revnako¤lu, Yaflar Baba hak-
k›nda flunlar› yazmaktad›r:  “

Yaflar Baba
KK››yyââmm RReeiissii--ZZââkkiirr BBaaflfl››--HHaanneennddee--MMeevvlliiddhhâânn--

MMeerrssiiyyeeccii--SSüünnbbüüllîî DDeerrvvîîflflii--KKââddiirrîî DDeeddeessii-- RRiiffaa’’îî
HHaalliiffeessii VVee NNiihhââyyeett BBeekkttaaflflîî fifieeyyhhii

Dinî, ruhânî ve uhrevî bir müessese olmaktan zi-
yâde, halk›n içinden do¤mufl, halk›n ruhuna uy-
mufl, insanî, ictimaî bir tarikat olan Bektâflîli¤in
içinde ve tarihinde isim yapm›fl veya bir yönden ta-
n›nm›fl de¤erli flahsiyetler hakk›nda flimdiye kadar
derli toplu ve esasl› bir inceleme yap›lm›fl de¤ildir.

Tarikat ve tasavvuf tarihi bak›m›ndan lüzumlu
oldu¤u halde henüz ciddi bir flekilde ele al›nmam›fl
bulunan bu konunun ayd›nlanmas› pek gecikmifl-
tir. Yaz›lmas› lâz›m gelenlerden ço¤unun zamanla
unutulmas› hatta kaybolmas› ihtimali bile vard›r. 

Vaktiyle ‹stanbul Tekkeleri Tarihi isimli eseri-
mizi yazarken bu lüzumu da düflünmüfl, Bektaflî-
lik’de flöhret sahibi olmufl eser vererek büyük kü-

çük bir iz b›rakm›fl kimseleri de di¤er Tarikat bü-
yükleri gibi ayr›ca tesbît eylemifltik. 

Bir k›sm›n› yak›ndan tan›d›¤›m›z, bir kaç›n› iyi
bilenlerden dinledi¤imiz bu simâlar›, s›ras› geldikçe
birer birer yazaca¤›z. 

fiimdi son y›llar›n en çok tan›nm›fl bir Bektaflî
babas› olan, eski K›yâm Reisi, Zâkir Bafl› Tatar
Yaflar Baba’dan bafll›yoruz. ‹stanbul’da çok gelifl-
mifl bir bak›ma mektepleflmifl olan Klasik Tekke
Musikimizde genifl flöhrete eriflmifl nâml› Zâkir Ba-
fl› lar›n bafl›nda gelen Yaflar Baba, bu sahan›n son
zamanlarda gerçekten pek kudretli simâlar›ndan ve
tam manas›yle “Büyük Üstâd” lar›ndan biri ola-
rak tan›nm›flt›.

Bu yüzden her yerde sevgi ve ra¤bet görür, her
zikir meydan›, her dergâh kendisini hasretle bekler-
di. Tekkelerin son gününe kadar bu de¤erini kay-
betmedi, kimse onun yerine oturamad›.

K›yâm zikrinde pek ustaca olan Reisli¤i, Zâkir
Bafl›l›¤›, hele icra kudreti hayret verecek flekilde bir-
birinden son derece üstün ve azametliydi. Çeflitli
besteleriyle, kafas›nda tafl›d›¤› binlerce fiuul, Du-
rak ve ‹lâhî hazinesinin zenginli¤i ölçülemiyordu
O derece eflsiz ve benzersizdi. Bu yüzdendir ki hiç-
bir Zâkir, Zâkir Bafl›, Hânende ve Musikiflinas,
onula bafl edemedi, boy ölçüflemedi.

“Baba” n›n as›l ad› Yaflar Aflkî idi. Hiç kulla-
n›lmayan bu isim, yaln›z âilesi büyüklerinin
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tâflî oldu. Fakat namaz›n›, niyaz›-
n› b›rakmad›. 1337/1921 de Ya-
flar Baba’dan ayr›ca Zâkirbafl›
icâzetnâmesi ald›. Hac› fieref eski-
lerin Meclisârâ dedikleri, geldi¤i
yere nefl’e  getiren, konuflkan ve ko-
nuflmas› ile iç açan adamd›, bu se-
beple her yerde aran›r ve beklenirdi.
Latîfeci, flakac›, edeb, erkân gör-
müfl terbiyeli bir kalem efendisi, bir
flehir çocu¤u olmakla beraber son
derece asabi ve patavats›zd›. Lâkin
dosdo¤ru adamd›. Ayn› zamanda
vefâkâr ve hat›rflinâst›. Babac›¤›-
m›n K›rk Mevlidinde okunan Tev-
flîhleri Kabakulak Ali Bey ile bera-
ber o idare etmiflti. ‹stanbul Tapu-
Kadastro grup müdürlü¤ü Beyo¤lu
masas› memurlu¤undan emekliye
ayr›ld›ktan sonra, bütün ömrü do-
¤up büyüdü¤ü Karagümrük’te
geçti. 1947 y›l› Ocak ay›n›n son
gecesinde, yine Karagümrük’te
Ruf-âiyye’den Tahta Minare
Tekkesi’nin bitifli¤indeki evinde ve-
fat etti. Pek de¤erli, faziletli dostum
Hammâmîzâde ‹hsan Bey merhum
teklifim üzerine flu tarihi vücuda
getirdi:

Kald› heman dergeh-i Dehrde bir
hofl sadâ
Ola fieref Hac›’n›n Hûr u G›lmân
yoldafl›
Cevher târihini yazd› kalem Hayy
deyu
Gitdi heman Hû deyib Cennet’e
Zâkirbafl› 

Tapuda kalem arkadafl› ve Üskü-
dar’da Safa Tepesi’nde Çarflamba
Tekyesi’nin son fleyhi Hayrullah
Tâceddin Bey de Hac› fierf’i hakl›
olarak ö¤en flu tarihi söyledi : 

Cism u cân› vakf etdi evliyâ erkâ-
n›na
Nefl’e verdi hem eyyâm-› âfl›kân
meydan›na
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haf›zas›nda hât›ra olarak kalm›flt›. Herkes her yer-
de onu “ Yaflar Baba” diye tan›rd›.

Çocuklu¤u, Tekke çevresi içinde geçti. Tarikat
ve Tasavvuf terbiyesi alt›nda büyüdü. Bu münase-
betle pek genç yafl›nda birkaç tarikata girip ç›kt›.
Hepsinde birer parça oyaland›, uyand› zarf› y›rt-
t›, nihayet nefl’eli mizac›na, yarad›l›fl›na uygun
buldu¤u Bektaflîlik’te karar k›ld›. 

Y›llar önce kendisinden sonra da kendisini ya-
k›ndan tan›yanlardan tesbit etmifl oldu¤uma göre,
Yaflar Baba Erenlerimiz asl›nda Karadeniz Ere¤li-
sine ba¤l› Alab buca¤› yerlilerinden, “Alabl›lar”
ailesinden ve Hatîbzâdeler soyundand›r. Kökü ta-
tar türklerine dayan›r. 

Bu ailenin en yafll› rüknü olan zaman›n›n esnaf
kethüdas› Hac› Hâf›z Halil Efendi’nin büyük o¤lu
idi.11 Kendisine Tatar Yaflar Baba denilmesi
–umulabilir ki bu yüzdendir- zâten, içinden gülen
ve flehlâ bak›fllar› içinde zekâ par›ldayan küçücük
gözleri, kösemsi sakal› ve yüz çizgilerinin bütü-
nüyle tam bir Türkistânl›’y› ve Tatar tipini hat›r-
lat›rd›. Bundan dolay› kendisine Tatar Yaflar de-
nildi¤i halde do¤ma büyüme ‹stanbullu idi. E¤ri-
kap›-Molla Aflkî- taraflar›nda dünyaya geldi.
Çocuklu¤u, gençli¤i hep buralarda geçti.

Musikîde isim yaparak ortaya ç›kt›ktan sonra
bafllayan hayat›, önce Fethiye, D›ra¤man ve ba-
lat’da, daha sonra Eyüp’te devam ederek nihâyete
erdi.

Babas›n› küçük yaflta kaybetmifl bulundu¤un-
dan tahsilini bitiremedi. Hayat›n› kendi eme¤i ile
kazanmak zorunda kald›. Süleymaniye’de bir dök-
meci ustas›n›n yan›na girdi. Divitçi ç›rakl›¤› etti.
Bu s›ralarda h›fza da bafllam›flt›. Balat (Ferruh
Kethüda), Meydanc›k (Hoca Kas›m Günânî),
Molla Aflkî câmilerinde pîr aflk›na “Ezânlar” oku-
yor, salâlar veriyor, içeride müezzinlik ediyor, f›r-
sat buldukça Tevflîhli Mevlidlerde ‹lâhî okuyan-
larn yan›na iliflerek kendisinde yavafl yavafl belir-
meye bafllayan temâyül ve istidâd›n› gelifltirme¤e
çal›fl›yordu. Nihâyet, musiki aflk›, bilhassa klasik
ma’bed musikimize karfl› duydu¤u derin alâka, gün
geçtikçe artt› ve onu ister istemez zaman›n üstadla-
r›n›n meflklerinde bulunma¤a sevketti. Önce kom-
flusu Mahzen-i esrâr-› musiki ve ser-hânende-i
Hazret-i fiehriyârî denilmekle tan›nm›fl Muallim
‹smail Hakk› Bey’den sonra Balatda Sünbüliye ta-
rikat›ndan Ferruh Kethüda Tekkesi postniflîni,

âlim, ârif bir zât olan  Durakç› ve Mi’daciyeci
fieyh hâf›z Kemâleddin Efendi’den meflk’a bafllad›.
Daha sonra meflhur Turflucu Hâf›z’a geldi. On-
dan da bir hayli feyizlendi. Ayr›ca yine bu yolun
üstâd› Deli Es’ad’tan bir çok fiu’ûl, Durak ve ‹lâ-
hî geçti. Bunlarla da kalmayarak zaman›n büyük
flöhretlerinden Balat Meydanc›k (Hoca Kas›m
Günânî) cami’i imam› ve zâkirler zâkiri Hâf›z
Hasan Tahsin Efendi’ye12 baflvurdu; onun talebe
ve ç›raklar› aras›na kar›flt›. Meflk arkadafl› rah-
metli babac›¤›mla beraber Balat ‹mam›’n›n dersle-
rine aflkla, flevle geceli gündüzlün devam ettiler. He-
vesli çocuk zengin istidâd› sayesinde hjemen göze
çarpar bir hâl alm›fl, talebe aras›nda bir k›ymet
olarak parlama¤a bafllam›flt›. Az bir zaman içinde
devrin büyük üstâd› Balat ‹mam›’ndan Zâkirbafl›-
l›k icâzetnâmesi alma¤a muvaffak oldu. Genç yafl-
ta bu flerefi kazand›. Fakat, hocas›na sayg›s›ndan,
terbiye ve tevâzu gösterip, onun hayat›nda Zâkir-
bafl› postuna oturmad›. Geldi¤i ve getirildi¤i tekke-
lerde ancak onun karfl›s›nda Peyrev (yard›mc›)
olarak zikri idareye çal›fl›rd›. 

Üzerinde ayr›ca, K›yâm Reisli¤i de vard›. Bu-
nun usûle göre törenle verilen izin Fatiha’s›n› daha
önceden alm›flt›. Bu itibârla ‹stanbul K›yâmî tekke-
lerinde uzun zaman K›yâm Reisli¤i yapt›. Meselâ,
ihtiflaml›, coflkun zikirleri ve usta zikircileri ile za-
man›nda ün salm›fl Kubbe Tekkesi’nin k›yâm reis-
li¤ini uzun y›llar en mükemmel flekli ile idare ve
ikâme etti. Tekke’nin Kubbeliler ismi ile tan›nma-
s›nda büyük bir âmil oldu.

Buras› ayn› zamanda onun kendi tekkesi oldu-
¤undan zikre girilmeden önce ve sonra fiedd kufla-
n›p, hizmete soyunup Feyz Kap›s›’nda Meydan
Nakibli¤i de ediyordu.

Yaflar Baba, Gülflenî Savtlar›’n› da iyi bilirdi.
Mi’raciye bahirleri gibi iki kifli ile birlikte okunu-
lan ve bir ad› da Tapu Savt› olan; ayr› bir usûlde
bestelenmifl bu ‹lâhîleri elde etmek için, mahallesin-
deki Gülflenîhâne’ye bilhassa devam eyledi. Tekke-
nin postniflîni Hasan Sezâî Efendi’nin kardefli Zâ-
kir ‹smail Efendi’nin meflklerinde bulunup Savtlar’›
ondan geçti.

Bu flekilde y›llar›n› harcayarak, ne lâz›msa ö¤-
renip, ortaya ç›kan Yaflar Baba’n›n yukar›da
yazd›¤›m›z gibi K›yâm Reisli¤i, Zâkirbafl›l›¤› en
baflta gelmek üzere Devrân yürürken bir düzine

‹lâhî atmas›ndan Mevlid, Mersiye ve Durak

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

Tâc› lafzen tarih olsun bin dokuz
yüz k›rk yedi
Hac› fieref Bey kavufldu cân ile
canân›na

(Hac› fieref Efendi, Balat ‹ma-
m›’ndan sonra, Yaflar Baba’dan
da Zakirbafl›l›k icâzeti alm›flt›r. 1
Muharrem 1340/4 Eylül 1337 ta-
rihinde Yaflar Baba’n›n Hac› fieref
Efendi’ye verdi¤i bu icâzetnâme,
Ocak 1999’da dostumuz  Say›n
Prof. Dr. M. Erol K›l›ç taraf›n-
dan, t›pk›bas›m› ile birlikte ‹stan-
bullu dergisinde neflredilmifltir. Bu
icâzetnâme’de Yaflar Baba’n›n
tam ad› Halil Yaflar Baba olarak
yer ald›¤› gibi, gerek Yaflar Baba,
gerekse Hac› fierefuddin Efendi’nin
meflrebî Rufâî olarak zikredilmekte-
dir.) (K›l›ç, 1999:74-83) M.
Y’nin Notu

13 Ayakta yap›lan, k›vrak fi-
gürleri, estetik bak›m›mndan pek
hünerli, çekifli ve gâyetle âhengli
olan k›yâm zikrini sevk ve idarede
bafla geçmifl bir zât idi. Reis Hilmî
derlerdi. Zaman›n en usta bir reisi
oldu¤undan Reislerin ço¤una Fati-
ha Etmek suretiyle onlar›n reislik et-
melerine izin vermiflti. Bundan do-
lay› kendisi hakl› olarak “ Bende-i
Hâk-i Kadem-i Al-i ‘Aba , Reis-i
Halka-i Tekâya” diye imza kulla-
n›rd›. Nitekim, Hekimo¤lu Ali Pafla
Câmi’i fierîfi haziresindeki mezar
tafl›nda; “ Bi’l-Cümle Tekâyada ve
Esnâ-y› Zikirde Riyâset etmekle
Ma’ruf..” oldu¤u yaz›l›d›r. Ve pek
do¤rudur. Fakat kullan›lmayan
as›l ad› Hüseyin Hilmî Aflkî oldu¤u
halde, kitâbeye Mehmed Hilmî ya-
z›lmas› yanl›fl olmufltur. 

Topkap›s›nda Rufâîyeden k›ll›
Yusuf Tekkesi’nin son postniflîni,
Topkap›s› Ahmed Pafla  Cami’i fie-
rîfi hâtibi ve zaman›n Reisu’l-Kur-
râs› fieyh Hâf›z Cemâleddîn Efen-
di’den Babas› Ali R›zaEfendi hilâ-
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okumas›na ve hatta kendisinden hiç umulmad›¤›
halde, Ramazan’da mihrâba geçip Terâvîh nama-
z› k›ld›rmas›na, Mahfil veya Maksure’de müezzin-
lik etmesine kadar hepsi biri birinden tertipli, usta-
l›kl› ve bir baflka güzellikte idi. Musikide nazarî
bilgisi pek esasl› ve etrafl› olmamakla beraber hiç
gözden kaçmayan icra kudretine yetiflilemiyordu.
Baba’n›n bu eflsiz taraf›na, onu yetifltiren hocalar›
bile imreniyorlard›. 

‹stanbul tekkelerinin göz bebe¤i ve tekke musiki-
sinin bir tanesi say›lmas› sebepsiz de¤ildi. 

‹lâhî aflk›n, Tasavvufun zaman›nda ilk büyük
mektebi ve klasik musikimizin biricik konservatuar›
say›lan eski dergâhlar›n, dergâhlara mahsus zikir
âlemlerinin hakikaten yüzünü güldürmüfl adamd›r.

Yaflar Baba’n›n Erenler Meydan›’nda bir gö-
rünmesi, zikrin zevkini art›r›r, herkese bir baflka
coflkunluk getirirdi.

Öteden beri bu iflin üstâd› bilinen eski zâkirler,
zâkirbafl›lar onun b›lundu¤u yerde bu sebeple zikri
açmazlar, yan›na ‹lâhî atamazlar, onun usûl ve
tertibinden d›flar› ç›kamazlard›. Meflk hocalar› bile
unuttuklar›n› tamamlamak için Yaflar Baba’ya
gelirlerdi. Kezâ, yllarca ve def’alarca Meydan aç-
m›fl, Devrân sürmüfl, zikir flekillerinin her türlü usûl
ve erkân›na vâk›f, k›demli fieyh Efendiler, Yaflar
Baba’n›n idaresi alt›nda yürüyen Mukâbele ve
Ayîn-i fierîflere ufac›k bir müdahalede bulunmak-
tan çekinirlerdi.

Zikrin usûl ve âhengini bozmamak için, k›yâm
olsun devrân olsun, Meydan’da her fleyi tamamen
ona b›rak›rlard›.

Yaflar Baba’n›n klasik tarzda okudu¤u Mevlid
ve Mersiyeler de, ayr› bir hususiyet tafl›rd›. Bunlar
onun a¤z›ndan Selef’den kalma müstesna bir usûl
ve tav›rla dinlenilir, her na¤mesinde bir baflka eda,
kulak zevkini okflard›. 

Hele, yumuflac›k tatl› sesi ile Mersiye okuyufl-
lar› bambaflka idi. Ehl-i Beyt’e vurgun Ca’ferî
mezhebi mensubu ‹ranl› Müslüman kardefllerimizi
bu yan›k ve oynak hançeresi ile kendisine hayran
etmekteydi. Onlarca Mâtem ay› olarak bilinen
muharremlerde Yaflar Baba’y› Vâlide Han›’na gö-
türürler; ta’ziye meclislerinde o, mersiyesini okur
iken karfl›s›nda diz çöküp bükâ ederler (Göz yafl›
dökerler), kendilerinden geçerlerdi. Çünkü Baba’n›n
Mersiyehânl›¤› Fethiyeli Nezihî Bey’e benzerdi.
Okuyufllar› t›pk› onunki gibi yürekten gelir, yü-

reklere ifllerdi ve taklid edilemeyecek bir flekilde idi.
‹stanbul Bektaflî tekkelerindei âdet oldu¤u üzere,

Sâfî Baba Mersiyesi’ni, di¤er tekkelerde ise, Yaz›-
c›o¤lu mersiyesi’ni okudu¤u halde usûl ve tav›rla-
r›n› birbirine kar›flt›rd›¤› görülmezdi. 

Yaflar Baba’n›n zâkirli¤inde ve zikri idare et-
mek hususundaki büyük baflar›s›nda peyrevlerinin
çok önemli hizmet ve yard›mlar› oldu¤unu unut-
mamak lâz›m gelir.

Muallim ‹smail hakk› Bey’in muavinlarinden
Musiki hocas› Bestekâr ‹zzeddin Hümâyi, sonra-
dan flöhretli bir zâkirbafl› olan Terlikçi Mehmed
Efendi, Karagümrüklü Hac› fieref13, kardefli Haf›z
Selahaddin Bey, fief Hanende Zâkir Celâl, yine
fief Hanende âkir Arap Hüsnî, Yeni Cemi müezzi-
ni Hâf›z Ali Efendi, son hakkâklar›m›zdan Rauf
Fehmî Efendi, Aksaray-Vâlide Camii bafl müezzi-
niHâf›z Hamdi Efendi (Tatar Hamdi), meflhur
Hâf›z Burhan, tan›nm›fl mevlidhân Hâf›z Mecîd,
Sultan Selimli Hâf›z Ali R›za (Ali R›za Sa¤-
man), Cihan Bülbülü Hâf›z Sâmî’nin ye¤eni Hâ-
f›z Cevdet, onun küçük kardefli hâf›z Necâtî, Ka-
ragümrük’te-Altay’da Kenân-› Ümmî Tekkesi’nin
ilk ve son postniflîni Filibeli Ken’an Efendi’nin o¤lu
Eczac›, Kütüphaneci , flimdi de mevlidhân Kâz›m
Bey.. gibi sahas›nda kendilerini ilk zamanlardan
beri gösterme¤e parlak istidâd sahiplerinin Yaflar
Baba’n›n  karfl›s›nda yard›mc› ve tamamlay›c›
olarak bulunmalar› , Baba’n›n o meflhur baflar›s›n-
da ve dolay›s›yle zikrin âheng ve ihtiflamla yürü-
mesinde çok kuvvetli ve tesirli bir flekilde birer âmil

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

fetnâme alarak fleyh olmufltu.
Onun babas› Hüseyin Hüsnî Efen-
diler de fleyh idiler.

Reis Hilmî Efendi, 27 Kânun-i
Evvel (Aral›k) 1336/1920 tarihin-
de göçdü. Hilmi’ye büyük sayg›
gösteren ve çok zaman onun yan›n-
da zikretmifl olan rahmetli aktör
fiâdî, Hilmî’nin mezar tafl›n› yap-
t›rd›. 

14 Arakiyye: Dervîflin ilk bafl-
l›¤›d›r. Süt gibi bembeyaz veya bal
köü¤ü renginde olur. Dö¤me keçe-
den, tiftikten yap›l›r. Tepesi orta-
dan k›l›nçl›, hafî kubbeli yahut ka-
l›planm›fl gibi düz tablal› ve sar›k-
s›zd›r.

Tarikata giren dervifle fleyhi ta-
raf›ndan “tekbîr” ile giydirilir. Kul-
lan›ld›¤› müddetçe hiç y›kan›lmad›-
¤›ndan ince dikiflli, eski beyaz tak-
ke üstüne giyilir..Vefat›nda boy
abdesti verildikten sonra kefeni ba¤-
lanmadan önce fleyhi veya onun
halifesi-bunlar da yoksa- o tarkat-
tan bir k›demli dede taraf›ndan tek-
rar bafl›na konulur. Di¤er emânetler
de koynuna,i kefeni aras›na soku-
lur. Buna “ Gidifl cehizi, çeyizi”
derler. 

15 fieyh ‹brahîm Edhem Efendi,
Kâdirili¤in Müfltakiyye kolunun
kurucusu ünlü Bitlisli Mustafa
Müfltak Baba’n›n (1172/1759-
1247/1831) o¤ludur. Tevellüdü
1219/1804’ tür. Babas›ndan mü-
câz olup, önce Mufl ve Erzurum’da
sonra da ‹stanbul’da tarikat faali-
yetlerini icra etmifltir. Hind ve Ho-
rasan ülkesi dahil bir çok ülkeye se-
yahatte bulunmufltur. Erzurum ve
‹stanbul’daki birçok kâdirî dergâh›
bunun silsilesinden gelmifltir. Keflfi
Osman Efendi dergâh›, Bayrampa-
fla Tekyesi, Haydarhâne ve Gümüfl
Baba dergahlar› bunlar›n bafll›ca-
lar›d›r. ‹stanbul’daki halifeleri: Er-
zuumlu fieyh Hüseyin Ruhî Efendi,

Yaflar Baba iki dervifli
aras›nda
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olmufllard›r. Bunun  son örne¤i Karagümrük’teki
Ümm-i Ken’an Tekkesi idi:

‹stanbul’da ihvân›n yard›m› ile aç›lm›fl en son
Rifâî Tekkesi, daha do¤rusu Rifâîlikten kopma bir
Sayyâdî Tekkesi olan bu Dergâh, oldum olas›ya
Yaflar Baba’n›n kudret ve flahsiyeti sâyesinde tu-
tunmufl, parlam›fl, kuruldu¤undan son güne kadar
onun himmet ve idaresi ile yaflam›fl ve göze çarpar
bir hâl alm›flt›. Saatlerce süren zikri ve zikircili¤i
htta usûlü ile zikretmesini bilmeyen, beceremeyen
fieyh Efendi’yi, Yaflar Baba  parma¤›n›n ucunda
çeviriyordu.

Galatasaray Lisesi’nde okumufl, iyi tahsil gör-
müfl, y›llarca Maârif hizmetinde bulunmufl, ayd›n
bir kimse olan, hatta mektebde ö¤rendi¤i Farsça ile
Tekkesi’nde Mesnevî-yi fierîf okutmaya cesaret
gösteren, fakat süluka girmeden, meydan, erkân
görmeden Medineli Seyyid Hamza’n›n ‘atiyyeten
verdi¤i icâzet ile posta oturtulmufl bulundu¤undan,
zikir s›ras›nda sanki bir yabanc› ziyaretçi imifl gi-
bi Mihrâb önünde hareketsiz, heyecans›z durmak-
tan baflka elinden birfley gelmeyen fieyh Efendi,
Yaflar Baba’ya bu hususta çok fleyler borçlu ve
minnetdar bulunuyordu. Bunun içindir ki, hat›r›
say›l›r, k›demli fleyh efendilere, yafll› misafirlere bi-
le yerinden k›p›rdamak istemeyen Efendi, Yaflar
Baba içeriye girince boyunca aya¤a kalkard›. Ya-
flar Baba zâkirbafl› postuna oturmadan önce bi-

ri birileri ile görüflürler (ayakta musâfaha ve
mu’anaka ederler. Gerdanlar›n› da öperlerdi.) 

Tarîkat ahlâk ve icâplar›n›n gerçek manas› ile
kezâ, derviflli¤in esaslar› ile kökten ve yürekten bir
ilgisi olmad›¤› için, her hareketi sûretde kalan, bu-
nun pek tabiî bir netice ve tezâhürü olarak da fleyh
postekisi üstünde heykel gibi dikilmekten, d›flar›da
takmad›¤› mavi veya siyah gözlük ile boy göster-
mekten baflka bir fley yapmayan, fakat fieyh’li¤i
fiah’l›¤a çevirmesini çok iyi bilen ve bunu hüner ile
beceren bu tarikat burjuvas›n›n, ister istemez sayg›
göstermek zorunda kald›¤› di¤er bir lüzumlu insan
da, Üsküdar’dan ücretle getirilen Sa’dî fieyhzâdesi
Reîs Kemâl Efendi idi.

K›yâm Zikri’nin ritmik, estetik bütün, incelikle-
rine fevkal’ade bir sûretde vâk›f ve mutasarr›f bulu-
nan, hele zikri idare kudreti, hakikaten bir hârika
halinde görülen, gösteriflsiz, ufak yap›l› vücudun-
da bilhassa bu noktadan büyük k›ymetler tafl›yan
bu k›yâmc›lar k›yâmc›s› ile, Yaflar Baba, kazara
bir hafta günü tekkeye gelmemifl olsalar, yine para
ile tutulmufl bir k›s›m zikirciler, bütün ustal›klar›na
ra¤men ne yapsalar, kendi bafllar›na zikri aça-
mazlar, yürütemezlerdi.

Bu hususta bilgisi, görgüsü bir hiçten ibâret bu-
lunan biçâre Efendi de bunalarak ne yapaca¤›n›
bilemezdi.

Herkese tepeden bakma¤› âdet edinmifl oldu¤u
halde bu iki zât›n önünde hürmetle, zarûretle e¤ilir
ve küçülürdü. Çünkü bu iki adam fieyh’in, Tek-
ke’nin kusur ve noksanlar›n› örtüyor, düzeltiyor,
hatta Tekke’ye fleref ve k›ymet kat›yordu.

Zikirlerin mükemmeliyeti bir yerde anlat›l›rken
-Üsküdarl› Kemâl’in reisli¤inde ve Yaflar Ba-

ba’n›n idaresinde; deniliyordu.

Yaflar Baba’n›n “acâîb” denilecek tuhaf
taraflar› da vard›.

Zikri açarken ayakta okudu¤u münâcât-
dan baflka, fiuûl ve ‹lâhîlerden ço¤unu so-
nuna kadar okumazd›. Bu fena al›flkanl›¤›
yüzünden bafl taraf›n› at›p da, alt taraf›n›
bilerek veya bilmeyerek yar›da b›rakt›¤›,
yahut sonunu getiremedi¤i eserleri, ekse-
riya peyrevleri tamamlar; sezdirmeden,
aksatmadan zikri yürütme¤e çal›fl›rlard›.

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

Saçl› ‹brahim Efendi, Hoca Rahîm
Efendi, Gümüfl Baba Dergâh› fleyhi
Bitlisli ‹brahîm Hürrem Efendi-
Bayrampafla Tekyesi’nde medfun-
dur-, Keflfî Osman Efendi Dergâh›
fieyhi fieyh Muhammed Müfltak
Kemterî ve Cebbarzâde Süleyman
Nezîr. Müfltakzâde fieyh ‹brahîm
Edhem Efendi. 1304/1886 tarihin-
de ‹stanbul’da vefat etmifl olup, ce-
naze namaz› Fatih Camii’nde eda
olunduktan sonra, Edirnekap›da
defnedilmek üzere götürülürken, ce-
naze alay›, Kabakulak Tekkesi’nin
soka¤›ndan geçti¤inden burada du-
rularak, cenazesi bu tekkenin hazi-
resine defnedilmifltir. fieyh ‹brahîm
Edhem Efendi’nin Kâdirî tâcl› flahi-
desiyle, parmakl›kl› kabri halen tek-
ke haziresinde mevcut olup kitâbesi
flu flekildedir: 

Yâ Hû
Nesl-i ‘Abdulkâdir-i Cîlîden ifl-

bu zât-› pâk
Oldu Müfltakzâdelikle flöhre-i

bây u gedâ
Kâdirî-meslek idi müsta¤rak-›

Fillâh idi
Ç›kmaz idi ‘aflkdan gayri lisâ-

n›ndan sadâ
Nur-› zât-› Hakk’a bir pervâ-

ne-i sâd›k olup 
Bezm-i meydan-› erenlerde dö-

nerdi dâimâ
Nûfl-i câm-› Kevser-i vuslat ile

mest u müdâm
Devrini görsünler âhir Mustafa

vü Murtazâ
Geldi bir s›yt-› esef-engîz Tarîh

Nebîl 
Döne döne erdi flem’-i ‘izzete

Edhem Baba
Sene 1304  Fi 7 Rebi’ilâhir Cu-

martesi
(M. Y.’in Notu)
16   Unkapan›, Yeflil Tulum-

ba’da ve Salih Pafla mahallesinde
Rufâiyye’den fieyh Abdülhâlîm

Yorganc› As›m Efendi’nin
kabri

(foto: Aras Neftçi)
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Bunun içindir ki Yaflar Baba’n›n karfl›s›nda
peyrevlik etmek, herkesin baflarabilece¤i
bir ifl de¤ildi.

Her zâkir, hatta zâkirbafl› buna kolay
kolay cesâret gösteremezdi. Bir def’a musi-
ki-flinas olmak (iyi musiki bilmek) mutlaka
flartt›. Zengîn mahfûzâta mâlik bulunmak
da lâz›m geliyordu.

Kendisi ilk zamanlar Üsküdarl› Hâf›z
Fahrî Efendi’ye peyrevlik etmiflti. Onun
musiki bilgisinden kâfî derecede faydalan-
d›ktan sonra, Balat ‹mam›’na gelmifl, on-
dan ö¤rendikleri ile bir kat daha olgunla-
fl›p, bir Yaflar Baba olmufltu.

‹stanbul tekkelerinin tan›nm›fl k›yâm
reislerinden fieyh Hilmî merhum14 zama-
n›n belli bafll› zâkirleri ve k›yâm reisleri
için tuttu¤u not defterinde, Yaflar Baba
hakk›nda flunlar› söylüyor:

“Baba Erenlerimiz, birinci s›n›f zâkirlerinden ve
yerine konulamayacak en birinci zâkirbafl›lardan-
d›r. Hakk›yla bülbül-i Gülistân-› tekâya oldu¤u
cümlenin malumudur. Her vech ile flüpheden vâres-
tedir. Kendisi hem k›yâmî hem devrânîdir. Ayn›
zamanda mersiyehând›r. 

Bâhusûs, tavr›na, edâs›na dayan›lmaz. Yan›n-
da çok kimse dikifl tutturamaz. Halaka-i zikre ri-
yâset ve idaresi ile de ayr›ca meflhur ve mümtâzd›r.
Zira, bir zâkirbafl›, riyâset kudretini hâiz de¤ilse-
her ne kadar baflta bulunsa- mutlak kusuru vard›r;
zikre lây›k› ile intibâk edemez. Bu k›ymetli zât-› fle-
rîf her ikisini câmi’ bulundu¤undan postunda hâ-
kim ve yektâd›r. Meydân-› Evliyâullah’ta vücudu
ile iftihâr olunan zevât-› nâdiredendir.”

Eski güzel terim ile söylemek lâz›m ge-
lirse, Yaflar Baba’m›z- Hilmi’nin de belirt-
mek istedi¤i gibi- kendi çap›nda ve ça¤›n-
da (Sultânu’z-Zâkirîn) denilme¤e hakika-
ten pek lây›k olmufl adamd›. Defterler do-
lusu ‹lâhî mecmuâs›ndan baflka, kafas›n›n
arflivinde çeflitli besteleri ile derlenmifl
binlerce eser onun ölümü ile beraber top-
ra¤a girdi. Zaman›nda hiç bir zâkirden
göremedi¤imiz o müstesna tavr›ndan, ör-
nek bilinen edâ ve üslubundan, hele K›-
yâm Tevhîdi aç›l›rken o k›vrak sesi ile
okudu¤u Münâcât›n bafl›ndaki “Yâ Mevlâ-
nâ” s›ndan flimdi elimizde kalan yaln›z

hazin bir hât›rad›r. Ne yaz›k ki, o da za-
manla kaybolmak üzere bulunuyor. 

Kendisi de bir tekke çocu¤u olan, bir
vakitler tekke fleyhli¤i ve zâkirli¤i de et-
mifl bulunan pek de¤erli dostum ve mes-
lekdafl›m Saadeddîn Nüzhet merhum,
bundan dolay› büyük bir vukûf ile yazd›¤›
“Türk Musikisi Antolojisi” isimli tamam-
lanmam›fl eserinin birinci cildinde Yaflar
Baba’n›n k›ymet ve meziyetleri hakk›nda
k›sa da olsa ayn› fleyleri tekrarlamakta ve
onun mersiyehânl›¤›n› pek çok takdir
eden ‹ran hükümetinin kendisine fiîr-i
Hurflîd niflân› verdi¤ini yazmaktad›r. 

Yaflar Baba’n›n Zâkirbafl›l›¤›nda bulun-
du¤u ‹stanbul Tekkelerinden Hat›r›m›za
Gelenler:

Fatih’te Ç›rç›r Semtinde, Kadiriyye Ve Rufâ-
iyye’den Meflhur Kubbe Tekyesi

(Kendisini yetifltiren bu dergâh’ta hem k›yâm
reisli¤i, hem de zâkirbafl›l›k etmifltir. )

Mevlevîhâne Kap›s›’nda Sünbüliyye’den Çifte
Kap›l›-Mi’mar ‘Acem- Tekyesi (‹lk ba¤land›¤› ve
‘arâkiye giydi¤i tekyedir.)

Karagümrük’te Kâdiriyye’nin Ahiyye kolu
âsitânesi (Merkez Tekyesi) olan Alîme Hatun mefl-
hur ismiyle, kabakulak Tekyesi. Kendine Kâdirî

gömle¤i verilen tekyedir. 

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

Tekyesi postniflîni bulunan Bu Ha-
c› Hâf›z Mustafa Muhyiddîn
Efendi o çevredeki Üskübî Çak›r
A¤a Camiî’ninve mahallesinin ayn›
zamanda imaml›¤›n› yapt›¤› için
“Üskübî ‹mam›” da derlerdi. Çetin
Altan’›n geçenlerde (1965) vefat
eden büyük annesinin babas›d›r.
Çok zengin ve hay›rlar sahibi bir
zât oldu¤undan halk aras›nda
“K›rk anahtarl› fieyh Mustafa
Efendi” diye tan›n›rd›.. Uzun y›llar
imam ve hatipli¤inde bulundu¤u
Cibâli’deki Üskübî Çak›r A¤a Ca-
miî yan›nca kesesinden, kendi para-
s› ile yeniden yapt›rm›flt›. Ayr›ca,
Camiin yan›na bir büyük f›r›n, bir
kahvehâne ve bir gazino ve birkaç
dükkan ilâvesiyle vakfederek camiin
y›ll›k gelirini art›rd›. F›r›na Üskübî
F›r›n› derlerdi. Gazino, sonradan
sabunhâne oldu. Hâla duruyor.
Mustafa Efendi Camiinin yan›n-
daki kona¤›nda otururdu. Hicrî
1329 y›l›nda bu konakta göçtü.
Tekyesinin haziresinde Tekyenin
kurucusu babas› fieyh Abdülhalîm
Efendi’nin yan›nda yat›yor.

Bahriye nâz›r› Bozcaadal› Ha-
san Hüsnî Pafla’n›n fieyh Hac›
Mustafa Efendi’ye intisab› vard›.
Kendisini s›k s›k ziyâret eder ve
uzun zaman huzurunda kal›rd›.
Demokrat Parti’nin ilk iktidar›nda
Zonguldak Milletvekili olan
Ma’den mühendisi Galatasarayl›
Cemal K›pçak , fieyh Hac› Musta-
fa Efendi’nin yedi k›z›ndan birinin
o¤ludur. Evlâttan bulunmas› dola-
y›s›yle Tekkenin fleyhli¤i ve tevliye-
ti irsen kendi üzerinde bulunmakta-
d›r. 

fieyh Mustafa Efendi’nin Tekke
Haziresinde Bulunan Mezar Ta-
fl›nda fiu Kitâbe Vard›r:

Kumkap› Serkomiseri Ali
R›za Efendi’nin kabri
(foto: Aras Neftçi)
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Karagümrük, Tahta Minare’de Rufâiyye’den
Saçl› Salih Efendi Tekyesi.

Karagümrük’te Sa’diyye’den Ejder Tekyesi
Karagümrük-Altay’da Rufâiyye’den Ümmî

Ken’an Tekyesi Baba’n›n parma¤›nda çevirdi¤i en
son tekyedir.

Balat-Draman’da Kâdiriyye’den Kesme Kaya
Tekyesi 

E¤rikap›-Molla Aflkî mahallesinde Gülfleniy-
ye’den Gürcü Ali Efendi Tekyesi (Gülflenî savtla-
r›n› geçti¤i tekyedir.)

Hekîmo¤lu Ali Pafla’da Kâdiriyye-i Eflrefiy-
ye’den  ‘Abdâl Ya’kub Tekyesi. ‹stanbul’da 

Eflrefî Asitânesidir. 
Haseki civar›nda Sa’diyye’den F›nd›kzâde

Tekyesi. 
Unkapan›’nda-Yeflil Tulumba’da Rufâiy-

ye’den fieyh Abdülhalîm Efendi Tekyesi.
Edirnekap›s› d›fl›nda, Savaklar’da Pîr-i Sânî

fieyh Cemaleddîn-i ‘Uflflâkî Asitânesi.
Otakç›lar’da, S›raservilerde Nakflibendiyye ve

Rufâiyye’den Yan›k Minareli Sultan Osman
Tekyesi

Eyüp’te, Dü¤meciler’de Ümmî Sinan Hankâh›
(Eski Ankara Meb’usu Rahmetli Yahya Gâlip
Kar¤›’n›n son postniflîn olarak bulundu¤u dergâh-
t›r.)

Eyüp, ‹slâmbey mahallesinde Bedeviyye’den
Hasaneyn yahut ‹slâm Bey Tekyesi.

Eyüp, Niflanc›lar’da Nakflibendiyye’den fleyh
Murad El-Buharî Tekyesi.

Yine Eyüp’te Nakflibendiyye ve Rufâiyye’den
fieyh Selâmî Efendi Tekyesi.

Eyüp-Bülbülderesi’nde Kâdiriyye’nin Ahiye
kolundan Hâkî Baba yahut fieyh Ceylân Efendi
Tekyesi.

Eyüp-Defterdar Caddesinde ‘Uflflakiyye-i
Sa’diyye’den  Balç›k Tekyesi.

Befliktafl’ta Yahya Efendi Dergâh›. (Buradaki
zâkirbafl›l›¤› Baba’n›n Bektaflîli¤inden öncedir. K›-
sa bir süre sürmüfl olup, buraya pek seyrek gelmifl-
tir.)

Üsküdar’da Menzilhâne yokuflunda Perflembe
Tekyesi denilen Rufâî Asitânesi. (Kendisine Bekta-
fliyye’den nasîb veren Ziya Baba bu âsitâne’de
postniflîn idi.)

Beylerbeyi’nde Bostanc›bafl› Abdullah A¤a
mahallesinde Bedeviyye’den fieyh Hüseyin Efendi
yahut Seyyid Efendi Tekyesi.

‹çerenköyü’nde-Kozyata¤›’nda Rufâiyye’den
fieyh Abdülhalîm Efendi Tekyesi. (Buradaki zâ-
kirli¤i Baba’l›¤›ndan öncedir).

Yakac›k’ta Yakac›k Rufâî Tekyesi. (Buran›n
postniflînli¤i de Ziya Baba’n›n üzerinde idi)

Yaflar Baba’n›n 
Tarikat Taraf›
‹lk intisâb› Halvetiyye’nin Sünbüliyye koluna-

d›r. Mevlevîhâne Kap›s›’nda Sünbüliyye tarika-
t›ndan flimdi câi olan Çifte Kap›l› ya da Mimmar
‘Acem Tekyesi postniflîni, yorganc›lar kâhyas› So-
fuo¤lu Ahmed ‘Arif Efendi Yaflar Baba’n›n enifltesi
oluyordu.

O zamanlar, henüz 23 yafllar›nda yak›fl›kl› bir
delikanl› olan ve “Hâf›z Yaflar” ismi ile bilinen, ge-
lece¤in Baba Erenleri ilk def’a enifltesi fieyh ‘Arif
Efendi’nin elinden çeyizlendi.(Ondan tekbirli bir
‘arâkiye giydi.) Bu itibârla Baba’n›n tekyeye ba¤-
l› bir dervîfl olarak ilk def’a zikir halkas›na otur-
mas›, deverâna girmesi bu dergâh›n meydan›nda
oldu.

Burada gereken tarikat terbiyesini gördükten,
nasîbi kadar feyzi ald›ktan sonra, Kâdirî fleyhleri

içinde mübarek bir flahsiyete sahip olarak bili-

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

Mezar Tafl› Silindirik Ve Ru-
faî Tâcl›

Huve’l-Bâkî (Aynal›, çift)

Mürflid-i zî ilm u irfân mukte-
dâ-y› muhterem

Arif-i âlî-himem sâhib-i vefâ-
y› muhterem

Mazhar olmufltu ezelden hubb-
› Haydar s›rr›na

Zikr u fikriydi heme âl-i abâ-y›
muhterem 

Fahr ile olmufltu Sultan Rufâî
bendesi

fieyh idi dervifl idi rûflen-lika-y›
muhterem 

Bir nice müsterflidi y›llarla ir-
flâd eyledi 

Lem’a-dâr-› feyz idi her dem flu
câ-y› muhterem

Hasr-› enfâs eyleyip zikr-i Hu-
da’ya rûz u fleb

Hû deyip göçtü cihândan Mus-
tafa-y› muhterem

Sene 1329 (1910) 

17 Tecdîd-i Vuzû’: fieyhinin
vefat› dolay›s›yle seyr u süluk deni-
len tarikat terbiyesi, manevi vazife-
leri, dersleri yar›da kalan derviflin
ayn› tarikattan baflka bir fleyh
efendiye yeniden ba¤lan›ptekrar sü-
luka girmesine, derslerine kald›¤›
yerden veya yeni bafltan bafllay›p
devam etmesine, tarikat dilinde tec-
dîd-i vuzû’ denilir. Lügâtte Abdest
Tazelemek manas›na gelir. 

18 Kullan›lmayan uzun ismi;
Ahmed Abdülkâdir Ziyâuddîn Sa-
lâhî’dir. fiâir, edîb, âlim ve ârif bir
zât olan Ziyâ Baba’n›n 1336 Re-
bi’ulevvelinde, dünyam›zdan ayr›l-
mas›, onu tan›yan herkesi, bilhassa
Üsküdar halk›n› çok üzmüfltü.
fieyhu’l-Üdebâ Salih Sâim Bey,
onun vefat›na flu tarihi söyledi:

Mehmed Necîb Baba’n›n
hüseyni tacl› mezar

flahidesi
(foto: Aras Neftçi)
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nen ve ‹stanbul’da flöhret yapm›fl Müfltakzâde
fieyh ‹brahîm Edhem Efendi ile tan›flt›.

fieyh ‹brahîm Edhem Efendi Karagümrük’te
Kâdiriyye’nin Ahiye-i Resmiyye kolundan Alîme
Hatun veya meflhur ismi ile Kabakulak Tekkesinde
misafir olarak kal›yordu. Yaflar Baba da zâkirba-
fl›l›¤›nda bulunuyordu. Yaflar Baba fleyhi ilk gö-
rüflünde pek sevmifl kalbi ona kaym›flt›. Manevî ke-
mâline, hareket ve tav›rlar›na ve flahsiyetine herke-
sin sayg› gösterdi¤i, meclub ve müfltak oldu¤u bu
zât› Yaflar Baba da ilk görüflünde sevmifl, ona kar-
fl› içinde duydu¤u ifltiyak anlat›lmayacak derece-
deydi. O da Yaflar’›n halini be¤eniyor ve kendiasi-
ni takdir ediyordu.Nihâyet aralar›nda bir al›flverifl
bafllad›. 

Yaflar fleyhe gönül verdi. fieyh de Yaflar’a bir
“gül” verdi. 

Kâdirî tarikat›n›n ananevî mübarek bir niflân›
olarak baflta tafl›nan ve çiöçek motifi fleklinde yedi
renk ham ibriflim ile ifllenen bu “gül”ü, Yaflar ‘arâ-
kiyesinin15 tepesine dikip, bafl›n›n üstünde gezdirdi-
¤i zamanlar Gavs-› A’zam bendesi idi. Kâdirî fu-
karâs›ndan (dervifllerinden) Yaflar Dede olmufltu.

fieyh Edhem Baba’n›n Hicrî 1304 tarihinde ve-
fat› ile16 Yaflar Baba tarikat yetimi olarak ortada
kald›. Sülukunu tamamlamak için hemen Unkapa-
n›nda, Salih Pafla mahallesi Yeflil Tulumba so-
kak’ta yer alan Rufâiyye’den fieyh Abdülhalîm
Efendi Tekyesine gitti. Yeniden, Oran›n postniflîni
Ve Üskübî Camii ve mahallesi imam› Hac› Hâf›z
Mustafa Muhyiddîn Efendi’nin17 teslîk ve terbiye-
si alt›na girdi. K›sa bir süre içinde o da Cemâl yur-
duna yürüyüp vefat edince, Fatih çevresinde-Ka-
d›çeflmesindeki Müftî Hamam› Tekyesi’ne baflvur-
du.

Kiliseden çevrilme tarihi bir ma’bed olan bu der-
gâh›n son münevver fleyhi Mustafa Râflid Rahmî
Efendi yafl ve k›dem itibâriyle zaman›n›n fieyhu’l-
Meflâyihi (fieyhler fieyhi) say›l›yordu.

Yaflar, bu sefer de bu muhterem zâtdan tecdîd-i
Vuzû’ eyledi.18

Derece ve mertebeleri, usûlüne göre zamanla bi-
rer birer geçip tamamlad›ktan sonra Râflid Efendi
Hazretlerinden Rufâî tâc› giydi ve hilâfetnâme al-
d›. Bu sûretle Sünbülî dervifli, Kâdirî dedesi, Hâf›z
Yaflar, art›k teslik ve irflada ehliyetli, icra-y› mefli-
hata me’zun (Tarikat yaymaya, meydan açma-

ya, dervifl al›p yetifltirmeye, hususiyle âyîn-i flerîf
icras›na izinli ve yetkili) bir Rufâî halifesi ve fley-
hi olmufltu. Bafl›na, Rufâîlere mahsus siyah flemle
(sar›k) sar›yordu.

Yaflar Baba’n›n 
Bektaflîli¤e Girifli 
Yaflar Baba’n›n Bektaflîli¤e girifli, Fethiye’de

Mehmed A¤a Caddesindeki evinden Eyyüb’e tafl›n-
d›¤› y›llara rastlar.

Bu tarikatte ilk talibli¤i ve nasîbi Üsküdarl›
Büyük Tevfîk Efendizâde Ziyâ Baba’dand›r. 

Ayn› zamanda ilmiyyeden bulunmas› münase-
betiyle kendisine “Ziya Molla” da  denilen Ziyâ
Baba, Üsküdar’da, ‹nâdiye çevresinde eski menzil-
hâne yokuflunda (fiimdiki Karaca Ahmed Cadde-
si) meflhur Rufâî âsitânesi (Perflembe Tekkesi) nin
postniflîni bulunuyordu.19

Hakikaten yüksek görüfllü, tahsilli, bilgili, ol-
gun, uyan›k, hâl ve gönül ehli bir insand›. Rufâ-
îlik ile Bektaflîli¤i flahs›nda kolayca birlefltirmifl,
bunlar› birbiriyle kaynaflt›r›p Yol Kardefli etmifl-
ti.Bunlar aksatmadan kol kola gezdirmesini pek iyi
biliyordu.

Yazlar› olunca Yakac›k’ta bulunan di¤er kendi
tekkesine gider; bazen de Eyyüb’e gelir, kendisini
hasretle bekleyen dostlar›nda misafir kal›rd›. Ya-
flar’›n Ziyâ Baba ile tan›fl›p anlaflmas› bu tarihler-
de bafllar. Ziyâ Baba Eyyüp’de Eski-Yeni camii

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

Sûretu’n-Necm’in Ziyâs› sâye-
sinde Sâima

Verdi Mevlâ fieyh Ziyâ’ya
Cennetu’l-Me’vâ’s›n›

1336 H. 
19 ‹kincisi ise, Yedikule-Kazl›-

çeflme’deki Periflan Baba di¤er
ad›yla Eryek Baba Tekkesiydi.  

20 Merdivenköy fiahkulu Sul-
tan Dergâh› postniflîni Mehmed Ali
Hilmî Dedebaba ile ilgili olarak
bkz: Müfid Yüksel, Bektaflîlik Ve
Mehmed Ali Hilmî Dedebaba, Ba-
k›fl Yay›nlar›, ‹stanbul, 2002.
M.Y. 

21 Vaktiyle “ Firâz-› Üskü-
dâr” denilen Büyük Çaml›ca tepe-
sinde flimdi arsas› ve harabe halin-
deki kal›nt›s› kalm›fl bulunan Hac›
Tâhir Baba zâviyesidir.

22 Ali Nutkî Baba: Çaml›ca-
K›s›kl›, Nur Baba Bektâflî Tekkesi
fleyhi Nurî Baba’n›n o¤lu olup,
1286/1869’da do¤mufl’tur. Meh-
med Ali Hilmî Dedebaba’dan el
alarak tarikata girmifltir. Halifeba-
bal›¤› Pîrevi’nde alm›flt›r. Babas›-
n›n ard›ndan tekkenin postniflîni ol-
mufltur. 1936’da vefat etmifl olup;
önce Çaml›ca tekkesine gömülmüfl,
Çaml›ca tekkesi y›kt›r›l›nca kabri
Merdivenköy fiahkulu Sultan Tek-
kesi arkas›nda yer alan, Mansur
Baba Mezarl›¤›’na nakledilmifltir.
Yakup Kadri Karaosmano¤lu’nun
Bektâflîlik aleyhindeki ünlü  “Nur
Baba” roman›n›n Nuri Baba ve Ali
Nutkî Baba’y› hedef ald›¤› söylen-
mektedir. Ayr›ca, Karaosmano¤-
lu’nun daha önce Ali Nutkî Ba-
ba’dan el alm›fl oldu¤u da iddia
edilmektedir. M. Y. ( Er-
gun,1956:3/300; Koca,1990:739)

23 Yaflar Baba da göçünce, bu
muhibbler oldu¤u gibi Ali Cemâlî
Baba’ya gelmifllerdi.

Mehmed Abdî Baba’n›n
elifî tacl› flahidesi
(foto: Aras Neftçi)
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24 Geçenlerde vefat eden mer-
hum Prof. Dr. Nezihi Eldem, Mü-
baflir Nihad Baba’n›n muhiblerin-
dendi. Bu tebli¤ metnini sunarken o
s›rada salonda bulunan, merhum
Nezihi Eldem sunumun ard›ndan,
bize muhibbi oldu¤u Nihad Ba-
ba’dan birçok anekdot nakletmiflti.
M.Y

25 Yaflar baba’n›n kabri bu ci-
varda, ‹dris köflkü caddesinin afla¤›
taraf›ndaki, K›rkmerdivenler me-
zarl›¤›ndad›r. Ancak tüm aramala-
r›m›za karfl›n, K›rkmerdivenler me-
zarl›¤›nda Yaflar Baba’n›n kabrine
rastlayamad›k. M.Y

26 Eyüp, Evlice Baba (Hâkî
Baba) Kadirî dergâh› son postniflî-
ni, Hüseyin Nazmi Ceylan’›n o¤lu
Fâd›l Bey’in bize nakletti¤ine göre;
Halil Yaflar Baba hayat›n›n son
y›llar›nda bir gün Nazmi Cey-
lan’›n yan›na gelir. Kendisindeki
Bektâflî tarikat mührünü o na ver-
me¤i ve babal›¤› ona devretme¤i tek-
lif eder. Nazmi Ceylan ise, zâten
bir çok tarikattan icâzetli olu¤unu,
Bektâflîlik âdâb ve erkân›n›n kendi-
sine daha fazla yük getirece¤ini,
a¤›r gelece¤ini ifade ederek bu teklifi
kabul etmez. Bunun üzerine Halil
Yaflar Baba Haliç k›y›s›na giderek
elindeki Bektaflî Babal›¤› mührünü
Halic’in sular›na b›rak›verir. M.Y

27 Cemaleddin Server Revna-
ko¤lu’nun Yaflar Baba hakk›nda
yazd›¤› müsveddeler burada sona
ermektedir. M.Y

28 ‹flkodral› fierîfî Mustafa
Pafla aslen Arnavut olup, 19. yüz-
y›l›n ilk yar›s›nda en önemli Os-
manl› pafla ve valilerinden biridir.
‹flkodral› Mehmed Asaf Pafla’n›n
o¤lu olarak  27 Ramazan 1201 ta-
rihinde dünyaya gelmifl. Kuvvetli
bir ilim tahsili görmüfl, amcas› ‹b-
rahim Paflan›n yerine Mirmiranl›k-
la ‹flkodra valisi olmufltur. Tepede-

Karya¤d› Mehmed Ali
Baba’n›n Türbesi

(foto: Aras Neftçi)

flerîfinin karfl›s›ndaki evinde oturdu¤u zamanlar
Yaflar, Ziyâ Baba’dan nasîplenmek arzusuna düfl-
tü.

Kubbe Tekkesi’nde zikir arkadafl› ve pîrdafl›
sonra halifebaba olan Postac› Giritli Ali Cemâlî
ile, Ziyâ Baba’ya gelip, ondan nasîp ald›lar. ‹kisi
birden onun ikrar bendesi oldular. Bu nasîplenme
nefl’esine daha sonra baflkalar› da kat›ld›.

Nakflibendili¤in kolu olan Hâlidîlerden ve kat›
sofulardan baflka; Alevîler-Bektaflîler baflta olmak
üzere bütün tarikat mensuplar›nca Muharrem ay›,
Mâh-i Mâtem (Mâtem Ay›) olarak bilinir. ‹lk
günlerinden Safer ay›n›n sonuna kadar bütün tek-
kelerde ‹mam Hüseyin’in ve Kerbelâ fiehîdlerinin
mübarek ruhlar›n› ta’ziye için mersiyeler okunur,
kurbanlar t›¤lan›r (kesilir), afl pifler, âflure kaynar,
gelene gidene, hele fakir fukarâya bu Ali sofras›n-
dan, ‹mam Hüseyinçorbas›ndan bol bol da¤›t›l›r,
bol bol cünbüfllenilir (yenilir) di.

Zaman›n›n birinci s›n›f mersiyehânlar›ndan bi-
ri olan Yaflar Baba’y› bu münasebetle ‹stanbul tek-
kelerinde paylaflamazlard›.

fiehrin Bektaflî tekkeleri içinde en eskisi ve mü-
cerred koldan gelenlerin ilki olan20 Merdivenköy
fiahkulu Sultan Tekkesi’ne de Yaflar Baba’y› mer-
siye okutmak üzere bilhassa davet ederlerdi. Zâten

eski dostu ve bu ifllerde rehberi Ali Cemâlî de ora-
dayd›. Ayn-i Cem’lerde, tekkenin aflevinde (matba-
h›nda) aflç›l›k ediyordu. Onun ›s›nd›rmas›yle Ya-
flar’›n gönlü Tekke’ye yatm›flt›. Bu iki vesileyle, bi-
raz da kendi iste¤iyle oraya gidip gelirken, Der-
gâh’›n postniflîni ve Bektaflîlik edebiyat›n›n son
mühim simâs› Mehmed Ali Hilmî Dedebaba’n›n21

huzuruna ç›kt›; ondan nazar ve teveccüh gördü.
Bu nefl’e ile onunmeydan›nda bir süre pervânelik et-
ti, hizmetinde bulundu.

Erenler efli¤inde, yol erkân›nda böylece gereken
vazifeleri, vecîbeleri kusursuz olarak görüp bitir-
dikten sonra, o vaktin halifebabas› ve Çaml›ca
Tekkesi22 postniflîniAli Nutkî Baba’dan23 -Yine
Ali Cemâlî ile beraber- babal›k icâzetnâmesini al›r. 

Yaflar Baba, bafl›ndaki Rufâî tâc›n›n üstüne bu
def’a yine siyah destarl›, edhemî terkli (on iki di-
limli) bir bektaflî fahri (tâc›) geçirmifl bulunuyor-
du. Bu sûretle zâkirbafl› postundan, Rufâî fleyhli-
¤inden bektaiî babal›¤›na geçen Yaflar Baba, ken-
di meydan›n› da nasîplendi¤i ilk yer olan Eyyüp’te
açt›.

Eyüp-Bahariye caddesinde, 16 Mart fiehitle-
ri’ni biraz geçince, hemen gelen birinci evi ilk refî-
kas› Nazmiye Han›m’›n paras› ile sat›n alm›fl, bir
müddet sonra buras›n› bir bektaflî zâviyesi haline
getirmiflti. ‹ki katl›, sar› badanal›, yar› ahflap, ya-
r› kârgir olan bu evin yan› ve arkas›, yukar› ya-
maçtan inen genifl mezarl›¤›n etekleriyle çevriliydi.
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Karfl› s›ras›nda develerin gevifl getirmesi d›flar›dan
duyulan meflhur Deveciler Han› vard›. (Eski Ey-
yüplüler buralara Atmaca Mevki’i diyorlar.)

Zâviyenin yan›bafl›nda yatan ve türbesi ziya-
retgâh olan; mazanna-i kirâmdan (Kerametleri za-
hir olmufl büyük velîlerden) Süleyman Veliyuddîn
ismiyle buraya “Süleyman Veliyuddîn Baba Tek-
kesi” denildi.

Yaflar Baba, bu dergâh›n alt kat›nda haftada
bir açt›¤› Meydan’da aflka düflmüfl muhibbler,
canlar uyand›rd›. Dervifller yetifltirdi.

Ziyâ Baba ahirete intikal edince, ondan nasîp
alm›fl olanlar›n hepsi Yaflar Baba’ya geldiler.

Ziyâ Baba’n›n yan›nda rehberlik vazifesini
yapmakta bulunan Ali cemâlî de burada ayn› fle-
kilde yaflar Baba’n›n rehberli¤ini yap›yordu. Na-
sîpli canlardan bir k›sm›n›n-Bektaflîlik icâplar›na
göre- teslik ve terbiyesini üzerine alm›flt›.24

Süleyman Veliyuddîn Zâviyesi pek harâb hale
gelince, Yaflar Baba Eyyüp s›rtlar›nda, Gümüflsu-
yu Tepesi’ndeki Karya¤d› Baba Tekyesi’ne geç-
ti.Buran›n postniflîni K›yâm zâkirlerinde ve güzel
Durak okumas› ile tan›nan, Hâf›z Baba lakâpl›
fiiflman Mehmed Salih Baba’n›n 1332’de vefat›n-
dan sonra, ayn› vazifenin bafl›na Yaflar Baba ge-
tirildi. Tekke’nin fleyhli¤ine önceleri vekâlet etti.
Sonra asil oldu.

Bu tarihî tekkede kald›¤› müddetçe “ Demine,
Devrân›na Muhabbetler” yapmakta, “erkân Sür-
mek” te devam eyledi. Tan›nm›fl tan›nmam›fl birçok
kimseye bektaflîli¤i afl›lad›; dergâh›na gelenleri bofl
çevirmedi, nasipsiz b›rakmad›.

Yaflar Baba muhteflem zâkirbafl›l›¤›n›n yan›n-
da takdir edilmekteki çelebî halleri ile de tam bir ‹s-
tanbul Efendisi’ne benzerdi. Terbiyeli, edepli, sâkin
ve so¤ukkanl› bir insand›. Karfl›s›nda kim olursa
olsun “Efendim” siz konuflmazd›. Sinirlendi¤i za-
manlarda bile a¤z›ndan kötü bir söz ç›kt›¤› duyul-
mam›flt›r. Muâfleret irfân›, nezâket  duygular› bu
derece yüksek ve yürektendi. Çok da sab›rl› ve ta-
hammüllü idi. Tekkelerin s›rlanmas›ndan (kapat›l-
mas›ndan) sonra s›hhat ve nefl’esini kaybetmifl-
ti.Üzüntüleri artt›kça rahats›zl›klarda biribirini
takib ediyordu. Takatsiz, mang›rs›z kalm›flt›. Gine
de kendi üzüntüsüyle baflkas›n› meflgul etmek iste-
medi¤inden kimseye hâlinden flikâyette bulunmaz-
d›. Üstelik nefl’eli görünme¤e çal›fl›rd›. Zira, onun

nazar›nda huzur bozmak, nefl’e kaç›rmak en büyük
günah say›l›rd›. 

Devir görmüfl, umûr görmüfl bir insand›. Hâf›-
zas›nda zamanla toplanm›fl bir hayli hât›ra vard›.
Bu itibârla çok f›kra ve hikâye bilirdi. Son ça¤la-
r›n meflhur flahsiyetlerine âit bilhassa eski zâkir,
bestekâr ve tekye fleyhlerine âit kafas›nda s›ralan-
m›fl ço¤u duyulmam›fl bilgi ve görgüler icâb›nda
bir kitap olabilecek zenginlikte idi. Ne yaz›k ki,
bunlar, vaktiyle kendisinden tesbit edilemedi. Nük-
tedanl›¤›, hâz›rcevâpl›¤› da ayr› bir âlemdi. Ken-
disinden de flu f›kray› anlat›rlar:   
Ramazan’da müezzinbafl›l›¤›n› yapt›¤› Çiftesa-
raylardan kendisini al›p Terâvîh k›ld›rmak üzere
Amîne Sultan’›n Arnavutköyü’ndeki yal›s›na gö-
türürler. ‹lk gece namaz› bildi¤imiz flekilde k›ld›r›r.
Herkesi memnun eder, teflekkür kazan›r. Birkaç ge-
ce sonra Terâvîh’i k›ld›r›rken Fatiha’dan sonra
okunmas› gereken âyeti hat›rlayamaz. Ne yapt› ise
toparlayamaz. Sezdirmemek için akl›na gelen fiu’ûl
isimli Arabî ilâhîlerden bir parça okuyup rükû’a
var›r, iflin fark›na varanlar, namazdan sonra:
“Yahû bunu nereden ç›kard›n Baba Erenler? He-
men cevâb› yap›flt›r›r: “ Kur’ân’› her gece okuyup
da israf edecek de¤ilim ya! Bir gece de böyle olsun!
Hem bir de de¤ifliklik olur! dedi. Gülmekten kat›l›r-
l a r .
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lenli Ali Pafla gailesindeki hizmetle-
rinden dolay› taltif edilmifltir. Bila-
hare Vidin seraskeri olmufltur. Oh-
ri, Elbasan ve Dukakin sancaklar›
da onun uhdesine verilmifltir. 1245
tarihinde Reflid Mehmed Pafla sad-
razam olunca, Ohri, Elbasan ve
Dukakin’i Mustafa Pafla’n›n elin-
den almaya kalk›fl›r. Bu konuda
Padiflah› ikna eden Reflid Mehmed
Pafla bunun üzerine ordu gönderir.
Mustafa Pafla da ayaklanarak her
tarafa ayaklanma ile ilgili beyan-
nâme varakalar› gönderir. Çeflitli
yerlerde süregelen müsademelerin
ard›ndan Mustafa Pafla ‹flkodra
kalesine çekilir. Nihayet kale kufla-
t›l›r. Üç ay süren mukavemetin so-
nunda fierîfî Mustafa Pafla, araya
baz› kimseler koyarak Hassa Or-
dusu Ferîki Ahmed Fevzî Pafla’ya
ailesi ile birlikte teslim olur. ‹stan-
bul’a getirilen Mustafa Pafla bir
süre bir konakta ailesiyle beraber
Misafir edildikten sonra Mirmiran
olan o¤luyla birlikte Padiflah’›n
huzuruna ç›kar›l›r. Kendisinin bafl-
kalar›nca aldat›ld›¤› anlafl›ld›¤›n-
dan affedilip itibar› iade edilir. Pa-
diflah II. Mahmud ona murassa bir
saat ve bir çok eflya hediye eder.
Daha sonra s›ras›yle Kastamonu,
Adana, Marafl, Hersek, Konya,
Cezayir-i Bahr-i Safid, Halep ve
‹zmir valiliklerinde bulunur.  Sicil-
i Osmanî ‘ye göre Mevlevî meflrepli
olan Mustafa Pafla son olarak Me-
dine-i Münevvere’ye gönderilip
fieyhu’l-Harem-i Nebevî olur. Bu
vazifede iken 7 Zilka’de 1276’da
Medine’de vefat edip, Cennetu’l-Ba-
kî’de defnedilir. (Mehmed Süreyya,
Sicil, 4/477; Külçe, 1944:189-
196) Küçük o¤lu Ali R›za Bey fiu-
ra-y› Devlet azas›ndan olmufl olup,
1316 tarihinde vefat ederek Fatih
Camii haziresine defnedilmifltir.
Mezar flahidesi Mevlevi sikkelidir.

Karya¤d› Mehmed Ali
Baba’n›n elifi tacl› flahidesi
(foto: Aras Neftçi)
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Son Y›llar›nda hayat› çok s›k›nt› içinde geçiyordu.
Aktör fiâdî Bey bu eski üstâd›n› himâyesi alt›na
al›p fiehzâdebafl›’nda iflletti¤i Ferah tiyatrosunda
ona küçük bir vazife verdi.

Tiyatroya gelenlerin biletlerini yak›yor, salon-
da yerlerini gösteriyordu. Fakat bu ifl ona a¤›r gel-
di. Yapamad›, dayanamad› nihâyet bir fleker bay-
ram› (Ramazan Bayram›) n›n arafe gününe rast-
layan 17 Kânûn-i Sânî (Ocak) 1934 tarihinde
Akflam ezan› ile yats› aras› kendi muhibblerinden
Mübâflir Nihâd Baba’n›n25 evinde, bir muhabbet
s›ras›nda birden göçüverdi. Birkaç dakika önce de,
bu âleme vedâ etmek üzere oldu¤unu seziverir gibi
olmufltu.

Cenâzesi kendi evine getirilip, iki gün bekletil-
dikten sonra bayram›n ikinci günü hiç umulmayan
çok az bir cemaat ile kald›r›l›p, ö¤le namaz› (aka-
binde) Eyyüp Hazret-i Hâlid Camii’nde k›l›nd›.
Gümüflsuyu s›rtlar›nda Zeyneb Hatun mahalle-
sinde, postniflîni olarak bulundu¤u Karya¤d› Ba-
ba tekyesi çevresine s›rland›.26 Yafl› yetmiflti.  

Yaflar Baba, erkek-kad›n 28 kifliye nasîb ver-
di27 bunlardan hat›r›m›za gelenler:

Karagümrüklü Hac› fieref
Terlikçi Mehmed Efendi 
Mübâflir Nihâd Baba (Sonra .......Mustafa

Baba’dan Babal›k icâzeti ald›. Eyüp Sulh Mahke-

mesi mübâflirli¤inden emekli idi.)
Mâliyeci Cevâd Bey
Eyyüp-Câmi’i Kebîr kayy›mbafl› Hattat Ce-

mâl Efendi (Tâcl› Dervifl idi.)
Ayn› Câmide Müezzinbafl› Dar›c› Tevfîk Efen-

di’nin o¤lu Hâf›z Hâlid (Küçük Hâlid) 
Alyanak Ahmed Bey (Neyzen, Udî, Tanburî,

yüzbafl›)
Boflnak As›m Bey (Baba’n›n ilk nasîplisidir.

Postac› Ali Cemâlî Baba’n›n büyütmesidir. Zon-
guldak’ta elektrik kaynakç›s› idi. Emekliye ayr›ld›.
Tanburcu Muhsin ile Cevâd Bey’in rehberi Posta-
c› Ali Baba idi.)

Hatice Feyyan Han›m (Ümmi Kenan Tekyesi-
ni açan Filibeli Kenan (Rifâî) Efendi’nin annesi.)

Tanburî Muhsin (Edirneli Mehmed Muhsin)
Udî Ahmed (Marangoz)
Aflç› Ahmed (Vezirtekkeli Ahmed Beysan)
A¤›zl›kç› Nurî (fiifa Yokufllu)
Necmî Efendi ( Askerî Kâtip)
Kerâmeddîn Bey , Bahriye Yüzbafl› (Ere¤li’de

Liman Reisi)
Cevdet efendi (‹zmir’de Kiraz Han sahibi. fiim-

di Baba’d›r.)
Muhyiddîn (Bal›kesir’de Mal müdürü, Refika-

s› fiefika Han›m ile birlikte nasîp ald›lar)
‹smail Efendi (Bal›kesir’de askerî kâtip)
Yusuf Efendi (Bal›kesir’de marangoz)
Hayali Küçük Ali (Tatar Ali)
Tesbihçi Hakk› Usta 

Yaflar Baba’dan Nasip Alanlardan 

Ahmed ‹hsan Bey,
Üsküp Prifltinesindendir. Hiç evlenmemiflti. Üs-

küplü ‹hsan Bey derlerdi. Milli Emlâk’ta memur
idi. Emekliye ç›kd›ktan bir müddet sonra hastalan-
d›. Yaln›z oldu¤u için Dârulaceze’ye yat›r›ld›.
Orada göçtü. 

Mahyac› Cevâd Bey,
Eyyüb Cami-i Kebîr kayy›mlar›ndan Küçük

Hâlid (Hâlid Hoca, Gassâl)
Yaflar Baba’dan nasip alm›fl Küçük Hâlid

Efendi merhuma (⁄ut ⁄ut Hâlid) de derlerdi. Gas-
salli¤i gibi dü¤ün aflç›l›¤› ile de meflhur olmufltu. 

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

29 “Yaflar Pafla’n›n mahdumu-
dur. Bir hayli sene Üsküb Nâz›r›
olub, evâil-i ‘asr-› Hazret-i Sultan
Abdülmecîd Hânîde irtihâl eyledi.”
M. Süreyya, Sicil, C.3  

30 Mehmed Fehâmeddîn (Ulu-
soy) Efendi, Bursa’daki M›srî Der-
gâh›n›n Son postniflîni, Yâdigâr-›
fiemsî baflta olmak üzere birçok ese-
rin sahibi Mehmed fiemseddîn Efen-
di’nin (Vefat›:1936) o¤lu olup,
1985 y›l›nda Hakk’a yürümüfltür.
M. Y.  (Mehmed fiemseddîn,
1997:8; Kara, 2001)

Hâf›z Mehmed Sâlih Ba-
ba’n›n hüseyni tacl› mezar

flahidesi
(foto: Aras Neftçi)
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Bundan dolay› Özkebap’› soyad› olarak alm›flt›.
Mübâflir Nihâd Baba,
Tanburcu Muhsin
Tesbihçi Hakk› Usta (fiimdi Üsküdar’dad›r) 
Yaflar Baba, iki zâta da reislik kaflesi vermiflti.

Biri Hilmî M›srî idi, biri de Klasik Hasand›. Kla-
siki Eyyüb’de Selâmî Dergâh›’nda, Hilmi’yi de
Balç›k Tekyesi’nde bir Tevhid s›ras›nda kaflelemifl-
ti. 

Yaflar Baba’n›n divitçi ustas› Savaklar’da Ye-
ni Mahalle (Hac› Hüsrev) Camii’nin imam› Hâf›z
Cemîl Efendi idi.” 28

Bu tekke 1241/1826’da di¤er bir k›s›m Bektaflî
tekkeleri meyân›nda y›kt›tr›lm›fl olup, Sultan Ab-
dülaziz döneminde Mehmed Necîb Baba taraf›n-
dan faaliyete geçirilip binalar› bu devirde mücedde-
den infla olunmufltu. Di¤er bir çok Bektaflî zaviye-
si gibi meskun mahallerin uza¤›nda ve yüksek ve
deniz manzaral› bir mahalde kurulmufl olan bu tek-
ke tepenin en yüksek yerinden afla¤› güneye do¤ru
s›ralanan yap›lardan oluflmaktayd›. Tekkede Se-
ma’hâne (Meydanevi) Haremlik, selâml›k, aflevi ve
dervifl hücreleri, kuyu sarn›ç ve hazire bulunmak-
tayd›. En güneyde bay›r afla¤› büyük bir bahçe
içerisinde zemini kârgir biyük bir ahflap konak flek-
lindeydi. Bahçesi yüksek moloz tafl duvrlarla çev-
rili olup bahçe kap›s› ahflap kanatl›d›r. Bu harem
binas› zaman içerisinde virâne hale gelmifl ve arsa-
s› sat›lm›flt›r. Son y›llarda burada turizm amaçl›
yeni bir ahflap bina yap›lm›flt›r. Ortada kalan se-
ma’hâne ise 1978’deki yang›n sonras›nda y›k›lm›fl
olup sadece arsas› ve Halic’e bakan kesme kufeki
tafl›ndan  duvar bakiyeleri kalm›flt›r. Di¤er bölüm-
leri ahflap olan sema’hâne binas› büyük pencerelere
sahip tek katl› büyükçe bir bina fleklindeydi. Ha-
lic’e bakan k›sm›nda  cümle kap›s› üzerinde cihan-
nüma ya da köflk fleklinde fleyh odas› bulunmak-
tayd›. (Tanman, 1990:602). Sema’hâne’nin sa¤
taraf›nda güneybat› köflesinde yer alan aflevinin ise
sadece oca¤› günümüze gelebilmifltir. Kuzeyde ha-
zirenin sa¤ taraf›nda yer alan ve günümüze gelebi-
len  iki katl› selâml›k binas› ise zaman içerisinde
büyük de¤iflikliklere u¤ram›fl eski görünümünü ve
hususiyetini tamamen kaybetmifltir. Bu bina muh-
temelen 1978 yang›n›ndan sonra yeniden muhdes
olarak yap›lm›flt›r.

Tekkenin haziresi, sarn›c›n bulundu¤u avlu ve se-
lâml›k binas›n›n bulundu¤u alan moloz tafl örülü
alçak duvarlarla çevrilidir. Bu duvar örgüsünde
bir çok mezar tafl›n›n kullan›lm›fl oldu¤u görülmek-
tedir.

Tekke Ve Mezar Kitâbeleri
Kuzey Avlu Kap›s› Kitâbesi
Mermerden olan bu levha üzerinde ki-

tâbe metni iki dikdörtgen kartufl ile iki da-
ire içine istifli sülüs ile yaz›lm›flt›. Birkaç
y›l öncesine kadar hazire duvar›nda daya-
l› duran bu mermer kitâbe son zamanlarda
kaybolmufltur. Kitâbe flu flekilde idi:

El-Cûdu Mine’l-Mevcûdi 
Karya¤d› makâma ‘izzet ile
K›fl yaz s›rr-› nükhet ile
Kaddese sirrehu’l-Vedûd (Tanman, 1990:

603; 1994: 4/476; Vatin & Zarcone, 1994
:4/475-76; 1995:249,265)

Sarn›ç, Kuyu Bilezi¤i Kitâbesi

Daire kesitli, sade görünümlü sarn›ç

bilezi¤inin sath›nda yedi kartufl içinde

k›smen mesur k›smen de mazum iki kitâ-

be yer almaktayd›. Bu sarn›ç bilezi¤i

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

Debbâ¤ Süleyman Ba-
ba’n›n hüseyni tacl›
flahidesi
(foto: Aras Neftçi)
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1992’de çal›narak Çukurcuma’da

bir antikac› dükkan›nda sat›fla sunulmufl-

tur. 

Sarn›ç bilezi¤inin ta’lik hatl› kitâbesi

flu flekilde idi:

Ön Yüz

Karya¤d› Baba Dergâh› muhibbân›ndan Musta-

fa fievkî Efendi’nin inflâ eyledi¤i sahrn›c›n hasenâ-

t›ndan Geçmifllerinin ervâhlar› ve cümle ehl-i imâ-

n›n Rûh-› revânlar› flâd u handân ola 

Arka Yüz
Efdalu’l-A’mâli Sakyu’l-Mâi buyurmufldur Resûl
Su, sebîlillâh li rûhi’l-Haseneyn ola kabûl
Fi Sene 1319 Gurre-i fia’bân  (1 fia’ban 1319) 
(Tanman,1990:603;1994:4/476)

Hazirede flu anda onüç kabir bulunup, fla-
hide kitâbeleri flu flekildedir:

1.
Hû Dost 
Kullu fiey’in Yerca’u 
‹la Aslihi Fermân›na imtisâlen 
teslîm-› rûh etmifl olan  
Karaa¤aç Dergâh-› fierîfi postniflîni 
Hasîb Baba Bendegân›ndan 
Yorganc› As›m Efendi’nin  rûh-› revân› flâd Ola

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

Solda, Musa Baba’n›n
hüseyni tacl› flahidesi
Sa¤da, Fâtima Nûriye Ha-
n›m’›n kabri
Altta Karya¤d› Baba
Haziresi’nin görünüflü
(foto: Aras Neftçi)
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2.
Hû Dost
Rumeli Hisar›’nda
fiehîdlik Dergâh› post
Niflîni Nâfi’ Baba muhibbân›ndan
Kumkap› Serkomiseri Ali R›zâ
Efendi’nin merkad-i me’vâs›d›r
Cümle ehl-i imân ile 
Beraber rûh-› revân›
fiâd u handân olsun
Sene 1318
Fi 26 Receb-i fierîf 

3.
Hû Dost
Karya¤d› Baba hazretlerinin dergâh›
Postniflîni Mehmed Necîb Baba’n›n
Rûh-› revân› flâd u handân ola
Fi 28 fiubat 1291

4.
Hû
Hazret-i fieyh Sâfî 
Sülâle-i tâhirelerinden Es-Seyyid Mehmed
‘Abdî Baba rûhu içun Fatiha

5.
Bafl Tafl› (Elifî Tâcl›)

Kutbu’l-‘Arifîn Gavsu’l-Vâs›lîn
Hazret-i Karya¤d› Es-Seyyid Mehmed 
Ali Kuddise Sirruhu’l-Celî

Ayak Tafl›

Huve’l-Mu’în
Sâdât-› sülâle-i Kâz›miyyeden Horasânî
Karya¤d› ‘Ali Baba Kuddise Sirruhu’l-Celiyyu’l 

6.
Ön Yüz

Huvellah
Ey ‘âfl›kân ey sâd›kân cism-i ‘unsur-i fâni-yi ci-
hân Sanma kal›r bunda gelen bâkî kal›r Allah

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

Hazirenin eski mezar
tafllar›ndan örülmüfl duvar-
lar›
(foto: Aras Neftçi)
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Sanma kal›r bunda gelen bâkî kal›r Allah hemân
Bu ‘âleme geldin ise haflr u neflre etme gümân 
Bul s›rât-› müstakîmi Mevlâ sana etsün ‘iyân
‘Arifâne nazar ile Lâ Yemutû mü’min olan
Fahr-› ‘âlem Mustafa’ya ümmet olan buldu der
mân fiah ‘Aliyyu’l-Murtazâ’n›n evlâd›na kurban
olan
‹çen hayât-› H›z›r’dan hayyu’l-Ebed olur ol cân
Hâf›z sana mu’în oldur pîrin Hac› Bektâfl, 
Bal›m Sultân Tarihimi dedim kendim 
“‹nna ‹leyhi Râciun

Karya¤d›  ‘Ali Baba Türbedâr› 

Ve seccâde Niflîni

Hâf›z Mehmed Sâlih 

Baba Merkad-i Me’vâs›d›r

Cümle ehl-i ‹mân ile

Rûh-› revân› fiâd u handân

Olsun Mevlûdu

Sene 1263

Sol Taraf

Divân-› ‘Aflk Sâhibi 
Hâf›z Baba
‹rtihâli Sene 1332 Fi 29 Kânûn-i Sânî 



7.
Allah Hû
Bende-i Al-i ‘Aba
Merd-i mücerred Debbâ¤ Süleyman Baba
Ruhu içun Fatiha
1227

8.
Hû 
Kullu fiey’in Yerca’u 
‹la Aslihi fermân›na
‹mtisâlen terk-i cân eden Karya¤d›
‘Ali Baba Dergâh› postniflîn(i)
Hâf›z Sâlih Baba mahdumu 
‹brahîm Selîm 
Rûhu flâd ola 
tarih-i mevludu
Fi 1 Kânun-i Sânî Sene 1301 
Vefat Tarihi Befl Eylül 
Sene 1302 

9.
Hû Dost
Esbak fieyhu’l-Harem-i Hazret-i
Nebevî huld-i âfliyân ‹flkodral›
fierîfî Mustafa Pafla29

Hazretlerinin halîle-i muhteremeleri
Ve ‹pekli merhum ‘Abdurrahman 
Pafla30 kerîmesi merhume 
Ve ma¤fure leha Dervîfle Nûriye
Han›m›n ruhu içun Fatiha
Sene 1280 10 Cemaziyelevvel Za.(?)

10.
Hû Dost
Musa Baba kim ol bende-i Al-i ‘Abâ
Tarîka hizmet eyleyib olmufl idi pür-safâ
Nice y›llar kanm›flt›r bu tarîk›n zevkine
Hemân mahrum etmeye ol Hazret-i Mustafa
Bu dergâha geldi ol buldu fleref 
Kutb-› ‘âlem Hac› Bektâfl-› Velî’den buldu Nurî
ziyâ Musa Baba’n›n rûh-› revân› flâd ola Fi 5 Z.

Sene 1232 11.
Yâ Hû
Cennet-mekân merhum(e)
Sâhib(et)u’l-Hayrât Hasekî
Sultân ‘‹mâreti
Aflç›bafl›s› Kalyonî Mehmed
Baba’n›n ve kâffe-i ehl-i imân›n
Ruhlar› içun El-Fatiha 
Sene 1243

12.
Lâ Mevcûde ‹llâ Hû
Kimseye Bezm-i Fenâ’da pîr u bernâdan ebed
Olmad› mümkün dirî¤a ‘iyfl u nûfl-› câvidân
‹flte bu merhume kim zât-› Hasîb Pafla ile
Hemflîr-i ‘ismet–eser olmufl iken nice zamân
Dest-i sâkî-yi ecelden câm-› mevti nûfl edib
Mest-i sahbâ-y› fenâ olub bekâ buldu hemân
Tâki oldukça afvda lücce-i ¤afîr anda Hüdâ
Eyleye ahfâd›n› s›hhatle mesrûru’l-Cinân
Gûfl edince fevtini tarîh-i tâm söyledim
Fâtima Nûriye Han›m Hû deyu buldu cinân
Sene 1284

13.
Hû Dost
Ey vefâs›z dehr-i dünya senden kâm almad›m 
Sinnim Elli oldu tamâm bir safân› görmedim 
Ç›kar›b Rumeli’nden gezdirdin Asya’y› bâ tamâm
Ehl-i Beyt’e bende oldum gayre gönül salmad›m
Destgîrim hem penâh›m pîrim Hac› Bektâfl-› Velî
ol hümâm 
Müflfi’im olsun Muhammed melce’im Oniki ‹mâm
Karaa¤aç Dergâh› Postniflîni...(Tafl›n bundan
sonras› k›r›kt›r.)

Ek:

Bursa-M›srî Dergâh› Son Postniflîni

fieyh Mehmed fiemseddîn Efendi’nin O¤-

lu Mehmed Fehâmeddîn Efendi’nin Yaflar

Baba’dan Bahseden Bir Mektubu

(Mektup Cemaleddîn Server Revna-

ko¤lu’na Gönderilmifl)

T A R ‹ H ‹  K Ü L T Ü R Ü  V E  S A N A T I Y L A
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Huzûr-› ‘Arifânelerine,
Pek Muhterem Ve Hakikat-Perver Efendim:
Evvelâ, bir hayli cevâp verme hususunda gecik-

ti¤imden dolay› özürler dilerim.
Bu gecikme zât-› âlîlerine tam ve iyi bir cevâp

verebilmek için meydana gelmifltir. Ayr›ca, bugüne
kadar Gazzâlî Bey’in hâl tercümesini elde etmekti.
Ne çâreki, âilesinin ve k›z›n›n ‹stanbul’da olmala-
r›n› akrabas›ndan Ali Bey’in hâla gelmemifl olduk-
lar›n› bugün veya bu hafta geleceklerini ve size
do¤ru bir mâlumât›n ancak k›z›ndan elde edilece¤i-
ni söylemiflti. Bugüne kadar gelmediklerinden fazla
beklemek ve sizi bekletmek istemedim. Ali Bey’de bi-
raz mâlumât varsa da, tarihlerini, bulunduklar›
yerleri tam bilemiyor. Fakîr de geldikten sonra bil-
gi al›r›m dedim. Bu husus hakk›ndaki mâlumât› k›-
z›ndan ö¤rendikten sonra size bildirme¤e karar ver-
dim.

fieyh Hac› Râflid Efendi Kat›rc›zâde demekle
ma’ruf olup Bursa’da tevellüd etmifl, güzel yaz›
yazma¤› o zaman Bursa’n›n hatt üstâdlar›ndan
Turhanzâde Abdullah Efendi’den temaflfluk etmifl,
ve hüsn-i hatt’da mümtâz olmufltur. Fenn-i musiki-
ye âflina ve sesleri güzel oldu¤undan dergâhlarda
zâkirlik yapar ve âfl›kân› cûfl u hurûfla getirirler-
mifl. 

Eflrefzâde fieyh Abdülkâdir Efendi’den hilâfet
alm›fllar ve dâmâd› Nu’mâniye dergâh› fleyhi Safî-
yuddîn Efendi oldu¤u için ayn› zamanda hulefâ-
y› Eflrefiyye’den olmalar› sebebiyle vefatlar›nda
Nu’mâniyye dergâh› haziresine defnolunmufllard›r.
Ziyâ Bey’in bu hususta mâlumât› yanl›fl oldu¤u
meydana ç›kmaktad›r. (Yâdigâr-› fiemsî Bas›lma-
yan K›s›mda Sahife: 374 Ve Gülzâr-› ‘‹rfân Eser-
leri). Seyyid Nesîmî’ye âit bir mâlumâta destres
olamad›m. Aramaktay›m. 

Hattât Zühdî Efendi hakk›nda ise müderrisîn-
den ve hattât-› meflhur diye kay›tlara rastlad›m.
Fazla bir bilgi yok. Rif’at Beyin tarihine gelince;
mâlum-i ârifâneleridir ki, vefat tarihleri o flahs›n
vefat etti¤i seneyi  bildirir. Rif’at Bey de 12 Kas›m
1964 ve Hicrî 1384 y›l›nda  vefat etti¤ine göre ta-
rih do¤rudur. Vâk›’a, tarih 1385 senesinde söylen-
mifltir. Ama söylenilen y›l de¤il vefat etti¤i sene
muteberdir. Onun için bir veya iki ilâvelerine lü-
zum yoktur. Sultan›m! Doktor Mustafa Bey’den
Râsim Bey’e âit foto¤raf› ve vefat tarihini ald›m.

Kendilerinin hürmetleri var. Foto¤raf› takdim edi-
yorum.

Yaflar Baba Bursa’ya teflriflerinde; bizim der-
gâh’ta zâkirbafl›l›k yapan Kâz›m Efendi kendisiy-
le tan›fl›rlarm›fl ve Baba’n›n zât-› âlîlerine yazd›-
¤›m “ Na’t-› Alî Aleyhisselâm” Kâz›m kendisine
okur ve kâ¤›d› kendisine verir. Hazret bir gecede bu
na’t› ezberler ve Cum’a günü K›yâm Tevhîdi’nde
kendilerine has bir tarzda okurlar deseler de “Yâ
Alî ” derken herkes baflka bir hâlet-i ruhiye içeri-
sinde bulunurdu ki, bunu kalemle ifâde etme¤e im-
kân yoktur. Ancak bu feyz-i ma’nevîyi duyanlar,
o aflk ile sermest olanlar idrâk ederler. Bilmem ama,
Hazret bulundu¤u dergâhlarda ve idare etti¤i K›-
yâm Tevhîdleri’nde bu hazz› duymam›flt›r diyebi-
lirim. Cümlesinin ruhlar›n› Hakk Erenler flâd ve
handân buyursunlar. Hakk› Bey ile görüflüyor, ve
sizden ve mahabbetinizden pek zevkyâb olduklar›-
n› beyân ile izhâr-› surûr ediyorlar.

Tekrar özürler diler ve Gazzâlî Bey’in mâlumâ-
t›n› elde etti¤im dakikada arz-› mâlumât edece¤imi
bildiririm. S›hhat ve âfiyetinizi ve devaml› tedkik-
ler neticesinde elde etti¤iniz yaz›lar›n›z› ve hakika-
ti beyân eden fikir ve kanaatlerinizi efkâr-› umû-
miyyeye sunman›z› Cenâb-› Hakk’dan niyâz eder
ve hürmetlerimle birlikte gözlerinizden öperim, efen-
dim, hazretim. Refîkam hürmetler eder, çocuklar el-
lerinizden öperler.

15 Teflrin-i Evvel 1965
El-Fakîr Mehmed Fehâmeddîn El-M›srî31 
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Tebli¤imizin konusu olan Lâ’lîzâde Ab-
dülbâki Efendi’nin mensubu oldu¤u Bayra-
mi Melamîli¤inin kökenleri, VIII. yüzy›l›n
sonlar›nda Horasan’da ortaya ç›kan ve IX.
yüzy›ldan itibaren Niflabur merkez olmak
üzere Merv, Herat ve Belh gibi Irak flehir-
lerindeki esnaf zümreleri aras›nda yay›lan,
cezbeye a¤›rl›k veren ve ad›na Melâmetî-
lik denilen tasavvuf ak›m›na dayan›r. Bu
ak›m›n kurucusu olarak Hamdun el-Kassâr
kabul edilir.

Melâmîlik Osmanl› dönemindeki en
önemli temsilcisi Hac› Bayram-› Veli’nin
halifelerinden Bursa’l› B›çakç› Ömer De-
de’dir. Ömer Dede’nin temsil etti¤i bu an-
lay›fla Bayramiyye Melâmîli¤i ad› verile-
cektir. Hac› Bayram’›n di¤er halifesi Ak-
flemseddin ile aralar›nda geçti¤i rivayet
edilen bir münakafla neticesinde h›rka ve
tâc› reddederek zühdî tasavvuftan farkl›,
kuvvetli cezbeye daha fazla önem veren
bir anlay›fl› tercih eden B›çakç› Ömer De-
de, h›rka, tâc ve zikir gibi geleneksel tari-
kat ritüellerini terk etmek suretiyle Vah-
det-i Vücut’çu anlay›fl› benimsemifltir1.
Ömer Dede’nin bu anlay›fl› halifesi Bünya-
min Ayâfli taraf›ndan sürdürülmüfltür. Bay-
rami Melamîleri bafllar›ndaki bir anlamda
di¤er tarikatlarda fleyh kelimesiyle anlam›-

n› bulan flahsa kutup ad› vermifllerdir. An-
cak Melâmîlerdeki anlay›fl di¤er tarikatlar-
dan biraz farkl›d›r. Zira onlar benimsedik-
leri vahdet-i vücud anlay›fl›n›n da etkisiyle
kutuplar›n› bütün cihan›n hakimi ve yega-
ne tasarruf sahibi flahsiyet olarak görmek-
tedirler. Elbette bu durum ilerleyen dö-
nemde Osmanl› merkezi idaresi ile Bayra-
mi Melâmîlerinin aras›n›n aç›lmas›na ve
Osmanl›lar›n Melâmîleri siyasi bir tehdit
unsuru olarak görerek, takibat alt›na alma-
lar›yla sonuçlanm›flt›r. Bu takibata u¤rayan
ilk Melâmî kutbu Ayaflî’nin halifesi Pir Ali
Aksarayi olmufltur.

Kanuni Sultan Süleyman devrinde Ni¤-
de yak›nlar›ndaki Aksaray’da, yaflam›fl olan
Pir Ali Aksarayi (ö. 1528) mehdîlik davâ-
s›nda oldu¤u ve “cennetin dört ›rma¤› be-
nim hânemde mevcuddur” dedi¤i fleklinde
yap›lan ihbarlar neticesinde bizzat Sultan
Süleyman taraf›ndan teftifl edilmiflse de
suçsuz oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Pek çok mürid
yetifltirmifl olan Pir Ali Aksarayi’nin en ta-
n›nm›fl halifelerinden birisi Pir Ahmed
Edirnevî olup, bu zat Eyüp’te Defterdar
Camii haziresinde gömülüdür2. Pir Ali Ak-
sarayi’den sonra kutbiyyet, Melâmîli¤in ‹s-
tanbul’a girmesini sa¤layan ve ayn› zaman-
da o¤lu olan ‹smail Ma’flukî’ye geçmifltir. 
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1 Ahmet Yaflar Ocak, “XVI.-
XVII. Yüzy›llarda Bayrâmî
(Hamzavî) Melâmîleri ve Osmanl›
Yönetimi”, Belleten, LXI/230
(1997), s. 94; Ayn› yazar, Os-
manl› Toplumunda Z›nd›klar ve
Mülhidler, ‹stanbul 1997, s. 252-
253.

2 Nev’izâde Atâyî, Hadaiku’l-
Hakaik fî Tekmileti’fl-fiakaik,
haz.: Abdülkadir Özcan, ‹stanbul
1989, s. 65.

Resim 1: Eyüp Otakç›lar’-
da fieyh Murad Buhârî
Tekkesi (Foto: Haflim
fiahin)
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Yafl› küçük oldu¤u için halk aras›nda
O¤lan fieyh ad›yla tan›nan ‹smail Maflûki,
rivayete göre, engin bir dini bilgiye sahip-
tir. ‹stanbul’a geldikten sonra k›sa süre içe-
risinde oldukça fazla say›da taraftar topla-
m›fl, tarikat›, flehirli esnaf ve tüccarlar ile
askerler aras›nda da yaymay› baflarm›flt›r3.
Henüz on dokuz yafl›nda olmas›na ra¤-
men, özellikle Ayasofya ve Süleymaniye
Camilerinde verdi¤i vaazlar neticesinde
onun bu kadar fazla mürid toplamas› ve
Vahdet-i Vücud’çu anlay›fl› öne ç›karak
afl›r› cezbeli yaflant›s›, k›sa süre sonra ba-
bas› gibi mehdilik iddias›nda bulundu¤u
flikayetleri üzerine yap›lan tahkikat sonu-
cunda fieyhülislam Çivizade Muhyiddin
Mehmed Efendi’nin fetvas›yla4 1528 y›l›n-
da henüz yirmi bir yafl›nda iken on iki mü-
ridiyle birlikte öldürülmesiyle sonuçlan-
m›flt›r.

Bu olay Melâmîleri biraz olsun gizlen-
mek zorunda b›rakm›fl ve merkez ‹stan-
bul’un d›fl›na tafl›nm›flt›r. ‹smail Maflû-
kî’den sonra kutbiyyet makam›na geçen
Ahmed Sarbân (ö. 1539) tarikat› Hayra-
bolu’ya tafl›yarak Rumeli Melamîli¤i’nin

temelini atm›flt›r5. Ahmed Sarbân’dan son-
raki kutup olan Hüsameddin Ankaravî(ö.
1557)’nin son dönemlerine kadar merkezi
iktidar ile Melâmîler aras›nda sorun yaflan-
mam›fl, ancak onun çok cezbe sahibi ol-
mas› ve devlete karfl› bir harekete giriflece-
¤i flüphesiyle hapse at›lmas› ve ertesi sa-
bah ölü bulunmas› ortam› yeniden gergin-
lefltirmifl, bu gergin ortam Hüsameddin
Ankaravî’den sonra kutbiyyet makam›na
geçen müridi Hamza Bâli ile doru¤a ulafl-
m›flt›r. Melâmîlerin merkezini Bosna ve
havalisine tafl›yan Hamza Bâli, A. Yaflar
Ocak’a göre, belki bütün bir Osmanl› sufi-
li¤i tarihinin, mistik bir ideolojiye dayal›
en ilginç hareketlerinden birinin bafllat›c›-
s› olmufltur6. Hamza Bâli, bu bölgede k›sa
süre içerisinde etraf›na aralar›nda devlet
ricali ve yeniçerilerinde yer ald›¤› birkaç
bin mürid toplam›flt›r. Ancak k›sa süre
sonra afl›r› Vahdet-i Vücud’çu fikirlerin-
den dolay› Bosna meflayihi onun ümmi bir
zat olup irflada muktedir olamayaca¤›na
dair ‹stanbul’a yapt›¤› flikayet neticesinde
hakk›nda tahkikat yap›lm›fl, sonuçta fler’i
flerife muhalefet eyledi¤i hükmüne var›la-
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3 Nev’îzâde Atâî
4 Reflat Öngören, Osmanl›

Toplumunda Tasavvuf, Anado-
lu’da Sufiler, Devlet ve Ulemâ
(XVI. Yüzy›l), ‹stanbul 2000, s.
296.

5 E. Ifl›n, “Melâmîlik”,
Dünden Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi c. 4, s. 382.

6 A. Y. Ocak, Z›nd›klar ve
Mülhidler, s. 290.

Resim 2: Kalenderhâne
Tekkesi (Foto: Haflim

fiahin)
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rak fieyhülislam Ebussud Efendi’nin fetva-
s›yla katledilmifltir7.

Hamza Bâlî’nin ölümü Melâmîleri bir
kez daha gizlenmeye itmifl kendisinden
sonra kutbiyyet makam›na geçen Hasan
Kabâdûz halifeleri aras›nda özelikle Hüse-
yin Lâmekânî, Sultan III. Mehmed döne-
minde sadrazaml›k yapan Ferhad Pafla ile
yak›n iliflki kurmak suretiyle tarikat›n sa-
ray içerisine girmeye ve kendilerine di¤er
tarikatlar içerisinde yer bularak gizlenme-
ye çal›flm›fllard›r. Hasan Kabâdûz’dan son-
ra kutb olarak kabul edilen ‹dris-i Muhtefi
bu gizlili¤i en iyi baflaranlardan birisidir.
‹dris-i Muhtefi döneminde tarikat ‹stan-
bul’da özellikle fütuvvet ehli esnaf aras›n-
da yay›lm›flt›r. ‹dris-i Muhtefî’nin kendisi-
ni son derece dikkatli bir flekilde gizle-
mekle beraber çok say›da talebe yetifltirdi-
¤i de bilinmektedir. Bunlar aras›nda fiey-
hülislam Ebu’l-Meyâmin Mustafa Efendi,
fieyh Muhammed Muhyî, Veziriâzam Ha-
lil Pafla, fieyh T›flî gibi önemli flahsiyetle-
rin varl›¤› bilinmektedir. Onun yetifltirdi-
¤i talebelerinden birisi de La’lizade Abdül-
bâki Efendî’nin babas›n›n day›s› Sar› Ab-
dullah Efendi’dir8.

‹dris-i Muhtefî’den sonra kutbiyyet ma-
kam›na önce Hac› Bayram Kabâyî, daha
sonra da Sütçü Beflir A¤a geçmifltir. Saray-
da bostanc› oca¤›nda görev yapan ve bu
görevden emekli olan Beflir A¤a da gizlili-
¤e oldukça dikkat etmifl, müridlerine, fler‘-
i flerife riayet etmeleri hususunda mektup-
lar yazm›flt›r9. Ancak Sütçü Beflir A¤a da
z›nd›k ve mülhid oldu¤u gerekçesiyle fiey-
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7 Nev’îzâde Atâî, s. 70; Lâ’lî-
zâde Abdülbâki, Sergüzeflt, s. 37-
40; Abdülbâki Gölp›narl›,
Melâmîlik ve Melâmîler, ‹stanbul
1931, s.72 s. 72; Nihat Azamat,
“Hamza Bâlî”, TDV ‹slam An-
siklopedisi, 15, ‹stanbul 1997, s.
503.

8 Sar› Abdullah Efendi devlet
hizmetinde görev alm›fl, önce tezki-
reci, daha sonra da Reisülküttab
olmufl, Sultan IV. Murad’›n Ba¤-
dat’›n fethiyle sonuçlanan seferine
kat›lm›flt›r. Bu arada sûfî çevrelerle
iliflki kurmaktan geri kalmam›fl,
yak›n dostu ve hamisi Sadrazam
Halil Pafla vas›tas›yla Aziz Mah-
mud Hüdayi’ye, babal›¤› Hac›
Hüseyin A¤a vas›tas›yla da Me-
lâmîli¤e intisab etmifltir. Kendisi
bir Melâmî kutbu olmad›¤› halde
etraf›nda çok say›da flâir ve devlet
adam›n› toplamay› baflarm›fl, Edir-
ne Mevlevihanesi fieyhi Neflati
Ahmed Dede, Galata Mevleviha-
nesi Postniflini fiâir ‹brahim Cevrî,
Hüseyin Dede ve Lâ’lîzâde Abdül-
bâki Efendi’nin babas› Lâ’lî Meh-
med Efendi gibi tan›nm›fl kiflileri
yetifltirmifltir. Mevlana’n›n Mesne-
vi’sini flerh etti¤i için tarih kay-
naklar›nda kendisinden fiârih-i
Mesnevî olarak söz edilmektedir. 

9 “Her kim hilâf-› fler‘-i flerîf
hareket ider ise benden de¤ildir”
(Mektubun tamam› için bk.
Lâ’lîzâde Abdülbâki, Sergüzeflt, s.
51-53 )

Resim 3: Lâ’lizâde
Abdülbâkî Efendi’nin
mezar› 
Resim 4: Lâ’lizâde
Abdülbâkî Efendi’nin
mezartafl›
(Foto: Haflim fiahin)
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hülislam Sun’izâde Seyyid Mehmed Emin
Efendi’nin alelacele verdi¤i fetva uyar›nca
doksan yafl›n› aflm›fl oldu¤u halde Fener-
bahçe koyunda bo¤ularak idam edildikten
sonra cesedi denize at›lm›flt›r. Sütçü Beflir
A¤a, R. K›l›ç’›n ifadesiyle, Melâmîlerin
Osmanl› yönetimi taraf›ndan idam edilen
son flehidleri olmufltur10.

Beflir A¤a’n›n bu flekilde ölümü Melâmî-
lerin gizlili¤e daha da fazla önem verme-
leriyle sonuçlanm›flt›r. Öyle ki onun ölü-
müyle kutbiyyet makam›na gelen Bursal›
Seyyid Haflim Efendi’nin (ö. 1677) kendi-
sini müridlerinden bile gizledi¤ini Lâ’lîzâ-
de Abdülbâki Efendi’den ö¤renmekte-
yiz11. Bursal› Seyyid Haflim Efendi’nin
kutbiyyet makam›nda bulundu¤u dönem
ayn› zamanda tebli¤imizin konusunu olufl-
turan Lâ’lîzâde Abdülbâki Efendi’nin yafla-
d›¤› dönemdir. 

Lâ’lîzâde Abdülbâki Efendi 1679 y›l›n-
da ‹stanbul’da do¤mufltur. Babas› Lâ’lî
Mehmed Efendi, Sar› Abdullah Efendi’nin
k›z kardeflinin o¤ludur12. Medresede ye-
tiflti¤i anlafl›lan Lâ’lî Mehmed Efendi,
1697-1698 y›l›nda kad›l›k vazifesiyle
Mekke’ye gitmifltir. Mekke’den ayr›ld›ktan
sonra fiam’a gitmifl; fieyh Seyyid Mehmed
Murad-› Nakflbendî ile görüflmüfl, burada

on gün kald›ktan sonra ‹stanbul’a dönmüfl-
tür. Eylül 1701 tarihinde Anadolu Kazas-
kerli¤i görevine getirilmifl, ancak anlatt›k-
lar›n› bizzat Lâ’lîzâde’den dinledi¤ini söy-
leyen Müstakimzâde’nin ifadesiyle, baz›
kötü niyetli kimselerin iftiralar› neticesin-
de bir y›l sonra görevinden azledilerek ta-
raf-› saltanattan K›br›s’a Magosa Kalesine
sürülmüfl, 1119/1707 y›l›nda burada vefat
etmifltir13.

Lâ’lî Mehmed Efendi’nin Abdülbâki
Efendi’den baflka, Seyyid Abdullah Efendi
ad›nda bir o¤lunun daha oldu¤u bilinmek-
tedir14. Ad› geçen Seyyid Abdullah Efen-
di’nin Haleb kad›s› iken 1726-1727 y›l›n-
da öldü¤üne dair verilen bilgiden yola ç›k-
mak suretiyle iyi bir medrese e¤itimi gör-
dü¤ünü tahmin etmek mümkündür.

Abdülbâki Efendi’nin ad›, Müstakimzâ-
de’nin bizzat kendi a¤z›ndan duydu¤unu
söyledi¤i bir rivayetine göre, Seyyid Ha-
flim Efendi taraf›ndan konulmufltur. Müs-
takimzâde’nin bu rivayetine inanmak ge-
rekirse, ilk iki çocu¤u k›z olan Lâ’lî Meh-
med Efendi, han›m› üçüncü kez hamile
kald›¤›nda do¤ruca Seyyid Haflim Efen-
di’nin yan›na giderek, erkek çocu¤u arzu-
sunda oldu¤unu bu noktada kendisi için
duada bulunmas›n› istemifl, bir süre mura-
kabeye dalan Seyyid Haflim Efendi, daha
sonra Lâ’lî Mehmed Efendi’ye dönerek
müjdeyi vermifl, ve do¤acak olan erkek
çocu¤a Abdülbâki ad›n› verilmesini iste-
mifltir15.

Lâ’lîzâde Abdülbâki Efendi’nin Melâmî-
lik ile münasebeti babas›n›n gayretleri sa-
yesinde çocuklu¤unun ilk devrelerine ka-
dar uzanmaktad›r. Babas› henüz dokuz ay-
l›k bir bebek iken onu Seyyid Haflim Efen-
di’ye götürmüfltür. Müstakimzâde, Lâ’lî
Mehmed Efendi’nin, o¤lu Abdülbâki Efen-
di’yi toplant›lara götürdü¤ünü, kuca¤›na
veya dizlerine al›p ona hofl bir nazar ile
bakt›¤›n› yine Abdülbâki Efendi’nin a¤z›n-
dan anlatmaktad›r16. Lâ’lî Mehmed Efendi,
o¤lunun hem dinî hem de zahirî ilimlerle
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10 Rüya  K›l›ç, “Bir
Tarikat›n Gizli Direnifli: Bayrami
Melâmîleri veya Hamzavîler”
Tasavvuf, Say›: 10 (Ocak-
Haziran 2003),  s. 253.

11 Sergüzeflt, s. 56.
12 Müstakimzâde, vr. 72a;

Mehmet Nermi Haskan, Eyüpsul-
tan Tarihi, ‹stanbul 1996, s. 185;
Nihat Azamat, “Lâ’lîzâde Abdül-
bâki”, TDV ‹slam Ansiklopedisi,
27, ‹stanbul 2003, s. 90.

13 Müstakimzâde, vr. 72b.
14 Ramazan Muslu, Osmanl›

Toplumunda Tasavvuf (18. Yüz-
y›l), ‹stanbul 2004, s. 521, n.
2874.

15 Müstakimzâde, vr. 73a.
16 Ayn› yerde.

Resim 5: Abdülbâkî
Efendi’nin mezar›n›n baflka

bir aç›dan görünüflü
(Foto: Haflim fiahin) 
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küçük yafltan itibaren iç içe olmas›n› sa¤-
lam›fl, onu Melâmî sohbetlerine götürme-
nin yan› s›ra, o¤luna Mesnevi’yi, ‹bnü’l-Fâ-
r›z divan›n›, Davud-› Kayseri’nin Füsûsü’l-
Hikem flerhini okutmufltur. Babas›n›n ken-
disine karfl› bu derece ilgili davranmas›,
ileride Lâ’lîzâde’nin onun için “âlim-i rab-
bânî, âmil-i hakkânî ve mürflidim” demek
suretiyle anmas›na neden olacakt›r17.

Böylelikle küçük yafl›nda kendini tasav-
vufî hayat›n ortas›nda bulan Abdülbâkî
Efendi ayn› zamanda medresede de e¤itim
görmüfltür. 30 Nisan 1696’da bafllad›¤›
medrese e¤itimi s›ras›nda di¤er ilimlerin
yan›s›ra riyâziye ve felsefe e¤itimi de al-
m›flt›r. Bir süre Hubyar Mahallesindeki
Katib Mustafa Efendi Medresesinde mü-
derrislik yapm›fl, bu görevinden azledil-
dikten sonra, babas›n›n ölümüne yak›n
Kudüs Monlas› olarak tayin edinmifltir18.

Bu arada sûfî çevrelerle iliflkisini de sür-
dürmüfl ve daha önce babas› Mekke kad›s›
iken tan›flt›klar› Nakflbendî/Müceddidî
fieyhi Murad Buhari’ye19, fleyhin ‹stanbul’a
geldi¤i 1708 y›l›nda intisab ederek Melâ-
mîli¤in yan› s›ra Nakflbendîli¤i de benim-

semifltir. Onun Nakflbendîli¤i benimseme-
sinde Melâmîlerin devlet takibinde olma-
s›n›n etkili oldu¤u düflünülebilir. Ancak
kendisi bunun sebebini Bayramî Melâmîli-
¤i ile Hâcegân tarikinin birbirine benze-
mesi olarak aç›klamaktad›r20.

Abdülbâki Efendi k›sa süre içerisinde
devlet içerisinde dostlar edinmeyi baflar-
m›flt›r. Bu arada Kutbiyyet makam›na fiey-
hülislam Paflmakç›zâde Seyyid Ali Pafla
geçmifl ve Melâmîleri tamamen kendi ka-
bu¤una çekmifltir. Bu durum onlar›n idare
ile yak›nlaflmalar›n› ve bir huzur ortam›n›n
do¤mas›n› sa¤lam›flt›r. Bu huzur ortam›n-
dan Lâ’lizâde Abdülbâki Efendi de etkilen-
mifl olmal› ki onu Kudüs Monlal›¤› görevi-
ne bafllad›ktan k›sa bir süre sonra, 1711 y›-
l›nda ileride kutup olacak olan Sadrazam
fiehid Ali Pafla’n›n hocal›¤›n› yaparken gö-
rüyoruz21.

Sadrazam Damad Ali Pafla ile yak›n ilifl-
kisi olan Abdülbâki Efendi, 1711 y›l›nda
Tevkiî Câfer Çelebi Medresesinde müder-
rislik yapm›fl, bir süre sonra buradan ayr›-
larak Hoca Hayreddin Medresesinde gö-
rev yapmaya bafllam›flt›r. 1714 y›l›nda
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17 N. Azamat, “Lâ’lîzâde Ab-
dülbâkî”, s. 90.

18 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i
Osmânî, III, s. 298; M.N. Has-
kan, s. 185.

19 Nakflbendiyye tarikat›n›n
Müceddidiyye kolunun Anadolu
ve ‹stanbul’daki ilk temsilcisi olan
fieyh Murad 1645 y›l›nda Kefl-
mir’de do¤mufltur. ‹yi bir e¤itim al-
d›ktan sonra, Hindistan, Ba¤dat,
Mekke, M›s›r ve fiam’da dönemin
tan›nm›fl fleyhlerinden ders ve icazet
alm›fl daha sonra fiam’da Muradî
Medresesi’ni kurmufltur. 1681
y›l›nda Eyüp’e gelerek burada 5
y›l kald›ktan sonra tekrar fiam’a
dönmüfl, ancak burada kendisine
yap›lan bir sayg›s›zl›ktan dolay›
1708 y›l›nda yeniden ‹stanbul’a
gelmifltir. ‹stanbul’da mürid say›s›
artmaya bafllay›nca Sadrazam
Çorlulu Ali Pafla taraf›ndan Bur-
sa’ya sürgün edildiyse de af-
fedilerek ‹stanbul’a dönmüfl ve
Otakç›lar’da kendi ad›yla an›lan
tekkede 23 Ocak 1720 tarihinde
vefat edinceye kadar faaliyetlerini
devam ettirmifltir. (Zeki Tekin,
“fieyh Murad Tekkesi ve Vak›f-
lar›”, Yüzüncü Y›l Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
say›: 2, Van 2001, s. 427-430) 

Melâmîlerle yak›nl›¤› aflikar
olarak bilinen fieyh Murad Efendi
Nakflbendiler ile Melâmîler aras›n-
da bir yak›nl›k oluflturmay› baflar-
m›fl, devletin takibat›ndan kurtul-
mak isteyen Melâmîlerin pek ço¤u
ona tâbi olmufllard›r. Hatta A.
Gölp›narl›, Onun Bursa’ya sürül-
mesinin nedeni olarak fieyh Murad
ile Paflmakç›zâde Seyyid Ali Pafla
aras›ndaki yak›nlaflmay› gösterir.
fieyhin ölümünden sonra da tek-
kesini oldukça faal oldu¤u tekkeye
yap›lan vak›flar›n çoklu¤undan
anlafl›lmaktad›r. Baflbakanl›k Os-
manl› Arflivi Cevdet Evkaf Tas-
nifinde bu tekke ile ilgili ço¤u vak›f
tevcihleri olan pek çok belge bulun-

Resim 6: Sokullu Mehmed
Pafla Çeflmesi
(Foto: Haflim fiahin) 
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Sadrazam Damad Ali Pafla maiyetinde
Mora Seferine kat›lm›fl, sefer dönüflü mü-
derrislik görevine bu kez fieyhülislam Ze-
keriyya Efendi Medresesinde devam et-
mifltir. 1716 y›l›nda yap›lan Avusturya se-
feri Melâmîler aç›s›ndan oldu¤u kadar Ab-
dülbâki Efendi aç›s›ndan da hüsranla neti-
celenmifltir. Zira, Avusturya ile yap›lan
Petro Varadin Savafl› esnas›nda ayn› za-
manda dönemin kutbu olan Sadrazam Ali
Pafla’n›n bafl›ndan vurulmak suretiyle fle-
hid olmas›n›n ard›ndan, yenilginin sorum-
lusu olarak kabul edilen Sadrazam›n hoca-
s› olmas› hasebiyle Abdülbâki Efendi de
kâhinlik suçlamas›yla tutuklan›p Belgrad
Kalesi’ne hapsedilmifltir22. Bu arada Ali Pa-
fla’n›n daha önceden 1716 Eylül’ünde Ku-
düs kad›s› olmas›na dair ç›kard›¤› tâyin
ferman› geçersiz say›lmak suretiyle bu gö-
revinden azledilmifl ve ayn› y›l Limni ada-
s›na sürgüne gönderilmifltir23. Ancak fleyhi
Murad Buhârî’nin Sultan III. Ahmed nez-
dinde yapt›¤› giriflimler neticesinde affedi-
lerek on sekiz ay Limni’de sürgün hayat›
yaflad›ktan sonra ‹stanbul’a geri dönmesi-
ne izin verilmifltir. Lâ’lîzâde Abdülbâkî
Efendi ‹stanbul’a döndükten sonra Valide
Sultan Medresesi’ne müderris olarak tayin
edilmifltir.

Melâmî-meflrep bir Nakflilik anlay›fl›n›
benimseyen ve Eyüp Otakç›lar’da bugün
kendi ad›yla an›lan tekkesinde ((RReessiimm 11))
faaliyet gösteren fieyh Murad Buhârî-i
Nakflibendi’ye intisab etmifl olan
Abdülbâki Efendi 1720 y›l›nda fleyhinin
ölümünden sonra onun sahip oldu¤u mis-
yonu en iyi flekilde sürdürmeye bafllam›fl,
Melâmîlik ile bafllayan hayat›n› her geçen
gün biraz daha Nakflbendili¤e kayd›rmaya
bafllam›flt›r. 1725 y›l›nda Valide Sultan
Medresesi müderrisli¤i görevini sürdürür-
ken Kudüs Kad›l›¤›na gönderilmifltir. An-
cak bilinmeyen bir nedenle bu görevine
bafllayamadan azledilmifltir. 

Ancak O, ülkede bar›fl ve huzur ortam›-
n›n hüküm sürdü¤ü Lale devrinde hem
Sultan III. Ahmed ile hem de devletin di-
¤er ileri gelenleri ile aras›nda yak›n bir ba¤
kurmay› baflarm›flt›r. Bu dönemde Abdül-
bâki Efendi ile ayn› tasavvufi görüflü pay-
laflan pek çok tan›nm›fl isim vard›r. Bunlar
aras›nda Reisülküttâb Mustafa Efendi, Ah-
med Arifî Pafla, Defterdar Sar› Mehmed
Pafla gibi devlet adamlar› ile Mehmed Ra-
flid, Mustafa Sami, Osmanzâde Tâib, Ha-
beflizâde Rahîmî ve Nedim gibi tarihçi ve
flairler say›labilir24. Lâle Devrinin nefleli si-
mas› Sadrazam Nevflehirli Damad ‹brahim
Pafla bu dönemde onlar›n hamisidir.

Merkezi yönetim ile aras›n› iyi tutan
Abdülbâki Efendi, 1730 y›l›nda M›s›r
Mollas› olarak görevlendirilmifl, ayn› se-
nenin sonunda ‹stanbul’a geri ça¤r›larak
kendisine Mekke-i Mükerreme pâyesi tev-
cih edilmifltir25. Lâle devrini sona erdiren
Patrona Halil Ayaklanmas›nda iktidara ya-
k›n olan hemen herkes bir flekilde cezalan-
d›r›lmaya bafllay›nca, Abdülbâki Efendi de
kendisini güvence alt›na almak amac›yla
bir süre gizlenmek sorunda kalm›flt›r.
Ayaklanman›n olumsuz etkileri bertaraf
edildikten sonra tekrar idareye yak›nlafl-
m›fl ve Sultan I. Mahmud taraf›ndan 1737
y›l›nda ‹stanbul kad›s› olarak görevlendi-
rilmifl, daha sonra Anadolu kazaskerli¤i
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maktad›r. Bu belgelerden tekkenin
faaliyetleri, fleyh de¤ifliklikleri ve
gündelik yaflam hakk›nda da bilgi
edinilebilir. Bunlardan baz›lar›
için bk. BOA.CE 49, 1807,
1987, 3623, 4798, 4937, 5055,
8786, 10247,  11159, 15508,
16244, 16590, 20661, 22312,
25438, 27144; 29944, 31783.

20 N. Azamat, “Lâ’lîzâde Ab-
dülbâkî”, s. 90-91.

21 Ekrem Ifl›n, “Abdülbâki
(La’lîzade)”, Dünden Bugüne ‹s-
tanbul Ansiklopedisi, 1, ‹stanbul
1993, s. 28.

22 N. Azamat, “Lâ’lîzâde Ab-
dülbâkî”, s. 90.

23 A. Gölp›narl›, s. 153; R.
Muslu, s. 521; E. Ifl›n, s. “Abdül-
bâki (La’lîzade)”, s. 28.

24 E. Ifl›n, “Abdülbâki
(La’lîzade)”, s. 28.

25 R. Muslu, s. 521.

Resim 7: Abdülbâkî
Efendi’nin mezar›n›n

içinde bir mezar 
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pâyesi verilmiflse de26, bu defa kendisi
1740 y›l›nda görevinden istifa ederek,
Eyüp’te yapt›rd›¤› Kalenderhâne tekkesi-
ne ((RReessiimm 22)) yerleflmifl, bir daha devlet ifl-
lerine kar›flmayarak hayat›n›n sonuna ka-
dar burada eserlerini kaleme alm›flt›r. 

Kaynaklarda Abdülbâki Efendi’nin
1746 y›l›nda burada vefat etti¤i ve ölme-
den önce vefat tarihini söyledi¤i bir m›sra
ile belirtti¤i rivayet edilir27.  Mezar› bugün
Kalenderhâne Tekkesi ya da Özbekler
Tekkesi ad›yla bilinen ve Sokollu Meh-
med Pafla çeflmesinin karfl›s›nda müftülük
binas›n›n bulundu¤u tekkenin yola bakan
k›sm›nda yer almaktad›r28. ((RReessiimm 66)) Üstü
aç›k bir flekilde bulunan mezar›n demir
parmakl›klarla çevrili k›sm›n›n içinde ken-
disinden baflka iki mezar tafl› daha bulun-
maktad›r.

Oldukça hareketli bir yaflam geçiren ve
daha bebekli¤inden itibaren babas› vas›ta-
s›yla kendisini Osmanl› Tasavvuf yaflant›-
s›n›n içinde bulan Lâ’lîzâde Abdülbâki
Efendi talebesi Müstakimzâde Süleyman
Sadeddin Efendi’nin verdi¤i bilgilerden
anlafl›ld›¤›na göre ölümüne kadar babas›y-
la birlikte dönemin kutbu Bursal› Seyyid
Haflim Efendi’ye mensuptur. Haflim Efen-
di’den sonra s›ras›yla önce fieyhülislam
Paflmakç›zade Seyyid Ali Efendi’ye ard›n-
dan da Sadrazam fiehid Ali Pafla’ya intisab
etmifltir. Ancak fiehid Ali Pafla’dan sonra
kimin kutup oldu¤unu bilmedi¤ini bizzat
itiraf etmektedir. Lâ’lîzâde Abdülbâki
Efendi’nin dönemin kutbunun kim oldu-
¤unu bilmemesinde yukar›da da belirtildi-
¤i üzere, Melâmî kutuplar›n›n kendilerini
gizleme politikalar›n›n da bir sonucu ola-
rak, gittikçe Melâmîlikten uzaklaflmaya ve
intisab etti¤i fieyh Murad-› Nakflibendi
vas›tas›yla Nakflbendîli¤e yak›nlaflmaya
bafllam›fl olmas›n›n etkili oldu¤u düflünüle-
bilir. Zira Eyüp’te kurdu¤u tekke Nakfl-
bendî tekkesi olarak faaliyetini sürdürmüfl-
tür. Ancak burada flu hususu da ifade et-
mek gerekir ki, Abdülbâki Efendi’nin fie-

hid Ali Pafla’dan sonraki Melâmî kutuplar›-
n› bilmedi¤i yine bu ifadesinden anlafl›l-
maktaysa da, bu ifadeden hâla kendisini
kabul edecek kutup bekledi¤i dolay›s›yla
Melâmîyyenin içinde gördü¤ü ya da gör-
meye çal›flt›¤› da aç›kça görülmektedir. 

Abdülbâki Efendi’nin tekkesinde yetifl-
tirdi¤i müridleri hakk›nda kaynaklarda
bilgi bulunmamaktad›r. Onun fleyhli¤i sü-
resince Eyüp’teki tekkede pek çok mürid
yetifltirdi¤i tahmin edilebilir. Kesin olarak
bildi¤imiz ise, kendisi hakk›nda en orijinal
bilgileri veren Müstakimzâde Süleyman
Sa’deddin Efendi29’nin kendisini daima
Lâ’lîzâde’ye yak›n görmek istedi¤i ve on-
dan hürmetle bahsetti¤idir. Ancak, Müsta-
kimzâde’nin onun müridi oldu¤unu söyle-
yebilmek için daha kuvvetli delillere ihti-
yaç vard›r.  

Yetim mahlas›yla fliirler de yazan Ab-
dülbâki Efendi’nin çok say›da eseri bulun-
maktad›r. Bunlar›n en bilinenleri s›ras›yla
Sergüzeflt, Mebde ve Mead, Zeyl-i Mesle-
kü’l-Uflflak, Hediyyetü’l-Müfltak, Risalet’l-
Muradiyye fi Tarikati’n-Nakflbendîyye,
Tercüme-i Risale-i Ünsiyye, Tercüme-i
Silsiletü’l-Arîfin say›labilir. Ayr›ca ‹nsan-›
Kâmil, Kimya-y› Saadet baflta olmak üze-
re çok say›da tercümeleri de vard›r.

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

26 Mehmed Süreyya, s. 298.
27 Müstakimzâde, vr. 73a.
28 M.N. Haskan, s. 61; A.

Nezih Galitekin-‹lhami Yurdakul,
“‹stanbul Türbeleri”, ‹stanbul
Araflt›rmalar›, say›: 2 (Yaz
1997), s. 103.

29 Ömrünün hemen hemen
tamam›n› eser yazmakla geçiren
Müstakimzâde, Nakflbendi fleyhi
olmas›n›n yan› s›ra çok ünlü bir
hattat olarak da bilinir. 1787
y›l›nda ‹stanbul’da vefat eden
Müstakimzâde Süleyman Saded-
din Efendi’nin mezar› Zeyrek
civar›ndaki So¤uksuyu Medresesi
yak›n›nda, Mehmed Emin
Tokâdî’nin kabrinin yan›ndad›r.
Adil Özseven, “‹stanbul’da
Ziyaret Yerleri II”, Türk Folklor
Araflt›rmalar›, say›: 99 (Ekim
1957), s. 1584; E. Ifl›n, “Abdül-
bâki (La’lîzade)”, s. 28; R. Mus-
lu, s. 523.

Resim 8: Abdülbâkî
Efendi’nin mezar›n›n
yan›da bir di¤er mezar 
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Özet
Sâdîlik;  XVIII. asr›n bafllar›ndan itibâ-

ren ‹stanbul’a Abdusselâm fieybânî
(1165/1751)’nin temsil etti¤i “Selâmiyye”
ve Ebü’l-Vefâ-i fiâmî’ye nisbet edilen “Ve-
fâiyye” adl› iki kol ile gelmifltir. fiehir ha-
yat›nda h›zla yayg›nl›k kazanarak XVIII.
as›rda befl olan tekke adedini XIX. As›rda
yirmi üçe ç›kartm›flt›r. Bu tekkelerden be-
fli de Eyüp bölgesinde bulunmaktad›r.

Bu Çal›flmada Eyüp’de kurulan Mirza
Baba ((EEttyyeemmeezz)) TTeekkkkeessii,, Tafll›burun Tek-
kesi ((LLaaggaarrîî)),, Balç›k Tekkesi,, Cafer Pafla
Tekkesi, Mûsâ Çavufl (Kirpasî) Tekkesi,
Edirnekap›’da Çak›ra¤a Dergâh›, Abdul-
kadir Hâki Baba Zâviyesi, Hasîrizâde
Tekkesi,, tan›t›lmaya çal›fl›lacakt›r. Yine bu
yedi tekkede postniflinlik yapm›fl bulunan
Sâdî fleyhleri, halîfeleri, Sâdî kültürü arafl-
t›r›lmaya çal›fl›lacak devlet erkân›yla olan
iliflkilerine vurgu yap›lacakt›r. 

I. Girifl
Sâdîlik; 460/ 1068-69 senesinde

Mekke’de do¤up 575/1179-80’de fiam
Akka yolu üzerindeki Cebâ köyünde vefat
eden Sa’deddin Cebâvî (v.700/1300-
1301) taraf›ndan kurulmufltur1. Sa’deddin
Cibâvî’nin hayat› ve tarîkat› hakk›nda kay-
naklarda yeterli bilgi bulunmamaktad›r.
Tarîkat daha çok sözlü kültürle geliflerek
yayg›nlaflm›flt›r. Yaz›l› bilgiler ise birkaç
sayfay› geçmeyecek kadar ve birbirinin
tekrar› mahiyetindedir. Gerek tarîkat ku-
rucusu fieyh Sa’deddin Cibâvî gerekse da-
ha sonraki fiam Kubaybat Mahallesi’ndeki
âsitâne fleyhleri hakk›ndaki bilgiler on al-
t›nc› yüzy›l kaynaklar›nda görülmeye bafl-
lamaktad›r.2 Tarîkat âdâp ve erkân›n›n sis-
temleflmesi ve gerçek geliflmesi ikinci Pîr
fieyh Muhammed Sa’deddin (ö.986/1578-
79) ile bafllamaktad›r.

fieybâniyye’nin bir kolu olan Sâdiyye,
‹kinci Pîr fieyh Muhammed Sa’deddin’den
sonra Vefâiyye, Selâmiyye, Âciziyye3, Ta¤-
libiyye4 adl› dört ana flûbeye ayr›lm›flt›r. 

XVIII. asr›n bafllar›ndan itibâren ‹stan-
bul’a Abdusselâm fieybânî (1165 / 1751)-
’nin temsil etti¤i “Selâmiyye” ve Ebü’l-Ve-
fâ-i fiâmî’ye (ö. 1170/1756) nisbet edilen
“Vefâiyye” adl› iki kol ile gelmifltir. Selâ-
miyye Koska’daki Abdusselâm Tekke-
si’nde, Vefâiyye ise Eyüp Tafll›burun Tek-
kesi’nde nefl’et etmeye bafllam›flt›r. Tafll›-
burun (Lagarî) Tekkesi kurulufl olarak da-
ha önce gelmesine ra¤men Sâdiyye’nin ‹s-
tanbul’daki Âsitânesi Abdüsselâm (Ko¤a-
c›) Tekkesidir. Bursa’da da yine Vefâiyye
yayg›nlaflm›flt›r. Kastamonu’daki dört tek-
ke ve Safranbolu’daki bir tekkenin hangi
kola ba¤l› oldu¤u flimdilik meçhulümüz
olmakla birlikte Afyon, Kütahya ve Elma-
l› civar›nda ana koldan fieyh Es’ad’›n halî-

feleri vas›tas›yla yayg›nlaflm›flt›r6.
‹stanbul’da Ahmed Münîb Efendi’nin

Mecmuâ’s›na göre yirmi üç adet Sâdî Tek-
kesi s›ralan›rken, bunlardan “fieyh Cafer
Efendi” ve Çavuflderesi’ndeki “Seyfi Efendi
Tekkesi” arsa halinde gözükmektedir. Hü-
seyin Vassâf Sefîne’nin V. cildinin sonuna
yapt›¤› listede on dört adet Sâdî Tekkesi

s›ralamaktad›r7. Rehber-i Tekâyâ’da ise
dokuzu harap halde otuz iki tekke ismi ve-

rilmekte8, dolay›s›yla Ahmed Münîb
Efendi’nin verdi¤i rakam do¤rulanmakta-
d›r. “Abdusselâm (Kovac›dede) Tekkesi”,

Kad› Çeflmesi’nde “Âbid Çelebi Tekkesi”9,
Defterdar’da “Balç›k Tekkesi”, Eyüp “Cafer
Pafla Tekkesi, Kas›mpafla “Ci¤erimdede

Tekkesi”10, Edirnekap› “Çak›ra¤a Dergâ-

h›”11, Karagümrük “Ejder Tekkesi”,12 Yük-
sekkald›r›m F›nd›kzâde (Ahmed ‹shak)

Tekkesi”13, Üsküdar’da befl tekke,14 Ta-
butcular’da “Ganî Efendi (Hallaç Baba)
Dergâh›”, Kad›köy Kufldili’nde Hamidiye
(Abdulbâkî) Tekkesi”, Mevlevîhâne Kap›-

s› “Hasan Kudsî Efendi Tekkesi”15, Sütlü-
ce “Has›rc›zâde Tekkesi”, Hal›c›lar Köflkü

“‹sâ Efendi Tekkesi”16, Dâvud Pafla Kale-
si’nde “Kadem (Halil Hamid Pafla) Tekke-

si”17, Gümüflsuyu Kantarc›baba Tekkesi18,

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

1 Sadedin Cebâvî’nin nesli, Peygam-
berimizin han›m› Ümm-i Hânî’nin pederi
‹bn Mesud efl-fieybî’ye ulaflt›¤› için “fiey-
bânî” nisbesini alm›flt›r. Yine fiam bölge-
sindeki Ceba Köyü’nde do¤du¤u için de
“Cebâvî” olarak adland›r›lm›flt›r. Tarîka-
ta nisbeti babas› ve dedesi yoluylad›r.
Hayat›n›n bafllar›nda haydutluk yapm›fl
babas›n›n duas›yla kendini düzelterek
seyr-i sülûka bafllam›flt›r. fiam civar›nda
bulunan dergâh›nda uzun y›llar hizmet
etmifltir. Tekkesi sultan Abdulhamid tara-
f›ndan tamir ettirilmifltir. Evrâd-› Usbû-
iyye’si vard›r. Tarîkat silsilesi flöyledir:
Sâdedin Cebâvî, Mezîd el-Cibâvî, Yunus
efl-fieybânî, Ebu Bekir Hayrü’n-Nessâc,
Ebu’l-Kas›m el-Gürgânî, Ebu Osman el-
Ma¤ribî, Ebu Ali el-Kâtib, Ali er-Ruz-
bârî, Cüneyd el-Ba¤dâdî, Seriyyü’s-Sa-
katî, Ma’rûf el-Kerhî, Ali b. Musa er-R›-
zâ, Musa el-Kâz›m, Cafer es-Sâd›k, Mu-
hammed el-Bâk›r, ‹mam Zeynelâbidin,
‹mam Hüseyin. 

2 Seyyid Abdurrahman el-Hüseynî,
er-Risâletü’l-Muhammediyye fi’r-reddi
ani’s-sâdeti’s-Sâdiyye, AKtp., OE,
nr.158.; (Bu eserin bir özeti için bkz. Ha-
san Receb Saka, er-Ravzatü’l-behiyye fî
mâ yeteallaku bi’t-tarîkati’s-sâdiy-
ye.[y.y., t.y.] 63 s.) Ahmed b. Muham-
med Veteri, Ravzatü’n-naz›rin ve hulasa-
tu menak›bi’s-sâlihin, Kahire: Matba-
atü’l-Hayriyye, 1306; Harîrizâde, Tib-
yân, II, (Sül. Ktp.‹brahim Efendi, 430-
432), 129b. Trimingham Sâdiyye’yi Ri-
fâiyye’nin bir kolu olarak kaydeder. bkz.
Trimingham, The Sufi Orders, (Oxford
1971) s. 280.

3 Süleyman Efendi, Osmanl› Müel-
lifleri’nde Sâdîli¤in Âcizîlik kolu kurucu-
su olarak kaydedilmektedir. Aslen ‹flkod-
ral› olan Süleyman Efendi “Âcizî” lâka-
b›yla tan›nmaktad›r. Resmî ilimleri ‹stan-
bul’da okuduktan sonra tasavvufa intisap
etmifltir. fieyh Ebu’l-Vefâ’dan icâzet al-
m›flt›r. Süleyman Efendi, 1150/1737-
38’de Prizren’de vefât etmifltir. Büyük k›s-
m› Türkçe, kalan› Arapça ve Farsça olan
bir Dîvân’› vard›r. Bursal› Mehmed Tâ-
hir’e göre, Âcizîlik koluna mensup Sâdîler,
Edhemî (dört terkli) arâk›ye giyerlerdi.
Bursal›, a.g.e., I, 123-124, Metin ‹zeti,
Balkanlar’da Tasavvuf, ‹stanbul 2004,
ss.223-229. 

4 Ta¤libiyye Kolu’nun kurucusu
olarak büyük Hanbelî âlimi Abdulkâdir
et-Ta¤libî (ö.1135/1722) kabul edilir.
Ancak bu kolun da esas erkân›n›n olufl-
mas› fieyh Abdulkâdir’in o¤lu fieyh
Ömer zaman›nda olmal›d›r. fieyh Ömer
et-Ta¤libî b. Abdulkâdir, 1110/1698 ta-
rihinde fiam’da dünyaya geldi.
1215/1800 tarihinde vefat ederek Dah-
dah’ta defn edilmifltir. Ta¤libîlerin evi bu
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Üsküdar Ahmediye’de Malatyal› ‹smail
A¤a, fiehremini’nde Râflid Efendi, Davut

Pafla ‹skelesi Sancaktar Tekkesi19, Otakc›-
lar’da “S›r”, Okmeydan› “fieyh Cevher”,
Eyüp “Tafll›burun (Lagarî), Eyüp “Mûsâ

Çavufl (Kirpasî) Tekkesi” bunlar›n önde
gelenlerindendir. 

Bu listenin d›fl›nda olmak üzere asr›n son-
lar›nda baflka Sâdî tekkelerinin kuruldu¤u
da görülmektedir. Meselâ fiehremini Ca’fer
A¤a Mahallesi’nde “Mehmed Râflid Efendi

(‹nâdiye) Tekkesi”20 bunlardan birisidir.

I-‹stanbul’da 
Yayg›nlaflan 
Sâdî Kollar›
A-Vefâîlik
Vefâîlik, ‹stanbul’da faaliyet gösteren

Sâdîli¤in ilk koludur. XVIII. asr›n bafllar›n-

da (1703 veya 1705)21 fiam’dan ‹stanbul’a
gelen Ebu’l-Vefâ-i fiâmî’nin halîfeleri vas›-
tas›yla tarîkat M›s›r, K›r›m, Balkanlar ve
Bursa dolaylar›nda yayg›nl›k kazanm›fl-

t›r.22 Hayat› hakk›nda yeterli bilgi bulun-
mayan Ebu’l-Vefâ-i fiâmî’nin, fiam’dan ‹s-
tanbul’a gelmifl, çok k›sa bir süre kald›ktan
sonra yerine halîfelerini b›rakarak tekrar
fiam’a dönmüfl ve 1170/1756’da orada ve-

fat etmifltir.23

aa.. EEbbuu’’ll--VVeeffââ--ii fifiââmmîî’’ddeenn ssoonnrraa VVeeffââiiyy--
yyee’’yyii yyaayyaann mmeeflflhhuurr hhaallîîffeelleerrii flflööyylleeddiirr::

1-Eyüb Kad›s› Hüseyin Efendi

(ö.1149/1736-37)24. 
2-Ali Hulûsî Efendi (ö.1197/1783);

Ebu’l-Vefâ-i fiâmî’nin ikinci halîfesidir.25

3- Muhammed Ziyâd Efendi (ö.1205/

1790-91)26. 

4-Hüseyin Efendi (ö.1181/1767)27

5-fieyh Süleyman Aczî el-Pirizrenî
(ö.1150/1737-38). Tarîkat› Balkanlar’da
yayg›nlaflt›rm›flt›r.

6- Seyyid ‹smail el-Kâni el-Aksarâyî el-
‹stanbulî

7- Zincirî fieyh Ali el-Bursevî. Tarîkat›
Bursa’da yayg›nlaflt›rm›flt›r.

8- fieyh Süleyman ‹bn ‹brahim Halebî.
Tarîkat› Halep’te yayg›nlaflt›rm›flt›r.

9- fieyh Ali Nureddin el-Cerrâhî. ‹stan-
bul’dad›r.

B-Selâmîlik
Selâmîlik, Abdüsselam fieybânî’ye nis-

bet edilen bir Sâdîlik koludur. ‹stanbul’a
Vefâîlik kolundan sonra girmifltir.28

Kol kurucusu olarak kabul edilen Ab-
düsselam fieybânî (ö.1165/1751-52)
fiam’da do¤mufltur. Do¤um tarihi tam ola-
rak bilinmemektedir. Nesebi ve tarikat sil-
silesi Sâdîli¤in kurucusu Sâdeddin el-Ci-
bâvî efl-fieybânî’ye ulaflmaktad›r.29

Abdüsselâm fieybânî, Vefâîlik kolu ku-
rucusu fieyh Ebu’l-Vefâ efl-fiâmî ile birlik-
te ‹stanbul’a gelmifltir. Koska’daki Papaz-
zâde Mustafa Çelebi Dergâh› (Abdüsse-
lâm Tekkesi) postniflinli¤ine 1126/1714’te
“irâde-i seniye” ile ikinci postniflin olarak
tâyin edilmifltir.30 Ebu’l-Vefâ-i fiâmî’nin
aksine ‹stanbul’a geldikten sonra geri dön-
memifl ve Abdüsselâm Tekkesi postniflinli-
¤ini üstlenmifltir. Tarikat hiyerarflisi içinde
bir kol kurucusu olarak temsil etti¤i statü
gere¤i meflîhat›nda bulundu¤u tekke, tari-
kat›n ‹stanbul’daki âsitanesi say›lm›flt›r.31

Abdüsselâm fieybânî, devrin âlimleri ve
fleyhleri nezdinde sayg›n bir fleyhtir. Nite-
kim, vâizlik yapt›¤› Ayasofya Camii’nde
pîrinin ad› yaz›l› bir levhay› ast›racak ve
Kadir geceleri baflta Sâdîler olmak üzere,
bütün tarikat erbâb›na bu camide zikir
yapmalar›na imkan sa¤layacak kadar nü-
fuz sahibi idi.32

Abdüsselâm fieybânî, on dört y›l bu gö-
revde bulunduktan sonra yerini o¤lu Meh-
med Gâlib Behceddin’e b›rakm›flt›r.33 Bun-
dan sonra Abdüsselâmî Tekkesi’nde posni-
flîn olan fleyhler flöyledir:

3-Mehmed Gâlib Efendi (Büyük), 
4-fieyh Mustafa Haydar Efendi

(ö.1206/1791-92) 
5-Kolanc› (fiaml›) ‹brahim Sabri Efendi’

(1221/1806) 34

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

gün Vak›flar Bakanl›¤›na devredilmifltir.
Abdurrezzâk Baytar, Hilyetü’l-befler, II,
c.1136.

6 fieyh Es’ad Efendi’nin halîfesi fieyh
Ali Beyrûtî’den sonra Afyonlu Ûçizâde
fieyh Mehmed Cemâlî, Kütahyal› Evliyâ-
zâde fieyh ‹smail Hakk› (1282/1865),
fieyh Yunus Hakk› (1302/1884) fleklinde
bir kol nefl’et etmifltir. Es’ad Efendi, Harîri-
zâde Kemâleddin Efendi’nin de fleyhidir.
Bkz. fiükrî, SSiillssiilleennââmmee, s. 15.

7 Vassâf, SSeeffîînnee, V, 270.
8 Yeflilzâde, RReehhbbeerr--ii TTeekkââyyââ, s.26-

29.
9 Fâtih ‹lçesi, Kad›çeflmesi fieyh Res-

mî Mahallesi, Otlukçu Yokuflu’nda bu-
lunmaktayd›. Abdullâh-› ‹lâhî
(897/1491)’nin halîfelerinden Âbid Çelebi
(903/1497-8) taraf›ndan kurulmuflsa da
uzun süre metruk kalm›fl ve Sâdiyye’den
Deli fieyh lâkapl› fieyh Hüseyin Hamdi
Efendi (1257/1841) taraf›ndan yeniden
ihyâ edilmifltir. Hamdi Efendi, Tafll›burun
Tekkesi’nden hilâfet alm›fl ve Hasîrizâde
Tekkesi fleyhine dâmad olmufltur. Sâdî
âyininden önce Mesnevî okutmas› nedeniy-
le buraya fleyh olacak kiflilere, Mesnevîhân
olmas› flart› getirilmifltir. ‹kinci bânîden
sonra fieyh Sa’deddin Efendi
(1289/1872), fieyh Mustafa S›dkî Efendi
(1308/1890) ve fieyh Salahaddin Bey
oturmufltur. 1918 Fâtih yang›n›yla orta-
dan kalkan tekke bir daha yap›lamam›flt›r.
Tanman, “Âbid Çelebi Tekkesi”, DDBB‹‹AA,, I,
57.

10 Kas›mpafla, Camii Kebir Mahalle-
si, Refik Saydam Caddesi, Küçük Hamam
Soka¤›, 926 ada 1 parselde bulunmaktay-
d›. Asr›n sonlar›nda fieyh Cafer-i Sâd›k
Efendi (1317/1899) ve o¤lu fieyh fieyh
Halil Cemâleddin Efendi isimleri tespit edi-
lebilmektedir. Albayrak, aa..gg..ee..,, s. 123,
156-157 nolu vesîka. 

11 Edirnekap›, Salmatomruk civar›n-
da asr›n bafllar›nda kurulan Sa’diyeden
Çak›r A¤a Tekkesi fleyhleri flöyledir: 1-Ej-
der Efendi halîfesi Seyyid Edhem Sabri
Efendi (1243/1827). 2-Ejder Efendi’nin
bir baflka Halîfesi olup Medîne’de vefat
eden Ahmed Sabri Efendi (1255/1839). 3-
Eyüplü fieyh Hulûsi Efendi (1287/1870)
4-fieyh Hulûsi Efendi’nin halîfeleri Ali
Haydar (1301/1883) ve fieyh Hasan
Efendi (1308/1890). fiükrî, aa..gg..ee..,, s. 15;
Akbatu, ‹‹ssttaannbbuull TTeekkkkeelleerrii SSiillssiillee--ii MMeeflflââ--
yyiihhii, III, s. 69; Özdamar, aa..gg..ee..,, s. 106. 

12 Fatih, Hatice Sultan Mahallesi,
Uzunyol Soka¤›, 2521 ada 30 parselde
bulunmaktad›r. (Özdamar, aa..gg..ee..,, s. 94)
Bu as›rda Tepedelenli Ali Pafla taraf›ndan
yapt›r›lan tekke meflîhat›nda fieyh Musta-
fa Celâleddin Efendi halîfesi Ejder Mehmed
S›dkî (1244/1828), S›dkî Efendi’nin o¤lu
fieyh Ali R›zâ (1277/1860), fieyh Fey-
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6-fieyh Mehmed Emîn Elfî Efendi

(1251/1835)35.
7-fieyh Mehmed Gâlib Efendi (Küçük)

(1279/1862)36; 
8-Gâlib Efendi’nin vefat›yla ‹zmir Emir

Sultan Dergâh›’nda medfûn, Yeniflehir Sâ-
dî Dergâh› fleyhi Mehmed Efendi’den tarî-
kat terbiyesi gören o¤lu Yahyâ Efendi

(1329/1911), postniflîn olmufltur37. 
Vefâîlik kolu taraf›ndan gerçeklefltirilen

tarikat faaliyetlerine karfl›n, Selâmîlik ko-
lu, Abdüsselâm Tekkesi’nde temsil edilmifl
ve ayn› zamanda Sâdîli¤in âsitanesi olma-
s› s›fat›yla da tarikat›n merkezî yönetimini
üstlenmifltir. Sâdîli¤in merkezî yönetim
modeline dayanan bu yap›lanmas›n›, Kâ-
dirîlik, Rifâîlik ve Bedevîlik’de de görmek
mümkündür. Abdüsselâm Tekkesi’nin bir
baflka özelli¤i ise Sâdîlik taraf›ndan kurul-
may›p, Halvetîlikten devral›nm›fl olmas›-

d›r.38

Burada kaydedilmesi gereken di¤er bir
husus da, hem Abdüsselâm fieybânî’nin
hem de o¤lu Mehmed Gâlib Behceddin’in
ölünceye kadar meflîhatte kalmamalar› ve
belli bir yafla geldikten sonra meflîhat› b›-
rakmalar›d›r. Bu ise, di¤er tarikatlarda pek
rastlanmayan bir husus olarak dikkati çek-
mektedir.

Abdüsselam fieybânî, Halvetî-Cerrâhî
pîri fieyh Seyyid Mehmed Nûreddin Cer-
râhî’nin halîfelerinden Sertarikzâde fieyh
Mehmed Emin Efendi’ye (1686/1759) in-
tisap etmifl ve teberrüken Cerrâhî tâc› giy-

mifltir.39

Eyüp’de Sâdî Tekkeleri 
ve Sâdîlik
A- Sâdî Tekkeleri
11--TTaaflflll››bbuurruunn TTeekkkkeessii ((LLaaggaarrîî)) 
‹stanbul’daki ilk Sâdî Tekkesi olma

özelli¤i tafl›yan Tafll›burun Tekkesi, Eyüb
‹lçesi, Silahtar A¤a Caddesi, Bahariye

Mevlevîhânesi’nin karfl›s›nda idi.40

Tomâr-› Tekâyâ’ya göre Emir Buhârî

halîfesi fieyh Muslihiddin Mustafa
(ö.960/1552) buran›n ilk fleyhidir. Musli-
hiddin Efendi’den sonra bir as›r kadar tek-
kenin postniflinleri tesbit olunamamakta-
d›r. 

22--ZZaakkiirr fifiüükkrrii’nin kayd›na göre XVII.
asr›n ikinci yar›s›nda Eyüp’te, “Lagarî” lâ-
kab›yla tan›nan Belgradl› Mehmed Efendi

(ö.1093/1682)41 taraf›ndan ikinci defa ku-
rulmufl ve k›sa bir süre Rumeli Melamîleri-
nin topland›klar› bir merkez haline gel-
mifltir. Ahmed Muhyiddin Efendi’nin kay-
d›na göre ise Lagârî Mehmed Efendi bir
Nakflî fleyhidir. Ayvansarâyî, Belgradl›
Mehmed Efendi’nin vefât›ndan sonra, tek-
ke meflîhat›n›n bir süre adlar› tespit edile-
meyen Bektaflî fleyhleri yönetiminde kal-
d›¤›n› kaydeder. 

GGöözzoo¤¤lluu fifieeyyhh HHüüsseeyyiinn EEffeennddii
((öö..11115511//11773388)) ile birlikte XVIII. asr›n bafl-
lar›ndan itibaren Sa’diyye’nin Vefâiyye
Kolu’na mekânl›k etmifltir. II. Mahmud
döneminde tekke yeniden infla edilmifl ve
pâdiflâh›n âyini izlemesi için kafesli bir
bölüm ile Aral›k ‹skele Soka¤›’na bakan
köfleye ahflap bir cümle kap›s› yapt›r›lm›fl-

t›r42. 
Hüseyin Efendi Sinânî fleyhidir. Ceddi

Hasan Efendi’nin halîfe-i hulefâs›d›r. Tafl-
l›burun Tekkesi’nde âyin-i Sinânî icrâ
ederken felç geçirmifl, bir hayli s›k›nt› çek-
mifltir. Tomâr-› Tekâyâ’n›n ve Sefîne’nin
kayd›na göre, Ebu’l-Vefâ-i fiâmî’nin ‹stan-
bul’a geldi¤i günlerde, Eyüb Kad›s› Hüse-
yin Efendi’yi okumas› için Tafll›burun
Tekkesi’ne davet etmifller. Ebu’l-Vefâ tek-
keye girince Hüseyin Efendi’nin kolundan
tutmufl, hiç hasta olmam›fl gibi aya¤a kal-
d›rm›flt›r. Hüseyin Efendi, Ebu’l-Vefâ’n›n
duâ ve himmetinden dolay› ona intisap et-
mifltir. “Gözo¤lu” ve “Eyyûbî” lâkablar›yla
da tan›nan Hüseyin Efendi, seyr u sülûkü-
nü tamamlad›ktan sonra, tekkede Sâdî

âyinleri yapmaya bafllam›flt›r.43

Ebu’l-Vefâ-i fiâmî’nin üç halîfesinden
birincisi olan Hüseyin Efendi, Tafll›burun

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

zullah Efendi (1293/1876) ve fieyh Hak-
kî Efendi. A. Muhyiddin, TToommâârr, s. 95;
Z. fiükrî, aa..gg..ee..,, s. 70; Akbatu, aa..gg..mm.., V,
s. 106. 

13 1217/1802 tarihinde yap›lm›flt›r.
fieyh Ahmed ‹shak Efendi (1226/1811),
Karabacak fieyh Ali Hulûsi Efendi’nin
halîfesi Seyyid F›nd›kzâde Ahmed Râflid
Efendi (1244/1828), Râflid Efendi’nin
halîfesi fieyh Osman Nûrî Efendi
(1270/1853), Nûrî Efendi’nin o¤ullar›
Ali Haydar Efendi (1285/1868), fieyh
Ahmed fiemsî Efendi (1310/1892) ve
fieyh Mehmed Ârif Hilmî Efendi
(1327/1909) s›ras›yla meflîhâta geçmifl-
tir. Z. fiükrî, aa..gg..ee..,, s. 62. Ayr›ca bkz. M.
Süreyyâ, SSiicciillllii, I, 283

14 Üsküdür Sâdî Tekkeleri için bkz.
H. Mahmut Yücer, “Sâdîlik ve Üskü-
dar’da Sâdî Tekkeleri”, Üsküdar Sempoz-
yumu II, 12-14 Mart 2004.

15 Zâkir fiükrî Efendi’nin Mecmu-
âs›’nda “Mevlevihâne kap›s› civar›nda
Mimâr Acem Kurbünde fieyh Matrak
Sâdî ad›yla geçen dergâh di¤er kay›tlar-
da Arabzâde Tekkesi olarak zikredilmekte
ve 1251/1835’de inflâ edildi¤i söylenmek-
tedir. Tekke meflâhât› flu flekildedir. fieyh
Matrak Hasan M›srî (1260/1844), 2-
fieyh Abdurrahman H›fzî Efendi
(1265/1848’de tekkeden ayr›ld›
1280/1863 senesinde vefat etti). Bundan
sonra meflîhâta Rifâî fleyhleri geçse de üç
postniflîn sonra tekrar Sâdiyye’den fieyh
‹brahim Atâullah Efendi’nin o¤lu fieyh
Mehmed Nûrî Efendi (ö.1 Muharrem
1302/21 Ekim 1884), fieyh Osman Ni-
had Efendi (ö.1312/1894) ve o¤lu Mus-
tafa ‹zzî Efendi ile aslî tarîkat›na intikal
etmifltir. Ancak Rifâî postniflinler döne-
minde de Sâdî âyinleri yap›lmaya devam
etmifl olmal›d›r. fiükrî, aa..gg..ee.., s. 48; Öz-
damar, aa..gg..ee.., s. 118.

16 Hasan Halîfe Mahallesi, Vatan
ve Hal›c›lar Caddesi’nin kesiflti¤i köflede
bulunmaktad›r. “Kilise Tekkesi” olarak ta
bilinmektedir. Halvetiyye Dergâh› olarak
vakfedilmifl daha sonra Sâdiyye meflâyihi
eliyle idare edilmifltir. Postniflin listesi flim-
dilik bilinmemektedir. 

17 1199/1784 tarihinde Davutpafla
‹skelesi olarak bilinen Samatya Kasap ‹l-
yas Mahallesi’nde Sadrâzam Halil Ha-
mid Pafla’n›n binâ etti¤i (FFaattiihh CCaammiilleerrii,
282; Tanman, “Kadem-i fierîf Tekkesi”,
DDBB‹‹AA, IV, s. 327-28) Sâdiyye’den Ka-
dem-i fierîf Tekkesi fleyhleri flöyledir: Sul-
tan II. Ahmed taraf›ndan Sûr-› Hümâ-
yûn münasebetiyle ‹stanbul’a davet edilen
fiaml› fieyh Ebü’l Vefa Hazretlerinin ha-
lifesi fieyh Mehmed Ziyâd Efendi
(1205/1790) ilk postniflîn olarak tayin
edilmifl yerine o¤ullar›; Seyyid Ahmed
Efendi (?), Seyyid Abdurrahman Efendi
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Tekkesi meflîhatini üstlenerek Sâdîli¤in
Vefâîlik kolunun ‹stanbul’daki ilk faaliye-
tini bafllatm›flt›r. Ad› geçen tekke bu dö-
nemden itibaren sonuna kadar Vefâîli¤e
ba¤l› kalm›flt›r. 
“Dedi târîhin Lebîbâ, harf-i cevher-dâr ile 
fieyhimiz Seyyid Hüseyin’nin kabridir
me’vâ-y› nûr” m›sra›n›n delâlet etti¤i
1149/1736-37’de44 vefât eden Hüseyin
Efendi, müstakil bir türbeye defnedilmifl-
tir. 

4-ÇÇeelleebbii fifieeyyhh AAbbdduurrrraahhmmaann EEffeennddii
((öö..11116699//11775555--5566)),, Hüseyin Efendi’den
sonra Tafll›burun Tekkesi’nin dördüncü s›-
rada meflîhatini üstlenen Abdurrahman
Efendi (ö.1169/1755-56),45 fieyh Yusuf
Efendi’nin o¤ludur. Abdurrahman Efendi
ayn› zamanda, ‹stanbul’da Sâdîlik mensup-
lar› aras›nda “Çelebizâdeler” olarak tan›-
nan fleyh ailesinin de kurucusudur. Abdur-
rahman Efendi, Gözo¤lu Hüseyin Efen-
di’nin halîfesidir.46 

Ayn› aileye mensup Çelebizâde Meh-
med Saîd Efendi de, bir Kâdirî merkezi
olan Remlî Tekkesi’nde ilk Sâdî meflîhati-
ni temsil eden Kolanc› fieyh ‹brahim Sab-
ri Efendi’den sonra posta geçerek XIX. as-
r›n bafllar›na kadar burada Vefâîli¤i temsil
etmifltir.47

55--SSüülleeyymmaann SS››ddkkîî KK››rrîîmmîî EEffeennddii
((11119911//11777777)) -- ((öö..11119977//11778833)) Çelebi Ab-
durrahman Efendi’nin halîfesidir. Öncele-
ri devlet memuru olarak vazife yapmak-
tayd›. Bir kaç arkadafl›yla birlikte hem-hâl
olduklar› bir meczûbun kendilerine, bir is-
tekleri olup olmad›¤›n› sordu¤unda, arka-
dafllar›n›n her birinin dünyevî bir makam
istedikleri; Süleyman S›dkî’nin ise bir mür-
flid-i kâmil talep etti¤i rivâyet edilmekte-
dir.48

Bir süre sonra K›r›m’da Ruslar’a karfl› ci-
had ilan edilince, Süleyman S›dkî de ordu
ile birlikte K›r›m’a gitmifl, ancak bir süre
sonra ordudan ayr› düflmüfl ve zor durum-
da kalm›flt›r. Bu s›rada K›r›m’da bulunan

keflfi aç›k bir Sâdî fleyhi, müridlerinden bi-
risini S›dkî’ye göndermifl ve yan›na getirt-
mifltir. Bir müddet yan›nda kalarak seyr u
sülûk gördükten sonra fleyhi, Süleyman
Efendi’ye, “O¤lum sen ‹stanbul’da Eyüp’de
Tafll›burun Tekkesi’ne git, Abdurrahman
Efendi’nin hizmetine gir ve onun terbiyesi
alt›nda kendini yetifltir” demifltir.49

Bunun üzerine Süleyman S›dkî Efendi,

‹stanbul’a gelmifl ve Abdurrahman Efen-

di’nin hizmetine girmifltir. Seyr u sülûkünü

tamamlayarak halîfesi olmufltur. Süleyman

S›dkî Efendi’nin o¤lu ‹smail Necâtî ile dâ-

mad› fieyh Mustafa Izzî Efendi de, bu dö-

nemde Vefâîli¤i temsil eden fleyhlerden-

dir.50

66--‹‹ssmmaaiill NNeeccââttîî EEffeennddii ((öö..11220044//11778899--

9900)) seyr u sülûkünü babas›ndan tamamla-

m›flt›r. Tafll›burun Tekkesi’nde alt›nc›

postniflin olarak k›sa bir süre vazife yap-

m›flt›r. Meflîhat› vekâleten halîfesi Salih

Efendi’ye terkederek inzivâya çekilmifltir.

Bu s›rada cezbe-i Rahmân’a mazhâr olmufl

ve bu hâl üzere iken, 1204/1789-90’da ve-

fât etmifl ve tekkede babas›n›n yan›na def-

nedilmifltir.51

77--fifieeyyhhüüllhhaacc AAhhmmeedd EEyyyyûûbbîî EEffeennddii

(ö.1231/1815). Süleyman Efendi’nin halî-

fesidir. Baba Haydar Camii’nde Sâdî usû-

lünce icrâ-y› âyin ederken ‹smail Necâ

Efendi’nin bu flekilde vefat etmesi üzerine

yerine geçmifltir. II. Mahmud’un saltanat›-

n›n ilk y›llar›nda tekke yenilenmifl, kafes-i

hümâyûn eklenmifltir. fieyh Ahmed Efendi

hac yolunda vefat etmifltir.52

88--fifieeyyhh SSüülleeyymmaann SS››ddkk›› EEffeennddii (18 Sa-

fer 1308/9 Kas›m 1890). Babas› vefat etti-

¤inde on yafl›nda bulunuyordu. Tekkeye

önce babas›n›n halîfelerinden Fasl› fieyh

Salih sonra F›nd›kzâde Raflid Efendi veka-

let etmifltir. 1232/1816 tarihinde F›nd›k-

zâde Raflid Efendi’den hilâfet alm›flt›r.

1299/1881 tarihinde o¤lu Mehmed Sade-

din Efendi dünyaya gelmifltir. A. Muhyid-

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

(?), Seyyid Mehmed Efendi (?) ve Seyyid
Abdullatîf Efendi (1267/1850), Abdulla-
tîf Efendi’nin o¤lu el-Hâc Ahmed Agâh
Efendi (1293/1876) (Âgâh Efendi için
bkz. Vassâf, Sefîne, I, 379), Âgâh Efendi
o¤lu fieyh ‹smail Bedreddin Efendi
(1332/1913) geçmifltir. (Zâkir fiükrî, aa.. gg..
ee, s. 20-21; Akbatu, aa..gg..mm..,, IV, 74; Öz-
damar, aa..gg..ee..,, s. 135.) Tekkenin son fleyhi
1332/1913’te posta geçen Âgâh Efendi’nin
di¤er o¤lu Abdullatif Salahaddin Efendi-
dir. Biyografisi için bkz. ‹. Kara, “Meclis-
i Meflâyih, Ulemâ-Tarîkat Münâsebetle-
ri”, s. 201-202. 

18 fieyh Mustafa fiükrî Kantârî
(ö.1261/1844) O¤lu fieyh Hüseyin Su-
kûtî Efendi (ö.1284/1867), O¤lu Hâf›z
Mehmed Sâd›k Efendi (ö.1318/1900), Gi-
ritli fieyh Bekir Lütfi (ö.1301/1883), o¤lu
Abdulkâdir. A. Muhyiddin, a.g.e., s. 205.

19 Koca Mustafa Pafla’da Yediku-
le’ye giden caddenin sa¤ taraf›nda bulun-
maktad›r. XIX. asr›n bafllar›ndan itibâren
Sancaktar Hayreddin Mescidine Sâdiyye
Meflîhât› konularak tekke oluflturulmufltur.
Burada Seyyid Hâf›z Mustafa Efendi
(Aynur, SSââlliihhaa SSuullttaann, 34, nr. 26), fieyh
R›f’at Efendi (A. Münîb, MMeeccmmuuââ--ii TTeekkââ--
yyââ, 7) ve fieyh Sadeddin Efendi (Vassâf,
SSeeffîînnee, V, 270; Mustafa Sâdedin Efen-
di’nin biyografisi için bkz. ‹. Kara, “Mec-
lis-i Meflâyih, Ulemâ-Tarîkat Münâsebet-
leri”, s. 202) isimleri tespit edilebilmektedir.
fiu anda Cami olarak kullan›lmaktad›r.
Tanman, “Sancaktar Hayreddin Mescidi
ve Tekkesi”, DDBB‹‹AA, VI, 448-49. 

20 Kurucu fieyh Mehmed Râflid Efen-
di’den sonra 1313/1895 senesinde yerine
o¤lu Hâf›z Mehmed Âkif Efendi geçmifltir.
Albayrak, aa..gg..ee..,, s. 81, 73 nolu vesîka. 

21 Vassâf, a.g.e., I, 342. 
22 Ebu’l-Vefâ-i fiâmî’nin hayat› ve

silsilesi için bk. Muhibbî (1111/1699),
Hulâsatü’l-Eser, c.I, s.152-154; Vassâf,
aa..gg..ee..,, I, 363. 

23 Vassâf, a.g.e., I, 342. 
24 Vassâf, a.g.e., I, 342; Ifl›n, “Sâdî-

lik”, DDBB‹‹AA, VI, 392; Tabibzâde, SSiillssiillee--
nnââmmee, s. 16. Ebu’l-Vefâ-i fiâmî’nin üç ha-
lîfesinden birincisi olan Hüseyin Efendi,
Tafll›burun Tekkesi meflîhatini üstlenerek
Sâdîli¤in Vefâîlik kolunun ‹stanbul’daki
ilk faaliyetini bafllatm›flt›r. Ad› geçen tekke
bu dönemden itibaren sonuna kadar Vefâ-
îli¤e ba¤l› kalm›flt›r. (‹stanbul’daki ilk Sâ-
dî Tekkesi olma özelli¤i tafl›yan Tafll›bu-
run Tekkesi, Eyüb Sultan, Silahtar A¤a
Caddesi 41 ada, 7 parselde bulunmaktad›r.
974/1566’da Fatih devri ricâlinden Lâga-
rî Mehmed Efendi (ö.1093/1682) taraf›n-
dan inflâ edilmifltir. bk. Ayvansarâyî,
a.g.e., I, 259; Özdamar, a.g.e., s. 37.)

“Dedi târîhin Lebîbâ, harf-i cevher-
dâr ile 

236



din Efendi’nin kayd›na göre son zamanla-

r›nda MM.’a âzâ tayin edilmifl, vefat›nda

dergâh›na defn olunmufltur.
99--MMeehhmmeedd SSaaddeeddddiinn EEffeennddii 1299 /

1881’de dünyaya gelmifltir. Babas›n›n ve-
fat›nda on bir yafl›nda bulunuyordu. Tek-
keye K›r›ml› fleyh Zakir Hac› Haf›z Efen-
di vekil tayin edilmifltir. Babas›n›n halîfe-
lerinden Selanikli fieyh R›fat Efendi tac
giydirmifl, Hallaç Baba Dergâh› fleyhi Ali
Fakrî ve Ejder Baba Dergâh› fleyhi Hakk›
Efendi rehber olmufllard›r. fieyh Sadeddin
Efendi (ö.1319/1901)’da genç yaflta vefat
etmifltir.53

Tekkenin geçirdi¤i en önemli tamir
1906 y›l›na rastlar. 20 Rebiulevvel 1324/ 14
May›s 1906 tarihli fiûrâ-y› Devlet mazbata-
s›nda, tamirat iflinin 13. 356 kurufl bedelle
müteahhide verilmesi kayd› vard›r. Ancak
sekiz ay sonra ek binalar›n da tamirat kap-
sam›na al›nmas›yla tekke 17655 kurufl be-
delle Kosti Avram Kalfa’ya ihale edilmifltir.
Tekkenin tevhidhânesi üç katl› olarak yeni-
den infla edilmifl ve bina 1333/1914’ten
Mütareke’nin ilk günlerine kadar I.Kolor-
du’nun emrine verilmifltir. fieyh dairesi
1960’da y›kt›r›lan Tafll›burun Tekkesi’nden
günümüze yaln›z hazîresi ve arsas› üzerine
yap›lan apartmanlar kalm›flt›r54. 

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

fieyhimiz Seyyid Hüseyin’nin kabri-
dir me’vâ-y› nûr” m›sra›n›n delâlet etti¤i
1149/1736-37’de (Tabibzâde, Hüseyin
Efendi’nin vefât tarihini 1151/1738-39
olarak kaydetmektedir. bk. Mecmûa, s.
57.) (Ayvansarâyî, a.g.e., I, 259; Vas-
sâf, a.g.e., I, 343.)

25 Hocazâde, do¤um tarihini
1125/1713 olarak kaydetmektedir. bk.
a.g.e., s. 147. fieyh el-Hâc Ali Hulûsî
Efendi, 1127/1715’te ‹stanbul’da do¤-
mufltur. Tabibzâde’nin Mecmûa-i Tekâ-
yâ’s›nda “Karabacak” ve “Etyemezzâde”
(Tabibzâde, Mecmûa, s. 61.) Band›rma-
l›zâde A. Münib Efendi’nin Mecmûa-i
Tekâyâs›’nda ise “Karabacak-› Velî” lâ-
kablar›yla an›ld›¤› kaydedilmektedir. 

Ali Hulûsî Efendi, fiam’da Sâdî fleyh-
lerinden Ebu’l-Vefâ-i fiâmî’ye (ö.1140
/1727-28) intisap ederek seyr u sülûkünü
tamamlam›fl ve halîfesi olmufltur. 1162
/1748-49’da ‹stanbul’a dönmüfl ve Sâdî-
li¤e ba¤lad›¤› Mirzâ Baba Tekkesi’nde
birinci postniflin olarak görev yapm›flt›r.
Ali Hulûsî Efendi, 6 Cemâziyelâhir
1197/9 May›s 1783’te vefât etmifltir.
(Tabibzâde, ayn› yer; Hocazâde, vefât
tarihini 1196/1781-82 olarak kaydet-
mektedir. bk. a.g.e., s. 147). fieyh ‹brahim
Sabri Efendi (ö.1221/1806), Abdüsselâm
Tekkesi postniflinlerinden Kolanc› Ali Hu-
lûsî Efendi’nin halîfesidir.( Tabibzâde,
a.g.e., s. 49. ) 

26 Ebu’l-Vefâ-i fiâmî’nin hilafet ver-
di¤i üçüncü Vefâî fleyhi, el-Hâc Seyyid
Muhammed Ziyâd Efendi
(ö.1205/1790)’dir. Samatya’da kurulu-
flundan itibaren 1925’e kadar Sâdîli¤e
ba¤l› kalan Kadem-i fierif Tekkesi’nin ku-
rucusudur.fiam yak›nlar›nda bulunan ve
Kadem köyündeki, içerisinde “kadem-i fle-
rîf”in de bulundu¤u mescidi yapt›rm›flt›r.
Sultan I. Abdulhamid’in ‹stanbul’a davet
etmesi üzerine, 26 Cemaziyelâhir
1198/17 May›s 1784’te “kadem-i flerîf”i
bafl›n›n üstüne koyup yürüyerek ‹stan-
bul’a getirmifl, bu nedenle çok büyük hür-
met ve itibar görmüfltür. (Vassâf, ayn›
yer; Fikret Sar›cao¤lu, KKeennddii KKaalleemmiinnddeenn
BBiirr PPaaddiiflflaahh››nn PPoorrttrreessii: Sultan I. Abdül-
hamid, ‹stanbul 2001, s. 74.) Kadem-i
fierif Tekkesi’nin bulundu¤u arsada önce-
leri Kap›c›bafl› Kona¤› vard›. Sadrazam
Halil Hamid Pafla (ö.1200/1785) derhal
bu arsay› sat›n alm›fl ve üzerine tekke ya-
p›lmak üzere vakfetmifltir. 1190/1776’da
tekkenin inflâat› tamamlanm›fl ve Muham-
med Ziyâd Efendi’ye teslim edilmifltir.
Tekkenin ilk postniflini olan Muhammed

Tafll›burun Tekkesi’nden
üç ayr› görünüfl
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2-Balç›k Tekkesi
Eyüp ‹lçesi’nde 863/1458 tarihinde Dâ-

rulhadis olarak kurulmufl zaman içerisinde

harap düflünce bu defa Gazi Tiryaki Ha-

san Pafla (ö.1020/1611) taraf›ndan

1000/1591-92’de mescide dönüfltürülmüfl,

imaml›¤›na Halvetiye’nin Sünbüliyye ko-

lundan Mahmud Efendi getirilmifl, mes-

cid-tekke niteli¤i kazanm›flt›r55. Mahmud

Efendi âsitâne fleyhi Yakub Efendi’den

müstahleftir.

2-Yerine IIII.. MMaahhmmuudd EEffeennddii ((öö..

11112288//11771155)) geçmifltir.56 Yâkub Germiyâ-

nî’nin (ö.979/1571) halîfelerinden Mah-

mud Efendi (ö.1018/1609-10)’den sonra

Balç›k Tekkesi’nin ikinci s›rada postniflin-

li¤ini üstlenmifltir. Mahmud Efendi “sülû-
kü’fl-flerîati” terkibinin delâlet etti¤i

1128/1715-16’da vefât etmifl ve zâviyenin

mahfeli alt›na defnedilmifltir. Ayn› hazire-

de Tiryaki Hasan Pafla’n›n akrabalar› da

medfundur.
33--AAbbdduullllaahh EEffeennddii ((öö..11115555//11774422--4433))57:

fieyh Mahmud Efendi’nin o¤lu olan Ab-

dullah Efendi üçüncü postniflin olarak Bal-

ç›k Tekkesi’nde görev yapm›flt›r. “Tekye-i

tarîkat” terkibinin delâlet etti¤i

1155/1742-43’te vefât etmifl ve pederinin

yan›na defnedilmifltir. 
44--AAbbddüüllggaannîî EEffeennddii ((öö..11220011//11778877))58:

fieyh Abdullah Efendi’nin o¤lu olan Ab-

dülganî Efendi, dördüncü postniflin olarak

Balç›k Tekkesi’nde vazife yapm›flt›r. Za-

man›nda tekkenin zengin fakir misafirleri-

nin eksik olmad›¤›, bir çok cemiyet tertip

edildi¤i rivayet edilmektedir. 
5-Abdulgani Efendi’nin 6 Cemâziyelev-

vel 1201/24 fiubat 1787’de vefât›ndan
sonra tekkenin meflîhat›n›, “Kad›nzâde”
olarak meflhur olan fieyh Feyzullah Efen-
di’nin o¤lu fieyh Seyyid Abdurrahman
Efendi (ö1225/1810) üstlenmifltir. O da
ayn› hazirede medfundur.

6-Alt›nc› olarak, KKaannbbuurr fifieeyyhh SSaalliimm
EEffeennddii zâviyeniflîn olmufltur. Cumartesi
günleri kuuden zikirlere devam etmekle
birlikte son zamanlar›nda tekke kapal› kal-
m›flt›r. 14 Rebiulevvel 1234/12 Aral›k
1818’de vefat etmifltir.

7-Yedinci Postniflin Salahaddin Uflflâkî
halîfesi Debba¤lar yaz›c›s› MMeehhmmeedd SSââdd››kk
EEffeennddii’’nniinn (ö.22 Zilkâde 1242/17 Haziran
1827) meflîhât› süresince (1818-1827) Ufl-
flâkîli¤e ba¤l› kalm›fl, bundan sonra Sa’dili-
¤e geçmifltir59. 

Sicill-i Osmânî yazar›, Sâd›k Efendi’nin
Târîk-› fiemsiye’den oldu¤unu ve hasta
iken tekkeyi mütevellili¤i ile birlikte iki
bin kurufla Sa’diyye’den Mehmed Emin
Efendi’ye satt›¤›n› söylemektedir ki ayn›
bilgiler Hadîka da da bulunmaktad›r60. 

8-Mehmed Emin Efendi hilâfetini Tafl-
l›burun Tekkesi fleyhi Sâlih Efendi’den al-
m›flt›r. Eyyüb el-Ensârî türbedarl›¤› yap-
m›fl 4 Muharrem 1243/28 Temmuz
1827’de tekkeyi açm›fl Zilkâde 1257/Ara-
l›k-Ocak 1841’de vefat etmifltir. Kendi za-
man›nda padiflah emriyle tekke yenilen-
mifltir61.

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

Ziyâd Efendi, Kadem-i fierif Tekkesi’nde
ömrünün sonuna kadar insanlara ilim ö¤-
retmekle meflgul olmufltur. Perflembe günleri
Bâb›âlî tatil oldu¤unda, sadrazam ve dev-
letin ileri gelenleri, tekkeye gelir, icrâ olu-
nan âyini seyrederler, Ziyâd Efendi’nin
sohbetini dinlerlerdi. Kandil ve arefe gibi
mübarek günlerde, kedem-i flerifin bizzat
fleyh taraf›ndan ziyâret ettirilmesi vâk›f›n
flart› idi. ‹stanbul’a gelmeden önce ilk evli-
li¤ini fiam’da gerçeklefltiren Muhammed
Ziyâd Efendi’nin Ahmed, Abdurrahman ve
Muhammed adlar›nda üç evlâd› olmufltur.
Ayr›ca, ‹stanbul’a geldikten sonra Sadra-
zam Halil Hamid Pafla da kendisine bir
câriye hediye etmifltir. Bu câriyeden de Ab-
düllatif ad›nda bir o¤lu ile bir kerimesi
dünyaya gelmifltir. Muhammed Ziyâd
Efendi, 1205/1790’da ‹stanbul’da vefât et-
mifl ve fleyhli¤ini yapt›¤› tekkenin bahçesi-
ne defnedilmifltir.Vassâf, Sefine, I, 364.

27 “Lebîb” veya “Lebîbâ” lâkab›yla
tan›nan Hüseyin Efendi, fiaml› Ebulvefâ
‹brahim Efendi’nin halîfesidir. (Tabibzâde,
Silsilenâme, ayn› yer.) Anadolu kad›lar›n-
dand›r. 1181/1767’de vefât etmifltir. Üs-
küdar’da Seyyid Ahmed Deresi’nde med-
fundur. Vassâf, a.g.e., I, 340.

28 Selâmîli¤in silsilesi flu flekildedir:
fieyh Abdüsselâm fieybânî » fieyh ‹brahim
el-Meydânî » fieyh ‹smail » Mustafa el-
Meydânî » fieyh Sadeddin-i Asfar » fieyh
Muhammed Sadeddin » fieyh ‹brahim »
fieyh Mûsâ » fieyh Sadeddin-i Sânî »
fieyh Ahmed » fieyh Hüsnü » fieyh Ha-
san » fieyh Muhammed » fieyh Ali el-Ec-
red » fieyh Ebûbekir » fieyh Ali el-Ekmel »
fieyh Muhammed fiemseddin » fieyh Sa-
deddin Cebâvî efl-fieybânî. bk. Vassâf,
a.g.e., I, 339. 

29 Vassâf, ayn› yer; Tabibzâde, Sil-
silenâme, s. 16. 

30 Vassâf, a.g.e., I, 338; Tabibzâde,
Mecmûa, s. 49. 

31 Koçu, “Abdüsselâm Tekkesi”, ‹‹sstt..
AA.. I, 167; “Abdüsselâm Tekkesi (Kovac›
Dede Tekkesi)”, ‹‹ssttaannbbuull KKüüllttüürr vvee SSaannaatt
AAnnssiikkllooppeeddiissii, I, 214-216; Tanman, “Ab-
düsselâm Tekkesi”,, DD‹‹AA,, I, 302-303;
a.mlf. “Abdüsselâm Tekkesi”, DDBB‹‹AA, I,
56-57. ‹stanbul’a ilk defa “K›yâmî” tarî-
kat getirdi¤i için di¤er meflâyihin tensibiy-
le “devrânî” zikir yapt›ran Nûreddin Cer-
râhî halîfelerinden Sertarikzâde fieyh Emîn
Efendi’ye intisâb ederek teberrüken hilâfet
alm›flt›r. Bundan sonra Selâmiyye Kolu’na
ba¤l› tekkelerde ilbâs-› tâc ve ilbâs-› post
merâsimlerinde bir Cerrâhî fleyhinin rehber-
li¤i gelenek hâlini alm›flt›r. Tanman, aayynn››
yyeerrlleerr. Ifl›n, “Sâdîlik”, DB‹A, VI, 393. 
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3-Cafer Pafla Tekkesi
Eyüp, Kalanderhâne Caddesi üzerinde

57 numarada, bir medrese ve türbeden
oluflan külliye içerisinde bulunan Ca’fer
Pafla (Hac› Yahyâ Kâdirî veya K›rîmi)
Tekkesi, XIX. asr›n ortalar›na kadar Kâdi-
rî meflîhât›na ba¤l› kalmakla birlikte, asr›n
ikinci yar›s›ndan itibaren Sa’dî meflîhât›na
geçmifltir. 

1249/1833’da Seyyid Hasan Efendi

(Kadirî)62, 1289/1872’da Süleyman Efendi
b. Mehmed, 1301/1883’de 1341/1922’de
Mehmed Sâlih S›rr› Efendi (Sa’dî) postni-

flîn olmufltur.63 M. Süreyyâ SSiicciillll--ii OOssmmââ--
nnîî’’de, Eyüp’te Sa’diye’den Câfer Pafla Der-
gâh› fleyhleri olarak Mustafa Efendi

(1255/1839), K›r›ml› Süleyman Avnî
Efendi (ö.1287/1871) isimlerini kayde-

der.64

4-Mûsâ Çavufl 
(Kirpasî) 
Camii-Tekkesi
Dü¤meciler Caddesi, B›çakc› Ömer So-

kak, 199 ada, 1 parsel üzerinde bulunmak-

tayd›.65 Mescidin banisi Musa Çavufl’un

kimli¤i meçhuldür. ‹lk defa ad› geçen mes-

cit içerisinde Sâdiye’den fieyh Emîn Efen-

di66 halîfesi Mustafa Tevfik Kirpasî

(ö.1234/1818) âyin-i sâdiyye icras›na bafl-

lam›flt›r. Tevfik Kirpâsî Hoca Nefl’et Efen-

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

32 Azamat, “Abdüsselâmiyye”,
D‹A, I, 303-304. 

33 Meflîhata tayinleri ile ayr›lmalar›
aras›nda toplam on dört sene, ayr›ld›ktan
sonra vefat›na kadar yirmi befl sene geç-
mifltir. Vassâf, a.g.e., I, 338-339; Aza-
mat, “Abdüsselâmiyye”, D‹A, I, 303.
Abdüsselâm fieybânî, Bayezid’de Sekban-
bafl› Yâkub A¤a Mahallesi’nde medfun-
dur. bk. Galitekin-Yurdakul, ‹‹ssttaannbbuull
TTüürrbbeelleerrii, s. 95, nr. 321. 

34 Vassâf, a.g.e., I, 340; Azamat,
“Abdüsselâmiyye”, D‹A, I, 304. 

35 Deriden su kovas› dikmekle
geçimini temin etti¤i için tekke “Kovac›
Tekkesi” ad›yla an›lmaya bafllam›flt›r. O
dönemde âsitânedeki meflâyihin meflhurla-
r›ndand›r. 1244/1828 senesinde meflihâta
geçmifl bir sene sonra görevi o¤lu fieyh
Muhammed Gâlib Efendi’ye b›rakarak
uzlete çekilmifltir. Abdusselem türbesinde
medfûndurVassâf, SSeeffîînnee, 1, 351. 

36 1245/1829 tarihinde babas›
Mehmed Emîn Efendi’nin yerine Âsitâ-
ne’ye fieyh olmufl (Vassâf, aayynn›› yyeerr; Öz-
damar, aa..gg..ee..,, S. 74), “Kovac›zâde” is-
miyle ünlenmifl, otuz dört sene bu görevi
sürdürmüfltür. Teselya Yeniflehri’ndeki
Sâdî Dergâh› fleyhi fieyh Muhammed
Efendi onun halîfelerindendir. (Vassâf,
aayynn›› yyeerr. Gâlib Efendi padiflah›n özel il-
gisine mahzar olmal› ki Lütfi Tarihi’nin
kayd›na göre 1281/1864-65 senesi içeri-
sinde Mâliye’den bâ-irâde-i mahsûsa fleh-
riye 2000 kurufl maafl tahsis olunmufltur.
bkz. aa..gg..ee., s.52). Ramazan 1279/fiubat
1863 senesinde dergâhta Lafza-i Celâl
zikri esnas›nda sayha atarak vefat etmifl-
tir. Rivayete göre güzel ahlak› nedeniyle
herkesin ra¤betini çekmifl, Sultan I. Ab-
dülhamid ve II. Mahmud ziyaret amac›y-
la tekkeye gelip gitmifllerdir. fiiirlerinde
fieyh Gâlib’in nefl’esi ve aflk› görünmekte-
dir. 

“Cezbe-i aflk ile fieyh Gâlib, Sâdî nâ-
gâh, 

Cân-› cânâna verüp, söyledi Allah,
Allah, 

Aflk-› Hâk s›rr›na tesîr ediverdik de
hemân

Terk-i cân eyleyerek son sözü oldu
Allah, Allah”.

37 Vassâf, aayynn›› yyeerr; Z. fiükrî, aa..gg..ee..,,
(Kreiser)s. 48. Hüseyin Vassâf onun için
“son zamanlar›nda meflîhâtla kâbil-i tev-
fik olmayacak hâlât› ihtiyar etmiflti” de-
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di’nin akrabas›ndand›r. Fukarâ-y› sâbirin-

den oldu¤u rivâyet edilmektedir. III. Selim

döneminden itibaren Cumartesi günleri

tarîkat âyinlerini icrâ etmifl, 8 Cemâziye-

lâhir 1234 Cumartesi günü vefat etmifltir.

Dökmeciler Camii mezarl›¤›na defn edil-

mifltir.67

Yerine halîfesi S›vac› Sâd›k Efendi (ö.

Zilhicce 1237/1821) geçmifl, bir müddet

sonra vefat edince Musa Çavufl mescidi

metruk ve muattal kalm›flt›r. Bitifli¤indeki

K›rk›k Hamam› da Mehmed Kethüdâ vak-

f›ndan olmas›na ra¤men y›k›lm›fl ve yok

olmufltur.

Uzunca bir aradan sonra Rifâiyye’den

Yaz›c› ‹brahim Efendi (1273/1856) tekke-

yi yeniden canland›rm›fl, Nakflî Hâf›z Ah-

med (1282/1865), halîfesi Mehmed Baha-

uddin (1300/1882) ve Mehmed Celâled-

din efendiler meflîhat› sürdürmüfltür.68

5- Edirnekap› 

Çak›ra¤a Dergâh›69

Edirnekap›, Salmatomruk civar›nda

19.asr›n bafllar›nda kurulmufltur. Kim tara-

f›ndan tesis edildi¤i kaynaklarda zikredil-

memektedir. Ahmed Muhyiddin Efendi

âyin gününün Pazar oldu¤unu ve E¤rikap›

civar›nda oldu¤unu zikreder.70 Sa’diyeden

Çak›r A¤a Tekkesi fleyhleri flöyledir: 

1- Seyyid Edhem Sabri Efendi (1243/

1827) Ejder Efendi halîfesidir.

2- Ahmed Sabri Efendi (1255/1839).

Ejder Efendi’nin bir baflka halîfesi olup

Medîne’de vefat etmifltir. Ayn› zamanda

Çak›r A¤a Camii’nin imam›d›r.

3-Eyüplü Kantarc› fieyh Hulûsi Efendi

(1287/1870) 

4-Ali Haydar (1301/1883) Efendi. fieyh

Hulûsi Efendi’nin halîfesidir. Ahmed

Muhyiddin Efendi’nin rivayetine göre; sâ-

de dil bir adam idi, ihtiyar, gayet fukara-

gû bir âdem olup her bir mecliste a¤z›na

bakt›r›r idi. Üsküdar’da Fenâî Tekkesi’nde

misafir oldu¤u bir gün irtihal etmifl ve na-

fl›n› Hüdâyî fleyhi Rûflen Efendi kald›r›p

âsitâne-i Hüdâyi’ye defn etmifltir.71

5-fieyh Hasan Hüsnü Efendi

(1308/1890).

6- O¤lu Ahmed. 1308/1890 Zilhicce-

nin on sekizinci Cuma gecesi Ejder Efendi

tekkesi fleyhi Hakk› Efendi’den tac giy-

mifltir. Evkaftan iki yüz elli kurufl taamiye

tahsisine irade olunmufltur.72

6- Abdulkadir Hâki
Baba Zâviyesi
Eyüp’de Uluca Baba Mescidi kurbünde

(Eski Yeni Hamam› kurbünde.) dir. Banisi,

Fatih devri ricalinden Veliyyüddin Efendi-

dir. Yan›ndaki kabristanda medfundur.

a-fieyh Abdulkadir Haki Baba. Tarîkata

nisbeti Resmi Efendi eliyledir. Eyüplü Se-

lim Sâbit bunun halîfesidir.

b-fieyh Ahmed Eyyûbî. Sâdiyeden Tafl-

l›burun Tekkesi fleyhidir. Evvela bu ma-

kamda icrâ-y› âyin üzere iken sonradan

mezkur Tafll›burun Tekkesine nakl olmufl-

tur.
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mektedir. Ama hakk›nda bilgi vermedi¤i bu
hâlât nedeniyle olsa gerek ki Sultan Abdül-
hamid devrinde Hicaz’a sürülmüfl ancak
II. Meflrûtiyet’ten sonra ‹stanbul’a gelerek
vefat etmifltir. Yahyâ Efendi
(1329/1911)’den sonra fieyh Ârif Hikmet
Efendi postniflîn olmuflsa da MM. Reîsi
Mehmed Elif Efendi onu bu makamdan az-
lederek yerine kendi o¤lu Yûsuf Zâhir Efen-
diyi postniflîn atam›flt›r. (Yusuf Zâhir
Efendi’nin de oturulamayacak kadar ba-
k›ms›z olan tekkeye âyin icrâs› için ancak
Pazartesi günleri gelip gitti¤i rivâyet edil-
mektedir. Tanman, aayynn›› yyeerrlleerr. Biyografi-
si için bkz. Albayrak, aa..gg..ee., IV, 381). 

38 Ifl›n, “Sâdîlik”, DB‹A, VI, 393. 
39 Tanman, “Abdüsselâm Tekkesi”,

DB‹A, I, 56. 
40 Kurucusundan dolay› Lagâri

Mehmed Efendi Tekkesi olarak da bilinir.
XVII. yüzy›l›n sonlar›nda Ayvansarâ-
yî’ye göre Nakflî, Zâkir fiükrî’ye göre ise
Bosnal› ve Bayrâmî Lagarî Mehmed Efen-
di (1093/1682) taraf›ndan kurulmufltur.
Ayvansâyî, HHaaddîîkkaa, I, 259; fiükrî, aa..gg..ee..,,
s. 57; N. Y›lmaz, aa..gg..ee..,, s. 354; Ifl›n,
“Tafll›burun Tekkesi”, aa..gg..ee..,, VII, 223.

41 Ayvansarâyî ve Süreyyâ, Meh-
med yerine “Cennet” ismini zikretmektedir.
bk. Ayvansarâyî, age, I, 259; Süreyyâ,
age, II, 88-89. ayr›ca bkz. bk. Ayvansa-
râyî, a.g.e., I, 259; Özdamar, a.g.e., s.
37.

42 Ifl›n, “Tafll›burun Tekkesi”, aa..gg..ee..,,
VII, 223.

43 A. Muhyiddin, Tomâr-› Tekâyâ,
s. 91; Vassâf, a.g.e., I, 342; Ifl›n, “Sâdî-
lik”, DDBB‹‹AA, VI, 392; Tabibzâde, SSiillssiillee--
nnââmmee, s. 16.

44 Tabibzâde, Hüseyin Efendi’nin ve-
fât tarihini 1151/1738-39 olarak kaydet-
mektedir. bk. Mecmûa, s. 57.

45 Tabibzâde, ayn› yer. 
46 Ayvansarâyî, ayn› yer; Vassâf,

ayn› yer; Tabibzâde, Silsilenâme, ayn› yer. 
47 Tabibzâde, ayn› yer; Ifl›n, ayn› yer. 
48 Vassâf, ayn› yer; Tabibzâde, ayn›

yer. 
49 Vassâf, ayn› yer. 
50 Vassâf, age, I, 345; Tabibzâde,

Mecmûa, s. 57; a. mlf, Silsilenâme, ayn›
yer. 

51 Ayvansarâyî, ayn› yer; Süreyyâ,
age, I, 372; Vassâf, age, I, 344. 

52 A. Muhyiddin, a.g.e., s. 91.
53 fiükrî, aa..gg..ee..,, s. 57; Akbatu aa..gg..ee..,,

c. IV, s. 97; Özdamar, aa..gg..ee..,, s. 36; Ifl›n,
aayynn›› yyeerr. 
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c-fieyh Emin Efendi
d-Nuri. 
e-fieyh Mehmed Sadeddin Ceylân:

Dergâh bir müddet arsa halinde kalm›fl
Kâdirî hulefas›ndan Ceylan adl› birisi bir
hücre ve tevhidhâne infla etmifl, dergâh›n
kendi uhdesine tevcîhini irâde etmifltir. O
dönemde MM. Reisi olan Ahmed Muh-
yiddin Efendi, 16 fiaban 1322 Sal› günü bu
küflâd iflini Y›ld›z saray›na bildirmifl, Sa-
raydan Eyüp’e giden bir kifli tahkikat ya-
parak evkâf-› Hümâyûn Nezâreti’nden üç
yüz kurufl taamiye tahsis ederek küflad ifli

onaylanm›flt›r. 73

7-Hasîrizâde Tekkesi
Bu gün Beyo¤lu ‹lçesi s›n›rlar›nda, Süt-

lüce Mahallesi, Elîfi Efendi Soka¤›’nda bu-
lunmaktad›r. XIX. yy ‹stanbul tasavvuf ha-
yat›nda oldukça canl›, toplum hayat›nda
etkin ve hareketli, her kesimden insan›n

ra¤bet etti¤i bir tarîkat mekân›d›r74. 
Eyüp Tafll›burun Tekkesi’nin beflinci

postniflîni K›r›ml› fieyh Süleyman S›dkî
Efendi’nin damâd› ve halîfesi olan Musta-
fa ‹zzî Efendi mürflidinin vefat›yla Südlü-
ce’ye tafl›nm›fl, bir müddet sonra kirac›
olarak oturdu¤u mekân› ve bahçesini sat›n
alarak 1199/1785 tarihinde Hasîrîzâde

Tekkesi diye an›lan dergâh› kurmufltur75. 
1-MMuussttaaffaa ‹‹zzzzîî EEffeennddii (ö.1239/1824);

M›s›r’›n Delta bölgesinden ticâret amac›y-
la ‹stanbul’a gelerek yerleflen Halil ed-De-
menhûri (ö.1208/1793)’nin o¤ludur. Sü-
rekli kardefli Has›rc›bafl› Emîn A¤a’n›n
dükkân›nda imrâr-› evkât etti¤i için Has›r-

c› fieyh ad›yla tan›nm›flt›r76. Bu sebeple
Mustafa ‹zzi Efendi, “Has›rizâde” diye
meflhur olmufltur. Kay›npederi olan fieyh

Süleyman S›dkî Efendi (ö.1197/1783)77

den tarîkat terbiyesi görüp hilâfet alm›fl,
k›sa zamanda flöhreti yay›l›p mürîdleri art-

m›flt›r78. 
1239/1824 senesinde âlem-i dâr-› be-

kâ’ya göçmüfl, dergâh hazîresine defno-
lunmufltur. Kendisinin Befliktafl Mevlevî-

hânesi fleyhi Mesnevî flarihi Arap Yûsuf
Efendi’ye intisâb› vard›r. fiâzilî Tarîkat›’na
ise Unkapan› dergâh› seccadeniflîni fieyh

Hâf›z Hüseyin Efendi vesilesiyledir79.
Tekke III. Selim taraf›ndan geniflletile-

rek yenilenmifltir. II. Mahmud taraf›ndan
1231/1816 ve 1252/1836 y›llar›nda iki de-
fa tamir ettirilmifl, bu arada tevhidhâneye
bir hünkâr mahfili eklenerek tam teflekkül-
lü bir tarîkat külliyesine dönüfltürülmüfltür.
Yerine o¤lu Süleyman S›dkî Efendi geç-
mifltir.

2-SSüülleeyymmaann SS››ddkkîî EEffeennddii (ö.1253
/1837), Südlüce’de tekkede do¤mufl, baba-
s›ndan feyz alm›flt›r. 1239/1824 senesinde
yirmi dokuz yafl›nda seccadeniflîn olmufl-
tur. Zâhiri ilimlerde sayg›n bir yer edin-
mifl, kürsü fleyhli¤inde bulunmufltur. Ah-
med Sâfî onun son derece cömert, zarîf bir
kiflili¤e sahip oldu¤unu âlem-i fenâ ya ilti-
fat etmedi¤ini belirtmektedir. II. Mahmud
kendisine fevkalade teveccüh gösterdi¤i
için 1250/1834 senesinde dergâh› yeniden

tamir ve baz› bölümler ilâve ettirmifltir80.
Kendisinden Mesnevî okudu¤u için

Murad Molla fieyhi, Mehmed Murad
Efendi vas›tas›yla teberrüken Nakflî,, Gala-
ta Mevlevîhânesi fleyhi Gâlib Dede vas›ta-
s›yla Mevlevî icâzetleri bulunmaktad›r.
Hüseyin Vassâf onun 1259/1843 tarihinde
vefat etti¤ini söylerken Ahmed Sâfî Bey
1253/1837 tarihinde göçtü¤ünü ve o tâ-
rihte meflîhata geçti¤ini belirtir.

Farsça ve Türkçe fliirleri olmakla bera-
ber Ahmed Sâfî Bey özel bir defterde ya-
z›l› olup dergâhda bulundu¤unu, Hüseyin
Vassâf da ço¤unlu¤unun kayboldu¤unu

belirtir81. Süleyman S›dkî Efendi’nin bü-
yük o¤lu askerlik mesle¤ini seçerken, or-
tanca o¤lu Hasan R›zâ Efendi postniflîn ol-
mufltur. 

33--fifieeyyhh HHaassaann RR››zzââ EEffeennddii (1302/
1884); 1229/1814 senesinde do¤mufl,
1253/1837 senesinde babas›n›n vefat›yla,
yirmi dört yafl›nda ismi geçen dergâha
fleyh olmufltur. Cezbeli bir zât olan Hasan

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

54 Haskan, EEyyüüpp TTaarriihhii, c. 1, s.
131; Ifl›n, a.g.m, s. 224.

55 Ayvansâyî, HHaaddîîkkaa, I, 281;
Tanman, “Balç›k Tekkesi”, DDBB‹‹AA, II, 14;
Koçu, ‹‹sstt.. AA, VIII, 4483; Telci, “‹stanbul
Tekkeleri”, s. 203; N. Y›lmaz, aa.. gg.. ee, s.
67; Muslu, a.g.e., s. 285.

56 Ayvansarâyî, ayn› yer; Tabib-
zâde, Mecmûa, s. 56. SO’de Mahmud
Efendi’nin Uflflâkî oldu¤una dair bir kay›t
vard›r. bk. Süreyyâ, age, IV, 324. 

57 Tabibzâde, ayn› yer. Ayr›ca SO
ve Hadîka’da, Abdullah Efendi’nin Hal-
vetîli¤in fiemsîlik kolundan icazetli oldu-
¤una dâir de bir bilgi vard›r. SO’de vefât
tarihi 1159/1746 olarak gösterilmifltir.
bk. Süreyyâ, ayn› yer; Ayvansarâyî,
ayn› yer. 

58  Ayvansarâyî, ayn› yer; Sürey-
yâ, SO, III, 342; Tabibzâde, Mecmûa, s.
56; Ifl›n, “Sünbülîlik”, DB‹A, VII, 109)
SO’de Abdülganî Efendi’nin vefât tarihi
Zilka’de 1203/A¤ustos 1789 olarak gös-
terilmifltir. bk. Süreyyâ, ayn› yer. 

59 Zâkir fiükrî, aa.. gg.. ee, s. 56. 
60 Ayvansarâyi, aa..gg..ee.., I, 281; M.

Süreyyâ, aa.. gg.. ee,, III, 194. 
61 Ayvansarâyi, aa..gg..ee.., I, s. 281-2.
62 bkz. Hatice Aynur, aa..gg..mm..,, s. 34.
63 Genifl bilgi için bkz. A. B. Turna-

l›-E. Yücel, “Az Bilinen Tekkelerin Yerle-
rine Dair Bir Araflt›rma”, TTüürrkk DDüünnyyaass››
AArraaflfltt››rrmmaallaarr››, sy. 70-71, fiubat 1991, s.
177-180.

64 M. Süreyya, aa.. gg.. ee,, III, 102 ve
IV, 472.

65 Özdamar, aa.. gg.. ee, IV, 34. 
66 fieyh Emin Efendi Otakç›lar da

kendi tekkesinde âyin icrâ ederken III. Se-
lim döneminin ortalar›nda vefat etmifl, tek-
kesi bahçeye dönüflmüfl, mezar› kaybol-
mufltur. Kabir fieyh Mustafa Kirpâsî’nin
gayretiyle yeniden ortaya ç›kar›lm›flt›r.

67 Ayvansarâyî, HHaaddîîkkaa, I,268; M.
Süreyyâ, aa.. gg.. ee, IV, 466.

68 fiükrî, aa.. gg.. ee, 55; Özdamar, aa.. gg..
ee, 34.

69 fiükrî, aa..gg..ee..,, s. 15; Akbatu,
‹‹ssttaannbbuull TTeekkkkeelleerrii SSiillssiillee--ii MMeeflflââyyiihhii, III,
s. 69; Özdamar, aa..gg..ee..,, s. 106. 

70 A. Muhyiddin, a.g.e., s. 215.
71 A. Muhyiddin, a.g.e., s. 215.
72 A. Muhyiddin, a.g.e., s. 215.
73 Ad› geçen fleyh kofla kofla MM

Reisi Ahmed Muhyiddin Efendi’ye teflek-
küre gelmifltir. A. Muhyiddin, a.g.e., s.
243.

74 Ziyâ, ‹‹ssttaannbbuull vvee BBoo¤¤aazziiççii, II,
226-228; Raif, MMiirr’’ââtt, 241, 562-568;
M. Serto¤lu, “Südlüce ve Üç Hattat Me-
zar›”, HHaayyaatt TTaarriihh MMeeccmmuuââss››, sy. 3
(Mart 1977), s. 13-17; a. mlf. “”Hal›c›-
o¤lu’ndan Kas›mpafla’ya”, aaggdd. sy. 4,
(Nisan 1977), s. 15-21; a. mlf. “Kas›m-
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R›zâ Efendi, 1265/1848 senesinde meflîha-
t› küçük kardefli Ahmed Muhtâr Efendi’ye
b›rak›p uzlete çekilmifl, 1302/1884 tari-
hinde yetmifl iki yafl›nda münzeviyâne ya-

flad›¤› Eyüp’deki evinde vefat etmifltir82. 
Bir naat›nda; 

Kudûmün Hak teâlâdan atâd›r, 
Ya Rasûlellah 
Zuhûrun derd-i isyâna devâd›r, 
Ya Rasûlellah
Hevâ-y› nefs ile müsta¤rak deryâ y› 
isyân›m
Elim tut düflmüflüm, hâlim hebâd›r, 
Ya Rasûlellah, 
Dâhil-i handan›m, bir garîb ü bî kesîm
flâhâ
Niyâz›m hazretinden, ilticâd›r, 
Yâ Rasûlellah
R›zâî derd-i mendin lütf-u ihsân›n 
niyâz eyler, 
Boyun bükmüfl kapuda bir gedâd›r, 

Yâ Rasülellah83

4-AAhhmmeett MMuuhhttâârr EEffeennddii (ö.1319/
1901));; fieyh Süleyman S›dki Efendi’nin
küçük o¤ludur. Sütlüce Dergâh›’nda
1237/1821’de dünyaya geldi. Babas›n›n
vefat›nda on sekiz yafl›nda oldu¤u için
meflîhata kardefli Hasan R›zâ Efendi ge-
çerken, kendisi ilim tahsîli ve tekkenin di-

¤er hizmetleriyle meflgul olmufltur84.
Kardeflinin uzlete çekilmesiyle, büyük

kardefli ‹smail Necâ Pafla’dan hilâfet alm›fl,
yine halazâdesi ve babas›n›n di¤er halîfesi
fieyh ‹brahim Atâullah Efendi’den tâc giy-
mifltir. Mesnevîhân Hasan Hüsâmeddin
Efendi’den Mesnevî okumufltur. 

fiâziliyye’den Alibey Köy’de Silahtar
Abdullah A¤a’n›n infla ettirdi¤i tekkenin
fleyhi Mahmud Emîn Efendi’ye daha sonra

da fieyh ‹brahim Berâdetü’l -Medenî’ye 85

nisbeti vard›r. Yine Mevleviyye Tarîka-
t›’na nisbeti de Hemdem Çelebi dönemin-
de Aflç› Dede olan Muhammed Dede vas›-
tas›ylad›r. 

Son derece halîm, dinin emirlerine mü-
temessik, sünnet-i seniyyeye ba¤l› oldu¤u,

herkese iltifat etti¤i, âlimleri ve sâlihleri
sevdi¤i, yaln›z kald›¤›nda zikir ile meflgul
oldu¤u, kalabal›kta konuflmay›p dinlemeyi
tercih etti¤i rivâyet edilmektedir. Ço¤un-
lukla Kûtu’l-Kulûb ve Risâlei Kufleyrî ile
tasavvufî kitaplar okudu¤u, “‹mam fiaranî
fleyhim, Letâifü’l-Minen mürflidimdir”” de-
di¤i nakledilmektedir. Merâsimlerden
hofllanmad›¤›, hatta dergâhtaki baz› âdet-
leri kald›rd›¤› için olsa gerek bir müddet
sonra (1297/1879) Hicaz seyahati dolay›-
s›yla meflîhat› vekâleten o¤lu Elif Efendi

(ö.1346/1927)’ye b›rakm›flt›r86. Dönüflün-
de ise meflîhâta ra¤bet etmemifl, zikir es-
nas›nda sürekli dargâhta bulunmakla bera-
ber misâfir gibi davranm›fl, dergâh›n iflleri-

ne kar›flmam›flt›r87. Buna ra¤men Nakfli-
bendiyye-i Müceddidiye’yi Horasanl› Sa-
hibzâde Hoca Fâz›l Kâdir Efendi’den, Ri-
fâiyye’yi Hamal› fieyh Ömerü’l-Harî-
rî’den, Halvetiyye’yi Sayda meflâyihinden
alm›fl, Ahmed el-Bedevî ve Abdulkâdir-i
Geylânî’nin rûhâniyyetinden istifâde et-
mifl oldu¤unu torunu Yûsuf Zâhir Efendi
haber vermektedir. Her hangi bir eseri ol-
mamas›na ra¤men, baz› fliirleri ve çeflitli

tarih beyitleri mevcuttur88. Onun flu dize-
leri birçok tarîkata müntesib oldu¤unu ve
fliirdeki gücünü göstermektedir.
fieyh Sa’düddin hâdi-i tarîkatt›r bana
Hem tarîk-› fiâzilî, akvâ-y› nisbettir bana
Mevleviyem, Kâdiriyem, Ahmedî’nin çâ-
kerî
Nakflibendî’den de ahz-› feyz ve himmet-
tir bana
Halvetîyim fârigu’l-bâl ede Hak bu kemte-
ri
Üns-ü billah ile matlab-› s›rr-› vahdettir
bana
K›ld› Hak “Envâr-› Kudsiye”yle zulmetten
halâs

fieyh-i fiirvânî Velî nûr-› basîrettir bana89

5-Ahmed Muhtâr Efendi’nin o¤lu Meh-
med Elif Efendi (ö.1346/1927), ‹stanbul
tekkelerinin son döneminde derin bilgisi,
sohbetinin güzelli¤i, örnek ahlak› ve sa-

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

pafla”, aaggdd, (5 May›s 1977), s. 48-53;
Tanman, “Has›rîzâde Tekkesi”, ‹‹ssttaannbbuull
ÜÜnniivveessiitteessii SSaannaatt TTaarriihhii YY››llll››¤¤››, VIII,
(1977), 107-142; a. mlf, “Has›rîzâde
Tekkesi”, DDBB‹‹AA, IV, 7-9; a. mlf. “Hasîri-
zâde Tekkesi”,, DD‹‹AA,, VI, 384-86; Özda-
mar, aa..gg..ee..,, s. 190. 

75 Z. fiükrî, aa..gg..ee..,, 58; Tanman, AAyy--
nn›› yyeerrlleerr, 

76 Elif Efendi, TTeennflflîîttüü’’ll--MMuuhhiibbbbîînn,
(1342), s. 47.

77 ‹stanbul’da o tarihlerde bulu-
nan yirmi civar›ndaki Sa’dî Dergâh›’n›n
yar›s›n›n fleyhi, fieyh Süleyman S›dkî
Efendi’nin halîfesidir. bkz. Vassâf, SSeeffîînnee,
I, 344. 

78 Vassâf, SSeeffîînnee, 1, 357. 
79 Ayvansarâyî, HHaaddîîkkaa, I, 303-

305; Vassâf, SSeeffîînnee, 1, 357. 
80 A. Sâfî, SSeeffîînnee, XII, 1381. 
81 A. Sâfî, aa..gg..ee.., XII, 1381; Vassâf,

SSeeffîînnee, 1, 358. Hasîrizâde ailesinin mülkü
olan harem ve selâml›k binas› 1983 tari-
hinde içindeki k›ymetli hat levhalar›, tarî-
kat eflyas› ve kitaplarla birlikte tarihe ka-
r›flm›fl, ancak tevhidhânesi günümüze ulafl-
m›flt›r. Tanman, aa..gg..mm..,, DD‹‹AA,, VI, s. 384. 

82 A. Sâfî, aayynn›› yyeerr; Vassâf, aayynn››
yyeerr; Tanman, aa..gg..mm..,, DD‹‹AA,, VI, 384. 

83 Bu naat’› Vassâf, Süleyman S›dkî
Efendi’ye Sâfî Bey ise fieyh Hasan R›zâ
Efendi’ye atfetmektedir. bkz. Sâfî, XII,
1384-1385, Vassâf, SSeeffîînnee, 1, 358. 

84 Bu tekkenin son postniflîni Yusuf
Zâhir Efendi, babas› MM. reisi Elif Efen-
di’nin telif etti¤i Tenflîtü’l-Muhibbîn adl›
eserin 1342 bask›s›na dedesi Ahmed Muh-
tar Efendi’nin tercüme-i hâlini eklemifltir. 

85 Elif Efendi, TTeennflflîîttüü’’ll--MMuuhhiibbbbîînn, s.
47.

86 Elif Efendi, aayynn›› yyeerr; Sâfî, SSeeffîînnee,
XII, 1393; Vassâf, SSeeffîînnee, 1, 362.

87 Elif Efendi, TTeennflflîîttüü’’ll--MMuuhhiibbbbîînn, s.
46; Vassâf, SSeeffîînnee, 1, 362. 

88 Elif Efendi, aa..gg..,,ee..,, ss. 50.
89 Eilf Efendi, aa..gg..ee..,, s. 49.
90 M. Elif Efendi’nin resmî terceme-i

hâl evrâk› fiS Arflivi 326 nolu dosya içeri-
sinde bulunmaktad›r

91 Elif Efendi’nin hayat› için bkz.
Vassâf, SSeeffîînnee, I, 354 vd.; ‹bnülemin,
SSAATTfifi, 291-293, 983-985, 1671-1672;
Albayrak, OOssmmaannll›› UUlleemmââss››, III, 150-
151; Koçu, “Elif Efendi”, ‹‹sstt.. AA,, IX, 4518;
TTAA, XV, 83; Azamat, “Elif Efendi”,, DD‹‹AA,,
11, 37-38. 

92 fieyhin Türkçe, Arapça ve Farsça
fliirlerden meydana gelen bu eseri kütüphâ-
ne kay›tlar›nda görülmemektedir. Ancak
SATfi ve SSeeffîînnee’de bu fliirlerden örnekler
bulunmaktad›r. 

93 Mesnevîhân Hoca Hüsâmeddin
Efendi, Osman Salahaddin Dede, Ahmed
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natsever kiflili¤iyle ün yapm›flt›r.
1325/1907’de Meclis-i Meflâyih reisli¤ine

getirilen Elif Efendi90 Yenikap› Mevlevî-
hânesi postniflîni Osman Salahaddin De-
de’den (ö.1305/1887) Mevleviyye ve
Mesnevîhanl›k icâzeti alm›fl, Zeki Dede
ile Rak›m Efendi’den ta’lik meflk etmifltir.
Dergâh›n› ziyaret eden fiaml› Yunus efl-
fieybânî’den Sa’diyye, Muhammed Zâfir
Efendi’nin halîfesi ‹brahim el-Berâde’den
fiâziliyye icâzeti alm›flt›r. Elif Efendi’nin
fleyhli¤i süresince Has›rîzâde Tekkesi par-
lak bir kültür hayat›na sahne olmufl, döne-
min tan›nm›fl âlimleri, mûsikî üstadlar›, ta-
rîkat fleyhleri, devlet adamlar›, saray men-
suplar› tekkedeki âyinlere ve Mesnevî

derslerine ifltirak etmifltir91. Eserleri

1-Dîvân92, 
2-Tenflîtü’l-muhibbîn93, 
3-el-Kelimetü’l-mücmele fî tuhfeti’l mür-
sele94, 
4-Muhtâru’l-enbâ, fi’l-hurûf ve’z-zurûf ve
ba’z›’l-esmâ95, 
el-Mebde’96, 
5-ed-Dürrü’l-mensûr fî hizâneti esrâri’n-
nûr97, 
6-Def’ul-vecel bi cünneti’l-ecel98, 
7-el-Bârikât99, 
8-et-Tenbîh100, 
9-en-Nehcü’l-kavîm li men erâdeen yeste-
kîm101, 
10-Semerâtü’l-hads fî ma’rifeti’n-nefs102, 
11-Tasrîhü’l-ümme bi tavzîhi hükmi’s-sa-
lât bi’t-terceme103, 
12-‹rflâdü’l-gavîn bi reddi nazariyyeti Dar-
vin104, 
13-en-Nûru’l-Fürkân fî flerhi lügati’l-
Kur’ân105

B-Eyüp’Te 
Sâdî Kültürü
XVIII. as›r Sâdîlik yan›nda “k›yam zikri”

esas alan Rifâîlik ve Celvetîli¤in de ‹stan-

bul’da yükselifle geçti¤i, yayg›nlaflt›¤›, ye-

ni tekkeler kurdu¤u, ‹stanbul kültürüyle

kaynaflt›¤› bir dönemdir. Di¤er yandan

Sâdîli¤in ad› geçen iki kolu, bu dönemden

itibaren ço¤u zaman ba¤›ms›z, bazen de

ayn› tekkelerde Sâdîlik ad›na ortak meflî-

hat vazifesi üstlenmifllerdir.106 ‹lk önce

Eyüp bölgesinde yayg›nlaflan tarîkat ikin-

ci olarak Fatih ve hemen ard›ndan Üskü-

dar bölgesinde yeni tekkeler kurarak yay-

g›nlaflm›flt›r.

Sâdîlik k›yâmî zikir usûlünü benimse-

mifl bir tarikatt›r. Di¤er k›yâmî zikri tercih

eden tarikatlar›n âyinlerinde oldu¤u gibi,

bu tarikat›n âyinlerinde de ayakta karfl›l›k-

l› zikir saflar› oluflturularak ve vücud ile

bafl sa¤a sola sallan›p döndürülerek zikre-

dilir. Önce oturularak oluflturulan zikir

halkas›nda fleyh efendinin Fatiha’s› ile zi-

kir âyini bafllar. Okunuflu bak›m›ndan R›-

fâî evrâd›na benzer özel bir beste ile Sâdî

evrâd› topluca okunur. Sonra bir süre keli-

me-i tevhid çekilir. K›sa bir duâ ve Fâti-

ha’dan sonra aya¤a kalk›larak k›yam zikri

bafllat›l›r. “Hû”, “Hay”, “Allah” “Dâim”,

“Kayyûm” gibi Allah’›n isimleri zikredilir.

Harfler belli edilmeden sadece sesle dile

getirilen “kalbî” zikre geçildi¤inde vurma-

l› sazlar kullan›lmaya bafllar. ‹sm-i Celâl

zikrinde mutlara “halile” (zil) vurulur. Zâ-

kirler zikrin temposuna uygun ilâhîler ve

kasîdeler okurlar.107

Sâdî âyininin kendine mahsus bir özel-

li¤i fludur: Kalbî zikre baflland›¤›nda has-

talar, özellikle de çocuklar, görevli dervifl-

lerce tevhidhaneye getirilip yüzükoyun

yere yat›r›l›r. fieyh efendi de bu hastalarla

çocuklar›n üzerinde zikrederek ve dua

okuyarak yürür. Buna “Devsiye” denir. Hz.

Peygamber’in do¤um ay› olan Rebîülevvel

ay›nda âyinin bu flekli mutlaka uygulan›r-

d›.108

Yine Sâdîli¤e mahsus kalbî zikirde ger-

çekleflen bir özellik daha vard›r: fieyh

efendi ile karfl›s›nda duran dervifl göz gö-

ze bak›fl›rlar, dervifl bir kal›p gibi donarak

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

Muhtâr Efendi gibi fleyhlerinin biyografi-
sini içermekte, dönemin tasavvufî hayat›n›
yans›tmaktad›r. bkz. H. Mahmut Yücer,
“Eyüp’te Tâtûniye Tekkesi ve Tenflîtü’l-
Muhibbîn bi Menâk›b-› Hoca hüsâmed-
din”, Tasavvuf, sy. 9 Temmuz-Aral›k
2002.

94 Muhammed el-Burhanpûrî
(1029/1620)’nin Merâtib-ü Vücûd ba-
hislerini anlatan eserinin flerhidir. (Türk-
çe, ‹stanbul 1342)

95 Türkçedir. Arapça’daki harf, zarf
ve baz› isimlere dairdir. Vassâf, I, 356.

96 Îsagocî adl› mant›k kitab›n›n fler-
hidir. (telîfi 1310/1892)

97 S. Ktp., YB, nr. 2038. en-Nûr
âyetinin Arapça Tefsîridir. 

98 S. Ktp., Tâhir A¤a, nr. 477; Ecel
hakk›ndaki sorulara cevaplardan oluflur. 

99 S. Ktp., YB, 2035. Arapça Elif
Efendi’nin özdeyifllerini ihtivâ etmektedir. 

100 S. Ktp., YB, 2035, vr. 37-49.
Zikir ve âdâba dairdir. 

101 S. Ktp., YB, nr. 2035, vr. 51-
81. Akâide dairdir. 

102 S. Ktp., YB, nr. 2036. Hz Ali
Efendimizin nefisle ilgili sorulan sorulara
verdi¤i cevaplardan oluflmaktad›r. 

103 Namazda Sûrelerin Türkçe
okunmas›n›n câiz olmad›¤›na dair bir
eserdir. 

104 Vefât›na k›sa bir süre kaleme al-
m›fl ve Darvin nazariyesini tenkit etmifltir. 

105 Kaynaklarda geçmesine ra¤men
yeri tespit edilememifltir. 

106 Ifl›n, “Sâdîlik”, DB‹A, VI, 391. 
107 ‹nançer, Ayn› yer. Sâdîlikte on

iki esmâ üzere talîm üslûlü uygulanmak-
tad›r: Lâ ilâhe illallah, Allah, Hû, Hak,
Hay, Kayyûm, Kahhâr, Vâhid, Azîz,
Vedûd, Vehhâb, Müheymin. Vassâf, ay-
n› yer.

108 Ayn› yer. 
109 Ayn› yer. fiemsî, YYââddiiggâârr, s.

381-382. Ayr›ca bkz. ‹smail Akbulut
Bursa’da Sâdiyye Kültürü ve Zincirî Ali
Efendi Dergâh›, (YL. Tezi) Bursa 1997.
Sâdiyye meflâyihi daha çok havâs ilimle-
rine vukûfiyeti, halkla iç içe yaflamalar›,
kerâmetleri onlar›n yarar›na kullanmala-
r›yla tan›nmaktad›rlar. Mesela Bursa
Zincirî Ali Efendi Dergâh› fieyh i Musta-
fa Efendi (1212/1797), haks›z yere kâtil-
lik iddias›yla idam edilmek üzere olan bir
genci dara¤ac›nda dondurup idamdan
sonra ay›ltt›¤› için tekkesinin ad› “Don-
durma Tekkesi” ne ç›km›fl, bu târihten
sonra da o adla an›lm›flt›r. fieyh Mustafa
Efendi’nin tarîkat silsilesi ‹stanbul Etye-
mez Dergâh› kurucusu fieyh Ali Hulûsî
Efendi (1197/1782)’ye dayanmaktad›r.
Önceleri Bursa Hâce Muslihiddin Mekte-
bi’nde Sâdiyye âyinleri icrâ ederken yeri-
ne geçen o¤lu fieyh Mehmed Saîd el-Hüs-
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hareketsiz kal›r, âyinin sonunda yine fley-

hin bak›fl› ile eski haline döner. Buna “Sâ-
dî dondurmas›” denilir.109

Sâdî tarikat› mensuplar›, tarikat›n as›l

merkezi olan fiam’da, Emeviye Camii’nde

cuma namazlar›ndan sonra âyin düzenler-

lerdi. Merkezdeki bu usûlün yans›mas›

olarak ‹stanbul’da da Ayasofya Camii’nde

özellikle kadir geceleri, Sâdî âyini düzen-

lenirdi.110

Sâdî tarikat›na mahsus bir di¤er husus,
özel “nevbe”111 törenleridir. Nevbe töre-
ninde tevhidhanede bulunan herkes vur-
mal› saz kullan›r. fieyh efendi, zâkirbafl›,
seyitler ve on iki yafl›ndan küçük fleyh ço-
cuklar› halîle; halîfeler ile misafir fleyhler
nevbe; zâkirler kudüm; bütün dervifller
bendir ve mazhar vururlar. Bu âyinde, ön-
ce “nevbe takdimi” denilen yerde ve gök-
teki her varl›¤›n Allah’› zikretmekte oldu-
¤unu belirten Kur’an ayetleri zâkirbafl› ta-
raf›ndan okunur. Sonra Mevlânâ’n›n Mes-
nevî’sinden al›nan Hz. Peygamber’in Me-
dine Mescidi’nde minber yap›lmadan ön-
ce s›rt›n› dayayarak hutbe okudu¤u dire-
¤in (veya kuru hurma a¤ac› gövdesinin)
minberin yap›lmas› ve Hz. Peygamber’in
art›k s›rt›n› dayamamas› ile ayr›l›k ac›s›n-
dan a¤lay›p inlemesini anlatan menk›be,
yine özel bestesi ile okunur. Bundan sonra
bütün sazlar vurularak “illallah Hay” ve
“Allah yâ Dâim” zikrine bafllan›r. Sâdîli¤e
mahsus bu zikir tarz›na “tulûbî nevbe” de-
nir. Sâdî âyinlerinde ve özellikle nevbe tö-
reninde Arapça güfteli fluguller okunursa
da, a¤›rl›k Türkçe ilâhîlerdedir.112

‹stanbul’da Sâdîli¤in faaliyet gösteren

kollar›, birtak›m geleneklerini muhafaza

etmelerinin yan› s›ra, müsikîde Türk ve ‹s-

tanbul kültürü etkisi alt›nda geliflme gös-

termifltir.113

Tekke ve zâviyelerin kapat›ld›¤› 1925
tarihine gelindi¤inde, Eyüp Sâdî tekkeleri
içerisinde gelene¤ini ve canl›l›¤›n› Lagari
Tekkesi, Hasîrizâde Dergâh›’n›n muhafa-

za etti¤i görülmektedir. Öyle anlafl›l›yor
ki XX. yüzy›l›n bafllar›nda; savafllar, göç-
ler, tekke vak›flar›na müdaheleler dahas›
ehliyetli fleyhlerin bulunmamas› gibi ne-
denlerle ‹stanbul tekkelerinin bafl›na ge-
lenler Eyüp Sâdî tekkelerinin de bafl›na
gelmifltir.

C-Devlet Erkân› 
ve Sâdîlik
Sanayi ça¤› denilen XIX. as›rda örgütlü

toplum olma zorunlulu¤u do¤mufl, mües-
seseleflme için gayretler bafllam›flt›. Bütün
bunlar da bürokrasiyi ve resmî denetimi
gerekli k›l›yordu. Sosyal bir kurum olan
tekkeler ise bu döneme kadar kendi kural
ve kaideleri içerisinde çal›flmalar›n› yürüt-

müfllerdi114. 
‹dare ad›na tekkeler üzerindeki ilk dü-

zenlemelerin XVIII. asr›n bafllar›ndan iti-
baren bafllad›¤›n› görmekteyiz. Hüseyin
Vassâf, Eyüp Kad›l›¤›’ndan Tafll›burun
Tekkesi fleyhli¤ine geçen Gözo¤lu fieyh
Hüseyin Efendi (1151/1738)’nin fermanla
Sâdiyye meflâyihi üzerine fieyhülmeflâyih
tayin edildi¤ini haber verir ve Sâdîler üze-
rine ilk fieyhülmeflâyih tayininin
1140/1727’de inzivâya çekilen fieyh Ab-
dusselâm fieybânî ile bafllam›fl olma ihti-

malini ileri sürer115.
‹bnülemin’in kayd›na göre de, II. Mah-

mud sevdi¤i ve ara s›ra ziyaret etti¤i Süt-
lüce Hasîrizâde Tekkesi fleyhi Süleyman
S›dkî Efendi (ö.1253/1837)’yi, Bedevî ve
Sâdî meflâyihi üzerine mümeyyiz ve fiey-
hülmeflâyih tayin etmifl, bu hususta ferman

yay›nlam›flt›r116. 
Ancak kaynaklarda di¤er tarikatlardan

ayr› olarak Sâdî organizasyonu için geçer-
li görünen reîsülmeflâyih tayini hususunun
daha sonra devam etmedi¤i anlafl›lmakta-
d›r. Öyle görülüyor ki Sâdîlik de di¤er ta-
rîkatlar gibi ayn› kategoride de¤erlendiril-
mifl özel murâk›pl›k yerine genel tekke ku-
rumu içerisinde de¤erlendirilmifl, daha
sonra MM Nezâretine ba¤lanm›flt›r.

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

nî Efendi (1230/1815)’de tarîkat düfl-
man› ve tezyif amac›yla dergâha gelmifl
iki kifliyi mahfilde dondurmas›, akabin-
de de dervifl etmesi gibi kerâmetlerle ta-
n›nm›flt›r. fieyh Mustafa Efendi’nin
Bursa flehrini zararl› bir y›landan kur-
tarmas› ve karfl›l›¤›nda flehir müteselli-
minin hediye etti¤i 500 kuruflluk vak›f
için bkz. bkz. fiemsî, YYââddiiggâârr, s. 382-
83.

110 Ayn› yer. 
111 Nevbe, sahan kapa¤›na benzer

bir kap üzerine gerilmifl deriye, bir kay›fl
ile ritmik darbeler vurularak çal›nan de-
¤iflik çap ve büyüklükteki vurmal› saz-
d›r. bk. ‹nançer, ayn› yer. 

112 ‹nançer, ayn› yer. 
113 ‹nançer, “Sâdîlik/Sâdîlikte Zi-

kir Usulü ve Musiki”, DB‹A, VI, 394-
395. 

114 Tekkelerde fleyh efendilerin ken-
dinden sonraki vekîlini yetifltirdi¤i, halî-
fe veya ö¤renciler aras›ndan seçti¤ini
bilmekteyiz. Yetifltirilen halîfeler farkl›
bölgelerde irflâd faaliyetlerine gönderilir-
ken, bunlar aras›ndan en erfledi, hoca-
s›ndan sonra merkeze postniflîn olmakta-
d›r. Bu intihâb ifline resmî veya gayri
resmî hiçbir müdahale olamazd›. Prob-
lemler ç›km›yor de¤ildi. Özellikle büyük
maddî varl›¤› olan zâviyelerde mütevellî
problemi yaflan›yordu ancak bunlar da
özel fermanlarla, mahkeme kararlar›yla
veya pâyitahttan gönderilen özel görev-
lilerin hakemli¤inde çözülüyordu. ‹stan-
bul ve Bursa gibi büyük flehirlerde mu-
tasavv›flar aras›nda ç›kan problemler de
herkesin ilmî ve manevî yönüne sayg›
duydu¤u meflâyihin hakemli¤inde hal-
loluyordu. Daha çok sayg›ya dayal›
bu otoritelere devletin de destek oldu¤u,
k›smî yetki verdi¤i, yani bir yönü mu-
habbete di¤er taraf› saraya bakan yar›
resmî diyebilece¤imiz fieyhülmeflâyihlik
makam›n›n ihdâs edildi¤i anlafl›lmakta-
d›r. fieyhülmeflâyihlerin daha çok ma-
nevî kemâline inan›lan fleyhler için uy-
gun tekke veya sahibi kalmam›fl tekkele-
re uygun fleyh bulunmas› amac›yla
gayret gösterip fieyhülislâm veya Sad-
râzam nezdinde giriflimde bulundu¤u,
ço¤unlu¤u arz tarz›ndaki bu tekliflerin
ricâ gibi alg›lanarak çözüm üretildi¤i
görülmektedir.

115 Vassâf, SSeeffîînnee, I, 342.
116 ‹bnülemin, aa..gg..ee.., X, 1671. 
117 Ebu’l-Vefâ fieyh ‹brahim Sâdî

fieybânî’nin halîfesi Muhammed Ziyâd
Efendi, fiam yak›nlar›nda bulunan ve
Kadem köyündeki, içerisinde “kadem-i
flerîf”in de bulundu¤u mescidi yapt›rm›fl-
t›r. Sultan I. Abdulhamid’in ‹stanbul’a
davet etmesi üzerine, 26 Cemaziyelâhir
1198/17 May›s 1784’te “kadem-i fle-
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Muhammed Ziyâd Efendi, Sultan I. Ab-

dulhamid’in ‹stanbul’a davet etmesi üzeri-

ne pâyitahta gelmifl117, devlet erkân› nez-

dinde sayg› görmüfl,118 Hac› Muhammed

Vehbî Efendi (ö.1303/1885) uzun süre

Veliahd Reflâd’a Farsça muallimli¤i yap-

m›flt›r.119
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rîf”i bafl›n›n üstüne koyup yürüyerek ‹s-
tanbul’a getirmifltir. Muhammed Ziyâd
Efendi bu nedenle çok büyük hürmet ve iti-
bar görmüfltür. Vassâf, a.g.e., I, 363; Ta-
bibzâde, a.g.e., s. 20. Fikret Sar›cao¤lu,
Kendi Kaleminden Bir Padiflah›n Portresi:
Sultan I. Abdülhamid, ‹stanbul 2001, s.
74. 

118 Sultan I. Abdülhamid döneminin
nüfuzlu fleyhlerinden biri olan Muhammed
Ziyad Efendi’nin, baflta Sadrazam Halil
Hamid Pafla olmak üzere pek çok üst dü-
zey devlet yöneticisini kendisine intisap et-
tirmek suretiyle Sâdîli¤e ‹stanbul’daki ta-
rikatlar aras›nda güçlü bir statü kazan-
d›rm›flt›r. Tekkenin yönetimi kendisinden
sonra posta geçen aile üyesi fleyhler tara-
f›ndan yürütülmüfltür. Mesela Kadem-i
fierif Tekkesi’nin bulundu¤u arsada önce-
leri Kap›c›bafl› Kona¤› vard›. Sadrazam
Halil Hamid Pafla (ö.1200/1785) derhal
bu arsay› sat›n alm›fl ve üzerine tekke ya-
p›lmak üzere vakfetmifltir. 1190/1776’da
tekkenin inflâat› tamamlanm›fl ve Muham-
med Ziyâd Efendi’ye teslim edilmifltir.

119 Ege k›y›lar›nda etkinli¤iyle tan›-
nan ve Sâdiyye’den Ko¤ac› Dergâh› fley-
hi Mehmed Gâlib Efendi’nin halîfelerinden
olan Hac› Muhammed Vehbî Efendi
(ö.1303/1885) uzun süre Veliahd Re-
flâd’a Farsça muallimli¤i yapm›fl, bafllan-
g›çta Sultan II. Abdülhamid ile samimi
arkadafl olmalar›na ra¤men daha sonra
bu iliflkilerden kuflkulan›larak ‹zmir Paye-
siyle memleketi Yeniflehir’e gönderilmifltir.
1297/1880’de buras› Yunanl›larca iflgal
edilince ailesiyle birlikte ‹zmir’e tafl›nm›fl-
t›r. Vassâf,, SSeeffîînnee, I, 368.
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Vak›f yoluyla kurulmufl sosyal ve e¤it-
sel ifllevli kurulufllar aras›nda önemli bir
yere sahip olan kütüphanelerin, Osmanl›
mimarisinde müstakil yap›lar fleklinde, ti-
polojik aç›dan yeni bir yap› tipi olarak
karfl›m›za ç›kmalar›, ancak 17. yüzy›l›n
ikinci yar›s›ndan itibaren olmufltur. As›l
geliflimini 18. ve 19. yüzy›llar aras›nda bu-
lan bu yap›lar, günümüzde okuyucuya
hizmeti amaçlayan kütüphanecilik anlay›-
fl›n›n aksine, kitab›n veya koleksiyonun
korunmas›n› esas alan bir yaklafl›mla mey-
dana getirilmifllerdir. Bânileri/ kurucular›
taraf›ndan, kitaplar›n korunmas›na iliflkin
kesin olarak belirlenmifl kurallar çerçeve-
sinde haz›rlanm›fl vak›f senetleriyle idare
edilen bu kurulufllar›n tasar›m süreçlerinde
ve özellikle de planlar›nda, koleksiyonun
korunaca¤› yerlere uygun çözümlemeler
belirleyici faktör olarak karfl›m›za ç›kmak-
tad›r.1

Vakf etme yöntemiyle kurulmufl olan
Osmanl› kütüphanelerinin geçmifli 15.
yüzy›la kadar inmektedir. “ Allah’›n r›zas›-
n› kazanma niyetiyle ”, kamu hizmeti gö-
recek bir amaca yönelik olarak kurulan va-
k›f yap›lar› içerisinde yer alan kütüphane-
lerin kurulufl amac›n›n temelinde, “dine
dayal› toplumsal düzeni kurmak ya da ya-
flatmak ” yatmaktad›r.2

Eski bir kütüphane katalo¤unda bilim-
sel kitaplar›n kaybolmamas›n›n amac›, “ il-

mi eserlerle ilgilenip onlara itina etmek,
onlar› kendi hallerine b›rak›p yok olmala-
r› için de¤il, okunup ihya edilmeleri için
bize gerekli olmufltur. Bu gayret dini ihya
etmek oldu¤u için sevab› çok mükafat› he-
saps›zd›r.” fleklinde aç›klanm›flt›r.3 Bu
amac› gerçeklefltirmek için cami ve med-
rese say›s›n› artt›rmak, amaca hizmet ede-
cek kitaplar› toplamak ve kurulan / kurula-
cak olan vak›f kütüphaneleri yoluyla daha
genifl kitlelere sunmak, hem kamuya / hal-
ka hizmet etmek hem de Allah’›n r›zas›n›
kazanma amac› gerçekleflmifltir.

Burada genel hatlar›yla k›saca tan›tma-
ya çal›flaca¤›m›z kütüphaneler, kütüphane
yapt›rma ve vakf etme gelene¤i aç›s›ndan
zengin bir semt olan Eyüp ilçesi dahilinde
bulunan müstakil ve ba¤›ms›z vak›f kütüp-
hanelerini içermektedir. Müstakil ve ba-
¤›ms›z kütüphane nitelemesi burada; yal-
n›zca kütüphane ifllevini yerine getirmek
amac›yla infla edilmifl, kendilerine ait bir
bina içinde hizmet veren yap›lar› kapsa-
maktad›r. 

Bu ba¤lamda, Eyüp ilçesi dahilinde
müstakil vak›f kütüphaneleri nitelemesine
ya da s›n›flamas›na uygun yaln›zca üç adet
kütüphane mevcuttur. Bunlar s›ras›yla HHaa--
cc›› BBeeflfliirr AA¤¤aa KKüüttüüpphhaanneessii,, HHüüssrreevv PPaaflflaa
KKüüttüüpphhaanneessii vvee HHaassaann HHüüssnnüü PPaaflflaa KKüü--
ttüüpphhaanneessii’’dir. 

Bu noktada incelememizin niteli¤ine

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

1 ‹stanbul’da müstakil olarak infla
adilmifl kütüphane yap›lar› kronolojik
olarak flöyledir : Çemberlitafl’ta Köp-
rülü Mehmet Pafla (1661), Saraç-
hane’deki Amcazade Hüseyin Pafla
(1700), Beyaz›t’ta Çorlulu Ali Pafla
(1709), fiehzadebafl›’nda fiehit Ali
Pafla (1715) ve Damad ‹brahim Pafla
(1720), Topkap› Saray› içinde III.
Ahmet (1719), Üsküdar’da Ahmediye
(1722) ), Hac› Selim A¤a (1782) ve
Aziz Mahmud Hüdai Efendi
(1899/1900), Davutpafla’da
Hekimo¤lu Ali Pafla (1735), Ayasof-
ya içinde Ayasofya (1740), Sultan-
hamam’da Aflir Efendi (1741),
Eminönü Bahçekap›’da Hamidiye
(1780), Vefa’da At›f Efendi (1741),
Fatih Camii avlusunda Fatih (1742),
Ca¤alo¤lu’nda Hac› Beflir A¤a
(1744/45) ve Esad Efendi (1848),
Nuruosmaniye (1755), Laleli’de
Rag›p Pafla (1763), Fatih Çarflam-
ba’da Murad Molla (1775), Beyo¤-
lu’nda Halet Efendi (1819),
Yedikule’de Küçük Efendi Manzûmesi
(1825?), Eyüp’te Hac› Beflir A¤a
(1734/35), Hasan Hüsnü Pafla
(1896) ve Hüsrev Pafla (1741)
Kütüphaneleri. Bu listeye ayr›ca
günümüze ulaflmayan, sadece temel
kal›nt›s› fleklinde kalm›fl E’bul Hüda ve
Üsküdar Sultantepesi’ndeki Mirza-
zâde Mehmed Efendi Kütüphanelerini
de (yaklafl›k 1730) katmak gerekir.

2 Meral Alpay, “De¤iflen Kütüp-
hane Anlay›fl› ve Münif Pafla“, TTüürr--
kkiisscchhee MMiisszzeelllleenn.. RRoobbeerrtt AAnnhheeggggeerr AArr--
mmaa¤¤aann››, Varia Turcica IX, Editions
Divit Press, s. 19 Ins.François
d’Etudes Anatoliennes 1987, s. 19 

3 ‹. E. Erünsal, TTüürrkk KKüüttüüpp--
hhaanneelleerrii TTaarriihhii IIII, KKuurruulluuflflttaann TTaann--
zziimmaatt’’aa KKaaddaarr OOssmmaannll›› VVaakk››ff KKüüttüüpp--
hhaanneelleerrii.. Atatürk Kültür Merkezi
Yay., Ankara 1988, s. 280

Resim 1. Çemberlitafl

Köprülü Mehmed Pafla

Kütüphanesi
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4 ‹. Erünsal, yyaaggee..,, s. 19

uyan bu üç kütüphanenin tan›mlamalar›na
geçmeden önce, ‹stanbul ölçe¤inde yer
alan vak›f kütüphanelerinin genel de¤er-

lendirmelerine ana hatlar›yla bakmak ye-
rinde olacakt›r.

Fetih öncesi ve sonras›nda, ‹stanbul’da
veya imparatorluk s›n›rlar› içinde bulunan
di¤er yerleflim yerlerinde, dini ve sosyal
amaca hizmet eden birçok kurumun bün-
yesinde, vak›f yoluyla kurulmufl kütüpha-
ne say›s›n›n fazla oldu¤u görülmektedir.
Ancak tüm bu kütüphaneler bir yap› için-
de veya bir yap›ya ba¤l› olarak ya da ev-
lerde, ço¤unlukla bir oda, bir dolap veya
bir raf fleklinde vakf edilmifl örneklerdir. 

Genel olarak , ‹stanbul’da kurulan ilk
kütüphanenin Eski Saray’daki kütüphane
oldu¤u kabul edilirken; Eyüp Külliyesi’nde
kurulan kütüphane de, 990 H./ 1582 tarih-
li bir vak›f kayd› kopyas›nda içinde bir ha-
zine-i kütübden söz edilmesi dolay›s›yla,
ilk vak›f kütüphanesi olarak kabul edil-
mektedir.4

1661 y›l›nda dönemin sadrazam› Faz›l
Ahmed Pafla taraf›ndan, babas› Köprülü
Mehmed Pafla ad›na Çemberlitafl’ta yapt›-
r›lm›fl olan Köprülü Mehmed Pafla Kütüp-
hanesi ise yaln›zca kitapl›k ifllevi için ta-
sarlanm›fl müstakil kütüphane yap›lar›n›n
ilk örne¤idir. (RES‹M 1)

Mimari alandaki bu yeni yap› tipinin ‹s-
tanbul genelindeki kent içi da¤›l›m›na ba-
k›ld›¤›nda, tarihi yar›madada sur içinde
yo¤unluk kazand›klar›, sur d›fl›nda ise
Eyüp ve Üsküdar’da topland›klar› gözlen-
mektedir. Kent içindeki konumland›r›lma-
lar›nda ço¤unlukla ana arterlerde, geçmifl
dönemlerde yap›lm›fl yap›lar›n yak›nlar›n-
da, özellikle de bir baflka e¤itim kurumu
olan medrese ve s›byan mekteplerinin ya-
n›na veya yak›n›na infla edilmifl olmalar›
dikkati çeker. 18. yüzy›lda yap›m› fazlala-
flan di¤er vak›f bina türleri aras›nda yer
alan medrese ve s›byan mekteplerinin ifl-
levsel aç›dan kütüphanelere yak›n olmas›
ve birbirlerini tamamlamalar› aç›s›ndan bu
ola¤and›r.

Tamamen vak›f yoluyla kurulmufllar,
bânilerin düzenledi¤i vakfiyelerde yer

Resim 2. III. Ahmet Kütüphanesi

Resim 3. Ahmediye Kütüp-
hanesi, Üsküdar
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alan flartlar dahilinde yönetilmifllerdir.
Yerleri, konumlar›, personel say›lar›, sahip
olmalar› gereken vas›flar›, idari aç›dan ya-
p›lmas› gerekenler, koleksiyon say›s›, ki-
taplar›n kullan›lmas›-korunmas› ve ona-
r›mlar›yla ilgili flartlar gibi özellikler vakfi-
ye senetlerinde aç›k ve ayr›nt›l› olarak be-
lirtilmifltir. Vak›f kurulmas› ve iflletilmesi
için kurucular›n yeterli gelir kaynaklar›na
sahip olmas› gerekti¤inden bâniler ço¤un-
lukla sadrazam, dârüssaâde a¤as›, fleyhülis-
lam gibi devlet yönetiminde ileri gelen ki-
fliler olmufltur. Devrin padiflahlar› taraf›n-
dan yapt›r›lm›fl olan kütüphaneler ise yal-
n›zca dört adet ile s›n›rl› kalm›flt›r. Bunlar;
Topkap› Saray› içinde bulunmas› nedeniy-
le ayn› zamanda bir saray kütüphanesi ol-
ma özelli¤ini de tafl›yan III. Ahmet Kütüp-
hanesi (RES‹M 2) , Sultan Mahmut’un
yapt›rm›fl oldu¤u Ayasofya ve Fatih kütüp-
haneleri ile Sultan I. Abdülhamid’in Bah-
çekap›’da yer alan külliyesine dahil Hami-
diye Kütüphanesi’dir. 

Kütüphanelerin kendilerine ait binalar-
da hizmet vermeye bafllamalar›, mimari
alandaki yeni tipolojik oluflumu da bera-
berinde getirmifltir. Böylelikle kitapl›k ya-
p›lar› kent ölçe¤inde, iç mekân ve kütlesel
yönden de vurgulanm›fl olur. 

Günümüzün kütüphanecilik anlay›fl›n-
da okuyucuya hizmet esas iken bu kuru-
lufllarda kitaplar›n korunmas› esas olmufl-
tur. Bu nedenle kütüphanelerin tasar›m sü-
recinde, mimari düzenlemelerinde ve
planlar›nda tamamen kitab›n okunmas›na
ve korunmas›na yönelik çözümlemelerin
getirildi¤i gözlemlenir. Nitekim ‹stanbul
dahilinde yer alan kütüphanelerin planla-
r›nda ve konumland›r›lmalar›nda, kitapla-
r›n sakland›¤› depo olan hazine-i kütübün
yerlefltirilmesinde her bir yap›da farkl› uy-
gulamalar gözlenmektedir.5

Kent dokusu içinde, yer ald›klar› yerle-
re göre de farkl›l›k gösterirler. Etraf›nda
birkaç yap›n›n bir araya gelmesiyle olufl-
mufl kütüphane merkezli manzûmeler flek-

lindeki küçük külliyeler olarak ya da di¤er
külliyeler dahilinde ama kendi müstakil
yap›lar›nda, bazen de eski bir camiye bi-
tifltirilmifl flekilde yerlefltirilmifllerdir. Buna
göre; kütüphanelerin infla edildikleri ve
dahil olduklar› yere göre konumland›r›l-
malar›na bak›ld›¤›nda, üç ana gruptan
bahsedilebilir. 

‹lk grup bir külliyeye veya bir manzû-
meye dahil olan külliye kütüphaneleridir.
Bu kütüphaneler, dahil olduklar› külliye-
den adeta ba¤›ms›z bir yap› gibi düflünül-
müfller, ço¤unlukla kendilerine ait bir avlu
veya bir bahçe içinde yer al›rken, bazen
de bir duvar arac›l›¤›yla, sokaktan veya di-
¤er yap›lardan -mümkün oldu¤u ölçüde-
uzaklaflt›r›lmak istenmifllerdir. Buradaki
amaç sessiz ve sakin bir ortamda çal›flma-

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

5 Daha genifl de¤erlendirmeler için
Bkz. Ayfle Yetiflkin Kubilay..,, XXVVIIIIII..
vvee XXIIXX.. YYüüzzyy››ll ‹‹ssttaannbbuull KKüüttüüpp--
hhaanneelleerriinniinn MMiimmaarriissii.. ‹TÜ Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Sanat Tarihi
Bilim Dal› Yay›nlanmam›fl Doktora
Tezi, ‹stanbul 1998 ; ayn› yazar 

“18 ve 19. Yüzy›l ‹stanbul Vak›f
Kütüphaneleri Üzerine Tipolojik Bir
De¤erlendirme ““.. OOssmmaannll›› MMiimmaarr--
ll››¤¤››nn››nn 77 YYüüzzyy››ll›› ““UUlluussllaarraarraass›› BBiirr
MMiirraass ““ UUlluussllaarraarraass›› KKoonnggrree ((2255--2277
KKaass››mm 11999999)) BBiillddiirriilleerr, Yap›-En-
düstri Merkezi Yay., ‹stanbul 2000,
s. 149-153
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Resim 4. Fatih Kütüpha-
nesi’nin camiye eklendi¤i
bölüm

Resim 5. Çemberlitafl
Köprülü Mehmed Pafla
Kütüphanesi



y› sa¤lamakt›r. Hekimo¤lu Ali Pafla, Ah-
mediye (RES‹M 3), Amcazade Hüseyin
Pafla ve Damat ‹brahim Pafla Kütüphanele-

ri örnek olarak verilirken Eyüp’teki Hac›
Beflir A¤a Kütüphanesi de bu gruba dahil-
dir. 

‹kinci grup, bir yap›ya ba¤l› veya bitiflik
kütüphanelerdir. Var olan bir yap›ya ek-
lemlenmifl örnekleri kapsar. Fatih Ca-
mii’ne ba¤lanan Fatih Kütüphanesi (RE-
S‹M 4) ile Ayasofya’n›n içine eklenen
Ayasofya Kütüphanesi tipik örneklerdir. 

Herhangi bir yap›ya ba¤l› olmaks›z›n,
kendilerine ait bir bahçe içinde tek bir ya-
p›dan oluflan ba¤›ms›z veya müstakil kü-
tüphaneler üçüncü ve son grubu oluflturur-
lar. Gürültüden uzak, rahat ve sessiz çal›-
fl›labilmesi için kendilerine ait bahçe için-
de infla edilen bu yap›lara örnek olarak,
Köprülü (RES‹M 5), Aflir Efendi, ve At›f
Efendi Kütüphaneleri verilebilir. Konu da-
hilinde incelenen Hüsrev Pafla Kütüpha-
nesi ile Hasan Hüsnü Pafla Kütüphanesi
bu gruba girer. 

Kütüphaneleri, tipolojisi aç›s›ndan da
dört gruba ay›rmak olas›d›r: 

‹lk kütüphaneler, tek kubbeli cami pla-
n›n› yineleyen tek hacimli, tek kubbeli ve
son cemaat yerini and›ran bir ön girifl
mekân›na sahip yap›larken (örne¤in Köp-
rülü Kütüphanesi (RES‹M 6), Amcazade
Hüseyin Pafla Kütüphanesi, Ahmediye
Kütüphanesi), 18. yüzy›l bafllar›nda bu ge-
leneksel flemadan ayr›larak, kendine özgü
yeni flemalar›n elde edildi¤i ikinci bir grup
ile karfl›lafl›l›r: Kubbeli kare mekân, tonoz
ile örtülü dikdörtgen bir ek mekân›n ek-
lenmesiyle geniflletilmifltir. Tipik uygula-
mas›n› Köprülü Kütüphanesi’nde gördü-
¤ümüz ilk örneklerdeki son cemaat yeri
modelindeki girifl hacmi, burada yerini ka-
pal› tonozlu bir mekâna b›rakm›flt›r. Nite-
kim konumuz dahilinde incelenen Hüsrev
Pafla Kütüphanesi’nin kubbeli odas›nda ve
Hasan Hüsnü Pafla Kütüphanesi’nde bu
uygulamay› görebilece¤imiz örnekler ara-
s›ndad›r. Bu tip kütüphanelerin bir di¤er
ortak özellikleri ise çok hacimli olmalar›-
d›r. fiehit Ali Pafla (RES‹M 7), Aflir Efendi,
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Resim 6. Çem-
berlitafl Köprülü

Mehmed Pafla
Kütüphanesi Plan›

Resim 7. Vefa,
fiehit Ali Pafla

Kütüphanesi Plan›



Ayasofya, Hamidiye, Üsküdar Hac› Selim
A¤a Kütüphanesi di¤er örnekler aras›nda
say›labilir. 

Üçüncü gruba giren örneklerde, kubbe-
li kare mekân, üç yanda eyvan benzeri
dikdörtgen tonozlarla geniflletilerek mer-
kezi konuma getirilmifltir. fiehzade Ca-
mii’nin yonca fleklindeki plan›na benze-
yen bu uygulamada yar›m kubbeler yerini
tonozlara b›rakm›flt›r. Aralar›nda Fatih
Kütüphanesi, Rag›p Pafla ve Murat Molla
Kütüphanesi gibi örneklerin yer ald›¤› bu
merkezi mekânl› kütüphaneler, plan aç›-
s›ndan, genel olarak di¤er kütüphanelerin
en geliflmifl ve ilginç örneklerini sunarlar.
(RES‹M 8)

Dördüncü ve son grup ise, Nuruosma-
niye ve At›f Efendi Kütüphaneleri ile tem-
sil edilirken ayn› zamanda, gerek di¤er ör-
neklerden farkl› olarak ele al›nan planla-
r›nda ve örtü sisteminde, gerekse ayr›nt›-
lar›nda, infla edildikleri dönemin tipik ve
hatta unique örneklerini olufltururlar.
Merkezi mekân anlay›fl› burada da kulla-
n›lmakla birlikte, eliptik veya oval planla-
r› ile de¤iflik olarak çözümlenmifl tonoz
örtülerinde aç›k bir Barok vurgusu görülür.
(RES‹M 9) 

Yukar›da ana hatlar›yla tan›t›lmaya ça-
l›fl›lan vak›f kütüphanelerini, 18. yüzy›l
Osmanl› mimarisinde yepyeni modeller
yaratma potansiyelinin ortaya konuldu¤u-
nu belgeleyen örnekler olarak da de¤er-
lendirmek olas›d›r. 

HACI BEfi‹R A⁄A 
KÜTÜPHANES‹
Eyüp’teki üç kütüphaneden ilki Baba

Haydar Mahallesi, Balc› yokuflunda yer
alan Hac› Beflir A¤a Kütüphanesidir. Man-
zûme, dârülhadis, kütüphane, s›byan mek-
tebi ve çeflmeden oluflmaktad›r. 

Sultan III. Ahmet ve I. Mahmut devirle-
rinin dârüssaâde a¤as› olan (Hac›) Beflir
A¤a taraf›ndan ‹stanbul’da yapt›r›lan iki
manzûmeden biridir. Beflir A¤a’n›n Ca¤a-

lo¤lu’nda yer alan külliyesi d›fl›nda Medi-
ne ve Zifltovi’de de külliyesi vard›r. Bu kül-
liyelerin medreselerinde birer kütüphane
bulunmaktad›r.

Dârülhadis’in, “Câmi-i ilm-i amel dâr-›
hadîs-i zîbâ” olarak düflülmüfl kitabesine
göre, manzûme 1147 H. / 1734-35 y›l›nda
infla edilmifltir. 18. yüzy›lda kurulmufl baz›
büyük vak›f kütüphanelerinde görülen bir-
den fazla hâf›z-› kütübün görevlendirilme-
si özelli¤i, Hac› Beflir A¤a Kütüphane-
si’nde de uygulanm›flt›r. Kitaplar› koru-
makla görevli olan hâf›z-› kütüb görevi
için, ikisi medrese talebelerinden olmak
üzere toplam üç kiflinin görevlendirilmesi,
böylesine küçük çaptaki bir kütüphane
için ilginçtir. Kitaplar›n d›flar›ya ç›kar›l-
mas› ve daha da ileri gidilerek medrese
içinde dahi dolaflt›r›lmas› kesinlikle yasak-
lanm›fl oldu¤undan, kütüphanenin her gün
aç›k olmas› flart› getirilmifltir. Kataloglama
iflini yapacak olan katib-i kütüp, bevvap ve
ferrafl›n medrese talebeleri içinden atan-
mas› istenmifltir. Kütüphane görevlilerinin
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Resim 8. Fatih Kütüp-
hanesi Plan›



a¤›rl›kl› olarak medresede ö¤renim gören
talebeler aras›ndan seçilmesi, ö¤renim
gördükleri ve bar›nd›klar› yere ba¤l›l›k ve
sorumluluklar›n› yerine getirmeleri aç›s›n-
dan dikkat çekicidir.

Yayvan kemerli bir kap› ile bir avluya
geçilir. Bat›da çeflme ve s›byan mektebi

bulunur. Merdivenle ç›k›lan darülhadisin
L fleklinde yerlefltirilmifl sekiz odas› vard›r.
Do¤u ucunda ise dershane yer al›r. 

HÜSREV PAfiA 
KÜTÜPHANES‹
Eyüp’te yer alan ikinci ve bugün en iyi

durumda olan Hüsrev Pafla Kütüphanesi
ise Merkez Mahallesi’nde, Bostan ‹skelesi
Soka¤› üzerinde, Hüsrev Pafla Türbesi’nin
karfl›s›nda, türbe, tekke, çeflmeden olufl-
mufl küçük bir 19.yüzy›l külliyesine aittir.6

(RES‹M 10)
Küçük çaptaki külliyenin türbesi kütüp-

hanenin karfl›s›nda, tekkenin dervifl hücre-
leri Boyac› Soka¤›’n›n bat›s›nda, çeflme ve
di¤er yap›lar ise kütüphanenin arkas›nda
yer almaktad›r.

Kütüphanenin, kitabesi olmad›¤›ndan
yap›m tarihi kesin olarak söylenememekle
birlikte, genel olarak girifl kap›s›n›n üstün-
de tafla oyulmufl olan 1255 H. /1839 tarihi
esas al›nmaktad›r.

Vakfiyesi 1270 H./1853-54 tarihinde
düzenlenmifl olan kütüphanenin koleksi-
yonunu oluflturan kitaplardaki vak›f mü-
hürleri ise 1271 H./ 1855-56 tarihini tafl›-
maktad›r. Hüsrev Pafla vakfiyesinde 1015
cilt kitab›n “talebe-i ulûm ve sâir erbâb-›
istifade” için ba¤›fllad›¤›n› belirtmektedir.
Katalo¤u, Defter-i Kütübhâne-i Hüsrev
Pafla ad›yla bas›lm›flt›r. Kitaplar 1957 y›-
l›nda Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakle-
dilmifl, bina bir süre Halk Kütüphanesi
olarak kullan›lmaya devam etmifltir. 1999
y›l›ndan beri ise bofltur. 7

Sultan III. Selim, II. Mahmut ve Abdül-
mecid dönemlerinde çeflitli devlet görev-
lerinde bulunmufl ve sadrazaml›k yapm›fl
olan Hüsrev Mehmed Pafla (1756 ?-1855),
Çavuflbafl› Said Efendi’nin kölesi olup, da-
ha sonra Enderun’a kabul edildi. Sultan III.
Selim devrinin ›slahat taraftarlar› aras›nda
yer ald›. II. Mahmud döneminde ise yeni
orduyu kurmak üzere seraskerlik makam›-
na getirildi. Çeflitli yerlerde valilik, seras-
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6 Kütüphanenin
mimar›n›n kim oldu¤u bilin-
memektedir, ancak Behçet
Ünsal kütüphaneleri plan-
lar›ndan yola ç›karak in-
celedi¤i makalesinde yap›n›n
mimar›n›n yabanc› ola-
bilece¤i yolunda bir görüfl
bildirir. Ancak bunu neye
dayanarak yapt›¤›
konusunda bir bilgi yoktur.
Bkz. Behçet Ünsal, “ Türk
Vakf› ‹stanbul Kütüp-
hanelerinin Mimari  Yön-
temi “. VVaakk››ffllaarr DDeerrggiissii, S.
18 (1984), s. 95-124 Yap›,
tipik bir Tanzimat dönemi
yap›s› olup ampir üslup-
tad›r. 1831-1852 y›llar›
aras›nda Ebniye Hassa
Müdürü olarak Abdülhalim
Efendi’nin görev yapt›¤›
belirtilmelidir.

7 N. Bayraktar., “ 19. Yüz-
y›lda Vak›f Kütüphane
Gelene¤inden Örnekler ““,, OOss--
mmaannll›› DDeevvlleettiinnddee BBiilliimm KKüüllttüürr vvee
KKüüttüüpphhaanneelleerr (Haz. Ö. Bayram
vd.), Türk Kütüphaneciler Der-
ne¤i Yay., Ankara 1999, s. 85 ;
R. Tûba Çavdar., TTaannzziimmaatt’’ttaann
CCuummhhuurriiyyeett’’ee KKaaddaarr OOssmmaannll››
KKüüttüüpphhaanneelleerriinniinn GGeelliiflfliimmii.. ‹Ü.
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kütüp-
hanecilik Bölümü, Bas›lmam›fl
Doktora Tezi, ‹stanbul 1995, s.
14-15 ; Günay Kut- Nedret
Bayraktar (Haz.)., YYaazzmmaa EEsseerr--
lleerrddee VVaakk››ff MMüühhüürrlleerrii, Kültür ve
Turizm Bakanl›¤› Yay., Ankara
1984, s. 98.

Resim 9. Vefa, At›f
Efendi Kütüphanesi

Plan›
Altta, Resim 10.

Hüsrev Pafla Kütüp-
hanesi, ana cephesi
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kerlik, 1811-18 ve 1822-27 y›llar› aras›nda
iki kez kaptan-› deryal›k yapt›. Asakir-i
Mansure-i Muhammediye seraskeri olarak
yönetimde büyük a¤›rl›k kazanm›fl ve
1839 y›l›nda sadrazam olmufltur. Ancak
büyük bir otoritesi olmas›na karfl›l›k 1837
y›l›nda seraskerlik görevinden azledi-
lmifltir. Sultan Abdülmecid’in acemili¤in-
den yararlanarak tekrar devlet kat›nda
sadrazam olarak görev bafl›na geldiyse de
Tanzimat’›n ilan›yla görevden al›nd›. Gö-
revi süresince devlet kat›nda mutlak bir
nüfuz ve kudret sahibi olmufltur.8

Hüsrev Pafla, di¤er baz› vakfiyelerde de
görülece¤i üzere, d›flar›ya kitap ç›kar›lma-
s›n› yasaklam›fl, hâf›z-› kütübleri okuyucu-
lara hizmetin yan›nda, kitaplar›n koruma-
s›yla da görevlendirmifltir. Görevlendiri-
len üç hâf›z-› kütübün maafllar›, yüksek tu-
tulmufltur. 

Enine dikdörtgen bir alan› kaplayan kü-
tüphane üç basamak ile zeminden yüksel-
tilmifl, yaklafl›k 13 x 13.50 m. ölçüsünde-
dir. Plan aç›s›ndan çok mekânl› tiptedir.
Cephede yer alan ana girifl kap›s›ndan, ya-
p›y› ana aks boyunca kat eden bir korido-
ra geçilir. Kare planl› ve kubbeli mekânlar
bu koridora aç›lmaktad›r. (RES‹M 11)

Girifl yönüne göre sol tarafta arka arka-
ya yerlefltirilmifl iki mekân vard›r. Pandan-
tifli kubbe ile örtülmüfl ilk mekân kitap
odas›d›r. Bu odan›n hemen arkas›nda yer
alan aynal› tonozla örtülü ikinci mekân ki-
tap deposudur. Ana cepheye bakan kub-
beli kitap odas› iki büyük pencere ile ay-
d›nlan›rken, arkada yer alan tonozlu
mekânda dört pencere vard›r.

Giriflin sa¤ taraf›nda yer alan kare
mekân ise yine pandantifli kubbe ile örtül-
müfltür ve okuma odas› olarak kullan›lm›fl
olmal›d›r. Okuma odas›, ikisi ana cepheye
di¤er ikisi ise Haliç’e bakan yan cephede
olmak üzere toplam dört pencere ile ay-
d›nlanmaktad›r. 

Düz atk›l› pencereler d›fltan demir par-
makl›kl›d›r. Gün ›fl›¤›ndan yararlan›ld›¤›

için kütüphanelere bol pencere aç›lmas›
karakteristiktir. 

Kubbeler yüksek tutulmufl ve d›fltan
kurflun ile kaplanm›flt›r. Kubbe içlerinde
kahverengi, mor ve koyu k›rm›z› renkli
kalemifli süslemeler vard›r. Kalemifli süsle-
melerde maniyerist tarzda ifllenmifl, pers-
pektif oyunlar› yapan, sütunlu ve yar›m
daire kemerli mimari ayr›nt›lar ile barok
tarz›nda k›vr›ml› bitkisel bezemeler ifllen-
mifltir.

Ayr›ca pandantiflerde, kemer içlerinde
belirli aral›klarla yinelenen çiçek kabart-
malar› mevcuttur.

Yap›n›n ana cephesi ve yan cephesi bü-
tünüyle mermer kapl›yken, di¤er cepheler
tafl-tu¤la almafl›¤›d›r. Ana cephenin orta-
s›nda yer alan yar›m daire kemerli girifl ka-
p›s› ile yanlarda, mekânlar› ayd›nlatan, sö-
veleri mermer silmelerle iyice belirginlefl-
tirilmifl olan dikdörtgen pencereler yap›-
n›n genelinde simetrik bir düzenlemeye
iflaret ederler. Pencerelerin alt ve üst k›-
s›mlar›nda, içlerine bitkisel motifli kabart-
malar ifllenmifl, dikdörtgen panolar yer al-
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8 “ Husrev Mehmed Pafla “,
Mehmed Süreyya , SSiicciillll--ii OOss--
mmaannîî, ( Yay. Haz. N. Akbayar
), Tarih Vakf› Yurt Yay., ‹stan-
bul 1996, C.II, s. 682-683

253

Resim 11. Hüsrev Pafla
Kütüphanesi Plan›



maktad›r. Cephenin köflelerinde pilast›rlar
yer al›r. Süslemeli bir saçak silmesi ile son
bulan cephe, çat›n›n köflelerine yerlefltiri-
len dört adet mermer vazo ile taçland›r›l-
m›flt›r. (RES‹M 12 ve 13) 

Cephede; subasman, parapet ve saçak-
l›k seviyesindeki silmelerle oluflturulan ya-
tay etkiye karfl›l›k, köflelerdeki pilast›rlar
ve yar›m daire kemerli kap›n›n düzenle-
mesinde düfley etki aç›kça kendini belli
eder.

1954 y›l›nda koleksiyon, rutubet nede-
niyle Süleymaniye Kütüphanesi’ne nakle-
dilmifltir. 1960’l› y›llarda kütüphane olarak
kullan›lmaya devam etti¤i, ancak kendi ki-
taplar›yla gidenlerin yararlanabildi¤i bi-
linmektedir. Ayn› y›llarda kubbesi tamir
edilmifl, ›fl›k tertibat› de¤ifltirilmifl ve oku-
yucuya göre ayarlanm›flt›r. 1983 y›l›nda
harap olmas› yüzünden kapat›lan kütüp-
hane, halen bofl ve kapal› olup acilen ona-
r›m› gerekmektedir. Eyüp semtinin tarihi-
ne yönelik araflt›rma merkezi olarak kulla-
n›lmas› önerilerek rölöve, restorasyon
projeleri haz›rlanm›fl, koruma kurulu tara-
f›ndan onaylanm›fl, restore edilmeyi bek-
lemekte oldu¤u ö¤renilmifltir.* 

HASAN HÜSNÜ PAfiA
KÜTÜPHANES‹
Eyüp ‹lçesi, Merkez Mahallesi’nde, Bo-

yac› Sokak üzerinde Hasan Hüsnü Pafla
Türbesi’nin karfl›s›nda yer almaktad›r. Bir
çat› alt›na al›nm›fl tekke, türbe ve kütüpha-
ne birimlerinden oluflan ilginç bir örnek-
tir. (RES‹M 14)

Kütüphane 1314 H. / 1896 tarihli olup
1309 H./1891 tarihli vakfiyesi Vak›flar
Genel Müdürlü¤ü Arflivi Defter 571,
s.249-251’de yer almaktad›r. Sultan II. Ab-
dülhamid’ in bahriye naz›rlar›ndan kap-
tan-› derya Hasan Hüsnü Pafla (1832-
1903), taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Bozcaada-
l› Patrona Hüseyin Pafla’n›n o¤lu olmas›
dolay›s›yla “Bozcaadal›“ lakab›yla bilinir.
1881-82 ve 1882-1903 y›llar› aras›nda

bahriye naz›rl›¤› yapm›flt›r.9

“Kütüphanenin kitap mevcudu
1468’dir. Bunun 1052’si yazma olup 1316
H./1898-99 tarihli ek vakfiye ile 1225 ki-
tap daha vakfedilmifltir. Ayr›ca, kütüpha-
ne ve türbede nâz›rl›kla görevlendirilen
fleyh efendinin ve hâf›z-› kütübün maaflla-
r›na da zam yap›lm›flt›r. 1318 H./1900-
1901 tarihinde tekrar bir ek vakfiye daha
yap›larak görevlilerin maafllar›na yine zam
yap›lm›fl, ayr›ca bir de hâf›z-› kütüb-i sâni
görevlendirilmifltir. Katalo¤u, Defter-i
Kütübhâne-i Hasan Hüsnü Pafla ad› ile ba-
s›lm›flt›r ve kitaplarda vak›f mührü vard›r.
Kitaplar 1942 y›l›nda önce Hüsrev Pafla
Kütüphanesi’ne, sonra 1957 y›l›nda Süley-

maniye Kütüphanesi’ne nakledilmifltir.“10

Arka cephesi Eyüp Camii haziresine
bakan yap› toplulu¤unun ana girifli Boyac›
Sokak üzerinde yer almaktad›r. Ön ve ar-
ka cephelerde yer alan girifl kap›lar› birbi-
rine, ana aksta yer alan ve yap›y› içten si-
metrik olarak iki bölüme ay›ran uzun bir
koridor ile ba¤lan›r. ‹ki yanda yer alan
tekke, türbe ve kütüphane mekânlar› bu
koridora aç›l›rlar. (RES‹M 15 ve 16)

Ana giriflin her iki yan›na karfl›l›kl› ola-
rak yerlefltirilmifl olan iki oda, birer kapal›
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*Tahsisi al›nan kütüphane
2006’da hizmete aç›lacakt›r.

(yay. notu)
9Orhan Bayrak, ‹‹ssttaannbbuull’’ddaa

GGöömmüüllüü MMeeflflhhuurr AAddaammllaarr
((11445533--11997788)), Türkiye An›tlar
Derne¤i   Yay., ‹stanbul 1979,
s. 91

10 G. Kut-N. Bayraktar.,
yyaaggmm., s. 85-86
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türbe flekline dönüfltürülmüfltür. Odalar
kare mekânl› olup ahflap kubbe ile örtül-
müfltür. mekânlar, yar›m daire kemerli iki
uzun pencere ile ayd›nlanmaktad›r. Ayr›ca
yan odalara aç›lan birer iç pencereye sa-
hiptirler. Türbelerden sonra gelen dik-
dörtgen flemal› mekânlardan, sa¤daki kü-
tüphane ile türbedar odas›, soldaki ise
mescid/tevhidhane odas› olarak kullan›l-
maktayd›. 

Arka cepheye bakan kütüphane mekân›
dikdörtgen planl› olup, sonradan aç›lm›fl
bir tepe penceresine sahiptir. Türbe duva-
r›na aç›lm›fl olan iki iç pencerenin her iki
yan›nda yer alan nifller, kitap dolab› olarak
kullan›lm›fl olmal›d›r.

Tu¤la malzemenin kullan›ld›¤› yap›da
mermer ile kaplanm›fl olan ana cephe ol-
dukça simetrik ve neo-klasik düzen yans›-
t›r. D›fl cephe, Hüsrev Pafla Kütüphane-
si’nde de gözlenen yatay ve düfley etki
karfl›tl›¤› fleklinde düzenlenmifl olup, ya-
tay etki subasman, parapet ve çat› seviye-
sindeki silmelerle oluflturulmufltur. 

Yar›m daire kemerli ana girifl kap›s›, ay-
n› yükseklikteki pencereler, kap›n›n iki
yan›ndaki ve köflelerdeki pilastrlar ise dü-
fley etkiyi karfl›lar. Pencerelerin bronz fle-
bekelerinde, dönemin üslubunu yans›tan
bitkisel bezeme kullan›larak, cephenin
neo-klasik tarz›na uyum sa¤lam›flt›r.

“Volta döfleme kullan›lan yap›da kubbe
kasnaklar› putrellerle takviye edilmifltir.
Volta döfleme delikli tu¤lan›n yan› s›ra
marsilya kiremitinin kullan›ld›¤› görü-

lür.“11 (RES‹M 17) Ahflap kubbelerde ve
duvarlarda oldukça harap durumda, yer yer
dökülmüfl kalemifli süslemeler görülmekte-
dir. Kalemifli süslemeler di¤er mekânlarda
da alç› s›va ile kapat›lm›fl olan duvarlar›n
alt›ndan ç›kmaktad›r. (RES‹M 18)

Bu kütüphane 1996 y›l›nda ‹stanbul Bü-
yükflehir Belediyesi taraf›ndan onar›lm›fl-
t›r. Art›k Hasan Hüsnü Pafla’n›n ailesine
geçmifl oldu¤u ve bu nedenle kapal› tutul-
du¤u ö¤renilmifltir. 

Son olarak, meydana getirildikleri vak-
fiyelerde yer alan ve bâniler taraf›ndan be-
lirlenmifl koflullar›n ve amaçlar›n, günümü-
zün moda deyimiyle “okunmas› “ tam ola-
rak yap›ld›¤›nda, ne kadar ayr›nt›l› ve in-
celikli özellikler tafl›d›klar›n›n üzerinde bi-
raz daha durup ona göre de¤erlendirme
yapmak gerekir diye düflünüyorum. Kü-
tüphanelerin, vakfiyelerinde belirtilen ko-
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11E.Füsun Alio¤lu., “
Eyüp’te Baz› 19. Yüzy›l
Yap›lar›nda Yap› Malzemesi ve
Teknolojisi Üzerine Gözlemler “,
TTaarriihhii,, KKüüllttüürrüü vvee SSaannaatt››yyllaa IIII..
EEyyüüppssuullttaann SSeemmppoozzyyuummuu BBiill--
ddiirriilleerrii 8-10 May›s 1998, ‹stan-
bul 1998, s. 208

Resim 13. Hüsrev Pafla
Kütüphanesi pencere
düzeni

Resim 14. Hasan Hüs-
nü Pafla Kütüphanesi

Resim 15. Hasan Hüs-
nü Pafla Kütüphanesi’nin
arka cephesi
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flullar›n uza¤›nda kalmalar› düflündürücü-
dür. Düflündürücü sözcü¤ünün alt›n› bura-
da belirgin bir flekilde çizmek istiyorum.
Yap›ld›klar› dönemden sonra uzun y›llar
koflullara uygun olarak idare edilen ve ya-
flat›lan bu kültür kurumlar›, günümüzde ne
yaz›k ki hak ettikleri flekilde korunama-
makta ve kullan›lamamaktad›r. Büyük öz-
verilerle meydana getirilmifl olan kütüpha-
neler, umar›m ki yak›n gelecekte yine, ku-
rulufl amac›na uygun olarak, yani gerekti¤i
flekilde, yine kütüphane olarak hizmet
vermeye devam ederler. 
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ABDURRAHMAN 
fiEREF BEY
(1853-1925)

Prof.Dr. Atilla ÇET‹N

Z

1942 ‹stanbul Beykoz do¤umlu olan Çetin, s›ras›yla Bursa Erkek Lisesi (1961), 
‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Çapa Yüksek Ö¤retmen Okulu’nu bitirdi (1966).

Bir süre Kars Alparslan Lisesi’nde Tarih Ö¤retmenli¤i (1966-1968) yapan Çetin, 
Baflbakanl›k Arfliv Genel Müdürlü¤ü’nde; Genel Müdür Vekilli¤i görevlerinde bulundu (1970-1981).

1972-1973 y›llar› aras›nda devlet taraf›ndan Fransa’ya (Paris) arflivcilik ihtisas› için gönderildi.  
Dünya ve Tercüman gazetelerinde çal›flt›. 1987’de ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde 

"Tarih Doktoru" unvan›n› alan Çetin, 1988’de Yak›nça¤ Tarihi Doçenti, 1996’da Temmuz ay›nda ayn›
ana bilim dal›nda profesör oldu. 1990’da Tunus’ta araflt›rmalar yapt›. Halen Sakarya Üniversitesi Fen

Edebiyat Fakültesi’nde ö¤retim üyesidir. Yay›nlanm›fl birçok kitab› bulunan Çetin’in çeflitli yerli ve yabanc›
ilmi dergilerde tarih, arflivcilik, kütüphanecilik ve kültür konular›nda birçok makaleleri, çevirileri yay›nland›.

Baz› gazetelerde yaz›lar› neflredildi. Ansiklopedilere maddeler yazd›.
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Meflhurluk konusunda Atatürk
ve ‹brahim Alaeddin Gövsa’n›n
ilgi çekici bir anektodu var-
d›r. Gövsa, Türk ve Dünya
Meflhurlar› adl› eserini
Atatürk’e sunmufl. Atatürk
kitab› inceledikten sonra,
“Beni de, bir eflkiyay› da,
Çak›rcal› Mehmet Efe, ay-
n› kitaba alm›fls›n, bu nas›l
oluyor?” diye sormufl, Gövsa
cevab›nda “Efendim, siz de, Ça-
k›rcal› da halk aras›nda meflhur ki-
flilersiniz, onun için ikinizi de ald›k” flek-
linde yan›tlam›fl.

Abdurrahman fieref Bey de halk ve ay-
d›nlar aras›nda, e¤itimci kimli¤i, yazarl›¤›,
son resmi vak’anüvis olmas›, naz›rl›klar›,
Meclis-i A’yân üyelikleri, baflkanl›¤› ve
TBMM ilk dönemde mebuslu¤u ile ger-
çekten çok tan›nm›fl, ünlü bir flahsiyetti.
Fikir hayat›n›n aç›s›ndan üzerinde durul-
mas›, titiz araflt›rmalar yap›lmas› gerekli
bir büyü¤ümüzdür.

I- Ailesi, e¤itimi
Abdurrahman fieref Bey, Tophâne-i

âmire Muhasebe kâtiplerinden Hasan
Efendi’nin o¤lu olup, annesi fievket-Feza
Han›md›. Ailesini kökeni Anadolu’dan
Safranbolulu idi. 15 Zilkade 1269/20

A¤ustos 1853’te. ‹stanbul’da
Otakç›lar’da do¤du. Ailesi

onu fierefeddin ad›yla
anard›. Bir asker ailesin-
den oldu¤unu ifade
ederdi.

Ö¤renimini ilk önce
mahallesinin imam› Ha-
f›z Mehmet Efendi’den

ald›. Sonra mahallenin
S›byan mektebine devam

etti. Eyüb Rüfltiyesine girerek
buray› bitirdi. Bir süre medreseye

de devam etti 1867-68’de Mahrec-i Aklâm
adl› okulda okudu. Burada tahsili iki y›l
sürdü. 16 yafl›nda iken 1868’de yeni aç›lan
Mekteb-i Sultani denilen flimdiki Galata-
saray Lisesi’ne 224 numara ile ilk y›lda ya-
t›l› olarak tahsile bafllad›. Okulun aç›l›fl›n-
dan on gün sonra dahil oldu. Babas› aç›k
fikirli olup, bu yeni okulda okumas›n› uy-
gun görmüfltü. Bu okulda Türkçe, Frans›z-
ca, Latince ö¤rendi. 15 Temmuz 1873’te
üstün bir derece ile mezun oldu. O zama-
n›n deyimiyle “pür vekâr bir efendi olarak”
ailesine dönmüfltü. Kendisine “Efendi”
fleklinde hitap edilmesinden hofllan›rd›. O
zamanda liselerde e¤itim ve ö¤retimin se-
viyesi çok kaliteli idi. Mekteb-i Sultani
mezunu Abdurrahman fieref Efendi kuv-
vetli bir bat› ve do¤u kültürü alm›flt›.
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Abdurrahman fieref Bey

Abdurrahman fieref Bey’in
kabrinin bulundu¤u
Otakç›lar’daki
Tokmaktepe Mezarl›¤›
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Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nde mevcut
resmî özgeçmiflinde, ad› “Abdurrahman
fierefeddin efendi” fleklinde yaz›l›d›r.
“Türkçe ve Frans›zca kitâbet ve tekellüm
eder” denilmektedir. Latinceyi de konufla-
cak kadar ö¤renmiflti.

II. 1908’e kadar 
görevleri
Abdurrahman fieref Bey, 22 A¤ustos

1873’te devlette göreve bafllad›. Aral›ks›z
k›rk dokuz buçuk y›l devlete ve millete
hizmet etti. Mahrec-i Aklâm adl› okulda
Tarih-i umumi muallimli¤i ile ifle bafllad›.
13 May›s 1875’te Mekteb-i Sultani Kavâ-
id ve imla muallimli¤i görevi ilâve edildi.
13 fiubat 1878’de Darülmuallimîn Tarihi-
u umumi muallimli¤ine, 13 Nisan 1878’de
Mekteb-i Mülkiye müdürlü¤üne atand›.
Bu süratle yükselifl genç Abdurrahman fie-
ref’in de¤erli kiflili¤ini gösterir.

1. Mekteb-i Mülkiye-i
flâhâne müdürlü¤ü
Abdurrahman fieref Bey 13 Nisan

1878’de 2500 gurufl maaflla bu müdürlü¤e
tayin edildi. Mekteb-i Sultani’deki dersini
b›rakt›. Bu okulda, ilm-i ahlak, Tarih-i Os-
mani, Co¤rafya-y› umûmi, ‹statistik, Os-
manl› siyasi tarihi, Usul-i tercüme dersle-
rini okuttu.

Abdurrahman fieref, Mekteb-i Mülki-
ye’nin manevi kurucusu olarak alg›lanmak-
tad›r. Müdirden ziyade, ailesi aras›nda bir
peder gibi telakki edilmifl ve ö¤renciler ta-
raf›ndan çok sevilmifltir. Bu okulun yük-
seltmesi ve ilerlemesi için çok mesai sarf
etmifltir. Okulun yönetimi onun sayesinde
sa¤lam bir flekilde yürümüfltür. Hizmetleri
maafl art›fl› ve muhtelif niflanlarla ödüllen-
dirilmifltir. Mekteb-i Mülkiye’de müdürlü-
¤ü 1895’e kadar 16 y›l sürmüfltür. 13 fiubat
1895’te Mülkiye’deki dersleri üzerinde
kalmak üzere Mekteb-i Sultani müdürlü-
¤üne atanm›flt›r.

2. Mekteb-i Sultani
müdürlü¤ü
Yetiflti¤i okula müdir olmak her halde

çok hofl bir duygudur. Mekteb-i Sultani’de
Abdurrahman fieref Efendi, Co¤rafya, Ta-
rih-i Osmani, Tarih-i ‹slâm derslerini
okuttu. Bu okulda müdürlü¤ü 14 Eylül
1908’e kadar 14 y›l sürdü. Baflar›lar› nede-
niyle çeflitli niflan ve madalyalar verildi.
Yabanc› ülkeler de (Fransa, Romanya, Ka-
rada¤) kendisini ödüllendirdiler. 1904 y›-
l›nda vuku bulan yang›ndan sonra okulu
tekrar toplay›p, tarihi binas›nda ö¤retime
devam›n› sa¤lam›flt›r.

III. ‹kinci Meflrutiyet
döneminde hizmetleri
5 Eylül 1900’de Dârülfünûn-› flâhâne’de

Ebedibayat flubesi Tarih-i Osmanî ve dü-
vel müderrisli¤ine tayin edildi. 4 A¤ustos
1908’de 30 bin gurufl maaflla Kâmil Pafla
kabinesinde Maarif naz›r› olarak atand›.
Böylece siyasi hayata girdi. 14 Aral›k
1908’de 10 bin gurufl maaflla Meclis-i ayân
üyeli¤ine seçildi. 15 Aral›k 1908’de Def-
ter-i Hakanî nezâretinden Maarif nezâreti
vekâletine getirildi. ‹fllerinin çoklu¤u ne-
deniyle Darülfünun’daki derslerini b›rakt›.
4 fiubat 1909’da Maarif nezâretinden ay-
r›ld›. 14 fiubat 1909’da Hüseyin Hilmi Pa-
fla kabinesinde Maarif Nâz›r› tayin edildi.
6 May›s 1909’a kadar bu görevi sürdü. 17
May›s 1909’da vak’anüvisli¤e tayin olun-
du. As›l flöhretini bu görevle yapt›. 1 Ka-
s›m 1922’ye kadar bu görevini yürüttü. 18
May›s 1909’da tekrar Dârülfünûn Tarih-i
Osmani ve düvel müderrisli¤ine atand›. 20
Haziran 1909’da Osmanl› Devleti’nin mü-
kemmel bir tarihinin yaz›lmas› için kuru-
lan Tarih Komisyonu’nun baflkanl›¤›na
getirildi. Bu komisyon Tarih-i Osmani En-
cümeni’nin temeli oldu. 30 A¤ustos
1909’da vak’anüvis s›fat›yla Sultan Meh-
met Reflat’›n Bursa gezisine kat›ld›. 11 Ma-
y›s 1910’da ‹brahim Hakk› Pafla kabinesi-
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ne Maarif Nâz›r› olarak girdi. Bu nâz›rl›¤›
kabinenin istifa tarihi olan 3 Ekim 1911’e
kadar sürdü. 6 Ekim 1911’de Said Pafla ka-
binesinde yine Maarif Nâz›r› tayin edildi.
30 Aral›k 1911’de kabinenin istifas›ndan
sonra yeni kurulan hükûmette Abdurrah-
man fieref Bey yer almad›. 25 Eylül
1915’te Meclis-i ayân ikinci reis vekilli¤i-
ne tayin edildi. Bu görevi 11 Kas›m 1915
ve 11 Kas›m 1916’da yenilendi. 13 Mart
1917’de Bakanlar Kurulu taraf›ndan Berlin
ve Viyana Krall›k kütüphanelerindeki eski
eserleri incelemek için iki ay süre ve 500
lira yolluk ile yurt d›fl›na gitmesine izin
verildi. Bu görev Haziran-Temmuz
1917’de gerçekleflti. Temmuz 1918’de de
tedavi ve araflt›rma için Viyana’ya gitti 14
Ekim 1918’de kurulan Ahmet ‹zzet Pafla
kabinesine Evkaf Nâz›r› olarak atand›.
Posta ve Telgraf Nezaretini vekaleten yü-
rüttü. 11 Kas›m 1918’de hükümetin istifa-
s› ile bakanl›klar› sona erdi. 29 Kas›m
1918’de Milli Kongre Cemiyeti kurucular›
aras›nda yer ald›. 19 May›s 1919’da Da-
mad Ferid Pafla’n›n ikinci kabinesinde
(Meclis-i vükelâya memur) s›fat›yla bulun-
du¤u görevi 20 Temmuz 1919’da sona er-
di. Haziran 1919’da Mustafa Kemal Pafla
taraf›ndan özel olarak Sivas’ta toplanacak
kongreye ça¤›r›ld›. Kongreye kat›lamad›.
2 Ekim 1919 Ali R›za Pafla kabinesinde
fiurâ-y› Devlet Reisi oldu. Ziraat ve Tica-
ret Nezâretini vekâleten yürüttü. 8 Mart
1920 Salih Pafla hükümetinde Maarif Nâ-
z›r› tayin edildi. 2 Nisan 1920’de Salih Pa-
fla’n›n istifas› ile nâz›rl›¤› sona erdi. 27 Ni-
san 1920’de Tevfik Pafla hükümetinin des-
te¤iyle kurulan Cemiyet-i Akvâm’a Müzâ-
haret Cemiyeti kurucular› içinde bulundu.
1 Kas›m 1922 TBMM Saltanat› kald›r›nca
Ayân Meclisi üyeli¤i sona erdi.

Abdurrahman fieref Bey’in II. Meflruti-
yet döneminde en büyük hizmetlerinden
birisi 27 Kas›m 1909’da kurulan ve ilk
Türk Tarih Kurumu diyebilece¤imiz Ta-
rih-i Osmani Encümeni Reisli¤ine getiril-

mesi ve ölümüne kadar bu kurumun bafl-
kanl›¤›n› yapmas›d›r. Bu kurumun yay›n
organ› olan Tarih-i Osmani Encümeni
Mecmuas›nda (TOEM) ilk say›s›ndan iti-
baren birçok k›ymetli makaleler ve tedkik-
ler yay›nlayarak tarih kültürümüze güzel
hizmetler etmifltir. ‹lk yaz›s› Osmanl› ar-
flivleri ve belgeleri üzerinedir.

II. Meflrutiyet (1908-1918) Döne-
mi’nde Osmanl› arflivlerinin yeniden dü-
zenlenmesi ve tasnifinde görev ald›. Top-
kap› Saray›’ndan Bab›ali’de Cevat pafla Kü-
tüphanesi’ne tafl›nan tarihi evrak›n tasni-
finde fiilen çal›flt›. Sonra   ücret anlaflmaz-
l›¤› dolay›s›yla görevi b›rakt›.

IV. TBMM ve Türkiye

Cumhuriyeti 

döneminde hizmetleri
6 Ocak 1923’te Abdurrahman fieref Bey

‹stanbul Valili¤ine bir dilekçe ile baflvura-
rak emeklili¤ini istedi. 18 Ocak 1923’te
Maarif Vekili ‹smail Safa Bey Abdurrah-
man fieref Bey’e (Hizmet-i Vataniyye Ter-
tibinden) 10 bin gurufl maafl tahsis edilme-
sini istedi. Görüflmeler sonucu 5 bin gurufl
maafl ba¤land›. Emeklili¤i 24 fiubat
1923’te onayland›. Temmuz 1923’te
TBMM’nin 11. dönem milletvekili seçim-
lerine kat›ld›. ‹stanbul mebusu seçildi. 11
A¤ustos 1923’de TBMM’nin ikinci dönem
toplant›s›na en yafll› üye s›fat›yla baflkan-
l›k yapt›. 22 A¤ustos 1923’de TBMM’de
yapt›¤› konuflma ile Lozan Andlaflmas›n›n
kabulünü destekledi. 29 Ekim 1923 Halk
Partisi gurubunda Cumhuriyetin ilan›n›
savundu. 19 fiubat 1924 Hilâl-› Ahmer
(K›z›lay) Reisli¤ine seçildi. 18 fiubat
1925’te ‹stanbul’da Gurebâ-y› Müslimîn
hastanesinde vefat etti. 20 fiubat 1925’te
Fatih Camiinde namaz› k›l›n›p, Edirnekap›
d›fl›nda Otaktepe’deki aile mezarl›¤›na gö-
müldü. Evli idi ve çocuklar› vard›.

Abdurrahman fieref Bey’in Eyüpsultan
semti ile ilgisi, tahsil hayat› s›ras›nda Eyüb
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Rüfldiyesi’nde okumas›, aile evinin Otakç›-
lar’da olmas› ve aile mezarl›¤›n›n ve kendi-
sinin gömüldü¤ü yerin Edirnekap› d›fl›nda
Otaktepe mezarl›¤›nda bulunmas›d›r.

V. Eserleri
Abdurrahman fieref Bey, ço¤unun res-

mi yöneticilik ve görevleri yan›nda, telif
eser çal›flmalar› ile de u¤raflm›fl, baflta ço¤u
okuttu¤u derslerin kitaplar› olmak üzere
epey kitab yazm›flt›r. Ayr›ca, 1909’dan
sonra, Tarih-i Osmani Encümeni Mecmu-
as›’nda de¤iflik bilimsel makaleler yay›nla-
m›flt›r. Derin tarih ve bilgi birikimini, ge-
nifl halk kitlelerinin yararlanmas› ve tarih
sevgisini gelifltirmek için, dönemin önem-
li gazete ve dergilerinde, tarih söyleflile-

ri niteli¤inde yaz›lar kaleme alm›flt›r. Res-
mi görevli vak’anüvi olarak, 1908-1918
y›llar› aras›nda geçen olaylar› içeren Ve-
kâyi-nâme adl› eseri yay›nlanmam›flt›r.
Çok tedbirli, çok ihtiyatkâr bir kiflilik sa-
hibi oldu¤undan, bu da¤da¤al› siyasi dö-
nemin olaylar›n›, kendisinden beklenen
vukufta yazmad›¤› söylenir. Halit Ziya
Uflakl›gil an›lar›nda “Bu zat pek ihtiyatkâr
idi” demektedir. Bu yay›nlanmam›fl eseri
TTK kütüphanesinde mahfuzdur (nr.
542). 1908-1909 y›llar›nda II. Meflrutiye-
tin ilân› ve takip eden bir y›la yak›n olay-
lar› ihtiva eden tarihi yay›nlanm›flt›r; Son
Vak’anüvis Abdurrahman fieref Efendi Ta-
rihi, II. Meflrutiyet Olaylar› (1908-1909),
yay›na haz›rlayanlar: Bayram Kodaman,
M. Ali Ünal, Ankara 1996, TTK yay›n›.

A. Yay›nlanm›fl 
kitaplar›
1. Fezleke-i Tarih-i Düvel-i ‹slâmiyye,

Mahmut Bey Matbaas›, ‹stanbul 1301.
2. Co¤rafya-y› Umûmi, I. cilt Mahmut

Bey Matbaas›, ‹stanbul 1301, II. cilt Kas-
bar Matbaas›, ‹stanbul 1303. 

3. Tarih-i Osmani, 1. cilt, Mekteb-i
Mülkiye-i flâhâne Destgâh›nda tab’ olun-
mufltur, ‹stanbul 1307.

4- Tarih-i Devlet-i Osmâniyye, 1. cilt
Karabet Matbaas›, ‹stanbul 1309.

5. Fezleke-i Tarih-i Devlet-i Osmâniy-
ye, Kasbar Matbaas›, ‹stanbul 1310.

6. ‹lm-i Ahlâk, Yedinci seneye takrir
buyurulan dersler, Mekteb-i Mülkiye-i flâ-
hâne Litografya Destgâh›, ‹stanbul 1311.

7. Tarih-i Devlet-i Osmâniyye, II. cilt,
‹stanbul 1312.

8. ‹lm-i Ahlak, Alt›nc› seneye takrir bu-
yurulan dersler, Mekteb-i Mülkiye Litog-
rafya Destgâh›, ‹stanbul 1313.

9. ‹statistik ve Co¤rafya-y› Umrani,
Karabet Matbaas›, ‹stanbul 1314. 

10. Zübdetü’l -K›sas, I. cüz. Karabet
Matbaas›, ‹stanbul 1315, II. cüz, Karabet
Matbaas›, ‹stanbul 1316.
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11. ‹lm-i Ahlâk, Beflinci seneye takrir
buyurulan dersler, Mekteb-i Mülkiye Li-
tografya Destgâh›, ‹stanbul 1316.

12. ‹lm-i Ahlâk, Matbaa-i âmire, ‹stan-
bul 1316.

13. Co¤rafya Dersleri, 1. sene. Mekâ-
tib-i Rüfldiye için. Artin Asadoryan Mat-
baas›, ‹stanbul 1323.

14. Co¤rafya Dersleri, Mekâtib-i Rüfl-
diye Talebesine mahsûs. 2. sene. Artin
Asadoryan fiirket-i Mürettebiye Matbaas›,
‹stanbul 1323.

15. Co¤rafya Dersleri, 3. sene. Mekâ-
tib-i Rüfldiye için, Artin Asadoryan fiirket-
i Mürettebiye Matbaas›, ‹stanbul 1324.

16. Tarih-i Asr-› Hâz›r, I. cilt (Not tu-
tup neflredenler: Mehmet Zekai-H. Meh-
met Kâmil), Müflterekü’l-Menfa’a Osman-
l› fiirketi Matbaas›, ‹stanbul 1329.

17. Abdülhamid-i Sâniye Dâir, (Ahmet
Refik ile), ‹stanbul 1334-1918.

18. Harb-i Hâz›r›n Menflei, Ayy›ld›z
Matbaas›, ‹stanbul 1334-1918.

19. Tarih Musahabeleri, Matbaa-i âmi-
re, ‹stanbul 1339. (yeni yaz› yay›nland›).

20. Son Vak’anüvis Abdurrahman fieref
Efendi Tarihi, II. Meflrutiyet Olaylar›
(1908-1909), yay›na haz›rlayanlar: Bay-
ram Kodaman, M. Ali Ünal, Ankara 1996,
TTK yay›n›.

21. Tarih-i Lütfi, 8. cilt (Nâfliri: Abdur-
rahman fieref), Sabah Matbaas›, ‹stanbul
1328.

22. ‹hsâiyât B. (Mehmet Cavit Bey’le)
‹stanbul 1331.

YYaayy››nnllaannmmaamm››flfl KKiittaappllaarr››
1. Gazi Ethem Pafla, TTK Kütüphanesi

yazma nr. 213. 
2. Vekayi-nâme, TTK Kütüphanesi.

C. Makaleleri 
Abdurrahman fieref Bey, TOEM, Sa-

bah Gazetesi, Nevsal-i Osmanî, Servet-i
Fünûn Gazetesi, Donanma Mecmuas›,
Düflünce Mecmuas›, Yeni Mecmua, Vakit
Gazetesi gibi süreli yay›n ve mevkûteler

de, arflivsel kaynakl›, baz› önemli makale-
ler yazm›flt›r. Özellikle Sabah Gazetesin-
deki yaz›lar› Tarih Musahabeleri adl› kita-
b›nda toplanm›flt›r.

VI. Kiflili¤i
Abdurrahman fieref Bey, seçkin bir e¤i-

tim-ö¤retim kurumu olan Mekteb-i Sulta-
ni mezunudur. Kuvvetli bir liseden mezun
olarak, yabanc› dile, Frans›zcaya hakimi-
yeti ile, ders  kitaplar› ve tarihi baflka ki-
taplar yazarak kültür hayat›m›za, ö¤ret-
menli¤i ve okul yöneticili¤i  olarak e¤itim
dünyam›za büyük hizmetler yapm›flt›r.
Yumuflak huylu, geçimli, tedbirli, ihtiyat-
kâr flahsiyeti, son derecede babacan tav›r-
lar›, uyumu ile e¤itim camias›nda say›lm›fl
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ve  sevilmifl bir insand›. Tanzimat dönemi-

nin yetifltirdi¤i bir ayd›n tipiydi. II. Mefl-
rutiyet  döneminde, devlet adam› olarak,
icran›n içinde bulundu. Meflruti yönetim
hakk›nda, “O bir elmas tafl›d›r. P›r›lt›s›
herkesi celbeder. Fakat k›ymet-i hakikisini
kuyumcular bilirmifl”   demifltir. Tarihi
olaylar hakk›nda, “Bir vak’an›n tarih ola-
bilmesi için üzerinden 30 sene  geçmek lâ-
z›md›r” kan›s›ndayd›. Biyografi çal›flmalar›
konusunda ise, “Bir kimseyi sivrilten, ilmî,
manevî ve siyasî kiflili¤ini oluflturan nite-
likleri lây›k›yla bilinmedikçe, hangi mes-
le¤e mensub ise, meslek hayat› ve meyda-
na getirdi¤i eserler iyice incelenmeden, ti-
yatro sahnesinde oldu¤u gibi, canl› canl›
ortaya konmadan, o kimsenin ne hizmet-
leri, ne de gerçek kiflili¤i anlafl›lamaz. Ku-
sur ve üstünlükler ölçülmeden ve yarg›lan-
madan farkl›l›klar k›yaslanamaz” demek-
teydi (Tarih Musahabeleri) s.

Tan›nm›fl baz› ö¤rencileri, Efdaleddin
Tekiner, Hamdullah Suphi, Tevfik Fikret,
Ahmet Haflim, Ahmet Bedii, ‹brahim
Hakk› Pafla, Kâz›m Bey (Bükrefl sefiri)
vb.dir.

II. Meflrutiyet döneminde, bir Ayân
Meclisi üyesi ve baflkan vekili olarak, ko-
nuflmalar› ve bas›na yans›yan görüflleri,
Abdurrahman fieref Bey’in yurt ve dünya
hakk›ndaki fikirlerini ve görüfllerini kavra-
mam›za imkân sa¤layacakt›r. Bu konuda
da derin araflt›rmalar yap›lmas› lâz›md›r.
Meclis tutanaklar› ve bas›n kaynaklar› ti-
tizce taranmal›d›r.

BELGELER
BBeellggee--11
“‹râde-i seniyye 2016 12 Muharrem sene

1335 27 Teflrin-i evvel sene (1) 332
Meclis-i A’yân riyâsetine reis-i sâb›k Rif’at

Be¤in ve birinci reis vekâletine sâb›k ikinci reis ve-
kili Abdurrahman fieref ve ikinci reis vekâletine
a’yândan Abdülhak Hamid Be¤lerin ta’yinleri ten-
sib olunmufldur

Bu irâde-i seniyyenin icrâs›na Sadâret me’mûr-
dur”1
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BBeellggee--22

“Telgraf Dersaâdet Târih-i Osmanî Encümen
azâs›ndan Mebâni-i Emiriyye Müdiri Efdaladdin
Be¤’e

Ankara 1199

Müverrih Abdurrahman fieref Be¤ telgraf›n vü-
rûdundan evvel Dersaâdet’e hareket etmifldir
4028/15 25 Teflrin-i sâni (13) 38 Ankara merke-
zi”2

BBeellggee--33

“Maârif-i Umûmiyye Nezâreti 
Kalem-i mahsûs
2842
Sinîn-i vafîreden beri vazife-i ta’lim ve tedrisde

sebk eden hidemât-› müstahsenelerinden dolay›
a’yândan vak’anüvis Abdurrahman fieref ve
Mahkeme-i temyiz reisi Ali Haydar ve fiurâ-y›
Devlet a’zâs›ndan Celâl ve vükelâ-y› de’âviden
Kostaki Vayani Be¤efendiler hazerât›na “Dârül-
fünûn fahrî mu’allimli¤i” unvan› tevcih k›l›nm›fld›r.

Bu irâde-i seniyyenin icrâs›na Maârif Nâz›r›
me’mûrdur fî 10 Safer sene (1) 332 fî 26 Kânun-›
evvel sene (1) 329

Mehmed Reflad Maârif Nâz›r›”3

Sadrazam Mehmed Said

BBeellggee--33//aa

“Maârif-i Umûmiyye Nezâreti
Kalem-i mahsûs
Hususi numero 672
Umumî numero 168695
Huzûr-› sâmi-i cenâb-› Sadâret-penâhîye
Hülâsa: Abdurrahman fieref, Ali Haydar, Ce-

lal, Kostaki Vayani Be¤efendiler hazerât›na “Dâ-
rü’lfünûn muallimli¤i” unvan› tevcihi hakk›nda 

Ma’ruz-› çâker-i kemineleridir
Sinîn-i vafîreden beri mekâtib-i âliyye ile Dâ-

rü’lfünûn mu’allimliklerinde sebk eden hidemât-›
hasenelerinden dolay› a’yândan vak’anüvis Ab-
durrahman fieref ve Mahkeme-i temyiz reisi Ali
Haydar ve fiurây› devlet a’zâs›ndan Celal ve vü-
kelâ-y› de’âviden Kostaki Vayani Be¤efendiler ha-
zerât›na ol-bâbdaki madde-i münferide-i nizâmiye

hükmüne tevfikân “Dârülfünûn fahrî muallimli¤i”
unvan›n›n tevcihi z›mn›nda tanzim olunan irâde-i
seniyye lâyihas› leffen arz olunmufl ve ifâ-y› muk-
tezâs› me’nût-› re’y-i sâmi-i Sadâret-penâhîleri bu-
yurulmufl olma¤la ol-bâbda emr ü fermân hazret-i
veliyyü’l-emrindir

Maârif-i Umûmiyye Nâz›r›  fî 8 Safer sene (1)
332 ve fî 24 Kânun-› evvel sene (1) 329”4

BBeellggee--44

“Meclis-i Vükelâ
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1341. R. 5.

3 BOA, ‹râde-Maârif, 1332.
S. 10 3/1.
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müzakerât›na mahsûs zab›t-nâme
s›ra numaras›: 137
tarihi: 21 Recep sene (1) 335
Tebli¤ olundu¤u devâir: Maârif, maliye
13 May›s sene (1) 333                                   

HHüüllââssaa--ii mmee’’ââllii

Viyana ve Berlin Krall›k Kütüphanelerinde bu-
lunan âsâr-› târihiyyeyi tetebbu’ etmesine lüzûm
görülen a’yândan Târih-i Osmânî Encümeni Re-
isi Abdurrahman fieref Efendiye verilmesi muktezi
harc-› râh›n sûret-i tesviyesi hakk›nda Maârif Ne-
zâretinin 20 Receb sene 1335 târihli tezkeresi
okundu.

KKaarraarr››

Müflârün-ileyhin iki ay müddetle icrâ edece¤i
tetebbu’ât içün harc-› râh olarak masârif-i gayr-i
melhûza tertibinden beflyüz lira itâs› münasib gö-
ründü¤ünden keyfiyetin Maliye Nezâretine tebli¤i
ve Maârif Nezâretine ma’lûmât i’tâs› tezekkür k›-
l›nd›

Ta’lat, Musa Kâz›m, Ahmet Nesimi, Enver
Mustafa ve d¤r.”.5

BBeellggee--55

“Meclis-i vükelâ 
müzakerât›na mahsûs zab›t-nâme
s›ra numaras›: 264
tarihi: 2 Ramazan sene 1337 
6 Haziran sene 1335
Tebli¤ olundu¤u devâir A’yândan Abdurrah-

man fieref Efendi ve Maliye ve Evkâf-› hümâyûn
nâz›rlar› hazerât›na

KKaarraarr››

Vaziyyet-i hâz›radan dolay› ittihâz› lâz›m ge-
len mukarrerât-› esâsiyyede hükûmetin efkâr ve
ârâ-y› umûmiyyece istinâd›ndaki lüzûm ve ehem-
miyete ve hâlen intihâbât-› umûmiye icrâsiyle
Meclis-i meb’ûsân›n küflâd›ndaki adem-i imkâna
nazaran bu bâbda erbâb-› hukuk ve ihtisasdan lâ-
z›m gelen zevât›n re’y ve mütâlâalar›na mürâcaat
ve memâlik-i ecnebiyyede hâlât-› mümâsilede tatbik
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ve ihtiyar edilmifl olan eflkâl ve sûver-i mu’âmelât
hakk›nda dahi tedkikât icrâ ederek efkâr-› umû-
miyyeyi ve âmâl-i milliyeyi temsil ve ûmmete isti-
nadgâh teflkil edebilecek bir meclis veya flurân›n sû-
ret-i terkibine âid esâsât› takrir ve ihzâr ve netice-i
tedkikât ve tetebbu’ât›n› Meclis-i vükelâya bir ra-
porla ifl’âr etmek üzere Hey’et-i Ayân azâs›ndan
Abdurrahman fieref Efendi ile Umûr-› maliye ve
Evkâf-› hümayûn nâz›rlar› Be¤efendilerden mürek-
keb bir komisyon teflkili ve kendülerine tebligât ifâ-
s› tezekkür k›l›nd›. Damad Ferid, Mustafa Sabri,
Abdurrahman fieref, Ali Kemal ve d¤rl”.6

BBeellggee--66

“Trabzon Vilâyeti
Mektûbî kalemi 
15 Teflrin-i evvel sene 1331
aded-i umûmî 40305
aded-i husûsi 499
Dâhiliye Nezâret-i celilesine

Devletlü Efendim hazretleri
‹hsâiyât (‹statistik) hakk›nda bir fikr-i tâm

hâs›l etmek üzere a’yân-› kirâmdan Abdurrahman
fieref ve Mâliye Nâz›r-› sâb›k› Cavid Be¤efendiler
hazerât› taraf›ndan (‹hsâiyât) namiyle neflr olu-
narak Maliye Mektebi’nde tedris edilmekde oldu¤u
anlafl›lan eserlerden sûret-i husûsiyede getirilmekde
imkâns›zl›¤a binâen ücreti derhal gönderilmek üze-
re bir nüshas›n›n idâre-i hûsusiyye nâm›na irsâline
inâyet buyurulmas› ‹hsâiyât Müdiriyeti ifâdesiy-
le arz olunur ol-bâbda emr ü fermân hazret-i men
lehü’l-emrindir

Trabzon Valisi Vekili
(mühür)”.7
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Damat Mahmud Celâleddin Pafla, II.
Mahmud ve Abdülmecid Han dönemle-
rinde elçilik, kaptan› deryal›k, seraskerlik
ve meclis-i vâlâ reisli¤i gibi görevlerde bu-
lunmufl Halil R›fat Pafla’n›n o¤ludur. Halil
R›fat Pafla, Gürcü as›ll› bir köle olup, Ko-
ca Hüsrev Pafla taraf›ndan yetifltirilmifl bu-
lunan yenilik taraftar› bir Osmanl› bürok-
rat›d›r. II. Mahmud’un k›z› Saliha Sultan’la
evlenen pafla, bu eflinin genç yaflta vefat
etmisi üzerine hayat›n› ‹smet Han›m’la
birlefltirir. Mahmud Pafla, 1853 y›l›nda bu
evlilikten do¤ar. Babas›n› iki yafl›nda iken
kaybeden paflay›, bir müddet babas›n›n
kâhyas› Ali Kemalî Pafla himaye eder.
Tahsil hayat›na yeni aç›lm›fl bir mektepte
bafllayan pafla, daha sonra evde özel hoca-
lardan ders görerek yetifltirir. Önce Bab›-
âli’deki kalemlerden birine devam eder ve
akabinde Fethipafla’n›n delâletiyle Paris
sefareti kâtipli¤inde iki y›l görev yapar ve
frans›zcas›n› gelifltirir. ‹lk evlili¤ini ‹ffet
Han›m’la gerçeklefltiren pafla bu evlili¤in-
den Rifat, Fuat ve Ali Bidar ad›nda üç ço-
cuk sahibi olur. Daha sonra Sultan Abdü-

laziz taraf›ndan damat seçilerek Abdülme-
cid Han’›n k›z› Seniha Sultan’la 28 Aral›k
1876’da evlendirilir. Ayn› gün rütbe-i ûlâ
s›n›f-› evvel payesine yükseltilir ve 20.000
kurufl maafl ile flûrâ-y› devlet üyeli¤ine ata-
n›r. 30 Mart 1877’de paflaya vezaret rütbe-
si verilir ve 18 Nisan 1878’de Adliye na-
z›rl›¤› görevine getirilir. Pafla, Adliye Ne-
zareti’nde yeni düzenlemeler yapar. II.
Abdülhamid’in cülûsu sebebiyle ç›kar›lan
genel aff›n kapsam›n› geniflletir. Cinayet
suçundan müebbet hapse mahkûm olan
kimselerin cezas›n›n geçici kürek cezas›na
çevrilmesini temin eder. Mahkûmiyetinin
üçte birini tamaml›yan suçlular›n tahliye-
sini sa¤lar. Bu karar, bir genelge ile vilâ-
yetlerle müstakil olarak idare olunan Ce-
bel-i Lübnan, Kudüs, Elaz›¤, Kastamonu
mutasarr›flar›na da gönderilir. Pafla, Adli-
ye Nezareti’nin memur aç›¤›n› kapat›r.
Yeni memurlar için yeni araç gereç al›n-
mas›n› temin eder. Bab›âli’nin arac›l›¤› ol-
maks›z›n kurumlar›n kendi aralar›nda ya-
z›flmalar›n› sa¤lar. Ayr›ca Pafla’n›n döne-
minde, mahkeme usûl ve kanunlar›n›n za-
man›n ihtiyac›na göre yeniden düzenlen-
mesi gerekti¤ini belirten ve k›saca “adlî
kanunlar hukuk ve ceza davalar› olarak ay-
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r› ayr› düflünülmeli, çeflitli konulardaki ka-
nûnî boflluklar giderilmelidir” diyen bir ra-
por haz›rlan›r. Bir hukuk mektebi aç›lma-
s›na ihtiyaç duyuldu¤u belirtilir. Bu rapora
ba¤l› olarak “muhakeme usûl kanunu” dü-
zenlenirse de, bu kanunla di¤er kanun tek-
liflerinin hayata geçirilmesi uygun bir za-
man ve masraf› gerektirdi¤inden bu husus,
ileride ifllerli¤e konulmas› kaydiyle ask›ya
al›n›r. Pafla, küçük memurlar›n maafllar›n›
bin bir zorlukla ald›klar› bir dönemde, na-
z›rlara ayr›lm›fl olan yüksek tahsisâta do-
kunmaz.

Bu dönem içinde II. Abdülhamid’le pa-
flan›n çok iyi iliflkiler içinde oldu¤u bilinir.
Pafla’ya büyük bir güven duyan Padiflah,
pekçok meselede onun fikrini almaktad›r.
Her gün neredeyse bir ö¤ün birlikte ye-
mek yeme derecesindeki bu yak›n iliflki,
bir Rum olan Kleanti Skalyeri ile Aziz Bey
komitesinin ortaya ç›kmas›na kadar de-
vam eder. Bu komite II. Abdülhamid’i
tahttan indirerek, V. Murad’› padiflah yap-
mak için kurulmufl olup; üyeleri aras›nda
Nakflibend kalfa, Ali fiefkatî Bey, Aziz Bey
ve Seniha Sultan’›n kâhyas› olan Hac› Be-
kir Efendi de bulunmaktad›r. fiubat
1878’den itibaren faaliyetlerini art›ran ko-
mite II. Reis Aziz Bey’in Çarflamba’daki
evinde toplan›r. Seniha Sultan’›n da bu
grupla iflbirli¤i içinde oldu¤u iddialar› var-
d›r. Nakflibend kalfa, V. Murad’›n cariye-
lerinden olup, saraydan ç›kar›lm›fl ve bir
müddet baflka yerlerde kald›ktan sonra
Damad Mahmud Celaleddin Pafla’n›n ya-
n›na yerleflmifltir. Ali fiefkatî Bey’in de Pa-
fla’n›n yak›nlar›ndan oldu¤u söylenir. As-
l›nda Mahmud Pafla’n›n bu grubtan ve fa-
aliyetlerinden haberi yoktur. Fakat bu ko-
miteyle ilgili oldu¤u hususun da padiflaha
gönderilen pusulalar neticesinde pafla adli-
ye dairesinden azledilerek, 2 Ekim
1878’de flûrâ-y› devlet maliye dairesi üye-
li¤ine atan›r. Pafla, bu göreve fiilen baflla-
maz ve saraya karfl› tav›r al›r. Bir devlet da-

iresinde görevli olmad›klar› takdirde da-
matlara verilen s›hriyet maafl›n›n ödenme-
sinde de s›k›nt›lar yaflan›r ve düzenli öde-
me yap›lamaz. Pafla, dönemin hazinesinin
malî s›k›nt›lar›ndan kaynaklanan bu duru-
mu, kendisini ma¤dur etme ad›na bir uy-
gulama olarak görür. Ayr›ca, bakanl›ktan
azledilmifl olmay› da hazmedememifltir.
Padiflah, paflan›n Skalyeri – Aziz Bey ko-
mitesiyle alâkas› olmad›¤›n› anlar ve da-
mad›na önce 1881’de murassa niflân-› âli
ve sonra 1889’da murassa niflân-› mecidî
verir. Daha sonra da Evkaf nezareti veril-
mek istenirse de pafla bu teklifi reddeder.
Bu arada pafla kona¤›n› fliir encümeni ha-
line getirir. Üsküdar’daki Dizdar’›n kah-
vesi, Çiçekçi kahvehanesi, Balaban ‹skele-
si’ndeki Paflababa kahvesi, Direklerara-
s›’ndaki Alyanak Mehmet Efendi ve Kâ-
z›m Efendi k›raathaneleri, fiems k›raatha-
nesi, Sarâfim k›raathanesi ve Kabakulak
han› gibi meclislerden sonra paflan›n mec-
lisi devrin ârif, zarif, flair tabiatl› zatlar›n›
biraraya getirir. Üsküdarl› Talât ve Safî
beyler ile Hersekli Ârif Hikmet Bey de bu
meclisin müdavimleri aras›na girer. Bir di-
van sahibi olup Âsâf mahlas›yla fliirler ya-
zan Pafla’ya bu mahlas› Manast›rl› Faik
Bey vermifltir. Pafla vaktinin bir k›sm›n›
o¤ullar› prens Sabahaddin ve Lütfullah
beylerin e¤itimine hasreder. Abdurrah-
man Süreyya Bey, Kad›nhanl› Emin ve
Hoca Hayret efendiler, ‹smail Safa, Sad›k
Beli¤, Muallim Feyzi ve Hüseyin Danifl
gibi devrin önde gelen isimleri prenslere
hoca olarak tayin edilir. Frans›zca ö¤ret-
menlerinin yan› s›ra meflhur kompozitör
Çeza Heke de Sultanzadelere piyano
dersleri verir.

Ayr›ca pafla, devrin siyasî gidiflat›n› ya-
k›ndan takip eder. Fikir, tenkit ve tavsiye-
lerini padiflaha arzeden layihalar kaleme
al›r. Hem siyasî kimli¤i, hem de edebî
kimli¤iyle entellektüel tarihimizde yer
alan pafla, Divan›’nda hayat›ndan, s›k›nt›-
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lar›ndan, devrinden, kötü gitti¤ini düflün-
dü¤ü devlet idaresinden ac› ac› flikâyet
eder.

Peymâne-i çile doldu tafld›.
Seylâb-› belâ bafl›mdan aflt›

‹rfân gibi bir sarâya girdim
Devrân ile bin belâya girdim

‹rfân ile yek- sülâle ç›kt›m
Ammâ ki zamâneden de b›kt›m.

Pencâha takarrüb etti sâlim
Çalm›flt›r sâ at-› zevâlim

Y›llar y›l› arz-› h›dmet ettim
Her fley’i beyâna cür’et ettim

Tefhîm-i merâma çok çal›flt›m
Hüsrân-› cihâna da al›flt›m

Ta’zîmde hayli ettim ›trâ’
Itrâ’ ile akli nakli ihyâ

Sand›m ki merâm olundu ismâ’
Hakk mefl’âlesi edildi ilmâ’

Ancak ifliten kulak a¤›rm›fl
Hayfâ ki felek me¤er sa¤›rm›fl

Savruldu emeklerim havâya
Hep ç›kt› netîceler hebâya

Yukar›daki sat›rlarda Pafla, saraya inti-
sap etmesinin kendisi için bir mutsuzluk
vesilesi oldu¤unu ifade eder. Y›llar y›l›
hizmet verirken bütün do¤ru bildiklerini
söyledi¤ini belirtir. Fakat sözleri dinlen-
medi¤inden emekleri bofla gitmifltir. Hak-
s›zl›¤a u¤rad›¤›n› düflündü¤ü için nevmid
olan pafla, hem ferdî hayat›, hem de ülke-
nin siyasî gidiflinden muzdariptir. Ayr›ca
kendisine verilmesi gereken maafllar› da
alamam›flt›r. Pafla, padiflaha hitaben öden-

meyen maafllar›n›n verilmesini isteyen
tafsilâtl› bir mektup yazar. Bunun d›fl›nda
Ba¤dat demiryolu ihalesinin ‹ngiliz ser-
mayedarlar›n›n ortak oldu¤u bir flirkete
verilmesi hususunda arac› olmak ister. Bu
bahis flu flekilde cereyan eder: Mr. Ma-
imon adl› ‹ngiliz, prenslerin piyano hoc-
as› Heke’nin delâletiyle Sabahaddin ve
Lütfullah beyleri ziyarete gelir ve kendisi-
nin güçlü bir ingiliz grubunun vekili oldu-
¤unu söyler. Ba¤dat flimendifer imtiyaz›-
n›n bu grup nam›na al›nmas› için Damat
Mahmud Celaleleddin Pafla’n›n tavassutu-
nu dolayl› yoldan rica eder. Bu gerçeklefl-
ti¤i takdirde ‹ngiltere siyaseti Osmanl› le-
hine dönecek, imparatorluk maddî mane-
vî büyük faydalar sa¤l›yacakt›r. Bu arada
‹ngilizlerin ortak oldu¤u fakat asl›nda
Macarlar›n kurdu¤u Rechnitzer adl› bu
flirketin, hatt›n Almanlara verilmesini en-
gellemek için ortaya konmufl gayri ciddi
bir teflebbüs oldu¤u iddialar› da ortaya
at›l›r. Neticede imtiyaz Almanlara verilir.
Bu durum paflan›n öfke ve k›rg›nl›¤›n› kat-
merlendirir. Bu konudaki fikirlerini bilin-
di¤i kadar›yla dört ayr› risale halinde pa-
diflaha arzeden pafla, bu hususu ayr›nt›l›
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bir flekilde ele al›p, sebep-netice zinciri
içinde de¤erlendirir.

Bu arada paflan›n evinin gözetim alt›nda
tutuldu¤u; bu durumun da pafla ve âilesi
üzerinde bask› yaratt›¤› çeflitli kaynaklar-
da zikredilmektedir. Ülkenin gidifli ve si-
yasî meselelerle alâkal› olarak saraya sekiz
ayr› layiha arzeden pafla, çabalar›n›n karfl›-
l›ks›z kald›¤›n› görür ve neticede iki o¤-
luyla birlikte Avrupa’ya kaçmaya niyetle-
nir. Lord Salisbury vas›tas›yla kendisine ve
iki o¤luna baflka isimler ad›na düzenlen-
mifl pasaportlar ç›kart›r. Birinci kaçma te-
flebbüsü akim kal›r. ‹kinci teflebbüste ‹sviç-
reli Charlier, Beyo¤lu’nda müzik âletleri
ticareti yapan Alman Kornvendinger’in de
yard›m›yla Paquet flirketinin ‹stanbul tem-
silcisi Reboul ile anlafl›r. Haz›rlanan plân
gere¤i 14 Aral›k 1899’da Pafla, iki o¤lu ile
birlikte, Fenerbahçe’deki Belvü otelinin
r›ht›m›nda Charlier ile tesadüfen karfl›lafl-
m›fl gibi olur ve onun taraf›ndan motor ge-
zintisine davet edilir. Motor gezintisi ya-
par görünen grup, dikkat çekmemek için
‹stanbul yönünde seyreden vas›tadan
Ah›rkap› aç›klar›nda inip, Georgie vapu-
runa biner. Pafla ve o¤ullar›n›n yan›nda
Hüseyin Danifl Bey ile sad›k bir hizmetkâr
da vard›r. Georgie vapuru kaptan› bu dü-
zenden haberdard›r. Kaç›fl hadisenin du-
yulmas› üzerine o gün ‹stanbul’dan ayr›lan
bütün trenler ile Kango vapuru durduru-

lup aran›r. Paris sefiri Münir Pafla vas›ta-
s›yla Fransa hükümetine baflvurularak, Pa-
fla’n›n iadesi istenir. Saray, Pafla’n›n zay›f-
lat›lm›fl olan Jön Türk hareketini canland›-
raca¤› korkusuyla çok büyük bir telâfl gös-
terir. 20 Aral›k 1899’da Marsilya’da karaya
ç›kan Pafla’y›, Marsilya’n›n Osmanl› kon-
solosu ald›¤› talimat gere¤ince trene bin-
dirip geri döndürmek ister. Pafla Marsilya
sefiri Seyreddin Bey’in görüflme iste¤ini
kabul etmese de, kendisine padiflah›n telg-
raf› okunur. Seyfettin Bey, Pafla’n›n özel
kâtipli¤ini üstlenen Hüseyin Danifl Bey ile
görüflür. Pafla, Türkçe, Arapça ve Farsça
bir gazete ç›kararak padiflah› serbestçe
tenkit etmeyi plânlad›¤›n› belirtir. Pa-
fla’n›n kendisini ‹ngiliz politikas›n›n pro-
pagandas›na adam›fl olmas›n›n bedeli ola-
rak bu ülkeden 12000 sterlin istedi¤i iddia
edilir. O, bu arada çocuklar›n› kaç›rd›¤›,
eflinin mücevherlerini çald›¤›, menfaat te-
minine çal›flt›¤› gibi a¤›r ithamlar karfl›s›n-
da kal›r. Dönemin Avrupa bas›n›n›n da bu
firara büyük önem vererek, bu konuda ya-
lan veya yanl›fl havadisler yazd›¤› bilin-
mektedir. Paris sefiri Münir Pafla, padifla-
h›n emrini bildirmek için Marsilya’ya
ulafl›rsa da paflaya yetiflemez. Mahmud Pa-
fla, ancak Paris’e geldi¤inin ertesi günü
Münir Pafla’ya randevu verecektir. Pafla
Paris’e vard›¤›nda içlerinde Ahmed R›za
Bey’in de bulundu¤u Jön Türkler taraf›n-
dan karfl›lan›r. Jön Türkler, bir Hanedan
üyesinin iki o¤luyla birlikte kendi saflar›na
kat›lm›fl olmas›n› yeni bir maddî imkân
kayna¤› ve itibar oda¤› olarak gördükle-
rinden bu ifltiraki çok önemserler.

Pafla, Divan›nda Avrupa’ya geliflini:

“Bir yerde ki cehl hükümrând›r
Ol yerde ziyâ-y› hakk nihând›r

En sonra çekildim inzivâya
Geldim bugün iflte Avrupa’ya

m›sralar›yla ifade eder.
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1 Ocak’ta Münir Pafla’y› hasta yata¤›nda
kabul eden Damat, mide ve böbreklerin-
den rahats›zd›r. Seniha Sultan da paflan›n
bay›lma hastal›¤› oldu¤unu söylemifltir.
Pafla’ya ak›l verenler Fransa’ya fazla güve-
nilmeyece¤inden bahisle, biran önce ‹ngil-
tere’ye gitmesi tavsiyesinde bulunurlar.

5 Ocak 1900’da prens Sabahattin ve
Lütfullah beyler Londra’ya giderlerse de,
bu ülkede so¤uk karfl›lan›rlar. Pafla, sara-
y›n geri dönmesi için gönderdi¤i arac›lara
farkl› farkl› isteklerde bulunur. Bu istekler
genellikle maddî taleplerdir. Ba¤dat-Basra
aras›ndaki batakl›¤›n temizlenmesi, maafl›-
n›n 300 liraya ç›kar›lmas›, o¤ullar›n›n
150’fler lira maaflla flûrâ-y› devlete tayini,
kendisine 5000 lira yol masraf› verilmesi,
yan›nda bulunan iki kiflinin uygun memu-
riyetlere tayini gibi... Pafla, para s›k›nt›s›
çekti¤inden emlâkini satmak isterse de,
mallar›na tek bafl›na tasarruf hakk› olmad›-
¤› -eflinin hanedan mensubu olmas› sebe-
biyle- kendisine bildirilir. Münir pafla, sa-
ray›n talimat›yla paflan›n para temin ede-
bilece¤i bütün yollar› t›kamaya çal›fl›r.

Bilindi¤i üzre 1860’larda Nam›k Kemal,
Ziya Pafla, Ali Suavi, Mustafa Faz›l Pafla
gibi isimler meflrutiyet idaresini kurmak
maksad›yla yeni Osmanl›lar cemiyeti
ad›yla bir hareket bafllat›rlar. 1889’da As-
keri T›bbiye’de ‹ttihadî Osmanî ad›yla bir
teflkilât kurulur. ‹brahim Temo, ‹shak Sü-
kûtî, Mehmed Reflit, Apdullah Cevdet,
Hüseyinzade Ali bu teflkilât›n üyeleridir.
Kendilerine Jön Türkler denilen bu teflki-
lat üyeleri II. Abdülhamid’i tahttan indir-
me amac›n› tafl›rlar. 1895’te Paris’e gelen
Ahmet R›za, Meflveret gazetesini ç›karma-
ya bafllar. Teflkilât›n ad› ‹ttihad ve Terak-
ki olarak de¤iflir. Bu grubun önde gelen
isimlerinden biri olan Mizanc› Murad, s›-
ras›yla Paris’e, Londra’ya ve M›s›r’a ve tek-
rar Paris’e gider ve ‹ttihad ve Terakki’nin
lideri olur. Cemiyet Türkçe Mizan ve
Türkçe Meflveret gazetesini ç›kar›r. Jön-

Türkler 1890’dan itibaren Paris, Cenevre
ve Kahire’de teflkilatlan›rlar. Saray›n gön-
derdi¤i Ahmet Celâleddin Pafla’n›n çaba-
lar› sonunda Mizanc› Murad Bey’in de ara-
lar›nda bulundu¤u baz› Jön Türkler geri
dönerler. Teflkilât›n kan kaybetti¤i bir za-
manda Mahmud Celaleddin Pafla’n›n Pa-
ris’e gelmesi bu grupta bir canlanmaya yol
açar. Saray ise bu ihtimali düflünerek, Pa-
fla’y› geri getirmek amac›yla Nuri ve Tur-
han paflalar› Paris’e gönderir.

Pafla, 1 Ocak 1900’de Meflveret’te
yay›mlanan ve Ahmet R›za Bey’e hitaben
yaz›lm›fl bulunan Frans›zca bir mektup
göndererek, Jön Türkleri yüksek takdir
hisleriyle karfl›lad›¤›n› belirtir. Pafla, çeflit-
li gazetelerde padiflaha yazd›¤› mektubu
yay›mlat›r. Bu mektup, II. Abdülhamid’i ve
etraf›ndaki insanlar› a¤›r bir dille elefltir-
mektedir. Devletin iyi bir donanmaya sa-
hip olmay›fl›n›n Girit’in kayb›na ve yunan-
l›larla savafla sebep oldu¤unu söyler. Pafla,
‹stanbul’da geçirdi¤i son sekiz y›l boyunca
saray› devaml› surette ikaz etmifl, fakat
hiçbir fleyi de¤ifltirememifltir. O, ayr›ca
Müslüman-Türk oldu¤unu söyleyerek, di-
nine ve milletine hizmet etmekten baflka
hiçbir maksad› olmad›¤›n› da belirtir. Ay-
r›ca d›flarda kald›¤› müddet boyunca padi-
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flaha son derece a¤›r bir dille elefltiriler yö-
nelten hakaret-âmiz mektuplar gönderir.
Pafla, Le Matine gazetesinde yay›mlanan
bir makalede adalete ve halka hürriyet, ga-
zetelerin sansürsüz olmas›, Avrupa’dan ‹s-
tanbul’a serbestçe gazete ve kitap girebil-
mesi, 2000 civar›ndaki siyasî suçlunun ser-
best b›rak›lmas›, demiryollar›n›n inflas›,
halka e¤itim imkân› verilmesi gibi talepler
s›ralar ve bu talepler, gerçekleflti¤i takdir-
de geri dönebilece¤ini söyler. Pafla’n›n, bu
istekleriyle kendisine geri döndürmeye
çal›flan farkl› arac›lara ve bas›na yöneltti¤i
taleplerinin uyuflmad›¤›n› söyleyebiliriz.

Pafla, iki o¤luyla birlikte Paris’ten Ce-
nevre’ye geçer. Roma’dan Cenevre’ye ge-
len ‹shak Sükûtî Bey, Osmanl› gazetesinin
bütün hak ve sorumlulu¤unu paflaya tak-
dim eder. Pafla da gazetenin masraf ve so-
rumlulu¤unu üzerine al›r. ‹lk say›s› 1 Ara-
l›k 1897’de ç›kan Osmanl› gazetesi saray›
s›k›nt›ya sokar. Giriflilen çabalar sonunda

Abdullah Cevdet, ‹shak Sükûtî, Tunal›
Hilmi gibi isimler 12’fler lira ayl›k karfl›l›-
¤›nda padiflaha muhalefete ara verirler.

Pafla 1 Nisan 1900’da Osmanl› Gazete-
si’nde Abdülhamit Han’a hitaben yazd›¤›
bayram tebri¤inde çok a¤›r bir dille saray-
daki bayram merasimini elefltirir. Prens
Sabahaddin ve Lütfullah Beyler de müflte-
reken sert ifadeli ikinci bir mektup yay›m-
larlar.

Cenevre’ye geçen pafla ‹shak Sükûtî ve
di¤er Jön Türklerle görüflür. Paris sefirimiz
Münir Bey, Petersburg sefiri Turhan ve
Brüksel sefiri Kara Todori Pafla, Damad’›
‹stanbul’a geri döndürmek için çal›fl›rlar.
Fakat bu çabalar› karfl›l›k bulamaz. Niha-
yet padiflah, Ahmed Celaleddin Pafla’y›
Cenevre’ye gönderir. Mahmud Pafla, padi-
flah›n ayda sadece 5.000 lirayla yetinmesi-
ni ve millet meclisinin kurulmas›n›, dönüfl
flart› olarak talep eder. Padiflah›n bu teklif-
leri kabul etmedi¤i takdirde istifa etmesi
gerekti¤ini belirten tarzda ifadeler kulla-
n›r.

Saray, damad›n› yurda döndürmek için
her yolu dener ve sonunda paflan›n malla-
r›n›n zabdedildi¤ini dair haberler duyulur.

Pafla; bunun üzerine,

Seyyâr-› serî’im melevâna bakamam
Ârifl eylemiflem sâat ü âna bakamam
‹ndimde müsâvi gibi hestî vü adem
Ol râh-› revim câna cihâna bakamam

diyerek, varl›kla yoklu¤u neredeyse eflit
gördü¤ünü söyleyen m›sralar dile getirir.

Pafla, dört gün kalmak üzere  Cenev-
re’den Paris’e geçer ve oradan Osmanl› ga-
zetesini ‹ngiltere’de ç›karmak üzere 29
May›s 1900’da Londra’ya gider. II. Abdül-
hamid’in bu flehire gönderdi¤i arac›lar da,
paflay› ikna etmeyi baflaramazlar. Pafla ve
o¤ullar› bir protesto telgraf› yay›mlayarak
Ermeni teflkilatlar›na ortak hareket etme
ça¤r›s›nda bulunurlar. Pafla, II. Abdülha-
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mid Han’›n 25. cülüs y›ldönümünü kutla-
ma faaliyetlerini elefltiren bir yaz› yay›m-
lar. Bu arada Seniha Sultan, ‹stanbul’daki
kona¤›nda gözetim alt›nda tutulur. Onun
da bir Ermeni kad›n k›l›¤›na girerek kaça-
ca¤› haberi yay›l›r. Seniha Sultan, efline
yazd›¤› mektupta Pafla’ya yanl›fl yolda ol-
du¤unu, bunda ›srar ederse, gerekti¤inde
evlatlar›n› feda ederek boflanabilece¤ini
söyler. Saray, bazen tehditvârî bir üslûp
kullanarak, bazen de yumuflak bir ifadeyle
paflay› geri döndürmeye çal›fl›r ve bu mak-
satla da paflan›n ‹stanbul’daki kâhyas› Sa-
lih Bey, Seniha Sultan’›n özel kâtibi Âgâh
Bey gibi isimleri görevlendirir. Giderek
sertleflen yaz›flmalar ve pazarl›klar II. Ab-
dülhamid – Mahmud Pafla ile Seniha Sul-
tan – Mahmud Pafla aras›nda devam edip
durur. Pafla, efline yazd›¤› mektupta kendi-
si ad›na hiçbir talebi olmad›¤›n› söyler ve
“Ben kendim için zerre kadar birfley bir
menfaat talep etmiyorum. Hiçbirfley iste-
miyorum. ‹sterlerse emlâkimi de büsbütün
zabtetsinler. Rütbe-i vezâretimi de ref’ et-
sinler. Bunlar›n nazar›mda hiçbir ehemmi-
yeti yok. Ben necat ve selameti kendim
için de¤il fakat vatan›m için istiyorum. Bu
hakikat ne zaman anlafl›lacak” der. Mah-
mud Pafla, Hidiv Abbas Hilmi Pafla’n›n hi-
mayesine baflvurarak M›s›r’a gider. Saray,
Mehmet Münif Bey’i ‹skenderiye’ye gön-
dererek paflay› takip ettirir. Pafla ve o¤ulla-
r› Kahire’de Hidiv’in misafiri olarak kal›r-
lar ayr›ca Hidiv her üçüne de 800’er lira
maafl verecektir. Pafla, bu paran›n 25 liras›-
n› her ay Jön Türk cemiyetine verece¤ini
taahhüt ederse de sözünde duramaz. Padi-
flah, Hidiv’den paflay› ‹stanbul’a gönder-
mesini ister. Bu arada Ermenilerle bir ta-
k›m Jön-Türkler birleflerek “fiafak Cemi-
yeti” ad›yla bir cemiyet kurmufllard›r. Sa-
ray Hidiv’in isteklerini yerine getirerek bu
meselede deste¤ini kazanmaya çal›fl›r. Ha-
lidiye tarikat› fleyhlerinden Feyzullah
Efendi’ye intisap etmifl olan pafla, Asâf

mahlas›yla yazd›¤› fliirlerini toplayan Di-
van›’yla, Tezkire-i ulemâ adl› eserini Kahi-
re’de bast›r›r. Bu divan, bir yönüyle pafla-
n›n siyasî cephesini aksettirir. Osmanl›
hükümetini ve devlet ricalini elefltirir ma-
hiyyette manzumeler ihtiva eder ve bil-
hassa Bahriye naz›r› Hasan pafla aleyhinde
kaleme al›nm›fl sat›rlar dikkati çeker. Ayr›-
ca bu divan›n içinde Racine’›n Britanikus
adl› trajedisinden tercüme edilmifl bir k›-
s›m mevcuttur. Bu k›sm›n bafl›nda trajedi-
nin tamam›n›n neflredilece¤i de belirtilir.
Ayr›ca Divan’da Arapçadan tercüme edil-
mifl gazeller yer al›r.

Mahmud Pafla ve o¤ullar›n›n Kahire’ye
gelifli bu flehirdeki Jön Türklere güç verir.
Sabahaddin ve Lütfullah Beyler “Umûm
Osmanl› Vatandafllar›m›za” ad›yla Os-
manl› gazetesi’nde bir beyanname yay›n-
larlar. Bu beyannamede, Jön Türklerin ta-
mam›n› fikir birli¤i içinde olmaya ça¤›r›r-
lar. Ayr›ca bütün Osmanl› vatandafllar›n›n
din ve milliyet fark› olmaks›z›n birleflip,

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

275

Damat Mahmud
Celaleddin Pafla ‘n›n
küçük o¤lu 
Ahmed Lutfullah



genel bir meclis toplamalar› gerekti¤ini,
imparatorlu¤un modernleflme dönemine
yeni girdi¤ini belirtirler. Bu arada Mare-
keflli bir fleyhten al›nan fetva Osmanl› ga-
zetesinde yay›mlan›r ve Abdülhamid’in
hal edildi¤i kamuoyuna duyurulur. Arka-
s›ndan da Reflad Han ad›na hutbe okutu-
lur.

Saray, yine paflay› geri döndürme çaba-
lar›na devam eder. Bu maksatla Kahire’de
bulunan Ahmed Celâleddin Bey, paflan›n
çevresindeki insanlar› geri döndürmeye
çal›fl›r. Pafla’n›n özel kâtibi Hüseyin Danifl
Bey, ikna olarak ‹stanbul’a döner. Hidiv de
onlar› ‹stanbul’a gitmeleri hususunda iknaa
çal›fl›r. Hidiv ile aralar› bozulan pafla ve
o¤ullar› yeniden para s›k›nt›s› çekmeye
bafllarlar. S›k›fl›k bir zamanlar›nda Osman-
l› Bankas›’nda 1000 lira alacaklar› oldu¤u-
nu ö¤renirler. Sabahaddin ve Lütfullah
Bey’ler bu paran›n bir k›sm›n› alarak Mar-
silya’ya giderler. Pafla, Lord Cromer ile
görüflerek M›s›r’da bulundu¤u süre içinde
ingiliz deste¤ini ve güvenini kazan›r. Hi-
div, M›s›r’da bulunan Jön Türklerden do-
kuzunu geri dönmeye ikna etmifl, kalanla-
r›n› ise iknaya çal›flaca¤›n› belirtmifltir. Pa-
fla ise flimdiye kadar Hidiv’den ald›¤› 8000
liraya ilâveten 1500 lira daha ister ve ileri-
de padiflahtan koparaca¤› parayla borcunu
ödeyece¤ini belirtir. Hidiv, bu paray› ver-
medi¤i gibi, paflan›n bu taleple gönderdi-
¤i adam›n› da kovar. Pafla, Fransa’ya gider.
Pafla ve o¤ullar› ile di¤er baz› Jön Türkle-

rin M›s›r safahati ile ilgili bahisleri, Bekir
Fahri’nin otobiyografik bir roman olan
Jönler adl› eserinde bulabiliriz. Pafla’n›n
M›s›r’da kald›¤› süre içinde Osmanl› idare-
si, iki defa M›s›r makamlar›na müracaat
ederek, firarilerin iadesini istemiflse de
olumlu sonuç alamam›flt›r. Sa¤l›k prob-
lemleri sebebiyle Paris’in havas›n› kald›ra-
m›yan pafla, Korfu’ya gider. Osmanl›-Yu-
nan iliflkilerinde bir gerginlik yaratan bu
durum, Yunan hükümetinin 5000 frank
karfl›l›¤›nda Pafla’n›n Korfu’dan kendi r›za-
s›yla ayr›lmas›yla neticelenir. Pafla, Os-
manl› gazetesi’nde Korfu’dan ç›kar›l›fl›n›
protesto eden bir yaz› yay›mlar. 9 Haziran
1901’de Osmanl› Devleti Avrupa’ya kaçan
ve devlet aleyhinde yay›n yapan flah›slar›
mahkûm etme karar› al›r. Bu kimseler ya-
kaland›klar› takdirde tutuklanacaklard›r.
Bu amaçla Avrupa’daki sefaretlere birer
telgraf çekilir. 1899’da Roma’da uluslara-
ras› bir konferans tertip edilir. “Roma
Anarflist Konferans›”n›n hükümlerinin Jön
Türkler için uygulanmas›n› Avrupa devlet-
lerinden isteyen saray, bu yolla onlar›n bir
araya gelmelerini önlemeye ve gittikleri
her ülkeden s›n›rd›fl› edilmelerini temine
çal›fl›r. Bilhassa Mahmud Celâleddin Pa-
fla’n›n hiçbir Avrupa ülkesinde bar›nama-
mas›n› sa¤lamak yoluna gider. Ocak
1902’de ‹talya’ya giden pafla, Roma’daki
otelde kald›¤› dört gün boyunca ‹talyan
polisinin gözetimi alt›nda tutulur ve net-
icede kiralad›¤› bir eve tafl›n›r.

Bu arada Prens Sabahattin ve Lütfullah
beyler kongre haz›rl›klar›n› yürütürler.
Onlar bu haz›rl›klar› yürüttükleri esnada
zay›f, da¤›n›k ve birbiriyle anlaflamaz du-
rumdaki bütün Jön Türk gruplar›n› içine
alan bir kongre toplanmas›n› isteyen
Mahmud Celaleddin Pafla ile prensler;
böylesine bir anlay›flla kongre davetini
gerçeklefltirirler. Baba ve o¤ullar›, hem bü-
yük devletlerin ilgisini çekmek, hem de
‹ngiltere deste¤ini sa¤lamak ad›na bu
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kongreyi bir f›rsat addederler, kongre
üyelerinin yol masraflar›n› Sabahattin Bey
karfl›lar. Bu paray›, baz› ingiliz sermaye-
darlar›ndan borç alarak temin etti¤i bilin-
mektedir. Sefir Münir Pafla kongrenin Pa-
ris’te toplanmas›n› engellemek için Fransa
hükümeti nezdinde teflebbüste bulunur.
Fransa d›fliflleri bakan› Delcasse ile Paris
polis müdürü kongrenin toplanmas›na izin
vermezler. Bu durumda Jön Türkler Fran-
s›z kamuoyunun dikkatini özgürlük prob-
lemi üzerine çekerler. Ermeni krizi de or-
tam› yumuflat›r. K›sa zamanda hava Jön
Türklerin lehine de¤iflir. Fransa içiflleri ba-
kan›n›n izniyle 4-9 fiubat 1902’de Frans›z
hükümeti âyân üyesi Le Feure Pontalis’in
evinde I. Jön Türk kongresi toplan›r.
Kongrenin fahri lideri Mahmud Pafla’d›r.
Kongrenin baflkanl›¤›na ise Prens Saba-
haddin Bey seçilir. Baflkan yard›mc›lar› ise
Rum Sathas ile ermeni Sissina’d›r. Kongre-
ye 70’in üzerinde üyenin kat›ld›¤› söylen-
mektedir. Konuflma dili Türkçe ve Fran-
s›zca olan kongrenin as›l gayesi padiflaha
muhalif olmak ve rejimi de¤ifltirmektir.
Kongrede iki farkl› görüfl ortaya ç›kar. Sa-
bahattin Bey grubu Osmanl› devlet
düzeniyle, yeni bir anayasan›n teflkilinin
ancak Avrupa devletlerinin yard›m›yla
gerçekleflebilece¤ini savunur. Ahmet R›za
Bey grubu ise yabanc› müdahalesini red-
deder. Befl ayr› oturum yap›l›r. Ermeniler
kendileri için esas olan›n millî ba¤›ms›z-
l›klar› oldu¤unu belirterek, anayasa de¤ifl-
tirmeyi tek hedef olarak kabul edemiye-
ceklerini söylerler. Vilâyet-i Sittenin Os-
manl› Anayasas›’na ba¤l› kalmas›n› isteme-
diklerini dile getirirler. ‹smail Kemal Bey,
bu grubu ba¤›ms›z olarak de¤il de, Os-
manl› olarak kabul ettiklerini söyleyince
Ermeniler kongreyi terkederler. Sabahad-
din Bey ile Ahmet R›za Bey’in aralar›ndaki
fikir ayr›l›¤› sebebiyle ortak bir noktaya
var›lamaz. Kongrede ço¤unlu¤un deste¤i-
ni yan›na alan Prens Sabahaddin ve taraf-

tarlar› Osmanl› Hürriyet-Perverân Cemi-
yeti ad›yla yeniden teflkilatlanmaya karar
verirler.

Brüksel’e geçen Pafla’n›n hastal›¤› iyice
ilerler. Baz› kaynaklar onun albümin öri-
den, baz› kaynaklarsa üremiden muzdarip
oldu¤unu belirtirler. Hastal›¤› ile ilgili ola-
rak:

“Lokmân geçinen nice tabîbân
Etti beni fenn-i t›bba kurbân”

der ve talihinden ac› ac› flikâyet edip;

“Tâli’ vatan›mdan yine dûr etti beni
Bîçâre vü bî-hâb u huzûr etti beni

Güldürmedi bir gün beni ber-vefk-i me-
râm
Bir heykel-i giryân-› fütûr etti beni”

demektedir.
Kâhya Salih Bey, Paris sefiri Münir Pa-

fla’n›n da talep ve yard›m›yla iki doktor
nezaretinde özel bir trenle paflay› ‹stan-
bul’a götürmeye haz›rlan›r. Babas›n› ziya-
rete gelen Sabahaddin Bey, bu karar›n ha-
yata geçirilmesini önler. Mahmud Pafla,
o¤lunun yalvarmalar› neticesinde ‹stan-
bul’a dönmekten vazgeçer ve 17 Ocak
1903’de Brüksel’de vefat eder. II. Abdülha-
mid Han, cenazenin geri getirilmesini is-
terse de, o¤ullar› ülkede meflrutiyet ilân
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edilmedikçe onu geri vermeyeceklerini
söylerler. Cenaze Paris’teki La Pere-lacha-
ise’de Türklere ayr›lan k›sma gömülür. Pa-
ris sefirimiz Münir Pafla, nafl›n paflan›n efli
Seniha Sultan taraf›ndan istendi¤ini belir-
tir ve cenaze merasimi s›ras›nda baz› dini
gerekçelerin yerine getirilmedi¤ini ileri
sürerek dava açarsa da, olumlu bir karar ç›-
karamaz. Cenaze merasimi, Jön Türklerin
mitingine dönüflür. Sami Paflazade, Ahmet
R›za ve Hüseyin Siret beylerin haz›rlad›¤›
ateflli konuflma metinleri paflan›n mezar›
bafl›nda okunur ve bu metinler Osmanl›
gazetesinde bas›l›r. II. Meflrutiyet’in ilâ-
n›ndan sonra 23 A¤ustos 1908’de paflan›n
Paris’teki mezar› bafl›nda toplanan Jön-
Türkler bir anma toplant›s› düzenlerler.
Sabahaddin Bey, paflan›n na’fl›n› mezar›n-
dan ç›kararak trenle Marsilya’ya götürür
ve orada Senegal vapuruna bindirir. Saba-
haddin Bey’i ve na’fl› karfl›lamak üzere ‹s-
tanbul’dan Çanakkale’ye bir heyet gönde-
rilir. ‹ttihat ve Terakki Erkân›, Ermeni ve
Rumlar›n kiralad›klar› on kadar vapur ve
‹ran heyeti de bu karfl›lamada haz›r bulu-
nur. 1 Eylül’de Prenses Maria vapuruyla 70
kiflilik bir karfl›lama heyeti Çanakkale’ye
gider. Bak›rköy ve Yenikap› Ermenileriyle,
Vanl› ermeniler de birer özel vapur kira-
larlar. Bahriye S›byan bandosunun da ek-
lendi¤i, Bahriye ve Tophane m›z›kas› bu
vapurlarda haz›r bulunur. Alay, Hürriyet
marfl› eflli¤inde önce Kuruçeflme’de Seniha
Sultan’›n kona¤› önünden geçer ve arka-
s›ndan milli marfllar eflli¤inde Saraybur-
nu’na do¤ru yol al›r. Maria Vapuru 2 Eylül
sabah› Senegal Vapurunu karfl›lar. Saba-
haddin Bey ve cenaze Maria Vapuruna al›-
n›r. Çanakkale’den ‹stanbul’a gelinceye
kadar pekçok tezahürat ve merasim yap›-
l›r. Kiralanm›fl pek çok özel bot, vapur,
kay›k ve sandallarla halk da bu törene ka-
t›l›r. 3 Eylül sabah› cenaze, Maria Vapu-
rundan al›narak Fettan adl› bir istimbota
konur ve büyük bir merasimle Eyüb’deki

âile kabristan›na defnedilir.
Böylelikle paflan›n söyledi¤i, 

“Pây la¤zîde isem de vatan›mdan bir gün
Yine dil-flâd olacakt›r dönüflümden med-
fen”

m›sralar›n›n tafl›d›¤› mana gerçekleflmifl
olur.

Mahmud Celaleddin Pafla’n›n siyasî ve
edebî kimli¤iyle bizim kültür hayat›m›zda
bir yer iflgal etti¤ini daha önce söylemifl-
tik. Divan›, otobiyografik karekterli pek-
çok manzume ihtiva etmesiyle, devrin at-
mosferini yans›tan özellikleriyle önem ta-
fl›r. Pafla, s›k›nt› ve flikâyetlerini, hayat›n›n
zembere¤ini teflkil eden meselelerini diva-
n›na tafl›m›flt›r.

Paflan›n siyasi kimli¤i ise Osmanl›’n›n
çok keskin bir dönemeçte oldu¤u bir dö-
nemde öne ç›kmakta, saray› Avrupa’ya
kaçt›¤›ndan itibaren dört y›l boyunca sü-
rekli olarak meflgul etmektedir. Paflan›n ve
o¤ullar›n›n Jön Türk hareketine verdikleri
destek önemlidir. Hanedan üyelerinin pa-
diflah muhalifi bir siyasî yap›lanmada yer
al›fl›, içerde ve d›flarda hareketin seyrini
de¤ifltirmifltir. Bu bak›mdan bu deste¤in
de¤eri büyüktür. Di¤er yandan pafla ile il-
gili yaz›flmalarla, paflan›n bizzat kaleme
ald›¤› layiha, telgraf ve mektup metinleri
incelendi¤inde, asl›nda onun bu hareketi-
nin saraya ve padiflaha karfl› flahsî k›rg›n-
l›k, kin ve öfke temeline dayanan bir tep-
ki ç›k›fl› oldu¤u düflünülebilir. Paflan›n,
Avrupa’ya kaçt›¤›nda neyi nas›l yapaca¤›
konusunda net bir fikre sahip olmad›¤›
söylenebilir. Hadiselerin ak›fl›, zamanenin
getirdikleri onu bu yönde flekillendirmifl-
tir. Nitekim arac›lara, mektup ve telgrafla-
ra verdi¤i cevaplar çok da tutarl› de¤ildir.
Paflan›n, yabanc›larla, bilhassa ‹ngilizlerle
bu kadar çok iflbirli¤ine girmesi de sa¤du-
yulu bir siyaset adam› olmad›¤›n› gösterir.
O, Osmanl›’n›n ve dünyan›n gidiflat›n› ge-
nifl bir perspektifle de¤erlendirememifl,
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Avrupal›lar›n Osmanl› Devleti üzerindeki
emelleriyle, az›nl›klar›n gerçek niyetlerini
görememifltir. fiahsî bir tepkiden yola ç›-
karak, kör bir inatla hareket etmifl; Jön
Türklere verdi¤i destekle belki de kaç›n›l-
maz olan tarihî seyri h›zland›rm›flt›r, diye-
rek sözlerimize nokta koyuyoruz.
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UNUTULAN 
EYÜPLÜ

SÜLEYMAN NAZ‹F

D. Mehmet DO⁄AN

Z

Yazar, TYB fieref Baflkan›’d›r.
TRT, Kültür Bakanl›¤› gibi kurulufllarda görev yapt›. 

Özel yay›nc›l›kla u¤raflt›. Dil, kültür ve yak›n tarihle ilgili kitaplar› var. 
Türkiye Yazarlar Birli¤inin kurucular›ndan. 
Uzun süre bu birli¤in baflkanl›¤›nda bulundu. 

RTÜK üyeli¤i yapt›.
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Neden nisyan?
Gerçekten gelenekleflen ve böylece be-

lediyelerimizin yapt›¤› kültürel faaliyetler
içinde seçkinleflen Eyüp sempozyumlar›-
n›n önemli bafll›klar›ndan biri “Eyüp Mefl-
hurlar›” olmal›d›r. Nitekim,  Eyüp meflhur-
lar›na tahsis edilen 6. Sempozyum (10-12
May›s 2002) tebli¤leri toplant›n›n yap›l›-
fl›ndan bir y›l sonra yay›nland› (2003). Sa-
habinin önde gelenlerinden, semte bu
ad›n verilmesinin sebebi olan Eba Eyyub
el Ensari’den ressam Avni Lifij’e kadar bir
çok meflhur Eyüplü ile ilgili tebli¤ler bu
kitapta yer al›yordu. Elbette, “ebedî Eyüp-
lüler” denilen, kabirleri, son istirahatgâh-
lar› Eyüp s›n›rlar› içinde bulunan meflhur-
lar da bu kitapta mühim bir yer iflgal edi-
yordu. Bunlar aras›nda, ‹stiklâl Marfl› flairi-
miz MMeehhmmeedd ÂÂkkiiff EErrssooyy ile yan›bafl›na
defnedilmifl olan dâva arkadafl› BBaabbaannzzaaddee
AAhhmmeedd NNaaiimm EEffeennddii üzerine bildiriler de
vard›. Her nas›lsa, Merhum Mehmed
Âkif’in di¤er taraf›nda medfun, Âkif hay-
ran› meflhur bir flahsiyet unutulmufltu: SSüü--
lleeyymmaann NNaazziiff!!

Eyüp Kültür Müdürümüz, ‹rfan Çal›flan
Bey, bana bu unutuluflu hat›rlatt›¤›nda flafl-
k›nl›¤›m› gizleyemedim. Süleyman Nazif
20. yüzy›l›m›z›n her fleye ra¤men ad› hâf›-
zam›zda kalan önemli flahsiyetlerinden bi-
ri idi. Kendisini hat›rlamad›¤›m›z zaman-
larda, Mehmed Âkif ve Abdülhak Hamid
gibi ça¤dafl› mühim edebî flahsiyetler do-
lay›s›yla da hâf›zam›zda yerini al›yordu.
Hele Millî Mücadele bas›n› ile ilgili söz
söylenmek gerekti¤inde Süleyman Nazif’i
hat›rlamamak mümkün de¤ildi. Büsbütün
unutuldu¤unu sand›¤›n›z zamanlarda ise,
keskin zekâ mahsülü nüktelerinin hâlâ dil-
den dile dolaflt›¤›n›, hatta internette bu-
nunla ilgili hayli malzemenin deveran etti-
¤ini görüyordunuz.

Velhas›l, ‹rfan Bey, bu unutulufl hatas›-
n›n tamiri hususunda bana teklifte bulun-
du¤unda, önce “bu nisyan›n bilinen veya
bilinmeyen sebepleri olmal›” diye düflün-

meden edemedim ve Mehmed Âkif’in ah-
bab› ve kabir komflusu Süleyman Nazif’le
ilgili bir bildiri haz›rlamay› kabul ettim. 

“Haf›za-i befler nisyan ile malûl”dü ama,
tesadüfî de görünse, baz› sebepleri olma-
l›yd› bu unutuluflun…Kafama tak›lan bu
noktan›n aç›kl›¤a kavuflmas› için dahi Sü-
leyman Nazif’i dar vakitte araflt›rmaya ve
ö¤rendiklerimi ilgililerine sunmaya karar
verdim. 

Ahmet Hâflim’in 
“Son flarkl›”s›
Süleyman Nazif’i evvela, galiba ilk

mektep kitab›m›zda yer alan esir fakat hâ-
line isyan eden bir arslan› anlatan k›sac›k
metinden hat›rl›yordum. Daha sonra, Ah-
med Hâflim’in lise ders kitab›na al›nm›fl
olan “SSoonn fifiaarrkkll››” yaz›s› kal›c› bir tesir
uyand›rm›flt›r. Ahmed Hâflim gibi, kendi
sahas›ndaki bir ismi önemseme konusunda
hayli hasis olan bir flahsiyetin yaz›s› olmak
itibariyle çok önemliydi bu metin. 
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“(Süleyman Nazif’in üslûbunu) bir adam flek-
linde tasavvur etti¤im zaman gözümün önüne
muhteflem bir kabile reisi geliyor. Her taraf›nda s›r-
mal› püsküller sarkan, mutantan bir mafllaha sar›l-
m›fl bu adam›n çehresi esmer ve sakall›d›r; gümüfl ve
alt›n zencirlere tak›l› mercan ve yakut kakmal› mu-
kavves bir k›l›ç yan›ndan sark›yor; beyaz difllerin-
de hayat flimflekleri çak›yor ve gözleri çöllerin ate-
fliyle yan›yor; arkas›nda sab›rs›zl›kla yeri eflele-
yen, üç siyah kölenin zahmetle zaptetme¤e çal›flt›¤›
ya¤›z bir at, köpükler içinde mütemadiyen ufukla-
ra do¤ru kiflniyor.”

“Müteheyyiç (heyecan uyand›ran, ac› veren)
ölümüne hâlâ a¤lad›¤›m›z emsalsiz üstad, hakika-
ten siyah paltosu ve yuvarlak flapkas› alt›nda bir
kabile reisinin Asyaî haflmetini tafl›rd›. fiark mede-
niyetinin serhaddine varm›fl olan flanl› süvari bir
türlü at›, m›zra¤› ve kalemiyle garb medeniyetinin
demir köprüsünden geçememiflti. Zira at›, çelik lev-
halar›n gürültüsünden ürkmüfltü.” 

“Üslûbunun sathî tetkikinden anlafl›l›r ki: Sü-
leyman Nazif bir flarkl› zihniyetiyle ‘belagat’ ka-
idelerine büyük bir iman ile inanan son büyük edi-
bimizdir. Sözün kudretini kelimelerin âhenginden,
nidalar›n azametinden ve tezatlar›n flimfleklerinden
beklerdi. Fakat muhayyirülukul (akla flaflk›nl›k
veren) bir hayat menba› olan bu adam; ateflten
parmaklariyle kelimelere dokununca onlar› garip
bir seyyale ile (ak›c›l›kla) canland›rmas›n› bilirdi.
Cans›z kamus onun elinde bir meflale gibi yanar-
d›.”

“Süleyman Nazif, insanlar aras›ndaki eski ta-
baka farklar› gibi, kelimeler aras›nda bir s›n›f far-
k›n›n mevcut oldu¤una kaniydi. Süflî addetti¤i bir
tak›m kelimeler vard› ki, onlar› üslubunun efli¤ine
bast›rmazd›. Bu kelimeler, ruzmerre (her günkü,
al›fl›lm›fl) hayata ait, herkesin kolayca söyleyip
anlad›¤› kelimelerdi. Asil kelimeler s›n›f›n› ise tari-
he, co¤rafyaya, kozmografyaya, felsefeye ait
olanlar teflkil eder. Bu hususiyet üslûbuna Asurî bir
kâhin lisan› çeflnisi verirdi.”

“Elifbe içinde bilhassa ‘a’ harfine meftundu. ‹n-
tihap etti¤i (seçti¤i) ekseri kelimelerde bu harf kuv-
vetle hâkimdir. Onun için üslûbu bir hitabet lisan›
gibi derinden derine gelen garip bir avaz ile duyu-

lurdu. Onu okuyan bir adam, ba¤›ran bir adam›
dinliyorum zannederdi ve önünde matbaa harfle-
riyle bas›lm›fl bir sayfan›n durdu¤unu unuturdu.”

“Süleyman Nazif’in lisan›nda, cinsî ihtiras yer
bulmazd›. Onun için ‘kad›n’ isminin geçmedi¤i bu
üslûpta flafiî bir huflunet mahsustur (hissedilir).
Kemale ermifl erkek güzelli¤inin en güzel bir nümu-
nesi addedilmeye lây›k olan güzel bafl›, en hassas
ve en mütenevvi bir zekây› tafl›makla beraber, üs-
tad, -kadim bedî’a (esteti¤e) sad›k kalmak için ola-
cak- yeni co¤rafyaya itibar etmez ve dünyay› da-
raltan telli veya telsiz telgraftan, flimendiferden,
otomobilden haberdar görünmeye hiç tenezzül et-
mezdi. Onun için lisan›nda arz, Afrika, Asya fli-
mal, cenup gibi kelimeler esrarengiz bir uzakl›k ve
bir namütenahilik hissini verirdi. A harfinin tesel-
sülüyle yukar›ya do¤ru bir inkiflaf alan üslûbu,
di¤er taraftan dumanl› ve hududu meçhul elfaz›n
tasiriyle ufkî bir ittisa al›rd›.”

“Binaenaleyh bu lisan, bazan fikri hiç iftikar
etmeksizin (ihtiyaç duymaks›z›n), s›rf kelimelerin
sihriyle, sema ve denizin bafl döndürücü itila (yük-
seklik) ve vüsatini (geniflli¤ini) almaya muvafak
olurdu.”

“Süleyman Nazif kelimelerin serdar› idi. Keli-

meler flimdi onsuz bafl›bofl bir sürüdür.”1

Süleyman Nazif’le ilgili olumlu kanaat-
lerimizi, bilgilerimizi besleyen çok say›da
ifade okudu¤umuz metinlerde yer al›yor-
du. Bu kanaatlerin ço¤u, onun ‹stanbul’un
iflgali s›ras›nda bir  Frans›z generalinin fâ-
tih edas›yla beyaz at üzerinde Beyo¤lunda
az›nl›klar taraf›ndan alk›fllanarak karfl›lan-
mas› üzerine yazd›¤› “KKaarraa bbiirr ggüünn” yaz›s›,
yine Mütareke ‹stanbulu’nda, Frans›z edibi
Piyer Loti ile ilgili olarak yap›lan bir top-
lant›da yapt›¤› konuflma bu müsbetli¤i
beslemekle kalm›yor, onu âdeta efsanelefl-
tiriyordu. Nitekim bunun üzerine ‹ngiliz-
ler taraf›ndan Malta’ya sürülmüfl, iki y›l ka-
dar orada gözalt›nda tutulmufltu. Onun
edebiyatç›l›¤›, gazetecili¤i yan›nda idare-
cili¤i konusunda da menfi görüfller tafl›yan
metinlerle neredeyse hiç karfl›laflmam›flt›k.
Hele Mehmed Âkif gibi, kiflilerle iliflkile-
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1 Ahmed Haflim: GGuurreebbaahhaannee--ii
LLââkkllââkkaann. ‹stanbul, 1928
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rinde mübala¤aya asla kaçmayan bir edi-
bimizin onun Malta’da yazd›¤› 
Ruhum benim oldukça bu imanla beraber
Üç yüz sene, dört yüz sene, befl yüz sene
bekler

diye biten “SSoonn nneeffeessiimmllee hhaassbb››hhaall” fliirine
karfl› yazd›¤› “SSüülleeyymmaann NNaazziiff’’ee” bafll›kl›
fliir, resme son fleklini verecek kadar parlak
renkler ihtiva ediyordu. 

Resimdeki gölge
Süleyman Nazif resmini gölgelendiren

ilk ibareler, bir kaç y›l önce yay›nlanan
RReessssaamm NNaacciiyyee NNeeyyyyaall’’iinn MMuuttllaakkiiyyeett,,
MMeeflflrruuttiiyyeett vvee CCuummhhuurriiyyeett hhaatt››rraallaarr››’nda

gördüklerimdir.2 Övülmekte ittifak edilen
bir flahsiyetin yerildi¤ini görmek, bende
ciddi bir tereddüt uyand›rd›. Naciye Ney-
yal han›m, daha önce Kudüs, Selanik,
Konya ve Yemen valili¤i yapm›fl Tevfik
Bey (Biren)in efli olarak Hüdavendigâr
(Bursa) valili¤i s›ras›nda ister istemez Sü-
leyman Nazif Bey’le tan›fl›r. Çünkü Süley-
man Nazif Bey, Paris’e kaç›p döndü¤ün-
den beri, yani on y›ldan fazla zamand›r,
bir nevi sürgün olarak Bursa valili¤inde
“mmeekkttuuppççuu”dur. “Mektupçuluk” vilayetin
yaz› iflleri müdürlü¤ü olarak da anlafl›labi-
lirse de, vali yard›mc›l›¤›na daha uygun
düflmektedir. Neyyal Han›m, Bursa Mek-
tupçusu Süleyman Nazif’in vali olan efli
hakk›nda iyi fleyler düflünmedi¤ini, Mefl-
rutiyet’in ilan›ndan sonra, “bu herifi ‹stan-
bula postalayal›m, yoksa büyük mevkiye
gelebilir” fleklinde tezvirat yapt›¤›n› yaz-
maktad›r. Süleyman Nazif, daha sonra va-
li ile beraber ‹stanbul’a gitmifl, dönüflte,
daha önceki azg›nl›klar›n› bilen ahalinin
onu bir merkebe ters bindirerek teflhir
edeceklerini haber ald›¤› için, yar›yoldan
‹stanbula dönmüfl. Bursa’ya bir daha gel-
medi¤i gibi, mektupçu tayinini de engelli-
yormufl (sf. 238-242). Neyyal Han›m, ki-
tab›n daha sonraki bir bölümünde menfi-
lerden (sürgünlerden) söz ederken, Süley-

man Nazif’le ilgili çok sert ifadeler kullan-
maktad›r:

“Bu adam Bursa’ya sürülmüfltü ve biz oraya
vali olarak gitti¤imizde vilayet mektupçusu idi.
Onun ayda alt›n para ile seksen lira ald›¤›n› ha-
t›rlar›m; bunun flimdiki sat›n alma gücünü hesap-
lamaya kalkarsak, ne kadar yüksek bir maafl ald›-
¤› anlafl›l›r.”

“S›ras› gelmiflken, flu hakikati burada zikretme-
liyim; Süleyman Nazif, son derecede ahlâks›z biri
idi ve yapt›¤› binbir kepazelik aras›nda vilayette
geçinemedi¤i, gene kendi gibi adamlarla dalafl›r du-
rurdu. Bu herifler bir gün onun aleyhinde yazd›r-
d›klar› bir tak›m yaftalar›, flehrin fluras›nda bura-
s›ndaki direklere asm›fllar ve Bursa’da bu yüzden
bir hayli nahofl haller yaflanm›flt›. Neticede bu ifl
öyle dallan›p budakland› ki, bu vaziyetten bîzar
olan Tevfik Bey, Sultan Hamid’e, onu Bursa’dan
ald›rmas›n›, e¤er bu mektupçunun menfi olmas›n-
dan dolay› yap›lam›yorsa, vilayette kalmaya de-
vam etmesine ra¤men, yerine baflka bir mektupçu-
nun tayin edilmesini yazd›.”

“Sultan Hamid, Tevfik Bey’i Süleyman Nazif
gibi bir adama haddini bildirmek istedi¤i için ola-
cak, çok az insana verilen ‹ftihar niflan›na lây›k
gördü.” 

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

2 RReessssaamm NNaacciiyyee NNeeyyyyaall’’iinn
MMuuttllaakkiiyyeett,, MMeeflflrruuttiiyyeett vvee CCuummhhuu--
rriiyyeett hhaatt››rraallaarr››. (Haz. Fatma Rez-
zan Hürmen) ‹stanbul 2000
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“Bu Süleyman Nazif’in Tevfik Bey’e nas›l düfl-
man olup da ona kötülük etmek için nelere kalk›flt›-
¤›n› yazmaya kalk›flsam bu hikâye sahifelere s›¤-

maz.”3

Koyulaflan gölge
Vali efli Neyyal Han›m’›n hat›rat›nda

kad›nl›k hislerine kap›ld›¤›n›, flahsî k›zg›n-
l›¤›n› yans›tt›¤›n›, bunu yaparken de epey-
ce ileri gitti¤ini düflünebiliriz elbette. Bu-
na ra¤men onun k›zg›nl›¤›na sebep olan
baz› emarelerin bulunma ihtimalini de
gözden uzak tutmamal›y›z. ‹flin flahsilik-
ten umumili¤e do¤ru götürülmesi halinde
pek de k›ymeti harbiyesi olmayan husus-
lar›n önem kazanma ihtimali de yok de¤il-
dir. Bu ihtimali de görünür hale getiren,
RRaauuff OOrrbbaayy’›n hat›ralar›nda rastlad›¤›m›z
flu ifadeler oldu:

“... fiu sürgün hayat›n›n ruhlar üzerinde yap-
t›¤› çeflitli tesirler, baz›lar›n› ne hâle getiriyor. Dü-
ne kadar âleme vatanseverlik dersleri veren flair ve
edip Süleyman Nazif Bey, bugün Yakup fievki
Pafla’y› bir kenara çekerek, hudutlar›n nehirlerle
tayini nazariyesinin en do¤ru oldu¤unu ispat yo-
lunda birçok mütalaalar ileri sürdükten sonra di-
yor ki: ‘Paflam, ben Diyarbekirliyim, sizin mas-
kat-› re’siniz (do¤umyeriniz) de Harput’tur. Arz
etti¤im kaideye göre, bu iki flehir, F›rat ve Dicle ne-
hirleriyle mahdut bölgeler dahilinde bulundukla-
r›ndan, Irak’a dâhildir. fiu halde biz de Irak’l› ola-
rak Ba¤dat hükümetine iltihak etmeliyiz. Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun art›k istikbali olmad›¤›ndan,
bu flekilde bafl›m›z›n çaresine bakmam›z pek muva-

f›k olur kanaatindeyim...”4

Rauf Bey, Süleyman Nazif’in, sürgün
hayat›nda hisseti¤i bask›dan dolay› fikrî
de¤iflim geçirdi¤ini, nazikâne belirtmekte-
dir. Fakat, Süleyman Nazif’in, Millî Müca-
dele s›ras›nda VViillaayyaatt--›› fifiaarrkkiiyyee MMüüddaaffaaaa
HHuukkuukk CCeemmiiyyeettii kurucular›ndan olmas›-
na, çok meflhur “Kara Bir Gün” makalesini
yazmas›na ra¤men, pek mücadeleyi des-

tekler bir konumda olmad›¤› anlafl›lmakta-

d›r.5 ‹smi ‹‹ssmmaaiill HHaammii,, RReeffiiii CCeevvaatt,, CCeellââll
NNuurrii,, AAhhmmeett EEmmiinn,, LLüüttffii SSiimmaavvii gibi ya-
zarlar aras›nda, yani Amerikan mandas›na
yak›n olanlar aras›nda say›lmaktad›r.  Ni-
tekim, 19 May›s 1919’da kendi gazetesi
Hadisat’ta yay›nlanan “‹nsaf ve basiret”
bafll›kl› baflyaz›s›nda, iflgal s›ras›ndaki tu-
tumundan ötürü elefltirilen Ayd›n/‹zmir
valisi ‹zzet Pafla’y› savunmakta, Versay
konferans›nda al›nan kararlar muvacehe-
sinde yap›lacak bir fley olmad›¤›n› iddia

etmektedir.6

Süleyman Nazif’in Malta sürgününden
döndükten sonra da Anadolu’daki müca-
dele lehinde olmad›¤›n› bir yaz›s›ndan ç›-
karmak mümkündür:

“Ben Malta’ya sürülmeden de memleketimin
kurtuluflu ve selâmetine taalluk eden ümidim k›r›l-

m›flt›.”7

Süleyman Nazif’in 1 fiubat 1926 tarihi-
ni tafl›yan ““MMuussttaaffaa KKeemmaall’’ee iinnaannmmaazzdd››mm””

bafll›kl› bu yaz›s›, itirafname tarz›nda bir
müdafaanamedir. Frans›z Generali France
d’Espere’nin ‹stanbul’da az›nl›klar taraf›n-
dan tantanal› karfl›lan›fl›n›n, Türk bas›n›n-
ca s›radan bir haber olarak verilmesi onu
k›zd›rm›flt›r. O gün bütün kurtulufl ümidi-
ni kaybetmifltir. “Kara Bir Gün”ü yazarak
hayat›n› da ortaya koymufltur. Fakat, hak-
k›nda ç›kar›lan idam emri yerine getiril-
memiflse, kabahat ne onundur, ne de san-
sür memurunun. “Düflman toplar›n›n gül-
lelerine gö¤üslerini aç›p da ölmeyenlere
Allah ac›s›n.” Süleyman Nazif, o s›ralar
Mustafa Kemal Pafla’dan, “Enver Pafla’n›n
eski arkadafl›ndan” da bir fley bekleme-
mektedir. “Me¤er Hazret-i Muhammed’in
hiçbir vakit ve daima ümmetinin üstünde
flefkatle titreyen müberek ruhu; Mustafa
Kemal’e ‘Yürü…ve korkma! Hesap, man-
t›k, riyaziye, fânilerin icat ettikleri kaide
ve ölçülerdir. Ot bitmeyecek kadar harap
olan bu yerlerden bir ordu f›flk›racak, Av-
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3 age., sf.500
4 CCeehheennnneemm DDee¤¤iirrmmeennii. H.Ra-

uf Orbay’›n siyasî hat›ralar›. C.2.
sf.47)

5 VViillaayyaatt--›› fifiaarrkkiiyyee MMüüddaaffaaaa--
ii HHuukkuukk--›› MMiilllliiyyee CCeemmiiyyeettii, Müta-
reke’den hemen sonra kurulmufl, ilk
flubesini Erzurum’da açm›fl, Musta-
fa Kemal Pafla, Kâz›m Karabekir
Pafla ve Rauf Bey de bu cemiyete
girmifltir. Erzurum Kongresini dü-
zenleyen cemiyet olarak Millî Mü-
cadele’de çok önemli sembolik bir rol
oynam›flt›r.  Kurucular›  aras›nda
Süleyman Nazif, ‹smail Hakk› Bey
(Eski Beyrut valisi, Diyarbekirli),
Ahmed Nedim Bey (Cemiyetin reisi,
eski Hicaz valisi, Harputlu), Asaf
Bey (Van meb’usu), Fevzi Bey
(Diyarbekir meb’usu) ve Zülfi Bey
(Diyarbekir meb’usu). Halide Edib
de bu cemiyete girmifl,  Türkiye’ye
gelen Amerikan heyetiyle görflmeleri
yapm›flt›r. (fiuayb Karakafl::
SSüülleeyymmaann NNaazziiff.. Ankara, 1988,
sf.125-131).

6 Nurflen Maz›c›: BBeellggeelleerrllee
AAttaattüürrkk DDöönneemmiinnddee MMuuhhaalleeffeett.. ‹s-
tanbul,  1984

7 YYaakk››nn TTaarriihhiimmiizz. ‹stanbul
1962, C.1., sf. 232 
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rupa medeniyetinin çelikten kaleleri, ya-
k›p eriten mermileri, senin askerlerinin
ç›plak gü¤üsleri üstünde k›r›lacak’…diyor-
mufl.”

Süleyman Nazif’in kendi ifadesine gö-
re, ümitsizlikle, Millî Mücadele’ye ayk›r›
bir konumda bulundu¤u anlafl›lmaktad›r.
Bu konumun, nihai zaferden ve Cumhuri-
yetin ilan›ndan sonra onu zor duruma dü-
flürdü¤ünü tahmin edebiliriz. Bu konumda
bir kiflinin, baz› “›sbat” gayretleri içinde
olmas› beklenebilir. Bugüne kadar, cevap-
land›ramad›¤›m›z, Süleyman Nazif’in ‹ski-
lipli Ât›f Hoca’n›n yarg›lanmas› sürecinde
etkisi oldu¤unu düflündü¤ümüz “‹mana
Tasallut-fiapka meselesi” (1925) kitab›
böylece yerine oturmaktad›r. 

Ât›f Hoca 1924 y›l›nda “Frenk mukallit-
li¤i ve fiapka” isimli bir kitap yay›nlam›fl-
t›r. fiapka kanununun kabulünden bir bu-
çuk sene evvel yay›nlanan bu kitap, Ma-
arif Vekaleti’nin izin ve takdiri ile yay›n-
lanm›flt›r.

Ât›f Hoca bu 32 sayfal›k kitapç›kta, Av-
rupa taklitçili¤ini elefltirmekte Avrupa’n›n
ilim ve fennini alman›n caiz, hatta lüzum-
lu oldu¤unu, k›l›k k›yafette onlara benze-
menin asl›nda ruhtaki bir bozulufla alâmet
veya onun bedene aksetmesine sebebiyet
verece¤ini, bunun ise müstakil bir flahsiyet
infla eden ‹slâm anlay›fl›na z›t düfltü¤ünü
söylemektedir ve bunu Peygamberimizin
“Bir kavme benzemeye çal›flan onlardan-
d›r” hadisi çerçevesinde izah etmeye çal›fl-
maktad›r.  

Ât›f Efendi kitab›n› neflrettikten sonra
bu eser hakk›nda Süleyman Nazif bir ten-
kit yaz›s› yazar. 

Süleyman Nazif daha önce oruçla ilgili
olarak bir yaz› yazm›fl ve Ât›f Hoca onu
susturucu bir cevap vermiflti. fiapka risale-
si ç›k›nca “Bir Hocaefendiye cevap” yaz›s›-
n› yazm›fl, Ât›f Efendi’nin cevab› üzerine
daha sert karfl›l›k vermifl, fakat bu yaz› ho-
can›n eli kolu ba¤l› oldu¤u, hapsedildi¤i

s›rada yay›nlanm›flt›. Daha sonra da iki ya-
z›s›n› Ât›f Hoca’n›n verdi¤i cevab›n› bek-
lemeden “‹mana Tasallut” ad›yla kitap ha-
linde yay›nlam›flt›r. Süleyman Nazif bu ki-
tapta, o zamanki siyasi zemine uygun bir
tav›r ortaya koymak ad›na, ‹slâm tarihini
neredeyse yok sayacak ifadeler kullanm›fl-
t›r. “Mezhebimin imam› olan Ebu Hani-
fe’yi aradan ç›kartarak Peygamberim ve
Allah›mla yaln›z kalmak”tan bahsetmifltir.
Nazif bu yaz›s›nda Ât›f efendi için de “dar
görüfllü, cahil, Allah’›n haram etme yetki-
sini gasp edici” gibi s›fatlar kullanm›flt›r.

Ât›f Hoca, Süleyman Nazif’in hücumu-
na gerekli cevab› vermifltir: 

“F›k›h ilminde ihtisas sahiplerinden bu-
lunan ve sözleri her vech (yönü) ile itima-
da flayan olan muhterem zatlar›n sözlerine
mi müslümanlar›n itimad ve iman etmesi
vacip olur, yoksa kendi itiraf etti¤i vech
ile, 20’den 45 yafl›na kadar 25 sene flüphe
vadisinde dolafl›p ve di¤er bir makalesinde
itiraf etti¤i üzere bu esnada bir çok kimse-
leri dalalete sürüklemifl olan, on bir sene-
lik bir müslüman oldu¤u halde, benim bil-
di¤im bir sene içinde iki defa, dinî zaruret-
lere taarruz eden, (biri orucun mükellefi-
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yetinin vücubunu inkâr, di¤eri Hz. ‹sa’y›
tahkir ve tezyif) art›k 25 sene dinsizlik,
dalal ve idlal vadisinde yaflayan, on bir se-
nelik ‹slâmiyet zaman›nda da dini zaruret-
lere sald›rmaktan geri durmayan Süley-
man Nazif Bey’in flapka hakk›nda vermifl
oldu¤u hükümlere, fetvalara m› itimat et-
meleri lâz›m gelece¤ine dair verilecek
hükmü yine efkâr-› ammeye (kamuoyuna)
havale ederim.” 

Tahirül Mevlevi hat›ralar›nda, Süley-
man Nazif’in tavr›n› flöyle elefltirmektedir: 

“Bir adam›n en tehlikeli an›nda, s›rf ilmî
bir mübahasedeki (tart›flmadaki) ma¤lubi-
yetin h›nc›n› ç›karmak için onun aleyhin-
de ve müdafaa edemeyece¤i bir sûrette
jurnal vermeye kalk›flmak ne dinde hofl
görülür ne dinsizlikte.”

Netice olarak, iskilipli Ât›f Hoca, hu-
kuk tarihine geçecek bir adlî hataya kur-
ban edildi. Çünkü, fiapka kanununun orta-
da olmad›¤› bir zamanda, ondan neredey-
se iki y›l önce yay›nlanan bir kitab› yüzün-
den ‹stiklâl Mahkemesi karar›yla idam
edildi. Böylece hukukun en temel prensip-
leri aras›nda say›lan, “mâkabline flâmil ol-
mamak” (geriye yürümemek) ilkesi çi¤-
nendi. (4 fiubat 1926)

1 fiubat’ta 1926’da “Mustafa Kemal’e
inanmazd›m” itirafname veya müdafaana-
mesi yay›nlanan Süleyman Nazif de, fakr
ü zaruret içinde Ât›f Hoca’n›n vefat›n›n
y›ldönümünü göremeden, 4 fiubat
1927’de zatürreeden öldü...

Milli Mücadele’de mühim rolü olan bir
cemiyetin kurucular› aras›nda bulunmas›-
na, iflgalcilere karfl› fliddetli ifadeler ihtiva
eden yaz› ve hitabelerine ve bu sebeple
Malta’ya sürülmesine ra¤men Cumhuri-
yet’ten sonra gerekli ilgiyi görmeyen, da-
ha önemsiz ifller yapm›fl olanlar bir flekilde
de¤erlendirilir, milletvekilli¤i ile ödülen-
dirilirken hiç hat›ra gelmeyen Süleyman
Nazif  fakr ü zaruret içinde ölür. Ölümü

üzerine, o s›ralar milletvekili olan “Üstad-
› Âzam” Abdülhak Hamid, naafl›n›n Ziya
Gökalp gibi son devir ünlülerinin kabirle-
rinin bulundu¤u Sultan Mahmud türbesi
haziresine defnedilebilmesi için Baflvekil
‹smet Pafla’ya telgraf çeker. Ankara gere-
ken zamanda cevap vermeyince, Edirne-
kap› flehitli¤ine defnedilir. Mezar› dört y›l
yap›lmaz, tafl› dikilmez. Nihayet belediye
Süleyman Nezif’in mezar›n› yapt›r›r. Me-
zar tafl›na kardefli flair Faik Ali Ozansoy’un
flu beyti yaz›l›r:

fiimflek mürekkep olmal›d›r, y›ld›r›m ka-
lem,

Tahrir için kitabe-i seng-i mezar›n›

K›sa hal tercümesi 
ve eserleri
Do¤umu: Diyarbekir, 1869. Babas› SSaa--

iidd PPaaflflaa mutasarr›f (vali), meflhur tarihçi ve

flair. Hususî tahsil gördü, arapça, farsça ve

frans›zca ö¤rendi. Diyarbekir vilayet mat-

baas› müdürlü¤ü yapt›. 1895’te “Ermenile-
re Avrupa erbab-› semahati taraf›ndan ve-
rilecek imtiyaz›n sutur ve sahaifini kan›-
m›zla bozaca¤›m›z› müttehiden ilân ede-
riz” cümlesiyle biten bir telgraf yazd›.

1896’da ‹stanbul’a geldi. 1897’de Paris’e

kaçt›. 8 ay sonra döndü. Dönüflünde Hü-

davendigâr vilayeti mektupçusu olarak

Bursa’da ikamete memur edildi (1897-

1908). Bu s›rada Servet-i Fünun’a ‹brahim

Cehdi imzas›yla fliirler ve yaz›lar gönderdi. 

Meflrutiyetten sonra bir süre Tasvir-i

Efkâr’da baflyaz›lar yazd›.  Basra, (1909),

Kastamonu (1910), Trabzon (1911), Mu-

sul (1913) ve Ba¤dat (1914)valili¤i yapt›.

1915’ten itibaren kalemiyle geçinmek için

gazetecil¤e yöneldi. Cenap fiahabeddin’le
HHaaddiissaatt gazetesini ç›kard› ve bu gazetede

9 fiubat 1919 “Kara Bir Gün” isimli maka-

lesi yay›nland›. Vilayat-› fiarkiye Müda-

faa-i Hukuk Cemiyeti’nin kurulmas›na ön-

cülük etti (4.12.1918). 23 Ocak 1920’de
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Pierre Loti Günü’nde konufltu. Bunun üze-

rine ‹ngilizler taraf›ndan Malta’ya sürüldü. 

Ekim 1921’de ‹stanbul’a döndü. Fakirlik

içinde 4 Ocak 1927’te ‹stanbul’da zaatür-

reeden vefat etti. fiiirlerinden çok nesirle-

rinin önemli oldu¤unda bütün edebiyat

tarihçileri ittifak etmektedir. 

Mizac›n›n hayat›n› tanzim etti¤i söyle-

nebilir. Heyecanl›, afl›r›l›¤a meyyal, hassas

bir flahsiyet. Dil hassasiyeti yüksektir, ye-

ni lisanc›larla anlaflamam›flt›r. Anlay›fl ve

tarz olarak Nam›k Kemal’in devam›d›r. 
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Süleyman Nazifin hayat› ve eserleri, fiu-

ay›b Karakafl 1986

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

287

Süleyman Nazif’in kabri
Foto¤raf: Eyüp Belediye
Arflivi



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

EYÜPLÜ 
SANATÇ› B‹R A‹LE

NURSEN-GÜVENÇ
GÜVEN

Yrd.Doç.Dr. Mesude Hülya fiANES DO⁄RU

Z

1963 do¤umlu. Befliktafl Atatürk K›z Lisesi mezunu. 
DGSA (MSÜ) de lisans ve lisansüstü e¤itimini tamamlad› (1985). 

MSÜ’de doktoras›n› yapt› (1995). Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 
Geleneksel Türk El Sanatlar› Bölümü, Tezhip Anasanat Dal›nda 

Yard›mc› Doçent ünvan›n› ald› (2001). Ayn› bölümde yöneticilik yapt› (2001-2002). 
Fakülte yönetiminde bulundu (2003). Bilimsel ve sanatsal çal›flmalar›n› hem kiflisel 

hem de “ekip” olarak sürdürdü. Halen Sakarya Üniversitesi, 
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ö¤retim üyesi ve yönetici olarak çal›flmalar›n› devam ettirmektedir

288



Nedendir, bilinmez! Sanatç›larla ilgili
bir konuflma yap›ld›¤›nda bu sanatç›lar
çoktan aram›zdan ayr›lm›fl olur. Yaflayan
sanatç›lar›m›z› anlatmak ço¤unlukla unu-
tulur. Ben bu bildirimde; ömürlerinin çok
uzun olmas›n› diledi¤im iki sanatç›y›  an-
latmak ve onlar›n Süsleme Sanatlar›m›zla
ilgili çal›flmalar›n› sizlerle paylaflmak isti-
yorum.

Nursen Mayl›; 1983 y›l›nda bir gazete-
de gördü¤ü ‘Kalemkar Aran›yor’ ilan›na

baflvuruda bulunurken, sanat›nda farkl› bir
noktaya do¤ru gitti¤ini bilmemektedir.
UESYO (Uygulamal› Endüstriyel Sanatlar
Yüksek Okulu)Endüstri Tasar›m› ve ‹ç Mi-
mari Bölümünü bitirmifl; ikinci fakülte ola-
rak seçti¤i, daha sonra Mimar Sinan Üni-
versitesi ad›n› alacak olan Devlet Güzel
Sanatlar Akademisi Geleneksel Türk El
Sanatlar› Bölümünde okurken bir yandan
da çal›flmak istemektedir. Her zaman ilgi-
sini çeken ve gönüllü olarak bile çal›flabi-
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2005 tarihleri aras›nda Nursen
ve Güvenç Güven ile yap›lan
konuflma ve görüflmelerden yola
ç›k›larak haz›rlanm›flt›r.
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lece¤ini düflündü¤ü kalemifli restorasyo-
nunda görevli olarak çal›flma fikri kendisi-
ne son derece cazip gelmifltir. Baflvuru ila-
n› Edirne Selimiye Camiinin Restorasyo-
nunda desen ve uygulama konusunda çal›-
flabilecek eleman arayan Vak›f ‹nflaat fiir-
ketine aittir. fiirket yetkililerinin sordukla-
r› ilk soru bu genç ve ufak tefek han›m›n
iskeleye ç›k›p metrelerce yukar›da çal›fl›p
çal›flamayaca¤›d›r. Sorunun yan›t› olumlu-
dur. Selimiye Camiine gidilir. Birkaç ay
önce bafllayan restorasyonda çal›flan ele-
manlar o s›rada avluda kurulmufl olan iske-
lelerde kalem ifllerini tamamlamaya çal›fl-
maktad›rlar. Güvenç Güven ile burada ta-
n›fl›r. Nursen Mayl›, çal›flkanl›¤› ve hiçbir
iflten kaç›nmamas› sonucu daha önce ba-
yan kalemkarlar›n çal›flmad›¤› cami resto-
rasyonu ortam›nda  arkadafllar›yla k›sa bir
sürede uyum sa¤lar. Süsleme Sanatlar› ile
ilgili ö¤rendiklerini tarihi aç›dan önem ta-
fl›yan böyle bir eserde uygulama düflünce-
si ona inan›lmaz bir manevi haz vermekte-
dir. Bir süre sonra Selimiye Camii için Va-
k›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan Vak›f
‹nflaata önerilen ve seçilerek gelen  Gü-
venç Güven’le ifle bak›fl aç›lar› ve camide-
ki çal›flmalar› konusunda ortak düflüncele-
ri paylaflt›klar›n› görürler. 

Selimiye Camii Restorasyonu bu iki sa-
natç› için dönüm noktas›d›r. Edirne Seli-
miye Camii Mimar Sinan’›n en önemli
eserlerinden biridir. Türk Sanat›n›n bu
mükemmel eserini gördükten ve camideki
süslemeleri ve yap›ld›¤› dönemdeki iflçilik
örneklerini inceledikten sonra iki sanatç›
da daha önce ö¤rendiklerine ilave olarak
bilgi ve becerilerini daha da artt›rmak
gayretine girerler. Bu do¤rultuda Güvenç
Güven ise, çal›flmaya bafllad›¤› ilk dönem-
den itibaren kendini gelifltirip sanat›na
katk›larda bulunmak için, akademide gö-
rev yapan de¤erli hocalardan hat ve desen
e¤itimi al›r.

Raspalar s›ras›nda bulunan caminin ori-
jinal kompozisyonlar›ndaki desenler eskiz
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ka¤›tlar›na çizilip tamamlanarak  eski hali-
ne getirmeye bafllan›r. Kalem ifli uygula-
malar› do¤ru flekilde düzeltilmifl olan bu
desenlerle yap›lmaya bafllar. 

Güvenç Güven, Selimiye Camiindeki
kalemifli çal›flmalar›nda do¤ruyu bulma
ad›na çeflitli araflt›rmalar yapar. Bir süre
sonra yapt›¤› bu titiz çal›flmalar kendisinin
kalemifli uygulamalar›nda daha fazla söz
sahibi olmas›na neden olur.

Sanatç›lar›m›z, restorasyon çal›flmalar›
devam etti¤i süre içinde camide görüp ya-
flad›klar› güzellikleri bir yandan çal›fl›p, di-
¤er taraftan hayranl›kla izlerken eserlerin
nas›l meydana getirildi¤ini anlamaya, çöz-
meye u¤rafl›rlar. Ö¤renme kap›lar›n› sonu-
na kadar açarlar. O dönemdeki ustalar›,
sanatç›lar› ve de elbette Mimar Sinan’› an-
lamaya çal›fl›rlar. Caminin bütün desenle-
rini aylarca mesai d›fl›ndaki dönemde kop-
yalar, neredeyse her santimde farkl› bir
fleyler görürler. Sadece o eserleri yapan
ustalar›, sanatç›lar› tan›mak, anlamak, ka-
falar›na ve yüreklerine  yerlefltirmek için
onlarla o kadar hafl›rneflir olurlar ki adeta
çinilerin içine girerler. Buradaki çal›flmala-
r› daha sonra yapmay› düflündükleri çal›fl-
malar için bafllang›ç olur. Camide alt›n va-
rak kullan›ld›¤›na dair yerel bir gazeteye
verilen beyanat, gazetede haberin ‘Cami-
de Alt›n Var’ fleklinde yay›nlanmas› sonu-
cu merakl› definecilerin, hatta resmi bel-
gelerle alt›n arayanlar›n ak›n›na u¤rarlar.
Cami bahçesinde her sabah çukurlarla
karfl›laflmaya bafllarlar. Restorasyon süre-
since de buna engel olunamaz. 

Selimiye Camii restorasyonu sona erin-
ce ‹stanbul’da  bulunan Keçecizade Fuat
Pafla Camii restorasyonunda görev al›rlar.
Güvenç Güven, kalemifli restorasyonun-
daki sorumlu, yetkili tek kifli olarak pek
çok engele ra¤men, bir buçuk ay gibi k›sa
bir sürede çal›flmalar›n iyi bir flekilde biti-
rilmesini sa¤lar. 

‹stanbul’da Sultan Ahmet Camii’nin
restorasyonu bafllamadan evlenirler. Nur-
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sen Güven’in do¤up büyüdü¤ü Eyüp’te ya-
flamaya karar verirler. Nursen Güven için
Eyüp sürekli araflt›r›lmas› ve görülmesi ge-
reken bir hazine gibidir. Her tafl›yla yafla-
yan, tarihi dokusuyla geçmifli, bugünü ve
gelece¤i içinde bar›nd›ran Eyüp’te geçirdi-
¤i y›llar hayata bak›fl aç›s›n›n farkl›laflma-
s›na ve zenginleflmesine vesile olmufltur. 

Bir süre sonra Güvenç Güven, Selimiye
ve Keçecizade Fuat Pafla Camilerindeki
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baflar›l› çal›flmalar› sonucu  Sultan Ahmet
Camiindeki  kalemifllerinden  sorumlu kifli
olarak görevlendirilir.Bu sayede restoras-
yonlarda gördükleri hatalar› azaltmak;
yok etmek için daha fazla söz sahibi olur.
Nursen Güven ise proje ve desen çizimin-
den sorumlu olarak çal›flmaya devam eder.
Bir bayan olarak o kadar baflar›l›,ifline ha-
kim ve her zorlu¤un alt›ndan kalkmaya
haz›r bir portre çizmifltir ki Vak›f ‹nflaat
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yetkilileri Nursen Güven’den memnun ol-
duklar›ndan baflka bayan kalemkarlar› da
ifle al›rlar. 

Bu dönemde defalarca Cami restorasyo-
nunu incelemeye gelen An›tlar Yüksek Ku-
rulu üyeleri yap›lan çal›flmalardaki özeni
ve do¤ruyu yakalama çabalar›n› gördükle-
rinden dolay›, tam destek sözü verirler. 

Restorasyon çal›flmalar› s›ras›nda bir-
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çok orijinal desen gün ›fl›¤›na ç›kar›l›r.
1800’lerin bafl›nda ve 1883’de ‹talyanlar
taraf›ndan yap›lan iki restorasyon söz ko-
nusudur. Bu restorasyonlar s›ras›nda de-
senler bozularak de¤iflikliklere u¤ram›flt›r;
hatta orijinal yaz›larda var olmayan alt›n

varakl› uygulamalar da yap›lm›flt›r. 70’li
y›llarda yap›lm›fl olan restorasyon ilk iki
restorasyonun bozulan bölümlerinin dü-
zeltilmesi fleklindedir.1986-1989 y›llar›
aras›nda devam eden  büyük restorasyon
s›ras›nda en alttaki orijinal desenlere ulafl›-
larak  bir çok bölüm Caminin infla edildi-
¤i dönemdeki haline uygun flekilde çal›fl›-

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

295



l›r. Desenlerin orijinal renkleri ve iflçilik
kalitesiyle ilgili yap›lan pek çok araflt›rma-
da istenilen sonuca ulafl›l›r. Baz› yerlerde
orjinallik muhafaza edilirken, baz› yerler
daha önceki restorasyonlarda de¤iflen ha-
liyle örnekler b›rak›l›p bitirilir. Bu arada
Güvenç Güven, fiehzadebafl› Camiinin
orijinal kalemifllerini bulmak amac›yla  k›-
sa bir süre oradaki çal›flmalara kat›l›r. 

Sultanahmet Camiinin  iç mekan›nda-
ki kalem ifllerinde sorumluluk alanlar› için-
de olan ifller bittikten sonra Vak›f ‹nflaat-
tan önce Güvenç Güven ; üç ay sonra da
Nursen Güven  ayr›l›r.Serbest piyasadaki
ilk iflleri yeni yap›lan camilerde kalemifli
desenlerini uygulamakt›r.

‹lk zamanlarda Gaziosmanpafla Merkez
Camii ile Sar›yer, Okmeydan› ve Here-
ke’de dört-befl tane camide ayn› anda ça-
l›flma bafllat›rlar.Bu camilerde uygulanan
kalemifli kompozisyonlar›n›n hepsi özenle
kendileri taraf›ndan çizilir. Birlikte çal›fl-
t›klar› kifliler daha önceki restorasyonlarda
kendi yetifltirmifl olduklar›  elemanlar ve
stajyer ö¤rencilerdir. Bu dönemde ‹stan-
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bul, Rüstempafla Camii restorasyon yetki-
lilerinden gelen istek üzerine bir sene ka-
dar caminin restorasyonundaki  kalemiflle-
rini yaparlar. 10 y›l kadar  de¤iflik flehirler-
de, elli kadar  irili ufakl› yeni yap›lm›fl ca-
minin kalemifllerinde ekipleriyle  birlikte

kendi özgün renk, desen ve kompozisyon-
lar›n› uygularlar.

Geleneksel Süsleme Sanatlar›ndan olan
Kalemifllerinde kullan›lan malzemenin
yüzy›llara dayanmas› gerekmektedir. Sa-
natç›lar›m›z buna dikkat ederek do¤al bo-
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yalar ve klasik tekniklerle en do¤ru flekil-
de tasar›mlar›n› uygularlar.

Kalemifli çal›flmalar› devam ederken
1995 y›l›nda ‹znik çinilerini günümüzde
de yaflatan Faik K›r›ml› ile çal›flmaya bafl-
larlar. Nursen Güven,  Akademide okudu-
¤u dönemde Faik K›r›ml›yla tan›flm›flt›r.
Faik K›r›ml›, ‹znik çinileri üzerindeki arafl-
t›rma ve uygulamalar›n›  uzun y›llard›r yo-
¤unlukla sürdüren bir kiflidir. Birçok mü-
zede yapt›¤› çiniler sergilenmektedir. ‹z-
nik çinisi, altyap›s› ve uygulanmas› olduk-
ça zor bir tekni¤e sahiptir. Faik K›r›ml›,
e¤er ‹znik çinisi üzerine çal›flmay› düflünü-
yorlarsa; onlar›  bedeni kuvvet de gerekti-
ren, zor ve meflakkatli bir dönemin bekle-
di¤ini söyler. Geleneksel Türk Sanatlar›na

gönül vermifl olan Güvenç Güven zora ta-
lip olmaya haz›rd›r. Günümüzde de de-
vam eden süreç bafllar. Hocalar›n›n öneri-
siyle atölyelerini  Haliç k›y›s›nda açarlar.

‹znik çinisinin altyap›s›nda, astar boya-
lar ve s›rlar›nda birbirinden farkl› bir çok
malzeme kullan›lmaktad›r. Bu malzemele-
rin birbiriyle uyum sa¤lamas› ve iyi sonuç
elde edilebilmesi için yo¤un emek, zaman
ve sab›r gerekir. Bafllang›çta birkaç f›r›n çi-
ni problemsiz üretilir. Faik K›r›ml›  ö¤ren-
cisi Güvenç Güven’e ‘Siz önce usta sonra
ç›rak olacaks›n›z’ der. 1998’ de Y›ld›z Sa-
ray› Çit Kasr›’nda açacaklar› ilk serginin
günü yaklafl›rken düflünmedikleri bir fley
olur. Birkaç f›r›n çini piflirim s›ras›nda bo-
zuk ç›kar. Sonuç büyük bir emek ve za-
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man kayb›d›r. Her yanl›fll›¤›
düzeltme, deneme-yan›lma
yoluyla ancak befl-
alt› f›r›n üretimden
sonra sonuç vermek-
tedir. Dolay›s›yla
eserleri sergi sü-
resine kadar
problemsiz yetifltir-
me kayg›s›yla daha
yo¤un bir çal›flma
temposuna girilir. Sat›n
al›nan baz› hammaddelerden
dolay› da problemler oldu¤u
anlafl›l›r. Sorun giderilir. Sergi öncesinde
üretim hatas›zd›r. Sergi aç›l›fl›nda hak edi-
len övgü dolu sözcükler y›llarca süren zor-
lu çal›flmalar›n semeresinin al›nd›¤›n› gös-
terir.

Sergi sonras› Amerika Birleflik Devletle-
ri’nin Los Angeles kentinde Kral Fahd ad›-
na yapt›r›lan bir caminin kalemifllerini uy-
gulamalar› için kendilerine teklif edilen
ifli, iki-üç ayda bitirme düflüncesiyle kabul
ederek, o s›rada
alt› yafl›nda
olan o¤ullar›
Fatih ve befl
y a fl › n d a k i
k›zlar› Tu¤-
ba’y› aile
büyüklerine
b › r a k a r a k
yola ç›kar-
lar. Camide

yap›lmas› gereken çal›flma dü-
flündükleri kadar k›sa sürede

bitmeyecektir. Öz-
gün tasar›mlarla bir-

likte, daha önce port-
föylerinde bulu-
nan ve camideki
yetkililerin bir fo-

to¤raftan görerek be-
¤endikleri Selimiye
Camii’nin kubbe de-

senlerini camiye uygulan-
mas› istenir. Ölçüler camiye

uygun hale getirilir. Desenler
tekrar çizilir. Ancak kubbedeki hat yaz›la-
r›n›n yaz›lmas› s›ras›nda aksilikler ç›kar.
Yaz›lar› yazmas› istenen kifli arzu edilen
performans› gösteremez. Uzun araflt›rma-
lar sonucu bulunan yeni bir hattat yaz›lar›
yazarak  bir süre sonra teslim eder. Bulu-
nan boyalar ve f›rçalar istenen nitelikte
de¤ildir. ‹stanbul’daki ailelere edilen tele-
fonlarla  istenilen f›rçalar getirtilir. Boya-
larsa zemine uygun, dayan›kl› bir marka-

dan seçilerek al›-
n›r. ‹skeleler ku-

rularak çal›fl-
malar bafllar.
Los Ange-
les’ta yaflayan
f o t o ¤ r a f ç ›
Ken Fabrick
çal›flmalar›n
her ad›m›n›

f o t o ¤ r a f l a r .
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Ken Fabrick’in çekti¤i foto¤raflar sonucu
sanatç›lar Los Angeles Times’da haber
olurlar. Güvenç ve Nursen Güven çifti fle-
hirde tan›nmaya bafllar. Televizyonda on-
larla ilgili bir program yay›nlan›r. Kendi-
leriyle tan›flmak için ziyarete gelen pek
çok kifli  çal›flmalar›n› dikkatle izler. Kale-
mifli çal›flmalar› s›ras›nda ‹ngilizce ve Vit-
ray kurslar›na devam ederler. Orada cam
kesimiyle ilgili teknikleri ö¤renirken ayn›
zamanda yeni ve çeflitli makineleri tan›ma,
kullanma imkan› bulurlar. Kalemifli çal›fl-
malar› be¤enildi¤i için cami pencerelerine
vitray çal›flmas› yapmalar› istenir. Bahar
a¤ac› fleklinde tasarlay›p çizdikleri kom-
pozisyonlar› uygulamak da sanatç›lar›m›-
za düfler. Bu çal›flmalar o derece baflar›l›
olur ki bitirilen her çal›flma övgü al›r.
Yaklafl›k bir y›l geçmifltir. Çocuklara du-
yulan hasret ve ailelerden gelen geri dö-

nüfllerini isteyen mesajlar, yeni ifl teklifle-
rine ra¤men yurda dönmelerine neden
olur. 

Bu arada Eyüp’te bulunan Feshane, ge-
çirdi¤i restorasyondan sonra geleneksel
sanatlar› icra eden sanatç›lara kiralanmaya
bafllam›flt›r. Feshane maceralar› bafllar. Bir
yandan ‹znik çinisi üretimi, di¤er yandan
Feshane’deki iflyerleri daha da yo¤un tem-
poda çal›flmalar›n› sa¤lar. ‹ki sene süren bu
dönem istenen sonuca ulaflmalar›n› sa¤la-
maz. Feshane’nin kapanmas›yla ayr›l›rlar. 

Feshane döneminde Bahreyn’in baflken-
ti Manama’da bulunan bir caminin baz›
bölümlerinde kalemifli çal›flmas› yaparlar.
Bahreyn’de yaklafl›k 1,5 ay gibi bir süre ka-
l›rlar. Bafllang›çta bu Arap ülkesinde baz›
zorluklar yaflarlar. Küçük bir ada ülkesi
olan Bahreyn’de Büyükelçi Engin Türker
kendilerine destek olur. Buradaki camide
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fazla çal›fl›lacak bölüm bulunmamaktad›r.
Daha çok geometrik formlarla oluflturulan
tasar›mlar› uygularlar.

Bahreyn sonras› ‹stanbul’daki atölyele-
rindeki üretimlerine daha da h›z kazand›-
r›rlar. Açt›klar› sergilerle sanatseverlere ‹z-
nik Çinilerinin yaflat›ld›¤›n› ve uygulama-
lar›n klasik ‹znik Çinisiyle bire bir oldu¤u-
nu gösterirler. Bugün Atölyelerindeki ça-
l›flmalar› devam ederken, Nursen Güven

ayn› zamanda Mimar Sinan Güzel Sanat-
lar Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanat-
lar› Bölümünde ö¤retim görevlisi olarak
çal›flmaktad›r.

Çinileri üretmelerinin d›fl›nda farkl› fle-
kilde sunuyorlar. Özel olarak haz›rlad›kla-
r› alt›n varakl› ve gömme çerçevelerin içi-
ne yerlefltiriyorlar. Bu çok zahmetli bir ifl.
Çünkü, çinilerin d›fl kenarlar›  piflirim s›ra-
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s›nda t›rt›klanabiliyor veya gönyesi kaç-
m›fl olabiliyor. Güvenç Güven kendi arafl-
t›rmalar› sonucu buldu¤u bir teknikle çini-
leri istedi¤i boyutta kesip, düzelterek çer-
çeveye oturtuyor.

Ürettikleri çinilerin üzerinde farkl› ta-
sar›mlar yap›yorlar. Küçük boyutlu çal›fl-
malarda Naturalist üslupta laleler, karan-
filler, hayat a¤açlar›, kalyonlar gibi örnek-
lere rastlan›yor. Büyük boyutlu çal›flmala-
r›nda ço¤unlukla 19. yüzy›lda yaflam›fl ün-
lü hattatlar›n istiflerinden yararlan›yorlar.
Orjinallerinden ay›rt edilemeyen incelikte
çal›fl›lan bu istifleri sanatseverlerin be¤eni-
lerine sunuyorlar. Çini üzerinde boyalar›n
f›rça izlerini yok etmek için lacivert rengi
üç kat sürüyorlar. Böylece her bir ifl üç kat
emekle üretiliyor. Özellikle kulland›klar›
k›rm›z› görülmeye de¤er. Piflirim sonra-
s›nda  rengi ve fleffafl›¤›yla her eser yakut-
larla bezenmiflcesine parl›yor. Özgün ah-
flap üstü kalemiflleri çal›flmalar›n›n yan› s›-

ra,  ünlü camilerin hünkar mahfili ve mü-
ezzin mahfili gibi bölümlerinde bulunan
ahflap üstü kalemifli tasar›mlar›n baz› bö-
lümlerini de orijinal teknik ve kaliteye uy-
gun olarak üretiyorlar.

NURSEN VE GÜVENÇ 
GÜVEN’‹N 
SANAT FELSEFELER‹

‘Sanatta ö¤renmenin sonu yok’, felsefe-
sini benimsemifl olan sanatç›lar›m›z ‹znik
çinisinin hammaddeden mamul maddeye
dönüfl serüvenindeki farkl›l›klar›n› flöyle
özetlemektedirler. ‘Nakkafl olmam›z ve
geleneksel sanatlarla yo¤rulmufl olmam›z,
‹znik çinilerinin desen çizimleri, boyan-
mas› ve tüm altyap›n›n  (plaka, astar, boya
ve s›r) taraf›m›zdan yap›lmas› çinilerimiz-
deki bütünlü¤ü sa¤lamaktad›r. ’Nursen ve
Güvenç Güven sözlerine flöyle devam
ediyorlar: “Mutlaka yetenek gerekiyor,
denir”. Her iflte oldu¤u gibi sanatta da
yetenek olmas› gerekiyor. Fakat baz› fley-
ler muhakkak yaflayarak ö¤reniliyor.
Sadece Yetenek de¤il, insan›n akl›n› da
kullanabilmesi gerekiyor. Tabi ki ak›l iyi
de kullan›labilir, kötü de kullan›labilir.
Bunlar› iyi yönlendirmek için mutlaka in-
san›n baz› de¤erleri tafl›yabilmesi laz›m,
buna biz manevi de¤erler diyoruz. Sanat-
ç›, yetene¤i, akl›, yaflam felsefesi ve duy-
gular›n› birlikte harmanlayarak aksettiren-
dir. Sanat, sanatç›n›n bu duygular› akset-
tirmesidir. Sadece ak›l ve yetenek de¤il
yaflad›¤› duygular›n, düflüncelerin, his-
siyat›n, inançlar›n mutlaka yans›mas› ol-
mak zorundad›r ve özellikle bir sanatç›n›n
bize göre ‘sanatç›y›m’ diyen kiflinin bir fel-
sefesi olmas› gereklidir, Hayata bir bak›fl›
olmas› laz›md›r. Sa¤lam durabilmesi
gereklidir. Özellikle klasik sanatlar ve
geleneksel sanatlar dedi¤imiz sanatlarda
insanlar eme¤e dayal› zor bir üretim
yap›yorlar. Resimde ve heykelde, müzikte
de belki öyle. Geleneksel olan klasik olan
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y›llard›r bozulmadan duran sanat eser-
lerini yapmak daha zor ve zahmetlidir.
Her fleyden önce hangi sanat› yap›yor-
san›z yap›n, muhakkak o sanat dal›n› çok
iyi hazmederek yapmak gerekti¤ini; on-
dan sonra farkl› aray›fllara girmenin daha
do¤ru her zaman savunmufluzdur. Sanat-
ç›n›n sadece yapt›¤› sanat eserleriyle
de¤il, hayata bak›fl›yla da bir duruflu ol-
mas› gereklidir. Yapt›¤› ifllerin do¤-
rulu¤unu, e¤er do¤ru yapt›¤›na inan›yorsa
onu savunmas›n›, mücadelesini verebil-
mesi laz›m. Sanatç›, güzel, estetik fleyleri
her zaman tafl›yabilmeli.’ Ve son söz
olarak ekliyor, Güvenç Güven: ‘Arafl-
t›racaks›n, yaflayacaks›n, bileceksin, uy-
gulayacaks›n.’

SERG‹LER‹
NURSEN MAYLI

1982- Topkap› Saray› Süsleme Sanatlar›
Sergisi (Karma)
1983- Süleymaniye Kütüphanesi 40
Hadis Sergisi (Karma)
1984- Edirne Arkeoloji Müzesinde Süs-
leme Sanatlar› Sergisi (Karma) 
1984- Vak›flar Haftas› nedeniyle, Edirne
Kervansarayda Karma Süsleme Sanatlar›
Sergisi
1985- Konya Akbank Sanat Galerisi
(Karma)
1985- I. ve II. Devlet Türk Süsleme
Sanatlar› Sergisi
1985- MSÜ. GSF. taraf›ndan Alman-
ya’n›n Kassel flehrinde aç›lan Karma Sergi 

NURSEN-GÜVENÇ 
GÜVEN

1988- Beyo¤lu Belediyesi Sanat Galerisi
1989- Yap› Kredi Bankas› Beyo¤lu
Galerisinde Karma Sergi
1990- Bas›n Müzesi Sanat Galerisi
1991- Konya Dostlar Grubu Sergisi
1996- Antika ve Sanat Fuar› Swiss Otel

1998- IRCICA’da Ahflapüstü kalemiflleri
ve 16. yy. tekni¤i ‹znik Çinileri Sergisi
2002- ‹ran, ‹sfahan’da aç›lan Uluslararas›
‹slam Sanatlar› Kongre ve Sergisi
2003- Tekel Sanat Galerisi
2003- (10-17 Aral›k) Konya Mevlana
Müzesi Sergisi
2004- (May›s) Eyüp Sempozyumu 
2004- Eminönü Belediyesi Kültür Merkezi
2004- Ankara, Milli Piyango Sanat
Galerisi

2005- ‹stanbul, Vak›fbank Genel
Müdürlü¤ü Sanat Galerisi
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EYÜP’te medfun
B‹R HEK‹MBAfiININ 
MÜZ‹KLE TEDAV‹ 

R‹SALES‹

Duygu NEVfiE

Z

10 Eylül 1983’te ‹stanbul’da do¤du. 
‹lkokul ö¤reniminden sonra ortaokul ve lise düzeyindeki ‹TÜ Türk Musikisi Devlet

Konservatuar› Haz›rlay›c› Bölümü’ne viyola ö¤rencisi olarak kabul edildi. 
Lisans program›n› yine ayn› üniversitenin Müzikoloji Bölümü’nde tamamlad›. 

‹ki y›l Burada iki y›l Efdal Altun’la viyola ö¤renimine devam etti. 
E¤itimi süresince Yrd.Doç.Dr. Recep Uslu, Doç. Nilgün Do¤rusöz, Prof. fiehvar Befliro¤lu,

Prof. Dr. Edip Günay, San Ö¤r. Görv. Süleyman fienel, Dr. Haflmet Alt›nölçek, 
Doç. Songül Ata, Yavuz Özüstün, Faris Akarsu, Niyazi Say›n’dan dersler ald›. 

‹ngilizce ve Farsça dil e¤iüiminin yan›s›ra, Osmanl›ca ö¤rendi.
“Gevrekzade Hasan Efendi ve Müzikle Tedavi Risalesi’nin ‹ncelenmesi” 

bafll›kl› bitirme ödevini haz›rlad›. 
‹TÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuar› Müzikoloji Bölümü’nü birincilikle, 

Konservatuar› ikincilik derecesiyle bitirdi.
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1216/1801 y›l›nda öldü¤ünde Eyüp’te

fieyhülislâm fierifzade Mehmed Molla

Efendi haziresi civar›na gömülen Hekim-

bafl› Gevrekzade Hasan Efendi, geleneksel

Osmanl› hekimli¤inin son temsilcisi ola-

rak, Türk t›p tarihindeki yerini alm›flt›. Bi-

zim bildirimizin konusu, onun hekimli¤in-

den ziyade, bugüne kadar ele al›nmam›fl

ve yeterince incelenmemifl olan müzikle

tedavi risalesi ve bunun müzik tarihi aç›-

s›ndan de¤erlendirilmesi olacakt›r. Ancak

bu konuya geçmeden önce hayat› hakk›n-

da k›saca bilgi vermek istiyoruz.

Hayat›
Do¤um tarihi kaynaklarda belirtilme-

mifl olmas›na ra¤men, 1140/1727 tarihin-

de do¤du¤u san›lmaktad›r. Klasik medrese

e¤itimini iyi bir dereceyle bitirmesinin ar-

d›ndan, ünlü hekimlerden Tokatl› Musta-

fa Efendi, onun damad› Hekim ‹smail

Efendi, Katipzade Mehmed Refi ve He-

kimbafl› Müneccimbafl›zade Mehmed

Emin Efendi’nin yan›nda t›p e¤itimini ta-

mamlam›flt›r. Süleymaniye Darüflflifas› ve

T›p Medresesi’nde baflhekimlikle görev-

lendirilmifltir. 

Gevrekzade, III. Mustafa döneminde

1183/1769 y›l›nda Rusya seferi s›ras›nda

ordu hekimbafl›l›¤›na atanm›fl ve orduyla

savafla kat›lm›flt›r. Birkaç sene sonra ‹stan-

bul’a döndü¤ünde saray hekimleri aras›na

al›nm›fl; 1200/1786’da da hekimbafl›l›k de-

recesine yükselmifltir. Ancak 1203/1789

da I. Abdülhamid’in geçirdi¤i beyin kana-

mas›na bir sonuç bulamamas› ve bunun so-

nucu olarak hükümdar›n ölmesinin ard›n-

dan, tahta geçen III. Selim Gevrekzade

Hasan Efendi’yi görevinden azledilip,

Halep kad›l›¤›na atam›fl ve oraya gitmek

zorunda b›rak›lm›flt›r. Bundan sonra

1213/1797 y›l›nda Edirne mollas› olmufl,

ard›ndan da Mekke-i Mükerreme payesine

yükselmifltir. R. Uslu’nun Defter-i Dervi-
flan’dan aktard›¤›na göre “Edirne’ye tayin-

den sonra zaman zaman Yenikap› Mevle-
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* Bu bildirinin oluflmas›nda
destek ve katk›lar›ndan dolay› sa-
y›n hocam Yard.Doç.Dr. Recep
Uslu’ya teflekkür ederim. 
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vihanesi’ni ziyaret edip Ali Nutki Dede ile

görüfltü¤ü, buradaki ayin ve semalara ka-

t›ld›¤› “arakiyye” giydi¤i”1 anlafl›lmaktad›r.

Son olarak baflta da belirtti¤imiz gibi,

1216/1801 y›l›nda, 73 yafl›nda vefat ede-

rek “eski ad› Boyac› Sokak olan flimdiki

Sultan Reflat Caddesi üzerinde fierifzade

haziresine defnedilmifltir.  Bugün ise fierif-

zade haziresi yerine, Canan Han›m türbe-

si yap›lm›flt›r ve Gevrekzade’nin kabri ha-

zire duvar› ile Canan Han›m Türbesi ara-

s›ndaki yerdedir.”2

Gevrekzade 1209/1794 senesinde kale-

me ald›¤› Dürre Mensûriyye adl› eserinin

bafl›nda, kendi hayat hikayesine dair ipuç-

lar› bulunmaktad›r. Eserinde “çocuklu¤un-

dan beri t›bba hevesli oldu¤unu, paras›n›

ve vaktini bu flerefli fenne sarf etti¤ini, sa-

vaflta ve bar›flta mevki ve mevkisiz Müslü-

man hastalar›n tedavisiyle meflgul oldu¤u-

nu, hastanedeki hastalar›n tedavilerini ta-

kip etti¤i gibi, hastalara da ça¤r›ld›¤›n›

bildirmektedir.3

Gevrekzade Hasan Efendi, t›p tarihinin

önemli kaynaklar› aras›nda yer alabilecek

bir çok eser kaydetmifltir. Bunlar aras›nda,

kad›n-do¤um ve çocuk hastal›klar›yla ilgi-

li olarak “Netîcetü’l-Fikriyye fî Tedbîri
Velâdeti’l-bikriyye” adl› bir eseri vard›r ki,

bu alanda yaz›lm›fl ikinci eser olarak kabul

edilir. Bundan baflka, gut hastal›¤›yla ilgili

olarak “Nikriz Risâlesi”, kalp, nab›z, atefl-

lenmenin sebepleri ve akci¤er iltihab›n›

ele alan “Düstûru’l-Amel fî Tedbîri’s-S›hha
ve’l-‹lel” olarak bilinen eserin fera¤ key-

d›nda “er-Risâletü’d-düstûriyyeti’l-hamsiy-
ye fleklindedir”. Ayr›ca göz ve beyin has-

tal›klar›yla gut, aks›r›k ve nezle gibi hasta-

l›klar› konu alan “Risâle-i T›bb›ye”, C vita-

min eksikli¤inden meydana gelen iskorbüt

hastal›¤›yla ilgili olarak, Osmanl› tarihçisi

Ahmed Câvid Bey için yazd›¤› “Risâle fî
Marazi’l-‹skorbüt” , adl› eserleri vard›r.

Arapça ve Farsçay› iyi derecede bilen

Gevrekzade, yukar›da ad› geçen eserleri-

nin d›fl›nda, Arapçadan Türkçeye tercüme

etti¤i, yine t›p alan›nda çeflitli hastal›klar-

dan bahseden çeviri eserleri vard›r. Bu

eserlerin tercümelerinde Gevrekzade me-

tine sad›k kalmayarak, kendi bilgi ve de-

neyimlerini de yapt›¤› çal›flmalara ekle-

mifltir. “Dürre Mensûriyye fî Tercemeti’l-
Mansûriyye” adl› eser Ebû Mansûr Hasan

el-Kumrî’nin “Gunâ ve Münâ” isimli kita-

b›n›n tercümesidir. Paraclesus’un t›bbi

kimya ile ilgili eserinin Arapça tercüme ve

flerhinin Türkçe çevirisi olan “Gayetü’l-
Münteha fî tedbirî’l-merdâ” Gevrekza-

de’nin di¤er bir tercüme eseridir. “Mücen-
netü’t-tâûn ve ‘l-vebâ” adl› eser, Musevi

as›ll› ‹lyâs b. Abram’›n salg›n hastal›lardan

bahseden eserinin, geniflletilmifl tercüme-

sidir. “Aslü’l-usûl terceme-i faslü’l- Fusûl”
Gevrekzade’nin bir di¤er tercümesidir ve

Ebû Abdullah Muhammed b. Yusuf el-‹lâ-

ki’nin, “el-Fusûl fî  külliyyâti’t-t›b” adl› ese-

rinin yine geniflletilmifl tercümesidir. Bun-

lar›n d›fl›nda Gevrekzade felsefe ile de il-

gilenmifl, Gazali ve Mevlana’dan tercüme-

ler yapm›flt›r.

Risâletü’l-mûsikiyye
hakk›nda
Gevrekzade Hasan Efendi’nin bir de ru-

hi hastal›klar›n müzikle tedavisinden bah-

setti¤i Risâletü’l-mûsikiyye mine’d-devâi’r-
rûhaniye adl› eseri vard›r ki; bizim çal›fl-

mam›z›n ana konusu bu eserin çevirimi,

incelenmesi ve tan›t›lmas›d›r. Gevrekza-

de’nin bu risalesi, Topkap› Saray› Kütüp-

hanesi Hazine 571’de kay›tl›, Sadaka b.

‹brahim efl-fiâzelî el-M›srî’nin göz hasta-

l›klar›yla ilgili Umdetü’l Kühliyye’sinin

çevirisi olan Risâle-i zübdetü’l-kuhliyye fi
teflrihi’l-basariyye adl› risalenin sonunda

bulunur.”4 Gevrekzade bu eserini

1212/1797 y›l›nda yazm›flt›r.

Bu eserin varl›¤›ndan, Ord. Prof. Dr.

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

1 Recep Uslu, Türkçe Müzik
Eserleri Katalo¤u, ‹stanbul: Kita-
bevi, bas›ma haz›r, s. 302. Ayr›ca
bkz. R. Uslu “Hasan Efendi,
Gevrekzâde, D‹A, ‹stanbul 1997,
C. 16, s. 316

2 Mehmet Nermi Haksan,
Eyüplü Meflhurlar, ‹stanbul: Yaz›-
evi ‹letiflim Hizmetleri, 2004, s. 181 

3 Nil Sar›-M. Bedizel Zülfikar
Ayd›n-Mehmet Y›ld›r›m “Gevrek-
zade Hasan Efendi ve Zübdetü’l-
Kuhliyye Fi Teflrihi’l-Basariyye”,
III. Türk T›p Tarihi Kongresi, An-
kara: Türk Tarih Kurumu Bas›me-
vi, 1999, s. 249 

4 Fehmi Ethem Karatay (haz.),
Topkap› Saray› Müzesi Türkçe
Yazmalar Katalo¤u, ‹stanbul:
Topkap› Saray› Müzesi Yay›nlar›,
1961, c. I-II, s.587
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Süheyl Ünver’in 1946’da çok k›sa olarak

bahsetti¤i makalesinden bilgi sahibi ol-

maktay›z5. M. Sad›k Yi¤itbafl’›n Musiki ile

Tedavi adl› eserinde Gevrekzade’nin bu

risalesi hakk›nda az da olsa bilgi verilmifl-

tir. Ancak risalenin ismi, “Emraz› Ruhani-

yeyi, Negamat› Musikiye ile Tedavi” flek-

lindedir6. Onur Akdo¤u’nun Türk Müzi¤i

Bibliyografyas› adl› eserinde de risalenin

ismi yine ayn› flekilde geçmektedir7. An-

cak risalenin incelenmesi sonucunda, ese-

rin en do¤ru isminin Risâletü’l-Mûsikiyye

mine’d-Devâi’r- Rûhaniye oldu¤unu gör-

mekteyiz. Ayr›ca Gevrekzade’nin bu ese-

rinden, her hangi bir yerde al›nt› yap›lma-

m›fl olmas›; eserin varl›¤›ndan haberdar

olunmas›na ra¤men, daha önce üzerinde

çal›fl›lmam›fl ya da kullan›lmam›fl oldu¤u-

nu göstermektedir. Biz eseri, öncelikle bu

nedenlerden dolay› tan›tmay› amaçlad›k.

Risâletü’l-
mûsikiyye’nin içeri¤i 
Bu risale ilk olarak Hamdele ve Salvele

ile bafllar. Daha sonra vücuttaki hastal›kla-

r›n nas›l olufltu¤una, ruhi hastal›klar diye

nitelendirilen hastal›klar›n nas›l ortaya

ç›kt›¤›na ve bunlar›n müzikle ne derecede

iliflkili oldu¤una dair bilgi vermektedir.

Burada, her bir organda meydana gelen

hastal›klara deva olan makamlar›n tespit

edilmesi ve uygulanmas› gerekti¤ini yazar.

Bundan sonra müzik ilminin ortaya ç›-

k›fl›n›n dayand›¤› rivayetlerden bahseder.

‹lk rivayet; müzik ilminin hazret-i Nuh’un

çocu¤u Lâmek’le bafllamakta oldu¤unu an-

cak, geliflimini ve as›l ortaya ç›k›fl›n› baflta

Aristoteles ve onun ö¤rencisi Pokrat, Sok-

rat ve Calinus’a dayand›r›lmaktad›r. Bu ri-

vayetin devam›nda buna ba¤l› olarak bafl-

ka bir rivayet anlat›lmaktad›r. Bu rivayet

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

5 Uslu, Türkçe Müzik Eserleri
Katalo¤u, s. 302

6 M. Sad›k Yi¤itbafl, Musiki
ile Tedavi, ‹stanbul: Yelken Mat-
baas›, 1972, s. 293

7 Onur Akdo¤u, Türk Müzi¤i
Bibliyo¤rafyas›, ‹zmir Ege Üniver-
sitesi Bas›mevi, 1986, s. 33
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de yine yukar›da ad› geçen filozoflardan /

hekimlerden birinin -ki tam bir isim veril-

memifl- müzik ilmini icat etmesiyle ilgili-

dir. Bu rivayetin sonunda icat edilen ber-

batt adl› çalg›n›n telleri (dört telli), tabiat-

ta dört unsur olarak nitelendirilen hava,

atefl, su ve toprakla iliflkilendirilmifl; bu

uyumun ayn› zamanda vücuttaki s›hhatle

de iliflki içerisinde oldu¤u belirtilmifltir.

Burada ad› geçen hekim bundan sonra, ye-

di y›ld›z›n / gezegenin tabiat›na uygun

olarak yedi perde tertip etmifl ve y›ld›zla-

ra göre perdeleri düzenlemifltir. Bu rivaye-

ti yine kabul gördü¤ü belirtilen bir baflka

rivayet takip etmifltir. Burada büyük fleyh-

lerden biri, inzivaya çekilmifl gece ve gün-

düz ibadet ederken, kula¤›na hofl bir ses

gelmifl ve onu takip eden on iki gün bo-

yunca on iki de¤iflik ses duymaya devam

etmifl. On iki günün ard›ndan ilk gün duy-

du¤u sesi tekrar duymufl ve devam eden

on iki gün boyunca duydu¤u sesleri tertip-

lemifltir. Avazeler / sesler böylece meyda-

na gelmifl. Bu sesler dönen her bir gezege-

nin tabii hareketleriyle ortaya ç›kt›¤›ndan

dolay›, her bir sesi gezegenlerin tabiatla-

r›yla isimlendirmifl ve on iki makam› böy-

lelikle oluflturmufltur. Ona göre, gezegen-

lerin h›zla bir günde ald›klar› yol boyunca

ortaya ç›kan ses, müzi¤in seslerinin ve

na¤melerinin oluflumunu sa¤lamaktad›r.

Bu rivayetlerin astroloji ve astronomi

bilimleriyle u¤raflanlar taraf›ndan gerçek

olarak kabul edildi¤ini yazan Gevrekzade;

bu konuda müzik ilmiyle u¤raflan Hace

Nâs›r Tusi, Muallim-i Sani Hekim Farabi

ve Hace Safiyüddin’in de yukar›daki riva-

yetin gerçekli¤ine dayanarak kitaplar ya-

z›ld›¤›n› ve bu kitaplarda beste, usul ve

müzi¤i ilgilendiren di¤er konular›n da

aç›klamas›n›n yap›ld›¤›n› belirtmektedir.*

Daha sonra, insan vücudundaki her bir

nab›z hareketinin, bir makam ve usulle ilifl-

kili oldu¤unu söylemektedir. Nabz›n hare-

keti usule ters düfltü¤ü durumlarda ise, has-

tan›n sa¤l›k durumunun iyi olmad›¤›na ifla-

ret oldu¤unu ve bunun hekimlerden tara-

f›ndan da böyle bilindi¤ini söylemektedir.

Gevrekzade bundan sonra tekrar bir

önceki konuya dönerek, müzik ilminin

felsefe ve astroloji ilimleriyle yak›ndan

iliflkili oldu¤unu ve on iki makam›n on iki

burca, yedi avazenin yedi y›ld›za, dört flu-

benin dört unsura ve yirmi dört terkibin

yirmi dört saate, göre tertip edildi¤ini

yazmaktad›r. Ama baz› müzik bilen üstat-

lar›n terkiplerin say›lar›n› bazen otuz iki

bazen k›rk sekiz ve hatta say›s›z olabilece-

¤ini belirttiklerini söylemifltir. Burada an-

lat›ld›¤› üzere; 

Rast, Koç burcuna ve dört unsurdan atefle, 

Irak, Bo¤a burcuna ve dört unsurdan top-

ra¤a,

Isfahan, ‹kizler burcuna  ve dört unsurdan

havaya, 

Zirefkend, Yengeç burcuna ve dört unsur-

dan suya,

Büzürk, Aslan burcuna ve dört unsurdan

atefle,

Zengüle, Baflak burcuna ve dört unsurdan

topra¤a,

Rehavi, Terazi burcuna ve dört unsurdan

topra¤a,

Hüseyni, Akrep burcuna ve dört unsurdan

suya,

Hicaz, Yay burcuna ve dört unsurdan ate-

fle,

Buselik, O¤lak burcuna ve dört unsurdan

topra¤a,

Neva, Kova burcuna ve dört unsurdan ha-

vaya,

Uflflak, bal›k burcuna ve dört unsurdan su-

ya mensuptur.

Bundan baflka yukar›da an›lan sebepler

üzerine avazelerin her birini de; yedi ge-

zegenden birinin yap›s› ve tabiat›yla iliflki-

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

* Gevrekzade burada müzik il-
miyle u¤raflan dört bilim adam›n›n
ad›n› vermektedir. Ancak bunlar-
dan Hace Abdülmumin Sufi ve Ha-
ce Safiyüddin ayn› kiflidir. Gevrek-
zade’nin böyle bir çeliflki yaratma-
s›, bizim düflüncelerimizde de, müzik
tarihi bilgilerinin yeterli olmad›¤›
bir gibi bir izlenim b›rakm›flt›r.
Ayr›nt›l› de¤erlendirme için bkz.
Duygu Nevfle, Hekimbafl›
Gevrekzade Hasan Efendi ve
Müzikle Tedavi Risalesi’nin ‹nce-
lenmesi (bitirme ödevi, 2005) ‹TÜ
TMD Konservatuar›.
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lendirdiklerini belirten Gevrekzade, bun-

lar› da afla¤›daki flekliyle s›ralam›flt›r;

Geveflt, Saturn’le iliflkilidir, dört unsurdan

topra¤a, so¤uk ve kuru bir tabiata sahiptir,

Nevruz: Jüpiter’le iliflkilidir, dört unsurdan

suya,  so¤uk ve nemli bir tabiata sahiptir,

Selmek: Mars’la iliflkilidir, dört unsurdan

atefle, s›cak ve kuru bir tabiata sahiptir,

fiehnaz: Günefl’le iliflkilidir, so¤uk s›cak ve

nemli bir tabiata sahiptir,

Hisar: Venüs’le iliflkilidir, dört unsurdan

suya, so¤uk ve nemli bir tabiata sahiptir,

Maye: Merkür’le iliflkilidir ve tabiat› kar›-

fl›kt›r, 

Gerdaniye: Ay’la iliflkilidir ve tabiat› kar›-

fl›kt›r. 

Bunlardan sonra dört flubeyi de, dört

unsura uygun olarak hesaplad›klar›n› ve

onlar› da (bu dört unsura göre) iliflkilen-

dirdiklerini belirterek, bu k›sm› bir k›tayla

aç›klam›flt›r. Afla¤›da verilen k›taya göre

bu flubeler, yegah, dügah, segah ve çar-

gaht›r.

Çu yekgâh oldu hemçun âb› hoflter
Dügaha bad olubdur tâb-› perver
Segah oldu münasib tab-› hâke
Demifller çargah-› nare benzer

Gevrekzade eski zamanlarda, çeflitli

yerlerde bulunan bimarhanelerde çal›n-

maya haz›r sazlar›n ve sazendelerin bulun-

du¤unu ve bunlarla birçok hastal›¤›n gide-

rilmifl oldu¤unu kaydetmektedir.

Bundan sonra Gevrekzade insan bede-

ninde meydana gelen hastal›klar için al›-

nacak tedbir ve tedaviye uygun makamla-

r› ve bu makamlar›n ifllevlerini teker teker

aç›klamakta ayr›ca her bir ibarenin ard›n-

dan yine ona uygun bir beyitle konuyu ta-

mamlamaktad›r. Bu makamlar k›saca flu

flekildedir:

Rast Makam›n›n, felce / inmeye,
Irak Makam›n›n, yemek yeme zorlu¤u-

na ve yürek darl›¤›na,
Isfahan Makam›n›n, zihin aç›kl›¤›na, s›-

n›rl› / kapal› düflüncelere ve vücuttaki so-
¤uk ve kuru hastal›klara, 

Zirefkend Makam›n›n, a¤›z çarp›lmas›-
na, yar›m inmeye, s›rt ve eklemlerde olu-
flan kulunca,

Rehavi Makam›n›n, çeflitli bafl a¤r›s›na,
s›k›nt›ya, a¤›z çarp›lmas›na, felce, balgam-
l› ve kanl› hastal›klara,

Büzürk Makam›n›n, beyne, ba¤›rsak a¤-
r›s›na, ateflli hastal›klara, insan›n genel
psikolojisine, kara sevdaya korkuya,

Zengüle Makam›n›n, kalp sakatl›¤›na,
sersemlik hastal›¤›na, iç organlara ait olan
hastal›klara,  kalp ferahl›¤›na, ruhu can-
land›rmaya, mide susuzlu¤una ve karaci-
¤er yanmas›na,

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

309

Risâletü’l-Mûsikiyye
mine’d-Devâi’r- Rûhaniye
adl› kitaptan iki sayfa



Hicaz Makam›n›n, iflitme zorlu¤una,
depresyon a¤r›s›na?, flehvet uyand›rmada, 

Buselik Makam›n›n, ba¤›rsak hastal›¤›-
na, kalça kemi¤i a¤r›s›na, so¤uk bafl a¤r›s›-
na, göz hastal›¤›na / a¤r›s›na,

Uflflak Makam›n›n, s›cak ve kuru roma-
tizma a¤r›lar›na,  ayak a¤r›lar›na, gut has-
tal›¤›na, uykuyu ve rahat› ço¤altmada,

Hüseyni Makam›n›n, kalp ve karaci¤er
iltihaplanmas›na, susuzluk hissinden olu-
flan atefle,

Neva Makam›n›n, kalça a¤r›s›na, de-
vaml› olan bozuk / kötü düflüncelere, bü-
yük ölçüde tesirli olduklar›n› belirtmifltir.

Bundan sonra Gevrekzade, gece ve
gündüzün dört k›sma bölündü¤ünü, her
bir k›sm›n tabiat›n›n farkl› oldu¤unu ve
bunlar› insan yap›s›na uygunlu¤uyla iliflki-
lendirip, yine ad› geçen bu dört vakte gö-
re uygun makam ve teranesinin çal›nmas›
gerekti¤ini yazmaktad›r. 

Dört k›s›mdan ilki, seher vaktidir ve ad›
geçen vaktin tabiat› so¤uk ve nemlidir.
Ona uygun olarak, tabiatta s›cak ve kuru
olan makamlar› çalmak ve söylemek ge-
rekti¤ini yazm›flt›r.

‹kinci k›s›m ise, kuflluk vaktidir ve ad›
geçen vaktin tabiat› s›cak ve kurudur. Ona
uygun so¤uk ve nemli tabiat› olan makam-
lar ve na¤meler düzenlenmesini  / tertip-
lenmesini söylemifltir.

Üçüncü k›s›m ikindi namaz› vaktinden,
akflam ya da  yats› namaz› vaktine kadar
olan vakittir. Vaktin tabiat› s›cak ve nemli
oldu¤undan, ona uygun olan makam› so-
¤uk ve kuru olanlardan seçilmesi gerekti-
¤ini belirtmektedir.

Dördüncü k›s›m ise, akflam ya da yats›
vaktinden, sehere kadar olan vakittir.
Vaktin tabiat› so¤uk ve kuru oldu¤undan
ad› geçen vakte uygun, s›cak ve nemli ta-
biatl› makamlard›r mesela; bazen hicaz ve
bazen flehnaz olanlardan çal›nmas› gerek-
ti¤ini yazmaktad›r.

Gevrekzade daha sonra, insan cinsleri-
nin yarad›l›fl›na uygun olan makamlar›n, -

t›pk› yukar›da geçti¤i gibi- do¤al yap›s›-
n›n tersine olarak çal›nmas› ve söylenmesi
gerekti¤ini, makamlar›n böyle tesir ettik-
lerini belirtmifltir. Ancak Gevrekzade’nin
bundan kast› insanlar›n görünümleri de¤il-
dir. Burada bu konuya bir aç›kl›k getire-
rek; bir meclis içerisinde her bir kiflinin ta-
biat›na uygun makam çal›n›p söyleneme-
yece¤ine göre vakitlere, saatlere ve zama-
n›n tabiat›na uygun makamlar çal›nmas›n›,
fakat bu meclis padiflah huzurunda ise, ön-
celikle ona uygun olanlar›n çal›nmas› ge-
rekti¤inin söylemektedir.

Gevrekzade bundan sonra, bir önceki
konulardan biri olan günün içerisindeki
vakitlerinin tabiat› ve bu vakitlere uygun
olabilecek makam tabiatlar› konusuna geri
dönmüfl ancak, bu konuyu daha bir ayr›n-
t›l› hale getirmifltir. Burada vakitleri artt›r-
m›fl ve bu vakitlere uygun makamlar›n
isimlerini belirterek, icran›n buna göre ol-
mas›n› söylemifl ve afla¤›da verdi¤imiz gi-
bi s›ralam›flt›r;

Seherden kuflluk vaktine ulafl›ncaya ka-
dar olan zamanda; Hüseyni, Uflflak, Nev-
ruz-Dilkefl, Haveran, Niflaburek, Hisar,
Muhayyer-Acem, Çargah, Sipirh-Maye,
Neva- Afliran, Nevruz-Rumi,

Kuflluktan ikindiye ulafl›ncaya kadar
olan zamanda; Irak, Zengule, Geveflt; Se-
gah, Nihavend, Müstear-Hümayun, Irak-
Maye, Müberka-Zevali, Rum-i Irak, Saz-
kar-› Mutedil, Segah-› Acem,

‹kindiden akflama ulafl›ncaya kadar olan
zamanda; Isfahan, Buselik, Beste-i Isfahan,
Isfahanek, Zirkeflide, Nigar-› Zemzem,
Gerdaniye, Karc›¤ar, Hüseyni, 

Akflamdan seher vaktine kadar olan za-
manda; ilk olarak Rast, Büzürk, fiehnaz,
Selmek, Nikriz, Pençgah, Uzzal, Hicaz,
Muhalif, Nühüft, Bahr-i Nazik, Rahatüler-
vah, Muhalifek, Türk-i Hicaz icra edilme-
si gerekti¤ini, bu anlat›lan zamanlara bu
makamlar› kendisinin de¤il üstatlar›n uy-
gun gördü¤ünü belirtmifltir.

Yine Gevrekzade bir baflka konuya ge-
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çerek burada, insanlar›n tiplerine göre de
farkl›l›klar gösterdiklerini ve bundan dola-
y› onlara uygun makamlar›n bilinmesini
ve özellikle devletin üst kademesinde olu-
flan meclislerde bulunan kiflilerin yarad›l›fl-
lar›na uygun makamlar›n icra edilmesi ge-
rekti¤ini yazmaktad›r. Bunlar› da flu flekil-
de örneklemifltir;

Esmer olan kimselerin tabiat› s›cak ve
kuru oldu¤undan, ona uygun olan makam
Irak makam› ve Irak’›n tevabi olan makam-
lar, 

Bu¤day tenli olan kimselerin tabiat› s›-
cak ve nemli oldu¤undan, onlara uygun
makam Isfahan ve o makam›n tevabi olan-
lar,

Sar›fl›n olan kimselerin tabiat› so¤uk ve
kuru oldu¤undan, bu çeflit tabiata sahip
olanlara uygun olan Rast makam› ve Ras-
t›n tevabi olan makamlar,

Beyaz tenli olan kimselerin tabiat› ge-

nellikle so¤uk ve nemli oldu¤undan, onla-
ra uygun olan Kûçek makam› ve tevabi
olan makamlar uygun görülmüfltür.

Bundan baflka Gevekzade insan tür ve
çeflitleri olarak anlatt›¤›, insan soylar›na
da uygun makamlar›n bilinmesini ve bun-
lar›n dikkatli bir flekilde uygulanmas› ge-
rekti¤ini yazmaktad›r. Bu konuyu da flu fle-
kilde örneklemifltir;

Arap cinslerinden olanlar için Hüseyni
makam› ve tevabi olan makamlar 

Acem / ‹ranl› olanlar›n huzurunda Irak
makam› ve tevabi olan makamlar

E¤er meclis Türklerden olufluyor ise,
öyle meclislerde Uflflak makam› ve Uflflak
kolunda olan makamlar

Rumlar ve Avrupal›lar e¤er ad› geçen
kavimlerden oluflan bir meclis bulunuyor-
sa, o meclis de Buselik makam› ve Buselik
taraf›nda olan makamlar›n çal›nmas› ge-
rekti¤ini belirtmifltir.
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Gevrekzade meclisde bulunan kiflileri
ve kiflilere uygun makamlar› s›n›flarken,
uyulmas› gereken uygulamalardan birini
de flöyle aç›klam›flt›r; 

Âlimlere, Rast makam› ve flubeleri olan
makamlar, 

Mevki, servet ve itibar sahiplerine, Isfa-
han makam› ve onun tevabat› olan ma-
kamlar, 

Sufilere, Rehavi  ve onun flubeleri olan
makamlar,

Dervifller meclisinde ise, Hicaz makam›
ve Hicaza tabi olan makamlar›n icra edil-
mesi gerekti¤ini yazmaktad›r.

Bundan sonra, konuyu toparlayacak
mahiyette olan ve bu risaleyi neden yazd›-
¤› ve kimlere ne gibi faydalar getirebilece-
¤ine dair düflüncelerinin bulundu¤u k›s›m-
lar gelir. Öncelikle yukar›da anlatt›¤› ko-
nular›n müzisyenler taraf›ndan bilinmesi-
nin, iyi bir müzisyen olman›n flartlar›ndan
oldu¤unu, bunlar›n hekimler taraf›ndan da
bilinmesinin gerekli ve hekimlik derecesi-
ni yükseltebilecek unsurlardan say›ld›¤›n›
yazmaktad›r. Gevrekzade aç›kça belirt-
mektedir ki, bu eser direkt olarak sa¤l›¤›n
korunmas› için yaz›lm›flt›r. Yani müzis-
yenler de¤il, hekimler içindir. Bununla
birlikte eserini ak›l, zeka ve anlay›fl sahip-
lerinin anlayabilece¤ini, bu eserin onlar
için oldu¤unu belirtmektedir. Konunun
derinlerine inmek isteyenlere de ayr›ca
tavsiyelerde bulunmufl ve bunun herkes
için kolay ve mümkün olamayaca¤›n›, çok
fazla zaman ve meflguliyet gerekti¤ini en
önemlisi de, servet, makam ya da devlet
sahibi olunmas› gerekti¤inin önemle üze-
rinde durmufltur. Bu yüzden halktan olan
kiflilerin bu konuyla ilgilenmeleri bofla bir
çaba olacakt›r diye de ayr›ca belirtmifltir.
Bütün bu ayr›cal›klara sahip olup, konu-
nun derinliklerine inecek kiflilerin en bafl-
ta müzik bilen bir köleye, çocuk köleye ve
ya hizmetçilere ihtiyac› oldu¤unu bunu
da; birbirinden farkl› tabiatlara sahip bu

kiflilerin hallerine ne çeflit musikinin uy-
gun oldu¤unu teflhis edebilmek amac›yla
gereksinim duyuldu¤unu söylemektedir.
Gevrekzade yinede böyle bir tahsilin ya-
pabilmesi için kral veya devlet erkan›ndan
olmaya muhtaç olundu¤unu, bu tahsilin
ancak böyle bir derecede alabilece¤ini be-
lirtmektedir. Bunun yan›nda devlet erka-
n›n›n d›fl›ndaki kiflilerin de müzik bilmesi-
nin gerekli oldu¤unu ve bu flekilde hasta-
lara uygulay›p tedavi edebileceklerini de
eklemektedir. Risalenin sonlar›na geldi¤i-
mizde Gevrekzade eski zamanlardan bu
yana ruhani hastal›klar›n çoklu¤undan ve
hekimlerin bu hastal›klar› müzikle tedavi
ettiklerini yazmaktad›r. Son olarak Gev-
rekzade, “sara” ve “ümmüs›byan” adl› has-
tal›klar›n ruhani hastal›klardan oldu¤unu
ancak, gerçekte cismani -yani kalpten ve
beyinden ortaya ç›kmam›fl hastal›klardan
oldu¤unu- söylemektedir. Bu hastal›klar›n
muskalarla veya üfürükçülerle de¤il, sade-
ce cisme etki eden ilaçlarla tedavi edilebi-
lece¤ini belirtmifl ve eserini bu konuyla bi-
tirmifltir. Bu sözler onun t›pta bilimsel ve
gerçekçi bir yaklafl›m içinde oldu¤unu
göstermektedir.

Sonuç
‹çeri¤ini tan›tt›¤›m›z Risâletü’l-mûsi-

kiyye mine’d-devâi’r-rûhaniye adl› bu risa-
lenin flu ana kadar bir tek nüshas› bilin-
mektedir. Bu güne kadar yap›lan de¤iflik
araflt›rmalarda ismi konusunda farkl› akta-
r›mlarda bulunulmufl oldu¤unu görmekte-
yiz. Ancak yapt›¤›m›z çal›flmada risalenin
ismini yukar›da verildi¤i flekliyle do¤ru ol-
du¤u saptanm›flt›r.  Yapt›¤›m›z di¤er arafl-
t›rmalarda ise, Gevrekzade’nin bu eserin-
den do¤rudan yararlan›lmad›¤› görülmüfl-
tür. Bu konuyla ilgili yap›lan araflt›rmalar-
da, müzikle tedavi aktar›mlar› Gevekza-
de’nin bu eserinden de¤ildir. Bu aktar›m-
lar, Gevrekzade’nin de bu eserinde büyük
ölçüde faydaland›¤› ve hatta kayna¤› olan
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Tabib fiuuri Efendi’den veya Gevrekza-
de’nin di¤er eseri “Netîcetü’l-fikriyye fî
tedbîri velâdeti’l-bikriyye’den yap›lm›flt›r.
‹nceledi¤imiz risalenin tan›t›m› yap›lm›fl
ancak, eser üzerinde ciddi mahiyette çal›-
fl›lmam›flt›r ve bu eser bilinmezler aras›nda
kalm›flt›r

‹TÜ TMD Konservatuar›’nda bitirme

ödevi olarak da ele ald›¤›m›z bu risaleyi

de¤erlendirdi¤imizde görülen birkaç hu-

susu burada özetlersek:

1-  Bilindi¤i kadar› ile Türk müzik tari-

hinde bir hekimin elinden ç›kan ikinci

müzikle tedavi kitab›d›r. 

2- Risalenin giriflinde aktard›¤› müzi¤in

icad› konusundaki rivayetler müzik folklo-

ru aç›s›ndan önemli bilgilerdir.

3- Müzik tarihi gelene¤i içinde Platon

ve Aristo gibi Eski Yunan bilginlerine yer

vermesi “hermetik düflüncenin” bir yans›-

mas›d›r.8

4- Gevrekzade Risâletü’l-mûsikiyye’nin

içerisi de on dört flahs›n ismini anmakta-

d›r. Bu flah›slar aras›nda peygamberler, Es-

ki Yunanl› filozoflar, müzikle ilgisi olan ‹s-

lam düflünürleri, din bilgini ve tarikat

fleyhleri bulunmaktad›r

5- Eserin ana temas› olan müzikle teda-

vi konusunda Gevrekzade, on iki burçla

iliflkilendirdi¤i on iki makam›n hangi has-

tal›klara iyi geldi¤ini; ayr›ca hangi ma-

kamlar›n günün hangi vakitlerinde çal›n-

mas› gerekti¤ini ve kiflilere uygun oldu¤u-

nu düflündü¤ü çeflitli makamlar› s›n›flaya-

rak belirtmifltir. Gevrekzade bu s›n›flan-

d›rma s›ras›nda tariflerini aç›klamad›¤› elli

dört makam ismi vermifltir. Bunlar aras›n-

da on iki ana makam, yedi avaze, dört flu-

be d›fl›nda kalanlardan dokuz tanesi, halen

günümüzde kullan›lmaktad›r. Yapt›¤›m›z

araflt›rma sonucunda Gevrekzade’nin ver-

di¤i on üç makam›n günümüze tarifleri

ulaflm›fl fakat art›k unutulmufl makamlar

oldu¤unu görmekteyiz. Ayr›ca yine yuka-

r›da bahsetti¤imiz s›n›fland›rma içerisinde

verilen dokuz makam›n da, günümüze

isimlerinin dahi ulaflmad›¤›n› yine yapt›¤›-

m›z araflt›rmalarda ulaflt›¤›m›z sonuçlar-

dand›r.*

6- Çal›flmam›z›n bir di¤er konusu da

Gevrekzade’nin Risâletü’l-Mûsikiyye’yi

yazarken kulland›¤› kaynaklar› saptayabil-

mekti. Bunun sonucunda Gevrekzade’nin

faydaland›¤›n› düflündü¤ümüz iki müzikle

ilgili kayna¤a ulaflm›fl durumday›z. Bunlar

Tabib fiuuri Efendi’nin Tadîli Emzice’si ve

Mehmed Hafid Efendi’nin ed-Dürer adl›

eserleridir.

Burada bizim maksad›m›z, birkaç yüz-

y›l öncesinin bilimsel oldu¤u düflüncesiyle

yap›lan bu eseri ve içeri¤ini elefltirmek de-

¤ildir. As›l amac›m›z, Türk hekimlerini

müzi¤in insan ruhu üzerideki etkisini kefl-

fedip, bunun üzerine yapt›klar› çal›flmalar›

ortaya koymakt›r. Gevrekzade’nin bu risa-

lesi de hem müzik hem t›p tarihimiz aç›-

s›ndan önemli bir kaynakt›r.

Bu risaleyi tan›tmakla, müzikle tedavi

tarihiyle u¤raflanlar için yeni bir kayna¤›

ortaya ç›karm›fl oluyoruz.
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8 Recep Uslu- Süreyya Aga-
yeva, “Kitab-› Edvar: Leiden nüs-
has›”, Müzik ve Bilim (Online
Dergi, www. muz›kbilim.com) s. 3,
2005

*Ayr›nt›l› bilgi için bkz.
Duygu Nevfle, Hekimbafl›
Gevrekzade Hasan Efendi ve
Müzikle Tedavi Risalesi’nin ‹nce-
lenmesi (bitirme ödevi, 2005) ‹TÜ
TMD Konservatuar›.

Haf›z Hasan Efendi’nin
flahidesi
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Eyüpte Medfun Bir
Halvetî- Sivâsî fieyhi

Sivâsî-zâde 
Abdülbâkî Efendi

Yrd.Doç.Dr. Cengiz GÜNDOGDU

Z

1965 y›l›nda Erzurum’un Tortum ilcesine ba¤l› Y. Kat›kl› Köyü’nde do¤du. 
‹lk ve Orta ö¤renimini Erzurum’da tamamlad›. 

1989 y›l›nda Atatürk Üniversitesi ‹lâhiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 
1992 y›l›nda Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Tasavvufta Velâyet Kavram›” adl›
Yüksek Lisans tezini tamamlad›. 1989-1994 y›llar› aras›nda Erzurum Müftülü¤ü’nde görev yapt›. 

1994 y›l›nda Atatürk Üniversitesi ‹lâhiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dal›’na Araflt›rma Görevlisi
olarak atand›. 1997 y›l›nda yine ayn› enstitüde haz›rlad›¤› “Abdülmecîd-i Sivâsi, Hayat›, Eserleri ve

Tasavvufî Görüflleri” adl› çal›flmas›yla ‹lâhiyat Doktoru unvan›n› ald›. 
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Ö¤retim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babas›d›r.
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G‹R‹fi
XIII. asr›n sonlar›na do¤ru Ahî Yûsuf

Halvetî taraf›ndan aç›lan bir zaviye ile
Anadolu’ya giren1 halvetiyye tarîkat›, Sad-
reddîn Hiyavî (ö. 860/1455, fiamah›)’nin
halîfelerinden Amasyal› Pir ‹lyas(ö.
837/1433, fiamah›) vas›tas›yla özellikle
Amasya, Sivas ve civar muhitlerde yay›l-
m›flt›r2. Seyyid Yahyâ fiirvânî (ö.868
/1463-64, Bakü)3’ye gelinceye kadar
önemli bir yay›lma kaydedemeyen tarîka-
t›n etrâfa halîfe gönderip tarîkat› neflretme
ifli ilk defa Seyyid Yahyâ fiirvânî taraf›n-
dan bafllat›lm›fl4 bu zat›n de¤iflik bölgelere
gönderdi¤i halifeleri vas›tas›yla tarîkat
Anadolu, Balkanlar, Suriye, M›s›r, Kuzey
Afrika, Sudan, Habeflistan, ve Güney As-
ya’y› da kapsayan genifl bir muhite yay›l-
m›fl, zamanla en çok kol ve flûbeye sahip
olan bir tarîkat hüviyeti kazanm›flt›r.

Yahyâ fiirvânî’nin irflâd halkas›nda yeti-
flen ve tarîkat›n Anadolu’da yay›lmas›nda
etkin olan meflhûr halîfelerinden baz›lar›
flunlard›r: Dede Ömer Rûflenî (ö.892
/1486, Tebriz)5, Alaaddîn Ali(867/1462),
Pir fiükrullah Ensârî( ö. 868/1463), Habîb
Karamânî (ö. 902/1496, Karaman)6 Pîr Ba-
hâeddîn Erzincânî (ö.869/1464)7 ve Ziyâ-
eddîn Yusuf fiirvânî’dir8.

‹lk defa Yahyâ fiirvânî’nin ölümünden

sonra kollara ayr›lmaya bafllayan Halve-
tiyye’nin Yahyâ fiirvânî’den sonra ayr›ld›¤›
dört ana kol ise flunlard›r:

Dede Ömer Rûflenî (ö. 892/1486, Teb-
riz) taraf›ndan kurulan Rûfleniyye,, Pîr Ba-
hâeddîn Erzincânî’nin halîfesi9 Cemal
Halvetî (ö.899/1494, Tebük)10 taraf›ndan
kurulan Cemâliyye,, Ahmed fiemseddîn
Marmaravî es-Sarûhânî (ö.910/1505, Ma-
nisa) taraf›ndan kurulan Ahmediyye11 ve
fiemseddîn-i Sivâsî (ö.1006/1597, Si-
vas)taraf›ndan kurulan fiemsiyye. 

fiemseddîn-i Sivâsî’nin te’sis etti¤i fiem-
siyye kolu, Sivas ve yöresinde yay›lm›fl ve
faaliyet göstermifltir12. 

Sivas civar›n› faaliyet merkezi seçmifl
ve Anadolu’da Türk kültürü ve tasavvufu-
na yön vermifl olan fiemsîlik, Sivas’ta fiem-
siyye dergâh›nda faaliyetini sürdürmüfl,
fiemseddin-i Sivasi’nin vefat›ndan sonra
fiemsi dergah›nda post-niflîn olan Abdül-
mecîd-i Sivâsî (ö.1049/1639)’nin III.
Mehmed taraf›ndan ‹stanbul’a davetiyle
birlikte ‹stanbul’a tafl›nm›flt›r. Önceleri
fiemsiyye’nin ‹stanbul’daki temsîlcisi ko-
numunda iken bilâhare müstakil bir flûbe
olma yoluna girmifl ve bir süre hem fiem-
siyye hem de Sivâsîyye diye an›lm›flt›r.

Gerek Abdülmecîd-i Sivâsî, gerekse ye-
¤eni ve damad› Abdulahad Nûrî

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

1 Köprülü (Köprülüzâde), M.
Fuad, Osmanl› Devleti’nin Kurulu-
flu, TTK Yay., Ank. 1994, s. 96.

2 Câmî, Mevlânâ Abdurrahmân,
Nefehâtu’l-Üns min Hazarâti’l-
Kuds, (trc. ve flerh. Lâmi’î Çelebi),
Mârifet Yay., ‹st. 1980, s. 573;
Taflköprülü-zâde, ’‹samüddîn Ebû’l-
Hayr Ahmed, efl-fiekâiku’n-Nu’mâ-
niye fi ‘Ulemâi’d-Devleti’l-Osmâni-
ye, (‹nceleme ve notlarla nflr. Ahmet
Suphi Furat), ‹Ü Ed.Fak. Yay., nr.
3353, ‹st. 1985, s. 73-73; Hulvî,
Cemâleddîn, Lemezât-› Hulviyye ez-
Lemeât-› Ulviyye, (haz. Mehmed
Serhan Tayfli), MÜ‹F, Yay., ‹st.
1993, s. 393; Süleyman Uluda¤,
“Halvetiyye, D‹A, XV, 394. Tarî-
kat›n ‹stanbul’a ilk defa girifli ise Ce-
mal Halîfe diye bilinen Cemaleddîn
‹shak Karamanî (ö. 933/1527) vâ-
s›tas›yla olmufltur. Tahsin Yaz›c›,
“Fâtihden sonra ‹stanbulda ‹lk Hal-
vetî fieyhleri”, ‹stanbul Enst. Dergisi,
sy. II, ‹st. 1956, s. 87; Süleyman
Uluda¤, a.g.md., XV, 394.

3 Yahyâ fiirvânî, zaman›nda
halk›n hürmet ve muhabbetine mazhar
olan ve sohbetlerinden pek çok kimse-
nin istifâde etti¤i bir flahsiyet olup,
Ehl-i sünnet akaidine ehemmiyet ver-
medeki hassâsiyeti ve Îran’a fiiî akâ-
idinin nüfûz edememesindeki te’siriyle
de tan›n›r. ‹rfan Gündüz, Osmanl›-
larda Devlet-Tekke Münâsebetleri,
Seha Neflriyât, ‹st. ts., s. 65. 

4 Ahmed Rif’at (Topal),
Mir’âtu’l-Makâs›d fi Def’il-Mefâsid,
‹st. 1293/1876, IV, 240.

5 Bu zat için bk. Hulvî, Lemezât,
s. 515-516.

6 Hulvî, Lemezât, s.407-410;
Câmî, Nefehâtu’l-Üns, s. 577-579.

7 Bu zat için bk. Hulvî, s. 411-
416; Bursal› Mehmed Tahir, Os-
manl› Müellifleri, (haz. A. Fikri Ya-
vuz, ‹smâil Özen), Meral Yay›nevi,
‹st. ts. I, 174.

8 Yahya fiirvânî’nin di¤er mefl-
hur iki halifesi ise; Alaeddîn Ali Ru-
mî (ö.867) (Bk. Hulvî, s. 407-408),
ve Pîr fiükrüllâh Ensârî (ö.868)’dir.
(Bk. 403-405.) 
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(ö.1061/1651) ve onlar›n halîfe ve muhib-
leri taraf›ndan ‹stanbul ve d›fl›nda genifl bir
yay›lma imkân› bulan fiemsîlik, netîcede
Abdülehad Nûrîye nisbet edilen Sivâsîyye
ad› alt›nda müstakil bir flûbe olarak an›l-
m›flt›r. Her iki flekildeki isimlendirme ya-
n›nda, gerek Vicdânî gerekse Vassâf,
fiemsiyye’nin Abdülehad Nûrî taraf›ndan
‹stanbul’da yay›ld›¤› ve orada bir flûbenin
teflekkül etti¤i husûsunda birleflirler13.
Vicdanî, Abdülehad Nûrî’nin, Halvetiy-
ye’nin fiemsiyye flûbesini genifl bir flekilde
‹stanbul’da yaym›fl oldu¤undan dolay› ona
Sivâsîyye kolunun kurucusu nazar›yla ba-
k›ld›¤›n› ifâde eder14. 

fiemsiyye’den do¤an bu flûbe ayn› za-
manda fiemsiyyenin tek ve son flûbesi ola-
rak faaliyetini sürdürmüfltür15. Fakat Sivâ-
sîyye flûbesi Abdülmecîd-i Sivâsî ve Abdü-
lehad Nûrî, dönemlerinde ‹stanbul’da ve
sâir bölgelerde k›sa zamanda yay›lm›fl ol-
mas›na ra¤men, bu yayg›nl›¤› ve flöhreti,
onlardan sonra devam edememifltir. 

‹flte XVII. yüzy›lda ‹stanbul’un mana
co¤rafyas›nda Halvetî neflvesinin yay›lma-
s›nda etkin rol alm›fl fiemsî-Sivâsî ailesinin
önemli flahsiyetlerden birisi de Sivâsî-zâde
Abdülbâkî Efendi’dir.

Tebli¤imize konu olan bu mana eri ile
ilgili bilgi sunmadan önce Eyüp semtini
manevi nefesiyle yo¤uran ve Nazmî Efen-
di’nin “çocuk babas›n›n s›rr› üzeredir” de-
di¤i Abdülbâkî Efendi’nin flahsiyetinin
oluflmas›nda birinci derecede rol oynayan
Abdülmecîd-i Sivâsî hakk›nda k›sa bilgi
aktarmak istiyorum. 

Abdülmecîd-i Sivâsî 971/1563 târihin-
de Sivas’›n Tokat sanca¤›na ba¤l› Zile ka-
sabas›nda do¤mufltur. Babas› Horasan’dan
gelip Zile’ye yerleflen Ebu’l-Berekât Mu-
hammed’in o¤lu Halvetiyye tarîkat› men-
subu Muharrem Efendi’dir. Ayn› zamanda
Halvetiyye tarîkat›n fiemsiyye kolu mües-
sisi olan fieyh fiemseddîn Sivâsî’nin de ye-
¤enidir. Otuz y›l kadar medrese tahsîlini
sürdürdükten sonra tasavvufa sülûk etmifl,
k›sa zamânda fleyhlik makam›na yüksel-
mifl, fiemseddîn Sivâsî’nin 1006/1597’’de
ölümünden k›sa bir süre sonra Sivas’taki
fiemsiyye Dergâh›‘nda meflihât makâm›na
oturmufltur. Sivas ve çevresinde yapt›¤›
hizmetler, zâhirî ve bât›nî ilimlerdeki flöh-
reti sebebiyle III. Mehmed taraf›ndan ‹s-
tanbul’a dâvet edilmifltir. 

Abdülmecîd-i Sivâsî ‹stanbul’a geldik-
ten sonra Mehmet A¤a Tekkesi ve fieyh
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9 Muhammed Nazmî, Hediy-
yetü’l-‹hvân, (‹nceleme ve Edisyon
Kritikli Metin) (haz. Osman Tü-
rer), (Doktora Tezi ‹kinci K›s›m)
Ank. 1982, s. 201.

10 Bu zat›n vefat›n›n; 900,
903, 912, oldu¤unu söyleyenler de
vard›r. Bk. Vicdânî, s. 58.

11 Bu zat ve oluflturdu¤u kol
hakk›nda genifl bilgi için bk. Ahmet
Ögke, Ahmed fiemseddîn-i Mrma-
ravî Hayat›, Eserleri, Görüflleri, ‹n-
san Yay., ‹st. 2001.

12 Sâd›k Vicdanî, Ebû R›dvân,
Tomâr-› Turuk-› Aliyye’den Hal-
vetiyye, Evkâf-› ‹slâmiyye Matb.,
‹st. 1919-1922, s. 115; Hüseyin
Vassâf, Sefîne-i Evliyâ-› Ebrâr ve
fierh-i Esmâr-› Esrâr, Süleymâniye
Ktp., Yazma Ba¤›fllar, nr. 2306-
2309, III, s. 255

13 Krfl. Vassâf, III, 255; Vic-
dânî, s. 115.

14 Vicdânî, s. 115. 
15 Sivâsîyye flûbesi meflâyihi

ve faaliyetleri için bk. Necdet Y›l-
maz, Osmanl› Toplumunda Ta-
savvuf, Sûfîler Devlet ve Ulemâ,
OSAV Yay., ‹st., 2001, s. 202
vd.
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Yavsî Tekkesi’nde post-niflîn olmufl, Aya-
sofya, Fatih Câmii, Sultan Selim Câmii,
Süleymaniye gibi ‹stanbul’un merkez câ-
milerinde verdi¤i va’zlarla halk› irflâd et-
meye devâm etmifl, Sultan Ahmed Câ-
mii’nin yap›lmas›yla buraya vâiz olarak
atanm›fl ve ölünceye kadar buradaki göre-
vini sürdürmüfltür. 

Sivâsî, devrin idârecileriyle, özellikle
pâdiflahlarla iyi münâsebetler içinde ol-
mufl, zaman zamân toplumdaki bozulma-
lara dikkat çekmifl, bunun düzeltilmesi hu-
sûsundaki fikirlerini devlet adamlar›na ge-
rek yaz›l› gerekse sözlü olarak iletmifltir. 

Sivâsî’nin yaflad›¤› dönemde Kad›zade
Mehmed Efendi’nin önderli¤inde bir grup
vaizin tarîkat ehlini toplumdaki bozulma-
lardan sorumlu tutup, idâreye flikâyet et-
meleri ve de¤iflik mahfillerde suçlamalar›
neticesinde her iki grup aras›nda ciddî tar-
t›flmalar olmufltur. Sivâsî bu tart›flmalara
do¤rudan kat›larak, tasavvuf ve tarîkatleri
savunmufltur. Bu tart›flmalarda mutasavv›f-
lar›n savundu¤u fikirler Sivâsî ile; karfl› gö-
rüfller de Kad›zâde ile özdeflleflmifl ve taraf-
lar aras›ndaki tart›flmalar tarihe Kad›zâde-
lîler-Sivâsîler mücâdelesi olarak geçmifltir. 

Sivâsî bu dönemde bir taraftan tarîkat-
lara karfl› yürütülen taassub ile mücâdele

ederken, di¤er taraftan da, baz› gruplar›n
flerîate muhâlif gözüken görüfl ve davra-
n›fllar›na fliddetle karfl› ç›km›fl, Ehl-i Sün-
net’in s›k› bir ba¤l›s› ve hararetli bir savu-
nucusu olarak flöhret bulmufltur. 

Muhtelif dînî ilimler sahas›nda yirmi-
den fazla eser kaleme alan Sivâsî,
1049/1639’da ‹stanbul’da vefât etmifltir16.

Sivâsî hakk›nda verdi¤imiz bu k›sa ma-
lumattan sonra tebli¤imize konu olan o¤-
lu Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi’yi tan›ma-
ya çal›flal›m.

I- ABDULBAK‹ EFEND‹:
H‹ZMET VE fiAHS‹YET‹
Abdülmecîd-i Sivâsî’nin tesbit edebildi-

¤imiz kadar›yla biri erkek dört çocu¤u
dünyaya gelmifltir. Bunlardan biri, Abdül-
bâki Efendi’dir. Di¤er çocuklar› ise k›z
olup, en küçü¤ü; Râziye, ortanca k›z›; Safi-
ye, büyük k›z› ise; Âlime Hatun’dur17. Hü-
seyin Vassâf, Sivâsî’nin k›zlar›ndan Raziye
Hatun’u 1033/1623 târihinde Abdülehad
Nûrî ile evlendirdi¤ini nakletmektedir18. 

Abdülbâki Efendi 1023/1614 tarihinde
Reisü’l-Küttâb La’li Efendi (ö.1009/1600
veya daha sonra)’nin19 Abdülmecîd-i Sivâ-

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

16 Abdülmecîd-i Sivasî’nin ha-
yat› ilmî, tasavvufî, edebî flahsiyeti
ve eserleri hakk›nda bu bilgiler ve
daha fazla malumat için bk. Cen-
giz Gündo¤du, Bir Türk Mutasav-
v›f› Abdülmecîd Sivâsî, Hayat›,
Eserleri ve Tasavvûfî Görüflleri,
Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›, An-
kara 2000.

17 Nazmî, s. 242, 243.
18 Vassâf, III, 262.  Raziye

Hatun halk aras›nda “Küçük Tür-
be” diye bilinen eflinin bulundu¤u
türbeye defnedilmifltir.

19 Vassâf, bu zat’›n ismini
“Musallî Efendi” diye kaydetmifltir.
Bk. Vassâf, a.y.
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sî’ye hediye etti¤i Eyüp Niflanca’da bahçe
içinde bulunan bir evde20 dünyaya gelmifl-
tir21. Abdülehad Nûrî do¤umlar›na “fieyh-
i Bâkî” terkibini târih düflürmüfltür22. “Sivâ-
sî-zâde” veya “Pir-zâde” diye meflhûrdur23.
Abdülbâki Efendi’nin Süleymâniye Ktp.
Lala ‹smâil, nr. 453/1’de, bulunan mecmu-
an›n 19a varakta yer alan bir fliirinde Bâkî
mahlas›n› kulland›¤›n› görüyoruz.

‹btidâ ilimleri babas›ndan tedris eden
Abdülbâki Efendi, döneminin muhakkik ve
müdakkik üstâdlar›ndan da zâhirî ilimleri
tedrîse devâm etmifl, bilâhare fieyhulislâm
Yahyâ Efendi’ye mülâz›m (stajyer) olmufl-
tur. Medrese tahsîlinde ilerleyerek Medâris-
i Erba’îniyye (K›rk akçe medreseleri)’den
mezun olmufl, resmî olarak haric medresele-
rinden birinde hocal›k yapm›flt›r24. Daha
sonra Nazmi Efendi’nin ifadesiyle; 

“Biz sûfî-i sâfi-dil, ihlâs be-dûfluz.
Biz meclis-i dil-dârda gerçi ki hâmûfluz.
Bir katras›n› nûfl ideli bâde-i aflk›n,
Âlemlere ser-mâyede cûfl u hurûfluz.”      

rubâîsini vird-i zebân edip, babas›na bîat
ederek tasavvuf yoluna intisâb etmifltir25.
Önceleri zâhirî ilimlere yönelmifl iken bi-
lâhare bât›nî ilimlerde ilerleyerek zamân›-
n›n seçkin sûfîlerinden birisi olmufltur26.

Abdülbâki Efendi’nin dönemin seçkin
ve muteber sufilerinden oluflunu, Edirne
ve civar›ndaki baz› imaret tesislerinin va-
k›f gelirlerinin bilanço kay›tlar›nda zevâ-
id-hor27 denilen zümrelere tahsis edilen
ödenekten günlük sekiz akçenin ‹stanbul’a
Abdülbâki Efendi için gönderildi¤ine dair
kay›tlar28 da göstermektedir. Bu ödenek
Osmanl› döneminde örfen hizmet muka-
bili olmayarak vakf›n gelirinden salah,
ilim ve fakr sahiplerine verilmifltir29. Edir-
ne ve civar›ndaki imaret tesislerinin Bilaço
kay›tlar›nda zevâid-hor denilen zümre
mensuplar› aras›nda ‹stanbul’da bulunan
baz› kad›nlara da ödenek gönderildi¤i an-
lafl›l›yor. Barkan’›n tespit etti¤i bilanço ka-
y›tlar›nda Âlime Hatun (Bülbülzâde’nin

efli), Safiye Hatun ve Raziye Hatun isim-
leri de geçmektedir30 ki, bu han›mlar e¤er
Abdulmecî-i Sivâsî’nin k›zlar› ise yap›lan
ödene¤in Sivâsî ailesine yönelik olarak ol-
du¤u da düflünülebilir. 

Abdülbâki Efendi babas›n›n ölümü üze-
rine onun Yavsi Tekkesi’ndeki makam›nda
post-niflin olmufl ve talibleri irflada devam
etmifltir. Yine Sultan Ahmet Câmii’nde
babas›n›n yerine Cuma vâizli¤i, Sultan
Mehmed Han Camii (Fâtih Câmii)nin ise
Çarflamba günü  vâizli¤i kendilerine tev-
cîh olunmufltur31. 

Abdülbâki Efendi’nin Yavsi Tekkesi’ne
ve Sultan Ahmed Camii’i Cuma vaizli¤ine
atanmas›yla ilgili olarak Muhammed Naz-
mi flöyle bir rivayet aktar›yor:

“Abdülmecîd-i Sivâsî 1049’da vefât etti-
¤inde, fieyhülislâm Yahyâ b. Zekeriyya,
Yavsî Zâviyesi fleyhli¤i ve Sultan Ahmet
Câmii vâizli¤inin Sivâsî Efendi’nin o¤lu
Abdülbâki Efendi’ye verilmesini Sultan
Murat’a teklif eder. Sultan Murat Han da;
“Yavsî Tekkesi’ni verdim, ancak Abdülbâ-
ki Efendi henüz genç oldu¤undan (26-27
yafllar›nda) babam›n câmiine, ihtiyâr, ilim
ehli ve kerâmet sâhibi birisini telhis ede-
sin.” diye hat yazar. Yahyâ Efendi Sultan
Murat’›n bu hatt’›ndan kendi istedi¤i kifli-
yi telhis etmesini istedi¤ini anlar ve ›srâr
etmez. Neticede Sultan Murat ‹stanbul’da
olan fleyhlerden birini münâsip görmez ve
Özi’de Tatar Dervifl Efendi diye bilinen
birini teklif ettiklerinde, münâsip görür ve
hemen Kap›c›bafl›n› dâvet için gönderir.
Pâdiflah ayn› günün gecesi rüyâs›nda Sivâ-
sî Efendi’yi görür. Sivâsî Efendi O’na; “Pâ-
diflah›m, atan Sultan Mehmed’in ve baban
Sultan Ahmed’in ve senin elli y›ldan beri
hizmet ve duâc›n›z›m. Baban o câmiyi bi-
nâ ettirdi¤inde ‹stanbul’da yüzden fazla
meflâyih var iken, beni seçmifllerdi. Size
de lây›k olan, o görevi benim o¤luma ver-
menizdir.” diye nasîhat ederler. Sultan
Murad Han yine Nakfli’nin gelmesinde ›s-
râr eder. Birkaç gün sonra, tekrar rüyâs›n-

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

20 La’li Efendi, gerek Abdülme-
cîd-i 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 cülû-
su ile La’li Efendi’nin vefât› aras›n-
da (1595-1598) gerçekleflmifl ol-
mal›d›r. Bk. M. Baha Tanman,
“Sivâsî Tekkesi”, Dünden Bugüne
‹stanbul Ansiklopedisi, ‹st. 1994, I,
16. Bizim tesbitlerimize göre Abdül-
mecîd-i Sivâsî’nin ‹stanbul’a gelme-
si 1599’dan sonrad›r. 

21 Nazmî, s. 189,190; fieyhî
Mehmed Efendi, Vakâyi’ü’l-Fuza-
lâ, (Neflre haz. Abdülkadir Öz-
can), Ça¤r› Yay., ‹st. 1989, II,
419; Vassâf, III, 260; Mehmet Sü-
reyya, Tezkire-i Meflâhir-i Osmâ-
niye (Sicilli-i Osmâni), Matbaa-i
Amire, ‹st. 1311/1893, III, 297;
Hoca-zâde Ahmed Hilmi, Ziyâret-
i Evliyâ, Dâru’l-Hilâfeti’l-Âliyye,
‹st. 1317/1899, s. 87. 

22 Nazmî, s. 189,190; fieyhî,
II, 419; Vassâf, III, 260; Hoca-
zâde, s. 87.

23 Vassâf, III, 260.
24 Nazmî, s. 190; fieyhî, II,

419; Hoca-zâde, s. 87.
25 Nazmî, s. 189,190; fieyhî,

II, 419; Vassâf, III, 260; Hoca-
zâde, s. 87.

26 Vassâf, III, 260.
27 Zevâid: vakf›n vâridât› mefl-

rutun-lehlere verildikten sonra artan
demektir. Ali Hikmet Berki, Vakfa
Dair Yaz›lan Eserlerle Vakfiye ve
Benzeri Vesikalarda Geçen Ist›lah
ve Tabirler, (II. Bsk.), Vak›flar
Genel Müdürlü¤ü Neflriyat›, An-
kara, tsz. s. 60. 

28 Ömer Barkan, “Edirne ve
Civar›ndaki Baz› ‹mâret Tesisleri-
nin Y›ll›k Muhasebe Bilançolar›”,
Belgeler, Türk Tarih Kurumu Bas›-
mevi, Ankara, 1964, II, 373. 

29 Ali Hikmet Berki, s. 60.
30 Bkz. Barkan, II, 373-374.
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da Sivâsî Efendi’yi görür. Sivâsî Efendi bu
kez; “Pâdiflah›m siz bâkî olun, Nakflî vefât
etti.” der. Pâdiflah yine ›srâr›nda devâm
eder. Nakfli fleyhini dâvet için giden Kap›-
c›bafl› döndü¤ünde fleyhin ölmüfl oldu¤u
haberini verir. Bu arada Silahtar Mustafa
Pafla da Abdülbâki Efendi için pâdiflaha ri-
câda bulundu¤unda; “Olmaz Mustafa, ih-
tiyâr birisini isterim.” diye cevap verir. Ay-
n› gece Hz. Peygamber’i rüyâs›nda görür.
Hz. Peygamber ona; “Murad Sivâsî’ye ni-
çin inad edersin? Sen onun Allah kat›nda
ve benim kat›mda nas›l bir yüce mertebe-
de oldu¤unu bilmezsin. Elbette o¤luna bu
görevi ver.” diye emreder. Ayn› rüyây›
Yahyâ Efendi ve Dârussaâde A¤as› da gö-
rür ve pâdiflaha anlat›rlar. Sultan Murad
Yahyâ Efendi’ye; “Sivâsî Efendi’nin büyük
adam oldu¤unu bilmifltim, lâkin hakîkatiy-
le flimdi bildim.” diye gördü¤ü rüyây› tak-
rir edip eline kalem alarak; “Babam Sultan
Ahmet Câmii cuma va’ziyesini Sivâsî-zâde
Abdülbâkî Efendi’ye verdim.” diye hatt-›
flerîf yazarlar. ‹flte bu olaydan dolay› Sultan
Ahmet Câmii k›rk gün vâizsiz kalm›flt›r.”32

Hoca-zâde’nin,

Miftâh-› nakl-i esmâ, fettâh-› bâb-› mânâ
Dânâ-y› s›rr-› esrâ Sivâsî-zâde ol er 33. 

diye tavsif etti¤i Abdülbâki Efendi’nin
eserleri ve görüflleri hakk›nda bilgi sahibi
de¤iliz. Ancak onun Süleymâniye Ktp.
Lala ‹smâil, nr. 453/1’de bulunan mecmu-
an›n 19a’da yer alan flu ilâhîsi Hoca-zâ-
de’nin belirtti¤i hasletlere ifltiyak›n›n ken-
di diliyle ifadesini göstermektedir:

‹lâhî sen beni yarl›¤a lütf et
Ledünni ilmine mazhar olam tâ

Ledünnî ilmine mâlik olanlar
Ne denlü alçak ise olur a’lâ

Cemi’-i Halvetîler hürmetine
Dilim eyle me’ârif ile gûyâ

Budur senden niyâz›m gece gündüz
Kulun Bâkî’ye ihsan et Hüdâyâ

Senin ednâ kulundur bende Bâkî
Ay›rma do¤ru yoldan an› Mevlâ

Abdülbâkî Efendi yetmifl üç y›l ser hal-
ka-i Tevhîd ve tezkîrde bulunmufl, kürsü-
lerde hadîs ve tefsîr dersleri vermifltir34.

Muhammed Nazmî’nin ifâde etti¤ine
göre O, zâhid, müteflerri’, verâ ehli, kerâ-
met ve makâm sâhibi birisi olup, pek çok
halîfe ve muhibbi vard›. Kat›nda pâdiflah
ve köle bir olup, halk taraf›ndan da olduk-
ça çok sevilirdi. Afl›r› derecede tevâzu eh-
li birisi olup, yafl› doksana ulaflt›¤› hâlde
ziyâretçileri bizzat kendisi kap›da karfl›lar
ve u¤urlarm›fl35.

Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi 1122
/1710 senesi Rebiülevvel ay›n›n 15. çar-
flamba gecesi vefât etmifl, cenâzeleri Eyüp
Niflanca’da babas›n›n türbesine defnedil-
mifltir36. 

Yahyâ Nazîmî yazd›¤› bir fliirde vefât›-
na flu beyitle târih düflürmüfltür;
“Gitti Bâkî menzile târihini dedim Nazîm
Kürsi-i adn’i ide Sivâsî cilvegâh.” 37

Vefât›ndan sonra Sultan Ahmed Câmii
va’ziyesi, Yenibahçe’li Çelebi fieyh Meh-
med Efendi’ye, zâviyeleri (Yavsi Zâviyesi)
de kerîme-zâdesi fieyh Mehmed Efen-
di(ö.1143/1730)’ye verilmifltir38.

II- GÖREV YAPTI⁄I 
TEKKELER
A- fieyh Yavsî Tekkesi
Yavsî Tekkesi, Sivâsî Halvetî Tekkesi

olarak da bilinmektedir. Bu tekke Fâtih il-
çesinde, Sultan Selim Külliyesi yak›n›nda-
ki Aspar Su Haznesi’nin güneybat› köfle-
sinde, bugünkü Dâruflflafaka Lisesi s›n›rlar›
içerisinde39 fieyh Resmî mahallesi, Yavuz
Selim caddesi, Alinaki Soka¤›nda bulun-
maktad›r40. Kurucusu Muhyiddîn Meh-
med ‹skilibî (ö.920/1514)’nin41 lakab›ndan
ötürü “Yavsî Baba Tekkesi” diye an›lm›flt›r.
Bayramîli¤in ‹stanbul’daki ilk büyük örgüt-
lenme merkezi say›lan bu tekke, XV. yüz-
y›l›n sonlar›nda flehir hayat›na giren bu ta-
rîkat›n Tennûrî kolu taraf›ndan kurulmufl,

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

31 Nazmî, s. 190; fieyhî, II,
419; Vassâf, III, 260; Mehmet Sü-
reyyâ, III, 297; Hoca-zâde, s. 87.

32 Nazmî, s. 144-145, Peçevî,
s. 358.

33 Hoca-zâde, a.y.
34 Nazmî, s. 190; fieyhî, II,

419; Vassâf, III, 260; Mehmet Sü-
reyyâ, III, 297; Hoca-zâde, s. 87.

35 Nazmî, s. 190; fieyhî, II,
420.

36 fieyhî, I, 52; Vassâf, III,
260; Hoca-zâde, s. 87; Mehmet
Süreyyâ, III, 297; Vassâf, III,
260; Süleymâniye Ktp. Lala ‹smâ-
il, nr. 453, vr.19a.

37Vassâf, a.y.
38 fieyhî, II, 419-420; F›nd›k-

l›l›, s. 315.
39 Ekrem Ifl›n, “Yavsî Baba

Tekkesi”, DB‹A(Dünden Bugüne
‹stanbul Ansiklopedisi)Kültür Ba-
kanl›¤› ve Târih Vakf›n›n Ortak
Yay›n›, ‹st. 1994VII, 445.

40 Özdamar, s. 303.
41 Bk. Taflköprülü-zâde, ’‹sa-

müddîn Ebû’l-Hayr Ahmed, efl-fie-
kâiku’n-Nu’mâniye fi ‘Ulemâi’d-
Devleti’l-Osmâniye, (‹nceleme ve
notlarla nflr. Ahmet Suphi Furat),
‹Ü Ed.Fak. Yay., nr. 3353, ‹st.
1985, s. 342-344; daha fazla ma-
lumat için bk. Mustafa Aflkar, ‹ski-
lipli fieyh Muhyiddin Yavsî, Ha-
yat› Eserleri ve Tasavvuf Anlay›fl›,
Vera Yay., Ank. 1996.

319



daha sonra Halvetîli¤e ba¤l› Sivâsî ve Sün-
bülî Meflihât›na sahne olmufltur.

Abdülmecîd-i Sivâsî’nin 1604’de42 bu
tekkeye postniflîn olmas›yla Bayrâmî-fiem-
sî meflîhati son bulmufl ve bu târihten îti-
bâren 1798’e kadar tekke, Halvetîli¤in Si-
vâsî koluna mensûb fleyhler taraf›ndan yö-
netilmifltir43.

Bu tekkede görev alan meflâyih: fieyh
Yavsî Muhyiddîn Mehmed (ö.920/
1514)44, fieyh Musluhiddîn Sîrozî (ö.926
/1519), fieyh Abdurrahman Müeyyidî
(ö.944 /1537), fieyh Muhyiddîn Mehmed
(ö.952/1545), fieyh Abdurrahmân Hâtifî
(ö. ?), fieyh Nasrullâh (ö. 974 /1566),
fieyh Mustafa Selâmî (ö. 993 /1585), fieyh
Muslihiddîn (ö. 983 /1575!), Abdülmecîd-
i Sivâsî (ö. 1049 /1639), fieyh Abdülbâkî
(ö. 1122 /1710), fieyh Mehmed (ö. 1143
/1730), fieyh Abdülmecîd (ö. 1149 /1736),
fieyh Abdülbâki (ö. 1213 /1798), fieyh
Seyyid Abdülhâlik (ö. 1227 /1812), fieyh
Abdülkerîm Hilmî (ö. 1248 /1832), fieyh
Mehmed Haflim Çelebî (ö.1258 /1842),
fieyh Mehmed fiükrullâh (ö.1285 /1869),
fieyh Mehmed Nûreddîn Çelebî (ö.1293
/1876) ve fieyh Hüseyin Sünbülî (ö.1318
/1900) Efendilerdir45. 

B- Sivâsî Tekkesi 
Eyüp Niflanca semti, Dü¤meciler ma-

hallesi, Niflanca caddesi üzerinde46 türbe-
sinin de bulundu¤u bahçede 120 ada 34
parsel üzerine inflâ edilen Abdülmecîd-i
Sivâsî’nin evi47 o henüz hayatta iken vezîr-
ler, ulemâ, devlet erkân›, tarîkat fleyhleri,
fukarâ ve dervîfllerden, her gün k›rk-elli,
belki daha fazla kimsenin topland›¤› ve sa-
bah akflam befler alt›flar sofra yemek veri-
len, sohbet ve zikir halkalar› oluflturulan
bir mekân olarak hizmet vermifltir48.

Bu ev Sivâsî henüz hayatta iken resmen
tekke niteli¤ine kavuflmam›fl olsa da, çok
say›da mürîdinin u¤ra¤› oldu¤u ve fiilen
bir tekke gibi çal›flt›¤› söylenebilir. Baha
Tanman’›n tesbit etti¤ine göre Vak›flar ‹s-

tanbul Bafl Müdürlü¤ü Arflivi’ndeki Tekâyâ
ve Zevâyâ Defteri’nde Abdülmecîd-i Sivâ-
sî’nin Eyüp’te bir tekke vakfetmifl oldu¤u-
nu belirten, târihsiz bir kay›t49 buran›n da-
ha sonralar› da tekke olarak hizmet verdi-
¤ini te’yîd etmektedir. 

Tanman›n tespitine göre, Bat›da Eyüp-
Niflanca caddesi, di¤er yönlerde komflu
parsellerle çevrili olan tekke arsas›n›n bat›
kesimi türbelere ve hazîreye, do¤u kesimi
tekkenin di¤er bölümlerine tahsis edilmifl-
tir. Geçen yüzy›lda yenilenmifl olmas› ge-
reken, hepsinin ahflap oldu¤u bilinen tev-
hîdhâne, harem, selâml›k ve di¤er birimler
Cumhûriyet döneminde ortadan kalkm›fl,
arsan›n bir kesimine Niflanc› Ortaokulu
inflâ edilmifltir50. 

Asl›nda Sivâsî Tekkesi’nin postuna ge-
çen fleyhlerin dökümünün ele geçirileme-
mifl olmas›, buran›n resmî bir hüviyet ka-
zanmam›fl oldu¤unu da düflündürmekte-
dir.

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 hazîre-
sinde bir çok baflka tekkenin (Mehmet
A¤a, Ferrûh Kethüdâ, Z›b›n-› fierîf, Yah-
yâ-zâde) postniflînlerine âit mezarlar›n bu-
lundu¤unu, bunlar›n d›fl›nda hazîrede me-
zarlar› 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 olmalar›n›n ihtimâl dâhi-
linde oldu¤unu belirtmektedir. Ayr›ca II.
Mahmûd’un k›z› Sâliha Sultan’›n
1249/1834’teki dü¤ününe dâvet edilen
Halvetî fleyhleri aras›nda “Eyüb Ensâri’de
Abdülehad Nûrî Tekkesi(?) fleyhi Seyyid
‹brâhîm Efendi’nin” fleklinde bir ibarenin
bulundu¤unu, Band›rmal›-zâde A. Münib
Efendi’nin 1307/1889-90 târihli Mecmûa-
i Tekâyâ’s›nda da fieyh Tevfik Efendi’nin
ismi geçti¤ini, son postniflînin de fieyh Sa-
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42 Ifl›n Sivâsî’nin bu tekkeye
1576 târihinde postniflîn oldu¤unu
söylüyorsa da bizim tesbitlerimize
göre bu do¤ru de¤ildir.

43 Ifl›n, a.g.m. VII, 445-446.
44 fieyh Muhyiddîn, fieyhülis-

lâm Ebûssuûd Efendi’nin babas›d›r. 
45 fiükrî, s. 60-61.
46 Tanman, “Sivâsî Tekkesi”,

I, 16; Mustafa Özdamar, Dersa-
adet Dergâhlar›, K›rk Kandil
Yay., ‹st. 1994, s. 39.

47 Özdamar, s. 39.
48 Nazmî, s. 242.
49 Tanman, a.y.
50 A.y.
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lâhî Bey oldu¤unun bilindi¤ini, Dâhiliye
Nezâreti’nin R. 1301/1885-86 târihli ista-
tistik cetvelînde de tekkede 5 erkek ile 5
kad›n›n bar›nd›¤› fleklindeki bilgilerden
hareketle, bu tekkede meflîhât›n Sivâsî-
lik’ten Sünbülîlik’e intikal etti¤ini; ancak
Mecmuâ-i Tekâyâ’daki kay›tta Eyüp’teki
Sivâsî tekkesinde Sivâsîli¤in yaflat›ld›¤›,
bayram haftalar›nda Sünbülî âyînine yer
verildi¤ini belirtmektedir51. Tanman’›n
tespit etti¤i “Eyüb Ensâri’de Abdülehad
Nûrî Tekkesi” fleklindeki kay›tta söz konu-
su edilen tekke müstakil bir tekke de¤il
muhtemelen yine Sivâsî’nin bir tekke vazi-
fesi de gören evi olmal›d›r. 

Netice olarak bir Sivâsî Oca¤› olarak
hizmet gören bu mekânda Abdulbaki
Efendi’nin de hizmet etti¤i ve burada Sivâ-
sîli¤in yaflat›ld›¤› söylenebilir.

III- TÜRBES‹ VE 
BUGÜNKÜ DURUMU
Sivâsî-zâde Abdülbâkî Efendi’nin med-

fun oldu¤u türbe IV. Mehmed’in annesi
Mahpeyker Vâlide Sultan (ö.1062/
1651)’›n, Abdülmecîd-i Sivâsî’nin vefât›n-
dan iki y›l sonra gördü¤ü bir rüyâ üzerine
kâhyas› Behrâm A¤a nezâretiyle yapt›r›l-
m›flt›r52. 

Türbede Abdülmecîd-i Sivâsî ile Ab-
dülbâki Efendi’nin sandûkas› yan yana bu-
lunmaktad›r. 

Hüseyin Vassâf bu türbede her iki bay-
ram›n son günlerinde meflâyih ve Hak
âfl›klar›n›n toplan›p, sandûkalar›n› ortaya
alarak etrâf›nda devrân ve zikir ettiklerin-
den ve zikredenlerin kalblerini heybetin
istîlâ etti¤inden bahsetmektedir53.

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-i Sivâsî’nin tür-
besinin, “Büyük Türbe”, Abdülehad Nû-
rî’nin türbesinin de “Küçük Türbe” diye
meflhûr oldu¤unu söylemektedir54. Türbe

Sivas ve Ankara’da yaflayan bu aileden ön-
de gelen kiflilerin de müracaatlar› sonucu
Vak›flar idâresi taraf›ndan 1970 y›l›nda as-
l›na uygun bir tamirat yap›lm›fl55 ise de bi-
lahare eski harap haline dönüflmüfl, 1997
y›l›nda kurulan Dernek kanal›yla bu engel-
lenmifltir. Türbe hâlihaz›rda bak›ml› ve ter-
temiz bir halde olup ziyaretçilere aç›kt›r.

fiemseddin-i Sivasi’nin torunlar›ndan ve
Sivas’taki fiemsi dergah› son postniflini
Hüseyin fiemsi Güneren’in o¤lu M. Fatih
Güneren Bey Koçu’nun bu tekkeyle ilgili
‹stanbul Ansiklopedisi’nde kara kalem re-
simleriyle verdi¤i resimlerin aynen o gün-
kü durumu yans›tt›¤›n› hatta resimlerde
görülen çal›l›k gibi bitkilerin sar› açan ya-
ban gülleri oldu¤unu söylüyor. Hatta bir
gün abisi Mimar Mehmed Bey’in babas›na
“Nas›l etsek de maddi olanaks›zl›klar›m›z
içerisinde bu türbeleri tamir ettiksek?” di-
ye sordu¤unda babas› Hüseyin fiemsi Gü-
neren’in “ Merak etme evlad›m, onlar bü-
yük zatlard›r. Kendileri ne zaman isterler-
se, o zaman türbelerini tamir ettirirler” di-
ye cevap verdi¤ini aktard›ktan sonra baba-
s›n›n üzüldü¤ü noktan›n türbeler etraf›n-
daki vak›f arazinin, geçmifl dönemlerde
flahsi mülkiyete geçirilip sat›lmas› oldu¤u-
nu taraf›m›za aktarm›flt›r.

F›nd›kl›l› Abdülmecîd-i Sivâsî’nin türbe-
sinin bulundu¤u bahçenin hazîresinde
Halvetî tarîkat›n›n büyüklerinden ve bu âi-
leye mensup seksen kadar zevât›n mezarla-
r›n›n bulundu¤undan bahsetmektedir56.

Niflanc› Mehmed Pafla Tekkesi fleyhi
fiemsiyye büyüklerinden fieyh Abdülbâki
Efendi’nin (ö.1166) Rûmeli Hisâr›’nday-
ken vefât etmesi üzerine, k›fl›n fliddetli ol-
mas›ndan dolay› naklinin mümkün olma-
mas›ndan, babas› ve dedesinin bulundu¤u
hazîreye de¤il de Rûmeli Hisâr› yak›n›n-
daki “flehidlik” kabristan›na gömüldü¤üne
dâir rivâyet57 fiemsî-Sivâsî âilesine men-
sup meflâyih ve mürîdân›n bu türbenin bu-
lundu¤u bahçenin hazîresinde gömülmesi
gibi bir gelene¤in oldu¤unu düflündür-
mektedir.

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

51 Tanman, a.y.
52 Nazmî, s. 188; Vassâf, III,

257; R. Ekrem Koçu, “Abdülmecid
Efendi” ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹s-
tanbul Yay›nevi, ‹st. 1946, I/100-
101; Ekrem Ifl›n, “Abdülmecid Si-
vasî” md., DB‹A, ‹st. 1994, I, 53.
Türbe tamam olduktan sonra,
Mustafa Dede otuz y›ldan fazla
türbedârl›k hizmetine devâm etmifl,
vefât edince Sivâsî Efendi’nin kab-
rinin bafl uçuna defnedilmifltir.
(Nazmî, s. 189). Muhammed
Nazmî’nin nakline göre Mustafa
Dede’nin kabrinin türbenin içinde
olmas› gerekir. Oysa türbenin için-
de böyle bir kabir bulunmamakta-
d›r. Bu durumda kabrin türbenin
içinde de¤il de d›fl›nda oldu¤unu
söyleyebiliriz. Zaten türbede hal-i
haz›rda iki sanduka yer almaktad›r
ki bunlarda Abdulmecîd-i Sivasî ve
Abdulbâki Efendilere aittir.

53 Vassâf, III, 257.
54 Koçu, “Abdulmecid Efendi”,

I, 101.
55 Tanman, “Sivâsî Tekkesi”,

I, 17.
56 F›nd›kl›l› ‹smet Efendi, Tek-

mîletü’fl-fiekaik fi Hakk› Ehli’l-
Hakaik, (nflr. Abdülkadir Özcan),
Ça¤r› Yay., ‹st. 1989, s. 489; ‹s-
met Efendi bir baflka yerde de bun-
lar›n say›s›n›n yirmi oldu¤unu
söylüyor. bk. s. 381. 

57 Bk. F›nd›kl›l›, s. 496.
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Osmanl›’da Sandukalara 
Örtü Örtme Gelene¤i ve 

Eyüp Sultan 
Haziresi’ndeki 

Tafl Lahit

Selin ‹PEK

Z

1977 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 
Sanat Tarihi Bölümü’nden 1999 y›l›nda mezun oldu.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Türk-‹slam Sanatlar› program›nda “Topkap› Saray› Müzesi’ndeki Mekke ve Medine’ye Gönderilen

Dinî Kumafllar”isimli teziyle yüksek lisans›n› tamamlad› (Mart 2003). 
Burs alarak gitti¤i Londra’da Victoria ve Albert Müzesi’nde, 

tez konusu ile ilgili kumafllar› inceledi (Eylül 2003). 
Topkap› Saray› Müzesi’nin Filiz Ça¤man onuruna düzenledi¤i uluslararas› sempozyumda, 
“16. yüzy›ldan 20. yüzy›la kadar Kâbe-i fierif (iç) ve Ravza-› Mutahhara Kumafllar›” 

bafll›kl› bildiri sundu. Halen, Mimar Sinan Üniversitesi Türk-‹slam Sanatlar› Doktora Program›’nda
“Yaz›l› ve Görsel Kaynaklar Ifl›¤›nda 18.-19. Yüzy›l Osmanl› Saray Kad›n Modas›” 

tez konusu üzerinde çal›flmalar›n› sürdürmektedir.
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Bu makalenin konusu Osmanl› türbele-
rinde, sandukalar›n üzerine örtü örtme ge-
lene¤ini kapsamaktad›r. Bu örtüler, üzeri
Kuran’dan al›nm›fl ayet, hadis ve Kelime-i
Tevhidin yaz›l› oldu¤u dinî kumafllar ol-
du¤u gibi, devrin de¤erli kumafllar› da ola-
bilirdi. Ayr›ca sandukalar üzerine ölen ki-
flinin kaftan, kavuk, hançer, kemer, kafl-
bast›, mendil gibi özel eflyalar›n›n da ko-
nuldu¤u görülmektedir. Osmanl›’da bu
gelene¤i yans›tan çok say›da minyatür ve
son dönemlerde çekilmifl türbe içi foto¤-
raflar› kan›t niteli¤indedir. 

Bu gelene¤i destekleyen fiehzadebafl›
türbesindeki kumafl deseni ile boyal› iki la-
hit ve dinî kumafl örtme gelene¤ini yans›-
tan Eyüp’teki sembolik lahit do¤rultusun-
da sandukalar›n üzerine örtü örtme gele-
ne¤i aç›klanacak ve gelene¤in tarihsel ge-
liflimi üzerinde durulacakt›r.

fiamanizm; ‹slamiyet’i kabul etmeden
önce Orta Asya Türkleri aras›nda oldukça
yayg›n, temeli do¤aya ve do¤aüstü ruhla-
ra tap›nma olan bir tür inan›fl idi. Din ada-
m› flaman, do¤a üstü ruhlarla iliflki kurar,
büyü yapar, hastal›klar› iyilefltirirdi. fia-
man inan›fl›na göre ölenin yeniden dirile-
ce¤ine inan›l›r, bu nedenle varl›kl› kimse-
ler, dirilifl gününe kadar vücutlar›n›n zarar

görmemesi için, kendilerine korunakl› me-
zarlar yapt›r›rlard›. M›s›r firavunlar›n›n
mezarlar›na, yeniden hayata döndüklerin-
de Nil Nehri üzerinde gezinebilmeleri
için kay›klar kondu¤u gibi, göçebe Türk-
ler de atlar›yla birlikte gömülüyordu. 

Türklerin Orta Asya’da edindikleri me-
zar kültü ile ilgili inan›fllar›n›n etkisi, ‹slâ-
miyet’i kabul ettikten sonra da devam etti.
Hemen hemen tüm kültürlerde ölümün
bir son olmad›¤› ve kiflinin baflka bir boyut
ya da bedende yeni bir yaflam formu bul-
du¤una inan›lmaktad›r.1 Bu nedenle, Eski
Türklerde cenaze töreni flölen havas›nda
olmaktayd›. Bir ev gibi tasarlanan kurgan-
lar da bu gelene¤i yans›tmaktad›r. 

Orta Asya’da balbal gelene¤inin deva-
m› olarak Selçuklu, Beylikler ve Osmanl›
dönemlerinde de ba¤›ms›z veya türbe
içindeki mezarlar›n bafl ve ayak ucuna me-
zar tafllar› dikilmekteydi. Mezar tafllar›;
yap›ld›klar› dönemin inançlar›n›, estetik
kayg›lar›n› ve sanat anlay›fl›n› dile getirdi-
¤i gibi, ölen kiflinin hayattayken yapt›¤›
iflle ilgili bilgilerini de günümüze ulaflt›ran
önemli belgelerdir. Mezar tafllar›n›n yaz›
ve süslemelerle bezenmesi, Anadolu’da,
Selçuklu döneminden bu yana devam
eden bir gelenektir.  

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

1 W. BARTOL’D, “Türk-
lerde ve Mo¤ollarda Defin Me-
rasimi Meselesine Dair”, Belle-
ten, C.11, Ankara 1947, s. 43.

Resim 1. Sadrazam Bos-
nal› Damat ‹brahim Pafla
Türbesi’nde, paflan›n k›z›na
ve o¤luna ait olan iki mer-
mer sanduka
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fiehzadebafl› Camii avlusundaki hazire-
de bulunan Sadrazam Bosnal› Damat ‹bra-
him Pafla Türbesi’nde, paflan›n k›z›na ve
o¤luna ait olan iki mermer sanduka2 ma-
dalyon flemal› ipek kumafl deseni ile bo-
yanm›flt›r (Resim 1). Sandukalar genellikle
kumafl ile örtülürlerdi. Bu iki sanduka ise;
gelene¤in tafla yans›mas› olarak ilginç ör-
neklerdir.3

Ölen kiflinin kaftan›n›n ya da devrin
de¤erli kumafllar›n›n sandukalar üzerine
örtülmesi Orta Asya’dan beri süregelen bir
gelene¤in Osmanl›’da uygulanmas›d›r. Bu
gelenek sonucu türbelerde sandukalar
üzerinde bulunan giysiler zamanla topla-
narak müze koleksiyonlar›na kat›lm›flt›r.
Bu makalede de devrinin özelliklerini yan-
s›tan kumafllar ve kaftanlar örnek olarak
verilecektir.

Türklerde çok eski bir gelene¤e göre;
ölen kiflinin baz› eflyalar› (kulland›¤› elbi-
se, kap-kacak, silah, z›rh vb.) mezarlar›na
konurdu. 14. yüzy›l gezginlerinden ‹bn
Batuta Anadolu’da sandukalar›n üzerlerine
örtülmüfl olan kumafllardan bahsetmekte-
dir.4 1405’te Semerkant’ta ölümünden k›sa
bir süre sonra Timurlenk’in türbesinde5 ve
genel olarak Kahire’deki Memluk türbele-

rinde de bu gelenek uygulanm›flt›r.6 Türk-
lerde ölen sultan, hanedan mensubu, yük-
sek rütbeli devlet memuru ve din büyükle-
rinin eflyalar›n›n türbelerine konmas› bir
gelenekti. Türbenin ölen kifliye ait flahsi
eflyalarla (silah, giysi, mücevher gibi) ve
hatta mobilyalar, rahleler, lambalar,
Kur’an ve baflka el yazmalar› ile donat›l-
mas› gelene¤i Osmanl›larda da görülmek-
tedir. Böylece özellikle padiflah türbeleri
sultanlar›n kendilerine ait çocukluk, yetifl-
kinlik eflyalar›yla küçük bir müze görünü-
münü alm›fllard›r.7

Osmanl›’da bu gelene¤i yans›tan min-
yatürler de bulunmaktad›r. Kanunî’nin
flehzadesi Mustafa’n›n o¤lunun Bursa’da
öldürülmesi’nin betimlendi¤i minyatürde
sandukan›n üzerindeki kavuk, hançer ve
kaftan bu gelene¤i yans›tan bir sahnedir
(Resim 2).8

Türbeler ziyarete aç›k oldu¤undan ra-
hatça gezilebilen yerlerdir. Özellikle
19.yy. ortalar›nda Bat›’da artan eski eser
merak› ve müzecilik hareketlerinden dola-
y›, baz› toplumlar›n eserleri her türlü yol-
la ele geçirilmeye bafllanm›flt›r. Padiflah
türbelerindeki eserlerin kaybolmas› ile
Londra’daki Victoria and Albert Muse-
um’da otuz kadar çocuk kaftan›n›n ortaya
ç›kmas› ayn› zamana rastlar. Müze kay›tla-
r›na ‹stanbul ve Bursa Türbeleri menfleli
olarak kaydedilen kaftanlar bir süre sonra
Edinburgh flehrinde yeni aç›lacak olan Ro-
yal Scottish Museum için istenir. Victoria
and Albert Museum, ellerindeki kaftanlar›
yan ve omuz dikifllerinden sökerek ikiye
ay›r›r ve ön parçalar bir müzeye, arkas› di-
¤er müzeye olmak üzere paylafl›l›r.9

‹ngiltere’de her iki müze aras›nda bu
paylafl›m sürerken, Cumhuriyet dönemin-
den sonra türbelerde kalan kaftanlar top-
lanarak Topkap› Saray› Müzesi, Türk ‹s-
lam Eserleri Müzesi, Türbeler Müdürlü¤ü,
Vak›flar Müdürlü¤ü, Konya Mevlana Mü-
zesi gibi çok say›da müzeye da¤›lm›flt›r ve
korumaya al›nm›flt›r. 

Konya Mevlana Müzesi’ndeki kumaflla-
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2 Türbe, 1603 y›l›nda yap›l-
m›flt›r. 

3 fierare YETK‹N, “Boyal› ‹ki
Mermer Lahit ve Osmanl› Süsleme
Sanat›ndaki Yeri”, ‹lgi, S. 43, Y›l
19, ‹stanbul 1985, s. 25-27.

4 Ibn Battuta, The Travels of
....., trans. H.A.R. Gibb. Hakluyt
2nd series nos. 110,117, Cambridge
1958-71, Vol. II., p. 447.

5 W. BARTOL’D, “O pogre-
benii Timura”, çeviri J.M. Rogers,
Iran 12, 1974, s. 65-87.

6 H. 1519 Memluk flehnamesi;
Firdevsî fiahnâmesi’nin Türkçe’ye
fierif Amidî taraf›ndan yap›lan
manzum çevirisidir. 875b; ‹sken-
der’in tabutunun tafl›nmas›. ‹sken-
der’in bir eli tabutun d›fl›ndad›r.
Bafl› örtüsüz kad›nlar k›rm›z›, er-
kekler lacivert, yeflil ve gri renkli el-
bise giymifllerdir.

7 H. TEZCAN, “Costumes et
habits dans les collections du palais
de Topkap›”, TOPKAPI a VER-
SAILLES Trésors de la Cour otto-
mane, Paris 1999, s. 84.

8 Hünername II, Topkap› Sara-
y› Müzesi Kütüphanesi, H. 1524,
y. 171a.

91988 y›l›nda Topkap› Saray›
Müzesi Derne¤i’nin düzenledi¤i se-
minerde, Hülya Tezcan taraf›ndan
sunulan “‹ngiltere’de iki müze ara-
s›nda paylafl›lan saray çocuk kaf-
tanlar›” bafll›kl› bir bildiri metnin-
den al›nm›flt›r. Ayn› konu Victoria
and Albert Museum, ‹slam Sanat-
lar› Bölümü sorumlusu J. Wearden
ve arkadafllar› taraf›ndan yay›n-
lanm›flt›r. Bkz. P. BAKER, Otto-
man Childrens Kaftans in the Vic-
toria and Albert Museum , J. WE-
ARDEN, The Royal Garments;
Fabric, Desing, Tailoring, Ann
FRENCH, Conservation, HALI,
V.12, 51, June 1990, London,
s.131-141.
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Resim 2. Kanunî’nin
flehzadesi Mustafa’n›n o¤-
lunun Bursa’da öldürülme-
si, Hünername II, TSMK

H. 1524, y. 171a.



r›n hemen hepsi sandukalar›n üzerine ör-
tülmek için saraydan gönderilenlerdir. Sa-
ray›n Mevlana Türbesi ile devaml› iliflkisi
bulundu¤undan, Osmanl› sultanlar› Yavuz
Sultan Selim’den bafllayarak Mevlana der-
gah›na devaml› ilgi göstermifller, onart-
m›fllar ve sandukalar üzerine kumafllar
göndermifllerdir.10 16. yüzy›lda istinsah

edilmifl olan Nusretname adl› eserde Lala
Mustafa Pafla’n›n Do¤u seferine giderken
Konya’ya gelip Mevlana’y› ziyaretini be-
timleyen minyatürde11 sandukalar üzerinde
devrin kumafllar› görülmektedir (Resim 3). 

1583 y›l›nda Ayasofya’y› gezen W.
Harborne, türbeler hakk›nda böyle yaz-
maktad›r:

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

10 Bugün, Konya Mevlana
Müzesi’nde Mevlana Dergah›’ndan
nakledilmifl 34 sanduka örtüsü bu-
lunmaktad›r. Detayl› bilgi için bkz.
Naci BAKIRCI, “Konya Mevla-
na Müzesi’nde Bulunan Osmanl›
Devri Türk Kumafllar›”, Kültür ve
Sanat, S.25, Ankara 1995, s. 49-
51.
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Resim 3. Lala Mustafa
Pafla’n›n Do¤u seferine gi-
derken Konya’ya gelip
Mevlana’y› ziyareti, Nus-
retname, TSMK H. 1365,
y. 36a.



“Birinde, padiflah›n babas› Selim II. ve
befl o¤lu yatmakta. Türbeler çok zengin
dekorlu, kal›plara geçirilmifl turbanlar› ise
çok temiz ve beyaz. Söylendi¤ine göre
her Cuma de¤ifltiriliyor. Tabutlar›n›n ayak
ucunda, mücevherli kemerleri duruyor.
Öbür türbede ise, o¤ullar›ndan dördü ve
bir k›z› gömülü. I. türbede, 1-1.5 m. yük-
sekli¤inde, sedef kakmal› ve üzeri yeflil ör-
tülü, peygamberin mukaddes emanetinin
muhafazas›, padiflah›n (II. Selim) sanduka-
s›n›n sol bafl taraf›na konulmufl. Bu türbe-
lerin tabanlar› örtülü ve duvarlar›nda iflle-
meli örtüler as›l›. Bana göre, bu hal›, duvar
ifllemeleri ve lambalar £ 500 de¤erinde.
Tavanlar›, k›ymetli tafllar ve yald›zlarla
bezemeli. Yerde, herkesin okumas› için
Kur’anlar var.”12

Topkap› Saray› Padiflah Elbiseleri ko-
leksiyonu, ölen padiflah›n üzerinden ç›kan
ve sahip oldu¤u di¤er giysilerinin ölümün-
den sonra saklanmas›yla oluflmufltur. Ölü-
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11 Nusretname, Topkap› Sara-
y› Müzesi Kütüphanesi, H. 1365,
y. 36a.

12 Tülay REYHANLI, ‹ngiliz
Gezginlerine Göre XVI. Yüzy›lda
‹stanbul’da Hayat  (1582-1599).
Ankara 1983, s. 39.

Resim 4. II. Selim türbe-
sinden naklolunmufl ipekli
ve alt›nl› kumafl (kemha),
TSM 13/ 1905

Resim 5. II. Selim türbe-
sinden naklolunmufl ipekli
ve alt›nl› kumafl (kemha),
TSM 13/ 1902

Resim 6. Hürrem Sultan
türbesinden naklolunmufl
çatma kadife, TSM 13/
1908
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münden sonra eflyalar› bohçalar içine ko-
nur, ismi, bazen özelli¤i olan bir kâ¤›t
üzerine yaz›larak bohçaya ilifltirilir ve sa-
ray›n hazinesinde saklan›rd›. Bu zengin bi-
rikim, yüzy›l›n bafl›nda türbe ve cami gibi
dinî binalarda soygunlar›n artt›¤› anlafl›-
l›nca, buradaki eserler toplanarak saray
koleksiyonuna kat›lmas›yla genifllemifl-
tir.13 Burada tan›t›lacak eserler türbelerden
Topkap› Saray›’na gönderilmifl olan kaftan
ve kumafllard›r.

Örne¤in; k›vr›lan yapraklar›n rozetleri
çevreledi¤i (13/ 1905) ve dilimli palmetle-
rin flafl›rtmal› s›ralarda yerlefltirilmifl çinte-
mani motiflerini destekledi¤i (13/ 1902),
a¤›rl›kl› olarak k›lapdan kullan›larak do-
kunmufl iki boy kemhan›n üzerinde, mü-
zeye Sultan II. Selim’in Aya Sofya’daki
türbesinden getirildi¤i yaz›l›d›r. Türbenin
yap›l›fl tarihine bakarak bu kumafllar›n
1574’ten önce dokundu¤unu söyleyebili-
riz (Resim 4-5).14

Dolaflmal› düzende yerlefltirilmifl lale
ve kozalak ile desenli, güvezi ipek çatma
kumafl Kanuni Sultan Süleyman’›n haseki-
si Hürrem Sultan’›n türbesinden getirilen
üç parçadan biridir (13/ 1908). Hürrem
Sultan’›n türbesi H. 965/ M. 1558 y›l›nda

ölümünden hemen sonra tamamlan›p dö-
flenmifl olmal›d›r. Bu kumafl da 1558’den
önceye tarihlenir (Resim 6).15

Sultan Ahmet Camii Külliyesi’nde bu-
lunan Sultan Ahmet Türbesi’nden16 saraya
iki çocuk kaftan› getirilmifltir (13/ 266 ve
13/ 267). Üzerinde Sultan I. Ahmed’e
(1603-1617) ait oldu¤unu yazan etiketler
bulunmaktad›r (Resim 7-8).17
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13 H. TEZCAN, “Padiflah
Kaftanlar›, Kumafllar, Hal›lar ve
Kutsal Örtüler”, Topkap› Saray›.
‹stanbul 2000 (Akbank Yay›n›), s.
284-312, 286.

14 ATASOY ve di¤erleri, ‹PEK
Osmanl› Dokuma Sanat›. Londra
2001, s. 243.

15 ATASOY, ‹PEK, s. 242. 
16 Bu türbede; Sultan Ahmed’in

on befl k›z› ve o¤lunun, Sultan II.
Osman, Sultan IV. Murad ve Sul-
tan ‹brahim’in çocuklar›n›n mezar-
lar›yla beraber, toplam otuz alt›
sanduka bulunmaktad›r.

17 ATASOY, ‹PEK, s. 236.

Resim 7. I. Ahmed Tür-
besi’nden naklolunmufl ço-
cuk kaftan›, TSM 13/ 266.

Resim 8. I. Ahmed Tür-
besi’nden naklolunmufl ço-
cuk kaftan›, TSM 13/ 267.

Resim 9. Tercüme-i Cifr
el-Cami, TSMK B. 373, y.
256a. 
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Konumuzun ikinci bölümünü oluflturan
dinî örtüler, Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda
sürre alay› ile Mekke ve Medine’ye gönde-
rilen zikzak hatl› kumafllar; Kâbe’nin d›fl
örtüsü olan siyah renkli Kisve-i fierif, k›r-
m›z› renkli iç örtüleri ve Medine’ye gön-
derilen yeflil renkli örtülerden yap›l›yor-
du.18

16. yüzy›ldan itibaren sürre alay› ile
Haremeyn’e gönderilen dinî örtüler her
y›l yenilenmifl, bir gelenek olarak eskileri
geri getirilmifltir. Sürreyle birlikte her y›l
Haremeyn-i fierifeyn’e gönderilen örtüle-
rin eskileri, hac›lar aras›nda bölüfltürülür-
dü. Geri kalan› da ‹stanbul’a getirilir ve Sa-
ray’a teslim edilirdi. Kutsal örtülerin böy-
le parçalara ayr›l›p da¤›t›lmas›, Hz. Ay-
fle’ye kadar giden eski bir gelenektir. Hz.
Ayfle; “(...) sen o örtüleri sat›p Allah yo-
lunda fakirlere ve yolculara sarfet” buyur-
mufltur.19 Selanikî tarihinde, “Cülûslarda

Mekke’deki Kâbe ve Medine’deki Ravza-i
Mutahhara kisveleri tecdid olunarak ev-
velki kisvelerin Mekke emiri taraf›ndan ‹s-
tanbul’a yollanmas› kanundu. Bu kisveler
kara yoluyla Üsküdar’a gelir ve oradan
merasimle Eyyüb’e naklolunarak Hazret-i
Halid’in türbesine konulur, sonra ulema,
meflayih, sâdât ve devlet ricali taraflar›n-
dan tehlil ve tekbirle ve Edirnekap› yoluy-
la saraya getirilirdi.” ifadesiyle bu gelenek
aç›klanm›flt›r.20 Uzunçarfl›l› ise “Selânikî
bunu (H. 1005) M. 1596, senesi vekayii
aras›nda yazd›¤›na göre bu âdetin daha es-
ki oldu¤u anlafl›l›yor” fleklinde bir yorum
yapm›flt›r. Bu gelenekten dolay›, Topkap›
Saray› Müzesi’nde 16. ile 20. yüzy›llar ara-
s›nda dokunmufl, bütün ve parça halinde
dinî kumafllar bulunmaktad›r.

Kabe’nin iç ve d›fl örtülerinin aç›kça
tasvir edildi¤i 16. yüzy›lda istinsah edil-
mifl, Tercüme-i Cifr el Cami adl› el yaz-
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18 Selin ‹PEK, “Topkap› Sara-
y› Müzesi’ndeki Mekke ve Medi-
ne’ye Gönderilen Dinî Kumafllar”,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni-
versitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Türk-‹slam Sanatlar› Program›,
(Bas›lmam›fl Yüksek Lisans Tezi),
Mart 2003.

19 Eb’ul Velîd Muhammed EL-
EZRAKÎ, Kâbe ve Mekke Tarihi.
Tercüme: Y. Vehbi Yavuz, Ça¤r›
Yay›nevi, ‹stanbul 1980, s. 242.

20 ‹smail Hakk› UZUNÇAR-
fiILI, Mekke-i Mükerreme Emirleri.
Ankara, Türk Tarih Kurumu Ba-
s›mevi, 1972, s. 66.

Resim 10. Kanuni Sul-
tan Süleyman’›n tabutunun
tafl›nmas›, Tarih-i Sultan
Süleyman, Dublin CBL,
No. 413, y.113b-114a.

Resim 11. ‹brahim Pa-
fla’n›n Cenazesi, Hünernâ-
me II, TSMK H. 1524,
y.165b.
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mas›nda21 ve Medine’de Ravza-› Mutah-
hara’n›n tasvirinin22 oldu¤u bir çok minya-
türde bu kumafllar aç›kça görülmektedir
(Resim 9). Bu örtüler kesilip, parçalanarak
hac›lara da¤›t›lm›fl, anahtar torbas›, yelek,
kaftan, cûz kesesi vb kullan›m eflyalar› ya-
p›lm›flt›r.23 Di¤er k›sm› ise camilere, tür-
belere gönderilmifl, levha halinde as›lm›fl
veya sandukalar üzerine pûflîde olarak ör-
tülmüfltür. ‹kinci kullan›mda en çok san-
duka örtüsü ile karfl›lafl›lmaktad›r.24 Ka-
be’nin siyah kisvesi ile zikzak hatlar içinde
yaz› dokumal›, k›rm›z› ipekli iç örtüleri ve
Ravza-› Mutahhara’n›n yeflil ipekli örtüleri
yurtd›fl›nda da bir çok müzede bulunmak-
ta ve günümüzde de müzayede evleri tara-
f›ndan sat›lmaktad›r.25

Osmanl›’da cenaze merasimlerinde ve
daha sonra türbelerde hanedan üyelerinin
sandukalar›n›n üstüne dinî kumafl örtmek
bir gelenekti. Bu arada Kâbe kap› perdesi
ve kufla¤› gibi ifllemeli örtülerin de sandu-
kalar üzerine örtüldü¤ü tan›klar›n ifade-
sinden anlafl›l›r. Sultan Murad’›n cenaze
merasiminin hikayesini Selanikî’nin yan›
s›ra Yahudi doktor Salomon da anlatmak-
tad›r:

“... Sultan Murad’›n ölümü ve yeni sul-
tan›n tahta ç›k›fl›, kentin bütün meydanla-
r›nda an›ld› ve yeniçerilerin flehri koruma-
lar› için tedbir al›nd›. Ayn› zamanda ölen
padiflah›n, Ayasofya’da, babas› Sultan Se-
lim’in yan›na gömülmesi için cenaze me-
rasimi haz›rl›klar›na baflland›. Saat
22.00’de, kuleden 15. saat seslenildi¤inde,
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21 Tercüme-i Cifr el-Cami,
Topkap› Saray› Müzesi Kütüp-
hanesi, B. 373, 256a. 

22 Ravza-› Mutahhara’n›n
tasviri. Topkap› Saray› Müzesi
Kütüphanesi, E.H. 1812 (rulo);
Bkz. Zeren TANINDI, “Resimli
bir Hac Vekâletnamesi”, Sanat
Dünyam›z 28. S. 5. 1983, s. 3;
17. yüzy›lda resimlenmifl Futuh
al-Harameyn adl› yazma eserden
Ravza-› Mutahhara tasviri. Bri-
tish Library, Or.11533, 37R.

23 Selin ‹PEK, “Kabe Örtü-
lerinin ‹kinci Kullan›mlar›”,
Toplumsal Tarih, S. 114, Hazi-
ran 2003, s. 22-27.

24 Hülya TEZCAN, “Kanu-
ni’nin Ad›n› Tafl›yan ‹lk Kâbe
Perdesi”, Antika,, S. 23, ‹stanbul
1987, s. 21; H. TEZCAN, “Va-
k›f Eserlerde Karfl›lafl›lan Kutsal
Örtüler”, IX. Vak›f Haftas› Ki-
tab›. Ankara 1992, s. 331.

25 V&A Müzesi’nde
2003 y›l›nda yapt›¤›m araflt›rma
sonucunda bu müzede bulunan
dinî kumafllar›n Kabe-i  flerif iç ve
Ravza-› Mutahhara kumafllar›
oldu¤u tespit edilmifl ve özellikleri
belirlenmifltir. Bkz. Selin ‹PEK,
“16. yüzy›ldan 20. yüzy›la ka-
dar Kâbe-i fierif (iç) ve Ravza-›
Mutahhara Kumafllar›”, Filiz
Ça¤man’a Arma¤an –Uluslara-
ras› Sempozyum, Topkap› Sara-
y› Müzesi, 7-11 fiubat 2005.

Resim 12. Kanuni Sul-
tan Süleyman’›n cenazesi-
nin Belgrad’a varmas› ve
o¤lu II. Selim’in cenazeyi
karfl›lamas›, Hünernâme II,
TSMK H. 1524, y.294a.

Resim 13.Yeflil zemin
üzerine zikzak hatl›, yaz›
dokumal›, ipekli kumafl,
TSM 13/ 1659.
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Mekke’den, peygamberin tabutu üzerin-
den getirilmifl üzeri yaz›l›, alt›n ve gümüfl
iflli bir örtü ile kapl›, selvi a¤ac›ndan padi-
flah›n tabutunu, saray›n ileri gelenleri, tafl›-
yarak saraydan ç›kard›lar. Bafl ucunda, yal-
n›z padiflahlar›n giydikleri tüyler ve mü-
cevherlerle süslü turban vard›.”26

Mekke ve Medine için dokunmufl olan
bu örtülerin, sanduka örtüsü olarak kulla-
n›mlar›n› görüntüleyen minyatürler bu-
lunmaktad›r. Seyyid Lokman’›n Süley-
manname’sinin bir nüshas›nda yer alan
minyatürde Kanuni Sultan Süleyman’›n ta-

butunun tafl›nmas› tasvir edilmifltir (Resim
10).27 Tabutun üstüne etraf› k›rm›z› ze-
minli dinî kumaflla bordürlenmifl, ortas› ise
Kisve-i fierif parças›ndan yap›lm›fl bir pu-
flîdenin örtüldü¤ü görülmektedir. Ayr›ca
Valide Sultan Nur Bânû’nun cenazesinin
Toplu kap›’dan ç›kar›l›fl›n› gösteren bir
minyatürde28 sandukan›n üzerinde k›rm›z›
zeminli zikzak hatl› kumafl görülür. Yine
Kanuni Sultan Süleyman’›n veziri ‹brahim
Pafla’n›n cenazesini gösteren bir baflka
minyatürde29 lahtin üzerinde k›rm›z›-si-
yah zikzak dokumal› Kâbe kumafl›n›n san-
duka örtüsü olarak kullan›ld›¤› görülmek-
tedir (Resim 11). Hünernâme adl› el yaz-
mas›nda Kanuni Sultan Süleyman’›n cena-
zesinin Belgrad’a varmas› ve o¤lu II. Se-
lim’in cenazeyi karfl›lamas›n› betimleyen
minyatürde30 zikzak desenli sanduka örtü-
sü görülmektedir (Resim 12). Minyatürde
görülen dinî kumafl›n bir benzeri Topkap›
Saray› Müzesi Kumafl deposunda mevcut-
tur (Resim 13).31

1544 y›l›nda Saray nakkaflhanesinde
haz›rlanm›fl olan Tercüme-i fiehname adl›
eserde, ‹skender’in cenazesi bafl›nda a¤›t
yakanlar› gösteren minyatürde de, tabutun
bafl k›sm›nda Kâbe kumafl›n›n örtülü oldu-
¤u görülür (Resim 14).32

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arflivi’nde
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26 Tülay REYHANLI, ‹ngi-
liz Gezginlerine Göre XVI. Yüz-
y›lda ‹stanbul’da Hayat (1582-
1599), s. 63. 

27 Dublin Chester Beatty
Library’de bulunan Tarih-i Sul-
tan Süleyman isimli yazma eser,
No.413, y.113b-114a.

28 fiehinflâhnâme II, Topkap›
Saray› Müzesi Kütüphanesi, B.
200, y. 146a. 

29 Hünernâme II, Topkap›
Saray› Müzesi Kütüphanesi, H.
1524, y. 165b.

30 Hünernâme II, Topkap›
Saray› Müzesi Kütüphanesi, H.
1524, y. 294a.

31 Dinî kumafl›n yay›nland›-
¤› yerler için bkz. H. TEZCAN,
“Padiflah Kaftanlar›, Kumafllar,
Hal›lar ve Kutsal Örtüler”,
Topkap› Saray›. s. 304; From
the Land of the Ottoman Sul-
tans. Asian Civilisations Muse-
um. Catalogue book. Singapore
2004, s. 30.

32 Topkap› Saray› Müzesi
Kütüphanesi, H. 1522, y. 429b;
Serpil BA⁄CI, “‹slâm Toplum-
lar›nda Matemi Simgeleyen
Renkler: Mavi, Mor ve Siyah”,
‹slam Dünyas›nda Mezarl›klar
ve Defin Gelenekleri. Türk Tarih
Kurumu Bas›mevi, Ankara,
1996, s. 165, Lev. III, res. 6.

Resim 14. ‹skender’in
Cenazesi Bafl›nda A¤›t Ya-
kanlar, Tercüme-i fiehna-

me, TSMK H. 1522, y.
429b.

Resim 15. II. Sultan Se-
lim’in cenazesi, Freshfield

Albümü, 1574, Trinity Col-
lege Kütüphanesi,, Camb-
ridge, Ms. O. 17.2, y.21.

Resim 16. Zikzak hatl›
dinî kumafl deseni kabart-
mal› tafl lahit, 17. yüzy›l›n

ilk yar›s›, Eyüp Sultan
Türbesi haziresi.
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bulunan türbe foto¤raflar› III. Mehmed, II.
Osman, IV. Murad, III. Ahmed, III. Os-
man’›n sandukalar› üzerinde dinî örtülerin
örtülmüfl oldu¤unu gösterir.33 Kanuni Sul-
tan Süleyman Türbesi’nin 19. yüzy›l son-
lar›nda içerden çekilmifl foto¤raflar›nda
sandukalar›n üzerlerinin dinî kumaflla kap-
land›¤› görülmektedir.34

Sultan II. Selim’in Ayasofya Camii ha-
ziresinde bulunan türbesi yap›lmadan ön-

ce, bir çad›rda bekletilmifltir. Bunu göste-
ren bir gravürde sandukalar›n üzerindeki
zikzak hatl› dinî kumafllar dikkat çeker
(Resim 15).35 II. Selim’in cenaze töreni Se-
lanikî’de anlat›lm›flt›r.36 Ayr›ca II. Selim’in
cenazesini ikinci avluda gösteren bir min-
yatürde sandukan›n üzerinde padiflah›n
kaftan›, dinî kumafl ve turban tasvir edil-
mifltir.37

Eyüp Sultan Türbesi arkas›ndaki hazi-
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33 Sadi BAYRAM, “Vak›f-
lar Genel Müdürlü¤ü Arflivi’nde
bulunan kendinden desenli üzeri
yaz›l› iki kumafl”, Vak›flar Der-
gisi. 15, 1982, s. 140.

34 Türk ve ‹slam Eserleri
Müzesi.. Akbank, ‹stanbul 2002,
s. 13.

35 Anonim, 1574, Freshfield
Albümü, Trinity College Kütüp-
hanesi, Cambridge, ms 0.17.2, s.
45. Gravür için bkz. Gülru NE-
C‹PO⁄LU, “Dynastic Imprints
on the Cityscape: The Collective
Message of Imperial Funerary
Mosque Complexes in Istanbul”,
‹slam Dünyas›nda Mezarl›klar
ve Defin Gelenekleri. Türk Tarih
Kurumu Bas›mevi, Ankara,
1996, s. 31; Islamische Kunst
aus privaten Sammlungen in De-
utschland, Jubilaumsausstellung
der Gesellschaft vom 8. Mai bis
15. Oktober 2000, München
2000, s. 226.

36 Selanikî Tarihi, C.I., s.42-
43. Gülru NEC‹PO⁄LU,
“Dynastic Imprints on the
Cityscape: The Collective Mes-
sage of Imperial Funerary Mos-
que Complexes in Istanbul”, s.
29-30. 

37 II. Selim’in cenaze töreni,
Museum of Fine Arts, Boston,
No. 14.693. (Bu minyatürün
karfl› sayfas›nda Aya Sofya be-
timlenmifltir ve Topkap› Saray›
Müzesi Kütüphanesindedir. fieh-
name-i Selim Han, A.3595, y.
156)

Resim 17. Zikzak hatl›
yaz› dokumal› kumafl dese-
ni kabartmal› tafl lahit, de-
tay

Resim 18. Zikzak hatl›
yaz› dokumal› kumafl dese-
ni kabartmal› tafl lahit, Ki-
tabesi
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rede bulunan bir tafl lahtin üzerinde, Kâbe
kumafl›n›n zikzaklar›n›n ve yaz›lar›n›n ka-
bartma olarak ifllendi¤i görülmektedir
(Resim 16-17-18).38 Lahtin bafl ve ayak ta-
fl› k›r›lm›fl oldu¤u için kitabesi okunama-
m›fl ve kimli¤i belirlenememifltir. Lahtin
biçim ve bezemesinden 17. yüzy›l›n ilk
yar›s›na ait oldu¤u anlafl›lmaktad›r. 

Osman Hamdi Bey’in ya¤l› boya tablo-
lar›nda da türbe içlerindeki sandukalar›n
üzerlerinde dinî kumafllar›n tasvirlerine
rastlan›r (Resim 19).39

16. yüzy›l minyatürlerinde sandukala-
r›n üzerlerinde dinî kumafl tasvirleri, tafl la-
hitler üzerinde dinî kumafl bezemeli ka-
bartmalara rastlanmas› söz konusu kumafl-
lar›n dönemlerinde ne kadar önemsendi-
¤ine iflaret eder. Haremeyn-i fierifeyn’e
gitti¤i için kutsand›¤›na inan›lan bu dinî
kumafllar ya sandukalar›n bafl taraf›na ko-
nulmaktayd› veya sandukalar bu kumaflla
kaplanmaktayd›. 

Sanduka örtüleri eskiyince zaman za-
man de¤ifltirilirdi. Bu tür belgelere arfliv-
lerde rastlanmaktad›r.40 Bununla ilgili yüz-
y›l›n bafl›na ait Tophane’de bulunan K›l›ç
Ali Pafla türbesindeki eskiyen puflidelerin
de¤ifltirilmesiyle ilgili belgenin metni flöy-
ledir (Resim 20):

Nezaret-i Evkaf-› Hümâyûn
Mektûbî Kalemi

Aded  
12
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38 Erke¤e ait sembolik lahit-
tir. Bafl ve ayak tafl› k›r›lm›fl
oldu¤u için kimli¤i belirleneme-
mifltir. Lahtin özelliklerinden
dolay› 17. yüzy›l›n ilk yar›s›-
na ait bir mezar oldu¤u anla-
fl›lmaktad›r. S. ‹PEK, “Kâbe
Örtülerinin ‹kinci Kullan›mla-
r›”, s. 24. 

39 Osman Hamdi Bey; Ye-
flil Türbe’de Dua, Belgin DE-
M‹RSARAR, Osman Hamdi
Tablolar›nda Gerçekle ‹liflkiler.
Kültür Bakanl›¤› Yay›nlar›:
1058; Osman Hamdi Bey,
fiehzade Türbesi’nde Dervifl,
Semra GERMANER, Zeynep
‹NANKUR, Oryantalistlerin
‹stanbulu. ‹stanbul 2002, s.
310.

40 Baflbakanl›k Osmanl›
Arflivi, Y. Mtv, Dosya no.
290, Gömlek s›ra no. 34. Top-
kap› Saray› Müzesi Arflivi,
No. E.3039, E.3123, E.4371,
E. 7028/ 83, E. 10594/ 1-2.
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Resim 19. fiehzade Tür-
besi’nde Dervifl 1908. Os-
man Hamdi Bey, ‹stanbul
Resim ve Heykel Müzesi.

Resim 20. BOA Y.Mtv,
290, 34.



Tophane’de kâin K›l›nç Ali Pafla Türbe-
si’nin sandukas› üzerinde mefrûfl Ka ‘be-i
Muazzama puflidelerinin mürûr-› zaman
ile eskimifl oldu¤undan tecdidi türbedar›
taraf›ndan ifade k›l›nma¤la iki aded pufli-
denin Hazine-i Hümâyûn’dan ita’s› içün
müsaade-i seniyye hazret-i padiflahî istih-
sali z›mn›nda keyfiyetin arz› Mesarifât
‹daresi’nden ifade olunma¤›n ol babda
emr u fermân hazret-i men-lehu’l-emrin-
dir.

Fî 11 fia ‘bân  sene 1324 ve Fî 16 Eylül
sene  1322

Nâz›r-› Evkâf-›
Hümâyûn
Bende
Turhan (Pafla)
Topkap› Saray› Müzesi’nde türbelerden

gelen arkalar› astarl› sanduka örtüleri, sa-
hiplerinin ad› ile yenilendiklerini yazan
etiketler tafl›maktad›rlar. Örne¤in, Kanu-
ni’nin o¤lu Murad ve Abdullah ile Yavuz
Sultan Selim’in k›z› Hatice Sultan’›n san-
dukalar›na41 ait oldu¤unu gösteren etiket-
li sanduka örtüleri bunlar aras›ndad›r
(24/404, 24/401, 24/403). Bu örtüler; Fa-
tih’te Yavuz Sultan Selim Camii avlusun-
daki, fiehzadeler Türbesi’nden müzeye

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

41 Haluk fiEHSUVA-
RO⁄LU, As›rlar Boyunca ‹s-
tanbul. Cumhuriyet Gazetesi
‹lavesi, 1949, s. 135. 

Resim 21. Sanduka ör-
tüsü, 17. yüzy›l, TSM 24/
404.

Resim 22.Sanduka örtü-
sü üzerindeki ka¤›t etiket,
24/404.
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nakledilmifltir. Yine müzede sanduka örtü-
sü oldu¤u belirlenen fakat üzerinde etiket
bulunmayan çok say›da dinî kumafl bulun-
maktad›r.42

Burada tan›t›lacak dinî örtülerden ilki
Topkap› Saray› Müzesi’ndeki sanduka ör-
tüsüdür. Harap durumda olan örtü; aç›k
yeflil zemin üzerine krem rengi zikzak hat-
lar içinde Kur’an-› Kerim’den ayetler ve
dualarla bezenmifltir. Desen üçü dar, üçü
genifl olmak üzere alt› kerede tekrarlan-
maktad›r. Üzerindeki yaz› da¤›l›m› flu fle-
kildedir: Genifl zikzak bantta Allahümme
salli ve selim alâ eflrefi’l-enbiye ve’l-mürse-
lîn, alt›ndaki dar zikzak bantta Men kale,
La ilâhe illa Allah, dahale el cennete, üst-
teki dar zikzak bantta ise Kur’an LV; 26.
ve 27. Ayet; ikinci genifl zikzak bantta
Muhammed Resul Allah, Sâd›ku’l va du’l-
emîn üstündeki dar zikzak bantta ise Men
salla aleye marvaten, sallahü aleyhi afl›râ,
genifl zikzak bantta La ilâhe illa Allah el-
Melike’l-hakke’l-mubîn, üstündeki dar zik-
zak bantta ise Men kale, La ilâhe illa Al-
lah, dahale el cennete ile desenlendiril-
mifltir (Resim 21). Sanduka örtüsünün ar-
kas›ndaki astara ilifltirilmifl olan ka¤›t eti-

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

42 24/285, 24/378,
24/379, 24/405, 24/406,
24/407, 24/408, 24/409,
24/410, 24/411, 24/412,
24/413, 24/414, 24/415,
24/416, 24/417, 24/418,
24/419, 24/420, 24/421,
24/422, 24/423, 24/424,
24/426, 24/427, 24/428,
24/429, 24/430, 24/431,
24/432, 24/433.

Resim 23. Sanduka ör-
tüsü, 17. yüzy›l, TSM 24/
403.

Resim 24. Sanduka ör-
tüsü üzerindeki ka¤›t eti-
ket, 24/ 403.
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kette ise, Sultan Selim Türbesi civar›nda
Hatune Türbesi derununda medfune
mü’flârünileyh kerimesi Hatice Sultan san-
dukas› üzerine ref’ olunan yaz›l›d›r (Resim
22).

Üzerinde etiket bulunan ikinci eser ise
sanduka örtüsüdür. Tan›t›lan ilk örtü ile
ayn› yaz› da¤›l›m›na sahiptir (Resim 23).
Ka¤›t etikette, Sultan Selim Türbesi civa-
r›nda Hatune Türbesi derununda medfun
Sultan Süleyman hazretlerinin flehzadesi
Sultan Murad sandukas› üzerine ref olu-
nan yaz›l›d›r (Resim 24). 

Üçüncü dinî sanduka örtüsü; yeflil ze-
min üzerine krem rengi ipekle yaz› doku-
mal› olup; sekiz kerede tekrarlanan desen
raporuna sahiptir. Üzerinde Allah, Mu-
hammed yaz›s›ndan sonra dar zikzak
bantta Radiya’l-lâhu ta âla  an Ebîbekr ve
Omar ve Osman ve Ali ve an bakiyyeti’s-
sahabeti ecmaîn, (Yüce Allah Ebubekir,
Ömer, Osman, Ali ve di¤er bütün sahabe-
lerinden raz› olsun.) genifl zikzak  bantta
Kelime-i Tevhid, üzerindeki dar bantta ise
Kur’an XXXIII; 56. Ayet yer al›r. Tekrar
Allah, Muhammed yaz›s› ile devam eden
desen dar zikzak bantta Kur’an XLVIII;
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Resim 25. Sanduka ör-
tüsü, 17. yüzy›l, TSM 24/
401.

Resim 26. Sanduka ör-
tüsü üzerindeki ka¤›t eti-
ket, 24/ 401.
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28. Ayet genifl zikzak bantta Kelime-i
Tevhid ve dar zikzak bantta ise Kur’an
XXXIII; 40. ayet yer almaktad›r (Resim
25). Sanduka örtüsünün arkas›ndaki astara
ilifltirilmifl olan ka¤›t etikette, Sultan Selim
Türbesi civar›nda Hatune Türbesi deru-
nunda medfun sabîgân-› Sultan Süleyman
hazretlerinin flehzadesi Sultan Abdullah
sandukas› üzerine ref olunan yaz›l›d›r (Re-
sim 26). 

Sanduka üzerine örtü örtme gelene¤ine

dayanarak, saraydan din büyüklerinin me-

zarlar›na da sanduka örtüleri gönderildi¤i

anlafl›lmaktad›r. Topkap› Saray› Müze-

si’ndeki sanduka k›l›f› 17. yüzy›l özellikle-

ri tafl›maktad›r. K›l›f; k›rm›z› zeminli, kah-

verengi zeminli ve siyah renkli olmak üze-

re üç farkl› dinî kumafltan oluflmufltur (24/

900). K›rm›z› zeminli rumilî genifl madal-

yonlu dikdörtgen parça yeflil pervaz kulla-

n›larak k›l›f›n ortas›na aplike edilmifltir

(Resim 27). Kahverengi zeminli Ravza ku-

mafl› ise ayak k›sm›na aplike edilmifltir

(Resim 28). Di¤er k›s›mlarda ise yine ayn›

yüzy›la ait siyah renkli kisve-i flerif parça-

s› bulunmakta fakat çok az bir k›sm› sa¤-

lamd›r. Sanduka k›l›f› üzerindeki kumafllar

ayn› yüzy›llara aittir. K›l›f üzerinde “Haz-
ret-i Muhiddin Arabî’nin o¤lunun örtüsü-
dür.” yaz›l› olan ka¤›t bir etiket dikilidir

(Resim 29). Bafl k›sm›nda sekiz dü¤me ve

ilik bulunmaktad›r. Ayr›ca tespit edildi¤i

pamuklu beyaz bez üzerinde üretim dam-

gas› vard›r. Fakat silik oldu¤undan okuna-

mam›flt›r.
Muhiddin Arabî, H.638/ M.1240 y›l›n-

da fiam’da Salihiye denilen yerde topra¤a
verilmifltir. Bugün orada o¤ullar› Muham-
med Sâdeddin, Muhammed ‹mâdeddin ve
k›z› Zeynep ile birlikte ayn› türbede gö-
mülüdür.43 I. Selim M›s›r seferi dönüflünde
u¤rad›¤› fiam’da kabrinin yerini tespit etti-
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43 Kâz›m BÜYÜKAK-
SOY, Hak Yolunun Önderleri.
‹stanbul 1973, s. 102.
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Resim 27. Sanduka k›l›-
f›, TSM, 24/ 900.

Resim 28. Sanduka k›l›-
f›, detay

Resim 29. Sanduka k›l›f›
üzerindeki ka¤›t etiket.



rip, üzerine bir türbe ve yan›na bir cami
yapt›rm›flt›r. Daha sonraki padiflahlar›n da
bu türbeye yard›mlar›n› sürdürdü¤ü anla-
fl›l›r. Burada tan›tt›¤›m sanduka k›l›f› ise
17. yüzy›lda Saray taraf›ndan Muhiddin
Arabî’nin kabrine gönderilmifltir. 

Dinî kumafllar›n desen flemas›nda pey-
gamberlere ait özel dokumalar da yap›l-
m›flt›r. Nefti zemin üzerine, zikzak düzen-
de, beyaz ipekle dokunmufl, büyük olanla-
r› köfleli sülüs, küçük olanlar› nesih hatla
tekrarlanan ayetlerle desenlendirilmifltir
(13/ 1957). Genifl zikzak bantta La ilâhe
illa Allah, Musa Kelim Allah; alt bofllukta
Emere bi ameli ve talebi’s-setri. Mevlana
es-Sultan Süleyman fiâh, üst bofllukta ise
‹bn Sultan Selîm fiâh. Hallede Allahu mul-
kehu ve ebbede fiânuhu yaz›l›d›r. Dinî ku-
mafllar›n genifl zikzak band›nda, Kelime-i
Tevhid yaz›l›d›r. Ancak bu örnekte, Al-
lah’tan baflka Tanr› yoktur; Musa O’nunla
konufland›r görülür. Genifl zikzak yaz›
band›n›n üstünde ve alt›nda yer alan bant-
larda ise o s›rada hükümdar olan Sultan
Süleyman’›n ismi okunmaktad›r. Bu ku-
mafl, Kanuni Sultan Süleyman’›n saltanat›
döneminde dokunmufltur (Resim 30). 44 Bu
kumafllar›n daha sonra da dokundu¤u arfliv
belgelerinden anlafl›lmaktad›r. 45

Osmanl›’da sandukalar üzerine kaftan
örtme ile dinî kumafl örtme gelene¤i oldu-
¤u görülmüfltür. Günümüzde de, evinde
Medine için dokunmufl yeflil zeminli bir
kumafl bulunan bir aile dostumuz, cenaze
merasiminde tabutun üzerine bu örtüyü
örterek gelene¤i devam ettirmektedir. Os-
manl› türbelerinde sandukalara örtülen
puflidelerin yerini günümüzde üretilen
seccadeler alm›flt›r (Resim 31).
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44 Yay›nland›¤› yer için
bkz. Tahsin ÖZ, Türk Kumafl
Ve Kadifeleri I. ‹stanbul 1946,
XXVII. Pl. No. 5183; ‹pek
ATASOY, s.296.

45 Baflbakanl›k Osmanl›
Arflivinde H.1325/M. 1907
tarihine ait bir belge; Hz.
Musa’n›n kabrinin örtüsünün
yenilenmesi ile ilgilidir. (BOA,
Y.PRK.HH, Dosya no.38,
Gömlek no. 36.)

Resim 30. Sanduka ör-
tüsü, TSM 13/ 1957.

Resim 31. I. Ahmed
Türbesi’nin günümüzdeki
görünüflü.
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Eyüp’te Medfun 
fieyhülislâm 

Veliyyüd-dîn Efendi 
ve O¤lu 

Mehmed Emin Efendi

Ali Nihat KUNDAK

Z

24.01.1978 tarihinde Kütahya’da do¤du. Özel ‹stek Belde Lisesi’ni 1997 y›l›nda bitirdi. 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü’nde 

sanat tarihi lisans e¤itim-ö¤retim program›n› 2001 y›l›nda tamamlad›. 
Lisans e¤itimi s›ras›nda, 1999-2001 y›llar›nda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin 

Ö¤retmenlik Formasyonu’na, 1999-2002 y›llar› içindeki dört kaz› döneminde de 
Edirne Yeni Saray› Kaz›s›’na kat›ld›. 

Aral›k 2002 tarihinden itibaren, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Sanat Tarihi Bölümü Türk ‹slâm Anabilim Dal› kadrosunda araflt›rma görevlisi olarak çal›flmaktad›r.

2001 y›l›nda bafllad›¤› Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Sanat Tarihi Anabilim Dal›, Türk ‹slâm Sanatlar› Program› yüksek lisans ö¤renimini 

“Topkap› Saray› Müzesi Kütüphanesindeki H. 2135 Numaral› Murakka” adl› teziyle 2004 y›l›nda
tamamlad›. Ayn› y›l yine Türk ‹slâm Sanatlar› Program›’nda doktora ö¤renimine bafllad›.
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fieyhülislâm 
Veliyyüd-dîn Efendi
18. yüzy›lda yaflam›fl ünlü bir tâ’lîk yaz›

ustas› olan1 fieyhülislâm Veliyyüd-dîn
Efendi (1681-1768) ile ilgili bilgi veren bi-
rincil kaynaklar; Ahmed Vâs›f’›n Mehâsi-

nü’l-âsâr ve hakî’iku’l-ahbâr (Tarih-i Vâ-
s›f), Müstakim-zâde Süleymân Sa’ded-
dîn’in Tuhfe-i Hattâtin ile Devhatü’l-me-
flâyih zeyli, fiem’dani-zâde F›nd›kl›l› Sü-
leyman Efendi’nin Tarihi Mür’i’t-Tevarih
adl› eserleridir. 
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1 Müstakim-zâde Süleymân
Sa’deddîn, Tuhfe-i Hattâtin.
‹stanbul, 1928, s. 750-51.

Eyüp’te Niflanca Semti’nde
bulunan fieyh Murad-i
Buharî Dergâh›’ndan iki
ayr› görüntü
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Üstte iki ayr› aç›dan fieyh
Murad-i Buharî Dergâh›

Haziresi’nde bulunan
fieyhülislâm Veliyyüd-dîn
Efendi ve O¤lu Mehmed

Emin Efendi’nin Kabri
Ortada solda fieyhülislâm

Veliyyüd-dîn Efendi’nin
Kabri

Sa¤da Mehmed Emin
Efendi’nin Kabri

Altta solda Veliyyüd-dîn
Efendi’nin  mezar

flahidesinin kitâbesi
flöyledir:

Huve’l-Bâkî Sâniyen
mesned ârây-› sadr-› fetvâ

iken Vedâ-› âlem-i fâni
eden fieyhulislâm Merhum

ve ma¤fur Veliyüddin
Efendi Ruhiçun el-Fatiha

Sene 1182
Altta sa¤da Veliyyüd-dîn
Efendi’nin hatt› ile ta’lîk

k›t’a   
M. N. Haskan’dan 



Vas›f, Veliyyüd-dîn Efendi’nin Silivri-
kap› Yaylak semtinde oturan Solakbafl›
Hac› Mustafa A¤a’n›n o¤lu oldu¤unu kay-
deder.2 Müstakim-zâde Süleymân Sa’ded-
dîn ise babas›n›n Yeniçeri Oca¤›’n›n 64.
bölü¤ü mensubu oldu¤unu belirtir.3 Onun

II. Bayezid Külliyesi içerisinde kurdu¤u
Vak›f Kütüphanesi’nde4 bulunan el yaz-
mas› eserlere bas›lm›fl olan vak›f mührün-
den de dedesinin Hüseyin A¤a oldu¤u an-
lafl›l›r.5 Babas›n›n yapt›rm›fl oldu¤u medre-
sede müderris olarak çal›flan6 Veliyyüd-
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2 Ahmed Vâs›f, Mehâsi-
nü’l-âsâr ve haka’iku’l-ahbâr.
C.1, ‹stanbul, 1219, s. 320.

3 Müstakim-zâde Süley-
mân Sa’deddîn, a.g.e., s. 750.

4 Müjgan Cunbur, “fiey-
hülislâm Veliyyüd-dîn Efendi
Vak›flar› ve Kütüphanesi”,
Necati Lugal Arma¤an›. An-
kara, 1968, s. 172.

5 Mühür için bkz. G. Kut
- N. Bayraktar, Yazma Eser-
lerde Vak›f Mühürleri. Anka-
ra, 1984, s. 108.

6 Ahmed Vâs›f, a.g.e., s.
320

Veliyyüd-dîn Efendi’nin
hatt› ile ta’lîk karalamas›       
M. N. Haskan’dan 
Altta fiehzadebafl›’nda
Nevflehirli Damat ‹brahim
Pafla Külliyesi,
Ahmet Munip, Ya¤l›boya,
73 x 100 cm., ‹stanbul
Resim ve Heykel Müzesi
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dîn Efendi bir süre Nevflehirli Damat ‹bra-
him Pafla taraf›ndan atand›¤› Evkaf-› Ha-
rameyn  (Mekke ve Medine Vak›flar›) mü-
fettiflli¤i görevinde bulunmufltur. 1729-30
aras›nda Halep Kad›l›¤› yapm›fl, 1730’da
bu görevinden al›narak Galata Kad›l›¤›’na
atanm›flt›r. ‹zleyen y›llarda Kahire ve Me-
dine kad›l›¤› görevlerine getirilmifl,
1756’da Anadolu Kazaskeri, 1758’de de

Rumeli Kazaskeri olmufltur.7 Ancak alt› ay
sonra hakk›ndaki rüflvet iddialar› sebebiy-
le azledilerek Manisa’ya sürülmüfltür.8

1759 y›l›nda ‹stanbul’a dönen Veliy-
yüd-dîn Efendi, 16 fiubat 1760 tarihinde
vefat eden Çelebizâde’nin yerine Sultan
III. Mustafa (hük.1757-1774) taraf›ndan
fleyhülislâml›¤a atanm›flt›r.9 Bu göreve ta-
yin edildi¤i s›rada hastal›¤›ndan ötürü, o
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7 fiem’dani-zade F›nd›kl›l›
Süleyman Efendi, Tarihi
Mür’i’t-Tevarih II. A. ‹stan-
bul, 1978, s. 11.

8 fiem’dani-zade F›nd›kl›l›
Süleyman Efendi, a.g.e., s. 18. 

9 fiem’dani-zade F›nd›kl›l›
Süleyman Efendi, a.g.e., s. 37.
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Nevflehirli Damat ‹brahim
Pafla Camii, Veliyyüd-dîn

Efendi’nin celî ta’lîk hat-
lar›n›n bulundu¤u

Nevflehirli Damat ‹brahim
Pafla Sebili (1719) 



zamana kadar süregelen bir âdet bozul-
mufl, fleyhülislâmlar›n padiflah huzurunda
giymeleri gereken ve “Ferve-i beyzâ” ad›y-
la an›lan fleyhülislâml›k libas› (kaftan›),
Veliyyüd-dîn Efendi’nin evine gönderil-
mifltir.10 Böylesine bir flerefle fleyhülislâm
yap›lmas›na karfl›n Devhatü’l-meflâyih
zeyli’nde de bahsedilen “hiddet-i meflreb-
leri” yani sinirli mizac› sebebiyle bu göre-
vini sadece bir y›l alt› ay on sekiz gün ka-

dar sürdürebildi¤i anlafl›lmaktad›r.11 Sul-
tan III. Mustafa taraf›ndan 5 Eylül 1761’de
azledilen Veliyyüd-dîn Efendi Bursa’ya
sürgün edilmiflse de12 bir süre sonra affedi-
lerek ‹stanbul’a geri dönmüfl ve 27 Kas›m
1766’da ikinci kez fieyhülislâm olmufl-
tur.13 25 Ekim 1768’de seksen yedi yafl›n-
da vefat eden14 Veliyyüd-dîn Efendi, Ko-
ca Mustafa Pafla Camî’nde cenaze namaz›
k›l›nd›ktan sonra devletin ileri gelenleri-
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10 Ahmed Vâs›f, aa..gg..ee.., s.
321.

11 Cunbur, aa..gg..mm.., s. 169.
12 fiem’dani-zade F›nd›kl›l›

Süleyman Efendi, aa..gg..ee.., s. 42.
13 fiem’dani-zade F›nd›kl›l›

Süleyman Efendi, aa..gg..ee.., s. 102
14 fiem’dani-zade F›nd›kl›l›

Süleyman Efendi, aa..gg..ee.., s.
113.

Üstte Veliyyüd-dîn
Efendi’nin celî ta’lîk hat-
lar›n›n bulundu¤u
Nevflehirli Damat ‹brahim
Pafla Sebili (1719)
Altta Veliyyüd-dîn
Efendi’nin celî ta’lîk hat-
lar›n›n bulundu¤u
Nevflehirli Damat ‹brahim
Pafla Çeflmesi (1719)

343



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

Veliyyüd-dîn Efendi’nin
celî ta’lîk hatlar›n›n bulun-
du¤u Hekimo¤lu Ali Pafla

Sebili (1733)
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nin de kat›ld›¤› bir törenle Eyüp’te Niflan-
ca semtindeki fieyh Murad-i Buharî Der-
gâh› Haziresi’ne defnedilmifltir.15

Din adam› vasf›n›n yan› s›ra ta’lîk yaz›-
da da döneminin en meflhur hattatlar›ndan
olan Veliyyüd-dîn Efendi, hatt› Durmufl-
zâde Ahmed Efendi’den ö¤renmifltir.16

‹mâd-› Rûm ünvanl› Veliyyüd-dîn Efendi,
Sultan III. Mustafa ile Sultan III. Ahmed’e

yaz› hocal›¤› yapm›flt›r.17 Müstakim-zâde
Süleymân Sa’deddîn, Tuhfe-i Hattâtin ad-
l› eserinde, “Bilhassa kam›fl kalem ta’bir
olunan celî hatda yegâne-i bi-behâne idi.”
diye Veliyyüd-dîn Efendi’den bahsederek
onun Orta Camî yak›nlar›nda, Damat ‹b-
rahim Pafla’n›n yapt›rd›¤› çeflmelerin, Nûh
Efendi-zâde Sadr-› a’zâm Alî Pafla’n›n ca-
misinin sebilinin, çeflmesinin ve avlusunun
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15 Cunbur, a.g.m., s.171.
16 Müstakim-zâde Süley-

mân Sa’deddîn, a.g.e., s. 750.
17 Ali Alparslan, “Osman-

l›larda Hat Sanat›n›n Geliflme-
si ve Bunun Nedenleri”, Os-
manl›: Kültür ve Sanat, C.11,
Ankara, 1999, s. 35-42; Mu-
hittin Serin, “Osmanl› Hat Sa-
nat›”, Osmanl›: Kültür ve Sa-
nat, C.11, Ankara, 1999, s.
26-34; U¤ur Derman, “Os-
manl› Türklerinde Hat Sanat›”,
Osmanl›: Kültür ve Sanat,
C.11, Ankara, 1999, s. 17-25. 

Üstte Veliyyüd-dîn
Efendi’nin celî ta’lîk hat-
lar›n›n bulundu¤u
Hekimo¤lu Ali Pafla
Külliyesi’nin Girifl Kap›s›
(1734)
Altta Veliyyüd-dîn
Efendi’nin celî ta’lîk hat-
lar›n›n bulundu¤u 
Hekimo¤lu Ali Pafla
Çeflmesi (1733)
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iki kap›s›nda bulunan kitâbelerin hattat›
oldu¤unu belirtmifltir.18

Nevflehirli Damat ‹brahim Pafla Sebili
(1719), Hekimo¤lu Ali Pafla sebili (1733),
çeflmesi ve camînin avlu kap›lar›ndaki hat-
lar›n yan› s›ra fiehzâdebafl› Dâru’lhadis
Çeflmesi, Üsküdar, Ayazma Camî (1760)
kitâbeleri ile Bâyezid Camî’ndeki kütüp-
hanede tafla mahkûk yaz› da ona aittir.19

Cunbur, Süleymaniye Kütüphanesin-
deki Süheyl Ünver Arflivinde bulunan Ve-
liyyüd-dîn Efendi dosyas›na dayanarak,
Veliyyüd-dîn Efendi’nin lâle yetifltiricili¤i-
ne olan merak›ndan bahseder.20 Ayr›ca
18. yüzy›l ortalar›nda padiflah ve sadra-
zamlar taraf›ndan ‹stanbul’un selâtin cami-
lerinin kütüphanesi bulunmayanlar›na, kü-
tüphanelerin kazand›r›ld›¤›na de¤inen
Cunbur, yüzy›l›n son yar›s›nda iki kez
fleyhülislâm ve II. Bayezid’in vakfiyesine
koydu¤u koflul gere¤ince Bayezid Medre-
sesi’ne müderris olan Veliyyüd-dîn Efen-
di’nin kendinden önceki ak›ma uyarak kü-
tüphanesi bulunmayan Bayezid Külliye-
si’ne bir kütüphane kazand›rd›¤›n› da be-
lirtir.21
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18 Müstakim-zâde Süley-
mân Sa’deddîn, a.g.e., s. 750.

19 U¤ur Derman, Türk
Hat Sanat›n›n fiâheserleri, ‹s-
tanbul, 1982, s.15; fievket Ra-
do, Türk Hattatlar›, ‹stanbul,
1984, s.170.

20 Cunbur, a.g.m., s. 172.
21 Cunbur, a.g.m., s. 166 
22 Müstakim-zâde Süley-

mân Sa’deddîn, a.g.e., s. 751.

Veliyyüd-dîn Efendi’nin
celî ta’lîk hatlar›n›n bulun-

du¤u Üsküdar, Ayazma
Camî (1760)
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22 Müstakim-zâde Süley-
mân Sa’deddîn, a.g.e., s. 751.

23 Cunbur, a.g.m., s. 175-
181. 

24 Mehmet Süreyya, Si-
cilli Osmani. C.4, ‹stanbul,
1996, s. 614.

25 Koleksiyonun gelifltiril-
mesi ile ilgili olarak bkz. Ah-
med Vâs›f, a.g.e., s. 321-322.

Üstte Veliyyüd-dîn
Efendi’nin celî ta’lîk hat-
lar›n›n bulundu¤u Üskü-
dar, Ayazma Camî (1760)
Ortada solda Veliyyüd-dîn
Efendi’nin hayratlar›
aras›nda Silivri Kap›
d›fl›nda bir mesire yeri ve
Çeflme de bulunmaktad›r.
Bugünkü Zeytinburnu
Veliefendi Hipodromu
civar›ndaki Çeflmenin
harap durumu.
M. N. Haskan’dan
Altta sa¤da Birinci evrede
Veliyyüd-dîn Efendi’ye ait
vak›f kitaplar›, Ât›f Efendi
Kütüphanesi’ne
ba¤›fllanm›flt›r.
Altta Sultan I. Mahmud’un
defterdarlar›ndan divân
sahibi flair Ât›f Mustafa
Efendi taraf›ndan 1741’de
kurulan Ât›f Efendi
Kütüphanesi (1741)
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Tuhfe-i Hattâtin’de Veliyyüd-dîn Efen-
di’nin hayrat›yla ilgili “Hayrât›ndan Hare-
meyn-i muhteremeyne eyledi¤i hidemât-i
seneviyyeden gayri Sultân Bâyezid Câ-
mi’i’nde bir kütüb-hâne ve Silivri Kapusu
hâricinde bir mesire yeri ve çeflme, Musta-
fa Pafla hankâh›nda bir mahfel-i kebîr ve
sâir âsâr› vard›r.” fleklinde bilgi verilmekte-
dir.22

Cunbur, Veliyyüd-dîn Efendi Kütüpha-
nesi’nin oluflumunu iki evreye ay›rarak ta-

n›tm›flt›r. Birinci evrede ona ait vak›f ki-
taplar›, Sultan I. Mahmud’un defterdarla-
r›ndan divân sahibi flair Ât›f Mustafa Efen-
di taraf›ndan 1741’de kurulan Ât›f Efendi
Kütüphanesi’ne ba¤›fllanarak, bu kütüpha-
ne çal›flanlar›na günlük yevmiye verilmifl-
tir. ‹kinci evrede de Bayezid Camî yan›na
Veliyyüd-dîn Efendi’nin ad›n› tafl›yan bir
kütüphane yap›s› yapt›r›larak Ât›f Efendi
Kütüphanesi’ne ba¤›fllanan kitaplar buraya
ald›r›lm›flt›r.23 Veliyyüd-dîn Efendi’nin
ölümünden sonra bu kütüphanenin vakf›-
na onun küçük o¤lu Kazasker Mehmed
Emin Efendi, mütevelli olarak atanm›flt›r.24

Cunbur, Hammer Tarihi ile Flügel’in ha-
z›rlad›¤› Viyana Saray Kitapl›¤› el yazma-
lar› katalo¤unda verilen bilgileri de nakle-
der. Hammer Tarihi’nde, Vas›f Tarihi’nde
de zikredilen25 Veliyyüd-dîn Efendi’nin
o¤lu Mehmed Emin Efendi’nin yüksek
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26 Bkz. Cunbur, a.g.m., s.
188-189, dipnot 70-72.

27 Süreyya, a.g.e., s. 1383.
28 fieyhülislâm Veliyyüd-dîn

Efendi’nin o¤lu Mehmed Emin
Efendi’nin kitap hamili¤ine ilk
kez Serpil Ba¤c› iflaret etmifltir.
Bu konuda 1999’da Hollan-
da’n›n Utrecht kentinde düzenle-
nen XI. Uluslararas› Türk Sa-
natlar› Kongresi’nde “An Eighte-
enth-Century Patron & The Re-
use and Transformation of Older
Images” bafll›kl› bir bildiri sunan
Ba¤c›, Topkap› Saray› Müzesi
Koleksiyonudaki Türkçe yaz›l-
m›fl H.405 no.’lu Acaibü’l Mah-
lukat nüshas› ile H.1115 no.’lu
Hamse-i Nizamî nüshas› d›fl›nda
‹stanbul Üniversitesi Kütüphane-
sinde bulunan T.6092 no.’lu Sil-
silenâme ile Türkçe yaz›lm›fl
T.6131, T.6132, T.6133 numa-
ral› üç ciltlik fiahnâme nüshas›-
n›n da Mehmed Emin Efendi’nin
kütüphanesinden geldi¤ini belirt-
mifltir. Ayr›ca Mehmed Emin
Efendi’nin metrukat›ndan gelen
Topkap› Saray› Müzesi koleksi-
yonundaki H.2155 no.’lu mu-
rakkay› inceleyen Zeynep Çelik
Atbafl da onun kitap severli¤ine
de¤inerek saray koleksiyonunda
H.2162 ve H.2168 numaral›
murakkalarda da Mehmed Emin
Efendi’nin metrukat›na ait olduk-
lar›n› bildiren kay›tlar›n yer al-
d›¤›n› zikretmifltir. Bkz. Zeynep
Çelik Atbafl, Topkap› Saray›
Müzesi Kütüphanesindeki
H.2155 Numaral› Murakka.
MSGSÜ, Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü, Yay›mlanmam›fl Yüksek Li-
sans Tezi, ‹stanbul, 2003.s. 15,
16, dipnot 49.

29 Süreyya, a.g.e., C.2, s.
475.

30 Süreyya, a.g.e., C.4, s.
1663.

31 fieriye Sicili, ‹stanbul, Def-
ter No.5/765, y.1b.
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mebla¤lar ödeyerek bu kütüphaneye nadir
eserler kazand›rd›¤› ve baz› eserlerin kop-
ya nüshalar›n› haz›rlatt›rd›¤› kaydedilmifl-
tir. Flügel de söz konusu kütüphanenin
zenginli¤ine de¤inmifl ve bu kütüphanede
bulunan kitaplar›n fleyhülislâm›n o¤lu ta-
raf›ndan ço¤alt›ld›¤›n› belirtmifltir.26 Ve-
liyyüd-dîn Efendi’nin müderris olan büyük
o¤lu Reflid Mustafa Efendi ise babas› ile

ayn› tarihlerde 1767-68’de ölmüfltür.27 Bu
durum Mehmed Emin Efendi’nin, babas›-
n›n kurdu¤u vak›f kütüphanesinin müte-
vellisi olmas›na yol açm›fl olmal›d›r.

Mehmed Emin Efendi
Mehmed Emin Efendi’nin28 do¤um tari-

hine kaynaklarda rastlan›lamam›flt›r. An-
cak onun “Deli Efendi” diye ünlü, zevki se-
faya düflkün, servet sahibi, yönetime sad›k
ve flakac› bir mizaca sahip oldu¤una iliflkin
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32 Ba¤c›, a.g.b.

33 Ba¤c›, a.g.b., Çelik At-
bafl, a.g.t., s. 16.

34 Bkz. Çelik Atbafl, a.g.t.,
s. 16.

Karfl› sayfada: üç ayr›
aç›dan Ât›f Efendi
Kütüphanesi 
Karfl› sayfada altta: “‹kinci
evrede ise Bayezid Camî
yan›na Veliyyüd-dîn
Efendi’nin hayrat› olarak
ad›n› tafl›yan bir
kütüphane yap›s›
yapt›r›lm›fl ve Ât›f Efendi
Kütüphanesi’ne ba¤›fllanan
kitaplar buraya
ald›r›lm›flt›r.”
M. N. Haskan’dan 
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Bu sayfada üstte:
Veliyyüd-dîn zâde Emin
Efendi’nin metrukat›na ait
murakka cildinin 18.
yüzy›l kumafllar›yla kapl›
ön yüzü ve ön iç yüzü,
TSMK, H.2155 
Z. Çelik Atbafl’dan
Altta TSMK, H.2155
Numaral› Murakkan›n 1a
yapra¤›na Veliyyüd-dîn
zâde Emin Efendi’nin
metrukat›ndan oldu¤unu
gösteren “Ez metrûkat-›
Veliyüd-dîn Efendi zâde”
flerhi düflülmüfltür.
Z. Çelik Atbafl’dan



bilgiler mevcuttur. Önce müderrislik yap-
t›¤›, daha sonra 1767-68’de Edirne pâye-
siyle Üsküdar, Haziran 1774’de fiam mol-
las› olup Mekke, Haziran 1786’da ‹stanbul
kad›l›¤› ve fiubat-Mart 1787’de Anadolu
pâyeli¤i görevlerinde bulundu¤u, ard›n-
dan fiubat 1789’da Anadolu ve 1792-93,
1796-97 ve 1802-1803 tarihlerinde Rume-
li kazaskeri olarak görevlendirildi¤i kay-
dedilir. Mehmet Süreyya, onun 15 Kas›m
1805 tarihinde Reisü’l-ulemâ iken vefat et-

ti¤ini ve babas›n›n yan›na gömüldü¤ünü
de bildirir.29 Mehmed Emin Efendi çocuk-
suz vefat etmifltir.30 ‹stanbul Üniversitesi
Kütüphanesindeki T.6092 no.lu Silsilenâ-
me’de “Veliyyüd-dîn Efendizâde’nin son
metrukat› 1217” (M. 1802-3) fleklinde dü-
flülmüfl bir not ile fieriye Sicillerinde 1802
Eylül’ünde Rumeli Kazaskeri oldu¤una
iliflkin bir belge31 onun yaflam›n›n son y›l-
lar›na ait kay›tlard›r.

Serpil Ba¤c›, Vak›flar Genel Müdürlü¤ü
Arflivinde bulunan bir vakfiyeye (no.745,
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Üstte Veliyyüd-dîn zâde
Emin Efendi’nin

metrukat›na ait murakka
cildinin 18. yüzy›l

kumafllar›yla kapl› ön ve
arka iç yüzü, TSMK,

H.2135
Altta TSMK, H.2135

Numaral› Murakkan›n 1a
yapra¤›na Veliyyüd-dîn

zâde  Emin Efendi’nin
metrukat›ndan oldu¤unu
gösteren “Ez metrûkat-›

Veliyüd-dîn Efendi zâde”
flerhi düflülmüfltür.
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s.107 v.d.) dayanarak Mehmed Emin
Efendi’nin Medine’deki Mahmudiye Med-
resesi’ne kitaplar ba¤›fllad›¤›n› belirlemifl-
tir.32 Daha geç bir dönemde söz konusu
kitaplar›n Topkap› Saray›’na getirilerek,
Yeni Kütüphanenin Medine Kitapl›¤› bö-
lümüne kaydedildi¤i anlafl›lm›flt›r. Medine
Kitapl›¤›, 14-15. yüzy›llar ile 18. yüzy›l
Osmanl› dönemine ait eserleri içermekte-
dir ve bunlar›n bir bölümünde Medine
Mahmudiye Medresesi’ne ba¤›fllanm›fl ol-
duklar›na dair kay›tlar yer almaktad›r. Ay-
r›ca baz›lar›nda  “Mehmed Emin Efendi
bin fieyhülislâm Veliyyüddin Efendi bin
el-Hac Mustafa A¤a bin el-Hac Hüseyin
A¤a 1207” (M. 1792-93) fleklinde notlar›n
bulundu¤una da de¤inilmifltir. Medine Ki-
tapl›¤›ndaki erken tarihli el yazmalar›n›n
18. yüzy›la ait kitaplarla ayn› tarzda cilt-
lenmifl oldu¤u tespit edilmifl, bunlar›n bu
dönemde yeniden elden geçirildi¤i ve
hepsinin ayn› atölyede ciltlenmifl olabile-
ce¤i düflünülmüfltür.33 Bunun d›fl›nda
Mehmed Emin Efendi’nin metrukat›ndan
gelen murakkalar›n da 18. yüzy›l kumaflla-
r›yla kapl› ciltlere sahip oluflu, bu yüzy›lda
kurulan kütüphanelerde kitaplar›n bak›m›
için görevlendirilmifl mücellidlerin varl›¤›-
na dayan›larak, Veliyyüd-dîn Efendi Kü-
tüphanesinin de mücellidi olan kütüpha-
nelerden biri olabilece¤i belirtilmifltir.34

Sonuç olarak, fieyhülislâm Veliyyüd-
dîn Efendi ve o¤lu Mehmed Emin Efendi,
18. yüzy›l boyunca ‹stanbul’un kültür or-
tam›na kazand›rd›klar› kütüphane ve kü-
tüphanelere ba¤›fllad›klar› eserlerle Türk
Kültür Tarihi’nde sayg› ve hürmetle an›l-
maya devam edeceklerdir.
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17 fiubat 1898 y›l›nda ‹stanbul’da do-
¤an Süheyl Ünver yetmifl y›ll›k yaflam›
içinde ‹stanbul ile ilgili yaz›lar›, resimleri,
tuttu¤u defterleri ve arflivi  ile bir ‹stanbul-
lu olarak üstüne düflenin çok fazlas›n› yap-
m›fl  bir hekim, t›p ve kültür tarihçisi ve sa-
natç›d›r. 1915 y›l›nda Mekteb-i T›bb›-
ye’ye girmifl, burada ö¤renci iken 1916 da
Medreset-ül Hattatin’e devam ederek t›p
e¤itiminin yan› s›ra sanat e¤itimini de sür-
dürmüfl, 1923 y›l›nda tezhip ve ebrudan
icazet alm›flt›r. 1927-1929 aras›nda Pa-
ris’te hekimlik ihtisas›n› tamamlad›ktan
sonra 1930 da ‹stanbul Darülfünun T›p Fa-
kültesi’nde akademik hayata bafllam›flt›r.
‹lk kez T›p  Tarihi derslerinin verilmesine
öncülük etmifl, T›p Tarihi Enstitüsü’nün
kurulmas›n› sa¤lam›flt›r. 1939 y›l›nda pro-
fesör, 1954 y›l›nda Ordinaryus profesörlü-
¤e yükseltilerek çok baflar›l› bir meslek ya-
flam› sürmüfltür.(1)

Bu bildiride t›p alan›nda  yapt›¤› çal›fl-
malar› konunun uzmanlar›na b›rakarak Sü-
heyl Ünver’in Türk sanat› ve resim çal›fl-
malar›  üzerinde durmak istiyorum. Tez-
hip, minyatür ve kaat› (ka¤›t oyma sanat›)
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çal›flmalar› yapan Ünver, Güzel Sanatlar
Akademisi’nde ve Topkap› Saray›’nda bafl-
latt›¤› Türk süsleme sanat› kurslar›yla  bu
geleneksel sanatlar›  gençlere ö¤reterek,
günümüzde devam etmesini sa¤lam›flt›r.
Avrupa’da ve Anadolu’daki kütüphaneler-
de yazma eserler üzerinde  yapt›¤› araflt›r-
malarla Selçuklu ve Beylikler dönemi da-
rüflifa yap›lar›n›n mimari özellikleri ve be-
zemelerini araflt›rm›fl, Osmanl› Minyatür
sanat›, nakkafllar ve hattatlar üzerine  bir
çok kitap ve makale yazm›flt›r.(2) Nakkafl
Nigari, Nakfli, Levni, Hattat Ahmet Kara-
hisari, Müzehhip Karamemi yaflamlar› ve
eserleri üzerine yazd›¤› sanatç›lar aras›n-
dad›r. Kitap, risale, makale, gazete, broflür
v.s. yaz›lar› toplam olarak 2101 tanedir.
Bunlar›n 1835’i Türkçe, 166’s› Frans›zca,
70’i ‹ngilizce, 25’i de Almancad›r. 

Osmanl›dan Cumhuriyet’e geçifl döne-
mini yaflayan bir ayd›n olarak toplumsal,
politik ve ekonomik de¤iflimleri görmüfl-
tür. Duyarl›  sanatç› kiflili¤inin etkisiyle bu
de¤iflim dönemiyle ilgili gözlemlerini yaz-
m›fl, çizmifl, foto¤raf çekmifl, resimler yap-
m›flt›r. Bunlarla haz›rlam›fl oldu¤u defter-
ler ve dosyalarla çok zengin bir arfliv olufl-
turmufltur.Bugün  bu dosya ve defterlerin
bir k›sm› k›z› Gülbün Mesara’da, di¤erleri
Süleymaniye Kütüphanesi ile Türk Tarih
Kurumunda bulunmaktad›r. K›rkambar
ad›n› tafl›yan  33 defterin içinde akla gele-
bilecek her konuda yaz›lar, çizimler ve re-
simler  vard›r. Suluboya resimlerini de 20
defterde toplam›flt›r. Ressam Hoca Ali R›-
za’ya ait notlar ve resimler de 1116 defter-
de toplanm›flt›r. (3)

Süheyl Ünver tezhip, minyatür,ebru ve
resim yapt›¤› gibi pul, rozet, hüviyet va-
raklar›, diplomalar, k›ymetli evrak süsle-
meleri ve ilaç etiketleri de tasarlam›flt›r.

P.T.T. için minyatürlü pullar, Hilal-i
Ahmer Hemflire Lisesi rozeti, TBMM
(III.Dönem) mebus  hüviyet varakalar›,‹s-
tanbul vilayet Meclis-i Umumisi üyeleri
hüviyet varakas› (1925), ‹stanbul Umumi
Meclis Üyelerine mahsus hüviyet varakas›
(1943), ‹stanbul T›p Fakültesinin y›lanl›
rozeti ve baz› diplomalar yapm›flt›r.(4)

Süheyl Ünver’in sanata olan  ilgisi ve
yetene¤i ailesinden gelmektedir. Annesi-
nin babas› Hattat Mehmet fievki Efendi-
dir. Babas›  da “Rika”  yaz›s›n› çok güzel
yazmaktad›r. Resim onun en çok sevdi¤i
u¤rafllar›n›n bafl›nda gelmektedir. Mek-
teb-i T›bb›ye’de ö¤rencili¤i s›ras›nda I.
Dünya Savafl› ç›km›flt›r. Savafl›n h›zla de-
vam etti¤i günlerde okul da zaman zaman
kapat›lm›flt›r. Haseki’den  Haydarpafla’da-
ki okula gelen Ünver , okulun kapal› oldu-
¤u günlerde Karacaahmet mezarl›¤›na gi-
der, mezar tafllar›n›n süslemelerini ve hat-
lar›n› incelermifl. ‹stanbul’u gezme merak›
da o günlere rastlar. Gezip gördü¤ü yerle-
ri  defterler halinde  belgelemeye baflla-
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a.g.e., s.567

354

Eyüp Sultan’da Baba
Haydar’da Medrese
Soka¤›’nda 1241(1826)
tarihli ev 1920



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

355

Eyüp Sultan’da
Dökmeciler’de Oluklu
Bay›r Dergah› soka¤›nda 
5 VII 1337 – 1921      
IX-1973

Solda Otakç›lar’dan Eyüp
Sultan’a inerken yolun sol-
unda iki metre yükseklikte
1920    1975
Sa¤da Eyüp Sultan’da Baba
Haydar Soka¤›’nda 1920
1975



m›fl, camiler, mescitler, sebil ve çeflmeler,
ahflap evler ve konaklar, mezarl›klar , so-
kaklar içinden ilgisini çekenler daha çok
tarihsel de¤eri olan eserlerdir. Ayr›ca ken-
tin tarihsel dokusunun da  bu eserler gibi
resimlerini yaparak tespit etmeye çal›flm›fl-
t›r. Resim onun için  gördü¤ü ve etkilendi-
¤i eserleri belgelemek için bir araç  olmufl-
tur. Yine o günlerde  kitapç› Hilmi Ç›¤›ra-
çan ona 4 adet cep kitab›n›n resimlerini
yapma görevi vermifl, Ünver de iki ay ça-
l›flarak bu kitaplar› resimlemifltir.

Süheyl Ünver’in hayat›nda onun gelifli-
minde çok önemli katk›s› olan üç hocas›
vard›r. Birincisi Bal›kesirli Abdülaziz Mec-
di Torundur(1865-1941). Onun islami ta-
savvuf düflüncesinin olgunlaflmas›n› sa¤la-
m›flt›r. ‹kincisi, Ord. Prof. Dr. Akil Muh-
tar Özdendir(1877-1949). Fahri asistanl›-
¤›n› yapt›¤› ve  hekimlik mesle¤inde  ken-
disine örnek ald›¤› hocas›d›r.Üçüncüsü ise

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

Eyüp Sultan’da Baba
Nakkafl Hasan Pafla ve

Salahi Mehmet Bey
Mescidi 1920-1960

356



Üsküdarl› ressam Hoca Ali R›zad›r (1857-
1930). 1 A¤ustos 1917 de Hoca Ali R›za
ile tan›fl›rlar, Hoca Ali R›za’n›n  ölümüne
kadar  iliflkileri devam eder. 15 y›l birlikte
resim çal›flm›fllard›r. Hocas› onu  do¤adan
resim yapmaya teflvik etmifl, karakalem ve
suluboya resim yapman›n  tekniklerini ve
inceliklerini ö¤retmifltir. Birlikte aç›k ha-
vada resim yapmaya ç›karlarm›fl, Üsküdar,
Bebek veya Bo¤azdan görüntüler, tarihi
eserler, evler ve sokaklar resimlemifllerdir.
Karakalem desen  çizimleri için Hoca Ali
R›za’dan icazet alm›flt›r. Hoca Ali R›za Sü-
heyl  Ünver’e Türk süsleme sanat› ve Türk
resminin yan› s›ra hal ve hareket, olgun-

luk, tevazuu, vatanseverlik  ö¤retti¤i gibi,
yaflad›klar› dönemin durumunu ve ruhunu
kavramay› ve benimsemeyi,  ö¤rendikleri-
ni gelecek kuflaklara aktarmay› da  ö¤ret-
mifltir. (5) Hoca Ali R›za’n›n ölümünden
sonra da gitti¤i her yere   hocas›n›n  gö-
züyle bakmaya ve resimler yapmaya çal›fl-
m›flt›r. 

Baflta ‹stanbul olmak üzere  seyahat et-
ti¤i yerlerde dikkatini çeken her manzara-
y›, tarihi eseri, sokaklar›, evleri, yollar› ho-
cas›n›n tekni¤iyle resimlemeye çal›flm›fl ve
belgelemifltir.

‹stanbul’u gezme merak›n›n bafllad›¤›
gençlik y›llar›nda ilk kez 1916’da Eyüp
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5-Süheyl Ünver, “ Ali R›za
Bey”,  ‹stanbul Ansiklopedisi, ‹s-
tanbul, 1959, s.708

Solda Eyüp Sultan’da
Dökmeciler’de Oluklu
Bay›r Dergah› soka¤›nda
sene 1921
Sa¤da Eyüp Sultan’da
Dökmeciler’de Oluklu
Bay›r Dergah› soka¤›nda 5
VII 337 (1921)

Eyüp Niflancas›’ndaki fieyh
Murat Hanikah› XIX.
As›rda  19 VIII 1964

357



Sultan’a gitmifl  ve Eyüp  Türbesini ziya-
ret etmifltir. 1918 den itibaren  bu semte
olan ilgisi  artm›fl  ve daha s›k  gitmeye
bafllam›flt›r. Eyüp Sultan ziyaretleri  za-
manla Eyüp sevdas›na dönüflmüfl, sokak-
lar›, türbeleri, k›rm›z› kiremitle örtülü
cumbal› ahflap evleri, camileri, Piyer Loti
kahvesi, karfl› tepelerin görüntüsü, mezar
tafllar› her geçen gün onu biraz daha ken-
dine çekerek resim ve çizimleri için de
kaynak  olmufltur.(6) Eyüp Camisi ve

çevresinin ruhani ve mistik havas› onu
büyülemifltir. Babas› Mustafa Enver
Bey’in Eyüp mezarl›¤›na defnedilmifl olu-
flu ve efli Müzehher Han›m›n da Eyüp’de
do¤mufl, büyümüfl olmas›  onu ayr›ca
Eyüp’e ba¤layan  nedenlerdir. Süheyl
Ünver Eyüple ilgili çal›flmalar›n› “ Eyüp-
name”, “Eyüp Sultan Name” ve “ Eyüp
Sultan Mezarl›¤›”  isimli  kitaplarda top-
lam›flt›r. Bunlar› 1920’lerden sonra  yap-
m›flt›r. 
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6-Süheyl Ünver, “ Dünden Bu
Güne Eyüp Sultan”, Antika Der-
gisi, ‹stanbul, 1985, say› 2, s.24
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Süheyl Ünver  çok çal›flkan, merakl› ve
mütevaz› bir kiflili¤e sahiptir. Bilmeyi, ö¤-
renmeyi sever, bilginin peflinden koflar.
Güzele afl›kt›r. Bakmay›  bilir, bir çok in-
san›n  göremedi¤i dikkati çekmeyen fley-
leri görüp, onlardaki anlam› kavrayabilmifl
ve onlardan kendisine özgü  konular ç›ka-
rabilmifl duyarl›  sanatç› ruhuna sahiptir.
Gördü¤ü bir do¤a manzaras›, eski bir  ‹s-
tanbul soka¤› veya evi, bir cami, namaz-
gah, türbe ,çeflme onun içine yolculuk
yapmas›n› sa¤lam›fl, onda  resim yapma ve
belgeleme iste¤i uyand›rm›flt›r. Nesneleri
ve insanlar› derinlemesine alg›lama yete-
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ne¤ine sahip oluflu, onun ilgi alan›n› ge-
niflletmekte, çok çeflitli alanlarla ilgilen-
mesini sa¤lamaktad›r. Hekim, t›p ve kül-
tür tarihçisi, minyatür, tezhip ustas›, flair
ve ressam olarak birinden di¤erine uzanan
genifl bir ilgi alan› içinde çal›flmalar›n› sür-
dürmüfltür. 

Eyüp’den baflka Fatih, Üsküdar, Haseki,
Galata, Bo¤az v.s. gibi daha pek çok semt-
le ilgili çizim ve resimleri oldu¤u gibi, se-
yahat etti¤i yerlere ait de do¤a güzellikle-
rini ve tarihi yap›lar›  kalemi veya f›rças›y-
la tesbit etmifltir. Ele ald›¤› konular  cami,
mescit, tekke, okul, sokak, ev , hamam, zi-
yaretgah gibi mekanlard›r. Bu tarihsel de-
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Otakç›lar’dan Savaklar’a
14 V 1955

Eyüp Sultan’da K›z›l
Minare’de. Eskiden yeni. 7

V 1966

Eyüp Sultan’da K›z›l
Mescid’de 100 sene önce

bir kaflane. 19 II 1970

360



¤eri olan mekanlar› gelecek nesillere  ta-
n›tmak ve belgelemek amac›n› tafl›makta-
d›r.(7) Gerçekten de karakalem çizimleri-
ne ve suluboya resimlerine  bak›ld›¤›nda
burada yer alan yap›lar›n bir ço¤u bu gün
y›k›lm›fl ve yok olmufltur.Onun  resimleri
belgesel resimlerdir. Eski y›k›lmaya yüz
tutmufl eserleri  çok fazla ressaml›k  iddi-
as›na girmeden f›rças›yla belgelemifltir.
Tarihi de¤erini  kavrayamam›fl olanlar›n
önemsemedi¤i, ileride y›k›l›p kaybolacak
olanlar›  resimlerine konu olarak alm›fl-
t›r.(8) 40-50 y›l önce yapt›¤› ve bu gün
yerinde olmayan pek çok eseri flimdi sade-
ce Ünver’in  resimlerinde  görebiliyoruz.
1918  y›l›nda yaflanan Fatih yang›n›nda
harap olan Hekimo¤lu Ali Pafla Camisi fia-
d›rvan›, 1972 de vak›flar taraf›ndan onar›-
m› yap›lmak istendi¤inde , fiad›rvan›n res-
mi Süheyl Ünver’den  istenmifl ve mimar-
lar  orjinalini gösteren bu resimden yarar-
lanarak  proje  yapm›fllar ve  onar›m› ger-
çeklefltirmifller. U¤ur Derman’›n 24 Mart
1972  Cuma namaz›ndan sonra ö¤rendi¤i-

ni söyledi¤i  olay belgesel niteli¤ine  gü-
zel bir örnek teflkil etmektedir.

Bir resim sergisinde Süheyl Ünver “ Ben
ressam de¤ilim. Fakat dikkatimin derecesi-
ne göre resim yapar›m. Bunlar sanat yap-
mak iddias›ndan uzak ve vesika mahiye-
tinde eserlerdir” diyerek resim yapmaktaki
amac›n›  alçak gönüllülükle aç›klamakta-
d›r. 1950 lerde  “ Resimli Türk Tarihi” ki-
tab›n› da belgesel  resimleriyle haz›rlam›fl-
t›r. Yahya Kemal’in böyle bir kitap olma-
d›¤›n› söylemesi ona bu kitab› haz›rlama
düflüncesini ve iste¤ini  vermifltir. 

Resimlerinin özelliklerine  bakt›¤›m›z-
da;   daha çok klasik ve geleneksel  eserle-
ri resimlerine konu olarak ald›¤› görül-
mektedir. Tanzimat döneminden sonra
Bat›l›laflma etkisiyle yap›lan eserlere yer
vermez. Bu mimari eserler küçük kartonlar
üzerine kendine özgü  bir üslupla resim-
lenmifltir. Resimlerinde Hoca Ali R›za’dan
ö¤rendi¤i perspektif kurallar›n› çok iyi uy-
gulamaktad›r. Genellikle mimari konulu
resimler olmas› perspektifi uygulamaya da
daha uygun düflmektedir. Hiçbir resminde
perspektif hatas› yoktur. Çizgiler  düzgün,
oranlar yerli yerindedir. Resimlerde gözü
rahats›z eden hiçbir  bozukluk  görülme-

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

7-Ahmet Güner sayar , “A.
Süheyl Ünver’in Gözüyle Eyüp
Sultan”, VI. Eyüpsultan Sem-
pozyumu Tebli¤leri, 10-12
May›s 2002

8-A.Süheyl Ünver’in ‹stan-
bul’u, ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi Kültür Daire Baflkan-
l›¤› Yay›nlar› No:31, 1996

Solda Eyüp Sultan’da 14
Nisan 1966
Sa¤da Siyavufl Pafla’m›zda
Altta:
Solda Eyüp Sultan’da Fatih
Kiremitçibafl›s› Süleyman
Çelebi Türbesi ve mekte-
bi. 21 IV 1966
Sa¤da Eyüp Sultan’da
Cafer Pafla Türbesi 20 IV
1966
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mektedir. Düzgün çizimler,  içinde bulun-
du¤u do¤a görüntüleriyle bütünlefltirilerek
verilmifltir. Do¤aya uygun  yeflil, mavi,
kahverengi  gibi  do¤al renkler  armonik
renk de¤erlerinin yumuflak geçiflleriyle
boyanm›fl,  do¤al gün ›fl›¤›  resmin  yüze-
yine eflit olarak da¤›t›lm›fl, renklerin  pas-

tel tonlar› kullan›lm›flt›r. Ele ald›¤› tarihi
eserlerin özelliklerini ayr›nt›l› bir flekilde
göstermeye özen gösterirken, resmin plas-
tik dengesini de sa¤lamay› bilmifltir. Ün-
ver’in resimlerinde  insan figürünün olma-
y›fl› , terk edilmifllik duygusunu yo¤unlafl-
t›rmakta, sessiz, dingin kompozisyonlara
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Eyüp Sultan’da Ebussuut’la
Sokullu yine yanyana 23

III 1966

XVII. As›r bir Türk
ba¤açesi IX 1972



dönüfltürmektedir.(9) Eyüp’de camiler,
türbeler, Bostan iskelesi, Gümüflsuyu, Pi-
yer Loti, Otakç›lar, mezar tafllar› ve Sada-
bad görüntüleri her biri kendi içinde  öz
ve biçim   bütünlü¤ü olan resimlerdir. Su-
luboya tekni¤iyle  armonik ve pastel renk
de¤erleriyle oluflturulmufl mimari a¤›rl›kl›
bu peyzajlar sanatsal  aç›dan çok fazla ya-
rat›c›l›k göstermemekle beraber, gördü¤ü-
nü oldu¤u gibi ka¤›da aktaran realist bir
üslubun ürünleridir. Eyüp’ün geçmiflini gü-
nümüze tafl›yarak bir bellek oluflturan bel-

gesel nitelikli çal›flmalar olarak çok önem-
li bir iflleve sahiptir. 

Süheyl Ünver hekim, t›p ve kültür tari-
hi araflt›rmac›s›,iç dünyas›nda mutasavv›f
olan bir sanatç› olarak 1986 y›l›nda arka-
s›nda  kitaplar, makaleler, suluboya ve ka-
rakalem resimler b›rakarak aram›zdan  ay-
r›lm›fl bir ‹stanbul sevdal›s›d›r. Eyüp Sul-
tan’da Sak›za¤ac› mezarl›¤›nda yatmakta-
d›r. Bu çok de¤erli bilim adam› ve sanatç›-
n›n an›s› önünde  sayg›yla e¤iliyorum.

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

9- A. Süheyl Ünver, Sev-
di¤im ‹stanbul, ‹stanbul Büyük-
flehir Kültür Daire Baflkanl›¤›
Yay›nlar›, No,32, 1996
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Sa’d Abad’da
Selim III zaman›nda
ça¤layanlar 1960

Altta “Seyri Sa’dabad› sen
bir kerre iyd olsunda gör.”
Nedim 2 ve 3 II 1968
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DEFTERDAR NAZLI 
MAHMUD CÂM‹‹’N‹N 

M‹NARES‹NDEK‹ 
KAYBOLAN 

HOKKA VE KALEM

Prof. h.c. M. U¤ur DERMAN

Z

1935’de Band›rma’da do¤du. 
Haydarpafla Lisesi’nden sonra ‹stanbul Üniversitesi T›p Fakültesi Eczac›l›k Okulu’nu bitirdi.

Serbest eczac›l›k devresinden sonra 1977’den bu yana Türkpetrol Vakf›’n›n yönetimini üstlendi.
1955 y›l›ndan itibaren Üstad Necmeddin Okyay’›n 
Osmanl› Kitap Sanatlar› konusunda ö¤rencisi oldu. 

1960 y›l›nda kendisinden icazet (diploma) ald›. 
Ayr›ca Macid Ayral, Halim Özyaz›c› ve Dr. Süheyl Ünver’den çok istafade etti. 

1961 y›l›ndan  bu yana adedi 300’e yaklaflan müstakil eser, tebli¤, ansiklopedi maddesi ve
makaleleriyle Türk kitap sanatlar›n›n ö¤retilmesi ve tan›t›lmas› için çal›flt›. 
1985-1986 ders y›l›ndan beri Marmara ve Mimar Sinan Üniversitelerinde 

ö¤retim faaliyetlerini sürdürmekte olup, 1997’de Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu’nca 
kendisine fahri profesörlük tevcih olunmufltur.
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Bu câmi Eyüb semtinde oldu¤u için hu-
zûrunuza bir tebli¤ olarak getirmeyi mü-
nâsip gördüm. Nazl› Mahmud Çelebi,
Kânunî devri Osmanl› mâliyesinde takrî-
ben yedi y›l birinci söz sâhibi olarak bu-
lunmufldur. Bafldefterdarl›¤a ilk tâyini 11
Rebiülâh›r 944 (17 Eylül 1537), azli ise
949/1542’dedir. ‹kinci defa 951/1544’de
Bafldefterdar olup, bu vazîfesini 953/1546
y›l›ndaki ölümüne kadar sürdürmüfldür(1).
Kendisi ‹stanbulludur ve Nazl› Mahmud
Çelebi ad›yla tan›n›r. Hat san’at›yla ilgile-
nip, bu yolda devir açan fieyh Hamdul-
lah’dan (ö.926/1520) aklâm-› sitte denilen
alt› cins yaz›y› meflketmifldir. Biz bugüne
kadar kâ¤›da yazd›¤› bir hat örne¤ine rast-
lamad›k. Fakat Müstakîmzâde Süleyman
Sâdeddin Efendi, 1760-1788 y›llar› aras›n-
da kaleme ald›¤› Tuhfe-i Hattâtîn isimli
kaynak eserinde(2) “Mahmud bin Abdülve-
dûd, el-mâ’dûdü’d-Defterî” imzâl› bir yaz›-
s›n› gördü¤ünü naklediyor (s.510-
511).Buradan, Mahmud Çelebi’nin baba
ad›n›n Abdülvedûd oldu¤unu ö¤reniyo-

ruz. Yine ayn› eserde Mustafa bin Süley-
man Pafla (ö.177/1763) isimli hattat tan›t›-
l›rken, onun annesi taraf›ndan soya¤ac›n›n
Nazl› Mahmud Çelebi’ye ba¤land›¤› belir-
tiliyor (s.531). Nazl› Mahmud Çelebi’ye
niçin bu lakab›n verildi¤i bilinmez. Bizim
bildi¤imiz, “naz” han›mlara, “niyaz” da
beylere yak›fl›r. Hattâ eski bir flâirimiz:
“Ben her nekadar hasret isem, nâz›na yâ-
rin, Hasretdir o da harf-i niyâza dehenim-
den!” diyor. K›sacas›, “Yârim bana naz et-
medi¤i için, ben de ona yalvarm›yorum”
demek istiyor. Bizim Mahmud Çelebi de,
bafldefterdarl›¤› esnâs›nda belki hazîne-
den para isteyenlere nazlan›yordu!
Birinci defterdarl›¤› s›ras›nda Mahmud
Çelebi, Eyüb-Ayvansaray› aras›nda sâhile
yak›n bir yere câmi inflâ etdirmifldir [Re-
sim:1]  ve buras› Mimar Sinan’›n çat›l› ya-
p›lar›ndand›r. Semt, iflte bu Nazl› Mah-
mud Çelebi’nin külliyesinden dolay› Def-
terdar ismini alm›fld›r. Bu küçük külliyenin
mektebi, medresesi ve çeflmesi de ayn› y›l-
da yap›lm›fl, fakat mekteb ve medrese za-

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

1 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Os-
mânî, IV,311,‹stanbul 1308-
1315; ‹smail Hâmi Dâniflmend,
Îzahl› Osmanl› Tarihi Kronolo-
jisi,II, 444-445,‹stanbul 1948.
2 Müstakîmzâde Süleyman Sâ-
dedin (nflr.‹bnülemin Mahmud
Kemâl), Tuhfe-i Hattátîn, ‹stan-
bul 1928.
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man›m›za gelmemifldir(3). Mahmud Çele-
bi’nin 1546’daki vefât›ndan sonra, câminin
k›ble taraf›na onun için kubbeli bir aç›k
türbe de infla edilmifldir[Resim:2]. Fakat,
hangi k›r›las› el, hangi tarihde onun kabir

kitâbesini parça parça etmifldir[Resim:3],
bilemiyorum.Câminin geniflçe olan hazî-
resine XIX. yüzy›la kadar defin yap›ld›¤›,
burada bulunan kabir kitâbelerinden anla-
fl›l›yor. Câminin kap›s›ndaki 948/1541 ta-
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3 Nazl› Mahmud Çelebi külliye-
sine dâir bkz. ‹. Ayd›n Yüksel,
Osmanl› Mimârîsinde Kánûnî
Sultan Süleyman Devri (‹stan-
bul), ‹stanbul 2004,s.391-398.
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rihli Arabça manzûm kitâbenin(4) hatt› ce-
lî muhakkakd›r, her iki taraf›nda celî sülüs-
le Kelime-i Tevhîd yer almakdad›r[Re-
sim:4-5]. Hadîkatü’l-cevâmi’nin(5) kaydet-
ti¤ine göre, bu kitâbe, câminin bânisi

Nazl› Mahmud Çelebi taraf›ndan yaz›l-
m›fld›r ve do¤rusu, böyle olmas› da yarafl›r.

Külliye’den kalan câmi, çeflme ve türbe
1973’de yolun yükseltilmesiyle, zemînin
bir hayl› afla¤›s›na inmifldir. fiimdi as›l ko-

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

4 Bu ve di¤er
kitâbeler hak-
k›nda bkz.

Subhi Saatçi, Mimâr Sinan Ya-
p›lar›ndaki Kitâbeler, ‹stanbul
1988,  katalog 7. ve 8. (bas›l-
mam›fl nüsha)
5 Hâf›z Hüseyin Ayvansarâyî,
Hadîkatü’l-cevâmî, I,286,‹stan-
bul 1281.
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numuza gelelim: Mahmud Çelebi bu câ-
mii infla etdirirken minârenin hilâl biçimli
olmas› mûtad alemini, 90o’ yle aç›l› ikiz
fleklinde yapd›r›p hilâllerin birlefldi¤i yere
mâdenî bir hokka, içine de mâdenî bir ka-
lem koydurmufldur. Kaynaklar, bunun
hüsn-i hatta olan muhabbetinden do¤du-

¤unu belirtmekdedir. 1179/1766 büyük ‹s-
tanbul zelzelesinde kalemin yerinden düfl-
dü¤ünü, câminin tâmîri s›ras›nda yeniden
konuldu¤unu Tuhfe kaydediyor. Kalemin
tekrar ne zaman düfldü¤ü belirsizdir. Belki
1894’deki depremde düflmüfl olabilir. Esâ-
sen câminin asl›n›n kubbeli oldu¤u,

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

R.4- Nazl› Mahmud
Çelebi Câmii’nin kitâ-
besi.
R.5- Câmi kitâbesinin
bugünkü hâli.
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1895’deki tâmîrde çat›l›ya çevrildi¤i rivâ-
yeti de vard›r(6). Size gösterdi¤im flu res-
mi[Resim:6]  ben 1971 veya 72 senesinde
çekmifldim, yâni o y›llarda hokka yerinde
duruyordu. Herhalde 1980’li y›llarda ora-
dan bir geçiflimde, art›k hokkan›n da ye-
rinde durmad›¤›n› esefle gördüm[Re-
sim:7]. Hemen içeri girip câmi vazîfelisin-
den bu hokkay› sordum; böyle bir fleyin
varl›¤›ndan bile haberi yokdu; arad›¤›m
hokka, herhâlde daha önceden düflmüfl ve
belki de hurda toplayanlar›n eline geçip
sat›lm›fld›. Ben bu sempozyum dolay›s›yla
Eyüb Belediyesi ilgililerine bu hokka-kale-
mi bir hat›rlatay›m, dedim. Çünkü de¤il
‹stanbul’un, ‹slâm âleminin hiç bir yerinde
bu hokka-kalem nüktesiyle karfl›laflama-
y›z. Dînî olmakdan ziyâde, benzersiz bir
folklor malzemesi olarak, bu minârenin
eski hâline getirilmesini ve vaktiyle çekdi-
¤im resmin [Resim:6]  flimdiden sonra flu
gösterdi¤im flekle[Resim:8] girmesini bek-
liyoruz.

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

6 “Defterdar Câmii”, ‹stanbul
Ansiklopedisi (R.E.Koçu), VI-
II,4338,‹stanbul 1966.
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R.6- Minârenin alemin-
de duran hokka.
R.7- Hokka ve alem düfl-
dükden sonra minârenin
flimdiki görünüflü.
R.8- Hokka ve kalemiyle
minâre aleminin olmas›
gereken görünüflü.
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EYÜP VE HAL‹Ç 
RESSAMI 

NA‹LE AKINCI

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Kamil GÖREN

Z

1956 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. 
1987’de ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 
Ayn› yerde 1990’da “Hüseyin Avni Lifij Türk Resim Sanat› ‹çindeki Yeri ve Önemi” 

adl› teziyle Yüksek Lisans; 1995’te “Türk Resminde ‘1914 Kufla¤›’ 
Sanatç›lar›n›n ‹nsan Figürü Sorunu” adl› teziyle Doktora derecesi ald›. 

‹.Ü.Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Genel Sanat Tarihi Anabilim Dal›’nda 
ö¤retim üyesi olarak görev yapmaktad›r. 

Kültür ve sanat dergilerinde resim sanat›yla ilgili çeflitli araflt›rmalar›, 
ayr›ca yine ayn› konuda çeflitli kitaplar› yay›mlanm›flt›r.
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Naile Ak›nc›’n›n resimleri için nas›l bir
okuma gerçeklefltirilebilir? Kuflkusuz, Na-
ile Ak›nc›’n›n resimleri de t›pk› di¤er sanat
yap›tlar› gibi çok de¤iflik aç›lardan ele al›-
nabilir. Nitekim bu konuda araflt›rma ya-
panlar, onun yap›tlar›n› inceleyenler sa-
natç›n›n farkl› yanlar›n› ele alan yaz›lar
kaleme ald›lar. Ak›nc› için öncelikle belki
flu genel yorum yap›labilir: Sanatç›, elli y›-
l› aflk›n bir süreçte, tinsel dünyas›nda dö-
nüfltürdü¤ü Eyüpsultan semtinin kavram›-
n›, gözlemledi¤i yer ayn› olsa da her sefe-
rinde de¤iflik bir imgeye dönüfltürüyor.
Betimleme kavram›n›n Bat› sanat›nda sor-
gulanmaya baflland›¤› dönemlerde, bu-
nun, gözlemlenen do¤ayla gözlemleyenin
çok bileflenli deneyimleri aras›nda olufltu-
¤u gerçe¤i, kendini aflma peflindeki birçok
sanatç›n›n sapt›¤› yeni bir yol olmufltu.
Do¤ay› sanatsal yetiyle kopya etmenin,
yerini kavramlarla resim infla etmeye b›-
rakt›¤› sürecin getirilerini yak›ndan izledi-
¤i görülen Naile Ak›nc› da gözlemledi¤i

ayn› do¤a parças›n›n çeflitlemelerini ger-
çeklefltirerek, aynen kopya etmeye karfl›
olan duruflunu ortaya koyuyor.

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

Resim: 1- Naile Ak›nc›,
“Eyüp”, (imzal›, 1953), tu-
val üzerine ya¤l›boya,
41x28,5 cm., (Sanatç› ko-
leksiyonu), (NNaaiillee AAkk››nncc››,
Evin Sanat Galerisi, ‹stan-
bul 2005, s. 44)

Resim: 2- Naile Ak›nc›,
“Haliç”, (imzal›, 1954), tu-
val üzerine ya¤l›boya,
36x42 cm., (Asuman-
Dr.Orhan Köprülü kolek-
siyonu), (NNaaiillee AAkk››nncc››,
Evin Sanat Galerisi, ‹stan-
bul 2005, s. 42)
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Uzun sanat yaflam› boyunca de¤iflik
türde çal›flmalar yapsa da daha çok Eyüp-
sultan semtinden yapt›¤› çeflitlemelerle re-
sim sanat›m›zda kendine s›rad›fl› bir yer
edinen, yap›tlar›n› analiz eden araflt›rma-
c›lara de¤iflik yorum olanaklar› sunan usta
sanatç› Naile Ak›nc›’y› pitoresk özellikle-
riyle ünlü ‹stanbul kentinin yine ayn› nite-
likleri gösteren nadide bir köflesi olan
Eyüpsultan’la girdi¤i bu kiflisel, tinsel, sa-

natsal iliflkinin gizemi, sanatç›n›n geçmifl-
ten günümüze iç dünyas›nda yaratt›¤› kar-
mafl›k sanat labirentlerinde yatmakta. Elde
edece¤imiz ip uçlar› ise bizlere sunulan
yap›tlar›n içeri¤inde kodlanm›fl durumda.
Asl›nda dünyay› görme, alg›lama ve sonuç
ç›karma süreçlerinde, daha çok kiflisel
ba¤lamda içsellefltirdi¤i d›fl dünyan›n çe-
flitli imgelerini düzleme kaydeden sanatç›-
n›n, sanatç›-konu iliflkisi ba¤lam›nda ele
al›nacak yönü için kuflkusuz çok de¤iflik
sonuçlar elde edilebilir. Hemen her sanat-
ç›n›n içinden geçti¤i döneme atfedilen:
Klasik, Barok, ‹zlenimci, D›flavurumcu,
Sürrealist, Kübist, Soyut vb. gibi terimler-
le karfl›lanan özellikleri yan›nda, genellik-
le ele ald›¤› konularla da tan›mlanan: De-
niz ressam›, savafl ressam›, portre ressam›,
figür ressam›, nü ressam›, natürmort ressa-
m›, manzara ressam›, içmekan ressam› vb.
gibi tan›mland›klar› olabilir. Yap›tlar›n
konular› da tarihsel, dinsel, mitolojik ola-
bilir, güncel yaflam sahnelerini, do¤adan
izlenimleri vb. sahneleri yans›tabilir ve
içinde ikonografik, alegorik vb. gibi daha
birçok özelli¤i de bar›nd›rabilir. Resim sa-
nat›n›n kendine özgü dünyas› ve serüveni
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Resim: 3- Naile Ak›nc›,
“Silahtara¤a’dan Görü-

nüm”, (imzal›, 1955), tuval
üzerine ya¤l›boya,

40x31,5 cm., (Sanatç› ko-
leksiyonu), (NNaaiillee AAkk››nncc››,
Evin Sanat Galerisi, ‹stan-

bul 2005, s. 36)

Altta, Resim: 4- Naile
Ak›nc›, “Eyüp”, (imzal›,
1955), tuval üzerine ya¤l›-
boya, 34x45 cm., (Sanatç›
koleksiyonu), (NNaaiillee AAkk››nn--
cc››, Evin Sanat Galerisi, ‹s-
tanbul 2005, s. 43)

Karfl› sayfada
Üstte solda, Resim: 5-

Naile Ak›nc›, “Eyüp”, (im-
zal›, 1956), tuval üzerine
ya¤l›boya, 53x50 cm., (‹z-
mir Devlet Resim ve Hey-
kel Müzesi), (NNaaiillee AAkk››nn--
cc››, Evin Sanat Galerisi, ‹s-
tanbul 2005, s. 46)

Üstte sa¤da, Resim: 6-
Naile Ak›nc›, “Eyüp”, (im-
zal›, 1963), tuval üzerine
ya¤l›boya, 55x46 cm.,
(Mualla-Osman Özbek
koleksiyonu), (NNaaiillee AAkk››nn--
cc››, Evin Sanat Galerisi, ‹s-
tanbul 2005, s. 50)

Altta solda, Resim: 7-
Naile Ak›nc›, “Eyüp”, (im-
zal›, 1967), tuval üzerine
ya¤l›boya, 146x97 cm.,
(Sanatç› koleksiyonu),
(NNaaiillee AAkk››nncc››, Evin Sanat
Galerisi, ‹stanbul 2005, s.
59)

Altta sa¤da, Resim: 8-
Naile Ak›nc›, “Eyüp”,
(imzal›, 1977), tuval üzer-
ine ya¤l›boya, 46x55 cm.,
(Sanatç› koleksiyonu),
(NNaaiillee AAkk››nncc››, Evin Sanat
Galerisi, ‹stanbul 2005, s.
74)
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içinde, yukar›da s›ralamaya çal›flt›¤›m›z
çeflitlilik içinde, hangi biçeme, türe ya da
konuya girerse girsin, çok çeflitli nedenle-
re ba¤lanabilecek flekilde, sanatç›lar›n, ki-
mi zaman etkisinden, cazibesinden kurtu-
lamad›¤› mekânlara, kiflilere, nesnelere,
olaylara tutkun bir sürecin içinde bulun-
duklar›na tan›k oluruz. Özellikle, izlenim-

ci ak›m›n yafland›¤› dönemde bu tavr›n
çok s›k denendi¤i bilinmektedir. Anl›k iz-
lenimin yakalanmas› çabas›n›n do¤al bir
sonucu olarak giriflilen bu eylem günümü-
ze say›s›z örne¤in ulaflmas›n› sa¤lam›flt›r.
Bu duruma en uygun bir örnek olarak ün-
lü izlenimci Claude Monet’nin, günün de-
¤iflik saatlerinde Saint-Lazare Gar›’na gi-
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ren treni on iki kez betimlemesini göstere-
biliriz.1 Türk resminde de benzer konu çe-
flitlemelerine giriflen en önemli sanatç›lar-
dan biri olarak Nazmi Ziya gösterilebilir.
Sanatç›, bir dönemler ‹stanbul’da Edirne-
kap› ile Topkap› aras›nda bulunan ve ad›
koç dö¤üfltürülen bir yer olmas› nedeniyle
“Koç Kahvesi” olarak tan›mlanan mekân›
y›l›n de¤iflik dönemlerinde yedi kez be-
timlemifltir.2 Resmin özünde, ›fl›¤›n günün
de¤iflik saatlerinde do¤a üzerindeki etkile-
rini yakalayabilmeyi, baflka bir ifadeyle de
‘izlenim’ kavram›n› gelifltirmeyi ve s›kl›kla
ayn› mekanlar üzerinde çeflitlemelerle s›-
namay› birinci koflul sayan izlenimci anla-
y›fl için son derece do¤al olabilecek bu tu-

tumun, her dönem ve sanatç› için ayn› so-
nuçlar do¤urdu¤unu varsaymak güçtür.
Ayn› flekilde elli y›l› aflk›n bir süredir ayn›
do¤a parças›n› yüzlerce kez tuvallerine
geçiren Naile Ak›nc›’n›n da kolayl›kla iz-
lenimci say›lamayaca¤› gibi...

Resim sanat›n›n geliflim evrelerinde,
betimleme anlay›fl›n›n, çok de¤iflik neden-
lere ba¤lanabilecek bir seyir izledi¤i söy-
lenebilir. Bir otoriteye ba¤l› ve belirli bir
amaca hizmet eden anonim betimleme ça-
l›flmalar›ndan, bireysel biçem çabalar›na
geçiflin önemli bir efli¤ini oluflturan röne-
sans ve sonras›nda birbiri ard›nca ortaya
ç›kan geliflmeler, özellikle yirminci yüzy›-
l›n bafllar›nda, yeni ifade olanaklar›n›n,
resme iliflkin kavramlar›n tart›fl›lmas›n›n
da ortam›n› haz›rlad›. Bat›’daki tüm bu ge-
liflmelerin ülkemizdeki sanat ortam›n› da
yo¤un bir biçimde etkilemeye bafllad›¤›
on dokuzuncu yüzy›l›n ortalar›ndan yir-
minci yüzy›l›n bafl›na uzanan süreçte sanat
ad›na gerçeklefltirilen en önemli olaylar-
dan biri hiç kuflkusuz say›s›z gencin sanat
e¤itimi alaca¤› bir kurum olarak Sanayi-i
Nefise Mektebi’nin kurulmas›d›r. Sanat›n,
özel dersler, bireysel çabalarla gelifltiril-
meye çal›fl›ld›¤› bir süreçten sonra resmi
bir kurum olarak kurulan ve akademik yet-
kinlikle resme yetenekli gençleri e¤iten bu
ünlü mektep, yirminci yüzy›l›n ortalar›na
kadar sanat ortam›n›n en yetkin kurumu
olarak birbiri ard›nca geliflen sanat ak›mla-
r›n›n temsilcilerinin mekan› oldu. 1923 y›-
l›nda Van’da do¤an Naile Ak›nc› da sanat
e¤itimine 1938 y›l›nda bu mektebin orta
k›sm›nda Nurullah Berk, Bedri Rahmi Eyü-
bo¤lu’nun ö¤rencisi olarak bafllad›; daha
sonra ise Léopold Lévy’nin atölyesine geç-
ti. fiefik Bursal›’dan da dersler ald›. Bu dö-
nemde rahats›zlanarak ö¤renimine bir sü-
re ara vermek zorunda kald›ktan sonra
1941 y›l›nda yeniden bafllad›¤› e¤itimini
Léopold Lévy ve Zeki Kocamemi ile sür-
dürdü. Ard›ndan yine rahats›zl›¤› nede-
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1 David Bomford-Jo Kirby-
John Leighton-Ashok Roy, AArrtt iinn
tthhee MMaakkiinngg IImmpprreessssiioonniissmm,
National Gallery Publication,
London 1990, p.166-171

2 Ayr›nt›l› bilgi için bkz:
Turan Erol, NNaazzmmii ZZiiyyaa, YKY,
‹stanbul 1995
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Resim: 9- Naile Ak›nc›,
“Eyüp”, (imzal›, 1982), tu-
val üzerine ya¤l›boya,
69x51 cm., (Lale-Cengiz
Ak›nc› koleksiyonu), (NNaa--
iillee AAkk››nncc››, Evin Sanat Ga-
lerisi, ‹stanbul 2005, s. 87)



niyle uzun bir süre yüksek resim bölümü-
ne devam etme olana¤› bulamad›. Daha
sonra 1949-1952 y›llar› aras›nda sürdürdü-
¤ü e¤itimini Devlet Güzel Sanatlar Aka-
demisi Yüksek Resim Bölümü Zeki Koca-
memi Atölyesi’nden mezun olarak tamam-
lad›. 1952-1980 y›llar› aras›nda ‹stan-
bul’daki çeflitli orta ve yüksek dereceli
okullarda resim ve sanat tarihi hocal›¤›
yapt›. Eyüp semtini tema olarak seçti¤i
1953 y›l›ndan günümüze kadar bu çal›fl-
malar›n›, kendisinin de s›kl›kla vurgulad›¤›
gibi, sürekli kendi plasti¤ini aflma çabala-
r›yla sürdüren Ak›nc›, 2005 y›l› itibariyle
k›rk› aflk›n kiflisel sergi açt›. Sanatç› dü-
zenli olarak gerçeklefltirdi¤i kiflisel sergiler
yan›nda yurtiçi ve yurtd›fl›nda birçok sa-
nat hareketi içinde de yer ald›. Bunlar için-
de Türkiye Ressamlar Cemiyeti’nin yur-
dun çeflitli kentlerinde düzenledi¤i elliyi
aflk›n sergi, 1954-1982 y›llar› aras›nda ka-

t›ld›¤› Devlet Resim ve Heykel Sergileri,
yurtd›fl›nda gerçeklefltirilen say›lar› yirmi-
ye yaklaflan çeflitli sanat sergileri ve yine
yurtd›fl›nda çeflitli bianeller say›labilir.
Uzun sanat yaflam› boyunca birçok ödül
kazanan sanatç›n›n yap›tlar› yurtiçinde çe-
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Resim: 10- Naile Ak›n-
c›, “Silahtara¤a”, (imzal›,
1984), tuval üzerine ya¤l›-
boya, 49x40 cm., (Çorum
Devlet Güzel Sanatlar Ga-
lerisi koleksiyonu), (NNaaiillee
AAkk››nncc››, Evin Sanat Galeri-
si, ‹stanbul 2005, s. 89)
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Resim: 11- Naile Ak›n-
c›, “Haliç”, (imzal›, 1986),
tuval üzerine ya¤l›boya,
100x110 cm., (Lale-Cen-
giz Ak›nc› koleksiyonu),
(NNaaiillee AAkk››nncc››, Evin Sanat
Galerisi, ‹stanbul 2005, s.
103)



flitli müzeler, resmi ve özel koleksiyonlar-
da; yurtd›fl›nda da çeflitli özel koleksiyon-
larda yer almaktad›r.3

Sanatç›lar›n yap›tlar›yla yaflamlar› ara-
s›ndaki iliflkiler kimi zaman do¤rudan kimi
zaman da dolayl› olarak izleyici taraf›ndan
sezinlenebilir. Bu izleri bulmak için belki
de en kestirme yol sanatç›y› daha yak›n-
dan tan›makt›r. Naile Ak›nc›’y› ilk gördü-
¤ünüzde ondaki dingin, sab›rl› bir ruh ha-
li kendini duyumsat›r. Bu tutumu onun ya-
p›tlar›na da yans›m›flt›r. Gültekin Elibal
bir yaz›s›nda sanatç›n›n bu ruh halinin,
gözlemini yapt›¤› konu üzerinde nas›l ya-
vafl yavafl bir egemenlik kurdu¤una de¤i-
nir. Ak›nc›, karfl›s›na geçti¤i do¤aya yük-
sekten bakacak bir tepe olmasa da onu
sanki yüksekten gözlüyormufl gibi gözle-
minin do¤al bir parças› haline dönüfltür-
meyi baflarm›flt›r.4 Asl›nda sanatç›n›n ço-
cukluk ve gençlik y›llar› afl›lmas› oldukca
zor s›k›nt›larla doludur. Ancak, Naile
Ak›nc› tüm bu zorluklar›, iyi bir anne ve efl
olarak afl›p, kendini sanat›na vererek resim

sanat›m›zda ustal›¤›n› kan›tlay›p sayg›n
bir yere ulaflm›flt›r. Sanatç›n›n, ait oldu¤u
ça¤a özgü sanatsal, düflünsel, kültürel vb.
kavramlarla hareket etti¤i, yaflam sürecin-
de iç dünyas›nda biriktirdiklerinin dönüflü-
müyle kendini d›fl dünyaya ifade etti¤i ger-
çe¤inden hareketle, sanatç›n›n yetiflme dö-
nemindeki ülke koflullar›n›n sanata yans›-
ma biçimleri yan›nda, küçük yafllarda yirmi
bir gün arayla anne ve k›zkardeflinin ölüm-
leriyle yaflad›¤› ac›lar›, yakaland›¤› hasta-
l›klar› ve çekti¤i çeflitli s›k›nt›lar nedeniyle
uzun süren, ancak, büyük bir kararl›l›kla
sonuçland›r›lan resim e¤itimini, onun iç-
dünyas›n› belirleyen en önemli olaylar ola-
rak de¤erlendirebiliriz.5 Sanatç›n›n, y›llar
boyu, do¤ayla süregelen iliflkisinin alt›nda,
resimsel yönler yan›nda, yaflad›¤› bu ac›
deneyimleri, dingin, huzurlu do¤ayla pay-
laflma iste¤i de yat›yor olabilir. 

Yukar›da da vurgulad›¤›m›z gibi, y›llar
boyu ayn› mekan›, her seferinde yeni bir
heyecanla tuvaline geçirmeyi deneyen
Naile Ak›nc›’n›n ortaya ç›kard›¤› yap›tlar›
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3 Anonim, EEyyüüpp’’ttee ZZaammaann
11995533--11999933 NNaaiillee AAkk››nncc››, ‹zmir
Devlet Resim ve Heykel Müzesi,
(‹stanbul) 1993, s. 84 vd.

4 Gültekin Elibal, “Naile Ak›n-
c›’n›n Resimleri”, SSaannaatt ÇÇeevvrreessii,
Say›:51, Ocak 1983.

5 Sanatç›n›n ayr›nt›l› yaflam
öyküsü ve foto¤raflar için bkz:
Hafl›m Nur Gürel-Levent Çal›ko¤lu
(ed.), NNaaiillee AAkk››nncc››, Evin Sanat
Galerisi, ‹stanbul 2005, s.242-310

Resim: 12- Naile Ak›n-
c›, “Eyüp”, (imzal›, 1987),

tuval üzerine ya¤l›boya,
81x100 cm., (Basel/‹sviçre,
‹ris-Werner Birrer koleksi-
yonu), (NNaaiillee AAkk››nncc››, Evin

Sanat Galerisi, ‹stanbul
2005, s. 105)
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gördükten sonra onun izlenimci bir anla-
y›fl›n peflinde olmad›¤›n› söyleyebiliriz.
Mehmet Ergüven, kaleme ald›¤› bir yaz›-
s›nda, elli y›l› aflk›n bir süre Eyüpsultan
semti üzerine çeflitlemeler yapan Naile
Ak›nc›’n›n bu konumuyla resim sanat› tari-
hinde benzerine zor rastlanan bir örnek
oldu¤una dikkat çekmektedir.

Yine Ergüven, sanatç›n›n ayn› do¤a
parças›n› model almakla birlikte, asl›nda
ondan ayr›, kendi duyarl›l›¤› ön planda
olan bir sonuca ulaflmakta oldu¤unu ve or-
taya ç›kan yap›t›n gözlemlenen semtin
gerçekci bir betimi olmak yerine, Ak›n-
c›’n›n imgeleminde flekillenen bir mekana
dönüfltü¤üne dikkat çekmektedir.6

Burada, sanatç›n›n gerçeklefltirdi¤i be-
timlemelerin alt›nda belgesel bir yans›t-
mac›l›k olmad›¤› vurguland›ktan sonra,
ulafl›lan bu sonuç ba¤lam›nda, sanatç›n›n
tümüyle hayali bir mekan yaratt›¤› san›l-
mas›n; tam aksine sanatç›n›n Eyüpsultan
betimlemelerinde, semt dokusuna karak-
teristik özelliklerini kazand›ran tarihi ya-
p›lar, k›y› fleridindeki biçimlenifl, flora vb.
ögeler yerli yerindedir. Sanatç›n›n yap›t-
lar›n›n ço¤unda ana motif olarak beliren
Eyüpsultan Camii, Mihriflah Valide Sultan
‹mareti, Türbesi, Sokollu Mehmed Pafla
Külliyesi ve civar›, Zal Mahmud Pafla Ca-
mii; Haliç’i kapsayan görünümlerde sahil
fleridinde yer alan Refladiye Mektebi,
Eyüp Vapur ‹skelesi, Haliç Köprüsü ve di-
¤er ögeler, sanatç›n›n geliflim sürecinde,
betimlenifl teknikleri, renkleri, tonlar› ya
da genelleyecek olursak resme iliflkin de-
¤erler aç›s›ndan farkl›l›klar gösterse de
do¤ru konumlar›yla verilmifllerdir. Gör-
düklerini, Akademi’de de özümsedi¤i Bat›-
l› resimsel de¤erlerle imgeye dönüfltüren
Ak›nc›’y› bu kodlar içinde de¤erlendirmek
gerekir. Kaya Özsezgin, sanatç›n›n Eyüp-
sultan ve Haliç resimlerinde onun ayr›nt›-
dan kopmayan, ama ayr›nt›ya da yenilme-
yen çabalar›na dikkat çekmektedir.7 Yine
Ergüven’e göre Ak›nc›’n›n, gözlemledi¤i

manzarayla, bakma aç›s› yönünden giriflti-
¤i öznel iliflki de ayr›ca dikkat çekicidir.
Örne¤in, Piyer Loti Tepesi’nden bak›ld›-
¤›nda görüfl alan›m›za genifl bir biçimde
giren ufuk hatt›n›n, sanatç›n›n resim düz-
lemlerinde neredeyse ortadan kalkmas› bu
duruma iyi bir örnek oluflturur.8 Ergüven,
Ak›nc›’n›n Eyüpsultan ile buluflmas›n› içe-
bak›fl›n bir flöleni veya sürekli yenilenen
ve çeflitlenen kendine özgü bir ayin flek-
linde de¤erlendirmektedir.9 Ak›nc›, kendi
sanat anlay›fl›n› aç›klad›¤› bir yaz›s›nda da
yap›t›n temas› ne olursa olsun sanatç›n›n
bir önceki yap›t›n› aflmaya çal›flmas› ge-
rekti¤ini, temaya ba¤l› kal›nmamas›n› ve
her türlü olana¤›n zorlanarak ele al›nan te-
man›n kiflisel plastik biçem ile yorumlan-
mas›n›n en do¤ru yöntem olaca¤›n› vurgu-
lamaktad›r. Ak›nc› da bu anlay›fltan hare-
ketle temay› hareket noktas› olarak ele
al›p tekrara de¤il, kendi plasti¤ini aflmaya
yönelmifltir. Sanatç› için yap›t›n›n çizgisel
sa¤laml›¤›, kompozisyon düzeni gözetilen
en önemli ögeler aras›nda yer almakta-
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6 Mehmet Ergüven, “Naile
Ak›nc› ya da Eyüp Çeflitlemeleri”,
Anonim, EEyyüüpp’’ttee ZZaammaann 11995533--
11999933 NNaaiillee AAkk››nncc››, s. 6

7 Kaya Özsezgin, “fiubat
Sergileri”, MMiilllliiyyeett SSaannaatt,
Say›:426, 15 fiubat 1983.

8 Ergüven, “Naile Ak›nc›...”,
EEyyüüpp’’ttee ZZaammaann......, s. 12

9 Ergüven, “Naile Ak›nc›...”,
EEyyüüpp’’ttee ZZaammaann......, s. 10
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c›, “Eyüp”, (imzal›, 1993),
tuval üzerine ya¤l›boya,
100x81 cm., (‹zmir Devlet
Resim ve Heykel Müzesi
koleksiyonu), (NNaaiillee AAkk››nn--
cc››, Evin Sanat Galerisi, ‹s-
tanbul 2005, s. 124)



d›r.10 Sanatç›n›n bir an›n yans›t›lmas›ndan
çok daha genifl bir zaman diliminin yans›-
t›lmas›n› kapsayan bir anlay›fla sahip oldu-
¤unu savunan Turgay Gönenç ise sanatç›-
n›n Eyüpsultan’a geçmiflin penceresinden
bakarak, bugüne uzanan zaman›n boyutu-
nu vurgulamak istedi¤ine dikkat çekmek-
tedir. Gönenç’e göre Ak›nc›’n›n yap›tla-
r›nda geçmifl, yaflanm›fl ve yaflanmakta
olan bir zaman dilimi olarak varl›¤›n› ko-
rumaktad›r. Yani geçmifl, günümüzü de
içermektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda ya-
p›tlar yap›ld›¤› dönemdeki gerçekli¤ini
korumaktad›r. Bu anlay›fl›n sanatç›n›n tüm
çal›flmalar›na egemen oldu¤u görülmekte-
dir.11 Sanatç›n›n içinde yaflad›¤› ça¤›n de-
¤erleriyle donand›¤› gerçe¤ini gözetirsek,
sanatç›lar› e¤iten kurumlar›n, hocalar›n
önemini de gözard› edemeyiz. Bu ba¤lam-
da Sezer Tansu¤, Ak›nc›’n›n yetiflti¤i Zeki

Kocamemi Atölyesi’nin konstrüktif ilkele-
re ba¤l› disiplinleri yans›tan bir kurgu me-
kanizmas›na ba¤l› oldu¤unu vurgulalar ve
sanatç›n›n manzara resimlerindeki flema
tutkusuyla bafllayan dikkat çekici yo¤un-
laflman›n di¤er manzara çal›flmalar›n› da
kapsayan flema çeflitlendirmelerine dönüfl-
tü¤üne iflaret eder. Yine Tansu¤, do¤a gö-
rünümlerine kiflisel bir özgün bak›fl aç›s›
getirebilmenin koflullar›ndan birinin, ger-
çek görüntünün saklad›¤› flematik temel
örgünün kavranmas› oldu¤una dikkat çe-
ker.12 Geçmiflten günümüze sanat yolcu-
lu¤unda sakin ve kararl› bir tutumla ilerle-
yen Naile Ak›nc›’n›n Eyüpsultan çeflitle-
meleri için belki de yap›lacak yeni bir yo-
rumda flu söylenebilir: Sanatç›, gözlemle-
di¤i do¤an›n izlenimini de¤il; izledi¤i do-
¤an›n kendisinde oluflturdu¤u kavramlar›n
izlenimini gelifltiriyor.
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10 Naile Ak›nc›, “‹nand›¤›m
‹lkeler”, SSaannaatt ÇÇeevvrreessii, S. 115, ‹s-
tanbul May›s 1988, s. 4

11 Turgay Gönenç, “Naile
Ak›nc›’da Zaman”, Anonim,
EEyyüüpp’’ttee ZZaammaann 11995533--11999933 NNaaiillee
AAkk››nncc››, s. 16

12 Sezer Tansu¤, “Naile
Ak›nc› ‹çin Bir Tahlil Denemesi”,
SSaannaatt ÇÇeevvrreessii, S. 115, ‹stanbul
May›s 1988, s. 8

Resim: 14- Naile Ak›nc›,
“Eyüp”, (imzal›, 2003), tu-

val üzerine ya¤l›boya,
90x90 cm., (Eren-Prof.Dr.

Memet Özek koleksiyo-
nu), (NNaaiillee AAkk››nncc››, Evin
Sanat Galerisi, ‹stanbul

2005, s. 195)
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‹STANBUL VE 
EYÜP ÇEVRES‹N‹N,
ORYANTAL‹ST SANATTA

RES‹MSEL BET‹MLENMES‹

Doç.Dr. Berke ‹NEL

Z

Gölcük’te do¤an sanatç›, 1968 y›l›nda ‹stanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, 
Mimar Sinan Üniversitesi Resim Bölümü’nden  mezun oldu. 

1968-1971 y›llar› aras›nda ö¤retmenlik yapt›. 
1984 y›l›nda, Y.Ü Güzel Sanatlar Bölümü’nde göreve bafllad›. 

Ayn› okulda 1989 y›l›na kadar serbest resim dersleri verdi. 
1987 y›l›nda M.S.Ü “doktoraya eflde¤er yeterlilik” diplomas› ald›. 

Sanat müzeleri ve galerilerinde mesle¤i ile ilgili incelemelerde bulundu. 
Bu araflt›rmalar›, sanat dergilerinde, sanat ve fikir yaz›lar› ile de¤erlendirdi. 

Sanatç›, flimdiye kadar 15 kiflisel sergi açt› ve 60’›n üzerinde karma sergiye kat›ld›. 
Berke ‹NEL, bu alanda çeflitli ödüller ald›. 1996 y›l›nda M.S.Ü’den doçent ünvan›n› ald›. 

Halen Y.T.Ü Güzel Sanatlar Bölümü ve Mimarl›k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde
hocal›k görevine devam etmekte, akademik ve sanat çal›flmalar›n› sürdürmektedir.
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Oryantalizm; Bat›l› Sanatç›lar›n ve
Gezginlerin Do¤u’yu ve özellikle ‹stan-
bul’u, sanatsal tan›mlamas›n›n ad› olarak
geçmektedir. Bu kavram, egzotik ve gi-
zemli de¤erleri düflündürürken bir yandan
da özündeki özellikleri adeta tespit etmek
olgusunu da tafl›maktad›r. 

Yabanc› sanatç›lar ve düflünürler, ‹stan-
bul ve çevresini betimlerken, köklü de¤i-
flimleri henüz geçirmeden, yöresel özellik-
leri ve orijindeki profili metaformoza u¤-
ramadan bir anlamda, sanatsal kayda ge-
çirmifllerdir. Böylece, Sosyo-Kültürel
özellikler de dahil olmak üzere, pek çok
karekteristik kimlik, belgesel anlamda ifa-
de kazanmaktad›r. Di¤er yandan, bu eser-
ler yabanc›lar›n, Osmanl› ve Türk Dünya-
s›na bak›fl›n› da simgelemektedir. Giderek,
Bat›n›n sanatsal yorum biçimleri ortaya ç›-
karken, Osmanl›’dan bu yana kimlik de¤i-
flimlerinde ki geliflimler de, görsel bilgi ve
betimlemelerle de¤erlenmektedir.

‹stanbul’un, Osmanl›’n›n eline geçme-
sinden itibaren geçen yüzy›llarda ‹stanbul,
Haliç, Eyüp ve Galata Görsel Sanatlara

konu olmaktad›r. Özellikle Gravür, A¤aç
Bask›, Karakalem, Sulu Boya, Ya¤l› Boya,
Hal› Dokuma sanatlar›nda ve yaz›l› eser-
lerde ‹stanbul’un kentsel özellikleri, do¤a-
s› ve insanlar› Oryantalist Ak›mda pek çok
Bat›l› Sanatç› taraf›ndan, sanatsal ifadesini
bularak yorumlanmaktad›r.

Eski ‹stanbul’da “Cozmid” adl› yörede,
Haliç sahilinde yer alan; “Cozmidion”,
uzun zamand›r Eyüp ad›n› tafl›r ve tarih
sahnesinde yerini al›rken, günümüzde de
Kültürel, Sanatsal, Mistik ve hatta Pito-
resk katmanlar›n› korumaya devam et-
mektedir. Eski zamanlarda var olan; kilise,
çeflmeler, flatolar, av saray› gibi kültür var-
l›klar›, ‹stanbul ve çevresinde ki savafllar
ve haçl› seferlerinden olumsuz etkilenir ve
tahrip olurken ‹stanbul’un fethinden son-
ra, 46, camii, Mescid, 49 Tekke ve Sahil-
de yapt›r›lan saray bu olaylardan sonra ye-
ni bir oluflumla tekrar var edilerek, Os-
manl› flehircilik anlay›fl›nda özgün bir ör-
nek oluflturacakt›r. 

Kasaban›n flimdiki ad› asl›nda, 672’ y›-
l›ndaki kuflatmada surlar önünde flehit
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olan; Aba Ayyub al-Ansari’den gelmekte
ve bu ad Fatih’in emri ile bulunan mezar
üzerine yap›lan Türbe ile adeta özdefllefl-
mektedir. 

Eyüp Kad› sicillerine yans›yan verilere
göre; 18. yüzy›lda ‹stanbul’a yaflanan göç
olay›nda Eyüp, en gözde yerleflim alan›
olarak yer almaktad›r.

Fatih zaman›ndan itibaren, padiflahlar›n
k›l›ç kufland›¤› kutsal mekan anlay›fl›yla
onurland›r›lan Eyüp ve çevresi, do¤ald›r ki
zaman içinde hem yerli, hem de yabanc›
gezginlere, yazarlara ve sanatç›lara ev sa-
hipli¤i yapacak ve esin kayna¤› olufltura-
cakt›r. ‹stanbul s›rtlar›ndan, Haliç Tersa-
nesi’nden seçilen görüntüler, baflta Gravür
Tekni¤i olmak üzere, pek çok de¤iflik tek-
nikle yorumlanm›fl, eski Eyüp ve civar›
hakk›nda genifl bilgi oluflturabilecek bel-
gesel manzaralar oluflturulmufltur. Bu ne-
denle kimi ressamlara “Bo¤aziçi Ressam›”
ya da “Türklerin Ressam›” ad› verilmifltir.
Asl›nda bu olay, karfl›l›kl› bir Kültür – Sa-
nat al›flveriflidir. 

Osmanl›’da, özellikle saray ve çevresin-
de yo¤un bir flekilde Nakkafl’lar›n çal›flma
yapmas›, hatta ‹talya’ya gönderilmeleri Si-
nan Bey ve fiiblizade Ahmed bey örnekle-
rinde oldu¤u gibi, Bat›l› tarzda yap›lan
araflt›rma ve incelemeler sonucu olufltur-
duklar› Minyatür örnekleri, bu karfl›l›kl›
etkileniflimin sonuçlar›d›r. 

16.yüzy›l›n ‹stanbul ve çevresini betim-
leyen, Yabanc› Sanatç›lar›n oluflturduklar›
13.Resim Albümü, yurt d›fl›nda Amerika
ve Avrupa’daki müze ve kütüphanelerinde
bulunmaktad›r. Bu cümleden olarak,
17.yüzy›ldan itibaren Bat› ile olan iliflkile-
rin daha h›zl› bir ivme kazanmas›yla ve
gezginlerin kitaplar› ile Osmanl› diyar›n›n
tan›t›lmas›yla Avrupa’da bafllayan “Turqu-
erie” Türk Modas›, 18.yüzy›lda da h›z kes-
memifl olup, özellikle baflta Fransa’da geli-
flen ve Avrupa’daki pek çok sanatç›y› içine
alan belirli bir üslup anlay›fl› ile ortaya ç›k-
maktad›r ve bu sanatsal yorumlaman›n
ad›; “Oryantalizm” dir. 16. yüzy›lda ‹stan-
bul’u konu alan sanatç›lardan; Pieter Co-
ecke Van Aelst, Melchior Lorichs, 17.
yüzy›lda; Jan de Thevenot, 18. yüzy›lda;
Cornelius de Bruyn bunlardan birkaç›d›r. 

Auguste Boppe’nin; 18.yüzy›lda “Bo¤a-
ziçi Ressamlar›” adl› kitab›nda, J.B. Van
Mour (1671 – 1737), J.E. Liotard (1702 –
1789), Antoine ‹gnace Melling (1763 –
1831) eserleri ile tan›t›lmaktad›r. Melling,
III. Selim’in mimar› ve k›z kardefli Hatice
Sultan’›n süslemecisi olarak bilinmekte
olup, desen ve gravürlerinde hayli gerçek-
çi bir üslup tafl›maktad›r. 

18.yüzy›lda ‹stanbul’a gelen ressamlar-
dan; L.F. Cassas (1756 – 1827), Armand
Charles Caraffe (1762 – 1822), A.L. Cas-
tellan (1772 – 1838), L.F. Fauvel (1753 –
1838), A.de Favray (1706 – 1798), J.B. Hi-
lair (1753 – 1822), Luigi Mayer (1755 –
1803), Johann Semler (1693 – 1748),
19.yüzy›lda; Thomas Allom (1804 –
1872), William Bartlett (1809 – 1854),
Eugene Flandin (1809 – 1876), 19.yüzy›l
ve 20.yüzy›l›n bafllar›nda ise, Amadeo
Preziosi (1817 – 1882), Ivan Aivazovsky
(1817 – 1900), Germain Fabius Brest
(1823 – 1900), Leonarda de Mango (1843
– 1930), Giuseppe Fossati (1822 – 1891),
Gaspare Fossati (1809 – 1883), G.Jean
Brindesi 19.yy, Salvatore Valeri (1857 –
1946), François Dubois (1790 – 1871), Je-
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an Leon Gerome (1824 – 1904), Fausto
Zonaro (1854 – 1929), Jacob Jacobs,
Chlebowsky ve Post – Empresyonizm’in
büyük ustalar›ndan Paul Signac (1863 –
1935) gibi pek çok isim yapm›fl sanatç›
bulunmaktad›r. 

1889’da Pierre Paget, ‹stanbul’u; bat›n›n
do¤uya aç›lan kap›s› olarak tan›mlamakta-
d›r. 19.yüzy›l›n II. yar›s›nda ‹stanbul’a ge-
len, Baronne de Fontmagne, Gerard de
Nerval, Edmondo de Amicis gibi pek çok
Bat›l› Gezgin, Türkiye’nin Avrupal› sanat-
ç›lar için çekim merkezi oldu¤unu söyle-
mektedir. Do¤uyu görmemifl olan, Jean –
Honore Fragonard, Rembrand gibi sanat-
ç›lar dahi, Oryantalist anlamda eserler
oluflturmaktan kendilerini alamam›fllard›r.
Asl›nda, Mantegna, Carpacio, Tiziano gi-
bi sanatç›lar›n eserlerinde zaman zaman
görülen do¤ulu figürler ve egzotik görü-
nümler, resim tarihi boyunca do¤uya du-
yulan ilginin, aç›k ve somut göstergeleri-
dir. Rubens’in de (1577 – 1648) Türk fi-
gürleri üzerine çal›flmalar› bulunmaktad›r. 

Kanuni zaman›nda, 1525’lerde ‹stan-
bul’a gelen; Flaman sanatç›s› Pieter Coeck
Van Aelst, Beyo¤lu S›rtlar›ndan Haliç, Sa-
rayburnu ve Eyüp yöresini resimleyen
önemli sanatç›lardand›r. Elçi Busbecq’in
heyeti ile gelen Melchior Lorinchs ise
1555’lerde, Galata’dan, Haliç’e ev ve ca-
mileri konu alm›flt›r. C. Parocel’in “Türk
Atl›lar›” isimli karakalem eseri yine sanat-
ç›n›n Do¤u’nun sosyal yaflam›n› resmine
aktard›¤› bir konu olmaktad›r.

1687’ y›l›nda ‹stanbul’a gelen, Hollan-
da’l› Cornelius de Bruyn, Galata S›rtlar›n›
gravür tekni¤i ile yans›tan sanatç›lardan
bir di¤eridir. 

Akdenizli, Venedikli harita ustalar›n-
dan olan, Giovanni Andrea Vavassore
(1495 – 1572), “Byzantium Sive Constan-
tinepolis” adl› a¤aç bask› plan resminde,
Haliç ve Galata’y›, kendine özgü bir üs-
lupla yorumlanmaktad›r

1533’de, Van der Moyen Brüksel Hal›

‹malathanesi taraf›ndan, Türkiye’ye Hal›
Dokuma Sanat›n› incelemek üzere yolla-
nan Van Aelst (1502 – 1550), ‹stanbul’da
sanatsal araflt›rma ve incelemeler yapmak-
tad›r. Pieter Brueghel’in kay›npederi olan
sanatç› daha sonra gezi izlenimlerini dört
buçuk metre uzunlu¤unda a¤aç bask› bir
friz ile de¤erlendirmifltir. 
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‹stanbul ve çevresine ait görünümlerin
yans›t›ld›¤› porselen biblolar, süs eflyalar›
da ayr›ca Estetik Objeler içinde yerini al-
maktad›r ve 1740’larda Meissen porselen
fabrikas›nda bu konuda seri üretime geçil-
mektedir. Halen dünyan›n pek çok müze-
sinde örnekleri bulunan Oryantalist üslup-
ta ki bu porselen eserler, Türk Modas› ve
Oryantalizm hakk›nda fikir veren de¤erli
kültür miraslar›ndand›r. 

17.yy ve 18.yüzy›llarda Avrupa ülkeleri-
ne yay›lan “Türk Modas›”, Watteau, Natti-
er, Laucret, Jeaurat, Baucher gibi pek çok
sanatç›y›, Türkiye’ye hiç gelmedikleri hal-
de etkiler ve Oryantalist üslup oluflturur-
ken, ‹ngiltere’de; William Hogart (1697 –
1764), ‹talya’da Antonio Guardi (1698 –
1760) ve Francesco Guardi’nin de (1712 –

1793) ilgisini çekmifl ve Oryantalist stilde
çal›flmalar›na neden olmufltur. Bu ak›m ki-
mi zaman da Van Mour atölyesinde oldu-
¤u gibi sanatç›n›n ölümünden sonra da sür-
müfl ve onun ö¤rencileri “Van Mour Atöl-
yesi” ad› alt›nda çal›flmalar›na devam et-
mifllerdir. ‹sviçreli ressam Jean – Etienne
Liotard gibi baz› sanatç›lar ise, ‹stanbul’da
kald›¤› odan›n duvarlar›n› dahi çeflitli ‹s-
tanbul görünümleri ile süslemektedir.

18.yüzy›l Egzotizm’inin, 19.yüzy›lda
yerini Oryantalizm’e b›rakmas›nda ki ne-
den, Do¤u ilgisi ve çekim gücünün bir üs-
lup olarak oluflmas› konusudur. Sözü ge-
çen sanatç›lar, Türkiye’nin Kültürel ve Sa-
natsal zenginliklerini ve gizemini keflfe ç›-
karken, mistik ve içsel derinlikli ifadeyi de
birlikte bulmufl olsalar gerektir. Türkiye
manzaralar›n›n yer ald›¤› eserleri, kimi za-
man 18.yüzy›l›n son çeyre¤inde Alman
as›ll› Luigi Mayer’e (1755 – 1803) yapt›r›-
lan bir dizi Suluboya, manzara resminde
oldu¤u gibi ›smarlama eserler içinde ge-
çerlidir ve bu tercih ayn› de¤er yarg›lar›-
n›n sonuçlar›d›r. 

19.yüzy›l Romantizm ak›m›n›n ‹ngiliz
ustalar›ndan William Turner ve John
Constable gibi bir deniz ressam› olan Rus
Ivan Konstantinoviç Ayvazovsky (1817 –
1900), bu ak›mdan farkl› bir üslup izlemifl
ve ‹stanbul’a geldi¤inde hayran oldu¤u
manzara görünümlerini daha gerçekçi fa-
kat tipik bir Oryantalist üslupla çal›flm›flt›r.
Ayvazovsky’nin üslubunda, Sultan V. Mu-
rat’›n (1876) tarihli ya¤l› boya protresinde
de görüldü¤ü gibi, Sultan’›n duygular›n›
belli eden bir romantizm seçilmektedir.
Asl›nda 19. yüzy›l›n duygulara a¤›rl›k ve-
ren Romantizm Ak›m›nda, yo¤unlaflan bir
olgu, Do¤u Felsefelerine olan ilgidir.
1800’lerin bafl›ndan beri süre gelen farkl›
kültürlere olan alaka, çeflitli ülkelerin gele-
nek ve yaflam biçimlerine, çevresel ve yö-
resel koflullara ve sorunlara olan ilgi ile
bafllamaktad›r. ‹slam dünyas›na gelen Gez-
ginci Yazarlar ve Sanatç›lar, 1500’lerden
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itibaren Osmanl› topraklar›ndaki güzellik-
lere dair, düfllerini gerçeklefltirmeyi bekle-
yen sanatç› ve gezginler için bu topraklar
her zaman gezilmeye ve resmedilmeye de-
¤er bir yer olmufltur. Özelikle 19.yüzy›l›n
sanatç›s›, Edmondo de Amicis ve Türki-
ye’de uzun süre kalan Fausto Zonaro, yine
Türkiye’de yaflayan ve bu topraklarda ya-
flama veda eden, “Bo¤aziçi Ressam›” ad›yla
an›lan Amadeo Preziosi, bu sanatç›lar›n en
tan›nm›fllar›ndand›r. Preziosi’nin, 1842 y›-
l›nda özellikle Avrupal›’lar›n tercih etti¤i
Pera’ya yerlefltikten bir y›l sonra çizdi¤i
“Layard’›n Potresi”, 1887 y›l›nda kitap’a ba-
s›lmaktad›r. Sanatç› eserlerinde hayli ger-
çekçi bir stil içinde bulunmaktad›r. 

Neo-Klasik devrin ünlü desen ustas›;
Jean Dominique ingres, eserlerinde Or-
yantalist üslup gelifltirir, 19. yüzy›l›n Fr.
Romantik Sanat›n›n usta ressam›; Eugene
Delacroix’ zaman zaman Oryantalist Eser-
ler üretirken, onun sanat›na hayran olma-
s›na karfl›n ‹ppolita Caffi, daha yo¤un an-
lamda Oryantalist Ak›m›n cazibesinden
kurtulamam›flt›r. Stefano Ussi, Cesare Bi-
seo, Alberto Pasini gibi sanatç›lar ise Tafl
Bask›, Gravür ve Grafik tekni¤i ile ‹stan-
bul’u ifade eden sanatç›lardand›r. Pasini,
çal›flmalar›n› 1870’de ‹talya’da bir kitap
halinde yay›nlam›flt›r. 

Fausto Zonaro (1854 – 1929), pek çok
peyzaj çal›flmas›n›n yan›s›ra figürlü eserler
de üretmifltir, hatta kendi k›z› Mafalda’y›

dahi Oryantalist giysiler içinde resimle-
mifltir. Zonaro’nun “Afifl II. ‹stanbul Sanat-
ç›lar› Sergisi” bafll›kl› 1902’ tarihli çal›flma-
s› da, sanatç›n›n çok yönlü olarak, bu top-
raklardan beslenen sanat›n›n derinli¤ini
ortaya koymaktad›r. 

1480’de, II. Mehmed’in portresini ya-
pan Gentile Bellini’den, 1533’deki desen-
leri ile Pierre Cock d’Alost’a, Kral›n do¤u-
daki ressam› Jean – Baptiste Van Mour’a
(1671 – 1737), Bo¤aziçi Ressam› ve Malta
fiövalyesi Antoine de Favray’a (1706 –
1792) ve 1710’da ‹stanbul’a gelen özellik-
le Haliç yöresine hayran olan bu yöreler-
den panaromalar resmeden ‹sveçli Corne-
lus Loos’a dek, 18 ve 19. yüzy›llar boyun-
ca ‹stanbul ve çevresinde çal›flan ve bu
çarp›c› görünümleri eserlere döken say›s›z
sanatç›, flüphesiz Osmanl› topraklar› içeri-
sindeki sanatç›lar› da etkilemektedir. 

I. Abdülhamit dönemine gelindi¤inde
(1774 – 1789), Küçük Kaynarca Anlaflma-
s› gibi Osmanl›’n›n aleyhine geliflen a¤›r
siyasi flartlara karfl›n, sadrazam Halil Ha-
mit Pafla’n›n sanat sevgisi ile yabanc› sa-
natç›lar hala ‹stanbul’a gelmekte ve çal›fl-
malar›n› sürdürmektedirler. 

Bunlardan birisi olan; Kont Cholseul
Gouffier (1752 – 1817), 1784’de ‹stanbul’a
Fr. Elçisi olarak atand›¤›nda, onunla bir-
likte gelen ressam; Louis – François Cas-
sas, (1756 – 1827) ise, özellikle sultan
portreleri çal›flm›flt›r. 
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III.Selim zaman›nda (1789 – 1807) ‹s-
tanbul’a gelen Alman as›ll› bir sanatç› olan
Melling, Saray’›n Mimar› olmufl ve peyzaj
planlama anlam›nda Saray›n bahçe düzen-
lemelerinde de tasar›mlar yapm›flt›r. Mel-
ling’in 1819’da bas›lan “Voyage Pitores-
que de Costantinople et de Rives du Bosp-
hore” adl› kitab›nda, sanatç›n›n ‹stanbul ve
Bo¤az’›n panaromik görüntülerine ait
manzaralar yer almaktad›r. 

II.Mahmud dönemi’nin (1808 – 1839)
reform geliflmeleri içinde görülen sosyal
yaflamla ilgili tasarruflar›n›n yan› s›ra ilk ti-
yatro, ilk bando kuruluflu gibi ve askeri
okullardaki ö¤rencilerin sanat e¤itimi tü-
ründen çarp›c› hamleleri bulunmaktad›r.
Bu dönemin sanatç›lar› içinde görülen ün-
lü isimlerden; William Herry Bartlett
(1809 – 1854), Thomas Allom (1804 –
1872), Jacob Jacops ve ‹sviçreli Marc –
Gabriel – Charles Gleyre adl› sanatç›lar
da ‹stanbul ve çevresini resimleyen sanat-
ç›lardand›r. Gaspare Fossati (1809 – 1883)
ve Giuseppe Fossati (1822 – 1891) ise
peyzaj görüntülerinden daha çok mekan
çal›flmalar›na a¤›rl›k vermifllerdir. “Ayasof-
ya, Constantinople” adl› bir kitapta yer
alan Gaspare Fossati’nin çal›flmalar› bu ko-
nudaki eserlere örnek oluflturmaktad›r. 

Abdülmecid döneminde gelen, Ayva-
zovski, Flandin, Maximillian Schmidt
(1818 – 1902), Belçikal› Jean – Baptiste
Huymans (1826 – 1898), Benjamin Cons-
tant (1845 – 1902), Germain – Fabius
Brest (1845 – 1900), Charles – Theodore
Frere (1814 – 1888), Constantin Guys
(1802 – 1892), Jules – Joseph – Auguste
Laurens (1825 – 1901), Jean – Leon Gero-
me, ‹ppolito Caffi (1809 – 1866), Carlo
Bossoli (1815 – 1884), Raffaele Carelli
(1795 – 1864) gibi sanatç›lar›n tümü, do-
¤uya özellikle Osmanl›’ya olan ilgileri aç›-
s›ndan bu gizemli yöreleri, Oryantalist üs-
lupla betimleyen sanatç›lar içindedir. 

Abdülaziz döneminde (1861 – 1876)
Sultan’›n yurt d›fl›na geziye ç›kmas› ile
gerçekleflen ilk yurt d›fl› gezisi 1867’de
Fransa’da “Uluslararas› Paris Sergisi’ni”
gerçeklefltirmektedir. Türk Stantlar›nda,
Türk Mimarisi’nin Kasr ve Kahvehaneleri
gibi mimari örnekleri haz›rlanm›flt›r. 

Abdülaziz’in, Paris’te çal›flmalar›n› sür-
düren; fieker Ahmet Pafla (1841 – 1907)
ve Süleyman Seyyid (1842 – 1913) adl›
sanatç›lar› tan›mak istemesi ilginçtir ve sa-
nata verdi¤i de¤eri göstermektedir. Ayr›ca
1871’ y›l›nda heykeltrafl Fuller’in Sultan›n
at üstünde heykelini oluflturmas› bir baflka
dikkate de¤er sanat olay›d›r. Sultan tara-
f›ndan ‹stanbul’a ça¤r›lan Fr. Sanatç›; Pier-
re Desire Guillemet (1827 – 1878) Padifla-
h›n portresini yapmak üzere ça¤r›lan sa-
natç›lardan birisidir, hatta sanatç› 1874’de
Sultan›n onay› ile efliyle birlikte Pera’da,
“Acamedie de Dessin et de Peinture” adl›
ilk özel resim okulunu açm›flt›r. Sonuçta
belki de bu çal›flmalar›n rüzgar› ile,
1883’de Osman Hamdi Bey taraf›ndan ‹s-
tanbul’da, Sanayi – i Nefise Mekteb-i Ali-
si aç›lmaktad›r. 

‹stanbul’da yaflayan Oryantalist Ak›ma
dahil bir di¤er sanatç› ‹talyan; Leonardo
de Mango’dur (1843 – 1930), 1883’den
yaflam›n›n sonuna dek ‹stanbul’da kalan
Mango’nun hocas›n›n yani Domenico
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Morelli’nin de (1820 – 1901) Oryantalist
konulu tablolar› ile sergilere kat›ld›¤› bi-
linmektedir. 

Abdülhamit döneminin en ünlü yaban-
c› sanatç›lar›ndan olan; ‹talyan Cesare Bi-
seo (1843 – 1909), Antonio Piccini (1846
– 1920), Gabriele Carelli, ‹ngiliz Frank
Brangwyn (1867 – 1943), Edwin Wecks,
Hollandal› Marius Baver (1867 – 1932),
bu tarihlerde ‹stanbul’a gelen ve Oryanta-
list üslupta eserler veren sanatç›lardand›r. 

II. Abdülhamit döneminin ard›ndan,
20.yüzy›l bafllar› Türk sanatç›lar›n Bat›ya
aç›ld›klar› y›llard›r. Otantikli¤in kaybol-
du¤u yöresel ve egzotik özelliklerin nere-
deyse yok oldu¤u modern zamanlarda,
Oryantalist anlamda ilginç Sanatsal kimlik
yorumlamalar› da de¤iflime u¤ramaktad›r.
Oysa Oryantalist Sanatç›lar›n, çal›flmalar›
ve bu topraklar› eserleri ile tan›tmalar›,
uzun devirlere yans›yacakt›r. Karfl›l›kl› Sa-
nat ve Kültür al›flverifllerinin yan›s›ra bu
izler, Modern Bat› Sanat›n› da kimi zaman
etkilemektedir. Söz gelimi, Avrupa’da Ju-
an Miro, Paul Klee, Hans Hartung, Van
Doesburg gibi Ça¤dafl Sanatç›lar, eski
Do¤u Kaligrafilerinden deformasyon ya
da stilizasyon yolu ile faydalanm›fllar ve
eserlerinde kullanm›fllard›r. Fovist’lerin
ünlü ustas›; Henri Matisse’nin “Raks” tab-
losunda ise, yüzey resmi olan Minyatür
tarz› sezilirken, kimi eserlerinde de, arka
fonda Oryantalist ve hareketli motiflere
rastlanmaktad›r. 

16.yüzy›l›n büyük ustas› Matrakç› Na-
suh topografik haritalardan yola ç›karken,
ya da 18. yüzy›lda Antoine de Favray, Raf-
faele Carelli ve Antoine ‹gnace Melling
Bo¤az ve Galata Kulesi’nden ‹stanbul’u
görüntülerken, günümüzde ‹stanbul’u çiz-
gici üslubu ile yo¤un bir flekilde betimle-
yen Ça¤dafl Sanatç› Devrim Erbil’dir. Sa-
natç› ‹stanbul’u, Bo¤az›, Haliç’i, Galata’y›,
Galata Kulesi’ni, Kufllar›, grafiksel ve kufl
bak›fl› görerek Desen, Gravür, Ya¤l› Boya
ve Hal› Resim olarak resmetmekte ve “Es-

ki ‹stanbul Özlemi” ad› gibi pek çok ese-
riyle ‹stanbul sevgisini camileri, evleri,
kufllar› ve genifl ‹stanbul panoramas›yla
adeta sanatsal kayda geçirmektedir, böy-
lece  ‹stanbul konulu çok say›da da  eseri
bulunmaktad›r. Yine bizden biri ve soyut
çal›flm›fl olan Elif Naci ise, Geleneksel Sa-
nat ve Kültürden beslenme ad›na; “Kökü
gelene¤e dayanmayan bir eser yeni ve
Modern olamaz” derken, flüphesiz Gele-
neksel Sanattan beslenmeyi baflarabilen
Ça¤dafl Sanatç›lar› kastediyor olmal›d›r. 

Sonuç olarak; Sanat Tarihi’ndeki say›-
s›z sanatç› ve esere dayanarak, Oryantalist
üslubun yeni Milenyumda dahi, anlam›n›
derinli¤ine kavramak, Egzotizm’e, Mistik
De¤erlere, Yöresel ve özlü özelliklere de-
¤er veren Sanatç› ve Sanatseverler için
herhalde çok da zor olmayacakt›r. 
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EYÜP DÜ⁄MEC‹LER 
ÜMMÜ S‹NAN TEKKES‹’NDE 

B‹R RESSAM 

VES‹LE MUZAFFER
KARGI

Dr. Zübeyde Cihan ÖZSAYINER

Z

‹stanbul Süleymaniye’de do¤du. 
‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk ‹slam Sanat› Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 

Ayn› bölümde yüksek lisans ve doktora yapt›.
1983 y›l›ndan beri Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› 

Türk Vak›f Hat Sanatlar› Müzesi Müdürü olarak görev yapmaktad›r. 
Bir çok milli ve uluslararas› kongrelere kat›lm›flt›r. 

Antik Dekor, Art Dekor, ‹lgi, Antika, Sanat Tarihi Araflt›rmalar›, 
Vak›flar Kültür ve Sanat Dergilerinde makaleleri yay›nlanm›flt›r.

“Türk Vak›f Hat Sanatlar› Müsesi’nde Bulunan Bezemeli Kur’an-› Kerimler” 
isimli kitab› bulunmaktad›r. (1999)
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Eyüp Dü¤meciler Mahallesi, Ümmi Si-

nan Soka¤›nda yer alan ÜÜmmmmii SSiinnaann TTeekk--

kkeessii,, Sinaniyye’ nin pir makam› olup, için-

de Halvetiyye Tarikat›n›n Sinaniyye kolu-

nun piri, fifieeyyhh ‹‹bbrraahhiimm ÜÜmmmmii SSiinnaann ›n

Türbesi yer almaktad›r.

XVI. Yüzy›l›n ortalar›nda , Pir Ümmi

Sinan’›n halifelerinden Nasuh Dede tara-

f›ndan kurulan ÜÜmmmmii SSiinnaann TTeekkkkeessii ‘nin

‹stanbul mimarisi repertuvar›ndaki yeri ile

ilgili olarak yap›lm›fl detayl› araflt›rmalar

bulunmaktad›r.1

Ümmi Sinan Tekkesinde bu gün, Tür-

kiye Büyük Millet Meclisinin Birinci Dö-

nem Eyüplü Bir Mebusu olan fieyh Yahya

Galip ( Karg›) Efendi’ nin2 ailesi ikamet

etmekte oldu¤undan, Tekke harap olmak-

tan kurtulmufltur.

1980 y›llar›nda tamir gören Tevhidha-

ne- Türbe özgün ayr›nt›lar› ve mefruflat›

ile, bir müze gibi korunmakta, selaml›k bi-

nas›nda Tasavvuf Müsikisi çal›flmalar› ya-

p›lmaktad›r.

Devlet sanatç›s› Prof. Devrim Erbil

Ümmi Sinan Tekkesini 15. May›s 2005 ta-

rihinde ziyaret etmifl olup, Tekke ile ilgili

olarak duygular›n› Tekkenin fleref defteri-

ne yazm›flt›r.
‘‘’’BBuu ggüünn ÜÜmmmmii SSiinnaann DDeerrggaahh››’’nn›› bbüüyyüükk

bbiirr ggrruupp oollaarraakk zziiyyaarreett  eettmmiiflfl oollmmaakkttaann

bbüüyyüükk bbiirr oonnuurr dduuyymmaakkttaayy››zz.. TTaarriihhiimmiizziinn

vvee kküüllttüürrüümmüüzzüünn ddeerriinnlliikklleerriinnddee mmiissttiikk bbiirr

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

1 M. Baha Tanman,
‘’Eyüpsultan’ da Tarikat Yap›-
lar› ’’, 11.. EEyyüüpp SSuullttaann SSeemmppoozz--
yyuummuu TTeebbllii¤¤lleerr, ‹stanbul tarih-
siz, sayfa:108- 110.   

2 Sad›k Sar›saman, ‘’ Bi-
rinci Dönem Türkiye Büyük
Millet Meclisinde Eyüplü Bir
Mebus Yahya Galip (Karg›)
Bey ’’, TTaarriihhii KKüüllttüürrüü SSaannaa--
tt››yyllaa 88.. EEyyüüpp SSuullttaann SSeemmppoozz--
yyuummuu TTeebbllii¤¤lleerr,, 7- 9 May›s
2004, sayfa: 239 yer alan
araflt›rmada, yanl›fl olarak
Yahya Galip ( Karg›) Bey’in
Kadiri tarikat›na mensup oldu-
¤u belirtilmektedir. Oysa, O’
da fieyh ‹brahim Ümmi Sinan
gibi, Halvetiye tarikat›n›n Si-
naniyye kolundand›r.
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rruuhhaannii bbiirr oorrttaammddaa bbuulluunnmmaakk hheeppiimmiizzii

ççookk eettkkiilleeddii.. MMüüzziikk,, ffeellsseeffee vvee iinnaanncc››nn iinn--

ssaann›› yyüücceelltteenn  ddee¤¤eerrlleerriinnii yyaaflflaammaakk,, ggöörr--

mmeekk vvee hhiisssseettmmeekk oollaa¤¤aannüüssttüü bbiirr dduuyygguu......

RReennkk aalleemmiinnddeenn ggeerrççeekk aalleemmee,, mmaannaa--

ddaann ssöözzee,, cciissiimmddeenn ssiimmggeeyyee ttüümm iikkiilleemmllee--

rriinn iinnssaann›› yyüücceelltteenn vvee ddeerriinnlleeflflttiirreenn hhuuzzuurr

oorrttaamm››nnddaa oollmmaakk nnee ggüüzzeell.. ZZaammaann bbuurraaddaa

dduurruuyyoorr ssaannkkii...... EEnn ddeerriinn iiççtteenn ssaayygg››llaarr››mm--

llaa vvee rruuhh zzeennggiinnllii¤¤ii iillee bbuurraass››nn›› hheepp hhaatt››rr--

llaayyaaccaa¤¤››mm.......... hheepp hhaatt››rrllaayyaaccaa¤¤››zz.. DDeevvlleett

ssaannaattçç››ss›› PPrrooff.. DDeevvrriimm EErrbbiill ’’’’

Bu gün Ümmi Sinan Tekkesinde VVeessiillee

MMuuzzaaffffeerr KKaarrgg›› isimli bir han›m ressam ve

karikatür sanatç›s› yaflamaktad›r. 

1925 y›l›nda ‹stanbul Kemerburgaz’da

do¤an Vesile Muzaffer Karg›, rahmetli

Ayfle ve Ferhat Baydar’›n k›zlar›d›r.  Abisi

ve kendisinden küçük bir erkek kardefli

vard›r.

Befl alt› yafllar›nda, k›fl›n evde buharla-

nan pencere camlar› üzerine resimler çi-

T A R ‹ H ‹  K Ü L T Ü R Ü  V E  S A N A T I Y L A
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zen Vesile Muzaffer Karg›’n›n, çocuklu-

¤unda annesinin kendisi için yapt›¤› bez-

den bebeklerin kafl ve gözlerini be¤enme-

yip söktü¤ünü, yeniden iflledi¤ini kendi-

sinden ö¤reniyoruz.

Eyüp Rüfltiyesinde okuduktan sonra,

Çapa Ö¤retmen Okulu’nun orta okul k›s-

m›na devam etmifltir. Burada resim ö¤ret-

meni, Hadiye Han›m’›n  deste¤i ile, için-

deki resim cevheri ortaya  ç›km›flt›r.

E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U  I X
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Muzaffer Karg›, Çapa’da ö¤retmen

okulundan mezun olduktan sonra, Akade-

miye girifl imtihan›na girerek, birincilikle

s›nav› kazand›ktan sonra, Akademiye de-

vam etmifltir. Burada ‹‹bbrraahhiimm ÇÇaallll››’’ddaann

ders alan sanatç›m›z, ailesinin mutaass›pl›-

¤› nedeni ile tekrar Çapa Ö¤retmen Oku-

luna dönmüfltür. 

2
Son s›n›fa kadar Çapa Ö¤retmen Oku-

lunda okuduktan sonra, 1946’da Yahya
Galip Bey’in o¤lu Talip Karg› ile evlen-
di¤inden, okuldan ayr›lmak zorunda kal-
m›flt›r.

Her zaman eflinin ve resim hocas› Hadi-
ye Han›m’›n deste¤ini gören Vesile Muzaf-
fer Karg›, resim ve  karikatür yapmaya de-
vam etmifl, kendini  Ümmi Sinan Hazretle-
rine ve O’nu seven dostlar›na adam›flt›r.

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

Karikatürlerinden bir
örnek

Kay›npederi Nasuhi Karg›
ve Muzaffer Karg›’n›n o¤lu
Seyfeddin Bey’in resimleri
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Vesile Muzaffer Karg›’n›n ya¤l›boya
tekni¤indeki resimlerini tarih ve din tema-
lar›nda odaklanarak yapt›¤›n›, bunlar›n d›-
fl›nda aile fertlerini de (o¤lu Seyfullah, to-
runlar› Ömer Faruk ve Sinan, efli Talip
Karg›, kay›nvalide Müflerref Han›m ) res-
metti¤i görülmektedir. Tarihi konulu re-
simlerinde Atatürk ve Yahya Galip Kar-
g›’y›, dini konulu tablolar›nda ise, Hazret-
i Muhammed, Hazret-i Ali, Fatma, Hasan
Hüseyin, Hazret-i ‹brahim, Seyyid Nizam
Hazretleri,  Hazret-i Musa, Karaca Ahmet
Sultan, Hac› Bektafl-› Veli, Yunus Emre,
Hazret-i Mevlana, fiems, Ümmi Sinan
Hazretlerini kulland›¤› görülmektedir. 

Manevi aleme olan tutkusunu yapt›¤›
ya¤l›boya ve suluboya tablolar›nda gör-
mek mümkündür. Resimlerinde dünyevi
ve uhrevi alemden yans›malar yer alan sa-

natç›n›n özellikle dini konulu resimlerinde
semboller kulland›¤› görülmektedir.

Resimlerinde kulland›¤› beyaz gül ile
Hazret-i Muhammed’i, k›rm›z› gül ile
Hazret-i Ali’yi, bordo gül ile Fatma’y›, sa-
r› gül ile ‹mam Hasan’›, pembe gül ile
‹mam Hüseyin’i sembolize etmifltir.

Onun  resimlerinde  betimledi¤i insan

yüzlerinde insan ruhuna huzur ve derin bir

mana güzelli¤i sezilmektedir. Özellikle

Ümmi Sinan’›n ya¤l›boya resminde bu ma-

na güzelli¤i tam anlam› ile sezilmektedir.  

Resimlerini hayalden yapan sanatç›n›n

genifl bir hayal dünyas› ve büyük bir iman

gücünün oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Sadece Mevlevi sanatç›lar›n yapt›¤›

minyatürlerde görmeye al›flt›¤›m›z tekke-

de ayin ve merasim sahnelerini3, yapm›fl

E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U I X
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oldu¤u bir ya¤l›boya tabloda çok baflar›l›

bir flekilde resmetmifltir. Tekkede selaml›k

duvar›nda yer alan bu tabloda Halvetiye

tarikat›n›n Sinaniyye kolunun zikir an›

resmedilmifltir. Ona göre bu tablo hala

bitmemifltir ve yeni ilavelerin yap›lmas›

gerekmektedir.

Kendi yazd›¤› çocuk hikayelerini zen-

ginlefltirmek için yapt›¤› suluboya resim-

leri de ayr› bir güzelliktedir. Kullan›lan

renkler ve tipler, bir çocuk kitab› için çok

idealdir.  

Vesile Muzaffer Karg›’n›n suluboya

tekni¤inde yapt›¤›, özellikle Vazoda Çi-

çekler ve Manzara resimlerinde ‹brahim

Çall›’ dan izler bulunmaktad›r. Ayn› özel-

lik, yapt›¤› Mevlevi portrelerinde de sezil-

mektedir .

Vesile Muzaffer Karg›, toplumun sü-

rekli nabz›n› tutan, toplumsal olaylar› ya-

k›ndan izleyen bir sanat dal› olma özelli¤i

ile, di¤er sanatlardan bir ad›m önde olan,

bu özelli¤i sayesinde her zaman izlenir ol-

ma avantaj›n› tafl›yan karikatür sanat› ile

de ilgilenmifltir.

Güldürmek, e¤lence arac› olmas› ve iz-

leyiciyi flafl›rtmak, floke etmek, bir uyar›c›

araç olarak çizilen karikatür sanat›nda da

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

3 Zübeyde Cihan Özsay›-
ner, ‘’ Mevlevi Hattatlar ’’, IIXX..
VVaakk››ff HHaaffttaass›› KKiittaabb››,, TTüürrkk
VVaakk››ff MMeeddeenniiyyeettiinnddee  HHzz..MMeevv--
llaannaa vvee MMeevvlleevviihhaanneelleerriinn YYeerrii
vvee VVaakk››ff EEsseerrlleerriinnddee YYeerr AAllaann
TTüürrkk ‹‹ssllaamm SSaannaattllaarr›› SSeemmiinneerr--
lleerrii(( 22-- 44 AArraall››kk 11999911 AAnnkkaa--
rraa), Ankara 1992, s: 136, re-
sim: 21.
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baflar›l› eserler vermifltir. Çizdi¤i karika-

türler, Akbaba ve G›rg›r Dergilerinde ya-

y›nlanm›flt›r. 

3

Vesile Müzaffer Karg›, ilk kiflisel sergi-

sini, 1985 y›l›nda Hac›bektafl’ta HACI

BEKTAfi‹Y‹ ANMA TÖRENLER‹NDE

açm›flt›r.

‹kinci YA⁄LIBOYA PORTRELER

isimli sergisi, ( 12- 20 May›s 2000 ) tarih-

leri aras›nda, Y›ld›z Saray› Çit Kasr›nda

yer alan IRCICA‘da , üçüncü Resim Sergi-

si  (16- 26 Aral›k 2000) tarihleri aras›nda

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Kültür ‹flle-

ri Baflkanl›¤›nda, dördüncü Resim Sergisi

ise, Ekim 2004 tarihinde Altunizade Kül-

tür Merkezinde  aç›lm›flt›r.

Uluslararas› Mimarlar Birli¤i (UIA) Ge-

nel Kurulunun Dünya Mimarl›k Kongresi

kapsam›nda, 01-10 Temmuz 2005  tarih-

leri aras›nda Eyüp’te düzenlenen ÜÇ

EYÜPLÜLER RES‹M SERG‹S‹‘ne eserleri

ile kat›lan Vesile Muzaffer KARGI’n›n

eserleri büyük yank› uyand›rm›flt›r.4 Sergi-

de S›rr› ve Nezih Eldem‘in resimleri de

sergilenmifltir.

Vesile Muzaffer Karg›’n›n özgeçmifli ve

eserleri ile ilgili olarak, bir sempozyum

bildirisi olarak haz›rlad›¤›m bu çal›flma-

m›n, sponsor temin edildi¤i takdirde, daha

geniflletilerek bir resim katalogu veya al-

bümü olarak bas›lmas› düflünülmektedir.

‹brahim Çall› ekolünden etkilenerek,

ya¤l›boya ve suluboya resimler ile, karika-

türler yapan Vesile Muzaffer Karg›’ya,

Türk Resim ve Karikatür Sanat›na eserleri

ile yapt›¤› katk›lardan dolay› teflekkür

eder, sa¤l›kl› bir ömür içinde resim ve ka-

rikatür yapmaya devam etmesini Tanr›m-

dan dilerim.

Resim ve karikatür sanat›nda daha nice

Muzaffer Karg›lar›n ç›kmas› en büyük di-

le¤imdir.

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

4 Eyüplü 3 Ressam Ser-
gisinin aç›lmas›n› temin eden
Eyüp Belediye Baflkanl›¤›na
sonsuz teflekkürler eder, ayr›ca
sevgili Hocam Nezih ELDEM’ i
rahmetle anar›m  
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MEHMED REMZ‹ B‹N RÜfiDÎ’N‹N
“GONCE-‹ LÂLEZAR-I BA⁄-I KADÎM”
BAfiLIKLI R‹SALES‹’NDE TANITILAN

EYÜPLÜ LÂLEZARÎLER
VE LÂLELER‹

Dr. Candan NEML‹O⁄LU

Z

1947’de Trabzon’da do¤du. 
Liseyi ‹stanbul’da (1970) üniversiteyi, Ankara Üniversitesi 
‹ngiliz Dili ve Edebiyat› Bölümü’nde 1978’de tamamlad›. 

Doktoras›n› ‹Ü  Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde (1978) bitirdi. 
1990 (Roma) ve 1998 ‘de burslu olarak yurt d›fl›nda bilimsel çal›flmalar yapt›.

Çeflitli vak›flarda yöneticilik yapt› (1990-1996). 
Mimar Sinan Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde 

Sanat Tarihi Bölümü’nde görev yapt› (1996-2000). 
Kurslarda ders verdi. Kaz›larda bulundu. Sergiler açt›. 

Ulusal ve Uluslararas› toplant›larda bildiri sundu.
Yay›nlanm›fl iki eseri de bulunan Nemlio¤lu, ‹ngilizce, Arapça ve (biraz) ‹talyanca bilmektedir.
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Lâlezarîler ve yetifltirdikleri lâleleri ilk

kez, belli bir düzen içinde tan›t›lan yazma

eserler 17. yüzy›lda “Osmanl› Devleti” dö-

neminde haz›rland›. Lâle-i Rûmî ad› veri-

len ve vatan›n›n ‹stanbul oldu¤u bilinen

kültür lâlesi ve lâlezarîler hakk›ndaki bilgi-

ler; “Lâlenâme”lerden (risale) de¤erlerinin

belirtildi¤i “Narh Defterleri ile lâlezarîle-

rin ayl›klar›n›n kay›tl› oldu¤u “Mevâcib

Defterler”inden ve ‹stanbul’a gelen elçile-

rin an› yaz›lar› ile seyyahlar›n eserlerinden

elde edilir.

Lâle-i Rûmî topra¤›n›n uygunlu¤u ne-

deniyle vatan› ‹stanbul’da ilk olarak Eyüp

ve Kâ¤›thane vadisinde yetifltirildi.

“Gonce-i Lâlezar-› Ba¤-› Kadîm” bafll›k-

l› risale Eyüplü lâlezarîlerin adlar› ile yer-

lefltirdikleri lâlelerin adlar› ve baz›lar›n›n

da özelliklerini sunar. Risalede, farkl› kay-

naklarda Eyüplü olduklar› belirtilen baz›

lâlezarîlerin yaln›zca adlar› yaz›l›d›r. Bu

bilgiler ›fl›¤›nda, bildiride birinci bölümde;

Eyüplü lâlezarîlerin adlar›n›n ve lâleleri ile

farkl› kaynaklarda Eyüplü olduklar› tan›t›-

lan lâlezarîler ve lâleleri iki ayr› bafll›kta

sunuldu.

1- “Gonce-i Lâlezar-›
Ba¤-› Kadîm” adl› 
risalenin tan›m›
BBuulluunndduu¤¤uu YYeerr:: Millet Ktp.. A.E. Tabi-

iye
KKaayy››tt NNoo::157
MMüüeelllliiffii ((yyaazzaarr››)):: Mehmed Remzi bin

Rüfldî
‹‹ssttiinnssaahh TTaarriihhii ((yyaazz››mm yy››ll››)):: Bilinmiyor.

Risalede, baz› lâle adlar›n›n yan›nda yetifl-
tirildikleri y›l›n tarihi yaz›l›d›r.Yaz›l› en son
tarih (1725)’tir.Belirtilen son tarih risalenin
1725 y›l›ndan sonra yaz›ld›¤›n› kan›tlar. R.1

DDiill:: Türkçe. Lâlelerin adlar› ve tan›t›m-
lar›nda daha çok Farsça kelimeler kullan›l-
m›flt›r.

ÖÖllççüü:: Cilt: 207x150 mm’dir. Yazma
eserde aherli, 76’s› yaz›l› 2’si bofl 78 varak
vard›r. Tam yaz›l› sayfa 25 sat›rd›r.

YYaazz›› TTüürrüü:: Yazma. Nesih.
CCiilltt ÖÖzzeellllii¤¤ii:: S›rt› meflin, üst ve alt ka-

pak kendinden desenli yeflil ka¤›t kapl›, fli-
razeli ve mikleblidir.

EEsseerriinn MMuuhhtteevvââss›› ((iiççeerrii¤¤ii)):: Bafl (zahri-
ye) (1b) sayfas› besmele ve alt›nda “Gon-
ce-i Lâlezâr Ba¤ Gadim” yazma eserin ad›
olan bafll›k yaz›l›d›r. Sayfan›n sa¤ taraf›n-
da verev hatla beyitler s›ralan›r. (13b)’ ye

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

1- “Lâle-i Rûmî” olarak an›-
lan kültür lâlesi Baytop taraf›ndan
“Osmanl› Lâlesi ve ‹stanbul Lâle-
si” adlar›yla an›ld›. Baytop,
2000, 126.

2- Lâleler fiükufenamelerde de
(Çiçekname) tan›t›l›r. Atasoy,
2002, 343-352.

3- Narh: (f.i.) çarfl› ve pazar-
larda sat›lan mallar için resmi ma-
kamlarca gösterilen fiat. Aktepe,
1954, 115-130.

4- Mevacib: (a.i.c) maafllar,
ayl›klar.

5- Busbecq, 1968, 24-25.,
Ohssonn, 1820.

6- Millet Kütüphanesi’nde ay-
n› bafll›kta A.E.T. Tabiiye No:
172’de kay›tl› di¤er 25 varakl› ri-
salede lâlenin ünü ve lâle meclisleri
vb. tan›t›l›r. Atasoy, 2002, 348.

7- Bu tarih baz› lâlelerin adla-
r›n›n yan›nda yaz›l›d›r. 

8- Risalede yaz›l› bölümün so-
nunda Osmanl›ca kurflun kalemle
kay›tl› bulunan 75 varak yaz›s›
do¤ru say›y› yans›tmamaktad›r.
Kartotekste de 75 yk. kayd› var-
d›r.
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kadar olan bölümde yetifltirilen lâlelerin
tohumlar›na göre özellikleri, yap›lan top-
lant›lar ve lâleler için söylenen beyitler ta-
n›t›l›r. 2b sayfas›n›n sol taraf›nda üstte yu-
varlak altta sonlar› tarihle biten üçer sat›r-
l› iki s›ra yaz› Sultan III. Ahmed Han’›n
tahta ç›k›fl›na tarih düflürülmüfltür.

Yaz›; “Târih vilâdet pâdiflah âli-penâh
cihânda fiehzâde Ahmed ola flâh mülk ârâ
… vilâdet fleriflerinde üstad›m Rüfldî Ah-
med Efendi’nin güftesidir.

Cülûs-i hümayûn flevket-makrûnlar›
min-ind-illah olan tarihidir. Ahmed Essa-
lis (1703) Lihye-i flerifelerine olan tarihi-
mizdir. Hümayûn oldu hatt› padi-
flah’›n(1703)”,

Risalenin, Sultan III. Ahmed Han’›n hü-
küm sürdü¤ü (1703-1730) y›llarda yaz›ld›-
¤› anlafl›l›r.

Lâlelerin “ebced” 9 harflerine göre tan›-
t›m›na (13b) sayfas›nda Defter-i Lâlezar-›
‹stanbulî bafll›¤› alt›nda bafllan›r. (R.2)

“b”li sayfalar›n sol taraf›nda “a”l› sayfa-
lar›n ise sa¤ taraf›nda lâleleri yetifltirenle-
rin adlar› kay›tl›d›r. Eyüplü olan lâlezârîler
“Eyyûbî” olarak kay›tl›d›r. Lâlelerin tümü-
nün tan›t›m› yoktur. Baz› lâlelerin tan›t›m›
yap›l›rken baz›lar›n›n yaln›zca adlar› ka-
y›tl›d›r. Lâlenin ad› ve önemli özellikleri -
rengi, riflteleri, berkleri, vb.- daha da belir-
ginlik kazanmas› için k›rm›z› mürekkeble
yaz›l›d›r. (13b) sayfas›ndan (76b) sayfas›-
na kadar olan bölümde 1118 lâle ad› bulu-
nur. Son (hatime) sayfas›nda (76b) üç lâle
ad› ile dörtlü bir beyitle risale son bulur.

Sayfalara sonradan numara verilmifltir.

II. Eyüplü Lâlezârîler
ve Lâleleri
AA-- RRiissaalleeddee KKaayy››ttll›› EEyyüüppllüü LLââlleezzâârrîîlleerr

vvee LLââlleelleerrii::
Risalede unvan, meslek ya da adlar›yla

tan›t›lan Eyüplü Lâlezârîler, bildiride gü-
nümüz alfabesine göre adlar›n›n ya da
mesleklerinin bafl harflerinin s›ralamas›yla
sunulurken, lâleleri risaledeki s›raya göre

sunuldu.Eyüplü olduklar› belirtilmeyen
Lâlezârîler ve Lâleleri ise kaynaklardan el-
de edilen bilgiler ›fl›¤›nda ayn› düzenle-
meyle tan›t›ld›.

1-Berber Abdullah 
Çelebi Eyyûbî 
Mehmed bin Ahmed, kendi tohumu

olan çiçe¤i tan›t›rken berber Abdullah
Çelebi 

Hakk›nda; “Mecmâ’› erbâb-› zarâfet
flem’i bezm-i ashâb-› nezâket yârân-› bâ-
safân›n mahbûb’ül kulûbi Berber Abdullah
Çelebi-i Eyyûbî gül-reng-i müsellem Abdi
bunun tohumu olmak üzere flâyi’dir” diye-
rek, nâzik kiflilerin topland›¤› meclislerde
sevilen bir kifli oldu¤unu ve kendi tohumu
olan lâleyi gelifltirdi¤ini yazar.10

aa--LLââlleenniinn aadd››:: Tutiyâ-y› çeflm (240)
(göz sürmesi?) 11

TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-
lay›c› bilgi yoktur. 12

2-Hac› Ahmed Eyyûbî
aa--LLââlleenniinn aadd››:: Gül-Ruhsâr (56a) (Gül

yanakl›- Gül yüzlü) resimlidir.13 

De¤eri; Krfl. 40 14 R.3
TTaann››mm››:: Zih-i tecemmül-i zînet a’rus-›

Gül-ruhsar. Yek-rengi gül-renk ve bir kitâ-
bedir, bün beyaza karîb aç›k nebatî, berk-
leri hançerî ve beraber ve bârik, ti¤lar› zir-
i miyân›ndan keflide, fitilleri (fetil) (akç›l)
15 sar› olub tohumu hurde ve kemter, riflte-
leri beyaz girift.., bün ahvâlinden Gülflen-
efrûz deyûplüdür. Bukul flüküfe-i perverân.
Hac› Ahmed Eyyûbî’nin kendi tohumu-
dur.16

Bu nâzik Lâle-i zîba ki olmufl namî Gül-
ruhsar ola hünkâr›m›n bezminde sad flev-
kile hidmetkâr.17

aa--LLââlleenniinn aadd››:: Gülrenk Ahmedî (1722)
TTaann››mm››:: 

Vasf-› Libâs …….. gül-renk Ahmedî dü
rengi hâlis gül-renk ve beyazla telvin ider,
bergleri bâdemî ve beraber ve bârîk tîglar›

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

9- Levend, 1973, 276-7; Kut,
1991, c.3, 549-50.

10- Aktepe, Abdullah Çele-
bi’nin 18. yüzy›l›n bafllar›nda çi-
çek yetifltirmeye bafllad›¤›n›, 1725
y›l›ndan sonra flöhret kazanarak
pek çok lâle yetifltirdi¤ini adlar›n›n
Defter-i Lâlezar-› ‹stanbul’da ka-
y›tl› oldu¤unu belirtir. Aktepe,
1952, IV, 114, not 30. ‹ncelenen
risalede, Berber Abdullah Çelebi
Eyyübî ad›na kay›tl› tek lâle var-
d›r. __a (24a).

11-  ……….: Aktepe(Aktepe,
1952, IV, 114) Tutîyâ kelimesi-
nin sonunda –›- ba¤lac› olan keli-
meyi Tutîyay olarak okumufltur.
Farsça’da eliften sonra gelen ba¤-
laçlarda _ (ye) harfi kullan›l›r.
(Ensârî, 1999, 102).

12- Aktepe, Tutiya-y› çeflm
adl› lâlenin “Defter-i Lâlezar-› ‹s-
tanbul”, AE Tabiiye No:164.
18’de kay›tl› oldu¤unu, hakk›nda
aç›klay›c› bilgi bulunmad›¤›n› be-
lirtir. Aktepe, 1952, 114). Aktepe,
Berber Abdullah Çelebi’nin Mah-
bübü’l kulüb (sevilen gönüller) adl›
bir lâlesinin daha oldu¤unu anla-
t›r. Mehmed bin Ahmed, AE Tabi-
iye 162, 19-20. Aktepe, 1954-36
Millet Ktp.

13- Lâlenin resmi: “Lâle Risa-
lesi” __ no’dad›r. (1725) Baytop,
1992, 61.

14- Aktepe, 1954,c.II. 119.
15- Aktepe’nin akc›l olarak

okudu¤u kelimenin sözlükte karfl›l›-
¤› bulunamad›: Aktepe, 1952,
c.IV. 110.

16- Di¤er bir tan›t›m›, Defter-i
Lâlezar-› ‹stanbul. .68’de vard›r.
Aktepe, 1952, IV. 110.

17- Refik, 1932,51.
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n›sf›ndan keflide fitilleri sar› ve tohumun-
dan bâlâ riflteleri beyaz kitabe-i tiglar› (56a)

3-Hoca Ali Eyyûbî
aa--LLââlleenniinn aadd››:: Hânmân (27b) (Ev bark,

ocak)
TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-

lay›c› bilgi yoktur. 

4- Davud Paflazâde 
Süleyman Bey Eyyûbî 
Mehmed bin Ahmed, Davud Paflazâde

Süleyman Bey’in yetifltirdi¤i tohumlar› ta-
n›t›rken “Nesl-i âl-i Osman nebîre-i Sultan
Murad Han emîr-i merdân-› erbâb melâ-
hat esir-i meyden-› ashab-› zârafet sahib
tohm… Davud Paflazâde merhum Süley-
man Bey … Bunlar dahi sahib tohm olub
üç aded zerrine nâil olmufllard›r… ve on
bir aded Lâle-i Rûmîleri vard›r. Bin doksan
besde azm-i beka edüp Hazret-i Eyyub’da
cami’l flerifin mihrab› önünde defn olun-
mufltur.” Sözleriyle anlat›r.18

aa-- LLââlleenniinn aadd››:: Büyük –al 19a – 19b
(19a – 19b) 

TTaann››mm››:: Peyker-i nazenîn Büyük al dü
rengi aç›k gülgunî ve aç›k nebâtî ile 

mülevven bergleri gayetü’l gaye bârik
ve beraber bün aç›k nebati, fitilleri koyu
kibritî tohumundan bâlâter, riflteleri beyaz
ve bi kitâbedir ve tiglar› sülüsî kitabe çevi-
rüb sülsanî ti¤d›r. Min hays-ül-mecmû sa-
hib vâdi ve nazîrera bir âf-tâb mâh-ruh bi-
nihayedir.19

5- Dü¤meciler ‹mam›
Eyyûbde 
aa-- LLââlleenniinn aadd››:: Hayat Efzâ __ (27a)

(Hayat art›ran)
TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-

lay›c› bilgi yoktur. 

6- Eyyûbî Dede
aa-- LLââlleenniinn aadd››:: Dildûz (30a) (Gönül

eden – kalbe batan)
TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-

lay›c› bilgi yoktur. 
bb-- LLââlleenniinn aadd››:: Ferah-âver (50b) (ferah

getiren-sevinç getiren)
TTaann››mm››:: Rengi gülgûnî al mâil ziyade

beyaz ile mülevven, bergleri hançerî ve 
berber ve bârik ti¤lar› zîr-i miyan›ndan

keflide fitilleri hurde sar› tohumundan kü-

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

18- Aktepe, 1953, 97 not 6.
Bilgiler; Netayicü’l ezhar. AE.
Tabiiye, No: 162-43’ten aktarma-
d›r.

19- Aktepe, iki “Büyük-al” ol-
du¤unu, birinin Eyyûblu Davud
Pafla-zade Süleyman Bey, di¤eri-
nin fieyh Efendi taraf›ndan yetiflti-
rildi¤ini belirtir. Aktepe, 1953,97.
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T A R ‹ H ‹  K Ü L T Ü R Ü  V E  S A N A T I Y L A

20- Ferah-âver “Defter-i Lâlezar-›
‹stanbul” adl› risalede de tan›t›l›r,
Millet Ktp. AE Tabiiye 164-61. Ak-
tepe, 1953-89. Eyyubî Dede’nin “Nar
Çiçe¤i” / “Enar Çi¤çe¤i” adl› lâlesi
“Defter-i Lâlezar-› Gonce-i Ba¤-› Ka-
dîm” adl› risalede kay›tl› de¤ildir. Bilgi
için; Aktepe, 1953, 97-98. (Defter-i
Lâlezar-› ‹stanbul, Millet Ktp. AE.,
Tabiiye, 164, 5-6).

21- Aktepe: Ayn› lâleyi Kethüdazâ-
de ve Eyyûbî Dede’nin de yetifltirdi¤ini
de belirtir:Aktepe, 1953, 97-98.

22- Lâle ayn› adla “Defter-i Lâle-
zar-› ‹stanbul”, Millet Ktp. AE. Tabi-
iye 164,84’te kay›tl›d›r. Aktepe,
1954,31. Kaynaklarda Past›rmac›’n›n
Tig-i sürh (k›rm›z› (k›z›l) k›l›ç) adl›
bir lâlesi daha oldu¤u belirtilir. Aktepe,
1952, 123-4.

23- Aktepe, 1954,35 (Defter-i Lâle-
zar-› ‹stanbul, Millet Ktp. AE., Tabi-
iye, 164, 78). El… Salih A¤a Eyyû-
bî’nin Zer-pey ker (Alt›n çehreli) adl› bir
lâlesi daha vard›r. (Mehmed Aflkî, Risa-
le-i Takvim-i Lâle, ‹st. Üni. Ktp. T.Y.G
687 vrk.15b), Aktepe, 1954, 29.

24- Ümmi Sinan için bkz. Bilgin
2003, 48-51, Sinânîlik için bkz. Tan-
man, 1994, 6-8. Tekke için bkz. Tan-
man, 1994, 336-338.

25- Baytop, Nîze-i Sinân adl› lâle-
yi m›zrak ucu olarak Türkçeye çevir-
mifltir. Nize ve Sinân kelimesinin her
ikisi de m›zrak demektir. Develio¤lu
Nîze, 843; Sinân: 954, burada erkek
ad› oldu¤u da belirtilir. Nize-i Sinan
“Sinan’›n M›zra¤›” olarak Türkçe’ye
çevrilmesinin daha do¤ru olaca¤›
düflünülür. Baytop, 1992, 50.,
Develio¤lu 2000.

26- Davud Paflazâde hakk›nda bilgi
için bkz. II. Bölüm 4-15 cm.

27- Mehmed bin Ahmed,
Netâyicü’l-ezhar (1110/1699) AE.
No: 162. 107/9. Aktepe, 1952, 88.
Ayn› eserde 108’de kay›tl› Eyyublu
Elhac ‹mam Veli Efendi’nin Rûhü’l-
kulüb adl› lâlesi vard›r. B›y›kl› adl›
lâlesi Defter-i Lâlezar-› ‹stanbul, Mil-
let Ktp. AE., Tabiiye, No: 164, 13’de
kay›tl›d›r. Her iki lâle için ayr›ca bkz.
Aktepe, 1954, 37.

tah bir kitâbedir, bün sefid ve ince.
Defter-i Lâlezâr-› ‹stanbul’da Eyyûbî

Dede’nin tohumu oldu¤u belirtilir.20

7- Eyyûbîzâde
aa-- LLââlleenniinn aadd››:: Enar çiçe¤i __ (16b)

(Nar çiçe¤i)
TTaann››mm››:: Yek rengi unnabîye k›rm›z› ne-

vîndendir. Bergleri bademî içleri bir mik-
tar 

nak›sd›r ve pehnaverdir. Bün nebatî fi-
tilleri siyaha garîb mor kitâbeleri, maî tî¤-
lar› bala-i miyan›nda-i keflide.21

bb--LLââlleenniinn aadd››::Dil-rüba (30b) (Gönül
kapan-gönül alan)

TTaann››mm››:: Lâlenin tan›m› hakk›nda aç›k-
lay›c› bilgi yoktur. 

8- fieyh Osman Eyyûbî
aa--LLââlleenniinn aadd››::Gül-renk müsellim (56b)

(Gül renk veren)
TTaann››mm››:: Lâlenin tan›m› hakk›nda aç›k-

lay›c› bilgi yoktur. 

9- Past›rmac› 
(Bast›rmac›) Eyyûbî
aa-- LLââlleenniinn aadd››:: Dervifl-Pesend (29a)

(pesend=be¤enen-be¤enme)
TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-

lay›c› bilgi yoktur. 
bb-- LLââlleenniinn aadd››:: Mor (65b) “Mur-› Past›r-

mac›”.
TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-

lay›c› bilgi yoktur. Ancak “Mur-› 
Past›rmac›” ad› ile tan›t›lan lâlenin ken-

di tohumu oldu¤u anlafl›l›r.22

10- Müezzin Eyyûbî 
Pîrî Çelebi
aa-- LLââlleenniinn aadd››:: Cihan-bezdi (26b)

TTaann››mm››:: Yek- rengi koyu elmasidir,
bün sefid fitilleri siyah kitabeleri bâdemî
ve nebatîdir ve ekseriya kitabelerin silmek
adetidir. Bergleri beraber ti¤lar› balâ-i mi-
yan›nda keflide dibinin beyazl›¤› taflras›n-
dan mahsusdur.

11- Elhac Salih 
(A¤a Eyyûbî)
aa-- LLââlleenniinn aadd››::Mercan-pâre (62a) (mer-

can parças›)
TTaann››mm››:: Eyüb’tegörülen mercân-› pâre

Güvezle dönmüfl fitilleri mor, riflteki 
rengindir.23

12- Sinân (Ümmî Sinân)
lâlesidir Eyyûbî
fieyh ‹brahim Ümmî Sinan (Ö.1568)

Eyüp; Dü¤meciler mahallesi, Ümmî Sinan
soka¤›nda halen hizmet veren Halvetili-
¤in bir kolu olan Sinanîli¤in kurucusu-
dur.24.Nize-i rengin,önceleri Nize-i Sinan
olarak bilinen lâlenin, Sinan’a ait oldu¤u
kabul edilir.

aa-- LLââlleenniinn aadd››::Nize-i rengin, (73a) (Nî-
ze=m›zrak, rengin=renkli, süslü) (süslü 

m›zrak-renkli m›zrak).25

TTaann››mm››:: Davud Paflazâde Bey’inden flâ-
yidir.26 Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›klay›-
c› bilgi yoktur.

13- Eyyûbî fieyhzâde
aa-- LLââlleenniinn aadd››::Mevc-i sürûr (?) (65b)

(Sevinç dalgas›)
TTaann››mm››:: Eyyûbî fieyhzâde’nin tohumla-

r›ndand›r. Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-
lay›c› bilgi yoktur.

14- Veli Efendi Eyyûbî
(Elhac ‹mam)
Sultan Mehmed IV. Eyüb’e giderek çi-

çekçi (lâlezârî) ‹mam Hac› Veli Efendinin 
bahçesini ziyaret edip lâleleriyle ilgi-

lenmifl ve söylentiye göre o s›rada kendi-
sine baba diye hitab etti¤i belirtilir.27

aa-- LLââlleenniinn aadd››:: Müstesna (62b) (üstün-
nâdir)

TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-
lay›c› bilgi yoktur.

bb-- LLââlleenniinn aadd››:: Nûr-i bahâr (70a) (Baha-
r›n nuru- Bahar›n ayd›nl›¤›)

TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-
lay›c› bilgi yoktur.
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cc-- LLââlleenniinn aadd››:: Nûr-i cenân (71a) (Gö-
nül nuru-Gönül ayd›nl›¤›) R.b.

TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-
lay›c› bilgi yoktur.

dd-- LLââlleenniinn aadd››:: Nûr-i Cihân (71a) (Ale-
min Nûru)

TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-
lay›c› bilgi yoktur.

ee-- LLââlleenniinn aadd››:: Nûr’ul Garib (71b) Ga-
rib: gurub (batan)

TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-
lay›c› bilgi yoktur.

15- Yusuf Eyyûbî: 
Aktepe, Yusuf Efendi hakk›nda, Meh-

med bin Ahmed, Netayicü’l-ezhar Millet
Ktp. AE. Tabiye 162.84’deki bilgileri “Er-
kan-› devlet-i Mehmed Han›’n›n peder-i
sa’d-ahteri âyan-› saltanat-› cihanbanî’nin
mu’temed-i ekberi malik-i flükûfeha-i na-
dir’ül vücud merhum Koca Yusuf Efen-
di…___________ bir hidmet için mezbur
Yusuf Efendi’ye teberrüken tohumlar›ndan
bir miktar sogan verüb onlardan zuhur et-
mifltir. 1104 (1693) tarihinde vefat etmifl-
tir. Eyyûb-› Ansari’de harem kap›s› dibin-
de türbede medfundur” diyerek anlat›r.
O¤lunun da Yusuf Efendizâde nam›yla lâ-
le yetifltirdi¤ini yazar.28

aa-- LLââlleenniinn aadd››:: Aç›k lâl-› ala karîb, (14a)
(Ala yak›n aç›k k›rm›z›)

TTaann››mm››:: ‹nce ve Pâkize lâlelerdir ki
1137 senede müflahade olundu. Ser-levha-
i muhabbet sinemdedir.

bb-- LLââlleenniinn aadd››:: Al t›rnakl› (15a) F.9 ak-
çe

TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-
lay›c› bilgi yoktur. Ayn› adla Defter-i Lâ-
lezâr-› ‹stanbul’da da tan›t›l›r.

Aktepe, T›rnakl› al Yûsufî ad›yla tan›t-
t›¤› lâleyi Eyyûblu Yûsuf Efendi’nin tohu-
mu olarak belirtir.29

cc-- LLââlleenniinn aadd››:: Al Di¤er (1137). (15a)
TTaann››mm››:: Sene-i mezbûrede görülen to-

humlar›ndan bir ince ferhunde ve bir cev-
her rahflende olub per…… hayâlîde ve fli-

se-i çeflm misâlde kalan asar hüsnidirkim,
lülü-ü sa¤…nin beyana keflidedir. …… Al
di¤er Yusufî berkleri bârik ve beraber ve
badâmî t›¤lar›, sülüsânî t›¤lar› keflide bi
mesnet…. sar› ve tohum haresiyle beraber
mah-u vâk›a bi mislu…bi hanedir.

dd-- LLââlleenniinn aadd››:: Altun sar›s›. (15b)
TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-

lay›c› bilgi yoktur.30

ee-- LLââlleenniinn aadd››:: Peyk-bahar, (20b) (Ba-
har habercisi)

TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-
lay›c› bilgi yoktur.

ff-- LLââlleenniinn aadd››:: Tohum Cedîd, (1137)
(22a) (Yeni tohum)

TTaann››mm››:: Evsaf-› hüsn-ü flûh tohum-u ce-
dîd Yusuf sene-i mezburde zuhur edip, zi-
ver-i hüsn ile araste ve nigâh itibare sayefl-
tedir ki rengi koyu güvezu 31 ziyade beyaz-
la tahvil itmifl idi. Berkleri bârik ve beraber
ve ser-endar, t›¤lar› sülüsâni t›¤d›r. Fitilleri
beneffle moru riflteleri sefid ve fitili ile
reng-âmir bin ferah efzadeki kitâbedir. 

gg-- LLââlleenniinn aadd››:: Tohum Di¤er, (1137)
(22a)

TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-
lay›c› bilgi yoktur.

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

28- Aktepe 1952, 112 not 29.
29- Aktepe 1954, 28.
30- Lâleyi yetifltiren kiflinin

ad› yaln›zca Eyyubî olarak veril-
mifltir. Eyyubî’nin Yusuf Eyyubî
oldu¤unu di¤er tan›t›mlardaki ken-
di ad› tafl›mas›yla anl›yoruz.
bkz.Mur-› Yusufi 

31-  ____ kelimesi Fiflne-renk
adl› lâlenin tan›t›m›nda ____
olarak yaz›l›d›r. Mora çalan k›r-
m›z› anlam›na gelen güvez rengi
olmal›d›r.
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hh-- LLââlleenniinn aadd››:: Dürr-i fiahvar, (29a)
(Padiflaha lây›k iri inci)

TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-
lay›c› bilgi yoktur.32

››-- LLââlleenniinn aadd››:: Dil-güfla, (31b) (Gönül
açan-kalbe ferahl›k veren)

TTaann››mm››:: Yusuf Eyyûbî’nin yetifltirdi¤i
Dil-güfla adl› lâlenin özelli¤i hakk›nda
aç›klay›c› bilgi yoktur. Ancak ayn› adla
Osman Efendi’nin yetifltirdi¤i Dil-güfla’n›n
tan›m› vard›r. 

ii-- LLââlleenniinn aadd››:: Zehebî, (32a) (Alt›ndan
yap›lma) (Alt›nî?)

TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-
lay›c› bilgi yoktur. Aç›klamad; Tezkireci
Ahmed Efendi’nin ba¤çesinde görüldü,
yaz›s› kay›tl›d›r.

jj-- LLââlleenniinn aadd››:: Sincâbî, (40a) (sincab
renginde olan-kahverengi ile kurfluni aras›)

TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-
lay›c› bilgi yoktur.

kk-- LLââlleenniinn aadd››:: Âl-î-Kadir, (46b) D.45

krfl. (derecesi ve rütbesi yüksek - yüksek
rütbeli) R.7

TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-
lay›c› bilgi yoktur.33

ll-- LLââlleenniinn aadd››:: ‹zâr-› Yusufî. (48a) (Yu-
suf’un Yana¤›)

TTaann››mm››:: Yek rengi gayet gülgünü bün
sefid kitabeleri flefl berkinde dahi musavi
nim kitabe, fitilleri siyah, berkleri bârik ve
beraber bün Babuccu (Lâlezârî Babuccu)
gibidir. T›¤lar› meyan›ndan keflide.

mm-- LLââlleenniinn aadd››:: Ferah-necfl ismi evvel
Ferah-sadr (50b) Ferah: gönül aç›kl›¤›, se-
vinme, necfl; av› yata¤›ndan ç›karma, sadr;
gö¤üs, sîne, yürek. (Aç›k gönül)

TTaann››mm››:: Ferv-u pertevcam(?) Ferah-
necfl rengi aç›k güvezi ziyade beyaz ile
âmizifl ider. Berkleri bârik ve beraber ve
serttir. T›¤lar› sülüsâni t›¤ keflide ve sülüsi
kitabe çevirüb bi kitabedir. Fitilleri hurde
sar› tohumhanesiyle beraber, riflteleri se-
pid girif… bün dip tutmada Tab-âver tû-
rundad›r.

nn-- LLââlleenniinn aadd››:: Fiflne-renk, (1137) (52b)
TTaann››mm››:: Sene-i mezburda ser-zede ve

gür-zede-i uc ref’t (reft) olan fiflne-renk
tohumu ziyâde pervâr gâh-u flan ve flöhret,
râna ve hayret efzâd›r.

oo-- LLââlleenniinn aadd››:: Kibritî-zâde (55a) F.5
akçe

TTaann››mm››:: Di¤er risalede de ad› geçen lâ-
lenin özelli¤i hakk›nda aç›klay›c› bilgi
yoktur.34

öö-- LLââlleenniinn aadd››:: Gülflen-i ziya (58a) F.1.5
krfl (Gülflen; gülbahçesi, ziya; ayd›nl›k zi-
ya. Ayd›nl›¤›n gülbahçesi).

TTaann››mm››:: Ve saf Behçet pertev Gülflen-i
ziya yek rengi koyu güvez pâyin beyaz,
kitabeleri tohum hanesi dâmeninden (etek
k›sm›ndan) mâzda hafidir. Fitilleri koyu
beneffle moru tohum kaddenden bâlâce
(boyundan yüksekçe) ti¤lar› zîr-i miyan›n-
dan keflide, berkleri bârik ve beraber bün
flehinflahiye müflabih, döndükte beyaz ve
ala karib, güvez 35 ve bâz› zeman hemen
beyaz ile dahi döner.

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

32- Aktepe, Defter-i Lâlezar-›
‹stanbul’da ayn› isimli iki lâle ol-
du¤unu bunun birisi o¤lu Yusuf
Efendi-zâde taraf›ndan yetifltir-
di¤ini belirtir. Aktepe, 1952, 126.

33-  Al-i Kadir adl› lalenin
ad› Âl-i kadir olarak
yaz›l›d›r.Baytop,1998,37,R.21

34- Aktepe, 1954, 31 (Defter-i
Lâlezar-› ‹stanbul 77 a
‹st.Üniv.Ktp. T. No: 4139.

35- Güvez rengi, Aktepe cevizi
olarak belirtilir. Aktepe, 1952,
116. Güvez sözlüklerde mora
çalan k›rm›z›, koyu k›rm›z› olarak
aç›klan›r. Bkz. Türkçe Sözlük,
Türk Dil Kurumu, Ankara 1983,
c.1. 486.
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Gülflen-i ziya’n›n tohumu ilk kez Ey-
yûblü Yusuf Efendi taraf›ndan yetifltirildi36

pp-- LLââlleenniinn aadd››:: Mor-u Yusufî, (66a) F.60
akçe (Yusuf’un moru)

TTaann››mm››:: Reng-i bahar-› bag-› dil-i nur-i
Yusufî 

Rengi çürük fiflneye karib beneffle,
berkleri beraber ve bârik, pâyin beyaz, fi-
tilleri siyaha karib mor, kitabeleri mâî ve
badamî ve birunundan mahsus, ti¤leri zîr-
i miyan›ndan keflide, dü rengi beyaz ve
beneffle ve kendi rengi ile dönüb da…n›n-
dan beyazl›k ile kitabesi rengi nümâyan
olarak miyan›nda karib mahalle dek gelür,
mücellâ ve tabdar ve bi-nazidir ki ve saf›n-
la denmifltir.37 Miyan-› nazikünde flive-ü
naz-u ifl ve bellidür. Huflunet hiddet ol
flûh-› sitem kerde cibillidir.

rr-- LLââlleenniinn aadd››:: Mir-i ezhar (67a) (Mir;
bafl-vali-amir, çiçeklerin ?)

TTaann››mm››:: Gulguniye mail aç›k güvezdir-
ki beyaz ile tahvil idub.

ss-- LLââlleenniinn aadd››:: Neflat-efgen (69b) D.60
Akçe.(Neflat; zevk, efgen; azaltan, düflüren)

TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-
lay›c› bilgi yoktur.38

flfl-- LLââlleenniinn aadd››:: Nize-i rengin (73a) (Süs-
lü m›zrak)

TTaann››mm››:: Nize-i rengin adl› lâlenin tohu-
munun Ümmü Sinan’a ait oldu¤u Eyyû-
bî’nin ayn› lâleyi yetifltirdi¤i Sinan lâlesi-
dir, aç›klamas›ndan anlafl›l›r.39

tt-- LLââlleenniinn aadd››:: Nize-i lâl-in-i Yusufî,
(74a) (Yusuf’un k›rm›z› m›zra¤›)

TTaann››mm››:: Metanet üzere. Lâlenin özelli-
¤i hakk›nda aç›klay›c› bilgi yoktur.40

B- Di¤er Risalelerde 
Eyyûbî olduklar› 
belirtilen, “Gonce-i 
Lâlezar-› Ba¤-› Kadîm”
adl› risalede ise 
yaln›zca adlar› 
kay›tl› Eyüplü 
lâlezârîler ve lâleleri

1- Tanburî-zâde 
(Tanburî-zâde Eyyûblu
Mustafa Çelebi)
Aktepe, “Netayicü’l ezhardan, zümre-i

flükûfeciyan›n zarif ve lebîbi f›rka-i ezhari-
yan›n reflid ve necîbi maarif ve fünûnun
sahib-i talidi Tanbûri-zâde Eyyûbî Musta-
fa Çelebi (nin) dokuz adet rûmi lâlesi var-
d›r” diyerek anlat›r.41

aa-- LLââlleenniinn aadd››:: Nize-i sim. __ (73b) (gü-
müfl m›zrak)

TTaann››mm››:: Lâlenin özelli¤i hakk›nda aç›k-
lay›c› bilgi yoktur.Tanburî-zâde’nin tohu-
mu oldu¤u belirtilir. ‹smi Pirî Pafla-zâde
Esseyyid Mehmed Bey (El-cemâli) taraf›n-
dan konuldu¤u kay›tl›d›r.42

2- Yusuf Efendi-zâde: 
Yusuf efendi-zâde ad›yla Yusuf Eyyû-

bî’nin o¤lunun da lâle yetifltirdi¤i belirtilir.43

Risalede Yusuf Efendi-zâde, Ahmed

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

36- Aktepe, 1952,
116, (Defter-i
Lâlezar-› ‹stanbul,
73-74).

37- Mur-i
Yusufî’nin Eyyublu
Yusuf Efendi’nin tohu-
mu oldu¤u kendi ad›y-
la an›lmas›ndan an-
lafl›l›r. Kaynaklarda
farkl› aç›klamalar var-
d›r. Aktepe, 1952, 120

38- Defter-i
Lâlezar-› ‹stanbul’da
s.90’da da ad› geçen
lâlenin tan›m› yoktur.
Aktepe, 1952, 123.

39- Risaledeki özel-
likler II. Bölüm 12.
bafll›kl› yaz›da tan›t›l-
d›.

40- Aktepe; Nize-i
Yusufî ve Nize-i la’lin-

i Yusufî adl› lâlelerin farkl› kaynak-
larda oldu¤unu belirtir. Aktepe,
1953, 96. Yusuf Eyyubî’nin di¤er
kaynaklarda ad› geçen lâleleri; Ey-
yubî kibritî k›rlang›ç, ser-efraz-›
Eyyubî, Aktepe, 1953, 88 not.2.,
Ferah-dil; Aktepe, ayn› eser 98., Âl-
i Yusufî, Aktepe, 1954, 26., Eyyubî
turuncu, Aktepe, ayn› eser, 30.

41- Aktepe, 1952, 123 not. 36.
‹nceleme yap›lan risalede Tan-
burîzâde ad›yla sunulan 20 lâle
vard›r. Hangilerinin Eyyûbî Mus-
tafa Çelebi’nin olduklar› belirtil-
mifltir.

42- Aktepe, 1953,104.
(Netayicü’l-ezhar, s.19.60) Aktepe,
Eyyûbî Mustafa Çelebi’nin “Toz-
koparan-› Tanburî” adl› bir lâlesini
daha tan›t›r. Aktepe, 1954, 34.

43- Aktepe; “o¤lunun dahi
Yusuf Efendi-zâde nam›yle birçok
lâle so¤anlar› elde etmifl oldu¤unu
görüyoruz” diyerek yazar. Aktepe,
1952, 112 not 29.
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A¤a Yusuf Efendi-zâde, ayn› kifli olmas›
gereken Hac› (Elhac) Ahmed A¤a Yusuf
Efendi-zâde ve Ali A¤a Yusuf Efendi-zâde
adl› lâlezârîler ve lâleleri ile karfl›lafl›l›r.
Aktepe, o¤lu diyerek verdi¤i Yusuf Efen-
di-zâde ad›na karfl›l›k burada iki ayr› kifli
oldu¤u anlafl›l›r.

Yusuf Efendi-zâde; Dürr-ü flehver (flah-
var) (29a) ad›nda yetifltirdi¤i lâleyi, Yusuf
Eyyûbî’nin de yetifltirdi¤i ayn› sayfada ka-
y›tl›d›r.

3- Hac› (Elhac) Ahmed
A¤a Yusuf Efendi-zâde 
Befl lâle ad› vard›r.
aa))LLââlleenniinn aadd››:: Pinyal(?) (19a) tan›m›

yoktur.
bb))LLââlleenniinn aadd››:: fiems-i cihan (42a). Ci-

han günefli. Tan›m› yoktur.
cc))LLââlleenniinn aadd››:: Mecnûn. (61a). TTaann››mm››::

Nâm-› di¤er “Deli Ferid”dir ki, bir günde
birkaç renkle celü-u kâr olub tebdül câme
ider.

dd))LLââlleenniinn aadd››:: Nâz-› âlûde, (67a) (cilve-
li-nazl›-naz kar›flm›fl). Tan›m› yoktur.

ee))LLââlleenniinn aadd››:: Neflât-efza, (69b) (sevinç
art›ran). Tan›m› yoktur.

4- Ali A¤a Yûsuf 
Efendi-zâde
aa))LLââlleenniinn aadd››:: Mutarrî, (63a) (Tâne).

Tan›m› yoktur.
bb))LLââlleenniinn aadd››:: Matlub, (63a) (‹steni-

len). Tan›m› yoktur.

C- Di¤er risalelerde
tan›t›lan Eyyûblü 
lâlezâriler 
ve lâleleri

1-Eyyûblu Aflç› Hüseyin 
(ö: 3.Ramazan 1093) (5 Eylül 1682).

Aktepe, Aflç›-Moru adl› lâleyi yetifltirdi¤i-
ni düflünmektedir 44.

2-Eyyûbî Aflç› fiaban 
Eyyûbî Aflç› fiaban’da flöhret bulan Mü-

lûkî adl› tohum Hamamc› Mehmed Ça-
vufl’undur.45

3-Eyyûblu Pafla-
zâde’nin amca o¤lu
“‹brahim Bey Al›” adl› lâlenin Eyyûblu

Davud Pafla-zâde’nin amcas›n›n o¤lu 
taraf›ndan yetifltirildi¤i yaz›l›d›r.46 R.9.

4-Eyyûblu Türk Ömer 
Gülflen-pîra adl› lâlenin, ‹mam Hasan

Câbi Efendi taraf›ndan ekilip yetifltirildi¤i
ününün ise Eyyublu Türk Ömer’de duyul-
du¤u belirtilir.47

5- Eyyûblu Bal›kç› Safer
(ö. 1090-Mart 1679) Üç aded katmerli

Ka¤›thane lâlesini yetifltirdi.48

III De¤erlendirme,
Eyüb, Fatih Sultan Mehmed Han’›n ‹s-

tanbul’u Fethiyle “Hazret-i Halid” (Eyüb
Sultan)’›n kabrinin bulunmas›n› ve bölge-
nin gelifltirilmesini istemesiyle ‹stanbul’un
ilk sur d›fl› özellikle de dînî merkezi oldu.

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

44- Aktepe, 1954, 36.
45- Aktepe, 1953, 102.
46- Aktepe, 1954, 32.
47- Aktepe, 1954, 25-26.
48- Aktepe,1952,88
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Yüzy›llar içinde, ba¤ ve bahçeli konut,
köflk, yal› ve sahil saraylar›yla 49 k›sa süre-
de geliflen önemli semt bugün de ayn›
özelli¤ini korumaktad›r.

Ba¤ ve bahçeli yap›lar yerlerini yavafl
yavafl apartmanlara devrettiyse de mezar-
l›klar›yla Eyüp ‹stanbul’un en yeflil semtle-
rinden biridir.

Lâle-i rûmî ad› verilen Osmanl› lâlesi-
nin de ‹stanbul’a en çok Eyüp’te yetifltiril-
di¤i 17. ve 18. yüzy›llarda risalelerde ka-
y›tl›d›r. 

Arapça’da Allah, hilâl ve lâle sözcükle-
rinin lam, elif ve he harfleriyle yaz›l›yor
olmas› (Ebced hesab›yla 66) çiçekler için-
de lâleye ayr› bir önem kazand›rd›, 50 bu
nedenle dönemin din büyüklerinin Tekke
ve Camii bahçelerinde lâle yetifltirerek
bahçelere cennet bahçesi görünümü ver-
dikleri de anlat›l›r. Tek bir sap üzerinde
tek bir çiçek açan “lâle” birli¤in “Tevhid”
sembolü olarak da de¤er kazand›.

Lâle risalelerinde Lâle-i Rûmî’yi ‹stan-
bul’da ilk yetifltiren kiflinin, Kanunî Sultan
Süleyman Han’›n hüküm sürdü¤ü y›llarda
fleyhû’l ‹slam görevi yapan ve Sütlüce’deki
evinde yaflam›n› sürdüren Ebûsuûd Efendi
oldu¤u yaz›l›d›r.51

Mehmed Remzi bin Rüfltü, (73a) Nize-
i rengin adl› lâleyi Sinân lâlesidir, Eyyûbî
diye tan›t›rken, Davud Pafla-zâde Beyden
tohumu al›nd›¤›n› aç›klar.

Lâle mecmuas›”nda 34 no’yla resmi ta-
n›t›lan Nize-i Sinân adl› lâle ile Eyyûbî’nin
Davud Pafla-zâde’den tohumunu alarak
gelifltirdi¤i Nize-i rengin adl› lâlelerin as›l
yetifltirilifli, Eyüb’te Sinânîlik Tekkesi’nin
kurucusu “Ümmî Sinân” (1485-1568) ol-
mal›d›r.52

16. yüzy›ldan bafllayarak 18. yüzy›l›n
sonlar›na kadar Eyüp’te lâlezârîlerin ve ye-
tifltirdikleri lâlelerin say›s›n›n gittikçe art-
t›¤› izlenir. Yaln›zca incelenilen risalede,
Berber Abdullah Çelebi Eyyûbî 1, Hac›
Ahmed Eyyûbî 2, Hoca Ali Eyyûbî 1, Da-
vud Pafla-zâde Süleyman Bey Eyyûbî 1,

Dü¤meciler ‹mam› Eyyubde 1, Eyyûbî
Dede 2, Eyyûbîzâde 2, fieyh Eyyûbî 1,
Past›rmac› Eyyûbî 2, Müezzin Eyyûbî Pîrî
Çelebi 1, Elhac Salih A¤a, Sinan Ümmî 1,
Eyyûbî fieyhzâde 1, Veli Efendi Eyyûbî 5,
Yusuf Eyyûbî 22, Eyyûbî olarak belirtilen
16 kifli ismi ve 44 lâle çeflidi vard›r. Eyyû-
bî olduklar› belirtilmeyen Tanburîzâde ve
Yusuf Eyyûbi’nin o¤ullar›yla birlikte risa-
lede ad› geçmeyen Eyyûbî Kara Mustafa,
(Sagar-› Mustafa) Eyyûbî flehzadenin
mahdumlar›ndan Yezid Eyyûbî, Eyüb
Efendizâde Hüseyin A¤a 53 ve Aktepe’nin
di¤er lâle risalelerinden tan›tt›¤› Eyyûbî
Aflç› Hüseyin, Eyyûbî Aflç› fiaban, Eyyûb-
lü Davud Pafla-zâde’nin amcao¤lu, Eyyûb-
lü Türk Ömer, Bal›kç› Safer adlar›, konu
ile ilgili tüm yazma eserlerin incelenmesi
sonucunda say›n›n daha da artarak zen-
ginleflece¤i görülmektedir.

Eyüb Kad› sicilleri No: 188’de kay›tl› ve
10 fievval sene 1164/1751 tarihli belgede
Hazret-i Eyyûbe’l Ensârî (R.A) Kasabas›
Servi Mahallesi’nde sakin iken vefat eden
flüküfeci (Çiçekçi) Mehmed A¤a ‹bn-i Ab-
dullah’›n yetifltirdi¤i yüz kadar lâlenin ad›
yaz›l›d›r.54

Eyüp, Lâle-i Rûmî’nin ilk yetifltirildi¤i

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

49- Artan, 1993, 106.
50- Sakao¤lu, 1994, 178,

182, Haz. Arma¤an, Yaz. Ay-
vazo¤lu, 2000. 110

51- Tabib Mehmed Aflkî,
Mi’yarü’l-ezhar, Millet ktp. A.E.
Tabiiye . 167, 5-7.

Aktepe, 1952, 86. Baytop,
1998, 4-5. Atasoy, 2000, 346-7.

52- Baytop, 1998,50.Gürel,
2001, 2-10.

53- Sakao¤lu, 1994, 509-
512.

54- Hazarfen, 1995,137, 300.
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semtlerden oldu¤u gibi Lâlezârîleri ve ye-
tifltirilen lâle say›s›n›n çoklu¤uyla da çi-
çekçilik alan›nda ‹stanbul’un en önemli
semti olma özelli¤i kazan›r.

ÖNER‹LER
YYaapp››llmmaass›› GGeerreekkeennlleerr::

••Eyüp’te Lâlezârîlerin özellikle kendi

tohumlar› olan lâlelerin yeniden yetifltiril-

meleri – genellikle lâlezârîlerin adlar›n› ta-

fl›r- 
••Bahariye adalar›ndan birinin “Müze

Bahçe” olarak de¤erlendirilmesi. (‹talya,

Latina’daki “Ninfa” bahçesi ya da M›s›r

Asuan’daki adalardan birinin botanik bah-

çesi konumuna getirilmifl oldu¤u gibi. Hol-

landal› 0.6. Busbecq’in ‹stanbul’dan getire-

rek dikilen lâlelerin bulundu¤u alan lâle-

bahçe müzesi olarak hâlâ korunmaktad›r.

••Adalardan di¤erinde Osmanl› Mima-
risi özelli¤i tafl›yan “Kültür Sanat” evi ya-
p›larak, tan›m› bilinen ancak resimleri
mevcut olmayan lâlelerin çizimleri yap›la-
rak kültür evinde sergilenmelerinin sa¤-
lanmas›. Yine ayn› adada dinlenme me-
kanlar›n›n yap›lmas›.

••Eyüp’ten adalara motorsuz deniz araç-
lar›n›n kullan›m›yla –küçük tekneler, pere-
meler, tenteli sandallar, yelkenliler- ulafl›-
m›n “Türk Sanat Müzi¤i” eflli¤iyle sa¤lan-
mas›.

••Eyüp’ün “Lâle-i Rûmî’nin ‹stanbul’da
yetifltirildi¤i ilk semtlerden biri olmas› ne-
deniyle, lâlenin sembol olarak kullan›lma-
s›.

••23 Nisan gösterilerine kat›lan Hollan-
da çocuklar› forlklor ekibi iki y›ld›r göm-
leklerinde lâlelerle Hollanda yaz›s› ve el-
lerindeki lâleler ile Osmanl›lar’dan kazan-
d›klar› bu kültürü yaflatt›klar› halde, bizim
çocuk forklor ekiplerimizle kendi kültürü-
müz olan lâle sembolü hiçbir y›l gösterime
sunulmamaktad›r.

Dile¤im, Eyüp’te lâleyi sembolize eden
çocuk forklor ekibinin kurulmas› ve ata
yâdigâr› bu kültürün gelecek kuflaklara ak-
tar›lmas›d›r.

KAYNAKLAR
YYaazzmmaa EEsseerrlleerr::
Mehmed Aflkî (Tabib), Takvimü’l-kibar

fi miyâri’l-ezhar (1193/17779) Millet Ktp.
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T A R ‹ H ‹  K Ü L T Ü R Ü  V E  S A N A T I Y L A
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M‹HR‹fiAH 
VAL‹DE SULTAN 

TÜRBES‹ 
YAZILARI

Yrd. Doç.Dr. Ali R›za ÖZCAN

Z

1988 MSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatlar› Bölümü’nden mezun oldu. 
1989 y›l›nda Yüksek Lisans, 1996 ‘da “Türk Nesta’lîk Ekolü” adl› eser çal›flmas›yla 

Sanatta Yeterlilik diplomas› almaya hak kazand›. 1997 y›l›nda  Prof. Dr. Ali Alparslan’dan 
Ta’lîk, 2001’de Hattat Hüseyin Kutlu’dan Sülüs-nesih yaz›lar›ndan icazetnâme ald›. 

Çeflitli karma sergilere kat›ld› ve yaz› müsabakalar›nda ödüller ald›. 
Muhtelif dergilerde yaz›lar› yay›nland›, sempozyumlara kat›ld›.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Geleneksel Türk El Sanatlar› Bölümü’nde Yard›mc› Doçent olarak görev yapmaktad›r.

410



Eyüp’te  Bostan ‹skelesi Soka¤› üzerin-
de bulunan Mihriflah Valide Sultan Türbe-
si, Sultan III. Mustafa’n›n bafl kad›n› ve
Sultan III. Selim’in annesi olan Mihriflah
Valide Sultan, taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.
18. yüzy›l›n sonlar›nda Arif A¤a’n›n hassa
mimarbafl›l›¤› s›ras›nda infla edilen türbe,
Osmanl›- barok mimarisinin en önemli ör-
neklerindendir ve 10 m. 20 cm. çap›nda
daire üzerinde 12 kenarl› bir plâna sahip-

tir.1 ‹maret, sebil, çeflme, mektep ve türbe-
den meydana gelen külliyenin inflas›na
1207/1792’de bafllanm›fl ve 1210/1795’de
bitirilmifltir. 

Tebli¤imize konu olan Mihriflah Valide
Sultan Türbesi’nin yaz›lar›, Türk hat sana-
t› tarihinde ekol sahibi hattatlar›m›zdan
Mahmud Celâleddin Efendi’ye (? – 1245/
1829) aittir. 

Da¤›stanl› (Kafkasya) olan Mahmud
Celâleddin Efendi’nin do¤um tarihi belli
de¤ildir. Ancak bu konuda Say›n U¤ur
Derman, “Do¤um y›l› belli olmamakla bir-
likte gördü¤ümüz 1188/1774 senesinde
yaz›lm›fl mükemmel bir murakkaas›ndan
1163/1750 tarihi civar›nda do¤du¤u neti-

cesini ç›kar›yoruz”2 demektedir. Ailesiyle
‹stanbul’a gelen Mahmud Celâleddin, ön-

E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U I X
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1 Dünden Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, Tarih Vakf›
Yay›nlar›, C.5 , s.459-61

2 U¤ur Derman, Sabanc›
Koleksiyonu, Akbank Yay›nlar›,
‹stanbul 1995, s. 104

3 Ali Alparslan, Ünlü Türk
Hattatlar›, Kültür Bakanl›¤›
Yay›nlar›, Ankara 1992, s.102

Mihriflah Valide Sultan
Türbesi

Türbenin d›fl cephesinde
yer alan Kasâs Sûresi 
88. ayet



ce Ak Molla Ömer Efendi’ye daha sonra
Abdüllâtif Efendi’ye devam ederek bir
miktar sülüs-nesih yaz› meflk etmifltir. Asa-
bî ve sert mizaçl› oldu¤u için Yamakzâ-
de’nin  kendisini derse kabul etmedi¤ini,
müracaat etti¤i Ebubekir Raflid’in “‹yi yaz-
mak için çok yazmak gerekir” diyerek na-
zikçe bafl›ndan savd›¤›  kaynaklarda yaz›-

l›d›r.3 Bu yüzden kimsenin talebesi say›l-
maz. Ancak hat sanat›na öyle afl›kt›r ki ya-
z›dan vazgeçmez ve azimle çal›flarak yaz›-
y› kendi kendine ö¤renmeye çal›fl›r. Sülüs-
nesih yaz›lar›nda fieyh Hamdullah ve Ha-
f›z Osman’› kendisine rehber edinerek
onlar› takliden yaz›lar yazm›fl ve yaz›s›n›
ilerletmifltir. Bu iki yaz› çeflidinde Haf›z
Osman yolunda eserler veren Celâleddin
Efendi’nin as›l üstünlü¤ü celî sülüstedir ve
bu yaz›da ekol sahibi bir hattatt›r. Ancak
yolu ö¤rencilerinden sonra takip edilme-

mifl ve ekolü Mustafa Râk›m ekolü karfl›-
s›nda tutunamam›flt›r. 

Esma ‹bret Han›m, efli ve en meflhur
ö¤rencisidir. Ayr›ca Mehmed Tâhir Efen-
di önde gelen talebelerindendir. 1245/
1829’da vefat eden Mahmud Celâleddin
Efendi Eyüp’te Niflanc› Mahallesinde fieyh
Murad Dergâh› haziresine defnedilmifltir.
Çeflitli müze ve koleksiyonlarda mushafla-
r›, dua mecmualar›, k›t’alar›, murakka’lar›
ve hilyeleri bulunan  Celâleddin Efen-
di’nin iki adet kuflak yaz›s› yazd›¤› bilin-
mektedir. Bunlardan Aziz Mahmud Hüda-

yi Türbesi4 içerisinde yer alan kuflak yaz›-
s› s›va üzerine kalem ifli olarak uyguland›-
¤› için bozulmufltur. Tebli¤imizin konusu
olan kuflak yaz›s› ise mermere mahkûk ol-
du¤u için bozulmadan sa¤lam bir flekilde
kalm›flt›r. Yaz›lar›n as›l kal›plar›n›n nerede
oldu¤u hakk›nda bir bilgimiz yoktur. 

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

4 Muhiddin Serin,  Hat
Sanat› ve Meflhur Hattatlar,
Kubbealt› Yay›nlar›, ‹stanbul,
s.158

Mihriflah Valide Sultan
Türbesi içinden bir

görünüfl

Girifl kap›s›n›n üst
k›sm›nda Haflr Sûresi 

2. ayet
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Mahmud Celâleddin’in Hüdayi Türbe-
si’ndeki kuflak yaz›s›n› saymazsak abide
üzerindeki yaz›lar› Mihriflah Valide Sultan
Külliyesi’nde bulunmaktad›r. Tebli¤imiz-
de yaln›zca Türbe üzerinde yer alan yaz›-
lar hakk›nda bilgi vermeye çal›flaca¤›z. 

Türbenin d›fl cephesinde yer alan tek ya-
z›, girifl kap›s› üzerindedir. “Kasas” sûresi-
nin 88. ayeti  55 cm. X 132 cm.lik dikdört-
gen form içerisine 3.5 cm.lik kalem kal›nl›-
¤› ile yaz›lm›flt›r. Zemini boyanmay›p ka-
bartma olan celi sülüs yaz› alt›n varakl›d›r. 

Türbe içerisine girildi¤inde girifl kap›s›-
n›n üst k›sm›nda “Haflr” sûresinin 2. ayeti
32 X 155 cm ölçü içerisine yine celî sülüsle
ve 2,4 cm.lik kalem kal›nl›¤› ile yaz›lm›flt›r. 

Kuflak yaz›s› iç mekân› ayd›nlatmak ama-
c› ile kullan›lan revzenlerle alt k›s›mda bulu-
nan pencerelerin aras›nda yer almaktad›r. 

Burada 30 ayetten müteflekkil “Mülk”
sûresinin tamam› yaz›l›d›r. Üç yüz befl ke-
lime, bin üç yüz on üç harften meydana
gelen ve Tebâreke, Mania, Münciye, Mü-

cadele, Vak›ye ve Mennea5 da denilen sû-
re; 70 cm X 245 cm. ölçülerinde 12 pafta
halinde ve 2,4 cm kalem a¤z› kal›nl›¤› kul-
lan›larak iki sat›r halinde yaz›lm›flt›r. Yaz›,
kap› giriflindeki “Haflr suresinin” üstündeki
paftadan ve sa¤ taraftan bafllayarak pence-
re üstlerindeki paftalarda devam etmekte
ve giriflin solunda tamamlanmaktad›r. 

Paftalardaki sat›rlar› ikiye ay›ran perva-

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

5 M. Hamdi Yaz›r, Hak
Dini Kur’an Dili, Eser Neflriyat
Yay›nlar›, ‹stanbul 1971, C.7,
s.5149

Aziz Mahmud Hüdayi
Türbesi kuflak yaz›s›ndan
detay

Mihriflah Valide Sultan
Türbesi içinden bir
görünüfl

413



z›n kal›nl›¤› 1,5 cm.dir. Pervaz yer yer
harflerin müdahalesiyle bozulmufltur. Ya-
z›, ustal›kla mermere hakkedilmifltir. Ze-
mini boyanmayan kuflak yaz›s› alt›n varak-
l›d›r ve halen iyi bir durumdad›r.

Kufla¤›n tamam› toplam 29.40 m.’dir.
Metnin iki sat›r halinde yaz›ld›¤› düflünü-
lürse yaklafl›k 59 metrelik bir yaz› oldu¤u
görülür. Mülk Sûresi bu 59 metre içine ya-
z›lm›flt›r. Kuflak yaz›s›n›n sonunda imza ve
tarih kayd› vard›r. Buradaki 1210/1795 ta-
rihi ayr›ca türbenin infla tarihini verir.
Mihriflah Valide Sultan, türbenin inflas›n-
dan 10 y›l sonra, 1805’te vefat etmifltir.

Türbe içerisinde kuflak yaz›lar›n›n üs-
tündeki pencerelerin aralar›nda bulunan
çaplar› yaklafl›k 60 cm olan ‹sm-i Celâl,
‹sm-i Nebî, Çehâryâr-› güzîn, Hasan, Hü-
seyin, Sa’ad, Saîd, Talha ve Zübeyir isim-
leri ile celî sülüs kuflak yaz›s› Mahmud Ce-
lâleddin ekolünün bütün özelliklerini tafl›-
maktad›r. 

Mahmud Celâleddin Efendi’nin bu ya-
z›lar› yazmadan evvel daha önce yaz›lm›fl
kuflak yaz›lar›ndan haberdar oldu¤u bun-
lar› gördü¤ü ve inceledi¤i muhakkakt›r.
“Mülk” sûresi yaz›l› türbelerden, 1619 tari-
hinde yap›lan Sultan I. Ahmed Türbesi’nin

çinileri üzerindeki kuflak yaz›s› ile Hatice
Turhan Valide Sultan (1095/1683) Türbe-
si içinde yer alan 17. yüzy›l çinileri üze-
rinde bulunan ve hatlar› Teknecizâde
Mustafa Çelebi’ye ait kuflak yaz›s›yla, Sul-
tan I. Abdülhamid Han Türbesi’nin kuflak
yaz›s›n› yazan Edirneli Emin Efendi’ye ait
1149/1736 tarihli kuflak yaz›lar›n› muhte-
melen görmüfl olmal›d›r ki, afla¤›da tespit
etmeye çal›flt›¤›m›z özelliklerin bir k›sm›
bu yaz›larda mevcuttur. 

Mahmud Celâleddin Efendi’nin kuflak
yaz›s› incelendi¤inde: 
* Yaz›n›n meyli azd›r.
* Noktalar kare fleklindedir. Baz› yerde ise
noktalar yuvarlak fleklindedir. Noktalar
gayr› muntazam flekilde konulmufltur.
* Harekeler azd›r. Ancak tezyinî iflaretler-
den tirfil bolca kullan›lm›flt›r.
* Hareke kalemi kal›nl›klar› muhteliftir. Ba-
z› harekeler 1,2 cm baz›lar› 1,5 ve baz› ha-
rekeler de 2 cm.lik kalemle konulmufltur.
* Harfler yerine göre büyük ve küçük ya-
p›lm›flt›r.
* fieddeler de yaz›daki bofllu¤a göre bü-
yük veya küçük yap›lm›flt›r.
* Cezimler baz› yerde içi bofl yuvarlaklar
fleklindedir.
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* Zülfeler keskindir.
* Yaz›n›n teflrifat›na tam riayet edilmemifltir.
* 3. ve 12. paftan›n üst sat›r›nda harflerin
da¤›l›m› seyrektir.
* 4, 8, 9 ve 10. paftalar s›k›fl›k tertip edil-
mifltir.
* Küplü harfler yaln›zca 2 kere kullan›l-
m›flt›r. (3. paftada “ha” küpünde ve 12.
paftan›n sonunda) 
* ‹mza kalemi yaz›da kullan›lan kalem a¤-
z› kal›nl›¤› ile yaz›lm›flt›r.
* M. Celâleddin, “Boru kefleri” kullanmay›
tercih eden bir hattatt›r. Kuflak yaz›s›nda
8 adet “Boru kef” kullanm›flt›r.
* Mahmud Celâleddin’in yaz› anlay›fl›na
göre, yaz› harflerden meydana gelir. Hare-
ke ve tezyinî iflaretlere ihtiyaç yoktur.
Onun yaz› anlay›fl›na göre esas önemli olan
harflerin anatomisi ve bünyesidir. Harflerin
tek bafllar›na durufl güzelli¤i önceliklidir.
Yaz›n›n bütününde harflerin  dengeli da¤›-
l›m›na çok fazla özen göstermez.

Kendisi de hat sanat›yla u¤raflm›fl olan
‹. Hakk› Baltac›o¤lu,  “Türklerde Yaz› Sa-
nat›” adl› kitab›nda, “Onun celîlerinde,
Râk›m celîlerinde hep görüldü¤ü gibi ye-
rine göre duraklama, geniflleme yoktur.
Tersine harfler yaz›ld›ktan sonra donup
kalm›fllard›r. Celâleddin’e göre her harfin
yaln›z bir tek duruflu, onun bir tek güzelli-
¤i vard›r…Celâleddin’e göre istif;  harfle-
ri, kelimeleri sanki birbirleriyle hiçbir ilifl-
kileri yokmufl gibi, birbiriyle anlaflmadan
birbiriyle kak›flma durumunda üst üste
dizmektir. Böyle olunca yaz› durgunlafl›-
yor, Yâkut yaz›s›n›n karakterini and›r›yor.
Celâleddin, celî yaz›da duruflla istifi gü-
zellik kaynaklar› olarak tan›mayan bir sa-
natç›d›r. Eserlerinde harekelere, tezyinî
iflaretlere karfl› gösterdi¤i o eflsiz çekin-
genlik de sanat içinde tak›nt›lara bezeme-
lere de¤il, gövdeye verdi¤i önemi göste-
rir…Bu flâyân-› hayret intizam, denge ve
keskinlik sayesinde yaz›lar›yla sizi hayrete

düflürerek teshîr eder yani büyüler” der.6

Mahmud Celâleddin kudretli bir ele, ti-

tiz ve sanatkâr bir ruha sahiptir. Yaz›lar›n-
da kararl›l›¤›, titizli¤i ve kaleminin tered-
dütsüz yürüyüflü hissedilir. Râk›m ekolünü
benimseyip o vadide eserler vermemesi
Celâleddin Efendi’nin sanat›n› küçültmez.
Son devrin büyük hat üstad› Hezarfen
Necmeddin Okyay’da  Celâleddin Efen-
di’nin sanat kudretine dikkati çekerek,
“Mahmud Celâleddin o derece kuvvetli
bir ele sahipti ki, sülüste Haf›z Osman; ce-
lîde Mustafa Râk›m yolunda yürüseydi her
ikisinin de hat tarihinin sayfalar› aras›nda
adlar› bile an›lmazd›.” diyerek onun sanat
gücünü teslim etmektedir.

Ancak çal›flmalar›m›z esnas›nda yaz›n›n
estampajlar›n› al›rken afla¤›dan bak›ld›¤›n-
da hemen fark edilemeyen baflka bir imza-
ya daha rastlad›k. Sütun bafll›¤›n›n arka-
s›nda kalan ve 6 mm. lik kalemle konulan
bu imzada, “Resemehû Mehmed fievki”
yaz›l›yd›. Yani “Mehmed fievki taraf›ndan
resmedildi” anlam›na gelen böyle bir ibare
bir kuflak yaz›s›nda ilk defa karfl›m›za ç›k-
maktad›r. 

Hat sanat›nda imza, yani ketebe koyma
flekli bafll› bafl›na bir meseledir. Bu konuda
Mahmud Bedreddin Yaz›r, “Kalem Güze-
li” adl› eserinde “Hattatlar, yazd›klar› yaz›-
lar› ekseriya “bunu yazd›” demek olan “ke-
tebehû” kelimesiyle birlikte yazarlar ki;
buna ketebe koymak, ketebe yazmak, ke-
tebe atmak, k›saca “ketebe” derler. Kete-
belerde hattatlar; (noktalad› anlam›na ge-
len ) nneemmeekkaahhûû, (yazan kendinden bir söz
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6 ‹. H. Baltac›o¤lu,
Türklerde Yaz› Sanat›, Ankara
Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi
Yay›nlar›, Ankara 1958 

415

Esseyyid Mehmet fievki
Efendi’ye ait imza



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

416

Mihriflah Valide Sultan
Türbesi kuflak yaz›lar›



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

417

Mihriflah Valide Sultan
Türbesi kuflak yaz›lar›



kat›yorsa) hhaarrrreerreehhûû, (harekeli yazm›fl ise)
rraakkaammeehhûû, (tevazu için yahut karalama
yapt›ysa) sseevvvveeddeehhûû, (meflk olmak üzere
yahut meflke bakarak yazd›ysa) mmeeflflflfleekkaa--
hhûû, (istinsah yani kopya ederek yazd›ysa)
nneesseehhaahhûû, (sat›ra dizdi¤ini ifade ediyorsa)
ssaatteerraahhûû, (aynen taklit ederek yazd›ysa)
kkaalllleeddeehhûû veya nnaakkaalleehhûû gibi ibareler kul-

lan›rlar”7 demektedir. Ancak uygulamada
bu tasnife uyulmam›fl, hattatlar istedikleri
kelimeyi kullanm›fllard›r. 

Yine hattatlar tevazu cümlesinden ol-

mak hasebiyle, imzalar›n› yazd›klar› yaz›
kal›nl›¤›ndan çok daha küçük bir kalemle
istifin uygun bir bofllu¤una koyarlar. ‹m-
zalar düz sat›r fleklinde olabildi¤i gibi istif-
li flekilde olanlar da vard›r ve hattatlar ço-
¤u zaman bu istifli flekilleri tercih etmifl-
lerdir. ‹mzalar bazen tezyini bir iflaret gibi
görülür, imza oldu¤unu anlamak için biraz
dikkat gerekir. 

Mahmud Celâleddin’in imzas›, kuflak
yaz›s›n›n sonundad›r. ‹mzalar›n› yaz›lar›n-
da farkl› yerlere koyan Mahmud Celâled-
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7 Mahmud B. Yaz›r,
Medeniyet Aleminde Yaz› ve
‹slam Medeniyetinde Kalem
Güzeli, Diyanet ‹flleri Baflkanl›¤›
Yay›nlar›, Ankara 1981, s.131
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din, burada yine farkl› biçimde karfl›m›za
ç›kar. Celâleddin Efendi, sûrenin son aye-
tinden sonra kalem kal›nl›¤›n› de¤ifltirme-
yerek ayn› kalemle (2,4 cm lik kalemle)
ketebe kayd›n› koymufltur. Ancak imza,
baflka bir çerçeve içine al›narak as›l yaz›-
dan ayr›lm›flt›r. Estetik aç›dan de¤erlendi-
rildi¤inde imza nispetinin paftadaki metne
ideal oranlar gözetilerek konuldu¤u görül-
mektedir.

Doç. Dr. Fevzi Günüç,  “XV. ve XVI.
Yüzy›l Dini Mimarisinde Celî Sülüs Hatt›
– Uygulama ve Teknikleri” adl› doktora

tezinde8 bu imzaya atfen imzan›n hakkâk
imzas› oldu¤una iflaret etmekte ve ayn›
tezde yine imzan›n bir benzerinin Kara-
gümrük’te bir çeflme üzerinde bulundu-
¤undan bahsetmektedir. Ancak, Say›n
Günüç’ün bahsetti¤i Karagümrük’te Pazar
Arkas› Soka¤›’nda bulunan Pertevniyal
Kad›n Meydan Çeflmesi üzerindeki
1279/1862 tarihli yaz›daki imza meflhur
sülüs-nesih hattat› fievki Efendi’nin imza-
s›na çok benzemektedir. Çeflmenin tu¤ra-
s›nda  Abdülfettah Efendi’nin imzas› var-
d›r. Günüç, muhtemelen tu¤radaki Abdül-
fettah imzas›na dayanarak yaz›lar›n ona
(yani Abdülfettah’a) ait oldu¤unu,  fievki
isminin de yaz›y› hakkeden sanatkâr›n im-
zas› oldu¤unu yazmaktad›r. Kuvvetle
muhtemeldir ki buradaki yaz›, Hulusi
Efendi talebesi fievki Efendi’ye aittir. ‹m-
zas› da buna delildir.

Buradaki yani bahsimize konu olan ku-

flak yaz›s›ndaki Mehmed fievki imzas›

meflhur sülüs-nesih hattat›m›z fievki Efen-

di’ye ait olamaz. Çünkü fievki Efendi,

Mahmud Celâleddin’in öldü¤ü y›l olan

1245/1829’da do¤mufltur. Bu yüzden bu

imza baflka bir sanatkâra aittir. 

Sanat tarihimizde Mehmed  fievki isim-

li baflka sanatkârlar da mevcuttur. Bunlar-

dan biri  Harputlu Haf›z Mustafa Efen-

di’nin o¤lu Esseyyid Mehmed fievki Efen-

di’dir. 

Mehmed fievki, 1198/1783 de Küçük

Ayasofya’da do¤du. Arapça ve Farsça tah-

sil etti. Bu arada çeflitli yaz›lardan icazet

ald›. E¤itim ve ö¤retimini tamamlad›ktan

sonra  1219/1804’te Bafl Muhasebe Kale-

mine girdi. Zamanla terfi ederek

1254/1838’de Evkaf-› Hümayûn ve Darb-

hane-i Âmire müsteflar› oldu. 1255/
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8 Fevzi Günüç,  XV. ve
XVI. Yüzy›l Dini Mimarisinde
Celî Sülüs Hatt› – Uygulama ve
Teknikleri, Yay›nlanmam›fl
Doktora tezi,   Selçuk Üniver-
sitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Konya 1991
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1839’da Evkâf-› Hümâyûn Naz›rl›¤›’na,

1257/1841’de ticaret müsteflarl›¤›na atan-

d›. 1259/ 1843’te Meclis-i Vâlâ üyesi ol-

du.9 Dîvân-› Muhasebat memurlu¤undan

emekli oldu. 1281/1864’te vefat etti. Kab-

ri Eyüp’te Küçük Emir Efendi Türbesi ha-

ziresindedir. Bu çok yönlü sanatkâr için

‹bnülemin Mahmud Kemal ‹nal, “Son

Hattatlar” adl› eserinde her çeflit yaz›da

usta bir hattat oldu¤unu; ayr›ca musikide,

nesc’de (yani dokumac›l›kta), ciltçilikte ve

tezhipte mâhir bir sanatkâr oldu¤unu yaz-

maktad›r.10

Bu bilgilere dayanarak kuflak yaz›s›n›n
sonundaki imzan›n Esseyyid Mehmed
fievki Efendi’ye ait olmas› ihtimali çok faz-
lad›r. 1783’te do¤an fievki Efendi, Mah-
mud Celâleddin Efendi bu kufla¤› yazd›¤›
s›ralarda henüz 12-13 yafllar›nda bulun-
maktad›r. Büyük bir ihtimalle gelecek va-
ad eden ve Mahmud Celâleddin’in yak›n
çevresinde bulunan fievki Efendi; yaz›n›n
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9 Mehmed Süreyya, Sicilli
Osmanî, (Hz. Ali Aktan,
Abdülkadir Yuval› v.d.), Sebil
Yay›nlar›, ‹stanbul 1996, s.174

10 ‹bnülemin Mahmud
Kemal ‹nal, Son Hattatlar,
Maarif Vekaleti Yay›nlar›,
‹stanbul 1955, s.396
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mermere aktar›lmas› iflini üstlenmifl, Celâ-
leddin Efendi de çocuk denebilecek yaflta
birinin imzas›n› kendi imzas›n›n yan›na
koyarak gelece¤in sanatkârlar›ndan biri
olacak fievki Efendi’yi teflvik ve taltif etmifl
olmal›d›r.

Yine Mehmed fievki imzas›, Mahmud
Celâleddin ve efli Esma ‹bret’e ait tezhibli
levhalarda da karfl›m›za ç›kmaktad›r. Ge-
leneksel sanatlar›m›z›n en muteberlerin-
den biri olan tezhip sanat›nda hat sanat›n-
da oldu¤u gibi imza gelene¤i yoktur. Bu
yüzden bilebildi¤imiz müzehhip yahut
müzehhibe isimleri hattatlar›n yan›nda
çok azd›r. Bu durum kitap sanatlar›ndan
cilt sanat› için de geçerlidir. Çini sanat›n-
da ve di¤er klâsik sanatlar›m›zda da sanat-
kâr imzas› yok denecek kadar azd›r. Meh-
med fievki imzas› bu yüzden önem kazan-
maktad›r. ‹flin di¤er ilginç bir taraf› da
eserlerini “Resemehû” fleklinde imzalama-
s›d›r. Zira müzehhipler imzalar›n› “Zehe-
behû” fleklinde koyarlar. 

Dikkat edilecek olursa, Mehmed fievki
Efendi’nin tezyin etti¤i hilyeler klâsik tez-
yinat anlay›fl›m›z aç›s›ndan da biraz farkl›-
d›r. Yar› natüralist motifler (güller), vazo
motifinin içinden ç›kmaktad›r. Vazonun
yan›nda gelincik çiçekleri yer almaktad›r.
Eserin her iki yan›nda servi a¤ac› motifi
bulunmaktad›r. Süsleme özelliklerinden
ve kulland›¤› motiflerden yine fievki Efen-
di’nin tezyin etti¤ini tahmin etti¤imiz
Mahmud Celâleddin’e ait sülüs-nesih
k›t’alarda da yar› natüralist çiçekler kullan-
m›flt›r. Bu süslemelerden devrin tezyinat
anlay›fl›na uygun eserler verdi¤i sonucunu
ç›karabiliriz.

Sonuç olarak:
Dinî ve lâdinî mimarî eserlerimizin en

önemli süsleme unsurlar›ndan olan kuflak
yaz›lar›, yer ald›¤› eserin yap›ld›¤› yüzy›l-
daki yaz›n›n durumu ve hattat›n yaz› anla-
y›fl› hakk›nda bize önemli ipuçlar› ver-
mektedir. Celî hattatlar› denince akla ilk

gelen yaz›lar kuflak yaz›lar›d›r. Celâleddin
Efendi’nin Mihriflah Valide Sultan Türbe-
si’ndeki yaz›lar› günümüze kalabilmifl
Mahmud Celâleddin yaz› ekolünün bütün
özelliklerini bünyesinde bar›nd›ran bildi-
¤imiz tek ve en güzel kuflak yaz›s›d›r. 

Eyüp Mihriflah Valide Sultan Türbesi;
iki usta sanatkâr›n birlikte çal›flt›klar› ve
ortaya koyduklar› dayan›flman›n belgesi
olan imzalar›yla, hat ve tezhip sanat›m›zla
u¤raflanlar için tarihi bir belge niteli¤i ta-
fl›maktad›r.

Her ikisine de rahmet olsun.
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Devlet Hüsn-i Hat ödülünü ald›. 

Hâlen, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Sanat ve Meslek E¤itim Merkezi’nde görev yap›yor. 
Ayn› zamanda, Kültür Bakanl›¤› Geleneksel Sanatlar Yar›flmas› Jüri Üyesidir.
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Karfl›s›nda durup hayranl›kla seyretti¤i-
miz sanat eserlerinin nas›l bir emekle
meydana getirildi¤ini ço¤u zaman akl›m›-
za getirmeyiz! Bir eserin, sanatkâr›n zih-
ninde berraklaflmas›ndan, meydana gelene
kadar geçen süre içerisinde çekilen zah-
met, verilen göz nuru asl›nda esere verilen
ruh kadar önemlidir. Sanatkâr›n eserini
evlâd› gibi sahiplenmesi baflkalar›na garip

gelse de, bu al›n teri ve çilenin bir netice-
sidir.

Hemen bütün sanat dallar›nda, bir ese-
rin meydana gelifl safhalar›  birbirine ben-
zemektedir. fiiirinde kullanaca¤› uygun
kelimeyi uzun müddet düflündükten sonra
bulan Yahya Kemal Beyatl› da ayn› çileyi
çekmifl, bir levhas›na alt› ayda vücûda ge-
tiren hattat Sâmi  Efendi de ayn› çileli yol-

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

Resim 1
Osman Özçay hatt› ile
sülüs Nasr Suresi

Resim 2
Osman Özçay hatt› ile
celi sülüs besmele
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dan geçerek eser vermifltir. Hattat Musta-
fa Râk›m’›n,Hattat Yesâri’nin, Ressam Os-
man Hamdi’nin de ayn› çileli yollardan
geçerek eser verdiklerine flüphe yoktur. 

‹slâm yaz› sanat› tarihinde, harflerin ya-
p›s›n›n güzelleflmesi ve ölçünün yakalan-
mas›, istifin yoluna girmesi uzun tecrübe-
lerden sonra olmufltur. Özellikle konumuz
olan celî sülüs yaz›n›n geliflimi bafllang›-
c›ndan itibaren çok a¤›r bir seyir takip et-
mifltir.

Celî yaz›da kalemin sevk ve idaresin-
den kaynaklanan zorluk, harflerin ölçü ve
istifine tesir etmifltir. Bu sebeple, celî yaz›-

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

1 Yahya Sûfî: Edirnelidir. Ab-
dullah Sayrafî’yi taklit etmifltir.
882/1477’de vefat etmifltir. Fatih
Camii flad›rvanl› avlusunda pencere
üstü Fatiha sûresi kendisinindir.
(bkz. Nefeszâde, 46; Suyolcuzâde,
43; Mustakimzâde, 583-584; Ek-
rem Hakk› AYVERD‹, Fatih Dev-
ri Hattatlar›, 49-50; Rado, 46.)

2 Ali b. Yahya Sûfî: Yahya
Sûfî’nin o¤ludur. Fatih devri hat-
tatlar›ndan olup özellikle celî sülüs
ve müsennâ yaz›da üstat idi. Celî
sülüs’te açt›¤› ç›¤›r Râk›m’a kadar
devam etmifltir. Yaz›lar›nda harfle-
rin tenâsübü, terkibin mükemmeli-
yeti ve harflerin sat›ra diziliflteki
baflar›s›, hemen fark edilir. (bkz.
Nefeszâde, 47; Suyolcuzâde, 83;
Mustakimzâde, 333; Ayverdi, a.
g. e., 16-21; Rado, 46.)

3 Mustafa Râk›m Efendi :
1171 / 1758 tarihinde Ordu /
Ünye’de do¤du. Küçük yaflta ‹s-
tanbul’a gelerek ‹lmî tahsili yan›n-
da a¤abeyi ‹smaîl Zühdî ( ö.
1221 / 1806 )’den sülüs-nesih
meflk ederek, 1183 / 1769 tarihinde
icazetini ald›. ‹cazet ald›¤›nda
kendisine “Râk›m” mahlas› verildi.
III. Dervifl Ali’ den de yaz› meflk
etti. Mustafa Râk›m bütün zorlu-
¤una ra¤men, celî sülüs ve tu¤rada
“mektep” oluflturarak, kendinden

Resim 3
Osman Özçay’a ait celi

sülüs bir levha 
“Yürüyen hedefine var›r”

Resim 4 
Osman Özçay hatt› ile  celî

sülüs bir levha Kur’an-›
Kerim A’raf Suresi 26

“Takva örtüsü ise bunlardan
daha hay›rl›d›r.

Resim 5 
Osman Özçay hatt› ile  celi

sülüs bir levha Kur’an-›
Kerim Mümin Suresi 60
“Bana kulluk edin ki size

karfl›l›¤›n› vereyim.”
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n›n geliflimi uzun bir tecrübeden sonra ol-
mufltur. Selçuklu ve Beylikler dönemi mi-
mari eserlerindeki celî yaz›lar incelendi-
¤inde, önceki dönemlere göre harf yap›la-
r›nda ve istifte yeni nisbet aray›fllar›na gi-
rildi¤i görülür. 

Yaz› tarihinde önemli yeri olan Os-
manl› döneminde, Fatih devrinde yeni bir
celî sülüs üslûbunun örnekleri görülür.

Hattat Yahya Sûfi1 ve Ali b. Yahya Sûfi2

ile celî sülüste bir baflar› yakalanm›fl, fakat
yakalanan bu baflar›, kendilerinden sonra

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

sonraki sanatkârlara derinden tesir
edecek de¤iflimi gerçeklefltirmifltir.
Fatih, Nakfl›dil Türbesi celî kuflak
ve yaz›lar› ile, Eyüp’te, Çelebî
Mustafa Reflîd Efendi mezartafl›
kitabesi en önemli eserlerindendir.
1241/1826 tarihinde vefat eden
Râk›m Efendi,  Fatih, Karagüm-
rük’te Atikalipafla Camii karfl›s›n-
daki türbesinde medfundur. (Ha-
yat› ile ilgili bkz. fianizade Meh-
med Ataullah, fianizade Tarihi (I)
Ceride-i Havâdis Matbaas›, 1873,
s.213–214; Ahmed Lütfî, Tarih-i
Lütfî  (I) ‹stanbul, Matbaa-i
Amire, 1292, s. 189 – 190; Meh-
med Süreyyâ, Sicill-i Osmanî
(II), ‹stanbul, 1308, s. 365; Ah-
med Cevdet, Tarih-i Cevdet (XII),
‹stanbul, 1309, s. 141; A. Süheyl
ÜNVER, “ Hattat Mustafa Râ-
k›m Efendi ”, Tarih Dünyas›, sy.
7 (Temmuz 1950), s. 271–275; a.
mlf. , Hattat Mustafa Râk›m
Efendi,  ‹stanbul, 50 San’at Sever
Serisi-3, 1953, 2 s.; Halûk Y.
fiEHSUVARO⁄LU, “Hattat
Mustafa Rak›m, Cumhuriyet Ga-
zetesi, 12.09.1955 ve Sebilürreflad,
c. IX, sy. 204  (1955) , s. 58–59;
‹bnülemin Mahmud Kemal ‹NAL,
Son Hattatlar, ‹stanbul, Milli
E¤itim Bakanl›¤›, 1970, s.
273–289; M. U¤ur Derman. ‹s-
lâm Kültür Mirâs›nda Hat
San’at›. ‹stanbul, ‹slâm Tarih,
San’at ve Kültür Araflt›rma Mer-
kezi, 1992, s. 204;  Ali Alparslan,
Osmanl› Hat Sanat› Tarihi, ‹s-
tanbul, Yap› Kredi Yay›nlar›,
1999, s. 79, 117–121; Muhittin
Serin, Hat Sanat› ve Meflhur Hat-

Resim 6 
Osman Özçay’a ait
muhakkak bir besmele
Resim 7 
Osman Özçay hatt› ile
celi sülüs “‹sm-i Nebi”
Resim 8 
Osman Özçay hatt› ile
celi sülüs bir levha “Sevgi
de¤erli insanlar›n fliar›d›r.”
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devam ettirilememifltir. Hattat Ali b. Yah-
ya Sûfi’ye ait Topkap› Saray› Bâb-› Hümâ-
yun üzerindeki celî yaz›lar Râk›m’a kadar,
celî sülüsün ideal örnekleri olarak kabul
edilir. 

Osmanl› hat sanat›nda, harf yap›s› ve
istif, celî sülüs yaz› çeflidinde uzun süre
Selçuklu tesiri alt›nda kalm›flt›r. Sülüs ve
nesih yaz›da II. Bâyezid devrinde hattat
fieyh Hamdullah eliyle bir üslûp oluflmas›-
na ra¤men, celî sülüste üslûp oluflmas›, -
Fatih devrindeki önemli bir örne¤e ra¤-
men- ancak XVIII. yüzy›l sonu ile XIX.
yüzy›l bafl›nda mümkün olabilmifltir.
Harfler yap› olarak, XV. yüzy›lda Selçuk-

lu tesirinden yavafl yavafl ayr›lsa da, XIX.
Yüzy›la kadar istenen olgunlu¤a erifleme-
mifltir.  

XIX. yüzy›l celî hattatlar›ndan Mustafa

Râk›m Efendi3, celî yaz›da büyük bir at›-
l›m yapm›fl, kendisinden sonra gelen hat-
tatlar da bu yolun takipçisi olmufllard›r.
Râk›mla celî sülüs yaz›n›n harf yap›s›nda
büyük bir geliflme olmufl, istif düzene gir-
mifltir. Râk›m bütün zorlu¤una ra¤men ce-
lî sülüs ve tu¤rada mektep oluflturarak,
kendinden sonraki hat sanatkârlar›na da
derinden tesir eden de¤iflimi gerçeklefltir-
mifltir.

Bugün, burada konu edindi¤imiz, celî
sülüs bir hat levhan›n meydana getirilifl
safhalar›ndan önce, bu konuda nelerin göz
önünde bulunduruldu¤u hususlar›na göz
atmam›zda fayda bulunmaktad›r. Bir hat
eseri, elifbâ harfleri, kam›fl kalem ve mü-
rekkep kullan›lmak suretiyle meydana ge-
tirilmektedir. 

Yaz›lacak bir metinde, harflerin yan›n-
da okutma iflaretleri olan harekeler bulun-
maktad›r. Yine normal metin yaz›m›nda
olmamakla  birlikte, özellikle celî sülüs,
celî dîvâni gibi yaz›larda, harf ve hareke-
nin yan›nda bir  tak›m süsleme iflaretleri
de kullan›lmaktad›r. Yerine ve lüzûmuna

göre tirfil4, mimli tirfil5, t›rnak6 ve hurûf-›

mühmele7 denilen flekiller, celî sülüs levha
yaz›m›nda istifin doldurulmas›nda önemli
rol oynamaktad›r. Harflerin yan›nda, ha-

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

tatlar, ‹stanbul, Kubbealt› Yay›n-
lar›, 1999, s. 133–138; Süleyman
Berk, Hattat Mustafa Râk›m Efen-
di. ‹stanbul, Kaynak Yay›nlar›,
2003, 182 s.

4 Tirfil: Celî sülüs istiflerinde
süs unsuru olarak kullan›lan (     )
fleklindeki iflaret.

5 Mimli Tirfi: Celî sülüs istifle-
rinde süs unsuru olarak kullan›lan,
tirfilin alt›na mim tak›lm›fl (    )
fleklindeki iflaret.

6 T›rnak: Celî sülüs istiflerinde
süs unsuru olarak kullan›lan (     )
fleklindeki iflaret.

7 Hurûf-› mühmele: Elifbâda
noktas›z harfler. 

8 Meali: Allah içinizden inan-
m›fl olanlar›n ve kendilerine ilim ve-
rilenlerin derecelerini yükseltir. 

9 Bu konu ile ilgili Mahmud
Bedreddin Yaz›r’›n Kalem Güzeli
(Kalem Güzeli, I, 151) isimli eserde
anlatt›¤› olay çok önemlidir: “Nite-
kim, hocam Ömer Vasfî Efendi’ye
bir gün yaz› göstermeye gitmifltim.
Odas›na girdi¤imde, siyah ka¤›d
üzerine Sülüs Celîsiyle …kad efla-
ha.. sûresini yazarken meflgul bul-
dum. “Gel birâder gel!” diye yan›-
na ça¤›rd›. Bir (dal) harfini baflka
bir siyah ka¤›d üzerine defalarca-
hat›r›mda kald›¤›na göre yirmi ka-
dar- yazm›flt› ve nihayet “Hah ol-
du!” diye birisini be¤endi ve onu i¤-
neleyip as›l yazd›¤› yere silkdi,
sonra üzerinden itina ile tekrar ka-
lemle yazd›, sebebini ö¤renmek için
“Niye böyle yapt›n›z?” diye sor-
dum, flu cevab› verdi: “Elimiz öteki
flekillere al›flm›fl, buraya uygun
olan› bir türlü ç›karamad›m, yaza
yaza k›vam›n› bulduruncaya ka-
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Osman Özçay’›n Hattat
Mustafa Râk›m’dan ilham
alarak yapt›¤› de¤iflik bir

istif “Güç kuvvet ancak
Allah’›nd›r”



reke ve tezyinî iflâretlerin gayet düzenli,
intizaml›, yerinde ve dengeli kullan›lmas›,
istif sahas›na düzenli bir flekilde yay›lmas›
önem arz etmektedir. Burada sanatkâr› s›-
n›rlayan husus, harflerin ve harekelerin,
teflrifata uygun, yani yerli yerinde kulla-
n›lmas›; metnin mânâs›n› bozacak uygun-
suz yere konulmamas›d›r.

Yaz›da harflerin veya istifi meydana ge-
tiren di¤er unsurlar›n, istif sahas›na uyum-
lu bir flekilde ve ayn› nisbette yay›lmas›,
yani istif örgüsünün her taraf›n›n ayn› yo-
¤unlukta olmas›, istifte organik bütünlü-
¤ün temini, çizgiler aras›nda uyum, denge,
ritm ve ahengin bulunmas› güzel bir istifin
temel unsurlar›d›r. Harflerdeki tenâsüp ve
ölçü yan›nda, gerek sat›r, gerekse katmer-
li istiflerde, harflerin birbirleri ile kaynafl-
m›fl bir halde bulunmas› önemlidir.    

Konumuz olan celî sülüs levhada,
Kur’ân›-› Kerim’den Mücâdele suresi

58/11. âyetin bir k›sm› seçilmifltir.8 Genel
olarak, yaz›lacak metin seçilirken mânâya
dikkat edildi¤i gibi, seçilen metnin istife
uygun olup olmayaca¤› da göz önünde
bulundurulmaktad›r. Yaln›z, bir ibârenin,
istife uygun düflüp düflmeyece¤ini önce-
den kestirmek zordur. ‹stif üzerinde çal›fl-
ma, çeflitli zuhuratlara sebep olabilir. Baz›
metinlerin istifi kolayl›kla ç›kabildi¤i gibi
baz› metinlerin istifleri günler, hatta aylar
sonra ortaya ç›kabilmektedir. ‹stifin otur-
mas›, bazen zaman istemektedir. Yaz›la-
cak metnin istifi olufluncaya kadar, hatta-
t›n zihnini devaml› meflgul eder. Bu arada,
zaman içerisinde gelifltirilen istifler de ye-
ri gelince kullan›lmak  üzere muhafaza
edilir veya daha iyisi bulunana kadar istif
üzerinde çal›fl›l›r. Baz› hattatlar›n dosya-
s›nda daha sonra gelifltirilmek üzere bir
çok istif çal›flmas› bulunabilmektedir. Ba-
zen tamamlanm›fl istifler, çok sonralar›
levha hâline getirilmektedir. ‹stifin oluflma
safhas›nda, meslektafllar aras›ndaki istiflâ-
renin de önemi çok büyüktür.     

Burada nazarlar›n›za sunulan levhada

metin, evvela kurflun kalemle çal›fl›lm›fl,
yaz›labilece¤ine kanaat getirilen istifin
tasla¤› ç›kar›lm›flt›r. Bu ifl için hattat›m›z
iki ayr› çal›flma denemesi yapm›flt›r. ‹lk
denemede çok fazla olan karalamalar,
ikinci çal›flmada daha net bir hâle gelmifl-
tir. 

‹‹kkiinnccii ve önemli safha, kurflun kalemle
yap›lan tasla¤›n, sülüs yaz› ve kam›fl ka-
lemle s›n›rlar› tespit edilmifl alana yaz›l-
mas›d›r. Bu safhaya geçmeden evvel, me-
tinde bulunan bütün harfler tek tek çal›fl›l-

maktad›r.9 Bu çal›flma esnas›nda be¤enilen
harf, metinde kullan›lmak üzere saklan-
maktad›r. E¤er metinde ayn› harften iki
adet varsa, di¤eri için de, daha önce çal›-

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

dar u¤raflmaya zaruret has›l oldu.
‹flte, çok yazman›n bir manas› da
budur. Bu flekli bir daha yapabile-
ce¤ime güvenim olmad›¤›mdan, i¤-
neleyip silkmek ve üzerinden yaz-
mak kolayl›¤›n› tercih ettim. Gör-
dün ya, hocamdan icazet alal›,
yani bana hattat denileli flöyle
böyle yirmi seneyi geçti¤i ve flu
harfi binlerce defa yazd›¤›m halde,
istiften do¤ma icaplara uygun ola-
cak suretde ve belki de buraya
mahsus olmak üzere, harfi kürsü-
süne oturtmak noktas›nda bir tale-
be kadar ter döktüm. Fakat, mu-
vaffak oluflum, yorgunlu¤umu gi-
derdi.” 

10 Sâmi Efendi: 16 Zilhicce
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fl›lm›fl harf kullan›lmaktad›r. Celî sülüs

harfler çal›fl›l›rken hattat Sâmi Efendi,10

Nazif Bey,11 Neyzen Emin Efendi12, Ha-

lim Özyaz›c›13 gibi Sâmi Efendi ekolüne
mensup hattatlar›n harfleri örnek al›nmak-
tad›r. Celî sülüs yaz› için flu tespiti yapmak
mümkündür; celî sülüs harfleri, ölçü ve es-
tetik olarak hattat Sâmi Efendi eliyle mü-
kemmel hâle getirilmifltir; ayn› fleyi istif
bak›m›ndan söylemek mümkün de¤ildir.
Celî sülüsün istifinde Mustafa Râk›m’la
birlikte, özellikle Sâmi Efendi ile çok me-
sâfe al›nm›flt›r ama, yap›lmas› gereken da-
ha çok fley oldu¤u muhakkakt›r. Yap›lan-
lar hâlâ çok azd›r. 

‹kinci safhada metin, tespit edilen s›n›r-
lara yaz›lm›flt›r. Daha sonra, ayn› ka¤›t
üzerinde, flekil ve estetik olarak be¤enil-
meyen harflere müdâhalede bulunulmufl-
tur. Baflta ve sonda bulunan “r›” harflerine
müdâhale edilerek ilk “r›” râ-i mudgame,
ikincisi ile mürsel hâle getirilmifltir. ‹stifin
ortalar›nda bulunan “vav” harfinin yeri be-
¤enilmeyerek hafif afla¤› çekilmifltir. ‹ki
“vav” aras›ndaki bitiflik “ye ve nun” harfle-
ri de hafif yana ve afla¤› al›nm›flt›r. Burada
flu husus ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r; istifte
harflerin ölçüsü, meflkte ö¤renildi¤i gibi
de¤ildir. ‹stif icâb› harflerin ölçüsünde
belli bir noktaya kadar de¤ifliklik müm-
kündür. Meselâ celî sülüste, “nun” harfinin

çanak tabir edilen k›sm› normalde befl
nokta ölçüsündedir. ‹stif icab› bu çanak
dört buçuk nokta ölçüsünde olabilece¤i
gibi, befl buçuk nokta ölçüsünde de olabil-
mektedir. Konumuz olan levhada, bu saf-
hada harekeler ve tezyinî iflaretler de ko-
nulmufltur. ‹stif haz›rlan›rken hareke ve
tezyinî iflâretler birlikte düflünülür ve çal›-
fl›l›r.  

ÜÜççüünnccüü ssaaffhhaaddaa,, harflerin yap›s› üze-
rinde duruldu¤u ve harf yap›lar›n›n tekrar
gözden geçirildi¤ini görmekteyiz. “Fe” ve
küplü “ayn” bafl›n›n, Lafzatullah’›n, üst üs-
te bulunan iki “mim” bafl›n›n ve ba¤lant›la-
r›n›n gözden geçirildi¤i görülmektedir. ‹s-
tifte, ortalarda bulunan iki müstakil “vav”
harfi yeniden haz›rlanm›flt›r. ‹stifin son
k›sm›, küplü “ayn” harfinden itibaren göz-
den geçirilerek yeniden yaz›lm›flt›r. Lev-
han›n en solunda bulunan “cim” harfi hafif
içeri al›narak istifin daha dolgun görün-
mesi sa¤lanm›flt›r. 

DDöörrddüünnccüü ssaaffhhaaddaa,, hareke ve tezyinî
iflâretler üzerinde durulmufltur. ‹stifin orta-
s›ndaki “mim” harfi üzerinde bulunan “vav”
harfinin, yeniden yaz›lmak üzere afla¤›

k›sma, daha düzgün bir ç›kartmas›14 yap›l-
m›flt›r. ‹kinci safhada gördü¤ümüz hareke-
leme bu safhada büyük ölçüde de¤ifltiril-
mifltir. ‹stif ortas›ndaki “mim” harfi alt›nda
bulunan iki noktan›n “vav” harfi içine ve
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1253/18 Mart 1838’de ‹stan-
bul’da do¤du. Boflnak Osman
Efendi’den sülüs ve nesih, Recâî
Efendi’den celî sülüs, K›br›szâde
‹smail Hakk› Efendi’den ta’lik, Ali
Haydar Bey’den de celî ta’lik meflk
etti. San’at kudretini daha ziyade
celîde ortaya koymufltur. Celî ve
tu¤ra’da Râk›m, celî ta’lik’te Yesa-
rizâde yolunu benimsemifltir. Celî
ve tu¤ra’da Râk›m’›n tamamlay›-
c›s› olarak kabul edilir. Nazif Bey,
Kâmil Akdik, ‹smail Hakk› Altun-
bezer, Hulûsi Efendi, Necmeddin
Okyay önemli talebelerindendir. 1
Temmuz 1912 tarihinde vefat etti.
Kabri Fatih Camii haziresindedir.
Mezartafl› kitâbesini talebesinden
Kâmil Akdik yazm›flt›r. (bkz. ‹b-
nülemin, 355-365; Derman, Ha-
yat Tarih Mecmuas›, sy. 5, s. 4-
10; a. mlf., Hat Sanat›n›n fiâhe-
serleri, 36; a. mlf., ‹KMHS, 217;
a. mlf., Sabanc› Koleksiyonu,
140-147.

11 Mehmed Nazif Bey: 1846
y›l›nda bugün Bulgaristan’da ka-
lan Ruscuk’ta do¤du. Aslen K›-
r›m’l›d›r. ‹stanbul’a hicretten sonra
Enderun’a intisap etti. fiefik
Bey’den sülüs ve nesih meflketti.
Daha sonra Sâmi Efendi’den celî
sülüs, celî ta’lik, divanî ve tu¤ra
meflketti. Erkân-› Harbiye Dairesi
hattatl›¤› yapan Nazif Bey, ayn›
yerde mümeyyiz oldu. Celî sülüs’te
‹smâil Zühdî ve Râk›m yolunu
takip eden Nazif Bey’in celîleri
tokça görünümlüdür. Bunun sebe-
bi, yaz›lar›n› yazd›ktan sonra
pertevsuzla (mercek) tashih et-
mesiydi. 1913 y›l›nda vefat eden
Nazif Bey, Yahya Efendi Kabris-
tan›’na defnedildi. (bkz. ‹bnülemin,
232-235; M. U¤ur Derman, Hat-
tat Nazif Bey, 50 San’at Sever
Serisi, ‹stanbul, 1965, 3 s.; Rado,
242-244). 

12 Neyzen Emin YAZICI:
1883 y›l›nda ‹stanbul’da dün-
yaya geldi. ‹lk yaz› derslerini
Rüfldiye Mektebi’nde iken ald›.
A¤abeyi Ömer Vasfi, Sâmi Efen-
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“elif” harfinin soluna yuvarlak flekilde ko-
nulmufltur. Böylece istifin alt k›sm›nda
hattat imzas› için yer ayr›lm›flt›r. Burada
bir hususa dikkat gerekmektedir; istif dü-
flünülürken, istifin sadece harflerle olufltu-
rulmas›na dikkat edilmesi gerekmektedir.
Yoksa oluflacak boflluklar›n hareke ve tez-
yinî iflaretlerle doldurulmas› cihetine gi-
dilmemelidir. Baflar›l› bir istif, hareke ve
tezyinî iflaretler kapat›ld›ktan sonra, harf-
lerinin dengeli da¤›l›m gösterdi¤i istiftir. 

BBeeflfliinnccii ssaaffhhaaddaa,, istif ortas›nda bulunan
üst üste iki mim bafl› ve ba¤lant›lar› göz-
den geçirilmifl, altta bulunan “nun” çana¤›
da yeniden yaz›lm›flt›r. ‹stifin sol üst k›s-
m›nda bulunan hareke yanl›fll›¤› da düzel-
tilmifltir. 

AAlltt››nncc›› ssaaffhhaaddaa,, yaz› fotokopi usulü ile
yaz›lacak büyüklü¤e getirilerek, harekele-
rin de son kontrolleri yap›lm›flt›r. Levha
art›k, aherli ka¤›da yaz›lacak hâle gelmifl-

tir.15

YYeeddiinnccii ssaaffhhaaddaa art›k yaz›, aharl› ka¤›t
üzerine yaz›lm›fl, ince tashihi yap›lm›flt›r.
Asl›nda bir levhan›n en önemli safhalar›n-
dan biri de bu k›s›md›r. Levhan›n kal›ptan
aherli ka¤›da aktar›lmas› uzun sürmese de,
tashihi özellikle ince tashihi epeyce za-

man alabilmektedir. Toplu i¤ne ucu kadar
demir uçlu yahut Cava kalemi ile yap›lan
ince tashih dikkat ve ihtimam istemekte-

dir. 16

Levhan›n yaz›m ve tashihi bittikten
sonra fotokopi usulü ile küçültülerek c›l›z
kalan yerler tashih edilmek üzere tespit
edilmifltir. Bu ifl için özellikle beyaz ka¤›t
tercih edilmektedir, çünkü beyaz ka¤›t,
hatalar› daha bâriz bir flekilde göstermek-
tedir.Tekrar yap›lan bu tashihte ayr›ca,
harflerin kalem hakk›nda bir bozulma
meydana gelmiflse bu da giderilir. Çünkü
tashihte kalemin tabii cereyan hakk›n›n
bozulmamas› çok önemlidir. Hattat Nazif
Bey (v. 1913)’in yaz›lar›n›n tashihini bitir-
dikten sonra foto¤rafla küçültüp harflerin
c›l›z kalan yerlerini tashih etti¤i kaynaklar-
da belirtilmifltir. Bu tashihler yap›ld›ktan
sonra imza ve tarih konulmufl, levham›z
tezhibe haz›r hâle gelmifltir. Levhada imza
ve tarih en son düflünülen hususlard›r. 

Burada s›ralanan safhalar, peflpefle icra
edilebildi¤i gibi, uzun zaman aral›klar› ile
de icra edilebilmektedir. Tashih k›sm›n›n
fazlaca zaman ald›¤› bilinmelidir. Titiz bir
san’atkâr›n yaz›n›n her safhas›nda hiçbir
ayr›nt›y› ihmal etmedi¤i, güzellik ve mü-
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di’ye derse gittikçe onu da götürdü.
A¤abeyi gibi düzenli ders almad›.
A¤abeyinin yaz›lar›n› tashih
ederek celîde maharetini artt›rd›.
Dinî ve lâdinî musikîde de behre
sahibi idi. 3 fiubat 1945 tarihinde
vefat ederek a¤abeyinin yan›na
defnedildi (bkz. ‹bnülemin, 80-84;
Derman, ‹ki Kardefl Hattat›m›z, 9
s.; Rado, 255-256; Derman,
‹KMHS, 226-227). 

13 Mustafa Halim ÖZ-
YAZICI: Babas› K›r›ml›, anas›
Sudanl› olan Halim Efendi 14
Ocak 1898 tarihinde ‹stanbul’da
dünyaya geldi Orta tahsili
s›ras›nda hattat Hâmid Bey’den
Rik’a meflketti. Daha sonra Med-
resetü’l-Hattâtîn’de devrin önemli
hat üstatlar›, Hasan R›za, Kâmil
Efendi, Hulûsi Efendi ve Tu¤rakefl
‹smail Hak› Bey’den yaz› meflketti.
Her yaz› cinsini büyük bir kudret-
le yazd›. 1963 y›l›nda emeklili¤ine
kadar Güzel Sanatlar
Akademisi’nde yaz› dersi verdi. 30
Eylül 1964 tarihinde vefat etti
(bkz. ‹bnülemin, 104-106; Der-
man, Hattat Mustafa Halim Öz-
yaz›c› (1898-1964), 50 San’at
Sever Serisi, ‹stanbul, 1965, 3 s.;
Rado, 260-261; Derman,
‹KMHS, 227; Süleyman
BERK,“Hattat Halim Efendi’nin
Bilinen Tek Hilyesi“, Tarih ve
Düflünce, sy. 2002/7(Temmuz
2002), s.56-64).

14 Burada kullan›lan “ç›kart-
ma” kelimesi, bir harfin daha düz-
gün benzerinin, ayn› ka¤›da yahut
baflka yere yaz›lmas› anlam›nda
kullan›lm›flt›r. Hat ›st›lah›nda,
ç›kartma kelimesi bu anlamda kul-
lan›lmaktad›r. Meselâ, bir hoca,
talebinin gösterdi¤i meflk alt›na da,
be¤enmedi¤i harfin do¤rusunu,
“ç›kartma” yaparak yazar, gös-
terir.  

15 Önceleri, fotokopi im-
kân›n›n olmad›¤› zamanlar, yaz›
kal›b›, flablonu haz›rlamak için
siyah ka¤›t kullan›l›rd›. Siyah
ka¤›da sar› z›rn›k boya ile yaz›
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kemmelli¤in ayr›nt›larda gizli oldu¤unu
ak›ldan ç›karmad›¤› muhakkakt›r. 

Bütün bunlardan sonra bu güzel hat
levhas›n›n sanatkâr›n› sizlere tan›tmak is-
tiyorum:      

HATTAT OSMAN ÖZÇAY
1963 y›l›nda Trabzon-Çaykara’da dün-

yaya geldi. Bir yafl›nda iken ailesi ile bir-
likte Bolu/Gerede’ye göç etti. ‹lkokuldan
sonra liseyi Gerede ‹mam-Hatip Lise-
si’nde tamamlad›. 1980 y›l›nda Erzurum
Yüksek ‹slâm Enstitüsü’ne kaydoldu. 1983
y›l›nda enstitüler fakülteye dönüflünce,
Marmara Üniversitesi ‹lâhiyat Fakültesi’ne
geçifl yapt›; 1986 y›l›nda buradan mezun
oldu.

Hat sanat›na karfl› önceleri husûsi bir il-
gisi bulunmazken, a¤abeyi Mehmed Öz-
çay’›n hattat Fuad Baflar’a ilk gidiflinde ya-
n›nda bulundu ve o anda duydu¤u bir arzu
ile beraberce sülüs yaz› meflkine bafllad›-
lar. ‹stanbul’a gelince U¤ur Derman’dan
istifade etti. U¤ur Bey’in kendisine verdi¤i
hattat Sâmi Efendi’nin Yeni Cami Sebili
kitabe kal›plar›n›n suretinden çok istifade
etti. Bu kal›plar kendisinin yegâne rehberi
oldu.

‹slâm Konferans› Teflkilât›, ‹slâm Tarih,
San’at ve Kültür Araflt›rma Merkezi (IRCI-
CA)’nin üç y›lda bir düzenledi¤i uluslara-
ras› hat yar›flmalar›nda, 1986 ve 1989 y›l-
lar›nda toplam befl dalda ikincilik ve üçün-
cülük ald›. 1997 y›l›nda Kuveyt fiehit Bü-
rosu’nca düzenlenen uluslararas› “fiehit
Kültür Yar›flmas›”nda  birincilik ald›. 
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yaz›l›r, be¤enilmeyen k›s›m siyaha
boyanmak sureti ile istenen k›s›m
ayn› yere, sar› z›rn›k ile tekrar
yaz›l›rd›. Ayr›ca yaz› kal›b›n›n
levhan›n yaz›laca¤› büyüklükte
yaz›lmas› gerekmekte idi. Ayn›
yaz›n›n ayr› ölçüsü gerekti¤inde
tekrar ayn› usullerle kal›p haz›r-
lanmas› zorunluydu. Günümüzde
fotokopi usûlü, yaz› kal›b› haz›r-
lama iflini epeyce kolaylaflt›rm›flt›r.
Bir gün, hattat Mehmet Özçay’›n
“E¤er Sâmi Efendi zaman›nda
fotokopi olayd›, kim bilir ne
yaz›lar yazard›!” dedi¤ini çok iyi
hat›rl›yorum. 

16 Yaz›n›n tashihi yaz›dan da
önemli bir husustur. Tashih için
yaz› sanat›na çok iyi vâk›f olun-
mas› gerekmektedir. Sâmi Efen-
di’nin ifadesi ile “yaz›n›n neresin-
den al›n›p, neresine verilece¤inin iyi
bilinmesi” gerekmektedir. Yaz› as›l
güzelli¤ini tashihten sonra almak-
tad›r. Tashihte dikkat edilecek
hususlar flunlard›r:  1- Kalemin
hakk›n› vermek, 2- Kalemin nefes
gibi ak›fl›n› muhafaza etmek, 3-
Harfin tenâsüp ve tenâzurunu
muhafaza etmek, 4- Bu kay›t ve
flartlar alt›nda noksanlar› görüp
tamamlamak, 5- Fazlal›klar›
giderip yaz›y› flekil ve durum
bak›m›ndan lây›k oldu¤u kür-
süsüne oturtmak (Yaz›r, Kalem
Güzeli, III, 297) Yaz› tashihi için
ayr›ca bkz: Savafl Çevik, “Hat
San’at›nda Tashih”, M. U¤ur
Derman 65. Yafl Arma¤an›. ‹stan-
bul, Sabanc› Üniversitesi Yay›n›,
2000, s. 209-219. 

17 Bkz. Özçay’lar Hat ve
Tezhib Sergisi (Broflür). 31
May›s (May)-21 Haziran 1996;
Hurûf (Sergi Katalo¤u). Dubai,
Abdurrahman b. Uveys Vakf›
Yay›n›, 2003, s. 44-49; Özçay
(Sergi Katalo¤u). Dubai, Abdur-
rahman b. Uveys Vakf› Yay›n›,
2004, s. 31-60; The International
Exhibition of The Arabic Callig-
raphy. 2005, Goverment of
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Çok say›da karma sergiye kat›ld›; 1996
y›l›nda Y›ld›z Saray› Çit Kasr›’nda a¤abe-
yi hattat Mehmed Özçay, kardefli müzeh-
hibe Fatma Özçay ile birlikte açt›¤› sergi
büyük ilgi gördü. 1998’de Abudabi’de,
1999’da fiarja’da, 2003’de Dubai’de özel
sergiler açt›. Türk Petrol Vakf› Müzesi ile
yurtiçi ve yurtd›fl› birçok özel koleksiyon-
da eserleri bulunmaktad›r.

Özel koleksiyonlarda yer alan eserleri-
ni klasik anlay›fla göre sülüs, celî sülüs, ne-

sih ve muhakkak hatt› ile yazmaktad›r.17
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SULTAN REfiAD 
TÜRBES‹ 

TAfi ‹fiÇ‹L‹⁄‹

Levent KUM

Z

1966’da Ankara’da do¤du.
‹lk ve orta ö¤renimini Kütahya’n›n Gediz ilçesinde tamamlad›.

1991’de Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatlar› Bölümü’nde lisans e¤itimini bitirdi.
2000 Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eski Çini Onar›mlar› Bölümü’nde 

Yüksek Lisans e¤itimi ald›. Yurt d›fl›nda ve Türkiye’de karma sergilere kat›ld›.
May›s 2001’de ‘’Türk Çini Sanat›nda Tasar›m’’ konulu seminerde 
“Son Dönem Kütahya Seramiklerinde Tasar›m” isimli bildiri verdi. 

Seramik Türkiye Ocak 2004 say›s›nda “Kütahya Seramiklerinde Tasar›m” konulu makalesi yay›nland›.
24 Kas›m 1997’de ve Eylül 2005’te Kültür Bakanl›¤›’n›n düzenledi¤i Türk Süsleme Sanatlar› Devlet Çini

Deseni Yar›flmas›’nda birincilik ödülü ald›.
Halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk El Sanatlar› Bölümü 

Çini Ana Sanat Dal›’nda araflt›rma görevlisi olarak çal›flmaktad›r.
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Geçen y›l yap›lan 8. Eyüp Sultan Sem-
pozyumu’nda çini süsleme pro¤ram›n›n ve
kalem ifllerinin anlat›ld›¤›, Sultan Reflad
Türbesi’nin tafl süslemelerini ve yap›n›n
mimar› Kemaleddin Bey’in tasarlad›¤› di-
¤er türbelerle ortak yönlerini anlatmaya
çal›flaca¤›m.

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 ‹skele-
si’ne yak›n bir arsa üzerine yap›lm›flt›r.
Güney do¤usunda türbeyle beraber infla
edilen Refladiye Mektebi yer al›r. (Resim
2)

Sultan Reflat tahta geçti¤i günlerde
kendisi için bir türbe ve yak›n›na bir okul
yapt›rmaya karar vermifltir. Bu ifl için Mi-
mar Ahmed Kemaleddin Bey’i (1870-
1927) görevlendirir. Sultan›n bafl mabe-
yincisi Lütfi Bey an›lar›nda Mimar Kema-
leddin Bey’in 28 Haziran 1910 günü sara-
ya kabul edilerek plânlar›n  padiflah tara-
f›ndan incelendi¤ini yazmaktad›r. Ayn›
kifli padiflah›n su ve çocuk sesini de çok
sevdi¤ini nakleder. Böylece seçilen bölge-
nin ve türbenin yan›ndaki okulun inflas›-
n›n sebebi anlafl›lmaktad›r.1 Ayr›ca

Eyüb’ün manevi atmosferi dindar oldu¤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 gö-
revi nedeniyle gittikleri Girit’te devam et-
ti. Lise e¤itimini Nümune-i Terakkî ‹dadi-
si’nde tamamlad›.

1887 y›l›nda girdi¤i Hendese-i Mülkiye
Mektebi’ni 1891’de bitirdi. 4 y›l bu okulda
mimari tasar›m dersine giren Prof. Jas-
mund’un asistanl›¤›n› yapt›. Bu dönemde
okul d›fl›nda konut tasar›mlar› yapm›flt›r.
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1 Y›ld›r›m Yavuz, Birinci Ulusal
Mimarl›k Dönemi ve Mimar A.
Kemalettin Bey, O.D.T.Ü.,
Mimarl›k Fakültesi Bas›m ‹flli¤i,
Ankara, 1981, s. 138
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Prof. Jasmund’un önerisi üzerine 1895’te
mimarl›k e¤itimi görmek üzere devlet ta-
raf›ndan Berlin’e gönderildi. 2 y›l Charlot-
tenburg Technische Hochschule’ye de-
vam ederek mimar unvan›n› ald›. 2,5 y›l
mimari bürolarda çal›flt›.

Nisan 1900’de ‹stanbul’a dönerek Hen-
dese-i Mülkiye’deki görevine yeniden bafl-
lad›. 1901’de askeri yap›lar mimarl›¤›na
atand›.Kemaleddin Bey’in mimar olarak
en verimli y›llar› Evkaf Nezareti ‹nflaat ve
Tamirat Dairesi müdür ve bafl mimar› ola-
rak çal›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 onar›lm›flt›r.Bu çal›flmalar
ona ulusal mimarl›k anlay›fl›n›n geliflmesi-
ne yard›mc› olan birinci 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› ne-
deniyle 1926’da ‹ngiliz Kraliyet Mimarlar
Akademisi’ne üye seçilmifltir. Ele alaca¤›-
m›z türbenin infla edildi¤i y›llarda Osman-
l› toplumunda ortaya ç›kan bat› hayranl›-
¤›na karfl› Türkçülük ak›m›n›n etkisiyle
toplum hayat›n› ilgilendiren her alanda
yeni bir yap›lanmaya gidilmeye çal›fl›lm›fl-
t›r.Bu ak›mdan mimarimiz de etkilenmifl-
tir.Yaklafl›k yüz y›l boyunca yabanc› ve
az›nl›k mimarlar›n elinde ve bat› etkisinde
de¤iflmeye yüz tutan Türk mimarisinin ta-
rihi de¤erlerini topluma yeniden tan›tma-
y› amaçlayan birkaç mimar aras›nda Ke-
maleddin Bey’de yer alm›fl, eserleri, ona-
r›mlar› ve baz› gazete ve dergilerde yay›n-
lanan makaleleri ile bunda  etkili de ol-
mufltur.Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni bafl-
kenti Ankara’da yo¤un bir çal›flma tempo-
su içinde iken 57 yafl›nda vefat etmifltir.2

Birinci Ulusal  Mimarl›k Dönemi
(1908-1930) olarak adland›r›lan y›llarda
Mimar Kemaleddin Bey’in gerçeklefltirdi¤i
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2 Y›ld›r›m
Yavuz,
Kemaleddin Bey,
Dünden Bugüne
‹stanbul Ansik-
lopedisi, C. IV,
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Ekonomik ve
Toplumsal Tarih
Vakf› Yay›nlar›,
‹stanbul, 1993,
s.521
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önemli eserlerden baz›lar› flunlard›r: ‹stan-
bul Eminönü’nde Birinci Vak›f Han
(1918), Bahçekap› Dördüncü Vak›f Han
(1916-1926), Ankara ‹kinci Vak›f Han
(1928-1930), Medresetü’l-Kuzat, (Bu gün-
kü ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi
1913), Ankara Gazi ‹lk Muallim Mektebi,
(Bugünkü Gazi Üniversitesi 1927-
1930),Ankara Palas, Edirne Gar› ve top-
lumda iyice tan›nmas›na vesile olan Lâleli
Harikzadegan 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 ta-
rihten de ö¤renmekteyiz. (Resim 4) Refla-
diye Numune Mektebi’nde 1911 y›l›n›n
ekim ay›nda e¤itim yap›ld›¤› bilinmekte-
dir.Bu tarihten hareketle türbeninde 1911-
12 y›llar›nda bitirildi¤i önerilmekte-
dir.Türbenin içindeki kuflak yaz›s›n›n hat-
tat› Ömer  Vasfi Efendi’nin imzas›n›n al-
t›nda 1333-1915 tarihi okunur.Kuflkusuz
türbe bu tarihten sonra olamaz.

Türbede Osmanl› mimari gelene¤ine
ba¤l› olarak sekizgen plân uygulanm›flt›r.
(Resim 5) Bir platform üzerinde yükselen
türbeye Haliç yönüne bakan on basamak-
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l› bir merdiven ile ç›k›l›r. Türbenin yap›-
m›nda küfeki tafl›, kap› pencere ve döfle-
melerde mermer kullan›lm›flt›r.8,5 metre
çap›ndaki kubbe kurflun ile kapl›d›r.Giri-
flin iki yan›na yap›lan yar›m kubbeli, üç-
gen plânl› , müstakil giriflleri olan iki oda
sekizgen plânl› yap›n›n girifl cephesinin
tabanda dörtgene tamamlanmas›n›  sa¤la-

m›flt›r.Bu özellik daha önce türbe mimari-
sinde görülmeyen ve devam› da olmayan
bir uygulamad›r.Türbe görünüfl olarak Fa-
tih’teki Mimar Sinan’›n eseri Hüsrev Pafla
Türbesi’ni hat›rlat›r. (Resim 6)

Yap›daki tafl iflçili¤i son derece özenli-
dir. 

Taç kap› görünümündeki girifl kap›s›
Mimar Kemaleddin Bey’in di¤er yap›lar›n-
da oldu¤u gibi en özenli düzenlenmifl bö-
lümdür. (resim 7)  Kubbenin bafllad›¤› ye-
re kadar uzanan taç kap› genifl bir iç-bükey
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profilli silme ile çevrelenmifltir. Bas›k Ke-
merli girifl kap›s›n›n iki yan›na mermer sü-
tunlar yerlefltirilmifl,mermer sütunlar›n al-
t›nda üçgen pahl› pabuçlar, üzerinde mu-
karnasl› bafll›klar vard›r. Taç kap›n›n tepe-
li¤inde mermere mahkuk ortas›nda hilal
bulunan Rumili bir kompozisyon görülür.
(resim 8-çizim 1)  Bu bölümün alt›nda mu-
karnasl› bir düzenleme yap›lm›flt›r. Mu-
karnasl› bölümün alt›nda Ömer Vasfi
Efendi’ye ait celi-sülüs oklu bir besmele
yer al›r.Büyük sivri girifl kemerinin içinde
yine Hattat Ömer Vasfi Efendi’nin yazm›fl
oldu¤u  mermere mahkuk Sad Suresi’nin
50. ayeti celi-sülüs olarak yaz›lm›flt›r. (re-
sim 9)

Saçak seviyesinde rumili ve mukarnasl›
genifl bir silme vard›r. Sekizgen yap›n›n kö-

flelerine gelen sütunlar›n üzerine burmal›
tafl külahlar yap›lm›flt›r. (resim 10-çizim 2)

Giriflin iki yan›ndaki odalar›n kap›lar›-
n›n ve yandaki pencerelerinin üstündeki
dikdörtgen boflluklar  yaz› için tasarlanm›fl
olmal›d›r. Ancak kullan›lmad›¤› görülü-
yor. (resim 11)

Türbenin girifl ve yan odalar d›fl›ndaki
duvarlar›nda ayn› düzenleme yap›lm›flt›r.
(resim 12) Yatay olarak ikiye bölünmüfl
olan türbenin altta kalan bölümündeki bü-
yük pencerelerde rumi kompozisyonlu te-
pelikler vard›r. (resim 13-çizim 3) Üst bö-
lümde silmelerle çevrilmifl yüzeyden gi-
rintili dikdörtgen bölümlerin içinde sivri
kemerli iki pencere bulunmaktad›r. (resim
14-çizim 4) Alttaki pencerelerde, taç kap›
kemerlerinde, girifl kap›s›n›n üstündeki
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kemerin kilit tafl›nda gülçeler görülmekte-
dir. (resim 15)

Mimar Kemaleddin Bey’in tasarlad›¤›
türbeler kronolojik olarak izlenirse yap›la-
r› oluflturan detaylarda ve süslemelerde
birçok benzer yön oldu¤u görülecektir.

Fatih Sar› Güzel’deki Ahmet Cevat Pafla
Türbesi’nin 1901 y›l›nda tamamland›¤›
Mimar Kemaleddin Bey’in binadaki imza-
s›ndan anlafl›lmaktad›r.Girifl kap›s›n›n sa¤
taraf›nda ‘’eser Mimar Kemaleddin ve
Mehmed Feyzi’’ yazmaktad›r. (resim 16)
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Burada 1319/1901 tarihi görülür. Kesme
küfeki tafl›yla yap›lan türbenin girifl cephe-
si, pencereler, üst köflelere gelen külah-
lar,ya¤mur oluklar› Sultan Reflad Türbesi
ile benzerlik göstermektedir. (resim 17-18)

Fatih Cami haziresindeki Gazi Osman
Pafla Türbesi de (1901-1902)kesme küfeki
tafl›yla infla edilmifl pencerelerde ve taç ka-
p›da mermer kullan›lm›flt›r. Girifl cephesi,
türbenin üst köflelerine konulan külahlar,
pencereler girifl cephesinde girifl basamak-
lar›n›n iki yan›nda yerden hafifçe yükselti-
len sferik tepelikli mermer babalar ile
oluklar Sultan Reflad Türbesi’nde kullan›-
lan mimari unsurlar› hat›rlat›r. (resim 19-
20-21)

1913 y›l›nda Abide-i Hürriyet alan› içi-
ne yap›lan Mahmut fievket Pafla Türbe-
si’nin de yap›m›nda kesme küfeki tafl› ve
mermer kullan›lm›flt›r.Burada mimari ele-
manlardan daha çok süslemelerin Sultan
Reflad Türbesi ile benzerli¤i dikkat çe-
ker.(resim 22-23-24-25)

Sonuç olarak; Mimar Kemaleddin Bey
yap›lar› tasarlad›ktan sonra süslemeler için
muhtemelen profesyonel bir ekiple çal›fl›-
yordu. Sultan Reflad Türbesi’nin çini tasa-
r›mlar›nda eskinin güzel örnekleri aktar›l-
maya çal›fl›l›rken kalem ifllerinde ve tafl
süslemelerde devrin süsleme anlay›fl›na
uygun örnekler yap›lm›flt›r. Burada Dr.
Candan NEML‹O⁄LU’nun teklifini yeni-
den dile getirmek istiyorum. Sultan Reflad
Türbesi’nin kalem iflleri ile ilgili verdi¤i
bildiride ‘’1914 y›l›nda ‹stanbul’da aç›lan
Medresetü’l Hattatin (Hattatlar Okulu)’in
kadrosunda tezhip hocal›¤›n› Nuri Bey
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(Yeniköylü) isimli kifli taraf›ndan yürütül-
dü¤ü kay›tl›d›r.1913/14 y›l›nda tamamlan-
d›¤› 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 olabilece¤i düflünülür.’’demekte-
dir.Belki de Yeniköylü Nuri Bey türbenin
bütün süsleme pro¤ram›n› yönetmifl olabi-

lice¤i gibi ay n› çevreden baflka bir kiflinin
bu ifli üstlendi¤i de düflünülebilir. Bildiri-
me bir temenni ile son vermek istiyorum.
1. Dünya fiavafl›’n›n yafland›¤›, Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun çöktü¤ü, Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruldu¤u çok özel bir
dönemi temsil eden bu eserlerin çok acil
olarak bak›ma ihtiyaçlar› vard›r.
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MAHALLE VE fiEH‹RLER‹N
YARATILIfi›nDA AZ‹Z 

K‹fi‹LER‹N YER‹
[Eyüp ve benzerlerine 

göre]

Prof.Dr. Mahmut H. fiAK‹RO⁄LU

Z

‹stanbul do¤umlu olup, bütün tahsilini burada tamamlad›ktan sonra 
1965 senesi Mart ay›nda ö¤retmenli¤e bafllad›, 

1967 senesinde ‹talyan Hükümeti’nin bursunu kazan›p, bu ülkede ilk ilmi çal›flmalar›n› haz›rlad›.
Döndükten sonra Ankara Üniversitesi 

Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi’nde ilmi kariyere bafllad›. 
1990 senesinde profösör oldu. Halen bu kadrodad›r. 

Çal›flmalar› büyük ölçüde Türk-‹talyan iliflkileri üzerine olup 
Venedik flehrindeki arfliv ve kütüphanelerdeki çal›flmalar›n› sürdürmektedir. 

Sonra da s›ras› ile Cenova, Floransa, Napoli üzerinde 
ve Türk alemi ile iliflkileri üzerinde durmaktad›r. 

1988 senesinde ‹talyan Hükümeti’nin Cvaliere di Benemerito madalyas› ile taltif edilmifltir. 
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Yerleflim yerlerinin yarat›lmas›nda co¤-
rafi vaziyetin ehemmiyeti, yer alt› ve yer
üstünün zenginliklerinin varl›¤›, su kay-
naklar›na yak›n olmas› kaç›n›lmaz bir za-
rurettir. Fakat kaynak ve zenginliklerin is-
tifade edilmesi ve genifl topluluklara fay-
dal› bir duruma getirilmesi hep tart›flma
mevzuu olmufl, teflebbüste bulunan kifli ve
kurulufllar tarih sahnesinde siyaset, ekono-
mi, ticaret, üretim alanlar›nda tesirli ol-
mufllard›r. Tarihin en eski devirlerinden
beri iskân sahalar›n› açan kifliler, sonraki
nesillere yol gösterici olmufl, halefler de
bunlar› muhafaza yan›nda tekâmül de et-
tirmifllerdi.

Tarih devirlerinde geliflmelere damga-
lar›n› vuran flehirleri s›ralamak mümkün-
dür ve en eski iskân mahalleri olan Orta
Do¤u bu misaller ile dolu olup, daha bafl-
ka k›ta ve yöreler de eskilik bak›m›ndan
yar›fla giriflirler ve bunlar›n bir listesini
vermek flimdi mümkün olmamakla bera-
ber, ‹stanbul’un muazzam bir kaynak tefl-
kil etti¤ini ve her bir aflamada bulundu¤u
çevreye sahip ç›kt›¤› ilk devir iskân faali-
yeti, sahip olanlara neler tedârik etti¤i her
bir eserde, ansiklopedide, kaynak mahiye-

tindeki kitaplarda de¤erli malûmat› ihtiva
eder. Böyle bir mevzûu çok daha teferru-
atl› bir mahiyet içinde ele almak lâz›m ge-
lir ve flimdilik tekâmül ettirmek mümkün
de¤ildir. Araflt›rmam için düflündü¤üm
anabafll›k ve bunun altbafll›¤› Eyübsultan
semti ile Venedik Cumhuriyeti tarz›nda
idi. Bunlar›n birincisinin ehemmiyeti flim-
di geleneksel olan toplant›larda her an
tahlil edilir, her bir safhadaki ehemmiyeti,
co¤rafyas›, buray› benimseyen toplulukla-
r›n her zaman mukaddes bir davran›fl için-
de bulunmas› ve en nihayet bir islâm bü-
yü¤üne ithâf› yeteri kadar bir misaldir ve
bunu tamamlayan Venedik flehri de kuru-
luflundan itibaren her bir yöresi ve tafl› bi-
le azizlere tahsis edilmifl, her ne kadar bu
cumhuriyeti yaratanlar için çok defa
olumsuz ifade dolu eserler kaleme al›nm›fl
ise de, Venedik’liler ümidsiz kald›klar›
devrelerde dahi hissiyatlar›n› hiç bir za-
man terk etmediler, siyasi ve dini buhran-
lar zaman›nda azizlerinden medet bekle-
mekten geri durmad›lar her bir devirde
onlar›n ad›na ibadethâne, mekteb, manas-
t›r, sanat merkezi yarat›p bunlar› idâme et-
tirecek maddi destekleri de hiç bir zaman
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ihmal etmediler. Bunun da müsbet seme-
resini uzun as›rlar sonra elde ettiler ve celb
etti¤i insan seli sayesinde varl›¤›n› idâme
ettirmektedir.

Eyüb sempozyumlar› diye adland›r›lan
anane de, her bir tarihi hat›ran›n yeniden
tefsir edilerek daha genifl topluluklara mâl
edilmesi, buray› yaratan ve devam›n› da
baflaran kiflilerin ve hatta kurulufllar›n müs-
bet tutumlar›d›r. En küçük bir tafl parça-
s›ndan bafllay›p da göz kamaflt›r›c› eserle-
re, hatta tarihin tozlu sayfalar›nda kalan
malûmat›n genifl çevrelere tan›t›lmas›,
Eyüb’ü yaratan ve yaflatanlar›n maddi güç-
leri kadar manevi güçlerine de büyük kat-
k› temin eder. Bunun bir zaruret de oldu-
¤u bellidir.

Bu zarûreti yak›ndan hisseden bir arafl-
t›r›c› olmam yan›nda, hatta bunun içinde
yetiflmifl biri olarak da belirli bir evreye
canl› flahidim. Çocukluk ve gençlik y›llar›-
m›n geçti¤i Beyo¤lu ile Büyükada, aile
içinde büyük bir ihtiram gören Fatih ve
Eyüb semtleri aziz kiflilerin yaratt›¤› ma-
hallerdir. Galatasaray’a ad›n› veren Gül
Baba ve bunun yan›nda geliflen mahalleler
aziz kiflilerin bir devirde isimlerini verdik-
leri mahallerdir, her ne kadar Beyo¤lu ke-
limesi bunlar›n üstesine ç›km›fl görülse bi-
le mahalli azizlere ve tarihin meçhul kifli-
lerine ithaf edilen isimlerine halel getire-
medi. Büyükada baflta olmak üzere etraf›n-
da yarat›lan iskân mahalli için de ayn› id-
diay› ortaya atarken, eski devirlerde ve Bi-
zans zaman›nda harekete geçirilen bu ma-
hallerin, Kanunî Sultan Süleyman’›n evlât-
lar›ndan olan fiehzade Mehmed’in vak›fla-
r› aras›na ilhak edilmesi ve yeniden yara-
t›lmas› müsbet çal›flmalar›n bir uzant›s›d›r.
Ankara’da bafllad›¤›m üniversite y›llar›m-
da, ev arad›¤›m zaman mistik âlemin bir
ferdi olan Hac› Evhadli taraf›ndan ihya
edilmifl ve halk aras›nda Ayval› olarak
isimlendirilen mahalle komflu olmam otuz
sene sonra da bir mesken de¤iflimi esna-
s›nda, Anadolu’nun Türkleflmesinde çok

mühim vazifeler üstlenip, baflar›l› olan Ahi
toplulu¤unun mümtaz flahsiyetlerinden
bir say›lan Ahi Evran taraf›ndan yarat›lan
mahalde yer bulup, onun komflusu olan
Etimes¤ut semti de art›k ad› unutulmufllar
aras›nda bulunan Ahi Elvan taraf›ndan ya-
rat›lm›fl mahallerdir. ‹simlerini verdi¤im
bu semtler gelifli güzel yarat›lm›fl olmay›p,
çok verimli topraklar üzerinde olup, ziraî
mahsulleri uzun müddet hem çevresini
hem de uzak mahalleri besler bir iskân ye-
ridir. ‹nsanlar›n böyle zengin mahalleri
yarat›rken, bir tek tüketici de¤il fakat üre-
tici olmak istedikleri ve kendilerine de f›r-
sat verildi¤i zaman, bunu nas›l elde ettik-
lerine delildir. Buralar› tahsisli araziler ola-
rak bir flah›s mal› de¤il fakat uzun müddet
buralarda ifl arayanlar için de kap› olmufl-
tur. Ça¤›m›zda ise insanlar geliflen tekno-
loji sebebiyle tarihi hat›ralar› unutmufl gö-
rülmekle beraber gene de fluurlar›nda her
zaman yaflat›rlar ve hatta daha da ileri gö-
türüp tarihin eriflilmesi zor vesikalar› ara-
c›l›¤› ile ulaflmak isterler. Bunun muvaffa-
kiyetli bir neticeye ulaflt›r›lmas› siyasiler,
belediyeciler ve iktisatç›lar kadar eski kül-
türe vâk›f araflt›r›c›lara da görev düflmekte-
dir. H›zla geliflen maddiyât ile birlikte kül-
tür varl›klar›n›n muhafazas› ve bunlar›n
günlük yaflama da kazand›r›lmas›, istifâde
etmek isteyenler taraf›nda da beklenir.

Beldelerin, mahallelerin, flehirlerin ku-
rulmas›nda aziz flah›slar diye bir ibare kul-
lanmam, insanl›k tarihi içinde, yerleflim
mahallerinin aç›lmas›, ziraî faaliyetlerin
yaratt›¤› büyük de¤iflim ve bu büyük de¤i-
flimleri bize haber veren yeralt› ve yerüstü
sanat kal›nt›lar› ve en mühimi yaz›l› kay-
naklar, tarih araflt›r›c›lar› ile birlikte, ikti-
satç›lar›, din tarihi, sosyoloji, halkbilgisi
araflt›r›c›lar›n› da harekete geçirmektedir.

‹nsan topluluklar› bir mahalli ihya et-
tikleri s›rada, yeni bir mekân aray›fl› ile
birlikte, eskiden elde edilmifl mahallerden
istifade etmekten geri durmazlar. Bunun
bir uzant›s›n› da, flimdi bizim içinde bu-
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lundu¤umuz Eyüb semt ve mahallinde his-
setmekteyiz. Yerleflim, üretim ve sonra da
ürününü satabilme flans› bulan Eyüb sâkin-
leri, bu meziyetlerini as›rlarca tafl›d›ktan
sonra, iflte flimdi bir araflt›rmalar silsilesi
mevzûunu da yarat›yorlar. Tabiat varl›kla-
r›n›n muhafazas›, sonra da bunun daima
tekâmül ettirilmesi, sonraki nesillere de
daha güzelini kazand›rmak Eyüb ve kom-
flusu Ayvansaray’a çok büyük bir etkinlik
kazand›rm›flt›r. Fakat ayn› zamanda bunu
yaflatan flah›slar› da takdir etmemiz lâz›m-
d›r, zirâ tabiat kendi bafl›na kald›¤› s›rada
insanlara çok az fayda temin eder, ancak
onu da kullan›rken bir disiplin, intizam, ti-
tizlik alt›nda olmak kaç›n›lmazd›r bundan
dolay› da muhtelif vesileler neticesinde
azizlik, mukaddesât vas›flar› kazanm›fl ki-
fliler dinî tesirleri ile birlikte yaratt›klar› ti-
carî, ictimâi davran›fllar› neticesinde hem
kendilerine hem de çevrelerine, hatta
mensubu bulunduklar› tarikat, ibadethâne,
medrese, manast›r, zaviye, imaret gibi ku-
rulufllara örnek teflkil ederler. Bunun uzan-
t›s› Anadolu ve Rumeli topraklar›nda çok
say›da mevcûd bulunub Ömer Lutfi Bar-

kan taraf›ndan “Kolonizatör Türk dervifl-
leri” diye isimlendirilirken, bu kurulufllar›n
tarihteki tesirlerini takdir ederken, ihya
ettikleri ve ayr›ca meydana ç›kard›klar›
maddi varl›klara dikkat edilir ve muhakkak
bir z›raî mahsulün mevcudiyeti, bunun da
yan etkinlikleri kendisini gösterir. Bu
mahsullerin en bafl›nda bu¤day›n bulun-
mas› kaç›n›lmazd›r. ‹nsanlar›n yaflamas›
için en mukaddes madde olan bu mahsu-
lün tarih içinde ve bu arada Osmanl› Tari-
hi içindeki yeri her zaman takdir edilir. Bu
mahsulden sonra üzümü ilâve etmeliyiz,
çünkü ilk ekilme devresinden bafllay›p
topland›¤› ve depoland›¤› zamana kadar
geçen zaman zarf›nda çok faydal› olan bu
mahsul, insanlar taraf›ndan hem kendileri
hem de mensûbu bulunduklar› dinî, siyasî,
ictimaî çevrelere de faydal› bir mahsûle
dönüfltürülüp kendisine has f›ç›, küp, de-
po, kav, mahzenler içinde muhafaza edi-
lirken durdu¤u yerde k›ymet kazan›r. Ta-
rihin en eski ça¤lar›nda insanlar bu z›raî
mahsullerin tedârikinde ilâhi kuvvetlerden
medet umarken sayg›lar›n›, çekincelerini
ve her türlü ruh hallerini ihsas etmekten
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kaç›nmam›fl, güzel sanat eserleri yan›nda
dini eserler, kal›c› mahsuller, yaz›l› kay-
naklar kazand›rm›fllard›r ve müsbet neti-
celer ald›ktan sonra çeflitli e¤lenceler ter-
tib etmifller, geçici zevk kadar ilâhi kuvve-
ti de ihmal etmemifller. Bu e¤lenceler k›r-
lardan ba¤lay›p küçük beldelere ve en so-
nunda büyük yerleflim mahallerine intikâl
ederken, bir aziz ad› ihmal edilmez, iba-
dethâneler infla edilirken kendilerine kla-
vuz seçtikleri kiflilere de bir tak›m güçler
isnâd ederek bu ayinlere ifltirak edenleri
takdis etmekle, üretici kadar tüketiciyi de
mutlu etmeleri, muhtelif kaynaklar›n da
yarat›lmas›na yol açm›flt›r. Dionisos âyin-
leri ve bunun Anadolu’daki tesirleri Aflure
diye adland›r›lan ananenin de günümüze
intikalini sa¤lam›flt›r. Çok tanr›l› dinler-
den sonra tek tanr› iman›n›n yay›ld›¤› de-
virlerde yeni dinlerde bile devam etmesi,
zaman zaman ç›kar›lan sert yasaklara ra¤-
men insanlar›n eski hât›ralar›n› devam et-
tirmeleri fakat bunun ayn› zamanda ilâhi
bir görünüm verilmesi, insanlar›n tabiat
varl›klar›n› muhafaza etmek için nas›l bir
k›skançl›k hatta titizlik içinde olduklar›n›
gösterir. Z›raî mahsullerin eski ça¤ insan-
lar›n› birlefltirmesinden sonra Ortaça¤ ve
hatta Yeniça¤ devirlerinde bile etkili oldu-
¤u görülür. Hristiyanlar›n kilise ve manas-
t›rlar›n›n gelir kaynaklar› aras›nda yer alan
mahsuller, ‹slâm dininin Anadolu ve Ru-
meli’de kuvvetlenmesi ve kök salmas› es-
nas›nda bile de¤iflik isimler alt›nda devam
etmesi, ve aziz kiflilerin yaratt›klar› küçük
yerleflim birimlerinin bir baflka merkeze il-
tihak› dikkat çekici tarihi bir hâdisedir.
Dini inançlar›n yaratt›¤› iddia edilen bir
tak›m siyasî, sosyal k›rg›nl›klar›, z›raî
mahsûllerin toplanmas› ve muhafazas› es-
nas›nda bir tarafa at›l›r ve çok k›sa bir sü-
re sonra da elde edilen maddî kazanc›n se-
meresi beraber kutlan›r.

H›d›rellez günü diye bilinen ve hristi-
yan âleminin San Corco’su de¤iflik kültür-
lerdeki insanlar› bir araya getirir, Nevruz

kutlamalar› hristiyanlar›n büyük bayram-
lar›ndan olan Paskalya ile yak›n mevsim-
lerde olmas› bir arada bulunman›n nas›l
kaç›n›lmaz oldu¤unu da bize gösterir. ‹flte
yerleflim yerleri de beyle yarat›lm›fl bulu-
nub Rumeli taraflar›nda kuvvetlenen Os-
manl› idâresi zaman›nda yarat›lan inflâ ve
imâr faaliyetleri içinde de görmekteyiz.
Ekrem Hakk› Ayverdi taraf›ndan envante-
ri verilen muhteflem kal›nt›lar›n esas öz-
gün varl›klar› yan›nda, yaratan kiflilerin
yapt›klar›n› muhafaza, bir süre sonra da
yeni düzene ayak uydurulmas›, Rumeli ta-
raflar›nda dolafl›p da izlenimlerini kaleme
dökenlerin dikkat ettikleri bir meziyettir.

Belde ve mahallelerin isimlendirilmesi,
ilk yaratan kifliler kadar çevrenin hususiye-
ti de tan›n›r: Alessandiria, Heraklea, Kay-
seria, ‹konia gibi isimlerden sonra islam
devirlerinde de Mahmudiye Mecidiye,
Hamidiye gibi isimlerin zamana adapte
olmas›, buralar›n devam› için ba¤lanan
zengin gelir kaynaklar› ile de aç›klan›r.
Mahaller seçilirken gösterilen dikkat, bir
süre sonra da himâye alt›na al›nan mahsûl-
lerin sat›fl› ve belge sâkinlerinin ihtiyaçlar›
yan›nda yeni ifl alanlar›n›n yarat›lmas›, ta-
rih olaylar› içinde unutulmufl görülse bile,
vesikalar bunlar› aktar›r.

Venedik flehrinin himâyesinde San
(Aziz) Marko’nun yeri bulunur, mühim bir
liman flehri olan Bari flehri için de bal›kç›-
lar, flimdi Demre dedi¤imiz mahalden No-
el Baba ad› ile maruf Klaus’un naafl›n› nak-
lettiklerini belirtmek gerekir. San Mar-
ko’nun mezar›n› M›s›r’dan Venedik flehri-
ne nakletmek isteyen bal›kç›lar›n tefleb-
büslerinin efsanelere geçmesi ve flimdi de
mezkûr flehirde ad›na ithâf edilen ana kili-
se (bazilika)nin ön cephesinde gösteriflli
bir mozayik demetine mevzu teflkil etme-
si bir flehir devletin baflar›s›n› ‹ncil müelli-
fi bir azizde aramas› ve ondan medet iste-
mesi, bu eserde belirtilen efsane de, do-
muz etinden çekinen müslüman idarecile-
rin, sepet içinde domuz eti vard›r gerekçe-
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sini ileri süren bal›kç›lara, kaftanl› ve sa-
r›kl› müslüman idarecilerin tepkisi de sa-
natkârâne tasvir edilmektedir. Ad› geçen
hayvan›n etinin flark ülkelerinde makbul
görülmemesi, buna karfl›l›k protein ihtiya-
c›n› temin için bunlara ayr› bir yer ay›ran
topluluklar›n, beslenme alan›ndaki titizli¤i
de, günümüz araflt›r›c›lar›na kaynakt›r.
‹talya yar›madas›nda her bir flehrin anaki-
lisesinin aziz ile an›lmas› ve buralara ba¤-
lanan gelir kaynaklar› titizlikle muhafaza
edilir, Napoli flehrindeki Aziz Cennaro,
Cenova flehrindeki San Corco (müslüman
topluluklar›n H›z›r’›) birer koruyucu say›-
l›rken uzant›s› da islâm âleminde kendisi-
ni gösterir. ‹stanbul’un imâr›nda ileri gelen
devlet adamlar›n›n eserleri kadar yat›r›m
yapmak isteyen sermaye sahiplerinin de
adlar› yaflat›l›rken, fleyhlere ve ulemaya
tahsis edilen mahaller de, buralar›n hiç de
gelifli güzel seçilmedi¤ini muhakkak suret-
de bir z›raî zenginli¤in geleneksel kal›nt›-
lar›n›n, bu arada su ihtiyac›n›n da tedâriki
kendisini gösterir. Gerçi hepsi çok fazla
tan›nm›fl isimler de¤ildir, fakat bafll›ca be-
sin kaynaklar›n›n büyük bir k›skançl›k ile
muhafazas›, Ortodoks mezhebinde
“Ayazma” kültürünün yay›lmas›na yol
açarken, islam muhitinde ise “Çeflme” kül-
türünün ve hatta “Hamam” medeniyetinin
yarat›lmas›, beraber bulunduklar› din ve
mezheplerin de bir dayan›flmas›d›r. ‹stan-
bul içindeki muhtelif semtlerde bulunan
ayazma’lar›n ziyâret edilmesi, yan›ndaki
manast›r, kilise gibi dini merkezlerin fark-
l› dinlerdeki insanlar› bir araya getirmesi,
bir ekonomik giriflim kadar, maddiyat kar-
fl›s›nda bazan çaresiz kalan topluluklar›n
kendilerine bir ç›k›fl yolu aray›p, bu arada
bir de kültür kaynaflmas› ve buluflmas› ya-
ratmalar›, siyasi tarih çal›flmalar›na getiri-
len bilgiler kadar içtimaî tarih çal›flmalar›
aç›s›ndan da ehemmiyetlidir.

Mahallelerde bazan ibadethânelerin bi-
le yanyana olmas›, ve bir hoflgörü nümû-
nesi olarak görülen Ortaköy semti, ‹stan-

bul s›n›rlar› içinde örnek bir mahal teflkil
ederken, son zamanlarda gündeme gelip
de ayr›ca medyatik fakat turistik faaliyet
yaratan Antakya ile Mardin, hatta bunlara
ek olarak Midyat flehirleri, sa¤lad›klar›
k›ymetli varl›klar, bunlar› ihya eden aziz-
lere çok büyük oranda medyun bulunmak-
tad›rlar ve bu mevzu etti¤im merkezler de
bu k›ymetli hat›ralar› sinelerinde bar›nd›-
r›rken, her bir tafl› de¤erlendirirler.

Su kültü de insanlar› bir araya getirme-
sinden dolay›, araflt›r›c›lara k›ymetli kay-
naklar kazand›r›r. K›ymetli denizcimiz Pi-
ri Reis taraf›ndan yarat›lan Kitâb-› Bahri-
ye, gemicilere deniz rotas›n› iflaret etti¤i
s›rada, sahillerde ne gibi mahsulât, bu ara-
da su kaya¤› bulundu¤unu haber verirken
civar›nda bulunan bir ibadet mahalli, kili-
se, manast›r, cami, namazgâh yerleri ve
bunlar› yaratan kiflileri de ihmal etmez.
Bunun, insanlar aras›nda dayan›flma mezi-
yetinin uzant›s› oldu¤unu ileri sürebiliriz.
Denizcilerin rast geldikleri mahallerde
dikkatli davranmalar›n› ihtar eden Piri Re-
is, aziz ad› vermemekle beraber kutsal ma-
haller oldu¤unu belirtirken, maddiyat ya-
n›nda bir maneviyat aç›s›n› da kayda geçi-
rir. Hac seferleri için haz›rlanan klavuz ki-
taplar›nda ikâmet yerleri iflâret edilmesi
yan›nda, ibadet ve sâir ihtiyaçlar›n gideril-
mesi için nerelerde kal›naca¤› kayda geçi-
rilirken, her bir mahallin kimlere tahsis
edildi¤i de küçük fakat manal› sat›rlarda
belirtiler ve hac yollar›n›n muhafazas›n›n
bir mukaddes vazife say›lmas›, koruyucu
azizlerin ve din adamlar›n›n etkinlikleri de
dikkat çeker. Bütün bu olumlu teflebbüsler,
bu mekânlara ba¤lanm›fl zengin ve belki
de mutevazi fakat iflbitirici vak›flar saye-
sinde zamanla tekâmül ettirilmifltir. Vak›f
medeniyeti diye isimlendirilen bu tutum
içinde insanl›k için faydal› teflebbüslerin
kay›tlar› k›ymetli birer kal›nt›d›r.

‹nsan topluluklar›n›n kendilerini himâ-
ye edecek kiflileri yaratmas› ve devaml›l›k-
lar›n› temin etmesi, ça¤›m›z›n maddiyât›
içinde bile devam eder.
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Günümüzde Eyüp ilçe s›n›rlar› içinde
kalan bölgenin Fetih’ten önceki döneme
ait izlerini belirlemek oldukça zordur. Da-
ha Bizans döneminde sur d›fl›nda kalmakla
Trakya’dan gelen ak›nlara aç›k olan bölge,
Avarlardan Bulgarlara, Slavlardan Haçl›la-
ra kadar say›s›z kuflatma görmüfl, atefle ve-
rilmifl, y›k›lm›flt›. Adlar› art›k sadece kay-
naklarda kalan kimi yerleri saptamaya ça-
l›flmak, ço¤u kez sadece varsay›mlara ulafl-
t›rsa da, dönemin kaynaklar›n›n incelen-
mesi, gelecekte, karada ve denizde sürdü-
rülecek araflt›rmalarla birlikte Eyüp topog-
rafyas›n›n belirlenmesi yan›nda, merkezle
olan ba¤lant›lar›na da ›fl›k tutacakt›r1.

Semt adlar›n› belirlemede, afla¤›da yer-
lerini saptamaya çal›flaca¤›m›z Kosmidion
ve ‘köprü’ iki önemli baflvuru noktas› olufl-
turur.  

Kaynaklarda, Kosmidion’la ba¤lant›l›
olan üç yer ad›, Brakheos, Paulinou ve
Lympidariou’dur. Patria’da2 bir topos (yer)
olarak belirtilen ‘Ta Paulinou’nun, II. The-
odosius’un (408-450) çocukluk arkadafl›
olan ve magistros (imparator ailesi d›fl›nda
en yüksek memuriyet) ünvan› tafl›yan Pa-
ulinos taraf›ndan kuruldu¤u, bu yerin, yi-
ne, Paulinos’un bir d›flmahalle mülkü (pro-
asteion) oldu¤u belirtilirken, düflülen not-
ta, “Paulinou manast›r›, ‹mparator II. The-
odosios’un güvenilir dostu magistros Pa-

ulinos taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r; ayn› flekil-
de Anargyroi Azizleri3 (kilisesi) de Ta
Brakheos’tad›r” denir. Aç›mlamada ise ye-
rin, “kentin bir bölümü (tractus)” oldu¤u
ve “hem bu bölümün hem manast›r›n” me-
tinlerde, “hem Ta Paulinou hem de Ta Pa-
ulines”, yani eril ve diflil olarak, kaydedil-
di¤i vurgulan›r. Nitekim semt ad›, ayr›m
gözetmeksizin, iki kaynakta diflil, bir kay-
nakta da eril biçimde kullan›lm›flt›r: ‹mpa-
rator II. ‹ustinianos’un, 711 y›l›nda bafl›n›n
kesilmesinin ard›ndan, o¤lu Tiberios’un
ölümü anlat›l›rken, “çocu¤u, Kallinike
semti yukar›s›ndaki gizli kap›ya götürerek
soydular, kap› efli¤ine yat›r›p bo¤az›n›
kestiler ve (‹mparator Philippikos) onun,
‘Paulines’in’ denilen Kutsal Anargyroi Kili-
sesi’ne gömülmesini emretti” (Theophanes
Confessor, 529)4; “(Tiberios’u) yukar›da
yükselen sur duvar›n›n, Kallinikoi gizli ka-
p›s› denilen yerinde, b›çakla bayg›n bir
hayvan gibi kestiler ve (Philippikos) onun,
ad›n› Pauline’den alan semtteki Kutsal
Anargyroi Kilisesi’ne gömülmesini emret-
ti” (Nikephoros, 113)5; “anlaflmaya var›la-
mad›, tersine, kenttekilerin hakaretlerine
u¤ray›nca ordugâh›, Kutsal Anargyroi Ki-
lisei’nin bulundu¤u, ‘Paulinos’un’ denilen
yere kurdu, donatt› ve arkas›nda düflman
kalmas›n diye orduyu deniz boyunca Ka-
radeniz’e ve Hieron’a kadar yayd›” (Ked-
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1 Daha önce yap›lan araflt›r-
malar için bkz R. Janin, Constan-
tinople Byzantine, Paris 1964; S.
Eyice, “Eyüpsultan Semtinde Tarih
ve Sanat Tarihi”, II. Eyüpsultan
Sempozyumu, Tebli¤ler, 8-10 Ma-
y›s 1998, Eyüp Belediyesi.

2 Patria Konstantinopoleos ya
da Scriptores Originum Constanti-
nopolitanarum, bas Th. Preger, Le-
ipzig 1901-1907. Eserin III. bölü-
münü, Pseudo Kodinos’a ait Peri
Ktismaton, ‘Yap›lar’ oluflturur.

3 Roma’da, III. yüzy›l sonun-
da din flehidi olan iki hekim, Kos-
mas ve Damianos, hastalar›n› kar-
fl›l›k almadan tedavi ettikleri için
anargyroi, ‘paras›z, para alma-
yan’ azizler olarak an›lm›fllard›.

4 Khronographia, Corpus
Scriptorum Historiae Byzantinae,
Bonn 1839-1841. Theophanes’in
(ölümü 818) eseri, VII. ve VIII.
yüzy›llar›n tarihi için önem tafl›r.
Çal›flmam›zda, The Chronicle of
Theophanes Confessor, by  C.
Mango, R. Scott, Oxford 1999
metni temel al›nm›flt›r. Mango, “no-
te the feminine name Pauli-
na...which suggests that the church
had no connection with Paulinus”
aç›mlamas›n› yapar.

5 Historia Syntomos, Bonn
1837. Patrik Nikephoros’a (ölümü
829) iliflkin al›nt›lar, Nikephori
Patriarchae Constantinopolitani
Breviarium Historiam, Text,
Translation and Commentary by
C. Mango, Dumbortan Oaks
1990, metnine göredir. 
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renos, II 81)6. ‹mparator II. Mikhael’in es-
ki silah arkadafl› Thomas’›n ç›kard›¤› iç sa-
vafl s›ras›nda, 820’de geçen olaylar nede-
niyle, “(Thomas) en sonunda kamp karar-
gâh çad›r›n› ve kaz›kl› siperini (kharaka),
saraylara efl, çok sayg›de¤er Anargyroi Ki-
lisesi’nin yap›ld›¤› ‘Paulinos’un’ mülküne
(Paulinou oikos) kurdu ve tahkim etti” de-
nir (Theophanes Continuatus, 59)7.

Kosmidion’a iflaret eden baflka bir yer
ad› Lympidario’dur, bir kaynakta, “Genç
imparator (III. Andronikos) ayn› yerde
mevzilenmiflken, gün bat›m›nda, biraz ge-
ri çekilerek, Kosmidion yak›n›ndaki
Lympidario’da ordugâh kurdu ve üç gün
boyunca orada kald›” denilmektedir (Kan-
takouzenos, I 134)8.

Brakheos, Paulinou ve Lympidariou ad-
lar›n›n, eponymos oldu¤u, ‘kifli adlar›ndan
kaynakland›¤›’ belirtilmifltir (Janin; Eyice)
ancak Brakheos ad›yla ilgili olarak, kan›-
m›zca, ta brakhea, ‘s›¤ yerler” anlam› da
dikkate al›nabilir.

Kosmidion’un yeri de tart›fl›lmaktad›r.
Prokopios, eski Aziz Kosmas ve Aziz Da-
mianos Kilisesi’nin “körfezin en ucunda,
tümüyle dik ve sarp bir yerde” oldu¤unu
söyler (193)9. “Körfezin en ucunda” anlat›-
m›, Haliç’in bitimine iflaret etse de, Kent
surlar›n›n uç s›n›r koydu¤u Blakhernai
(Ayvansaray) yöresini de tan›ml›yor olabi-
lir. Nitekim, sonraki kimi kaynaklar aç›kça
bu yöreye iflaret eder: Avar Khagan’› (Ka-
¤an), “Blakhernai’daki Kosmas ve Dami-
anos Kilisesi’ne girer” (Khronikon Paskha-
le, I 713;490, n 713,9)10; Slavlar ve Avar-
lar, 626’daki kuflatmalar›nda, “surlara ya-
k›n bir yerde kal›rlar; Blakhernai’daki Aziz
Kosmas-Aziz Damianos, Aziz Nikola ve
çevrelerini atefle verirler ama Theotokos
Kilisesi ve Hagia Soros’a giren düflmanlar
hiçbirini parçalayamazlar” (ibid 725); ‹s-
tanbul’a 1424-1434 y›llar› aras›nda gelen
bir Rus hac› da, “Blakhernai’dan bafllayarak
do¤u yönünde Kosmas ve Damianos
Azizleri manast›r›na gelinir” der (Khitro-

wo, 233)11. Ayr›ca, afla¤›da söz edece¤i-
miz ak›n s›ras›nda Bulgarlar›n “Anargyroi
Azizler Kilisesi’ne do¤ru, Kent kap›s› d›-
fl›nda” mevzilenmelerine ve hemen ard›n-
dan “Krum denize indi” sözlerine (Syme-
on Magistros, 613)12 bakarak; yine, “(I.
Bryennios) Blakhernai Saray› karfl›s›nda
(antikry, ‘karfl›s›nda, yüz yüze’ anlam›nda-
d›r) kamp kurdu” (Nikephoros Bryennios,
232)13 sözlerinden, Kosmidion’un, olas›-
l›kla, Blakhernai yak›nlar›nda oldu¤u anla-
fl›l›r. 

Janin, Kosmidion’un ad›n›, Thalelaios
ve Artemidoros adl› iki azize kutsanan bir
martyrion, flapel dolay›s›yla verir; flapel,
Kosmidion’daki, ‹stanbul’un en eski kilise-
lerinden biri olan Aziz Theodoros Kilisesi
içindedir (148;156)14

‘Ta Galles’ adl› semt, Bulgar Han›
Krum’un (Kroumos) 813 y›l›nda, V. Le-
on’un tahta ç›k›fl›ndan birkaç gün sonra,
Kent’in kap›lar› önüne geliflinin anlat›ld›¤›
bir bölümde geçer. Leon, han›n silahs›z
olarak deniz k›y›s›na kadar gelmesini, ora-
da görüfleceklerini söylemifl, öte yandan,
“geceleyin Blakhernai’daki Galles’in küçük
evlerine saklanan birkaç silahl› kifliye, ifla-
ret verildi¤inde Krum’u öldürmeleri” emri-
ni vermifltir; Krum tuza¤›n fark›na var›r ve
at›na atlay›p h›zla oradan uzaklafl›r (Leon
Grammatikos, 342). Symeon Magister de,
“üç silahl› kifliyi geceleyin ç›kararak Blak-
hernai kap›s›ndaki Galles’in evlerine tuzak
kurmak üzere yerlefltirdiler” der (612).
Eyice, Galles’in, “Savaklarda, H›ramî Ah-
med Pafla Camii’nin oldu¤u yerde” buluna-
bilece¤ini söyler (op cit 15).

‘Gümüfl Göl’ anlam›ndaki Gyrolimne
–tam yaz›l›fl› Argyra Limne’dir-, bar›nd›r-
d›¤› bir saray ve kap› nedeniyle kaynaklar-
da yer al›r: I. Haçl› Seferleri s›ras›nda, I.
Aleksios (1081-1118), görüflmek üzere
Godefroi de Bouillon ve onunla birlikte
gelen kontlar› ça¤›r›r; bu arada imparato-
run kontlar› hapse att›rd›¤› söylentisi ya-
y›l›r, “kalabal›k alay hemen Byzantion’a

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

6 Synopsis Historion, Bonn
1838-1839. Pek özgün say›lma-
yan eserinde Kedrenos, bafllang›ç-
tan dönemine (XI. Ve XII. yüzy›l-
lar aras›) kadarki vakayinameyi
kaleme alm›flt›r. 

7 Hoi Meta Theophanen, Bonn
1834. Theophanes Continuatus
bafll›¤› alt›nda, IX. yüzy›l bafl› ile
X. yüzy›l ortas› vakayinameleri
toplanm›flt›r; V. kitap, ileride sözü-
nü edece¤imiz I. Basileos’un yafla-
möyküsüdür (Vita Basilii). 

8 Historia, Bonn 1822-1832.
‹mparator VI. ‹oannes Kantako-
uzenos’un (ölümü 1383), rahip ol-
duktan sonra yazd›¤› eseri 1320-
1356 y›llar›n› kapsar. 

9 Peri Ktismaton, ‘Yap›lar’,
Bonn 1838. Eserde, I. ‹ustini-
anus’un yapt›rd›¤› ya da onar›l-
mas›n› sa¤lad›¤› yap›lar anlat›l›r.
Türkçe çev vard›r.

10 Epitome Khronon, Bonn
1829. Eser, 631-641 aras›nda ya-
z›lm›flt›r, Adem’den 628 y›l›na ka-
darki vakayinameyi içerir.

11 B. De Khitrowo, Itinéraires
russes en Orient, Cenevre 1889.
Eserde, ‹stanbul’un fethine kadarki
Rus hac› ziyaretlerinin yap›ld›¤›
yerler anlat›l›r. 

12 Khronographia, Bonn
1842. Symeon Magistros ya da
Logothetes ad› alt›nda, ya da, Leon
Grammatikos ad›yla, 948 y›l›na
kadarki vakayiname kaleme al›n-
m›flt›r.

13 Commentarii, Bonn 1836.
Anna Komnene’nin kocas› olan
Bryennios, 1070-1079 aras› olay-
lar›n› kaleme alm›flt›r. Çal›flmam›z-
da, Nicéphore Bryennios Histoire,
Introduction, texte, traduction et
notes par P. Gautier, Brüksel 1975,
metni temel al›nm›flt›r.
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yürüdü, Argyra Limne denilen yer yak›-
n›ndaki saray› y›kt›; surlara da sald›rd›-
lar...hiyerarflide bafltagelen Nikolas’›n an›-
s›na, uzun zaman önce bir imparator tara-
f›ndan yapt›r›lan kilise yak›n›ndaki saray›n
afla¤›s›nda yer alan kap›y› da atefle verme-
ye çal›flt›lar” (Anna Komnene, X 9)15. Bafl-
ka bir kaynakta daha aç›k bilgiler vard›r:
Venedik doge’si Dandolo ve Haçl› flöval-
yelerinin, III. Aleksios (1195-1203) döne-
minde Kent’in önüne geliflinin anlat›ld›¤›
bir metinde, “Doge, tepe yak›n›na ordu-
gâh kurdu ve onu bir bölümde hendekle
bir bölümünde de kaz›kl› siperle tahkim
etti; böylece bat›ya bakan taraftan Blak-
hernai saray›n› görebiliyordu. Bu tepeden
iniflte, güneye bakan tarafta kalenin tahki-
mi için Manuel’in yapt›rd›¤› surda son bu-
lan bir girifl aç›l›r ama kuzeye do¤ru he-
men hepsi denizin yak›n›na uzan›r. Böyle-
ce Kent’te ve Gyrolimne’de oturanlarla
neredeyse konuflabilirlerdi. Çünkü bizden
siperlerle, hendeklerle de¤il, kent suruyla
ayr›lm›fllard›. Ama k›sa bir süre önce kaç-
makta kararl› olan imparator Aleksios, si-
laha sar›lmad›, ne de d›flar› ç›k›p düflmanla
savaflt›; ad›n› Almanlar›n kraliçesinden
alan çok yüksek evlerin üstüne ç›k›p olan-
lar› seyretti” (Niketas Khoniates, 720)16.
Yer, Kantakouzenos’ta her zaman ‘kap›’

olarak an›l›r: “Gyrolimne adl› kap›dan,
sürgüsü aç›l›p, genç imparator ç›kar” (I 89;
krfl I 255: “(imparator)...mümkün oldu¤u
kadar Gyrolimne kap›s›na yaklaflt›”; II
501: “‹mparator biraz Dimoteka’da kald›k-
tan sonra elindeki Romaioi (=Bizans) kuv-
vetleri ve onlara katt›¤› az say›daki Pers-
lerle (=Türkler) yeniden Byzantion surla-
r›na sald›rd› ve günün büyük bir bölümü-
nü Gyrolimne kap›s›nda geçirdi. Kentten
kimse ç›kmad›, yine de, surlarda donan›m-
l› askerlerin haz›r bekledi¤i görülüyordu”).
Gregoras’ta da, “Gyrolimne’ye gidilen ka-
p›lar›n anahtarlar›”; “Gyrolimne kap›s›”,
“Gyrolimne kap›lar›” gibi anlat›mlar yer
al›r (I 315;420;421)17. Sathas’ta, “Gyrolim-
ne çevresi” denilerek ‘yer’e iflaret edilmifl-
tir18.

Kimi kaynaklarda ‘deve köprüsü’ anla-
m›ndaki Kamelogephyra adl› yere de¤ini-
lir: Megas douks (deniz kuvvetleri komu-
tan›) Syrgiannes’in önce Dimoteka’ya, bir
kaç gün sonra da Byzantion’a gelifli anlat›-
l›rken, “Gyrolimne kap›s›na ulaflt›¤›nda,
Blakhernai’da, saray›n önünde Pepanos’un
oturdu¤unu gördü...sonra geri dönüp Ka-
melogephyra yak›n›ndaki çay›rlarda gece-
ledi. Ertesi gün ayn› kap›ya geri gelerek,
savafl› bar›fla dönüfltürmeyi denedi. Kabul
edilmeyince, protostator’un (muhaf›z ala-

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

14 La géographie ecclésiastique
de l’Empire Byzantine, III, Paris
1953; H. Delehaye, Légendes grec-
ques des saints militaires, Arno
Press, New York 1975, 13.
Delehaye, ‹ustinianus’un Novel-
lae’›na (III, 1) gönderme yaparak
Aziz Theodoros Kilisesi’nin, 452
y›l›nda consul olan Sphoraikos
taraf›ndan kuruldu¤unu anlat›r.

15 Aleksias, Bonn 1839-1878.
Yazar (ölümü 1147 sonras›),
babas› I. Aleksios Komnenos döne-
mi olaylar›n› yazm›flt›r. Türkçe çev
vard›r. 

16 Khronike Diegesis, Bonn
1835. Eserde, IV. Haçl› Seferleri
dönemi (1118-1206 aras›) olay-
lar› anlat›l›r. Bir bölümünün Türk-
çe çev vard›r. 

17 Rhomaike Historia, Bonn
1829-1855. Ere¤li (Karadeniz)
do¤umlu yazar, 1290-1358
aras›nda yaflam›flt›r.

18 Mesaionike Bibliotheke,
Atina, Venedik, Paris, 1872-1894;
yeni bas Hildesheim 1972.
Yazar›n, XIII. Yüzy›l ortas›nda
yaflam›fl Kyzikos (Kap›da¤
Yar›madas› güneyi) metropolites’i
Th. Skoutariotes oldu¤u bilinir.
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y› komutan›), ordunun di¤er bölümüyle
ordugâh kurdu¤u Melana Potamon’a, ‘kara
dere’ geriledi” (Kantakouzenos, I 290);
“Ordunun bir bölümü Byzantion’da kald›:
büyük bir bölümü de imparatorun emriyle
Kamelogephyra’ya geriledi ve orada ordu-
gâh kurdu” (idem I 305); “imparator, ak-
flam oldu¤unda, Kamelogephyra’da kamp
kurdu (idem 501).

Lips Manast›r›’na (günümüzde Fenari
‹sa Camisi) ilflkin bir typikon’da (kilise tü-
zü¤ü) manast›r›n “Kamelogephyra’da iki
de¤irmenin” mülkiyetine sahip oldu¤u be-
lirtilir19.

Janin, Deve Köprüsü’nün, olas›l›kla,
Haliç’in bitimindeki Barbyses (Kâ¤›thane)
Deresi üstüne at›lm›fl köprü oldu¤unu söy-
ler (op cit 460) buna karfl›l›k  Eyice, bu
köprünün “nerede oldu¤una dair aç›k bir
bilgi elde edilemez” der (op cit 15).

Kâ¤›thane Deresi’ndeki köprüye iflaret
eden Hagia Theodora, ayn› addaki bir sa-
ray ve kiliseyle iliflkilendirilir. Malalas, din
flehidi Azize Theodora Kilisesi’nin “köprü-
nün yak›n›nda” yer ald›¤›n› söyler, yap›m
tarihini 561 olarak belirler (492)20. Ayn›
yerde Azize Theodora saray›n›n bulundu-
¤u, 922 haziran›nda Bulgarlar›n bu saraya
kadar ulaflt›klar› anlat›l›r: “Bulgarlar yeni-
den sefer düzenledi ve Azize Theodo-
ra’n›n saray yap›lar›na kadar gelip onlar›
atefle verdi” (Theophanes Continuatus,
402; krfl Symeon Magister, 734: “haziran
ay›nda Bulgarlar yine Azize Theodora sa-
ray›na kadar gelerek onu yak›p kül ettiler,
geri kalan ne varsa ya¤malad›lar”; Leon
Grammatikos, 307: “Bulgarlar yeniden sa-
vaflarak Azize Theodora saray›na girdikle-
rinde ve onu atefle verip tahrip ettiklerin-
de ‹mparator Romanos ordu komutanlar›-
n› toplad›”). 

Janin, Synaxarium’da yer alan, “Hagia
Theodora Kilisesi, ‹ustinianos Köprüsü
yan›ndad›r” fleklindeki anlat›mdan (op cit
57;64)21 yola ç›karak, kilisenin yerinin
kuflku götürmeyecek flekilde belli oldu¤u-

nu söyler, yerin de Haliç bitimindeki
Barbyses Deresi a¤z› yak›n›nda oldu¤unu
belirtir (op cit 467).    

Köprüyle ba¤lant›l› görülen bir yer de
Trypetos Lithos, ‘delikli tafl’ ad›n› tafl›r;
kaynaklarda, 1204’teki Haçl› Seferleri s›-
ras›ndaki bir sald›r›n›n anlat›ld›¤› bölümde
geçer: “(Latinler), gemilerle atl›larla, piya-
delerle hep birlikte Kosmidion’a gittiler;
az say›da silahl› Romaioi onlara Trypetos
Lithos denilen köprü ve yerde karfl› koydu
ve her tür gemi oraya yanaflt›”; “Herkes
aras›nda sadece Douks Aleksios...Latinlere
karfl› savaflmaya cesaret etti. Onlarla
Trypetos Lithos’ta ve yak›ndaki tonozda
çarp›flarak soylu bir erdem örne¤i oldu”
(Niketas Khoniates, 719;742). Sathas’ta
geçen, “köprü ve Trypetos Lithos çevre-
sinde” ya da Trypetos Lithos yak›n›nda”
anlat›mlar› (op cit 435;443) ‘yer’e iflaret
ederler. Janin’in, Trypetos Lithos’un, Ha-
liç bitimindeki köprüden biraz afla¤›da yer
ald›¤›n› söylemesine (op cit 467) karfl›n,
kan›m›zca, ayn› yerin Kosmidion’la ba¤-
lant›s›na bakarak, Ayvansaray dolay›nda
olabilece¤i de dikkate al›nmal›d›r.

Sözü edilen, Haliç bitimindeki köprü,
olas›l›kla, önce ‹ustinianos taraf›ndan
528’de yapt›r›lm›fl (Khronikon Paskhale,
618; bkz Mango, Nikephoros 179) ve
onun ad›n› tafl›m›flt›: Aziz Kallinikos yor-
tusu 29 temmuzda “‹ustinianus Köprüsü
yan›ndaki kilisesinde kutlanmaktad›r”
(Synaxarium 854; bkz Janin, op cit 241 n
2). Bu köprü de Barbyses üzerindeki köp-
rüdür çünkü Makedonyal› Basilios’un
“Bathyrsos Deresi’nin üstünde yer alan
köprüde” bulunan “tümüyle y›k›l›fl” Aziz
Kallinikos Kilisesi’ni, “eskisinden daha
görkemli olarak”  onard›¤› anlat›l›r (Vita
Basilii, Theophanes Continuatus, 340).
Oberhummer, metindeki ‘Bathyrsos’ yan-
l›fl yaz›l›fl›, ‘Babyrsos’ olarak düzeltir22. Ja-
nin, öte yandan, ‹ustinianus Köprüsü’nün,
Sütlüce ya da Karaa¤aç ile karfl› k›y› ara-
s›nda, Aziz Kallinikos Kilisesi’nin de bu
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19 H. Delehaye, “Deux typica
byzantins de l’époque des
Paléologues, 133”, Synaxaires
byzantins, ménologes, typica,
Variorum Reprints, Londra 1977.

20 Khronographia, Bonn
1831. ‹oannes Malalas (491-
578), en eski Bizans vakayinamesi-
ni yazm›flt›r, ‹ncil tarihinden ‹us-
tinianus’a kadarki dönemi anlat›r.

21 H. Delehaye, Synaxarium
Constantinopolitanum. Acta Sanc-
torum, Brüksel 1902. Kilise yor-
tular› takvimi (synaxarium) der-
lemesidir.

22 Paulys Realencyclopaedie
der Classichen Altertumswissensc-
haft, Stuttgart 1921, sv Barbyses.
Ad›n, ayr›ca, Barbyssos,
Barybyssos, Barbysios biçimlerine
de rastland›¤› kaydedilir.
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köprü yak›n›nda olabilece¤inden söz eder
(La Géographie...cit 284). Köprünün ad›-
n›n VI. yüzy›l bafl›nda ‘Kallinikos’ olarak
an›ld›¤› anlafl›l›r: Avarlar›n, 27 Temmuz
626’da yapt›klar› kuflatma anlat›l›rken ka-
¤an›n, “birlikte getirdi¤i kütükleri (ta mo-
noksyla, ‘tek kütükten yap›lm›fl kay›k’) de-
nize atarak alan› daralt›yordu, daha büyük
sandallar taraf›ndan engellenmemek için.
Ama sonuçta onlar›, kente açt›¤› savafl›n
üçüncü gününde Kallinikos Köprüsü’ne
do¤ru atmaya karar verdi; bu yere kütük-
leri atmay›, deniz dibi s›¤ oldu¤undan, bü-
yük gemilerin kesinlikle gelemeyece¤i
için denemiflti. Böylece, (Blakhernai’daki)
Aziz Nikola Kilisesi’nden (Haliç’in) öte-
sinde, Pegai’daki Aziz Kononos Kilisesi’e
kadar kütüklerden yap›lm›fl sandallarda
kald›lar” (Khronikon Paskale, I 720). An-
cak, sonraki yüzy›llarda yazan Nikepho-
ros, kütüklerin “Barbyses Deresi üstündeki
köprüye” yöneltildiklerini söyler (52-53).
Ayn› yazar, ‹mparator Herakleios’un
(610-641) su korkusu nedeniyle deniz
yolculu¤u yapamad›¤› için Fenerbahçe’de-
ki Hieria saray›ndan Kent’e geliflini anla-
t›r: Bo¤az’da büyük gemiler birbiriyle ba¤-
lanarak köprü oluflturulur; iki yana dallar
dikilir, imparator at üstünde, karadaym›fl
gibi Stenon’dan (=Bo¤az) h›zla karfl›ya,
Phidaleia denilen körfezin23 k›y›s›na ge-
çer; k›y›dan uzak durarak Barbyssos Dere-
si’ndeki köprü arac›l›¤›yla Kent’e ulafl›r
(73-74). 

Köprünün, daha sonra, XI. yüzy›ldaki
ad› Hagios Panteleemon’dur: Nikephoros
Bryennios, “mukabil imparator” s›fat›yla
(Ostrogorsky, 322)24 Edirne’ye, oradan ‹s-
tanbul’a do¤ru ilerlerken, “beklediklerini
bulamay›nca ve Kent’e girifl umudunu yiti-
rince Hagios Panteleemon köprüsünü
geçti ve Stenon taraf›na ordugâh ku-
rup...Hagios Panteleemon Kilisesi yak›-
n›ndaki evleri atefle verdi” denir (Attaleia-
tes, 251-252)25. Ad› aç›kça verilmese de,
Hagios Panteleemon Köprüsü oldu¤u an-

lafl›lan, yukar›da sözünü etti¤imiz bir kay-
nakta, “(I. Bryennios) Blakhernai Sara-
y›’nda kamp kurdu...ordu yoldafllar›, erler
siperlerden ileri do¤ru koflarak köprüyü
geçtiler; onlar, Kent’in karfl› k›y›s›nda,
Stenon’la ayr›lan k›y› boyunca kofluflturu-
yorlard›” (Nikephoros Bryennios, 232) an-
lat›m› yer al›r. Ayn› köprüyle iliflkili görü-
len bir kaynakta da, “gönderilenler Blak-
hernai surlar›na yaklaflt›ktan sonra düflük
düzeyde çat›flma ç›kard›lar, hiçbir ilerleyifl
olmad›. Oradan, Kent’e karfl› konumdaki
anakarada bulunan köprüyü geçip evleri
atefle verdiler ve Athyra’ya (=Çekmece’de-
ki dere) döndüler” (Zonaras, 716)26 deni-
lir.     

Blakhernai (günümüzde Ayvansaray)
k›y›s›yla karfl› k›y›y› birlefltiren bir köprü-
ye iliflkin kaynaklar›n incelenmesi de sö-
zünü etti¤imiz yer adlar›n›n aç›kl›¤a ka-
vuflmas› aç›s›ndan önem tafl›r. Bu konuda
ilk kaynak, V. yüzy›lda ç›kar›lan Noti-
tia’d›r27. Belgede, Ayvansaray’›n da içinde
yer ald›¤› XIV. Bölge’den söz edilirken,
continet in se ecclesiam, palatium,
nymphaeum...pontem sublicium sive lig-
neum, ‘içinde, kilise, saray, an›t çefl-
me...büyük kaz›klara dayal›, yani ahflap
köprü vard›r’ denilmektedir. Su korkusu
rahats›zl›¤› olan Herakleios’un, daha k›sa
olaca¤› halde böyle bir köprüden geçme-
mifl olmas›, VII. yüzy›lda burada bir köprü
olmad›¤›n›, olas›l›kla, gösterir. Janin, ge-
milerin Kosmidion’a yanaflmas›n›, Ayvan-
saray dolaylar›nda bir köprü olmad›¤› gö-
rüflünü kan›tlad›¤› sav›ndan yola ç›kar. Bu-
na göre, yukar›da sözünü etti¤imiz II.
Mikhael’in, 820’de Kosmidion’daki kara
kuvvetlerine ulaflmas› (Theophanes Con-
tinuatus, 58), IX. yüzy›lda; I. Romanos La-
kapenos’un (920-944) Kosmidion’a, impa-
ratorluk trieres’ine28 ulaflmak amac›yla, is-
kele yapt›rmas›, (Theophanes Continu-
atus, 406: “(imparator), bar›fl arzu ediyor-
du ve her gün her iki taraf›n da can kayb›-
na u¤ramas›na son vermek istiyordu. Bu
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23 Krfl Suida, Lexicon, bas A.
Adler, Teubner, Stuttgart 1971, sv
Herakleios; ‘Phidaleia’, Janin’e göre
(op cit 476) Bebek ya da Bal-
taliman›; Mango’ya göre (Nikep-
horos 75), mitoloji kahraman›
Byzas’›n eflinden dolay› Phidaleia
denilen Haliç’tir.

24 Bizans Devleti Tarihi, Al-
mancadan çev Prof. Dr. F. Ifl›ltan,
TTK Yay›nlar›, 1995 (V. bas).

25 Historia, Bonn 1853. Eser-
de, 1034-1079 aras› olaylar› an-
lat›l›r.

26 P. Gautier (op cit 233),
köprünün Hagios Panteleemon
Köprüsü oldu¤unu söyler,
Zonaras, Epitome Historion, Bonn
1841-1897’a gönderme yapar. 

27 Notitia Urbis Constan-
tinopolitanae, bas O. Seeck,
(Notitia Dignitatum’la birlikte),
Berlin 1875. ‹stanbul’un en eski
tasviri olan belgede II. Theodosius
dönemi (yaklafl›k 430) topografik
döküm yap›l›r. Türkçe çev vard›r.

28 Eskiça¤da kullan›lan,
kürekçilerin üç katta oturduklar›
gemi de¤il, üç kürekçinin ayn›
küre¤i çekti¤i h›zl› gemi anlafl›l-
mal›d›r; bkz E. Özbayo¤lu,
“Bizans ve Bat› Kaynaklar›”,
TTK, 550. Y›l›nda Fetih ve ‹stan-
bul Sempozyumu, Haziran 2003
(bas›mda). 
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nedenle Kosmidion k›y›s›nda, kamp ka-
rargâh› gemisinin yanaflmas› için, çok gü-
venli bir karaya ç›k›fl yeri yap›lmas› yolu-
na gitti”; krfl 413; Symeon Magistros 736:
“Kosmidion k›y›s›na çok korunakl› bir ka-
raya ç›k›fl yeri yapt›rd›”; Leon Grammati-
kos, 310: “Bulgar hükümdar› Symeon,
Kosmidion k›y›s›na, imparatorluk tri-
eres’inin küreklerle kolayl›kla yanaflabile-
ce¤i çok güçlü bir platform dikilmesini
emretti; etraf›n› sa¤lam çitle çevirtti, öyle
ki, ortas›nda bar›fl görüflmeleri yapabile-
ceklerdi”) X. yüzy›lda; 1203’te Haçl›lar›n,
yukar›da sözü edildi¤i gibi, gemilerle Kos-
midion’a gelmeleri (Niketas Khoniates,
719), bu yüzy›lda; 1296’da, Armenia kral›-
n›n k›z› Maria’n›n bulundu¤u geminin,
Rodos’tan yola ç›karak Kent’e gelip, “hal-
k›n Keras, yani ‘boynuz’ dedi¤i körfez
(=Haliç) k›y›s›nda yelken açt›ktan sonra
Kosmidion’a” yanaflmas› ve imparator ta-
raf›ndan görkemli bir törenle karfl›lanmas›
(Pakhymeres, II 206)29 bu tarihte de bir
köprü bulunmad›¤›n› göstermektedir. Yi-
ne, ‹bn Batuta’n›n, “karfl›dan karfl›ya kay›k-
larla geçilir” fleklindeki sözleri Janin’i,
XIV. yüzy›lda bir köprüden söz edileme-
yece¤i sonucuna ulaflt›r›r. 

P. Gilles (Gyllius), 1540’l› y›llarda gel-
di¤i Kent’te, Haliç’in “önce bat›ya uzana-
rak kuzeye büküldü¤ü burunla Ayvansaray
aras›nda yaz›n biraz su üstüne ç›kan köprü
ayaklar›n›n temelleri görülür. Bunlar›n,
Philippos’un köprüsünü mü yoksa baflkala-
r›n›n yapt›rd›¤› köprüyü mü tafl›m›fl olduk-
lar›n› bilemem. Dionysios’un sözlerinden,
sadece, Philippos’un köprüsünün ya onla-
r›n yerinde ya da yak›n bir yerde oldu¤u
sonucunu ç›karabilirim” der (78)30.

Gyllius’un sözünü etti¤i Dionysios, II.
yüzy›l sonunda yazd›¤› eserinde, Byzanti-
on’u –kent o dönemde, günümüzdeki
Topkap› Saray›’n›n kapsad›¤› alanla s›n›r-
l›d›r- ele geçirmek amac›yla, Makedonya-
l› Philippos’un (‹Ö 382-336) yapt›rd›¤›
köprüden söz ederken, Haliç’in bitiminde,

Barbyses (Kâ¤›thane) ile Kydaros (Alibey-
köy) derelerinin birleflerek denize dökül-
dü¤ü nokta yukar›s›ndaki Boukolos adl›
yerin ard›ndan, do¤uya do¤ru, Mandrai ve
Drys adl› yerlerden söz eder, denizin çok
dingin oldu¤u bu yerlerden sonra, “burun-
dan bükülen uzun koy Auoleon ad›n› tafl›r;
burada eskiden Makedonyal› Philippos’un
eseri, her iki anakaray› birlefltiren köprü
vard›. O, nitekim, çok büyük emek sarfe-
derek, y›¤›nlarla kaya tafllar›n›, büyük kü-
meler halinde denize y›¤d›, bir elveriflli bir
köprüyle karadan tafl›ma sa¤lans›n diye.
Çünkü, denize hükmeden Byzantionlula-
r›n donanmas›n›n efli yoktu” der
(XXVII)31.

Gyllius’un Ayvansaray ya da yak›nlar›n-
da olabilece¤ini düflündü¤ü, Makedonya
Kral› Philippos’un yapt›rd›¤› köprü için Ja-
nin, “kuflkusuz, Barbyses (Kâ¤›thane Dere-
si) üzerindedir” der (242). Buna karfl›l›k
Oberhummer köprüyü, günümüzdeki kar-
fl›l›¤› Sütlüce-Eyüp olabilecek iki yer ara-
s›nda gösterir32 ki,  Auleon’un yerini de
dikkate alarak, do¤ru oldu¤unu düflündü-
¤ümüz konum budur.

Yazar› MISN olarak bilinen haritada33

ise, “‹ustinianus Köprüsü ya da Blakhernai
ya da Aziz Panteleemon ya da Kallinikos
Köprüsü”, Ayvansaray’la karfl› k›y› aras›n-
da gösterilmifltir.

Yine Gyllius, Fatih’in, ‹stanbul’u fethi
s›ras›nda, Kromareion ile karfl› anakara
aras›nda, birbirine s›k›ca ba¤lanm›fl f›ç›lar-
dan bir köprü yapt›rd›¤›n› anlat›r, “köprü-
nün amac› Galata’y› kuflatan askerleri
Kent’e tafl›mak ve böylece Kent’in her
yandan kuflat›lmas›n› sa¤lamakt›” der (op
cit 78). ‘Kromareion’, kemareion ile ayn›
anlamda, ‘Keramika’ ad›yla bilinen, ‘Ay-
vansaray’›n kuzeyindeki bir semt’ olarak
tan›mlan›r (Janin, op cit 461).  Köprünün
varl›¤› daha önceki tarihlerde kaleme al›-
nan kaynaklarda da belirtilmifltir: Barbaro,
Türklerin 19 May›sta, “Pera’dan Constan-
tinopoli taraf›na liman› bir bafltan bir bafla
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29 De Michaele et Andronico
Palaeologiis, Bonn 1835. ‹znikli
Georgios Pakhymeres (ölümü
1310), 1260-1308 aras› düflüfl
dönemini yazm›flt›r. 

30 ‹stanbul Bo¤az›, Latinceden
çev E. Özbayo¤lu, Eren Yay›n-
c›l›k, ‹stanbul 2000

31 Anaplous Bosporou (Deniz
Yoluyla Bo¤az), bas C. Wescher,
Paris 1874. Eserin Türkçe çev var-
d›r.

32 Op cit, sv Keras.
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geçen bir köprü yapt›klar›n›” söyler, böy-
lece, sald›r› gününde bu güçlü köprü, kara
savafl›nda daha çok asker sevkedilece¤i
için, toplar, surlar› y›kt›klar›nda üstünlük
kazand›racakt›r; ‹sidoros, Fatih’in, Azize
Galatina’n›n deniz taraf›ndan (Tersane ya-
k›nlar›) Kynegoi sur duvar›na (Balat) ka-
dar çok uzun bir köprü yapt›rd›¤›n›, bu-
nun üstünden atl›lar›n da geçti¤ini anlat›r;
Khioslu Leonardo, köprü uzunlu¤unu 30
stadion (1 stadion yaklafl›k 178 m’dir) ola-
rak kaydeder, flarap f›ç›lar› birbirine ba¤la-
narak dibe çak›lan ahflap yap› düzenine sa-
bitlenmifllerdir, köprü fanum’a (olas›l›kla
Blakhernai Theotokos Kilisesi) kadar uza-
n›r; Tedaldi’yi göre, denizi sur eteklerine
kadar geçmek amac›yla f›ç›lar üstüne
1.000 braccia (=600m) uzunlukta bir köp-
rü yap›lm›flt›r. Samile’ye göre Türkler li-
man› bafltan bafla geçmek için f›ç›lar› bir-
birine ba¤larlar, köprünün üstüne büyük
say›da top ve piyade yerlefltirir, bu f›ç›la-
r›n üstüne bir köprü daha yapar, 50.000
savaflç› yerlefltirirler; Soemmern, ahflap
köprünün hâlâ yerinde oldu¤unu anlat›r;
Khalkokondyles, tahta f›ç›lar›n ikifler iki-
fler ba¤lanarak yap›lan köprüyle Kerami-
ka’dan (Hasköy dolay›) Kent’e geçildi¤ini
söyler34.

Son olarak, ad› Kosmidion ya da bir
köprüyle birlikte an›lmayan ya da semt
ad›yla ba¤lant›l› olmayan bir yerden, Pet-
ra’dan söz etmek gerekir. “Kayal›k, sarp
kayal›k; ma¤ara, in” anlam›ndaki Petra,
içinde ayn› adda bir sarn›ç bar›nd›r›r. Kin-
namos, ‹mparator I. Manuel Komnenos’un
yapt›rd›¤› bu yeralt› su yap›s›n› anlat›rken
flöyle der: “‹mparator, Kent’in yeterli su al-
mad›¤›n›, bunun zarar verdi¤ini görüp
tüm su yollar›n› titizlikle temizletir. Eski-
den Byzantion’a su tafl›yan kemerlerin çok
eskimifl oldu¤unu gözlemleyerek, y›k›l›p
parçalanm›fl olduklar›n› da görerek, ona-
r›lmalar›n›n çok uzun bir zaman alaca¤›n›
düflünür ve Byzantion’dan çok uzak olma-
yan, Petra denilen yerde (khoros, ‘yer,
bölge, semt’ anlam›ndad›r) yeralt›nda sar-
n›ç yapt›r›r. Her iki yanda uzunlamas›na
yay›lan tepelerle çevrili ortadaki oyukta
yer al›r sarn›ç ve çok say›da a¤›zla su top-
lar; su, çatlaklar ve yar›klarla binlerce ka-
naldan geliyormufl gibi sarn›çta toplan›r.
Oradan her zamanki kanallar yoluyla
Kent’e ulafl›r” der (274-275)35. Janin’e gö-
re böyle bir semt Eyüp’tedir (465).  

Kuflkusuz, ileride yap›lacak araflt›rma-
larla, saptamaya çal›flt›¤›m›z yerlerin ko-
numlar› ayd›nl›¤a kavuflacakt›r.
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33 M. Is Nomidis, Carte
topographique et archéologique de
Constantinople au moyen âge,
1936.

34 E. Özbayo¤lu, “Bizans ve
Bat› Kaynaklar›”, cit.

35 Epitome, Bonn 1836. ‹oan-
nes Kinnamos (ölümü yaklafl›k
1230), I. Manuel (1143-1180)
döneminin en önemli tan›¤›d›r, ço¤u
kez resmi belgelerden yararlan›r.
Türkçe çev vard›r. 
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fiEH‹R 
VE KUTSALLIK 

VE KUTSAL BELDE 
EYÜP

Dr.Y.Müh.Mimar Hatice Fahrünnisa ENSAR‹ KARA

Z

‹stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir Planlama Müdürlü¤ü’nden emeklidir. 
‹stanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik (Fizik) bölümü 

ve  ‹.D.G.S.A. Mimarl›k Y.O.’den ve ‹.T.Ü. Mimarl›k Fakültesi’nden mezundur. 
‹.T.Ü. Mimarl›k Fakültesi, Mimarl›k Ana Bilim Dal›, Mimarl›k Tarihi Program›nda doktora
yapm›fl, ‹mar ve ‹skan Bakanl›¤› Büyük ‹stanbul Naz›m Plan Bürosu’nda araflt›rmac›, 
planc›, teknik yönetici, ‹stanbul Büyükflehir belediyesi Bo¤aziçi ‹mar Müdürlü¤ü’nde planc›, 

Eyüp Belediyesi Planlama Müdürlü¤ü’nde planc›, müdür yard›mc›s›, müdür, 
‹stanbul Belediyesi fiehir Planlama Müdürlü¤ünde müdür yard›mc›s›, müdür olarak çal›flm›fl, 

ayn› müdürlükten 1997 y›l›nda emekli olmufltur. Yay›nlanm›fl yaz›lar› bulunmakta olup, 
çeflitli sempozyum ve seminerlere bildirilerle kat›lm›flt›r.
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“ Benim ben, senin Rabbin!
Hadi, pabuçlar›n› ç›kar;

sen kutsal vadide, Tuva’das›n.”
Kur’an› Kerim;Taha-12

G‹R‹fi
“Kutsal (kut’tan kut-sal)” kelimesi; Çok

derin bir dini sayg› uyand›ran veya uyan-
d›rmas› gereken (Üzerinde harfler, yaz›lar
tafl›yan bir ka¤›t parças› kutsal bir fleydi.
Çünkü Kur’an ka¤›tlara yaz›l›rd›. fi.S. Ay-
demir); bozulmamas›, dokunulmamas›,
karfl› ç›k›lmamas› gereken (Kutsal bir hak.
Esk. Kutsi. Eflanl. Mukaddes); anlamlar›n›
tafl›maktad›r. 

“Kutsal” kavram›; Felsefede, tanr›ya
adanm›fl olan, tanr›sal olan› ifade etmekte-
dir. Sosyolojide ise dini olgular›n yoru-
munda birinci derecede önemli bir kav-
ramd›r. Genel olarak kutsal, mutlak bir de-
¤ere sahip olan, insan› aflan ve onun sayg›
ve hayranl›¤›ndan çok, R. Otto’nun “yara-
t›k olma duygusu” olarak niteledi¤i, kendi-
ne özgü bir aflk ve flevk yaratan özelliktir.
Bu duygu, mutlak kudret karfl›s›nda bir
“korku” unsuru, bilinmezlik karfl›s›nda bir
“s›r” unsurunu kapsar, “muazzam” duygusu
ile bir dereceye kadar benzerli¤i vard›r,
ayn› zamanda da kutsal nesne tamam›yla
kendine özgü bir “büyüleyici” güce sahip-
tir. Nihayet, günah ve kefaret gibi dini
duygular, kutsal duygusunun çevresinde
toplan›r. “Dinsel Hayat›n ‹lkel fiekilleri”
adl› eserinde Durkheim, kutsal olan ile din
d›fl› olan fleyleri tamamen z›t iki dünyaya
ait olarak birbiri karfl›s›na ç›kart›r. Bunun-
la beraber, kutsal olan, din d›fl› olan› etki-
leyebilen bir enerji, bir güç merkezi olarak
sunulmufl, fakat bunun tersinin imkans›z
oldu¤u ileri sürülmüfltür [1, s.680-681].       

“Kutsal” kelimesinden türeyen “kutsal-
l›k” kelimesi; “kutsal, mukaddes olma hali”,
olarak tan›mlanmaktad›r [1, s.681]. Ve
kutsall›k, inanç ile birlikte geliflen bir olgu
olmufltur.

“‹nanç” kelimesi, buradaki çal›flmaya
konu olan de¤erler aç›s›ndan; “Tanr›ya,
bir dine inanma; iman” anlam›n› tafl›mak-
tad›r [1, s.300]. 

“Din” (din, inanç, töre, gelenek) ise, in-
san›n kaderini ba¤l› gördü¤ü üstün bir güç
veya ilkeye inanç; bu inanc›n sonucu olan
ve bir yaflama kural› yaratabilecek zihni ve
ahlaki tutum; ansiklopedik olarak ise, bir
dini inanc›n kapsad›¤› do¤malar›n ve iba-
det flekillerinin bütünüdür [1, s. 705-706].
Sonuçta din; kiflinin kutsalla iliflkilerini be-
lirleyen inançlar ve dogmalar bütünüdür.

Din; kiflinin, al›n yazg›s›na ba¤l› gördü-
¤ü üstün bir güç ya da ilkeye olan inanc›
ve bu inanc›n sonucu olan bir yaflama ku-
ral› yaratabilecek zihinsel ve ahlaksal tu-
tum olarak; bir yandan, insanlar›n anlaya-
mad›klar›, al›n yazg›lar›n› ba¤l› gördükleri
ve karfl›s›nda güçsüz kald›klar› do¤a ve
toplum olaylar›n› üstün güçlerle aç›klama
e¤ilimlerini, bir yandan da, bu nitelikteki
tasar›mlar›n, kurallar, kurumlar, törenler
v.b. biçimlerde örgütlenmesini belirtir. ‹s-
lam düflüncesine göre din duygusu, insan-
da do¤ufltan var olan sa¤duyudan kaynak-
lan›r. ‹nsan, Tanr›’n›n yeryüzünde varl›¤›-
n› gösteren kan›tlara bakarak yarat›c›s›n›,
yani Tanr›’y› bulur. Dinin gerçek kurucusu
Tanr›’d›r. Peygamberler, insandaki din
duygusunu gelifltirmekle, Tanr›’n›n çeflitli
yollarla onlara bildirdi¤i din gereklerini
yaymakla görevli kiflilerdir.

‹lkel inan›fllar›n yaratt›¤› düflünce siste-
mi ile insanlar; ölümden sonra dirilifle
inanma nedeni ile mezarlar›n çeflitli eflya
ile doldurulmas›, günefle ve aya tap›nma-
n›n ortaya ç›kard›¤› inan›fl ve gelenekler,
tabiat kuvvetlerinin ortaya ç›kard›¤› olay-
lar karfl›s›nda duyulan korku, ata ruhlar›na
tap›nma, cinler, periler, çeflitli varl›k ve
olaylara ba¤lanan Tanr›’lara ait inançlar,
rüyalar, ilahlara kurban ayinleri, hastal›k-
larla ilgili inançlar, sihir, büyü gelecekten
haber verme gibi, tekil ve toplu halde ge-

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

(1) Hacc›n, ‹slam dini için ge-
rekli oldu¤unu bildiren ve Hac ko-
nusunda emir ve aç›klamalara yer
veren ayetler:

Bakara (158); flüphesiz, Safa
ile Merve Allah’›n (dininin) niflane-
lerindendir. Onun için her kim hac
ve umre niyetiyle Kâ’be’yi ziyaret
eder ve onlar› da tavaf ederse bunda
bir günah yoktur. Her kim de gön-
lünden koparak bir hay›r ifllerse
flüphesiz, Allah onu bilir, karfl›l›¤›-
n› verir. 

Bakara (189); sana, hilalleri
soruyorlar. De ki: “Onlar, insan-
lar ve hac için vakit ölçüleridir.
‹yilik, evlere arkalar›ndan girmeniz
de¤ildir. Ama iyi davran›fl, takva
sahibi (Allah’a karfl› gelmekten sa-
k›nan) insan›n davran›fl›d›r. Evlere
kap›lar›ndan girin. Allah’a karfl›
gelmekten sak›n›n ki kurtulufla eresi-
niz. 

Bakara (196); hacc› da, umre-
yi de Allah için tamamlay›n. E¤er
(düflman, hastal›k ve benzer sebep-
lerle) engellenmifl olursan›z art›k si-
ze kolay gelen kurban› gönderin.
Bu kurban, yerine var›ncaya kadar
bafllar›n›z› t›rafl etmeyin. ‹çinizden
her kim hastalan›r veya bafl›ndan
rahats›z olur (da t›rafl olmak zo-
runda kal›r)sa fidye olarak ya oruç
tutmas›, ya sadaka vermesi, ya da
kurban kesmesi gerekir. Güvende ol-
du¤unuz zaman hacca kadar um-
reyle faydalanmak isteyen kimse,
kolay›na gelen kurban› keser. Kur-
ban bulamayan kimse üçü hacda,
yedisi de döndü¤ünüz zaman (ol-
mak üzere) tam on gün oruç tutar.
Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram
civar›nda olmayanlar içindir. Al-
lah’a karfl› gelmekten sak›n›n ve Al-
lah’›n cezas›n›n çetin oldu¤unu bi-
lin.

Bakara (197); hac (aylar›),
bilinen aylard›r. Kim o aylarda
hacca bafllarsa, art›k ona hacda
cinsel iliflki, günaha sapmak, kavga
etmek yoktur. Siz ne hay›r yapar-
san›z Allah onu bilir. (Ahiret için)
az›k toplay›n. Kuflkusuz, az›¤›n en
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lifltirdikleri, bir tak›m ritüeller ve davran›fl
biçimleri oluflturmufllar ve inançlar ile ilgi-
li olmak üzere; kifli, nesne ve mekanlara
kutsall›k atfetmifllerdir.

KUTSAL MEKAN, 
KUTSAL fiEH‹R 
Mekana atfedilen kutsall›k, insanl›k ta-

rihinde ilk inanç düflüncesinin oluflmas›yla
birlikte geliflmeye bafllam›flt›r. ‹lk inanç te-
fekkürünün Asya’da yaflamakta olan insan-
lar aras›nda do¤up geliflti¤ine inan›lm›flt›r.
Buna göre, “fiamanizm” evrenin yarad›l›fl
düflüncesidir ve en eski inanç sistemidir.
Türklerin, Mo¤ollar›n, Asya göçebeleri-
nin eski dinidir. Bu inanç sisteminde, bir
yanda gök yüzünü mesken tutmufl iyilik
Tanr›lar›, bir yanda yeralt›n›n karanl›¤›na
gömülmüfl kötülük Tanr›lar›, a¤açta, taflta
da¤da, suda, ateflte, ayda, güneflte uyuyan
ruhlar ve bu Tanr› ve ruhlarla insanlar ara-
s›nda arac›l›k yapan flamanlar vard›r.
A¤açlara, tafllara, su kaynaklar›n›n etraf›na
bez ba¤lamak fiamanizm’de önemli bir ri-
tüeldir. Gökteki Tanr›lara beyaz, yer-su
ruhlar›na k›rm›z›, yeralt› Tanr›lar›na ve
ruhlar›na ise siyah bez parçalar› kullan-
makta, bu yolla, Tanr›lara dilek ve istekle-
rini ilettiklerine inanmaktad›rlar.

fiamanizm’de, bir tepenin en yüksek
noktas›, onun ruhunun aç›l›m noktas› ola-
rak kabul edilmektedir. Bu noktalarda
oluflturulan “ova/oba”lar (tafl y›¤›n›) tepe
ruhunun fetiflidir asl›nda. Do¤ada gizli
güçlerin bulunmas› inanc›, Orhun yaz›tla-
r›nda “yer-su” (yarsub) terimiyle yans›t›l-
m›flt›r. Bu aç›dan yer-su “kutsal” sözcü¤üy-
le nitelendirilmifltir. Genellikle bu tür
inançlarda, maddi yaflam koflullar›n›n,
ekonomik ve toplumsal etkenlerin rol oy-
nad›¤› kabul edilmektedir. Orhun yaz›tla-
r›nda, Türkler’in yarar›na çal›flan manevi
güçler anlam›nda kullan›lan yer-su sözcü-
¤üne oldukça s›k rastlan›r. Eski Türkler’de
kutsall›k “›duk” kavram›yla dile getirilmifl,

özellikle Göktürkler’de sular, da¤lar ›duk
say›lm›flt›r. Her boyun her oban›n bir kut-
sal da¤› olmufl, bu da¤ ›duk olarak benim-
senmifltir. Gök-Tanr›’ya sunulan bütün
kurbanlar, adaklar ilgili da¤a götürülerek
orada törenle, flölenle gere¤i yap›lm›flt›r.
fiamanizm’e inananlar özellikle da¤ do-
ruklar›nda ya da geçitlerinde tafllar› üst üs-
te y›¤arak kutsal alanlar oluflturmufllard›r
ve inançlar› gere¤i, her gelip geçenin y›¤›-
na bir tafl koymas› ya da bez ba¤layarak
ruhlara sunuda bulunmas› gerekmektedir.
Da¤lar›n yan› s›ra baz› tepeler, ormanlar,
sular, atefl, gök gürültüsü, ay ve günefl de
kutsal say›lm›flt›r: Bizans elçisi Zemakhos
Orta Asya’da Bat› Göktürk s›n›r›na vard›-
¤›nda, Türkler’in onu ve arkadafllar›n›
alevler üstünden atlatarak kötü ruhlardan
ar›nd›rd›klar›n› belirtmifltir.

Ancak, kökü flamanizme kadar inen,
inançlarla ve kutsall›kla ilgili baz› davran›fl
biçimleri, günümüzde de geçerlili¤ini hala
korumaktad›r. Örne¤in; kap›dan içeri giri-
lirken efli¤e bas›lmamas› eski Türk inan-
c›ndan (fiamanizmden) kalma bir inan›flt›r
(semboldür). Eflik kap›d›r. Kap› ise yeni
bir dünyaya aç›lmaktad›r. Bu nedenle say-
g›nd›r, kutsald›r. Anadolu, Balkanlar ve
Türkistan’daki din büyüklerinin yatt›¤› ya-
t›rlar kitleler taraf›ndan ziyaret edilirken
eflikleri niyaz edilir, o kap›dan flefaat bek-
lenir. Anadolu’da evlenip yeni evine giren
gelin, yeni evine (yeni hayata) girerken
evin efli¤ini niyaz edip eve öyle girer [2,
2/1].    

Bildi¤imiz ilk büyük uygarl›k giriflimi
ise, MÖ 4000’lere dayanan tarihiyle Me-
zopotamya’daki Sumerler’dir. Sümer tari-
hinin bafllar› (M.Ö.3500-2900’e do¤ru)
efsaneden güçlükle ay›rt edilir. III. Kifl sü-
lalesinden Meflilim, bilinen ilk krallar ara-
s›ndad›r. Sumer, birçok flehir devletinin
kültürel birli¤iydi. M.Ö.IV. biny›l›n ikinci
yar›s›na tarihlenen ve Ur, Kifl, Uruk gibi
afla¤› Mezopotamya’n›n çeflitli yerlerinde,

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

hay›rl›s› takva (Allah’a karfl› gel-
mekten sak›nma)d›r. Ey ak›l sahip-
leri, bana karfl› gelmekten sak›n›n. 

Bakara (200); Hac ibadetinizi
bitirdi¤inizde, art›k (cahiliye döne-
minde) atalar›n›z› and›¤›n›z gibi,
hatta ondan da kuvvetli bir an›flla
Allah’› an›n. ‹nsanlardan, “Ey
Rabbimiz! Bize (verece¤ini) bu
dünyada ver” diyenler vard›r. Bun-
lar›n ahirette bir nasibi yoktur. 

Bakara (203); Say›l› günlerde
Allah’› an›n (telbiye ve tekbir geti-
rin). Kim iki gün içinde acele edip
(Mina’dan Mekke’ye) dönerse, ona
günah yoktur. Kim geri kal›rsa, ona
da günah yoktur. Bu, Allah’a karfl›
gelmekten sak›nanlar içindir. Al-
lah’a karfl› gelmekten sak›n›n ve
onun huzurunda toplanaca¤›n›z›
bilin. 

Al-i ‹mran (97); Onda apaç›k
deliller, Makam-› ‹brahim vard›r.
Oraya kim girerse, güven içinde
olur. Yolculu¤una gücü yetenlerin
haccetmesi, Allah’›n insanlar üze-
rinde bir hakk›d›r. Kim inkâr ederse
(bu hakk› tan›nmazsa), flüphesiz
Allah bütün âlemlerden müsta¤ni-
dir. (Kimseye muhtaç de¤ildir, her
fley ona muhtaçt›r.) 

Maide (2); Ey iman edenler!
Allah’›n (koydu¤u din) niflaneleri-
ne, haram aya, hac kurban›na, (bu
kurbanl›klara tak›l›) gerdanl›klara
ve de Rab’lerinden bol nimet ve hofl-
nutluk isteyerek Kâ’be’ye gelenlere
sak›n sayg›s›zl›k etmeyin. ‹hram-
dan ç›kt›¤›n›zda (isterseniz) avla-
n›n. Sizi Mescid-i Haram’dan al›-
koydular diye bir tak›mlar›na bes-
ledi¤iniz kin, sak›n ha sizi, haddi
aflmaya sürüklemesin. ‹yilik ve tak-
va (Allah’a karfl› gelmekten sak›n-
ma) üzere yard›mlafl›n. Ama günah
ve düflmanl›k üzere yard›mlaflma-
y›n. Allah’a karfl› gelmekten sak›-
n›n. Çünkü Allah’›n cezas› çok flid-
detlidir. 

Maide (97); Allah; Ka’be’yi, o
sayg›de¤er evi, haram ay› hac kur-
ban›n› ve (bu kurbanlara tak›l›)
gerdanl›klar› insanlar (›n din ve

458



Cemdet Nasr kültürüne ait eserler veren
tabakalar›n üzerinde yer alan Cemdet
Nasr kültüründen daha üstün ve oldukça
de¤iflik bir kültür varl›¤› bulundu¤u tespit
edilmifltir. Bu kültürde yaz›l› belgelerin
çok oldu¤u ve bunlarda birtak›m kral adla-
r›n›n belirtildi¤i görülmüfl, ‹lk sülaleler ça-
¤› veya “Arkaik Sümer Medeniyeti Ça¤›”
denilen bu devirde, birtak›m küçük flehir
devletleri ortaya ç›km›flt›r. Bir flehir ve
çevresindeki topraklardan meydana gelen
bu flehir devletlerinin bafl›nda ise; Patesi
veya Ensi ad›n› tafl›yan rahip krallar vard›.
Patesi’ler tanr›n›n yeryüzündeki temsilci-
siydi ve tanr› ad›na flehri yönetirdi.

Sümer ülkesinde bugüne kadar, araflt›-
r›lm›fl flehirler, Uruk, Kifl, Eridu, Lagafl ve
Lippur’dur. Büyüden ilham alan, törenleri
zengin olan Sümer dini, her flehirde hü-
küm süren tanr›lara sayg› gösterirdi. Zig-
gurat ad› verilen tap›nak, saraydan daha
etkili merkezdi. Ülkenin iktisadi yaflay›fl›,
ziggurat›n çevresinde olufluyordu. Sümer-
ler, medeniyetlerini komflular›na ve özel-
likle Akkadlara aktarm›fllard›. Afla¤› Me-
zopotamya’da Sümerler ile kar›flan Akkad-
lar, kuzeyde ço¤unlukta (Akkadlar ülkesi),
güneyde az›nl›ktayd›lar (Sümer ülkesi).
‹leriki tarihlerde, Mezopotamyaya hakim
olan kavimler taraf›ndan, Sümer ülkesi
köklü bir flekilde samilefltirilmifl olsa ve di-
li ölü bir dil olsa da, Basra körfezi çamurla
dolarak “Deniz ülkesi” ad›yla arami göçe-
beleri ve asilerin bar›na¤› haline gelmifl
bulunsa da (M.Ö.1650’den sonra), hepsi
taraf›ndan kabul edilen Sümer medeniye-
ti, Helenistik devre kadar devam etmifltir
[1, s.656-657].

‹lkel dinlerden sonra, geliflen insanl›k
ile beraber oluflan yeni dinler; tarih önce-
si inan›fl ve geleneklerin bir k›sm›n›n b›ra-
k›lmas›na karfl› yenilerini ortaya ç›karm›fl-
t›r. Örne¤in, H›ristiyanl›¤›n Avrupa’da ya-
y›lmas›, birçok M›s›r, Yunan, Roma, Ya-
hudi gelenek ve inançlar›n›n çeflitli millet-

ler aras›nda görülmesini sa¤lam›fl; Orta
Asya’dan çeflitli ülkelere da¤›lan Türkler,
din de¤ifltirdikçe, eski flaman inan›fllar›na
yeni inançlar katarken, kendilerininkini de
oralara götürmüfllerdir. Çok uzun süren
kanl› savafllar sonunda kabul edilen Müs-
lümanl›¤a Türkler eski inançlar›n› da tafl›-
m›fllar, Arabistan’da do¤an ‹slam› aynen
benimseme yerine kendi inançlar›yla har-
man edip yeni bir sentez oluflturmufltur.
Küçük yerli dinlerden sonra Budizm,
Mazdeizm, Musevilik, H›ristiyanl›k ve ‹s-
lamiyet gibi dinlerin dünyaya yay›lmalar›,
birçok yerli ve milli inançlar›n milletlera-
ras› bir nitelik almas›na yol açm›flt›r. Ayr›-
ca göçler, büyük istila savafllar›, impara-
torluklar›n kuruluflu, sömürgecilik hare-
ketleri, ülkeden ülkeye, milletten millete,
dinden dine birtak›m inanç ve gelenekleri
tafl›m›flt›r. Kutsall›k atfedilen mekanlar da
giderek geliflmifltir.

Araflt›rmac›lar, ‹nsan topluluklar›n›n
belli yerlerde yerleflmesinde dini etkenle-
rin önemli rol oynad›¤›n› bildirmektedir.
‹klimlerin, topraklar›n ve dolay›s›yla ürün
ve hasatlar›n karars›zl›¤› karfl›s›nda, insan-
lar göçebeli¤e ve yaylac›l›¤a yönelmifller-
dir. ‹nsanl›¤›n bir yerde yerleflme gibi güç
bir duruma ulaflmas›n›, belki de din adam-
lar› sa¤lam›flt›r. Bir yerde yerleflme; tar›m
topra¤›n›n y›ldan y›la de¤iflebilen veri-
minden do¤an sak›ncalar› önlemek için,
uza¤› görme, ölçülü davranma, zahire sak-
lama gibi bir tak›m tedbirlerin al›nmas›n›
gerektirmekte idi. Bir yerde yerleflme ola-
y›, ayr›ca uzun süre kutsal bir karakter ta-
fl›m›fl olan s›n›r kavram›n› getirmifl ve top-
ra¤› yararl› duruma sokma ihtiyac› do¤ur-
mufltur. Ancak din düflüncesinin kendisin-
de de bir çeflit hareket, bir yer de¤ifltirme
niteli¤i vard›r. ‹nsan›n yer de¤ifltirmesi sa-
dece tabii ihtiyaç meselesi ile olmam›fl,
yer de¤ifltirmelerin bir k›sm›, kutsal bir yer
arama ihtiyac›ndan do¤mufltur. Güneflin
do¤du¤u veya batt›¤› kutsal yerlere,

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

dünyalar›) için ayakta kalma (ve
canlanma) sebebi k›ld›. Bunlar, gök-
lerde ve yerde ne varsa hepsini Al-
lah’›n bildi¤ini ve Allah’›n (zaten)
her fleyi hakk›yla bilmekte oldu¤unu
bilmeniz içindir.

Tevbe (3); hacc-› ekber günün-
de1, Allah ve Resûlünden bütün in-
sanlara bir bildiridir: Allah ve Re-
sûlü, Allah’a ortak koflanlardan
uzakt›r. E¤er tövbe ederseniz, bu si-
zin için hay›rl›d›r. Ama yüz çevirir-
seniz, flunu iyi bilin ki, siz Allah’›
âciz b›rakabilecek de¤ilsiniz. ‹nkâr-
c›lara, elem dolu bir azab› müjdele! 

Tevbe (19); Siz hac›lara su da-
¤›tmay› ve Mescid-i Haram’›n ba-
k›m ve onar›m›n›, Allah’a ve âhiret
gününe iman edip Allah yolunda ci-
had eden kimse(lerin amelleri) gibi mi
tuttunuz? Bunlar Allah kat›nda eflit
olmazlar. Allah zâlim toplulu¤u
do¤ru yola erdirmez. 

Hac (27); ‹nsanlar aras›nda
hacc› ilan et ki, gerek yaya olarak,
gerek uzak yollardan gelen yorgun
develer üzerinde sana gelsinler. 

(2) Mekke ve Medine’nin; Hac
farezesinin yerine getirildi¤i; ‹slam
dünyas›n›n din merkezi ve önemli iki
kutsal flehri oldu¤una yer veren
ayetler:

Al-i ‹mran (96); fiüphesiz, in-
sanlar için kurulan ilk ibadet evi el-
bette Mekke’de, âlemlere rahmet ve
hidayet kayna¤› olarak kurulan
Kâ’be’dir. 

fiura (7); Böylece biz sana
Arapça bir Kur’an vahyettik ki, fle-
hirlerin anas› olan Mekke’de ve çev-
resinde bulunanlar› uyaras›n. Hak-
k›nda asla flüphe olmayan toplanma
günüyle onlar› uyaras›n. Bir grup
cennette, bir grup ise cehennemdedir. 

Fetih (24); O, Mekke’nin göbe-
¤inde, sizi onlara karfl› üstün k›ld›k-
tan sonra, onlar›n ellerini sizden, si-
zin ellerinizi onlardan çekendir. Al-
lah, yapt›klar›n›z› hakk›yla gör-
mektedir. 

Fetih (25); Onlar, inkar edenler
ve sizi Mescid-i Haram’› ziyaretten
ve (ibadet amac›yla) bekletilen kur-
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“mev’ut topraklar›” veya kaybolmufl cen-
netleri bulma amac›yla yap›lan yolculukla-
r›n; Lourdes, Benares, Kayrevan gibi kut-
sal flehirlerin; Dawson ve Coolgardie gibi
alt›n flehirlerinden daha farkl› birer çekici-
li¤i vard›r. Santiago de Compestele veya
Mekke gibi flehirleri ziyaret etmeyi hayat-
lar›n›n tek amac› yapan insanlar›n say›s›
hesaps›zd›r. Eski atasözleri dini yolculuk-
lar›n ne kadar önemli oldu¤unu göster-
mektedir: Katolik dünyas›nda “Bütün yol-
lar Roma’ya ç›kar” denir. 

Dindarlar›n bu kutsal yerlerde toplan-
malar›, çok defa merkezileflip y›¤›nlaflma-
y› gerektirmektedir. Bu nedenle de, Hac
flehirleri çok özel bir flehircilik yaklafl›m›
ve planlamas›n› gerektirir. fiehir; Hac dö-
neminde gelecek kalabal›¤a yeterli hizme-
ti verecek alt yap› (ulafl›m, iletiflim, su, ka-
nalizasyon) ve fonksiyonlar (konaklama,
yeme-içme v.b.) ile donat›lmal›d›r. Hac
flehri, ayr›ca, kendisine özgü eylemlere
uygun, örne¤in geçit alaylar›na imkan ve-
ren genifl caddeler ve meydanlar ile çevri-
li bulunur. fiehir bazen de geçici bir karak-
ter tafl›r, örne¤in; günümüzde bile Endü-
lüs’ün (Andalucio) güneyindeki Notre-
Dame-Du-Rocio dini merkezi, ancak
Hamsin yortusu süresince kurulan yüz ka-
dar saman daml› kulübeyle çevrilir, bu
yortu için süslenen, boyanan ranzal› bin-
lerce yol arabas›, buray› geçerek bir y›¤›l-
ma merkezi haline getirir. Lourdes flehri-
nin nüfusu onbeflbini geçmez. Nüfusu
yüzbini aflan dini merkezlerin ise say›s› az-
d›r. Öte yandan Benares flehri, üçyüzbin
nüfusu, ikibin tap›na¤› ve beflyüz heykeli
ile “Dünyan›n Lotusu” ad›yla an›lan garip
bir y›¤›nak merkezi görüntüsü tafl›r.

Bu yo¤unlaflmalar önemli bir dini a¤›r-
l›kl› turizm ve hizmet sektörünün [konak-
lama (otel, pansiyon v.b.) ;yeme-içme (lo-
kanta v.b.); ulafl›m, iletiflim (altyap›)] ge-
liflmesini de sa¤lam›flt›r. Mekke’de otellefl-
menin ötesinde, yaflayanlar, evlerindeki

odalar› hac›lara kiralarlar. Lourdes flehrin-
de ola¤anüstü bir h›zla geliflmifl olan pan-
siyon ve oteller vard›r.

Dini ziyaretlerin yap›ld›¤› flehirler; mi-
mari, sanat ve edebiyat alan›nda hat›r› sa-
y›l›r bir rol oynam›fllard›r. Böylece, Roma-
Bizans tarz› kubbeli kiliselerin yay›lmas›,
Santiago-de-Compostela hac yollar› saye-
sinde olmufl; ayn› hac yollar›, Ortaça¤
destanlar›n›n ve Charlemagne ile Roland
destanlar›n›n zenginleflerek yay›lmas›n› da
sa¤lam›flt›r.

Hac yolculuklar›, merkezlere yeni un-
surlar›n gelmesini sa¤layarak çok defa ko-
lonilefltirme iflinde de rol oynam›flt›r; hac
yolcular›n›n bir k›sm› bölgede veya yol
boylar›nda yerleflmifllerdir. Birçok Frans›z
hac›s›n›n ‹spanya’da koloni halinde yerlefl-
ti¤i bilinmektedir. 

Kutsal ziyaret yerleri kendi çevrelerin-
de, dini eflya ve hat›ralardan meydana ge-
len, bütün bir ticaret ve üretim sektörünün
geliflmesine de neden olmufltur. Jura’daki
Saint Claude’da, Ortaça¤dan beri, tahta-
dan dini eflya yap›m› sanat› do¤mufltu.
Sonralar› bu üretim, biçim de¤ifltirip pipo
yap›m›na yöneldi, hac ziyaretleri, böylece
tüm bir sanata yönelik üretim sektörünün
kayna¤›n› meydana getirdi. Bu tür ziyaret-
ler çok defa para ve kambiyo ifllerinin de
canlanmas›na yol açm›fl, birçok ibadet
merkezi etraf›nda önemli fuarlar kurul-
mufl, ünlü Lendit fuarlar› Saint-Denis ma-
nast›r› civar›nda do¤mufltur. Hac ziyaret-
leri, dünyan›n bütün bölgelerinde büyük
hareketlilik yaratm›fl ve büyük ölçüde al›fl-
verifle yol açm›flt›r; kapal› ekonomi ve dur-
gunluktan kurtulma, fikir ve ürün al›flveri-
flinin sa¤lanmas›, ço¤u kere dini ziyaret-
lerde ortaya ç›km›flt›r [1, s.490-491].          

Önemli dini ziyaret yerleri ve kutsal
mekanlar; eskiden oldu¤u gibi bugün de
say›s›zd›r. Eski Yunanl›larda, halk› en çok
çeken kehanet merkezleri; Delphoi, Epi-
dauros ve Dodone idi. Eski M›s›r’da Siwa
vahas›ndaki Amon tap›na¤›, çöl ortas›nda
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banl›klar› yerlerine ulaflmaktan al›-
koyanlard›r. E¤er, oradaki henüz
tan›mad›¤›n›z inanm›fl erkeklerle,
inanm›fl kad›nlar› bilmeyerek ezme-
niz ve böylece size bir eziyet gelecek
olmasayd›, (Allah Mekke’ye girme-
nize izin verirdi). Allah, diledi¤ini
rahmetine koymak için böyle yap-
m›flt›r. E¤er, inananlarla inkarc›lar
birbirinden ayr›lm›fl olsalard›, on-
lardan inkar edenleri elem dolu bir
azaba u¤rat›rd›k.

Kamer (43); (Ey Mekkeliler!)
Sizin kafirleriniz onlardan daha m›
hay›rl›? Yoksa sizin için kitaplarda
bir berat m› var?

Müzzemmil (15); (Ey Mekke-
liler!) fiüphesiz biz size üzerinize
flahitlik edecek bir peygamber gön-
derdik. Nitekim, Firavun’a da bir
peygamber göndermifltik. 

Tevbe (101); Çevrenizdeki be-
devîlerden birtak›m münaf›klar var-
d›r. Medine halk›ndan da münaf›k-
l›kta direnenler var ki sen onlar› bil-
mezsin. Biz onlar› biliriz. Onlara
iki defa azap edece¤iz. Sonra da
büyük bir azaba itileceklerdir. 

Tevbe (120); Medine halk› ve
onlar›n çevresinde bulunan bedevî-
lere, Allah’›n Resûlünden geri kal-
mak, kendi canlar›n› onun can›n-
dan üstün tutmak yaraflmaz. Çün-
kü onlar›n, Allah yolunda çektikle-
ri susuzluk, yorgunluk, açl›k, kâ-
firleri öfkelendirmek üzere bir yere
ad›m atmalar› ve düflmana karfl›
herhangi bir baflar› kazanmalar›
gibi hiçbir olay yoktur ki karfl›l›-
¤›nda kendilerine iyi bir amel (in se-
vab›) yaz›lm›fl olmas›n. fiüphesiz
Allah iyilik yapanlar›n mükafat›n›
elbette zayi etmez.

Ahzab (14); E¤er Medine’nin
her taraf›ndan üzerlerine gelinse ve
orada kar›fl›kl›k ç›karmalar› isten-
seydi, onu mutlaka yaparlard›; o
konuda fazla gecikmezlerdi. 

Ahzab (61); Andolsun, e¤er
münaf›klar, kalplerinde bir hastal›k
bulunanlar ve Medine’de kötü ha-
berler yay›p ortal›¤› kar›flt›ranlar
(tuttuklar› yoldan) vazgeçmezlerse,
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olmas›na ra¤men, M›s›rl›lar›n ziyaret mer-
kezi idi. Suriye’de en ünlü tap›nak, Hiero-
polis’teki Atargatis tap›na¤› idi. Hindis-
tan’da halk› kendine en çok çeken Benares
flehriydi. H›ristiyanl›¤›n Roma ‹mparator-
lu¤u’ndan beri, özellikle kutsal say›lan
merkezleri, Kudüs, Roma (havarilerin me-
zarlar›, yer alt› kabirleri), Tours (Aziz
Martin), Kartaca Aziz Cyprianus), hatta
bazen Nola’d›r (Aziz Paulinus). Kudüs ve
Roma her devirde, hatta yolculu¤un güç
koflullar alt›nda yap›ld›¤› devirlerde bile
H›ristiyan hac›lar›n ziyaret merkezleriydi.
Ortaça¤da Santiago de Compostela daha
da önem kazand›. Günümüzde H›ristiyan
hac merkezlerinin bafll›calar› flunlard›r:
Loreto, Fatima, La Salette, Pontmain, Lo-
urdes, Lisieux, Chartes, Roc-Amadour v.b.
Fransa’da hiçbir bölge dini ziyaret yerin-
den yoksun de¤ildir [1, s.490].  

Ancak, bunlar›n hiçbiri, Müslümanlar›n
hac merkezi Mekke ve Medine kadar
önemli olamam›flt›r. Müslümanl›¤›n kutsal
flehirler hiyerarflisinde Kudüs üçüncü s›ra-
da gelir. Mekke’deki bir ibadetin onbin,
Medine’dekinin bin ve Kudüs’tekinin befl-
yüz kat sevab› oldu¤u fleklindeki hadis bu
hiyerarfliyi ifade eder.                                

Üç Kutsal fiehir 
Mekke, Medine, Kudüs

Hac - Mekke ve 
Medine’nin Kutsiyeti
Hacc›n Medine’de farz oldu¤una dair

de¤iflik görüfller ileri sürülür. Bunlar ara-
s›nda hacc›n hicretin 9. y›l›nda farz oldu-
¤u inanc› en uygunudur. Kur’an› Kerim’de
hacc›n ‹slam dini için gerekli oldu¤unu
bildiren birçok ayet vard›r. “‹nsanlar için-
de hacc› ilan et. Gerek yaya, gerek uzak
yoldan ar›k develere binerek sana gelsin-
ler. (El-Hace, 27)”. Gerek bu ayete, gerek-
se; “Hacc› da Umre’yi de Allah için tam
yap›n…(Bakara 196)” diye bafllayan ayete
dayanarak hac “‹slam’›n befl flart›ndan biri-
si” olarak kabul edilmifltir. Bunlardan bafl-
ka baz› surelerde de hac konusunda emir
ve aç›klamalar yer almaktad›r (1), [3].

Hz. Muhammed (s.a.v.) de birçok hadi-
siyle hacc›n, ‹slam›n befl flart›ndan biri ol-
du¤unu belirtmifltir. Hz. Ömer’den (r.a.)
rivayet edilen; “Kendim iflittim, Allah’›n
elçisi flöyle dedi: ‹slam befl fley üzerine ku-
rulmufltur; Allah’tan baflka bir ilah yoktur.
Muhammed O’nun kulu ve elçisidir. Na-
maz k›lma, zekat verme, Beytullah’› ziya-
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elbette seni onlar›n üzerine gitmeye
teflvik edece¤iz. Onlar da (bundan
sonra) orada lanete u¤ram›fl kimse-
ler olarak seninle pek az süre komflu
kalacaklard›r. Nerede bulunurlar-
sa, yakalan›rlar ve yaman bir fle-
kilde öldürülürler. 

Haflr (12); Andolsun, e¤er
(kardeflleri Medine’den) ç›kar›l›rsa,
onlarla beraber ç›kmazlar. Kendile-
rine karfl› savafl›l›rsa, onlara yar-
d›m etmezler. Yard›m edecek olsalar
bile, andolsun mutlaka arkalar›n›
dönüp kaçarlar, sonra kendilerine
de yard›m edilmez. 

Münafikun (8); Onlar, “An-
dolsun, e¤er Medine’ye dönersek,
üstün olan, zay›f olan› oradan
mutlaka ç›karacakt›r” diyorlard›.
Halbuki as›l üstünlük, ancak Al-
lah’›n, Peygamberinin ve mü’minle-
rindir. Fakat münaf›klar (bunu)
bilmezler. 

Tevbe (101); Çevrenizdeki be-
devîlerden birtak›m münaf›klar var-
d›r. Medine halk›ndan da münaf›k-
l›kta direnenler var ki sen onlar› bil-
mezsin. Biz onlar› biliriz. Onlara
iki defa azap edece¤iz. Sonra da
büyük bir azaba itileceklerdir. 

Tevbe (120); Medine halk› ve
onlar›n çevresinde bulunan bedevî-
lere, Allah’›n Resûlünden geri kal-
mak, kendi canlar›n› onun can›n-
dan üstün tutmak yaraflmaz. Çün-
kü onlar›n, Allah yolunda çektikle-
ri susuzluk, yorgunluk, açl›k, kâ-
firleri öfkelendirmek üzere bir yere
ad›m atmalar› ve düflmana karfl›
herhangi bir baflar› kazanmalar›
gibi hiçbir olay yoktur ki karfl›l›-
¤›nda kendilerine iyi bir amel (in se-
vab›) yaz›lm›fl olmas›n. fiüphesiz
Allah iyilik yapanlar›n mükafat›n›
elbette zayi etmez. 

Ahzab (14); E¤er Medine’nin
her taraf›ndan üzerlerine gelinse ve
orada kar›fl›kl›k ç›karmalar› isten-
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ret ve Ramazan orucu”. ‹bni Abbas ise;
“Allah’›n elçisi bize hutbe okudu ve ‘fiüp-
hesiz Allah sizin üzerinize hacc› farz k›ld›’
dedi”, der. Bunlar hacc›n ‹slam dini için ta-
fl›d›¤› önemi gösterir. Gerek Kur’andaki
ayetler, gerekse belirtilen hadisler, ‹slam
dininde hac farizas›n›n, belirli flartlara sa-
hip olan her Müslüman taraf›ndan ömrün-
de bir defa olsun yerine getirilmesi gerek-
ti¤ini gösterir.   

Mekke ve Medine ise; Hz. Allah tara-
f›ndan farz k›l›nd›¤› Kur’an› Kerim’de
ayetler ve Hz. Peygamber’in (s.a.v.) hadis-
lerinde dile getirilen, hac farizesinin yeri-
ne getirildi¤i; ‹slam dünyas›n›n din merke-
zi ve en önemli iki kutsal flehridir (2). F›k-
hî bir terim olarak, iki kutsal flehir Mekke
ve Medine’nin çevresinde belirli alana ka-
dar olan yerlere–harem; yasak k›l›nm›fl,
mukaddes olan fley (ço¤ulu ehram)-, “iki
harem bölgesi” anlam›nda “harameyn” ve-
ya “haremân” denilmifltir. ‹lk olarak Yavuz
Sultan Selim’in kulland›¤› “Hâdimü’l-Ha-
remeyn” ünvân›, “‹ki harem bölgesinin
hizmetkâr›” anlam›na gelmektedir [4].

Mekke
Mekke, Allah Teâlâ’n›n r›zas› için yer-

yüzünde ilk infla edilen mescid; Beytul-
lah’›n bulundu¤u Mukaddes flehirdir. Bu
flehrin Kur’ân-› Kerim’de geçen Bekke,
Ümmü’l-Kura ve Beledü’l-Emin fleklinde
de¤iflik isimleri vard›r. Baz›lar› Mekke’nin,
hem flehir hem de “Beyt”i karfl›layan bir
isim oldu¤unu söylerlerken; di¤er baz›lar›
da Mekke’nin, Harem’in tamam›n› kapsa-
yan k›sm›na; Bekke’nin ise mescite has bir
isim oldu¤unu ifade etmifllerdir [‹bn Ku-
teybe, Tefsiru Garîbi’l-Kur’an, Beyrut
1978,107-108; Hasan ‹brahim Hasan, Ta-
rihu’l-‹slâm, M›s›r 1979, I, 45 (dipnot 2)].
Mekke ve Bekke, Babil dilinde beyt ‘ev’
anlam›nda olup, Amal›kal›lar taraf›ndan
bu yerin ismi olarak kullan›lm›flt›r.

Kimisi mescitin bulundu¤u yere Bekke,
onun çevresine ise Mekke denildi¤ini söy-

lemekte; dilciler ise Mekke ile Bekke’nin
ayn› fleyi ifade etti¤ini kabul etmektedirler
(Abdullah el-Endelûsî, Mu’cemu Ma ‹s-
te’ceme, Beyrut 1983, I, 269). Co¤rafyac›
Batlamyus Mekke’yi Macorabba ad›yla
bilmekteydi (H. Commens, ‹A. Mekke
Maddesi).

Mekke’nin ortaya ç›k›fl› Hz. Adem
(a.s.)’a kadar uzan›r Adem (a.s.) yeryüzüne
indirildi¤inde Mekke’de Beytullah’›n bu-
lundu¤u bu günkü yerde bir mabet infla et-
mekle görevlendirilmiflti. Tarihçiler,
Adem (a.s)’›n Hindistan taraf›ndan yeryü-
züne indi¤ini kabul etmifllerdir (Taberi,
Tarih, Beyrut 1967, I, 122). Onun, k›rk
defa Mekke’ye giderek haccetti¤i kabul
edilirse bu durum bizi Mekke vadisinin ilk
insanla birlikte, seçilerek kutsal k›l›nd›¤›
sonucuna ulaflt›r›r (‹bnü’l-Esir et-Kâmil
fi’t-Tarih, Beyrut 1979, I, 36-38).

Hz. Âdem (a.s.) taraf›ndan infla edilen
Beytullah, Nuh (a.s.) zaman›na kadar var-
l›¤›n› sürdürdü. Tevhidden yüz çevirip
putperest bir hayat yaflamaya bafllayan
Nuh kavmi, tufanla helâk edilince, Beytul-
lah yeryüzünden kald›r›lm›flt› (Taberî,
Tefsir, M›s›r 1968 IV, 8). Baflka bir rivaye-
te göre ise, Beytullah’›n bulundu¤u nokta-
ya, Cennetten bir yakut indirilmifl, Tufan
esnas›nda bu yakut gö¤e kald›r›lm›flt› (Ta-
berî, Tarih, I, 123).

Bu rivayetler çerçevesinde düflünüldü-
¤ünde Mekke’nin insanl›k tarihinin bafl-
lang›c› ile birlikte, bir yerleflim yeri olma
özelli¤i göstermeye bafllad›¤› anlafl›l›r.
Ayetlerde zikredildi¤i gibi Beytullah, in-
sanlar›n ibadet etmesi için yeryüzünde in-
fla edilen ilk yap› (Âl-i ‹mrân, 3/96) ve
Mekke flehirlerin anas› (Ümmü’l-Kura)’d›r
(el-En’am, 6/92). Kur’an-› Kerimdeki bu
tür ifadeler, yukardaki nakilleri do¤rular
niteliktedir. Ancak Taberi’nin Ebu Zer
(r.a.)’den nakletti¤i bir hadisi flerifte flöyle
denilmektedir: “ ‘Ya Resulallah! Yeryüzün-
de ilk mescit hangisidir.’ dedim. O, Mes-
cid-i Haramd›r” dedi. “Sonra hangisidir.”
dedim. Mescid-i Aksa d›r” dedi. Aralar›n-
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seydi, onu mutlaka yaparlard›; o
konuda fazla gecikmezlerdi. 

Ahzab (61); Andolsun, e¤er
münaf›klar, kalplerinde bir hastal›k
bulunanlar ve Medine’de kötü ha-
berler yay›p ortal›¤› kar›flt›ranlar
(tuttuklar› yoldan) vazgeçmezlerse,
elbette seni onlar›n üzerine gitmeye
teflvik edece¤iz. Onlar da (bundan
sonra) orada lanete u¤ram›fl kimse-
ler olarak seninle pek az süre komflu
kalacaklard›r. Nerede bulunurlar-
sa, yakalan›rlar ve yaman bir fle-
kilde öldürülürler. 

Haflr (12); Andolsun, e¤er
(kardeflleri Medine’den) ç›kar›l›rsa,
onlarla beraber ç›kmazlar. Kendile-
rine karfl› savafl›l›rsa, onlara yar-
d›m etmezler. Yard›m edecek olsalar
bile, andolsun mutlaka arkalar›n›
dönüp kaçarlar, sonra kendilerine
de yard›m edilmez. 

Münafikun (8); Onlar, “An-
dolsun, e¤er Medine’ye dönersek,
üstün olan, zay›f olan› oradan
mutlaka ç›karacakt›r” diyorlard›.
Halbuki as›l üstünlük, ancak Al-
lah’›n, Peygamberinin ve mü’minle-
rindir. Fakat münaf›klar (bunu)
bilmezler [3]. 
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da kaç y›l oldu¤unu sordu¤umda da; “k›rk
y›l” dedi” (Taberî, Tefsir, IV, 8-9). Mes-
cid-i Aksa’n›n inflas› Hz. Süleyman (a.s.)
taraf›ndan bitirilmiflti (bk. ‹slam Ansiklo-
pedisi, Mescid-i Aksa Mad.). Mescid-i Ak-
sa’n›n Beytullah’tan k›rk y›l sonra infla edil-
mesi haberi, Süleyman (a.s.)’›n bu Mescidi
ikinci kez inflaya bafllam›fl olmas› anlam›na
gelir. Buradan anlafl›lmaktad›r ki, Mescid-
i Aksa’n›n bulundu¤u yerde, ya bizzat ‹b-
rahim (a.s.) veya o¤lu ‹shâk (a.s) taraf›n-
dan bir mescit infla edilmifl olmal›d›r.

Hz. ‹brahim (a.s)’in Hz. Hacer’i o¤lu ‹s-
mail ile birlikte getirip bu ›ss›z vadiye b›-
rakmas›ndan öncesi hakk›ndaki tarihi bilgi-
ler, baz› yorumlamalar ve ç›kar›mlar üzeri-
ne bina edilmifl olup, oldukça yetersizdir.

Hz. Hacer, henüz süt çocu¤u olan ‹s-
mail’le Allah Teâlâ’n›n emri do¤rultusunda
Mekke’ye b›rak›ld›¤› zaman Mekke, su
kayna¤›na sahip olmayan ve yak›nlar›nda
hiç bir insan toplulu¤unun bulunmad›¤›
bir yerdi. Yanlar›ndaki suyun tükenmesi
üzerine, Hz. Hacer’e sunulan Zemzem su-
yu bu vadiye yeni bir gelecek haz›rlam›flt›.
Yemenli bir topluluk olan Curhumîler’den
bir grup Mekke vadisinin afla¤› taraflar›na
konaklamak istediler. Bu arada yak›nlarda
bir su kayna¤›n›n varl›¤›n› gösteren kufllar
gördüler. Biraz araflt›rmadan sonra, Zem-
zem’in yan›na ulaflt›lar. Bu topluluk Hz.
Hacer’den Zemzem’e yak›n bir yere yer-
leflmek için izin istediler. Suyun kendisine
ait kalmas› flart›yla onlar›n bu iste¤ini ka-
bul etti. Böylece, baflka insanlar da gelip
yerleflerek buran›n bir yerleflim merkezi
halini almas›n› sa¤lad›lar (‹bnü’l-Esîr, el-
Kâmil fi’t Tarih, Beyrut 1979, I, 103-104).

Hz. ‹smail (a.s.), büyüyüp delikanl›l›k
ça¤›na geldi¤inde, Hz. Hacer vefat etti.
Hz. ‹smail (a.s.), Curhümlüler’den bir k›z
ile evlenip, onlarla akrabal›k kurmufl ve
onlardan Arapçay› ö¤renmiflti. ‹brahim
(a.s.), sürekli olarak Mekke’ye gelip Hz.
Hacer ve o¤lu ‹smail’i ziyaret ediyordu.
Yine bir defas›nda Mekke’ye geldi¤inde,
Allah Teâlâ’n›n kendisine burada bir

“beyt” yapmas›n› emretti¤ini söylemifl ve
birlikte Kâbe’nin inflas›na bafllam›fllard›.
Beytullah’›n tamamlanmas›ndan sonra Al-
lah Teâlâ Hacc›n nas›l yap›laca¤›n› ‹bra-
him (a.s.)’a bildirmifl (‹bnü’l-Esir, a.g.e,
I,106-107) ve Mescid-i Haram’a giren her-
kesin emniyet ve güvenlik içinde bulun-
duklar› hükmünü getirmiflti (Âl-i ‹mran,
3/97), [5].

Müslümanl›¤›n befl flart›ndan birisi olan
hac farizas›n› yerine getirmek için, Müslü-
manlar, Zilhicce ay›nda Mekke’ye giderek
Kabe’yi ziyaret ederler.

Mekke’nin çevresinde bir miktar alana
“Mekke Haremi” veya “Harem-i fierif”;
“Mekke Haremi” veya “Harem-i fierif”in
d›fl›nda kalan ve mikat denilen ihrama gir-
me yerlerinin içinde bulunan alana da
“h›ll” ad› verilir. Mekke’nin Harem k›l›nan
bölgesi; Mekke’ye Medîne yolundan üç
mil, Yemen yolundan yedi mil, Irak yolun-
dan yedi mil, Taif ve Arafat yolu üzerinde-
ki Nemire vadisinden yedi mil, Ci’râne
yolundan dokuz mil, Cidde üzerinden on
mil uzakl›ktaki alan›n çevreledi¤i bölgeyi
içine al›r. Mekke hareminin s›n›rlar›n›
Cebrâil (a.s), Hz. ‹brahim’e (a.s.) göster-
mifl; Rasûlullah (s.a.v.) da ayn› s›n›rlar› ye-
nilemifl; Hz. Ömer (r.a.), Hz. Osman
(r.a.) ve Muâviye bu nirengi noktalar›n›n
günümüze ulaflmas›nda rol oynam›fllard›r.
Buna göre, yukar›da da bahsedildi¤i gibi,
Mekke haremi çok eskilere dayan›r. Nite-
kim Hz. Peygamber (s.a.v.) Mekke fethe-
dildi¤i zaman flöyle buyurmufltur: “fiüphe-
siz buras› Allah’›n gökleri ve yeri yaratt›¤›
günde haram k›ld›¤› bir beldedir. Buras›
k›yâmet gününe kadar Allah’›n haram k›l-
mas›yla haramd›r” (Buhârî, ‹lim, 37, Cenâ-
iz, 76, Hac 43, Sayd, 8-10, Büyû’, 28, Ciz-
ye, 22, Me¤âzî, 51, 53; Tirmizî, Hac, 1,
Diyât, 13). Mekke’de Kâbe ve Mescid-i
Harâm, harem bölgesinin merkezini olufl-
turur. Yeryüzünde, insanlar›n ibâdet et-
mesi için ilk infla edilen mâ’bed Kâ’be-i
muazzama’d›r. Buna Beyt-i Harâm veya
Beytullah (Allah’›n evi) da denir [4].
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Kabe ve Mekke’nin kutsall›¤› ve Müslü-
manlar için hac farizesini yerine getirmek
üzere Kabe ve Mekke’ye yap›lacak ziyare-
tin vazgeçilemez önemi ile ilgili, afla¤›da-
ki Âyet-i kerîmelerde flöyle buyurulmufl-
tur: 

“‹nsanlar için yeryüzünde kurulan ilk
ev, Mekke’de bulunan mübârek ve âlemler
için bir hidâyet kayna¤› olan Kâbe’dir.
Orada apaç›k deliller vard›r. ‹brâhim’in
makam› vard›r. Kim oraya girerse emni-
yette olur. Oraya gitmeye gücü yeten her-
kese, Allah için Kâbe yi ziyaret edip hac-
cetmek farzd›r” (Âli ‹mran, 3/96, 97). “‹b-
rahim flöyle dedi: Ey Rabbim, bu beldeyi
emniyetli k›l” (el-Bakara, 2/126). “Biz Kâ-
be yi insanlar için bir toplant› ve emniyet
yeri yapt›k” (el-Bakara, 2/ 125). “Biz onla-
r›, nezdimizde bir r›z›k olarak, herfleyin
ürünlerinin toplan›p getirildi¤i emin ve
mukaddes (harem) bir yere yerlefltirmedik
mi?” (el-Kasas, 28/57). “Çevrelerinde, in-
sanlar kaç›r›l›p zulmedilirken, bizim Mek-
ke’yi mukaddes ve emin bir belde yapt›¤›-
m›z› görmediler mi” (el-Ankebût, 29/67).

Haremde yap›lacak iyilik ve kötülükler,
di¤er beldelere göre kat kat sonuç meyda-
na getirir. Âyette flöyle buyurulur: “ Kim
Mescid-i Haram’da zulmü ile haktan uzak-
laflmaya yeltenirse; biz, ona da a¤›r bir
azâb tatt›raca¤›z” (Hacc, 22/25). Hadis-
lerde flöyle buyrulur: “Mescid-i Haram’da
bir namaz, benim bu mescidimde k›l›na-
cak yüz namazdan daha üstündür” Ahmed
b. Hanbel ‹bn Ömer’den. A.b. Hanbel’in
nakletti¤i rivayette ise; “ Mescid-i Ha-
ram’da k›l›nacak bir namaz, baflka yerde
k›l›nacak yüz bin namazdan daha üstün-
dür” buyurulur.

Hacc, umre veya ticaret gibi bir mak-
satla Mekke’ye gelmek isteyen bir Müslü-
man, mikat yerinde ihrâma girmek zorun-
dad›r. Bundan sonra ‹hrâm yasaklar› bafl-
lar. Meselâ, efliyle cinsî temasta buluna-
maz; avlanamaz; haremdeki yeflil a¤aç ve
otlar› kesip koparamaz [5].

Medine
Medine; Arabistan’›n Hicaz bölgesinde

yer alan, ilk ‹slâm devletinin kuruldu¤u ve
içinde yeryüzünde ibadet kasd›yla yolcu-
luk yap›labilecek üç mescidden biri olan
Mescid-i Nebî’nin bulundu¤u, Mekke’den
sonra Müslümanlar için Allah Teâlâ’n›n
ikinci kutsal k›ld›¤› flehirdir. fiehrin eski
ad› Yesrib olup, Hicretten sonra Resulul-
lah (s.a.v) bu ad› de¤ifltirerek buraya Me-
dine demifltir. Medine’nin kelime anlam›
“flehir”dir. Ancak, farkl› bir anlamda kulla-
n›lmad›¤› zaman Medine flehri kastedilmifl
olur. Medine kelimesi Kur’an-› Kerim’de
Mekkî ayetlerde “Medâin” fleklinde ço¤ul
olarak geçen bir cins isimdir. Medenî
âyetlerde ise, Yesrib’in yerine özel isim
olarak kullan›lm›flt›r (et-Tevbe, 9/101,
120; el-Ahzâb, 33/60; el-Münaf›kûn,
63/8). Yesrib ad› ise sadece bir yerde zik-
redilmektedir (el-Ahzâb, 33/13).

Bu flehrin as›l ad› Medine olmakla bir-
likte, yine ‹slâmî devirde ortaya ç›km›fl,
di¤er isimleri de vard›r. Bunlardan baz›lar›
flunlard›r: Tâbe, Tayyibe, Daru’l-‹man,
Daru’s-Sünne, Azra, Cabire, Mecbûre,
Muhabbe, Mahbûbe, Kasime, Kasametul-
Cabire, Yendede (Abdullah el-Endelusî,
Muc’emu Ma ‹ste’ceme, Beyrut 1983, IV,
1201, 1202). 

Eski devirlerde Amalikal›lar ve Cur-
humlular’dan bir grup buraya gelip yerlefl-
mifl ve bedevîlerin aksine evler infla ederek
yerleflik ve tar›ma ba¤l› bir yaflam sürmeye
bafllam›fllard› Tar›ma elveriflli Medine ova-
s›nda yerleflen bu kimselerin ço¤almalar›
sonucu evler s›klaflm›fl ve buras› küçük bir
flehir halini alm›flt›.

Daha sonra varl›klar›n› ‹slâmî döneme
kadar sürdürecek olan Yahudilerin buraya
gelip flehir halk›ndan izin alarak flehrin d›fl
taraflar›na yerlefltikleri görülmektedir (3).

Medine’ye s›¤›nt› olarak gelen Yahudi-
ler, bir zaman sonra güçlenerek, Curhumî-
ler ve Amalikal›lar’› buradan ç›kart›p flehre
hakim oldular. Ancak daha sonralar›, Ye-
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(3) Yahudilerin Medine’ye ne
zaman gelip yerlefltikleri kesin ola-
rak bilinmemektedir. Yayg›n olan
görüfl; Buhtannasr’›n Kudüs’ü iflgal
edip Yahudileri buradan ç›karma-
s›yla (‹bnu’l-Esir, el-Kamil, Bey-
rut 1979, I, 262) onlar›n güneye
do¤ru göç edip Maknâ, Teymâ,
Vadî’l-Kurâ, Hayber ve Fedek’e
da¤›larak buralara yerlefltikleridir
(Muhammed Hamdullah, ‹slâm
Peygamberi, çev. Salih Tu¤, I,
594). Ayr›ca, Suriye’nin Rumlar
veya Filistinin Romal›lar taraf›n-
dan iflgal edilmesi Yahudilerin bu-
ralara göç etmesine sebep gösteril-
mekle beraber, Medine’nin eski de-
virlerdeki tarihi hakk›ndaki bilgiler
güvenilir olmaktan uzakt›r.

‹lk önceleri, Kaynukao¤ullar›
Yahudileri lider konumda iken, da-
ha sonralar› Kurayza ve Nadiro-
¤ullar› flehrin yönetimini ele geçirdi-
ler. Yahudiler, d›flardan gelebilecek
sald›r›lara karfl› bir tak›m kaleler de
infla etmifllerdi.

Rivayetlere göre, Ma’rib seddi-
nin sel sular›yla y›k›lmas›ndan
sonra, kuzeye do¤ru yap›lan göç-
lerden birinde Evs ve Hazrec kabile-
leri, münbit arazilerle çevrili Medi-
ne’ye yerleflmek istemifllerdi. fiehre
hakim olan Yahudiler, onlara d›fl
mahallelerde yerleflme izni vermifl-
lerdi. Evs ve Hazrec, Yemenli Hari-
se b. Sa’lebe’nin o¤ullar› olup, an-
neleri Kayle’ye nisbetle onlara
Kayleo¤ullar› da denilmekteydi.

Evs ile Hazrec’in sürtüflmesi
Yahudilerin ifllerini kolaylaflt›rd›¤›
için onlar bu durumdan memnun-
dular. Bununla birlikte Yahudi ka-
bileler aras›nda da bir birlik yoktu.
Evs ve Hazrec aras›nda ç›kan kan-
l› savafllara taraf olduklar› da gö-
rülmektedir (‹bnü’l-Esir, a.g.e., I,
658-687).

Medine’de bulunan Yahudiler,
dinleri hariç tamamen araplaflm›fl-
lard›. Onlar›n kabile taksimat›n-
dan, flah›s adlar›na dek her fleyleri
Araplarla ayn›yd›. Bu durum baz›
müsteflriklerin, onlar›n Arap as›ll›
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men’li iki kardefl kabile Evs ve Hazrec’lile-
rin buraya gelip yerleflmeleri Medine tari-
hinde yeni bir safha açt›. Zamanla güçle-
nen Evs ve Hazrec kabileleri Yahudilerin
hâkimiyetine son vererek flehrin idaresini
ele geçirdiler. Bu tarihten sonra Yahudiler,
kendilerine oturma izni verilen Medi-
ne’nin d›fl mahallelerinde varl›klar›n› de-
vam ettirebildiler (3).

Evs ve Hazrecliler iki kardefl kabile ol-
makla birlikte, Resulullah (s.a.v.)’›n hicre-
tine kadar devam eden, büyük bir çat›flma
içerisinde idiler. Yahudi kabilelerin kimisi
Evs ile kimisi de Hazrec ile ittifak kurmufl
ve bu çat›flmay› k›z›flt›rarak uzun müddet
sürmesine sebep olmufllard›. Bu savafllar,
Evs ve Hazrec’in gücünü tüketirken, Ya-
hudilerin iktisadi bak›mdan güçlenerek,
Medine ekonomisine hakim olmalar›na
sebep oldu (3). 

Hicretten bir kaç y›l önce vuku bulan
Buas savafl›nda Evs ve Hazrec’in ileri ge-
lenlerinin ço¤u hayat›n› kaybetmiflti. Son
Buas savafl›na kadar yüz yirmi sene süren
kanl› çat›flmalar her iki taraf› oldukça za-
y›flatm›flt›. Bunun içindir ki, Kureyfl’lilerle
bir ittifak anlaflmas› gerçeklefltirebilmek
için Mekke’ye heyetler gönderilmekteydi.
Hicretten üç y›l önce, son savaflta ma¤lup
durumdaki Hazrec kabilesine mensup alt›
kiflilik heyet, Akabe mevkiinde Resulullah
(s.a.v.)’›n ça¤r›s›na uyarak müslüman ol-
mufllard›. Bu esnada onlar Resulullah’a
Medine’deki durumu flöyle anlat›yorlard›:
“Biz kavmimizi, hem birbirlerine karfl›,
hem de kavmimizden olmayan bir kavme
(Yahudiler) karfl› aralar›nda düflmanl›k ve
kötülük oldu¤u halde geride b›rakm›fl bu-
lunuyoruz. Umulur ki Allah onlar› da se-
nin sayende bir araya toplar. Dönüp, on-
lar› da senin buyru¤una davet edece¤iz ve
ö¤rendiklerimizi onlara da ö¤retmeye ça-
l›flaca¤›z” demifller ve Medine’ye dönerek
hemen tebli¤e giriflmifllerdi. K›sa aral›klar-
la gerçekleflen Akabe bey’atlar›ndan sonra
Resulullah (s.a.v.), 01Medine’ye hicret ka-

rar› ald›¤›nda ‹slâm, Medine’de hâkimiye-
tini sa¤lam›fl durumda idi.

Yahudiler, Kitap ehli olduklar› için put-
perest Medinelilere nazaran bilgili kimse-
lerdirler. Onlar ma¤lup duruma düfltükleri
müflrik Araplara; “Bir peygamber gelmek
üzeredir. O peygamber gelince ona tabi
olaca¤›z. ‹rem ve Ad kavimleri gibi kökü-
nüzü kaz›yaca¤›z” derlerdi (As›m Köksal,
‹slâm Tarihi (Mekke Devri), ‹stanbul
1981, 374).

Ancak, Hz. Peygamber’e (s.a.v.) Medi-
neli Araplar tabi olmufl, Yahudiler ise ona
düflmanl›k etmekten baflka bir tav›r tak›n-
mam›fllard›. Bu düflmanl›klar› onlar›n Me-
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olup Yahudili¤i sonradan kabul et-
mifl kimseler oldu¤u fikrini ileri sür-
melerine sebep olmufltur ki, bu do¤ru
de¤ildir. Zira Kur’an-› Kerim’de
onlara ‹srailo¤ullar› diye hitap
edilmektedir (el-Bakara, 2/47), [5].
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dine’den, peflinden de Arap yar›madas›n-
dan köklerinin kaz›nmas›na sebep teflkil
etmiflti (3).

Hicretle birlikte Medine’de ilk yap›lan
fley, bir ‹slâm devleti kurularak, herkesin
(müslim-gayrimüslim) haklar›n› ve görev-
lerini tesbit eden bir anayasan›n haz›rlan-
mas› olmufltur. Kurulan bu devletin tabii
baflkan› Resulullah (s.a.v.) olup, bütün ifl-
ler onun emir ve talimatlar› do¤rultusunda
yürütülüyordu. Resulullah (s.a.v.), toplu-
mun teflkilatland›r›lmas› ve buraya hicret
eden muhacirlerin problemlerinin çözüm-
lenmesi ile u¤rafl›rken di¤er taraftan kuru-
lan yeni devleti tehdit eden müflrik güçle-
re karfl› korunabilmesi için tedbirler al›-
yordu.

Hicretten hemen sonra Resulullah
(s.a.v.)’›n ilk ifl olarak yapt›¤› fleylerden bi-
risi de, bir mescit infla etmek olmufltur. Bu
mescid günlük befl vakit namazlar›n k›l›n-
d›¤› yer olman›n yan›nda, ayn› zamanda
kurulan devletin idari merkezi konumun-
dayd›. Siyasî, askerî, sosyal bütün mesele-
ler burada çözüme kavuflturuldu¤u gibi,
e¤itim, ö¤retim faaliyetleri de burada yü-
rütülürdü. Ayr›ca bu mescit, Beytullah ve
Mescid-i Aksa’n›n yan›nda yeryüzünde,
ibadet maksad›yla yolculu¤a ç›k›l›p ziya-
ret edilen üçüncü mescittir. Bu durum Me-
dine’ye, Mekke ve Kudüs’te oldu¤u gibi
bir kutsall›k kazand›rmaktad›r.

Hicretten sonra Medine, Mekke’li müfl-
riklerin askerî hedefi haline gelmiflti. Bedir
savafl›yla varl›¤›n› tüm Arap yar›madas›na
duyuran ‹slâm devleti, Uhuddan sonra, bir
savunma harbi niteli¤inde olan Hendek
savafl›nda düflman güçleri a¤›r bir yenilgi-
ye u¤ratt›. Art›k hiç kimsenin Medine ›
üzerine yürüme cesareti kalmam›flt›. On
sene gibi siyasî tarih aç›s›ndan çok k›sa sa-
y›labilecek bir zaman zarf›nda, Resulullah
(s.a.v.)’›n komutas›ndaki ‹slâm ordular›
Arap yar›madas›n›n tamam›na yak›n›n› ‹s-
lâm’a boyun e¤dirdi¤inde, Medine zama-
n›n süper güçlerinden biri olan Bizans’a

meydan okuyacak güce ulaflan büyük ‹s-
lâm devletinin baflkentli¤ini devam ettir-
mekle birlikte, ilk günkü mütevazi ve sa-
deli¤inden hiç bir fley kaybetmemiflti. Me-
dine Resulullah (s.a.v.)’den sonra, Ebu Be-
kir (r.a), Ömer (r.a) ve Osman (r.a)’›n hi-
lafetlerinde ‹slâm devletinin merkezi olma
hüviyetini korumufltur. Hz. Osman (r.a)’›n
hilafetinin sonlar›na kadar müslümanlar›n
fitneden uzak bir hayat yaflad›klar›, Medi-
ne, Hz. Osman (r.a)’›n flehid edilmesiyle
çalkant›l› günler yaflad›. Hz. Ali (r.a)’›n
halife seçilmesiyle ‹slâm devletinin bafl-
kenti Kûfe’ye nakledilmiflti. Siyasî çekifl-
melerden uzak kalan Medine bundan son-
ra, Resulullah (s.a.v.)’›n flehrinin manevî
havas›n› teneffüs etmek ve onun sünnetini
bizzat kayna¤›nda ö¤renmek isteyen kim-
seler için bir s›¤›nak olmufltur. Ashab’›n
ileri gelen âlimlerinin bir k›sm›, ‹slâm co¤-
rafyas›n›n de¤iflik yerlerine da¤›l›rken, di-
¤er bir k›sm› da Medine’den uzaklaflmaya-
rak burada insanlara Sünneti ö¤retmek
için gayretli çal›flmalar yapt›lar. F›khî
mezheplerin ekolleflmeye bafllamas›yla
birlikte, Medine’de de Sünnete s›k› s›k›ya
ba¤l› kendine has bir f›k›h anlay›fl› olufl-
mufltu. Irak’ta ‹mam Azam’›n ders halkala-
r›nda Hanefî f›kh› flekillendi¤i s›rada, Me-
dine’de de Medine’nin imam› Malik b.
Enes’i çevreleyen ders halkalar›nda Medi-
ne f›kh› tedvin edilmeye bafllanm›flt› (3).

Resulullah (s.a.v.), Hicretten hemen
sonra bir devlet kurup Medine halk›n›n
birbiriyle olacak iliflkilerini düzenleyen bir
anayasa haz›rlad›¤› zaman, ilk baflta bir fle-
hir devleti niteli¤inde olan devletin hu-
dutlar›n› da tesbit etmiflti. ‹flaretlenen bu
hudutlar dahilinde kalan bölge, Mekke’ye
benzer flekilde harem k›l›nm›flt›r [6]. 

Bu bölge: fiehrin güney ve kuzeyinde
Âir (ayr) da¤› ile Sevr da¤› aras›ndaki alan-
la, do¤u ve bat›daki kara tafll›k alan› içine
al›r. Hz. Peygamber’in (s.a.v.), “Medine
Ayr’dan Sevr’e kadar haremdir” hadisi ile
“Rasûlullah (s.a.v.) Medine’nin do¤u ve
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bat›s›ndaki kara tafll›k aras›ndaki alanlar›
harem k›ld›” hadisi bunun delilleridir (Bu-
hârî, Cihâd, 71, 74, Medîne, I, Büyû’, 53,
Enbiyâ, 10, Megâzî,27; Müslim Hacc,
445, 446, 455; Tirmizî, Menâk›b, 67). Hz.
Peygamber’in (s.a.v.) belirledi¤i Medîne
harem bölgesi on iki mil kadard›r. Bu böl-
genin merkezini Hz. Peygamber
(s.a.v.)’in, ashâb›yla birlikte bina etti¤i
mecsid-i Nebî teflkil eder. Bu mescid ilk
yap›l›fl›nda 70 x 60 zirâ’ büyüklü¤ünde
iken Hz. Ömer (r.a.), Osman (r.a.), Ab-
dülmelük b. Mervân ve o¤lu Velîd taraf›n-
dan geniflletildi [4]. 

Resulullah (s.a.v.) bir hadis-i flerifinde
flöyle buyurmaktad›r: “Medine, fluradan
fluraya kadar haremdir. Bu harem içerisin-
de olan a¤açlar kesilmez ve bu sahada Ki-
tap ve Sünnete muhalif amel ifllenemez.
Her kim burada Kitap ve Sünnete ayk›r›
bir amel icad ederse Allah’›n, meleklerin ve
bütün insanlar›n lâneti onun üzerinedir”
(Buharî, Fedailu’l-Medine, 1). Resulullah
(s.a.v.)’›n iflaret etti¤i s›n›r, Uhud ile Ayr

da¤› aras›nda kalan bölgedir (Tecrid-i Sa-
rih tercemesi, Ankara 1980, VI, 228), [6].

Medine Harem bölgesi de kutsal bir
bölge say›ld›¤› için oradaki ameller baflka
yerlere göre farkl› ifllem görür. Hadislerde
flöyle buyurulur: “Benim bu mescidimde
k›l›nacak bir namaz. Mescid-i Haram d›-
fl›nda baflka yerlerde k›l›nacak bin namaz-
dan üstündür” (Buhârî-Müslim). ‹mam Ne-
vevî, bunun Mekke’de oldu¤u gibi farz ve
nâfile namazlar›, kapsam›na ald›¤›n› söy-
ler. Ço¤unluk bilginlere göre bu üstünlük
mescidin sonradan geniflletilen ilâve k›-
s›mlar›n› da içine al›r. ‹bn Ömer flöyle de-
mifltir: “Ömer b. el-Hattâb Mescid-i Ne-
bevî’ye ilâve yapt› ve flöyle dedi: E¤er bu
mescid’e Medine mezarl›¤›na (Cibâne) ka-
dar ilâve yapsayd›k, bu k›s›mlar da Allah
Rasûlü’nün mescidi olurdu” (Zerkeflî, ‹’lâ-
mü’s-Sâcid, s.246 vd.).

Medine hareminin Mekke hareminden
farkl› olan özellikleri vard›r. Meselâ; Me-
dine harem bölgesindeki yeflil a¤aç veya
otlar›n ihtiyaç oldu¤u zaman kesilmesi câ-
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iz görülmüfltür. Medine Tar›m bölgesi ol-
du¤u için Hz. Peygamber’den (s.a.v.) bu
konuda izin istenmifl ve kendilerine Mek-
ke haremindeki baz› bitkilerin zarûret hâ-
linde kopar›lmas›na izin verildi¤i gibi Me-
dine’de daha genifl izin verilmifltir. Yine
Medine d›fl›nda avlanma serbest b›rak›l-
m›flt›r. Ancak Mekke’ye ihrams›z girileme-
mesi sebebiyle O’nun kutsall›¤› Medi-
ne’den daha üstün say›lm›flt›r (ez-Zühaylî,
el-F›khu’l-‹slâmî ve Edilletühu, III, 336,
337). 

Mescid-i Nebevî’de k›rk vakit namaz
k›lman›n fazileti ile ilgili olarak Allah Ra-
sûlü (s.a.v.) flöyle buyurmufltur: “Kim be-
nim Mescid’imde l›içbir namaz kaç›rma-
dan k›rk vakit namaz k›larsa, ona cehenem
ateflinden berât ve k›yâmet günü kurtulufl
yaz›l›r” (Taberânî, el-Evsat, Enes b. Ma-
lik’ten), [4].

Di¤er bir hadis-i flerifte flöyle denil-
mektedir: “Ben bir karyeye hicret etmekle
emrolundum ki, o karye di¤er bütün kar-
yelere galip gelir. Bu karyeye Yesrib denil-
mektedir. O, Medine’dir. Demirci körü¤ü-
nün demirin kirini giderdi¤i gibi, pis in-
sanlar› giderir (d›fl›na atar) “ (Buharî, Feda-
ilu’l-Medine, 2).

Müslüman olmayan bir kimsenin Medi-
ne’de üç günden fazla ikamet etmesi caiz
de¤ildir. Hz. Ömer (r.a), Yahudi, Hristi-
yan ve Mecusilerin getirdikleri mallar› sat-
malar› için onlara Medine’de üç gün kalma
izni veriyordu (Muhammed Revvas
Kal’ac›, Mevsu’at› F›kh› Ömer ‹bnü’l Hat-
tab, 1981, s. 601)

Resulullah (s.a.v.), Medine’yi çok sever-
di. Bir seferden döndü¤ü zaman Medine’yi
uzaktan gördü¤ünde bine¤ini h›zland›r›rd›
(Buharî, Fedailu’l-Medine, 10). Hz. Ömer
(r.a)’›n yapt›¤› bir duada Sahabelerin Me-
dine’ye olan sevgileri aç›k bir flekilde gö-
rülmektedir: “Allah’›m! Beni senin yolunda
flehit olmakla r›z›kland›r ve benim ölümü-
mü Resulünün flehrinde (Medine) k›l” (Bu-
harî, Fediulu’l-Medine, 11), [6]. 

Kutsal fiehir Kudüs
Kudüs; “Musevi, H›ristiyan ve Müslü-

man dinlerinin kutsal flehri” olarak bilin-
mektedir. “Kutsal Yerler”, Meydan Laro-
ussa’da; Filistin’de ‹sa’n›n hat›ras›na ba¤l›
yerler ve tap›naklar olarak [Beytüllahm
ma¤aras›, Nas›ra, Tabor da¤›, Meclis,
Golgotha, Kutsal kabir (Kudüs’te ‹sa’n›n
mezar› ve Calvarium tepesine kurulan
an›tlar toplulu¤u), Uruç ma¤aras›, Bakire
Meryem’in kabri] tan›mlanm›flt›r. Ancak
Kudüs, dinler tarihinde, Yahudiler ve
Müslümanlar için de maddi ve manevi çok
önemli kutsal an›lara sahip bir flehirdir.
Kudüs üç semavi dinin, dolay›s›yla insan-
l›¤›n büyük bir k›sm›n›n kutsallar›n›n ke-
siflti¤i noktadad›r. 

Eski flehir, ‹sa’n›n çarm›ha gerildi¤i
Golgotha tepesi üzerinde uzan›r, Cons-
tantinus zaman›ndan beri birkaç defa y›k›-
l›p yeniden yap›lan ‹sa’n›n mezar› bu ke-
simdedir. Eski flehrin afla¤› k›sm›nda “Kub-
bettüssahra” yer al›r. Dar 

sokaklar›nda yo¤un bir nüfusu bar›nd›-
ran eski flehre her y›l birçok hac› gelir. 

Eski ça¤da ad›; ‹liya, Jerusalem, Urifla-
lim olan flehre Araplar El-Kuds derler. Bu
flehrin ad› genellikle eski kaynaklarda
Beyt-ül-Makdis, Beyt-ül Mukaddes olarak
da geçer. Bu ad ‹branice Bethammikdafl
kelimesinin karfl›l›¤› olan ”mabet” (Süley-
man’›n mabedi) anlam›na gelir. 

Kudüs’ün bulundu¤u yere çok eski bir
dönemde, daha Kenan ça¤›nda yerleflildi.
Yabusiler, II.bin y›l›n bafllar›nda,do¤udan
ve güneyden, derin Kidron ve Tiropeon
vadileriyle çevrili olan kayal›k bir tepeye
yerlefltiler. Kidron’a dökülen Gihon’un
kayna¤›n› bir barajla tutmak için yap›lm›fl
bir su nakil tüneli o dönemden kalm›flt›r.
‹braniler Kenan ülkesine yerlefltikleri za-
man, krallar, krall›klar›n› birlefltirdiler ve
Davud (a.s.) Kudüs’ü bir bask›nla ele geçi-
rerek kendine baflkent yapt› (X. yy. bafl›);
tepeyi (Tevrat’ta Ofir ad›yla geçer) özel-
likle tabii bak›mdan korunmad›¤› kuzey

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

468



yönünden tahkim ettirdi. O¤lu Süleyman
(a.s.), krall›¤›n›n dördüncü y›l›ndan itiba-
ren (M.Ö. X. yy.) yasa levhalar›n›n yerlefl-
tirilece¤i Yehova tap›na¤›n›n inflaat›n›
bafllatt›. Tap›nak, M.Ö. 587’de Nabuko-
donosor kumandas›ndaki Babilliler tara-
f›ndan y›k›l›ncaya kadar yaklafl›k 300 y›l
boyunca muhafaza edildi [1, s. 611-613].

En eski kutsall›k merkezi olan ve ‹slam
terminolojisinde “Harem-i fierif” ya da k›-
saca “Harem” olarak bilinen alan›n yeri,
Davud Peygamber’in (a.s.) Kudüs’ü fethet-
ti¤i, M.Ö. 1000 civar›ndan beri de¤iflme-
mifltir. Davud’un (a.s.) o¤lu Süleyman
Peygamber (a.s.), Harem-i fierif’in merke-
zindeki kutsal çevresine ünlü Süleyman ta-
p›na¤›n› yapt›rmas› ile bafllayan I. Tap›nak
Dönemi (M.Ö. 1000-586) ve yaklafl›k 50
y›ll›k Babil sürgününü izleyen II. Tap›nak
Dönemi (M.Ö.570-M.S.70) boyunca söz
konusu alan, Musevili¤in merkezi olmufl-
tur. M.S. 70’de I.Yahudi ‹syan›n› bast›ran
‹mparator Titus’un Süleyman Tap›na¤› ve
çevresindeki yap›lar› y›kt›rmas›na ra¤men,
kutsal alan varl›¤›n› sürdürmüfltür. 

M.S.136’da II. Yahudi ‹syan›n›n da bas-
t›r›lmas›ndan sonra, ‹mparator Hadriya-
nus Kudüs’ü. “Aelia Capitolina” ad› alt›nda
yeniden kurdu¤unda, kente kazand›rmak

istedi¤i Yunan-Roma kimli¤ini vurgula-
mak amac›yla, “Quadra” ad›n› alan kutsal
alan›n merkezine bir Jüpiter Tap›na¤› infla
ettirir, bunun do¤u yönüne de, at üzerin-
de kendi heykelini diktirir. M.S.IV. yüzy›-
l›n sonlar›nda H›ristiyanl›¤›n tek yasal din
haline getirilmesiyle, Quadra’daki tek Jü-
piter Tap›na¤›’n›n faaliyeti de son bulur.
Bizans döneminde dini hayat›n merkezi,
Constantinus’un yapt›rd›¤›, Hz. ‹sa’n›n
(a.s.) çarm›ha gerildi¤i mevkide (Gogotha
Tepesi’nde) yer ald›¤›na inan›lan Kutsal
Mezar Kilisesi’ne kaym›fl, içinde harabeler
bar›nd›ran Harem-i fierif ise terk edilmifl-
tir. Kutsal yerleri ziyaret gelene¤inin de,
Golgotha bazilikas›n› infla ettiren ‹mpara-
tor Konstantinos devrinde geliflti¤i ifade
edilmektedir.

Hz. Ömer’in (r.a) hilafeti s›ras›nda,
637’de Kudüs’ün ‹slam egemenli¤ine gir-
mesiyle, Harem-i fierif’in y›ld›z› yeniden
parlar. Hz. Ömer (r.a) kutsal alan›n güney
s›n›r›na Mescid-el Aksa’y› infla ettirir. Dört
Halife Dönemini izleyen Emevi dönemin-
de de Halife Abdülmelik, 691’de, Hz. Mu-
hammed’in (s.a.v.) Mirac’a ç›kt›¤›na inan›-
lan kutsal kayan›n üzerine Kubbet-el Sah-
ra ad›ndaki ziyaret yap›s›n› infla ettirir.
Böylece mimarl›k tarihindeki kopuklu¤a
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karfl›n, Süleyman Tap›na¤›, anlam düzle-
minde - ancak bu kez ‹slami bir söylem
içinde – canland›r›lmakta; ayr›ca Emevi-
ler’in hilafetini tan›mayan Hicazl›lara kar-
fl› Kudüs‘ün kutsall›¤› vurgulanmakta ve
söz konusu yap›yla, ehl-i kitab›n kutsal
kentine Islam’›n damgas› vurulmufl olmak-
tayd›.

Emevileri (661-750) izleyen Abbasi
(750 – 868), Toluno¤lu (868-905), Fat›mi
(905-1070, 1096-1099) ve Selçuklu
(1070-1096) dönemleri boyunca, sürekli
bir onar›m, tadilat ve yeniden yap›m faali-
yetlerine sahne olan Harem-i fierif, Haçl›-
lar’›n kurdu¤u Kudüs Krall›¤›’n›n egemen-
li¤i boyunca (1099-1187) da H›ristiyan
kal›plar› içinde kutsall›¤›n› sürdürmüfltür.
Selahaddin Eyyubi’nin 1187’de kenti fet-
hetmesiyle bafllayan Eyyubi egemenli¤i
(1187-1250), Harem-i fierif için ‹slam’a
dönüfl ve yeniden yap›lanma dönemi oldu.
Memluk (1250-1517) ve Osmanl› (1517-
1917) dönemlerinde de onar›m faaliyetle-
ri kesintisiz sürmüfl, kutsal alan›n kuzey ve
bat› kesimleri mescit, makam, namazgah,
sebil, çeflme türünden ufak boyutlu yap›lar
ile donat›lm›flt›r. 

Sur içindeki alan›n yaklafl›k 1/5’ini kap-
layarak kentin plan›na (iki boyutta) ege-
men olan Harem-i fierif, en yüksek tepe-
lerden birinin üzerinde yer almas›yla, ken-
tin siluetine de (3. boyutuna) damgas›n›
vurmufltur. Kudüs’ün engebeli topo¤rafya-
s› üzerinde s›ralanan kubbeler, minareler
ve çan kulelerinin çizdi¤i hareketli, silu-
etin içersinde Kubbet-el Sahra, noktasal
kitlesiyle, güçlü bir görsel odak teflkil
eder. 

Öte yandan Hristiyan inanc›na göre,
Hz. ‹sa’n›n (a.s.) haça gerildi¤i ve gö¤e
yükselmeden önce geçici kabrine konul-
du¤u makam olan Kutsal Mezar Kilisesi,
Kudüs’teki kutsal merkezler aras›nda, eski-
lik ve önem aç›s›ndan Harem-i fierif’ten
hemen sonra gelir. Nikaia (‹znik) Konsi-
li’nin topland›¤› y›l, ‹mparator Büyük

Constantinus’un bir ferman›yla yap›lmas›
emredilen Kutsal Mezar Kilisesi, M.S.
326-335 aras›nda infla edilmifltir. Daha ön-
ce burada Hadrianus’un yapt›rd›¤› Aphro-
dite Tap›na¤›’n›n bulundu¤u bilinmekte,
ancak H›ristiyan gelene¤inde, Hz. ‹sa’n›n
(a.s.) haça gerildi¤i mevkiin (Golgotha)
‹mparatorun annesi Helena taraf›ndan
keflfedildi¤i kabul edilmektedir. 614’te
Kudüs’ü istila eden Sasanilerin y›kt›¤› kili-
se hemen ard›ndan ihya edilmifl, 1009’da
Fat›mi halifesi El-Hakim’in ikinci kez y›k-
t›rd›¤› yap›n›n yerine, ba¤›ms›z küçük fla-
pellerden oluflan, eskisine göre daha iddi-
as›z bir kompleks infla edilmifltir. XII. yüz-
y›lda Haçl› egemenli¤i s›ras›nda söz konu-
su flapellerin, son derece karmafl›k planl›
bir bütünün içine al›nmas›yla, günümüz-
deki Kutsal Mezar Kilisesi’nin ana hatlar›
ortaya ç›km›flt›r. XII.yüzy›ldan itibaren
birçok onar›m geçiren ve eklerle donat›lan
yap›, IV. yüzy›l›n ilk çeyre¤inden günü-
müze kadar H›ristiyanl›¤›n en kutsal ziya-
retgah› olma özelli¤ini korumufltur. Kub-
bet-el Sahra’dan sonra kentin siluetinde en
güçlü görsel odak, Kutsal Mezar Kilise-
si’nde, sembolik mezar› kuflatan, merkezi
planl› ve kubbeli yap›d›r. 

Kentin yönetim merkezlerinde de, I.
Tap›nak döneminden (M.Ö. 1000-586)
beri, aradaki kopukluklara ra¤men, ilginç
bir süreklilik söz konusudur. 

Arapça ad› olan ”el-Kudüs”ün de ifade
etti¤i gibi, Kudüs’te kent kimli¤inin ve do-
kusunun en önemli bileflkesi bafl›ndan be-
ri “kutsall›k” olagelmifltir ve Kudüs, yuka-
r›da da ifade edildi¤i gibi Musevilik, H›ris-
tiyanl›k ve Müslümanl›k olmak üzere, üç
semavi dinin, dolay›s›yla insanl›¤›n büyük
bir k›sm›n›n kutsallar›n›n kesiflti¤i nokta-
dad›r [7]. 

Mescid-i Aksa’n›n merkezi üzerinde,
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mirac’a yüksel-
di¤i Muallak Tafl› yer al›r. Yahudiler için
kainat›n kendisinden bafllan›larak yarat›l-
d›¤›, Hz. ‹brahim’in (a.s.) üzerinde o¤lunu
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kurban etmek istedi¤i ve nihayet Hz. Sü-
leyman (a.s.) mabedinin en kutsal emane-
ti olan Ahd-i Atik Sand›¤›’n› üzerine koy-
du¤u; H›ristiyanlar için ise, ahir zamanda
mahfler meydan›n›n etraf›nda yerlefltirile-
ce¤i ve ‹sa’n›n adalet kürsüsünün, üzerine
konulaca¤› için kutsal olan bu tafl; Müslü-
manlar taraf›ndan, hat›ras›ndan dolay›
kutsald›r; Mirac gecesinde Hz. Peygam-
ber’in (s.a.v) üzerinde ayak izini, alt›ndaki
ma¤arada mubarek bafl›n›n fleklini ve niha-
yet Resulullah’› (s.a.v.) ziyaret etmek iste-
di¤inde onu yerine rapteden Cebrail
Aleyhisselam’›n parmak izlerini b›rakt›¤›
kayan›n hemen alt›ndaki ma¤arada ise,
Hz. Muhammed’in (s.a.v.) ; ‹brahim (a.s.),
Davud (a.s.), ‹lyas (a.s.) ve Süleyman (a.s.)
peygamberler ile özel bir dua yapt›klar› ve
Miraca bu dua ile u¤urland›¤› söylenir.
As›rlar içinden gelen geleneksel bir inanç
ile, bu ma¤aran›n alt›nda Ruhlar Kuyusu
denilen Berzah Alemi’nin kap›lar›n›n oldu-
¤u ve Beytülmakdis, Keldaniler taraf›ndan
y›k›laca¤› zaman, mabedin bekçilerinin
mabedin kutsal emanetlerini bu kuyuya
att›klar› söylenir. 

H›ristiyanlar taraf›ndan ise; Zeytinda-
¤›, üzerinden Hz. ‹sa’n›n (a.s.) gö¤e çekil-
di¤i ve nihayet geriye inece¤ine inan›ld›¤›
tepedir. Üzerinde, Rus ve Alman kilisele-
ri, ‹sa’n›n inece¤ini ümit ettikleri kuleleri-
ni infla etmifllerdir. Almanlar›n kulesi, Au-
gusta Victoria hastanesi kompleksi içinde-
dir ve bu hastane 1. Dünya Savafl› s›ras›n-
da Osmanl›’n›n Dördüncü Ordusu’nun ka-
rargah› olmufl, Cemal Pafla ve Falih R›fk›
Atay’›n üç y›l› bu komplekste geçmifltir.
Yahudiler de Mesih’in bu da¤a inece¤ine
inand›klar›ndan, da¤›n Kudüs’e bakan yü-
züne büyük bir mezarl›k infla etmifllerdir.
Yahudi gelene¤inde Mesih geldi¤inde
mezarlar›ndan ilk kalkacak Yahudilerin bu
mezarl›kta yatanlar olaca¤› anlat›l›r.

Zeytinda¤› ile Harem-i fierif tepesi ara-
s›ndaki Kidron Vadisi Hz. ‹sa’n›n (a.s.)
Kudüs’te geçirdi¤i hayat›n›n son üç günü-

ne ev sahipli¤i yapm›fl, bilahare Kudüs’te
vefat eden Hz. Meryem (a.s.) de bu vadi-
de gömülmüfltür. Vadinin taban›nda Rus-
lar›n so¤an kubbeli kilisesi Maria Magda-
lena ve Katoliklerin Bütün Milletler Kili-
sesi boy gösterir. Maria Magdalena’n›n
hemen yukar›s›nda göze çarpan küçük ki-
lise de Hz. ‹sa’n›n (a.s.) Kudüs’ü o dönem-
deki ihtiflam› ile gördükten sonra huflu ile
a¤lad›¤› noktada kurulmufl ve H›ristiyan
inanc›na uygun olarak Dominis Flevit
“Rab A¤lad›” diye adland›r›lm›flt›r. 

Harem-i fierif tepesinin Zeytinda¤›’na
bakan yakas›nda ise büyük bir Müslüman
mezarl›¤› bulunur. ‹slam kaynaklar› bura-
da 72 sahabenin yatt›¤›n› söyler. Bunlar-
dan Kudüs’ün ilk Müslüman valisi olmufl
olan fieddad b. Üveys’in mezar› yan›nda
flehrin duvarlar› üzerindeki en ilginç kap›-
lardan biri bulunur. Alt›n Kap›s› en eski
devirlerde bile flehrin do¤uya bakan kap›-
s› olmufl ve Hz. ‹sa (a.s.) bu kap›y› kulla-
narak mabede girip ç›km›flt›r. Mesih’in ye-
niden geliflinde yine bu kap›dan girece¤i-
ne inan›ld›¤›ndan Müslümanlar kap›y›
Mesih gelene kadar mühürlü tutmak üzere
örerek kapatm›fllar ve iç k›sm›na büyükçe
bir medrese kurmufllard›r. ‹mam-› Gazali
Kudüs’te kald›¤› y›llarda bu medresede ya-
flam›fl ve ‹hya-› Ulumiddin’in önemli bir
bölümünü burada yazm›flt›r. 

Kubbetüssahra’n›n güneyinde Aksa Ca-
mii yer al›r. Anlat›ld›¤›na göre buras› Hz.
Süleyman (a.s.) döneminde mabedin bir
parças› olmay›p Süleyman Peygamberin
(a.s.) çal›flma odas›n›n bulundu¤u mekan-
d›. Aksa Camii’nin burada olma sebebi
Hz. Ömer’in (r.a.) Kudüs’ü fethettikten
hemen sonra burada kurdurdu¤u küçük
mesciddir. Hz. Ömer (r.a.), mescidin
özellikle Muallak Kayas›’n›n güneyinde
olmas›n›, böylelikle Yahudilerin k›blesi ile
Müslümanlar›n k›blesinin kar›flt›r›lmama-
s›n› istemiflti. Aksa Camii ilk defa 705 y›-
l›nda yap›lm›fl ancak zemini dolgu bir ze-
min oldu¤undan hemen her depremde y›-
k›lm›flt›. Bugün ayakta duran bina büyük
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oranda 1969 y›l›nda bir Yahudi’nin ç›kar-
d›¤› yang›ndan sonra yeni bafltan yap›lm›fl
bir binad›r. 

Kudüs’te bir önemli kutsal mekan da,
Aksa Camii’nin hemen alt›ndaki Kadim
Aksa’d›r. Burada Mirac Gecesi’nde topla-
nan gelmifl geçmifl bütün peygamberler,
Hz. Peygamber’in (s.a.v.) arkas›nda saf
durup namaz k›lm›fllard›r. 

Aksa Camii’nin hemen güneyinde, art›k
flehir duvarlar›n›n d›fl›nda MÖ alt›nc› yüz-
y›lda kurulmufl olan, ‹kinci Beytülmak-
dis’in kal›nt›lar› bulunur. Ancak bu nokta-
ya ulaflmak için, geri dönüp Harem-i fierif
alan›n›n kuzey kap›lar›ndan birinden ç›k›-
larak, flehrin içindeki kutsallar gezisi ta-
mamlanmal›d›r. Kuzeydeki kap›lardan biri
Müslümalar için özellikle manidard›r. H›t-
ta Kap›s›, Kur’an’da kendisinden bahsedi-
len bir kap›d›r. Kur’an anlat›s›na göre ‹sra-
ilo¤ullar› Ürdün çöllerinde gezdikleri y›l-
lar boyunca iflledikleri günahlardan dolay›
Allah taraf›ndan uyar›lm›fl ve Kutsal fie-
hir’in kap›s›na geldiklerinde bu hatalar›n›
“Hett, Hett” diyerek ikrar etmeleri isten-
mifltir. ‹srailo¤ullar›n›n gururu bunu kal-
d›rmad›¤›ndan bu kap›ya geldiklerinde
Rabb’i aldatmaya çal›flarak “H›tta” diye ba-
¤›rm›fllard›r. H›tta, bu¤day demektir. Bu
kap›dan geçildikten sonra, flehrin Mem-
lüklüler Mahallesi denilen bu k›sm›ndaki
klasik bir dar soka¤a ç›k›l›r. Sokak ileride
Via Dolorosa ile birleflir. Via Dolorosa,
Hüzünlü Yol demek. Bu yol H›ristiyan
inanc›na göre Hz. ‹sa’n›n (a.s.) çarm›ha
gerilifl rotas›d›r ve hiç de¤ilse 16. yüzy›l-
dan beri H›r›stiyanlar taraf›ndan hac rota-
s› olarak kullan›lmaktad›r. Bu yol üzerinde
Hz. Meryem’in (a.s.) do¤du¤u ma¤aradan,
Müslümanlar’a göre, ‹sa san›larak yakala-
nan kiflinin sorguland›¤›, k›rbaçland›¤›,
hapse at›ld›¤›, sokaklarda haç s›rt›nda yü-
rütülürken üç defa düfltü¤ü mekanlara ku-
rulmufl bir dizi H›ristiyan kilisesi bulun-
maktad›r ve flehrin içinde dolafl›larak de-
vam eden hac rotas› sonunda Kutsal Kabir
Kilisesi’ne ulafl›l›r. Kutsal Kabir Kilisesi ilk

defa 350 y›l›nda Bizans ‹mparatoru Kons-
tantin taraf›ndan yapt›r›lm›fl, daha sonra
Haçl›lar taraf›ndan geniflletilmifl, bir kili-
seler zinciridir. Kilise’nin merkezi noktas›
‹sa’n›n çarm›ha gerildikten sonra gömül-
dü¤ü ve iki gün sonra dirilerek kalkt›¤› ka-
bir k›sm›d›r. Bunun yan›nda Hz. ‹sa’n›n
(a.s.) üzerinde çarm›ha gerildi¤ine inan›-
lan Golgotha Kayas› ve ‹sa’n›n çarm›h›n›n
bulundu¤u ma¤aravard›r. Kilisenin hemen
karfl›s›nda bulunan Hz. Ömer Camii için,
Hz. Ömer’in (r.a.) H›ristiyanlar›n kutsal
mekan›na sayg› için kilisenin içinde k›lma-
d›¤› namaz›n› eda etti¤i mekana kurulan
camidir derler. Cami’nin ç›k›fl›ndan devam
eden cadde, üzerinde Hz. Yahya’n›n (a.s.)
öldürüldü¤ü hapishanenin bulundu¤u me-
kana kurulmufl bir Rus Ortodoks kilisesi-
nin bulundu¤u caddedir ve ucu flehrin ka-
lesinin bulundu¤u meydana ç›kar. Ku-
düs’ün flehir kalesi, aslen MÖ 40 y›llar›nda
yap›lm›fl üç kalenin temelleri üzerine Os-
manl› taraf›ndan yap›lm›fl bir kaledir. Ka-
lenin hemen yan›nda Bat› Kudüs’e aç›lan
Yafa Kap›s› bulunur. Bu kap›n›n hemen
yan›nda Kanuni döneminde flehrin dört
kilometre uzunlu¤undaki surlar›n› yapt›-
ran iki mühendisin mezarlar› bulunur.

K›flla’dan güneye do¤ru devam eden
cadde, Ermeni Mahallesi’ne ç›kar. fiehir
içinde bir flehir olan Ermeni Mahallesi, et-
raf› duvarlarla çevrili bir manast›rdan iba-
rettir ve içinde Osmanl› çinileriyle tezyin
edilmifl Mar Yakub (Aziz James) Kilisesi
bulunur. Yolun devam›nda Nebi Davud
(Siyon) Kap›s›’n›n yan›ndan geçilir. Bu ka-
p›n›n hemen d›fl›nda Hz. Davud’un (a.s.)
mezar›, Hz. ‹sa’n›n (a.s.) havarileriyle son
akflam yeme¤ini yedi¤i oda ve Hz. Mer-
yem’in (a.s.) vefat etti¤i evin mekanlar›na
kurulmufl bir sinagog, bir cami ve bir kili-
se bulunur. Kap›dan ç›kmadan vadiye
do¤ru inildi¤inde, bir müddet sonra Kub-
betüssahra’n›n alt›n kubbesinin ihtiflam› ve
hemen onun gölgesinde Yahudilerin iba-
det etmekte oldu¤u A¤lama Duvar› görü-
nür ve Kudüs’te bir kilometre karelik alana
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fl›¤›flm›fl kutsal mekanlar›n yo¤unlu¤u fla-
fl›rt›c›d›r. 

A¤lama Duvar› MÖ 40’l› y›llarda Bey-
tülmakdis’i büyütmek isteyen Kral He-
rod’un bugün üzerinde Aksa Camii’nin bu-
lundu¤u dolgu platformu yapmak için kur-
durdu¤u istinad duvarlar›ndan biridir. Bu-
gün d›flar›da görülen 12 metre yüksekli¤in
yan›s›ra 19 metre de yeralt›nda duvar var-
d›r. Zamanla duvar›n önü dolmufl ve bu
seviyeye gelinmifltir. Yahudiler A¤lama
Duvar›’nda a¤lamazlar. Duvar’da a¤lama
ritüeli ancak küçük bir mistik mezhebe
aittir. Ancak özellikle Yom Kippur’da
(Keffaret Günü) ve Tifl’a Be Av’da (Beytül-
makdis’in y›k›ld›¤› gün) burada samimane
a¤layan Yahudilere rastlamak mümkün-
dür. Duvar›n önündeki aç›k alan, 1967
sonras›nda burada bulunan 142 hanelik
Fasl›lar Köyü’nün yerle bir edilmesi ile el-
de edilmifltir. Bugün A¤lama Duvar›’nda
Osmanl› döneminde olan›n aksine bir ha-
remlik selaml›k uygulamas› hakimdir. A¤-
lama Duvar›’ndan flehrin d›fl›na ç›kan Ku-
düs Gezgini, art›k flehrin “mübarek k›l›n-
m›fl” çevresini seyredebilecektir.

Kudüs üç semavi dinin, dolay›s›yla in-
sanl›¤›n büyük bir k›sm›n›n kutsallar›n›n
kesiflti¤i noktadad›r. Kutsal mekanlar›n
s›rt s›rta, içiçe geçirilmifl olmas›nda, insan-
lara birarada yaflama yönünde verilmifl ‹la-
hi bir mesaj oldu¤u gözlenmektedir. fiim-
di kronolojik s›ralamaya göre üç dinin
penceresinden Kudüs’ün nas›l göründü¤ü-
ne bir göz atal›m.

Kudüs’ün Yahudilik için öneminin te-
melinde Süleyman Mabedi’nin bu flehirde
bulunmufl olmas› yatar. Birinci Mabed Ku-
düs’te bulunurken Kudüs’e “Ötelerin bir
fiehri” nazar› ile bak›l›r ve buras› “Allah’›n
Evi” olarak kabul edilirdi. Eski Ahit’te Ku-
düs’ün önemi “Son Günlerde” ve “Adalet
Gününde” belirginleflir. ‹sa Peygambere
(a.s.) göre Kudüs, “Adalet flehridir”. Bura-
da son mahkeme kurulacakt›r. Eski Ahit’te
Kudüs ayn› zamanda Beni ‹srail’i semboli-
ze eder. Onun y›k›lmas›, ‹srailo¤ullar›n›n

sürgüne gönderilmesini ve gelecekte yeni-
den imar› da ‹srailo¤ullar›’n›n sürgünden
dönüflünü sembolize eder. ‹kinci Mabed
döneminde Kudüs bir hac flehri haline gel-
mifltir. M.S. 70 y›l›nda flehrin y›k›lmas› ile
sürgüne gönderilen Yahudiler için y›k›k
flehir, kendi gurbet ve periflanl›klar›n›
sembolize etmektedir. Mabedin y›k›ld›¤›
Av ay›n›n dokuzu hâlâ bir yas günü olarak
an›lmaktad›r.

‘Rabb’in seçti¤i flehir’
“Bana: Yehova’n›n evine gidelim dedik-

leri zaman ne kadar sevindim! Ayaklar›m›z
senin kap›lar›nda duruyor flimdi Ey Yeru-
flalayim!” Bu, Davud’un (a.s.) hac ilâhisidir.
Eski H›ristiyan hac›lar› Kudüs’e yaklaflt›k-
lar›nda 122. mezmurun bafl›ndaki bu ayet-
leri okurlar, atlar›ndan iner ve topra¤a sec-
de ederlerdi. Dindar bir H›ristiyan için
Kudüs, Rabb’in seçti¤i flehirdir. Körleflmifl
ve günahlara dalm›fl insanlar›n aras›nda
Tevhid dininin kalesidir o. O, Rabbin bü-
tün güzel planlar›n›n flatosu, kendi o¤lunu
insanl›¤›n aff› için kurban etti¤i mekan ol-
mufltur. Bu flehirden adalet ve sevginin ka-
nunu, insanl›¤a yay›l›r ve flehir; “Dirilifl”in,
‹sa’n›n geri dönüflünün, Rabbin Krall›¤›n›n
yeryüzüne inece¤i günlerin müjdecisidir.
‹sa’n›n (a.s.) kan›yla y›kanm›flt›r bu top-
raklar ve onun için insanlar ölmüfl, ölmek
için cepheye koflmufl, Golgotha tafl›n› öp-
mek, Kutsal Kabir’de a¤lamak, as›rlar bo-
yu bir fleref olarak görülmüfltür. Kudüs’e
bir H›ristiyan, baflka bir flehri ziyaret eder
gibi gelemez. Ona; dua, a¤lama, kendine
gelme, yeniden dirilme arzusuyla gelin-
melidir.

H›ristiyanl›k için Kudüs, tarihin baflla-
d›¤› ve sona erece¤i yerdir. Yine de H›ris-
tiyan teolojisinde Kudüs, karmafl›k hisler
uyar›r. fiehir bir yandan ‹sa’n›n yakalan›p
çarm›ha gerildi¤i ve gömüldü¤ü, y›k›m›
‹sa taraf›ndan önceden haber verilmifl bir
flehirdir; di¤er yandan “Son Günlerin” va-
adleri ile de birlefltirilen bir Kutsal fiehir-
dir. H›ristiyan teolojisi, Yahudilikte de bi-
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linen, “Yukar›lar›n ‹lahi Kudüs’ü” ile “Afla-
¤›lar›n ‹nsani Kudüs’ü” aras›nda sürekli bir
çat›flma yaflar. Origen gibi Kilisenin ilk
babalar›n›n kafalar›nda bile “Yeni Kudüs”,
sadece H›ristiyanlara vadedilmifl bir Kut-
sal fiehirdi ve Yahudi Kudüs’ü bir daha as-
la aya¤a kalkamayacakt›.

H›ristiyanlar›n ‹nsani Kudüs’e olan ilgi-
leri, Bizans ‹mparatorlu¤u döneminde ar-
tar. 451 Kad›köy Konsülünde Kudüs Pat-
rikli¤i tan›n›r.

Müslümanl›¤›n kutsal flehirler hiyerarfli-
sinde, Kudüs üçüncü s›rada gelir. Mek-
ke’deki bir ibadetin onbin, Medine’deki-
nin bin ve Kudüs’tekinin beflyüz kat seva-
b› oldu¤u fleklindeki hadis, bu hiyerarfliyi
ifade eder. Yine Hz. Peygamber (s.a.v.),
Mescid-i Aksa’y› s›rf ziyaret etmek için
kendisine do¤ru yolculu¤a ç›k›lacak üç
mescidden biri olarak belirlemifltir. fiehrin
erken dönem ‹slamiyetindeki önemi, müfl-
teflrikler taraf›ndan sürekli tart›flma konusu
edilmifl ve flehrin ancak Arap hanedanlar›
aras›ndaki otorite kavgas›n›n bir parças›
olarak kutsallaflt›r›ld›¤› iddia edilmifltir.
Kudüs’ün Müslümanlar›n ilk k›blesi oldu-
¤u hususunda ise tart›flma yoktur. Ancak
müflteflrikler bunun Hz. Muhammed
(s.a.v) taraf›ndan Yahudileri kendisine
çekmek için tasarlanm›fl bir siyaset oldu-
¤unu ve baflar›ya ulaflamay›nca bu uygula-
madan vazgeçildi¤ini iddia ederler. Bildi-
¤imiz kadar›yla Kudüs, birbuçuk y›ldan az
bir süre Müslümanlar›n ilk k›blesi olmufl-
tur. Ancak her fleye ra¤men, yedinci yüz-
y›l sonunda Kudüs’ün ‹slamiyet’ teki öne-
minin art›k tesis edilmifl oldu¤u görülmek-
tedir.

Bu dönemde “Fezâil al-Kuds” (Kudüs’ün
Faziletleri) ad› alt›nda ço¤u Peygamber’e
(s.a.v.) atfedilen çeflitli derleme kitaplar›n
ortaya ç›km›fl oldu¤unu görüyoruz. Bunla-
r›n bir k›sm›n›n Müslümanlaflan H›ristiyan
ve Yahudiler taraf›ndan ‹slamiyet’e kazan-
d›r›lan inan›fllar olduklar› muhakkakt›r.
Örne¤in yarat›l›fl ve k›yametle Kudüs’ün
irtibatland›r›lmas› Yahudi kaynakl› bir bil-

gidir. Buna göre kainat Kudüs’te Kubbe-
tüssahra’n›n alt›ndaki tafltan bafllanarak
yarat›lm›flt›r ve K›yamet gününde mahfler
meydan› da onun etraf›nda kurulacakt›r.
Hadiste, K›yamet’in Kâbe’deki Hacerül
Esved’in yerinden kalk›p Kudüs’teki bu ta-
fl› ziyareti ile bafllayaca¤› anlat›lmaktad›r. 

‹slam inanc›nda Kudüs’ün kutsall›¤› iki
temele dayan›r: Hz. Davud’dan (a.s.) bafl-
layan Tevhid dini gelene¤i ve Hz. Mu-
hammed’in (s.a.v) Mirac’›n›n yeryüzünde-
ki ucu oluflu. Bu aç›dan Kudüs’ün kutsall›-
¤› abart›lamayacak kadar önemli ve nettir.
Kur’an Mescid-i Aksa’y›, “etraf›n› mübarek
k›ld›¤›m›z mescid” diye tan›mlayacak, ha-
disler de onu, dualar›n kabul edildi¤i bir
“harem” alan› olarak tan›mlayacakt›r. Mes-
cid-i Aksa’n›n harem alan› olarak ilan edil-
mifl olmas› özellikle önemlidir. Bu onu f›k-
hî olarak Mekke ve Medine ile ayn› statü-
ye koyar. Hakikaten hiç de¤ilse Emeviler
döneminde bu statüye sahip ç›k›lm›fl ve
aynen Mescid-i Haram’da oldu¤u gibi Ak-
sa çevresindeki mesken ve mallar›n kira-
lanmas› yasaklanm›fl, hac›lar› konuk eden
kiflinin onlardan para almamas› hükme
ba¤lanm›flt›. ‹slam tasavvufu için Kudüs’ün
ayr› bir önemi vard›r. H.z. ‹dris (a.s.), Hz.
‹sa (a.s.) ve Hz Muhammed’in (s.a.v.) bu-
radan gö¤e yükselmifl olmalar› ile temelli
olarak Kudüs, Mevlâ ile olan irtibat›n en
yüce mertebesine ulafl›labilecek olan flehir
olarak görülmüfl ve ‹slam mutasavv›flar›
hayatlar›n›n bir k›sm›n› Kudüs’te geçir-
mifllerdir. 

Kudüs’ün ‹slam için önemi, Haçl› sefer-
leri ve Kudüs’te kurulan Haçl› yönetimi
sonras›nda yerine oturmufltur. 1187 y›l›n-
da flehir Haçl›lardan al›nd›¤›nda, ‹slam
dünyas›n›n tamam›nda Pan-‹slamc› bir he-
defin gerçekleflmesi kutlanm›flt›r. Bundan
sonra Kudüs kuzeyden gelen hac›lar için
hac rotas›n›n vazgeçilmez bir parças› hali-
ne gelmifl, flehri egemenli¤inde bulundu-
ran ‹slam hükümdarlar›, Kudüs’e ve Mes-
cid-i Aksa’ya yapacaklar› yat›r›mlar› birer
ibadet neflvesiyle gerçeklefltirmifllerdir [8].
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Anadolu’da 
Üç Kutsal fiehir 
‹ki Kutsal Mekan

Urfa 
Kentin “Peygamberler fiehri” olarak ta-

n›nmas› dini turizm aç›s›ndan büyük
önem tafl›maktad›r. Musevi, Hristiyan ve
Müslümanlar taraf›ndan tan›nan Hz. ‹bra-
him (a.s)’›n Urfa’da do¤up yaflad›¤›na ina-
n›lm›fl olmas›, bu kentin her üç dine men-
sup topluluklarca kutsal olarak tan›nmas›-
na neden olmufltur. Varl›¤› ‹brahim Pey-
gamber ve Nemrut ile ilgili bir efsaneye
dayanan; Hz. ‹brahim (a.s.)’›n do¤du¤u
ma¤ara, atefle at›ld›¤›nda düfltü¤ü yerde
oluflan Halil-ür Rahman ve Aynzeliha
Gölleri ile çevrelerindeki kutsal mekanlar,
her y›l binlerce yerli ve yabanc› turist ta-
raf›ndan ziyaret edilmektedir. M.Ö.132-
M.S 250 y›llar› aras›nda Urfa’da hüküm

süren ve mahalli krall›k olan Osroene
Krall›¤› dönemi Hristiyanl›k aç›s›ndan bü-
yük önem tafl›maktad›r. 

Osroene Krallar›ndan Abgar Uko-
mo’nun, Hristiyanl›¤› dünyada resmi din
olarak kabul eden ilk krallardan oldu¤una,
bu flahs›n Hz. ‹sa’y› (a.s.), dinini yaymak
üzere Urfa’ya davet etti¤ine, Hz. ‹sa’n›n
(a.s.),  yüzünü sildi¤i mendile ç›kan muci-
zevi resmini ve Urfa’y› kutsad›¤›na dair bir
mektubunu Abgar Ukomo’ya gönderdi¤i-
ne, Hristiyanl›k alemince inan›lmaktad›r.
Bu nedenle Hristiyanlar, günümüzde bile
Urfa’ya “Kutsanm›fl fiehir” anlam›na gelen
“The Blessed City” demekte ve bu tarihi
kenti ziyaret etmektedirler. Ayr›ca fiuayp
Peygamberin (a.s.) makam›n›n yer ald›¤›
tarihi fiuayp fiehri’nin kal›nt›lar›, Eyyüp
Peygamber (a.s.), han›m› Rahime Hatun
ve Elyesa Peygamberin (a.s.) Türbelerinin
yer ald›¤› Viranflehir ilçesi yan›ndaki Eyüp
Nebi Köyü, ‹l merkezinde Eyyüp Pey-
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gamber’in (a.s.) hastal›k çekti¤i ma¤ara,
çok say›da yerli yabanc› turist çeken Pey-
gamber makamlar›ndand›r. fianl›urfa’n›n
Hac yolu güzergah›nda bulunmas›, hac›
adaylar›n›n ve Umre ziyaretine giden, dö-
nen kafilelerin, kutsal kabul ettikleri pey-
gamber makamlar›n› ziyaret etmek ama-
c›yla en az bir gün süre ile il merkezinde
konaklamalar›, turizme büyük canl›l›k ge-
tirmektedir. Hac› adaylar›n› bir gece evin-
de misafir ederek hac sevab›ndan nasip al-
mak isteyen Urfal›lar’›n bu misafirperver-
lik ve cömertlikleri, Peygamberler flehri
insanlar›na ve ‹brahim Peygamber’in cö-
mertli¤ine yak›fl›r bir gelenek olarak de-
vam ettirilmektedir [9]. 

Konya
Klasik ça¤ tarih kaynaklar›nda Kon-

ya’n›n ad› “kutsal tasvir” anlam›ndaki
“ikon” kelimesinden “‹konion” olarak ge-
çer. fiehirde bas›lm›fl paralar üzerinde Per-
seus ile Gorgo / Gorgona (ejder) resminin
bulunmas› bu ba¤›nt›y› destekler. Ayr›ca
flehirde bulunan bir yol tafl› üzerinde “Ko-
nion” ad›na rastlanm›flt›r (Frig dilindeki
“kawania“ kelimesinden türedi¤i ileri sürü-
lür). Konya, Anadolu’nun eski ça¤lardan
beri ad›n› koruyan flehirlerinden biridir
(Romal›lar ça¤›nda ‹conium; Bizansl›lar
ça¤›nda Toksonion; çeflitli kaynaklarda;
Yconium, Conium, Stancona, Cunin, Co-
nia, Cogne, Cogna). Arap kaynaklar›nda
Kuniye olarak bahsedilir. Çatalhöyük ve
Canhasan kaz›lar›, Paleolotik ça¤a (Yont-
ma tafl) ait eserlere çok az rastland›¤›n›,
Neolitik ça¤ (Cilal› tafl) kültürünün (M.Ö.
7000-6000 y›llar›na kadar indi¤i) yayg›n
oldu¤unu göstermifltir. Anadolu’nun bü-
yük bir k›sm›nda oldu¤u gibi, Konya’da da
ilk siyasi birlik, yaz›n›n bulunmas›yla ve
Hititler ile bafllam›flt›r. Hititlerin Anado-
lu’daki hakimiyetine son veren Frigler,
Konya ve çevresini ele geçirmifllerdir.
Frigler döneminde önemli bir merkez olan
Konya; Lydia’l›lar, Persler, Büyük ‹sken-

der taraf›ndan al›nm›fl, daha sonra s›k s›k
el de¤ifltirmifl, Bergama kral› Attalos I. den
sonra (M.Ö. 133) Orta Anadolu’daki
Lykaonia bölgesi ve bu bölgenin merkezi
‹konion flehri, Attalos III.’ün vasiyeti gere-
¤ince Roma ‹mparatorlu¤una verilmifltir.
Roma döneminde ‹konium, Lykaonia böl-
gesinin en önemli flehri oldu. Hadrianus
döneminde tam bir Roma kolonisi duru-
muna getirilen flehrin ad›, Ionia, Selie, Ad-
riana, Augusta, ‹conium’a çevrildi.

Hristiyanl›¤›n ilk y›llar›nda (M.S.47-
50) havarilerden Aziz Paulus’un bu bölge-
ye yapt›¤› ziyaret, H›ristiyanl›¤›n yay›l-
mas›n›, dolay›s›yla Konya’n›n önemli bir
dini merkez olarak geliflmesini sa¤lad›.
Roma imparatoru Theodosius ülkesini iki-
ye bölünce (M.S. 395) Lykaonia bölgesi
ve Konya Bizans’a b›rak›ld›. ‹slam ak›nlar›;
X. Yüzy›l bafl›na kadar Emevi ve Abbasiler
taraf›ndan sürdürüldü. XI. yüzy›l›n ikinci
yar›s›nda Türk beylerinin ak›nlar› bafllad›.
Malazgirt zaferinden (1071) az sonra Ku-
talm›fl o¤lu Süleyman Konya’y› ele geçir-
di. Süleyman fiah taht merkezini 1080’de
‹znik’e tafl›y›ncaya kadar, Konya, Anadolu
Selçuklu devletinin baflkenti olarak kald›. 

Sonraki tarihi geliflmelerde; Üçüncü
Haçl› seferi ile flehir ya¤maland›, akabinde
K›l›çaslan II.’nin mirasç›lar› taraf›ndan el-
den ele geçirildi; daha sonra Köseda¤ sa-
vafl› (1243) ile flehirde mo¤ol hakimiyeti
kuruldu; akabinde Karamano¤ullar› flehri
kuflatt› ve ele geçirdi; daha sonra flehir
Keyhüsrev III.’ün hakimiyetine geçti; G›-
yaseddin Mesut II.’nin ölümü ve Selçuklu-
lar›n ortadan kalkmas›yla flehir bu defa
Karamano¤ullar›’n›n eline geçti; akabinde
Osmanl›lar dönemi bafllad› ve flehir Mu-
rad I. taraf›ndan kuflat›l›p (1387), Beyaz›d
I. taraf›ndan ele geçirildi (1394) ve sonra
Karamano¤ullar›’na geri verildi; ancak
1398’de tekrar al›nd›; Ankara savafl›ndan
sonra (1402) Timur Karamanl›lar’a top-
raklar›n› geri verdi; flehir Çelebi Mehmet
taraf›ndan üçüncü defa ele geçirildi
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(1414); tekrar eski sahiplerine b›rak›l›p,
Murad II. taraf›ndan yeniden al›nd›
(1433); Fatih Sultan Mehmed taraf›ndan
kesin olarak Osmanl› topraklar›na kat›ld›
ve Konya, Karaman eyaletine merkez ya-
p›ld› (1465), [1, s.469-474].

Büyük Türk mutasavv›f› ve Mevlevi ta-
rikat›n›n öncüsü (Belh 1207-Konya 1273)
Muhammed Mevlana Celaleddin-i Rumi;
Belh flehrinde bilgisi ve iyi ahlak› ile tan›-
nan, Sultan-ül-Ulema lakab›yla an›lan ba-
bas› Bahaeddin Veled bin Hüseyin bin
Hat›bi’nin, Belh’den göç etmek mecburi-
yetinde kalmas› ile, 1212 veya 1213’de, 5
yafl›nda iken, ailesi ile birlikte Belh’ten ay-
r›ld›. Sultan Veled hacca gitmek için Ba¤-
dat’a do¤ru yola ç›kt›. Ba¤dat’ta üç gün ka-
l›p hacca gitmek üzere flehirden ayr›ld›.
Hac dönüflü fiam’a u¤rad›, oradan Erzin-
can’a, Erzincan’dan Akflehir’e gitti. Laren-
de’de yedi y›l kald›. Mevlana Celaleddin
onsekiz yafl›na basm›flt›. Devrin hükümda-
r› Alaeddin Keykubat, Bahaeddin’in ününü
duyarak Konya’ya davet etti, yoldan karfl›-
lad› ve büyük bir sayg› ile flehre getirdi.
Konya halk› Bahaeddin Veled’i büyük bir
sevgi ile ba¤r›na bast›, va›zlar›n› ilgi ile ta-
kip etti. Hükümdar onu meclisine davet
ederek sayg› gösterdi. Saray adamlar›, or-

dunun ileri gelenleri Bahaeddin Veled’e
ba¤lan›p müridi oldular. Bahaeddin Ve-
led’in 1231 y›l›nda ölümünden sonra, ba-
bas›n›n vasiyeti ve Sultan Alaeddin’in ar-
zusu üzerine, Mevlana Celaleddin Rumi,
onun makam›na oturdu (yirmidört yafl›nda
idi). 

Mevlevi tarikat›n› Mevlana Celaleddin
Rumi kurmad› ama, onun gerek kendi ya-
flant›s›na uygulad›¤›, gerek eserlerinde, fli-
irlerinde dile getirdi¤i; gerekse yak›nlar›-
na, müridlerine afl›lad›¤› hayat felsefesi,
din ve dünya görüflü, daha sonra ad›na o¤-
lu Sultan Veled taraf›ndan kurulan Mevle-
vi tarikat›n›n temeli oldu. Felsefesindeki
evrensel yaklafl›m nedeni ile, Mevlana Ce-
laleddin Rumi ve düflünceleri, Müslüman
olan, olmayan bütün insanlar›n sayg›s›n›
kazanm›flt›. Mevlana 1273 y›l› Aral›k ay›n-
da bir Pazar akflam› vefat etti. Cenazesi
büyük bir törenle kald›r›ld›. Törene bütün
Konya halk›, devlet büyükleri ile, H›risti-
yanlar ve Museviler de kat›ld›. Konya hal-
k› k›rk gün onun ölümünün üzüntüsü ile
a¤lad›, ç›rp›nd› [1, s.836-839]. 

Konya ve Mevlana’n›n türbesi; dünya-
n›n her taraf›nda, onu ve felsefesini be-
nimseyen, sayg› duyan ve seven insanlar
taraf›ndan, her zaman ziyaret edilmekte-
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dir. Konya, böylesine evrensel ve büyük
bir düflünce ve inanç adam›n› ba¤r›nda ba-
r›nd›rd›¤›ndan dolay› bir kutsall›k kazan-
m›flt›r. Mevlana’n›n ölüm y›l dönümü olan
ve tanr›ya kavuflma anlam›nda fleb-i aruz
(dü¤ün günü) olarak kabul edilen, her y›-
l›n 17 Aral›k’›nda özel olarak yap›lan tö-
ren ve ayinlere, dünyan›n her yerinden
gelen insanlar kat›l›rlar. 

Mardin
Mardin; 12. yy.’da Artuko¤ullar› tara-

f›ndan yap›lan Ulu cami, 1385 tarihinde
yap›lan ve Artuklu Sultan› ‹sa ad›yla an›lan
Zinciriye Medrese cami ve türbesi (külli-
yesi); 1371’de Artuklular zaman›nda yap-
t›r›lan (Minaresi 1845’deMusul valisi Gür-
cü Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.) Latifiye
camii; 15. yy.’da yapt›r›lm›fl fiehidiye ca-
mii; 13. yy’da Artuklu Sultan› Emineddin
taraf›ndan yap›m›na bafllanan ve 1108-
1122 tarihleri aras›nda yaflayan kardefli
Necmeddin ‹lgazi taraf›ndan minaresiz
olarak yapt›r›lan Deyrülzafaran fieyh Z›r-
rar Camii (Emineddin Camii olarak da bi-
linmektedir); Yap›m›na Artuklular zama-
n›nda bafllan›p Akkoyunlu Sultan Kas›m
zaman›nda bitirilen Kas›miye medresesi;
569 y›l›nda fiehit Mar Behnan ve k›zkar-
defli Sara ad›na yapt›r›lan, Mardin flehir
merkezinde bulunan K›rklar Kilisesi; 186
y›l›nda Kefertut Valisi taraf›ndan yapt›r›l-
m›fl olan, Mardin flehir merkezinin güne-
yinde, flehirden kopuk bir yerde bulunan
Mar Mihail Kilisesi (‹çinde Mar Yusuf,
Mar Mihail ve Mar Sirasa’ya ait mezarlar
bulunmaktad›r.) gibi ‹kinci yüzy›llara ka-
dar inen tarihi kültürel dokusu ve mimari-
si, dolay›s›yla fiziki yap›s› ve sosyal yafla-
m› ile büyüleyici bir flehirdir. 

Bütün bunlar›n yan›nda, nas›l ki Vati-
kan; H›ristiyan dini için, dünya Katolik
mezhebinin merkezi ise; mimarisi, tarihi,
kültürel yap›s›, sosyal dokusu ile, tarihin
derinlerinden günümüze yo¤un izler ve
an›lar tafl›yan Mardin’de, Deyrülzafaran

Manast›r› da, dünya Süryanileri için ayn›
anlam› tafl›maktad›r. Manast›r, 1937 y›l›na
kadar dünya Süryanilerinin merkeziydi.
493’de Süryani mimar kardefller Teheodo-
ri ve Tehodari taraf›ndan yapt›r›ld›. Ad›n›,
yörede yetiflen zafaran çiçe¤inin, yap›n›n
harc›nda, kullan›lmas›ndan alan Deyrülza-
faran Manast›r›, 1937’de Süryani Patrikli-
¤inin Suriye’ye tafl›nmas›na ra¤men, Sür-
yanilerin Hac merkezi olarak kabul edil-
mekte, bu nedenle Manast›r, dünyan›n her
yan›ndaki Süryaniler taraf›ndan kutsal ka-
bul edilerek, çok s›k ziyaret edilmektedir.
Ayr›ca, Manast›r içinde günefle tapanlar›n
da tap›na¤› bulunmaktad›r.

Mardin’e benzer evleri, tafl konaklar›,
kemerli geçitleri, yükselen çan kuleleri ve
Süryani kiliseleri ile bir ortaça¤ kentini
and›ran ve Mardin’e 1,5 saat mesafede bu-
lunan Midyat yak›n›nda yer alan Deyr-ül
Umur Manast›r›; bir tepe üstünde kurula-
rak, temelleri 379’da at›lm›flt›r. Manast›r
içinde; Meryemana., Resuller, K›rk fiehit,
Mar fiumuel, Mar fiem’un adlar› ile an›lan
ibadethaneler, rahiplerin yaflam ve ibadet
mahalleri, lahit ve mezarl›k bölümleri bu-
lunmaktad›r. Mar Gabriel, ayn› zamanda
Süryani Kilisesi taraf›ndan “Piskoposluk
merkezi” olarak da kullan›lmaktad›r.

Bu yörede yine, Artuklular döneminin
baflkenti olarak bilinen, ad›n›n Süryanice
Kifo’dan geldi¤i söylenen, kayalar›n oyul-
mas›yla yerleflim yeri oluflturulan, Roma,
Bizans, Sasani ve Arap egemenli¤inde ka-
lan ancak H›ristiyanl›¤›n yay›lmas›nda
önemli bir rol oynam›fl olan Hasankeyf
bulunmaktad›r [10].

Selçuk – Efes 
Meryemana Evi
Kutsal mekanlara iliflkin bir örnek ola-

rak da, ülkemizden Meryemana evi göste-
rilebilir. Hz. ‹sa’n›n (a.s.), annesi Hz. Mer-
yem’in (a.s.) son günlerini geçirdi¤i kabul
edilen ev; IV. yy’da yap›lan kilisenin ya-
n›nda iki katl› ve tafltan infla edilmifltir. Bi-
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nan›n alt›ndaki sette, flifal› oldu¤u söyle-
nen Meryemana suyu akar. ‹kinci Dünya
savafl›ndan sonra onar›lan evi 1951’de zi-
yaret eden Papa Pius XII, buray› bir hac
yeri ilan etti. Her y›l Asompsiyon yortu-
sunda (15 A¤ustos) ‹zmir Katolik baflpis-
koposunun baflkanl›¤›nda Meryemana
evinde ayin yap›l›r. Her y›l, dünyan›n her
yan›ndan, bu yortu zaman›nda H›ristiyan
hac›lar Meryemana evine gelerek, bu ayi-
ne kat›l›rlar. Baz› hac›lar, sevab› daha faz-
la oldu¤u inanc› ile, Selçuk’dan yaklafl›k10
km. mesafedeki Bülbül da¤›na (Alada¤)
yaya olarak, t›rmanarak ç›karlar. 

Efes’te Artemis tap›na¤›n›n kuzeydo¤u-
sundaki tepede Meryemana’n›n mezar›n›n
oldu¤u söylenmektedir [Kudüs’te, Zeytin-
da¤› ile Harem-i fierif tepesi aras›ndaki
Kidron Vadisi’nin, Hz. ‹sa’n›n (a.s.) Ku-
düs’te geçirdi¤i hayat›n›n son üç gününe
ev sahipli¤i yapt›¤›, bilahare Kudüs’te ve-
fat eden Hz. Meryem’in (a.s.) de bu vadi-
de gömüldü¤ü, di¤er bir yaklafl›m.]. II.
yy.’da Meryemana ad›na yap›lan tap›nak,
IV. yy.’da kiliseye çevrilmifltir. Meryema-
na’ya vakfedilen ilk kilise budur. Bizans
‹mparatoru Justinianos, VI. yy.’da mezar›n
bulundu¤u yerde bir kilise yapt›rd›. Bu
bölge ve çevresi (Selçuk: Efes, fiirince), er-
ken H›ristiyan döneminin an›lar›n›n yo-
¤un oldu¤u bir bölgedir [1, s.652].  

Tarsus 
Ashab – › Kehf
Anadolu’ da, geçmifli tarihin ilk ça¤lar›-

n›n bafllang›c›na kadar ulaflan bir çok kent
vard›r. Ancak bunlardan çok az› günü-
müzde hâlâ yaflam›n› sürdürmektedir. Tar-
sus, hem ad›yla hem de kuruldu¤u ve ge-
liflti¤i yerle, yaflam›nda hiçbir kesinti ol-
madan günümüze ulaflan kentlerin bafl›nda
gelir. Onun bu zengin geçmiflinin ve kül-
türel birikiminin as›l kayna¤› da kuruldu¤u
yer ve çevresidir ( Zoro¤lu, s.9, 1995).

Tarsus, hem Paulus’ un yaflad›¤› y›llar
ve sonras›ndaki önemiyle hem de Paulus’

tan önceki 5 bin y›l› aflan geçmifliyle do¤u
ile bat›n›n bulufltu¤u, her iki kültürün kay-
naflt›¤› ve etkileri günümüze kadar ulaflan
ilginç bir sentezin yeflerdi¤i, Güney Ana-
dolu’ nun Akdeniz k›y›s›ndaki en büyük
kentlerinden biriydi.
Arkeolojik kaz›lar, kentin kuruluflunu ne-
olitik ça¤a kadar götürmektedir. Dolay›-
s›yla, geçmifli bu kadar eskiye giden bir
kentin kuruluflu ile ilgili çok say›da efsane-
nin, mitin bulunmas› da do¤ald›r.

Bu kurulufl öyküleri her ne kadar Helle-
nistik ve Roma ça¤lar›nda toplanm›fl ve
bunlarda Hellen mitoslar›n›n motifleri var
gibi görülüyorsa da; Tarsus’ un kurulufl öy-
külerinde yerli Anadolu ve di¤er do¤ulu
unsurlar›n daha a¤›r bast›¤› gözden kaç-
maz. Ayr›ca bunlar›n içerikleri yal›n birer
öykü gibi de¤il, ayn› zamanda tarihsel ol-
gular›n anlat›mlar› olarak da alg›lanmal›d›r
( Zoro¤lu, s.13-14, 1995).

Ashâb-› Kehf Ma¤aras›, Mersin’ in Tar-
sus ilçesinde yer alan bir inanç merkezidir.
Bin y›llar boyunca çeflitli uygarl›klara be-
fliklik eden bölge, H›ristiyan dünyas›n›n
ve Avrupa ülkelerinin de¤iflik ölçülerde et-
kilendikleri Bizans ve Roma kültürüne ev
sahipli¤i yapm›flt›r. Eshâb-› Kehf; Eshâ-
bülkehf, Ashâb al Kahf, “ma¤ara yaran›”,
“Ephesus’ un yedi uyuyan›” denilen genç-
ler için Kuran’da kullan›lan add›r. Ashâb- ›
Kehf’ in nerede ne zaman yaflad›¤›, kaç ki-
fli olduklar›, isimleri, kaç y›l uyuduklar›
konusunda de¤iflik yorumlar vard›r. Üze-
rinde en çok tart›fl›lan konu ma¤ara ehli-
nin nerede yaflad›¤›d›r.

Anadolu’da, Afflin ve Tarsus’ta Eshâb-›
Kehf, Ephesus’ta ise Yedi Uyurlar ad›yla
an›lan ve ziyaret edilen ma¤aralar vard›r
(Ana Britannica, 1988: 291). Bunun d›fl›n-
da Eskiflehir’in Han ilçesi (www.mi-
das26.sistemy.net.com), Diyarbak›r’›n Li-
ce ilçesi (www.diyarbakir.com) ve Sivas’›n
Divri¤i ilçesi de (www.divri¤i.net) Ashâb-
› Kehf’e sahip ç›kmaktad›r. ‹spanya, Ceza-
yir, M›s›r, Ürdün, Suriye, Afganistan ve
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Do¤u Türkistan’da Eshab-› Kehf’e ait ol-
du¤u ileri sürülen ma¤aralar vard›r. Mu-
hammed Teysir Zabyan, “Ehlül Kehf” adl›
kitab›nda Ashâb-› Kehf’in Ürdün’de Am-
man yak›nlar›ndaki bir ma¤arada bulundu-
¤unun burada yap›lan kaz›larda kesinlik
kazand›¤›n› ve bir çok ilim adam›n›n da
ayn› kanaatte oldu¤unu çeflitli belgelerde
ispata çal›flmaktad›r (Ersöz, s.467, 1999). 

Bat› kaynaklar›nda flehrin ismi hep Ep-
hesus olarak geçer. 1926’da Avusturya Ar-
keoloji Enstitüsü taraf›ndan bölgede yap›-
lan kaz›lardan sonra Panay›rda¤›’ n›n do¤u
yamac›nda bulunan kal›nt›lar›n, V. yüzy›-
l›n ortalar›nda (II. Theodosius dönemi)
onlar ad›na yap›lan bazilikaya ait oldu¤u
ileri sürülmüfltür. Ancak H›ristiyanl›k’ta
yedi uyurlara nisbet edilen baflka yerler de
vard›r (Ersöz, s.465, 1999).

Do¤u kaynaklar›n›n bir k›sm›nda ise
flehrin ismi Efsus olarak geçer. Araplar bu
isim alt›nda iki yer bilirler. Biri Ephesus’tur
di¤eri de Kapadokya’daki eski Arabis-
sus’tur. Buna Absus (bu günkü Yarpuz) da
denir (Wensinck, s.372, 1988). Kurân’da
ma¤aran›n yeri bildirilmemekte ancak ko-
numunun kuzey-güney istikametinde ol-
du¤u belirtilmektedir (Ersöz, s.466, 1999).

Kur’ân-› Kerim’ de Ashâb-› Kehf ile bir-
likte an›lan “rakîm” hakk›nda kaynaklarda
birbirinden farkl› görüfller yer almaktad›r.
Bunun Ashâb-› Kehf’in içinde bulundu¤u
vadinin veya da¤›n yahut memleketin,
hatta köpeklerinin ad› oldu¤unu iddia
edenlerin yan›nda, onlar›n adlar›n›n veya
maceralar›n›n yaz›ld›¤› bir kitabe, bak›r
veya kurflun bir levha oldu¤unu söyleyen-
ler de vard›r. Buharî de rakîmin kitabe ol-
du¤unu söyler. Baz› tarihçilere ve el-Müs-
ned’deki bir rivayete göre Ashâbü’r-rakîm,
Ashâb-› Kehf’ten baflka kimselerdir. Nak-
ledildi¤ine göre bunlar ya¤murlu bir gün-
de bir ma¤araya s›¤›nmak zorunda kalan
üç kifliydiler. Da¤dan yuvarlanan bir kaya
ma¤aran›n a¤z›n› kapay›nca, hayatlar› bo-
yunca yapt›klar› en de¤erli birer iyili¤i
anarak bu s›k›nt›dan kurtulmalar› için Al-

lah’a dua ettiler. Allah da dualar›n› kabul
ederek onlar› kurtard›. Arap co¤rafyac›la-
r›na göre ise rakîm bir yer ad›d›r (Ersöz,
s.467, 1999). 

‹bn Hurdazbeh, cesetlerin bulundu¤u
ma¤araya al-Rakîm der ve maceran›n Ep-
hesus’ta geçti¤ini kaydeder. Buna karfl›l›k
al- Mukaddisi, ma¤arada bulunan 13 kifli-
nin ashâb al-kehf oldu¤unu ve Ürdün’ün
do¤usunda, Amman civar›nda, al-Rakim
ad›nda bir yer bulundu¤unu söyler. Bu
mahallin, kahraman› 3 kifli olan ola¤anüs-
tü bir olay›n gerçekleflti¤i yer oldu¤u söy-
lenir (Wensinck, s.372, 1988). 

Ashâb-› Kehf’in yaflad›¤› flehir ve s›¤›n-
d›¤› ma¤ara konusunda çeflitli kaynaklarda
de¤iflik bilgilere rastlamaktay›z. Bunun en
büyük sebebi halk›n bu denli cesur ve yi-
¤it insanlar›n kendi yaflad›klar› ortamda
olmalar›n› istemeleri ve bu bölgedeki ma-
¤aralar›n birbirine çok benzemesidir. Ör-
ne¤in bu yerlerin hemen hepsinde ma¤a-
ralar›n üzerine yap›ld›¤› belirtilen birer
mabet vard›r.

Bilindi¤i gibi Efes, H›ristiyanlarca kut-
sal kabul edilir. Çünkü Efes’te flimdi kilise-
ye dönüfltürülmüfl olan ve Hz. Meryem’e
(a.s.) ait oldu¤u söylenen bir ev vard›r. As-
hâb-› Kehf’in H›ristiyanlarca kutsal kabul
edilen bir yerde yaflam›fl olmas› da onlara
göre büyük ihtimaldir. Hatta baz› H›risti-
yan kaynaklar›, yer konusunda kesinlik
bildirirler. Konuyla ilgili en eski kaynak
Suriye’li rahip Saruclu James’e aittir (do-
¤umu, M.S. 452). Ünlü tarihçi Gibbon,
“Roma ‹mparatorlu¤u’nun Çöküflü” adl› ki-
tab›nda James’ten bir çok al›nt› yapm›flt›r.
Gibbon’a göre bu yer, Anadolu’nun bat›
sahilinde Roma’n›n en büyük limanlar›n-
dan ve en büyük flehirlerinden birisi olan
Ephesos’tur. Bugün bu kal›t› ve mezarlar›n
üzerinde bir çok dini yap› infla edildi¤i bi-
liniyor. 1926’da Avusturya Arkeoloji Ens-
titüsü taraf›ndan bölgede yap›lan kaz›lar-
dan sonra, Panay›r (Pion) Da¤›’n›n do¤u
yamac›nda bulunan kal›nt›lar›n, V. yüzy›-
l›n ortalar›nda (II. Theodosius dönemi ),
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Ashâb-› Kehf ad›na yap›lm›fl olan yap›ya
ait oldu¤u bilinmektedir (Massignon, L.,
C.3, s.104-108).

Ashâb-› Kehf’in yaflad›¤› yer olarak
gösterilen ikinci yer Tarsus’tur. Gerçekten
de Tarsus’un kuzeybat›s›nda Encilüs veya
Bencilüs ad›yla bilinen da¤da Kuran’daki
tariflere uygun bir ma¤ara vard›r. Tarsus
fikri bir çok ‹slam aliminin de ortak görü-
flüdür. Kur’ân tefsircilerinin en ünlülerin-
den biri olan Taberî, Tarih-ül Ümem isim-
li kitab›nda, Ashâb-› Kehf’in ma¤aras›n›n
bulundu¤u da¤›n ad›n› Bencilüs olarak be-
lirtmifl, bu da¤›n da Tarsus’ta oldu¤unu
söylemifltir. Bir di¤er tan›nm›fl Kur’an âlimi
olan Fahreddin Razî de eserinde; “Bu yere
Efsus denilse de buradan kas›t Tarsus’tur,
zira Efsus, Tarsus’un baflka bir ad›d›r” di-
yor. Yine tan›nm›fl tefsircilerden olan Mu-
hammed Emin, da¤›n isminin “Pencilüs”
oldu¤unu ve Tarsus’ta bulundu¤unu belirt-
mifltir. Pencilüs olarak telaffuz edilen isim
Bencilüs olarak da söylenmektedir.

Bunlardan baflka Kad› Bayzavî’nin ve
Nesefî’nin tefsirlerinde, Celâleyn ve T›b-
yân tefsirlerinde, Elmal›l›’n›n, Ö. Nasuhi
Bilmen’in ve di¤er bir çok âlimin tefsirle-
rinde bu yerin ismi olarak “Tarsus” veril-
mifltir. Ayr›ca tüm müfessirler, 17. ayette-
ki “Günefl do¤du¤unda onlar›n ma¤aralar›-
na sa¤ yandan yönelir, batt›¤›nda onlar›
sol yandan keser geçerdi” cümlesini, bu
da¤daki ma¤aran›n a¤z›n›n kuzeye bak›-
yor olmas›yla aç›klar.

Ashâb-› Kehf’in yaflad›¤› yer, Osmanl›
‹mparatorlu¤u zaman›nda da merak edil-
mifl ve bununla ilgili baz› araflt›rmalar ya-
p›lm›flt›r. Baflbakanl›k Osmanl› arflivlerin-
de konuyla ilgili bir dizi yaz›flma ve bilgi
mevcuttur. Örne¤in Tarsus mahalli idare-
sinin Osmanl› Devleti Hazine Amirine
gönderdi¤i bir mektupta, Tarsus’ta bulu-
nan Bencilüs Da¤›ndaki Ashâb-› Kehf ma-
¤aras›n›n koruma ve temizli¤iyle ilgile-
nenlere maafl ba¤lanmas› konusundaki ta-
lebini bildiren bir dilekçe ve mektup yer
al›r. Bu mektuba cevap olarak istenen ma-

afllar›n devlet hazinesine ödenebilmesi
için, buras›n›n gerçekten Ashâb-› Kehf’in
yaflad›¤› yer olup olmad›¤› konusunun
araflt›r›lmas› gerekti¤i bildirilmifltir. Bunun
için yap›lan araflt›rmalar da Ashâb-›
Kehf’in ma¤aras›n›n yerinin tespitinde ya-
rarl› olmufltur. Meclis taraf›ndan yapt›r›lan
bir araflt›rmada haz›rlanan raporda flöyle
denmifltir; “Adana eyaletine ba¤l› bulunan
Tarsus’un kuzeyinde ve Tarsus’a iki saat
uzakl›ktaki da¤da bir ma¤ara bulunmakta-
d›r ve bu ma¤aran›n a¤z› Kur’ân’da bildi-
rildi¤i gibi kuzeye bakar (Akgündüz, s.37,
1993). 

Hem H›ristiyan hem de ‹slam kaynak-
lar›nda yer alan Ashâb-› Kehf’in, genel ka-
bule göre Roma ‹mparatoru Decius zama-
n›nda yaflad›klar› düflünülmektedir. Deci-
us (Decianus), Neron’la birlikte H›risti-
yanlara en çok zulmeden Roma imparato-
ru olarak bilinir. ‹ktidarda bulundu¤u k›sa
dönemde, hakimiyeti alt›nda yaflayan her-
kesin Roma tanr›lar›na kurban adamalar›n›
zorunlu k›lan bir kanun ç›karm›flt›r. Her-
kes bu putlara kurban adamakla, dahas›
bunu yapt›klar›n› gösteren bir onay belge-
si almak ve devlet görevlilerine göster-
mekle yükümlü tutulmufltu. Karara uyma-
yanlar için de idam cezas› uygulanm›flt›.
H›ristiyan kaynaklar›, bu dönemde H›ris-
tiyanlar›n önemli bir bölümünün “flehir-
den flehire” kaçarak ya da gizli s›¤›naklara
giderek bu putperest ibadetinden kaç›n-
d›klar›n› yazarlar. Ashâb-› Kehf, büyük
olas›l›kla bu ‹sevilerin içinden bir gruptur.
Kuzeybat› Anadolu’da bulunan Roma Va-
lisi Piliniyus’un (M.S. 69-113), ‹mparator
Trayanus’a yazd›¤› mektupta “‹mparato-
run heykeline tap›nmad›klar› için cezalan-
d›r›lan “Mesihçiler” den (H›ristiyanlardan)
bahsedilir. Bu mektup, o dönemde ‹sevile-
re yap›lan bask›lar› anlatan önemli belge-
lerden birisidir.

‹mparator Decius’un ad›, mimarl›k tari-
hi ile ilgili kitaplarda ve seyahatnamelerde
s›k s›k geçmektedir. Ünlü gezgin Evliya
Çelebi, eski yap›lar›n bir ço¤unu “Takya-
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nus eseridir” diye ona maletmektedir. Or-
tada Takyanus diye bir Roma ‹mparatoru
bulunmad›¤›na göre bu ad, Ebulfareç’in te-
mas etti¤i Decius’ten gelmektedir. Gerçi
Araplar Roma ‹mparatoru Diokletianus’a
(283-306) Takyanus ismini vermifllerdir.
Fakat bu durum gerçe¤e ne kadar uygun-
dur kesin olarak belli de¤ildir (Ç›plak, 80-
81, 1968). Ünlü tarihçi Gibbon da yedi
H›ristiyan gence iflkence yaparak ma¤ara-
ya s›¤›nmaya zorlayan kiflinin ‹mparator
Decius oldu¤unu söyler. Gençlerin uzun
uykular›ndan uyand›klar› dönemin impa-
ratorunun ad› ise, Müslüman araflt›rmac›-
lara göre Tezusius, Gibbon’a göreyse II.
Theodosius’tur. Bu imparator, Roma ‹m-
paratorlu¤u H›ristiyanl›¤› kabul ettikten
sonra, M.S. 408-450 y›llar›nda tahtta bu-
lunuyordu.

Kur’ân-› Kerim’de olay›n ne zaman ol-
du¤u hakk›nda bilgi verilmemektedir. As-
hâb-› Kehf’in Hz. ‹sa’dan (a.s.) önce mi
yoksa sonra m› yaflad›¤›, dolay›s›yla hangi
dine mensup oldu¤u konusunda bir aç›kl›k
yoktur. Kehf Suresi’nin inifl sebebiyle ilgi-
li rivayete göre, Medine Yahudileri, Ku-
reyfl müflrikleri taraf›ndan ak›l dan›flmak
üzere kendilerine gönderilen Nadr b. Ha-
ris ile Ukbe b. Muayt’a, üç fleyi Hz. Pey-
gamber’e (s.a.v.) sormalar›n› tavsiye eder-
ler. E¤er bilirse gerçek peygamber oldu-
¤unu, aksi halde peygamber olmad›¤›n›
söylerler. Medine Yahudileri’nin Hz. Pey-
gamber’e (s.a.v.) sorulmas›n› istedikleri ilk
soru Ashâb-› Kehf’le ilgilidir. Bu sebeple
onlar›n Hz. ‹sa’dan (a.s.) önce yaflad›klar›
ileri sürülmüfltür. Nitekim Ebü’l- Hasan el-
Maverdi, bu gençlerin Hz. ‹sa’dan (a.s.)
önce yaflad›klar›n› söylemektedir. Di¤er
taraftan rakîm kelimesinin etimolojisinin
de gösterdi¤i üzere, genel olarak bu keli-
me “yaz›l› belgeler” anlam›na geldi¤ine
göre Kur’ân’daki “Ashâbü’l-Kehf ve ‘As-
hab-› rakîm”i, yazd›klar›n› ma¤arada mu-
hafaza eden Esseniler veya onlar›n öncüle-
ri olarak anlamak da mümkündür. Çünkü
Kur’ân ‘da (el-Kehf 18/21), onlar›n bulun-

duklar› yere bir mescit yap›ld›¤› ifade edil-
mekte, Esseniler de kendi mabedlerine
“mescit” demektedirler. Kur’ân-› Kerim ise
H›ristiyan kiliselerini ve Yahudi sinagog-
lar›n› ifade etmek için mescit kelimesini
kullanmamakta, onlar› “savami”, “biya” ve
“salevat” olarak anmaktad›r. Ayr›ca Ashâb-
› Kehf k›ssas›nda yiyeceklerle ilgili olarak
kullan›lan “ezka” kelimesi (el-Kehf 18/19)
müfessirlere göre “helal” anlam›ndad›r. Es-
senilerin helal ve haram konusunda çok ti-
tiz olduklar›, Tevrat’›n yiyeceklerle ilgili
hükümlerine s›k› s›k›ya ba¤l› bulunduklar›,
kaynaklarda belirtilmektedir. Halbuki H›-
ristiyanl›¤a göre, “A¤›zdan giren de¤il,
a¤›zdan ç›kan pistir ”. St.Paul’e göre ise
çarfl›da sat›lan her fley yenebilir. Bütün
bunlar, Kur’an-› Kerim’de k›ssalar› anlat›-
lan “Ashâb-› Kehf ve ’Ashab-› rakîm” in
H›ristiyanl›k öncesi dönemde yaflad›klar›-
n› da düflündürmektedir (Ersöz, s.466-
467, 1999).

Ashâb-› Kehf’in hikayesi de¤iflik kay-
naklarda de¤iflik flekillerde anlat›l›r. H›ris-
tiyanl›kta VI. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren
yüceltilen ve Kuzey Afrikal› Hac› The-
odose taraf›ndan 530’lara do¤ru kabirleri
ziyaret edilen “Efes’in Yedi Uyurlar›” ile il-
gili k›ssa flöyledir; ‹mparator Decius (Dak-
yanus) Efes’e gelerek putlara tap›nmay› ve
H›ristiyanlar›n onlara kurban kesmelerini
emreder. Gizlice H›ristiyan olmakla suçla-
nan ve imparatorluk saray›nda yaflayan ye-
di genç, imparatorun (baflka bir rivayette
ise Efes valisinin) huzuruna getirilir. Bask›-
ya ra¤men putlara kurban kesmeyi redde-
den gençlere düflünmeleri için mühlet ve-
rilir. ‹mparatorun flehirden ayr›lmas› üze-
rine gençler kaçarak Anchilus da¤› yak›n-
lar›ndaki bir ma¤arada gizlenirler. Bu ara-
da gençlerden biri (Diomedes veya Lamb-
lichus), hem olup biteni ö¤renmek hem de
yiyecek almak üzere tebdili k›yafet ederek
flehre iner. K›sa bir süre sonra Efes’e dö-
nen Decius, gençlerin huzuruna getirilme-
sini ister. Bunu duyan Diomedes, arkadafl-
lar›na kral›n emrini haber verir ve onlar
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ilahi lütuf sonucunda derin bir uykuya da-
larlar. Gençleri bulamayan Decius babala-
r›n› ça¤›rt›r ve onlar›n Anchilus da¤›ndaki
ma¤araya sakland›klar›n› ö¤renir. Bunun
üzerine diri diri gömülmeleri için ma¤ara-
n›n giriflinin büyük kayalarla kapat›lmas›n›
emreder. Theodore ve Rufinus adl› iki H›-
ristiyan, genç flehitlerin hikayesini madeni
bir levhaya yaz›p ma¤aray› kapatan kaya-
lar›n alt›na koyar (Baflka bir rivayete göre
ma¤ara kapanmadan önce bir H›ristiyan,
olay›n mahiyetini yazd›¤› bak›r bir levha-
y› içeriye atar). 

307 y›l sonra (158, 197, 353 y›l rivayet-
leri de vard›r.) ‹mparator II. Theodosius
zaman›nda (401-450), papaz Theodore
öncülü¤ünde ölümden sonra dirilifli inkar
eden bir ak›m bafl gösterir. H›ristiyanl›¤›
kabul eden imparator bundan son derece
rahats›z olur. Bu s›rada Tanr›, ma¤aran›n
bulundu¤u bölgenin sahibi Adolius’un ha-
t›r›na, sürüleri için bir ah›r yapma fikrini
getirir. Bu maksatla ma¤aray› kapatan tafl-
lar kullan›l›r ve ma¤ara yeniden aç›l›r.
Tanr› gençleri uyand›r›r. Onlar sadece bir
gece uyuduklar›n› zannetmekte ve Decius
taraf›ndan öldürüleceklerini düflünmekte-
dirler. Önceden oldu¤u gibi Diomedes
tekrar flehre gider. fiehrin kap›lar› üzerin-
de haç görünce çok flafl›r›r ve yoldan ge-
çen birine bu yerin gerçekten Efes olup ol-
mad›¤›n› sorar. Gördüklerini arkadafllar›na
bildirmek için sab›rs›zlan›r, fakat daha ön-
ce, yan›nda bulunan ve Decius dönemine
ait olan parayla yiyecek almak ister. Sat›c›
ve esnaf eski paray› görünce gencin hazi-
ne buldu¤unu zannederler ve bu hazineyi
paylaflmay› düflünürler. Bu haber yay›l›nca
pek çok insan toplan›r. Diomedes ise tan›-
d›k var m› diye flaflk›nl›k içinde toplulu¤a
bakar. fiehrin papaz› ve vali onu sorguya
çekerler. O da bafllar›ndan geçeni anlat›r
ve arkadafllar›n› görmeleri için onlar› ma-
¤araya davet eder. Efesliler tepeye t›rma-
n›rlar ve gençlerin hikayesini anlatan iki
kurflun levha bulurlar. Daha sonra ma¤ara-
ya giren halk, gencin arkadafllar›n› sa¤ ve

sakin bir vaziyette görür. Theodosius’a ha-
ber verilir. O da ma¤araya gelir. Gençler-
den biri (Maximilian veya Achilides), ye-
niden dirilmenin gerçek oldu¤unu göster-
mek için Tanr›’n›n kendilerini derin bir uy-
kuya yat›rd›¤›n› ve k›yametten önce dirilt-
ti¤ini söyler. Daha sonra gençlerin hepsi
ölüm uykusuna yatar ve oraya bir bazilika
yap›l›r (Ersöz, s.465, 1999; Ana Britannica,
s.290, 1988; Ç›plak, s.80, 1968).

Ashâb-› Kehf k›ssas›n›n anlat›ld›¤›
Kur’ân-› Kerim’in 18. suresine, bu k›ssan›n
önemi dolay›s›yla “Kehf” ad› verilmifltir.
Surenin 9-26. ayetlerinde bildirildi¤ine
göre putperest bir kavmin içinde Allah’›n
varl›¤› ve birli¤ine inanan birkaç genç, bu
inançlar›n› aç›kça dile getirip putperestli-
¤e karfl› ç›km›fl, tafllanarak öldürülmekten
veya zorla din de¤ifltirmekten kurtulmak
için ma¤araya s›¤›nm›fllard›r. Yanlar›ndaki
köpekleriyle birlikte orada derin bir uyku-
ya dalan gençler, muhtemelen 309 y›l
sonra uyanm›fllard›r. Bu süre Kur’ân-› Ke-
rim’de “Onlar ma¤aralar›nda 300 y›l kald›-
lar, dokuz da ilave ettiler” fleklinde belirtil-
mektedir. 300 y›la 9 ilavesi, flemsi takvim-
le belirtilen sürenin kameri takvime göre
ifadesi olmal›d›r. Müfessirlerden baz›lar›,
bu ayetteki ifadenin, meseleyi aralar›nda
tart›flan gruplar›n sözü oldu¤u görüflünü
benimsemekte, gerçek süreyi sadece Al-
lah’›n bilebilece¤ini bildiren ayetin de bu-
nu gösterdi¤ini söylemektedir.

Ma¤arada bir gün kadar uyuduklar›n›
sanan gençler, içlerinden birini gümüfl bir
para vererek yiyecek almak üzere flehre
gönderirler. Böylece onlar›n durumunu
görenler, Allah’›n vaadinin hak oldu¤unu
ve k›yametin mutlaka gelece¤ini anlarlar,
ma¤aran›n bulundu¤u yere bir mescit yap-
maya karar verirler (Ersöz, s.466, 1999;
Wensinck, s.371, 1988).

Kur’ân’da k›ssayla ilgili bundan baflka
ayr›nt› yoktur. Hadis kaynaklar›nda yer
almayan Ashâb-› Kehf k›ssas› tarih ve tef-
sir kitaplar›nda çeflitli rivayetler fleklinde
genifl olarak nakledilmekte olup, bu riva-
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yetler ana hatlar›yla H›ristiyan kaynakla-
r›ndaki tasvirlere uymaktad›r. Ashâb-›
Kehf’in isimleri ise dokuz kifli olarak, fakat
H›ristiyan kaynaklar›nda oldu¤u gibi fark-
l› flekillerde nakledilmekte, köpeklerine de
“K›tmir” ad› verilmektedir (Ersöz, s.466,
1999; Wensinck, s. 371-372, 1988).

Kur’ân-› Kerim, Ashâb-› Kehf’in say›s›
hakk›nda ihtilaf oldu¤unu bildirmekte,
köpekleriyle beraber dört veya alt› olduk-
lar›na dair tahminleri “karanl›¤a tafl atma”
diye nitelendirmektedir [(Ey Muham-
med!) Baz›lar› bilmedikleri fley hakk›nda
at›p tutarak: “Onlar üç kiflidirler, dördün-
cüleri köpekleridir.” diyecekler. Yine, “Befl
kiflidirler, alt›nc›lar› köpekleridir.” diye-
cekler. fiöyle de diyecekler: “Yedi kiflidir-
ler, sekizincileri köpekleridir.” De ki: “On-
lar›n say›s›n› Rabbim daha iyi bilir. Zaten
onlar› pek az kimse bilir. O halde onlar
hakk›nda (Kur’an’daki) apaç›k tart›flma (y›
aktarmak) dan baflka tart›flmaya girme ve
bunlar hakk›nda onlardan hiçbirine bir
fley sorma. el-Kehf 18/22].

Efes’in yedi uyurlar›n›n say›s› Grek-Bat›
gelene¤inde de yedi olarak kabul edilmek-
tedir. Jacques Sarug’a dayand›r›lan ve Sür-
yanice yaz›lan vaazda ise bu say› sekiz
olup, isimleri H›ristiyan kaynaklar›ndan
farkl› olarak al›nm›flt›r (Ersöz, s.465, 1999)

Kur’ân’da gençlerin adlar› hakk›nda bil-
gi verilmemektedir. Bat›da yayg›n olan
anlat›da Ashâb-› Kehf Maksimianos,
Malkhos, Markianos, Ioannes, Denis, Se-
rapion ve Konstantinos’tur. Do¤udaki an-
lat›larda ise bu adlar Makselina, Yemeliha,
Mernufl, Saznufl, Derbernufl, Meslina ve
Kefefltatayufl olarak geçer. Ayr›ca K›tmir
ad›nda bir köpekleri oldu¤u anlat›l›r (Ana
Britannica, s.291, 1988).

Yedi uyurlar k›ssas›n›n gerçek olup ol-
mad›¤› Bat›’da tart›fl›lm›flt›r. Olay›n tarih-
sell¤ine ilk karfl› ç›kan Baronius’tur. Tiller-
nant ve Honigmann ise Efes’te yedi bozul-
mam›fl cesedin bulunmas›n› tarihi bir ger-
çek olarak kabul etmemektedir (Ersöz,
466, 1999). Bu k›ssa do¤uda ilk defa ola-

rak V. yüzy›lda Süryanice bir kitapta geç-
mifl ve Tel Mahra’l› Denys taraf›ndan an-
lat›lm›flt›r. Bat›da ise Theodosius’un “Arz-›
Mukaddes’e Dair” eserinde ilk defa k›ssaya
rastlan›r. Bu nakillerde gençlerin adlar›
Yunancad›r. Denys’in kaydetti¤i naklin
Yunanca’dan bir tercüme mi oldu¤u, yok-
sa do¤rudan do¤ruya Süryani dilinde mi
yaz›ld›¤› sorunu üzerine görüfl birli¤i bu-
lunmamaktad›r (Wensinck, s.372, 1988).
H›ristiyan inanç dünyas› içinde yer alan
k›ssan›n, Yunanca ve Süryanice d›fl›nda
Kopt ve Gürcü dillerinde yaz›lm›fl biçim-
leri de günümüze ulaflm›flt›r (Ana Britanni-
ca, 291, 1988).

Ashâb-› Kehf k›ssas›n›n özünü olufltu-
ran ve ölümden sonra diriliflin bir örne¤i
olan uzun süre ma¤arada uyuyup yeniden
uyanma olay›, ‹slam’›n d›fl›ndaki di¤er ba-
z› dinlerde ve çeflitli efsanelerde de yer al-
maktad›r. Hindistan’da bir tek kiflinin,
uzun süre uykuda kalmas› olay›na rastlan-
d›¤› gibi (Bhagavat Gita, Ramayana...),
Hint kutsal kitaplar›ndan Mahabharata’da
yedi kiflinin, pefllerinde bir köpek oldu¤u
halde riyazet için krall›¤a ve dünyaya yüz
çevirdikleri nakledilmektedir. Yahudilikte
ise Talmud’da Hani ha-Me’aggel adl› flah-
s›n yetmifl y›l, Abimelek’in de altm›fl y›l
uykudan sonra uyand›klar› hikaye edil-
mektedir (Ersöz, s.465, 1999).

Ashâb-› Kehf halk a¤z›nda dilden dile
aktar›l›rken efsaneleflmifl (Önder, s.288,
1995), bunun yan›nda edebiyat eserleri-
mize de konu olmufltur. Ünlü halk afl›¤›
Karacao¤lan’›n efsaneleflen hayat›nda As-
hâb-› Kehf ma¤aras›n›n bir yeri vard›r.
Han Mahmut adl› halk hikayesinde ve di-
¤er baz› anlat›mlarda, Karacao¤lan’›n Tar-
sus’ta Karacak›z ad›ndaki bir Yörük beyi-
nin k›z›na afl›k oldu¤u, k›z› vermedikleri
için Karacak›z’›n, arkas›ndan da Karaca-
o¤lan’›n K›rklar Ma¤aras›na, baz› kaynak-
lara göre de Ashâb-› Kehf Ma¤aras›na çe-
kilerek orada öldü¤ü rivayet edilir.

Sonuçta; tarih boyunca farkl› kültür ve
dinleri benimseyip tafl›y›c›l›¤›n› yapan,
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pek çok kavimlerin gelip geçti¤i Anadolu
topraklar› üzerinde ‹slamlaflma süreci ön-
cesinde yayg›nlaflm›fl ve kökleflmifl inanç-
lar ve ritüeller, tamamen yok olmam›fl, ye-
ni hakim din olarak ‹slam içerisine nüfuz
ederek ona kendi renklerini katm›fllard›r.

Hala bir çekim merkezi olmay› sürdü-
ren ziyaret yerleri, toplumsal dayan›flma
ve süreklilik ifllevi çerçevesinde veya gün-
lük yaflamda karfl›lafl›lan sorun ve s›k›nt›la-
r› giderme amaçl› psikolojik ifllevlerle yük-
lüdürler. Bu ziyaret yerleri, bayramlarda,
tören niteli¤i tafl›yan özel günlerde insan-
lar›n toplu olarak ziyaret edip birlikte dua
ettikleri yerlerdir. Bu özellikleriyle de top-
lumsal birlik, dayan›flma ve güven duygu-
sunun yeniden oluflmas›n› ve beslenmesini
sa¤layacak olan ritüellerin de odak nokta-
s›d›rlar.

Ashâb-› Kehf, Pagandan H›ristiyanl›¤a,
oradan da Müslümanl›¤a uzanan bir süreç-
te farkl› kültürlerin etkileflimine bir araç
olmufl ve çevresinde bir kült oluflturmufl-
tur. Ashâb-› Kehf bu gün Anadolu’da ve
dünyan›n de¤iflik ülkelerinde kendisine at-
fedilen makamlar›yla farkl› dinlerden in-
sanlar›n inand›¤›, bir araya geldi¤i bir yer
olmas›yla, önemli bir inanç merkezidir.

Kutsall›¤›n insana ba¤l› oldu¤unun en
güzel göstergesi de, kutsal insanlar›n ken-
dilerine atfedilen kutsall›¤› kabirlerine ta-
fl›m›fl olmalar›d›r. Ashâb-› Kehf, H›z›r (St.
George), ‹lyas (Eliyahu) gibi hayat hika-
yeleri zaman ve mekan› zorlam›fl olan kut-
sal kifliler, insano¤lunun kutsala olan ihti-
yac›yla her zaman sahiplenilmifl, birden
fazla kabire sahip olmufllard›r. Kabrin
içindekinin kutsall›¤›n›n insanlar aras›nda
paylafl›lamad›¤› durumlarda insano¤lunun
kutsala olan ihtiyac› devreye girmifl ve
kabrin kabul edilegelmifl kutsall›¤› koruna-
rak, içine farkl› kutsal bedenler atfedilme-
ye çal›fl›lm›flt›r. Bu flekilde “eskilerin veya
ötekilerin” kutsad›¤› kabirler benimsenir
ve do¤al olarak kutsal kabir say›s› her za-
man kutsal insan say›s›n› aflaca¤›ndan, bir
beden birden fazla kabire girmek zorunda

b›rak›l›r. ‹slam kültüründe “makam” diye
bilinen kutsal kabirlerle, bu durum afl›lm›fl-
t›r. Havra-kilise-cami gibi kutsall›¤›n
fonksiyondan kaynakland›¤› mekanlar da
el de¤ifltirdiklerinde, kutsall›k fonksiyon-
lar›n› korumaya devam etmifllerdir.

Sonuç olarak Ashâb-› Kehf gibi bir
inanç merkezinin; Pagan kültürden ilk H›-
ristiyanlar›n s›¤›nak yeri olmas›na ve
Kur’ân-› Kerim’de geçen bir sureyle de
Müslümanlarca da kutsal bir yer olarak ka-
bul edilmesine de¤in geçirdi¤i süreçle,
inanç dünyam›zda güçlü bir flekilde yer al-
maktad›r [11].

KUTSAL BELDE EYÜP
Üç Büyük 

‹mparatorlu¤un 
ve Üç Ayr› Dünya
Görüflünün Baflkenti
‹stanbul:
Kuruluflu M.Ö. 600’lü y›llara kadar inen

‹stanbul, jeopolitik konumu ve sahip oldu-
¤u do¤al yap›s› itibariyle, tarihsel süreç
içinde, politik aç›dan dünyan›n en güçlü
merkezlerinden biri haline gelmifl, bunun
sonucunda ekonomik, sosyal ve kültürel
aç›dan giderek geliflerek dünyay› etkilemifl
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ve bugünkü dünya kentlerinin birço¤unun
henüz kurulmad›¤› dönemlerde bir dünya
kenti olma kimli¤ini yakalam›flt›.

M.Ö. 5. yüzy›lda Byzantion; kendi pa-
ras›n› Yunan flehirlerine kabul ettiren, ti-
caretin ana ifllev oldu¤u liman gelirlerinin
çok büyük yüzdesinden anlafl›lan, ‹ran ve
Grek ülkeleri aras›nda kenarda kalm›fl, Ka-
radeniz yolu üzerinde sa¤lam bir iskele ni-
teli¤inde ikinci derecede ba¤›ms›z bir
kentti [12, s.27]. 

Makedonyal›lar›n Yunan dünyas›na ha-
kim olmas›, ‹skender sonras› Hellenistik
devletlerin kuruluflu, Anadolu’da kuvvetli
birer politik kurulufl olan Bergama ve Pon-
tus’un Roma ile iliflkileri, Ege ve Balkanlar
ile Küçük Asya aras›ndaki iliflkilerde poli-
tik a¤›rl›k merkezinin kuzeye kaymas›n›
sa¤lam›fl; bu dönemde Romal›lar›n Balkan
yar›madas› ve Anadolu’ya geçmeleri ile
ulafl›m yollar›n›n de¤iflerek askeri, politik
ve idari yeni yollar›n meydana gelmesi gi-
bi geliflmeler de Byzantion’a yeni bir je-
opolitik a¤›rl›k kazand›rm›flt›r [12, s.27;
13, s.17-19] 

M.S. 2. ve 3. yüzy›llarda, Roma’n›n ku-
zeyindeki Barbar dünyas›na karfl›, Septi-
mus Severus’un imparatorlu¤unun kuzey
s›n›rlar›n› korumas›, M.S. 196’da flehrin ilk
surlar›n› y›k›p geniflleterek yeniden infla
ettirmesi ve flehri imar ettirmesi, Byzanti-
on’un stratejik aç›dan kazand›¤› önemi
göstermektedir.

Antikça¤ tarihi içinde Byzantion’un gi-
derek kazand›¤› bu stratejik önem, kentin
M.S. 395’de Konstantin taraf›ndan Do¤u
Roma ‹mparatorlu¤u’nun baflkenti olarak
seçilmesine neden olmufl ve kent, ‹mpara-
tor’un ad›n› alm›flt›r. ‹mparatorluk merke-
zi olduktan sonra Konstantinopolis; ka-
zand›¤› statü paralelinde; idari, ekonomik,
kültürel aç›dan geliflmifl, nüfusu artm›fl, et-
ki alan› geni,fllemifl, ve “dünya kenti olma”
çizgisine oturmaya bafllam›flt›r [12, s.27].

‹mparatorluk merkezi seçildikten sonra
Septimus Severus’un yapt›rd›¤› surlar y›k-

t›r›lm›fl, yeni surlar 2,8 km. daha bat›da in-
fla edilmek suretiyle kentin alan›, bir Grek
sitesi olan eski hali ile k›yaslanamayacak
ölçüde büyütülmüfltür. Bu yeni kentte Ro-
ma imgesel olarak yarat›lmak istenmifl ve
iskan edilerek bir imparatorluk merkezi
olarak haz›rlanm›flt›r (4). 

Konstantinopolis, kurulduktan sonra
sürekli büyüyen bir kent olmufltur. Bizans
iken yirmibine yak›n insan bar›nd›ran
kentin nüfusu, Konstantinopolis olmas›n-
dan 150 sene sonra beflyüzbini geçiyor ve
dünyan›n en kalabal›k flehirlerinden biri
say›l›yordu [14, s.45]. Nüfusun h›zl› art-
mas› sonucu, daha dördüncü yüzy›l so-
nunda Haliç ve Marmara k›y›lar›nda yeni
mahalleler oluflmaya bafllam›flt› [12, s.29].
395’de ‹mparator Teodosyus’un ölümün-
den sonra Roma ikiye ayr›l›p, Konstanti-
nopolis tam özgürlü¤üne kavuflmufl ve bü-
yüme h›z› giderek artm›flt›r. Roma küçü-
lüp 476’da imparatorlu¤unu kaybederken,
Konstantinopolis, Bat›’dan da toprak ala-
rak genifllemifl ve yeni bir dini otorite ku-
rulmufltur (5), (6). 

Kent nüfus olarak büyümesinin yan›n-
da, Antikça¤da giderek dünyan›n en güç-
lü politik merkezlerinden biri olmufl ve
bunun sonucunda ekonomik ve kültürel
alanda da dünyay› etkileyecek flekilde ge-
liflmifltir. Pagan dünyan›n H›ristiyan dün-
yas›na dönüflümü bu merkezden idare
edilmifl [12, s.26] ve flehir ilk büyük H›ris-
tiyan ‹mparatorluk olan Bizans ‹mparator-
lu¤u’nun da yönetimsel ve kültürel merke-
zi olmufltur (6). Konstantinopolis, Orta-
ça¤’da ise büyük bir ekonomik ve kültür
merkezi olarak prestijini devam ettiren bir
geç antik ça¤ kentidir. Varl›¤› ile ‹slam ve
Bat› dünyalar› ve yeni biçimlenmeye bafl-
layan Slav dünyas›n›n düflünce ve sanat›n›
etkileyen bir kültür ortam› yaratmay› sür-
dürmüfltür (7), (8), [15, s.173]. 

Ancak nüfusun saptanmas› zor olmakla
birlikte 7. yüzy›ldan itibaren azalmaya
bafllad›¤›, Latin istilas›ndan sonra ise ken-
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(4) O. Kolo¤lu; “..Konstantin
eline m›zra¤›n› al›p,  Bizans’tan 3,5
defa büyük bir bölgeyi çizip flehrine
yeni surlar›n› yapt›r›rken, halk›n›
da hem Romal› (Romaio, Romani
ve bizdeki flekliyle Rumi) yap›yor,
hem Romal› olma bilincinin gerek-
tirdi¤i ‘büyük düflünme’ duygusunu
onlara da afl›l›yordu. Bütün ölçüle-
ri aflan bir masrafla ola¤anüstü bü-
yüklükte ve elde içine yerlefltirilecek
nüfusu bulunmayan bir flehir yap›-
m›na giriflildi…” demektedir [14,
s.44-45]).

(5) O. Kolo¤lu; “Roma’daki
Papa’n›n, Konstantinopolis Patri-
¤i’nin hukuk ve ayr›cal›klar›n› red
etmesi sonucunda Ortodoks kilise-
nin ba¤›ms›zl›¤›n› almas›,  flehirlile-
re yepyeni bir kimlik getirdi. Ro-
ma’daki siyasal bofllu¤u doldurmak
için papalar yavafl yavafl iktidar›
ele al›rlarken, Rum patri¤i, ‘Seza-
ropapizm’ denilen ‘siyasi güce tabi
dini otorite’ sistemine ba¤land›.”
demektedir [14, s.45]. 

(6)  D.Kuban; “‹lk Roma H›-
ristiyan ‹mparatoru olan Büyük
Konstantinus, imparatorlu¤unun
merkezini burada kurdu¤u gibi, da-
ha sonradan Ortodoks patrikli¤ini
burada tesis etmifl idi. … Konstan-
tinoupolis patrikli¤i, H›ristiyan ki-
lisesinin 381 y›l›nda  Khalkedon
(Kad›köy)’da umumi ruhani mecli-
sin ikinci toplant›s›nda teflekkül et-
mifltir… Hakikatte kuruluflundan
yar›m yüzy›l kadar sonra, “Yeni
Roma “ dini bir devletin merkezi ol-
du ve 395 y›l›nda Roma ‹mpara-
torlu¤u’nun, Arcadius’dan itibaren
ikiye ayr›lmas›ndan sonra, Kons-
tantinoupolis flarki H›ristiyanl›¤›n
merkezi haline geldi.” demektedir
[15, s.14].  

(7) D.Kuban; “Konstantino-
polis’in en görkemli dönemi, henüz
bir Geç Roma kenti özelliklerini ta-
fl›d›¤› yüzy›llard›r. Genel olarak
413’den Bizans dünyas›n›n do¤u
ve güney parças›n›n Müslümanla-
r›n eline geçmesine kadar süren üç-
yüz y›l içinde, Geç Antik dünya-
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tin hemen hemen boflald›¤› bilinmektedir
[16, s.14-15]. 

Dördüncü Haçl› seferi s›ras›nda Kons-
tantinopolis’i Avrupal›lar›n (Latinlerin)
1204 y›l›nda istila etmesinden [12,
s.1165] sonra; yeniden yap›lanman›n s›-
n›rl› oldu¤u, son yüzy›llarda Haliç’e bakan
yamaçlar›n›n kalabal›k oldu¤u, Geç Antik
an›tlar›n harap veya yok oldu¤u, tarihçiler
taraf›ndan ifade edilmektedir (9). 

Yeniça¤’›n bafllang›c› kabul edilen (10),
Konstantinopolis’in bir ‹slam ‹mparatorlu-
¤u olan Osmanl›lar taraf›ndan fethedilme-
sinin akabinde, isminin ‹stanbul olarak de-
¤ifltirilmesi ve fetihden dört sene sonra
1457’de Osmanl› devletinin baflkentinin
Edirne’den buraya tafl›nmas› ile kent, Do-
¤u Akdeniz ve Avrupa topraklar›n› ege-
menli¤i alt›na alm›fl güçlü bir Türk (Os-
manl›) – ‹slam ‹mparatorlu¤u’nun merkezi
olarak jeopolitik konumu ve kültürel yap›-
s› ile dünyay› etkilemekte devam etmifl ve
‹slam dünyas›n›n en büyük flehirlerinden
biri olarak da günümüze ulaflm›flt›r.  

Konstantinopolis fethedildi¤inde kent,
nüfusu boflalm›fl harab bir flehirdi. Fetihten
sonra Fatih Sultan Mehmed’in yapt›¤› ilk
ifl, güdümlü bir imar ve iskan politikas› uy-
gulayarak kenti yeniden ekonomik, kültü-

rel ve sosyal aç›dan canland›rmak oldu.
E. H. Ayverdi ve Ö.L. Barkan, Fetih’ten

sonra ‹stanbul’un Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nun baflkenti olarak haz›rlanmas›n›; “‹s-
tanbul’un fethini müteakip Sultan Meh-
med II.’nin, bu büyük flehri, tarihi flöhre-
tiyle mütenasip bir flekilde imar ve iskan
etmek gibi muazzam bir mesele ile karfl›-
laflt›¤› muhakkakt›r. Fatih’in cihanflümul
bir imparatorluk kurmak üzere sistemli bir
flekilde yapt›¤› büyük harbleri kazanmak
için sarfetti¤i gayret, hüner ve teflkilatç›l›k
kuvveti yan›nda, ‘ayr› bir heybet ve aza-
met arzeden bu ifl’, Fatih Vakfiyesi Türkçe
tercümesinin mukaddimesinde kullan›lm›fl
bir ifade ile, bu cihangir padiflah›n ‘Cihad-
› asgardan Cihad-› ekber’e’, yani bu defa
harblerin en büyü¤üne geçmesini icap et-
tirmiini icap ettirmitün mal, insan ve mal-
zeme kaynaklar›n› bu u¤urda seferber ede-
rek, yine ayn› vakfiyede zikredilmifl olan;
‘hüner bir flehir bünyad eylemektir – reaya
kalbin abad eylemektir’ beytinde ifadesini
bulan flahane bir anlay›fl ve davran›flla bu
‘mesele’ ile meflgul olunmufltur.” olarak an-
latmaktad›r [17, s. X ]. 

Fetih’ten hemen sonra ‹stanbul, en afla-
¤› bir yüzy›l boyunca büyük bir flantiye
halinde imar ve infla edilmifltir. Fatih dö-
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n›n en güzel kenti yarat›lm›flt›r….”
demektedir [15, s.12]. 

(8) D. Kuban; Bu dönemde
kent için; “Daha sekizinci yüzy›lda
Geç Roma dönemi,  yerli halk için
bir efsane olmufl, eski an›tlara t›l-
s›ml› objeler olarak bak›lmaya bafl-
lanm›flt›”  demektedir [15, s. 14]. 

‹slam Ansiklopedisinde ise ken-
tin zenginli¤i ile ilgili; “Bizans tica-
ret sayesinde büyük bir zenginlik
kazanm›fl idi. Dördüncü Haçl› sefe-
rinin vak’anüvisi Villeherdouin ile
muas›r› Robert de Clar›, Bizans’›n
dünyan›n en zengin flehri oldu¤unu
kaydediyorlar.” denilmektedir [16,
s.1154]. 

(9)  1204 tahribat›ndan sonra
flehir durmadan küçüldü. Eskiden
mamur ve kalabal›k olan flehir, ya-
r›-yar›ya harap olmufl ve boflalm›fl
idi. Zenginler, asiller, ekseriyet iti-
bariyle ‹znik’e geçtiler. Bizans’›n
muhteflem binalar› yavafl-yavafl
harap ve yok olmaya bafllad›. Bir-
çok kiliseler kapat›lm›fl, papazlar
sürülmüfl ya da hapse at›lm›fl idi,
zay›f Latin ‹mparatorlu¤u, iflastan
kurtulmak için, Bizans’›n sanat
eserlerini, dini müesseselerine ait ha-
zineleri artt›rma ile sat›fla ç›karmak
mecburiyetinde kald›; öyle ki Pale-
ologoslar tekrar geldikleri zaman,
kiliselerin bafll›ca hazineleri yok ol-
mufl bulunuyordu. 1261 senesinde,
büyük saray hala mevcut idi ve
Mihael Paleologos  muvakkaten
buraya yerleflti; zira Blakherna sa-
ray› ikamete elveriflli bir halde de-
¤ildi…….Bundan sonra flehrin
serveti ve ihtiflam› ve dolay›s›yla
kuvveti azald›. Eski mamuriyetini
kaybeden kaybeden flehir için tekrar
parlamak ve muhteflem bir dönem
idrak etmek ancak Türk hakimiyeti
esnas›nda mümkün olacakt›. [16,
s.1167-1169].

(10) O. Kolo¤lu, ‹stanbul’un
Türkler taraf›ndan fethinin Avru-
pa’daki etkisini; ” Bizans baflkenti-
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neminde bafllayan imar hamleleri, Sultan
II. Beyaz›d ve özellikle Kanuni Sultan Sü-
leyman taraf›ndan infla edilen cami, ima-
retler, K›rkçeflme sular›n›n yap›lmas› gibi
büyük imar faaliyetleri ile devam ettiril-
mifltir. Ancak büyük bir imparatorlu¤un
merkezi olarak haz›rlanmakta olan kentin
yeni strüktürünün temelleri Sultan Fatih
döneminde at›lm›fl, geliflmenin büyük bir
k›sm› ise Sultan Fatih ve Sultan II. Beyaz›d
döneminde gerçeklefltirilmifltir. Bafllang›ç-
ta liman ticareti nedeni ile Haliç k›y›lar›n-
dan bafllayan birinci, ikinci, üçüncü tepe-
lere ve nihayet Marmara sahiline do¤ru
giderek yay›lan, kubbe ve minarelerin ha-
kim oldu¤u yeni çehresi ile flehre bir Os-
manl›-Türk-‹slam kimli¤i kazand›r›lm›flt›r
[17, S.XI]. 

Kentin hiçbir zaman organik parçalar›
olmayan sur d›fl›ndaki bir iki yerleflmenin
d›fl›nda Konstantinopolis bir sur içi yerlefl-
mesiydi. ‹stanbul ise Osmanl› döneminde
sur d›fl›na yay›lan bir kent olarak geliflmifl-
tir. Fetih’den önce 40 000 – 50 000’e dü-
flen kentin nüfusunun, Fatih dönemi so-
nunda, surlar d›fl›nda yaflayanlar ile birlik-
te 120 000’i buldu¤u tahmin edilmekte,
Sultan II. Bayezid dönemi bafllar›nda ise
nüfusun 200 000’e yaklaflt›¤› bilinmektedir
[12, s.30-31]. 

‹stanbul, kuruluflundan bugüne kadar
yaklafl›k 2600 y›ll›k tarihsel süreç içinde,
politik, ekonomik, kültürel iliflkileri, fizik-
sel yap›s› ve boyutlar› ile dünyay› etkile-
mifl bir kenttir. Tarihsel koflullar›n de¤ifl-
kenli¤i içinde zaman zaman en etkin dö-
nemlerini yaflam›fl, hinterland› genifllemifl;
zaman zaman k›smen etkinli¤i azalm›fl,
hinterland› küçülmüfl; Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’nun son dönemlerinde bafllat›lan,
Cumhuriyet döneminde devam ettirilen
Bat›l›laflma hareketleri, bunu takip eden
dönemlerdeki h›zl› kentleflme olgusu ve
beraberinde gelen sorunlar ile birlikte kül-
türel, do¤al, fiziksel yap›s›ndan çok fley
kaybetmifltir. Ancak her fleye ra¤men; ta-

rihselli¤inden gelen özgün ve evrensel
kültürel de¤erlerinin varl›¤› ve süreklili¤i,
‹stanbul’u bir dünya kenti olarak de¤erlen-
dirmemizin en önemli verileridir [15,
s.172]. 

‹stanbul’un evrensel varl›¤› ve kimli¤i,
Türklerden 2000 y›l önce bafllayan bir ta-
rihi sürecin birikimi sonucu olmufltur [18,
s.54]. Geç Roma ‹mparatorlu¤u’nun mer-
kezinin bat›ya tafl›nmas› ile Çok Tanr›l›
(Pagan) dünyan›n merkezi olan kent, Do-
¤u Akdenizli Helenistik kültür etkileflimi
yan›nda H›ristiyanl›k’a dönüflümü yaflam›fl
ve ilk büyük H›ristiyan ‹mparatorlu¤u
olan Bizans ‹mparatorlu¤u’nun da merkezi
olmufltur. Nihayet do¤udan gelen ve Orta
Avrupa, Kuzey Afrika k›y›lar›n› hakimiye-
ti alt›na alan Türklerin kurdu¤u bir büyük
imparatorlu¤un, Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nun baflkenti olarak, ‹slam dünyas›n›n
merkezi olmufltur. ‹stanbul’un dünya tari-
hindeki statüsü; bu üç büyük ‹mparatorlu-
¤un baflkentinin, üç ayr› dünya görüflünün;
siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik etkinli¤i-
nin merkezi olmas› ve tarihi fiziksel an›la-
r›na sahip bulunmas› ile oluflan, geçmiflin-
den gelen, Do¤u-Bat› sentezinde buluflan
evrensel yap›s›na dayanmaktad›r (11). 

Eyüp’ün ‹stanbul 
‹çindeki Önemi 
ve Kutsal Belde Eyüp
‹stanbul, tarihsel süreç içinde gerek je-

opolitik konumu, gerek bir büyük H›risti-
yan ‹mparatorluk olan Bizans ‹mparatorlu-
¤u’nun baflkenti ve H›ristiyan dünyas›n›n
merkezi olmas›, gerekse güçlü politik,
ekonomik, kültürel yap›s› gibi dini ve si-
yasi nedenler ile; Araplar, Türkler, (Hun-
lar, Avarlar, Peçenekler, Osmanl›lar), Bul-
garlar taraf›ndan defalarca kuflatmalara
maruz kalm›flt›r [19, s.1173-1199]. 

‹slam›n yükseldi¤i dönemde, Konstan-
tinopolis’in dünya ölçüsünde; politik aç›-
dan güçlenmifl bulunmas› ve bunun sonu-
cunda ekonomik, sosyal ve kültürel aç›dan
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nin düfltü¤ü haberi Avrupa’da zan-
nedilebilece¤inden çok büyük korku
yaratt›. Baflta Roma’daki Sen Pi-
yer’inki olmak üzere bütün kilisele-
rin çanlar› uzun uzun çald›. Papa
yeni bir haçl› seferi için toplant› dü-
zenledi. Bütün bunlar sonuçsuz
kald› ama, her fley Avrupal›n›n ru-
hunu öylesine etkiledi ki, yüzy›llar-
ca y›l sonra, dünya tarihini dö-
nemlere ay›rmaya kalk›flt›klar›nda
1453’ü Orta Ça¤lara indirip, Yeni
Ça¤lar› bafllatan tarih diye seçmek-
le, en az›ndan Konstantiniyye’de
yepyeni bir sentez denemesinin var-
l›¤›n› onaylam›fl oldular” diye an-
latmaktad›r [8, s.46]“.

(11)  D. Kuban, ‹stanbul’un
dünya kenti olma özelli¤ine
de¤inerek; “Tarihsel süreç içinde
uygarl›¤›n befli¤i olan Akdeniz ve
çevresinin politika ve kültürüne bu
kadar uzun süre etkin olan bir  bafl-
ka kent olmad›¤›n› ve bu süreç için-
de bu üç ayr› dünyan›n kültürel
birikimi ve çok yönlü uygarl›k
bileflenlerinin fiziki kal›nt›lar›n› ve
manevi an›lar›n› yo¤un bir biçimde
bünyesinde saklayan bir baflka kent
olmad›¤›n› “ belirtmektedir [17,
s.172].
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Avrupa ve Akdeniz’de etkili olmas›; ‹slam
dünyas›n›n Peygamberi Hz. Muhammed’e
(s.a.v.); ‹stanbul’un fethinden 857 y›l ön-
ce, sahabeden Bisr-ül Genevi taraf›ndan
nakledilen; bu kentin fethedilerek ‹slam
dünyas›na kat›lmas›n›n, ‹slamiyete yap›la-
cak büyük ve önemli bir hizmet ve tanr›
kat›nda makbul ve kutsal bir görev olaca-
¤›na dair; “Le tef tehennel Kostantiniyye-
te vela ni¤mel emiru emiruha vela ni¤mel
ceyfl zalikel ceyfl”, mealen ‘Kostantiniyye
elbette ve elbette bir gün feth olunacakt›r.
Onu fetheden emir ne güzel emir, onu
feth eden asker ne güzel askerdir.’ “ hadis-
i flerifini ilham ettirmifltir [19, s.1173]. 

Bu nedenle ‹stanbul, ‹slam dünyas›n›n
temsilcisi Araplar taraf›ndan befl kez kufla-
t›lm›flt›r. Neticesiz kalan bu kuflatmalarda
flehit düflerek sur dibinde kalan sahabelere
ait mezarlar içinde, ikinci kuflatmada flehit
olan Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensa-
ri’ye ait kabir, Hz. Peygamber’e yak›nl›¤›
ve ‹slam dünyas›ndaki yeri ve itibar› nede-
niyle ayr›ca önem kazanm›flt›r. [19,
s.1173-1174]. 

“Ebu Eyyub el Ensari, as›l ad› Halid
olup Medineli’dir. Araplar, ailenin (k›z ve-
ya erkek) en büyük ilk evlad›n›n ismini ai-
leye künye olarak verirlerdi. Hz. Halid’in
en büyük evlad› Eyyub olup, ‘Eyyub’un
babas›’ nam› ile ‘Ebu Eyyub el Ensari’ kün-
yesi ile lakaplanm›flt›r. 

‘Ensar’ kelimesi ise Arapça ‘yard›mc›lar’
demektir. Sonradan bu kelime ‹slami bir
isim olmufl, Medine’de yerleflmifl bulunan
‘Evs ve Hazreç’ kabilelerine, Hicrette Hz.
Peygamber (s.a.v.) ve ‹slam mücahitlerine
yard›mc› olduklar› için bu isim verilmifltir.
Hz. Halid ise Hazreç kabilesinin önemli
kollar›ndan olan ‘Neccaro¤ullar›’ haneda-
n›n›n reisidir ve Hz. Peygamber’e anne ve
baba taraf›ndan akraba olup, Medineliler
aras›ndan ilk önce Mekke’ye gelip ‹slam
olanlardand›r. Ayn› zamanda Hz. Peygam-
ber’in vahiy katipleri aras›nda yer alm›flt›r. 

Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Mekke’den

Medine’ye hicreti; ‹slamiyet ve Müslü-
manl›¤›n Medine’de kuvvetlenmesi ve ya-
y›lmas› ile ilgili olmak üzere, ‹slam tarihi-
nin önemli bir hadisesidir (622). Hz. Mu-
hammed (s.a.v.) Mekke’den Medine’ye
göç etti¤inde, devesi Hz. Halid’in evinin
önünde çökmüfl ve Hz. Halid, Hz. Pey-
gamber’i 7 ay evinde misafir etmifltir. Bu
evsahipli¤inden dolay› Müslüman toplu-
munda mevkii ve itibar› artm›fl, “Mihman-
dar-› Nebi” (Peygamber’in evsahibi) laka-
b›n› alm›flt›r. fiayan› dikkattir ki, Medine-i
Münevvere’de oturan Evs ve Hazreç kabi-
lelerinden hiçbir kimse, bu imtiyaza sahip
olamam›fl, bu fleref, Hz. Peygamber’in ak-
rabalar›, day›lar› Neccaro¤ullar›’na ihsan
olunmufltur. Kendisi ayr›ca 150 Hadis-i
fierif nakletmifltir.

Hz. Halid’in mihmandarl›¤›’n›n yan›n-
da, alemdarl›¤› ile ilgili ise, hadis ve tarih
kitaplar›nda hiçbir bilgi kaydedilmemifltir.
Peygamber Efendimizin bütün muharebe-
lerinde bulunmufl olan Hz. Halid Ebu Ey-
yüb el Ensari, hiç sancakdarl›k etmemifltir.
Ancak, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in, T›rmi-
zi’den nakledilen bir hadis-i flerifinde
(Menak›b, 58); “Ashab›mdan her biri, ve-
fat etti¤i belde halk› için k›yamet günü
önder ve nur olarak diriltilecektir.”, di¤er
bir rivayette de; “O sahabenin ( di¤er bir
rivayette her bir sahabenin) eline nurdan
bir bayrak ihsan buyurulacakt›r ki, biizni
hüda, flefaatiyle, bayra¤› alt›nda bulunan
kimseleri Cehennem ateflinden azad etti-
recektir.” denilmektedir ki, bu hadis-i fle-
rifle, Hz. Halid’e ‹stanbul ve bu beldede
yatan Müslümanlar›n manevi alemdarl›¤›
verilmifltir [20, s.129-130].

‹stanbul Araplar taraf›ndan befl defa,
befli de Abbasiler zaman›nda olmak üzere,
kuflat›lm›flt›r. Ebu Eyyub-el Ensari, Arap
kuflatmalar›nda, ordu ile iki defa ‹stanbul’a
gelmifl, H.48/49 (M. 618/619) tarihli ku-
flatma s›ras›nda vefat etmifl, vasiyeti üzeri-
ne nafl› mücahitler taraf›ndan savafl›l›rken
kente mümkün oldu¤u kadar yaklaflt›r›l›p,
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kale dibine yak›n bir yere defnedilmifltir.
Yezid bin Muaviye taraf›ndan mezar› üze-
rindeki toprak çi¤netilerek kaybedilmek
istenmifltir. Ancak Romal›lar taraf›ndan
Arap ordusuna ait önemli bir zat›n vefat›
hissedilmifl, Arap ordusu kumandan› Ye-
zid ‹bni Muaviye ile yap›lan muhavere so-
nucunda, Roma ‹mparatoru taraf›ndan ce-
nazenin defnine müsaade edildi¤ine dair
haber gönderilmifltir. Kayser’in kabrin üze-
rine güzel bir kubbe infla ettirdi¤i ve H›ris-
tiyan inanc›na göre türbede yüzy›llarca
kandil yakmakta devam edildi¤i, ‹stan-
bul’un fethine kadar Romal›lar›n, dini
inançlar›na göre ölülere gösterilen tazim
anlay›fl› içinde mezar›n› ziyaret ederek,
k›tl›k gibi felaket anlar›nda ruhaniyetinden
istifade etmek istedikleri araflt›rmac›lar ta-
raf›ndan belirtilmektedir [20, s.163-165].

Vefat›ndan yaklafl›k 807 sene sonra, ‹s-
tanbul’un fethine [H. 857 (M. 1453)] ka-
dar Romal›lar taraf›ndan korunan mezar,
Fatih Sultan Mehmed’in hocas› Akflem-
seddin taraf›ndan bulunarak, en eski Arap-
ça kufi yaz› türü ile ismine izafeten ‘Hüvel
kabrü Ebu Eyyüb el Ensari’ ibaresi yaz›l›
tafl ortaya ç›kart›lm›flt›r. Bahse konu tafl›n,
fetihden sonra Fatih Sultan Mehmed tara-
f›ndan yapt›r›lan türbenin duvar›nda as›r-
larca durdu¤u bilinmektedir. Hicazl› fieyh
Abdülhaf›z bin Osmanilkari Ettaifi, ‘Gila-
ül Kulüb ve Keflfül Kurub’ isimli eserinde
[H. 1298 (M. 1894)]’de ‹stanbul’u ziyare-
tinde bu tafl› türbenin duvar›nda gördü¤ü-
nü ifade etmektedir [20, s.205-206].  

Fatih’in fetihden hemen sonra; H›risti-
yan dünyas›n›n bu önemli merkezini ‹slam
dünyas›na katmak üzere Müslüman Arap
ordular› ile birlikte gelerek sur d›fl›nda fle-
hit olup kalan ‹slam aleminin bu ünlü kut-
sal kiflisinin mezar› oldu¤u rivayet edilen
yerde türbesini yapt›rmas› ve
1458/1459’da bu türbenin yan›na flehrin
ilk selatin camiini infla ettirmesi; dünya ta-
rihinde Ortaça¤ ile Yeniça¤ aras›nda bir
geçifl olarak kabul edilen “eski dünyan›n

bu en gözde ve büyük kentinin, Türk ön-
cesi ‹slam dünyas›n›n gücüne kafa tutmufl
bu güç ve kültür oda¤›n›n el de¤ifltirme-
si”nin [18, s.54], politik oldu¤u kadar dini
ve sembolik bir anlam tafl›d›¤›n› da göster-
mekte ve Hz Peygamber’in kutsal sözünün
yerine geldi¤inin simgesel biçimi, bu ya-
p›tlarda flekil bulmaktad›r (12). 

Fatih, caminin yan›na daha sonra ilave
edilen medrese ve aflhane ile bu noktada
oluflturulan Türk ça¤›n›n bu ilk külliyesi-
nin etraf›n› mamur etmeye çal›flm›flt›r.
Böylece sur d›fl›n›n bu ilk Türk yerleflmesi,
Eyüp’ün nüvesi, fetihle birlikte Fatih tara-
f›ndan kurulmufltur. Fatih, Latin istilas›n-
dan sonra toparlanamayan ve fetih sonras›
hayli boflalan ‹stanbul’u Türklefltirerek ve
‹slamlaflt›rarak yeniden imar ve iskan et-
mek ve bir imparatorluk merkezi olarak
haz›rlamak üzere uygulad›¤› güdümlü po-
litikalar çerçevesinde, fetihe kat›larak ge-
lenlerin d›fl›nda, Bursa’dan gelen varl›kl›
bir kesimi de Eyüp’e yerlefltirmifltir. Eyüp’e
verdi¤i önem ve bu semti seçkin bir züm-
renin oturdu¤u semt haline getirmek iste-
mesi, hocas› Akflemseddin’e burada otur-
mas›n› önermesi ile de anlafl›lmaktad›r
[21, s.82]. Ancak bir süre burada oturan
Akflemseddin, daha sonra do¤du¤u yer
olan Göynük’e giderek burada yerleflmifl
ve burada vefat etmifltir. Türbesi Göy-
nük’de yer almaktad›r. 

E. Hakk› Ayverdi’nin de belirtti¤i gibi,
Eyüp’de Fatih döneminde kurulan cami,
mescid, tekkeler etraf›nda geliflen ve yine
bu yap›lar›n banilerinin ad›yla an›lan ma-
hallelere bakt›¤›m›zda, bu zatlar›n Fatih’le
birlikte gelen ve fethe kat›lan kifliler ol-
duklar› görülmektedir. Tespit edilen on
mahalleye ad›n› veren kurucular›ndan, Fa-
tih Sultan Mehmet’in kurdu¤u Eyüp Sul-
tan Camii ve Külliyesi çevresinde oluflan
Cami-i Kebir Mahallesi d›fl›nda; Abdü’l
Vedud, “fetih erenleri”nden; Fethi Çelebi,
“ni’mel-ceyfl”den; Kas›m Çavufl, “hin-i
feth’den gelenlerden; Ota¤c›bafl› mescidi-
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(12)  O. Kolo¤lu, fethin sim-
gesel de¤erine de¤inerek; “Osmanl›
Sultan›, zaferini mesajlar, hediyeler
ve zafer alay›nda geçirilecek esirler-
le birlikte di¤er Müslüman hüküm-
darlara gönderdi. Araplar›n
defalarca kuflat›p ele geçiremedi¤i
bu en ünlü flehrin ‹slama kazan-
d›r›lmas› büyük coflku yaratt›.
Olaya ilahi bir nitelik kazand›r-
mak için hemen ifle giriflildi. Pey-
gamber’e maledilen ve Konstan-
tiniye fethini müjdeleyen, ‘o
komutanla o asker’i ululayan
yak›flt›rma hadisler ortaya at›ld›.
Peygamber’in ashab›ndan Eba
Eyyb-el Ensari’nin mezar› da kefl-
fedilip bu çaba tamamland›. Daha
sonra flehirdeki ve Anadolu’daki
azizleri kendi evliyalar› aras›na
katmakla ve onlara adaklar
adamakla do¤ulular aras› uzlaflma
perçinlendi” demektedir.*) [12,
s.30].
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nin kurucusu Hüseyin A¤a, Fatih’in ota¤-
c›bafl›; Mehmed Bey, Fatih’in ota¤c›bafl›
Hüseyin A¤a’n›n kardefli;Sofular mescidi-
nin kurucusu Ali Çavufl, “Fatih etba”›ndan
Kas›m Çavufl’un kardefli, Ülice veya Ödli-
ce Baba mescidinin kurucusu Veliyüddin
Efendi, “fetih ricali”ndendir [22, s..53-54].

Fatih’den sonra gelen Osmanl› sultanla-
r› da Hz. Peygamber’e yak›n bu kutsal
zat’a olan derin sayg› ve sevgilerini göster-
mekte kusur etmemifllerdir. 

R.E. Koçu, bu konuda; “…Ondan sonra
gelen Osmanl› padiflahlar› da her birisi te-
berrüken Eyyüb civar›na bir güzel eser bi-
na ederek oralar›n› cennet gibi bir makam
yapm›fllard›r.” demektedir [23, s.5465].
Onlar› takip eden devlet ricali ve varl›kl›
kesimden kifliler de Eyüp’e verdikleri öne-
mi, burada kurduklar› vak›flar, mimarl›k ve
kültür tarihinde önemli yer tutan hay›r ya-
p›lar›, konut yap›lar› ile ortaya koymufllar-
d›r. Böylece Eyüp, seçkin bir semt olarak,
giderek geliflmifltir. 

Bizans surlar›n›n d›fl›nda, ‹slam dünyas›
için kutsal bir an› ve simgesel bir de¤erin
etraf›nda kurulan bu seçkin yerleflme böl-
gesi, tarihsel süreç içinde 16. yüzy›l sonu-
na kadar en önemli ve Galata hariç en yo-
¤un sur d›fl› yerleflmesi olmufltur [12, s.33].
17. yüzy›lda ise Haliç’de büyüyen di¤er
yerleflme alanlar› ile birlikte Eyüp de bir
flehir halini alm›flt›r [12, s.35].

Ayn› zamanda do¤al bir liman olan Ha-
liç’in k›y›s›nda bulunan Eyüp, zaman için-
de ‹stanbul’un Bo¤az’dan önceki sayfiye
yerleflmesi olarak kullan›lm›fl, Evliya Çele-
bi’nin belirtti¤i gibi, “…zaman›n ayan ve
eflraf›n›n bol oldu¤u…” [24, s.277-278],
köflkleri, türbeleri, hazireleri, tekke ve sa-
hil saraylar› ile devlet ricalinin yerleflti¤i
bir kültür ortam› olarak geliflmifltir.

Evliya Çelebi; Eyüp beldesinin güzelli-
¤ini ve Hz. Halid’in kutsall›¤›n›; “…Eyüp
flehrinin suyu, havas› güzel, kad›n ve er-
keklerinin güzelli¤i medhedilir. Ayan ve
eflraf› çoktur. Halk›n›n ço¤unu bilginler

meydana getirir. Eyüp flehrinin has ekme-
¤i, kayma¤›, yo¤urdu, fleftalisi ve kay›s›s›
meflhurdur. Eyüp avlusundaki ç›nar a¤aç-
lar›na yuva yapan bal›kç›l kufllar› her sene
bafllar›ndan ikifler tel tüyü bafltan bafla nur-
lu Eyüp kubbesi üzerine b›rakarak hediye
ederler…” ifadesi ile tan›mlamaktad›r [24,
s.277-278]. Gerçekten fetihle birlikte ku-
rulan Eyüp, süreç içinde giderek geliflmifl,
sultanlar›n, ricalin, ulema s›n›f›ndan kiflile-
rin, sanat ve düflünce adamlar›n›n yaflama-
y› tercih ettikleri, mimarl›k ve kültür tari-
hinde önemli eserler b›rakt›klar› zengin
bir semt haline gelmifltir. Bunda, yabanc›-
lar›n dahi hayran kald›¤›, Eyüp’ün co¤rafi
konumu ve sahip oldu¤u do¤al de¤erleri
de rol oynam›flt›r. 

Hz. Halid’in türbesi ise büyük tadillere
u¤rayarak günümüze ulaflm›flt›r. Evliya
Çelebi, türbeyi; “… Türbe bir kubbe için-
de kalm›flt›r. Kabr-i flerif dehlizinin pence-
releri caminin haremine naz›rd›r. Ravza-i
Kabr-i Münevveri çepeçevre halis gümüfl-
ten flebeke ile infla olunmufltur….Ayak
ucunda bir su sarn›c› vard›r ki ziyaretçiler
bu sudan içerler, hafakan illetine ruhani
devad›r…” diye anlat›r. Burada bahsedilen
kuyu, eski Bizans manast›r›n›n ayazmas›
olup Akflemseddin’in kabrin tespitinde ya-
rarland›¤› rivayet edilir.  

Osmanl› sultanlar›n›n; Hz. Halid’in
manevi varl›¤›nda Hz. Muhammed’e
(s.a.v.) duyduklar› sayg›; devletin bafl›na
geçtiklerinde, tahta oturduktan sonra,
Topkap› Saray›’nda Emanat-› Mukaddese
aras›nda saklanan, Hz. Peygamber’in
(s.a.v.) sahabelerine ait olan k›l›çlardan bi-
rini, ‹slamiyetin bu kutsal kiflisinin manevi
huzurunda merasimle kuflanmalar› ile ifa-
de edilmifltir (13).

‹stanbul’un fethinden sonra k›l›ç kuflan-
ma törenleri Hz. Halid’in Türbesi’nde ger-
çeklefltirilmeye bafllanm›flt›r. Padiflahlara
kuflat›lan k›l›ç hep ayn› k›l›ç olmam›fl, ba-
z›lar› Hz. Peygamber’in (s.a.v.), baz›lar›
Hz. Ömer’in (r.a.), baz›lar› Yavuz Sultan
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(13)  “Sultan II. Beyaz›d’dan
itibaren Osmanl› padiflahlar›n›n
sürdürdü¤ü Taklid-i Seyf  merasi-
minin nereden geldi¤i hakk›nda
çeflitli rivayetler vard›r. Y. Önge,
Bizansl›lar zaman›nda, sur d›fl›nda
bugünkü Otakç›lar denilen yerde,
‹mparator Leon taraf›ndan infla et-
tirilen av saray›n›n yak›n›ndaki
manast›rda, harbe gidecek im-
paratorlar ile Bizans asilzadeleri ve
kumandanlar›na özel bir ayinle
silah kuflat›larak merasimle u¤ur-
lanmalar› gelene¤inin, fetihden son-
ra “Osmanl›lar” taraf›ndan da
devam ettirildi¤ini belirtmektedir [
25, s.13]. 

Baz› araflt›rmac›lar taraf›ndan
ise k›l›ç kuflanma gelene¤inin Os-
manl›lara Selçuklulardan geçti¤i
kabul edilmektedir [26, s.167].”  
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Selim’in k›l›çlar›n› kuflanm›fllard›r. K›l›c› da
genellikle Çelebi Efendi, nakib-ül eflraf ve-
ya fleyhülislam kuflat›rd›. Örne¤in Sultan
IV. Murad’a asr›n büyük fleyhlerinden Aziz
Mahmud Hüdai Efendi k›l›ç kuflatm›flt›r.

Taklid-i seyf denilen k›l›ç kuflanma me-
rasiminin Eyüp Sultan Türbesi d›fl›nda ya-
p›ld›¤› istisnalar da olmufltur. Örne¤in
Sultan II. Ahmed’in merasimi Edirne’de
Eski Cami’de yap›lm›flt›r.

Padiflahlar Eyüp’deki “Taklid-i seyf”
merasimine, cüluslar›ndan sonra kara veya
deniz yoluyla giderler, ya gittikleri veya
de¤iflik yoldan dönerlerdi. Deniz yolu ile
geldiklerinde Bostan ‹skelesi’nden karaya
ç›karlard›. K›l›ç kuflanma merasimlerine
gidifllerinde veya dönüfllerinde Fatih’in ve
di¤er baz› büyüklerin türbelerini ziyaret
eden Padiflah, eski odalara u¤ray›p burada
“Birinci Yeniçeri Oca¤›”n›n yüzbafl›s›n›n
alt›n kupa ile verdi¤i flerbeti içerdi.

Eyüp’ün, ‹stanbul içinde kutsal bir bel-
de olarak farkl›l›¤›n› ortaya koyan, sahip
oldu¤u de¤erlerden biri de, flehrin kuflat›l-
mas› esnas›nda surlar›n dibinde vurularak
flehit düflen, di¤er sahabelere ait mezarlar-
d›r. Sahabe’nin ‹slam tarihinde özel, ayr›-
cal›kl› ve önemli bir yeri vard›r. Hz. Mu-
hammed’e (s.a.v.) içtenlikle inanan ve
ba¤lanan bu insanlar, ‹slam dininin yay›l-
mas› için tam bir özveri ile çal›flt›lar. Çok
say›da güçlü¤ü ve engeli sahabenin deste-
¤i ile aflan Hz. Muhammed (s.a.v.) de üm-
metin en hay›rl›s›n›n kendi sahabesi oldu-
¤unu belirtir, kendisini sevenlerin, sahabe-
yi de sevmelerini ister [27, s.10059-
10060]. Dolay›s›yla, kendisinden, sahabe-
ye verdi¤i önemi belirten ve sahabenin ‹s-
lamiyet içindeki yeri ve kutsall›¤›n› nitele-
yen hadis-i flerifler nakledilmifltir.. 

Abdullah b. Ömer (r.a.)’dan naklen bir
Hadis-i fierif’de, Hz. Peygamber; “Kim
herhangi bir kimsenin izinden gitmek is-
terse, ölüp gidenlerin izinden gitsin ki;
bunlar, Muhammed (s.a.v.)’in ashab›d›r.
Onlar bu ümmetin en iyileriydiler. Bu üm-

metin kalbi en temiz, ilmi en derin, tekel-
lüfü en az olanlar onlard›. Allah onlar›
kendi peygamberine arkadafl yapm›fl ve
dini sonrakilere nakletmek için onlar› seç-
mifltir. Onlar Muhammed (s.a.v.)’in arka-
dafllar› idiler. Kabe’nin rabbi olan Allah’a
yemin ederim ki onlar do¤ru yolda idiler.
Öyle ise onlar›n ahlak› ile ahlaklan›n ve
onlar›n yolundan gidin.” demektedir [28,
C.1, s.35].     

Yine Hz. Peygamber (s.a.v.), T›rmi-
zi’den nakledilen bir di¤er hadis-i flerifin-
de (Menak›b, 58); “Ashab›mdan her biri,
vefat etti¤i belde halk› için k›yamet günü
önder ve nur olarak diriltilecektir.” de-
mektedir ki, bu hadis-i flerifte de, sahabe-
nin kabrinin bulundu¤u beldeye bir kut-
sall›k atfedilmektedir. 

fiehrin Araplar taraf›ndan kuflat›lmalar›
esnas›nda, vuruflmalar›n sur etraf›nda ol-
mas› nedeniyle, flehit düflen sahabelere ait
mezarlar›n ço¤u, flehrin sur duvarlar›n›n
dibinde yer alm›flt›r. Dolay›s›yla ‹stanbul
içinde ve sur civar›nda birçok sahabe me-
zar› ve türbesi yer almaktad›r. Bu mezarla-
r›n bir k›sm› cesedin gömülü oldu¤u “me-
zar”, bir k›sm› ise cesedin gömülü olmad›-
¤›, ancak o zat›n manevi varl›¤›na tahsis
edilmifl ve mezar gibi kurulmufl, ruhaniye-
tinin orada oldu¤una inan›lan “makam” ta-
bir edilen mahallerdir. Makamlar da ruha-
ni irtibat›n odak noktalar› olduklar›ndan,
‹slam dininde, mezar derecesinde önem
verilmesi ve hizmet gösterilmesi makbul
addedilmifltir.Sahabe türbelerinin say›s›
26 olmakla birlikte; Ahmed-el Ensari, Ca-
biro¤lu Muhammed-el ensari ve Abdurra-
uf Samadani isimleri, halk inanc› ve yanl›fl
okumadan dolay›; 29 mezar ve türbe kabul
edilmifltir. Eyüp, sahabe mezar ve türbele-
ri aç›s›ndan da zengin bir yöredir. Hz.
Halid’in türbesi dahil 7 sahabe türbesi bu
bölgede yer almaktad›r. 

Ancak bu noktada, say›n hocam›z mer-
hum Prof. Dr. Süheyl Ünver’in hassasiyet-
le üzerinde durdu¤u bir konuya de¤inme-
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den geçmek mümkün de¤ildir. “Hz. Pey-
gamber (s.a.v.), daha önce bahsetti¤imiz
hadis-i flerifi ile, ‹stanbul’u alacak emir’i
“mutlu emir”, askeri “mutlu asker” anlam›n-
da “nim-el-emir”, “nim-el-ceyfl” diyerek
methetmifltir. Bu nedenle gerek ‹stan-
bul’un kuflatmalar›nda, gerekse ‹stanbul’un
fethinde bulunanlar›n bu fedakarl›klar›n›
Türk milleti asla unutmam›fl, onlar›n hep-
sini bu ünvanla anm›fl, ruhaniyetlerinden
istimdad talep etmifl, bulunduklar› semtle-
rin adeta birer muhaf›z› ve u¤uru saym›fl,
genellikle isimlerinin sonuna bir de “dede”
lakab› ekleyerek onlar› birer evliya merte-
besinde tutmufltur. Her ne kadar sahabe
Fatih’in nim-el-ceyfl’inden say›lmazsa da,
onlar da ‹stanbul muhasaras›na, Peygam-
berimizi (s.a.v.) bu tebflirine mazhar ol-
mak için koflmufllard›r, bu flerefe ereme-
mekle birlikte, Türk milleti onlar› bu fle-
reften mahrum b›rakmam›fl, onlar› nim-el-
ceyfl meyan›nda tekvir etmifltir. ‹stan-
bul’un fethinden sonra, onlar›n mukaddes
hat›ralar›na hürmeten, adlar›na birer tür-
be, mezar yapt›r›lm›flt›r [29, s.10]“.

Eyüp’te ; Hz. Halid bin Zeyd Ebu Ey-
yub el Ensari; Cabir bin Muhammed el-
Ensari (Onar›m kitabesinde sahabeden ba-
his olmad›¤› gibi, fiahide kitabesinde “Ça-
vufl” lakab› kullan›lmas›, sahabe olmas› ih-
timalini uzaklaflt›rmaktad›r.); Hz. Ebu’d
Derda (Karacaahmed mezarl›¤›nda ikinci
bir makam› vard›r.); Hz Edhem (Hadika’da
Akflemseddin ile birlikte fetihde bulunan-
lardan fieyho¤lu Edhem’in türbesi oldu¤u
ifade edilmektedir ki bu durumda yap› bir
“sahabe” türbesi de¤ildir.); Hz. Ka’b, Ab-
dü’s Sad›k Amir ‹bn-i Same (makam olma-
y›p mezar olan bu türbenin, sahabe meza-
r› oldu¤una dair bir delil yoktur.), Hafir ol-
mak üzere 6 adet sahabe ve sahabe olarak
kabul edilen türbe mevcuttur.  

Eyüp; ifllevi itibariyle dini ve manevi
de¤erler tafl›yan, seçkin bir sosyal, kültü-
rel, fiziksel ortam›n oluflmas›nda büyük et-
kinli¤i olan ve bu ortam› besleyen tekke-

ler aç›s›ndan son derece zengin bir semt-
tir. ‹stanbul’da tespit edilen 499 kadar tek-
kenin 35’i Eyüp’de yer alm›flt›r. Bunda bu
yörenin sur d›fl›nda olmas›n›n da etkisi
vard›r. Böylece fonksiyonu itibariyle genifl
mekan bulan tekkeler, çevresinde yerlefl-
melerin olufltu¤u çekirdekler teflkil etmifl-
lerdir. Eyüp’te kuruluflu fethe kadar inen
ve fetihe kat›lm›fl kifliler taraf›ndan kuru-
lan tekkeler de mevcuttur. Karya¤d› Baba
(Karya¤d› Ali Baba) Tekkesi’nin, ‹stan-
bul’un fethine kat›lan gazi dervifllerden
Horasanl› Seyyid Mehmed Ali Baba tara-
f›ndan, fethi takip eden y›llar içinde kurul-
du¤u tahmin edilmektedir [30, s.601-
606]. Ya Vedud Tekkesi de, Buhara ya da
fiam’dan gelerek ‹stanbul’un fethine ifltirak
eden, “nim-el-ceyfl’den olan ve baz› men-
k›belerinden ötürü halk aras›nda “Ya Ve-
dud Sultan” olarak tan›nan fieyh Abdülve-
dud Efendi (öl. 1455/1456) taraf›ndan ku-
rulmufltur [30, s.295-302]. 

Bu gün fonksiyonu ortadan kalkm›fl bu-
lunan bu kurumlar; kendine özgü yaflam bi-
çimiyle, insan›n geliflimine yönelik verdi¤i
e¤itimin yan›nda; geleneksel sanatlar (hat,
minyatür, ebru, musiki v.b.), din, tasavvuf
ve düflünce alan›nda verdi¤i e¤itim ve ö¤re-
tim (Eyüp’te “dar-ül hadis” olarak kurulan
tekkeler vard›r.), düflünce ve sanat alan›nda
yetifltirdi¤i önemli kifliler ve mutasavv›flar
ile, Eyüp’ün sosyal ve kültürel yaflam›n›n
gelifliminde büyük rol oynam›fllard›r. 

Eyüp Sultan Türbesi; sünnet, evlenme,
ölüm gibi insan hayat›n›n sevinç, umut ve-
ya hüzün yaflad›¤› dönüm noktalar›nda;
öncelikle ziyaret edilen kutsal bir makam
olmaya devam etmifl, Hz. Eyüp’ün kutsal
kiflili¤ine duyulan manevi sayg›, ebedi isti-
rahatgah›n› ona yak›n bir yerde arayan
Müslüman Türklerin, türbenin çevresinde
büyük mezarl›k alanlar› meydana getirme-
sine neden olmufltur.

Bir sur d›fl› bölgesi olan Eyüp; Bizans
döneminde, bir sur içi yerleflmesi olan ‹s-
tanbul’un nekropolüydü. Eyüp’te oluflan
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en eski Müslüman mezarlar› ise, ‹stanbul’u
fethetmek üzere Arap ordular› ile gelip,
surun d›fl›nda flehit düflerek kalan sahabe-
lere ait mezarlard›r. Bu mezarlar, burada
Osmanl› döneminde oluflacak ‹slam me-
zarl›klar›n›n da çekirde¤ini oluflturmufl ve
Eyüp’de zaman içinde iki mahalde mezar-
l›k alanlar› geliflmifltir. Bunlar›n biri surla-
r›n hemen dibinde meydana gelen ve geli-
flen mezarl›k alanlar›d›r. Di¤eri ise Hz.
Halid’in ebedi istirahatgah› çevresinde
oluflan mezarl›k alanlar›d›r. Fatih Sultan
Mehmed’den sonra gelen padiflahlar, rical,
devrin ileri gelenleri ve ‹stanbul halk› da
burada bulunan bu kutsal de¤ere lay›k ol-
du¤u özeni ve önemi göstermifller ve ebe-
diyete intikal ettiklerinde ona yak›n bir
noktada olmay› istemifllerdir. Böylece
Eyüp’de Hz. Halid’in Türbesi çevresinde
yo¤un bir flekilde yerleflmifl, türbe yap›lar›
ve hazireler toplulu¤u meydana gelmifl ve
hemen yak›n›nda bafllayan ikinci mezarl›k
alan› Bülbül deresi vadisi boyunca ‹dris
Köflkü tepesine do¤ru t›rman›p bu vadiyi
sararak geliflmifltir. 

Eyüp, bu kutsal makam›n çevresinde
yo¤unlaflm›fl cami, mescit, tekke gibi dini
fonksiyonlu yap›lar aç›s›ndan zengin bir
semt oldu¤undan, ayn› zamanda hazireler
aç›s›ndan da zengin bir semt olmufltur.
Hazireler, cami, mescid ve tekke gibi dini
amaçl› veya dini baza oturan e¤itim amaç-
l› yap›lar›n bahçesinde teflekkül eden, bu
yap› ve kurulufllar›n banileri, hocalar› ve
hizmeti geçenler, tekke ise pirleri, fleyhler,
halefleri, muhip ve mensuplar› ile bu kifli-
lerin aile efrad›n›n kabirlerini ihtiva eden
küçük mezarl›klard›r.

Bahçesinde yatt›klar› yap›lar ile geçmi-
flinde yaflam ba¤› kurulan, özel kiflilere ait
bu küçük özel mezarl›klar, bir arada bu-
lunduklar› yap›lar ile birlikte, yeflillikler
aras›nda beyaz kümeler halinde, kifliyi uh-
revi bir atmosfer ile saran son derece etki-
leyici, dingin bir ortam sunmaktad›r.   

Eyüp’ün; geçmiflteki sosyal, kültürel ya-
flam›n›n zenginli¤i ve ihtiflam› bu türbeler,
hazireler ve mezarl›klar ile mezar tafllar›n-
da okunmaktad›r. Osmanl›-Türk hat, tafl
ifllemecili¤i sanat›, türbe mimarisi ve beze-
melerin en seçkin örneklerine, kuruldu-
¤undan bu yana padiflah, padiflah eflleri,
çocuklar› dahil, devrinin ileri gelenleri ve
devlet ricalinin gömüldü¤ü bu mezar ve
yap›tlarda, kitabelerinde rastlanmaktad›r.
Eyüp bu aç›dan kutsal bir makam ile bü-
tünleflen; sanat ile kültürü, ölüm ile yaflam›
geçmiflten bugüne iç içe ve bir arada yafla-
tan, ölüme ürkmeden yaklaflt›ran, uhrevi,
dingin bir huzur ortam› sunmaktad›r.
Eyüp bu atmosferi ile, geçmiflten günümü-
ze, ziyaret eden yabanc›lar› daima etkile-
mifltir ve seyahatnamelerinde bunu dile
getirmifllerdir. 

‹lk ‹slam yerleflmesi olmas›na ra¤men,
Eyüp’de gayrimüslümler de Müslümanlar
ile yüzy›llarca bir arada yaflam›fllard›r. Fa-
tih’in ‹stanbul’u iskan ederken Anado-
lu’dan getirdi¤i ve sur içinde yerlefltirdi¤i
H›ristiyan Ermenilerden bir k›sm› daha
sonra Eyüp’e yerleflmifltir. Surp Asduad-
zadzin Kilisesi bugün vakfiyesi ile birlikte
ayakta durmaktad›r [31, s.92-93]. Surp
E¤ia Kilisesi ile yan›ndaki Bezciyan Oku-
lu’nun yap›lar› da ayaktad›r, okulun faali-
yeti durmufltur [32, s.92; 32, s.190-193].

Bu kutsal makam, Türk - ‹slam dünyas›
içindeki önemini, kuruldu¤undan günü-
müze kadar, 542 sene muhafaza etmifltir.
Manevi varl›¤›nda huzur aranan, Hz. Pey-
gamberin mihmandar›’n›n ebedi isti,rahat-
gah›n›n yer ald›¤› bu ziyaretgah›n, geç-
miflten günümüze Müslüman – Türk hal-
k›n›n sosyal hayat›nda; yaflamda ve ölüm-
de, önemli bir yeri olmufltur. Gelinler,
sünnet çocuklar› türbeyi mutlak ziyaret
ederler. Eyüp’de ebedi istirahatgah›n› ara-
yanlar›n son ziyaret ettikleri yer, Hz Ha-
lid’in türbesidir. Türbe, ülkenin her yerin-
den gelen ziyaretçi gruplar› taraf›ndan her
zaman ziyaret edilmektedir. Hac veya
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Umre ziyareti yapmak üzere kutsal top-
raklara giden kafileler, Peygamberler di-
yar› Urfa’da oldu¤u gibi, Hz. Peygam-
ber’in mihmandar› Hz. Halid bin Zeyd
Ebu Eyyub el Ensari’nin türbesini ziyaret
edip dua etmeden yola ç›kmazlar.

Bunun yan›nda, yabanc›lar da, gerek
Hz. Halid’in türbesini ziyaret etmek, ge-
rek Eyüp’ün tarihsel geçmiflinden günü-
müze intikal eden geleneksel mimari ve
sanat tarihinin eflsiz örneklerini görmek,
gerekse ‹dris Köflkü tepesi (Piyer Loti kah-
vesi çevresi) gibi ‹stanbul’un en muhteflem
panoromik manzaralar›ndan birini gör-
mek ve yaflamak üzere, geçmiflde oldu¤u
gibi, günümüzde de Eyüp’ü ziyaret etmek-
tedir.

Sonuçta
Bu gün tarihi kentsel dokusunun tahrip

ve yer yer yok olmas›na ra¤men, eski
Eyüp yerleflmesi; kuruluflu fethe kadar
inen, Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan
yapt›r›lan Eyüp Sultan Külliyesi’nin (Bu
gün Eyüp Sultan camii, türbesi ve hama-
m›ndan ibarettir. Medrese ve kütüphane
yok olmufltur.) etraf›nda geliflmifl; merke-
zinde yo¤un olarak yer alan, merkezden
uzaklaflt›kça giderek yo¤unlu¤u azalan,
ancak, eski kent dokusu içinde yer yer yo-
¤unlaflarak daha küçük odaklar teflkil
eden; cami, mescit, medrese, tekke, hazi-
re, çeflme v.b. mimarl›k ve sanat tarihimi-
zin seçkin örneklerine sahip, kültür ve
kent tarihimiz aç›s›ndan da önemli bir
yerleflmedir.

Ancak, bu gün, Eyüp’e Kadir, Kandil ve
Cuma gibi ‹slam dininin kutsal ve müstes-
na günlerinde, öncelikle Hz. Halid’i ol-
mak üzere, ziyaret ve ibadet amac›yla ge-
len insanlar›n teflkil etti¤i kalabal›k; özel-
likle Kadir ve Kandil gecelerinde, Eyüp
Sultan Camii’nin kapal› mekan› ve avlusu-
na s›¤mayarak, cümle kap›s›n›n d›fl›ndan
meydana taflmakta ve mihrap çizgisinin
arkas›nda saf teflkil etmek suretiyle ibadet-

lerini yerine getirmektedir. Son zamanlar-
da yap›lan düzenlemelere ra¤men, Mey-
dan ve çevresi, araç trafi¤i ile iç içe, bu-
günkü tan›mlanmam›fl haliyle, bu kutsal
görevin huzurla yerine getirilmesinde, ye-
terli bir hizmet alan› arz etmemektedir. 

Bunun yan›nda, mimarl›k ve sanat tari-
hi itibariyle son derece önemli yap›lar›n
ve hazirelerin bir arada bulundu¤u; eski
Eyüp’ün mistik atmosferini yabanc› bir
eleman girmeden bu güne kadar muhafaza
eden bir an›t- mekan olan Bostan ‹skelesi
ve çevresinde; Padiflahlar›n k›l›ç kuflanma
törenlerinde ve Eyüp’ü ziyaretlerinde de-
niz yolu ile geldiklerinde ç›kt›klar› iskele
olqn Bostan ‹skelesi ve gerisindeki Bostan
‹skelesi soka¤›, tarihi bir yal› kahvesi olan
ve Eyüp’ün yetifltirdi¤i Zekai dede gibi
Türk musikisinin ustalar›n›n meflk alemle-
ri yapt›klar› Bostan ‹skelesi kahvesinin ye-
ri, Mihriflah Sultan haziresi; önünden ge-
çen 4 izli araç trafi¤i tafl›yan ve Haliç k›y›
yolunun devam› olarak yap›lan kaz›kl› yo-
lun arkas›nda kalarak sudan kopmufltur.
Denizde biten tarihi Bostan ‹skelesi soka-
¤›n› yüksek bir kodla keserek geçen kaz›k-
l› yol ile; bu çevre ve geriye do¤ru bu
alanla bütünleflen tarihi merkez, dolay›s›y-
la, kuruldu¤undan günümüze bir k›y› yer-
leflmesi olan, zaman›nda k›y›lar›nda sul-
tanlar›n sahil saraylar›n›n ve yal›lar›n yer
ald›¤› ve su ile iç içe yaflayan Eyüp; sudan
kopmufltur.

Fetihten günümüze oldukça korunan
geleneksel kentsel dokusu ile, mimarl›k ve
sanat tarihinin en seçkin örneklerini yo-
¤un olarak bir arada bulunduran bu bölge;
kaz›kl› yol ile telafisi imkans›z bir biçimde
zedelenmifltir. Dolay›s›yla, ‹stanbul ve
Eyüp için vazgeçilmez de¤erler, an›lar ve
izler tafl›yan bu noktada kaz›kl› yolun or-
tadan kald›r›larak, tarihi merkezi k›y› ile
mekansal bir bütünlük içinde kavrayan bir
alan›n tan›mlanmas› ve tamamen yayaya
aç›lmas› suretiyle, Eyüp’ü ziyaret ve ibadet
amac› ile gelen insanlar›n; k›y›ya kadar,
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tarihi kültürel referanslar›n en yo¤un ol-
du¤u bu mistik atmosfer içinde, huzurla
bu manevi de¤erleri yaflamalar›n› sa¤laya-
cak bir düzenlemenin getirilmesi; Eyüp ve
‹stanbul için bu güne kadar geç kal›nm›fl,
art›k bir an önce yerine getirilmesi gere-
ken önemli bir hizmet olacakt›r. 

Bu noktada, tarihi sur içinden gelen
Haliç k›y› yolunu; Eyüp camii ve türbesi
odak olmak üzere, yaya yürüme mesafesi-
ni koruyacak flekilde bir yay çizerek k›y›-
dan uzaklaflt›ran ve böylece tarihi merkezi
k›y› ile bütünlefltiren bir bölgeyi s›n›rlaya-
rak geçiren, sonra tekrar k›y› ile birlefltire-
rek k›y› yolu olarak devam ettiren bir araç
yolu güzergah› gerçeklefltirilmelidir. Söz
konusu güzergaha ait planlar, benim de
bir teknik eleman olarak içinde yer ald›-
¤›m, Eyüp Belediyesi Planlama Müdürlü¤ü
taraf›ndan 1984-1985’li y›llarda haz›rlan-
m›fl, ancak aradan geçen 20 y›la ra¤men
bu noktada uygulamaya yönelik etkin bir
faaliyet görülmemifltir. Söz konusu yeni
araç yolu; Eyüp’te Menderes döneminde
yap›lan ikinci büyük yanl›fl uygulama
olan, tarihi dokuyu zedeleyerek geçirilen
ve tarihi merkeze bir b›çak gibi saplan›p
kalan Eyüp Yeni yolu da yakalay›p yön-
lendirecek, topo¤rafya elvermedi¤i için
Eyüp mezarl›¤›n›n alt›ndan bir tünelle ge-
çip Bahariye caddesinde tekrar Haliç k›y›
yolu olarak devam edecektir. Eyüp’te
1985’li y›llarda bizimle birlikte çal›flmala-
r›na bafllayan, bizlere de planlama çal›fl-
malar›m›zda ›fl›k tutan son derece k›ymet-
li çal›flmalar üreten Say›n hocam›z Prof.
Nezih Eldem’in, tarihi meydan ve yak›n
çevresini k›y› ile bütünlefltiren söz konusu
yayalaflt›rma ile ilgili bir projesi mevcut-
tur. 

Bu bölge, tarihselli¤inden gelen yo¤un
kültürel referanslar› korunarak yaflat›l›r-
ken; ayn› zamanda; Hz. Peygamber’in
Mihmandar›’n›n huzuruna gelenlerin,
dünyevi gaye ve endiflelerini bu bölgeyi

belirleyen çizginin d›fl›nda b›rakarak ar›n-
mak üzere ve bu anlamda manen adeta pa-
buçlar›n› ç›kartarak (14), sayg› ve huflu ile
girdikleri, Eyüp’ün kutsal alan›n›, hak etti-
¤i biçimde tan›mlayacakt›r. 
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Necip Fazıl ile 
Abdülhakim 

Arvâsi’nin Sohbetleri

Mustafa M‹YASO⁄LU

Z

1946 y›l›nda Kayseri’de do¤du. ‹lk ve orta ö¤renimini burada, yüksek ö¤renimini ‹Ü Edebiyat Fakülte-
si’nde tamamlad›. Liselerde edebiyat ö¤retmenli¤i, MSÜ’nde Türk Dili Okutmanl›¤› yapt›. 

1988-92 y›llar›nda ‹slamabad’daki dil enstitüsünde, 1996-98 aras›nda, fiehir Tiyatrolar› Repertuar 
Kurulu’nda çal›flt›. Edebî çal›flmalar›na yo¤unlaflmak için üniversiteden emekliye ayr›ld›.

Kayseri’de yay›nlanan Filiz (1966) dergisinde fliiriyle yaz› hayat›na bafllad›. Millî Gençlik, Tohum,
Hisar, Edebiyat ve Türk Edebiyat› dergilerinde yay›nlad›¤› fliir ve yaz›lar›yla tan›nd›. 

Edebî eserleri üzerine üniversitelerde tez yap›ld›, baz›lar› da yabanc› dillere çevrilerek yay›nland›. 
‹ki kez T. Millî Kültür Vakf› Arma¤an› ald›, iki roman›yla da T. Yazarlar Birli¤i taraf›ndan 

“y›l›n romanc›s›” seçildi. Eserleri flunlar:
fiiir: Rüya Ça¤r›s›, Devran, Hicret Destan›, fiiirler, Bir Gülü And›kça ve Kalbimin Co¤rafyas› 

Hikaye: Geçmifl Zaman Aynas› (yeni bask› Pancur). Devrim Otomobili.
Roman: Kaybolmufl Günler, Dönemeç, Güzel Ölüm, Bir Aflk Serüveni, Yollar ve ‹zler.

Oyun: Umut Sular›, Dânifl Çelebi ile Çengi Sümbül (Ahmet Mithat Efendi’den).
Gezi: Zügüdar (Babil’den Tac Mahal’e).
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Hayat›n›n çeflitli devreleri
boyunca Necip Faz›l’›n
dost ve arkadafl çevresi-
nin çok genifl ve son
derece renkli oldu-
¤unu görüyoruz.
Sadece ölümüne
yak›n bir dönem-
de ve sadece Bat›
Felsefesi ve ‹slâm
Tasavvufu adl›
konferans› ile ‹man
ve ‹slam Atlas› adl›
eserlerini yazd›¤›
günlerde evinden d›flar›
ç›kamam›fl, bu arada son
güzel fliirlerini de yaz›p ya-
y›nlam›flt›r. 

Necip Faz›l gibi, 20. asr›n efline az rast-
lanan bu büyük dehas›n›n çeflitli devreleri
aç›s›ndan hayat›n› gözden geçirdi¤imizde
belli bafll› üç dönemin dikkati çekti¤ini
söyleyebiliriz: Birincisi Genç fiair dönemi-
dir, 1930’lu y›llara kadar sürer. ‹kincisi
Mistik fiair dönemidir, 1940’l› y›llar›n so-
nuna kadar devam eder ve dâva adaml›¤›
bu dönemle birlikte bafllar. Sonuncusu ise,
baflkalar›n›n Sâb›k fiair dedi¤i, asl›nda
Mütefekkir fiair olarak eser verdi¤i döne-

midir ve bu kimli¤i-kiflili¤iyle
dünya çap›nda eserler orta-

ya koydu¤u süreçtir. Bu-
nu 1950’li y›llar›n ha-

z›rlad›¤› görülüyor.
1963’teki ‹man ve
Aksiyon konferans›
ile bu dönemin ke-
sin olarak bafllad›-
¤›n› söyleyebiliriz.
Necip Faz›l’›n son

20 y›l boyunca orta-
ya koydu¤u, Hac gö-

revini yapt›ktan sonra
Büyük Do¤u Yay›nla-

r›’n› kurup eski eserlerini
de yeniden gözden geçirerek

kendi eliyle yay›nlad›¤› külliyat,
hiç flüphesiz dünya çap›ndad›r.

Necip Faz›l’›n arkadafl çevresiyle ilgisi
ve toplumla diyalogu, eserlerinin oluflumu
bak›m›nda her zaman önemli olmufltur.
Onun kadar yaln›zl›ktan söz eden, ama
eserini yine de toplum içinde ve onlar için
ortaya koyan çok az sanatç› vard›r. O
“ben” derken bile kendine göre “biz” olma-
y› bilmifltir. Bu yüzden, kalabal›klar ara-
s›nda da kendini “‹nsanlar içinde en yaln›z
insan” olarak hisseden bu büyük sanatç›y›
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Necip Faz›l K›sakürek

Kaflgari Tekkesi’nin girifli.
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do¤ru de¤erlendirmek durumunday›z. O
her zaman “z›tlar›n âhengi” peflinde ol-
mufl, üstün niteliklere sahip bir hayat› da
böyle görmüfltür.

Böyle bir insan›n en bat›c› tav›rdan en
do¤ucu tavra geçmesi, ama her iki halde de
kendi kalmay› bilmesi, böylece nev’i flahs›-
na münhas›r bir insan olarak kendine özgü
bir tav›rla, ça¤›n buhran›n› herkesten önce
Kald›r›mlar fliiriyle ifade etmesi, fikri eser-
leriyle de insanl›¤› kurtaracak mesajlar ver-
mesi çok önemli. Bu tavra sahip bir sanatç›-
n›n arkadafl çevresinin de seçkin olmas› ve
zirvelerde dolaflmas› tabii. Kendine olan
güveniyle, sonraki y›llarda benimsedi¤i dâ-
vas›n› tek bafl›na savunarak her türlü sosyal,
kültürel ve siyasal bask›ya direnebilmifltir.
Bunun hikâyesini kendine özgü bir üslûpla
Bab›ali adl› eserinde anlat›r.

Necip Faz›l, Ayd›nlanma düflüncesinin
getirdi¤i Pozitivizme ve Materyalizme bü-
tün gücüyle karfl› ç›karken, kendi argu-
manlar›n› önce arkadafl çevresiyle tart›fl›p
gelifltirmifltir. Bu çevrenin bütün bir sanat,
kültür ve bas›n mensuplar›ndan olufltu¤u-
nu söyleyebiliriz. O devrin hat›ra kitapla-
r›n› gözden geçirdi¤imiz zaman, hepsinde
az-çok Necip Faz›l’dan söz edildi¤ini gö-
rürüz. Bunlar›n aras›nda din adam› azd›r,

ama Necip Faz›l bir ‹slâm mütefekkiri ve
flairi olarak tan›nd›¤› için onlar üzerinde
de çok etkili olmufltur. Ayr›ca, geride b›-
rakt›¤› külliyat da ‹slâm dünyas›ndan in-
sanl›¤a mesajlar vermektedir.

İKİ AYRI DÜNYANIN 
KARŞILAŞMASI 
Kültür, sanat ve siyaset hayat›m›z bak›-

m›ndan 1930’lu ve 40’l› y›llar çok önemli
dönüm noktalar›n›n yafland›¤›, baz› yön-
lerden çöküntü, baz› yönlerden de gelifl-
me ve de¤iflmelerin yafland›¤› bir dönem-
dir. Tek Parti yönetiminin bu dönemine
k›saca göz atal›m: Devrimlerin yörünge-
sinde kurulan Halkevleri, düzenledi¤i
konferanslar ve yay›nlad›¤› Ülkü dergile-
riyle yeni bir gençlik yetifltirmeye bafllar.
Bu arada Hece fliirinin entelektüel bir
muhteva kazanmak için Yahya Kemal’den
destek alarak Mutlakç› bir fliire zemin ha-
z›rlad›¤› görülür. Öte yandan ayn› y›llarda
Kadro dergisi yay›nlanarak Kemalizmi
Materyalizme dönüfltürmeye çal›fl›r. Bir
yandan da bütün bunlara bofl vererek “bö-
cek gibi yaflamaya” övgüler düzen Garip
fiiiri’nin ortaya ç›kt›¤›n› görüyoruz…  

Çok partili siyasi hayat ihtiyac›, Ser-
best F›rka denemesi ve Menemen Olay›…
Bu olay bahane edilerek, pek çok din ada-
m› ile onlarla ilgisi olmayan tarikat men-
suplar› hapsedilir…

Aile çevresinde oldu¤u kadar sanat çev-
resinde de alabildi¤ine fl›mart›lan Necip
Faz›l, kimseden pervas› olmayan bir “genç
flair” olarak, o dönemde “küstah sanat” di-
ye nitelendirdi¤i tav›rla, sanatç› arkadaflla-
r›n›n her alanda sözcüsü olmaya bafllam›fl-
t›r. Böylece kendisini emsalsiz bir sanatç›,
majiskül harflerle yaz›lm›fl “BEN” gibi gör-
meye al›flt›r›lm›flt›r.

Bu dönemde her fleyin, özellikle de sa-
nat ve fikir hareketlerinin bafl›bofl oldu¤u-
nu fark eden ve hiç çekinmeden dile geti-
ren Necip Faz›l, D Grubu Resim Sergi-
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si’nin aç›l›fl›nda, Beklenen Sanatkâr adl›
hitabesini verir ve kendine özgü büyük sa-
natç› tavr›n› ortaya koyar. O dönemde
kimsenin çok da umursamad›¤› “Büyük ha-
berci” vas›flar›na yaklaflan tarzda bir ko-
nuflmad›r bu. Sonraki y›llarda bu vas›flara
ancak kendisinin sahip oldu¤unu görürüz. 

Tam da bugünlerde flafl›rt›c› bir flekilde,
birbirinden farkl› iki flahsiyet, sanki iki ay-
r› dünyan›n insan› karfl›lafl›yor, iki büyük
nehir bir araya geliyor ve o güne kadar gö-
rülmemifl bir deniz oluflturuyorlar… Bun-
dan da 100 ciltlik bir kütüphane olarak
Büyük Do¤u Dergisi ve Yay›nlar› do¤uyor.

Necip Faz›l’›n Abdülhakim Arvâsi ile
karfl›laflmalar›n› böyle de¤erlendirmek ge-
rekir. Çünkü yetiflti¤i ve içinde bulundu¤u
çevre bak›m›ndan o dönemde Necip Faz›l
ile son devir müderris ve meflâyihlerinden
olan Abdülhakim Arvâsi birbirinden farkl›
iki ayr› dünyan›n insan› olarak görünmek-
tedir. Y›l 1934’tür ve Necip Faz›l 30 yafl›n-
dad›r. Sonraki y›llarda, yaflad›¤› ruh mace-
ras›ndan yola ç›karak Bir Adam Yaratmak
adl› büyük eserini yazaca¤› buhran›n efli-
¤indedir. Bu büyük buluflma, sanat ve fikir
hayat›m›z aç›s›ndan dönüm noktas›d›r. 

O günlerde Necip Faz›l, Ben ve Ötesi
adl› o dönemdeki bütün fliirlerini bir araya

getiren kitab›yla büyük bir flöhret yakala-
m›fl, Cumhuriyet gazetesinde Peyami Sa-
fa’n›n haz›rlad›¤› sanat sayfalars›nda ya-
y›nlad›¤› hikâye ve tahlil denemelerini de
Birkaç Hikâye Birkaç Tahlil ad›yla kitap-
laflt›rm›fl ve devrinin kültür çevrelerinde
büyük yank›lar uyand›rm›flt›r. A.H. Tan-
p›nar bu kitap dolay›s›yla yazd›¤› k›sa bir
yaz›da, Necip Faz›l’›n “Kop Da¤›’ndaki
Dükkan”›ndan söz ediyor ve böyle insan-
lar›n sdeha veya delilik sular›nda gezece-
¤ini ifade ediyor; Ziya Osman Saba da
Ben ve Ötesi’nin Türkçe’nin “en büyük fli-
ir kitab›” oldu¤unu yaz›yordu. Bu sanat
hayat›n›n bir yerde her fleyin ötesine geç-
mek isteyece¤i, “bafl dönmesi uçurum” di-
yebilece¤i bir ruh hâlini yaflamas› kaç›n›l-
maz. Bu durumdaki sanatç›n›n bütün dün-
yada çok ç›lg›n ifller yapt›¤›, ya h›z tutku-
suna, ya uyuflturucuya veya intihara sürük-
lendi¤ini görüyoruz. 

Bir gün vapurda karfl›laflt›¤›, s›radan gö-
rünen bir insan›n onun dikkatini çekerek
Abdülhakim Arvâsi’den söz etmesi ve onu
A¤a Camii’ne göndermesi elbette tesadüfi
de¤ildir. Necip Faz›l’›n Abidin Dino ile
buraya bir Cuma günü gidip ilerde “kap›-
lanaca¤› zât”› görmesi ve bizzat Efendi
Hazretleri taraf›ndan Eyüp s›rtlar›nda, Pi-
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yer Loti yolunda bulunan Kaflgari Dergâ-
h›’ndaki mescidde yap›lan sohbetlere da-
vet edilmesi nasipten baflka fleyle aç›klana-
maz. Buradaki sohbetlere Burhan Toprak
baflta olmak üzere, pek çok arkadafl›n› gö-
türür. Burada dinledikleri, onun için ede-
biyat ve sanat çevrelerinde bulamad›¤›
ötelere hasret duygusunun tatminini sa¤-
lar, büyük ifltiyak sahibi olan Necip Faz›l
hayat›n›n manas›n› bulur. Bunlar› O ve
Ben adl› eserinden önce, farkl› bir tav›rla
Tanr›kulu’ndan Dinlediklerim adl› bir dizi
yaz›da ortaya koyar. Estetik, felsefi ve ta-
savvufi görüfllerin flölenidir bu eser...

Necip Faz›l gibi bir sanatç›n›n s›radan
bir müderrisin din bilgisiyle tatmin olmas›
beklenemezdi. Çünkü ‹stinaf Mahkemesi
Reisli¤i yapm›fl karizmatik bir flahsiyet
olan dedesinin terbiyesi ile yetiflen bu sa-
natç› çevresinde “prens” diye an›lmakta-
d›r. Abdülhak Hâmid ona “zekâ” der ve ar-
kadafllar› onun dehas›ndan emindir. Her
bak›mdan fl›mart›l›r, fliir ve yaz›lar› kap›fl›-
l›r, öte yandan modern hayat›n buhran›n›
da bir Avrupal› kadar derinli¤ine yaflaya-
bilir. Fakat nasibi bambaflkad›r. 

Mistisizmden Parapsikolojiye kadar her
türlü metafizik konularla ilgilenen ilk
gençlik arkadafl› Peyami Safa’n›n bir fleyhe

intisap etmek gibi meselesi yoktur; akl›yla
hakikate ulaflmak ister. Abidin Dino gibi
pek çok arkadafl› da Abdülhakim Arvâsi ile
görüflürler, ama nasipleri yoktur. T›pk›
Nâz›m Hikmet’in gençlik döneminde A¤a
Camii için fliir yaz›p sonra da onun mana-
s› ile ilgisinin kalmamas› gibi… 

Öte yandan, Necip Faz›l’›n flahs›na ve
dâvas›na karfl› olanlar yan›nda, pek çok

dostu da onun fleyhine ba¤l›l›¤›n› kusur gi-
bi görmüfltür. Halbuki bütün eserlerinin

ruhu odur. Kendisi bunu defalarca aç›klar;
Abdülhakim Arvâsi ile tan›flmadan önce

bir buçuk eserim vard›, hepsi ondan sonra
yaz›ld› der. Mevlâna da fiems ile karfl›lafl-

t›ktan sonra eser vermeye bafllar. 

EDEBİYAT VE 
TASAVVUF İLİŞKİSİ
Edebiyat ve tasavvuf iliflkisinin her kül-

türden fazla bizim kültürümüzde önemli

bir yeri oldu¤unu ve edebiyat›m›zdan ta-
savvufa ait unsurlar› ç›karmaya çal›flt›¤›-

n›zda geriye pek de önemli bir fleyin kal-
mayaca¤›n› söyleyebiliriz. Özellikle eski

edebiyat›m›z›n bütünüyle Horasan eren-
leri ve Ahmet Yesevi derviflleri öncülü-

¤ünde geliflti¤i bilinen bir gerçektir. 
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Türk edebiyat›ndaki ilk mutasavv›flar›n
toplumun her kesimiyle ilgili olmalar› ba-
k›mdan tasavvuf, yaln›z edebiyat›m›z›n
de¤il, din ve dünya görüflümüzün, devlet
ve toplum hayat›m›z›n flekillenmesinde
vazgeçilmez bir unsurdur. Anadolu’nun
Müslümanlaflmas›nda çok büyük etkileri
olan ve eskilerin “evtâd-› erbaa”, yani dört
direk diye ifade etti¤i Mevlâna, Hac› Bay-
ram, Hac› Bektafl Veli ve fieyh fiaban-›
Veli’den üçü ayn› zamanda flairdir. Medre-
se gibi protokole dayal› devlet bürokrasisi
tasavvufa ait gönül ba¤lar›n› farkl› görür
elbette…

Osmanl›’da her s›n›ftan insan›n ba¤l›
oldu¤u bir meslek teflekkülünün ayn› za-
manda bir fleyhi de vard›. Meslek e¤itimi,
bugün art›k kaybolan bir edep ve meflrep
meselesi olarak ele al›n›rd›. Fakat bunlar›n
tekke ve zâviyelerin kapat›lmas›yla birlik-
te yok edildi¤i veya yok say›ld›¤› bir dün-
yada, art›k edebiyat›n ve sanat›n da meta-
fizikle birlikte gönlü de kaybetti¤ini görü-
yoruz. Bunlar›n, bu türden ilgilerin, en
az›ndan bir kültürel unsur olarak edebi
eserlere nas›l bir ruh verdi¤i ise, ancak er-
bâb›n›n ilgi alan›na girmektedir. Bir süre

sonra ruhî ifltiyaklar içine düflen sanatç›la-
r›n buldu¤u ile yetinememesi, onlar› farkl›
aray›fllara yöneltmektedir. Bunu tatmin
edemezse telâfisi mümkün olmayan bofl-
luklara düflebilmektedirler.

Divan ve halk flairleri de en az tekke fla-
irleri kadar tasavvufi terimleri ve mazmun-
lar› bilir ve kullan›rlar. Çünkü dervifllik,
tekke ve tarikat mensubu olmak baflka,
onun kültürünü bilmek ve fliirdeki maz-
munlar, benzetmeler ve semboller aras›n-
da kullanabilmek baflkad›r. Çünkü tarikat
hayat› hâldir, tasavvuf ise kaal, yani söz…
fiiir ve edebiyat da bir söz sanat›d›r. 

Tasavvufun yaflay›fl ve kültür olarak bi-
zim edebiyat›m›za girebildi¤i kadar baflka
bir edebiyata girebildi¤i söylenemez.
Çünkü bizim Anadolu’da oldu¤u kadar
Orta Asya’da da mistik olgulara karfl› mil-
let olarak ortak tav›rlar›m›z vard›r ve bun-
lar hep korunur. O yüzden mistik duygu-
lan›mlara ilgisiz ve tasavvufi de¤erlere
hoyrat tav›rl› olanlara karfl› da bu milletin
büyük bir kesimi mesafeli davran›r. Yani
bu millete göre ak›lc› olmak da o kadar
ak›ll› bir fley de¤ildir. Mutasavv›flara göre,
bazen akl› ve dünyay› da aflk için terk et-
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mek gerekir.
Bir fleyin dile gelmesi ve yaz›ya dökül-

mesi art›k onu o olmaktan ç›kar›r, ç›kara-
bilir. Ço¤u zaman görülmüfltür bu. O yüz-
den, Necip Faz›l gibi her fleyin asl›na, esa-
s›na veya künhüne ulaflmadan rahat ede-
meyen yarat›l›fltaki insanlar için “ötelerin
habercisi” flahsiyetler çok önemlidir. Velâ-
yet, ona göre dehadan üstün bir merhale-
dir ve kendi dehas›, fleyhinin önünde diz
çökerek nefsini zelil etmesine engel ola-
maz. O zaman bütün bu halleri de fleyhi-
nin büyüklü¤üne delil olarak anlat›r. Ma-
dem ki, der, ben bu halimle ona tâbi olu-
yorum, siz var›n onun büyüklü¤ünü k›yas
edin… Çünkü Necip Faz›l’›n nefsi öylesi-
ne azman olmufltur ki, kimsenin ne bir
m›sra›na, ne de bir cümlesine imrenir…
Sanki küçük da¤lar› o yaratm›flt›r…

‹flte biri nefs, öteki de ruh say›labilecek
iki kutbun, sanki her fleyleri farkl› iki deni-
zin karfl›laflmas› bu flartlarda mümkün olur.
Biri h›rs küpü, öteki tevekkül z›rh›: Z›tla-
r›n âhengi…

Necip Faz›l gibi felsefi formasyona sa-
hip ve sanat›n her türü hakk›nda fikir be-
yan eden estet bir insan›n klasik medrese
bilgileriyle tabakat kitaplar›nda yer alan
evliya menk›belerine itibar etmesi ayd›n-
lar için mümkün görünmedi¤i gibi, Abdül-
hakim Arvâsi’ye samimiyetle intisap ede-
bilece¤ini de çevresindekilerin akl› alm›-
yor. Fakat bu flafl›rt›c› fley gerçeklefliyor.

Gerçekten de son yüzy›l›n en harikulâ-
de olaylar›ndan biridir bu geliflme. Sanki
Mevlâna ile fiems görüflmektedir Eyüp
s›rtlar›nda. Necip Faz›l akl›na gelen her

soruyu sorar ve tatminsiz ruhu sabah na-
mazlar›na kadar onun bedenini bu mezar
tafllar› aras›nda dolaflt›rarak Efendi Haz-
retlerine sürekli sorular sorar. Çünkü her
istedi¤ini sormas›na izin verilmifltir. Ayr›-
ca, fleyhi Abdülhakim Arvâsi hazretleri,
bohem hayat›ndan henüz ç›kmaya çal›flan
Necip Faz›l’›n hatalar›n› elefltirenlere karfl›
da onu ak›l almaz bir flekilde savunur, “Ne-
cibime lâf söyletmem!” der… Burada dik-
kati çeken husus, Allah için seven ve sevi-
lenlerin ba¤l›l›klar›d›r.

BÜTÜN ESERLERİNİN
RUHU
Necip Faz›l’›n 1934-43 y›llar› aras›nda

fleyhi Abdülhakim Arvâsi’den ö¤renip
sonraki y›llarda Büyük Do¤u dergilerinde-
ki ‹man-‹slam sayfalar›nda yay›nlanan
sohbet notlar› ve bunlardan önce yay›nla-
nan Çöle ‹nen Nur adl› siyer denemesi,
Halka P›r›lt›lar / Veliler Ordusu adl› evli-
ya menâk›b›n›n üslubunu yenilefltirme ça-
balar› ve Bir P›r›lt› Binbir Ifl›k adl› tasavvu-
fi nükteleri hep onun mistik din anlay›fl›-
n›n tezahürleridir. F›k›h, hadis ve tefsir
konular›nda ayn› sayfalarda baflka imzala-
r›n yaz›lar› da yer al›r. Altun Halka / Bafl-
bu¤ Veliler adl› kitab›yla Hz. Ali ve Pey-
gamber Halkas› gibi dini eserlerinden
sonra, Büyük Kap› / O ve Ben ile Bat› Fel-
sefesi ve ‹slam Tasavvufu yan›nda son ola-
rak ‹man ve ‹slam Atlas› yay›nlan›r. 

Yaln›z bu eserlerinin de¤il, sonradan s›-
k› bir seçmeye tâbi tuttu¤u fliirlerinin bile
ruhunu fleyhi Abdülhakim Arvâsi’ye borç-
lu oldu¤unu Necip Faz›l defalarca söyler.
Çünkü tepeden t›rna¤a bütün telâkkilerini
de¤ifltirmifl ve bu de¤iflimin entelektüel
maceras›n› Tanr›kulu’ndan Dinlediklerim
adl› eserinde sergilemifltir. Üstelik yaz›m
s›ras› bak›m›ndan bu eserin ortaya ç›k›fl›
ve Büyük Do¤u dergilerinde yay›nlan›fl›
yukar›da ad›n› and›¤›m›z bütün kitaplar›n-
dan öncedir. Tiyatro eserlerinin tamam›
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ile hikâyelerinin büyük ço¤unlu¤u, elbette
A¤aç ve Büyük Do¤u dergilerinin sayfala-
r›nda tüten ruhî de¤erlerin tamam›, Tohum
ve ötekiler Necip Faz›l’a göre fleyhi vas›ta-
s›yla ona nasip olmufltur. O ve Ben ile Bab›-
ali’de hayat›n› böyle anlat›r…

Bütün bunlara ra¤men, Abdülhakim Ar-
vâsi’nin Tasavvuf Bahçeleri ve Rab›ta adl›
iki kitab›ndan baflka, dergi sayfalar›nda ka-
lan Ruh Risalesi ve sohbet notlar›ndan bafl-
ka bir eseri yok gibidir. Onlar› da Necip
Faz›l sadelefltirip yay›nlam›flt›r. Cumhuri-
yet döneminde yaflayan her halis din âlimi
gibi zulüm görmüfltür. Fakat onun ruhu Ne-
cip Faz›l’›n eserlerinde yafl›yor.

Ruhun görünmeden bedene can verdi¤i
halde, herkes taraf›ndan ruhun anlafl›lmas›-
n›n zorlu¤undan ötürü görünenin tan›nma-
s› tabiidir. Bunun gibi Mevlâna nas›l fleyhi
fiems’den fazla bilinirse Yunus nas›l fleyhin-
den fazla meflhursa, Necip Faz›l da bu yüz-
den fleyhinden daha çok tan›nm›flt›r. Dini-
tasavvufi eserleri yan›nda hitabe ve konfe-
ranslar›nda da bu mesaj› ortaya koymufltur.
Ne zaman ‹slâmi bir mesele sosyal, kültürel
ve siyasal bak›mdan gündeme getirilse, ço-
¤u zaman Necip Faz›l hat›rlan›r. Böylece, o
hakk›yla yeniden gündeme gelirken fleyhi
ile birlikte hat›rlan›r ve ikisine birden rah-
met okunur. T›pk› meflhur mutasavv›flar gi-
bi.

Çile’den önceki fliir kitab›n›n ad› Son-
suzluk Kervan› olmas›na ra¤men, Necip Fa-
z›l hayat› boyunca derviflli¤e bile lay›k ol-
mad›¤›n› her zaman yazm›fl ve söylemifltir.
Dünyaperestlerin karfl›s›nda kaplan kesilen,
ama Allah adamlar›n›n önünde son derece
mahviyetkâr olan Necip Faz›l’›n majiskül
harflerle yaz›lan “BEN” ve “benlik” dâvas›n-
dan s›radan derviflli¤e tâlip bir hâle nas›l
geldi¤i veya bunlar›n ikisini birlikte nas›l
yaflad›¤› hususu, d›flardan bir bak›flla kesin-
likle anlafl›lamaz. Hem mecazlarla, hem de
kavramlarla gelifltirdi¤i pek çok fliirinin ve
fikrinin, özellikle de Ayd›nlanma düflünce-
sine karfl› gelifltirdi¤i vahye dayal› devlet ve
medeniyet tasavvurunun anlafl›lamad›¤›

gibi… 
Necip Faz›l’›n cömert ruhu yaflad›¤› ha-

yat›n her safhas›nda içe iflleyen bir sesle
konuflmufl ve çevresindeki insanlarla her fle-
yini paylaflm›flt›r. Ses tonu muhatab›n›n
gönlünü çalarak derdine ortak edinirken,
s›rr›n› da açar. Abdülhakim Arvâsi’nin soh-
betlerinde bunun tersi olur; bu kez veren
de¤il alan olmufltur; Mevleviler gibi ondan
ald›klar›n› herkese da¤›t›r. 

‹lginç ve önemli fleyleri her zaman dost-
lar›yla bir aradayken paylaflan Necip Faz›l,
Sokrates’ten Menderes’e kadar zulüm gören
herkese gönlünü açar ve henüz taslak ha-
lindeki tekliflerini bile gelifltirmek için
Anadolu yollar›na heyecanla koflar. Son
yirmi y›l›nda Büyük fiair ayn› zamanda Bü-
yük Mütefekkir olur ve eserini binlerce ki-
flinin önünde tamamlar. Ona ve nasibi olan
arkadafllar›yla fleyhine rahmetler diliyor ve
bu dostlu¤a dikkati çekmek istiyorum. Bu
dostluk, Allah ve resulünün aflk› ve ba¤l›l›-
¤› temelinde geliflti¤i için büyüktür…
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Abdülhakim Arvasi’nin
elyaz›s›
Foto¤raf: Yeni Rehber
Ansiklopedisi c. 1, Türkiye
Gazetesi, ‹stanbul 1993
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Abdülhakim Arvasi’nin
Ankara’n›n Ba¤lum
Nahiyesi’nde bulunan
kabri
Foto¤raf: Yeni Rehber
Ansiklopedisi c. 1, Türkiye
Gazetesi, ‹stanbul 1993
s.69-73
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G‹R‹fi
Anayasam›z mahalli idarelerin  karar

organlar›n›n seçmenler taraf›ndan seçile-

rek oluflturulmas› hükmünü getirmifltir.

(Madde: 127) Buna göre Türk kamu yö-

netiminde mahalli idare birimi olarak ka-

bul edilen il, belediye, köy ve Büyükflehir-

lerin  karar organlar›n›n befl y›lda bir ya-

p›lan seçimlerle belirlenmesi esas› benim-

senmifltir. 

‹stanbul’un en eski yerleflim yerlerin-

den ve ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi s›-

n›rlar› içerisindeki ilçelerinden biri olan

Eyüp’te dört ayr› mahalli idareler seçimi

yap›lmaktad›r. Buna göre Eyüp’te mahalli

idareler seçimi dendi¤inde Eyüp Belediye

Baflkanl›¤› seçimi, Eyüp Belediye Meclisi

üyeleri seçimi, ‹stanbul Büyükflehir Bele-

diye Baflkanl›¤› seçimi ve  ‹stanbul ‹l Ge-

nel Meclisi üyeleri seçimi söz konusudur.

Bunlar›n yan›nda bir de  Eyüp’teki köy ve

mahallelerde muhtarl›k ve ihtiyar heyeti

üyeli¤i ile belde belediyelerinde belde

belediye baflkanl›¤› ve belediye meclis

üyeleri seçimleri yap›lmaktad›r. 

Bu çal›flmada “Eyüp’te Mahalli Seçim-

ler” bafll›¤› alt›nda Büyükflehir Belediye

Baflkanl›¤›, Eyüp Belediye Baflkanl›¤›, ‹l

Genel Meclisi üyeleri ve Belediye Meclis

üyeleri seçimini ele almaktay›z.   Söz ko-

nusu mahalli idarelerin organlar›  için ya-

p›lan seçimlerin yan›nda bir de mahalle

ve köylerde muhtar ve ihtiyar heyeti üye-

leri ile ilçe s›n›rlar› dahilindeki belde be-

lediye baflkanl›¤› ve belediye meclisi üye-

li¤i seçimleri de yap›lmaktad›r. Bilindi¤i

gibi anayasam›z köyleri de mahalli idare

birimi olarak kabul etmekte ve karar or-

ganlar›n›n seçimle belirlenece¤ini düzen-

lemektedir. (Madde:127) Eyüp ilçesinde-

ki köy ve mahalle muhtarl›klar› ile ihtiyar

heyeti üyeleri seçimini ve ilçe s›n›rlar› da-

hilindeki belde belediye baflkanl›klar› ve

belediye meclis üyeleri seçimini çal›flma-

n›n d›fl›nda tutmam›z›n anlafl›l›r sebepleri
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vard›r.  Öncelikle köy ve mahalle muhtar-

l›klar› ile ihtiyar heyeti üyeleri seçiminde

siyasi partilerin aday gösterememeleri ve

adaylar›n siyasi kimlikleriyle de¤il di¤er

nitelikleriyle yar›flmalar› siyasi e¤ilimlerin

ortaya ç›kmas›n› zorlaflt›rmaktad›r. Ayn›

flekilde belde belediye baflkanl›¤› ve mec-

lis üyeleri seçiminde de yerel ve kiflisel ni-

telikler ve faktörler daha da öne ç›kmak-

tad›r. Bu bak›mdan genel siyasi e¤ilimle-

rin yakalanmas› zorlaflmaktad›r. Bu ne-

denle bu çal›flmada hem köy ve mahalle-

lerdeki, hem de beldelerdeki seçimleri d›-

flar›da tutmay› yöntem olarak daha do¤ru

bulduk. 

Türkiye için bir milat olma özelli¤i ta-

fl›yan 12 Eylül darbesi, 1961 Anayasas›n›

yürürlükten kald›rmakla bu anayasaya gö-

re oluflmufl siyasi ve idari yap›lanmaya da

son vermifltir. Bunun yerine 12 Eylül yö-

netimince oluflturulan Dan›flma Meclisi

taraf›ndan haz›rlanarak Milli Güvenlik

Konseyi taraf›ndan son flekli verildikten

sonra 6 Kas›m 1982’deki Halk Oylama-

s›yla kabul edilmifl olan 1982 Anayasas›y-

la yeni bir siyasi ve idari yap›lanmaya gi-

dilmifltir. 1982 Anayasas›yla bafllayan bu

yeni dönemi Üçüncü Cumhuriyet olarak

adland›rmak mümkün. 1924 Anayasas›n›n

kurdu¤u düzene Birinci Cumhuriyet;

1961 Anayasas› düzenini ‹kinci Cumhuri-

yet, 1982 Anayasas› düzenini de Üçüncü

Cumhuriyet ollarak adland›rabilmiz. 

1983’ten Bu Yana 
Mahalli ‹dareler 
Seçimleri
Bilindi¤i gibi 12 Eylül döneminin tem-

silsiz ve parlamentosuz ola¤anüstü yöne-

timi 7 Kas›m 1983’deki genel seçimlerle

sona ermifl ve Türkiye genel seçimle be-

lirlenen temsil kurumunun oluflmas›yla

yeniden demokrasiye geçmifltir. Bu tarih-

ten sonra demokratik sistemde baz› ciddi

krizler ve bir tak›m olumsuzluklar ortaya

ç›km›flsa da 1982 Anayasas›n›n kurdu¤u

siyasi ve idari yap› korunmufltur. Anaya-

sada birkaç kez ciddi denebilecek de¤i-

fliklere gidilmifl olmakla beraber sistemin

ana parametresi ve genel yap›s› de¤iflme-

mifl zaman zaman ortaya ç›kan iç ve d›fl

bask›lar nedeniyle anayasada baz› düzelt-

melere gidilmifltir. Ancak 12 Eylül yöneti-

minin temel tercihleri ve önceliklerine

göre oluflturulmufl olan siyasi yap› ve ana

parametreler devam etmektedir. Bu ba-

k›mdan 1983 tarihini yeni bir dönemin

bafllang›c› olarak kabul edip de¤erlendir-

meleri buna göre yapmak makul gözük-

mektedir.

Üçüncü Cumhuriyet sistemine göre

1983’ten bu yana Eyüp’te 1984, 1989,

1995, 1999 ve 2004 olmak üzere befl ma-

halli idareler seçimi yap›lm›fl bulunmakta-

d›r. Mahalli idareler seçimleri üzerine bir

analiz söz konusu oldu¤unda bu befl seçi-

min birlikte ele al›narak ana e¤ilimlerin

yakalanmas›, ortalama yirmi y›l içerisinde

Eyüp’teki seçmenlerin davran›fl ve siyasal

tercihlerinde meydana gelen de¤iflmele-

rin izlenmesi makul gözükmektedir. An-

cak bu dönemde Eyüp’te ve Türkiye’de

yaflanan baz› geliflmeler dönemin bir bü-

tün olarak ele al›nmas›n› zorlaflt›rmakta-

d›r. Öncelikle Eyüp’ün idari s›n›rlar›nda

bu zaman içerisinde baz› de¤iflmeler ol-

mufl ve seçmen say›s›nda ciddi küçülmeler

yaflanm›flt›r. 1990’da  Bayrampafla’n›n

Eyüp’ten ayr›larak ilçe olmas› nüfusun

yaklafl›k yar›s›n› kaybetmesine yol açm›fl-

t›r. Bu geliflme seçmen say›s›na da yans›-

m›flt›r. Nitekim 1989’da 221 091 olan

toplam seçmen say›s› 1994 seçimlerinde

134 040’a gerilemifltir. Bu bak›mdan

Eyüp’teki mahalli seçimlerde  anlaml› kar-

fl›laflt›rmalar›n yap›labilmesi için bafllan-

g›ç tarihi olarak 1984’ü de¤il 1994’ü ele

alman›n ve bu tarihten sonra gerçekleflen
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üç mahalli idareler seçiminde ortaya ç›-

kan e¤ilimleri de¤erlendirmenin  daha

gerçekçi olaca¤› düflünülmektedir. Bu ne-

denle 1984 ve 1989 mahalli idareler se-

çimlerine iliflkin say›lar üzerinde durma-

yarak son üç seçim say›lar›n› de¤erlendir-

meye çal›flaca¤›z. 

Di¤er önemli geliflme ise genelde

Türk siyasetinde ve partiler yelpazesinde

ortaya ç›km›flt›r. Son yirmi y›ll›k zaman

içinde Türkiye’deki siyasal partiler alan›n-

da meydana gelen de¤iflmeler seçmen

davran›fl› ve tercihlerinin izlenmesini zor-

laflt›rmaktad›r. Nerede ise her bir seçimde

farkl› farkl› partiler seçime girmifl ve seç-

menler farkl› partiler aras›ndan bir tercih

yapmakla karfl› karfl›ya gelmifltir.  Zaman

içinde baz› partiler kapanm›fl, baz›lar› bir-

leflmifl, baz›lar› bütün seçimlere kat›lma-

m›fl ve baz› partiler de bölünerek yeni

partiler do¤mufltur. Bu durum seçmenle-

rin seçimlerde ortaya koyduklar› e¤ilimin

zaman de¤iflkenine göre izlenmesini zor-

laflt›rmaktad›r. Bunun için öncelikle parti-

ler yap›s›nda ortaya ç›kan bu geliflmeleri

dikkate alarak birbirine yak›n olanlar› bir

grup içerisinde de¤erlendirmek gerek-

mektedir. Seçmenlerin tercihlerindeki

de¤iflmeleri ve tercihleri de¤erlendirirken

birbirinin devam› niteli¤indeki siyasal

partileri birlikte ele alman›n do¤ru bir

yöntem olaca¤›n› düflünüyoruz. Bu cüm-

leden olarak Sosyal Demokrat Halkç›
Parti (SHP) ile Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP)’ni ; Refah Partisi (RP), Fazilet Par-
tisi (FP) ve Saadet Partisi (SP)’ni tek ve

ayn› parti imifl gibi de¤erlendirmekteyiz. 

1984, 1989 ve 1994 seçimlere kat›lan

ve 1998 bafl›nda kapat›lan Refah Parti-
si’nin oylar›n›n 1999 seçiminde Fazilet
Partisi’ne gitti¤i bilinmektedir. Fazilet

Partisinin kapat›lmas›ndan sonra ise bu

e¤ilimin devam›n› Saadet Partisi sa¤la-

m›flt›r. Bu nedenle RP/FP/SP bir ana e¤i-

lim olarak ele al›nmaktad›r.  Di¤er yan-

dan Sosyal Demokrat Halkç› Parti (SHP)

sadece 1994 mahalli seçimlerine kat›lm›fl

olup daha sonra CHP ile birleflerek kendi

varl›¤›na son vermifltir. Bu nedenle SHP

ile CHP 1994 seçimlerine ayr› ayr› kat›l-

m›fl olsalar da daha sonra bu e¤ilim

CHP’de bütünleflmifltir.  Ayr›ca 2001’de

kurulan Adalet ve Kalk›nma Partisi (Ak

Parti) sadece 2004 mahalli seçimlerine

kat›lm›fl olup daha önceki partilerden

herhangi birinin birebir devam› niteli¤in-

de olmad›¤›ndan karfl›laflt›rma imkan› bu-

lunmamaktad›r. Ne var ki Fazilet Parti-

si’nin Anayasa Mahkemesi taraf›ndan ka-

pat›lmas› üzerine partisiz kalan milletve-

killerinin bir k›sm› Saadet Partisi’ni kurar-

ken bir k›sm› da Ak Parti’yi kurmufllard›r.

Ak Parti’nin program, ideoloji ve siyaset

tarz› RP/FP gelene¤inin devam› gibi de-

¤erlendirilemezse de bu partinin kurucu-

lar›n›n önemli k›sm›n›n bu çizgiden geldi-

¤i ve oylar›n büyük bölümünü bu e¤ilim-

deki çevrelerden ald›¤› gözlenmektedir.

Bununla birlikte Ak Parti’yi di¤er partiler-

den ayr› bir siyasi oluflum olarak de¤er-

lendirmek gerekmektedir. 

2004 seçimlerine giren yeni bir baflka

parti de Genç Parti’dir. Bu parti de daha

önceki partilerden herhangi birisinin de-

vam› de¤ildir. Daha önceki seçimlerde

yer almad›¤›ndan bu partinin performan-

s›n› de¤erlendirmek zorlaflmaktad›r.

Büyükflehir Belediye
Baflkanl›¤› Seçimi: 
‹stanbul Büyükflehir Belediye Baflkanl›-

¤› seçimlerinde Eyüp ilçesindeki durum 1

nolu tabloda görülmektedir. Eyüplü seç-

menler Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› se-

çimlerinde 1994’te RP’ye (%25.8),

1999’da FP’ye (% 30.9) ve 2004’te de Ak

Parti’ye (%43.39) yönelmifllerdir. Eyüplü-

lerin bu seçimdeki e¤ilimi ve tercihi ile ‹s-
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tanbul genelindeki e¤ilim ve tercihleri

aras›nda bir uyumluluk gözlenmektedir.

Zira her üç seçimde de Eyüplü seçmenle-

rin en çok oy verdikleri partili adaylar Bü-

yükflehir Belediye Baflkanl›¤›n› kazanm›fl-

lard›r. Bu durum Eyüp Belediye Baflkanl›¤›

seçimi ile uyumlu iken Türkiye’deki genel

seçimlerle uyumlu de¤ildir. Nitekim 1995

genel seçiminde Türkiye genelinde RP en

yüksek oyu alarak birinci parti olurken

1999 seçiminde Demokratik Sol Parti

(DSP) en yüksek oyu alm›fl, FP ancak

üçüncü s›raya yerleflebilmifltir. Eyüp hal-

k›n›n siyasal e¤ilimi ile Türkiye genelinin

e¤ilimi aras›nda önemli bir farkl›l›k oldu-

¤u dikkat çekmektedir. 2004 seçiminde

ise  Türkiye e¤ilimi ile Eyüp’teki e¤ilim

ayn› yönde gerçekleflmifltir. 

Tablo: 1. Eyüp’te  Büyükflehir Belediye Baflkanl›-
¤› seçiminde partilerin ald›klar› oy oranlar› (%
olarak)

Kaynak: Devlet ‹statistik Enstitüsü, Mahalli
‹dareler Seçimi Sonuçlar› (1963-1994), Ankara,
1994; Devlet ‹statistik Enstitüsü, Mahalli ‹dare-
ler Seçimi Sonuçlar› (27.03.1994), Ankara, 1994;
Devlet ‹statistik Enstitüsü, Mahalli ‹dareler Seçi-
mi Sonuçlar› (18.04.1999), Ankara, 2000.

1994’te Büyükflehir Belediye Baflkanl›-

¤› seçiminde en çok oyu alan RP’yi %

21.7 oy oran›yla ANAP, onun ard›ndan

da üçüncü s›rada % 19.6 oy oran›yla DSP

takip etmifltir. 1999’da ilk s›rada yer alan

FP’yi %22.7 ile DSP, ard›ndan da % 16.6

ile ANAP izlemifltir. 2004’te ise Ak Par-

ti’nin ard›ndan % 24. 53 oy oran›yla CHP

gelirken üçüncü s›rada % 9.41 ile SP yer

alm›flt›r. Burada dikkat çekici olan husus

birinci ile ikinci parti aras›ndaki oy fark›-

n›n nerede ise iki misli  olmas›, yine ben-

zer flekilde ikinci parti ile  üçüncü parti

aras›nda da iki mislinden fazla fark›n bu-

lunmas›d›r. Eyüp seçmeninin üçte ikisi ilk

iki partide toplanm›fl bulunmaktad›r. 

‹l Genel Meclisi 
üyeleri seçimi: 

Tablo: 2. Eyüp’te  ‹l Genel Meclisi seçiminde 
partilerin ald›klar› oy oranlar›

Kaynak: Devlet ‹statistik Enstitüsü, Mahalli
‹dareler Seçimi Sonuçlar› (1963-1994), Ankara,
1994; Devlet ‹statistik Enstitüsü, Mahalli ‹dare-
ler Seçimi Sonuçlar› (27.03.1994), Ankara, 1994;
Devlet ‹statistik Enstitüsü, Mahalli ‹dareler Seçi-
mi Sonuçlar› (18.04.1999), Ankara, 2000.

‹l Özel ‹daresinin karar organ› olan ‹l

Genel Meclisi’nin seçimle belirlenen  üye-

leri için siyasal partiler aday göstermekte

ve seçmenler partili adaylar›n listeleri ara-

s›ndan tercih yapmaktad›rlar. Ülkemizde-

ki genel e¤ilim genel seçimlerdeki e¤ilim-

le il genel meclisi üyeleri seçimindeki e¤i-
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limin birbirine çok yak›n oranda gerçek-

leflti¤i fleklindedir. Seçmenler il genel

meclisi üyeleri seçiminde yerel bir karar

organ›n›n üyelerini seçmekten çok genel

seçimmifl gibi davranmaktad›rlar. 

Buna göre il genel meclisi üyeleri seçi-

minde Eyüp halk›n›n tercihleri ‹stanbul

Büyükflehir Belediye Baflkanl›¤› seçimin-

den fazla bir farkl›l›k göstermemektedir.

1994’te oylar›n % 26.1’ini alan RP birinci

s›raya yerleflmiflken 1999 seçiminde oyla-

r›n % 29.0’unu alan RP’nin devam› konu-

mundaki FP ilk s›rada yer alm›flt›r. 2004’te

ise ilk s›raya oylar›n % 43.45’ini alan Ak

Parti’ye yerleflmifltir. Ak Partiye giden oy-

lar›n büyük bölümün RP/FP e¤ilimindeki

seçmenler kesiminden geldi¤i söylenebi-

lir. Zira bunun devam› olarak kabul edilen

SP’nin oyu % 8.82’ye gerilerken di¤er oy-

lar›n Ak Parti’ye yöneldi¤i aç›kt›r.  Burada

da Türkiye genelindeki e¤ilimle Eyüp’teki

e¤ilimin bütünüyle örtüflmedi¤i söylene-

bilir. Zira 1999 genel seçiminde Türki-

ye’de ilk s›raya yerleflen DSP Eyüp’te %

24.0 oy oran›yla ikinci s›rada gözükmek-

tedir. Ak Parti’nin il genel meclisi üyeleri

seçiminde Eyüp’teki oy oran› hem Türki-

ye genelinden (%42.66) hem de ‹stanbul

genelinden (% 41.89) daha yüksektir.

Aradaki fark fazla olmamakla birlikte

Eyüp’teki e¤ilimin Türkiye geneline daha

yak›n oldu¤u söylenebilir. Di¤er partilere

bak›ld›¤›nda CHP’nin Eyüp’teki il genel

meclisi üyeleri seçimindeki oylar› s›ras›

ile 1994’te %17.3; 1999’da % 13.2 ve

2004’te de % 24.6’d›r. Bu oranlar

CHP’nin Türkiye genelindeki ortalamala-

r›n üzerinde ancak ‹stanbul ortalamas›n›n

gerisinde kalmaktad›r. Eyüp’te partilerin

büyüklük s›ralan›fl›nda birinci ve ikinci

parti Türkiye geneliyle ayn› iken üçüncü

ve onu takip eden s›ralar farkl›laflmakta-

d›r. Burada üçüncü s›raya SP yerleflmiflken

Türkiye genelinde üçüncü s›rada yer alan

DYP’nin Eyüp’te ancak beflinci s›rada yer

bulmas› dikkat çekicidir. Yine ülke gene-

linde MHP üçüncü-dördüncü s›rada yer

al›rken Eyüp’te çok daha sonlara do¤ru

düflmektedir. 

Belediye Baflkanl›¤› 
Seçimi: 

Tablo: 3. Eyüp’te  Belediye Baflkanl›¤›  
seçiminde partilerin ald›klar› oy oranlar›

Kaynak: Devlet ‹statistik Enstitüsü, Mahalli
‹dareler Seçimi Sonuçlar› (1963-1994), Ankara,
1994; Devlet ‹statistik Enstitüsü, Mahalli ‹dare-
ler Seçimi Sonuçlar› (27.03.1994), Ankara, 1994;
Devlet ‹statistik Enstitüsü, Mahalli ‹dareler Seçi-

mi Sonuçlar› (18.04.1999), Ankara, 2000.

Eyüp’te belediye baflkanl›¤› seçiminde

seçmen e¤ilimi Büyükflehir Belediye Bafl-

kanl›¤› ve il genel meclisi üyeleri seçimi

ile benzer e¤ilim göstermektedir. 1994’de

oylar›n yüzde 26.0’›n› alan RP, 1999’da

oylar›n % 32.8’ini alan FP ve 2004’te de

oylar›n % 44.13’ünü alan Ak Partili aday-

lar baflkan seçilmifllerdir. 1994 seçiminde

birinci parti ile ikinci ve üçüncü partilerin

oy oranlar› aras›nda çok büyük farkl›l›k

gözlenmezken 1999 ve 2004’te birinci

parti lehine fark›n iyice aç›ld›¤› görül-

mektedir. 
Her üç seçimde de ayn› aday›n, birbi-

rinin devam› niteli¤indeki farkl› partiler-
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den  kazanm›fl olmas› dikkat çekicidir.
1994 seçiminde gerçekleflen siyasal e¤i-
lim, bir y›l sonra yap›lan genel seçimdeki
e¤ilimle uyumlu bir tablo sergilerken
1999’daki farkl›l›k göstermektedir. Zira
1995 genel seçiminde RP Türkiye gene-
linde oylar›n ço¤unu alarak birinci parti
olurken 1999 seçiminde DSP birinci parti
olmufltur. Eyüp’te ise 1994’te RP birinci
parti iken 1999’da  DSP ancak üçüncü
parti olabilmifltir. 2004’teki durum Türki-
ye’deki genel e¤ilimle ayn› yönde gerçek-
leflmifltir. 2002 genel seçiminde Türkiye
genelinde ilk s›raya yerleflen Ak Parti
2004’te Eyüp’te de birinci parti olurken
CHP hem ülke genelinde hem de Eyüp’te
ikinci parti olmufltur. ‹kiden sonraki parti-
lerin s›ralamas›nda ise Türkiye ile önemli
farkl›laflmalar görülmektedir. Buradan
Eyüp halk›n›n genel olarak Türkiye e¤ili-
mine yak›n bir davran›fl sergilemekle be-
raber zaman zaman farkl›laflt›¤› da söyle-
nebilir. 

Belediye Meclisi
Üyeleri seçimi:

Tablo: 4. Eyüp’te  Belediye Meclisi üyeleri 
seçiminde partilerin ald›klar› oy oranlar›

Kaynak: Devlet ‹statistik Enstitüsü, Mahalli
‹dareler Seçimi Sonuçlar› (1963-1994), Ankara,
1994; Devlet ‹statistik Enstitüsü, Mahalli ‹dare-
ler Seçimi Sonuçlar› (27.03.1994), Ankara, 1994;
Devlet ‹statistik Enstitüsü, Mahalli ‹dareler Seçi-

mi Sonuçlar› (18.04.1999), Ankara, 2000.

Eyüp halk›n›n belediye meclisi üyeleri

seçimindeki davran›fl› di¤er mahalli idare-

ler seçimleriyle uyumlu bir tablo sergile-

mektedir. Belediye Baflkan› seçilen aday›n

partisi her üç seçimde de ilk s›raya yerlefl-

mifltir. Buna göre 1994’te oylar›n %

25.8’ini alan RP, 1999’da oylar›n yüzde

30.9’unu alan FP ve 2004 seçiminde de

oylar›n yüzde 43.39’unu alan Ak Parti ilk

s›rada yer alm›flt›r. Her üç seçimde hem il

genel meclisi üyeleri, hem Büyükflehir be-

lediye baflkanl›¤›, hem de belediye bafl-

kanl›¤› seçimlerinde bu partiler ilk s›raya

yerleflmifl ve seçimleri kazanm›fllard›r. 

PART‹LERE GÖRE 
TERC‹HLER VE E⁄‹L‹MLER
Ak Parti:

Tablo: 5. Ak Parti’nin Mahalli ‹dareler seçimin-
deki performans›

Türkiye’nin en yeni partilerinden olan

Ak Parti sadece 2002 genel seçimi ile

2004 mahalli idareler seçimlerine kat›la-

bilmifl olmas› nedeniyle zaman içerisinde-

ki seçmenlerin bu partiye iliflkin e¤ilimle-

rini de¤erlendirmek imkan› henüz bulun-

mamaktad›r. Sadece 2002 genel seçimin-

deki sonuçlarla 2004 mahalli idareler se-

çimi sonuçlar› karfl›laflt›r›labilir. Buna gö-

re kas›m 2002 genel seçiminde  ülke ge-

nelinde toplam oylar›n yüzde 34.43’ünü

alarak ilk s›raya yerleflen Ak Parti Eyüp’te

yüzde 39.40 oran›nda oy alm›flt›r. Bu par-

tinin Eyüp’teki oy oran›n›n Türkiye  ge-
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nelinin üzerinde oldu¤u görülmüfltür. Ge-

nel seçimden iki y›l sonra yap›lan mahalli

idareler seçiminde oylar›n› ülke genelinde

yüzde onlar civar›nda art›rd›¤› dikkat

çekmektedir. ‹l Genel Meclisi üyeleri se-

çimi sonucu, genel seçim sonuçlar›na ya-

k›n bir e¤ilim ortaya koydu¤u genel ola-

rak kabul gören bir yaklafl›m oldu¤una

göre Ak Parti’nin oylar›n› yüzde 39.40’tan

yüzde 43.45’e ç›kard›¤› söylenebilir. 

Ak Parti ile ilgili söylenecek di¤er bir

husus ise mahalli idarelerin her dört birimi

için de birbirine yak›n sonuçlar›n elde edil-

mifl olmas›d›r. Bunlar içerisinden Büyükfle-

hir Belediye Baflkanl›¤› seçimindeki

sonuçlar di¤erlerinden daha yüksek ç›k-

m›flt›r ki bunun normal  oldu¤u söylenebi-

lir. 

Anavatan Partisi: 

Tablo: 6. ANAP’›n Mahalli ‹dareler seçimindeki
performans›

ANAP’›n 1994’ten bu yana on y›ll›k

periyotta mahalli idareler seçiminde orta-

ya ç›kan e¤ilim ülke genelindeki e¤ilimle

uyumlu bir tablo sergilemekte olup de-

vaml› bir gerileme ve küçülme fleklinde

özetlenebilir. Anavatan Partisi için

1994’ten 1999’a ortaya ç›kan küçülme ve

gerileme daha dar bir marj içerisinde ka-

l›rken 1999’dan 2004’e ortaya ç›kan kü-

çülme dramatik bir tablo sunmaktad›r.

1995 ve 1999’da Eyüp’te bu partinin elde

etti¤i sonuçlar Türkiye ortalamas›n›n üze-

rinde iken (1995’te Türkiye ortalamas›:

%19.89; 1999’da % 14.04) 2004 mahalli

idareler seçimlerindeki 2002 genel seçi-

minin alt›nda ( 2002 Türkiye ortalamas›:

%3.15) kalm›flt›r. Dolay›s›yla ANAP’›n

Eyüp’teki küçülmesinin  Türkiye genelin-

den daha h›zl› bir seyir izlemekte oldu¤u

söylenebilir. 

Demokratik 
Sol Parti: 

Tablo: 7. DSP’nin Mahalli ‹dareler seçimindeki

performans›

Demokratik Sol Parti’nin Eyüp’teki

performans›na bak›l›nca 1999 seçimlerin-

de baflar›s›n›n zirvesine ulaflt›¤› ve 2004

seçimlerinde dramatik bir flekilde gerile-

yip küçüldü¤ünü söylemek mümkündür.

1994’ten 1999’e önemli bir büyüme ve ge-

liflme gösteren DSP 2004’te nerede ise yir-

mi misli küçülmüfltür. DSP’nin Eyüp’teki

oy oran›n›n hem ‹stanbul hem de Türkiye

ortalamas›n›n üzerinde oldu¤u gözlen-

mektedir. Mesela 1989 ‹l Genel Meclisi

üyeleri seçiminde DSP’nin Türkiye ortala-

mas› yüzde 9.0, ‹stanbul  ortalamas› yüzde

13.6 iken Eyüp’teki oy oran› yüzde 15.5

olmufltur. 1994’te bu rakamlar s›ras› ile

yüzde 8.4, 14.5 ve 19.6’d›r. Di¤erlerinde

de durum fazla bir farkl›l›k göstermemek-

tedir. Bu tablo DSP’nin Eyüp’te ‹stanbul ve

Türkiye ortalamas›n›n üzerinde bir tabana

sahip oldu¤unu ortaya koymaktad›r. 
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Cumhuriyet Halk
Partisi:

Tablo: 8. CHP’nin Mahalli ‹dareler seçimlerinde-
ki performans›

Son on y›ll›k dönem dikkate al›nd›-
¤›nda CHP’nin Eyüp’teki performans›n›n
Türkiye ortalamas›n›n üzerinde oldu¤u
söylenebilir. 1994 seçimlerinde SHP ve
CHP ayr› ayr› kat›lm›flken daha sonra
SHP’nin CHP’ye kat›lmas›yla bu partinin
oylar› CHP içerisinde yer alm›flt›r. 1989
seçimlerinde ülkenin en büyük partisi ha-
line gelen SHP dört y›l sonraki seçimler-
de bu konumunu yitirerek üçüncü s›raya
gerilemifltir. 1994 seçimlerinde CHP’nin
hem Türkiye, hem ‹stanbul hem de
Eyüp’teki oy oranlar› yüzde beflin alt›nda
gerçekleflmifltir. Mesela bu partinin
1994’teki il genel meclisi üyeleri  seçimin-
de Türkiye genelinde yüzde 4.3, ‹stan-
bul’da yüzde 2.2 ve Eyüp’te de yüzde 1.4
oy ald›¤› gözlenmektedir.  Mahalli idare-
lerin di¤er birimlerinde de durum bu
oranlara yak›n olup Eyüp’teki oy oran›
hem Türkiye’nin hem de ‹stanbul’un geri-
sinde gerçekleflmifltir. 1999 genel seçi-
minde ülke baraj›n› geçemedi¤i için Mec-
lis d›fl›nda kalan CHP Eyüp’te yüzde on
baraj›n üzerinde bir performans göster-
mifltir. Befl y›l öncesine göre ortaya koy-
du¤u bu baflar›n›n SHP oylar›n›n bu par-
tiye yönelmesiyle ilgili oldu¤u görülmek-
tedir. 2004 seçimlerinde CHP mahalli
idarelerin her bir biriminde Eyüp’te ikinci
parti konumuna yükselmifltir. Bu parti, sa-
dece Eyüp’te de¤il hem Türkiye hem de
‹stanbul’da ikinci parti konumuna gelir-
ken Eyüp’teki performans›n›n Türkiye ve

‹stanbul ortalamas›n›n üzerinde oldu¤u
görülmektedir. DSP’den deste¤ini çeken
seçmenlerin önemli bir k›sm›n›n CHP’ye
yöneldikleri görülmektedir. 

Do¤ru Yol Partisi:

Tablo: 9. DYP’nin Mahalli ‹dareler seçimlerinde-
ki performans›

Do¤ru Yol Partisi 1989’dan itibaren
devaml› olarak  küçülmektedir. Bu par-
tinin Eyüp’te fazla bir baflar›s› bulun-
mamaktad›r. DYP’nin Eyüp’teki oy oran›,
hem Türkiye hem de ‹stanbul or-
talamas›n›n gerisinde seyretmektedir.
Mesela 1994 il genel meclisi üyeleri
seçiminde bu partinin Türkiye genelin-
deki oy oran› yüzde 21.4, ‹stanbul or-
talamas› yüzde 21.1 iken Eyüp’teki oyu
yüzde 12.8 olmufltur. 1999 seçimlerinde
ise Türkiye’deki oy oran› yüzde 13.2, ‹s-
tanbul’daki yüzde 5.4 ve Eyüp’teki yüzde
3.6 fleklinde gerçekleflmifltir. 2004 için de
benzer bir durum söz konusudur. Bu
durum DYP’nin Eyüp’te hem Türkiye or-
talamas› hem de ‹stanbul genelinden daha
az tercih edildi¤ini, bu parti aç›s›ndan
Eyüp’ün düflük bir performansa sahip ol-
du¤unu göstermektedir. 

Saadet Partisi:

Tablo: 10. RP/FP/SP’nin Mahalli ‹dareler
seçimlerindeki performans›
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Yukar›da belirtildi¤i gibi son on y›l
içerisinde bu çizgide önemli geliflmeler
yaflanm›flt›r. 1994 seçimlerine giren ve ül-
kenin en büyük partisi haline gelen RP,
1998 y›l›nda Anayasa Mahkemesi taraf›n-
dan kapat›lm›fl ve  yerine FP kurulmufltur.
1999 seçimlerine FP girmiflken bunun da
2001 y›l›nda kapat›lmas› üzerine SP
kurulmufltur. Parti kapatmalar›n›n seç-
menlerin bu partilere yönelik tercihlerini
olumsuz etkiledi¤i görülmektedir. Zira
1994’ten itibaren bu e¤ilimin devaml› bir
gerileme içerisinde oldu¤u gözlenmek-
tedir. Eyüp özelinde bu partinin
1999’daki baflar›s› Türkiye ortalamas›n›n
üzerindedir. RP/FP/SP aç›s›ndan en
baflar›l› seçim 1999 seçimleridir. Ancak
bu performans›n devam etmedi¤i görül-
mektedir. Befl y›l sonraki 2004 seçimlerin-
de mahalli idarelerin her bir biriminde
ciddi bir gerileme yaflanm›fl ve oylar›n
önemli bir bölümü Ak Partiye yönelmifl-
tir. Ancak yine de Türkiye ve ‹stanbul or-
talamalar›n›n üzerinde bir baflar› yakalan-
d›¤› dikkat çekicidir. Eyüp bu e¤ilim
aç›s›ndan baflar›l› bir ilçe görüntüsü ver-
mektedir. 

MilliyetÇi Hareket
Partisi:

Tablo: 11. MHP’nin Mahalli ‹dareler seçim-
lerindeki performans›

Milliyetçi  Hareket Partisi’nin Eyüp’te
fazla bir baflar›s›n›n olmad›¤› görülmek-
tedir. Her üç seçim döneminde de
MHP’nin Eyüp’teki oy oran› hem Tür-
kiye, hem de ‹stanbul ortalamas›n›n
gerisinde kalm›flt›r. Bu parti 1999 seçim-
lerinde en büyük baflar›y› yakalayarak
ikinci parti haline geldi¤i halde Eyüp’te

ciddi bir baflar›s› bulunmamaktad›r.
1994’ten 1999’a oylar›n› önemli oranda
art›rm›fl olmas›na ra¤men 2004’te bunlar›
kaybetmifl gözükmektedir. Eyüp’ün MHP
aç›s›ndan performans› çok düflük bir yer-
leflim yeri oldu¤u söylenebilir.  

SONUÇ
Son on y›lda (1994-2004) Eyüp’te seç-

menlerin mahalli idareler seçimlerinde or-
taya koyduklar› siyasal e¤ilimde çok
radikal bir de¤iflikli¤in olmad›¤› görül-
mektedir. Her üç seçim döneminde de ay-
n› siyasal e¤ilimin siyasal yar›flta ilk s›raya
yerleflti¤i ve seçimleri kazand›¤› anlafl›l-
maktad›r. Bu e¤ilim genel olarak ‹stanbul
genelindeki e¤ilimle benzerlik göstermek-
te, ancak Türkiye geneliyle baz› farkl›l›k-
lar tafl›maktad›r. Mesela 1994’teki sonuç-
lar  ülke geneliyle uyumlu iken 1999
sonuçlar› Türkiye geneliyle farkl›l›k gös-
termektedir. 1999’da Türkiye’de birinci
parti olan DSP Eyüp’te ancak ikinci parti
olurken ülke genelinde ikinci parti konu-
muna yerleflen MHP Eyüp’te çok gerilere
düflmüfltür. Genel olarak Eyüp halk›n›n
sa¤c›, gelenekçi, muhafazakar ve liberal
partileri tercih etti¤i, sol ve sosyal demok-
rat partilerin yaklafl›k üçte bire yak›n bir
paya sahip olduklar› anlafl›lmaktad›r. Bu
nedenle sol ve sosyal demokrat partilerin
Eyüp’te mahalli seçimlerde baflar› flans›
bulunmamaktad›r. Ayn› flekilde daha çok
k›rsal Türkiye’de taban bulan DYP’nin de
Eyüp’te fazla bir deste¤e sahip olmad›¤›
görülmektedir. Ayr›ca kimlik siyaseti
güden ve milliyetçi bir söyleme sahip olan
MHP ile HADEP  gibi partilerin de bir
flans› bulunmad›¤› anlafl›lmaktad›r. On y›l-
l›k dönemde en yüksek oyu 2004 seçim-
lerinde Ak Parti’nin alm›fl olmas›, üç
dönemdir ayn› aday›n, Ahmet Genç’in,
belediye baflkan› seçilmesi ve ayn› siyasi
e¤ilime Eyüplülerin destek vermesi not
edilmesi gerekli hususlard›r. Önümüzdeki
seçimlerde de bu çizginin devam edece¤i
beklenebilir.
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TüRK 
SiNEMASINDAKi 

iLK STüDYO

Burçak EVREN

Z

1947’de ‹stanbul’da do¤du. 
Orta ö¤renimini bu kentte tamamlad›. Bir süre Hukuk Fakültesine devam etti. 

‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji ve Prehistorya bölümünü bitirdi. 
Üniverite y›llar›nda gazetecili¤e bafllad›. Birçok gazetede çal›flt›, sayfa sekreteri, 

art direktör ve sanat sayfas› yöneticisi gibi görevlerde bulundu. 
Yeni Foto¤raf ve Geliflim Sinema dergilerini ç›kard›. 

Meydan Larousse, Oksfort, Türkiye ve ‹stanbul ansiklopedileri baflta olmak üzere otuza yak›n
ansiklopedide sinema ve sanat maddeleri kaleme ald›. 

Sinema müzesi projesini ortaya atarak gerçeklefltirme safhas›na getirdi. 
Türk Sinema Sanatç›lar› Ansiklopedisi, Türk Sinemas›nda Yeni Konumlar, Oskar Ödülleri Tarihi,

Yeflilçamla Yüzyüze, Osmanl› Kad›n› ve Yabanc› Seyyahlar gibi yay›nlanm›fl eserleri vard›r. 
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Sinemam›zda kimi mekanlar ve semtler
vard›r ki, onlar yaln›zca filmin konusunun
geçti¤i s›radan, mekan ve semtler de¤il, onun
da ötesinde filmin bizlere aktarmak istedi¤i
mesaj ile do¤rudan do¤ruya ilgilidirler.

Hatta kimi mekan ve semtler bunlar›n
da ötesine geçerek kendi bafllar›na bir sim-
ge anlam tafl›rlar.

Örne¤in; Haydar Pafla Gar› uzun y›llar-
hatta günümüzde bile- k›rsal kesimden
büyük kente gelen insanlar›n ‹stanbul’a
aç›lan bir kap›s› olarak gösterilmifltir. Ana-
dolu insan› burada yaln›zca denizle karfl›-
laflmaz, onun da ötesinde düfllerindeki ‹s-
tanbul’a da ilk ad›m› atar. 

K›sacas› bu gar, ve denize bakan merdi-
venleri taflra insan› için ‹stanbul’un ta ken-
disidir.

Eyüp semti, camisi ve türbeleri de bir
çeflit Haydar Pafla Gar› gibi sinemam›zda
hep simgesel olarak kullan›lm›flt›r. 

Yoksullu¤un ve talihsizli¤in yazg›s›n›
de¤ifltirmek isteyenler, dertlerine deva, iç-
lerine huzur, özürlerine çare dileyenlerle,
umutlar›na tüketenler için bu semt ve sem-
tin içindeki dinsel mekanlar; bir umudun,
bir ç›rp›n›fl›n, bir çare ve kimi zaman da
bir minnet borcunun dualarla çözüme
ulaflt›r›lmak istenildi¤i ve bu amaçla da

ço¤u zaman kendi ifllevinin d›fl›nda da de-
¤erlendirilip bir baflka dünyalara, bir bafl-
ka güçlere, aç›lan bir umut kap›s› olarak da
kullan›lm›flt›r.

Nas›l ki Beyo¤lu, sinemam›zda, e¤lence-
nin, düflkünlerin, yozlaflman›n, tükenifl ve
sefaletin bilinen tuzaklar›yla kuflat›lm›fl, bir
semt olarak gösterilmiflse, Eyüp de tam bu-
nun karfl›t›, ar›nman›n, nedametin, özür ve
tövbe etmenin, kabul yeri olarak simgesel
bir semt ve mekan olarak yer alm›flt›r.

Tüm bu de¤erlendirmeler, kuflkusuz
Eyüp semtinin sinemam›zdaki genel görü-
nümün izdüflümüdür. 

Eyüp semti bu genel görünümünün d›-
fl›nda da sinemam›zdaki kimi öncülüklerle
özdeflleflmifl bir semttir.. 

Ama ne var ki bu öncülükler, sinema ta-
rihimizde olumlu bir ad›m olarak de¤il de,
ne yaz›k ki kimi sevimsiz olaylarla an›l-
maktad›r. 

Elbetteki Eyüp semtinin bununla uzak
yak›n bir iliflkisi yoktur. Kiflilerin bir anl›k
tepkilerine dayanan bu olaylar, Eyüp sem-
tinde oldu¤u için bildirimizin konusu ol-
mufl, Eyüp’ün bilinmeyen bir yönünü vur-
gulamak için söz edilme gereksinmesi du-

yulmufltur. 
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Eyüp’te ilk film Türk film
stüdyosu, Kemal Film’in
Nur Baba film seti



Bilindi¤i gibi sinemam›zda 1922 ile
1938 aras›na Muhsin Ertu¤rul ya da Tiyat-
rocular Ça¤› ad› verilir. 

Bu ad›n verilmesindeki neden ise bu dö-
nemde yaln›zca tek bir yönetmenin, o da
Muhsin Ertu¤rul’un olmas›yla ilgilidir.
Muhsin Ertu¤rul, bafl›nda bulundu¤u Da-
rül Bedayi ya da bugünkü ad›yla fiehir Ti-
yatrosu sanatç›lar›yla k›fl›n tiyatro, yaz›n
da bofl zamanlar›n› de¤erlendirmek için
yine ayn› kadroyla filmler yaparak bu dö-
neme ad›n› vermifltir. 

Bu dönem bir bak›ma sinemam›z›n ku-
rulufl, ayaklar› üzerinde durufl y›llar›d›r da.
Sinemam›zda kimi ilkler hep bu dönemde
olmufltur. ‹lk kurtulufl savafl›n› konu alan
filmler, ilk Müslüman Türk kad›nlar›n›n
perdeye ç›kmas›, ilk sesli film, ilk ortak ya-
p›mlar, ilk denemeler vs.

Bu dönemin ilklerinden biri de Türk si-
nemas›ndaki ilk yap›mevi ve stüdyo ile il-
gilidir.

Ülkemizdeki ilk film flirketi 1922 de
Kemal ve fiakir Seden Kardefller taraf›n-
dan kurulan Kemal Filmdir. 

Ayn› zamanda film ithali ve sinema ifl-
letmecili¤i de yapan Kemal Film, önce sir-
kecide Ali Bey ile Kemal Bey sinemalar›n›
iflletmifller, daha sonra Muhsin Ertu¤rul’la
anlaflarak yerli yap›mlara el atm›fllard›r. 

Kemal Film ile Muhsin Ertu¤rul’un yap-
t›¤› ilk film ise ‹stanbul’da Bir Facia-› aflk
ad›n› tafl›r. fiiflli Güzeli diye an›lan Medi-
ha Han›m ad›ndaki bir genel kad›n›n dos-
tu taraf›ndan öldürülmesi, o y›llar›n sessiz,
sakin ve de olaylardan habersiz ‹stan-
bul’unda büyük yank›lar uyand›rm›fl, gaze-
teler bu s›radan olay› günler boyu tefrika
ederek gizemli bir hale sokmufltur. 

Seden kardefllerle Muhsin Ertu¤rul da –
t›pk› bugün oldu¤u gibi- halk›n ilgisini çe-
ken bir olay› film haline getirerek bu ilgi-
den tecimsel aç›dan yararlanmak istemifl-
lerdir. Ve yararlanm›fllard›r da. 

Film de t›pk› gerçek olay gibi büyük il-
gi görmüfl, yapan flirkete hat›r› say›l›r bir
gelir kazand›rm›flt›r.

Seden kardefller bu tecimsel baflar›-

dan güç alarak ifllerini gelifltirmek istemifl-
ler, bunun için de bir stüdyo aray›fl›na gir-
mifllerdir. 

Aran›p da bulunan yer ise; Birinci Dün-
ya Savafl› s›ras›nda orduya giyecek haz›r-
lamak üzere Eyüp Defterdar daki Mensu-
cat Fabrikas› olmufltur. Bu fabrikan›n Di-
kim Pavyonlar›ndan biri kiralanarak stüd-
yo haline çevrilmifltir. 

Bu stüdyoda Türk sinemas›n›n bir bak›-
ma ilk filmleri olarak da adland›r›lacak
Nur Baba, ya da di¤er ad›yla Bo¤aziçi Es-
rar›, ilk Müslüman Türk kad›nlar›n›n, Ne-
yire Nehir ile Bedia Muvahhit’in perdede
gözüktü¤ü, Halide Edip Ad›var’›n ayn› ad-
l› yap›t›ndan sinemaya aktar›lan Ateflten
Gömlek, Sigmuhd Wainberg’in savafl ne-
diniyle yar›m b›rakt›¤› Leblebici Horhor,
K›zkulesinde Bir Facia ve Peyami Sefa’n›n
roman›ndan sinemaya aktar›lan Sözde
K›zla filmi çevrilmifltir.

Sözde K›zlar ile Kemal Film çal›flmala-
r›na sona erdirmek zorunda kal›r. Asl›nda
bu çal›flmalar devam edecekti, fakat bek-
lenmedik bir olay, Türk sinemas›n›n ilk
yap›mevlerinden biri olan Kemal Film’in
sonunu da oluflturur.

Bu beklenmedik olay da Defterdardaki
Mensucat Fabrikas›n›n müdürünün de¤ifl-
mesidir. Yeni müdür, Kemal Filmin elin-
deki 2 nolu pavyonun 48 saat içinde bo-
flalt›lmas›n› için bir uyar›da bulunur., son-
ra da stüdyonun içindeki bütün ayg›tlar›
ya¤murlu bir günde kap›n›n önüne atar. 

Müdürün bu davran›fl› Kemal Filmi hem
moral hem de ekonomik olarak çökertir ve
onlar›n bir süre sinemadan uzaklaflmas›na
zemin haz›rlar.

Kimi kaynaklar yeni müdürün Kemal
Filmden rüflvet isteyip de olumlu yan›t al-
mamas› üzerine böylesine bir eyleme bafl-
vurdu¤unu yazar da, elimizdeki bunu ka-
n›tlayan bir belge yoktur.

Yine kimi söylentiye göre; stüdyodan
yaln›zca ayg›tlar at›lmam›fl, Türk sinema-
s›n›n kimi ilk filmlerinin negatifleri de ge-

lifli –güzel at›larak ya¤mur alt›nda b›ra-
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k›larak yok edilmifltir. ‹kinci olay da yine
bu stüdyo ile ilgilidir.

Kemal Film ile Muhsin Ertu¤rul, ‹stan-
bul’da Bir Facia-› Aflk filminin tecimsel ba-
flar›s›ndan sonra yine kendilerine para ka-
zand›racak bir konuya yönelirler. Yönel-
dikleri kaynak biraz tehlikelidir ama, so-
nuçta göze alacaklar› risk karfl›s›nda, ifl ga-
rantisi de oldukça yüksektir.

Filme alacaklar› eser; Yakup Kadri’nin
Nur Babas›’d›r. Daha önce Akflam gazete-
sinde tefrika edilirken, gelen bask›lar üze-
rine yar›m kalan eser, bir süre sonra kitap
olarak ç›km›fl, yine benzer tepkilerle karfl›-
lanm›flt›r. 

Olay böyle iken, Kemal Film bütün
riskleri göze alarak bu eseri sinemaya ak-
tarmak ister. Ve aktarmaya da bafllar.

Nur Baba’da genel olarak sesi ve kendi
güzel ama flehvet düflkünü olan bir Bekta-
fli fieyhi’nin tekkesini güzel kad›nlar için
bir tuzak olarak kullanmas› anlat›l›r.

Tabii ki bu durum Bektafliler çevresinde
öfke ile karfl›lan›r. Daha önce Akflam ga-
zetesindeki yay›n› tepkileriyle önleyenler
bu kez de Eyüp deki stüdyonun yolunu tu-
tarak benzer bir eylemi yinelerler. Ama bir
grup Bektaflinin tepkisi bu kez sert olur.

Önce stüdyoyu basarak dekorlar› y›k›p
aletleri parçalarlar, setteki aletleri k›rar-

lar, sonra da filmde rol olan oyuncular› bir
hayli h›rpalarlar. 

Öylesine h›rpalarlar ki, bu yüzden Er-
meni oyunculardan Papazyan, filmdeki
kostümü ve makyaj› ile kaçar. Ondan son-
ra, korkusundan ne sette, ne de sinemaya
bir daha asla dönüfl yapmaz. 

Bir y›l sonra Muhsin Ertu¤rul onun ro-
lünü üstlenerek filmi Bo¤aziçi Esrar› ad›y-
la bitirip vizyona sokar. 

Sinemam›z›n Eyüp semtine iliflkin serü-
veni bu kadard›r…

Ama Haliç’te Sütlüce depolar›nda yafla-
nan bir olay vard›r ki, yeri gelmiflken on-
dan da söz edeyim. Bilindi¤i gibi 50’li y›l-
larda belediyeye ait depoda ç›kan yang›n-
da Türk sinemas›n›n üçte ikisi de yok olup
gitmifltir. Bu sinemam›z›n bafl›na gelen en
büyük felaketlerden biri olmufltur. 

Haliç mi sinemay› sevmemifltir, yoksa
sinema m› Haliç’i oras› pek bilinmez.

Birileri ç›k›p, bu iki sevimsiz olguyu,
Eyüp semtinin üzerinden atmay› denese. 

Mesela ayn› yerde, ayn› mekanda Tür-
kiye’in ilk Film Stüdyosunu sembolik de
olsa burada yaflatmay› denese… 

Ne güzel, ne anlaml› olur. 
EYÜP, ülkemizdeki ilk ça¤dafl sanatlar-

dan biri olan sinemaya öncülük yapan bir
semt olmay› da hak etmiyor mu?
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Bo¤aziçi Esrar› (Nur Baba)
1922, Sarmatova, Emin
Beli¤
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Eski 
‹stanbul

Kartpostallar› 
ve Eyüp

Nezih BAfiGELEN

Z

Türkiye’de kültür yay›nc›l›¤›n›n önde gelen isimlerinden birisidir. 1978’de, konusunda ülkemizdeki 
ilk popüler yay›n olan AArrkkeeoolloojjii vvee SSaannaatt DDeerrggiissii’ni ç›kard›. 1982’de kurdu¤u 

AArrkkeeoolloojjii vvee SSaannaatt YYaayy››nnllaarr››’nda yurdumuzun zengin tarihi eserleri, eski uygarl›klar› hakk›nda 
araflt›rma, inceleme, el kitaplar›, kataloglar, gezi rehberleri gibi 21 temel dizi üzerinden 400’e yak›n 

baflvuru eserinin yay›m›n› gerçeklefltirdi. 1986’da Türkiye’nin tarihi, do¤al ve turistik de¤erlerine dönük
hizmet veren görsel doküman arflivini (CCeellssuuss PPiiccttuurree LLiibbrraarryy) oluflturdu. 

Çocuklara yönelik tarihi eserleri ve eski uygarl›klar› sevdirmeyi amaçlayan e¤itici boyama kitaplar› 
projesini bafllatt›. Ülkemiz insan›n› bilinçlendirmeyi amaçlayan kültür turlar› organize etti. 

Yazd›¤› yaz›lar, verdi¤i konferanslar, yay›nlad›¤› kitaplar, düzenledi¤i etkinliklerle arkeolojinin ve eski
eserlerin korunmas›n›n ülkemiz kamuoyunda yer almas›n› sa¤lad›. Bilimsel veriler ve tarihi kaynaklara

dayand›rarak Anadolu’nun en ücra köflelerine de¤in giderek inceleme gezi yaz›lar› yay›nlad›. 
Trakya ve Anadolu’da özellikle Do¤u Anadolu’da yapt›¤› araflt›rmalar ve inceleme gezilerinde pek çok
bilinmeyen kal›nt›, an›t ve arkeolojik yerleflmeyi belgeleyerek bilim dünyas›na tan›tt›. Ülkemizin zengin
kültürel miras›n› sistematik bir flekilde foto¤raflarla belgeledi.  Türkiye ile ilgili eski seyahatname, resim,
belge, kitap ve haritalar› toplad›. Arkeoloji, sanat tarihi, etno¤rafya, turizm, tarihi ve do¤al çevrelerin

korunmas› hakk›nda kitap, makale, proje olarak yay›nlanm›fl bine yak›n çal›flmas› vard›r.
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‹stanbul XIX. yüzy›lda gezginlerin gör-
mek istedikleri en gözde flehirlerden birisi
olmufltur. Bu nedenle de XX. yüzy›l›n ba-
fl›nda ‹stanbul, hakk›nda en fazla eser ya-
z›lm›fl üç büyük Dünya baflkentinin aras›n-
da yer alm›flt›r. Bunun yan›s›ra ‹stanbul’un
foto¤raflar›, panoramalar›, kartpostallar›
da gelen gezginler taraf›ndan büyük bir il-
gi ile al›nm›fl ve gönderilmifltir. 

Osmanl› kartpostal yay›nc›lar› XIX.
yüsy›l›n sonlar›ndan itibaren‹stanbul’un ta-
n›nm›fl stüdyolar›ndan foto¤raf bask›lar›n›
al›p bunlardan çeflitli kartlar üretmifllerdir.

‹stanbul’da kartpostal yay›nlama iflinin
öncülerinden biri, dükkân›n› Pera’da aç-
m›fl olan Max Fruchtermann (1852-
1918)’d›r. Bafllang›çta resim çerçeveleri sa-
tarken, 1890’lar›n ortalar›nda kartpostal
pazarlamaya bafllayan Max Fruchtermann,
kartpostallar›n› önceleri Almanya ve
Avusturya’dan al›rken, çok geçmeden ken-
disi de ‹stanbul’da kartpostal bas›m›na gi-
riflmifltir. Bu iflini 1915’e kadar sürdüren
Fruchtermann’›n de¤iflik konularda 3000
kadar  kartpostal üretti¤i san›lmaktad›r.
Onu E. F. Rochat Moise ‹sraelowich, J.

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

Bu yaz›da kullan›lan
kartpostallar Nezih Baflgelen
Koleksiyonuna aittir.
Sempozyumda verdi¤i bildiride
kulland›¤› resimler içinden
seçilmifltir.

1-2

521



Ludwigsonh, Sarrafian Kardefller, Römm-
ler - Jonas (Dresden), A. Zellich Fils, G.a.
Hodjopoulos, F. Loeffler, S. N. Nicolaie-
vitch, Otto Keil, Bazar de Salonique,
F.A.C., S.H. Weiss, Au Bon Marchée ve
Georges Papantoine, M.j.C. Horticole de
Terapia izler. Bunlar›n ço¤u ‹stanbul’un
belli bafll› an›tlar› ile insanlar›n›n, özellik-
le sokak sat›c›lar›n›n ve kad›nlar›n tipik
kartlar›n› yay›nlam›fllard›r. Kartpostal edi-
törleri böylece, ‹stanbul’un 19. yüzy›l so-
nu ile 20. yüzy›l bafllar› aras›ndaki duru-

muna ait çok zengin görsel belgeler b›rak-
m›fllard›r.

Kartpostal editörleri flehrin adeta tam
bir kültürel ve etnolojik envanterini ç›kar-
m›fl ve araflt›rma enstitüsü gibi titizlikle
belgesel niteli¤inde kart dizileri yay›nla-
m›fllard›r. Bu nedenle de eski foto¤raflar
ve kartpostallar bize ‹stanbul’un XIX. yüz-
y›l sonu ve XX. yüzy›l bafl›na iliflkin her
aç›dan zengin bilgiler vermektedir. Bu re-
simlerde 1894 depreminde, beton yap›lafl-
ma selinin alt›nda ya da Birinci Dünya Sa-
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vafl› sonras›n›n garip yang›nlar›nda yok
olan flark›n büyülü baflkenti ‹stanbul’un,
eflsiz peyzaj›n›n de¤erleri bir belge olarak
yaflamaktad›r. Bu ‹stanbul kartpostallar›
içinde önemli bir grup Alt›n boynuz ola-
rak ünlenmifl Haliç ile Osmanl› kültürü-
nün simgeleflmifl semtlerinden Eyüp’e ait-
tir.

Ad›n› Hz. Muhammed’in sahabilerin-
den olan Eyyüb el-Ensari’den alan Eyüp,
as›rlard›r ‹slam dünyas›n›n önemli ziyaret
merkezlerinden birisidir. Bilindi¤i gibi bu
muhterem sahabi Emevi halifelerinden

Ebu Süfyano¤lu Muaviye zaman›nda 668-
669 y›llar›ndaki ‹stanbul kuflatmas›na ka-
t›lm›fl ve kuflatma s›ras›nda ölmüfltür. ‹s-
tanbul al›nd›ktan sonra Fatih Sultan Meh-
med’in iste¤i üzerine Akflemseddin tara-
f›ndan mezar› bulunmufltur. Mezar›n ol-
du¤u yere Fatih taraf›ndan bir türbe ve
k›blesine de  bir cami yapt›r›lm›flt›r
(1458). 1724’te ‹stanbul’daki büyük cami-
lere Ramazan aylar›nda mahya kurulmas›
için ç›kar›lan ferman üzerine minareleri
y›k›larak iki flerefeli daha yüksek minare-
ler yapt›r›lm›flt›r. III. Selim zaman›nda bir
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depremin ard›ndan minareler d›fl›nda bü-
tün yap› temellerine kadar y›k›lm›fl, Uzun
Hüseyin Efendi gözetiminde 1798 y›lla-
r›nda yeniden yapt›r›lm›flt›r. Cami ald›¤›
bu son flekil ile günümüze kadar gelmifltir.

Özel olarak renklendirilmifl pek çok
eski kartpostalda XIX. Yüzy›l sonlar›na
do¤ru Eyüp Camii ve çevresi görülmekte-
dir. En karakteristik görünümde ortada,
solda Eyüb Camii’nin kubbesi ve iki flere-
feli minareleri görülmektedir. Ön planda
gümrah bir zümrüd yeflilli¤in içinde eski
evler, arkas›nda selviler aras›nda türbele-

rin kubbeleri izlenmektedir. Daha sonra
gerilerde Haliç’in sonu ve Ka¤›thane s›rt-
lar› yer almaktad›r (Örne¤in 18-21 No’lu
kartlar). 

Bir grup kartpostalda ise Eyüp Sultan
Camii’nin iç ve d›fl avlusundan resimlere
yer verilmifltir. O günden bu yana bu
manzarada insan kalabal›¤› d›fl›nda de¤i-
flen bir fley yoktur. 22  No’lu kart›n tam
ortas›nda d›fl avluya aç›lan kesme tafltan
yap›lm›fl an›tsal kap› görülmekte. Sa¤ ta-
rafta Eyüp Sultan türbesinin oldu¤u k›s›m
yer almaktad›r. Resimdeki kad›nlar›n bak-
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t›¤› I. Ahmet taraf›ndan yapt›r›lan hacet
penceresinin yan›ndaki kap›dan as›l tür-
beye geçilmektedir. 1458 y›l›nda Fatih ta-
raf›ndan yapt›r›lan türbe kefeki tafl›ndan
sekiz köfleli ve tek kubbelidir. II. Mahmut
zaman›nda esasl› bir tamir görmüfltür. ‹çi
ve d›fl› çeflitli devirlere ait çinilerle kapl›-
d›r. Türbeyi ziyaret belli bir usul içerisin-
de yap›l›r. Merkad›n ayak ucunda dua
edilir ve kap›dan ç›k›lmadan arka dönül-
mez. Sandukan›n ayak ucundaki kuyunun
kabrin bulundu¤u s›radaki p›nar oldu¤u

kabul edilir ve kalb hastalar›na iyi geldi¤i-
ne inan›l›r. Eyüp Sultan Türbesi bugünün
‹stanbulu’nda da önemini korumakta, in-
sanlar›m›z›n dileklerde bulundu¤u, adak
adad›¤›, iyi kötü günlerinde gitti¤i önem-
li bir dini merkez durumundad›r. Resmin
solunda dört taraf›nda, çeflmeler bulunan
etraf› parmakl›klarla çevrili bölüm görül-
mektedir. ‹çinde baz› mezarlar›n bulun-
du¤u bu yer de ziyaret edilir ve çeflme su-
lar›n›n flifal› oldu¤una inan›l›r. Ayr›ca ye-
menili han›m›n önünde durdu¤u ulu ç›nar
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da as›rlard›r iç avluda yer almaktad›r.
(Bkz. 22-27 No’lu kartlar).

Eyüb’ün Bostan ‹skelesi’ne giden yol
kesimi ve çevresindeki yap›larda eski
Eyüp kartlar›nda çokça yer alm›flt›r. Gü-
nümüzde de de¤iflen do¤al çevre d›fl›nda,
bu manzaran›n yap›lar›n› görmek müm-
kündür. 14-15. kartlarda yafll› adam›n
önünde durdu¤u yap›, III. Selim’in annesi
Mihriflah Sultan taraf›ndan yapt›r›lan se-
bildir. Rokoko üslubun Türk mimarisin-
deki ilginç örneklerinden birisidir. Mima-
ri aç›dan Hamidiye sebil ile yak›n benzer-
likler göstermektedir. Mihriflah Sultan
1805’te öldü¤ünde buraya yapt›rd›¤› tür-
beye gömülmüfltür. ‹mareti de burada yer
almaktad›r. Resmin ortas›nda Haliç ve ge-
risinde Sütlüce’ye bakan s›rtlar görülmek-

tedir. (9-17. No’lu kartlar genel görünüm-
den Eyüp Camii’ne, Bostan ‹skelesi ve
civar› ile ilgilidir.)

En karakteristik Eyüp kartlar›nda ise
eski mezarl›k görünümleri, Piyer Loti’den
Haliç’e ve ‹stanbul’a bakan resimler-
i bulunmaktad›r. Bu resimleri  san›r›z en
iyi, bu görünümlerin gerçe¤ini görüp ta-
d›na varan Edmondo De Amicis’in sat›rla-
r› yeterince aç›klayabilir:

“Ya Eyüp mezarl›¤› nas›l unutulur? Oraya
bir akflam gurup vaktinde gittik ve haf›zamda hep
o gün gördü¤üm gibi güneflin son ›fl›klar›yla ay-
d›nlanm›fl olarak kald›. Hafif bir kay›k bizi Ha-
liç’in nihayetine götürdü ve Osmanl›lar›n ‘mu-
kaddes toprak’›na iki yan› kabirlerle çevrilmifl pek
meyilli bu yoldan ç›kt›k. Bu saatte bütün gün me-
zarlarda çal›flan ve büyük kabristan› çekiç sesiy-
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le dolduran tafl yontucular› b›rak›p gitmifllerdi,
ortal›k ›ss›zd›... Bu fevkalade bir sessizli¤e gömül-
müfl aristokratik bir mahalle gibi, uhrevi bir hü-
zünle beraber dünyevi bir hürmet hissini ilham
eden bembeyaz, gölgeli ve flahane bir güzelli¤e sa-
hip bir mezar flehridir. Mezarl›k bahçelerindeki
yeflilli¤in çelenkler ve demetler halinde sarkt›¤› ve
üzerinden akasya, mefle, merdin dallar›n›n yük-
seldi¤i beyaz duvarlar›n ve parmakl›klar›n içine
geçiyor ve türbelerin kemerli pencerelerini yald›zl›
demir dantellerin aras›ndan, tatl› bir ziyaret için-
de, a¤açlar›n yeflil gölgeleriyle boyanm›fl mermer
lahitleri görüyoruz. ‹stanbul’un baflka hiçbir ye-

rinde ölüm tasvirini güzellefltiren ve korkmadan
seyrettiren Müslüman sanat› bu kadar zarafetle
gözler önüne serilmez. Dudaklarda hem dua hem
tebessüm uyand›ran hüzün ve zerafet dolu bir
kabristan, bir saray, bir bahçe bir mabeddir bu.
Her tarafta as›rl›k selvilerin gölgeledi¤i içinden
y›lankavi yollar›n geçti¤i sulara dalmak için yol
boyunca  toplan›yormufl gibi gelen mezar taflla-
r›yla beyazlaflm›fl mezarl›klar uzan›r. Birçok kö-
fleden çal›lar› aralay›nca, sa¤ kolda birbirinden
aralay›nca, sa¤ kolda birbirinden ayn› bir s›ra
mavimsi flehir gibi görünen uzaklardaki ‹stanbul,
afla¤›da, güneflin son ›fl›¤›n›n parlad›¤› Alt›nboy-
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nuz, karfl›da Sütlüce Hal›c›o¤lu, Piri Pafla, Has-
köy semtleri ve daha uzakta bu dünyan›n renkle-
rine benzemeyen belirsiz ve ölgün sonsuz bir renk

tatl›l›¤› içinde kaybolmufl büyük Kas›mpafla sem-
ti ve hayal meyal Galata görülür.” (Bkz. 1-2
ve 28-32 No’lu kartlar)
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KÜTÜPHANES‹ II. ABDÜLHAM‹D
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EYÜP BAYTAR ve ECZACI
ASKER‹ RÜfiD‹YES‹

Esma ‹GÜS PARMAKSIZ

Z

1972 y›l›nda ‹stanbul’da do¤an Esma ‹güs Parmaks›z, 
1990 y›l›nda Özel Akasya Koleji’nden mezun olmufltur. 

1996 y›l›nda ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde Lisans e¤itimini
tamamlad›ktan sonra, Y›ld›z Teknik Üniversitesi Müzecilik Yüksek Lisans Program›na kaydolmufltur.

1999 y›l›nda ad› geçen yüksek lisans program›ndan, 
‘’Ankara, ‹stanbul, ‹zmir Resim Heykel Müzelerindeki 1914 Kufla¤› Eserlerinin De¤erlendirilmesi” 

adl› tez bafll›¤› ile mezun olmufltur. Y›ld›z Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Mimarl›k Tarihi ve Kuram› program›ndaki doktora e¤itimi ise halen devam etmektedir. 

Ayr›ca 1997 y›l›ndan beri de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde 
Araflt›rma Görevlisi olarak çal›flmaktad›r. 

Araflt›rmac›n›n ilgili oldu¤u konular, XIX. Yüzy›l Osmanl› Modernleflmesi 
ve bu konuyla ilintili olarak, XIX. Yüzy›l Osmanl› E¤itim Sistemi ve E¤itim Yap›lar›d›r.  
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Tebli¤ konumuzun bafll›¤›n› oluflturan
Eyüp Baytar ve Eczac› Askeri Rüfldiyesi, II.
Abdülhamid Döneminde, 1884 y›l›nda
Eyüp’de bulunan  ‹plikhane-i Amire Bina-
s›nda e¤itim hayat›na bafllam›flt›r.

Eyüp Baytar ve Eczac› Mektebi, Askeri
Rüfldiye niteli¤inde bir e¤itim kurumu ol-
du¤u için öncelikle sivil ve askeri rüfldiye-
lerin, e¤itim serüvenimiz içerisinde ne ifa-
de etti¤ini genel hatlar›yla tan›mlaman›n
yerinde olaca¤› kanaatindeyiz.

XIX. yüzy›lda Avrupa’da ve Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nda e¤itim kavram›n›n,
devletin üstlenmek zorunda oldu¤u kamu-
sal hizmet özeli¤i siyasi erk taraf›ndan an-
lafl›lm›fl1 ve bu konuda etkileri günümüze
kadar süren kal›c› çal›flmalar yap›lm›flt›r2.
Bu ba¤lamda, Sultan II. Mahmud saltana-
t›n›n son y›llar›nda, ça¤dafl› devlet adam-
lar› gibi, ‹mparatorlu¤unun önemli sorun-
lar›ndan birini oluflturan e¤itim problemi-
ne titizlikle de¤inmifl, e¤itim kavram› ile
ilgisi olan kiflilerden sorunu çözmek ad›na
lahiyalar3 haz›rlamalar›n› istemifltir. Bu
do¤rultuda, s›byan mekteplerinin geliflti-
rilmesi, s›byan mekteplerinin üzerinde
olan ve yüksekokullara ö¤renci yetifltiren
orta basamak e¤itim kurumlar›n›n (rüfldi-
yeler) aç›lmas› fikri 1838 y›l›nda benim-
senmifltir4. (Sakao¤lu;1992:377) S›byan
mekteplerinin üzerinde olan ve çocuklara
ergenlik ça¤›na kadar e¤itim verecek olan
bu okullar, Sultan II. Mahmud taraf›ndan
Rüfldiye olarak adland›r›lm›flt›r. (Tekeli ve
‹lkin;1993:62) ‹hsano¤lu’nun da ifade etti-
¤i gibi; Rüfldiye Mektebi terimi Sultan II.
Mahmud devrinde ilk ortaya at›ld›¤›nda,
daha çok bir e¤itim modelini ça¤r›flt›r-
maktad›r. 1838’de Mekatib-i Rüfldiye Ne-
zareti kurulurken bunun yeni e¤itim siste-
mini temin edecek bir müdürlük gibi dü-
flünüldü¤ü anlafl›lmaktad›r. (‹hsano¤-
lu;2003:373) 

Osmanl› e¤itim sisteminde, sivil rüfldi-
yelerin aç›lmas› ç›kar›lan bir fermanla, ilk
kez 1839 y›l›nda gerçeklefltirilmifltir. Fer-

man do¤rultusunda, Sultan Ahmed Camii
Hünkar Kasr›’nda MMeekktteebb--ii MMaaaarriiff--ii AAddllii--
yyee ve Süleymaniye Külliyesi Tafl Mek-
tep’te MMeekktteebb--ii UUlluumm--uu EEddeebbiiyyee adl› iki
rüfldiye e¤itime bafllam›flt›r.     

II. Mahmud’un 5 fiubat 1839 y›l›nda ya-
y›nlam›fl oldu¤u fermanla, s›byan mektep-
lerinin ›slah›na yard›mc› olmas› için, ku-
rulmas›na izin verilen rüfldiyelerin, statü-
sünün bugün için tam bir karfl›l›¤› bulun-
mamaktad›r. Ancak rüfldiyeleri; s›byan
mektepleri üstünde, yüksek okullara haz›r-
lay›c› ve 1869 Maarif-Umumiye Nizam-
namesi düzenlemesinden sonra da idadile-
rin alt›nda faaliyet gösteren orta basamak
e¤itim kurumlar›d›r diye tan›mlamak
mümkündür. E¤itim tarihimiz içerisinde
ilk kez 1845 y›l›nda Muvakkat Maarif
Meclislerince rüfldiye mekteplerinin tan›-
m› yap›lm›fl ve rüfldiyelerin ifllevleri aç›kça
belirtilmifltir. Buna göre rüfldiyeler, s›byan
okullar›n›n üstünde Darülfünuna ö¤renci
yetifltiren orta dereceli okullard›r. (Koda-
man;1991:92) 

Rüfldiyeler, 1847 y›l› itibar› ile ilk me-
zunlar›n› vermifltir. Rüfldiye mezunlar›
mezuniyet sonras›nda devlet memurlu-
¤unda görev almakta ve sivil yaflama yö-
nelmekteydiler. Oysaki XIX. yüzy›lda
modernleflmekte olan Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’nun askeri birimlerinin, ara eleman
olarak çal›flacak yetiflmifl ve en az orta e¤i-
tim düzeyinde e¤itim alm›fl zabite ihtiyac›
vard›. Bu ihtiyaçtan dolay›, 1875 y›l›nda
askeri idadilere ö¤renci haz›rlayan Mah-
rec-i Mekatib-i Askeriye adl› e¤itim kuru-
mu kald›r›lm›fl ve bu okulun yerine askeri
rüfldiyeler kurulmufltur 

Mehmed Esad Bey, Mirat-› Mekteb-i
Harbiye adl› eserinde askeri rüfldiyeler ko-
nusunda flu bilgileri vermektedir: Öncele-
ri idadi okullar›nda nizami olarak mevcut
dört s›n›ftan baflka bir de ihtiyat birinci ve
ikinci, seneleri ad› ile iki s›n›f daha bulu-
nurdu. Bu s›n›flar, idadi birinci senelerine
kaynak olmak üzere, leyli (gece) olarak

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

1  XIX. yüzy›lla birlikte
modernleflen ve merkezileflme
sürecine giren Avrupa Devlet-
leri’nde ve Osmanl› ‹mparator-
lu¤u’nda, e¤itime önem verilmesinin
nedenleri k›saca; e¤itimin siyasi en-
doktrinasyon sürecini kolaylafl-
t›r›c› özelli¤i ve de¤iflen dünya
düzeninin yani modernleflen toplum
yap›s›n›n gere¤i olarak devletlerin
üstlendikleri kamusal hizmetlerde
(sa¤l›k, e¤itim, ulafl›m vb..) e¤itim-
li kiflilere ihtiyaç duymalar› olarak
tan›mlanabilir.

2 Avrupa ve Osmanl› ‹m-
paratorlu¤unda e¤itim konusunda
yap›lan kal›c› en önemli çal›flma,
zorunlu ilkö¤retime geçilmesidir.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda, 1876
y›l›nda ç›kar›lan Kanuni Esasi’nin
114. maddesi ile ilkö¤retim zorunlu
hale getirilmifltir.       

3 LLaahhiiyyaa:: Hat›rlanacak fley,
hat›ra gelen anlam›ndad›r. Os-
manl›  diplomasi dilinde lahiya;
rapor ve taslak olmak üzere iki ay-
r› belge cinsi için kullan›lm›flt›r.
BBkkzz.. Gülmisal Emiro¤lu,, IIII.. AAbb--
ddüüllhhaammiidd DDöönneemmii LLaahhiiyyaallaarr››nnddaa
EE¤¤iittiimm vvee ÖÖ¤¤rreettiimm MMeesseelleelleerrii, s:8,
(Bas›lmam›fl Yüksek Lisans Tezi,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 1996.) 

4 Niyazi Berkes, rüfldiyelerin
aç›lma amac›n›n T›bbiye ve Har-
biye gibi yüksekokullara ö¤renci
yetifltirmenin yan› s›ra s›byan
mektepleri için ö¤retmen yetifltirmek
olarak da belirtmektedir. BBkkzz..

Niyazi Berkes, TTüürrkkiiyyee’’ddee
ÇÇaa¤¤ddaaflflllaaflflmmaa, Yay. Haz: Ahmet
Kuyafl, s:183, ‹stanbul: Y.K.Y.
Yay›nlar›, 2003.  
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düzenlenip kurulmufltu ve dersleri ile bü-
tün düzenleme ifllemleri idadi görevlileri
taraf›ndan yürütülürdü. Fakat bu ihtiyat s›-
n›flar› idadi s›n›flar›n›n gelece¤ini o kadar
sa¤layamad›lar. (Komisyon;2000:16) 

Askeri rüfldiyelerin aç›lmas› ve bu okul-
lar›n ihtiyac› olan binalar›n yap›labilmesi
için gerekli olan ödenek, Paris’te bulunan
Mekteb-i Osmani’nin kapat›lmas› ile sa¤-
lanm›flt›r. Tophane’nin Seraskerli’¤in ve
Maarif’in Mekteb-i Osmani için ödenekle-
rinden ay›rd›klar› toplam 150.000 Frank,
Askeri Rüfldiyelerin tahsisat› için kullan›l-
m›flt›r. Böylece Paris’te 150.000 Franga an-
cak 60 ö¤renci okutulurken, 1875 y›l› iti-
bar› ile ‹stanbul’da 9 askeri rüfldiye5 aç›l-
m›fl ve bu okullarda 40000’e yak›n ö¤renci
e¤itim f›rsat›n› yakalayabilmifltir. (Er-
gin;1941:422) 

Askeri Rüfldiyelerin, ö¤retim eleman›
kadrosunda asker ö¤retmenlerin bulunma-
s›ndan dolay› bu okullar sivil rüfldiyelere
göre daha disiplinliydi. Ders programla-
r›nda; Tarih, Co¤rafya, Yabanc› Dil,
Arapça, ‹mla, Osmanl›ca ve ‹lmihal ders-
leri bulunmaktayd›. 

Askeri rüfldiyelerde okutulan Osmanl›
Tarihi ders kitaplar›nda, özellikle II. Ab-
dülhamid Döneminde Türk Kavmi ve pa-
gan dönem Türk Mitolojisi ayr›nt›l› olarak
ifllenmifltir. Ayr›ca ulus olma bilinci ve
Türk-‹slam Ulusuna ait bir fert olma guru-
ru da belirgin bir flekilde ifade edilmifltir.
(Oytun;2002:49)

1877 y›l› Salnamesine göre askeri rüfldi-
yelerde; 63 ö¤retmen, 12 dahiliye zabiti
ve 1465 ö¤renci bulunmaktayd›. 1891 y›-
l›na kadar askeri rüfldiyelerin hepsinde
e¤itim ve ö¤retim dört y›l olarak düzen-
lenmifl ancak 1892 y›l› itibari ile ‹stan-
bul’da e¤itim süresi üç y›la indirilmifltir.
Taflra da bulunan askeri rüfldiyelerde ise
üç y›ll›k e¤itime 1898 y›l›nda geçilmifltir.
Ayr›ca imparatorlu¤un Türkçe’nin anadil
olmad›¤› topraklar›nda, çocuklara Türkçe
ö¤retmek amac›yla bu bölgelerde aç›lan

rüfldiyelere, Türkçe haz›rl›k (ihtiyat ) s›n›-
f› eklenmifltir6. 

Askeri Rüfldiyeler, 1912-1913 tarihli
Balkan Savafl› s›ras›nda e¤itim hizmetini
noktaland›rm›fl ve kapat›lm›flt›r. 

XVIII. yüzy›l ve XIX. yüzy›l›n bafllar›n-
da Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda, görülen
e¤itimde modernleflme çabalar›, Abdülha-
mid Döneminde de sürmüfl, hatta ivme ka-
zanm›flt›r. Abdülhamid Dönemi Yönetimi
taraf›ndan ülke ad›na yap›lacak her tür dü-
zenleme ve iyilefltirmenin, ancak bilim ve
e¤itim (ulum ve maarif) kuvvetiyle gerçek-
leflece¤inin anlafl›lmas›yla, Maarif ve Ma-
arifin sorunlar› üzerinde önem ve titizlikle
durulmufltur.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda 1878 son-
ras›nda elde kalan topraklar›n büyük bir
bölümündeki halk,  Müslümanlardan olufl-
maktayd›. Ancak ‹mparatorluk dahilindeki
Müslüman unsurlar›n birbirlerinden çok
farkl› bir inanç manzumesi içinde oldukla-
r› da rejimin çözmek zorunda oldu¤u bir
di¤er problemi teflkil etmekteydi. Çok
geçmeden bu farkl› unsurlar› bir arada bu-
luflturman›n tek adresinin dini ve seküler
ö¤elerin birlikte yer ald›¤› modern e¤itim
sistemi oldu¤u anlafl›lm›flt›r. Bu dönem
devlet adamlar›n›n dilinden düflürmedi¤i
‘’Her köye bir mektep ve bir mescit’’ sözü-
nü bu manada anmak gerekir. (Çetinsa-
ya;2001:271) 

E¤itim kurumlar› için yeni okul binalar›
infla etmek finans aç›s›ndan Osmanl› Ma-
arifinin Tanzimat ve II. Abdülhamid Dö-
neminde, çözmek zorunda oldu¤u hayati
sorunlardan biridir. Tanzimat Döneminde
genelde okullar için yeni binalar infla edi-
lememifl, eldeki mevcut binalarda, özellik-
le de 20-30 odal› konaklarda e¤itim sürdü-
rülmüfltür. Ancak II. Abdülhamid Dönemi
e¤itim sisteminde, e¤itim kurumlar› için
müstakil ve modern e¤itimin ihtiyaçlar›na
cevap verebilecek düzeyde okullar›n infla
edilmesinin gereklili¤i anlafl›lm›flt›r. Al›-
nan tedbirler gere¤ince,  ‹btidai Mektep-

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

5 1875 y›l›nda ‹stanbul’da
aç›lan ilk askeri rüfldiyeler; Gül-
hane, So¤ukçeflme, Fatih,
Kocamustafapafla, Befliktafl, Top-
tafl›, Paflakap›s›, Hasköy ve
Kas›mpafla’d›r.

6 Osman Nuri Ergin, Askeri
Rüfldiyelerin e¤itim süresinin ilk
aç›ld›klar› zaman 3 y›l daha son-
ra ise 4 y›l oldu¤unu belirtmek-
tedir. BBkkzz.. Osman Nuri Ergin,
TTüürrkk MMaaaarriiff TTaarriihhii,C:III, s:423,
‹stanbul: Osmanbey Matbaas›,
1941. 
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lerinin infla masraflar›, Vilayet Maarif
Meclislerince üstlenilmifl, Orta ve Yükse-
kö¤retim kurumlar›n›n infla masraflar› ve
di¤er giderleri ise 10 Mart 1884’de ç›kar›-
lan, Maarif-i Hisse-i ‹anaesi adl› vergiden
karfl›lanmaya çal›fl›lm›flt›r. Yukar›da söyle-
neler çerçevesinde, II. Abdülhamid Döne-
minde aç›lan  Eyüp Baytar ve Eczac› Aske-
ri Rüfldiyesi için yeni bir okul yap›s›n›n
tahsis edilmemesi ve  okulun bir fabrika
binas› içerisinde teflkilatland›r›lm›fl olmas›
dönemin e¤itim anlay›fl› ile paralellik gös-
termemektedir. 

Eyüp Baytar ve Eczac› Askeri Rüfldiye-
sine ‹plikhane-i Amire Binas›nda konufl-
land›r›lmas› ve ‹plikhane-i Amire’nin
Eyüp’ün kaybolan tafl›nmaz de¤erlerinden
biri olmas› nedeniyle, sanayileflen Osman-
l›’n›n ilk fabrikalar›ndan biri olan bu  yap›-
dan k›saca da olsa bahsetmenin gerekli ol-
du¤u kanaatindeyiz. 

‹plikhane-i Amire; 1827 y›l›nda Eyüp
Bahariye mevkiinde, Haliç k›y›s›nda Hati-
ce Sultan ve Hançerli Fatma Sultan Saray-
lar›n›n arsalar›n›n üzerinde kurulmufltur.
(Haskan;1996:387) Günümüzde ‹plikha-
ne-i Amire ve Eyüp Baytar ve Eczac› Mek-
tebinin arsas›n›n bir bölümünde Eyüp Li-
sesi bulunmaktad›r.(FFoottoo¤¤rraaff 11 vvee 22) 1922
y›l› kadastro planlar›nda görülen ‹plikha-
ne-i Amire, belirlenemeyen bir tarihte y›-
k›lm›fl, y›k›ld›ktan sonra da arsas› bölüne-
rek sat›lm›flt›r. Arsan›n bir bölümüne 1972
y›l›nda Eyüp Lisesi bir bölümüne de Baha-
riye Mensucat Santral Fabrikas› ve ‹ngiliz
Santral Dikifl Fabrikas› yap›lm›flt›r. Fabri-
kalar›n bulundu¤u bölüm, 1988 y›l›nda
Haliç ve çevresi düzenleme çal›flmalar› so-
nucunda park olarak düzenlenmifltir.
(Çiftçi;2004:284)  ‹plikhane arsas›n›n di-
¤er bölümüne 1972 y›l›nda infla edilen
Eyüp Lisesi, günümüzde e¤itim faaliyetine
devam etmektedir.

‹plikhanenin inflas›na, 1826 (Hicri
1826/27) y›l›nda II. Mahmud Dönemi’nde
bafllanm›fl ve 26 Ocak 1828 (Hicri 9 Re-

cep 1243) y›l›nda tamamlanm›flt›r. Yap›-
n›n mimar› Kirkor Kalfad›r. Fabrika; do-
nanmadaki gemilerin yelken gereksinimi-
ni karfl›lamak, yeni kurulan Asakir-i Man-
sure-i Muhammediye için yazl›k elbise ve
iç çamafl›r› üretmek amac›yla Evkaf-› Hü-
mayun Nezareti’ne ba¤l› olarak kurulmufl-
tur. ‹plikhane-i Amire’nin ilk müdürü
(Fabrika Emini) La¤›mc›bafl› Kara Osman-
zade Yakup A¤a’d›r.  (Dölen;1992:398)
Kuruluflu öncesinde vardiya bafl›na 114 ifl-
çi ve 11 at ile çal›flmas› öngörülen fabrika,
65 iflçi ve 12 at ile çal›flmaya bafllam›flt›r.
1830’larda tam kapasite ile çal›flmaya bafl-
layan fabrikada, yaklafl›k olarak 110 iflçi
çal›flm›fl, y›ll›k iplik üretimi de 80.000 kg
dolaylar›na ulaflm›flt›r. Bunun bir bölümü
fabrika içersinde ifllenmifl, bir bölümü de
d›flar›ya sat›lm›flt›r. Bafllang›çta kar eden
fabrika, Feshane ve Hereke gibi yeni fab-
rikalar›n kurulmas› ve yelkenli gemilerin
tafl›mac›l›k sektöründe ortadan kalkmaya
bafllamas› üzerine eski önemini yitirmifltir.
Fabrikan›n 1869-70 y›l›nda çal›flt›¤› bilin-
mektedir.  (Dölen;1996:185)

‹plikhane-i Amire Binas›nda üretim
durduktan sonra, mevcut yap› 1876-1877

E Y Ü P S U L T A N  S E M P O Z Y U M U  I X
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Osmanl›-Rus Savafl›nda, 1500 yatakl› has-
tane olarak hizmet vermifltir. Hastanenin
Humbarac› K›fllas›na tafl›nmas›ndan sonra
yap›, II. Abdülhamid Dönemi’nde 1884
y›l›nda Eyüp Baytar ve Eczac› Askeri Rüfl-
diyesine tahsis edilmifl ve 1906 y›l›na ka-
dar e¤itime devam etmifltir.  I. Dünya Sa-
vafl› sonras› 1921 y›l›na kadar tekrar hasta-
ne olarak kullan›lan ‹plikhane-i Amire Bi-
nas›, 1921’den sonra göçmenler için misa-
firhane olarak kullan›lm›fl, 1924 y›l›nda da
3. Kolordu Komutanl›¤›na tahsis edilmifl-
tir. (Çiftçi;2004:284) 

‹plikhane-i Amire’den k›saca bahsettik-
ten sonra, konumuzun görsel malzeme
kayna¤›n› oluflturan Washington Kongre
Kütüphanesi II. Abdülhamid Foto¤raf Al-
bümünden bahsetmek anlaml› olacakt›r. 

1893 y›l›nda Washington Kongre Kü-
tüphanesine, 1894 y›l›nda ise Londra Bri-
tanya Müzesine II. Abdülhamid taraf›ndan
gönderilen ve 51 albümden oluflan bu ko-
leksiyon, Osmanl› ‹mparatorlu¤unun
Otoportresidir. (Deringil;1992:153) Al-
bümlerde toplam olarak 1824 foto¤raf yer
almaktad›r.(FFoottoo¤¤rraaff 33) Foto¤raflar›n tari-
hi 1880-1893 aral›¤› olup,  albümde fo-
to¤raf› çekenin kim oldu¤u da belirtilmifl-
tir. Foto¤raflar›n önemli bir k›sm› Abdul-

lah Biraderler taraf›ndan çekilmifltir. Föbüs
ve Sebah Joalllierin de adlar›na albüm
içinde rastlanmaktad›r.

Foto¤raflar dört ana kategoriyi kapsa-
maktad›r. I. Kategori; Görünüfller, Bizans
ve Osmanl› An›tlar›d›r. II. Kategoride;
Harbiye, Bahriye ve Askeri Sinai Kurulufl-
lar›n görüntüleri vard›r. III.de; Atlar, Yat-
lar ve Has Ah›rlar gösterilir. Son kategori
ise  ‹mparatorlukta ki E¤itim Kurumlar›n›n
görüntüleridir.  

Albüm, 1988 y›l›nda Carney, fiinasi
Tekin ve Gönül Alpay Tekin’in editörlü-
¤ünü yapt›¤› bir yay›nla dünyaya tan›t›l-
m›flt›r. Koleksiyonun önemini ad› geçen
araflt›rmac›lar flöyle tan›mlamaktad›r: Kül-
türel olarak gönderilmifl olan bu otoport-
re, ‹slam Dünyas›ndan bütün dünyaya tefl-
hir edilen ilk görüntülü rapordur ve dola-
y›s›yla emsalsiz önemli bir vakad›r. (De-
ringil;1992:153)

II. Abdülhamid Foto¤raf Albümü, Os-
manl›n›n adeta modern dünyaya aç›lan
penceresidir. Koleksiyon;  Osmanl› Mo-
dernleflmesinin nas›l bir okuma prati¤i
içerdi¤ini anlamak, di¤er bir deyiflle de
XIX. yüzy›l Osmanl›s›n›n d›fl dünyay› ve
kendini nas›l alg›lad›¤›n› çözümleyebil-
mek aç›s›ndan baflvurulmas› gereken
önemli bir kaynakt›r. 

II. Abdülhamid Döneminde Osmanl›
‹mparatorlu¤u, d›fl iliflkilerinde dünyaya
olumlu bir görüntü sunma çabas› içinde-
dir. Bunda Osmanl›’n›n XIX. yüzy›lda Bat›
karfl›s›nda bozulmufl olan imaj›n› tekrar te-
lafi etmek istemesi önemli bir etkendir.
Osmanl› ‹mparatorlu¤u, Avrupa ve Ameri-
ka gibi modern bir yaflam tarz› içinde ol-
du¤unu, bat› toplumlar›n›n yaflamlar›nda
referans ald›klar› noktalar›n kendi toplu-
munda da varl›¤›n› ve görünürlü¤ünü ifade
etmek amac›yla Amerika ve ‹ngiltere’ye
ad› geçen albümleri imaj düzeltimi ad›na
göndermifltir. 

Baflbakanl›k Osmanl› Arflivinde bulu-
nan Miladi 2 Aral›k 1892 Çarflamba (Hic-

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

Foto¤raf 3- Washington
Kongre Kütüphanesi II.
Abdülhamid Foto¤raf Al-
bümü Kapa¤›
Washington Kongre
Kütüphanesi Fotograf
Albümüne LOT 9513,
No:1a referans› ile
kay›tl›d›r. Deri kapa¤›n
üzerinde II. Abdülhamid’in
tu¤ras›, kenarlar›nda ise
y›ld›z ve ay motifleri
bulunmaktad›r.
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ri 12/R/1310) tarihli  belgenin, Washing-
ton Kongre Kütüphanesi ve Londra Bri-
tanya Müzesine gönderilen II. Abdülha-
mid Albümünün, foto¤raf çekimlerinin
yap›lmas›na gereken izni sa¤layan resmi
evrak oldu¤unu düflünmekteyiz7. (BBeellggee11)

Belgenin içeri¤i; Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’nda bulunan tüm Askeri Okullar›n cep-
he görünümlerinin, planlar›n›n ve her
okuldan seçilecek fizi¤i düzgün iki ö¤ren-
cinin foto¤raf›n›n çekilmesinin emridir.

Foto¤raflar› çekmekle de Ressam (Foto¤-
rafç›) Abdullah Efendi görevlendirilmifltir.
Washington ve Londra II. Abdülhamid
Albümlerinde de; okullar›n cephe görü-
nümleri, planlar› ve ö¤renci foto¤raflar›
bulunmaktad›r. Belgenin tarihinin 1892,
albümlerinde 1893 y›l›nda Washington
Kongre Kütüphanesi’ne 1894 y›l›nda ise
Londra British Müzesine gönderilmifl ol-
mas› ve foto¤raflar›n büyük bir k›sm›n›n
da Abdullah Biraderler taraf›ndan çekilmifl

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

7 Selim Deringil de yukar›da
bahsedilen belgeye ulaflm›fl ve bel-
genin, II. Abdülhamid Albümünün
foto¤raf çekimleri ile ilgili  belge ol-
du¤unu ifade etmektedir. BBkkzz.
Selim Deringil, ‹‹kkttiiddaarr››nn SSeemmbbooll--
lleerrii vvee ‹‹ddeeoolloojjii IIII.. AAbbddüüllhhaammiidd
DDöönneemmii ((11887766--11990099)), s:225
(Dipnot 10), ‹stanbul:Y.K.Y.,
2002 

Belgenin asl›na ulaflmak için
BBkkzz..

B.O.A., FFoonn KKoodduu: Y.M.T.V
(Y›ld›z Tasnif Mütenevvi
Maruzat Evrak›)),, DDoossyyaa NNoo: 70.
GGöömmlleekk NNoo: 67 (Hicri. 12/R1310
Tarihli) 
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Belge 1

FFoottoo¤¤rraaff 44-- Eyüp Baytar
Eczac› Askeri Rüfldiyesinin
Deniz Taraf›ndan Görün-
tüsü. Washington Kongre
Kütüphanesi Foto¤raf Al-
bümüne LOT 9519,
No:11 Referans› ile kay›t-
l›d›r. Foto¤raf› çeken
Föbus (Fhebus)’tur. Foto¤-
raf›n alt›nda EEyyüübb BBaayyttaarr
EEcczzaacc›› MMeekktteebb--ii  RRüüflflddiiyyee--
ii AAsskkeerrii fifiaahhaannee’’nniinn DDeenniizz
CCiihheettiinnddeenn GGöörrüünnttüüssüü
yazmaktad›r.



olmas›, yukar›da belirtti¤imiz olas›l›¤›
kuvvetli hale getirmektedir. 

Belgenin Osmanl›ca’dan günümüz
Türkçe’sine transkripte edilmifl hali afla¤›-
daki gibidir: 

MMaakkaamm--›› SSeerraasskkeerrii
MMeekkttuubbii KKaalleemm
DDeevvlleettllii EEffeennddiimm HHaazzrreettlleerrii
Bilumum Mekatib-i Askeriye-i fiahane’nin fo-

to¤raf resimleriyle inflaat planlar›n›n ve mekteblere
müdavim bulunan flakirdan›n en mütenasibü’l-aza
olanlar›ndan ikifler efendinin kezalik foto¤raf re-
simlerinin mümkün mertebe müsavi k›tada olmak
üzere tanzim ve takdimi muktezâ-y› irade-i seniy-
ye-i hilâfet-penahiden buludu¤unu taraf-› devletle-
rinden tebli¤ buyurularak zikr olunan plan ve re-
simlerin tûlleri k›rkbefler ve arzlar› otuzar santimet-
re olmak üzere tanzim ettirilerek irsali ve masâr›f-›
vak›as›n›n mektebler masar›f-› müteferrikas›na id-
hâli mekatib-i mezkure müdürlüklerine iflar k›l›nd›-
¤› beyan›yla masar›f-› mezkurenin kabulü hususu-
nun mezkur mekteblerin mensub olduklar› Ordu-y›
Hümayunlar müfliriyet-i celilelerine iflar› ve Dersa-
adet Mekteb-i ‹dadisinin resmini almak üzere Res-
sam Abdullah Efendi’nin dahi mektebe izam› Me-

kâtib-i Askeriye-i fiahane Nezaret-i Celilesinden
bâ-tezkire izbar k›l›nm›fl olmakla bu babda ve res-
sam-› muma-ileyhin mekteb-i mezkure izam› hak-
k›nda emr ve irade-i seniyye-i cenab-› hilafet-pe-
nahi ne merkezde fleref-efzâ-y› sunuh ve sudur bu-
yurulur ise mantûk-› âlîsi infaz olunaca¤› beya-
n›yla istizana ibtidâr k›l›nd› ol babda emr u fer-
man hazret-i men lehü’l-emrindir.

12 Rebiulahir 310 / 21 Teflrinievvel 308.
Serasker R›za

Tebli¤ konumuz, II. Abdülhamid Dö-
neminde aç›lm›fl ve varl›¤›n› sürdürmüfl bir
okul oldu¤una göre, Abdülhamid iktidar›
ve okullar aras›ndaki organik ba¤›n fikri
çözümlemesinin, bu konu çerçevesinde
yap›lmas› gerekmektedir. Bilindi¤i üzere,
II. Abdülhamid Dönemi modernleflmesin-
de e¤itim; iktidar taraf›ndan özenle ele al›-
nan bir kavram ve siyasi endokrinasyon
sürecinin de önemli bir bileflenidir. Bu ne-
denle gerek e¤itim sistemi, gerekse okul
binalar› kültürel ve siyasal hegomonya ya-
ratmak ad›na önem atfedilen pratikler ha-
line getirilmifltir. 
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FFoottoo¤¤rraaff 55-- Eyüp Baytar
Eczac› Askeri Rüfldiyesinin
Deniz Taraf›ndan Görün-
tüsü. Washington Kongre
Kütüphanesi Foto¤raf Al-

bümüne LOT 9535,
No:26 Referans› ile kay›t-
l›d›r. Foto¤raf› çeken Ab-

dullah Biraderlerdir.
Foto¤raf›n alt›nda EEyyüübb’’ddee

KKaaiinn BBaayyttaarr MMeekktteebbiinniinn
HHaarriicceenn GGöörrüünnttüüssüü yaz-

maktad›r. 
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Okul yap›lar›na, Abdülhamid Rejiminin
modernleflme kayg›s›n›n d›fl›nda bu kadar
önem vermesinin baflka bir nedeni de Sul-
tan’›n meflruiyetini e¤itim yap›lar› üzerin-

den kurmaya yani sa¤lamaya çal›flmas›d›r.
Y›ld›z Saray›n›n kal›n duvarlar› arkas›na
çekilen, belirli günlerin d›fl›nda halk›n ara-
s›na pek fazla kar›flmayan ve resminin dev-
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FFoottoo¤¤rraaff  66-- Eyüp Baytar
Eczac› Askeri Rüfldiyesinin
Genel Görünümü. Was-
hington Kongre Kütüp-
hanesi Foto¤raf Albümüne
LOT 9519, No:9 Referan-
s› ile kay›tl›d›r. Foto¤raf›
çeken Föbus (Fhebus)’tur.
Foto¤raf›n alt›nda EEyyüübb
BBaayyttaarr EEcczzaacc›› MMeekktteebb--ii
RRüüflflddiiyyee--ii AAsskkeerrii
fifiaahhaanneelleerriinniinn DDaahhiilleenn
GGöörrüünnttüüssüü yazmaktad›r. 
FFoottoo¤¤rraaff 77-- Eyüp Baytar
Eczac› Askeri Rüfldiyesinin
Genel Görünümü. Was-
hington Kongre Kütüp-
hanesi Foto¤raf Albümüne
LOT 9519, No:10
Referans› ile kay›tl›d›r.
Foto¤raf› çeken Föbus
(Fhebus)’tur. Foto¤raf›n al-
t›nda EEyyüübb BBaayyttaarr EEcczzaacc››
MMeekktteebb--ii  RRüüflflddiiyyee--ii AAsskkeerrii
fifiaahhaanneelleerriinniinn DDii¤¤eerr
CCiihheetttteenn GGöörrüünnttüüssüü yaz-
maktad›r



let dairelerine bile as›lmas›na hiçbir flekil-
de izin vermeyen Abdülhamid, halka ve
d›fl dünyaya Sultan ve Halife imgesini
semboller yoluyla ifade etmifltir. (Derin-
gil;2002:29) 

Bu anlamda Sultan’›n okullar üzerinden
uygulam›fl oldu¤u temsiliyet pratikleri afla-
¤›daki gibi anlamland›r›labilir. Halk›n;
uzun süren savafllar, fakirlik gibi nedenler-
le devlete karfl› sars›lm›fl olan inanc› okul
yap›lar›na (genifl anlamda resmi binalara)
yüklenen anlamlarla, tekrar infla edilmek
istenmifltir. Sultan, kamusal yat›r›mlar›n
önemli bir aya¤›n› oluflturan okul yapma
eylemi ile e¤itim yap›lar›n›n, iktidar›n›n
ve Hilafetinin süreklili¤inin göstergesi ol-
du¤u imaj›n› halk›n zihninde çizmeyi he-
deflemifltir. Yap›lar›n azametli görünüflüy-
le de Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun gücü ve
büyüklü¤ü aras›nda organik bir ba¤ kurul-
mufl, devlet ayg›t›n›n simgesel halden so-
mut hale dönüfltürüldü¤ü göstergeler zin-
cirine e¤itim yap›lar› da eklenmifltir. 

Abdülhamid Döneminde infla edilen
e¤itim yap›lar›; e¤itimde sekülerleflmenin,
ayn› zamanda da modernleflmekte olan
toplumlarda uygulanan e¤itim sistemleri-

nin Osmanl›da da görünürlü¤ünün ifadesi-
dir. Osmanl› e¤itim sisteminde usul-u ce-
did’e (yeni usul) geçilmesi, imparatorluk
dahilinde ibtidai mektepleri, rüfldiye ve
idadilerin yayg›nlaflt›r›lmas› ile okul
kompleksleri, medrese ve s›byan mektep-
leri örne¤inde oldu¤u gibi külliyelerin
içinde ya da yan›nda art›k yer almamakta-
d›r. Bu yap›sal oluflum, e¤itimin dinden
uzaklaflan yönünü, laikli¤ini ve en önemli-
si de okul yap›lar›n›n kamusal kiflili¤ini ta-
n›mlamaktad›r. 

Sultan’›n meflruiyet kavram› inflas›na,
okul yap›lar›na eklenmifl olan mimari ele-
manlar da yard›m etmifltir. Okul girifl ka-
p›lar›n›n üzerine konulan padiflah tu¤ras›
ve kitabeler, Padiflah›n egemenli¤inin so-
mutlaflt›r›lmas›d›r. (Deringil;2002:40)
Okul kap›s›ndan her gün içeri giren ö¤-
renci, ö¤retmen ve idareciler padiflah›n
tu¤ras› ve armas›yla karfl›laflarak impara-
torlu¤un ve sultan›n iktidar› ile yüz yüze
gelmektedir. ‹mparatorlu¤un sembol argü-
manlar›yla dolayl›da olsa Sultan›n meflru-
iyeti zihinlerde her daim taze tutulmakta-
d›r. Ayr›ca bu görsel teyit özellikle mer-
kezden uzak yerlerde, sultan›n varl›¤›ndan
bihaber olan kifliler için uygulanabilecek
iyi bir hat›rlatma metodudur. 

Yukar›da söylenenler ba¤lam›nda,
Washington ve ‹ngiltere’ye gönderilen
Abdülhamid Foto¤raf Albümüyle d›fl dün-
yaya karfl› okul yap›lar› ve ö¤renci foto¤-
raflar› üzerinden Osmanl› ‹mparatorlu¤u-
nun modernlik daha do¤rusu ça¤dafll›k id-
dias› ortaya koyulmufltur. ‹mparatorlu¤un
en ücra köflelerindeki bile okullar›n ve ö¤-
rencilerin foto¤raflar› çekilmifl, daha da
önemlisi albüme okullar›n planlar› eklen-
mifltir. Albüme planlar›n eklenmesinden
amaçlanan; okullar›n iç mekan teflkilatlan-
mas›nda, geleneksel e¤itim kurumlar› olan
medreseler ve s›byan mekteplerinden
farkl› olarak modern e¤itimin ihtiyaçlar›na
cevap veren  mimari çözümler içeren laba-
rotuvar, müze, kütüphane, jimnastikhane
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FFoottoo¤¤rraaff   88-- Eyüp Baytar
Eczac› Askeri Rüfldiyesinin
Plan›. Washington Kongre
Kütüphanesi Foto¤raf Al-
bümüne LOT 9519, No:8
Referans› ile kay›tl›d›r.
Foto¤raf› çeken belirtil-
memifltir. Foto¤raf›n alt›n-
da EEyyüübb’’ddee KKaaiinn BBaayyttaarr vvee
EEcczzaacc›› vvee RRüüflflddiiyyee--ii AAss--
kkeerrii-- fifiaahhaanneelleerriinniinn ZZeemmiinn
KKaatt›› vvee BBiirriinnccii KKaatt PPllaann››
yazmaktad›r..



gibi  birimlerin oldu¤unu daha da önemli-
si okullarda s›n›f sistemine geçildi¤ini or-
taya koymakt›r.

Abdülhamid Dönemi e¤itim sisteminin
modernleflmesinin ürünü olan Eyüp Baytar
ve Eczac› Askeri Rüfldiyesi ‹plikhane-i
Amire Binas› içerisinde 1884 y›l›nda e¤iti-
me bafllam›flt›r. Okul, askeri rüfldiye niteli-
¤inde olup e¤itim süresi dört y›ld›r. (FFoo--
ttoo¤¤rraaff,, 44,, 55,, 66 vvee 77)

Eyüp Baytar ve Eczac› Askeri Rüfldiyesi
için daha önce de söyledi¤imiz gibi yeni
bir yap› tahsis edilmemifl mevcut bir yap›
olan fabrika binas›, okula çevrilmifltir8. Bu
ba¤lamda, farkl› bir iflleve hizmet ederken
sonras›nda daha farkl› bir amaç için fonk-
siyonel hale getirilen ‹plikhane-i Amire
Binas› ile Abdülhamid’in meflruiyet sorun-
sal›n›, mevcut mimari tasar›m üzerinden
çözmesi pek de anlaml› görünmemekte-
dir. Ancak, XIX. Yüzy›l, Osmanl› ve Dün-
ya ‹mparatorluklar› için temsiliyet proble-
minin çözümü ile u¤rafl›lan bir dönem ol-
du¤u için, Abdülhamid de bu okul üzerin-
den kendini mimarinin d›fl›ndaki farkl› ar-
gümanlarla ifade etmenin yolunu kan›m›z-
ca bulmufl olmal›d›r.  Abdülhamid meflru-
iyet imgesini; okul girifline koyulan padi-
flah tu¤ras› ve kitabesiyle, ideolojiklefltiril-
mifl ders program›yla, derslerde kullan›lan
e¤itim materyalleri ile (Bayrak, Harita)
okulda gerçeklefltirilen törenlerle, sabah
akflam padiflaha dua edilmesi ve törenlerde
ö¤rencilerin Padiflah›m Çok Yafla diye ba-
¤›rmas› ile sa¤lam›fl olmal›d›r.  

Eyüp Baytar ve Eczac› Askeri Rüfldiye-
sinin isminin önüne konulan Baytar ve Ec-
zac› tan›mlamas› askeri rüfldiyeler içerisin-
de bir farkl›l›¤a iflaret etmektedir. Konuya
iliflkin yapt›¤›m›z çal›flmalarda, II. Abdül-
hamid Döneminde ve daha öncesinde aç›-
lan askeri rüfldiyelerin isminde bu örnekte
oldu¤u gibi askeri e¤itimin yan› s›ra mes-
leki e¤itiminde verildi¤ini belirten bir ta-
n›mlamaya rastlamad›k. Bu düflüncemizi,
T›bbiye Mektebine ö¤renci yetifltirmek

amac›yla aç›lan Gühane, Kocamustafapa-
fla ve Üsküdar Askeri Rüfldiyelerinin isim-
lerinin önünde t›bbiyeye ö¤renci yetifltir-
diklerine dair özel bir tan›mlamama ko-
nulmamas› da desteklemektedir. 

Eyüp Baytar ve Eczac› Askeri Rüfldiyesi
ilk aç›ld›¤›nda gündüzlü (nehari) ve yat›l›
(leyli) olarak düzenlenmifltir. Yat›l› bölüm
iki gruba ayr›lm›flt›r:

1-S›n›f› Mahsus
2-Misafir
S›n›f› Mahsus’ta  kendi içinde, Baytar ve

Eczac› s›n›flar› olarak ikiye ayr›lmaktayd›.
S›n›f› Mahsus’ta okuyabilmenin olmazsa
olmaz flart›, aday ö¤rencinin babas›n›n su-
bay olmas›d›r. Devlet kademelerinde çal›-
flan memurlar›n çocuklar› s›n›f› mahsusa
kesinlikle kaydedilmez, isterlerse misafir
s›n›f›na kay›t edilebilirlerdi. S›n›f› Mah-
sus’a yaz›lan subay çocuklar›, e¤itime bafl-
lamadan önce çekilen kura sonucunda ya
Baytar ya da Eczac› s›n›flar›nda ö¤renim-
lerine bafllamaktayd›lar. Ancak Baytar ve
Eczac› gruplar› ayn› ö¤retmenlerden ve
ayn› s›n›flarda e¤itim almaktayd›lar. Dört
y›l›n sonunda Baytar veya Eczac› s›n›f›n-
dan mezun olan Eczac› ve Baytarlar, Kule-
li’deki Askeri T›bbiye Mektebine devam
etmekteydiler. Misafir s›n›f›nda okuyan
ö¤renciler ise, mesleki e¤itime tabii tutul-
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8 Eyüp Baytar ve Eczac› As-
keri Rüfldiyesi için yeni bir bina
yap›l(a)mamas›n›n nedeni olarak
maddi imkans›zl›klar anlaml›
görünmektedir.

FFoottoo¤¤rraaff 99- Eyüp Baytar
Eczac› Askeri Rüfldiyesi
Ö¤rencileri. Washington
Kongre Kütüphanesi
Foto¤raf Albümüne LOT
9519, No:12 Referans› ile
kay›tl›d›r. Foto¤raf› çeken
Föbus (Fhebus)’tur. 

Foto¤raf›n alt›nda EEyyüübb
BBaayyttaarr MMeekktteebbii RRüüflflddiiyyee--ii
AAsskkeerriiyyee--ii fifiaahhaannee fifiaakkiirr--
ddaann›› KKuullllaarr›› yazmaktad›r.
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mamakta ve mezuniyetlerinde de Kuleli
Askeri T›bbiye Mektebine devam etmek
zorunda de¤ildiler. Eyüp Baytar ve Eczac›
Askeri Rüfldiyesi’nde gündüzlü olarak oku-
yan ö¤renci ise misafir ö¤renciler gibi as-
keri ve t›bbi idadilerde aç›lan s›navlar› ka-
zand›klar› takdirde seçtikleri okula gitmek
konusunda özgürdüler. 

Sermet Muhtar Alus’un Eyüp Baytar ve
Eczac› Askeri Rüfldiyesi  okul yaflam› ile il-
gili an›lardan aktard›¤›na göre, Eyüp Bay-
tar ve Eczac› Askeri Rüfldiyesinin 1892 y›-
l›ndaki e¤itimci kadrosunda bulunanlar;

Mektep Müdürü Kola¤as› Arnavut fiev-
ket Bey 

Eczac› Zabiti Tophaneli Yahya
Dahiliye Zabiti Mülaz›m R›za
Mülaz›m Baba Cemal Bey
Mülaz›m Çopur Ahmet Bey
Topçu Mülaz›m› Ömer Bey
Güzel Yaz› Muallimi Haflim Bey

(Alus;1997:149)
Ne yaz›k ki günümüzde ‹plikhane-i

Amire’nin dolay›s›yla da Eyüp Baytar ve
Eczac› Askeri Rüflidyesinin özgün mimari
projesi elimizde mevcut de¤ildir. Elimizde
sadece Kongre Kütüphanesi Abdülhamid
Albümüne LOT 9519, no:13 ile kay›tl›
olan plan foto¤raf› mevcuttur.(FFoottoo¤¤rraaff::88)
Dolay›s›yla fabrika binas›n›n okula dönü-
flüm safhalar› ve okulun bu yap› içerisinde
nas›l örgütlendirildi¤i konusunda ne yaz›k
ki bilgi sahibi de¤iliz. Okula iliflkin di¤er
foto¤raflarda, foto¤raf› çeken kifli belli
iken plan›n foto¤raf›n› çeken belli de¤il-
dir. Foto¤raf›n alt k›sm›nda, Osmanl›ca
EEyyüübb’’ddee KKaaiinn BBaayyttaarr vvee EEcczzaacc›› vvee RRüüflflddiiyyee--
ii AAsskkeerrii-- fifiaahhaanneelleerriinniinn ZZeemmiinn KKaatt›› vvee BBii--
rriinnccii KKaatt PPllaann›› yazmaktad›r. 

Foto¤raf›n üzerinden plan› takip ede-
cek olursak; ‹plikhane-i Amire Binas› dola-
y›s›yla da Eyüp Baytar ve Eczac› Askeri
Rüfldiyesi, 2 katl› U fleklinde orta avlulu
bir yap›d›r. Planda yap›n›n zemin kat ve
üst kattan olufltu¤u belirtilmifltir. Orta av-
lu deniz taraf›nda kagir bir duvarla çevrili-
dir. Cepheler Neoklasik üslupta düzenlen-
mifltir. Alt ve üst kat pencereleri düz atk›-
l› olup, orta avluya bakan cephelerde bu-
lunan pencerelerin aralar› pilast›rl›d›r. Alt
katta her pilast›r›n aras›na pencere yerlefl-
tirilmifltir. Üst katta ise iki pilast›r aras›na
pencere yerlefltirilmifltir. Üst kat cephe
düzeninde pencerenin yan›na yalanc› ve-
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ya kör pencere görüntüsü uygulanarak,
pencere konturu profil ile belirginlefltiril-
mifltir. Cepheleri s›val› ve boyal› olan ya-
p›n›n üstü kiremit kapl› beflik çat›yla örtü-
lüdür. (Çiftçi; 2004:284)  

Haluk fiehsuvaro¤lu’nun 15 Ocak 1983
tarihli Tercüman Gazetesi’nde yay›nlanan
yaz›s›ndan ‹plikhane Binas›n›n, iç mekan
teflkilatlanmas›nda hangi bileflenlerin ol-
du¤unu ö¤renmekteyiz. Buna göre; ‹plik-
hane’nin önündeki dar, uzun sahaya Halat
Meydan› denmekte, iç mekanda ise, Ku-
mandan Dairesi, Depolar, Zift Oca¤›, Za-
bitan Dairesi orta bölümde Caml› Harem,
Külhan ve Mutfak bölümleri bulunmakta-
d›r. (Çiftçi;2004:284) 

Washington Kongre Kütüphanesi II.
Abdülhamid Albümünde  Eyüp Baytar Ec-
zac› Askeri Rüfltiyesi ö¤rencilerinin foto¤-
raf› da bulunmaktad›r. (FFoottoo¤¤rraaff 99) Foto¤-
raf› çeken Föbus’tur. Foto¤raf›n alt›nda
EEyyüüpp BBaayyttaarr MMeekktteebbii RRüüflflddiiyyee--ii AAsskkeerriiyyee--ii
fifiaahhaannee fifiaakkiirrddaann›› yazmaktad›r. 

Foto¤rafta; 14-15 yafllar›nda Eyüp Bay-
tar Eczac›  Askeri Rüfltiyesi ö¤rencisi iki
genç; elleri yanda, aç›k mavi renkli, kolla-
r› s›rmal› askeri bir k›yafetle, stüdyo orta-
m›na benzer bir mekanda poz vermifller-
dir. Ö¤rencilerin arkalar›nda, Padiflah›m
Çok Yafla ifllemeli bez as›l›d›r. Abdülha-
mid’in suretini, kamusal mekanlarda sergi-
lenmesini yasaklamas› üzerine, kamusal
mekanlarda Sultan›n meflruiyetinin ifade
edilmesine temsiliyet dönemi olan XIX.
yüzy›lda Padiflah›m Çok Yafla ifllemeli
bezlerin hizmet etti¤i gözden kaç›r›lma-
mas› gereken bir noktad›r. Ayr›ca II. Mah-
mud’tan beri al›fl›lagelen bir pratik halini
alm›fl olan kamusal alanda sergilenen Sul-
tan Portrelerinin yerini, bu dönemde Pa-
diflah›m Çok Yafla yazan bu ifllemeler al-
m›flt›r. (Deringil; 2002:33)

Yaz›n tarihimizde, okul an›lar› önemli
bir yer tutmaktad›r. Sermet Muhtar
Alus’un MMaassaall OOllaannllaarr adl› eserinde, Eyüp
Baytar ve Eczac› Askeri Rüfldiyesi’nden

mezun emekli bir kaymakam›n, okulla il-
gili an›lar›na yer verilmifltir. Metinde,
Eyüp Baytar ve Eczac› Askeri Rüfldiyesi
ö¤rencilerinin 1894 y›l›  May›s ay›nda dü-
zenlenen geleneksel Ka¤›thane Kuzu Zi-
yafetinde geçirdikleri bir gün, ak›c› bir üs-
lupla anlat›lmaktad›r. Kaymakam›n a¤z›n-
dan Sadabat ‘ta geçirilen e¤lenceli ve öz-
lemle an›lan bir gün afla¤›daki gibidir: 

‘’Bu iplerle çekilen gün gelmezden evvel, umuma
beyaz eldivenler da¤›t›l›r, elbisesi eski olanlara ye-
ni elbiseler verilirdi. Baytar Mektebi Ka¤›thane’ye
hemen daima topçu Mektebi ile beraber giderdi. O
gün erkenden kalk borusu çal›n›r çal›nmaz, bütün
talebe yataklar›ndan f›rlar, giyinirdi. Mektep ka-
p›s›ndan ç›k›l›p Eyüp ‹skelesinde bekleyen Haliç
fiirketinin 7 numaral› vapuruna binilir, biraz gidi-
lip Karaa¤aç ‹skelesinde inilir, orada Hal›c›o¤lun-
dan gelen Mühendishane-i Berr-i Hümayun’a ilti-
hak (kat›lma) olunurdu. Muz›ka önde. Topçu
Mektebi ortada, Baytar Mektebi arkada olarak
Sadabad’›n yolu tutulur, toz topraklara bulan›l-
maya bafllan›rd›… Bu veçhile bir hayli yol kate-
dile dursun, Sadabad’a sonunda var›l›rd›. Dört
köfle yuvarlak, beyzi masalar üzerine sofralar ku-
rulmufl, kuzu lengerleri ortaya, yeflil salata tabak-
lar› etrafa dizilmifl, iki üç metre boyunda, içi çin-
kolu, etraf› musluklu, yalak biçiminde ve dört
ayakl› kaplara limonatalar doldurulmufl, a¤açlara
bayraklar as›lm›fl. Erken ve ümeran›n yemek yiye-
ce¤i mahaller daha itina ile daha çok bayrakla tez-
yin edilmifl… Yeme¤i müteakip sofralardan kalk›-
l›r ve bir mola verirdi. Bu ziyafetlerde her mektep
taraf›ndan beray› mahmedet ve flükran (padiflah›
öven ve teflekkür eden) kasideler okumak mutadd›.
Baytar Mektebi nam›na olanlar› da, imla ve hüs-
nühat (güzel yaz›) Malimi Haflim Bey keflide-i
silk-i tahrir eder (kaleme al›r). Ve intihap etti¤i
(seçti¤i) bir talebesine okuturdu. Bahsetti¤im 310
‘daki ziyafette ad› geçen Haflim Bey’in bu neviden
kasidesini Kabatafll› Mehmet Ali Efendi :

Kainata oldu canbahfla (sevgili)  kudumu
(uzak bir yoldan gelme ayak basma) nevbahar! 

Diye bafllayarak gayet selis (ak›c›), pürüzsüz
ve hatas›z okumufl.
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Asker o¤lu askerim ben, asker o¤lu askerim; 
Pür sadakatir serapa (bafltan aya¤a kadar)

kalbi safvet- perverim
Diye itmam (bitirince) orada haz›r bulunan ze-

vat›n nazar-› dikkat ve mahzuzuiyetini (hofllan-
mas›n›), celbetmifl, Mektep Naz›r› Zeki Pafla tara-
f›ndan bir kitap hediye alm›fl, naz›m› bulunan
Hfllim Bey’in de Mecidi Niflan› tebdil olunarak
kendisi tesrir (sevinçli) k›l›nm›flt›…         

‹flte bu flekilde, akflama kadar gülüp oynayan-
lar, gene Karaa¤aç’a kadar yan yana gidilip ora-
dan vapura binilip ezanda mektepte olunurdu.
Yorgunluktan akflam yeme¤i yenmez, külçe gibi
yataklara serinilirdi. (Alus;1997: 149-154)

Baflbakanl›k Osmanl› Arflivinde Eyüp
Baytar ve Eczac› Askeri Rüfldiyesi ile ilgili
yapt›¤›m›z arfliv çal›flmas›nda ise  üç adet
belgeye ulafl›lm›flt›r. 

22 May›s 1889 Pazartesi (Hicri
12/M/1317) tarihli belge9 Mekteb-i ‹da-
di-i Harbiye ve Baytar ve Eczac› Rüfldi-
ye-i Askeriye de sünnetsiz bulunan ö¤-

rencilerin isimlerinin takdimi ile ilgilidir.
(BBeellggee 22)  

Belgenin Osmanl›ca’dan günümüz
Türkçe’sine transkripte edilmifl hali afla¤›-
daki gibidir:

MMeekkââttiibb--ii AAsskkeerriiyyee--ii fifiââhhâânnee NNeezzâârreettii
AAddeedd
Mekteb-i ‹dadiye-i Harbiye-i fiâhâne’de ve

baytar ve eczâc› rüfldiye-i askeriye flâkirdân›ndan
emr-i mesnûn-› hitânlar›n›n icrâs› icâb edenlerin
esâmisini mübeyyin pusulad›r.

Mekteb-i ‹dadi-i fiâhâne’de bulunan
Sene 1 Avni Efendi b. Hac› Osman Sultan Selim
Sene 1 Mehmed Emin Efendi b. fiefik Befliktafl
Sene 1 Emin Efendi b. Mustafa Niflantafl›
Sene 1 Hakk› Efendi b. Fahri Selimiye
S›n›f-› mahsûs Hikmet Efendi b. Hamdi Cihangir
S›n›f-› mahsûs Ömer Faruk Efendi b. Haydar Hisar
S›n›f-› mahsûs Nuri Efendi b. Habib Sar›k›z
S›n›f-› mahsûs Ali Efendi b. R›za Yakova
S›n›f-› mahsûs Ahmed Hamdi Efendi b. Ahmed Sa-
d›k Aksaray

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

9 Belgenin asl›na ulaflmak için
BBkkzz.. B.O.A., FFoonn
KKoodduu:Y.PRK.ASK.(Y›ld›z
Perakende Askeri Evrak›), DDoossyyaa
NNoo: 151, GGöömmlleekk NNoo:48
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S›n›f-› mahsûs Mazhar Efendi b. fievket Yakova
S›n›f-› mahsûs Elmas Efendi b. fiemseddin Gosine
Baytar ve Eczac› Rüfldiye-i Askeriyesi’nde bulunan
Sene 4 Avni Efendi Göztepe
Sene 3 Refet Efendi Beykoz
Sene 3 Abdülkadir Efendi Kal‘a-i Sultâniye
Sene 3 Edib Efendi ‹nadiye
Sene 2 Ahmed Efendi Ayasofya
Sene 2 Mehmed Ali Efendi Urfa
Sene 2 Hayreddin Efendi Fatih
Sene 2 Ali Tevfik Efendi fiehzadebafl›
Sene 1 Hidayet Efendi Gelibolu
Sene 1 Subhi Efendi fiehzadebafl›
Sene 1 Nefl’et Efendi Ac› çeflme
Sene 1 Ahmed Efendi Cerrahbafl›
Sene 1 Alaaddin Efendi Tophane
Sene 1 Ömer Efendi Kad›köy
Sene 1 Celal Efendi Cerrahbafl›
Sene 1 Cevdet Efendi Bingazi

Sene 1 Zekeriyya Efendi Mar‘afl
Mekâtib-i ‹dadi-i Harbiye-i fiahâne’de ve bay-

tar ve eczâc› rüfldiye-i askeriyesinde bulunan flâ-
kirdân miyân›nda sünnetsiz olanlar›n esâmîsini
mübeyyin tanzim ettirilen pusula atabe-i seniyye-i
hazret-i hilâfet-penâhîye ref‘ ve takdîm olunmak
üzere leffen tesyîr-i savb-› âlî-i atûfîleri k›l›nm›fl ol-
makla ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-
emrindir.

12 Muharrem sene 317 ve 11 May›s sene 315
Yâverân-› Hazret-i fiehriyârîden
Tophâne-i Amire Müflîri ve Umûm Mekâtib-i
Askeriye-i fiâhâne Nâz›r›
Bende Zeki

‹kinci belge10 2 Ocak 1890 (Hicri
10/Ca/1307) tarihli olup, Dersaadet ve Bi-
lad-› Selase’de kufl palaz› ve k›z›l hastal›kla-
r›n›n sari bir flekil ald›¤›n› Mekatib-i Rüfldi-

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

10 Belgenin asl›na ulaflmak
için BBkkzz.. B.O.A., FFoonn
KKoodduu::Y.PRK.ASK.(Y›ld›z
Perakende Askeri), DDoossyyaa NNoo::59,
GGöömmlleekk NNoo::62
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ye-i Askeriye ile Baytar Rüfldiyesinin bir ay
tatil edildi¤ini bildirmektedir. (BBeellggee 33))

Belgenin Osmanl›ca’dan günümüz
Türkçe’sine transkripte edilmifl hali afla¤›-
daki gibidir:

MMaakkââmm--›› SSeerraasskkeerrîî
MMeekkttûûbbîî KKaalleemmii
HHuussûûssiiyyee
Dersaadet ve bilâd-› selâsenin baz› mahallât›n-

da hasbe’l-mevsim zuhûr etmifl ve hükmünü ekseren
etfâl üzerinde icrâ etmekde bulunmufl olan kufl pa-
laz› ve k›z›l hastal›klar›n›n Hüdânkerde sirâyetle
intiflâr-› umûmîsine meydan verilmemek için ittihâz
olan tedâbîr-i tahaffuziyye cümlesinden olmak
üzere Mekâtib-i Rüfldiye-i Askeriye ile baytar rüfl-
diyesinin flimdilik bir mâh kadar ta‘tîli ol bâbda
s›hhiye dâiresinden tanzim olunan mazbatan›n arz
ve takdîmiyle 7 Cumâde’lûlâ sene 307 tarihinde
bâ-tezkire-i resmiye-i âcizî istîzân olunmufldu. Bu
kere mekâtib-i askeriye nezâretinden vurûd eden
tezkire ile melfûfât› me’âllerine nazaran mekâtib-i
mezbûre flâkirdân›ndan ekserîsinin hastalanarak
mekteblerine devam edememekde olduklar› ve devam
edenlerin baz›lar›nda dahi hastal›k alâmât ve emâ-
releri müflâhede olunmakda bulundu¤u anlafl›lm›fl
oldu¤una mebnî arz ve istîzân vâki‘ vecihle zikr
olunan mekâtib-i Rüfldiye-i Askeriye ile bafltar
rüfldiyesinin flimdilik bir mâh kadar tatîli hakk›n-
da emr ve irâde-i hikmet âde-i cenâb-› hilâfet-penâ-
hî ne merkezde fleref-sunûh ve sudûr buyurulur ise
hükm-i âlîsi infâz olunaca¤› beyan›yla tekrar isti-
zâna ibtidâr k›l›nd› ol bâbda emr u ferman hazret-
i men lehü’l-emrindir.

10 Cumâdelûla sene 305
Serasker
Bende Ali Saib
Son belgemiz11 ise 25 Haziran 1892

Cumartesi (Hicri 30/Za/1309) tarihlidir.
Belgenin içeri¤i, Befliktafl Askeri Rüfldiyesi
ö¤rencisinden Haseki Tarlal›  Mustafa
Efendi’nin Baytar Askeri Rüfldiyesine ka-
bulü hakk›nda Tophane Müfliriyetinin izin
istemesidir. (BBeellggee 44) 

Belgenin Osmanl›ca’dan günümüz
Türkçe’sine transkripte edilmifl hali afla¤›-
daki gibidir

TToopphhaannee--ii AAmmiirree MMüüflfliirriiyyeett
HHuussûûssiiyyyyee 113344
Befliktafl Rüfldiye-i Askeriyesi Üçüncü sene flâ-

kirdân›ndan Haseki Tarlal› Mustafa Efendi Bay-
tar Rüfldiye-i Askeriyesi mektebine kayd ve kabû-
lünü istidâ eylemifl ve mûmâ-ileyhin bidâ‘a-i tah-
sîlât› mekteb-i mezkûre kayd ve kabulüne müsaid
bulunmufl ise de bu misillülerin mektebe kabûlü irâ-
de-i seniyye-i hazret-i hilâfet-penâhînin fleref-su-
nûh ve sudûruna mütevekk›f bulunmas›na mebnî bu
bâbda emr u fermân-› hümâyûn-› cenâb-› hilâfet-
penâhî her ne merkezde fleref-efzâ-y› sunûh ve su-
dûr buyurulur ise mantûk-› münîfine tevfîk
mu‘âmele olunmak üzere arz ve istîzân›na ibtidâr
olundu ol bâbda emr u fermân hazret-i men lehü’l-
emrindir.

Yâverân-› Hazret-i fiehriyârîde
Tophâne-i Amire Müfliri ve Umûm Mekâtib-

iAskeriye-i fiâhâne Nâz›r›
Bende Zeki
Mûcebince icrâ-y› icâb› cevâben yaz›lm›fld›r.

1 Zilhicce sene 309
Abd-i memlûkleri Süreyya
Sonuç olarak, Eyüp Baytar ve Eczac›

Askeri Rüfldiyesi XIX.Osmanl› modernlefl-
mesinin ürünü olarak aç›lm›fl ve 1906 y›l›-
na kadar da varl›¤›n› sürdürmüfl orta basa-
mak bir e¤itim kurumudur.  E¤itim, mi-
marl›k ve t›p tarihimizde hakk›nda pek
fazla yay›n yap›lmam›fl olan Eyüp Baytar
ve Eczac› Askeri Rüfldiyesinin, daha genifl
soluklu çal›flmalarda gündeme gelmesi di-
le¤imizdir.
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Türbe, Eyüp’te Sultan Reflat Cadde-
si’nde, Bostan ‹skelesi’ne yak›n bir arsa
üzerinde yer almaktad›r. Türbenin güney-
do¤usunda Refladiye Mektebi yer al›r.1

Sultan Reflat kendisi için bir türbe yap-
t›rmaya karar vermifl ve bu ifl için de Mi-
mar Ahmet Kemaleddin Bey’i görevlendir-
mifltir. Mimar Kemaleddin Bey’in türbeyi
ve okulu 1910 y›l›nda tasarlad›¤›n› ön ta-
sar›m paftalar›na kaydetti¤i tarihten ö¤re-
niyoruz.2 Refladiye Mektebi’nde de e¤iti-
me 1911 y›l›n›n Ekim ay›nda baflland›¤›n›
biliyoruz. Bu tarihlerden hareketle türbe-
nin 1911-1912 y›llar›nda bitirildi¤i ileri
sürülmektedir.3 Baz› araflt›rmac›lar ise ya-
p›y› içteki hattat imzas›n›n alt›ndaki
H.1332/ M. 1913-14 tarihinden hareketle
1913-14 y›l›na tarihlemektedir.4 S u l t a n

Reflat 1918 y›l›nda ölümü üzerine türbeye
defnedilmifltir.5

Kuzeydo¤udan on basamakl› merdi-
venle ç›k›lan, zeminden 1.35 m. yüksekli-
¤inde düzgün olmayan alt›gen bir set üze-
rinde yer alan türbe, içten sekizgen, d›fltan
kuzey ve do¤u köflelere yerlefltirilen, düz-
gün olmayan alt›gen planl›, küçük kubbe-
lerle örtülü mekanlar nedeniyle alt›gen
planl›d›r (Plan 1)(Foto¤raf 1). Kuzeydo¤u
cephede taçkap›, kuzeybat›, bat›, güney,
güneydo¤u ve güneybat›s›nda eksende bi-
rer pencere yer almaktad›r (Plan 1). Tür-
benin içinde, ortadaki di¤erlerinden daha 

büyük ve metal parmakl›kl›, yanlardakiler
ise daha küçük boyutlu üç sanduka bulun-
maktad›r. Sandukalardan ortadaki Sultan
Reflat’a di¤erleri ise flehzadelere aittir. Ça-
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l›flmam›z›n konusunu ortadaki mermer ka-
ide üzerinde yer alan Sultan Reflat’a ait
sandukan›n demir parmakl›¤›n›n süsleme-
leri oluflturmaktad›r. (Foto¤raf 2-3)

Konuya bafllamadan önce niçin flebeke
de¤il de parmakl›k terimini kulland›¤›m›z›
aç›klayacak olursak; bugüne kadar daha
çok pencere vb. aç›kl›klar› kapatmak için
kullan›lan mermer, tafl, ahflap, demir, tunç
vb. malzeme ile yap›lan kurulufllar ya da
ö¤eler için flebeke yayg›n olarak kullan›l-
m›flt›r. fiebeke, ayr›ca kafes ve parmakl›k-
lar için de kullan›lm›flt›r. Ancak sözlük an-
lamlar›na bakt›¤›m›zda içerdi¤i anlam ve
ifllev aç›s›ndan flebekeden çok parmakl›k,
daha uygun görünmektedir. fiebeke daha
çok örtücü nitelikte, parmakl›k ise kuflat›-

c› niteliktedir. Bu ba¤lamda  korkulukla
benzerlik gösterirsede korkuluk farkl› iflle-
viyle ay›rtedilmektedir. Celal Esat Arse-
ven flebeke’yi; bir alç› pencere veya nak›fl-
l› revzenin camlar›n› tutmak üzere alç›dan
veya kurflundan yap›lm›fl ve birbirine le-
himlenerek a¤ gibi bir flekil alm›fl olan ka-
y›tlar›n heyet-i mecmuas›, (Fr. Verge, ver-
gette, resille.) fleklinde tan›mlad›ktan son-
ra: “Kafes ve parmakl›klar hakk›nda da
kullan›l›r. Sandukalar›n etraf›na yap›lan
oymal› ve kafes gibi kesme tezyinatl› tah-
ta, tafl veya madeni parmakl›klara da de-
nir.” demektedir.6

Parmakl›¤› ise,- bir yerden öbür yere
geçilmemek için hail makam›nda konulan,
aralan fas›lal› çubuklardan müteflekkil ma-
nia fleklinde tan›mlamaktad›r. Ayr›ca,
bunlar›n göz göz ve flebeke fleklinde ya-
p›lm›fl olanlar›na kafes parmakl›k (Fr. Cla-
ire-voie) veya flebeke denir. Bunlar a¤aç,
demir ve tunçtan oldu¤u gibi tafltan da ya-
p›l›r.” demektedir. Yine,- fiebeke ile par-
makl›k’›n, flebekenin kafes gibi olmas›,
parmakl›¤›n ise yan yana konulmufl flakuli
çubuklardan yap›lm›fl ve trabzan fleklinde
olmas›yla birbirinden ayr›ld›¤›n› söyle-
mektedir.7 Bir yerden di¤er tarafa geçil-
memesi için kullan›lan, belli aral›klarla
yerlefltirilen çubuklardan oluflan kurulufl
tan›m›’ndan hareketle, hem tan›m hem de
biçimsel olarak “parmakl›k”›n bu tür kuru-
lufllar için, daha uygun oldu¤unu düflün-
dü¤ümüzden dolay› sanduka parmakl›¤›
terimini  kullanmay› daha uygun bulduk.
Bar›flta da  “bir aç›kl›¤› süsleyerek örtmek,
merdivenleri s›n›rlamak, düflmeyi  önle-
mek vb. amaçlarla oluflturulmufl flebekeler-
den, korkuluklardan farkl› ifllevle tasarlan-
m›fl parmakl›klar sandukan›n çevresini ku-
flatarak ona mekanda  ayr› bir vermek,
sandukan›n çevresini dolaflabilmek, ölü-
nün bulundu¤u yere sayg› ve sevgi ile yak-
laflabilmek, dua edebilmek için oluflturul-
mufl kurulufl” olarak tan›mlamaktad›r. Dik-
dörtgen gövdeli, genellikle dört dikme
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6- Celal Esat ARSEVEN, “
fiebeke” maddesi, Sanat Ansik-
lopedisi, C.4, istanbul 1975, Milli
E¤itim Bas›mevi, s. 1873.

7- Celal Esat ARSEVEN, “
Parmakl›k” maddesi, Sanat An-
siklopedisi, C.4, ‹stanbul 1975,
Milli E¤itim
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aras›na oturtulmufl kay›tlarla birbirine
ba¤lanan parmakçal›klar ya da birbirine
eklenen levhalar, tablalardan meydana ge-
tirilmifl parmakl›klar›n metal ve a¤aç ör-
nekleri bulunmaktad›r.8 Sand›kç› ise “Par-
makl›k daha çok bahçe duvar›, mezar çev-
resi gibi geçilmesi istenilmeyen, balkon,
flerefe, kubbe kasna¤› gibi kot fark›ndan
dolay› düflme tehlikesi bulunan yerlerde
koruyucu olarak kullan›lmaktad›r. Temel
kuruluflu aral›kl› duran iki düfley elaman
aras›na yerlefltirilen iki yatay kay›t aralar›-
n›n taksimat›ndan ibarettir. Söz konusu
iki düfley elaman pencere yan söveleri, tafl
veya metal babalard›r. Düfley elamanlara
tafl›t›lan aral›kl› iki yatay kay›t dikdörtgen
kesitli yatay lamalardan oluflan tafl›y›c›d›r.
Parmakl›¤› flekillendiren birini di¤erinden
ay›ran bu iki yatay laman›n aras›n›n flekil-
lendirilmesidir. En basit flekliyle yuvarlak,
dört köfle çubuk veya dikdörtgen kesitli
lama kullan›larak eflit aral›kl› olarak düfley
bölümlenmesidir.9 demektedir. 

Parmakl›kta malzeme olarak demir,
teknik olarak ise döküm tekni¤i kullan›l-
m›flt›r. Parçalar› birbirine ba¤lamak için
lehim (kaynak) ve perçin vida kullan›lm›fl-
t›r. (Foto¤raf 4-5)

Çal›flmam›z› oluflturan parmakl›k, Sul-
tan Reflat’a ait sandukan›n oturdu¤u 2.5
m. uzunlu¤unda ve 1.40 m. eninde ve ze-
minden yaklafl›k 0.30 m. yüksekli¤indeki
kaide üzerinde yer almaktad›r. (Foto¤raf
2-3) Parmakl›kda 2.5 m. X 1.40 m. ölçüle-
rinde ve 1 m. yüksekli¤indedir. 

Köfleleri yuvarlat›lm›fl, parmakl›k yatay
ve düfley yerlefltirilen fleritlerle üçlü bir
düzenleme göstermektedir. Altta dikdört-
gen biçiminde kaide diyebilece¤imiz bi-
rinci bölüm, bunun üzerinde genifl k›s›m-
lar› aynal› kemerli, dar k›s›mlar› ise dilim-
li kemerli ikinci bölüm yer almaktad›r. En
üstte ise, dilimli kemerlerin üzerinde dört
yaprakl› yonca biçiminde içi bofl, aynal›
kemerlerin üzerinde ise yatay flemse biçi-
minde içi bitkisel bezemeli zemin üzerin-

de yaz› bezemenin yer ald›¤› kartufllar gö-
rülmektedir. Bu düzenleme k›sa kenarlar-
da (Do¤u-bat›) ikiflerli, uzun kenarlarda
(kuzey-güney) beflli olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r .(Foto¤raf 2-3)

Süsleme olarak, geometrik, bitkisel,
karma (kar›fl›k), nesneli (mimari formlar)
ve yaz› olmak üzere befl farkl› süsleme ile
karfl›lafl›yoruz. Geometrik süsleme, kaide
ile ikinci bölüm aras›nda ki kabara kaide-
lerinde, bitkisel süsleme ikinci bölümü
ay›ran fleritlerde ve üçüncü bölümdeki
kartufl çerçeveleri ile flemse biçimindeki
kartufllar›n içinde yer almaktad›r. Karma
(Kar›fl›k) süsleme, kaide ile ikinci bölüm
aras›ndaki kabaralar›n yüzeyinde; nesneli
süsleme (Mimari ö¤eler) ise ikinci bölümü
oluflturan ve dönüflümlü yerlefltirilmifl ke-
merlerde; yaz› ise, üçüncü bölümdeki ya-
tay flemse biçimindeki kartufllar›n içindeki
bitkisel bezemeli zeminlerin üzerinde kar-
fl›m›za ç›kmaktad›r.Foto¤raf 2-3,6)
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Kompozisyon olarak, geometrik kom-
pozisyonlar› sekiz köfleli y›ld›z; bitkisel
kompozisyonlar›, spiral k›vr›k dallar üze-
rinde yer alan yaprak, farkl› biçim ve bo-
yuttaki rumiler ve bunlar›n birleflmesi ya
da kesiflmesiyle oluflan palmetler ve yedi
ve sekiz yaprakl› rozet çiçeklerinden olu-
flan k›vr›kdal-rumi-palmet kompozisyon-
lar› meydana getirmektedir. Karma (Kar›-
fl›k) kompozisyonu Sekiz köfleli y›ld›z çer-
çeveler içindeki kabaralarda, merkezdeki
sekiz kollu y›ld›zlar›n kollar›ndan ç›kan
rumi-palmetlerden oluflan sekiz kollu y›l-
d›z-rumi-palmet kompozisyonu; mimari
formlar› ise fleritlerle oluflturulan aynal›
kemerler ile dilimli kemerler; Yaz› kom-
pozisyonunu ise kartufllar içindeki bitkisel
zemin üzerindeki tek istifli Celi Sülüs hat-
l› “Esma-i Hüsna”10 oluflturmaktad›r.(Fo-
to¤raf 6) Bütün bu motifler parmakl›¤›n
dört yönünü bordür biçiminde kuflatarak
genel kompozisyonu oluflturmaktad›r. ‹lgi
çeken özellik kartufllar›n (Motiflerin) her
birinin ayr› bir kompozisyon fleklinde bi-
çimlendirilmesidir. Burada her kartufl (mo-
tif) kendi bafl›na kapal› bir kompozisyon
gibi tasarlanm›flt›r. Her biri birbirinden
farkl›d›r. Kartufllardaki süsleme kompozis-
yonlar›: 

Kartufl 1: Spiral dönen k›vr›k dallar
üzerinde yer alan yaprak ve Rumilerden
oluflan bir düzenleme görülmektedir. Kar-
tuflun sa¤ taraf›nda üst köfledeki ruminin
sap›ndan ç›kan k›vr›k dal spiral dönerek
yaklafl›k ortalarda bir rumi ile sonlanmak-
tad›r. Ortadaki ruminin bir ucundan ç›kan
ve spiral olarak içe dönen k›vr›k dalda bir

rumi ile bitmektedir. Spiral k›vr›k dal›n alt
ve üstünde de yine yaprak ve rümiler yer
almaktad›r. Ruminin ucundan ç›kan di¤er
k›vr›k dal sa¤a dönerek üstte birer rumi ile
tamamlanmaktad›r. Kartuflun ortas›nda
bitkisel zemin üzerinde Celi Sülüs hatla
yaz›lm›fl “Ya Latif” görülmektedir. (Foto¤-
raf 7) 

Kartufl 2: Spiral dönen k›vr›k dallar
üzerinde yer alan yaprak ve Rumilerden
oluflan bir düzenleme görülmektedir. Spi-
ral k›vr›k dallar ve bunlardan ç›kan rumile-
rin kesiflmesiyle merkezde kademeli pal-
met oluflmaktad›r. Bu bitkisel zemin üze-
rinde de Celi Sülüs hatla yaz›lm›fl “Ya Fet-
tah” görülmektedir. (Foto¤raf 8)

Kartufl 3: Spiral dönen k›vr›k dallar üze-
rinde yer alan yaprak ve Rumilerden olu-
flan bir düzenleme görülmektedir. Ruminin
sap›ndan ç›kan spiral k›vr›k dal merkez de
sa¤a ve sola dönen iki dala ayr›lmaktad›r.
Dallardan sa¤a dönenin üzerinde belli ara-
l›klarla yerlefltirilmifl rumi ve yapraklar bu-
lunmaktad›r. ‹çte iki kademe yaparak dö-
nen dal bir rumi ile sonlanmaktad›r. Sola
daha genifl bir kavisle dönen ve sa¤a dönen
dalla birleflen k›vr›k dal üzerinde de belli
aral›klarla yerlefltirilmifl yaprak ve rumiler
bulunmaktad›r. Bu bitkisel zemin üzerinde
ise Celi Sülüs hatla yaz›lm›fl “Ya Hannan”
görülmektedir. (Foto¤raf 9)

Kartufl 4: Spiral dönen k›vr›k dallar
üzerinde yer alan yaprak ve rumilerden
oluflan bir düzenleme görülmektedir.
Merkezde rumilerin birleflmesiyle oluflan
düz ve ters iki palmette birer küçük pal-
metle sonlanmaktad›r. Ortadaki palmeti
oluflturan rumilerden ç›kan k›vr›k dallar iki
yanda spiral yaparak birer rumi ile tamam-
lanmaktad›r. K›vr›k dallardan ç›kan büyük
rumiler birleflerek merkezdeki palmete
çerçeve yapan bir palmeti meydana geti-
rirler. Merkezdeki palmetin iki yan›nda
yer alan k›vr›k dallar üzerinde sa¤daki ye-
di, soldaki sekiz yaprakl› olan rozet çiçek-
leri bulunmaktad›r. Bu zemin üzerinde
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10- Yaz›lar T.C. Kültür ve
Turizm Bakanl›¤›, Anadolu
Medeniyetleri Müzesi Uzman-
lar›ndan Tahsin Saatçi taraf›ndan
okunmufltur Kendisine yar-
d›mlar›ndan ötürü teflekkür ederim.

554

Foto¤raf 4, 5, 6



Celi Sülüs hatl› “Ya Mûcip” ile kompozis-
yon tamamlanmaktad›r. (Foto¤raf 10)

Kartufl 5: Spiral dönen k›vr›k dallar
üzerinde yer alan yaprak ve Rumilerden
oluflan bir düzenleme görülmektedir.
Merkezdeki ruminin ucundan ve sap›ndan
ç›kan spiral k›vr›k dallar iki yanda sonlan-
maktad›r. K›vr›k dallar üzerine belli ara-
l›klarla yerlefltirilen düz-ters (di¤er bir de-
yiflle yukar› ve afla¤› do¤ru yönlendirilmifl
rumilerden olufla zemin üzerinde Celi Sü-
lüs hatl› “Ya Gafur” görülmektedir. (Fo-
to¤raf 11)

Kartufl 6: Spiral dönen k›vr›k dallar
üzerinde yer alan yaprak ve rumilerden
oluflan bir düzenleme görülmektedir. ‹ki
ruminin birleflerek oluflturdu¤u palmetin
ucunda daha küçük bir palmet yer almak-
tad›r. Palmetin sap›ndan ç›kan k›vr›k dal
altta iki yana dönerek birer rumi ile son-
lanmaktad›r. Palmetin ucundan iki yana
ç›kan spiral dallar içe dönerek ortadaki
palmete kademeli bir çerçeve oluflturduk-
tan sonra birleflerek üstte daha küçük bir
palmet oluflturan rumilerle tamamlanmak-
tad›r. Rumilerden ç›kan dallar iki yanda
yine birer rumi ile sonlanmaktad›r. Bu ze-
min üzerinde de Celi Sülüs hatl› “Ya Bev-

vap” bulunmaktad›r. (Foto¤raf 12)
Kartufl 7: Spiral k›vr›k dallar üzerinde

yer alan yaprak ve rumilerden oluflan bir
düzenleme görülmektedir. Sa¤ üst köfle-
dekeki ruminin ucundan ç›kan dal küçük
bir rumi ile sonlanmaktad›r. Alttan ç›kan
iç içe spiral yapan dal sol üst köflede küçük
bir rumi ile tamamlanmaktad›r. Spiral k›v-
r›k dallar›n üzerindeki yaprak ve farkl› bo-
yutlardaki rumilerden oluflan zeminin üze-
rinde de Celi Sülüs Hatl› “Ya Kerim” gö-
rülmektedir. (Foto¤raf 13)

Kartufl 8: Spiral dönen k›vr›k dallar
üzerinde yer alan yaprak ve rumilerden
oluflan bir düzenleme görülmektedir. Or-
tada altta rumilerin birleflmesiyle olufla
ters palmetin sap›da küçük bir palmetle
sonlanmaktad›r. Ortadaki palmete çerçe-
ve oluflturan iki rumide birleflerek daha
büyük bir palmet oluflturmaktad›r. Bunun
üzerinde de daha küçük bir palmet bulun-
maktad›r. Palmetin iki yan›ndan ç›kan ve
içe dönen spiral k›vr›k dallar birer rumi ile
sonlanmaktad›r. ‹çe dönen k›vr›k dallar-
dan ç›kan rumiler yine merkezde birlefle-
rek ortadaki palmetleri çerçeveleyen daha
büyük bir palmet biçiminde sonlanmakta-

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

Foto¤raf 7-8
Foto¤raf 9-10
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d›r. Bu bitkisel zemin üzerinde de Celi Sü-
lüs hatl› “Ya Settar” yer almaktad›r. (Fo-
to¤raf 14)

Kartufl 9: Spiral dönen k›vr›k dallar
üzerinde yer alan yaprak ve Rumilerden
oluflan bir düzenleme görülmektedir. ‹ki
yandaki rumilerden ç›kan k›vr›k dallar ve
çapraz rumiler kesiflerek ve birleflerek ka-
demeli dört palmet oluflturmaktad›r. K›v-
r›k dallardan ç›kan birer rumi palmetlere
çerçeve oluflturduktan sonra üstte birer ru-
mi ile sonlanmaktad›r. Üzerlerinde yaprak
ve rumilerin yer ald›¤›; rumilerin di¤er
ucundan ç›kan spiral k›vr›k dallar üst köfle-
lerde birer rumi ile sonlanmaktad›r. Orta-
daki bitkisel zemin üzerinde de Celi Sülüs
hatl› “Ya Muin” dikkati çekmektedir. (Fo-
to¤raf 15)

Kartufl 10: Spiral k›vr›k dallar üzerinde
yer alan yaprak ve Rumilerden oluflan bir
düzenleme görülmektedir. Sa¤daki rumi-
lerden ç›kan ve üzerinde yaprak, düz-ters
rumiler bulunan iç içe spiral k›vr›k dallar
yaprak ve birer rumi ile sonlanmaktad›r.
Bu zemin üzerinde de Celi Sülüs hatl› “Ya
Mennan” yer almaktad›r. (Foto¤raf 16)

Kartufl 11: Spiral dönen k›vr›k dallar
üzerinde yer alan yaprak ve rumilerden

oluflan bir düzenleme görülmektedir. Or-
tada, farkl› biçimdeki rumilerin birleflerek
oluflturdu¤u alttaki ters, üstteki düz olmak
üzere fark› yönlendirilmifl iki palmet bu-
lunmaktad›r. Üstteki palmetin ucundan
ç›kan ç›kan, üzerlerinde yaprak ve farkl›
boyutlarda rumiler bulunan iç içe spiral
k›vr›k dallar birer rumi ile sonlanmaktad›r.
Bitkisel zemin üzerinde Celi Sülüs hatl›
“Ya Deyyan” görülmektedir. (Foto¤raf 17)

Kartufl 12: Spiral dönen k›vr›k dallar
üzerinde yer alan yaprak ve Rumilerden
oluflan bir düzenleme görülmektedir. Üst-
te ortada iki ruminin birleflerek oluflturdu-
¤u palmetten ç›kan spiral k›vr›k dallar iki
yandan içe dönerek merkezde birer rumi
ile tamamlanmaktad›r. Üzerlerinde farkl›
biçim ve boyutta yaprak ve rumilerden
oluflan bitkisel zemin üzerinde Celi Sülüs
hatl› “Ya Gafur” bulunmaktad›r. (Foto¤raf
18)

Kartufl 13: Spiral dönen k›vr›k dallar
üzerinde yer alan yaprak ve Rumilerden
oluflan bir düzenleme görülmektedir.
Merkezde birleflerek büyük bir palmet
oluflturan rumilerden ç›kan spiral k›vr›k
dallar altta iki yana dönerek içte büyük bi-
rer rumi ile sona ermektedir. Üzerlerinde
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yaprak ve rumiler bulunan spiral k›vr›k
dallar›n oluflturdu¤u bitkisel zemin üzerin-
de de Celi Sülüs “Ya Kuddus” yaz›s› görül-
mektedir. (Foto¤raf 19)

Kartufl 14: Spiral dönen k›vr›k dallar
üzerinde yer alan yaprak ve rumilerden
oluflan bir düzenleme görülmektedir.
Merkezdeki küçük birer rumiden ç›kan
k›vr›k dallar kesiflerek stilize bir palmet ve
bunun üzerinde küçük bir palmet olufltu-
rur. Sonra palmetten ç›kan ve iki yana dö-
nen iç içe spiral k›vr›k dallar içte büyük
boyutlu birer rumi ile sonlanmaktad›r.Bu
büyük boyutlu rumiler birleflerek üstteki
stilize palmeti çerçeveleyen daha büyük
boyutlu bir palmet meydana getirir. Daha
sonra rumilerden ç›kan dallarda daha kü-
çük boyutlu birer rumi ile sonlanmaktad›r.
Bu düzenlemenin üzerinde de Celi Sülüs
“Ya Hafiz” hatt› yer almaktad›r. (Foto¤raf
20)

DEĞERLENDİRME
Osmanl› döneminin mimariye ba¤l›

metal iflçili¤i XVIII yüzy›la kadar ço¤un-
lukla flebekeler, kap› kilit, tokmak, halka
ve menteflelerinden ve alemlerden ibaret-
tir. Buralarda kullan›lan malzeme dövme

demir, tunç, pirinç veya bak›rd›r. ‹mpara-
torlu¤un klasik döneminde dövme demir
tekni¤i ile yap›lan flebekelerde yatay ve
dikey çubuklar›n birbiri içinden geçirilme-
si veya perçinlenmesi sonucunda oluflan
geometrik biçimler yayg›n olarak kullan›-
lanlard›r. Klasik dönemin sonlar›na do¤ru
tunçtan yararlan›larak, geometrik örgüle-
rin yan› s›ra, bitkisel kaynakl› organik dü-
zenlemelerin ve kartufllar›n süsleme prog-
ramlar›nda yer ald›klar› görülmektedir.
XVIII. yüzy›lda, Erken ve Klasik dönem
flebekelerinin geometrik motifli örnekleri-
nin aksine, bat› sanat› etkisiyle daha grift
ve ana unsuru bitkisel olan motifler görül-
mektedir.11 XVIII. yüzy›l Osmanl› Mimar-
l›¤›’nda öncelikle süsleme alan›nda etkinli-
¤i saptanan bat› kökenli motiflerin metal
iflçili¤i örneklerine de yans›d›¤› izlenmek-
tedir. Bu y›llardan bafllayarak, ça¤›n sivil
mimarl›k örneklerini ve özellikle su mima-
risini etkisi alt›na alan Frans›z Rokoko’su
ve ‹talyan Barok’u e¤ilimli biçimlendirme-
lerin metal flebekelerde uyguland›¤›, gele-
neksel motiflerin yerlerini sistematik kul-
lan›lm›fl k›vr›m dallara, “S” ve “C” biçimle-
rine b›rakt›¤› göze çarpmaktad›r. Yüzeyle-
rin barok üslup ilkelerine uygun düzenle-
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11- Semavi EY‹CE, “Türk
Sanat›nda fiebekeler.Parmakl›k-
lar”, Sanat Dünyam›z, 6(1970) s.
32, Semra C‹NER ve Zeynep
ÎNANKÜR, “Son Dönem Os-
manl› Mimarl›¤›nda Maden ‹flçili¤i
Örnekleri.”Akademi -Mimarl›k ve
Sanat, iO (1981) s. 49, Kadriye
Figen VARDAR,, ‘‹stanbul’da,
XlX. Yüzy›l Osmanl› Mimar-
l›¤›nda Görülen Ampir Üsluptaki
Madeni fiebekeler.”, Sanat Tarihi
Dergisi, XIII / 1(2OO4) s. (69-
170.

Foto¤raf 15-16
Foto¤raf 17-18
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melerine paralel olarak, flebekeler de düz
yüzeyler yerine d›flbükey biçimler olufl-
maktad›r. XIX. yüzy›l›n Ampir, Neo-Kla-
sik ve ArtNouveau ak›mlar›n›n metal iflçi-
li¤i alan›na da uyguland›¤›n› görüyoruz.
Tüm bu biçimsel farkl›laflmalar›n yan› s›ra,
yöntem aç›s›ndan da yeniliklerle karfl›la-
fl›lmakta, dövme demir ve tunç iflçili¤i ye-
rini gerek dini gerekse sivil yap›larda dök-
me demir almaktad›r.12 Osmanl› Devle-
ti’nin karfl›laflt›¤› büyük tehlikeler ve ye-
nilgiler sonucu daha ucuz ve daha kolay
imal edilen flebeke örneklerine geçilmifl-
tir.13

Osmanl› ‹mparatorlu¤unda askerlik ala-
n›nda baflar›yla uygulanan döküm tekni¤i-
nin mimarl›k alan›na yans›mas› Bat›l›laflma
dönemine rastlamaktad›r. XIX. yüzy›l›n
ortalar›ndan itibaren bu teknikte yap›lan
demir mimari ö¤eler ya yerli ya da ithal-
dir. Saray’la ilgili yerli döküm iflleri, Top-
hane’nin önemini yitirmesiyle, 1850’lerde
aç›lan Taflk›zak’ta gerçeklefltirilmifltir. Yi-
ne o dönemlerde ‹stanbul’da Perflembe Pa-
zar›’n›n Kalafat Yeri, Hal›c›o¤lu ve Has-
köy’deki özel dökümhanelerde de üretim

yap›lmaktad›r. Yap›lan bu parçalar Taflk›-
zak’tan ayr›lan ya da buras›yla ilgisi olan
ustalar›n elinden ç›kmad›r. ‹stanbul’daki
dökümhanelerde ço¤unluk Karadenizli
ustalar›n çal›flmas›na karfl›n, az›nl›k dö-
kümcülerinde bu alanda etkin olduklar›
özellikle parçalar üzerindeki damgalardan
anlafl›lmaktad›r. Osmanl› metal iflçili¤inde
usta ç›rak iliflkisi sürdürülmüfltür. Yüzy›l›n
ikinci yar›s›ndan sonraki bu örnekler göz
önüne al›nd›¤›nda, üretime dönük dökme
demir atölyelerinin genellikle az›nl›¤›n
elinde oldu¤unu buna karfl›n, devlete ait
yap›lar›n tüm demir aksam›n›n Taflk›zak’ta
yap›ld›¤›n› görüyoruz.14

II. Mehmed döneminden bafllaya-
rak günümüzde de üretimine devam eden
Taflk›zak tersanesine III. Selim dönemin-
de (1789-1807) bir dökümhane eklenmifl,
‹sviçre ve Fransa’dan uzman mühendisler
g e t i r i l m i fl t i r .15 1845’den sonra üretime
bafllayan Zeytinburnu demir fabrikas›nda
silah üretimi yap›l›rken saray ve çevresi
için de özel üretimler yap›lm›flt›r. Ayr›ca
‹stanbul sokaklar›n›n havagaz› ile ayd›nla-
t›lmas›nda kullan›lan döküm demir direk-
ler burada dökülmüfltür.1 6Y›ld›z Saray›
bünyesinde kurulan dökümhanede sara-
y›n ihtiyac› olan dökümler yap›l›yordu.
Baflbakanl›k Osmanl› Arflivlerindeki 28.
6.1887 tarihli bir evrakta Zeytinburnu de-
mir fabrikas› müdürü Cemal Paflan›n Y›l-
d›z saray› dökümhanesi ve marangozha-
nesinin iflletilmesi için ifl bafl›na getirilme-
sinin faydal› olaca¤› belirtmektedir.1 7

Zeytinburnu demir fabrikas› müdürünün
Y›ld›z Saray› dökümhanesinin bafl›na ge-
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12- Semra C‹NER ve Zeynep
‹NANKUR, “Son Dönem Os-
manl› Mimarl›¤›nda Maden iflçili¤i
Örnekleri.” Akademi -Mimarl›k ve
Sanat, ›o (1981) s. 49-50,
Kadriye Figen VAR-
DAR,,”istanbul’da, XIX.Yüzy›l
Osmanl› Mimarl›¤›nda Görülen
Ampir Üsluptaki Madeni fiebekel-
er.”, Sanat Tarihi Derpifli,

Xlllh{2004) S. ‹69-‹70.
13- Kadriye Figen VAR-

DAR,: ‹stanbul’da, XIX.Yüzy›l
Osmanl› Mimarl›¤›nda Görülen
Ampir üsluptaki Madeni fiebekeler.
“, Sanat Tarihi Dergisi,
Xlllll{2001) s. 171-172.

14-  Semra C‹NER ve Zeynep
‹NANKUR, “Son Dönem Os-
manl› Mimarl›¤›nda Maden ‹flçili¤i
Örnekleri.” Akademi -Mimarl›k ve
Sanat, 10 (1981) s. 51.

15- Turtel, E., “Tajk›zak
Tersanesi”, Dümlen Bugüne ‹stan-
bul Ansikloptd›si, C.7, ‹stanbul,
1994, s.223. 

16- ‹lgürel, M,
“Zeytinburnu’nda Bir Demir
Fabrikas›”, Tarih Boyunca ‹stan-
bul, ‹Ü. Ed.Fak.Tar.Arfl.Mrkz.,
‹stanbul, 19891

17- Baflbakanl›k Osmanl›
Arflivi “Y›ld›z Mütenevvi Maruzat
Evrak›” Dosya no: 25 s›ra no: 85
28.6.1304
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tirilmek istenmesi burada oldukça ciddi
üretim yap›ld›¤›na iflaret etmektedir. Ha-
l›c›o¤lu ve Hasköy özel dökümhanelerin
bulundu¤u semtlerdi. Buralar›n Taflk›zak
tersanesine yak›n olmas›, tersaneye ait ba-
z› döküm ifllerinin özel imalathanelerde
de yapt›r›l›yor olmas›ndan kaynaklan›yor
olmal›d›r. Taflk›zak dökümhanesinin özel
dökümhanelerle iliflkisini sa¤layan, daha
sonra buradan ayr›lan ustalar›n çal›flt›¤›
veya çal›flt›rd›¤› dökümhanelerde yap›lan
üretimlerde, saray ve çevresi için üretilen
ürünlerin benzerleri görülebilmektedir.18

Di¤er bir üretim merkezi de Sultanahmet
Sanayi mektebidir. Uygulamal› ö¤retimin
yap›ld›¤›, kal›p ve üretim çeflitlerinin gö-
rüldü¤ü Y›ld›z Albümü foto¤raflar› bize
en gerçekçi bilgileri vermektedir.19

Osmanl› Mimarisinde XlX.yüzy›l son-
lar› XX. yüzy›l›n bafllar›nda Bat›l›laflma
dönemine tepki olarak ortaya ç›kan ve
“1.Ulusal Mimarl›k Dönemi” olarak isim-
lendirilen dönemde,2 0 Neo-Klasik, Os-
manl› ve daha önceki dönemlere ait Türk
Sanat› örnekleri tekrar kullan›lmaya bafl-
lanm›flt›r. Ancak, bu durum mimari tasa-
r›mda de¤il daha çok mimari ö¤elerde ve
süslemelerde daha yo¤un hissedilmekte-
dir. Sebebi ise, mimariye ihtiyaçtan dola-

y› giren (k›flla, hastane, iskele, çok katl›
han, apartman, gar, istasyon, banka, posta
ve telgraf binas› , okul vb.) yeni yap› tür-
leridir. Bu yap›larda mimaride yeni uygu-
lamalara yer verilirken, kubbe, saçak, kon-
sol, cumba, köfle kuleleri vb. mimari ö¤e-
ler ile çini, tafl süsleme örneklerinde ve
kompozisyonlarda daha önceki dönemle-
re ait özellikler dikkati çekmektedir. Mi-
mari süslemede görülen eskiye dönük uy-
gulama ve örnekler, metal ifllerinde de
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Metal ifllerinde
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18- Ciner, S., Z.‹nankur,
“Son Dönem Osmanl›
Mimarl›¤›nda Maden ‹flçili¤i
Örnekleri”, DGSAAkadem› s.›o,
‹stanbul, 198], s.  51

19- Küçükerman, Ö.,Maden
Döküm Sanat›, Türk Demirdoküm
Fabrikalar› Afi. ‹stanbul, 1994,
ss.122-12}; Sand›kç›, Ümit Kaz›m
“Osmanl› Mimarl›¤› ‹stanbul
Yap›lar›nda Dövme ve Dökme
Metalin Dekoratif Kullan›m›”,
Osmanl› Mimarl›¤›n›n 7 Yüzy›l›
“Uluslarüstü Bir Miras , ‹stanbul
1999, s.400.

20- Y.Yavuz, Mimar
Kemalettin ve Birinci Ulusal
Mimarl›k Dönemi, ODTÜ
Mimarl›k Fakültesi Bas›m ‹flli¤i,
Ankara 1981.s.69-72.
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dövme ve döküm tekni¤i kullan›lmaya de-
vam edilirken; XVIII. ve XIX. yüzy›l›n ba-

t›l› süsleme ö¤eleri yerini art›k metal süs-
lemelerde Klasik dönem ve öncesi görülen
geometrik, bitkisel, kar›fl›k ve yaz› vb. süs-
leme tür ve kompozisyonlar›na b›rakmaya
bafllam›flt›r. 

Sultan Reflat Türbesi demir sanduka
parmakl›k süslemeleri’nin hem malzeme
hemde süsleme tür ve kompozisyonlar›
aç›s›ndan benzer örneklerine rastl›yoruz.
Bunlardan ilki II. Mahmut Türbesi’nde,
fiehzadelere ait iki küçük sanduka parmak-
l›klar›nda karfl›m›za ç›kmaktad›r. (Foto¤-
raf 21-22) Malzeme d›fl›nda, düzenleme
ve kompozisyonlar aç›s›ndan bizim örne-
¤imizle birebir ayn›d›r. Yine Ayn› türbede
yer alan Sultan II. Abdülhamit (Foto¤raf
23) ile Emine Sultan (Foto¤raf 24) ve Sali-
ha Naciye Han›m Sultana ait sanduka par-
makl›klar›nda (Foto¤raf 25) ise ikinci bö-
lümde biraz farkl› bir kompozisyonla kar-
fl›lafl›yoruz. Ayr›ca, bu türbedeki parmak-
l›klar›n tek fark› malzemenin demir de¤il
de pirinç olmas›d›r. Malzeme d›fl›ndaki
düzenlemeler hemen hemen ayn›d›r. Bu-
rada da altta sekiz köfleli y›ld›zlar içindeki
kabaralar›n üzerinde sekiz kollu y›ld›zdan
ç›kan rumi ve palmetler, üstte kartufllar
içindeki bitkisel zemin üzerinde Celi sülüs
hatl› “Esma-i Hüsna” ve rumilerin birlefl-
mesi ve kesiflmesiyle oluflturulan palmetler
vb. süsleme program› görülmektedir. 

Yine Mimar Kemaleddin Bey taraf›n-
dan yap›lan ‹stanbul IV. Vak›f Han› girifl
kap› kanatlar› (Foto¤raf 26-27) ile kap›n›n
iki yan›ndaki alt seviyedeki pencere flebe-
kelerinde , (Foto¤raf 28) kompozisyon
olarak de¤ilde ayn› türde süsleme ve mo-
tiflerin kullanlmas› aç›s›ndan büyük ben-
zerlikler vard›r. Yine burada da sekiz kol-
lu y›ld›zlar içinde ki kabaralar›n üzerinde
sekiz kollu y›ld›z›n kollar›ndan ç›kan pal-
met ve rumilerden oluflan kompozis-
yon(Foto¤raf 26); spiral k›vr›k dallar›n
üzerideki yaprak ve rumilerin birleflmesiy-
le oluflan palmetlerden oluflan bitkisel
kompozisyonlar görülmektedir. (Foto¤raf
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27) Yaln›zca kompozisyonlar›n düzenle-
melerinde baz› farkl›l›klar vard›r. Bu da ifl-
lev ve konumlar›ndan kaynaklanan farkl›-
l›klardan kaynaklanm›fl olmal›d›r. Ayr›ca,
her iki yap›da da malzeme ve teknik ayn›-
d›r. Bu benzerlik hem dönem özelli¤inden
hem de ayn› mimar taraf›ndan tasarlanan
ve yap›lan yap›lar olmas›ndan kaynaklan›-
yor olmal›d›r. 

Mimar Kemaleddin her iki yap›da da
benzer malzemelerle, ayn› türde süsleme-
leri kullanm›flt›r. Hem tafl, hem çini, hem
de metal malzeme ile haz›rlanan gelenek-
sel süsleme tür ve kompozisyonlar›na yer
vermifltir. Bu da yap›larda yer alan bu tür
dönem özelliklerinin bir rastlant›dan de-
¤il, belli bir program ve uygulamalardan
kaynakland›¤›n› göstermesi aç›s›ndan
önemlidir. Bu yap›larda kullan›lan demir
döküm ifllerinin nerede yap›ld›¤› ve dö-
küm kal›plar› hakk›nda herhangi bir bilgi
bulunmamakla birlikte özellikle Sultan
Reflat Türbesi’nde ki ifllerin di¤er devlet ifl-
lerinde oldu¤u gibi Taflk›zak’ta yap›lm›fl
olabilece¤ini ileri sürebiliriz. Döküm ka-
l›plar› hakk›nda da bugüne kadar herhan-
gi bir bilgiye rastlanmam›flt›r. Bu nedenle
kal›plar›n k›r›lm›fl ya da farkl› ifllevlerde
kullan›lm›fl olduklar› için günümüze gele-
memifl olduklar›n› düflünmekteyiz.
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fiEYHÜL‹SLÂM 
EBUSSUUD EFEND‹’N‹N
EYÜP SIBYAN MEKTEB‹

VE VAKIFLARI

Ali KILCI

Z

‹skilip’te 1951 y›l›nda do¤an Ali K›lc›, Dil Tarih ve Co¤rafya Fakültesi 
Protohistorya ve Önasya Arkeoloji Bölümünden lisans, 

Sanat Tarihi Bölümünden Yüksek Lisans Diplomas› alm›flt›r.
1978 y›l›ndan beri çal›flt›¤› Vak›flar Genel Müdürlü¤ünde vak›f eski eserlerin 

envanteri ve tescili, onar›m ve korunmas› konular›nda say›s›z çal›flmalar yapm›flt›r.
Yurt d›fl›ndaki Türk kültürüne ait vak›f eski eserler konusunda da 
araflt›rmalar yapm›flt›r. Bulgaristan, Bosna Hersek ve Suriye’deki 

Türk eserlerini yerinde incelemifltir. Vak›f eski eserler konusunda yerel, ulusal ve uluslararas› 
kongre ve konferanslara kat›larak sunulmufl ve daha sonra yay›nlanm›fl, 

pek çok bildiri ve makaleleri bulunmaktad›r. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca 1987-1988
y›llar›nda dört bölüm halinde haz›rlanarak yay›nlanan
“Yaflayan Geçmifl” program›n›n dan›flmanl›¤›n› yürütmüfltür. 

Evli ve iki çocuk babas›d›r.
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fieyhülislam Ebussuûd Efendi. Osman-
l› devletin en güçlü oldu¤u bir zamanda
fleyhülislaml›k makam›nda oturmufl Os-
manl› devrinin ender flahsiyetlerden biri-
dir. Piyer Loti Kahvehanesi yak›nlar›nda
y›k›k türbesi olan Mevlâna Alâeddin Ali
Çelebi el-Arabi (Molla Arap) Eyüpsultan’a
defnedilen ilk fleyhülislâmd›r.1 Dönemin-
deki baflta sadrazam Sokullu Mehmed Pa-
fla olmak üzere birçok devlet adam› gibi
kendine ebedi istirahatgâh olarak Eyüp
Sultan› seçen Ebussuûd Efendi Eyüp Sul-
tan hazretlerine komflu olmay› istemifl; bu-
nun için ölmeden önce buraya bir mektep
ve hazire yapt›rm›flt›r.

Ebussuûd Efendinin Babas› ‹skilipli
fieyh Muhiddin Yavsî diye meflhur olan
Mevlânâ fieyh Muhiddin Mehmed bin
Mustafa bin ‹mad, annesi Ali Kuflçu’nun
k›z› Sultan Hatundur. Ebussuûd Efendi 30.
Aral›k 1491 tarihinde ‹skilip’te do¤mufltur.
Baz› tarihi kaynaklara dayan›p, ‹stanbul’da
do¤du¤unu iddia eden araflt›rmac›lar›n
onun vakfiyesini incelemedikleri anlafl›l-
maktad›r.2

fieyh Muhiddin Yavsî’nin Sivasîler
Tekkesine fleyh olmas› sebebiyle bir müd-
det ‹stanbul’da oturmas› bu iddian›n se-
beplerinden biri olmal›d›r. II. Bayezid
fieyh Muhiddin Yavsî için ‹stanbul Fatih
‹lçesinde günümüzde Darüflflafaka Lisesi
s›n›rlar› içinde kalan bir tekke yapt›rm›fl,
kendisi de ona mürit olmufltur. Daha son-
ra Abdülmecid Sivasî burada fleyh oldu-
¤undan Sivasiler Tekkesi diye meflhur ol-
mufltur.3

Mevlânâ Ebussuûd ‹madî’nin 977 ta-
rihli vakfiyesinde, “vakf›n kurucusunun
ddoo¤¤dduu¤¤uu yyeerr oollaann ‹skilip kasabas›n›n Mey-
dan mahallesinde merhum pederinin kab-
rine bitiflik olarak bina edip vakfetti¤i
mescid” fleklindeki ifade onun kesinlikle
‹skilip’te do¤du¤unu göstermektedir.4

Ö¤renimini tamamlad›ktan sonra ilk
olarak 1516’da ‹negöl ‹shak Pafla Medrese-
si’ne müderris olarak atanan Ebussuûd

Efendi, daha sonra Davud Pafla, Mahmud
Pafla, Gebze, Bursa medreselerinde görev-
de bulundu. 1528’de ‹stanbul Fatih sahn-›
seman medreselerinin müderrisliklerine
getirildi. 1533’te önce Bursa, sonra ‹stan-
bul kad›s› oldu. 1537’de Rumeli kazasker-
li¤ine yükseldi. 1545’te fleyhülislaml›¤a
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1 Taflköprülüzade, ‘‹flâmü-d-din
Ebul’hayr Ahmed Efendi, Efl-
flaka’ik un-nu’maniye fî ulemâi
d’devletil ‘Osmâniye (‹nceleme ve
notlarla neflreden A. Suphi
Furat), 1985, s. 150
2 Ahmet Akgündüz, “Ebussud
Efendi”, TDV. ‹slam Ansik-
lopedisi, C. ‹stanbul 1994, s.
364.
3 Cengiz Gündo¤du, “XVII.
Yüzy›lda Eyüp Sakini Bir Hal-
vetî fieyhi; Abdülmecid Sivasî
(Hayat›, Hizmet ve Misyonu)”
VIII. Eyüp Sempozyumu ‹stan-
bul 2004. Dip not 40, s. 292.
4 Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Ar-
flivi, 571 numaral› defterin 266.
sahifesi, 94. s›ra
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getirildi. Uzun seneler boyunca bu görevi
yürüttü.

‹stanbul’da 23 A¤ustos 1574, vefat
edince, vasiyeti üzerine, Eyûb Sultan
Meydan›’nda yapt›rd›¤› mektebin bitifli-
¤inde, kendinden önce ölen eden yak›nla-
r›n›n mezarlar›n›n bulundu¤u hazireye
defnedilmifltir.5

Eyüp’teki 
Mektep ve Hazire
Ebussuûd Efendi, ‹stanbul’da Eyüp Sul-

tan Camiinin güneyindeki meydan›n ke-
nar›nda Sokullu Mehmet Pafla Türbesine
komflu, ocakl› bir s›byan mektebi ve bu
mektebin ön taraf›nda Kur’an okunmas›
için bir sofa yapt›rm›fl, mektebin bitifli¤ine

ailesi için etraf› demir parmakl›klarla çev-
rili bir kabristan haz›rlatm›flt›r. Mektebin
yan›na muallim için bir de ev (meflruta)
yapt›rm›flt›r. (Belge-1, fiekil-1)

Dikdörtgen planl›, kesme tafl, moloz
tafl ve tu¤la kullan›larak yap›lm›fl kagir bir
yap› olan mektebinin üstünü örten d›fla
taflk›n çat›s›n›n alt›nda Kur’an-› Kerim
okunmas› için genifl bir sundurma vard›r.

Vak›flar Genel Müdürlü¤ünce, 1967
y›l›nda onar›lan ve Eyüp Müftülü¤üne kul-
lanmalar› için tahsis edilen mektep günü-
müzde sa¤lam durumdad›r. (Resim, 1-2)

1569 Haziran› sonlar›nda tescil edil-
mifl fieyhülislam Ebussuûd Efendi Vakfi-
yesinin (Belge-2) Eyüp Mektebi hakk›nda-
ki bölümleri:6

““EEbbuu EEyyyyuubbii EEnnssâârrii mmaahhaalllleelleerriinnddeenn
CCaammiiii fifieerriiff mmaahhaalllleessiinnddee (Eyüp Sultan
Camiinin güneyinde) ççooccuukkllaarr››nn ee¤¤iittiimmii
iiççiinn ooccaakkll›› bbiirr mmeekktteebb yyaapptt››rrmm››flfltt››rr.. BBuu
mmeekktteebbiinn öönn ttaarraaff››nnddaa ccüüzz ttiillââvveettii iiççiinn ggüü--
zzeell bbiirr ssooffaa hhaazz››rrllaannmm››flfltt››rr.. YYaann››nnddaa vvââkk››ff››nn
eevvllââdd vvee aahhffaadd vvee yyaakk››nnllaarr››nn››nn mmeerrkkaaddlleerrii
vvee kkeennddiissiinniinn ddaahhii oorraayyaa ddeeffnn oolluunnmmaass››nn››
tteemmeennnnii eettttii¤¤ii ddeemmiirr ppaarrmmaakkll››kkllaarrllaa ççeevvrrii--
llii kkaabbrriissttaann vvaarrdd››rr.. MMuuaalllliimm iiççiinn ssooffaa aalltt››nn--
ddaa iikkii ooddaa vvee aarrkkaass››nnddaa,, hheellaa vvee öönnüünnddee
kküüççüükk bbaahhççeessii oollaann mmeennzziill vvaarrdd››rr.. BBüüttüünn
bbuunnllaarr››nn ggüünneeyy vvee bbaatt›› yyöönnlleerrii HHaazzrreettii ‹‹ss--
mmiihhaann SSuullttaann vvaakkff››,, ddoo¤¤uu ttaarraaff›› uummuummîî
yyooll,, kkuuzzeeyyii ddüükkkkâânn iillee ss››nn››rrll››dd››rr..””

““EEbbuu EEyyyyuubbii EEnnssaarrii kkaassaabbaass››nnddaakkii mmeekk--
tteebbddee kkeellaammuullllaahh›› ttaalliimmddee uussttaa vvee hheerr kkii--
mmiinn ççooccuu¤¤uu oolluurr iissee oollssuunn bbuunnllaarraa KKuurr’’aann--
›› ttaalliimm,, ssaarrff,, llüüggaatt ggiibbii iilliimmlleerrii üüsslluupp üüzzeerree
aannllaattmmaakk vvee vveecchh--ii mmeeflflkkuurr ((tteeflfleekkkküürree ddee--
¤¤eerr)) vvee ttaarrzz›› llaattiiff ((hhooflfl bbiirr flfleekkiillddee)) üüzzeerree
aahhllaakkllaarr››nn›› tteehhzziibb eettmmee¤¤ee ((ddüüzzeellttmmeeyyee))
mmuukktteeddiirr,, eehhllii tteeccvviidd vvee aalliimm vvee iiyyii hhaallllii
bbiirr mmuuaalllliimm iillee mmeezzkkûûrr vvaass››ffllaarr›› hhaaiizz vvee ttaa--
lleebbeenniinn ddeerrsslleerriinnii iiaaddee vvee tteekkrraarr eeddeenn bbiirr
kkaallffaa ttaayyiinn eeddiillmmeessiinnii vvee mmuuaalllliimmee yyeevvmmii--
yyee bbeeflfl ddiirrhheemm vvee kkaallffaayyaa yyeevvmmiiyyee iikkii ddiirr--
hheemm vveerriillmmeessiinnii vvee bbuu mmeekktteebbddeekkii ffaakkiirr
ççooccuukkllaarraa hheerr sseennee RRaammaazzaann bbaayyrraamm››nnddaa
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5 Fahri Unan, “XV-XVII. Yüz-
y›llarda Osmanl› Yönetim
Kademesi ‹çinde Ebussuud Efendi
Ailesi”, Türk Yurdu, XI/50
(1991) s. 25-29
6 Ali K›lc›, “‹skilip fieyh Yavsi
Camii Külliyesi” Rölöve ve Res-
torasyon Dergisi V. Ankara,
1983, s. 47, Vakfiyenin Türk-
çe’si VGM.Arflivi 1961/275 de
mevcuttur.
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mmuuaalllliimm vvee ssaaiirr mmüürrtteezziikkaann››nn rreeyylleerrii vvee
nnaazz››rr mmaarriiffeettii iillee mmüütteevveelllliinniinn bbiinn ddiirrhheemm
ssaarrff eeddeerreekk ççooccuukkllaarr››nn hhaall vvee flflaannllaarr››nnaa llaa--
yy››kk mmüünnaassiipp eellbbiissee ttaakkyyee ppaabbuuçç aall››nnmmaass››nn››
vvee kkiiffaayyeett mmiikkttaarr›› aall››nnaaccaakk hhaass››rr,, iibbrriikk,,
bbaarrddaakk,, ppoosstt vvee kk››flfl ggüünnlleerriinnddeekkii oodduunn iihh--
ttiiyyaacc››nn››nn ggeerreekkttii¤¤iinnccee kkaarrflfl››llaannmmaass››nn›› flflaarrtt
eeyylleeddii.. VVaakk››ff ccüüzz kk››rraaaattii iiççiinn oottuuzz kkiiflflii öönn--
ccee hheerr ssaabbaahh  EEbbuu EEyyyyuubb EEnnssâârrii TTüürrbbeessiinn--
ddee eecczzaayyii flfleerriiff kk››rraaaattii aakkaabbiinnddee mmeekktteebbii
mmeezzbbuurruunn öönnüünnddee vvaakkii ssooffaaddaa KKuurrâânn--››
KKeerriimmddeenn bbiirreerr ccüüzz ttiillââvveett eettmmeelleerriinnii vvee
sseevvaabb››nn›› oorraaddaa mmeeddffuunn kkuullllaarr››nnaa hheeddiiyyee
eeddeerreekk bbuu ookkuunnaann oottuuzz ccüüzz’’ddeenn bbeeflfl ccüüzzüünn
ttiillaavveettii bbeerreekkeettiinnii hhaazzrreettii  vvaakk››ff››nn rruuhhuunnaa
vvee bbeeflfl ccüüzz’’üünn sseevvaabb››nn›› oorraaddaa bbiirreerr ccüüzz
KKuurr’’aann--›› AAzziimmüüflflaann ookkuummaallaarr››nn›› flflaarrtt eeyyllee--
ddii..””

Görüldü¤ü üzere mektepte okutulacak
dersler ve muallimin özellikleri, vakfiyede
belirtilmifltir. Buna göre muallim iflini iyi
bilen, ö¤renciler aras›nda ay›r›m yapma-
dan Kur’an-› Kerim daha sonra sarf, lügat
gibi ilimleri ve iyi ahlakl› olman›n kuralla-
r›n› ö¤retmeye muktedir, tecvidi bilen,
alim ve iyi halli birisi olarak tarif edilmek-
tedir.

Vâk›f, bu mektepte yap›lacak e¤itimin
yan›nda Kur’an-› Kerim okunmas› için
önüne yapt›rd›¤› sofada (sundurma) her
sabah Eyüp Sultan Türbesinde Kur’an
okunmas›ndan sonra, mektebin muallim
ve kalfas› ile otuz erke¤in mektebin önün-
deki sofada birer cüz okuyarak, sevab›n›,
kendisi, k›z› Hatice, o¤lu Mahmud Çelebi
Efendi, orada metfun k›z› Kerime Hatun,
mektepte metfun o¤lu Ahmed Çelebi
efendi, Kad›s› iken vefat eden o¤lu Meh-
met Çelebi Efendi ve orada metfun sair su-
lehan›n efli Zeyneb Hatunun ruhlar›na he-
diye edilmesini, bunlara ikifler dirhem ve-
rilmesini, ayr›ca iki kifliye birer dirhem ve-
rilerek efli Zeyneb Hatunun ruhu için birer
cüz okumalar›n› istemifltir.

Bu bilgilerden kendisinden önce vefat
eden yak›nlar›n›n mektebin bitifli¤indeki

hazireye defnedildi¤i, kendisinin de bura-
ya defnedilmesini vasiyeti etti¤i bilinmek-
tedir. Ölümünden sonra evlad, torun ve
di¤er yak›nlar›n›n defnedildi¤i hazireye
defnedilmifltir.

Ebussuûd Efendi 
Vakfiyesi
fieyhülislâm Ebussuûd Efendi’nin Va-

k›flar Genel Müdürlü¤ü Arflivinde iki adet
vakfiyesi bulunmaktad›r. ‹lki 973/1566 ta-
rihli bir vak›f olup7 babas› fieyh Muhid-
din’in kurdu¤u ve kendisinin de faydalan-
m›fl olmas› gereken, 888/1500 tarihli vak›f
gibi zürrî bir vak›ft›r.8

‹kinci vakfiyesi Evail-i Muharrem
977/1569 Haziran› sonlar›nda tescil edil-
mifl genifl kapsaml› bir vak›ft›r.9 (Ek-3) Bu
vakfiye ve öncekinin Türkçeleri 1992 y›-
l›nda yay›nlanm›fl bir ‹skilip monografisin-
de yer alm›flt›r.10
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7 VGM.A, 571 numaral› defter
266. sahife, 94. s›ra.
8 VGM.A, Harameyn 14 defter,
319 sahife. fieyhülislam olunca
onun bu vak›ftan onun pay al›p
almad›¤› bir merak konusudur.
9 Ali K›lc›, “‹skilip fieyh Yavsi
Camii Külliyesi” Rölöve ve Res-
torasyon Dergisi V. Ankara,
1983, s. 47, Vakfiyenin Türk-
çe’si VGM.Arflivi 1961/275 de
mevcuttur.
10 Fügen ‹lter, Bir Anadolu Kenti
‹skilip, Ankara, 1992, s. 123.
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‹skilip’teki Külliyesi
Ebussuûd Efendi ‹skilip’te babas›n›n

yapt›rd›¤› zaviyeyi eklenti ve yenilemeler-
le bir külliye haline getirmifltir. Burada ca-
mi, mektep ve köprü ile çarfl›da bir han ve
bir bedesten ve ‹skilip yak›nlar›ndaki Ba-
¤özünde mescid, mekteple birlikte iki çefl-
me yapt›rm›flt›r. Külliyeden fieyh Yavsi
Camii diye bilinen camiden baflka sa¤lam
bir yap› günümüze ulaflamam›flt›r.11

Ebussuûd Efendi ‹skilip’teki camisinin
yan›ndaki ve Eski Ba¤özü köyündeki,
mekteplerinde k›raat ve tecvidde usta, gü-
zel ahlâkl› bir insan›n muallim olmas›n› is-
temifltir. Muallimlerin çocuklara Kur’an-›
Kerim’i telkin etmesini, çocuklar›n kudret-
lerine göre lügat, sarf ve nahiv gibi dersle-
ri ö¤retmesini, onlara kendi evlad› gibi
flefkatle davranmas›n› istemifltir.

Bu mekteplerde görevli kalfalar›n veri-
len dersleri tekrar›n› istemifltir. Ücret ola-
rak muallime üç, kalfaya bir dirhem veril-
mesi istenmifl, fakir talebelere y›lda bir de-
fa elbise al›nmas› için iki yüz gümüfl dir-
hem tayin edilmifltir.

Di¤er görevlileri:
Vakf›n gelirlerini toplayan cabiye dört

dirhem, hesaplar› tutan kâtibe üç dirhem
yevmiye verilecektir.

Vakf›n ‹stanbul’daki
Hayrat ve Akarlar›:
Ebussuûd Efendinin 977/1560 tarihli

vakfiyesinde ‹stanbul’da yapt›rd›¤› su yolu
ve suyun da¤›t›m flekli hakk›nda tarihi
kaynaklarda genifl bilgi vard›r. Vak›f ‹stan-
bul’da fiehremini Çarfl›s› ve Macuncu Ka-
s›m mahallesinde birer çeflme ile bunlar›n
su yolunu yapt›rm›flt›r. fiehreminindeki
çeflme hakk›nda bilgimiz olmamas›na kar-
fl›l›k, Macuncu Kas›m mahallesindeki ha-
mam›na yak›n çeflme, yak›n zamanlara ka-
dar ayakta oldu¤u bilinmektedir.12
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11 Ali K›lc›, “‹skilip fieyh Yavsi
Camii Külliyesi” Rölöve ve Res-
torasyon Dergisi V. Ankara,
1983, s. 47; Ö. ‹skender Tuluk,
“‹skilip fieyh Yavsi Camiinin
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Ebussuûd Efendi sular› Maltepe hasta-
hanesinin kuzeybat›s›ndaki bir kaynaktan
ç›karak toplam 3350 m.lik su yolu ile Top-
kap› ve Mevlânakap› aras›nda surlardan
içeri girmekte, Fatih Macuncu civar›nda
Çiftemaslaklar su terazisine ç›karak
Ebussuûd hayrat›na da¤›lmakta idi. Bu su
yolunun 1930 y›l›na kadar çal›flt›¤› bilin-
mektedir.13

fiehreminindeki çeflme hakk›nda bilgi-
miz olmamas›na karfl›l›k Macuncu Ka-
s›m’da (Çapadaki) Ebussuûd Hamam›n›n
yan›ndaki tafltan yap›lm›fl yuvarlak kemer-
li çeflmesinin yala¤› tahrip oldu¤u, muslu-
¤unun koptu¤u, suyunun akmad›¤› ve ya-
k›n zamanlara kadar ayakta oldu¤u bilin-
mektedir.14

Ebussuûd Efendi, ‹stanbul’daki hayrat›-
na gelir getirmek üzere ço¤unlu¤u Fatih’te
bulunan on bir adet menzilhane ve Ma-
cuncu Kas›m mahallesindeki çifte hamam›
vakfetmifltir. Vakfiyede iki taraf› cadde,
bir taraf› vak›f›n mülkü ile s›n›rl› çifte ha-
mamla bu hamama yak›n sekiz adet dük-
kan fleklinde ifade edilen Müftü hamam›,
fieyhülislam Ebussuûd Efendi hamam› di-
ye bilinmektedir.15 Mimar Sinan taraf›n-

dan 973/1566 tarihinde yap›m›na bafllan-
m›flt›r. Çapa Ö¤retmen Okulu karfl›s›nda
y›k›k Macuncu Kas›m Camii yan›ndaki bu
hamam 1918 yang›n›nda yanm›fl, y›kt›r›la-
rak yeri sat›lm›flt›r.16

Vakf›n ‹skilip’teki
Hayrat ve Akarlar›:
‹skilip kasabas›nda Ebussuûd Efendinin

yapt›rd›¤› cami halen baz› de¤iflikliklerle
günümüze kadar gelmifltir. Caminin güne-
yinde, mihrap mekân›n do¤usuna bitiflik
babas› fieyh Muhiddin Yavsî Türbesi bu-
lunmaktad›r.

Ebussuûd Efendi ‹skilip’te Meydan Ça-
y› üzerine, caminin yan›nda günümüze
gelemeyen bir köprü yapt›rm›flt›r.. Vakfa
gelir getirmek ve flehrin imar› için ‹ski-
lip’te yapt›rd›¤› bedesten ve han zamanla
vakf›n elinden ç›karak özel mülkiyete geç-
mifltir. Bedesten ve hemen yan›ndaki han,
bir depremle y›k›ld›¤›ndan onar›m› yerine
mütevellisince flah›slara sat›lm›fl olmal›d›r.
Halen baz› kal›nt›lar› bulunan bedestenin
dikdörtgen planl›, yaklafl›k 30x8 m. ölçü-
lerinde, üstü tonozla örtülü, tek mekanl›
arasta bedestenler tipinde bir yap› oldu¤u
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Orijinal Plan› Üzerine Bir Res-
titüsyon Denemesi”, Belleten
C.LXVII, A¤ustos 2003, Say›.
249, Ankara 2004, s. 447-456.
12 Anonim, “Ebussuut Çeflmesi”,
‹stanbul Kültür ve Sanat Ansik-
lopedisi, C. III, ‹stanbul 1983, s.
1512.
13 Kaz›m Çeçen, ‹stanbul’da Os-
manl› Su Tesisleri, ‹stanbul,
1984, s. 38.
14 ‹stanbul Kültür ve Sanat An-
siklopedisi, C. 3, Tercüman
Yay›n›, ‹stanbul 1983, s. 1592.
15 Süheyl Ünver, “‹stanbul
Yedinci Tepe Hamamlar›na Dair
Baz› Notlar”, Vak›flar Dergisi
II, ‹stanbul 1942, s. 249; M.
Nermi Haskan. ‹stanbul
Hamamlar›, ‹stanbul 1995, s.
234-36. Abdullah Kuran,
Mimar Sinan, ‹stanbul 1986, s.
37. Evkaf-› Hümayun Nezareti
1326 Bütçesi, s. 144. ve 73.
16 Abdullah Kuran, Mimar
Sinan, ‹stanbul, 1986, s. 389.
17 Vak›flar Gn. Md. Arflivi,
535/197 ve 386/198/59 da
kay›tl› vakfiyeler.
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anlafl›lmaktad›r. Han ise Ulu Caminin do-
¤usundaki Kasaplar Hali olmal›d›r. Buras›
daha sonra Hac› Ali taraf›ndan yapt›rd›¤›
çeflmeler için vakf edildi¤inden çeflmele-
riyle birlikte belediyeye devredilmifltir.17

Vakf›n 
Mütevellileri:
Vakfiyede vakf›n mütevellisinin özel-

likleri ve görevleri anlat›lm›flt›r. Ücret ola-
rak on dirhem verilmesi istenen mütevelli-
li¤e önce Ren zade diye meflhur Mahmud
Çelebi Efendi ibni merhum Mevlâna fiem-
süddin tayin edilmifltir.

Ebussuûd Efendi, o¤lu Mustafa Çele-
bi’ye kad›l›k vazifesi olmad›¤›nda müte-
vellilik ile vakf›n paras›ndan otuz dirhem
yevmiye verilmesini, bunlar›n daha sonra
onun o¤ullar›na nesilden nesile en yafll›
olan (batnen ba’de batnin) o¤ullar› o¤ulla-
r› o¤ullar›na verilmesini, mütevellili¤e
bunlardan en uygun (aslah) olan›n›n geti-
rilmesi flart koflulmufltur.

1326/1910 y›l› Evkaf Nezareti Bütçe-
sinde Rum Mehmed Pafla, Ebussuûd Efen-
di ve Cafer A¤a vak›flar› mütevellisi olarak
Mehmed Saadeddin Efendi görülmekte-

dir.18 Vakf›n 1326/1910 tarihinde 1986
kurufl masraf›, Rum Mehmed Pafla ve Ca-
fer A¤a vak›flar› ile beraber müflterek geli-
ri 7566 kurufl idi.19

Vakf›n son mütevellilerinden Ahmet
Nuri Ebüssuuto¤lu 17.11.1962 tarihinde
vefat etmifltir.

Bir müddet Vak›flar Genel Müdürlü-
¤ünce idare edilen vakf›n mütevellili¤ine
vak›f›n ahfad› ve flartlara uygun olmas› se-
bebi ile, Tosya’da ikamet etmifl olan fiükrü
(Taflan) Ebussuûdo¤lu 1966 y›l›nda tayin
edilmifltir. fiükrü Taflan’›n ailesi ayr›ca Tos-
ya’daki Piri Pafla Zaviyesi Vakf› evlad›d›r.

Bu aileye ait suretini sundu¤umuz 9
Rebiulevvel 1292 / 16 Nisan 1875 tarihli
bir belgede Ebussuûd Efendinin Mahbub
Celebi diye bir o¤lu daha oldu¤unu, Tos-
ya’n›n Komi köyündeki Pir (Ali) Pafla Za-
viyesinin fleyhli¤inin Ebussuûd Efendinin
evlad›na verilmesinden ö¤reniyoruz.20

(Belge-3a,b) Ayr›ca vakf›n son mütevellisi
bu aileden birisi olmufltur. Ebussuûd Efen-
dinin vakfiyesinde mütevellilik öncelikle
o¤lu Mustafa Çelebi’nin o¤ullar›ndan ge-
lenlere verilmesi flart koflulmufltur. Onun
neslinin kesilmesi sebebiyle son mütevelli
mahkeme karar›yla Mahbub Çelebi nes-
linden gelen fiükrü (Ebüssuuto¤lu) Taflan’a
verilmifltir.

Vak›flar Meclisinin 11.10.1988 tarihli
bir karar›nda Ebussuûd Efendi Vakf›n›n
2200 Tl.lik hisse senedi, 106 Tl. lik taviz
bedeli ve 367 Tl.lik mülhak vak›f fazlas›
oldu¤u yaz›l›d›r.

Mütevelli fiükrü Ebüssuuto¤lu’nun
1986 y›l›nda vefat› ile fieyhülislam Ebus-
suûd Efendi Vakf›, Vak›flar Meclisi karar›
ile 1988 y›l›nda zapt edilmifltir.21

Bilindi¤i gibi Ebussuûd Efendi hayat›-
n›n büyük bir k›sm›n› ‹stanbul’da yaflam›fl,
vefat›ndan sonra Eyüp Sultan’daki aile ha-
ziresine defnedilmifltir. Yapt›rd›¤› mektep
ile mezar›n›n yan› bafl›nda çocuklar›n e¤i-
timine katk›da bulunmufltur. Ayr›ca ‹ski-
lip’in geliflmesinde önemli rol oynam›flt›r.
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18 Evkaf-› Hümayun Nezareti
1326 Senesine Mahsus Bütçe,
Dersadet, 1326, s.73.
19 Ayn› yer.
20 Vak›flar Genel. Müdürlü¤ü
Arflivi, 1962 nolu defter, s. 114.
21 Vak›flar Meclisi’nin
11.10.1988 tarih ve 939/828
say›l› karar›.
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Burada yapt›rd›¤› külliyedeki cami, mek-
tep, türbe, köprü, bedesten ve han gibi ya-
p›larla flehrin imar›n›n yan›nda ‹skilip’in
ticari hayat›n›n canl› kalmas› sa¤lanm›flt›r.

TToossyyaa PPiirrii PPaaflflaa ZZaavviiyyeessii VVaakkff››nn››nn
BBeerraatt››nn››nn ççeevviirriissii..

Kang›r› Sanca¤›nda ve nâhiyesinde beflbiniki-
yüz akçelû Mâlû ve yine nâhiye-i mezkûreden se-
kizbin akçe Pazar-› ‹plik nam karye ve Tosya nâ-
hiyesinde üçbinsekizyüzdoksandört akçe Pandar-
köy nam karye ve yediyüz akçe Pandarlû liva ve
K›la¤uz nam mezraa ve Koçhisar nâhiyesinde
Mâzu’rî nam vak›f mezraa ve yine liva-i mezkûre-
den binsekizyüz akçe Pandarmay ve Kömi nam
karye kurbünde hâs hark› alt›nda mülk yerde dört
müdlük çiftlik yerinin n›sf› zaviye sehimi için ve
n›sf› sahib-i mülk tasarrufunda olmak üzere zikr
olunan karyeler kadimden Defterhane-i Amiremde
ser liste kayd olunup bundan mâadâ Kastamonu
kazas›nda Orakça nam karye ile M›sri nam kar-
yenin öflrü Kömi nam karyede vakî Pîr Pafla Za-
viyesi vakf› olup meflîhat› evlâdiyet ve meflrûtiyet
üzere fleyhülislâm esbak merhûm Ebussuûd Efen-
di’nin evlâd›na mahsus meflîhat-› mezkûrenin semen
hissesi Es-seyyid Osman bin Hüseyin’in üzerinde
olmad›¤› niflân-› hümâyûnum kaleminden mahalli
inhâs›na mahrec-i der kenâr diye tebeyyün etmifl ve

Kang›r› sanca¤›nda karye-i Dümeli vakf› ebnâi
Mahbub Çelebi ebnas›ndan Pafla Çelebi veledi
Mehmed Çelebi mutasarr›fd›r. Ve yine Kastamo-
nu’da karye-i ber vech-i Vakf-› Zâviye-i Pîr Pafla
der Tosya Mahbub Çelebi evlâd›ndan Pafla Çelebi
mutasarr›f-› ba berât deyû mukayyed olmad›¤›
Defterhane-i Amiremden der kenar olunmufl olmak-
la zikr olunan semen hisse meflîhat ciheti mutasar-
r›f› mümaileyh Es-seyyid Osman bin Hüseyin’in
fevti ile mahlûlünden evlâd evlâd evlâd-› vak›fdan
bulunan o¤ullar› iflbu râfiun tevki-i refi’fl-flân-›
hâkânî Es-seyyid Mehmed ve Es-seyyid Ali ve Es-
seyyid Arif zîde salâhuhû meflrûtiyet üzre bi’n-nefs
bilâ kusur edây-› hizmet etmek ve terk ve tekâsül
vuku’ bulmamak flart›la bi’t-tevcih yedlerine berât-
› flerifim i’tas› hususu mahkeme-i teftîfl-i evkafdan
ilâm ve taraf-› fleyhülislâmdan iflaret k›l›nmad›¤›
makam-› Nezâret-i Evkaf-› hümâyunumdan bi’t-
telhis ifade k›l›narak mûcebince tevcih olunmak fer-
mân›m olma¤›n binikiyüzdoksaniki senesi Muhar-
reminin onsekizinci günü târihiyle bu berat-›
hümâyûnumu verdim ve buyurdum ki mümailey-
him sâlif’ül-beyân semen hisse meflihat cihetine mefl-
rûtiyet ve flart-› mezkûr üzre mutasarr›f olanlar
flöyle bileler alâmet-i flerîfime itimad k›lalar. Tah-
riren fi’l-yevm’it-tâsi’ min flehr-i Rebi’ul-evvel sene

isnâ ve tis’în ve mieteyn ve elf (16 Nisan 1875)
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CUMHUR‹YET 
DÖNEM‹ 

TÜRK fi‹‹R‹NDE 
EYÜP

Cemil Ç‹FTÇ‹

Z

1947’de Marafl’›n Ekinözü ilçesinde do¤du. 
1970’te Marafl ‹mam Hatip Lisesi’nden, 

1974’te Erzurum Yüksek ‹slam Enstitüsü’nden mezun oldu. 
1975-1977 aras› Malatya ‹mam Hatip Lisesi’nde, 

1979-1982 aras› Bal›kesir ‹mam Hatip Lisesi’nde ö¤retmenlik yapt›. 
‹stanbul Küçükköy ‹mam Hatip Lisesi’nde 

13 y›l ö¤retmenlik yapt›ktan sonra Eyüp ‹mam Hatip Lisesi’nden emekli oldu. 
Çeflitli gazete ve dergilerde deneme ve elefltirileri türünde yaz›lar yazd›; 

telif ve tercüme eserler haz›rlad›.

584



Düflüncelerimizi, duygular›m›z› fliire
aktar›rken içinde yaflad›¤›m›z mekanlara
da fliirimizde yer veririz. Bu mekanlar›n
özelli¤ini, güzelli¤ini, fliirimizde yans›t›-
r›z.

Küçük bir yerleflim alan› olan bu me-
kanlar, insan›n ihtiyaçlar› ve istekleri so-
nucu farkl› kimliklere bürünürler. Büyür-
ler, genifllerler. Bu genifllemeyle birlikte,
farkl› bir flehir haline dönüflürler.

Bu dönüflümde ihtiyaçlar›m›z›n ve
zevklerimizin büyük pay› vard›r. Zaruret
gere¤i yeni evler, okullar, hastaneler, ma-
bedler, ifl yerleri infla ederiz. Toplumun
ihtiyaçlar› do¤rultusunda parklar, bahçe-
ler olufltururuz. ‹limizde veya ilçemizde
oluflturulan bu yap›lar bizleri mutlu eder.
Sevinçle, coflkuyla karfl›lar›z bu durumu.
‹lgimiz ve e¤ilimimiz bizi bu yap›larla bü-
tünlefltirir. fiairlerimiz, bu yap›larla tarih
aras›nda bir köprü kurarlar. Yeni yap›lan
ve tamir edilen eserlere tarih düflürürler.
Bunun aksi de söz konusudur. Yapt›¤›m›z
eserleri kör kazmalalarla y›kar›z. Bu y›-
k›mlar nedeniyle feryat ederiz.

Coflkumuz, sevincimiz, feryad›m›z fliire
dönüflmüfltür. ‹çinde yaflad›¤›m›z flehrin
problemleri de bunlara eklenmifl, fliir ve
flehir aras›nda bir ba¤ oluflmufltur. Bu ba¤,

yaflan›lan olaylar nedeniyle zaman zaman
güçlenmifltir. fiehrin özelli¤ini, aktüalite-
sini kaybetmesi nedeniyle de bu ba¤ za-
y›flam›flt›r.

Eyüp, bu dalgalanman›n d›fl›nda kal-
m›flt›r. Divan flairleriyle, halk flairleriyle,
ça¤dafl Türk flairleriyle iliflkisi zedelenme-
mifltir. Eyüp’le fliir aras›ndaki dostluk ke-
sintisiz bir biçimde bugüne ulaflm›flt›r.

Bu bildirimizde, Divan fliiriyle halk fli-
irini bir tarafa b›rakarak, ça¤dafl Türk fli-
iriyle Eyüp aras›ndaki iliflkiyi, flairlerin
Eyüp’e bak›fl›n› sergilemeye çal›flaca¤›z.

Kenar Semtler
Ça¤dafl Türk flairleriyle birlikte Eyüp

çevresinde bir geziye ç›k›yoruz. Bu gezimi-
zi, kenar semtlerden iç k›s›mlara do¤ru
sürdürüyoruz. R›fat Ilgaz ve ‹lhan Berk’le
birlikte halk›n aras›na giriyor, Edirnekap›
tramvay›nda yolculuk ediyoruz. Biraz son-
ra sahile iniyor, Nusret Karaca ile birlikte
Alibeyköy’e do¤ru ilerliyoruz. Burada ço-
cuklu¤umuzu yafl›yoruz. ‹dare-i maslahat
ve ilgisizli¤imiz nedeniyle üretti¤imiz
problemlere tan›k oluyoruz. Bak›ms›zl›¤›n
ve yanl›fl yap›laflman›n izleriyle karfl›lafl›-
yoruz. ‹zlenimlerimizi aktarmaya çal›fl›yo-
ruz:
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Ben
Haliç’in çocu¤uyum
Kokular yay›l›rd›
Mart›lar›n u¤ramad›¤›
Alibey deresinden
Oran›n çamurunda
Son bal›klar›
Ben tutmaya çal›flt›m
Çocuk akl›mla

Kemal Özer’le birlikte Silahtar’a uzan›-
yoruz. Bir güzelli¤i yakalamaya çal›fl›yo-
ruz. “Ifl›¤› üretmek için” çaba harc›yoruz.

Silahtarda bir el 
›fl›¤› üretmek için 
ellerden oluflan bir el 
dokunmak için dü¤melere 
sekiz saat üç ö¤ün.

Bir müddet sonra eme¤imizi, al›n teri-
mizi heba ediyoruz. Ifl›k üretmeye çal›flt›-
¤›m›z bu mekan›, metruk ve periflan bir
halde kendi kaderine terk ediyoruz.
Eyüp’e do¤ru ilerliyoruz.

Bundan sonras› korkunç. Göz alabildi-
¤ine uzanan bir mezarl›k: Haliç. Yapt›¤›-
m›z yanl›fl uygulamalar sonucu bir la¤›m
çukuru haline dönüfltürdü¤ümüz, mezarl›k
haline getirdi¤imiz Haliç. Son günlerde
yap›lan temizleme ameliyesi sonucu yafla-
n›l›r hale gelen bu mekanda halen eski
günlerin izlerine tan›k olunmaktad›r. Bu
mezarl›k, toplu k›y›m›n simgesi; ça¤dafl
insan›n, insana yapt›¤› zulmün an›t›d›r.

‹stanbul’un ortas›ndaki ve Eyüp’ün bur-
nunun dibindeki bu mezbahay› Cahit Ir-
gat bir fliirinde flöylece tasvir etmektedir:

Bir yanda Haliç
Kervansaray, Eyüp Sultan, mezarl›k

Al›n teri, kol kuvveti, mezbaha
Haliç deri kokar, kan kokar
Haliç’te bal›k bile yaflamaz
Yar› ölü, yar› diri
Yar› ay›k, yar› sarhofl
‹nsanlar yaflar.

Piyer Loti Kahvesi
Eyüp’ün en hakim tepesine, Piyer Loti

Kahvesi’ne u¤ruyoruz. Bir çay molas›ndan
sonra, Faz›la Atabek’in “Piyer Loti Kahve-
si” adl› fliiriyle yaflan›lan bir hat›raya dik-
kat çekiyoruz.

Hani bir akflam üstü seninle
Çay içmifltik Piyer Loti Kahvesi’nde
‹nce bir sis vard› k›y›larda
Dallarda nefti bir gam
Sular daha da sakindi o akflam
Çay içmifltik Piyer Loti Kahvesi’nde
Seninle.

Bu m›sralarda canlanan hat›ran›n d›fl›n-
da, baz› olaylara da dikkat çekilmektedir.
Bu hat›ra ile birlikte, k›y›lardaki ince sisin,
dallardaki nefti gam›n mevcudiyetinden
söz edilir. O akflam, sular›n daha durgun,
daha sakin oldu¤u vurgulan›r.

Piyer Loti Kahvesi, Eyüp’ün hakim tepe-
si üzerindedir. Bu tepeden bak›ld›¤›nda,
olanca güzelli¤i ve cazibesiyle gözümüz
önünde sergilenen bir hazine ile karfl›lafl›-
r›z. Doyumsuz bir zevkle izledi¤imiz bu ta-
rih hazinesi insan› bir anda sarar, sarmalar.
fiair, bu duygular›n› flöylece ifadelendirir:

Çay de¤ildi de
Tarihti yudumlanan sanki 
Kadehlerimizde.

Nihat ‹ncekara, Eyüp’teki tarih ve tabi-
at hazinesinin bu tepeden izlenmesi ge-
rekti¤ine inan›r.

Piyer Loti’den bak›p flehri seyredin
m›sras›yla bu gerçe¤e iflaret etmektedir.

‹lhan Geçer, kaybolan baz› de¤erlere
dikkat çeker. Bu duygular›n› flöylece dile
getirir:
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Neden Piyer Loti’nin o muhteflem Haliç’i 
Sadabâd’a yaz›lan gazeller çoktan susmufl 
Yald›z› dökülmüfl Alt›nboynuz’un 
Eyüp Camiinin eski kufllar› uçmufl

Kaflgari Dergah› 
ve Çevresi
Yine Eyüp’ün tepesindeyiz. Cahit Zari-

fo¤lu’nun m›sralar›yla etraf› seyretmeye
çal›fl›yoruz.

Yeryüzü bir ‹stanbul daha açarsa
Kast› mahsusayla söylüyorum
Kesik bir kat›r bafl› gibi
Ölü a¤z›ndan ç›kar›r çatal dilini
Haliç

Zarifo¤lu’nun bu m›sralar›ndan mekan
tespiti yapmam›z mümkün de¤ildir. Bir
sonraki k›tada,

Oysa ayn› Haliç 
Abdülhakim hazretlerinin
Aya¤› alt›nda nazar› önünde 
Taht› saadetinde 
Berrak bir suydu

ifadelerine yer verir. Bu k›tada da me-
kan tespiti yap›lmaz. fiairin ad›n› and›¤›
Abdülhakim Efendi, mekan tespitimiz ko-
nusunda bir ipucu verir, iflimizi kolaylaflt›-
r›r. Bu isim nedeniyle mekan ve yaflan›lan
trajedi hakk›nda bilgiye ulaflmam›z müm-
kün olur.

Abdülhakim hazretlerinin 
Aya¤› alt›nda nazar› önünde

m›sralar›ndan hareketle Abdülhakim
hazretlerinin, Abdülhakim Arvasi oldu¤u-
nu söyleyebiliriz.

Abdülhakim Arvasi, Kaflgari dergah›n›n
son fleyhidir. Kaflgari dergah› da bu tepe-
nin hakim noktas›ndad›r. fiair, Haliç’i bu
dergahtan ve bu tepeden izlemektedir.
Abdülhakim Efendi zaman›nda temiz ve
berrak olan Haliç, onun tutuklanmas› so-
nucu farkl› yap›ya bürünür. fiair, bu duru-
mu, flöylece ifadelendirir:

al›p götürdüler
sar›¤›n› yere at›p tekmelediler
Haliç
o berrak su
zehir kustu

Eyüp S›rtlar›
fiairler, Piyer Loti Kahvesi’nin ve Kafl-

gari dergah›n›n eteklerini “s›rt” biçiminde
isimlendirirler. Eyüp’ü ve Haliç’i bu s›rtlar-
dan seyretmeye çal›fl›rlar. Kemal Özer,
“Bak›yoruz Eyüp S›rtlar›ndan” fliirinde iz-
lenimlerini flöylece dile getirir:

Bak›yoruz Eyüp s›rtlar›ndan 
afla¤› do¤ru kufl bak›fl› 
ayaklar›m›z›n alt›nda k›vr›lan 
k›r›k kanatl› durgunluk 
Haliç’in aln› olmal›

Bir Sonbahar mevsiminde Turgut
Uyarla birlikte Eyüp s›rtlar›nda dolafl›r›z.
Mevsimin son günlerini burada geçiren fla-
ir, günün son saatlerini, güneflin guruba
yaklaflt›¤› anlar› tercih eder. Eyüp s›rtla-
r›nda hem mevsimin, hem de günün son
saatlerinin bitimine tan›k oluruz.

Gözlerimde bir ya¤murlu gün bafllar; 
Vakit ikindidir Eyüp s›rtlar›nda 
Bulutlar vard›r, pembeden, beyazdan 
Mevsim sonbahard›r sessiz ve taze.
Nemli otlar, çekirgeler, solgun yüzün 
Bir gülüfl, bir mahzun bukle saçlar›nda 
Bir eski çiçe¤i and›r›rs›n yazdan.
Ve bir flark› bafllar kahvelerin birinde
Bizi ömrümüzden al›r götürür,
Bir flark›, asl› hicazdan.

Eyüp’ü ikindi ve akflam vakti seyretme-
nin ayr› bir özelli¤i vard›r. ‹brahim Min-
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neto¤lu, ikindi vaktini, kanatlan›p uçaca-
¤›m›z bir zaman parças› olarak ele al›r.
Böylece anlatmaya çal›fl›r. Bütün renklerin
Eyüp s›rtlar›nda topland›¤›na dikkat çe-
ker. Bu tespitini flöylece seslendirir:

Eyüp s›rtlar›nda;
K›z›llar, morlar, griler, lacivertler,
Toplanm›fllar, günefli yolcu edecekler.

Eyüp Mezarl›klar›
Eyüp s›rtlar›ndan afla¤›lara do¤ru indi-

¤imizde ayr› bir dünyan›n içinde buluruz
kendimizi. Buras›, bizden öncekilerin, ara-
m›zdan ayr›lan insanlar›n topland›¤› ve
oluflturdu¤u bir mekan. Bizim yaflad›¤›m›z
hayat› onlar da yaflad›. ‹çinde bulundu¤u-
muz dünyan›n kavgas›ndan, gürültüsün-
den el çekerek sükunun egemen oldu¤u
bir dünya kurdular. Hayatla ölümün iç içe
oldu¤unu, hayat›n ve ölümün insan için
oldu¤unu gözler önüne serdiler. fiair
Mehmet Akif Ersoy’un “Mezarl›k” adl› fli-
iriyle bu dünyan›n içine giriyoruz. Bu
farkl› dünyay› izlemeye çal›fl›yoruz.

Geçen sabâh idi Eyyûb’a do¤ru ç›km›flt›m. 
Afl›p da sûrunu flehrin at›nca birkaç ad›m, 
Ufuk de¤iflti, önümden çekildi eski cihan; 
Göründü karfl›da füshat-serâ-y› kabristan. 
Fakat o bir koca deryâ-y› sermediyyet idi, 
Ki her haziyre-i sengini mevc-i müncemidi! 
Kenarda durm›yarak girdim en derin yerine, 
Oturdum arkam› verdim de tafllar›n birine. 
Ridâ-y› samte bürünmüfl bütün yesâr ü yemîn, 
Huzûr içinde a¤açlar, sükûn içinde zemin. 
Bütün o yükselen emvâc, o bî-nihâye deniz, 
Derin bir uykuya dalm›flt›, her taraf sessiz. 
Yavafl yavafl aç›l›p perde-i likaa-y› muhit; 
Harîm-i rûhumu doldurdu kibriyâ-y› muhit.

Hayatla ne kadar iç içe yafl›yorsak,
ölümle de iç içeyiz. Hayat ve ölüm birbi-
rinin kopmaz parçalar›d›r. Dünkü içimiz-
de yaflayan bu insanlar, bugün bu sükun
beldesinde bulunmaktad›rlar.

Bu beldede, s›n›f fark› yoktur. Zengini,
fakiri, iflçisi, köylüsü, amiri, memuru bu
beldede kucak kuca¤a yatmaktalar. Edip
Ayel’in deyimiyle, korkakla yi¤it ayn› saf-

ta bulunmakta, ayn› mekan› paylaflmakta-
d›rlar. Bu mekanda bulunan insanlar, ta-
hammülsüzlüklerini, bencilliklerini dün-
yada b›rak›p gitmifllerdir. Gönül pencere-
lerini, açarak kainat› kucaklamaya çal›fl-
maktad›rlar. Melda Özata’n›n ifadesiyle,

Buras› mezarl›k de¤ildir 
Gönüller flehridir.

Yaflayanlar›m›zla, bu sükun beldesine
yolcu etti¤imiz yak›nlar›m›zla ayn› meka-
n› paylafl›yoruz. Kan›m›z›n ve can›m›z›n
kar›flt›¤› insanlarla yanyanay›z. Bu birlik-
telik nedeniyle de mutluyuz. Halit Fahri
Ozansoy, kardefli Maide’ye ithafen yazd›-
¤› “Eyüp Mezarl›¤›nda” adl› fliirinde bu
gerçe¤e dikkat çeker.

Sen,
Bu tepenin ucunda
Sonsuz uykunu uyuyorsun.
Yine mutlusun,
‹ki yan›nda annenle teyzen.

Ozansoy, annesinin, teyzesinin ve kar-
deflinin bu mezarl›kta yatt›¤›na ›fl›k tutar.
Osman Ziya Saba, durumu biraz farkl› bi-
çimde de¤erlendirir. Annesinin ve babas›-
n›n yatt›¤› topraklar› kendi topra¤› kabul
eder, bu topraklarla bir ünsiyet oluflturur.
Anne ve babaya yak›nl›¤› nedeniyle bu
topraklara ilgi duyar, bir çocuk safiyetiyle
bu topraklara elini uzat›r.

Benim de say›lmaz m› oralar? 
Elimi tutar gibi iki yan›mdan 
Babam›n yatt›¤› Küçüksu, 
Anam›n yatt›¤› Eyüpsultan.

fiair, her iki topra¤a da ilgi duyar. Bir
ikilem yaflamaya bafllar. Ancak, tercihini
Eyüp’ten yana kullan›r. “Benim de gözleri-
me yak›n olsun topra¤›m” m›sras›yla Eyüp
topra¤›na hasretini dile getirir. Bu hasret,
onu sonsuza de¤in Eyüplü yapar.

Ziya Osman Saba’n›n “Topra¤›m” fliiri,
konusu ve muhtevas› itibariyle Eyüp’ü an-
latan fliirlerin en güzelidir. Bu güzelli¤i
birlikte paylaflal›m istiyorum.
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TOPRA⁄IM
Ne kadar istiyorum, akflamlay›n, ezanda, 
Eski bir evde olmak, orda, Eyüpsultanda;
Bir yanda ölmüfllerim, bir yanda kalanlar›m.

Duyay›m: Gece, gündüz, hayat, ölüm içice, 
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.

Eyüp mezarl›¤›n›, mezar tafllar›na baka-
rak de¤erlendirmek mümkün de¤ildir. ‹h-
mal sonucu mezar tafl›n› dikemedi¤imiz ni-
ce canlar yatmaktad›r burada. Cömertçe
tahrip ettiklerimizle, k›rd›klar›m›zla bu say›
oldukça kabarmaktad›r. Toprak alt›nda ka-
lanlar da say›ya, hesaba gelmez. ‹hmalimiz
ve ya¤malamam›z sonucunda dedemizin
mezar tafl›n› bulmam›z güçlefliyor.

Eyüp mezarl›¤›, uçsuz bucaks›z bir dün-
yay› kucaklam›flt›r. Bu dünyan›n içinde
bizden de parçalar bulunmaktad›r. M. Su-
nullah Ar›soy da “Dedemin, bilmedi¤im
mezar›, Eyüp’tedir” m›sras›yla bu gerçe¤e
parmak basmaktad›r.

Eyüp s›rtlar›ndan afla¤›lara do¤ru iner,
flehitlikte karar k›lar›z. ‹stanbul’un iflgal
edildi¤i 16 Mart 1920 tarihinde fiehzade-
bafl›’ndaki Muzika Karakolu ‹ngilizlerin
bask›n›na u¤rar. Bu bask›n hadisesi fliiri-
nizde ad›m ad›m izlenir. Bu olay, Manas-
t›rl› Hamdi adl› bir memur taraf›ndan izle-
nir, Ankara’ya bildirilir. Manast›rl› Ham-
di’nin diliyle Naz›m Hikmet taraf›ndan
flöylece aktar›l›r:

920’nin 16 Mart›
bas›ld› Veznecilerde karargâh.
Uyan be tosunum uyan.
Üçümüzü uykuda kesti kâfir,
üçümüz: Abdullah Çavufl, fiark›flla’dan Osman,
bir de Zileli Abdülkadir.

Eyüp mezarl›¤› zengin bir mozayik
oluflturmaktad›r. Her renkten ve her ›rk-
tan insanlar›n yer ald›¤› bir dünyad›r.
Farkl› meflrebe mensup insanlar›n ebediy-
yen mekan tuttuklar› bir dünyad›r. Bu
dünyada, kimi ararsan›z bulursunuz. Allah
Resulü’nün yak›n dostlar› bu sükun belde-
sinde yerlerini al›rlar. Gönül erleri dervifl-
ler, bu dünyaya koflarlar. ‹lim adamlar›,
fetva mensuplar› buras›n› karargah edinir-
ler. Yarg›lay›p öldürdü¤ümüz insanlarda
burada rahata kavuflurlar. Cana k›ymay›,
bafl kesmeyi meslek edinen cellatlar›m›z
da bu dünyada huzur bulurlar. Ölümlerin
en güzeline talip olan flehitlerimiz de bu
mekan› seçerler. Veznecilerde ölen flehit-
lerimiz de Eyüp’e koflarlar.

Üçümüzü uykuda kesti kâfir, 
kurfluna dizdi ikimizi. 
fiimdi üçümüz:
Abdullah ve Osman ve Abdülkadir, 
tafllar› yan yana yatar Eyüp’te. 
Arama, bulamazs›n ikimizin kabrini, 
belki maflr›kta, belki ma¤ripte, 
biz de bilmeyiz yerini.

Zaman geçer. Yap›lan yeni düzenleme-
ler sonucu fiehitlerimiz Edirnekap› mezar-
l›¤›na nakledilirler. Onlar›n hat›ras›, Eyüp
Lisesi yan›ndaki flehitlik dura¤›yla ve bir
mahalleye verilen Üç fiehitler ad›yla yafla-
t›lmaya çal›fl›l›r.
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EYÜPSULTAN’DAK‹
ANITSAL KÜLTÜR 

VARLIKLARIMIZDAN
ÖRNEKLER

Ahmet BAYINDIR

Z

1950’de Keban’da do¤du. 
Ö¤retmen okulundan sonra Ankara Gazi E¤itim Enstitüsü Resim-‹fl Bölümü’nü bitirdi. 

Ayr›ca ‹stanbul Üniversitesi’nde hukuk e¤itimi gördü. 
Anadolu Üniversitesi’nde de lisans tamamlama program›na kat›ld›. 

Görsel sanatlar alan›nda hem uygulamal› hem de kuramsal çal›flmalar yapmaktad›r. 
Eyüp’te ikamet etmektedir. 
Evli ve iki çocuk sahibidir.
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EYÜPSULTAN’DAK‹ 
ANITSAL KÜLTÜR 
VAR LIKLARIMIZDAN
ÖRNEKLER*

EYÜP SULTAN TÜRBES‹
Eyüp Sultan Türbesi, kendi ad›yla bili-

nen caminin kuzey taraf›nda ve iç avlunun
hemen önündedir. ‹stanbul’da yap›lan ilk
Türk eserlerinden biridir. Büyük Türk hü-
kümdar› Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›r. Eyüp Sultan camisinin öz-
günlü¤ünü bugüne kadar koruyabilmifl en
önemli ve tek bölümü türbedir. Yap› stili
de döneminin mimari özelliklerine uygun-
luk göstermektedir.

Türbe, sekiz köfleli olup, tek kubbelidir.
Tamamen kesme tafltan yap›lm›flt›r. Kub-
be kasna¤› yoktur. Kubbe do¤rudan cephe
yüzlerine oturmaktad›r. Pencere söveleri
mermerdir. Kap›n›n bulundu¤u cephe d›-
fl›ndaki, cephelerde alt-üst iki pencere bu-
lunmaktad›r.

Türbenin içi, alt pencerelerinin üst sil-
mesine kadar tüm duvarlar, desenli çiniler-
le kapl›d›r. Bu çinilerin üst taraf›nda türbe-
yi bütünüyle kuflatan, lacivert zemin üze-
rine beyaz celi yaz›lar ile bezenmifl bir çi-
ni kufla¤› yer almakta.

Türbenin ortas›nda etraf› gümüfl flebeke-
li bir parmakl›k içinde Hz. Hâlid Bin
Zeyd’in sandukas› bulunmaktad›r. ‹ki kap›y-
la ziyaretçilerin dolafl›m› sa¤lanmaktad›r.

Türbe, mimarisinden baflka, çini, hat, oy-
ma, kumafl, kakma, dokuma sanatlar›n›n efl-
siz örnekleriyle de donanm›fl bulunuyor. Fa-
tih Sultan Mehmet’in yapt›rd›¤› türbe de¤i-
flik dönemlerde gördü¤ü onar›m ve eklerle
k›smen de¤iflime u¤ram›fl, sebil, hacet pen-
ceresi, kad›nlar mescidi ve cüzhâne gibi k›-
s›mlar da zaman içinde eklenerek bugünkü
konumunu ve durumunu alm›flt›r.

Sanatç› Tevfik Ayta’n›n çiziminde, tür-
benin d›flar›dan girifl cephesini görmekte-
yiz. Birkaç figürün türbe önündeki ziyare-

tini betimleyen çizimde, türbenin detayl›
ve bezemeli çini kapl› cephesi öncelikle
alg›lan›r bir etki yarat›yor.

Resimde, düfley, yatay, çapraz eleman
ve çizgilerin oluflturdu¤u dinamik bir
kompozisyon kurgusuyla karfl›lafl›yoruz.
Ifl›k-gölge biçimlerin alg›s›n› ve oluflumu-
nu kolaylaflt›r›yor.

Çizimde bilinmez ve tan›nmaz boflluk
veya yüzeyle karfl›laflm›yoruz. Tersine do-
kunma duyumuzu da uyaran görsel t›n› ve
çizgi senfonisiyle yüz yüze geliyoruz.

Her padiflah›n ve sanatç›n›n bir hizmet
veya emekle bir fleyler katmak istedi¤i tür-
beye, Tevfik Ayta da çizgileriyle bir tarih
düflmüfl. ‹stemifl ki düfltü¤ü bu görsel tari-
hin tan›klar› da bizler olal›m.
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Eyüp Sultan Türbesi

*34 adet deseni albümlefltirmek
üzere bize teslim eden sanatç› Tevfik
Ayta ile vaki görüflmelerimiz maale-
sef müsbet neticelenemedi. Bu olum-
suzluklarda bizlerin pay›n›n fazla
oldu¤unu itiraf etmeliyiz. Albüm
yapamad›k fakat IX. Sempozyum
kitab›m›zda desenlere genifl bir yer
ay›rd›k. 2004-2005 tarihli desenlere
ait metinleri de¤erli “dan›flman›m›z”
Ahmet Bay›nd›r kaleme ald›. Çizgi-
lerdeki ustal›¤a vukufiyetle yaz›lan
sat›rlarda Eyüp’ün son haline ait
bilgiler bulacaks›n›z. Bu bilgilerin
600 y›ll›k birikimimizden dam›t›lan
ebedî rayihalar oldu¤unu unut-
mamak da elbette ki okuyucuya
düflüyor. (Yay. notu)



EYÜP SULTAN CAM‹‹ 
‹Ç AVLUSU
Fatih Sultan Mehmed’in ‹stanbul’un fet-

hinden sonra ‹stanbul’da yapt›rd›¤› ilk eser
Eyüp Sultan türbesidir. Camiinin ve di¤er
yap›lar toplulu¤unun yap›m› ise 1458-59’a
kadar sürmüfltür. Eyüp Sultan külliyesinde
en az de¤iflime u¤rayan bölüm de türbe-
dir. Fatih döneminde yapt›r›lan külliyede
cami ile türbe aras›nda medrese hücreleri
bulunuyordu. Fatih’ten sonra, yine bu bö-
lüme flad›rvan ve Sinan Pafla taraf›ndan da
kasr ilave olunmufltu. 1798-1800 y›llar›
aras›nda yenilenerek bugünkü fleklini alan
camiinin iç avlusu da, bugünkü konumuna
o dönemde kavufltu.

‹ç avludaki, tafl duvarlarla örülmüfl ve
yükseltilmifl bölüm, bu kutsal beldenin en

özel ve anlaml› köflesidir. Hz. Halid bin
Zeyd’in burada gasledildi¤i, yafll› ç›narla-
r›n da, Akflemseddin taraf›ndan buraya di-
kildi¤i rivayet olunur. Ayr›ca duvar köfle-
lerindeki, III. Selim tu¤ral› k›smet çeflme-
leri de camiinin banisini bizlere iflaretle-
mekte. Ancak duvarlar üzerindeki demir
parmakl›klar›n ise, 19. yüzy›l sonlar›nda
kondu¤u söylenebilir. Parmakl›klar üze-
rindeki dökümden mevlevi sikkeleri de,
mevlevi muhibbi Sultan Reflad’›n eme¤ini
ve hizmetini simgeler gibi.

Tevfik Ayta’n›n çizgilerinde türbe ile
cami aras›ndaki bu çevrili yükseltiyi gör-
mekteyiz. Revaklar, kemerler, sütunlar,
kubbeler ve di¤er elemanlar, yap›n›n ve
ortam›n mistikli¤ini ve dolulu¤unu bizlere
derinden hissettiriyor. Çok detayl› ve s›k›-
fl›k bir ortam›n çizgi yo¤unlu¤una karfl›n,
›fl›k-gölgenin ve çizgilerdeki ritmik düze-
nin etkisiyle, tarifsiz bir görsel doyuma
ulafl›yoruz.

Sanat da gerçe¤i araman›n yollar›ndan
biridir. Duyular›n yetmedi¤i ve kavraya-
mad›¤›n› da sanat bizlere ça¤r›fl›mlar yo-
luyla sezdirir. Tevfik Ayta’n›n çizgileri de
bu anlam da, görünenden görünmeyene
yolculu¤umuzda bizlere adeta k›lavuzluk
etmektedir.

EYÜP SULTAN CAM‹‹ 
((HHaalliiçç YYöönnüünnddeenn BBaakk››flflllaa))
Prof. Albert Gabriel : “....Fakat bilhassa,

bir sanat eseri olarak, bu camilerde Aya-
sofya’da hiç bulunmayan bir siluet yarat-
ma cehdi görülür...”

Bruno Taut : “...Roma’n›n ve Bizans’›n
‹stanbul’unun bütün kubbe mimarlar›n›n
sadece birer mühendis olduklar› görülür.
Sinan ve arkadafllar›yla talebeleri ise mi-
mar idiler...”

Yukar›ya ald›¤›m›z görüfller dünyaca
tan›nm›fl iki sanat uzman›na aittir. Bu söz-
lerin Türk ‹slâm mimarl›¤›n›n gücünü ve
kimli¤ini yeterince aç›klad›¤›n› söyleyebi-
liriz. Özellikle ‹stanbul’un kubbe ve mina-
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Resim 2 
Eyüp Sultan Camii 
‹ç Avlusu 

Karfl› sayfada Resim 3
Eyüp Sultan Camii (Haliç
Yönünden Bak›flla)

Resim 4
Eyüp Sultan Camii



relerle donat›lm›fl semalar›, izleyenlerdeki
görme bilincine ba¤l› olarak, soylu biçim
ve etkileriyle herkesi büyülerler. Eyüp
Sultan Camii de iflte böyle bir eserdir. Ha-
liç siluetinin oluflmas›nda bu zarif cami-
inin hiç de küçümsenemeyecek bir rolü
vard›r.

Fatih’in Eyüp’te yapt›rd›¤› camii sürekli
ekleme ve yenilemelerle giderek kimlik
de¤ifltirmifl, 1766 depreminde de tama-
men y›k›l›nca, yerine yeni bir camii infla
olunmufltur. Türk barok üslûbunun özel-
liklerini tafl›yan flimdiki camii, III. Selim’in
1800 y›l›ndaki bir cuma namaz›yla ibade-
te aç›lm›flt›r.

Tevfik Ayta çiziminde Eyüp Sultan Ca-
miini haliç yönünden bak›flla betimlemifl.
Çapraz konumlu, pencereli bir çevre du-
var›n›n arkas›ndaki camii, an›tsal bir durufl
sergilemektedir. Kütle ve planlar›n denge-
li da¤›l›m›ndan, ölçülü ve uyumlu bir
kompozisyon do¤mufl. Yap›lardaki yaln›z-
l›¤› ve suskunlu¤u iki figürün varl›¤› boz-
maktad›r.

Sanatç› çizgileriyle camii genifl ve bü-
yülü bir bütün olarak göstermeyi baflar›-
yor. Bizler de onu sadece seyretmekle kal-
m›yor, özümseyip içsellefltirerek eserin bir
parças› haline dönüflüyoruz.

EYÜP SULTAN CAM‹‹
1453 y›l›nda Fatih Sultan Mehmed’in

‹stanbul’u almas›ndan sonra, Ebû Eyyûb
El-Ensari’nin fleyh Akflemseddin taraf›n-
dan saptanan kabri üstüne bir türbe inflaa
olundu. Daha sonra da hemen yan›bafl›na
camiî yapt›r›ld›. Mabed’in 1458 y›l›nda
yap›ld›¤›n› kitabesinden anl›yoruz.
1733’te ise k›sa minarelerinin iki flerefeli
olarak yenilendi¤ini görüyoruz.

Fatih’in yapt›rd›¤› ilk camiî, 1766 tari-
hindeki büyük depremde onar›lamayacak
kadar y›k›ma u¤rad›¤›ndan flimdiki ca-
miinin yap›m›na bafllanm›fl. III. Selim
1800 y›l›nda bir cuma namaz› eda ederek
yeni camiinin aç›l›fl›n› yapm›fl oldu.
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Mabet tek kubbelidir. Büyük kubbeyi
çevreler, 8 yar›m kubbe ve köflelerde de 4
küçük kubbe vard›r. Mihrap eyvan biçim-
lidir. Minber ise mermerdir. Çift flerefeli
iki zarif minare de Sultan III. Ahmed dev-
ri yap›s›d›r.

Tevfik Ayta çiziminde mabedin flad›r-
van avlusundan görünüflünü izlemekteyiz.
Önde III. Selim dönemi yap›s› olan flad›r-
van, sa¤da ise musalla kap›s› ç›k›fl bölümü
ile, kad›nlar ve hünkâr mahfiline geçifl ga-
lirilerini görüyoruz.

Mabetlerimizi görünüfl ve yap› özellik-
lerini saptama amaçl› da olsa, betimleyen
Türk ressam› azd›r. Özellikle foto¤raf›n
yayg›nlaflm›fl olmas› resmin betim ve sap-
tama ifllevini de bir hayli azaltm›fl bulunu-
yor. Günümüzde resim art›k araç olmak-
tan ç›km›fl, kendisi do¤rudan amaç haline
gelmifltir.

Bu yaklafl›mla de¤erlendirdi¤imizde,
çizgisel perspektif kurgusu, mimari yap›la-
r› betim aç›s›ndan daha elverifllidir. Resim
kurulufl, düzenlenifl aç›s›ndan; sa¤lam, bü-
tüncül ve bilinir bir nitelik kazan›r. Bu
özelliklerin tümünü Tevfik Ayta’n›n bu
desen çiziminde görme olana¤›m›z var-
d›r.

Mîhmandâr-› Nebi Eyyûb Sultan’›n ad›-
n› tafl›yan bu camiinin, yal›n ve duru bir
çizgi diliyle sunumunu yapm›fl olan Tevfik
Ayta’n›n eserini zevkle izlemekteyiz.

M‹HR‹fiAH VAL‹DE  
SULTAN SEB‹L‹
Sebilin kelime anlam› de¤iflik ulus ve

dönemlerde farkl›l›klar göstermektedir.
Bizler dilsel çözümleme yerine Türkçe ge-
nel bir tan›m vermekle yetinelim. K›saca
sebil, ‘hayrat çeflmelerin’ bir di¤er ad›d›r.
Ancak sebillerin kuruluflundaki as›l amaca
uygun bir tan›m yap›ld›¤›nda ise, sebili
söyle tan›mlamak gerekir; ‘Allah r›zas› için
içme suyu tedarik olunan yer’.

Su, ‹slâm kültüründe aziz bilinir ve ya-
flam›n dert temel kayna¤›ndan biri say›l›r.
Bu yüzden ‘Allah R›zas›’ için yap›lan hay›r
eserlerin bafl›nda çeflme ve sebiller gelir.

Anadolu’nun ve özellikle de ‹stanbul’un
dört bir yan›na da¤›lm›fl de¤iflik mimari
özelliklerde sebil ve çeflmelerle karfl›lafl›-
r›z. Bir külliyenin veya yap›n›n eklentisi
biçiminde kurulmufl olanlar oldu¤u gibi,
ba¤›ms›z tek bafl›na kurulmufl meydan se-
billeri de vard›r. 16. ve 17. yüzy›l ‹stanbul
sebilleri Osmanl› klasik mimari dönem
özellikleri gösterirler. 18. yüzy›la gelindi-
¤inde ise; Osmanl›’n›n di¤er kurumlar› gi-
bi, sebil mimarisi de bat› etkisinde kalarak,
yeni bir mimari anlay›fl ve duyuflun gelifl-
mesinde öncü bir rol üstlenmifltir. Çizimi-
mize konu olan Mihriflah Valide Sultan
Sebili; iflte bat›l› mimari anlay›fl özellikle-
rine sahip en ilginç örneklerden biridir.
Yap›m› 1794-95’lere tarihlenmektedir.

Tamamen mermerden yap›lm›fl olan se-
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bil, kubbelidir ve çok genifl saçakl›d›r. fie-
bekeli befl penceresi vard›r. Her pencere
üzerinde dörder m›sran›n yer ald›¤› kitabe
de fleyh Galib’e aittir. Sebilin her iki ya-
n›nda ayr›ca birer çeflme yer almaktad›r.
Buradaki Mihriflah Valide Sultan’a ait ya-
p›lar toplulu¤unun tümünün mimar› da
Mimarbafl› Arif Efendidir.

Tevfik Ayta’n›n Eyüp çizimleri genel
bir manzara yaklafl›m› biçiminde oluflmu-
yor. Eyüpsultan’› oluflturan köfle bucaktaki
an›tsal yap›lar; yak›ndan, ayr›nt›l› olarak
belgeci bir anlay›flla yorumlanarak izle-
yenlere aktar›l›yor. Mihriflah Valide Sul-
tan Sebili de en ince ayr›nt›s›na kadar, ya-
p› özelli¤i korunarak resmedilmifl. Göz
özellikle pencere flebeke ayr›nt›lar›nda
oyalan›yor. Çizginin mutlak etkisi bu çi-
zimde kendisini hissettirmiyor. Bütün ça-
ba ve araçlar, sebilin an›tsal durufl ve soy-
lulu¤una hizmet için kullan›lm›fl.

Sanat eserine iliflkin her yorum, yeni ve
farkl› bir görsel tatma anlay›fl ve alg›lay›fl›
izleyiciye önerir. ‹sterseniz bizler de, Tev-
fik Ayta’n›n sebilinden avuç avuç kültür,
tarih ve sanat tadal›m.

EYÜPSULTAN 
MEYDANI VE CAM‹‹
Ebû Eyyüb el- Ensâr fetih için geldi¤i

‹stanbul’da milâdi 699’da vefât etmifltir.
Cenazesi de bugünkü türbe mahalline def-
nolunmufltur. Fatih Sultan Mehmed’in ‹s-
tanbul’u fethinden sonra da an›s›na türbe
ve camii infla edilerek kendi ad›yla an›la-
cak kutsal bir beldenin temelleri at›lm›flt›r.
Türkler için en kutsal beldelerden birisi
flüphesiz Eyüpsultand›r. Görülmektedir ki
Eyüp her y›l yüzbinlerce ziyaretçi ve ko-
nu¤u a¤›rlamaktad›r. Ziyaret ve ibâdet
için gelen insanlar›n her türden ihtiyaçla-
r›n› karfl›layacak fiziki ortam› ve yap›lar›
oluflturmak da giderek zorlaflmaktad›r. Bu
nedenle tarihsel doku ve yerleflik mimari
düzen yenileflme ad›na sürekli de¤ifltiril-
mektedir. Sanat ve tarih disiplinleri içeri-

sinden bak›ld›¤›nda; çevrenin, yap›lar›n,
davran›fllar›n sürekli de¤iflimini ve dönü-
flümünü daha iyi görmekteyiz.

Tevfik Ayta’n›n bu resmine Eyüpsultan
Meydan›’n›n ve Camii’nin bir k›sm› konu
olmufl. Camii’ye bak›fl›m›z musalla kap›
yönünedir. Tek minareyi, sebili ve kubbe-
nin bir k›sm›n› bir kaç figürle birlikte alg›-
lamaktay›z. Tevfik Ayta’n›n di¤er resimle-
rinden farkl› bir tutumla karfl›lafl›yoruz. Bu
resmi bir kent manzaras› sayabiliriz. Bir
ortam›n, bir köflenin, bir yaflam alan›n›n
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bizlere tasviri yap›lmaktad›r. Bir nesnenin,
bir varl›¤›n veya bir ünitenin yerine; özel
bir ortam›n ve farkl› bir atmosferin etkisi
estetik bir dille bizlere hissettirilmek iste-
niyor. Ö¤eler ve resimleme flekli, bir ‹slâm
beldesinin simgelerini, atmosferini ve mis-
tikli¤ini izaha yetmektedir.

Bu çizimde sanatç›, hayat›n ak›fl›n› ve
dirili¤ini anlatabilmek için insan figürleri-
ni temsil ve simge niteli¤inde kullanm›fl.
F›skiyeler, a¤açlar ve di¤er tüm resim ö¤e-
leri ‘bir do¤al kesit’ olarak karfl›dan ; figür-
lerin hizmetinde ve onlara yönelik bir araç
olarak alg›lan›yorlar. Anl›yoruz ki sanatç›
yaflamdan kopar›lm›fl donuk bir sahneyi
de¤il, do¤rudan hayat› ve insan› resimle-
rinde ifade etmek istiyor.

FERHAT PAfiA TÜRBES‹
‹stanbul’un fethinden sonra Eyüpsul-

tan’da h›zl› ve kapsaml› bir Türk-‹slâm
kimlikli flehirleflmeye tan›k olundu. Ey-
yüb-el Ensârî’nin manevi önderli¤inde ve
ad› alt›nda iskân olunan bu semte ulafl›m
zahmetsiz ve güvenli olarak ancak deniz
yolundan sa¤lanabilmekteydi. Bu nedenle
Eyüp’te deniz ulafl›m› a¤›rl›kl› ve haliç k›-
y›lar›na ba¤l› bir yap›laflma öne ç›kt›. Sa-
hil saraylar, yal›lar ve mesire yerleri de
hep haliç k›y›lar›nda biçimlendi. Deniz is-
keleleri ile Eyüpsultan Camisi aras›ndaki
yollar da ana tafl›y›c› ve belirleyici bir role
kavufltular. Önemli devlet adamlar›n›n
türbelerinin ve di¤er yap›lar›n konumunda
da bu yol güzergâhlar›n›n belirleyici temel
etken oldu¤unu görüyoruz.

Ferhat Pafla türbesi de Büyük Camiyi is-
keleye ba¤layan yol ile Feshane caddesi-
nin kesiflim köflesinde yer al›yor. Zaten bu
bölgede türbeler, sebiller, mektepler, ha-
zireler an›tsal durufl ve mimari özellikler
aç›s›ndan adeta yar›fl›r haldeler.

Eyüp’ü taçland›ran en muhteflem türbe-
lerden birisi de hiç flüphesiz Ferhat Pafla
türbesidir. Kesme tafltan yap›lm›fl olan tür-
be onalt› yüzlüdür. Tek kubbeyle örtül-
müfltür. Kubbe etraf›n› motifli ve kabart-
mal› bir silme dolanmaktad›r. ‹ki s›ra pen-
cerelidir. Üst pencereler yuvarlak ve vit-
rayl›d›r. Alt pencereler ise flebeke demirli
olup üst bölümlerine ayr›ca mermer flebe-
keler de yerlefltirilmifl. Türbe kap›s› önün-
de alt› mermer sütunlu bir de revak var.
Kemerli kap›s› üzerinde dört s›ral› yap› ki-
tâbesi de mevcut.

Ferhat Pafla sadrazamd›r. Do¤u ve bat›-
ya birçok seferler düzenlemifl ve zaferler
kazanm›fl önemli bir devlet adam›d›r. Ne
yaz›k ki fitne ve fesata dayanan iktidar
oyunlar›na alet edilerek 1595 y›l›nda idam
olunmufltur. Türbesinde alt›s› ahflap on-
dört kabir vard›r.

Tevfik Ayta’n›n Ferhat Pafla Türbesi çi-
ziminde, mimari yap› kaynakl› bir betim-
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leme söz konusu olmas›na karfl›n, teknik
ve kuru bir çizim sonucuyla karfl›laflm›yo-
ruz. ‹nce ve titiz iflçilik, duyarl› ve olgun
bir gözlemle birleflerek plâstik bir bütün-
lü¤e ulafl›yor sonuçta.

Çizimle bizlere sunulan yap›n›n içinde-
ki mezarlar›, ölüleri, sandukalar› görmeyi
pek de merak etmiyoruz. ‹lgimizi tutan ve
toplayan flebekelerin k›lavuzlu¤uyla uzun
ve yorucu bir tarih yolculu¤una ç›kmak da
bizleri ürkütüyor. Ancak bu çizgilerin
duygudan alg›ya, alg›dan da bilgiye uza-
t›lm›fl dar uzun köprüler oldu¤unu hemen
fark ediyoruz.

M‹HR‹fiAH 
VAL‹DE SULTAN 
SEB‹L‹ PENCERES‹
Mihriflah Valide Sultan’›n Bostan ‹ske-

lesi Soka¤›ndaki külliyesinin görkemli ana
cephesinde; imaret, türbe, sebil ve çeflme-
ler; yolun karfl›s›nda da Valide Sultan’›n
mektebi yer almaktad›r. Türbe d›fl›ndaki
tüm yap›lar sadece ‘hay›r’ kap›s› olarak in-
fla olunmufllar. Ancak, özellikle imaretin
bulundu¤u ana yap›lar toplulu¤u ön yü-
zündeki çeflme, sebil gibi içme suyu hay-
ratlar›n›n çoklu¤u dikkati çekmektedir.
Mihriflah Valide Sultan’›n imaret vakfiye-
sinde de su ve sebillere dair özel ayr›nt›l›
hükümler yer almaktad›r. Suyun ihtiyaç
sahiplerine sunumunda da estetik ve neza-
ket kurallar› ön planda tutulmufl. Her çefl-
me ve sebil bir an›tsal sanat yap›t› olarak
kurulup kurgulanm›fl.

Tevfik Ayta bu çiziminde bir mimari
bütünü de¤il, tersine önemli ve özellikli
gördü¤ü mimari bir ayr›nt›y› resmetmifl.
18. yüzy›l Türk barok/rokoko üslûp özel-
likli yap›lar toplulu¤u, gösteriflli, süslü
kimlikleriyle herkes gibi çizerin de ilgisini
çekmifl olmal›. Bu nedenle çizim konular›-
n›n büyük ço¤unlu¤unu bu külliyeden
seçmifl.

Çizimde sebilin flebekeli befl pencere-
sinden en ortadaki yer almakta. Üçer sü-

tunlu ve ayr›nt›l› demir flebekeli pencere-
de tüm elemanlar dikey konumda. Sütun
bafll›klar› ve bitki formlu süsleme unsurlar›
yatay bir düzenle dikeyli¤i kesiyor. Kom-
pozisyonun aç›k olmas›, göze tamamlama
ve nesneyi daha büyük görme olana¤› sa¤-
l›yor. Çizgi dolan›m› ve aç›k-koyu denge-
si, resimde simetrik düzenle birleflince, re-
sim yüzeyde alg›lan›r organik bir bütün
sonucuna bizleri ulaflt›r›yor.

Tarihin derinliklerine do¤ru uzay›p gi-
den bu Sultanlar yolundaki muhteflem se-
bilden; sanatç› Tevfik Ayta, avuçlar dolu-
su estetik ve plastik tatlar› resimleri arac›-
l›¤›yla bizlere sunmaktad›r.
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EYÜPSULTAN 
MEZARLIK YOLU
Eyüpsultan’da fetihten hemen sonra de-

fin yap›lmaya bafllanan büyük ‹slâm me-
zarl›klar› bulunuyor. Bu mezarl›klara defn
edilme arzusu bugün için de geçerli. An-
cak bu tutum sonucu kentin yaflam ve ge-
niflleme alanlar› mezarl›klarla iç içe geç-
mifl. Eyüpsultan’a bu yüzden Yahya Kemal
‘Türklerin ölüm flehri’ diyor. Resulullah’›n
mihmandar› Ebâ Eyyûb Ensari’nin yak›n›-
na gömülmek de her inanç sahibi müslü-
man›n samimi dile¤i olmal›. Osmanl› dev-
let yöneticileri ile din ulular› mezarlar› da
bu amaçla Eyüpsultan Türbesi etraf›nda
kümelenmifl.

Eyüpsultan dinsel kimli¤i ve ululu¤u
yan›nda; farkl› yer yükseltilerinin ve su
yollar›n›n türlü bitki örtüsüyle sarmaland›-
¤› ayr›ca bir do¤a harikas›. ‹flte bu do¤al
güzelli¤in ve çekicili¤in de mezarl›klar›n
oluflmas›nda etken oldu¤u görülür. K›saca
ölümün sonsuzlu¤u ve sükûtu, hayat›n
coflkusu ve dirili¤iyle Eyüpsultan’da hep,
s›rt s›rta yan yana konufllanm›fl.

Sanatç› Tevfik Ayta’n›n çiziminde iste
böyle bir mezarl›k ortam›n›n betimini
görmekteyiz. Çizgi perspektifine dayal›
anlat›m yöntemi, izleyende derinlikli ve
çok boyutlu bir mekan yan›lsamas› ça¤r›fl-
t›r›yor. Gökyüzüne t›rman›r san›s› uyaran
tafl döflemeli yol dokusu, bofllu¤u ve bilin-
mezli¤i çizgi diliyle flekillendirerek anlafl›-
l›r ve alg›lan›r k›l›yor. Bu yol mezarl›kta
bir gezinti alan› olarak görülmüyor. Son-
suzlu¤a ve soyutlu¤a yönelmifl insana ade-
ta merdiven görevi görüyor.

Sa¤daki Mezartafllar› tarihimizin ve
toplumsal hayat›m›z›n yaflanm›fll›¤›n›n bi-
rer an›t› gibi. Onurlu durufl ve yal›nl›kla
estetik mükemmelliklerini bizlere sun-
maktalar. Duaya aç›lan elleriyle iki figür
ise, resmin oda¤›nda yer alm›fl. Resmin
her bölümü ve ö¤esi onlar›n duyufl ve du-
rufllar›na hizmet eder nitelikte.

Do¤al gerçeklikten hareketle resmin
gerçe¤ine ulaflm›fl bir sanat eseriyle karfl›
karfl›yay›z.

P‹YER LOT‹ KAHVES‹
Piyer Loti ‹stanbul sevgisiyle dolu bir

Frans›z yazar›d›r. 1850-1923 y›llar› aras›n-
da yaflam›flt›r. Deniz subay› oldu¤undan
dünyan›n de¤iflik ülke ve milletlerini seya-
hatleri esnas›nda tan›ma f›rsat› bulmufltur.
Ayn› flekilde Türkleri ve Türkiye’yi de ta-
n›m›fl ve uzun y›llar da ‹stanbul’da ikamet
etmifltir. Gezi ve gözlemlerinden edindi¤i
izlenimleri eserlerinde ustaca kulland›¤›
görülmektedir. Türkleri ve Türkiye’yi ko-
nu alan eserleri ve yaz›lar› da bir hayli
çoktur. Piyer Loti her devirde Türk ayd›n
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çevrelerince olumlu veya olumsuz bir kifli-
lik olarak da elefltirilere hedef olmufltur.
Genel ve ortak kan›, O’nun bir ‘Türk Dos-
tu’ oldu¤u fleklindedir. Divanyolu’ndaki
bir caddeye ad› verilmifl, Eyüp’te devam
etti¤i k›r kahvesi de O’nun ad›n› alm›flt›r.
‹flte çizimimizde söz konusu olan bu k›r
kahvesini görmekteyiz.

Ahflap, eski bir Türk evi görünümlü ya-
p› ‹stanbul’un en görkemli manzaras›na sa-
hip bir köflesinde bulunmaktad›r. ‹nsanlar
buraya kenti izlemeye de¤il, kentle yüz-
leflmeye gelirler. Nas›l Türk minyatürcüsü
resmini hal› gibi diklemesine, perspektif
siz bir düzlemde kurgularsa; Türk izleyici-
si de bu gelene¤ini her türden görsel mal-
zemede ayn› flekilde tatmak ister.

Sanatç› Tevfik Ayta’n›n çiziminde, bir
set üstündeki evi ve onun önünde konuk-
lar›n› bekleyen masa ve sandalye kümele-
rini görmekteyiz. Do¤al yap›n›n ve at-
mosferin yal›nl›¤› ve s›cakl›¤› ‘geçmifle ve
do¤aya dönme’ duygular›m›z› uyarmakta-
d›r. Gösteriflsiz, bildik ve içli bir ortam-
dan; çok katl›, derinlikli, tarih ve kültür
hazinesi bir kente bakmay› ve görmeyi
Tevfik Ayta’n›n resmi, bizlere gizlice ifla-
ret etmektedir.

fiAH SULTAN SEB‹L‹
Eyüpsultan’›n muhteflem tarihini ve kül-

türel kimli¤ini do¤as›yla bütünleflmifl ola-
rak, en iyi Defterdar Caddesi’nde gözle-
riz. Zal Pafla Camiî ile fiah Sultan türbesi-
nin yanyanal›¤› bu ihtiflam›n ana belirleyi-
cisidir. Zal Pafla Camiî Mimar Sinan’›n bir
flaheseri. fiah Sultan türbesi de; okulu, se-
bili, çeflmesi ve haziresiyle, O’nunla
uyumlu bir yap›lar bütünü. Bat› etkisi tafl›-
yan fiah Sultan türbesi ampir ve barok ka-
r›fl›m› bir mimari üslûp özelli¤inde.

fiah Sultan III. Mustafa’n›n k›z›, III. Se-
lim’in ise ablas›d›r. 1761 (1174)’de do¤du,
1802 (1216)’de öldü. Türbesinde gömülü.

Tevfik Ayta’n›n deseninde, fiah Sultan
Sebili’ni ve okulunun bir cephesini gör-
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mekteyiz. Türbeye giriflte solda yer alan
sebil, okulun alt bölümünde bulunuyor.
Tamamen mermerden olan bu sebilin fle-
bekeli üç penceresi var. Genifl saça¤›n›n
alt›ndaki al›nl›kta, üç bölümlü uzun bir de
kitabe yer al›yor. Kitabe 1800 (1215)’i ta-
rihliyor. Pencereler üçer mermer sütunla
birbirinden ayr›lm›fl.

‹ki katl› olan okul aç›k ve kapal› iki k›-
s›mdan oluflmufl. Alt katta hizmetlilere ait
odalar bulunuyor. Resimde görülen dört
pencere de mermer söveli. Ayr›ca pence-
reler üzerindeki üst al›nl›¤a nefis bir kufl
saray› yerlefltirilmifl. Bir han›m Sultan tür-
besinde ölümle yaflam, yan yana iç içe k›-
l›nm›fl. Kufl c›v›lt›s›, çocuk ç›¤l›¤› ve su fl›-

r›lt›s› istenmifl ki tafl duvarlarda sonsuza
dek yank›lans›n.

fiah Sultan Sebili’ni betimleyen Tevfik
Ayta; salt ›fl›¤›n bizlere sundu¤u varl›k bi-
çimlerini saptamakla yetinmemifl, çok kat-
manl› bir eserin do¤ru okunmas› için yeni
görsel simgeler oluflturmufl.

HÜSREV PAfiA 
KÜTÜPHANES‹
Hüsrev Pafla Osmanl› sadrazamlar›n-

dand›r. Kafkas kökenli kölelerden olup
enderunda e¤itim gördü. Çeflitli yerlerde
valilik ve muhaf›zl›k yapt›ktan sonra kap-
tan-› deryal›¤a getirildi. 1839’da ise sadra-
zaml›¤a atand›. K›sa sürede de bu görev-
den al›nd›.

II. Mahmut dönemi reformlar›n›n des-
tekleyicisi ve uygulay›c›s› oldu. Ancak
tanzimat›n ve kadrolar›n›n ise karfl›s›nda
yer ald›. Kona¤›nda yetifltirdi¤i köleleri
devlet hizmetine yerlefltirerek onlar› ken-
di amac› do¤rultusunda kulland›. 1855’de
vefat edince Eyüp’teki türbesine gömüldü.

Hüsrev Pafla Kütüphanesi Bostan ‹ske-
lesi soka¤›nda, Hüsrev Pafla’n›n kendi tür-
besinin de karfl›s›ndad›r. Cephesi mermer
kapl› olan bu yap›n›n kitabesi de yoktur.
Al›nl›¤a ‘T.C. Hüsrev Pafla Kütüphanesi’
ve ‘1839’ tarihi yeni yaz› ile yaz›lm›fl.

Kütüphanenin demirkap›s›ndan kori-
dora girilir. Solda ve sa¤da olmak üzere iki
oda vard›r. Her iki oda da kubbelidir. Son
y›llarda önemli bir onar›mdan geçirilmifl-
tir. ‹fllevini kaybetmifl olsa da günümüzde
oldukça bak›ml› durumdad›r.

Çizimimizin sol ön k›sm›nda görülen
yap› ise ‘‹simsiz’ bir türbedir. Kimlerin gö-
mülü oldu¤u saptanamam›flt›r. Bu türbenin
de ön cephesi mermer kapl›d›r. Hacet
penceresi üzerindeki Ayet-i Kerime de
Hattat Hamid’indir.Yaprak motifli güzel
bir silme de al›nl›¤› süslemektedir.

Mukaddes ve tarihi bir belde olan
Eyüp’te sadece dini yap›lar ve türbeler bu-
lunmuyor. Sivil mimarinin eflsiz örnekleri-
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ne de her köfle bafl›nda rastl›yoruz. Ayr›ca
ilim ve irfan oca¤› 30 mektep, II medrese
ve 10 kütüphanenin de, Eyüp’te bir za-

manlar feyiz ve bereket da¤›tt›¤›n› bil-
mekteyiz.

Kifliyi tarihsel ve toplumsal kimliklili¤i,
mensubu oldu¤u milletin bireyi yapar. ‹flte
bu kimli¤in oluflmas›nda, e¤itimin, ö¤reti-
min, etkileflimin yan›nda; yaflanan ortam›n
uyumlu, tutarl› kal›c› de¤erlerle donanm›fl
olmas›n›n da pay› vard›r. Arzulanan; bu
kal›c› de¤erlerin, kent esteti¤i, kifli duyar-
l›l›¤› ve bilgi üreten toplum temeline da-
yanmas›d›r.

Toplum içinde üretilecek bilginin en
önemli kaynak ve biçimlerinden birisi de
sanatt›r. Sanat da ‘‹nsan›n varolma bilinci’
temelinden beslenir. Bu düflünsel yakla-
fl›mlar, Tevfik Ayta’n›n bir kütüphane res-
miyle çok daha fazla anlam tafl›r. Okutan
bir nesneden, okunmas› gereken bir sanat
yap›t›na dönüflmenin anlam›d›r bu. Görsel
dilin de özel ve uzun çabalara dayanan bir
süreçten sonra, do¤ru okunup do¤ru çö-
zümlenebilece¤inin bilinciyle, Tevfik Ay-
ta çizimlerine yaklaflmal›y›z.

SULTAN  I. AHMET SEB‹L‹
‹stanbul’da Türk döneminin bafllama-

s›yla Eyüp’te hemen bir müslüman mahal-
lesi flekillenmeye bafllad›. Bunun da nede-
ni Ebâ Eyyüb’ün kabrinin türbeye çevril-
mesi ve O’nun yan›nda da bir caminin in-
fla edilmifl olmas›d›r. Cami ve türbe etra-
f›nda Türk mahalleleri h›zla geliflmifl, bu-
ras› ‹stanbul’da yaflayan Türkler için de
adeta son uykular›n› uyuyacaklar› bir mer-
kez halini alm›flt›r. Son uykular›n› bu aziz
ve mukaddes belde de uyumak isteyen
inanç sahiplerinin her türden mezar ve
türbesi de Eyüpsultan’›n kimli¤inde en
önemli belirleyen olmufltur. K›sacas› bu
mukaddes aziz belde art›k Türklerin ölüm
flehridir. Ölümle hayat›n, maddeyle mana-
n›n iç içe oldu¤u bu semtten zarif bir ese-
re, Tevfik Ayta çizimlerinden bakal›m:

Tevfik Ayta’n›n çiziminde Eyüp Sultan
Camisinin iç avlusunu görmekteyiz. Eyüp
‹lçesisi’nin de O’nun kutsall›¤›n›n da ana
kayna¤› olan Ebâ Eyyub-el Ensârî’nin tür-
besi iflte bu iç avulda bulunuyor. Çizimi-
mizin solundaki kümelenmifl insanlar iflte
bu türbedeki O din ulusu zat› ziyaret için
beklemekteler. Onun hemen sa¤›ndaki
demir flebeke pencereli yap› ise Sultan I.
Ahmet Sebilidir. Bu zarif eserin mimar› da,
Sultan Ahmet Camiî mimar› Sedefkâr
Mehmet A¤ad›r.

Sebilin demir flebekeli üç penceresi var-
d›r. Sivri kemerli küçük ikinci s›ra pence-
reler ise mermer flebekelidir. Alt-üst pen-
cereler aras›n› dolduran bir de kitabesi var.
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Sebilin bir penceresinin içine ve sütunla-
r›n önüne ufak çeflmecikler yerlefltirilmifl.
Sebilin içinde ise büyük bir çeflme, yer al-
t› dehlizine aç›lan bir yol ve ayr›ca Musta-
fa A¤a’n›n kabri vard›r. Bu nedenle bu Se-
bile, Mustafa A¤a’ sebili de denmektedir.

Sanatç› Tevfik Ayta’n›n çiziminde, k›s-
mi ›fl›k alm›fl uhrevi bir ortam görmekte-
yiz. Özellikle sebilin daha ayd›nl›k ve
›fl›kl› oldu¤u, görülüyor. Bu çizimde bir
hayli de figür yer al›yor. Eyüp Sultan Tür-
besinin bezemeli çini dokular›n› ve detay-
l› flebeke örgülerini de hissediyoruz. Gi-
zemli ve mistik bir ortam›, resim dilinin
olanaklar›yla sanatç› baflaral› bir flekilde
betimlemifl. Resim ortam› ve atmosferi in-
san solu¤u ve s›ca¤›yla dolu. Eyüp Sultan

Türbesi önünde yer alan figürler gibi, se-
bil de, dua ve niyazdaym›fl izlenimi veri-
yor. Yer kapmak ve yak›n olmak için bü-
yük türbenin yan› bafl›na fazlaca sokulmufl
olan sebil, mahcubiyet ve s›k›lganl›¤›n›
durufluyla da belli ediyor.

Sanatç› Tevfik Ayta Eyüpsultan çizim-
lerinde tematik kimli¤e özen gösteriyor.
S›n›rs›z ve sorumsuz coflkusal bir tav›r ye-
rine, soylu ve tan›n›r biçimler oluflturma
ustal›¤›n›n gerçek sanat oldu¤unu bizlere
eserleriyle kan›tl›yor.

M‹HR‹fiAH VAL‹DE 
SULTAN ‹MARET‹
Eyüpsultan’›n mukaddes bir belde ol-

mas› kent yöneticilerine tarihin her döne-
minde a¤›r sorumluluklar yüklemifltir. Bu-
nun fark›nda ve bilincinde olan büyük Fa-
tih Eyüpsultan’da, türbe, cami, hamamdan
baflka bir de imaret yapt›rm›flt›. Bu kap›-
dan yoksullara ve kimsesizlere afl ve ek-
mek da¤›t›l›rd›. Ne yaz›k ki Fatih’in yap-
t›rd›¤› imaretten bugüne en küçük bir iz
dahi kalmam›fl. Eyüpsultan gibi aziz ve
dinsel kimlikli bir belde de bugün için bu
görevi do¤rudan yerine getiren tek bir
imaret mevcut bulunuyor. O da 1793 y›-
l›ndan beri hizmet veren Mihriflah Valide
Sultan ‹maretidir.

Mihriflah Valide Sultan III. Mustafa’n›n
han›m›, fiah Sultan ile III. Selim’in de an-
nesidir. ‹maretinin bitifli¤indeki türbesin-
de gömülüdür. Duygulu, içli, yard›msever
Valide Sultan’›n de¤iflik yörelerde çok sa-
y›da hay›r eserleri bulunuyor. Eyüpsul-
tan’daki bu külliyede, türbe, imaret, çefl-
me, hazire ve sebilden oluflan yap›lar top-
lulu¤u; kent plasti¤i ve esteti¤inin ana be-
lirleyicisi konumunu da korumaktad›r.

‹maretin; sebilin hacet penceresi üze-
rinden bafllayan çok uzun bir kitabesi de
mevcut. Yap›lar toplulu¤u Avrupa mimari
etkisinin izlerini tafl›maktad›r. Barok ve
ampir bir üslûp yap›larda hemen kendini
sezdirmektedir.
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Çizimdeki imaret kap›s› tamamen mer-
merden yap›lm›fl olup, kap› kemeri üstün-
de bir ayet-i kerime yer almaktad›r. Üst
al›nl›k ortas›nda da Maflallah yaz›s› bulu-
nuyor. Ayr›ca sa¤-sol sütunlar üzerinde de
III. Selim tu¤ras›na yer verilmifl.

Tevfik Ayta’n›n bu çizimi, gerek düzen-
leme, gerekse istif yönünden di¤er resim-
lerinden oldukça farkl›. Perspektif ve de-
rinlik duygusu, kademeleme ve içice gö-
rüntülemeyle oluflturulmufl. Sanatç›, yap›-
n›n mimari elemanlar›n› ay›klama ve de-
forme etme flans›na sahip olmad›¤›ndan,
ifadeyi; aç›k-koyu, uzak-yak›n karfl›tl›kla-
r›yla etkili k›lman›n yollar›n› aram›fl.

Sanatç›n›n bu çiziminde çoklu ayna gö-
rüntüsü örne¤ine uygun bir betim söz ko-
nusu. Ana kap›dan daha çok ilgimizi kub-
beli ve revakl› iç görüntüler çekmektedir.
Hafif karalt› görünümlü figüre yo¤unlafl-
madan çok, yap›n›n kap›lar›ndan ç›k›p ge-
lecek yeni insanlar›n beklentisi ve merak›
içindeyiz.

Bu görkemli kap›; yoksulla zenginin,
bugünle dünün, zamanla zeminin, co¤raf-
yayla milletin tarih potas›nda eriyerek ye-
niden flekil buldu¤u adeta bir fazilet sim-
gesidir. “Sonsuza kadar hiç bir kimsenin
yüzüne kapanmas›n” dile¤i Tevfik Ay-
ta’n›n çiziminden net olarak okunabilmek-
tedir.

CÜLÛS YOLUNDA 
M‹HR‹fiAH VAL‹DE 
SULTAN TÜRBES‹
Osmanl› saltanat gelene¤inde padiflah-

lar tahta ç›kt›ktan sonra Eyüp Sultan Tür-
besi’ne gelerek k›l›ç kuflan›rlard›. Bu töre-
ne k›l›ç alay› denirdi. Padiflah böylece sal-
tanat gücüne bir de dinsel kimlik katm›fl
olurdu. Türbeye geliflte denizden Bostan
‹skelesi’ne ç›k›l›r, iskele soka¤› yoluyla da
türbeye gelinirdi. Bu da gösteriyor ki, Bos-
tan ‹skelesi Soka¤› türbeye uzanan önem-
li bir ulafl›m ekseni. Anlafl›l›yor ki bu soka-
¤›n her iki yan›na gömülmek veya bu so-

kakta hay›r hasenat sahibi olmak da, dö-
neminde yüksek bir onur ve prestij göster-
gesiymifl.

Günümüzde haliçle ba¤lant›s› kesilen
Bostan ‹skelesi Soka¤› Haliç k›y›s›ndan
bafllayarak; sadrazam, pafla, prens, sultan,
flah gibi hanedan mensubu veya devlet ri-
câlinden kiflilerin türbe ve hay›r eserleriy-
le doludur. Ancak bu yap›lar›n tamam›na
yak›n› 18. yüzy›l sonras›na aittir. Topog-
rafik nedenlerden baflka 18 . yüzy›l mo-
dernleflme sürecinde yöredeki yap›laflma
ve yerleflmelerin de bu konumlanmada et-
ken oldu¤u söylenebilir.

Çizimde görülen Mihriflah Valide Sul-
tan Türbesi Eyüp Sultan Camiine bu so-
kakta en yak›n olan türbedir ve en eski ta-
rihlisidir. III. Mustafa’n›n han›m›, fiah Sul-
tanla III. Selim’in de annesi olan Mihriflah
Valide Sultan’a aittir. 1793 y›l›na tarihlen-
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mektedir. Türbe Valide Sultan’›n görkem-
li külliyesinin önemli bir parças›d›r. Tür-
bede Valide Sultan’dan baflka dört kad›n
sandukas› daha bulunuyor.

Tevfik Ayta’n›n bu resminde sol önde,
a¤açl›kl› bir hazire ve taç duvar, takiben
de tek kubbeli türbe yer almaktad›r. Tür-
benin, flebeke, saçak, firiz, sütun, kubbe,
kasnak gibi mimari yap› elemanlar›n› ay-
r›nt›l› olarak görmekteyiz. Resimde form
oluflturma ve oylumlama, çizginin fliddeti
ve s›kl›¤›yla; aç›k, koyu de¤erler yarat›la-
rak sa¤lanm›fl. Ifl›k-gölge z›tl›¤›, resimde
hem nesneleri tan›n›r, hem de alg›lamay›
kolay k›l›yor.

Tevfik Ayta resimlerinde, kendi duygu-
sal kimli¤ini ele verecek yöntem ve uygu-
lamalara yer vermiyor. Konu olarak seçti-

¤i Eyüpsultan an›tsal kültür varl›klar›n›, iz-
leyenlere; tarafs›z, iddias›z, yal›n ve anla-
fl›l›r bir resim diliyle, sadece tarif ve tasvir
ediyor. Bu tutumuna en iyi örnek de, Mih-
riflah Valide Sultan Türbesi resmidir.

LALA MUSTAFA 
PAfiA TÜRBES‹
Eyüp Sultan Camiî iç avlusunda bulu-

nan bu türbe, mermer dört sütunun tafl›d›-
¤› bir kubbeden ibaret. Büyük Mimar Si-
nan’›n zarif bir eseri. Kubbe tromplar üze-
rindeki sekiz yüzlü bir kasna¤a oturtul-
mufl. Sütun bafll›klar› baklava dilimli. Kub-
be iç ete¤inde ise, Hattat Hamid’in ona-
r›m s›ras›nda yazd›¤› ayet-i kerime türbeyi
çevresel olarak bütünüyle dönmekte.
Mustafa Pafla’n›n lahdi burma sar›kl›d›r ve
tek bafl›nad›r. Lahdin ön yüzünde kitabesi
mevcuttur ve 1580 (988) tarihlidir.

Lala Mustafa Pafla Osmanl› Tarihinin
büyük serdar ve devlet adamlar›ndan biri-
si. Bosna eyaletinin Sokol köyünde do¤-
du. Sokullu ailesindendir. A¤abeyi Hüsrev
Pafla’n›n deste¤iyle enderuna al›nd›. Ora-
da e¤itim ö¤retimini tamamlay›p devletin
de¤iflik yönetim kademelerinde görevler-
de bulundu. II. Selim’e flehzadeli¤inde lala
tayin olunmas› unvan›n› da belirlemifl ol-
du.

Osmanl› Devleti’nin en görkemli döne-
minde görevde bulunan devlet adamlar›-
n›n genelde, liyakatli, gayretli ve cesur in-
sanlar oldu¤u gözlenir. O dönemde devlet
de zengin fertler de zengin. Bu zenginli-
¤in bütünüyle hay›r kurumlar›na ve top-
lumsal dayan›flmaya aktar›ld›¤›na da tan›k
olmaktay›z. Bu anlamda Osmanl›n›n en
hay›rsever devlet adamlar›ndan birisi de
Mustafa Paflad›r. Pafla’n›n bay›nd›rl›k eser-
lerinin bulundu¤u co¤rafyan›n geniflli¤ini
düflündü¤ümüzde hayretler içinde kal›r›z.
Mekke, Medine, fiam, Kuneytira, K›br›s,
Erzurum, Kars, Ilg›n, Tiflis gibi flehirleri
servetini harcayarak bay›nd›r k›lm›flt›r.
fiam’daki 360 odal› kervansaray› ise Türk
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Mimarl›¤›n›n ve sosyal dayan›flmas›n›n en
ilginç örneklerinden sadece biridir.

Lala Mustafa Pafla K›br›s fatihi olarak
tan›nmas›na karfl›n, do¤u s›n›r›n›n güven-
li¤i için fiirvan ve Gürcistan’› da o fethet-
mifltir. Dört kuflaktan dört padiflaha hiz-
met eden Mustafa Pafla Sadrazam olama-
man›n üzüntüsünü hep duymufl, ölümüne
de bu üzüntünün neden oldu¤u söylen-
mifltir.

Sanatç› Tevfik Ayta’n›n çizgilerinden
hareketle, türbeyi mimari yönden de¤er-
lendirdi¤imizde farkl› ve zengin sonuçlara
ulafl›r›z. Resûlullah’›n mihmandar› Ebâ Ey-
yûb Ensârî’nin türbesi yan›bafl›na sessizce
ve sayg›l›ca sokulmas›na karfl›n, haddini
aflarak öne ç›kacak biçimsel ve ifllevsel ön-
celiklere kalk›flm›yor. Hem yak›nl›¤› isti-
yor, hem de sayg› dolu bir duruflla tavr›n›
al›yor.

Türbe Eyüp Sultan Camiî’nin ayr›lmaz
bir parças› olarak tasar›mlanm›fl. Çizimde
görüldü¤ü gibi kemerler ve sütunlar, yatay
ve düfley elemanlar ritmik bir düzen için-
de kurgulanm›fl. Büyük Sinan sadece gök-
kubbeden bir parçay› biçimlendirerek
Mustafa Pafla’n›n lahdini adeta taçland›r-
m›fl.

ZAL MAHMUT 
PAfiA TÜRBES‹
Eyüp ‹lçesinde Hz. Peygamber’in mih-

mandar› ve sancaktar› Ebâ Eyyüb -el Ensa-
rî’nin ad›n› tafl›yan camiden sonraki en
görkemli dini yap› Zal Mahmut Pafla Ca-
misidir. Zal Mahmut Pafla camisi Eyüp
semtinin do¤usunda k›y›ya yak›n bir alan-
da infla olunmufl. Mimar Sinan’›n son dö-
nem eserlerinden. Türk dini mimarisinin
de en önemli ve özellikli yap›lar›ndan bi-
risi. Yenilik ve de¤ifliklik aray›fllar›n›n ör-
neklerini Sinan bu camide de göstermifl.
E¤imli arazinin ustal›kl› kullan›m›, d›fl ya-
p›n›n yenilikçi ve özgün biçimlenifli, ca-
miyi kent dokusunda adeta nadide bir tak›
olarak alg›lan›r konuma getirmifl. 

Caminin bânisi Zal Mahmut Pafla Ka-
nunî devrinde ad› saltanat trajedilerine ka-
r›flm›fl devlet adamlar›ndan biri. fiah Sul-
tanla evlenerek hanedâna da damat olmufl.
‹lginçtir ki efli ile birlikte 1580 y›l›nda ve
ayn› günde de vefat etmifltir.

Sanatç› Tevfik Ayta’n›n çiziminde bu
iki eflin ortak türbesini görmekteyiz. Bu
türbe caminin k›ble taraf›nda yer al›yor.
Muntazam kesme tafltan örülü ve sekizgen
planl›d›r. Giriflinde üç bölümlü bir de re-
vak yer almakta.

Zal Mahmut Pafla türbesi sade görü-
nümlü bir an›t mezard›r. Türbe içinde Zal
Mahmut Pafla ile efli fiah Sultandan baflka,
kime ait oldu¤u saptanamayan üçüncü bir
sanduka daha vard›r.

Eyüp’ün mistik kimli¤inde ve atmosfe-
rinde, türbeler ve mezarlar diyar› olmas›-
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n›n büyük pay› olmal›. Türbeler ölüden
çok ölümün sonsuzlu¤unu ve soyutlu¤unu
simgeler. Her çizim ve biçimleme de ge-
nel anlamda soyutlamad›r. Resim ‘olmaz-
l›k’ üzere kuruldu¤undan, sadece nesnele-
re iliflkin görsel simgeler oluflturma aç›s›n-
dan bir özel dil say›lmal›d›r.

Tevfik Ayta’n›n özel görsel dili, çizgi
eksenli, küçük birimlerin tekrar›na ve rit-
mine dayanarak bizlere uyar›lar gönderi-
yor. Çizimdeki Zal Mahmut Pafla Türbesi
de duygu ve düflünce bütününde, tüm ka-
pal›l›¤›na karfl›n tarihsel derinlik ve dolu-
lu¤a aç›lan bir pencere olarak karfl›m›zda
duruyor.

EYÜPSULTAN’DA 
AHfiAP KONUTLAR
Osmanl› dönemi Türk flehircili¤inin en

özgün ve kimlikli kent örneklerinden biri
Eyüpsultand›r. Eyüpsultan Türk kentleri-
nin kurulufl, geliflim ilke ve aflamalar›n› da
en iyi temsil eden bir kentsel örnektir. Bi-
zans döneminden kalma altyap› üzerinde,
Eyüp Sultan hazretlerine ait mezar›n ya-
n›nda Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan
yapt›r›lan ‹stanbul’un ilk Sultan camii ve

külliyesi çevresinde, 15. ve 16. yüzy›llarda
önemli geliflmeler göstermifltir Eyüp yer-
leflkesi.

1950’li y›llara kadar dinsel kimli¤in öne
ç›kt›¤› bir sahil yerleflimi niteli¤indeki
Eyüp, bu tarihten sonra h›zl› bir dönüflüm
sürecine girmifl, farkl› ve çarp›k bir kimlik-
sizli¤e do¤ru h›zla kaymaya bafllam›flt›r.
‹stanbul kent bütünündeki denetimsiz
göçler ve plans›z yap›laflmalar Eyüp ve
çevresini de önemli ölçüde etkilemifl, Türk
ve ‹slam mimari kimli¤ini Eyüpsultan da
bu süreçte iyice kaybetmifltir. Yerel ve
merkezi yönetimlerin her türden denetim
ve planlama çal›flmalar›n›n da yetersiz ve
etkisiz kald›¤› sürece karfl›n; Eyüpsultan’›n
tarihsel ve dinsel kimli¤ini belirli mekan-
sal alanlarda ve yap›lar toplulu¤unda da
olsa koruma ve kurtarmaya, son dönem-
lerde özel önem ve a¤›rl›k verilmektedir.

Eski Eyüp kent yerleflkesinin sahil ba¤-
lant›l› ana düzlü¤ündeki mimari kimlik
yo¤unlu¤u bugün için de geçerlidir. Bu
alan›n içinde ve çevresindeki her türden
yap›laflman›n, korunmas› öngörülen doku-
ya ve kimli¤e sayg›l› ve ba¤l› olmas› ge-
rekmektedir.
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Tevfik Ayta’n›n çizimindeki Ahflap ko-
nutlar bu do¤rultuda yerel yönetimin ça-
balar›yla yenilenmifl sivil mimarl›k örnek-
leri. Eyüpsultan’›n kuruluflundan günümü-
ze geliflim sürecini temsil eden bir sokakta
bulunuyoruz. Bu sokak dokusunun ve
Türk evlerinin yenilenmifl çehreleri bizle-
re gülümser gibi. Bitiflik ve dirilmifl an›tsal
durufllar›yla, yeniden kendilerine yönele-
cek tehlike ve tehditleri karfl›layabilecek-
ler mi bilinmez.

Sanatç› Tevfik Ayta’n›n Eyüpsultan çi-
zimlerini, birer manzara resmi sayma ola-
na¤›m›z yok. Kent dokusunu ve kimli¤ini
saptay›c› bir ‘görsel belge’ kay›tç›s› sayabi-
liriz Tevfik Ayta’y›. Merhum Süheyl Ün-
ver Hoca’n›n pentür de¤erleriyle yapt›¤›n›
Tevfik Ayta sadece çizgilerle yapmaya ça-
l›fl›yor. Ünver’in serbest, renkli, bireysel
üslûbu, Tevfik Ayta’da, mimariye yönelik
çizim niteli¤inde ve bireyselli¤e kapal› bir
teknik uygulamaya dönüflüyor.

Resim çerçevesinin çapraz›nda yer alan
ahflap konutlar ve onlara mekân olan so-
kak, büyük bir sessizlik ve yaln›zl›k içinde
tasvir olunmas›na karfl›n, insan s›ca¤› ve
solu¤uyla, k›saca hayatla dopdolu olarak
karfl›m›zda duruyor.

GÜVERC‹NLER
Yahya Kemal milletimizin iki eksi¤ini

devaml› olarak dile getirir ve hay›flan›r:
‘Resimsizlik ve Nesirsizlik’. Büyük üstat fli-
iri bilerek bu yak›nman›n d›fl›nda b›rak›r.
Gerçekten Türklerin resim ve nesir aç›s›n-
dan eksikli¤ine karfl›n, fliir yönünden kök-
lü ve soylu bir gelene¤i vard›r. Resmin ve
nesrin eksikli¤inin temelinde de hangi et-
kenlerin bulundu¤unu büyük flair söyle-
mek istemez: ‘Bilim ve bilgisini üretmede
yetersiz kalmak’.

Resim sanat›n›, bir ‘taklit ve tesbit’ arac›
saymak yanl›flt›r. Hiçbir dönemde zaten
resim sanat› bu dar çerçeve içinde de¤er-
lendirilmemifltir. Sanat da, felsefe ve bilim
gibi insan›n bilinç kökeninden beslenir.
‹nsan bilincinin oluflum ve biçimlenifl te-
melinde de sanat olgusu yer al›r. ‘Tasavvur
ve Tasvir’ gücü insan olman›n ve insan
kalman›n da ana kofluludur. Bellek bilgide
zorunluluk, bilgi de insan süreklili¤inin
varolma bilincidir. Bilgi donan›ml› insan
kimli¤inin bütünlü¤ünde de ‘Ak›l/Duygu’
ikilemini de her zaman birbirinden ay›ra-
bilme olana¤›m›z da yoktur.
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Eyüpsultan’l› yafll› nine ve dedelerimiz
ilkbahar ve sonbaharda göç eden leylekle-
rin mutlaka Eyüpsultan’› ziyaretten sonra
yollar›na devam ettiklerini söylerler. Bu
içtenlikli ve güzel inan›fltan baflka, Eyüp-
sultan camii avlusuna sakat ve hasta ley-
leklerin korunmak amac›yla b›rak›ld›klar›
da bilinmektedir. Sanatç›m›z›n resmine
ise bir baflka simgesel kufl olan güvercinler
konu olmufl.

Sanatç› Tevfik Ayta’n›n bu çiziminde,
güvercinler aras›nda kalm›fl bir kad›n figü-
rü görülmektedir. Pencere flebekeleri ile
a¤aç gövdelerinin simetrik düzenini kuflla-
r›n kanat aç›l›mlar› bozmakta. ‘Göz ma-
sum de¤ildir’ yarg›s› bir bak›ma kiflinin bil-
di¤ini ve görmek istedi¤ini sadece görece-
¤ini ifade eder. Eyüpsultan’› ve kutsal bel-
denin simgesi güvercinleri kendi do¤al or-
tamlar›nda tan›y›p görmeden bu resmi çö-
zümlemek zordur. Resimde kufllar kork-
muyor ve ürkmüyor, tersine kad›n ürkek
ve çekingen davran›fllar içinde.

Çizimde konu bütünlü¤ü esas al›nm›fl.
Figürlerin kendilerini okutma, öne ç›kar-
ma gibi bir ifllevleri yok. Bu yüzden mekan,
kufl, insan, kent tümden birbirine kar›flarak
bir birli¤e varm›fl. Sanatç›n›n çizgilerinin
tükendi¤i yerde, izleyenin ça¤r›fl›m ve im-
gelem gücü harekete geçecektir art›k.

EYÜPSULTAN 
MEYDANI
Sanatç› Tevfik Ayta’n›n Eyüpsultan

kent dokusundan seçerek betimledi¤i kül-
tür varl›klar›m›z›n flüphesiz en önemlisi
Ebâ Eyyüb-el Ensâr ad›na yap›lm›fl olan
büyük camidir. 1458 y›l›nda ayn› mekan-
da Fatih taraf›ndan bir caminin yap›ld›¤›
biliniyor. Ancak y›pranma ve y›k›mlar so-
nunda caminin yenilenmesine gerek du-
yulmufl, infla olunan cami 1800 y›l›nda bu-
günkü haliyle ibadete yeniden aç›lm›flt›r.
Eyüpsultan Anadolu’da islami dinsel me-
kanlar›n en önde gelenidir. Eyüp Sultan’›n
Hz. Resulullâh’a yak›nl›¤›, inanç sahiple-
rince, Peygambere yak›n durabilmenin ve-
silesi say›larak, s›kça ziyaret edilmektedir.

Tevfik Ayta’n›n çizimindeki konuyu
yak›ndan inceledi¤imizde ‘insana ve insan
manzaralar›na’ yak›n bir örnekle karfl›lafl›-
r›z. Mimari mekan ile insan›n ayr›lmazl›-
¤›na bu resimde somut olarak tan›k olu-
ruz. Soylu durufl ve biçimli bir ana girifl
kap›s› ile, öndeki insanlar›n durdurulmufl
bir an›n› görmekteyiz. Figürler yeniden
harekete haz›r durufl ve tav›rlar›yla zama-
n›n somutlu¤unu bizlere yaflat›r gibiler.

Eyüp Sultan Camisi’nin d›fl avlu kap›s›,
asya kökenli, an›tsal gösteriflli, içeriyle
ba¤daflmaz Selçuklu taçkap› gelene¤ine
uymamaktad›r. Ana kütlenin, yard›mc› ya-
p›c› bir ö¤esi olarak d›fl kap› sadelik için-
dedir. ‹çeriye ça¤›r›r davet eder, alçakgö-
nüllülükle önünden geçenleri selamlar. K›-
saca caminin meydana taflan bu bölümleri,
insanlarla içtenlikli bir s›cak ortamda sar-
mafl dolafl olurlar. ‹nsanlardan ve insana
uzak, yaln›zl›¤a gömülü, so¤uk ve ürkütü-
cü flato kimlikli bir mabet anlay›fl›, di¤er
camilerimizde olmad›¤› gibi, Eyüp Sultan
Camisinde de yoktur.

Görüntüdeki, fiad›rvan avlusuna aç›lan
d›fl kap›, caminin en büyük kap›s›d›r ‹n-
sanlar›n mabetle yüzlefltikleri ilk bölüm-
dür. Mabet, pencerelerdeki flebekeler ve
düflük yükselti elemanlar›yla insandan ve
d›flar›dan kopmamaktad›r. Kuflun, a¤ac›n,
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insan›n, suyun iç içe geçip kaynaflt›¤›, ha-
yat buldu¤u, tarihselli¤in ve toplumsall›-
¤›n flekle bürünüp somutlaflt›¤› Eyüp Sul-
tan Camisi, resim dilinin s›n›rl› olanakla-
r›yla bizlere çok katmanl›, çok anlaml› bir
de¤erler bileflkesi olarak sunulmaktad›r.

Tevfik Ayta’n›n çiziminde, çizgileri iz-
lemek ve okumak zor. Çizgi, figürlerin
bütünlü¤ünde eriyerek onlarda temel yap›
eleman› haline gelmifl. Geri plandaki her
fley, figürleri öne ç›karma görevini yüklen-
mifl gibi. Bizler de görme bilincimizi ses-
lendirerek diyebiliriz ki; bu resimde bütün
karfl›t güç ve de¤erler, akl›n ve gönlün öl-
çülü bir düzeninde eriyerek, kaynafl›p bü-
tünleflmektedir.

III. Selim’in ibadete açt›¤› bu mabet,
O’nun içli ve duygulu besteleri gibi, dün-
ya durdukça gök kubbede somut bir mis-
tik t›n› olarak yank›lan›p duracakt›r.

EYÜPSULTAN’DA B‹R
‹L‹M VE ‹RFAN YUVASI
Bir kenti dolaflt›¤›m›zda, do¤as›yla, yap›-

lar›yla, tarihi ve toplumsal kültür ürünleriy-
le insan›n›n özdeflik ve benzeflik oldu¤una,
tan›k oluruz. Bu benzeflme sadece biçimsel-
lik anlam›nda de¤ildir. O kentin, maddi
kültür varl›klar›yla, do¤as›yla, insan›yla bir
organik bütün oldu¤unu; bu bütünlü¤ün de
ancak, uzun bir tarihsel ve toplumsal süreç
sonunda olufltu¤unu herkes bilir.

Bu ba¤lamda Eyüpsultan da farkl› mad-
di ve manevi bileflenlerden oluflmufl kim-
likli bir bütündür. Bu kimli¤in belirleyen-
lerini ve kapsam›n› da ayr›flt›rmak son de-
rece zordur. Ancak d›flardan bir gözlemci-
nin de sorabilece¤i gibi, tarihsel kültürel
çevre ile Eyüplünün kimli¤i örtüflüp, öz-
deflleflebiliyor mu? Bu soruyu yan›tlamak
yerine; Eyüp’teki maddi kültür ortam›
Eyüplü de tutarl›, farkl›, kiflilikli bir kimli-
¤in oluflmas›na katk› sa¤l›yor mu? fleklinde
bir karfl› soruyla ç›k›fl yapabiliriz. Üçüncü
bir soruyla konuyu belki de daha iyi to-
parlam›fl oluruz; “Eyüplü tarihsel ve top-

lumsal süreçte oluflan maddi ve manevi de-
¤erleri sadece tüketiyor mu, yoksa Eyüplü
bilgi ve kültür üreteni olarak, Eyüp’ten al-
d›¤›n› Eyüp’e geri verebiliyor mu?

Yukar›daki düflünce ve sorulara bizleri
götüren fley, Tevfik Ayta’n›n ‘Eyüp Beledi-
yesi Kültürevi’ni betimleyen çizimidir. Bir
zamanlar 30 mektep, II medrese, 10 kü-
tüphanenin do¤rudan, di¤er kurumlar›n
da dolayl› olarak ilim ve irfan da¤›tt›¤›
Eyüpsultan’da bugün de çizimdeki kap›
ayn› ifllevi sürdürmektedir. Eyüpsultan’›n
tarihsel ve dinsel geçmifline, maddi ve ma-
nevi kültür varl›klar›na, yaflayan sanat ve
sanatç›lar›na bu kap›dan yay›lan ›fl›kla kol
ve kanat gerilmektedir. Bu yap› a¤açlar›n
gölgesinde, varla yok aras› bir duruflla,
geçmiflini ve yaflanm›fll›¤›n› gizlemeden,
içli bir mahcubiyetle bizlere varl›¤›n› ifla-
retliyor.

Kap›s›ndaki kurum tabelas›n›n da uya-
r›s› yetmemifl olacak ki, anayolun üzerine
de ‘Buras› bir resmi dairedir’ ilân› as›lm›fl.
Bu da gösteriyor ki, s›cakl›¤›, içtenli¤i ve
geçmiflteki mahremiyeti örten hane kimli-
¤i hâlâ özelli¤ini koruyor; so¤uk, buyur-
gan sak›n›lan bir resmiyetin s›k›c›l›¤›na bu
kap› gönlünü hiç açm›yor.

fiair-mimar Cengiz Bektafl’›n yorgun ve
k›rg›n kanatlar›n› tazeleyerek göklere sal-
d›¤› bu minik serçe kuflu, Tevfik Ayta res-
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mindeki çizgi dallara konmufl. Yazan› ve
zaman› unutulmufl, adresinin ise sizleri ifla-
retledi¤i hüzünlü bir mektup olarak okun-
may› bekliyor.

SAÇLI ABDÜLKAD‹R
EFEND‹ MESC‹D‹
Eyüpsultan’daki çevre ve yol düzenle-

meleri sonucu Abdülkadir Efendi Mescidi
bugünkü konumunu alm›fl. Meydana ya-
k›nl›¤› ve köflebafl›nda bulunuflu da mima-
ri kimli¤ini ilgi çekici hale getirmifl. Re-
simde görülen yap›lar›n, ifllev ve kurulufl
aç›s›ndan uyumsuzlu¤u ise hemen sezin-
lenmekte. Asl›nda izledi¤imiz bu çizimde
iki ayr› yap› var. ‹simlendirme de iki yap›-
n›n tekli¤ine do¤ru bir tutum sonucu olufl-
mufl. fiimdi bu yap›lar› daha yak›ndan ta-
n›yal›m:

Önde görülen köfle planl›, çift s›ra pen-
cereli çat›s›z yap› as›l Saçl› Abdülkadir
Efendi mescidi. Bu mescidi tan›nm›fl fiey-
hülislâm Abdülkadir Efendi, babas› fleyh
Abdürrahim Efendi’nin kabri üzerine yap-
t›rm›fl. Alt kat› türbe olup, üst kat› ise mes-
citti. 1538 tarihli bu yap›n›n çat› ve ara
bölmeleri y›k›lm›fl. Kesme tafltan örülü ana
duvarlar ve sandukalar da y›k›nt› halinde
bulunuyor. Abdülkadir Efendi de 1594’te
vefat edince babas›n›n yan›na defnedilmifl.

Bugün için Saçl› Abdülkadir Efendi Ca-
miî olarak bilinen kubbeli yap› ise fleyhü-
lislâm Hoca Sadeddin Efendi taraf›ndan
“Dar’ül-Kurra” olarak yapt›r›lm›fl. Yap›m›
1585-1590 lara tarihleniyor.

‘Dar’ül-Kurra’ bir süre tekke ve cami
olarak da kullan›lm›fl. Buras› kare planl› ve
iki katl›. Mabet, kurflun kaplamal› tek kub-
beli olup, kesme tafltan inflaa olunmufl.
Kubbe göbe¤i ayet-i kerime nak›fll›. Min-
beri ahflapt›r, minaresi de yoktur.

Sadeddin Efendi bilge ve sanatkâr bir
insanm›fl. ‘Tac’üt-Tevarih’ adl› de¤erli bir
de eser yazm›fl. Ayasofya’da abdest al›rken
vefat etmifl. Kabri dar’ül-kurras› yan›ndaki
hazirede. Muhteflem lahtinde yaz› ve tarih
yok.

Eyüpsultan mabetleri, do¤as›, mezarl›k-
lar›, insanlar› ve yaflam biçimiyle uyumlu
organik bir bütündür. Tevfik Ayta’n›n çi-
ziminde her resim ö¤esi bir simgesel de-
¤er niteli¤iyle bu organik bütüne yollama-
larda bulunuyor.

Resim bizlere so¤uk ve dondurulmufl
bir zaman kesitinin tarif ve tasvirini yap-
m›yor. Tersine yaflam dolu, t›ls›ml› bir or-
tam›n ‘bir Anl›k’ durdurulmufl geçicili¤ini
ça¤r›flt›r›yor.

CÜLÛS YOLU
Osmanl› Padiflahlar› tahta ç›kt›ktan bir

süre sonra Eyüpsultan’a gelerek türbede
k›l›ç kuflan›rlard›. K›l›ç kuflanma gelene¤i-
ni Fatih Sultan Mehmet Han bafllatm›fl,
kendisine de k›l›c› Akflemseddin takm›flt›r.
Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ve Hz.
Ömer’e ait k›l›çlar bu kuflanmada özellikle
kullan›lm›flt›r.

Tevfik Ayta’n›n çiziminde görülen bu
tarihi dokulu mekan Ebû Eyyub El-Ensa-
ri’nin türbesini Haliç’e ba¤layan yolu gös-
termekte. Haliç k›y›s›ndaki bostan iskele-
si, Eyüpsultan’› kente ba¤layarak uzun y›l-
lar hizmet gördü. Günümüzde sahil yolu-
nun aç›lmas›yla da iskele fiilen ortadan
kalkm›fl oldu.
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Bu yolun tarihi kimli¤inin ana belirleyi-
cisi, Mihriflâh Valide Sultan’›n türbe, ima-
ret ve sebilinden oluflan külliyesidir. Çizi-
mimizde de bu külliyenin önemli bir bölü-
münü görmekteyiz. Tarihi ve siyasi flahsi-
yetlerin türbe, imaret, sebil, kütüphane gi-
bi eserlerinin dizilifli, Eyüpsultan’›n soylu
kimli¤inin hem belirleyicisi hem de so-
mutlaflm›fl hali olarak alg›lan›yor.

Tafl döfleli yoldaki tufl ve leke etkilerini
sanatç› duyarl› dokunufllarla biçimlendire-
rek, görkemli törenlerin zaman içindeki
yank›lar›n› bizlere sessizce duyumsat›yor.
Bir sanat yap›t›n›n sonsuz ve kesintisiz za-
man› nas›l somutlaflt›rd›¤›n› bu çizimde
hayranl›kla görürüz.

M‹HR‹fiAH 
VAL‹DE SULTAN TÜRBES‹
VE  ‹MARET‹
Bostan iskelesi soka¤› üzerindeki bu ya-

p› Türk barok mimarisinin en güzel örnek-
lerinden birisi. ‹maretin sa¤ ve solunda
türbe ile sebil bulunuyor. Ayr›ca yolun
karfl›s›nda Mihriflah Valide Sultan’a ait bir
de okul var. Bu imaret bugün için de yok-
sullar› koruyup kollama görevini etkin ola-
rak sürdürüyor.

Mihriflah Valide Sultan III. Mustafa’n›n
bafl kad›n›, fiah Sultan’›n ve III. Selim’in ise
annesi. Bu duygulu, duyarl›, iyiliksever
muhterem kad›n mevlevi tarikatine men-
suptu. Eyüp semtini çok sevdi¤i için yaz
aylar›n› k›z› fiah Sultan’›n Eyüp’teki sara-
y›nda geçirirdi. 1805 (1220)’te Topkap›
Saray›nda vefat edince kendisinin yapt›r-
d›¤› bu türbeye defnedildi. Eyüp’tekiler-
den baflka da imaret ve hayratlar›n› görü-
yoruz.

Ana girifl kap›s›yla imaret ve türbeye
aç›lan avluya giriliyor. Türbenin avlu ka-
p›s› mermerden. Kap›n›n iki yan›nda iki-
fler mermer sütun, bunlar›nda aras›nda
ufak yalakl› kuzucuk çeflmecikleri var. Gi-
rifl aln›nda “Küllü nefsin zâikatül mevt..”
ayet-i kerimesi, iki yan madalyonda ise
kelime-i tevhid yaz›l›.

Türbe içinde gömülü olanlar ise flunlar:
Mihriflah Valide Sultan, Hatice Sultan,
Beyhan Sultan, Refet kad›n ve Perestû ka-
d›n. Oniki oval yüzlü mermer türbenin,
alt-üst pencerelerinin yanlar›na zarif mer-
mer sütunlar yerlefltirilmifl. Bu sütunlar›n
altta olanlar› siyah renkli, üstekiler ise
pembe mermerden. Tek kubbeli bu türbe-
nin alt pencereleri dökme flebekeli, kubbe
örtüsü ise kurflundan. Alt pencerelerin üs-
tünden dolaflan ayet kitabesini de hattat
Mahmud Celaleddin Efendi haz›rlam›fl.
Türbe, imaret ve di¤er birimler, mimar
kethüdas› Arif A¤a’n›n baflmimarl›¤›nda
1793 (1208)’te yap›lm›fl.
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Osmanl› padiflahlar› tahta geçtikten
sonra Eyüpsultan türbesine gelerek k›l›ç
kuflan›rlard›. Bostan iskelesi ve yolu bu tö-
renin önemli bir k›sm›n›n yap›ld›¤› aland›.
Bu aç›dan tüm desen, resim, kartpostal ve
baflka görsel eserlerde bu yap›lar› ve bu
mimari dokuyu görürüz.

Bir hayli yabanc› ressam›n da betimle-
di¤i bu görüntüyü, çizimiyle Tevfik Ayta
bizlere görsel tat olarak sunuyor.

P‹YERLOT‹ TEPES‹NDEN
HAL‹Ç’E BAKIfi
‹stanbul, tarihsel, do¤al ve kültürel do-

kusu ve yap›s›yla dünyan›n en önemli ve
özellikli kentlerinden birisi. Soylu ve uzun
bir geçmifle sahip olan bu dünya kenti gü-
zelliklerini ay›r›ms›z herkese cömertçe su-
nuyor. Görme bilinci ve kültürü geliflmifl
olanlar›n bu sunumdan farkl› ve özel tatlar
alaca¤›ndan da kuflku yok. Tevfik Ayta’n›n
çizimine bu bilinçle bakt›¤›m›zda; ‹stan-
bul’u tan›ma, bilme ve do¤ru alg›lamada
kazançl› ç›kan biz oluruz.

‹stanbul do¤al ve kentsel görünümüyle
yerli ve yabanc› say›s›z ressama esin kay-
na¤› olmufl ve olmakta. Haliç ise bu yön-
den ‹stanbul’un en flansla ve görkemli kö-

flesi. Do¤an›n bu sevimli ve verimli su yo-
lu, kentin oluflumunda ve yaflam›nda, en
belirleyici rolü oynam›fl bir çekim merke-
zi. Ressamlara haliç ve çevresinin esin
kayna¤› olmas›nda en büyük etken de kufl-
kusuz do¤al görünüm zenginli¤i ile, tarih-
sel ve kültürel atmosferin kendini duyum-
sat›r olmas›d›r. Eyüp s›rtlar› ve tepeleri ise
bu yönden en özellikli yöreler.Yörenin en
bilinen tepesi de Piyer Loti’dir. Buradan
bakan her birey tarifsiz bir görsel zengin-
lik ve sonsuzlukla karfl›lafl›r. Derinlikli,
kimlikli bütünlü¤ü olan ve yaflayan bir
kentle yüzyüze gelir.

Sanatç› Tevfik Ayta deseninde, gö¤e
akan bir ›rma¤› ça¤r›flt›ran halici ve haliç
çevresini betimlemifl. Öndeki manzara te-
ras›, sandalyeler, masalar, flemsiyeler izle-
yicilerini görmeye davet eder gibi. Altta
yüzy›llar›n biriktirdi¤i alüvyon adalar ise
halicin ve Eyüpsultan’›n simgesi haline dö-
nüflmüfl.

Bu resimde yer alan her türden görsel
eleman belli simgesel de¤erler olarak, im-
gesel ça¤r›fl›mlara kaynakl›k etmekte. Sol
yandaki sanayi kurulufllar› kentin üreten
yorgun yan›n› ve emek dünyas›n› iflaretler
gibi. Yatay elemanlar› diklemesini kesen
minareler ve kubbeler de kentin islâm
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kimli¤ini ve mistikli¤ini tarihsel ba¤lam›n-
dan co¤rafyaya tafl›makta. Haliç üzerinde-
ki köprü de ‘cumhuriyete ve modernlefl-
meye yönelmifl’ kentlilik bilincine tan›kl›k
ediyor adeta.

Resmimiz ‹stanbul’u bizlere, bir Türk
minyatürü gibi diklemesine okunur, du-
yumsan›r, bütünlü¤ü içinde anlafl›l›r ve al-
g›lan›r, görsel flölen olarak sunmaktad›r.

MEZARLAR 
VE M‹HR‹fiAH VAL‹DE
SULTAN TÜRBES‹
Tevfik Ayta Eyüpsultan’›n hemen her

köflesini süsleyen dini ve sivil mimarinin
eflsiz örneklerinin çizimlerini yaparak
Eyüpsultan’›n mistik kimli¤ini ve çehresini
adeta somutlaflt›rarak bizlere sunuyor. Bu
çizimlerin konular›n› seçerken de her han-
gi bir s›raya veya tercihe ba¤l› kalm›yor.
Anlafl›l›yor ki resmin diline uygun düflen,
kendisine içtenlikli ve s›cak mesajlar ileten
yap›lara ve yörelere öncelik veriyor. An-
cak önceki sanatç›lar›n Eyüpsultan’da
özellikle betimledikleri bir yöre var ki,
Tevfik Ayta da o yöreden çokça konu seç-
mifl. Bu yöreden konular›n seçimindeki

faktörler farkl› olsa da baz› özelliklerine
dikkat çekilebilir. Buras› Bostan ‹skelesi
Soka¤›’d›r. Bu sokak Eyüp’ün haliçe, hali-
çin de Eyüp’e uzand›¤› bir k›y›yd›. Sahil
yolu denizle irtibat›n› kesmifl olsa da bu
soka¤›n hem tarihi hem de dini anlamda
özel bir öneminin oldu¤u gözleniyor. Bu-
ran›n, son y›llar›n özenli bak›m ve onar›-
m›yla güzelliklerini daha iyi fark eder ha-
le geldik. Ressamlar›n bu yöreyi konu seç-
melerinde ayr›ca soka¤›n 18. yüzy›l sonra-
s› Avrupa barok ve rokoko üslûbuyla ya-
p›lm›fl mimari eserlerinin çekicili¤i de et-
kili olmaktad›r.

Yaln›z bu çizimde Bostan ‹skelesi Soka-
¤›n› bütünüyle do¤rudan görmüyoruz.
Çapraz bir duvar görüntüsünün arkas›nda-
ki mezarlar ve onlar›n da arkas›ndaki Mih-
riflah Valide Sultan Türbesini görmekte-
yiz. A¤açl›kl›, tafl dokulu bu türbe manza-
ras›n›n, Eyüpsultan’›n kimlik belirleyeni
mezarl›klar ile mistikli¤i yönünden de ay-
r› bir önemi olmal›.

III. Selim gibi duyarl›, duygulu ve sa-
natç› bir padiflah›n annesi olan Mihriflah
Valide Sultan’›n kendisi de, duygulu, içli
iyiliksever güzelli¤i ve zarâfetiyle de ta-
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n›nm›fl muhteflem bir han›mefendiydi. Bu
türbede gömülü. ‹mareti, sebili, okulu ve
çeflmeleriyle Eyüp’ü taçland›ran en güzel
eserlerin banisi de Mihriflah Sultand›r.

Onlar›n duygu ve bilgi dolu yaflamlar›-
n› ve yap›tlar›n› do¤ru anlaman›n ve kav-
raman›n tek yolu vard›r: Gündelik hayat›-
m›za sanat› katmak ve sanat yap›tlar›n›n
içerisinden onlara bakabilmektir. Tevfik
Ayta da bunu yap›yor. Biçimden bilince
uzun ve gizemli yolun kilometre tafllar›n›
çizgilerle önümüze döflüyor.

P‹YERLOT‹’DE 
YEN‹LENM‹fi 
KONUT DOKUSU
Resim tarihi incelendi¤inde do¤rudan

manzara say›labilecek resim türüyle insan-
l›¤›n karfl›laflmas› oldukça yenidir. Röne-
sansla birlikte ilk örneklerini gördü¤ümüz
‘yapay bir mekân kurgusunda do¤a görün-
tülerinin betimi’ etkisini günümüze kadar
sürdüre gelmifltir. Bu anlay›fl mimari çi-
zimlerden kaynaklanm›fl, tek odakl› bak›fl
yöntemlerine dayanarak da, gelifltirdi¤i ve
saptad›¤› kural ve kal›plar› tüm dünyaya
kabul ettirmifltir. Klâsik dedi¤imiz kal›c›

ve de¤erli evrensel eserlerin yarat›lmas›na
da bu flekilde genifl olanaklar sa¤lanm›flt›r.

Bizde bat›l› anlamda resimle tan›flma ve
karfl›laflma daha da yenidir. 18. yüzy›l›n
bafllar›ndan itibaren özellikle askerî okul-
larda okutulan çizim ve menâzir dersleriy-
le, kendi resim gelene¤imizin d›fl›ndaki bir
anlay›fla kap›lar›m›z› aralam›fl olduk. An-
cak tüm düflünsel ve bilimsel ifllerde oldu-
¤u gibi, Avrupa’n›n tüketip bitirdi¤i fleyle-
ri, bizler özgün ve yeni diye kabullendik.
Minyatürlerimiz, klâsik rönesans resmiyle
temel sorunlar aç›s›ndan taban tabana z›t-
l›k teflkil eder. Minyatür gelene¤imizde;
çok odaktan görme, betimden çok kurgu-
ya dayanma, volümden kaç›nma, do¤al
gerçekli¤i resim gerçe¤inden ayr› bir olgu
olarak görme, ilkelerine dayanan temel bir
plastik ve estetik anlay›fl vard›r. Rönesans
resminin, 20. yüzy›ldan itibaren yeni ak›m
ve ekollerle reddolunmas› sonucu, do¤u
resmi, islâm minyatürleri ve ilkel kabile
araç-gereçleri yeniden ‘olgun ve de¤erli’
plâstik sanat eserleri olarak kabul görmeye
bafllad›lar. Bu de¤iflim ve geliflim sürecin-
deki modernleflmeye kendi gelene¤imiz
ve iç dinamiklerimizle ba¤›nt›l› olarak ka-
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t›lamay›fl›m›zdan s›radan takipçilik ve tak-
litçilikten yakam›z› bir türlü kurtaramad›k.

Bu uzun girifl bölümü resim tarihine ilifl-
kin bir öznel yorumdur. Bu öznel yoru-
mun ilkelerine dayanarak kuru ve flablon-
cu bir çözümlemeye giriflmek, sanat yap›-
t›n›n ‘has ve öz’, ‘taklit olunamaz’, ‘biricik’
olma ölçütleriyle varl›k temelinde çat›fla-
cakt›r. Bu nedenle yorumumuzu kendi-
mizden ve yarg›lar›m›zdan de¤il, sanat ya-
p›t›ndan ç›k›flla yapaca¤›z:

Tevfik Ayta Eyüpsultan’›n tarihî ve mi-
marî kimli¤ini temsil edecek bir köflesini
bizlere betimlemifl. Oldukça genifl ve düz
bir alanda yap›larla boflluklar›n varl›k-yok-
luk diyalekti¤ine dayanan kurgusundan ç›-
k›flla gerilimli bir kompozisyon düzenle-
mifl. Soldaki mezar ve yerdeki tafl doku Pi-
yerloti’de oldu¤umuzu hat›rlat›yor. Yeni
yüzlü ve bak›ml› çehrelerine karfl›n, yap›-
lar yine de bizlere eskinin hikayesini an-
latmaktalar. Her birim do¤rudan öne ç›k-
m›yor, birimlerin bilefliminden bir s›cak
atmosfer, bir tarihsel mekân olufluyor.

Sanatç›n›n çizgilerini bir ‘iz sürer gibi’
izledi¤imizde, Eyüpsultan’›n zaman ve
mekân içindeki insan solu¤u ve soylulu-
¤uyla dolu manevî ortam›nda kendimizi
buluruz.

HACI HÜSREV MESC‹D‹ 
((YYeennii MMaahhaallllee MMeesscciiddii))
‹nsan yerleflimlerinde do¤al ihtiyaç ve

toplumsal birlikteli¤in gereklerine uygun
bir yap›lanma kendini gösterir. Kentlilik
bir ortak yaflam ve dayan›flma örgütlenifli
sonucunu da zorunlu k›lar. Kent kendi
içinde ve d›flar›yla da sürekli insan hare-
ketlili¤ine sahne olur. Bu insan dolafl›m› ve
deviniminde en önemli koflul da yola sa-
hip olmakt›r. Geçmiflteki insan boyutlu
yollar›n yerini, art›k günümüzde otomobil
ölçekli yollar almaktad›r. Bütün dünyada
ulafl›m ve tafl›ma teknolojisi insan etkinlik-
lerinin temel belirleyicisi durumuna yük-
seldi. Bu ba¤lamda da ‹stanbul ve Eyüp’te

yap›lan yol çal›flmalar›, özellikle 1950
sonras›nda eflsiz kültür de¤erlerimizin y›-
k›m ve kayb›na neden oldu. ‹flte çizimi-
mizde böyle bir talihsizli¤i yaflam›fl olan
Hac› Hüsrev Mescidi’nin yeni halini gör-
mekteyiz.

Haliç köprüsü ve çevre yollar› yap›m›
s›ras›nda, bütünüyle bir tarihi semt ortadan
kalkt›. Ancak y›llar sonra burada bulunan
Hac› Hüsrev Mescidi y›k›k ve virân halin-
den kurtar›larak flimdiki yerine tafl›nabildi.
Halk rivayetine göre Eyüp Sultan Hazret-
leri Hac› Hüsrev Camiî’nin bulundu¤u yer-
de vefat etmifltir. Sonra da türbesinin bu-
lundu¤u yere götürülerek defnolunmufltur.
Mescidin flimdiki yeri haliç kenar›nda ve
surlar›n bafllang›c›nda; sahâbî kabirlerine
de yak›n bir konumda bulunuyor.

Mescidin bânisi Hac› Hüsrevdir. Mes-
cidin yap›m tarihi de kesin olarak belli de-
¤ildir. Mabet fevkânidir. Y›¤ma tafltan ya-
p›n›n üzerini ahflap bir çat örtmektedir.
‹nce tu¤la yap›ml› minaresi de camiyle ol-
dukça uyumludur.

Tevfik Ayta’n›n çiziminde bu mescidin
an›tsal durufluna tan›k oluyoruz. Hac›
Hüsrev Mescidi yaflad›¤› hüzün dolu gün-
leri unutarak, tarihsel ve dinsel kimli¤inin
a¤›rbafll›l›¤›yla bizleri çizgi dilinin içtenli-
¤iyle selamlamaktad›r.
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PÎR AHMED-‹ ED‹RNEVÎ
TÜRBES‹
Eyüpsultan’›n kent dokusu ve kültür

varl›klar› yönünden, en iyi korunmufl böl-
gesi Feshane Caddesidir. Bu caddenin
Eyüp’ün do¤al yap›s› ve mistik kimli¤i aç›-
s›ndan da özel önemde oldu¤u söylenebi-
lir. Bu cadde boyunca camiler, türbeler,
sebiller, mezarlar ve çeflmeler; ulu ç›narla-
r›n gölgesinde, zamana karfl› direnmenin
zorlu ve hakl› gururuyla bizleri selamlar-
lar. ‹flte bu kurgulanm›fl bir aç›k hava mü-
zesi görünümlü yörenin en ilginç yap›la-
r›ndan biri de Pîr Ahmed-i Edirnevî Tür-
besidir.

Pîr Ahmed-i Edirnevî Bayramiye melâ-
mili¤inin önde gelen fleyhlerindendir.
Edirnelidir. ‘O¤lan fieyh’ ad›yla tan›nm›fl
‹smail Maflûkî’nin babas› Pîr Aliyy-i Aksa-
râyî’nin de halifesidir. 1539 y›l›nda oniki
müridiyle birlikte boynu vurularak idam
edilen ‹smail-î Maflûkî ile tarikat iliflkileri-

nin olmas›, Pîr Ahmed-i Edirnevî’yi tarih-
sel bir flahsiyet olarak daha da öne ç›kar-
maktad›r. 19 yafl›ndaki O¤lan fieyhle an-
laflmazl›klar› ve çekiflmeleri uzun sürmüfl,
Pîr Ahmed’in uyar› ve telkinlerine kulak
asmayan ‹smail-i Maflûkî de, bu tutumu-
nun bedelini, melâmili¤in Hallac-› Man-
sûr’u olarak can›yla ödemifltir.

Feshane caddesindeki bu türbenin üç
yönü de mezarl›klarla çevrilidir. Türbe ka-
re planl›d›r. Üç s›ral› tu¤la ve bir s›ral› kes-
me tafltan yap›lm›flt›r. Bak›n› ve onar›mlar-
la bugünkü sa¤l›kl› görünümüne kavufl-
mufltur. Çat› kaplamas› ahflapt›r. Mermer
söveli hafif kemerli kap›s› üzerinde bir
ayet-i Kerime yaz›l›d›r. Cadde üzerindeki
cephede, alt s›rada iki, üst s›rada ise üç
penceresi vard›r. Di¤er üç cephede ise or-
tada birer alt-üst pencere yer al›yor. Gü-
nümüzde herhangi bir kitabesi yoktur.
Türbe mimari bir kütle etkisinden uzak,
olgun ve uyumlu renk ve biçimlerin do-
natt›¤› bir yüzey etkisi yaratmaktad›r. Di-
¤er mezarlar›n önünde k›lavuzluk ve göz-
cülük yapar bir tav›r içinde, din ululu¤una
yak›fl›r vakarla, zaman›n ve tarihin ak›fl›n-
da bir kilometre tafl› görevini üstlenmifl
görünüyor.

Sanatç› Tevfik Ayta bu türbeyi betimle-
yen çiziminde farkl› bir yol izlemifl. Tür-
benin üzerindeki Ayet-i Kerimeyi, türbe
formunun d›fl›nda ayr› bir ba¤›ms›z kur-
guyla çizimlemifl. Ünlü Hattat Hamid’in
bu nefis eseri, türbenin ‹slâm soyutlu¤uyla
birleflerek do¤al ak›fl›ml› bir fliirsellikle re-
simde karfl›m›za ç›k›yor. Yaz›daki büyük
buyruk bizlere, sadece sessel bir okuma-
dan öte, insan›n derinlik ve tarihselli¤ine
yap›lacak uzun bir yolculu¤un iflaret ve
emrini de veriyor gibi.

Zaman›n sonsuzlu¤unda ve sessizli¤in-
de susmufl olan Pîr Ahmed-i Edirnevî’nin
ilâhileri, Tevfik Ayta’n›n çizimiyle notala-
narak gözlerimizde ve gönüllerimizde ye-
niden coflkusal bir ç›¤l›¤a dönüflüyor.
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‹DR‹S-Î B‹TL‹S‹ MEKTEB‹
‹dris-î Bitlisi tasavvuf ehlinden bilge bir

insan, ayn› zamanda tarihçi ve devlet ada-

m›. Osmanl› Devleti’nin Do¤u Anado-

lu’da egemenlik kurmas›nda önemli ve

öncü hizmetler yapm›fl, Safevi yay›lmas›-

na karfl› dinsel ve geleneksel kurumlar

içinde etkin bir karfl› koymay› örgütlemifl-

tir. Yavuz Sultam Selim’le ‹ran ve Suriye

seferlerine kat›larak Do¤ulu afliretleri din-

sel ve siyasal kuflatma alt›nda tutan fiah ‹s-

mail’in yay›lmas›na da do¤rudan engel ol-

mufltur.

‹dris-î Bitlisi’nin do¤um tarihi kesin ola-

rak bilinmemekle beraber, ölüm y›l›

1520’dir. Eyüpsultan’da ad›yla an›lan me-

kanda mezar› halen mevcuttur. Ayr›ca ta-

rihimize ›fl›k tutan çok önemli eserler de

yazm›flt›r. ‹dris-î Bitlisi’nin yaflam›fl oldu¤u

Eyüpsultan’da birçok hay›r eser vücuda

getirmifl oldu¤unu da görüyoruz. Tevfik

Ayta’n›n çiziminde gördü¤ümüz bu yap›

da ‹dris-î Bitlisi’nin bir hay›r eseridir, mek-

tebidir.

Bu yap›n›n kitabesi yoktur. Katl› yap›

olup, kesme tafltan inflaa olunmufltur. Çat›

ve di¤er yap› elemanlar›nda zamanla

önemli de¤iflmeler olmas›na karfl›n Türk

mimarl›¤›n›n önemli ve kimlikli bir örne-

¤idir.

Bu yap›n›n, 1626 tarihinde attan düfle-

rek ölen Ali A¤a taraf›ndan yenilenmesi

nedeniyle O’nun ad›yla an›ld›¤› görül-

mektedir. Ali A¤a ve eflinin muhteflem la-

hitleri mektebin bahçesindedir.

Tevfik Ayta’n›n bu çiziminde, yap›lar

ve onlar›n d›fl görünüfllerinden çok geçmi-

fli ve yaflanm›fll›¤› hissettiren bir maziye

özlem duygusunun somutlu¤unu görürüz.

Belgeci, betimleyici veya kurgucu olmak-

tan öte, bütünlü¤ü içinde bir duygusal yo-

¤unlaflman›n tarih bilinciyle örtüfltü¤üne

de tan›k oluruz.

NAKKAfi HASAN PAfiA
ÇEfiMES‹
Zal Pafla Caddesi üzerindeki ‘Nakkafl

Hasan Pafla Türbesi’ ilginç bir mimari ya-
p›. Kare planl› ve dört yüzlü. Tek kubbesi
yüksek bir kasna¤a oturtulmufl. Kasnak ise
çok yüzlü ve sekiz pencereli. Bu durum
türbeye iki tatl›ym›fl izlenimi veriyor. Tür-
benin üç cephesinin herbirinde iki s›ra ha-
linde dört pencere bulunuyor. Avluya ba-
kan kap›s› önünde de dört sütunlu bir re-
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vak var. Çeflme ise revakl› giriflin karfl›s›n-
daki cephenin d›fl yüzünde.

Resimde türbenin yola bakan yüzünün
alt s›ra pencerelerini ve buradaki zarif çefl-
meyi görmekteyiz. Çeflmenin iki yan›
mermer sütun kabartmal› ve üst taraf› da
flad›rvan kubbesi görünümlü. Çeflmenin
flad›rvan kubbesi görünümü küçüklü bü-
yüklü olarak, kornifl görüntüsü de kubbe
kenar›nda tekrarlanarak yap›da görsel bü-
tünlük sa¤lanm›fl.

Çeflmenin kitabesi tek s›ral› olup; ‘Sa-
hib’ül - Hayrât merhum Nakkafl Hasan Pa-
fla rûhiçün fâtiha’ yaz›ml› ve tarihsizdir.

Türbenin yap›m tarihi de belli de¤ildir.
Ancak mimar› Dalg›ç Ahmet Pafla’n›n flu-
bat-1608 (fievval-1016)’daki ölümü bilin-
di¤inden, yap›n›n en geç 1606-1607 lere
tarihlenmesi gerekir.

Nakkafl Hasan Pafla Enderun’da yetifl-
mifl, saray nakkaflhanesinde e¤itim görmüfl
devrinin öncü bir minyatür ustas›d›r. Böy-
le bir sanatç›n›n ad›na yap›lan türbe; mis-
tik kimlikli Eyüpsultan’›n tarihsel ve kültü-
rel dokusuyla ayr›lmaz bir bütün olufltur-
makta. Türbe ölümü, çeflmeden akan su da
hayat› temsil eder. ‘Sükûn ve huzur belde-
si Eyüb’ün’ her köflesinde yaflam ve ölüm
buradaki gibi içiçedir.

Büyük minyatür ustas› ve devlet adam›
Hasan Pafla ad›na, mimar dalg›ç Ahmet
Pafla taraf›ndan yap›lan bu eser, bir baflka
sanatç› Tevfik Ayta taraf›ndan betimlene-
rek sanat dünyam›za yeni ve farkl› bir de-
¤er olarak kat›lm›fl bulunuyor. Resimdeki
ifadenin do¤ru alg›s›ndan sonra bu mima-
ri eser daha üstün zevk ve heyecanlarla iz-
lenecektir.

S‹YAVUfi PAfiA ÇEfiMES‹
Siyavufl Pafla enderundan yetiflmifl, ye-

niçeri a¤as› ve beylerbeyi olduktan sonra
1582’de de sadrazaml›¤a getirilmifltir. Befl-
buçuk y›l toplam süreli üç defal›k sadra-
zaml›¤› vard›r. 1602’de ölünce de,
Eyüp’teki, semtin bu en büyük türbesine
gömülmüfltür. Türbede onbir lahit vard›r.
Ahflap sandukalardan biri de Siyavufl Pa-
fla’ya aittir.

Türbe Camiî Kebir Caddesi üzerinde-
dir. Sokullu Mehmet Pafla türbesinin de
karfl›s›ndad›r. Üryanizâde Ahmed Esad
Efendi türbesiyle de ayn› avluyu paylafl-
maktad›r.

‘Tezkiret’ül-ebniye’de’ Mimar Sinan’›n
yapm›fl oldu¤u eserler aras›nda Siyavufl
Pafla Türbesinin ad› geçmektedir. Türbe
tek kubbeli ve onalt› yüzlü olup, kesme
tafltan yap›lm›flt›r. Her yüzü pencereli de-
¤ildir. Türbeye, kubbe örtülü ve kemerli
bir kap›dan girilmektedir. Yap›n›n özgün
klâsik Türk Mimari kimli¤ini aç›kça gözle-
mekteyiz. Ayr›ca Türk çinicili¤inin nadide
örnekleri türbe iç mekan›n› süslemektedir.

Türbenin ana caddeye bakan taraf›nda
Siyavufl Pafla çeflmesi yer almaktad›r. Ta-
mamen kesme tafltan yap›lm›fl olan çeflme
yuvarlak kemerlidir. Bu tasar›m ve kurgu-
suyla da yap›t Türk çeflme mimarisinin il-
ginç bir örne¤idir. Çeflmedeki kitabe tari-
hi Siyavufl Pafla’n›n ölüm tarihini iflaretle-
mektedir.

Çizimde yer alan iki türbe aras›ndaki,
kemerli yar› dairesel formlar, organik bir
yap›daki elemanlar gibi hafif de¤iflimlerle
bir bütüne vararak, bizlerde ritmik, lirik ve
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mistik doyumsuz görsel hazlar uyand›r›yor.
Tevfik Ayta Türk-‹slam plasti¤inin ve

esteti¤inin soyutlu¤u yüksek eflsiz mimari
yap›lar›n› resimle yeniden yorumlad›¤›n›n
bilincinde olan bir sanatç›. Bu nedenle
soylu biçimleri bozmadan, kuru mekanik
bir objeye çevirmeden; onlar› tarihsel,
dinsel katman ve anlamlar›yla donan›ml›
olarak bizlere iletmenin yollar›n› ar›yor.
‹flte bu sanatsal aray›fl ve bilinçten, insan›
içinden kavrayan, yo¤un ve düflünce de-
rinlikli çizgi senfonileri ortaya ç›k›yor.
Ruhumuzun pencerelerini bu görselleflmifl
t›n›lara yeter ki kapatmayal›m.

HAL‹L RIFAT PAfiA 
TÜRBES‹
Bu çizimde do¤rudan izleyene yönele-

rek kendini duyumsatan karfl›daki Mihri-
flah Valide Sultan sebilidir. Mihriflah Vali-
de Sultan’›n banisi oldu¤u imâret, türbe ve
sebile iliflkin ayr›nt›l› çizimler ve yorumlar
baflka bölümlerde yeterince ifllendi¤inden,
biz burada sadece sa¤ taraftaki Halil R›fat
Pafla türbesinden söz edece¤iz.

Bostan ‹skelesi soka¤› ile Boyac› soka¤›-
n›n kesiflti¤i bölümdeki kubbeli türbe Ha-
lil R›fat Pafla’n›n türbesidir. Halil R›fat Pa-

fla, Hüsrev Pafla’n›n yetifltirdi¤i, Osmanl›
Devletinde dört defa kaptan-› deryal›k gö-
revinde bulunmufl seçkin bir devlet adam›-
d›r. Sultan II. Mahmud’un k›z› Sâliha Sul-
tanla evlenerek saraya damat olmufltur. Bu
türbeye bitiflik Bostan ‹skelesi soka¤› yü-
zündeki türbeler ise, Mahmud Pafla ile
Hüsrev Pafla türbeleridir. Bu türbeye
‘Prens Sabahattin’ türbesi de denmektedir.
1948’de ‹sviçre’de ölen Prens Sabahat-
tin’in cesedi 1951 y›l›nda ‹stanbul’a getiri-
lerek, babas› Mahmud Celaleddin Pafla’n›n
buradaki türbesine gömülmüfltür.

Osmanl› Türk mimarl›¤›n›n son dönem
yap›lar› oldu¤undan üslûplar›ndaki bat›
mimari etkiler hemen sezinlenmekte.
Türk mimarl›¤›n›n, a¤›rbafll›, yal›n kütlesel
formlar›n›n yerini, barok ve ampir tarz›
süslerin ve motiflerin ald›¤›n› görürüz.

Tevfik Ayta’n›n bu çiziminde çizgi
perspektifine dayal› bir anlat›m diline ta-
n›k oluyoruz. Leke ve aç›k-koyu dokular
bile, çizgisel olufluma yard›mc› ö¤eler ola-
rak kullan›lm›fl.

Osmanl› Padiflahlar›n›n Cülûs Yolunda,
zaman› biçimlendirerek tarih yapanlar›n
da sessiz ve sonsuz tan›kl›¤›yla, imaret ka-
p›s›ndaki yoksul bir nineyle bu resim ara-
c›l›¤›yla yüz yüze geliriz.
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SOKULLU 
MEHMET PAfiA TÜRBES‹
Sokullu Mehmet Pafla üç padiflaha sad-

razaml›k yapm›fl Osmanl› ‹mparatorlu-

¤u’nun en seçkin devlet adamlar›ndan biri-

dir. Bosna Eyaletinin Sokol köyünde do¤-

du. Üstün zekas› ve yetene¤iyle dikkatleri

çekince enderuna e¤itime al›nd›. Devlet

yönetiminin de¤iflik kademelerinde üstün

hizmetlerde bulundu. 1565 (972) y›l›nda

ise sadrazam oldu.

Osmanl›’n›n 16. yüzy›lda görkemli bir

yap›ya kavuflmas›nda flüphesiz en çok

eme¤i geçenlerden birisi de Sokullu Meh-

met Paflad›r. Bu yüce insan›n birçok hay›r

eseri ve camiî de var. Hafsa’daki camiî o¤-

lu için, Azapkap› ve Kad›rga’daki camiîle-

ri de kendi ad›na Büyük Sinan’a yapt›rt-

m›fl.

Bu türbe ise Sokullu’nun çocuklar› için

Sinan’a yapt›r›lm›fl, klasik Türk mimari üs-

lûbunun seçkin bir örne¤i. Sokullu Meh-

met Pafla “ekim-1579 (987)’de” bir ikindi

divan›nda suikast sonucu hançerlenerek

öldürülünce bu türbeye gömüldü. Türbe-

de hem Pafla’n›n hem de yak›nlar›n›n gö-

mülü oldu¤u 19 kabir var. 

Türbeyi betimleyen resimden, yap›n›n

ba¤›ms›z bir mimarl›k birimi olmad›¤›n›;

çeflmesi, haziresi ve medresesiyle uyumlu

bir bütün oluflturdu¤unu anl›yoruz.

D›fltan sekiz yüzlü ve kesmetafl kapl›

olan türbe içten onalt›gendir. Alt-üst pen-

cerelerden, altakiler mermer söveli, üste-

kiler ise vitrayl›d›r. Alt pencereler üzerin-

deki mermer flebekelerin ayr›nt›l› çizgi

döngüsü izleyenin ilgisini türbeye odakla-

makta.

Türbenin sol taraf›nda, medrese ve tür-

benin ortak ana girifl kap›s› bulunuyor.

Çift söveli bu kap›n›n tak›nda ise kitabe

yer al›yor. Türbe kap›s› medrese kap›s›

karfl›s›nda. Sekiz mermer sütunlu ve ke-

merli bir revak her iki kap›n›n üstünü ört-

mekte.

Cadde taraf›ndaki yüzde ayr›ca ayna

tafll› küçük bir çeflme yer almakta. Kitabe-

si de bulunan bu çeflme, yol kodunun yük-

seltilmesi sonucu bugün art›k tamamen

kaybolmak üzere.

Mimar Sinan’›n 1568 (976) tarihli bu

muhteflem eserini resim diliyle yorumla-

yan sanatç› Tevfik Ayta, bu eseri yaflan›r,

anlafl›l›r ve alg›lan›r k›larak görme bilinci-

mize uyaranlar ve veriler sunmakta. Re-

simdeki yal›nl›¤a karfl›n, derinlik, doluluk

ve mistiklik yönünden zengin ça¤r›fl›mlar

yaflamaktay›z.
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EYÜPSULTAN’DA 
B‹R MEZAR
Yahya Kemal Eyüp’ü ‘Türklerin Ölüm

fiehri’ olarak niteler. Bu yarg›n›n en büyük
dayana¤› Eyüpsultan’›n çok büyük bir bö-
lümünün mezarl›klarla kapl› olmas›d›r. Bü-
tün yerli ve yabanc› gezginlerin de belirt-
ti¤i gibi, Eyüp’ün eflsiz güzellikteki do¤al
çevresi, estetik ve plâstik aç›dan son dere-
ce yetkin mezarlarla doludur. Ancak haya-
t›n büyük ak›fl› içinde, Eyüp’ün sosyal ve
ekonomik de¤iflimi, bu de¤erli kültür mi-
raslar›m›z›n y›k›m›n› da ne yaz›k ki birlik-
te getirmektedir.

Mezar bir yönüyle görüflülen, buluflu-
lan, ziyaret edilen yer anlam›na da gelir.
Bu yüzden Türk yerleflim gelene¤inde me-
zarl›klar kent dokusunun en pitoresk ve il-
gi çekici alanlar›na kurulurlar. Eyüpsultan
mezarl›klar› bu yönüyle de Ahlat mezar-
l›klar›ndan daha ünlüdür. Eyüp’ün kurulu-
flunda, Eyyüb-el Ensârî türbesi, nas›l esas
nüveyi teflkil etmiflse; kentin geliflme ve
de¤iflmesinde de mezar ve türbe kültürü
ayn› flekilde etkili olmufltur. Böylece
Eyüp’te hayatla ölüm, varl›kla yokluk,
maddeyle mana her zaman çifte sarmal
olarak, iç içedir, yan yanad›r.

Bir mezar farkl› yönleri olan, dönemi-
nin ve temsil etti¤i uygarl›¤›n iz ve iflaret-
lerini tafl›yan, kendi bütünlü¤ünde bir kül-
tür ürünüdür. Bir mezar tafl›n›n bütünüyle
okunmas›nda da, farkl› bilim ve sanat disi-
plinlerinin iflbirli¤i zorunludur. Biz di¤er
yönlerini bir yana b›rakarak Tevfik
Ayta’n›n örnek mezar çizimine plâstik
de¤erler aç›s›ndan bakal›m:

Çizimde do¤al ortam›n›n d›fl›nda,
estetik bir obje olarak görülen ve alg›lanan
bir biçimle karfl›lafl›yoruz. Form perspektif
kurallar›na ve tek odaktan görme
anlay›fl›m›za uygun düflmüyor. Ayr›ca da
göreceli olarak karfl›laflt›raca¤›m›z baflka
varl›klarla ba¤› da kesildi¤inden, kendisini
ancak, geleneksel bir sürecin simgesel
birefleni ba¤lam›nda de¤erlendiriyoruz.

Bu çok katmanl› simgesel bireflende Türk
‹slâm mezar kimli¤inden bir uzaklaflma,
bir sapma hemen gözleniyor. 18. yüzy›l
Avrupa mimarl›k anlay›fl›n›n dekoratif ve
gösteriflli temel mant›¤›yla, geleneksel
Türk mezar mimarl›¤› anlay›fl›n›n
çat›flmas›ndan do¤an karars›zl›¤›n izlerine
bu eserde tan›k olmaktay›z.

Tevfik Ayta’n›n çizimi, konuya ve
amaca oldukça uygun düflüyor. Bu çizimle
bir obje bizlere yal›n bir görsel sunumla
tan›t›lmak isteniyor. Özenli bir görsel
çözümlemeyle diyebiliriz ki; bu varl›k
bize hiç de yabanc› de¤il. Eyüpsultan’da
beraber yaflad›¤›m›z, her gün kol kola
omuz omuza dolaflt›¤›m›z, davet ederek
evimize götürmek istedi¤imiz adeta yak›n
dostlar›m›zdan biri gibi. Sanatç› Tevfik
Ayta’n›n çizimiyle anl›yoruz ki;
Eyüpsultan’da ölüm bu kadar hayata
yak›n, mezar tafl› da bu kadar sevimli ve
s›cakt›r.
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A¤›r a¤›r kald›r›yorum bafl›m› saatlerdir
okudu¤um tarih kitab›ndan. Ne büyük in-
sanlarm›fl, ne de güzel ifller baflarm›fllar.
Dünyay› yönetirken çevrelerine ilim irfan
saçm›fl, do¤ruda ve erdemde hep öncü ol-
mufllar. Peki ya flimdi bu güzel insanlar›n
torunlar› olan bizler neden böyle olam›-
yoruz. Nedir bu pejmürdeli¤imiz, ilim ve
terbiye yoksunlu¤umuz. Nerede kald› o
büyük medeniyet ve bizim fukaral›¤›m›z.
Az önce binbir düflünce içinde yükselen
bafl›m yeniden omuzlar›m›n önüne düflü-
yor. Onlar› bu kadar yüce yapan fley ney-

di diye düflünüyorum. Onlarda olan, fakat
bizde olmayan, onlar›n sonuna kadar ba¤-
l› oldu¤u fakat bizim ihmal etti¤imiz fley
neydi?

Daha fazla duram›yorum dört duvar
aras›nda. Kaçarcas›na uzaklafl›yorum tarih
kitaplar›m›n yan›ndan ve soka¤a at›yorum
kendimi. Araba gürültüleri, insan kalaba-
l›klar› daha bir s›k›yor içimi. Kafamdaki
sorular›n cevaplar›n› bulamaman›n s›k›nt›-
s›yla bafl›m› dinleyecek bir yer ar›yorum
kendime. H›zl› ad›mlarla uzaklafl›yorum
kalabal›klardan. Bafl›m› kald›r›p etraf›ma
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bakt›¤›mda binlerce insan›n aras›nda bulu-
yorum kendimi ama hiçbiri konuflmuyor,
aksine sonsuz bir sükut haliyle beni seyre-
diyor gibiler. Belki de sorumun cevab›n›
as›l sahiplerinden ö¤renmeliyim diyor ve
önümde uzunan mezarl›¤›n içine dal›yo-
rum. 

Üzerini ad›mlad›¤›m tafl yol beni etraf›
duvarlarla çevrili bir hazireye götürüyor.

Burada, Osmanl› Devleti’nin bafl›nda en
uzun süre fieyhülislâml›k yapan Ebu’s-su-
ud Efendi yat›yor. Kabrinin bafl›na gidiyor
ve ruhuna fatihalar gönderirken uzun
uzun düflünüyorum. Sen hayatta iken her-
kes gelir sorunlar›n› sana açar ve çaresini
senin fetvalar›nda arard›. Ne olurdu flöyle
bir do¤rulsan da bizim bu zavall›l›¤›m›z›n
sebeplerini söyleyiversen. Gözyaflar›m› si-
lerken buradan defalarca geçmeme ra¤-
men flimdiye kadar fark etmedi¤im bir fley
gözüme çarp›yor. Ebu’s-suud Efendi’nin
kabrinin hemen dibinde sanki yerden yeni
bitmifl gibi duran küçük bir tu¤la tafl bina
görüyorum. Ne oldu¤unu ö¤renmek için
yaklaflt›¤›mda bunun bir S›byan Mektebi,
yani ‹lkö¤retim Okulu oldu¤unu anl›yo-
rum. Üzerindeki yaz›lar› inceledi¤imde
hayretim daha da art›yor. Çünkü Okulu
yapt›ran kifli bizzat Ebu Suud Hazretleri.
Vefat› öncesinde de burada, kendi yapt›r-
d›¤› okulun bahçesinde gömülmek iste-
mifl. Bir mânâ veremiyor ve ilerliyorum.
Az ileride bulunan büyük Sadrazam So-
kullu Mehmet Pafla’n›n türbesine do¤ru
yaklafl›yorum. Kesme tafltan yap›lma bir
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kap›dan geçerek içeriye girdi¤imde avlu
içinde, baflka yap›lar da dikkatimi çekiyor.
Türbenin iki köflesinde iki ayr› bina. Hele
bir tanesi çevresindeki yirmiye yak›n kub-
beli odas› ile ilerilere do¤ru uzan›yor.
Bunlar Sokullu Mehmet Pafla’n›n hayatta
iken yapt›rd›¤› Medrese ve Darü’l-kurra
binalar›. Peki Sokullu Mehmet Pafla neden
‹stanbul’da bulunan ve kendisinin yapt›r-
d›¤› iki büyük camiden birinin bahçesinde
de¤il de burada yatmay› istemifl ve Mimar
Sinan’a türbesini buraya yapt›rm›flt›. 

Sanki bana bir fleyler anlat›yor gibiler
ama tam kavrayam›yorum. Yürümeye de-
vam ediyorum. Köfleyi döndü¤ümde
19.yy’›n ünlü Kaptan-› Deryalar›ndan Ha-
san Hüsnü Pafla’n›n Türbesiyle karfl›lafl›yo-
rum. Türbenin tam karfl›s›nda ilginç çat›l›
bir bina var. Kap›s›nda “Fî hâ kütübün
kayyime” yaz›yor. “‹çerideki kitaplar sa¤-
lamd›r, k›ymetlidir.” Evet buras› bir kütüp-
hane. Hasan Hüsnü Pafla taraf›ndan yapt›-
r›lm›fl, hem de tam türbesinin karfl›s›na.
Buraya kitap okumaya gelenler giderken
Kütüphanenin banisinin ruhuna da bir
fleyler okusunlar diye. Allah Allah mezar-

l›klar içinde bir kütüphane” diyor ve tüm
flaflk›nl›¤›mla ilerlemeyi sürdürüyorum. 

Bir türbe binas›yla daha karfl›lafl›yorum.
Buras› Osmanl› Devleti’nin 35. Padiflah›
Mehmet Reflad’›n istirahatgâh›. Kendisi
hayatta iken Mimar Kemalettin Bey’e yap-
t›rm›fl buras›n›. Hemen yan›nda gül kuru-
su renginde büyük bir bina gözüme çarp›-
yor. Buras›n›n da bir okul oldu¤unu söyle-
meme san›r›m gerek yok. Mehmet Reflad
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Han, sa¤l›¤›nda bu okulu yapt›rarak ad›n›
Refladiye Numune Mektebi koydurmufl ve
devletin di¤er okullar›na örnek olsun diye
düflünmüfl. Okulun tüm masraflar›n› da
kendisi üzerine alm›fl. ‹yi de neden bu me-
zarl›¤a ve türbesinin hemen yan›na diye
düflünüyorsan›z, Mehmet Reflad’›n vasiye-
tine kulak verin derim. Türbesini bu oku-
lun bahçesine yapt›r›rken yan›ndakilere
flöyle demifl yafll› padiflah; “Ben çocuklar›

çok seviyorum. Yatt›¤›m yerden onlar›n
seslerini duymak istiyorum. Bu  sebeple
benim türbemi bu okulun bahçesine yap›-
n›z.”  E¤itime bu kadar önem veren atala-
r›m oldu¤unu görerek gururla bu iftihar
tablosunun da karfl›s›ndan ayr›l›yorum. 

Yolumun bir sonraki köflesinde bir e¤i-
tim kurumuyla daha karfl›lafl›yorum. Ama
art›k eskisi kadar flaflk›n de¤ilim. Buras›
Ünlü Kaptan-› Deryalardan, ayr›ca Sadra-
zaml›k da yapm›fl olan Büyük Hüsrev Pa-
fla’n›n türbesi. Ama türbesinin üç yan›n› da
hay›r kurumlar› ile donatm›fl. Medfun ol-
du¤u yap›n›n hemen duvar bitifli¤inde bü-
yük bir tekke var. Di¤er yan›nda ise tale-
belerin ikametleri için odalar yapt›rm›fl.
Türbesinin tam karfl›s›na da ampir tarzda
harika bir kütüphane. ‹flte bir tarafta din,
di¤er tarafta ilim ve bu iki güçlü kanad›
yanlar›na takm›fl olan Hüsrev Pafla’n›n tür-
besi. Kim bilir flimdi nerelere do¤ru kanat
açm›fl uçuyordur.

E¤itime gönül vermifl bu yi¤it insanla-
r›n eserlerinin flahs›nda art›k bir mezarl›k-
ta gezmedi¤imin fark›nday›m. Buraya sa-
dece bir Eyüp Mezarl›¤› deyip geçmenin
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yanl›fll›¤›n›n idrakinde olarak ilerlemeye
devam ediyorum. Peki bu e¤itim gönüllü-
leri sadece erkeklerden mi ç›km›fl. Bayan-
lardan okul, kütüphane yapt›ran olmam›fl
m› derken, birkaç ad›m ötemde sorumun
cevab› ile karfl›lafl›yorum. 3. Mustafa’n›n
han›m› ve 3. Selim’in annesi Mihriflah Va-
lide Sultan’›n ‹maret, Sebil ve S›byan
Mektebi bana Osmanl›’da kad›nlar›n da
hay›r ifllerinde erkeklerle nas›l yar›flt›klar›-
n› anlat›r gibi duruyorlar. E¤itime o kadar
gönül vermifller ki, ebedi istirahatgâhlar›n›
seçerken de okullar›n›n bahçelerinde yat-
may› arzu etmifller. Peki diyor di¤er ya-
n›m, böyle hay›rsever han›mlardan  baflka
kimler var. Bulmakta gecikmiyorum. Ak-
saray’›n tam orta yerinde hergün önünden
binlerce insan›n geçti¤i Sultan Abdüla-
ziz’in annesi Pertevnihal Valide Sultan ya-
p›lar›n› hat›rl›yorum. O muhteflem cami,
bahçesindeki kütüphane ve ünlü Pertevni-
hal Valide Sultan Lisesi ile yapt›rd›¤› bu
e¤itim kurumlar›n›n yan›nda yatan Pertev-
nihal Sultan’›n türbesi. Peki baflka diyor
yine flüpheci yan›m. Zihnim kanatlanm›fl-
cas›na Çemberlitafl’a götürüyor beni. 2.

Mahmud haziresindeyim. 2. Mahmud’un
fesli sandukas›n›n yan›nda sessizce duran
üzeri gümüfl tellerle iflli puflideli sandukaya
bak›yorum. Sultan Abdülmecid’in annesi
hay›r eserleriyle ünlü Bezmialem Valide
Sultan yat›yor burada. Bu hazire acaba
hangi e¤itim kurumunun bahçesinde diye
düflünüyorum. Bafl›m› kald›rd›¤›mda yu-
varlak al›nl›kl› flirin pencereleri olan pem-
be bir bina ile karfl›lafl›yorum. Buras› ha-
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y›rsever annemizin 1849 da yapt›rd›¤› Va-
lide Mektebi ad›yla meflhur olan okul bi-
nas›. Birden mektebin aç›l›fl günü canlan›-
yor gözlerimin önünde. Mutluluktan göz-
leri yaflaran Bezmialem Valide Sultan ha-
remde okuttu¤u talebeleriyle kap›n›n ya-
n›nda duruyor. Herkes ellerini açm›fl du-
alar ediyor. Halk›n önünde duran devrin
padiflah› Sultan Abdülmecid ise annesinin
okulunun aç›l›fl›n› yaparken, halk›n› e¤iti-
me önem vermeye teflvik etmek için kendi
çocuklar› Murat ve Fatma’y› da bu okula
kaydettiriyor. Frans›zca yay›nlanan Le Jo-
urnal de Constantinople gazetesinin 24
Nisan tarihli nüshas›nda okulun tüm mas-

raflar›n›n Bezmialem Sultan taraf›ndan
karfl›land›¤› yaz›yor. Ve yapt›rd›¤› okulun
bahçesinde yatan bir e¤itim neferini daha
selamlayarak oradan da ayr›l›yorum. 

Bu küçük zihni seyahat sonras›nda ye-
niden Eyüp yollar›n› ad›mlamay› sürdürü-
yorum. Eyüp Caminin yan›nday›m. Küçük
bir kubbenin tam önündeyim. Üzerinde
Saçl› Abdülkadir Tekkesi yaz›yor. Dikkat-
li bir tetkikten sonra buras›n›n, devrin bü-
yük fieyhülislam› Hoca Saadettin Efendi
taraf›ndan bir Darü’l-hadis olarak yapt›r›l-
d›¤› ö¤reniyorum. Mimar Sinan’a infla et-
tirilen ve içerisinde Peygamber  Efendi-
miz’in mübarek sözlerinin ö¤retildi¤i bu
sevimli binan›n avlusuna giriyorum. Beni,
‹stanbul’un en büyük mezar tafllar› karfl›l›-
yor. Bunlar Hoca Saadettin Efendi’nin me-
zar›na ait bafl ve ayak tafllar›. Evet yan›lm›-
yorum. Bu büyük alim ve devlet adam› da
yapt›rd›¤› okulun duvar›n›n tam dibinde
yat›yor. 

‹leride silüetini gördü¤üm büyük külli-
yeye do¤ru ilerliyorum. Buras› Zal Mah-
mud Pafla Camii. Fakat burada enterasan
olan fley, bir camiyi çevreleyen tam iki ta-
ne medrese olmas›. Caminin bir kap›s› bir
okula, di¤er kap›s› di¤er okula aç›l›yor.
Camiye girmek için okullardan birinin
içinden geçmek zorundas›n›z. Allah’a gi-
den yolun ilimden geçti¤ini anlatan bu
mimarinin muhteflemli¤ine bak›n›z. Med-
reselerin cami ile kucaklaflt›klar› noktada
da Zal Mahmud Pafla ile 2.Selim’in k›z›
olan han›m› fiah Sultan’›n birlikte yatt›kla-
r› türbelerini görüyorum. 

Eyüp Mezarl›¤›ndaki bu k›sa gezim s›-
ras›nda sabahtan beri kafam› kurcalayan
sorunun cevab›n› art›k biliyorum galiba.
E¤itime büyük önem veren, bu u¤urda ser-
vetlerini ortaya döken ve ölürken de bu
kurumlar›n bahçelerine defnedilmek iste-
yen insanlar baflka ne ile aç›klanabilir ki.
Zihnim e¤itim neferi baflka paflalar düflü-
nüyor ve bulmakta geçikmiyorum. Çem-
berlitafl’ta Köprülü Mehmet Pafla Külliye-
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si. Tam Divan Yolu kenar›nda aç›k türbe-
si ve türbeyi saran Medrese revaklar› ile o
da bambaflka bir tablo oluflturuyor Divan-
yolu k›y›s›nda. Bu külliyede bir güzel fark-
l›l›k da, medresenin ana dersane binas› ile
külliyenin mescidinin ayn› binada de¤er-
lendirilmifl olmas›. Külliye’de gözlerim bu
güzel okul ve bahçesinde yatan Sadraza-
m›m›z d›fl›nda bir de kütüphane ar›yor.
Bulmakta zorlanm›yorum. Medresenin he-
men arka taraf›nda Köprülü Mehmet Pa-
fla’n›n o¤lu Faz›l Ahmet Pafla taraf›ndan
yapt›r›lm›fl olan flirin Kütüphane binas›n›
görüyorum ve tabi içerisindeki paha biçil-
mez el yazmas› eserleri de. 

Divan yolundan afla¤›lara do¤ru ilerle-
dikçe daha nice kütüphane, cami ve med-
rese görüyorum. Ama gözlerim okullar›-
n›n bahçelerinde yatan e¤itim neferlerin-
den ar›yor. Tam Bayezid Külliyesi’nin kar-
fl›s›nday›m. Alt katlar› caddeye bakan dük-
kanlar fleklinde dizayn edilmifl flirin külliye
buras›. Alim ve sanatkar vas›flar› ile ünlen-
mifl bir paflam›za Koca Rag›p Pafla’ya ait.
Onun da türbesi, kendi yapt›rd›¤› S›byan
Mektebi ve Kütüphanesi ile çevrili. Dün-
lerde oldu¤u gibi bugünlerde de kütüpha-
nesi kitap sevdal›lar› ile dolup tafl›yor. 

Koca Mustafa Pafla Caddesine do¤ru
ilerlerken bafl›m› nereye çevirsem dev bir
külliye ve insanl›¤›n faydas› için flekillendi-
rilmifl mimariler görüyorum. Elbette ki ba-
nileri de içlerinde yat›yor. Davutpafla, Bay-
rampafla, Cerrahpafla derken Hekimo¤lu
Ali Pafla’ya geliyorum. Devasa bir cami ve
camiye girmek için muhakkak alt›ndan
geçmeniz gereken bir kütüphane. Alt›ndan
geçen herkese sanki, “benim içimdeki ki-
taplar› okumadan geçme” der gibi bir hali
var. Avluya girer girmez de Ali Pafla’n›n
türbesi ile karfl›lafl›yorum. Bir kez daha el-
lerimi göklere kald›r›p, halk›n›n ilim ve ir-
fan› için tüm gayretini sarfeten bu e¤itim
gönüllülerine fatihalar gönderiyorum. 

Paflalar›n aras›nda Eyüp’teki Hasan Hüs-
nü Pafla gibi ömrü gemilerde geçenler de
var. Deniz adam›n›n okul yapt›rmakla ne

ifli olur diye düflünecek oluyorum. Ama
zihnim yan›ld›¤›m konusunda beni hemen
ikaz ediyor. Birçok denizci paflan›n ad› ge-
çiveriyor akl›mdan. Cezayirli Hasan Pafla-
lar, Barbaroslar, hatta Galata’da, Mimar Si-
nan’a yapt›rd›¤› dev külliyesinin medrese
binalar› ile çevrili  avlusunda yatan K›l›ç
Ali Pafla’lar› hat›rl›yorum. 

Paflalar› ve kad›nefendileriyle e¤itime
canla baflla sar›lm›fl olan bu güzel teb’an›n
padiflah›n› düflünüyorum birden. Bunlar
yüzy›llarca dünyaya hükmetmifller. Y›¤›n
y›¤›n alt›n ve mücevhere sahip olmufllar,
devasa saraylar›, yüksek yüksek, ihtiflaml›
flatolar› olmal› derken, flimdiye kadar gör-
düklerimin kat kat daha büyü¤ü devasa

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

Mihriflah Valide Sultan
Sebili

Mihriflah Valide Sultan
Türbesi

641



yap›lar zincirinde buluyorum kendimi.
Evet gerçekten de muhteflem binalar, ina-
n›lmaz büyüklükte ve sa¤laml›ktalar. Fakat
hiçbiri de padiflahlar›n kendi flah›slar› için
yap›lmam›fllar. Dev camileri merkezine
alan bu yap›larda insanl›¤›n faydas›na ne
ararsan›z görebiliyorsunuz. ‹lim ad›na en
küçük kurum olan S›byan Mekteplerinden
en yüksek kurum olan Medreselere, kü-
tüphanelerden, kervansaraylara, imaretler,
hamam, Darü’l-kurra, Darü’l-hadis, tabha-
ne, sebil, çeflme ve daha neler neler. Tabi
her külliyenin kalbinde de oray› yapt›ra-
n›n türbesi. 

Bu hay›rsever padiflahlardan birkaç›n›
ziyaret etmek istiyorum. ‹flte ‹stanbul’un
flanl› Fatihi ve O’nun bize arma¤an› olan
büyük Fatih Külliyesi. ‹flte ilme ve irfana
verilen önemin sembolü yap›lar dizisi.
Dev külliyenin tam ortas›nda her fleyin Al-
lah R›zas› için yap›ld›¤›n› anlatan muhte-
flem bir cami. Caminin yan›nda yüksek bir
kütüphane ve ikisinin aras›nda Fatih Sul-
tan Mehmet’in türbesi. Ve bu üçlüyü sa¤-
dan ve soldan çeviren, Akdeniz ve Kara-
deniz Medreseleri olarak adland›r›lan se-
kiz adet dev fakülte binas›. 

‹stanbul’un dördüncü tepesine t›rman›-
yorum. Buradan eski ‹stanbul’u seyretmek
çok güzel. Ama yan›mdaki devasa yap›ya
bakmaktan flehre pek bakam›yorum. Çün-
kü karfl›mda bütün bir Osmanl› co¤rafya-
s›n›n en büyük külliyesi duruyor. Cami et-
raf›nda insanl›k için yap›lm›fl tam 22 bina-
dan oluflan dev bir hay›r kurumu var. Ev-
vel, Sani, Salis ve Rabi Medreseleri, T›p
Medresesi, fiifahane ve di¤erleri. Gözle-
rim Kanuni’nin türbesini ar›yor. Tam ara-
d›¤›m yerde buluyorum. Bu e¤itim kurum-
lar›n›n ortas›nda ve Dar’ül Kurra binas›n›n
hemen yan›nda. Yatt›klar› yerlerin yanla-
r›nda devaml› Kur’an okunsun istiyorlar ve
türbelerini hep Kur’an Okullar›n›n yanla-
r›na yapt›r›yorlar. Sultanahmet Camii’nin
banisi 1.Ahmet de bu dev külliyesinin he-
men yan›ndaki Dar’ül Kurra ve Dar’ül Ha-
dis’inin yan›nda yat›yor. 

Kafamdaki soru iflaretlerinin bir bir ce-
vap bulmas›n›n verdi¤i rahatl›kla derin bir
nefes alarak yerimden do¤ruluyorum.
Çünkü art›k onlar› zirveye tafl›yan s›rr› bi-
liyorum. Peki bizler acaba ne zaman bu
güzel vas›flara erecek ve o ahlaki seviyeyi
yakalayabilece¤iz, bizim de e¤itim ku-
rumlar›n›n bahçelerinde yatan yi¤itlerimiz
olmayacak m› diye düflünürken birden te-
lefonum çal›yor. Arayan kifli Üniversite-
den bir arkadafl›m. Verdi¤i haberle bey-
nimden vurulmufla dönüyorum. Van Yü-
züncü Y›l Üniversitesi Tarih Bölümünden
arkadafl›m Bahaddin Hocan›n Özbekis-
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tan’da bir trafik kazas›nda, birkaç gün ön-
ce vefat etti¤ini ö¤reniyorum. Bahaddin
Hocam›n ailesine taziyeye gidecek olan
arkadafllar›m beni de ça¤›r›yorlar.  Buluflu-
yoruz ve Bahaddin Hocam›n ailesinin
oturdu¤u Yufla Tepesi’ndeki evlerine do¤-
ru yola ç›k›yoruz. Daha mahallenin giri-
flinde büyük bir kalabal›k ile karfl›lafl›yo-
ruz. Özbekistan’daki okulun yetkilileri,
Bahaddin Hocam›n Türkiye’nin dört bir
yan›ndan gelen arkadafllar›, herkes orada.
Herkes onu ve onun arkada b›rakt›¤› güzel
hizmetlerini konufluyor. Bahaddin Ho-
cam’›n vazife yapt›¤› okulun müdürü de
orada. Yan›na sokuluyoruz. O ise çevre-
sindeki gözü yafll› kiflilere genç yaflta vefat
eden ö¤retmenini anlat›yor. Befl y›ld›r bir-
likteydik Bahaddin Hocayla diyor. Daha
ald›¤› hiçbir maafl›n tamam›n› flahs› ad›na
kulland›¤›n› görmedim. Yoksul ö¤renci
velilerine hep iafle ve elbise temin etmeye
çal›fl›rd›. Müdür Bey do¤ru söylüyor. Yaz
tatillerinde bile yan›m›za gelip bizlerden
fazla elbiselerimizi toplad›¤›na az flahit ol-
mam›flt›m. Zaten trafik kazas›n› da bir ö¤-
renci velisini ziyaretten dönerken yapm›fl-
t›. Müdür Bey devam ediyor. “Vefat›ndan

sonra ajandas›n› açt›k. Bir gece önce sanki
ertesi günü gerçekleflecek ayr›l›k içine
do¤muflcas›na ajandas›n›n son sayfas›na flu
cümleleri yazm›flt›;

“Eba Eyyub El Ensari Hz. ‹stanbul Ku-
flatmas›nda vefat edece¤ini anlay›nca; 

- Beni surlara en yak›n yere defnedin ki,
yatt›¤›m yerden ileride ‹stanbul’u fethede-
cek o flanl› komutan ve askerlerinin k›l›ç
flak›rt›lar›n›, at kiflnemelerini duyabileyim
demiflti. Bir gün ben de öldü¤ümde beni
de okulumun bahçesine defnediniz ki yat-
t›¤›m yerden talebelerimin seslerini duya-
bileyim.” 

Müdür Bey art›k konuflam›yordu. Hiçbi-
rimiz konuflam›yorduk. Herkes h›çk›r›klara
bo¤ulmufltu. Evet sabahtan beri beni hu-
zursuz eden sorular›m›n tam cevab›n› iflte
flimdi bulmufltum. E¤itim ve ö¤retim çok
önemliydi ve kendini insanl›¤›n yetifltiril-
mesine adayacak e¤itim gönüllülerine ihti-
yaç vard›. Bu kifliler o kadar benliklerinden
geçmeliydiler ki, onlara en sevimli gelen
yer okullar› ve ö¤rencilerinin yan› olmal›y-
d›. Ebedi istirahatgâhlar›n› seçerken bile
yatacaklar› yer olarak ak›llar›na bir tek yer
gelmeliydi. Kendi okullar›n›n bahçeleri.
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Eyüp’te  
bir  Alman Mimar 

BRUNO TAUT

Hülya YALÇIN

Z

1963 y›l›nda Kars-Arpaçay’da do¤du. 
1981 y›l›nda ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü 

Sanat Tarihi Anabilim dal›na girdi ve 1985 y›l›nda mezun oldu. 1
986 y›l›nda Eyüp Belediyesi Araflt›rma Planlama ve Koordinasyon Müdürlü¤ü’nde göreve bafllad›. 

Halen ayn› müdürlükte görev yapmaktad›r.



08/06/2004 Vatan Gazetesi’nde  “Al-
man bakan›n dedesi flehitlikte yat›yor,  Al-
manya ‹çiflleri Bakan› Otto Schily’nin k›z›
Jenny “Babam›n dedesinin mezar›n›n Tür-
kiye’de oldu¤unu biliyoruz ancak bulam›-
yoruz” demiflti. VATAN, Schily’nin dede-
sinin Edirnekap› Mezarl›¤›’nda flehitlerle
yan yana yatt›¤›n› ortaya ç›kard›” bafll›kl›
haberi  okudu¤um  zaman  2005  y›l›  sem-
pozyum  konumu  belirlemifltim.  2005 y›-
l›n›n May›s ay›nda Bruno Taut’un 125.
Do¤um Y›ldönümü  olmas› da  ayr›ca  hofl
bir  tesadüftü.

Türkiye’de  çal›flma  olana¤›  bulan
ikinci  kuflak  yabanc›  mimarlar›n  aras›n-
da  yer  alan  Bruno  Taut,  Türk  ya  da
yabanc›  ça¤dafl›  meslektafllar›ndan  hayli
farkl›  bir  konuma   sahiptir.  Bruno  Ta-
ut,  1936  Kas›m›nda  Japonya’dan  Türki-
ye’ye  davet  edilmesiyle  birlikte,  bir
göçmen  için  çok  parlak  bir  f›rsata  sa-
hip olmakla  kalmay›p,   kendisi  için   tam
bir  tatmin  anlam›na da  gelen bir  ifle  ka-
vuflmufltu.  ‹stanbul’daki  Güzel   Sanatlar
Akademisi’nin  mimarl›k   bölümünün  yö-
neticili¤ine  getirilen  Taut,  burada  pro-
fesör  olarak  dersler  verirken  bir  refor-
munda  bafllat›c›s›  oldu.  Ayr›ca,   Milli
e¤itim  Bakanl›¤›’na  ba¤l›  bulunan  Tat-
bikat  Bürosu  yöneticili¤ine  de  getiril-
miflti.  Taut,  24  Aral›k  1938  tarihindeki
ölümüne  kadar  “sözü  geçen    bir  devlet
mimar›”  olarak  kald›  ve  ayn›  zamanda
son  eseri  Atatürk’ün  katafalk›n›  tasarla-
ma  onuruna  eriflti.  

Taut’la ilgili kaynaklar incelendi¤inde
o’nu yeterince anlatman›n kolay bir ifl ol-
mad›¤› görülüyor. Bunun en önemli nede-
ni Taut’un yetiflme tarz›n›n yan› s›ra, için-
de yaflam›fl oldu¤u dönemin özellikleridir.
Ünlü hümanist – ‹dealist  filozof Immanu-
el Kant’›n (1824 -1804) mezar, tafl›,  Ko-
nigsber’de Taut’un yetiflti¤i lisenin bahçe-
sinde bulunmaktad›r.  Kant tüm yaflam›n›
bu kentte geçirmifltir. Kant’›n felsefesi bir
yan›yla Rönesans’tan beri geliflen hüma-

nist - ayd›nlanma anlay›fl›n›n dönüm nok-
tas› olurken, di¤er yan›yla idealist - Klasik
Alman felsefesinin bafllang›c›n› olufltur-
maktad›r.  Kant’›n  hümanist - idealist tav-
r› ve ö¤retisi Taut’un kiflili¤inin oluflumun-
da çok önemli  bir  etki yapm›fl olmal›d›r.
Kurt Junghans; “Do¤ufltan s›n›r tan›mayan
bir idealistti Taut. Onun için davas› her
fley demekti ve çok çabuk heyecanlan›rd›.
Gerek bu özelli¤i, gerekse  aile yaflam›nda
geçirdi¤i s›k›nt›lar ve lisede gördü¤ü hü-
manist e¤itim, onun toplumsal  olaylara
karfl› son derece duyarl› olmas›n›n nedeni
olsa gerek”, demektedir.

Taut do¤du¤u s›ralarda Prusya Kral›
Wilhelm l “Almanya imparatoru” unvan›n›
alm›flt›. Bismarck da baflbakand›. Almanya
endüstriyel ve ekonomik bak›mdan güç-
lenmifl, kendisine d›fl pazarlar arar duruma
gelmiflti. Devlet aras›ndaki rekabet Birinci
Dünya Savafl›’na yol açm›flt›. Almanya sa-
vaflta yenilmifl, tazminat ödemeye
mahkum olmufl ve toprak kayb›na    u¤ra-
m›flt›.   Bu  arada   Taut’un do¤du¤u kent
olan Königsberg Almanya’dan koptu. 

I.Dünya  Savafl› sonras›nda, 1919’da
Weimar Cumhuriyeti kuruldu. Ancak is-
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tikrar sa¤lanamad›. Yenilgi Almanya’y›
ekonomik ve politik bak›mdan kar›fl›kl›¤a
sürüklemiflti. Sosyalist ayaklanmalar ve
karfl› tepkiler oldu. Hükümet darbesi ya-
p›ld›, bu arada Ruhr bölgesi Franszlar tara-
f›ndan iflgal edildi ( 1923 ). 1925’de Cum-
hurbaflkan› Ebert öldürüldü. Toplumsal
kargafla ve bunal›mla birlikte ekonomik
bunal›m da h›zla t›rman›fla geçti. Efli gö-
rülmemifl bir enflasyon olufltu; fiyatlar sa-
atten saate artt›. 1929 y›l›nda iflsiz say›s› 6
milyona yükseldi. Ve nihayet bu süre kar›-
fl›kl›k içinde Hitler 30 Ocak 1933 günü
baflbakan oldu. Nazilerin önlenemeyen
yükselifli böyle bafllad› ve bilindi¤i gibi in-
sanl›k tarihinin en y›k›c› savafl› ile sona er-
di. Taut bu dönem içinde, do¤du¤u kentin
savaflta Almanya’dan kopmas›n›n verdi¤i
eziklik veya idealist hümanist mizac›ndan
kaynaklan›yor olabilir sürekli olarak savafl
ve silahlanmaya karfl› ç›kt›, bar›fltan yana
oldu. Hitler iktidar gelince, bu yüzden Al-
manyay› di¤er  pek çoklar› gibi    terket-
mek    zorunda    kald›. Bilindi¤i gibi, genç
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluflu da o
y›llara rastlamaktad›r.  Taut’un yaflam›
döneminin   bu  çok   çeflitli   olaylar›yla
ba¤lant›l›   olarak   zaman   zaman   trajik
bir öyküye dönüflmüfl görünmektedir.
4 May›s 1880’de imparatorluk dönemi Al-
manya’s›n›n Balt›k Denizi k›y›s›nda bir
kent olan Königsberg/Prusya’da  do¤an
Bruno  Taut,  Ortaö¤reniminden sonra
(11889977--11990011 y›llar› aras›nda) Königs-
berg’de Yap› Meslek Okulu’na girmifl,
11990011’’de okulunu bitirdikten sonra bir süre
mimarl›k bürolar›nda çal›flm›flt›r. 11990033’de
Berlin’de,  Bruno  Möhring’in  yan›nda  ça-
l›flan  ve   suluboya  resimler  yapan  Taut,
1904’te mimar ve kent planc› Fischer’in
bürosuna girmifl, 11990088’de Berlin’de bir
yandan çal›fl›rken bir yandan da üniversi-
tede kent planlama derslerini izlemifltir.
11991144’’tte Berlin’e dönerek kardefli Max Taut
((11888844--11996677)) ve Hoffmann’la birlikte bir
büro kurmufl ve güzel sanatlarla uygula-

mal› sanatlar aras›nda bir birlik kurmay›
amaçlayan Alman Werkbundu adl› örgü-
tün üyesi olmufltur. Taut’un ilk yap›tlar›
onun daha ileriki düflüncelerini haz›rlayan
denemeler niteli¤indedir. Bunlar›n aras›n-
da bir sergi için tasarlad›¤› Cam Ev ((11991144,,
KKööllnn)) adl› pavyon, yeni bir yap› gereciyle
yeni biçim araflt›rmalar›na yönelmesi aç›-
s›ndan ilgi çekmifltir. 11990066’’ddaa Unterri-
exingen/Württ  kilisesinin  restorasyonu
s›ras›nda    Kat›ks›z  renkleri  ilk  kez  kul-
lanm›flt›r. Bruno Taut sadece en önemli
ça¤dafl mimarlardan biri olmakla kalma-
y›p, 1907 y›l›nda kurulan Deutscher
Werkbund’un da ilk üyelerinden de biri-
dir.  11990088   yy››ll››nnddaa  Berlin’de,   Heinz  Las-
sen’le  ortak  yapt›¤› çal›flma  neticesinde
büyük  burjuva  üslubunda  apartmanlar
tasarlam›flt›r.  11990099’dan  itibaren  Franz
Hoffmann’la  ortak  büro  kurarak,   Si-
emens  Dinlenme  Evi,  Bad  Harzburg,
11991133’den  itibaren  kardefli  Max
(do¤.1884)  ile  ortak  bürosunda  çal›flma-
lar›n›  sürdürmüfltür.

11991133’’ttee  Alman  Bahçe  Kenti  fiirke-
ti’nin  mimar›d›r  ve   Berlin’de  Falken-
berg,  Magdeburg’da   Reform  bahçe
kentlerinin  yap›m›n›  üstlenir.  Leipzig
Mimarl›k  Fuar›’nda  demir  endüstrisi  için
“Demir  An›t›”  (Monument  des  Eisens)
tasarlar,  11991133 Temmuzunun  sonunda,
Köln’deki  Werkbund  Sergisi  için  bir
Camevi  Projesi arac›l›¤›yla,  fantastik   fla-
ir  Paul  Scheerbart’la   ((11886633--11991155)) tan›-
fl›r;  Scheerbart,  Taut’un  pavyonu  için
camevi  özdeyiflleri  yazar  ve  cam  mima-
risi  kitab›n›  ona  ithaf  eder.

11991144 y›l›nda,  Camevi’ni  (Glashaus)
yapar   ve  cam›  ayna  olarak  de¤il, renkli
malzeme  ve  yap›  malzemesi  niteli¤iyle
›fl›k  için  kullan›r.  Bu projelerde çelik ve
cam gibi o dönem için yeni say›lan malze-
meler ve konstrüksiyonlar kulland›. 

11991155--1166’’ddaa Dünya  savafl›’nda,    Yukar›
Silezya’da,  Kattowitz’de  iflçi  konutlar›n›
tasarlar.   11991166’’ddaa bir proje ile ilgili olarak
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istanbul’a geldi. 11991177--11992200 aras›  renkli
cam  mimarisine  iliflkin  çeflitli  taslaklar
haz›rlar:  “Die  Stadkrone”:  sar›  ve  k›rm›-
z›  cam  duvarl›  kule;  “Alpine  Architek-
tur”:  Büyük   bar›flç›  görevler   niteli¤iyle,
da¤  doruklar›nda  cam  konstrüksiyonlar;
Kentlerin  Çözülüflü’nde  (“Auflösung  der
Städte”)   y›ld›z  tap›naklar›,  uluslarla  ve
s›n›rlarla  bölünmemifl  bir  dünya;  “Welt-
baumeister”de   Kristal  Ev:  Toplumsal-
ütopik  toplumlar›n  kozmik   ba¤lant›l›
mimari  vizyonlar›ndan  oluflma  resimler
dizileri  bu  dönemdeki  çal›flmalar›d›r.

Almanya’n›n bunal›ml› y›llar›nda savafl
aleyhtar› oldu. Çünkü Birinci Dünya Sava-
fl› sonunda (( 11991188 )) Almanya yenilmifl ve
Taut’un do¤du¤u yer olan Königsberg Al-
manya’dan kopmufltu. 11991199ddaa Moskova’ya
gitti. Almanya’da ekonomik durumun bo-
zuklu¤u nedeniyle yap› faaliyetinin azal-
mas› üzerine, 11992200 y›l›nda, “mimarl›k bi-
lincini düflüncelerde yaflatmak için” mi-
marlar aras›nda “Cam Zincir” ad›yla bili-
nen ünlü mektuplaflmay› bafllatt›. Mimar-
lar düflüncelerini ve projelerini mektupla
birbirlerine yazd›lar. Taut de¤iflik yay›n
çal›flmalar› içinde de yer ald›; kitaplar yaz-
d›, dergi yay›nlad›, sanat ve yap› iflleri ile
ilgili derneklerde üyelik, Berlin Belediyesi
sanat kurulunda delegelik yapt›. Magde-
burg belediyesi imar Kurulu üyeli¤i yapt›
((11992211)).. Öte yandan, film senaryosu, sah-
ne dekorlar› ve kostümleri de haz›rlad›
((11992222)).. Ülkesindeki silahlanma hareketle-
rini protesto etti.

I. Dünya Savafl›’ndan sonra çöken ka-
ramsarl›¤› yenmek için meslektafllar› ara-
s›nda yüreklendirici çal›flmalara giriflmifl,
onlar› bar›fl içinde olacak bir dünya için
düflünce üretmeye ça¤›rm›flt›r. Die Gläser-
ne Kette (Cam Zincir) ad›yla bilinen bu
çal›flma mimarlar aras›nda kurulmufl bir
yaz›flmad›r. Taut’un bu dönemden kalma
Alp Da¤lar›’n›n tepelerini ya da vadilerini
örten, camdan düflsel tasar›mlar› vard›r. I.
Dünya Savafl›’ndan sonra k›sa bir süre için

Moskova’ya gitmifl, dönünce de ilk kitap-
lar›n› yay›mlam›flt›r. 11992211--2244 aras›nda
Magdeburg kenti baflmimarl›¤›na getirilen
Taut, burada konut yerleflmeleriyle kent
tasar›m› çal›flmalar›n› sürdürmüfl, konut
üretimi yapan kurulufllar›n dan›flmanl›¤›n›
yapm›flt›r. Magdeburg’da  kent  mimarl›k
dan›flman›,  ekoloji  ve  iklim  faktörlerin-
den  yola  ç›k›larak  renkli  bir  kent  ve
mimari  geliflme  plan›n›n  haz›rlanmas›n-
da  görev  yapm›flt›r. 11992244’’tten  bafllayarak,
Berlin’de, Kamuya  Yararl›  Konut  Tasar-
ruf  ve  Yap›m  Anonim  Ortakl›¤›’n›n
(GEHAG)   mimarl›¤›n›  yapan  Taut,   bu
kurum  için   11993322’’ye   kadar  yerleflim
projeleri  ve  kentsel  yap›mlar  çerçeve-
sinde  yaklafl›k  10.000  konut  planlad›
(Hufeisen,  Onkel  Toms  Hütte,  Freie
Scholle  vb.)  ve  uygulamalar›n›  yapt›.  

11992255’’ttee kurulan Der Ring (Halka) adl›
ilerici mimarlar derne¤inin üyesi olmufl-
tur.  11993300’da Charlottenburg Teknik Yük-
sek Okulu”nda hocal›k yapt›. Bir y›l sonra,
Berlin - Prusya Sanat Akademisi’ne ( Eric
Mendelson, Ludwing Mies van der Rohe
gibi mimarlar›n  yan›nda) üye oldu.
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Cam Pavyon, Bruno Taut
Köln,   Almanya:  1914 y›-
l›nda Köln’de gerçekleflen
Alman Ticaret-Sanayi
Odas› sergisi için Bruno
Taut taraf›ndan tasarlan-
m›flt›r.



10.000’i aflk›n konutluk tesisler projelen-
dirdi ve uygulamalar›n› yapt›. 11993322 y›l›n-
da baz› projeler nedeniyle Moskova’ya
yerleflti. 

Nazi Partisi’nin yönetime gelmesi üzeri-
ne önce 11  mmaarrtt  11993333 tarihinde  Berlin’den
‹sviçre’ye, sonra da Japon Mimarlar› Birli-
¤i’den ald›¤› bir ça¤r›yla bu ülkeye gitmifl-
tir  ((33  MMaayy››ss)).. 11993366  EEkkiimmine  kadar  Ja-
ponya’da  yaflayan  Taut   orada  özellikle
kullan›m  eflyalar›  tasarlar   ve  çeflitli  ki-
taplar  yazar  (Örne¤in:  Houses   and  Pe-
ople  of  Japan),  Atami’deki  Hyuga  Vil-
las›’n›n  iç  mekân  düzenlemeleri,  11993355;
Tokyo’da,  Okura  Villas›’n›n  cephe  dü-
zenlemeleri  ve  dekorasyonu,   11993366..

Taut’un 11992200--11993322 y›llar›  aras›nda,
tasarlad›¤›  okul  ve  büro  binalar›na  ait
projeler   ise  flunlard›r:  Okul  Projeleri
(Hagen  Folkwang  Okulu, 11992200,, Damm-
weg,  Berlin  11992266,  Friedrich    Ebert  ‹l-
kokolu,   Luckenwalde  11992299;; Seftenberg
Lisesi,  11993311--11993322)),, büro  binalar›  (Haus
des   Deutschen  Verkehrsbundes,  Berlin,
11992277--11993322))  AAyyrr››ccaa,,  11993322  NNiissaann››--11993333
fifiuubbaatt›› aras›nda,    Moskova,  otel   ve  ko-
nut  projeleri  tasarlam›flt›r.

RENKL‹  YAPILARIN  
M‹MARI 
Toplu konut tasar›mlar›yla ad›n› duyur-

mufl, bir süre de Türkiye’de çal›flm›flt›r. Ta-
ut, mimarl›¤› toplumsal gereksinimleri
karfl›lamaya yönelik bir sanat olarak gör-
müfl, uygulamalar›yla oldu¤u kadar yaz›la-
r›yla da modern mimarl›k ilkelerini savun-
mufltur.

Japonya ve Türkiye gibi, mimarl›k gele-
nekleri özgün ülkelerde yaflam›fl olan Taut
bu ülkelerde yerel mimarl›klar›n ve sanat-
lar›n ça¤dafl düflüncelerle ba¤daflt›r›lmas›
konusuna e¤ilmifltir. Özelliklerinden biri
de yap›larda renk kullan›m› üzerinde du-
ran ilk ça¤dafl mimar olmas›d›r. Resim
yapm›fl, mobilyalar tasarlam›fl, sinema ve
tiyatro için dekorlar haz›rlam›fl, mimarl›-
¤›n her konusuyla ilgilenmifltir. Bütüncül
yaklafl›m›na toplumsal gereksinmelere yö-
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Solda: Bad Harzburg,  Si-
emens  Dinlenme evi-Et-

tershaus-1909-1910.

Sa¤da ve altta: Taut’un Al-
manya’da  yapt›¤›  renkli

yap›lardan  örnekler
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nelik bir içerik katabilmesi onu 20.yüzy›-
l›n önde gelen mimarlar›ndan biri yapm›fl-
t›r.

BRUNO  TAUT’UN  
JAPONYA   YILLARI
Bruno  Taut,  Japonya’n›n  Bat›  ülkele-

ri  ile  iliflkilerini  kopartmaya  bafllad›¤›  2.
Dünya  Savafl›  öncesinde  bu  ülkeye  gel-
miflti.  Almanya’da  tan›nm›fl  bir  mimar
olan  Taut,  1933  y›l›nda  Japon  Ulusla-
raras›  Mimarl›k  Derne¤i’nin  davetlisi
olarak   Japonya’ya  gitmifltir.  I. Dünya
Savafl›’ndan sonra k›sa bir süre için ald›¤›
davet  üzerine   Moskova’ya  giden  Taut,
1933  y›l›nda  Nazi  hakimiyetine  giren
Almanya’ya  dönünce  Sovyet  yandafl›  bir
mimar  olarak  görüldü¤ü  için,  arkadaflla-
r›n›n da  uyar›s›  nedeniyle,   yurt d›fl›na
kaçmak  zorunda  kalm›flt›r.    Japon  Ulus-
lararas›  Mimarl›k  Derne¤i’nden  gelen
davet,  bu  nedenle  Taut  için  iyi  bir  f›r-
sat  olup, üç  buçuk  y›l  kadar  sürecek
olan  bu  yolculu¤a   hemen  karar  vermifl-
tir.  

Japonya’ya  geldikten  sonra,  Ticaret
ve  Sanayi  Bakanl›¤›  El  Sanat›  Meslek
Okulu’nda  görevlendirilen   Taut,  inflaat
ifllerinden  uzak  durup  el  sanat›yla  u¤-
raflmak  zorunda  kalm›flt›r.  Mimarl›kta  iç
dekorasyon  ve   bina  mobilyalar›n›n  en
küçük  detaylar›na  kadar  tasarlanmas›  gi-
bi  çal›flmalar  genel  bir  e¤ilim   olmas›na
ra¤men,  o  mimar  olarak  bu  alanda  ça-
ba  göstermeyerek   bu  dönemi  “Mimar›n
Tatili”  olarak  adland›rm›flt›r.  Taut,  el
sanat›  hocas›  olarak  Sendai,  Takasaki
gibi  merkezden  uzak  yerlerde  genç  ö¤-
rencilere  dersler  vermifl  ve  kendisi  de
büyük  bir  tutkuyla  Japonya’n›n  eski  us-
talar›n›n  çal›flmalar›n›  araflt›rm›flt›r.  Ja-
ponya’da  gerçeklefltirebildi¤i  proje ola-
rak,  yaln›zca  yard›mc›  olarak  kat›ld›¤›
iki  konut  bilinmektedir.  Taut,  Japon-
ya’da  mimarl›k  yapmaktan  çok,  düflünen
ve  yazan  yaln›z  bir  adamd›.     Taut’un

Japon  Sanat›  ile  ilgili   yapt›¤›  çal›flma-
lar  onun,  Japon  kültürüne  sayg›   duy-
mas›n›  sa¤lam›flt›r.  Bat›  ülkeleri  baflta
olmak  üzere  tüm  dünyada    Japon  kül-
türünü  yaz›lar›yla  tan›tmaya  çal›flm›flt›r.
Taut’un  Japon  sanat›nda  gördü¤ü  bafll›-
ca  özellikler,  sadelik  ve  tarafs›zl›kt›r.
Bruno  Taut’un  Japon  sanat›na  duydu¤u
hayranl›k  onun  Ortaköy  s›rtlar›ndaki
evinin  tasar›m›nda  kendini  göstermifltir.

GÜZEL  SANATLAR
AKADEM‹S‹’NDE  
M‹MARLIK E⁄‹T‹M‹
Taut’un Akademi’de yapmay› tasarlad›-

¤› yenilikler hiç de kolay gerçekleflmedi.
Görüfl ayr›l›klar› yüzünden Akademi Bafl-
kan› Burhan Toprak’la, Poelzig’den dev-
rald›¤› yard›mc›s› Zimmermann’la ve Türk
yard›mc›lar›n›n baz›lar›yla çeflitli çat›flma-
lar yaflad›. Asl›nda o, yak›ndan tan›d›¤›
Bauhaus türü bir e¤itim sistemi oluflturmak
istiyordu. Ayr›ca Akademi’nin temelde
mimarl›k e¤itimi a¤›rl›kl› olmas›n› do¤ru
buluyordu. Oysa o dönemde resim, hey-
kel, süsleme ve geleneksel sanatlar dalla-
r›nda toplam 215 ö¤renciye karfl›l›k 95
mimarl›k ö¤rencisi vard›. Taut bu say›n›n
240-310’a yükseltilmesini planl›yordu.
Ö¤rencilerin yarars›z derslerden kurtul-
mas›n›, daha çok yap› prati¤i edinmelerini
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Bruno  Taut’un  Japonya
y›llar›nda  yapt›¤›  çal›fl-
malardan  Takasaki  Tarih
Müzesi’nde  Sergilenen
Sigara ve  Pudra  Kutular›
Altta: Nara,  Japonya,
‹koma  Da¤›  Yerleflimi,
1933
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öngörüyordu. Bu amaçla bir temel e¤itim
aflamas› oluflturdu. Bu aflamada malzeme
bilgisi ve serbest resim gibi derslere yer
verdi. Proje derslerine, özellikle de bitir-
me projesine, hem konu, hem uygulama
bak›m›ndan daha büyük esneklik getirme-
ye çal›flt›. Eski ö¤rencisi, Akademi’nin
sonraki hocalar›ndan Mehmet Ali Handan
onun proje dersini flöyle anlat›yor: “Bilinç-
li mimarl›k e¤itiminin Profesör Taut ile
bafllad›¤› söylenebilir. Bizler –benim kufla-
¤›m ilk kez onun hocal›¤› s›ras›nda– eskiz
yapmaya al›flt›k. Baflka türlü söyleyecek
olursak, daha önce böyle bir kavram› hiç
bilmiyorduk. Atölyede dokuz ö¤renciy-
dik. Ders y›l›n›n bafl›nda bize birlikte bir

proje tasarlayaca¤›m›z› aç›klad›. Bu da
Akademi’ye onun getirdi¤i bir yenilikti.”

TAUT’UN  ESERLER‹
TTüürrkkiiyyee  iillee  iillggiillii  iillkk  ççaall››flflmmaa:: 
TTüürrkk--AAllmmaann DDoossttlluukk eevvii yyaarr››flflmmaass››
Almanya’n›n Türkiye ile ilgisi ve iliflkisi

19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda bafllam›flt›. Bu
ilgide do¤al olarak, Almanya’n›n Yak›ndo-
¤u ve Asya’ya yönelme politikas› (Drang
nach Osten) önemli bir rol oynuyordu.
Almanya’n›n daha iyi tan›t›lmas›n›, iki ül-
ke aras›nda kültürel iletiflimin kurulmas› ve
yay›lmas›n› sa¤lamak için ‹stanbul’da bir
yap›n›n yap›lmas› düflünülmüfltü. Bu amaç-
la, Deutsch-Türkische Vereinigung (Al-
man-Türk Birli¤i) 1916’da bir proje yar›fl-
mas› açt›. Yar›flman›n teknik yönetimini
Deutscher Werkbund yapacakt›. Yar›flma-
c›lardan içinde toplant›, konferans, kon-
ser, tiyatro, festival, sergi, kütüphane,
kahve gibi ifllevlerin yer alabilece¤i bir ya-
p› tasarlamalar› isteniyordu. Bu ifl için Os-
manl› hükümeti Türbe semtinde 5 dönü-
me yak›n bir arazi ay›rd›. Yaklafl›k 50 m X
95 m boyutlar›nda bir dikdörtgen olan bu
arsan›n bir k›sa kenar› bugünkü Divan Yo-
lu, uzun kenarlar› da Piyer Loti ve Klod
Farer caddeleri üzerindeydi. 

Yar›flma Alman mimarlar aras›nda ola-
cakt›. Baflvuran 24 adaydan 12 tanesi seçi-
lerek yar›flmaya davet edildi. Bunlar›n
hepsi de, genç ya da yafll›, dönemin seç-
kin, sivrilmifl mimarlar›yd›. Aralar›nda Pe-
ter Behrens, German Bestelmeyer, Paul
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Bonatz, Martin Elsaesser, August Endell,
Walter Gropius, Hans Poelzig, Bruno Ta-
ut ve bunlar›n birço¤unun hocas› Theodor
Fischer gibi adlar vard›. Gropius o s›rada
askerde oldu¤u için yar›flmaya kat›lama-
y›nca, yar›flmac›lar›n say›s› 11’e düfltü Ya-
r›flman›n bir ilginç yan› da jürisiydi. Jüri,
yar›flmac›lar›n tümünden olufluyordu. Jüri-
de ayr›ca Osmanl› hükümetinin temsilcisi
olarak üç kifli bulunuyordu. Bunlar›n ikisi-
nin mimar  Kemalettin  ve Vedat (Tek)
beyler oldu¤unu biliyoruz. 

Yar›flman-jüri üyeleri birbirlerinin öne-
rilerini inceledikten sonra, 1.’ye 3, 2.’ye 2,
3.’ye 1 puan vererek bir s›ralama yapt›lar
ve alt› projeyi elediler. Kalan befl proje ye-
niden oyland› ve ikisi daha elendi. Üç
proje aras›nda bu kez herkesin 1 puan ver-
di¤i bir oylama yap›ld› ve Bestelmeyer 7
oyla birinci, Behrens 5 oyla ikinci seçildi.
1917’de sonuçlanan yar›flmada kazanan
proje, savafl döneminin koflullar› içinde
uygulanamad›. Ama olay›n kendisi de mi-
marl›k aç›s›ndan önem tafl›yordu. Bir kez o
dönemin yayg›n mimarl›k ak›mlar›ndan
d›flavurumculu¤un temsilcilerinden Poel-
zig, Taut, Behrens gibi mimarlar da bu ya-
r›flmaya kat›lm›flt›. Baflka ünlü bir d›flavu-
rumcu mimar olan Erich Mendelsohn ise
yar›flma d›fl› bir proje haz›rlam›flt›. Yar›fl-
man›n bir ilginç yan› da yar›flmac›lardan
Werkbund mimarlar› Elsaesser, Poelzig,
Taut ve Bonatz’›n daha sonra, Cumhuriyet
döneminde Türkiye’de çeflitli görevler
yüklenecek ve yap›lar yapacak olmalar›y-
d›. 

Türkiye’de Osmanl› döneminde bulu-
nan son Alman mimarlar, bu yar›flma ne-
deniyle ‹stanbul’a gelenler oldu. Gelenle-
rin hepsi de sadece bu kentte çal›fl›p yap›
yapt›lar. Bunda, ‹stanbul’un baflkent olma-
s› nedeniyle hem kendi ülkelerinin, hem
Osmanl› Devleti’nin yapt›rd›¤› yap›lar›n
burada yer almas›, hem de özel ifl olanak-
lar›n›n bu kentte daha çok bulunmas› en
önemli etkenlerdi. Bu nedenle Cumhuri-

yet’ten önce Türkiye’de çal›flm›fl Alman
mimarlar konusunda bir “‹stanbul döne-
mi”nden söz edilebilir. 

Taut 1916’da ‹stanbul’daki Türk-Alman
Dostluk Yurdu yar›flmas›nda  sundu¤u
projedeki kubbeli, merkezi planl› çözüm
Türk mimarl›¤›n›n yabanc›s› de¤ildi. Taut
I. Dünya Savafl›’ndan sonra toplu konut ta-
sar›mlar›yla ad›n› duyurdu. 1920’de flehir-
cilik konular›na a¤›rl›k veren bir derginin
FFrrüühhlliicchhtt (fiafak) adl› ekinde yaz›lar yazd›;
daha sonra  FFrrüühhlliicchhtt’i ba¤›ms›z bir dergi
olarak kendisi yay›mlad›. Yazd›¤› EEiinn AArrcc--
hhiitteekkttuurrpprrooggrraammmm (1918; Bir Mimarl›k
Program›) ve DDiiee AAuuffllöössuunngg ddeerr SSttääddttttee
ooddeerr ddiiee EErrddee,, eeiinnee gguuttee WWoohhnnuunngg (1920;
Kentlerin Çözülüflü ya da Yeryüzü, ‹yi Bir
Konut) gibi kitaplar›nda modern mimarl›k
ilkelerini savundu.

‹LK TÜRKÇE M‹MARLIK
KURAMI  K‹TABI
M‹MARLIK B‹LG‹S‹
10  Kas›m  1936’dan   Aral›k  1938’deki

ölümüne  kadar  topu  topu  iki  y›l  çal›-
flan  Taut,   bizlere  “Mimari  Bilgisi”   adl›
bir  kitap  arma¤an  etmifltir.  Ne
1927’den  1935’e  dek  mimarl›k  prati¤i-
nin  yan› s›ra  Akademi’de  mimarl›k  e¤i-
timi  reformu  gerçeklefltirerek  bir  dönem
Türk  mimarl›¤›n›  ve  mimarlar›n›  biçim-
lendiren  Ernst  Egli,  ne  neredeyse  tüm
üst  düzey  devlet  yap›lar›n›n  tasar›m›n›
gerçeklefltiren  Clemens  Holzmeister,  ne
de   yabanc›  mimarlara  atefl  püsküren
Türk  mimarlar  ve  özellikle  ‹kinci    Mi-
marl›k  ak›m›n›n   teorisyeni  say›labilecek
Sedat  Hakk›  Eldem  benzer  bir  çabaya
giriflmiflti.   

Taut, taslaklar›n› Japonya’dayken yap-
maya bafllad›¤› kitab› AArrcchhiitteekkttuurrlleehhrree’yi
Türkiye’de tamamlad›. Kitap MMiimmaarrii BBiill--
ggiissii ad›yla Türkçeye çevrildi ve 1938’de
yay›mland›. Taut kitab›nda mimarl›k ko-
nusundaki görüfllerini kuramsal alanda or-
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taya koyuyor, modern mimarl›¤› bir an-
lamda içerden elefltiriyordu. Bu kitap
Türkçede yay›mlanan ilk kuramsal mimar-
l›k kitab› olarak genç Türk mimarlara yol
gösterici bir ifllev gördü. Taut, modern
mimarl›¤›n tam da o günlerde iyice yay-
g›nlaflan bir uygulamas› olan Uluslararas›
Üslup ile ilgili kitapta “Teknik, mimarîye
hâkim bulundu¤u zaman ise, evi –onun
her yerde kullan›labilir bir hale gelmesini
mümkün k›lan– cihazlar, âletler, muhafaza
tertibat›, hususî levaz›m, tesisat ve saire ile
techiz eder. ‹flte böylece ev mimar›n elin-
den al›n›p mühendisin eline verilir. [So-
nunda] ... fleklini hiç de¤ifltirmeden dün-
yan›n her taraf›nda kullan›labilen makine-
lere benzeyen bir neticeye var›l›r. Bu neti-
ce bir cihan mimarîsidir yani bugün bütün
mecmualarda resimlerini  gördü¤ümüz sa-
y›s›z modern binalard›r. E¤er bu foto¤rafi-
lerin alt›nda, binalar›n bulunduklar› yerle-
rin isimleri yaz›l› olmasa onlar›n Alman-
ya’da m›, Fransa’da m›, ‹ngiltere’de mi, Ja-
ponya’da m› yoksa Rusya’da m›, nerede ol-
duklar›n› kimse bilemez. Bir tan›nm›fl mi-
mar bu dümdüz enternasyonallik  karfl›s›n-
daki hayranl›¤›n› o kadar ileri götürmüfltü
ki flöyle bir tez ortaya att›: ‘‹stikbalde en
flimâl memleketlerde yap›lacak binalarla
Akdeniz havzas›nda kurulacak binalar ta-
mamen birbirinin ayn› olacakt›r!’ Birkaç
sene içinde istedi¤i oldu. Mimarî öyle a¤›r
bir hezimete u¤rad› ki kendini toparlaya-
bilmesi için uzun bir zaman lâz›m gele-
cektir. Bu e¤er yaln›z estetik bir yanl›fl ol-
sayd›, belki pek o kadar mahzurlu say›l-
mazd›. Fakat tabiat, yani bahsimizde ik-
lim, kendisinin bu kadar cezaya lây›k bir
ihmale u¤rat›lmas›n›n intikam›n› çok geç-
meden alacakt›r” diyor ve bir ülke için
do¤ru olabilen yap›lar›n baflka ülkelerde
düflüncesizce yap›lm›fl taklitlerinin bir ifle
yaramad›¤›n›n anlafl›laca¤›n› söylüyordu.  

Ama buradan, Taut’un modernizme
karfl› oldu¤u anlam› ç›kar›lmamal›d›r. fiu
sözler de onun: “Aramam›z gereken fley,

eski gelenekle modern uygarl›k aras›nda
bir sentezdir. Bu aray›fl›n her türlü tek
yanl›l›¤› d›fllamas› gerekir. Ben bu düflün-
cede çok ileri gittim ve bugün de ayn› fle-
yi yap›yorum; bu nedenle belli d›fl biçim-
lerde direnmeyi ve hemen tan›nmam› sa¤-
layacak kiflisel bir üslup gelifltirmeyi hiç
önemsemiyorum. Eski ustalar›n çok yön-
lülü¤ü, eskiden oldu¤u gibi bugün de bana
böyle bir amac›n kaliteye götürmedi¤ini
ö¤retiyor.”

Bruno  Taut’u  di¤erlerinden  ay›ran  sa-
dece   mimarl›¤›  kavramsallaflt›rma  çaba-
lar›  de¤ildir.   Bu  çaba  onu,  çeliflkilerle
de  dolu  olsa,  modern  mimarl›¤›n  genel
geçer  (kendi  deyimi  ile   “moda”)   tan›m-
lar›  ve  kabulleri  ile  hesaplaflmaya  yö-
neltmifltir.   Modernizme,  modernizmin
içinden  geçen   elefltirilen  yönelten  Ta-
ut’un  Türkiye’deki   uygulamalar›n›,  elefl-
tirdi¤i  modernist   genel  kabullere  göre
yorumlamaktansa,  kendi  mimarl›k  görü-
flü   ›fl›¤›nda  anlamaya  çal›flmak  daha
do¤ru  olacakt›r.

Genellikle,  Taut’un  modern  ile  gele-
nek  aras›nda  kopan  ba¤›  yeniden  kura-
rak,  modernizmin  bir  revizyonunu   ger-
çeklefltirme  çabas›ndad›r.   Taut’a  göre
“Sanat›n  daima  haricden   taze  kuvvet  ve
ilham  almas›  laz›md›r…….   Bir  memle-
ketin  kültürü  bir  dereceye  kadar  g›da
diyebilece¤imiz  yabanc›  tesirlere  muh-
tacd›r,   daima  bilmedi¤i  ve  yabanc›s›
bulundu¤u  fleyler  üzerinde  iflleyerek   ya-
flar.   Semereli  olmak  esas  itibariyle  an-
cak  bu  surette  mümkündür.”  

Bat›  kültür  ortam›n›n  d›fl›nda  sürgün-
de  geçirdi¤i  y›llar,  ona  dünyan›n  farkl›
biçimlerde  alg›lan›p,  ifade  edilebilece¤i-
ni  göstermifltir.   Dünyan›n  bat›laflmas›-
n›n  getirece¤i,  tüm  dünyay›  kaplayan
monoton,   türdefl  bir  kültürdür.  Bu  kül-
tür  gerçekli¤in  belli  yönlerini  tüm  dün-
ya  için  geçerli  tek gerçeklik biçimi  ola-
rak  sunarken,  di¤erlerini  yok  saymakta-
d›r.   Söz  konusu kültürel içe kapanman›n
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yarataca¤› sorunlar konusunda, aradan ge-
çen zamanda gösterdi ki,  Bruno  Taut
hakl›  bir  öngörüye  sahiptir.  

Geleneksele  olan  ilgisi  ve   moderniz-
me   ya da  en  az›ndan  onun  evrensel  an-
lamda  genel geçer  bir  do¤ru  oldu¤u
fleklindeki  iddiaya  flüpheci  yaklafl›m›,
Bruno  Taut’un  ‹kinci  Milli  Mimarl›k
ak›m›   ile   iliflkilendirilmesine,  hatta  bu
ak›ma  yol açt›¤›  fleklinde  bir  inanca  ne-
den  olmufltur.   Halbuki,  ‹kinci  Mimar-
l›k  ak›m›n›n   alt  yap›s›n›  borçlu  oldu¤u
söylenebilecek  Milli  Mimari  Semineri,
Güzel Sanatlar Akademisi’nde  Egli döne-
minde  bafllam›flt›r.  Karakteristik  biçim
özellikleri,  büyük  oranda  Milli  Mimari
Semineri  çal›flmalar›  sonucu  Sedat Hak-
k› Eldem  taraf›ndan  belirlenen  bu  ak›m
ile  Taut’un  mimarl›k  kavray›fl›  aras›nda
önemli  ayr›m vard›r.      

Mimari  Bilgisi,    mimarinin  koflullar›
için  mimar›n  bilincinin  daha  duyarl›  k›-
l›nmas›  için   bir  rehber  olarak  düflünül-
müfltür;  sözü  edilen  rehber  önce  biçi-
mi,  tasar›m›   bir  dengeye,  bir  orant›ya
kavuflturmak  zorundad›r;    bu  ise  ak›lc›
düflüncelerin  ard›ndan  sonda  ancak  sa-
natsal     sezgi  yoluyla   gerçekleflebilir.
Önemli  hedef,  “gerçe¤in  zarar  görme-
di¤i,  duygununda  açl›k  çekmedi¤i   bir
yola  iliflkin   aray›flt›r…..  Aramam›z  ge-
reken,  eski  gelenek  ile    modern  mima-
rinin  sentezidir.”  “Mimari,  orant›n›n  sa-
nat›d›r.”          

BRUNO   TAUT  EV‹ 
Yüzy›llard›r  yal›lar›yla,,  saraylar›yla

düfllerin  gerçekleflti¤i,  bir  yaflam  kültü-
rünün  olufltu¤u  ve  bir çok mimar›n  ye-
tene¤ini  sergiledi¤i  bir  sahne  olan  Bo-
¤aziçi’nde  1930’lar›n  sonunda   küçük,  il-
ginç   bir  yap›  sahneye  ç›k›vermifltir.
Bo¤az  Köprüsünden  Anadolu  yakas›na
geçerken  dikkatimi  çeken  sanki  boflluk-
ta  duruyormufl   hissi  uyand›ran  bu  ya-
p›  Bruno  Taut’un  kendisi  için  tasarlad›-

¤›  evdir.   Japonya’da  geçirdi¤i   dört  y›l
yaflam›nda  önemli  izler  b›rak›r  Taut’un
üzerinde  ve  Japon   Mimarisine  duydu-
¤u  sevgini  kendi  evine de  yans›t›r.
Ortaköy  s›rtlar›nda  oldukça  s›k  a¤açl›
bir  koru  içinde  çok  e¤imli  konumda
yer  alan  yap›,  Bo¤az  manzaras›n›   en
iyi   alg›layacak   biçimde,  ayaklar  üstün-
de  yükseltilmifltir.  Bir  koridorun  iki  ya-
n›na  s›ralanan,  ifllevsel  mekânlardan  olu-
flan  plan  kurgusu,  Taut’un  ak›lc›l›¤›n›
yans›t›r..

Uzakdo¤u  ça¤r›fl›m›  ise,  öndeki  salon
ve  üstündeki  küçük  bir  merdivenle  ç›-
k›lan  çal›flma  odas›n›n  çokgen  planl›
mekânlar›n›n  saçak  ve  çat›  biçimlemesi
ile  “pagoda”ya  benzetilifliyle  verilmifltir.
XVIII.  yy’dan  beri  Chinoiserie    Ak›m›
çerçevesinde  Bat›l›  mimarlar›n  bir  çok
kentte   pagodalar    yapt›klar›  an›msand›-
¤›nda,  Taut’un  tutumu  pek de  öyle  ya-
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d›rganmaz!   Taut’un  yerelli¤i  ve  gele-
nekleri  yans›tabildi¤i   en  baflar›l›  örnek
DTCF  iken,  bu   Bo¤az  yap›s›nda,  o  y›l-
larda  Akademi de  sürdürülen  “Milli  Mi-
mari  Semineri”nin  çal›flmalar›ndan  yarar-
lanma  olana¤›n›  bulamad›¤›  için  gele-
neksel  konut  ça¤r›fl›mlar›na da   yer vere-
memifltir.

Ama  bu  ev  XX. yy’›n   en  ilerici    mi-
marlar›ndan  birinin  yorumunun,  Bo¤az
konut  gelene¤inde  edindi¤i   ayr›cal›kl›
konumuyla,  günümüzde  de   ilgi  çekme-
yi  sürdürüyor.

D‹L VE TAR‹H-CO⁄RAFYA
FAKÜLTES‹
Taut  Türkiye’de 24 proje haz›rlamas›-

na karfl›n, bunlar›n uygulananlar›n›n say›s›
oldukça azd›r: Befl kamu yap›s›, bir konut
ve bir de sergi pavyonu. Taut’un ilk ve
Türkiye’de ad›yla bütünleflmifl yap›s› An-
kara’daki Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakülte-

si’dir. Taut kendisi de bu yap›s›na özel
önem vermifl, onu “yeni Türk kültürünün
merkezi” olarak nitelemifltir. 1936-40 ara-
s›nda infla edilen yap›da  mimar  moder-
nist yöneliflinin yan› s›ra yerel mimarl›¤›
da göz ard› etmeyen tutumu belli olur. Ta-
ut’un, Atatürk Bulvar› üzerinde, iyice geri-
ye çekip yeflillik bir alana, yola paralel ko-
numda yerlefltirdi¤i yap›n›n gayet yal›n ön
cephesi k›rm›z›ms› Ankara tafl›yla kapl›d›r.
Taut, bulvara paralel uzun cephenin sa¤
yar›s›n› biraz ileri ç›kartm›fl ve bu yar›y›
ilk bak›flta simetrik alg›lanacak gibi dü-
zenlemifltir: Ortada çok az öne taflan bir
bölüm ve iki yanda birer kanat. Orta bölü-
mün al›nl›¤›nda pirinç harflerle yaz›l› ünlü
“Hayatta en hakiki  mürflit ilimdir” özdeyi-
fli bu simetriyi vurgular gibidir.  Ama Ta-
ut, biraz daha inceleyince bu simetriyi
bozdu¤u ve böylece bu cepheye bir denge
kazand›rd›¤› fark edilen baz› ö¤eler de ya-
ratm›flt›r. Örne¤in orta bölümdeki pence-
reler pek al›fl›k olunmad›k bir oranda, kare
biçimli düzenlenmifl, iki yandaki kanatla-
r›n pencereleri ise bu karenin yar›s› biçi-
minde yap›lm›fl ve sol kanattakiler çift çift,
sa¤ kanattakilerse tek tek yerlefltirilerek si-
metri bozulmufltur. Zemin kat›nda, yine
orta bölümdeki girifl saça¤› da simetrik ya-
p›lmam›flt›r. Sa¤ kanad›n önünde, ana küt-
leye dikine konumda yerlefltirilmifl oditor-
yum bloku da bu simetriyi bozan ö¤eler-
den biridir.

Girifl holündeki, yerden bafllayan genifl
pencereler iç mekân› neredeyse kesintisiz
biçimde d›flardaki yeflillikle ba¤lamakta-
d›r. Bu pencereler yüksek tavana kadar
uzat›lmayarak insan ölçülerinde tutulmufl,
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ama ›fl›¤› art›rmak için üst hizalar›nda tepe
pencereleri yap›lm›flt›r. Bu uygulama gele-
neksel Anadolu konutlar›ndaki tepe  pen-
cerelerini akla getirmektedir. Yerel mi-
marl›¤a göndermeler iç düzenlemede de
yap›lm›fl, ama abart›lmayarak, girifl holü
duvarlar›ndaki turkuvaz renkli çini bantlar
gibi, çok ölçülü düzeyde tutulmufltur. Dil
ve Tarih - Co¤rafya Fakültesi binas›nda
ön cephede hayran oldu¤u Sinan döne-
minden baz› yans›tmalar denemifl ve bafla-
r›l› olmufltur.  

TRABZON  L‹SES‹
(1937-1938)
Taut’›n uygulanan okul yap›lar› Trabzon

Lisesi (1937-38), Ankara’daki Atatürk Lise-
si (1937-38) ve Cebeci Ortaokulu’dur
(1938). Modernist çizgideki bu yap›larda
da yerel mimarl›¤a baz› göndermeler görü-
lür.  Trabzon  Erkek  Lisesi,  Dil  Tarih
Co¤rafya  Fakültesi’ne  göre,  bulundu¤u
yerde   çok  daha  kendinden  emin  ve  do-
¤al  bir  ifade  tafl›maktad›r.  Taut,   Trab-
zon’a   1937 May›s’›nda  yapt›¤›  ilk  ince-
leme  gezisinden  sonra  flu  notu  düfler:
“Hillinger olmadan proje yap›lamaz.” Hil-
linger, Almanya’dan  ‹stanbul’a  gelir  gel-
mez  Taut’la  birlikte  proje  üzerinde  çal›-
fl›r.  On  gün  sonra,  18  Temmuz’da  pers-
pektifler  tamamlanm›flt›r.  Ondan  bir  y›l
sonra da  okulun  yap›m›  gerçeklefltirilir.  

Uzun  ve  üç  katl›  bina,  kademeli  yan
yap›lar›yla  ve  düz,  kiremit  kapl›  beflik
çat›s›yla  bir  s›rtta  yer  alan  parçalanm›fl
görüntülü   kente   huzurlu,  birlefltirici  bir
görünüm  kazand›rmaktad›r.  As›l  bina  ile
sonradan  üstüne   kat  ç›k›lan  yan  bina-
lar,  basamakl›  düzenlenmifl  genifl  bir  av-
luyu  çevrelemektedir. 

BRUNO  TAUT’UN  SON
YAPITI : KATAFALK
Taut’un Türkiye’deki son yap›t›, Ata-

türk için haz›rlad›¤› katafalk oldu. Ata-

türk’ün nafl› ‹stanbul’dan Ankara’ya getiri-
lip, geçici bir süre için Etnografya Müze-
si’ndeki yerine konmadan önce yap›lacak
tören s›ras›nda üstüne yerlefltirilece¤i bir
katafalk düzenleme ifli Taut’a verildi. Taut,
“kader bana bu görevi verdi”  diyordu Ce-
vat Dursuno¤lu’na  ve  bir  mühendis  ile
bir  veya  iki  mimar  yard›mc›  istedi. Ce-
vat  Bey,  gerekeni  sa¤layacakt›.  Kald›¤›
otel  odas›n›  atölyeye  dönüfltürdü  ve     o
s›rada epeyce hasta olmas›na karfl›n, kata-
falk düzenlemesini,  bir gecede  haz›rlad›.
15.11.1938  tarihini  tafl›yan  ve  An›tkabir
arflivinde  bulunan   taslak  resmi, Katafalk
projesinin  bilinen  tek  özgün  parças›d›r
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ve   Taut’un   son  pastel  eseridir.  Taut
hastal›¤›na  ra¤men  uygulamalara  neza-
ret  etti. 

Taut’un  mimar  Mahmut  Bilen’in  yar-
d›m›yla  ve  büyük  özveriyle  gerçeklefltir-
di¤i  katafalk    20.11.1938  tarihinde ya-
p›lan   devlet  törenine  yetifltirildi.  

Katafalk, Vedat Bey’in tasar›m› olan
TBMM’nin hemen önüne, girifl aks›na
yerlefltirilmiflti. Merkezini, 1,5 m X ,1.5 m
kenarl› dört kolonla belirlenen bir nifl
oluflturuyordu Bunlar›n arkas›nda, kade-
meli biçimde geriye, Meclis yap›s›na do¤-
ru yaklaflan yüzeyler yer al›yordu.  “Bu
kurgu, Büyük Ölüm’ün tragedyas›n› sunan
bir sahne tasar›m›d›r. Yal›n fakat görkem-
lidir. Öndeki nifl 14 m yüksekli¤indeki
kolonlar›n üstüne yerlefltirilmifl büyük ça-
naklarda yanan meflalelerle dramatik bir
gösterim mekân›d›r. Defne ve mefle dalla-
r› sar›lm›fl kolonlar, yanlarda ve arkada
birbirine düz ve genifl kirifllerle ba¤lan›r
ve üste yerlefltirilen gergin beyaz kumaflla
birlikte adeta bir eyvan›n kavramsal çizgi-
lerini oluflturur. Arka plan, aç›k renkte dö-
kümlü bir kumaflla örtülüdür. Tabut, yak-
lafl›k 2 m yükseltilmifl bir podyum üzerin-
de yer al›r. Koyu k›rm›z› renkli podyu-
mun üstüne do¤ru 10 m yukar›dan inen
büyük bayrak, dramatik kurguyu tamam-
lar. Taut, yapraklarla döflenmifl zemin
üzerinde tüm mimari ö¤eleri taze yeflil
bitkilerle bezeyerek bu etkileyici kurguya
do¤al bir zerafet ve insani bir duygu kat-
m›flt›r. Özellikle fondaki bitki düzenlesi,

Art Nouveau ve Japon esinleri tafl›yan bir
desen etüdü gibidir. Katafalk›n ana motifi
olan bu bölümü çevreleyen arka plan da-
ha alçak tutulmufltu, yaklafl›k 7 m yüksek-
likteydi. 2,5 m X 3 m boyutunda ve üstün-
de yine çanak ve meflaleler olan birer bü-
yük ve kal›n kolonla bafll›yor ve 90 dere-
celik k›r›lmalarla arkaya do¤ru gidiyordu.
Düfley ö¤eleri birbirine ba¤layan parmak-
l›klara as›lan yüzlerce çelenk, çiçekten bir
fon oluflturuyordu”. 

Taut bu çal›flmas› için hiç ücret almad›.
Kendisine 1000 TL’l›k bir ödeme yap›l-
mak istendi¤inde buna dokunmad› bile.
Böyle bir önerinin onu çok üzece¤ini, ça-
¤›n bir büyü¤ünün ölümü sonucu ona dü-
flen böyle bir göreve karfl›l›k para alama-
yaca¤›n› belirtip, belediye baflkan›n›n kü-
çük bir teflekkür mektubu yazmas›n›n ken-
disi için büyük bir onur olaca¤›n›, böyle
bir mektubu çocuklar›na b›rakmak isteye-
ce¤ini ve bunun onlar için çok de¤erli bir
miras yerine geçece¤ini söyledi. 

Kendisine  verilen  1000  TL’l›k  öde-
meyi   reddeden  Taut,  24  Aral›k  1938’de
öldü¤ünde  cenaze  masraflar›n›  karfl›laya-
cak  hiçbir  fley  b›rakmad›¤›  için  hocal›k
etti¤i   Güzel  sanatlar  Akademisi’ndeki
dostlar›n›n  yard›mlar›yla  topra¤a  verildi.
Bruno  Taut   vasiyeti  üzerine   Eyüp’te
Edirnekap›  fiehitli¤i’nde  defnedildi.  Son-
ra bir  mezar  tafl›   yap›l›yor. Kabrin üze-
rinde bir “ayak izi” var. Bir vefa borcunun
dile gelifli bu; “Türkiye’de iz b›rakt›” anla-
m›na  gelen. 
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Baflbakanl›k Osmanl›
Arflivi Evkaf Nezareti

tasnifinde 
19245 numarayla 

kay›tl› defter

Ahmet Nezih GAL‹TEK‹N

Z

1945’te Gölcük De¤irmendere’de do¤du. 
Lisede okudu. 28 buçuk y›l iflçilik yapt›. 

Kütüphanesinde 15.000 cilt kitab› bulunmaktad›r. 21 tane yay›nlanm›fl kitab› vard›r. 
Hayat›n›n ço¤u arflivlerde geçti. 

"Osmanl› Kaynaklar›na Göre ‹stanbul’u", ve "Hadikatü’l Cevami”yi neflre haz›rlad›. 
Yerel tarihe binlerce sayfal›k katk›da bulundu. 

Halen arflivlerin tozlu raflar›nda belge ve bilgi devflirmeye devam ediyor.

658



Evkâf-› Hümâyûn ve Haremeyn-i Muhtere-
meyn hazîne-i celîlelerinden mazbûten ida-
re olunan evkâfdan ‹stanbul ve Bilâd-› selâ-
se’de kâin selâtîn-i izâm hazerât› ve sâir ev-
kâf-› celîleden etrâb-› flerîfe ve cevâmi‘-i mü-
nîfe ve mahfil-i hümâyûn ve imâret-i âmire-
lerinde mu’ahharan zikr olunan baz› mahal-
lere teberrükât ile eflyâ-i sâire vaz‘ olunmufl
oldu¤undan bu def‘a mahall-i mezkûrelerde
mevcud bulunan bi’l-cümle eflyân›n Rûz-
nâmçe ve Muhâsebe Odalar›’ndan birer ne-
fer memur ma’rifetleri ve ma‘rifet-i fler‘le tah-
rîri bâb›nda beyaz üzerine sâd›r olan fer-
mân-› sâmilerine imtisâlen taraf-› fler‘den
ta‘yin ve irsâl olunan el-Hâc Halil Efendi ve
Rûznâmçe ketebesinden el-Hâc Yusuf Efen-
di ve Muhâsebe ketebesinden Tâhir Efendi
ile mahall-i mezkûre hüddâmân› hâz›r ol-
duklar› halde tahrîr ve mu‘âyene ve ta‘dâd
olunan müfredat defteridir ki ber-vech-i âtî
zikr olunur. Fi’l-yevmü’l-hâmis afler cümâ-
de’l-âhire li-sene ihdâ ve semânîn ve
mi‘eteyn ve elf(15.11.1864)*
HHaazzrreett--ii HHââlliidd rraadd››yyaallllaahhuu aannhhüü’’ll--VVââhhiidd
hhaazzrreettlleerriinniinn ttüürrbbee vvee ccââmmii‘‘--ii flfleerrîîfflleerriinnddee
mmeevvccûûdd eeflflyyaann››nn ddeefftteerriiddiirr kkii bbeerr--vveecchh--ii ââttîî
zziikkrr oolluunnuurr
A‘lâ nesih hattla müzehheb onbir sat›rl›
Hüsnî mührüyle memhûr mushaf-› flerîf.
K›t‘a: 1
Dervifl ‹brahim’in vakf eyledi¤i nesih hattla
onüç sat›rl› kebîr Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Merhûm Sultan Süleyman Hân hazret-
lerinin vakf eyledi¤i dokuz sat›rl› a‘lâ
nesih hattla müzehheb kebîrce Mushaf-
› flerîf. K›t’a: 1
A’lâ hüsn-i hatt olarak onbefl sat›rl› müzeh-
heb kebîr mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
‹smihan Sultân binti Sultân Selim hazretleri-
nin vakf eyledi¤i sadefkârî sand›k derûnunda
hüsn-i hattla dokuz sat›rl› Yâsîn-i flerîf eczâ-
s›. K›t‘a: 1
Hâf›z Musa el-‹mam ibn-i Nasûh ibn-i Pîr Ah-
med’in vakf eyledi¤i ondört sat›rl› müzehheb
kebîrce Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Lâciverd mürekkeb ve altun ile hüsn-i hatt
olarak müzehheb kebîrce Mushaf-› flerîf.
K›t‘a: 1
Yedi gözlü arûsek rahle. Aded: 1

Sultân Abdülmecid Hân hazretlerinin vakf
eyledi¤i sadefkârî sand›k derûnunda hüsn-i
hattla dokuz sat›rl› Yâsîn-i flerîf eczâs›. K›t‘a:
1
Dârü’s-sa‘âde a¤as› esbâk merhûm Beflir
A¤a’n›n vakf eyledi¤i sand›k derûnunda on-
bir sat›rl› müzehheb Delâilü’l-Hayrât eczâs›.
K›t‘a: 7
Sultân Abdülmecid Hân hazretlerinin teber-
rük buyurduklar› sanduka-i flerîf üzerine
mefrûfl ve el-yevm mevcûd sîm iflleme ve ya-
z›l› pûflîde. Aded: 1
Müflârün-ileyh Sultân Abdülmecid Hân haz-
retlerinin teberrük buyurduklar› sîm flebeke-
i flerîf üzerine mefrûfl mâ‘i gözlü fermâyifl flal.
Verâ‘: 4.5, Arzan: 2
fievkinihâl Usta’n›n teberrük buyurduklar›
ince çubuklu armal› fermâyifl flal. Aded: 1.
Verâ‘: 4.5, Rub‘: 7, Arzan: 1
Merhûme Esma Sultân hazretlerinin teber-
rük buyurduklar› alt› parmak ortas› sar›l› in-
ce çubuklu fermâyifl flal. Aded: 1, Verâ‘: 4,
Arzan: 2
Serefrâz Kad›nefendi’nin teberrük buyurdukla-
r› sar›l› beyaz ve gü¤ezli fermâyifl flal. Aded: 1.
Verâ’: 4, Rub‘: 3, Arzan: 2
‹smetlü Âdile Sultân hazretlerinin teberrük
buyurduklar› sopal› fermâyifl flal. Aded: 1.
Verâ’: 4, Rub‘: 5, Arzan: 2
Mâ’i gözlü ince çubuklu ve sopal› fermâyifl
flal. Aded: 1. Verâ‘: 4.5, Arzan: 2. 
Çubuklu ve sopal› fermâyifl flal: Aded: 1, Ve-
râ’: 4.5, Arzan: 2
‹nce çubuklu ve armal› n›sf fermâyifl flal.
Aded: 1. Verâ‘: 2, Rub‘: 1, Arzan: 2
Harem-i flerîf derûnunda mefrûfl Gördeskârî
tirfleli ve gö¤ezli kaliçe. Aded: 1
Taht-› hümâyûn içün vaz‘ olunan ipekli Da-
masko minder: 2, sagîr yasd›k: 2, pûflîde: 1
Pertevniyal Vâlide Sultân hazretlerinin mü-
ceddeden teberrük buyurduklar› kisve-i flerîf
taht›na vaz‘ olunan üç ayakl› sîm iskemle: 1.
Dirhem: 1100
Müflârün-ileyhin sanca¤-› flerîfin sîm alemi
ve taht›n›n sîm iskemlesi. Aded: 2
Harem-i flerîf derûnunda kuyubafl›nda nuhâs
bâdiya Aded: 1, Bakrac Aded: 2
Hazîneden mübâya‘a olunan maflrûpa.
Aded: 28

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

659



‹mâm-› fiehryârî-i esbâk ‹zzet Efendi’nin te-
berrük eyledi¤i pirinç su tas›. Aded: 7
HHaarreemm--ii flfleerrîîff ddeerrûûnnuunnddaa HHaazzîînnee ddoollaabb››’’nnddaa
mmeevvccûûdd mmeessââhhiiff--ii flfleerrîîffee vvee ssââiirree ddeefftteerriiddiirr kkii
bbeerr--vveecchh--ii ââttîî bbeeyyâânn oolluunnuurr
Arab hatt›yla gayr-i müzehheb onbefl sat›rl›
kebîrce Mushâf-› flerîf. K›t‘a: 1
Es-Seyyid Abdülkerim Efendi zevcesi Fatma
Hâtûn’un vakf eyledi¤i âdi hattla onüç sat›r-
l› Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Mîrliva Erzincânî Ahmed ‹zzet Pafla’n›n vakf
eyledi¤i onbefl sat›rl› âdi nesih hattla Mus-
haf-› flerîf. K›t‘a: 1
Âdi hattla gayr-i müzehheb onbefl sat›rl› va-
sat Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Hadîce nâm hâtûnun vakf eyledi¤i onbefl sa-
t›rl› gayr-i müzehheb Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Eyyûb kâd›s› esbâk Abdülhamid Efendi’nin
vakf eyledi¤i onbefl sat›rl› gayr-i müzehheb
Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Kapudân-› esbâk Gâzi Hüseyin Pafla’n›n
vakf eyledi¤i onbefl sat›rl› aklil ifllemeli Mus-
haf-› flerîf. K›t‘a: 1
Zeyneb Han›m’›n vakf eyledi¤i âdi hattla
onüç sat›rl› Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Ümmügülsüm Hâtûn’un âdi hattla vakf eyle-
di¤i onüç sat›rl› Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
fierîfe Hâtûn’un âdi hattla vakf eyledi¤i on-
bir sat›rl› Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Sultân Mehmed Hundî’nin vakf eyledi¤i
gayr-i müzehheb ondokuz sat›rl› Mushaf-›
flerîf. K›t‘a: 1
Zübeyde Han›m’›n vakf eyledi¤i onbir sat›r-
l› âdi hattla Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Zenciye Ferah nâm kad›n›n vakf eyledi¤i onbir
sat›rl› âdi hattla Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Ziba Hâtûn’un vakf eyledi¤i onbir sat›rl› âdi
hattla Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Nesih hattla müzehheb onbefl sat›rl› Mus-
haf-› flerîf. K›t‘a: 1
Mehmed nâm kimesnenin vakf eyledi¤i on-
befl sat›rl› âdi hattla Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Bâbü’s-sa‘âde a¤as› es-Seyyid Mustafa
A¤a’n›n vakf eyledi¤i müzehheb hüsn-i hatt-
la onüç sat›rl› Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Âdi hattla onüç sat›rl› gayr-i müzehheb sagîr
Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Müzehheb kebîr  ve Sûre-i Enbiya’n›n eczâ-
lar› befl sat›rl›. K›t‘a: 2

Atîk kisve-i sa‘âdet. Aded: 1
Katife üzerine s›rma iflleme atîk kudüs-i flerîf
pûflîdesi. Aded: 1
Fâtih hazretlerinin teberrük buyurduklar›
beyaz flamkârî seccade. Aded: 1
Etraf› Âyete’l-Kürsî yaz›l› acemkârî atîk sec-
cade. Aded: 1
Zât-› flâhâne içün vaz‘ olunan kufl kafesi res-
minde sîm buhurdânl›k. Aded: 2, Dirhem:
969.5
Vasat k›t‘a sîm gülâbdân ma‘a buhurdân.
Çift: 1, Dirhem: 278
Ve di¤er vasat k›t‘a sîm gülabdân. Aded: 1,
Dirhem: 180
Def‘a sagîr sîm gülabdân. Aded: 1, Dirhem:
80
Hîbetullah Sultân’›n teberrükleri billur mu-
hâfaza içinde mahfûz kamîs-i sa‘âdetden.
K›t‘a: 1
Müflârün-ileyh hazretlerinin gazâde su iç-
mek içün varil
Ak fiemseddin hazretlerinin teberrük buyur-
duklar› seyf resminde âlât-i harb ve has›r
seccade. Aded: 1
Bezm-i âlem Vâlide Sultân hazretlerinin te-
berrük buyurduklar› sadefkârî çekmece de-
rûnunda mevdû‘ lihye-i sa‘âdet. Aded: 1
Tonbak buhurdân ma‘a gülabdân . Aded: 1
‹htisab Nâz›r› esbâk Osman Bey’in teberrük
eyledi¤i çekmece derûnunda mevdû‘ lihye-i
sa‘âdet. Aded: 1
Mekke-i mükerreme kâd›s› esbâk Hamid
Molla’n›n teberrük eyledi¤i sadefkârî 
çekmece derûnunda lihye-i sa‘âdet. Aded: 1
Gö¤üz atlas ve yeflil çuka üzerine s›rma iflle-
me ve yaz›l› atîk pûflîde perde. Parça: 7
Sultân Ahmed Hân-› Evvel hazretlerinin te-
berrük buyurduklar› etraf› yaz›l› ve gümüfl
bürülü ibriflim saçakl› atîk kisve-i flerîf.
Aded: 1
Acemkârî yaz›l› sar› sagîr ve kebîrce su tas›.
Aded: 3
Dârü’s-sa‘âde a¤as› esbâk Bilâl A¤a’n›n vaz‘
eyledi¤i altun yald›zl› vasat k›t‘a su tas›.
Aded: 2
Dürrîzâde Abdullah Efendi’nin teberrük ey-
ledi¤i kebîr köhne nuhâs gü¤üm ma‘a kapak.
Aded: 2
Emine Han›m’›n vaz‘ eyledi¤i vasat k›t‘a nu-
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hâs gü¤üm ma‘a kapak. Aded: 1
Mustafa A¤a’n›n kezalik vakf eyledi¤i nuhâs
gü¤üm ma‘a kapak. Aded: 1
Hazîne vekîli Said A¤a’n›n teberrük eyledi¤i
nuhâs üzerine yald›zl› sebil maflrabas›. Çift:
1
Acemkârî tutya alaca yald›zl› karpûzî maflra-
ba. Aded: 1
Sultân Ahmed Hân hazretlerinin teberrükle-
ri mâi tafl kakmal› atîk ceviz avîze. Aded: 1
Sadefkârî atîk avîze. Aded: 1
S›rça tafl kakmal› somaki sagîr avîze. Aded: 1
Yumurta resminde billur tek avîze. Aded: 1
Sagîr ceviz köhne ask›. Aded: 1
Barut kapa¤› resminde ceviz köhne ask›.
Aded: 1
SSiillââhhddâârr AAllii AA¤¤aa’’nn››nn vvaakkff eeyylleeddii¤¤ii eevvâânnii--ii
nnuuhhââssiiyyyyee
Sagîr gü¤üm. Aded: 1
fierbet bâdiyesi. Aded: 2
Karpuzî fierbet maflrûpas›. Aded: 4
Karavana. Aded: 8
Mankal ma‘a tâbe. Aded: 17
TTüürrbbee--ii hhaazzrreett--ii mmüüflflâârrüünn--iilleeyyhhddee mmeevvddûû‘‘ vvee
mmuu‘‘aallllaakk oollaann kkeebbîîrr vvee ssaaggîîrr aallttuunn aavvîîzzeelleerriinn
eeflflkkââll vvee mmiikkddâârrllaarr›› bbeeyyâânn oolluunnuurr
Sultân Selim Hân-› Sâlis hazretlerinin teber-
rük buyurduklar› befl bin yedi yüz seksen gu-
rufl k›ymetlü cevâhir ile müzeyyen uçlar›
zümrüdlü on alt› aded püsküllü altun avîze.
Aded: 1, Dirhem: 548
Mihriflah Vâlide Sultân hazretlerinin kezalik
teberrük buyurduklar› dört bin sekiz yüz el-
li befl gurufl k›ymetlü cevâhir ile müzeyyen
uçlar› zümrüdlü on iki püsküllü altun avîze.
Aded: 1, Dirhem: 543
Sagîr altun kandil. Aded: 1, Dirhem: 88
Pirûze kakmal› yakud ve zümrüd tafll› altun
avîzeli gülabdân ma‘a zincir. Aded: 1, Dir-
hem: 186
Maflrûpa resminde altun avîze ma‘a zincir.
Aded: 1, Dirhem: 335
Def‘a vasat maflrûpa resminde altun kandil
ma‘a sîm zincir. Aded: 1, Dirhem: 115
Def‘a müflebbek oymal› altun avîze ma‘a zin-
cir. Aded: 1, Dirhem: 190
SSîîmm üüzzeerriinnee yyaalldd››zzll›› oollaann aavvîîzzeelleerr bbeeyyâânn oolluu--
nnuurr
Buhûrdân resminde müflebbek avîze ma‘a

zincir. Aded: 1, Dirhem: 1500
Def‘a müflebbek oymal› avîze ma‘a zincir.
Aded: 1, Dirhem: 350
Def‘a müflebbek oymal› avîze ma‘a zincir.
Aded: 1, Dirhem: 190
Kandil resminde sîm avîze ma‘a zincir.
Aded: 1, Dirhem: 130
‹brik resminde def‘a sîm avîze  ma‘a zincir.
Aded: 1, Dirhem: 225
Fanus resminde alt› köfleli direkli def‘a sîm avî-
ze ma‘a zincir. Aded:1, Dirhem: 355
Def‘a müflebbek som kakmal› kebîrce avîze
ma‘a zincir. Aded: 1, Dirhem: 340
Def‘a müflebbek som kakmal› sîm avîze ma‘a
zincir. Aded: 1, Dirhem: 185
Def‘a maflrûpa resminde yakut tafl ile müzey-
yen avîze ma‘a zincir. Aded: 1, Dirhem: 87.5
Sagîr ask›l› gülabdân ma‘a zincir. Aded: 1,
Dirhem: 13
DDeeff‘‘aa ssââddee ssîîmm mmuu‘‘aallllaakk aavvîîzzeelleerr bbeeyyâânn oolluu--
nnuurr
Sanduka-i flerîfenin üzerinde mu‘allak Mihri-
flah Vâlide Sultân Türbe-i flerîfesinden nakl
olunan saks› resminde kebîr sîm avîze ma‘a
zincir. Çift: 1, Dirhem: 3850
Meflrûpa resminde müflebbek oymal› kebîr ask›
ma‘a zincir. Aded: 1, Dirhem: 596
Def‘a müflebbek oymal› kebîr ask› ma‘a zin-
cir. Aded: 1, Dirhem: 432
Def‘a müflebbek oymal› püsküllü avîze ma‘a
zincir. Aded: 1, Dirhem: 262
Def‘a müflebbek oymal› kebîr sîm püsküllü avî-
ze ma‘a zincir. Aded: 1, Dirhem: 396
Def‘a oymal› saks› resminde avîze ma‘a zin-
cir. Aded: 1, Dirhem: 352
Def‘a sagîr oymal› kandil ma‘a zincir. Aded:
1, Dirhem: 38
Def‘a müflebbek oymal›  ve tarafeyni tu¤ral›
sîm püsküllü avîze ma‘a zincir. Aded: 1, Dir-
hem: 450
Def‘a müflebbek oymal› kebîr avîze ma‘a zin-
cir. Aded: 1, Dirhem: 215
Def‘a müflebbek oymal› avîze ma‘a zincir.
Aded: 1, Dirhem: 200
Def‘a müflebbek oymal› kebîrce avîze ma‘a
zincir. Aded: 1, Dirhem: 268
Def‘a müflebbek oymal› avîze ma‘a zincir.
Aded: 1, Dirhem: 100
Def‘a müflebbek oymal› ask› ma‘a zincir.
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Aded: 1, Dirhem: 103
Def‘a müflebbek oymal› avîze ma‘a zincir.
Aded: 1, Dirhem: 145
Def‘a müflebbek oymal› avîze ma‘a zincir:
Aded: 1, Dirhem: 105
Def‘a müflebbek oymal› avîze ma‘a zincir.
Aded: 1, Dirhem: 77
Def‘a müflebbek oymal› ask› ma‘a zincir.
Aded: 1, Dirhem: 64
Def‘a kandil resminde avîze ma‘a zincir.
Aded: 1, Dirhem: 87
Def‘a oymal› müflebbek avîze ma‘a zincir.
Aded: 1, Dirhem: 59
Def‘a müflebbek oymal› avîze ma‘a zincir.
Aded: 1, Dirhem: 103
Def‘a müflebbek oymal› avîze ma‘a zincir.
Aded: 1, Dirhem: 160
Def‘a oymal› kandil resminde ask› ma’a zin-
cir. Aded: 1, Dirhem: 38
Def‘a oymal› kandil resminde ask› ma‘a zin-
cir. Aded: 1, Dirhem: 37
Def‘a oymal› kandil resminde ask› ma‘a zin-
cir. Aded: 1, Dirhem: 32 
Def‘a oymal› sagîr avîze ma‘a zincir. Aded:
46, Dirhem: 46
Def‘a meflrupa resminde ask› ma‘a zincir.
Aded: 1, Dirhem: 108
Def‘a yumurta resminde oymal› kebîr ask›
ma‘a zincir. Aded: 1, Dirhem: 210
Def‘a yumurta resminde kebîrce ask› ma‘a
zincir. Aded: 1, Dirhem: 197
Def‘a yumurta resminde kebîrce ask› ma‘a
zincir. Aded: 1, Dirhem: 212
Türbe-i müflârün-ileyhde köfleler[de] vâki‘
som saks› resminde sîm kakmal› kebîr ask›.
Aded: 1, Dirhem: 1112
Billur fanus resminde som kakmal› kebîr
def‘a avîze ma‘a zincir. Aded: 1, Dirhem:
1065
Def‘a som kakmal› kebîr avîze ma‘a zincir.
Aded: 1, Dirhem: 1050
Def‘a billur fanus resminde som kakmal› ke-
bîr ask› ma‘a zincir. Aded: 1, Dirhem:  1100
Def‘a som kakmal› kebîr avîze ma‘a zincir.
Aded: 1, Dirhem: 959
Def‘a som kakmal› kebîr avîze ma‘a zincirli.
Aded: 1, Dirhem: 1100
Çin küpü resminde alaca yald›zl› kebîr def‘a
avîze ma‘a zincir. Aded: 1, Dirhem: 893

Def‘a müflebbek kakmal› kebîr avîze ma‘a
zincir. Aded: 1, Dirhem: 900
Def‘a müflebbek oymal› ve kakmal› püsküllü
kebîrce avîze ma‘a zincir. Aded: 1, Dirhem:
655
Def’a müflebbek oymal› ve kakmal› püsküllü
kebîrce avîze ma‘a zincir. Aded: 1, Dirhem:
840
Meflrupa resminde kabaral› vasat avîze ma‘a
zincir. Aded: 1, Dirhem: 234
Def‘a müflebbek oymal› püsküllü kebîr ask›
ma‘a zincir. Aded: 1, Dirhem: 468
Def‘a müflebbek oymal› kebîr ask› ma‘a zin-
cir. Aded: 1, Dirhem: 369
Meflrupa resminde oymal› kebîr avîze ma‘a
zincir. Aded: 1, Dirhem: 278
Def‘a meflrupa resminde oymal› kebîrce avî-
ze ma‘a zincir. Aded: 1, Dirhem: 235
Türbe-i müflârün-ileyhin kapus› üzerinde
mu‘allak top resminde som avîze ma‘a zincir.
Aded: 1, Dirhem: ...
Yar›m kürevârî oymal› sagîr ask› ma‘a zincir.
Aded: 1
Sîm yald›zl› sagîr buhurdân resminde mü-
ceddeden vaz‘ olunan ask› ma‘a zincir. Aded:
1
Sultân Mustafa Hân vâlidesi Vâlide Sultân
hazretlerinin vaz‘ ve vakf eyledi¤i vasat sîm
buhurdân. Aded: 1
Mustafa Nâilî Pafla kerîmesi Selime Ha-
n›m’›n rûhiçün vaz‘ eyledi¤i sîm su tas› ma‘a
sîm zincir. Aded: 1
Türbe-i müflârün-ileyhde cennetmekân Sul-
tân ‹brahim Hân hazretlerinin vaz‘ buyur-
duklar› kebîr sîm flamdan ma‘a g›laf. Aded: 1,
Dirhem: 6733
Yine müflârün-ileyhin vakf eyledi¤i kadem-

i sa‘âdetleri taraf›nda olan sîm kebîr flamdan
ma‘a g›laf. Aded: 1, Dirhem: 6915
Merhûm Alâeddin Pafla’n›n teberrük buyur-
duklar› sîm sagîr flamdan ma‘a ceviz iskele.
Aded: 1, Dirhem: 778
Dâmâd-› fiehryârî ‹brahim Pafla Kethüdâs›
Mehmed A¤a’n›n teberrük eyledi¤i kebîrce
sîm flamdan. Aded: 1, Dirhem: 2000
Kapudân-› Deryâ Mustafa Pafla’n›n teberrük
eyledi¤i kebîrce sîm flamdan. Aded: 1, Dir-
hem: 1870
Sadr-› esbâk merhûm Ziya Yusuf Pafla’n›n te-
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berrük eyledi¤i sîm vasat flamdan. Çift: 1,
Dirhem: 2100
Sulthan Ahmed Hân kerîmesi merhûme Fat-
ma Sultân hazretlerinin teberrük eyledi¤i
vasat sîm flamdan. Aded: 1, dirhem: 600
Merhûme Emetullah Baflkad›n hazretlerinin
teberrük eyledi¤i sîm vasat flamdan. 
Aded: 1, Dirhem: 600
Merhûme Sâliha Sultân hazretlerinin teber-
rük eyledi¤i sîm vasat flamdan. Aded: 1, Dir-
hem: 450
Fahrî Sultân hazretlerinin teberrük eyledi¤i
sagîrce flamdan. Çift: 1, dirhem: 550
Cennetmekân Sultân Selim Hân-› Sâlis haz-
retlerinin teberrük buyurduklar› on direkli
ve on kafesli dört babal› ve bir sîm sorguclu
flebeke-i mu‘amele
fiamdan vaz‘›çün dört direkli sîm kaplama
kapu taraf›n›n mum bend olunacak mahall
sagîr sîm buhur flamdan›. Aded: 1
Nüshavârî billur ask› derûnunda yeflil kamîs-
i sa‘adet k›t‘as›: 1
TTüürrbbee--ii mmüüflflâârrüünn--iilleeyyhh ssooffaass››nnddaa mmeevvccûûdd
MMeessââhhiiff vvee BBuuhhâârrîî--ii flfleerrîîffee vvee ssââiirree zziikkrr vvee bbee--
yyâânn oolluunnuurr
Cennetmekân merhûm Sultân Ahmed Hân-
› Evvel hazretlerinin hatt›yla bir sat›r› altun
ve bir sat›r› mürekkeb dokuz sat›rl› kebîr
müzehheb Mushaf-› flerîf ma‘a ceviz rahle.
Cild: 1
Cennetmekân Ebû’l-Feth Sultân Mehmed
Hân hazretlerinin teberrükler olan a‘lâ nesih
hattla baz› mahalleri müzehheb onbir sat›rl›
vasat k›t‘a Mushaf-› flerîf. Cild: 1
Merhûm Rüstem Pafla’n›n teberrük eyledi¤i
a‘lâ nesih hattla ondört sat›rl› müzehheb vasat
k›t‘a Mushaf-› flerîf. Cild: 1
A‘lâ nesih hattla onbir sat›rl› baz› mahalleri
müzehheb vasat k›t‘a Mushaf-› flerîf. Cild: 1
Safay›cihan Kad›n’›n vakf eyledi¤i nesih
hattla onbir sat›rl› aklil iflleme vasat k›t‘a
Mushaf-› flerîf. Cild: 1
A‘lâ nesih hattla müzehheb onüç sat›rl› vasat
k›t‘a Mushaf-› flerîf ma‘a rahle. Cild: 1
fiöhretfeza kalfa’n›n rûhiçün nesih hattla va-
sat k›t‘a onbefl sat›rl› vak›f Mushaf-› flerîf
ma‘a rahle. Cild: 1
Hazînedârzâde Abdullah Pafla’n›n teberrük
eyledi¤i on üç sat›rl› nesih hatla vasat k›t‘a

Mushaf-› flerîf. Cild: 1
Fâtih Sultân Mehmed Hân hazretlerinin
vakf eyledi¤i a‘lâ nesih hattla dokuz sat›rl›
müzehheb vasat k›t‘a eczâ-y› flerîfe. Aded:
30. Çekmece: 1
Dârü’s-sa‘âde a¤as› Bilâl A¤a’n›n vakf eyledi-
¤i bir k›t‘a sand›k derûnunda nesih hatla do-
kuz sat›rl› def‘a eczâ-i flerîfe. Aded: 30
EEnnddeerrûûnn--›› HHüümmââyyûûnn’’ddaa SSuullttâânn AAhhmmeedd HHâânn
KKüüttüübbhhâânneessii’’nnddeenn bbââ--iirrââddee--ii sseenniiyyyyee nnaakkll
bbuuyyuurruullaann BBuuhhâârrîî--ii flfleerrîîfflleerr bbeeyyâânn oolluunnuurr
Âdi nesih hattla yi¤irmidokuz sat›rl› vasat
k›t‘a Buhârî-i flerîf. Cild: 1
Def‘a nesih hatla yi¤irmibefl sat›rl› müzeh-
heb vasat k›t‘a Buhârî-i flerîf. Cild: 1
Def‘a âdi nesih hattla yi¤irmidokuz sat›rl›
müzehheb vasat k›t‘a Buhârî-i flerîf. Cild: 1
Âdi nesih hatla yi¤irmiyedi sat›rl› müzehheb
vasat k›t‘a Buhârî-i flerîf. Cild: 1
Âdi nesih hattla otuzyedi sat›rl› müzehheb
vasat k›t‘a Buhârî-i flerîf. Cild: 1
Âdi hattla yi¤irmiyedi sat›rl› müzehheb va-
sat k›t‘a Buhârî-i flerîf. Cild: 1
Ta‘lik hattla otuzüç sat›rl› sagîr k›t‘a Buhârî-i
flerîf. Cild: 1
EEflflyyââ--ii ssââiirree zziikkrr vvee bbeeyyâânn oolluunnuurr
Fanus resminde kakmal› sîm som kebîr ask›
ma‘a püskül. Aded: 1, Dirhem: 1055
Def‘a fanus resminde kakmal› sîm som ask›
ma‘a püskül ve zincir. Aded: 1, Dirhem: 812
Def‘a fanus resminde ve kakmal› sîm som ke-
bîr avîze ma‘a zincir. Aded: 1, Dirhem: 580
Dâmâd-› fiehryârî ‹brahim Pafla mahdûmu
Mehmed Hurflid Pafla’n›n vakf eyledi¤i kebîr
sîm flamdan. Aded: 1, Dirhem: 2000
Billur fanus resminde sîm som kebîr ask› ma‘a
püskül ve zincir. Aded: 1, Dirhem: 585
Def‘a fanus resminde kakmal› sîm som kebîr
ask› ma‘a püskül. Aded: 1, Dirhem: 808
Def‘a fanus resminde kakmal› sîm som kebîr
ask› ma‘a püskül. Aded: 1, Dirhem: 135
Bezmiâlem Vâlide Sultân’›n vakf eyledi¤i ye-
di mumlu sîm ask› avîze. Aded: 1, Dirhem:
2400
Harem-i flerîf kapus› önünde kebîr sîm bu-
hurdânl›k resminde avîze. Aded: 1, Dirhem:
...
La‘lîzâde merhûmun vakf eyledi¤i alt› mum-
lu pirinç sar› ask›. Aded: 1
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Pirinç kuflakl› billur fanus ask›. Aded: 8
Çalar-› kebîr nâm saat ma‘a kubur. Aded: 1
Acemkârî yaz›l› tonbak su tas›. Aded: 5
Köhne gülâbdân. Aded: 1
Buhurdân: Aded: 2
Türbedâr Mustafa Efendi’nin vakf eyledi¤i
nuhâs vasat sini. Aded: 1, maflrupa: 2
fieyhülislâm-› esbâk merhûm Dürrîzâde Ab-
dullah Efendi’nin vakf eyledi¤i nuhâs vasat
meflrupa. Aded: 1
Nuhâs kapakl› vasat meflrupa. Aded: 1
Ashâb-› hayrâtdan Hüseyin A¤a’n›n vakf ey-
ledi¤i nuhâs abdest le¤eni. Aded: 1, ma‘a ib-
rik. Aded: 1
Zât-› hümâyûna mahsus f›nd›kî renginde
parlak flalâkî üzerine ‹ranî k›labdanl› iflleme
ve saçakl› seccade ma‘a bo¤ça. Aded: 1
Halebkârî sîm dökmeli seccade. Aded: 1
K›labdân ifllemeli müsta‘mel gö¤ez atlas ib-
riflim saçakl› seccade. Aded: 1
Gö¤ez marinoz üzerine ifllemeli etraf› k›lab-
dan ile mahlût saçakl› seccade. Aded: 1
Arak›yye iflleme seccade: Aded: 1
Müsta‘mel hal› seccade. Aded: 1
Türbedârlardan nöbetci bulunan efendilere
mahsûs erkân minderi: 2, yasd›k: 2
Sadefkârî mevlid-i flerîf k›raatine mahsûs
rahle: 1
Gördeskârî gü¤ez mâilî kaliçe. Aded: 1
Taflra kapudan duhûl olundukda tarîkde mef-
rûfl Gördeskârî gü¤ezli kaliçe. Aded: 1
TTüürrbbeeddâârr--›› eevvvveell EEffeennddii’’yyee mmaahhssûûss ooddaaddaa
mmeevvccûûdd eeflflyyââ
K›t›k müsta‘mel çatma yasd›k: Aded: 1
Çuka müsta‘mel mak‘ad. Aded: 1
Yün memlû çuka koltuk yasd›¤›. Aded: 3
Sagîr yün minder. Aded: 4
Silâhdâr Ali A¤a’n›n pirinç üzerine flamdan.
Aded: 2
Kebîr le¤en. Aded: 1
Sagîr pirinç flamdan. Aded: 2
Mustafa Efendi’nin vakf eyledi¤i le¤en ma‘a
ibrik. Aded: 1
Nuhâs kebîrce florba tas›. Aded: 1
NNööbbeett OOddaass››’’nnddaa mmeevvccûûdd eeflflyyaa
K›t›k Damasko müsta‘mel yasd›k. Aded: 8
Koltuk. Aded: 3
Yün minder. Aded: 2
Ot minder. Aded: 1

Nuhâs kebîrce mankal. Aded: 1
Köhne mak‘ad. Aded: 2
Bevvâb Ali A¤a ibn-i Halil’in bu def‘a mü-
ceddeden vakf eyledi¤i beyân flüd nuhâs sa-
gîr ve kebîr kahve gü¤ümü. Aded: 2, Kandil
tathîriçün nuhâs karavana. Aded: 1
Türbe-i Hazret-i müflârün-ileyhde mevcûd
mesâhif ve teberrükât ve eflyâ-i sâire-i mu-
harrere-i mezkûre cânib-i Nezâret-i Evkâf-›
Hümâyûn’dan mürsel tahrîrine me’mûr olan
sernâme-i defterde isimleri mezkûr efendiler
ma‘rifetleri ve ma‘rifet-i çâkerânemle tahrîr
ve mu‘âyene olma¤la eflya-i muharrere-i
mezkûre türbe-i müflârün-ileyhde el-yevm
mevcûde bulundu¤undan bi’l-emâne h›fz›na
herbirimiz müte‘ahhid olduklar›m›z› mübey-
yen iflbu mahalle flerh verilüb temhîr olundu

CCââmmii‘‘--ii flfleerrîîff ddeerrûûnnuunnddaa mmeevvccûûdd mmeessââhhiiff--ii
flfleerrîîffee vvee eeflflyyââ--ii ssââiirreenniinn mmiikkddâârr›› bbeeyyâânn oolluu--
nnuurr
Nesih hattla onbir sat›rl› müzehheb vasat
k›t‘a el-Hâc Genca¤a o¤lu ‹brahim Efen-
di’nin vakf eyledi¤i Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Âdi nesih hattla onüç sat›rl› vasat k›t‘a Üm-
mügülsüm Hâtûn’un vakf eyledi¤i aklil iflle-
me Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Nesih hattla âyet bafllar› müzehheb onüç sa-
t›rl› kebîrce Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Mehmed bin Aliyyü’r-Rûmî hatt›yla müzeh-
heb onüç sat›rl› kebîrce Mushaf-› flerif. K›t‘a:
1
A‘lâ nesih hattla müzehheb onbir sat›rl› ke-
bîr Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Reisü’l-Bevvâbîn ‹brahim Efendi kerîmesi
Fatma Han›m’›n vakf eyledi¤i a‘lâ nesih hatt-
la müzehheb onüç sat›rl› kebîrce Mushaf-›
flerîf. K›t‘a: 1
Tunus Vâlisi Muhammedü’l-Haftî’nin vakf
eyledi¤i a‘lâ nesih hattla müzehheb onbefl
sat›rl› kebîr mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
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Hâf›z Mehmed sülüs hatt›yla dokuz sat›rl›
müzehheb kebîr Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
El-Hâc Kâs›m arab hatt›yla dokuz sat›rl›
gayr-i müzehheb vasat k›t‘a Mushaf-› flerîf.
K›t‘a: 1
Mehmed bin el-Hâc Devletflâh efl-fiirâzî
hatt›yla dokuz sat›rl› gayr-i müzehheb vasat
Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
G›yâseddinü’l-Hüseyin nesih hatt›yla gayr-i
müzehheb onbir sat›rl› vasat Mushaf-› flerîf.
K›t‘a: 1
Vasat nesih hattla onbir sat›rl› gayr-i mü-
zehheb Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Bâ-hüsn-i hatt Mehmed bin Abdullah bin
Ahmedü’l-Ensârî onbir sat›rl› müzehheb va-
sat mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Arab hatt›yla gayr-i müzehheb onüç sat›rl›
vasat Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Hüsn-i hattla onbir sat›rl› âyet bafllar› mü-
zehheb vasat Mushaf-› flerîf. K›t‘a: 1
Rüstem Pafla’n›n vakf eyledi¤i a‘lâ hüsn-i
hattla onbir sat›rl› müzehheb kebîr mushaf-›
flerîf. K›t‘a: 1
Es-Seyyid Mustafa amelî saat ma‘a kubur.
Aded: 1
Minber-i flerîf üzere sîm vasat alem. Aded: 1
Pertevniyal Vâlide Sultân hazretlerinin mü-
ceddeden teberrük buyurduklar› Fars çalar
saat ma‘a kubur. Aded: 1
Câmi‘-i müflârün-ileyhin harem-i flerîf havl›-
s›nda kâin flebekenin çar köflesinde Kapu-
dân-› sâb›k Mehmed Ali Pafla’n›n teberrükle-
ri olan yald›zl› tas. Aded: 4
MMaahhffiill--ii hhüümmââyyûûnnddaa mmeevvccûûdd eeflflyyââdd››rr kkii zziikkrr
oolluunnuurr
Penbe mahlû kebîr taht-› hümâyûn minderi.
Aded: 1
Üzerinin penbe mahlû çiçekli canfes fliltesi.
Aded: 1
Penbe mahlû canfes yasd›k. Aded: 3
Koltuk yasd›¤›. Aded: 1
Yüz yasd›¤›. Aded: 1
Beyaz batiste pûflîde. Aded: 1
Etraf› saçakl› gö¤ez pencere perdesi. Aded:
4
Yazma saçakl› kapu perdesi parça. Aded: 2
Gördeskârî kaliçe. Aded: 1
Yazl›k mor flalâkî üzerine k›labdan ifllemeli ve
saçakl› seccade ma‘a bo¤ça. Aded: 1

Tophâne’de Câmi‘-i Nusret’den nakl olunan
alt› mumlu billur avîze. Aded: 1
AAbbddeesstt OOddaass›› ddeerrûûnnuunnddaa mmeevvccûûdd eeflflyyaadd››rr kkii
zziikkrr oolluunnuurr
Penbe mahlû kebîr minder. Aded: 1
Beyaz üzerine çatma yar›m mak‘ad ma‘a ha-
rîr saçak. Aded: 1
Çiçekli kumru gö¤sü canfes flilte. Aded: 1
Penbe mahlû çatma yasd›k. Aded: 5
Canfes koltuk yasd›¤›. Aded: 2
Yüz yasd›¤›. Aded: 2
Beyaz pesend iflleme ve etraf› saçakl› pence-
re perdesi. Aded: 4
H›nnâbî ...         etraf› saçakl› pencere per-
desi. Aded: 4
Kapu perdesi. Aded: 1
Abdesthâne kapus› perdesi. Aded: 1
Konsol. Aded: 1
Vasat mir’at. Aded: 1
Gö¤ez ipekli kalibrede koltuk. Aded: 1
Sandalye. Aded: 4
Batista perde. Aded: 6
Yazma yar›m pencere perdesi. Aded: 12
Nuhâs abdest le¤eni. Aded: 1
‹brik. Aded: 2
Haftal›k ta‘bir olunan paf pencere perdesi
parça. Aded: 30
Karpuzî billur asma kandil ma‘a zincir.
Aded: 3
Orta kiçesi. Aded: 1

MMuuvvaakkkkiitthhâânnee ddeerrûûnnuunnddaa mmeevvccûûdd eeflflyyaadd››rr kkii
zziikkrr oolluunnuurr
‹ngilizkârî nâm saat ma’a ceviz kubur. Aded:
1
Def‘a ‹ngilizkârî nâm kebîr saat ma‘a mir’atl›
kubur. Aded: 1
Nemçekârî nâm saat ma‘a maden kubur.
Aded: 1
Yün memlû minder. Aded: 1
Gö¤ez damasko mak‘ad. Aded: 1
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Koltuk yasd›¤›. Aded: 7
Def‘a koltuk yasd›¤›. Aded: 1

MMüüeezzzziinn vvee kkaayyyyuumm eeffeennddiilleerree mmaahhssûûss ooddaa--
nn››nn eeflflyyââss›› bbeeyyâânn oolluunnuurr
Müsta‘mel ‹ngilizkârî nâm saat ma‘a kubur.
Aded: 1
Yün memlû minder. Aded: 1
Köhne mak‘ad. Aded: 1
Müsta‘mel damasko yasd›k. Aded: 8
Nuhâs mankal ma‘a tâbe. Aded: 1
‹smail Efendi’nin vakf eyledi¤i sagîr su mafl-
rubesi. Aded: 1
Merhûm Gümrükcü Osman Pafla’n›n mev-
lûd-› flerîf k›raatiçün vakf eyledi¤i evânî-i
nuhâsiyye. Nuhâs bâdiye. Aded: 2, Gü¤üm
ma‘a kapak. Aded: 2, Marûpa. Aded: 4

‹‹mmaamm eeffeennddiilleerree mmaahhssûûss ooddaa ddeerrûûnnuunnddaa
mmeevvccûûdd eeflflyyaadd››rr zziikkrr oolluunnuurr
Yün memlû minder. Aded: 2
Müsta‘mel damasko mak‘ad. Aded: 2
Müsta‘mel çatma yasd›k. Aded: 7
Damasko koltuk. Aded: 1
Nuhâs mankal ma‘a tahta. Aded: 1

VVaakkff--›› mmüüflflâârrüünn--iilleeyyhhiinn aattîîkk iimmâârreettii ddeerrûû--
nnuunnddaa mmeevvccûûdd eeflflyyaadd››rr kkii zziikkrr oolluunnuurr
Kebîr kazgan. Aded: 2
Kebîr ekfli afl kazgan›. Aded: 1
Orta yedek kazgan›. Aded: 2
Sagîr kazgan. Aded: 1
Cenaze kazgan›. Aded: 1
Kebîr bakraç. Aded: 1
Sagîr bakraç. Aded: 1
Kefce. Aded: 1
Pilav timur›. Aded: 3
Sacaya¤›. Aded: 1
Köhne kefgir. Aded: 1
Balta. Aded: 1
Timur kürek. Aded: 1

AAttîîkk ‹‹mmâârreett vvaakkff›› ooddaass››nnddaa mmeevvccûûdd eeflflyyaadd››rr
kkii zziikkrr oolluunnuurr
Yün memlû minder. Aded: 3
Köhne mak‘ad. Aded: 3
Köhne mosko bezi yasd›k. Aded: 12
Koltuk. Aded: 4
Köhne basma pençere perdesi. Aded: 7
Nuhâs mankal. Aded: 1
Kebîr sini. Aded: 1
Le¤en ma‘a ibrik. Aded: 1
Nuhâs cezbe. Aded: 1
Fincan. Aded: 6

MMeerrhhûûmm HHaacc›› BBeeflfliirr AA¤¤aa TTüürrbbee--ii flfleerrîîffeessii ddee--
rrûûnnuunnddaa mmeevvccûûdd eecczzââ vvee eeflflyyaa bbeerr--vveecchh--ii ââttîî
zziikkrr oolluunnuurr
Nesih hattla müflârün-ileyhin kendi vakf› ola-
rak dokuz sat›rl› eczâ-i flerîfe. Aded: 18
Atîk çalar saat. Aded: 1
‹nce çubuklu sanduka-i flerîf üzerinde mefrûfl
ince armal› bütün fermâyifl flal. Aded: 1, ve-
râ’: 4
Sadefkârî sand›k. Aded: 1. Oniki adedi nok-
san oldu¤u
Sanduka-i flerîf üzerinde mefrûfl beyt-i flerîf
ortüsü. Aded: 1
Yeflil köhne sanduka-i flerîf pûflîdesi. Aded: 1
Gördüskârî kaliçe parça. Aded: 2
Pirinç vasat flamdan. Aded: 2
Müflârün-ileyhin vakf›ndan sebîl içün nuhâs
maflrube ma‘a zincir. Aded: 2
Uflflâkî hal› seccade. Aded: 2
Kapudân-› deryâ ve dâmâd-› fiehryârî Meh-
med Ali Pafla hazretlerinin vaz‘ eyledi¤i mü-
flârün-ileyhin havl›s›nda flebekenin çarköfle-
de altun yald›zl› tas ma‘a zincir. Aded: 4
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HHaazzrreett--ii HHââlliidd rraadd››yyaallllaahhuu aannhh cciivvâârr››nnddaa
MMiihhrriiflflaahh VVââlliiddee SSuullttâânn ttââbbee sseerraahhaa hhaazzrreettllee--
rriinniinn ttüürrbbee--ii flfleerrîîffee vvee iimmâârreett--ii ââmmiirreelleerrii vvee
hhaayyrrââtt--›› ssââiirreelleerriinnddee mmeevvccûûdd mmeessââhhiiff--ii flfleerrîîffee
vvee eeflflyyaa--ii ssââiirreenniinn mmüüffrreeddaatt ddeefftteerriiddiirr kkii bbeerr--
vveecchh--ii ââttîî zziikkrr oolluunnuurr
Hazîne-i hümâyûn hademesinden Halil
Efendi hatt›yla müzehheb oniki sat›rl› vasat
k›t‘a Mushaf-› flerîf ma‘a som sadefkârî rahle.
Aded: 1
Hâlid ibn-i ‹smail hatt›yla onbir sat›rl› kebîr-
ce müzehheb a‘lâ mushaf-› flerîf ma‘a sadef-
kârî rahle. Aded: 1
Abdullahü’z-Zihnî hatt›yla müzehheb on bir
sat›rl› kebîrce k›t‘a Mushaf-› flerîf ma‘a som
sadefkârî rahle. Aded: 1
Mehmedü’l-Vasfî hatt›yla derûnu türkî tercü-
meli müzehheb dokuz sat›rl› vasat k›t‘a Mus-
haf-› flerîf ma‘a sadefkârî rahle. Aded: 1
Cezayirli merhûm Hasan Pafla vakf› olub Le-
vend Çiftli¤i’nden nakl buyurulan a‘lâ nesih
hattla müzehheb onbir sat›rl› vasat k›t‘a
Mushaf-› flerîf ma‘a rahle. Aded: 1
Celî hatla yedi sat›rl› kebîr k›t‘a Delâilü’l-
Hayrât ve fievâriku’l-Envâr. Cild: 1
Ceviz ayakl› sand›k derûnunda a‘lâ nesih
hatla müzehheb onbir sat›rl› eczâ-i flerîfe.
Cild: 30
Som sadefkârî  sand›k derûnunda mevcûd ne-
sih hattla müzehheb onbir sat›rl› vasat k›t‘a di-
¤er eczâ-i flerîfe. Cild: 30
Sadefkârî dolab derûnunda lihye-i sa‘âdet-i
hazret-i Nebî aleyhisselâm. K›t‘a: 1, S›rma
iflleme ve yaz›l› pûflîdesi: 1
Etraf› sîm kaplama nushavârî hacerü’l-müte-
kellim. K›t‘a: 1
Yeflil atlas üzerine sîm ifllemeli kelime-i tev-
hid levhas› ve müzehheb hadîs-i flerîf levha-
s›. K›t‘a: 2
Siyah kadife üzerine s›rma ifllemeli ve yaz›l›
müflârün-ileyhan›n sandukas› pûflîdesi.
Aded: 1
Yeflil ve siyah üzerine s›rma iflleme ve yaz›l›
beyt-i flerîf pûflîdesi. Aded: 1
Gö¤ez ve siyah ve beyaz çubuklu marpucu
fermâyifl flal. Aded: 1, Tûlen verâ’: 4.5, Ar-
zen: 2
Beyaz ve gö¤ez ve sar› sopal› fermâyifl flal
top. Aded: 1, Tûlen: 4.5, Arzen: 2

Som sadefkârî flebeke. Aded: 1
Sîm flamdan bilezik ve çubuk kollar›. Çift: 1,
Dirhem: 4400
TTüürrbbee--ii mmüüflflâârrüünn--iilleeyyhhaaddaa mmeeddffûûnnee mmeerrhhûû--
mmee HHaaddîîccee SSuullttâânn hhaazzrreettlleerriinniinn mmeeffrrûûflflââtt››
zziikkrr oolluunnuurr
Siyah kadife üzerine s›rma ifllemeli sanduka
pûflîdesi. Aded: 1
Siyah ve yeflil ve gö¤ez üzerine s›rma iflleme
ve yaz›l› beyt-i flerîf pûflîdesi. Aded: 1
‹nce çubuklu R›zâyî mermâyifl flal. Top: 1,
Tûlen: 4.5, Arzen: 2
‹yneli sopal› armal› femâyifl flal. Top: 1, Tû-
len: 4.5, Arzen: 2
Sîm kollu ve kuflakl› vasat k›t‘a sîm flamdan.
Çift: 1, Dirhem: 4200
TTüürrbbee--ii mmüüflflâârrüünn--iilleeyyhhaaddaa mmeeddffûûnnee mmeerrhhûû--
mmee BBeeyyhhaann SSuullttâânn hhaazzrreettlleerriinniinn mmeeffrrûûflflââtt››
zziikkrr oolluunnuurr
Siyah kadife üzerine s›rma ifllemeli sanduka
pûflîdesi. Aded: 1
Sar› ve beyaz çubuklu fermayifl flal. Top: 1,
Tûlen: 4.5, Arzen: 2
Elvan ince çubuklu befl parçal› fermâyifl flal
top. Aded: 1, Tûlen: 2.5, Arzen: 2
Sîm kollu bilezikli saks› resminde vasat k›t‘a
sîm flamdan. Çift: 1, Dirhem: 3200
Türbe-i mezkûre derûnunda mefrûfl Uflflak-
kârî müsta‘mel hal› parça. Aded: 3
Gördüskârî seccade. Aded: 1
Batista pencere perdesi. Aded: 9
Türbe-i müflârün-ileyhan›n sofas›nda mev-
cûd eflya zikr olunur
Yün memlû minder: Aded: 4
Köhne basma mak‘ad. Aded: 2
K›t›k memlû köhne basma yasd›k. Aded: 12
Koltuk yasd›¤›. Aded: 4
Uflflâkî hal›. Aded: 2
Hâricinini çad›rc›kârî yeflil perde. Parça: 7
TTüürrbbee--ii mmüüflflâârrüünn--iilleeyyhhaann››nn ttüürrbbeeddâârrllaarr››nnaa
mmaahhssûûss ooddaaddaa mmeevvccûûdd eeflflyyaadd››rr kkii zziikkrr oolluunnuurr
Yün memlû minder. Aded: 3
Çuka mak‘ad. Aded: 3
Müsta‘mel çatma yasd›k. Aded: 12
Sof koltuk yasd›¤›. Aded: 3
Çalar saat. Aded: 1
Nuhâs mankal. Aded: 1
Kahve gü¤ümü. Aded: 1
Meflrûbe. Aded: 1
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Le¤en ma‘a ibrik. Aded: 1
Abdest le¤eni vasat. Aded: 1
Mehmed Ârif Efendi’nin teberrük eyledi¤i
çeflme bafl›nda nuhâs tas ma‘a zincir. Aded: 1
TTüürrbbee--ii mmüüflflâârrüünn--iilleeyyhhaa iittttiissââlliinnddee sseebbîîllii ddee--
rrûûnnuunnddaa mmeevvccûûdd eeflflyyaa bbeeyyâânn
Dökme sar› sagîr meflrûbe ma‘a zincir. Aded:
18
Nuhâs kebîr meflrûbe. Aded: 1
Türbe-i müflârün-ileyhada ber-minvâl-i mu-
harrer tahrir olunan eflya mevcûd bulundu-
¤unu bu mahalle flerh verilüb temhîr olundu

MMüüflflâârrüünn--iilleeyyhhaann››nn mmeekktteebbii ddeerrûûnnuunnddaa
mmeevvccûûdd aaflflyyaadd››rr kkii vveecchh--ii ââttîî zziikkrr oolluunnuurr
Ceviz sand›k derûnunda mahfûz lihye-i
sa‘âdet-i hazret-i Nebî aleyhisselâm. K›t‘a: 1,
K›labdan ifllemeli pûflîdesi: 1
Yün minder. Aded: 4
Çatma müsta‘mel yasd›k. Aded: 12
Köhne çuka mak‘ad. Aded: 3
Nuhâs mankal. Aded: 2
Karavana. Aded: 4
Le¤en ma‘a ibrik. Aded: 1
Köhne orta kepçesi. Aded: 2
Köhne abdest le¤eni. Aded: 1
Hoca efendiye mahsûs yün minder. Aded: 2
Ot memlû köhne yasd›k. Aded: 4
Hasan Bey’in teberrük eyledi¤i meflrube.
Aded: 3
Ümmügalsam Han›m’›n teberrük eyledi¤i
meflrube. Aded: 1
Timur soba. Aded: 1
Borular›. Parça aded: 14
Eflya-i muharrere-i mezkûre derûn-› mekteb-
i müflârün-ileyhada mevcûd bulundu¤unu
mübeyyen bu mahalle flerh verilüb temhîr
olundu

MMüüflflâârrüünn--iilleeyyhhaa MMiihhrriiflflaahh VVââlliiddee SSuullttâânn hhaazz--
rreettlleerrii vvaakkff››nn››nn iimmâârreettii ddeerrûûnnuunnddaa kkââiinn ffoodduu--

llaa ff››rruunnuunnddaa mmeevvccûûdd eevvâânnii--ii nnuuhhââssiiyyyyeeddiirr kkii
bbeerr--vveecchh--ii ââttîî zziikkrr oolluunnuurr
Kebîr sini. Aded: 1
Tencere ma‘a kapak. Aded: 2
Sahan. Aded: 1
Le¤en ma‘a ibrik. Aded: 1
Kebîr yerli kazgan›. Aded: 1
Bakrac. Aded: 2
Karavana. Aded: 1

VVaakkff--›› mmüüflflâârrüünn--iilleeyyhhaann››nn iimmâârreett--ii mmeezzkkûûrree--
ssiinnddee aaflflcc›› yyeeddiinnddee mmeevvccûûdd eevvâânnii--ii nnuuhhââssiiyy--
yyeenniinn mmiikkddâârr›› zziikkrr oolluunnuurr
Kebîr pilav zerde kazgan›. Aded: 2
Orta yedek kazgan›. Aded: 1
Def‘a yedek kebîr helvahâne kazgan›. Aded:
1
Orta helvahâne kazgan›. Aded: 2
Def‘a kebîr helvahâne tencere ma‘a kapak.
Aded: 1
Kebîr bakrac. Aded: 1
Kebîr ya¤ tabesi. Aded: 1
Kebîrce kuflhâne tencere ma‘a kapak. Aded:
6
Kebîrce sini. Aded: 1
Dökme sahan ma‘a kapak. Aded: 4
fiorba tas›. Aded: 1
Kebîr süzgü. Aded: 1
Sapl› pilav kepçesi.. Aded: 1
Timur kepçe. Aded: 2
Saçaya¤›. Aded: 2

‹‹mmâârreett--ii mmeezzkkûûrree kkiillâârr››nnddaa mmeevvccûûdd eeflflyyaadd››rr
kkii zziikkrr oolluunnuurr
Kebîr nuhâs kazgan. Aded: 3
Rugan zeyt tanceresi. Aded: 1
Kantar. Aded: 1
‹mâret-i müflârün-ileyha derûnunda tahrîr
olunan eflya-i mezkûre mevcûd bulundu¤u
mübeyyen bu mahalle flerh verilüb temhîr
olundu
VVaakkff--›› mmüüflflâârrüünn--iilleeyyhhaann››nn vvaakk››ff ooddaass››nnddaa
mmeevvccûûdd eevvâânnii--ii nnaahhââssiiyyyyee vvee eeflflyyaa--ii ssââiirreeddiirr
kkii zziikkrr oolluunnuurr
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Penbe memlû minder. Aded: 3
Mâi çuka mak‘ad. Aded: 3
Müsta‘mel çatma yasd›k. Aded: 12
Yün memlû çuka koltuk yasd›¤›. Aded: 4
Yün memlû çuka erkân minderi. Aded: 1
Nuhâs le¤en ma‘a ibrik. Aded: 1
Nuhâs kebîr mankal. Aded: 1
Nuhâs sagîr câmeflûy le¤eni. Aded: 1
Sar› le¤en ma‘a ibrik. Aded: 1
Batiste pencere perdesi. Aded: 5
Kelime-i tevhid yaz›l› sîm mum bilezi¤i.
Çift: 1
OOddaa--ii mmeezzkkûûrruunn ssooffaass››nnddaa bbuulluunnaann eeflflyyaa
Yün memlû minder. Aded: 1
Köhne mak‘ad. Aded: 1
Müsta‘mel çatma yasd›k. Aded: 6
Köhne çuka koltuk yasd›¤›. Aded: 2
Kebîrce sini. Aded: 1
Zilkârî seccade. Aded: 1
Kebîrce ceviz sand›k. Aded: 1
Billur su barda¤›. Aded: 1
Kebîr mum flamdan›. Aded: 1
Mikras. Aded: 1
Vak›f odas›nda mevcûd eflya-i muharrere-i
mezkûre emânet tarîkiyle imâret [yaz›lma-
m›fl] yedinde mahfûz oldu¤u bu mahalle
flerh verildi
HHuummbbaarraahhâânnee--ii ââmmiirree ddeerrûûnnuunnddaa vvââkkii‘‘ ccââ--
mmii‘‘--ii flfleerrîîff vvee mmaahhffiill--ii hhüümmââyyûûnn vvee mmüütteevveellllîî
ooddaass››nnddaa mmeevvccûûdd eeflflyyaadd››rr kkii bbeerr--vveecchh--ii ââttîî
zziikkrr oolluunnuurr
CCââmmii‘‘--ii mmeezzkkûûrr ddeerrûûnnuunnddaa mmeevvccûûdd eeflflyyaa bbee--
yyâânn
A‘lâ nesih hattla müzehheb onbir sat›rl› kebîr-
ce Mushaf-› eflerîf ma‘a rahle. Cild: 1
A‘lâ nesih hattla müzehheb oniki sat›rl› vasat
k›t‘a Mushaf-› flerîf ma‘a rahle. Cild: 1
Nesih hattla müzehheb on sat›rl› devr olunan
vasat Mushaf-› flerîf. Cild: 1
Müsta‘mel hal› seccade. Aded: 2
Câmi‘-i flerîf-i mezkûrun mihrâb› üzerinde
mu‘allak saks› resminde vasat k›t‘a sîm ask›.
Aded: 1
Gördeskârî kebîr hal›. Aded: 4
Vasat hal›. Aded: 4
Kaba çuka kapu perdesi. Aded: 3
Pirinç dökme kebîr mihrâb flamdan›. Aded: 2
Sagîr mihrâb flamdan›. Aded: 2
CCââmmii‘‘--ii flfleerrîîff--ii mmeezzkkûûrr mmaahhffiill--ii hhüümmââyyûûnnuunnddaa

mmeevvccûûdd eeflflyyaa bbeeyyâânn
Mâi damaskolu Tavflankârî sandalye. Aded: 6
Gö¤ez katonî harîr saçakl› yazma pencere ve
kapu perdesi. Aded: 5
MMaahhffiill--ii HHüümmââyyûûnn ssooffaass››nnddaa oollaann eeflflyyaa
Turuncu flalakî etraf› saçakl› yazma pencere ve
kapu perdesi. Aded: 5
Batiste perde. Aded: 3
TTeenneeffffüüss ooddaass››nnddaa mmeevvccûûdd eeflflyyaa bbeeyyâânn
Yün memlû minder. Aded: 2
Basma mak‘ad. Aded: 1
Lehkârî basma yasd›k. Aded: 5
Koltuk yasd›¤›. Aded: 2
Penbe memlû yüz yasd›¤›. Aded: 2
Turuncu ..         mâi saçakl› yazma pencere
perdesi. Aded: 5
Kapu perdesi. Aded: 1
Batiste pencere perdesi. Aded: 5
Âdi sandalye. Aded: 6
CCââmmii‘‘--ii flfleerrîîff vvaakk››ff ooddaass››nnddaa mmeevvccûûdd eeflflyyaa bbee--
yyâânn
fierbet kazgan›. Aded: 1
Nuhas badiye.  Aded: 2
Sagîr gü¤üm. Aded: 2
Meflrube. Aded: 2
Le¤en ma‘a ibrik. Aded: 1
Nuhas mankal. Aded: 1
Vasat câmefluy le¤eni. Aded: 1
Kantar. Aded: 1
Câmi‘-i flerîf ve mahfil-i hümâyhun ve tenef-
füs odas› va vak›f odas›nda ber-vech-i müf-
redhat tahrîr olunan eflya-i mezkûre mevcûd
bulundu¤u bu mahalle flerh verilüb temhîr
olundu

MMeeddîînnee--ii EEyyyyûûbb’’ddee TTaaflflll››bbuurruunn’’ddaa mmeerrhhûûmmee
fifiaahhssuullttaann iibbnneettee SSuullttâânn SSeellîîmm HHâânn--›› KKaaddîîmm
hhaazzrreettlleerriinniinn ccââmmii‘‘--ii flfleerrîîfflleerrii ddeerrûûnnuunnddaa mmeevv--
ccuudd eeflflyyaadd››rr kkii zziikkrr oolluunnuurr
Âdi hattla gayr-i müzehheb onbefl sat›rl› vasat
k›t‘a Mushaf-› flerîf. Cild: 1
Def‘a âdi hattla gayr-i müzehheb onüç sat›rl›
vasat k›t‘a Mushaf-› flerîf. Aded: 1
Müsta‘mel Gördeskârî hal›. Aded: 4
Tombak gülâbdân ma‘a buhurdân. Çift: 2
Sar› teneke gülâbdân ma‘a buhurdân. Çift: 1
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Billur flerbet barda¤›. Aded: 60
Sagîr polat tepsi. Aded: 60
CCââmmii‘‘--ii mmeezzkkûûrr mmaahhffiill--ii hhüümmââyyûûnnuunnddaa aabbddeesstt
ooddaass››nnddaa mmeevvccûûdd eeflflyyaadd››rr kkii zziikkrr oolluunnuurr
Yün memlû minder. Aded: 1
Penbe memlû Lehkârî basma flilte. Aded: 1
Yün memlû basma yasd›k. Aded: 5
Lehkârî basma pencere perdesi. Parça: 6
Sagîr konsol. Aded: 1
Mir‘at-› vasat. Aded: 1
Batista pûflîde. Aded: 1
Câmi‘-i flerîf-i müflârün-ileyha ve mahfil-i
hümâyûnda tahrîr olunan eflya-i mezkûre
mevcûd bulundu¤unu mübeyyen bu mahalle
flerh verilüb temhîr olundu
MMeeddîînnee--ii mmeezzkkûûrreeddee vvââkkii‘‘ mmeerrhhûûmmee fifiaahhssuull--
ttaann iibbnneettüü’’ll--mmeerrhhûûmm SSuullttâânn MMuussttaaffaa HHâânn
hhaazzrreettlleerriinniinn ttüürrbbee vvee hhaayyrrââtt--›› ssââiirreelleerriinnddee
mmeevvccûûdd eeflflyyaadd››rr kkii zziikkrr oolluunnuurr
Müflârün-ileyhan›n vakf ve teberrük buyur-
duklar› a‘lâ hüsn-i  hatt müzehheb on sat›rl›
vasat k›t‘a Mushaf-i flerîf ma‘a sadefkârî rah-
le. Aded: 1
Yine müflârün-ileyhan›n vakf buyurduklar›
hüsn-i hat onbir sat›rl› müzehheb vasat k›t‘a
Mushaf-› flerîf ma‘a sadefkârî rahle. Aded: 1
Sadefkârî sand›k derûnunda mahfûz âdi
hattla müzehheb onbir sat›rl› vasat k›t‘a ec-
zâ-i flerîfe. Cild: 30
Yald›zl› sand›k derûnunda mahfûz lihye-i
sa‘âdet-i hazret-i aleyhisselâm ve s›rma iflle-
meli pûflîde. Aded: 1
Ta‘lik hattla gayr-i müzehheb yi¤irmibir sa-
t›rl› sagîr k›t‘a fiifâ-i flerîf. Cild: 1
Âdi hattla gayr-i müzehheb onyedi sat›rl›
sagîr k›t‘a di¤er fiifâ-i flerîf. Cild: 1
Beyt-i flerîf pûflîdesi. K›t‘a: 1
Müflârün-ileyhan›n sandukas› üzerinde siyah
kadife üzerine s›rma ifllemeli pûflîdesi. Aded:
1
Türbe-i mezkûrede mefrûfl Gördeskârî hal›.
Parça aded: 4
Elvan ibriflim saçakl› yeflil çuka manyolika
seccade. Aded: 1
Pirinç flamdan. Çift: 1
Gö¤ez ve siyah ve beyaz ve sar› çubuklu üç
parçal› fermâyifl flal. Aded: 1, Tûlen: 4, Arzen:
2
TTüürrbbee--ii mmeezzkkûûrreeddee mmeeddffûûnnee mmüüflflâârrüünn--iilleeyyhhaa--

nn››nn vvââlliiddeessii MMiihhrriiflflaahh KKaadd››nn hhaazzrreettlleerriinniinn
mmeeffrrûûflflââtt›› bbeeyyâânn
Sandukas› üzerinde siyah kadife üzerine s›rma
ifllemeli pûflîde. Aded: 1
Yaz›l› beyt-i flerîf pûflîdesi. Aded: 1
Alt›parmak marpucî fermâyifl flal. Aded: 1, Tû-
len: 3, Arzen: 2
Pirinçi dökme kebîr flamdan. Çift: 1
TTüürrbbee--ii mmeezzkkûûrreeddee mmeeddffûûnn MMuussttaaffaa PPaaflflaa’’nn››nn
mmüüffrreeddââtt›› bbeeyyâânn
Sandukas› üzerinde yeflil çuka pûflîde. Aded: 1
Frans›zkârî köhne flal. Aded: 1
Yün memlû sagîr minder. Aded: 1
Aba çukas› mak‘ad. Aded: 1
Çuka yasd›k. Aded: 1
Türbe-i mezkûrun vasat›nda mu‘allak alt› flam-
danl› billur avîze. Aded: 1
Türbe-i mezkûre sofas›nda mu‘allak dört flam-
danl› billur avîze. Aded: 1
TTüürrbbee--ii mmeezzkkûûrree ttüürrbbeeddâârrllaarr›› ooddaass››nnddaa mmeevv--
ccûûdd eeflflyyaadd››rr kkii zziikkrr oolluunnuurr
Sagîr yün memlû minder. Aded: 2
Köhne yasd›k. Aded: 8
Kebîr ve sagîr nuhas sini. Aded: 2
Nuhas meflruba. Aded: 1
Sagîr mankal. Aded: 1
Çalar kâr-› kadîm saat. Aded: 1
MMüüflflâârrüünn--iilleeyyhhaann››nn ttüürrbbeessii kkuurrbbüünnddee mmeekk--
tteebb ddeerrûûnnuunnddaa mmeevvccûûdd eeflflyyaadd››rr kkii zziikkrr oolluu--
nnuurr
Muhtelifü’s-sutûr kitâb-› Birgivî. Cild: 7
Gördeskârî orta keçesi. Parça: 1
Yün memlû sagîr minder. Aded: 1
Mosko bezi yasd›k. Aded: 1
Nuhâs mankal. Aded: 1
Köhne kapu perdesi. Aded: 1

Dört flamdanl› sagîr billur avîze. Aded: 1
Mekteb-i mezkûr taht›nda sebîl derûnunda
mevcûd dökme sar› tas ma‘a zincir. Aded: 19
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YYiinnee mmeekktteebb--ii mmeezzkkûûrr ttaahhtt››nnddaa mmüütteevveellllîî ooddaa--
ss››nnddaa mmeevvccûûdd eeflflyyaa bbeeyyâânn
Yün memlû minder. Aded: 2
Köhne aba çukas› mak‘ad. Aded: 2
Köhne yasd›k. Aded: 8
Nuhas sagîr mankal. Aded: 1
Türbe-i müflârün-ileyha ve türbedâr odas› ve
mekteb ve sebîl ve vak›f odalar›nda tahrîr olu-
nan eflya-i mezkûre mevcûd bulundu¤unu mü-
beyyen bu mahalle flerh verilüb temhîr olundu

MMeeddîînnee--ii mmeezzbbûûrreeddee mmeerrhhûûmm ZZaall MMaahhmmuudd
PPaaflflaa hhaazzrreettlleerriinniinn ccââmmii‘‘--ii flfleerrîîff vvee ttüürrbbee--ii llââttiiff--
lleerriinnddee mmeevvccûûdd vvee mmeessââhhiiff vvee eeflflyyaa--ii ssââiirreeddiirr kkii
zziikkrr oolluunnuurr
CCââmmii‘‘--ii flfleerrîîff ddeerrûûnnuunnddaa mmeevvccûûdd eeflflyyaa
Müflârün-ileyhin kendüsi vakf eyledi¤i arab
hatt›yla gayr-i müzehheb onbefl sat›rl› vasat
k›t‘a Mushaf-› flerîf ma‘a rahle. Cild: 2
Mustafa ibn-i Abdülmennan’›n vakf eyledi¤i
arab hatt›yla onbirer sat›rl› gayr-i müzehheb
vasat k›t‘a Mushaf-› flerîf ma‘a rahle. Cild: 2
Han›m Sultân hazretlerinin teberrükleri k›lab-
dan iflleme arak›yye seccade. Aded: 1
Yün memlû mosko sagîr rahle minderi ma‘a
rahle. Aded: 1
Gördeskârî müsta‘mel seccade. Aded: 2
‹ngilizkârî nam çalar saat ma‘a kubur. Aded: 1
Tombak gülâbdân ma‘a buhurdân. Çift: 2
Merhûm yahya Bey’in teberrük eyledi¤i ceviz
sand›k derûnunda lihye-i sa‘âdet-i aleyhis-
selâm. Aded: 1
Üç saçakl› hal›. Aded: 1
Müsta‘mel hal›. Parça aded: 7
Köhne hal›. Aded: 16
Sagîr kürsî minderi. Aded: 1
Gö¤ez çuka kebîr kapu perdesi. Aded: 2
CCââmmii‘‘--ii mmeezzbbûûrr iimmaamm ooddaass››nnddaa mmeevvccûûdd eeflflyyaa
zziikkrr oolluunnuurr
Yün memlû minder. Aded: 1
Köhne basma mak‘ad. Aded: 1
Köhne basma yasd›k. Aded: 5
Nuhas abdest le¤eni. Aded: 1
PPaaflflaa--yy›› mmüüflflâârrüünn--iilleeyyhhiinn ttüürrbbee--ii llââttîîffiinnddee mmeevv--
ccûûdd eeflflyyaa

Serkilârî merhûm Süleyman A¤a’n›n vakf ey-
ledi¤i nesih hattla gayr-i müzehheb kebîr k›t‘a
Mushaf-› flerîf. Cild: 1, sat›r: 17
Emîrü’l-makarrü’l-flerefü’l-Ebubekrî’nin vakf
eyledi¤i nesih hatla onbir sat›rl› Mushaf-›
flerîf. Cild: 1
Nesih hatla gayr-i müzehheb onbir sat›rl›
Mushaf-› flerîf. Cild: 1
Muhtelifü’s-sutûr nâk›s eczâ-i flerîfe. Cild: 90
Pafla-y› müflârün-ileyhin câmi‘-i flerîf ve türbe-
sinde tahrîr buyurulan mesâhif ve eflya-i sâire
mevcûd bulundu¤unu mübeyyen bu mahalle
flerh verilüb temhîr olundu

MMeeddîînnee--ii mmeezzbbûûrreeddee ssaaddrr--›› eessbbââkk mmeerrhhûûmm
flfleehhîîdd MMeehhmmeedd PPaaflflaa mmaahhddûûmmuu ‹‹bbrraahhiimm HHâânn
hhaazzrreettlleerriinniinn ttüürrbbee--ii llââttîîffeelleerriinnddee mmeevvccûûdd eeflfl--
yyaann››nn ddeefftteerriiddiirr kkii bbeerr--vveecchh--ii ââttîî zziikkrr oolluunnuurr
Altun ve lâciverd ve siyah mürekkeb ile acem
hatt› a‘lâ müzehheb vasat k›t‘a onüç sat›rl›
Mushaf-› flerîf. Cild: 1
A‘lâ nesih hatla müzehheb onbefl sat›rl› kebîr
k›t‘a Mushaf-› flerîf. Cild: 1
A‘lâ nesih hatla müzehheb onbir sat›rl› kebîr
k›t‘a Mushaf-› flerîf. Cild: 1
Üç gözlü ceviz mesâhif-i flerîfe rahlesi. Aded:
1
A‘lâ acem hatt›yla müzehheb onüç sat›rl› vasat
k›t‘a fersûde mushaf-› flerîf. Cild: 1
Merhûm Ferruh Kethüdâ’n›n teberrük ey-
ledi¤i a‘lâ hüsn-i hatt ve a‘lâ müzehheb ve
kablar› dahi altun yald›zl› ve yaz›l› sekiz sat›r-
l› eczâ-i flerîfe. Cild: 30
Alâeddin ibn-i Mehmedü’l-Kârî hazretlerinin
a‘lâ nesih hatla ve Mehmedü’l-Halil mer-
hûmun hatt›yla a‘lâ müzehheb ve baz›s››n›n
birer sat›r› altun ve kablar› dahi a‘lâ altun yal-
d›z ve yeflil ebru kabl› muhtelifü’s-sutûr nâk›s
eczâ-i flerîfe. Cild: 35
Def‘a fersûde eczâ-i flerîfe. Cild: 24
Nesih hatla müzehheb yedi sat›rl› sagîr k›t‘a
eczâ-i flerife. Tak›m: 2, Aded: 60
Nesih hattla dokuz sat›rl› sagîrce k›t‘a eczâ-i
flerîfe. Tak›m: 2, Aded: 60

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

671

SâniEvvel



Nesih hattla onbir sat›rl› müzehheb eczâ-i
flerîfe. Aded: 30
Som iflleme dört ayakl› kürevî eczâ-i flerîfe
sandu¤›. Aded: 2
Def‘a som ifllemeli alt› ayakl› eczâ-i flerîfe san-
du¤›. Aded: 2
Debba¤ Ebubekir Efendi’nin teberrük eyledi¤i
lihye-i sa‘âdet-i Nebî aleyhisselâm ma‘a ceviz
sand›k. Aded: 1
Hikmet Bey’in teberrük eyledi¤i tombak
buhurdân ma’a iskemle. Aded: 1

Köhne hal› seccade. Aded: 2
Köhne parça hal›. Aded: 2
Nuhas kebîr mum flamdan›. Aded: 2
Sagîrce nuhâs flamdan. Aded: 2
Müflârün-ileyh fiehîd Mehmed Pafla hazret-
lerinin türbesinde tahrir olunan mesâhif ve efl-
ya-i sâire mevcûd bulundu¤unu mübeyyen bu
mahalle flerh verilüb temhîr olundu.

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

672

Defterin son sayfas›


