
Medeniyetlere baflkentlik yapm›fl ‹stanbul’u bir yüzü¤e benzetirsek; Eyüp ‹stanbul için bir
yüzüktafl› mesâbesindedir. Çünkü Fatih Sultan Mehmed’in  ‹stanbul’u fethetmesinden sonra,
düzenli iskân için ilk tercih etti¤i yeri Eyüp’tür.

‹lk Müslüman Türk yerleflim bölgesi olarak ‹stanbul Co¤rafyas›nda farkl› bir yeri olan Eyüp’e
gösterilen ilgi normali aflan boyutlar tafl›r. Üç’e ayr›lan ‹stanbul için (Galata-Üsküdar-Eyüp) di¤er iki
bölgeye nazaran Eyüp, ayr› bir kudsiyet ve önem atfedilen yerdir. Sebebi ise ‹stanbul’un Fethini
müjdeleyen HZ.MUHAMMED (A.S.), ‹stanbul’u fetheden askere övgü dolu sözler söyler. HZ.
Peygamber’in övgüsüne mazhar olmak, as›rlar boyunca müslüman mücahidlerin “ k›z›lelmas›”
olagelmifltir. Dolay›s› ile ‹stanbul’un Fethinden sonra, Feth’e manevi ›fl›k düflürmesi sebebi ile HZ.
Halid bin Zeyd Eba Eyyüb el Ensariye hürmeten ve izafeten bu mübarek ve muazzez beldeye
“Eyüp” ad› verilir. Hazreti Halid’in Kabri’nin Eyüp’te olmas› sebebi ile bu belde sadece Eyüp de¤il,
“Eyüp Sultan” olarak da an›l›r. Sur d›fl›ndaki Haliç kenar›na do¤ru uzanan yemyeflil, cennet misali
asude belde, Fetihten sonra ve günümüze kadar bu isimle an›lmaya devam eder.

Müslümanlar aç›s›ndan böyle bir kabul ve bilgi ak›fl› ile bilinen Eyüp’e ait birçok belge, bilgi ve
döküman bulunmaktad›r. Araflt›rmac›lar, yazarlar, flairler, sanatç›lar bu anlamda Eyüp’ün daha iyi
anlafl›l›r hale gelmesi için çaba sarfetmedeler. Bu önemli verim ve birikimlere ilâveten Eyüp
Belediyesinin sekiz y›ld›r (1997-2004) düzenli olarak yapageldi¤i “Tarihi, Kültürü ve sanat›yla Eyüp
Sultan Sempozyumlar›” ciddi bir ihtiyac› karfl›lad›¤›  rahatl›kla söylenebilir. Hem toplant›lar›n
niteli¤i hem de toplant› metinlerinin yay›nlanmas›nda  gösterilen ciddiyet ve kalite Eyüb’e yak›fl›r
izler tafl›makta.

Sizlere sundu¤umuz seçki bugüne kadar yay›nlad›¤›m›z 8cilt Sempozyum metinlerinden
seçmeleri teflkil ediyor, 400 ayr› konuya yaklaflan bir hacimden al›nan seçme metinler  Eyüb’ün
deyim yerinde ise bir harita ve halitas›n›  ele veren metinler. Fatih öncesi Eyüp, Fetih sonras› Eyüp,
Cumhuriyet Eyüb’ü, bügünün Eyüb’ü ve yar›n›n Eyüb’ünü seçme metinler vas›tas› ile izleyebile-
ceksiniz. Suyun (Haliç) karan›n (Tarihi Eyüp bölgesi - surd›fl›) yeflilin (Silahtar-Sâdâbat-
Kemerburgaz) eflsiz uyumunun en güzel bir flekilde billurlaflt›¤› Eyüb’ü  ço¤rafi olarak tan›man›n
yan›nda, O’nu, orada  yaflayanlar›n  niye kudsiyet atfetti¤ini ve tabiki gönülden ba¤land›¤›n›
ö¤renebilmek için, seçti¤imiz metinler size rehberlik edecekler. Kâh bir gezgin (seyyah)’in mihman-
darl›¤›nda farkl› yüzy›llarda Eyyüb sokaklar›n› arfl›nlayacaks›n›z. Bazende bugüne ulaflan bir
Osmanl› türbesinin içinde yer alan kalem ifli süslemeleri inceleyeceksiniz. Dün’le bugün’ün, dolay›s›
ile bugünden yar›na düflürülen notlar› seçti¤imiz  metinler eflli¤inde izleyeceksiniz.

Farkl› kültür ve medeniyetlerin çat›flma de¤il, tan›ma ve tan›flma müflterekli¤inde hayat
sürmeleri zor olsa gerek. ‹slâm medeniyetinin yedi-iklim dört bucakta hüküm fermâ oldu¤u yer-
lerde adâlet ve bar›fl›n dominant bir unsur oldu¤u görülürken, di¤er tarihi tecrübelerde bu man-
zaran›n olmay›fl› elbette dikkat çekicidir. Yeryüzü’nün en önemli tecrübelerinden kabul edilen
Roma, ‹slâm ve Hint uygarl›klar›n’›n zirvede oldu¤u dönemlere ve bölgelere bak›ld›¤›nda bunu
âyan-beyan görebilmemiz mümkün. ‹flte bizim bu seçki kitapla yapmaya çal›flt›¤›m›z fley; ‹slâm
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medeniyetinin önemli temsilcisi say›lan Osmanl› tecrübesini Eyüp örne¤i ve izlerinden  takip etm-
eniz için ipuçlar›n› sunmakt›r. 

Sizler bu metinlerde ve sat›r aralar›nda sakl› olan Müslüman Türk  kimli¤ini etüd ederken,
bizler bize ait olan› sizlerle paylafl›yor olmaktan mutluluk duyuyor olaca¤›z. Nihayetinde  insan
olman›n ortak paydas›n› paylafl›yoruz. Hiçbir müfltere¤imiz olmad›¤› varsay›lsa bile(ki bizce çok)
insanî ilgimizin, bu anlama cehdine yetece¤ini ve hatta artaca¤›n› düflünmekteyiz.

Mekânlar›, binalar›, objeleri, ünlü-ünsüz kiflileri, mimariyi-sanat›-bilimi Eyüp’te var eden
kiflileri, Eyüp’e rengini tad›n› kokusunu veren su, toprak ve yeflilin hormanik bileflkisini, HZ.Halid
(EyüpSultan)’dan günümüze uzanan maneviyat ikliminin iz düflümlerini, zamana direnen de¤iflimi,
merhametin abideleflti¤i kuflevlerini, seslerin ahenkli diyar› bu beldeden  yedikat  semâya  sal›nan
âvâzeyi ve daha neler neleri ilerleyen sayfalarda yetkin kalemlerden okuyacaks›n›z. Belkide oku-
makla yetinmeyecek bu beldeyi tan›mak için içinizden bir ses sizi Eyüb’e ça¤›racak kim bilir!

Bugün hemen hemen her ülke için kudsiyet atfedilen yerler / yöreler vard›r. O yer / yöreye
kudsiyet kazand›ran kifli, olay, mekân olabilir. Veya hepside olabilir. O ülkenin bileflkisi say›lacak
unsurlar  ne ise kudsiyet’e atfedilen ögelerde onlard›r. Pagan - Yahudi ve H›ristiyan inanç gelenek-
lerinden gelen Avrupa’n›n herhangi bir bölgesindeki kudsiyet anlamlar›n› bu ba¤lamdan izole
ederek analiz etmemiz bizi yanl›fll›klara düflürebilir. Bu tesbitten hareketle  ülkemizin kudsiyet har-
italar›na bak›ld›¤›nda nirengi noktalarda ve genelde ‹slâm›n belirleyici (dominant) oldu¤u görüle-
cektir.Dolay›s› ile biz Eyüb’ü anlat›rken ayn› zamanda ülkemizin yap›tafl› müsabesinde olan fleyler
ne ise onlardan da bahsediyoruz demektir. Türkiye büyük ölçe¤inde Eyüp her ne kadar “katre” mis-
ali olsa bile umman› oluflturan fleylerinde katre oldu¤unu asla unutmamak gerekiyor. Dolay›s› ile
Türkiye ne ise Eyüp o’dur. Eyüp ne ise Türkiye de o’dur. Eyüp’ü tan›m›fl olmakla Türkiye âflina
olmak ayn› kap›ya yol açar.

Yerli ve yabanc› ziyaretçilerin herdaim Eyüp’ü ziyaret ediyor olmalar› kuruluflundan, bu yana
Eyüb’ün bu anlamda tafl›d›¤› misyonda bir de¤ifliklik (600 y›la ra¤men) olmad›¤› anlam›na geliyor.
Ziyaretçilerin (yerli yabanc›) kimlik ve nitelikleri üzerinde yap›lan de¤erlendirme ve istatistiklerde
bizim yaz›m›z boyunca ortaya koymaya çal›flt›¤›m›z Eyüb gerçe¤i bütün vecheleri  ile tebellür ettir-
ilmektedir. Yerli ziyaretinin aidiyet alg›s› ve idraki ile yapt›¤› ziyaretin anlam› ile, yabanc› ziyare-
tinin “yeni keflifler alg›s› ve beklentisi” elbette “mahiyet” fark› tafl›r. Ama  herfleye ra¤men Eyüp’ün
yerli ve yabanc› gezginlere her ne maksatla olursa olsun kuca¤›n› aç›yor olmas› Eyüp’ü farkl› ve
de¤erli k›lmaya yeter ve artar sebeblerdir.

Bu kitap bizim s›n›rl› sayfalarla anlatmaya çal›flt›¤›m›z Eyüp gerçe¤i ba¤lam›nda yeni meraklar
tecessüsler, sorular, beklentiler uyand›rabildi ise ne alâ. Biz sadece bu kitapla büyük bir zenginli¤i
ve zenginli¤imizi Eyüp mikyas›nda anlatmaya çal›flt›k. Bundan sonras› siz de¤erli okuyuculara
kalm›fl. ‹lgileriniz için teflekkür ederken, eme¤i geçen herkesi kutluyorum.

Sayg›lar›mla
Ahmet GENÇ
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‹stanbul’un Avrupa yakas›n›n en eski semtlerinden biri olan Eyüpsultan’›n plastik sanatlar
alan›nda baflta mezarlar olmak üzere tafl›nmaz ve tafl›nabilir kültür varl›klar›yla, fonetik sanat-
lar alan›nda müzik ve edebiyat›yla Türk kültür ve sanat›nda kendine özgü bir yeri vard›r.
Ancak pek çok yazar, bilim adam› ve sanatç›ya araflt›rma konusu ve esin kayna¤› olan bu
semtin kronolojik bir sistematikle bütün nitelikleri ve nicelikleri henüz belirlenememifltir. Bu
durum Türklerin 15.yüzy›ldan günümüze de¤in yaflad›¤› bir yer olan bu semtin Türk kültür ve
sanat›ndaki varl›¤›n›n belgelenmesi ve bir durum belirlemesi yap›larak gelecek kuflaklara
ulaflt›r›lmas› için bir Eyüpsultan monografisinin haz›rlanmas› gerekli k›lmaktad›r. bu bilinçle
yola ç›kan Eyüp Belediyesi belli bir proje çerçevesinde lO y›ll›k bir projeksiyon içinde bir
çal›flmay› bafllatm›fl ve hu çal›flman›n ilk aflamas›nda 1997-2005 y›llar› aras›nda bir dizi sem-
pozyum düzenlemifl ve sunulan bildirileri sekiz kitapta yay›nlam›flt›r. 2005 y›l›nda ise bu kez
yeni bir çal›flmaya yönelmifl ve ulusal nitelikli sempozyumlar›n getirdikleri birikimin bir
bölümünü uluslar aras› bir yaklafl›mla duyurma çabas› içine girmifl ve Eyüpsultan
Monografisine do¤ru at›lan ad›mlar›n ilk örne¤i olan bu kitab› haz›rlam›flt›r. Bu kitapta önce-
den söz edilen sempozyumlarda sunulan yay›nlanm›fl bildirilerden bir grubuna yer verilmifl
böylece ulafl›lan bilgilerin uluslar aras› platforma tafl›mak ve sanat dünyas›na Eyüpsultan’daki
kültür ve sanat›n›n bir kesitini tan›t›c› bir arma¤an sunmak amaçlanm›flt›r.

Bu kitab›n haz›rlanmas›nda aflama aflama yol al›nm›fl çek amaçl› bir yaklafl›mla dokuz
y›ll›k bir çal›flma sürdürülmüfltü. Periodik olarak her y›l May›s ay›nda düzenlenen sem-
pozyumlarla kültür varl›klar›n›n belgelenmesi, korunmas›, bak›m› onar›m›, günlük hayata
kazand›r›lmas› v.b, gibi konularda otoritelerin görüfllerinin al›nmas› için bilim adamlar› yan›
s›ra sanatç›lar› Eyüp’e davet edilmifl ve bu yolla hem bilimsel çal›flmalara zemin haz›rlam›fl
hem Haliç’in bu güzel semtinin sanatç›lara konu olmas› ve foto¤raf, resim, grafik seramik v.b.
gibi plastik sanatlar yan› s›ra müzik ve edebiyat alanlar›nda onlar›n bak›fl aç›lar›yla kay›t
edilmesine özen gösterilmifltir. Bu arada yeniden gündeme tafl›nan konularla Eyüb’ün
geçmiflteki kiflili¤i konusunda Eyüplüleri, Eyüpseverleri ayd›nlatma¤a çal›fl›lm›fl ,düzenlenen
etkinliklerle onlar üst düzeyde bir sanat ortam› içine tafl›nm›flt›r.

Tek seksiyon biçiminde programlanan sempozyumlarda tart›flmalara zaman ayr›lm›fl, bilgi
al›fl verifli sa¤lanm›fl ve her sempozyum çevresinde düzenlenen sanatsal etkinliklerle zengin-
lefltirilmifltir 1997 y›l›nda birincisi düzenlenen Eyüpsultan Sempozyumunda 23 bildiri sunul-
mufl ve Eyupsultan’›n tarihçesi, Osmanl› baflkenti ‹stanbul’daki konumu ve burada yatan dîn
büyükleri üzerinde durulmufl ve buradaki tafl›nmaz: kültür varl›klar›na yer verilmifltir. 1998
y›l›nda ikincisi gerçeklefltirilen Tarihi Kültürü ve Sanat›yla Eyüpsultan Sempozyumunda
bildiri say›s› 36 ya yükselmifl, 1999 y›l›nda bu say› 45i bulmufltur Osmanl› imparatorlu¤unun
kuruluflunun 700. y›ldönümü nedeniyle yelpaze daha da genifllemifl ve co¤rafî bölge s›n›r›
‹stanbul’dan Anadolu’ya - Balkanlara kadar uzanm›flt›r. Bu sempozyumu izleyen 2000 y›l›nda
yap›lan 4.sempozyumda 44 bildiri onu izleyen 2002 y›l›nda 40 bildiri, 2003 y›l›nda 55 bildiri ve
2004 y›l›nda 41 bildiri sunulmufltur. Böylece her y›l sürekli yay›nlanan kitaplarla toplam 337
bildiri bilim ve sanat dünyas›na sunulmufltur.
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Eyüpsultan’›n mezar an›tlar› baflka deyiflle türbeleri yan› s›ra çeflmeleri, sebilleri, camileri,
tekkeleri, medreseleri, kütüphaneleri, hamamlar›, okullar›, konutlar› d›fl›nda imaret, k›flla
v.b.gibi yap›lar›yla, Osmanl› ‹mparatorlu¤u Dönemi yaflam biçimi konusunda bilgi veren
hazire, sofa, mezarl›klar›ndaki mezar tafllar› v.b. gibi plastik sanatlar alanlar›ndaki tafl›nmaz
kültür varl›klar›n›n belgelenmesi ve 20.yüzy›l sonunda bir durum saptamas› amaçlanarak,
Tarih, Sanat Tarihi alanlar›nda u¤rafl veren bilim adamlar›n›n kat›ld›¤› bir sempozyum olarak
bafllayan sempozyumlar giderek, Halkbilim, Türk dili -Edebiyat, Dinler Tarihi , Mimarl›k-
Restorasyon v b. gibi ana bilim dallar›nda araflt›rmalar sürdüren bilim adamlar› yan› s›ra miny-
atür, hat , tezhip ve el sanatlar› ana sanat dallar›n›n usta, ve sanatç›lar›n da kat›l›m›yla renk ve
canl›l›k kazanm›fl ve görsel alg›lama yan› s›ra iflitsel alg›lamaya da yönelerek fonetik ve dra-
matik sanatlar› da içine alm›fl böylece çeflitli bilim ve sanat dallar›n› kapsayan çok genifl bir yel-
pazeye yay›lm›flt›r,

De¤iflik üniversitelerden sempozyumlara kat›lan bilim adam›, uzman sanatç›lar›n katk›s›
ile Eyüp’de üniversiteler aras› bir diyalog kurulmufl ve farkl› bak›fl aç›lar›nda Eyüpsultan’›n
kültür ve sanat› masaya yat›r›lm›flt›r. Bu arada her sempozyum çevresinde düzenlenen plastik
sanat sergileriyle ,müzik dinletileriyle ve Eyüp Belediyesinin Mehter Tak›m› konserleriyle
sosyal bilim dallar›, güzel sanat dallar› - geleneksel Türk Sanat› dallar› bir araya getirilerek bir
bilim-sanat ortam› oluflturulmufl ve böylece bu etkinliklere farkl› bir boyut kazand›rm›flt›r.

‹stanbul’un bir semti üzerinde baflka deyiflle pilot seçilmifl bir merkezi üzerinde
yo¤unlaflarak bafllayan etkinlikler zamanla Osmanl› ‹mparatorlu¤unun baflkenti ‹stanbul’a
Eyüp’ten aç›lan bir pencereye dönüflmüfltür, Her sempozyum bir öncekine bir ivme daha
katm›fl disiplinleraras› (interdisipline) bir yaklafl›mla Eyüp ve onun çevresinde Osmanl›
imparatorlu¤unun baflkenti ‹stanbul mercek alt›na al›nm›flt›r. Bütün bu etkinliklerden sa¤lanan
veriler ve bulgulardan Eyüpsultan Belediyesinde çok de¤erli bir arfliv kurulmufl baflka deyiflle
bir Bilgi Bankas› oluflturulmufltur, Veri ve bulgulardan sa¤lanan bilgiler sekiz kitapla
yay›nlanm›fl böylece bu semtte bulunan mimari bar›naktan mezara, el sanatlar› oyuncaktan
testiye kadar taranm›fl musiki okullar›, Eyüb’ü konu alan ressamlar ile gezginler, Eyüp’te
gömülü sahabeler ile devlet adamlar› ile ilgili derlemeler yap›lm›fl ve sa¤l›kl› bir Eyüp mono-
grafisine do¤ru sa¤lam ad›mlar at›lm›flt›r.

Eyüp Belediyesinin yapm›fl oldu¤u bu çal›flmalar ‹stanbul’un bir semtine ›fl›k tutmufl, bilim
adamlar› uzman ve sanatç›lar yan› s›ra Eyüb’e ilgi duyanlara yeni bilgiler kazand›rm›fl ayn›
zamanda geçen dokuz y›l içinde Eyüpseverler olarak nitelendirilebilecek bir kültür ve sanat
grubu ortaya ç›km›flt›r.Bu ba¤lamda Eyüpseverlerin çal›flmalar›n›n ürünlerinin bir parças› olan
bildiriler bu kitaba konu olmufltur.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u Dönemi ‹stanbul’unun tafl›yla topra¤›yla eski bir semti olan
Eyüp’den yaln›z bir demet oluflturan, sizleri okudu¤unuz sürece bir zaman tüneli içine soka-
cak bu kollektif çal›flmay› sizlere sunarken; bu örnek ve di¤er Belediyelere yol gösteren
davran›fl› için Eyüp Belediyesini kutlar,  Eyüpseverler ad›na araflt›rmalar›m›z›n veri ve bulgu-
lar›n›n yer ald›¤› yaz›lar›m›za bu kitapta yer vererek bizlere bilgilerimizi önce ulusal sonra
uluslararas› düzeyde baflkalar›yla paylaflmak olana¤› veren, giderek daha genifl bir alanda
iletiflim kurmam›z› sa¤layan ve bir süre Eyüp’te yaflamak, dolaflmak ve Haliç’e karfl› erguvan-
lara bakarak salk›m sö¤ütler alt›nda çay içerek Eyüb’ün güzelliklerini seyretmek ve onu kucak-
lamak olana¤› veren Eyüp Belediyesine teflekkürü bir borç biliriz.

Prof . Dr. H. Örcün Bar›flta



Eyüp Sultan’›n 1453’de kuruluflundan bu yana 540 y›ll›k tarihi karanl›ktad›r. Ebâ Eyyub
Ensârî’nin mezar›n›n keflfinden sonra etraf›nda ilk flehir nüvesinin ortaya ç›k›fl›, cami etraf›nda ilk
külliye ile beraber çarfl› ve pazarlar›n kuruluflu ve zamanla sözgelifli kutsal bir Türk kasabas› olarak
geliflimi aflamalar› ayr›nt›lar› ile bilinmiyor.

Tarihi gerçek olarak biliniyor ki, Ebâ Eyyub, Peygamberin yak›n dostu ve gazalar›nda bayrak-
tar› idi. Emevîler devrinde ‹stanbul kuflatmas›nda ölmüfl ve surlar›n alt›nda gömülmüfltü.

Eyüp kasabas›, Osmanl›-Türk flehircili¤inin tipik bir örne¤i olarak araflt›r›lmas› gereken bir
konudur. Fakat bunun yan›nda Eyüp, Osmanl› sultanlar› ve halk gözünde kutsal bir yer
say›ld›¤›ndan, en de¤erli sanat ve kültür eserlerinin vak›f yolu ile topland›¤› bir merkez olmufltur.

Ebâ Eyyub’un ahrette flefaat›n› kazanmak ümidi ile imparatorlu¤un seçkin kiflileri türbelerini
burada yapt›rm›fl, birçok vak›f tesisleri kurmufl bulunduklar› gibi, zamanla büyük mezarl›klar da
ortaya ç›km›fl, Eyüp Sultan adeta ‹stanbul’un seçkin bir kabristan› olmufltur. Bu mezarl›klar›n güzel-
hat ve flekiller içeren mezar tafllar›n›n tarih ve sanat bak›m›ndan büyük de¤eri vard›r.

Eyüp Sultan Neden Önemlidir?

Eyüp Sultan, yoktan var edilen bir Osmanl› - Türk kasabas› olan Bursa gibi, Anadolu’da Türk
flehircili¤inin orijinal ve tipik bir örne¤idir. Ve büyük ‹stanbul flehrinin bir tak›m fonksiyonlar›n›
üzerine alm›fl ve tamamlam›fl olmak itibariyle ‹stanbul flehri tarihinin çok önemli bir parças›d›r.

Bu fonksiyonlar flunlard›r: 

1-Bafl Ziyâretgâh

Binlerce “hâcet” sahibinin iman ve umutla yaklaflt›¤› ziyaret ve niyaz yeri. Baz›lar› Eyüb’ün
Mekke, Medine, Kudüs’ten sonra üçüncü en kutsal ‹slâm ziyaretgâh› oldu¤u düflüncesindedir.

2-Toplant› Yeri

Avrupa’da azizlerin kasabalar›, binlerce hac›-ziyaretçinin uzak yerlerden kafileler halinde
geldi¤i toplant› yerleri oldu¤u gibi, Eyüp Sultan da Osmanl› toplumunda bu fonksiyonu üstlen-
mifltir. Eyüp Sultan, tarikatlar›n kurdu¤u tekkeleri ile de flöhret kazanm›flt›r.

Halil ‹NALCIK

Büyük ‹stanbul flehrinin bir tak›m fonksiyonlar›n› üzerine alm›fl ve
tamamlam›fl, flehir tarihinin çok önemli bir parças›.

EYÜP SULTAN’DA YAPILMASI

GEREKENLER*



3-Mesire ve E¤lence Yeri

Binlerce ziyaretçinin konaklamas›, yiyip içmesi ve e¤lenmesi gere¤i, Eyüp Sultan’da genifl
çarfl›lar›n, köflk ve kahvehanelerin bulundu¤u mesireler ve aflhanelere vücut vermifltir. Kasaba, dinî
eflya sat›fllar› yan›nda yo¤urtçu, kaymakç›lar›, kebapç›lar›, oyuncakç›lar› ile meflhurdu.

Gençler, Haliç’te ve mesirelerde yap›lm›fl havuzlarda yüzerler, gece iflret âlemleri yaparlard›.
Kaymakç› dükkanlar› buluflma yeri haline geldi¤inden, uleman›n flikayetleri üzerine zaman zaman
Sultan yasak fermanlar› ç›karmak zorunda kal›rd›. Özetle, her fleyiyle Eyüp, ‹stanbul hayat›n›n
ruhanî, renkli, hayat dolu bir makam› olmufltur.

4-Siyasî Fonksiyonu

Yeni tahta ç›kan her Osmanl› Sultan›na Eyüp türbesinde Halife Osman’a ait k›l›ç devrin en
büyük tarikat fleyhi taraf›ndan kuflat›l›rd›. Taklid-i Seyf denilen bu merasim, tahta oturmak için bîat
merasimi kadar önemli idi. Yeni Sultan deniz yolu ile Eyüb’e gelir, merasimle k›l›ç kufland›ktan
sonra Edirne Kap›’dan Divan yolu ile halk›n alk›fllar› aras›nda saraya dönerdi.

Saltanat›n en mukaddes eflyas›ndan say›lan Peygamberin Sanca¤› da 1703, Patrona ‹syan›’na
kadar Eyüp Sultan türbesinde saklanm›fl, sonra Topkap› Saray›’nda Harem Dairesi’ne al›nm›flt›r.
Osmanl› Sultanlar›, Eyüp Sultan’da “Taklid-i Seyf” ve “Sancak-› fierif” yolu ile kendilerini
Peygamberin gaza gelene¤ine ba¤l›yor, saltanat ve hilafete hak kazand›klar›n› (legitimation) vurgu-
luyorlard›. Özetle, Eyüp Sultan, Osmanl› siyasi düzeninde, son derece önemli bir makam olufltur-
makta idi. Eyüb’ü korumak, tarihimiz için Topkap› veya Ayasofya’y› korumak kadar önemlidir.

5-Bir Sanat Müzesi

Eyüp, Osmanl›-Türk mimarisi, çinicilik ve yaz› sanatlar› bak›m›ndan eflsiz bir müze duru-
mundad›r. Sultanlar ve büyükler, en de¤erli eserleri Türbeye arma¤an ederlerdi. Kutsal niteli¤i
dolay›s›yla bu eserler bugüne kadar oldukça iyi bir flekilde korunmufl olmakla beraber, bir müze için
gösterilen özel bak›m ve korunmaya muhtaçt›r. Özellikle Eyüp s›rt›nda bay›rdaki tarihî mezarl›k,
bugün yürekler ac›s› bir tahrip ve ya¤man›n pençesine düflmüfl bulunmakta, kimse buna sahip
ç›kmamaktad›r. Tarihî mezarlar üzerinde beton duvarlarla “aile” mezarl›klar› çevrilmekte, içindeki
tarihi mezar tafllar› k›r›l›p bir köfleye at›lmakta veya topluca bir yere konmaktad›r. En barbarcas›,
eflsiz hüsnî - hatlarla bezenmifl as›rl›k mezartafllar› çal›n›p taflç›lara sat›lmakta ve köflk bahçelerinde
yol döfleme tafl› haline getirilip kullan›lmaktad›r. Hiçbir millet, tarihine ve tarihî eserlerine karfl› bu
kadar kay›ts›z olamaz.

Eyüp Sultan, ayn› zamanda en önemli tekkelerin topland›¤› bir merkezdir. Tekkelerin, Türk
tasavvuf, edebiyat ve sanat tarihinde seçkin yeri tart›flma kabul etmez; bu bak›mdan Eyüp Sultan,
K›rflehir Hac› Bektafl manzumesi gibi ihyas› gerekli tarihî bir fikir ve sanat merkezimizdir. Vaktiyle
bir sanat ve fikir akademisi fonksiyonu gören meflhur tekkeler restore edilmelidir.

6-Türbeler fiehri

Osmanl› büyüklerine ait türbeler, Eyüp türbesi etraf›nda yer alm›flt›r. Burada her biri muhteflem
bir âbide olan türbelerin ve mezarlar›n en ünlüleri, Sultan Reflad, Sokullu Mehmed Pafla, fieyhülis-
lam Abussuud Efendi, K›br›s fatihi Lala Mustafa, Mimar Sinan yap›s› Vezir Pertev Pafla, Hoca



Sa’deddin, Kas›m Pafla, Cafer Pafla, Siyavufl Pafla, Taban›yass› Mehmed Pafla, fieyhülislam Kara
Çelebizade, Kapudan Mustafa Pafla, Timur’un torunlar›ndan Bediüzzaman’a aittir. Mimarisi, deko-
rasyon ve hüsnihat kitabeleri ile bu türbeler eflsiz sanat eserleri olup bak›m ve restorasyon ister.

Eyüp türbesinin kendisi, 16.yüzy›la ç›kan eflsiz çinileri, kitabeleri, munakkafl örtüsü ile dikkatle
ele al›nmas› gereken belli bafll› bir âbidedir. Türbenin tarihi üzerinde Eyüp kad› sicilleri ve öteki kay-
naklara göre tarih incelemeleri flimdiden bafllam›fl bulunmaktad›r.

Eyüp Sultan Ön Projesi Çal›flma Plan›

Bu projede öngörülen ifller,

I. Araflt›rmalar

II.Düzenlemeler

olarak iki ayr› bölüme ayr›labilir. Her iki alanda, hemen ele al›nmas› gereken acil ifller ve
tamamlanmas› zaman isteyen uzun vadeli ifller vard›r.

Acil ifller aras›nda, tahribat ve de¤ifltirmeleri önlemek üzere kanunî ve idarî önlemler baflta
gelir. Tarihî çekirde¤i oluflturan bölgeyi, yani Eyüp Sultan türbe ve camisi ile müfltemilât›,
etraf›ndaki türbeleri, çarfl›lar›, imareti, tarihi nüve - kasabay› ve özellikle her gün biraz daha tahribe
u¤rayan bay›rdaki büyük Eyüp mezaristan›n› “sit” bölgesi ilân etmek, tahribat ve de¤ifliklikleri
önlemek en âcil ifltir. Bu amaçla derhal kanuni ve idarî önlem almak gerektir. ‹darenin ayr› kollar›,
Kültür Bakanl›¤›, Vak›flar ve Diyanet ‹flleri aras›nda derhal koordinasyon sa¤lanmal›d›r. Bu mak-
satla belki bir komisyon oluflabilir.

Tahribat› önlemek üzere ilk tamir iflleri, istimlâkler düflünülebilir. Fakat esasl› herhangi bir
faaliyet için, bölgenin tarihi topografyas› ve flehir plan› ortaya ç›kar›lmak gerekir. Bunun için de, ilk
araflt›rmalara (bak. Araflt›rmalar) hemen bafllanmal› ve proje ilmî baflkan› yönetiminde bir Araflt›rma
Komitesi kurulmal›d›r.

Bu komitenin örgütledi¤i araflt›rmalar, âcil ifller için yol gösterici olaca¤› gibi, ilerde yap›lacak
uzun vadeli düzenleme ve restorasyon iflleri için as›l büyük projenin haz›rlanmas›na temel olacak
bilgi ve önerileri saptar. Bugün ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Araflt›rma
Merkezi’ne ba¤l› olarak ‹stanbul Tarihi Araflt›rma Grubu, Eyüp Kad› sicilleri üzerinde bir araflt›rma
ekibi örgütlenmifl ve bu asli kayna¤a göre Eyüp tarihi çal›flmalar›na bafllam›fl bulunmaktad›r. Grup,
Toplumsal tarih Vakf› ile iflbirli¤i halinde çal›flmaktad›r.

Belli bafll› tarihî eserleri, çarfl›, Pazar, mesire mahallerini, y›k›lm›fl, kaybolmufl tarihî eserleri sap-
tama için bir tarihî ön araflt›rma mutlaka gereklidir. Uzun vadeli ve kapsaml› ifl plan› buna göre belli
olacakt›r.

Böyle bir araflt›rma için;

a. Vak›flar ve Kültür Bakanl›¤› arflivlerinden, Eyüp Sultan’da ilçe, belediye, müftülük resmî
makamlar›ndan bilgi toplanmas›.

b. Yerinde yafll›, bilgili Eyüplülerden bilgi toplanmas›.

c. Baflbakanl›k Osmanl› Arflivinde Eyüp Sultan’la ilgili vesika koleksiyonlar› üzerinde
araflt›rmalar yap›lmas›.



d. ‹stanbul Müftülü¤ü arflivinde bulunan Eyüp - Haslar kad›l›¤›ndan kalan siciller üzerinde
inceleme yaparak yukar›da sözü geçen konularda bilgi saptanmas›

e. Eyüp Sultan üzerine seyâhatnâme vekâyinâ-me ve gazetelerden bilgi toplanmas›.

f. Bu kaynaklardan elde edilen bilgilerin harita üzerinde, yahut monografiler biçiminde
de¤erlendirilmesi.

Bu araflt›rma faaliyetleri için üniversiteler, müzeler ve mevcut özel kurulufl ve derneklerle
iflbirli¤ine gidilmesi, üniversite asistanlar›n› bu yolda faaliyet için teflvik ve yönlendirme, gerekirse
burs temini. Araflt›rma plan›ndan sorumlu kifli, bu iflleri izler, koordinasyon sa¤lar, yay›nlar› gerçek-
lefltirir. Bu çal›flmalar en çok üç y›l içinde tamamlanabilir.

*Bu yaz›y›, say›n hocam›z›n izni ile kitab›m›za ald›k. Ülkemiz ve Dünya tarih bilimine çok önemli katk›s› olan ‹nalc›k’a flükran borçluyuz.
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Allah’a hamd; Resulü-
ne salâtu selam eder
ve Ebû Eyyûb el
Ensâri rad›ya an-
hü’l Bârî hazret-
leriyle bizin ara-
m›zdaki iliflkiyi
belirleyen Resul-i
Ekrem Efendimiz’in
bir mufltusuyla sözleri-
me bafllar›m:

"Ashâb›m›n her biri, vefat etti¤i belde
halk› için k›yamet günü önder ve nûr
olarak diriltilecektir."1

KISA B‹R TAR‹HÇE

Hz. Peygamber’in Medine’ye hicret
etmesine zemin haz›rlayan ve Halid b.
Zeyd hazretlerinin de haz›r bulundu¤u
Akabe Biatlar›’nda, Medineli müslüman-
larla Hz. Peygamber aras›nda -tabir caiz-
se- bir çerçeve anlaflmas› yap›lm›fl, ayr›n-
t›ya girilmemiflti. Mesela, hicret etti¤i
taktirde Hz. Peygamber’in kimin misafiri
olaca¤› ya da nerede a¤›rlanaca¤› gibi
mes’eleler görüflülmemiflti.

Örnek kul, son resûl Hz. Muham-
med, dünya tarihinde büyük ink›lâblara
vesile olacak ‹slâm ‹ktidar›’na giden Hic-
ret yolculu¤unu tamamlad›¤› s›rada me-
sele ortaya ç›kt›: Kime misafir olacakt›?
Asl›nda Medineli müslümanlar›n hepsi
O’nu misafir etmeye haz›rd›. Ne var ki O
sallallahu aleyhi ve sellem, devesi Kus-
vâ’n›n yular›na yap›fl›p davette bulunan-
lara : 

"Hayvan› serbest b›rak›n, yolundan
çekilin, o yedilmektedir"2 buyurmufl,
Kusvâ kimin kap›s›n›n önünde çökerse,
onun misafiri olaca¤›n› duyurmufltu.

Her fley takdir ve nasip mes’elesiydi.

Resullullah’›n devesibir-iki çöküfl
kalk›fltan sonra en sonunda Ebû Eyyûb

Hâlid b. Zeyd el- Ensârî,
en- Neccâri, el Hazre-

cî, el-Akabî’nin
(v.52/672)3 evi
önündeki bofllu-
¤a çöktü. Evi,
mebreku nâka-

ti’r-Resûl’e en ya-
k›n olan Ebû Eyyûb,

Hz. Peygamber’in zaten
çok az olan eflyas›n› evine ta-

fl›rken, Resûllullah sallallahu aleyhi ve
sellem de Ebû Eyyûb’un evinin alt kat›na
yerleflti.4

Ebû Eyyûb rad›yallahu anh’›n evin-
deki bu misafirlik, Mescidu’n-Nebevî ve
hücreler yap›l›ncaya dek 7 ay kadar süre-
cekti.5 Hz. Ebû Bekr’in evinden onun re-
fakatinde bafllayan Efendimiz’in hicret
yolculu¤u, Ebû Eyyûb’un evinde nokta-
lanm›fl ve Ebû Eyyûb da "Mihmendâr-›
Resûlullah" (Resûlullah’›n ev sahibi) fle-
ref ve ünvan›na kavuflmufltu.

Ebû Eyyûb Hâlid b.Zeyd el Ensârî bun-
dan sonra tarih sahnesinde ve Resûlullah
sallallahu aleyhi ve sellem’in yan›bafl›nda-
d›r. Öylesine yan›bafl›ndad›r ki,-"Allah seni
insanlar (›n verece¤i zararlar)dan koruya-
cakt›r"6 ayeti nâzil oluncaya kadar Resûlul-
lah’›n yak›n korumas›nda görev alan yedi
sahabîden biri olarak seferde ve hazarda
daima onun yan›ndad›r.7

Hâlid b. Zeyd el-Ensârî rad›ye anhu’l
Bârî, künyesiyle meflhur olan sahabîler-
dendir. O, daha çok "Ebû Eyyûb" diye ta-
n›n›r.8 Memleketimizde ise "Eyûb Sultan"
olarak an›l›r.

Ebû Eyyûb rad›yallahu anh; ashâb-›
kirâm ve özellikle Ensâr hakk›nda vârid
olan ilâhî9 ve peygamberî10 tavsif ve teb-
flirlerin muhatab› büyük bir sahâbîdir.
Onun birçok meziyyetleri aras›nda cihad
aflk› birinci s›rada yer al›r. Kendisinden
bahseden kaynaklar, istisnas›z flu sat›rla-
ra yer vermektedir:

1. T›rmizî, Menâk›b 59; ‹bn
Asâkir, Târihu D›maflk, II,
190-195

2. ‹bn Hiflâm, Siyre, II, 140;
‹bn Kesîr, el-Bidâye, II, 198;
‹bn Sa’d, Tabakât, 1, 236-
237; ‹bn Asâkir, Tarihu’lKe-
bir, V,37; ‹bnü’l-Esir, Üs-
dü’l-⁄abe, II,195

3. Bk. Zehebî, Siyeri, ala-
mi’n-nübelâ, II,412. D‹A bu
tarihi 49/669 olarak ver-
mektedir. (Bk. Dia, X, 123)

4. ‹bn Hiflâm, Siyre, II,41

5. ‹bn Kesîr, el-Bidâye, II,
214

6.Mâide suresi, (5), 67

4. ‹bn Hiflâm, Siyre, II, 41.

5. ‹bn Kesîr, el-Bidâye, II,
214.

6.Mâide suresi, (5), 67

7. Kûtu’l Kulûb fi ehadis-i
Ebî Eyyûb, V. 8b, Topkap›
Saray› Müzesi, Ktb. A. 569,

8. ‹bni Abdilberr, el-‹stîâb
I,403 (el-‹sâbe kenar›nda) Bu
künye ile tan›nan iki sahâb"i
daha vard›r. (‹bnü’l Esîr,
Üsdü-l ⁄abe, VI, 25-26; ‹bni
Hacer, el-‹sâbe, IV, 17, ‹bni
Hacer, Ebû Eyyûb künyesi-
nin Hâlid b. Zeyd’e ait ol-
du¤u, di¤er iki künyeden
maksad›n da Ebû Eyyûb el-
Ensârî demek oldu¤u kana-
atindedir. Sadece Tabîîler-
den bir Ebû Eyyûb el-Mera-
¤î diye ayr› bir zât›n bulun-
du¤unu söylemektedir.)

9. Bk. Fetih suresi (48), 29;
Tevbe suresi (9), 100; Enfal
suresi (8), 74; Haflr suresi
(59), 8-10

10. Bk. Hadis kitaplar›n›n
Fezailü’l Ashâb bölümleri

11. ‹bn Sa’d, Tabakât, III,
484, Zirikli, el-A’lâm, II, 336.

12. Bk. Nefehât, Hac› Selim
A¤a Ktb. Hüdâî Ef. 143.

* Eyüpsultan Belediyesi ve
Kültür Turizm Müdürlü¤ü
Arflivinden.
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"Ebû Eyyûb, flecaat, sab›r ve takvâ sahi-
bi, gaza ve cihad sevdâl›s›yd›."11 Bu tesbitin
do¤rulu¤una hayat›, Medine’den ‹stan-
bul’a uzanan memât› ve gözlerimiz önün-
deki merkadi flahittir. Öte yandan, rivayet-
leri aras›nda cihadla ilgili hadislerin çoklu-
¤u dikkat çekmektedir.12 Mekke’de, Hicret
olay› esnas›nda, ma¤arada ve yol boyunda
Hz. Ebû Bekr rad›yallahu anh’in Hz. Pey-
gamber sallallahu aleyhi ve sellem’e karfl›
gösterdi¤i hassasiyete efl; Medine’de daha
ilk günden itibaren Ebû Eyyûb’un hassasi-
yet ve hizmetine flahid olmaktay›z. Unutul-
mamal›d›r ki, Resûlullah’a yard›mc› olan-
lar yücelmifller, karfl› ç›kanlar düflmanl›k
ve sayg›s›zl›k edenler Hz. Peygamber’in öz
be öz amcas› da olsa küçülmüfller, alçalm›fl-
lard›r. Çünkü: "Amelinin geri b›rakt›¤› kifli-
yi, nesebi (soyu-sopu)ilerletemez, yücelte-
mez"di.13

fiimdi Mihmendâr-› Resûlullah’›n ne-
zaket dolu davran›fllar›na birkaç örnek
verelim.

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve
sellem, Ebû Eyyûb’un evinin alt kat›na
yerleflmiflti. fiöyle biraz istirahat edildik-
ten sonra Ebû Eyyûb, Hz. Peygamber sal-

lallahu aleyhi ve sellem’e müracaat ede-
rek üst kata fleref vermesi için ricada bu-
lundu. "Siz alt katta, biz üstte...olmaz, ra-
hat edemeyiz...dedi. Resûlullah’›n; ziya-
retçileri karfl›lamak aç›s›ndan alt katta
bulunmas›n›n "daha uygun oldu¤unu"
belirtmesi üzerine duruma r›zâ göster-
mek zorunda kald›. Ancak odas›n›n flöy-
le bir köflesine çekilip orada yatt›. 14 ‹flte o
günlerde bir gece idi. Ebû Eyyûb ve han›-
m› Ümmü Eyyûb derhal üstlerine örtün-
dükleri yorganlar›n› suyun üzerine bas-
t›rd›lar. Afla¤›ya bir damlas›n›n bize s›z-
mamas›na ve aziz misafirlerini rahats›z
etmemesine çal›flt›lar.15

Hayber fethinde Resûlullah sallalla-
hu aleyhi ve sellem Safiyye validemizle
yolda zifaf buyurmufllard›. O gece Ebû
Eyyûb elinde k›l›ç, çad›r›n çevresinde
nöbet tuttu. Sabahleyin Resûlullah, Ebû
Eyyûb’u o haliyle görünce:

"Bu ne hal, ya Ebû Eyyûb?" buyurdu.
O da:

"Ey Allah’›n Resûlü! Size bu kad›n›n bir
kötülük yapabilece¤inden endifle ettim. Siz,
bunun babas›n›, eflini ve milletini öldürttü-
nüz. Daha yeni küfürden imana ermifltir.

13. Tirmizî, Kur’an 10; ‹bn
Mâce, Mukaddime 17; Dâri-
mî, Mukaddime, 32; Ahmed
b. Hanbel, Müsned, II, 252,
407

14. ‹bn Hiflâm, Siyre II, 144;
Müslim, Eflribe 171; Ahmed
b. Hanbel, V, 415.

15. ‹bn Hiflâm, Siyre II, 144;
el-‹stîâb, I, 404; el-‹sâbe, I,
405.

16.‹bn Hiflâm, Siyre III, 354-
355.



Bu sebeple hakk›n›zda endiflelendim..." ce-
vab›n› verdi. Resûlullah’a karfl› besledi¤i
hislerini ve ba¤l›l›¤›n› ifade etti. Durumdan
son derece memnun olan Hz. Peygamber
sallallahu aleyhi ve sellem:

"Allah’›m, beni bu gece korudu¤u gibi
sen de Ebû Eyyûb’u muhâfaza buyur" diye
dua ettiler.16

Herhalde Peygamberimiz’in bu duas›
bereketiyledir ki, bugün bizler Ebû Eyyûb’u
ziyaret imkân›na sahip bulunmaktay›z.

Ebû Eyyûb’un 

Rivayet Etti¤i Hadisler

Ebû Eyyûb’un rivayet etti¤i hadisler
konusuna geçmeden önce, kendisinin de
sayg›n bir ferdi oldu¤u ve ehl-i sünnetin
hadis rivayetinde tümünü âdil kabul edip
tenkid d›fl› tuttu¤u ashâb-› kiram r›dvanul-
lahi aleyhim ecmeîin hazerât›n›n hadis ri-
vayeti ile ilgili genel durumlar› hakk›nda
önemli gördü¤üm bir-iki hususa, izninizle,
iflaret etmek istiyorum.

1.Sahâbîler (birden binlere varan) farkl›
say›larda hadis rivayet etmifllerdir. Bunun
çok çeflitli sebepleri bulunmaktad›r. Mesela
farkl› zamanlarda müslüman olmak, Hz.
Peygamber’le sürekli beraber bulunup bu-
lunmamak, hadisleri yaz›p yazmamak, ilim
ve ö¤renme konusunda Hz. Peygamber’in
duas›na mazhar olup olmamak, müslüman
olarak uzun veya çok k›sa süre yaflam›fl ol-
mak, bilhassa Hz. Peygamber’in vefat›ndan
sonra Mekke-Medine gibi merkezlerde ka-
l›p-kalmamak, e¤itim ve ö¤retimi meslek
edinip edinmemek, yönetimle meflguliyet,
duyduklar›n› aynen rivayet edememe en-
diflesi gibi hususlar, ilk anda akla gelen se-
beplerdendir. Ayr›ca her sahâbinin rivayet
etti¤i her hadisin, hadis kaynaklar›na mut-
laka intikal etti¤inin de söylenemeyece¤i
hat›rdan uzak tutulmamal›d›r.

Bütün bu ve benzeri sebeplerin pek ta-

biî olarak ortaya koydu¤ubir gerçek de flu-
dur:

Sahabîlerin rivayet ettikleri hadis say›-
lar›, asla onlar›n sünnet bilgilerinin göster-
gesi de¤ildir. Bir baflka ifadeyle, Sahabîle-
rin sünnet bilgisi, rivayet ettikleri hadis sa-
y›s›yla ölçülemez.

2.Kaynaklarda gördü¤ümüz sahâbîle-
rin rivayet etti¤i hadis say›lar› ile ilgili ra-
kamlar, Bakî b. Mahled el Endelûsî’nin
(v.276/889) Müsned’inden tesbit edilmifl
rakamlard›r. Maalesef günümüze ulaflama-
m›fl olan bu Müsned’in özelli¤i ise, ale’r ri-
cal sistem ile ale’ebvâb sistemi birlikte ihti-
va etmesidir. Usûlî ifadesiyle söylersek,
müsned-musannef kar›fl›m› bir eser olmas›-
d›r. Bu sebeple de herhangi bir sahâbîden
gelen bir hadis, ihtiva etti¤i konulara göre
birkaç yerde tekrar edebilmektedir. Dolay›-
s›yla sahâbîlerin rivayet etti¤i hadis say›la-
r› artmaktad›r. Bunun en çarp›c› örne¤i Hz.
Ebû Hureyre’nin rivayetlerinde gözükmek-
tedir. Bakî’in Müsned’ine göre Ebû Hurey-
re’nin rivayet say›s› 5374 iken, sadece ale’r
rical sisteme sahip olan Ahmed b. Han-
bel’in Müsned’inde –mükerrerler dahil-
3848’dir. Mükerrerler ç›kar›l›nca Hz. Ebû
Hureyre’nin 1579 hadis rivayet etti¤i anla-
fl›lmaktad›r.

O halde sahâbîlerin rivayet say›lar›n-
dan söz edilirken "Baki b.Mahled’in Müs-
ned’ine göre" veya "Ahmed b. Hanbel’in
Müsned’ine göre" diye kayna¤›na iflaret
edilmesi, çok daha isabetli olacak ve kar›-
fl›kl›klar› önleyecektir.

fiimdi bu ön aç›klamalardan sonra Ebû
Eyyûb’un rivayet etti¤i hadisler konusuna
geçebiliriz:

Medine devrinde, Hz. Peygamber’e ya-
k›n olmas›na ra¤men Ebû Eyyûb rad›yalla-
hu anh; hayat›n›n gazalarda geçmifl olmas›-
n›n da te’siriyle çok fazla hadis rivayet et-
memifltir. Asl›nda kendisi hadisler konu-
sunda son derece titiz ve hassast›r. Hatta
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onun Resûlullah’tan duydu¤u bir hadis-i
flerif hakk›ndaki bilgisini te’yid için Medi-
ne’den M›s›r’a gitti¤ini bile görmekteyiz.

Hatip Ba¤dâdî’nin (v.463/1071) Ki-
tah’r-rihle fi talebi’l-hadis adl› eserinde be-
lirtti¤ine göre Ebû Eyyûb; Resûlullah’tan
duydu¤u bir hadisi soruflturmak için M›-
s›r’da bulunan Ukbe b. mir’e gitti. M›s›r va-
lisi olan Mesleme b. Mahled’in misafiri ol-
du. Ukbe b.mir’e haber verildi. O, Ebû Ey-
yûb’u karfl›lad›, kucaklad›, hofl-beflten son-
ra M›s›r’a gelifl sebebini sordu. O da:

- "Mü’minin ay›b›n› örtmek" konusun-
da Resûlullah’tan duydu¤um ve benimle
senden baflka duyan kimsenin kalmad›¤›
hadis için geldim, dedi.

Ukbe b.mir:

- Evet, ben Resûlullah sallalahu aleyhi
ve sellem’i: "Dünyada bir mü’minin ay›b›n›
örtenin, k›yamet günü Allah ay›b›n› örter"
buyururken iflittim, dedi. Ebû Eyyûb:

- Do¤ru söyledin, deyip derhal bine¤ini
atlayarak Medine yolunu tuttu.

Vali Mesleme b. Mahled’in gönderdi¤i
yol az›¤›, kendisine ancak Arîfl-i M›sr deni-
len yerde ulaflt›r›labildi.17

Ebû Eyyûb rad›yallahu anh büyük bir
dikkat vezevkle hizmet etti¤i Resûlullah
sallalahu aleyhi ve sellem’in hadislerine ve
sünnetine karfl› da gerekli dikkat ve titizli¤i
göstermekteydi. O, bir gün, namazlar› ef-
dal olan ilk vakitlerinde k›ld›rmakta dik-
katli davranmayan Medine Valisi Mer-
van’a:

"Sen Resûlullah’›n sünnetine riâyet
edersen, ben de sana itaat ederim. Sen Re-
sûlullah’›n sünnetine muhalefet edersen,
ben de çeker evime gider, sana muhalefet
ederim" diye uyar›da bulunmaktan kendi-
sini alamam›flt›r.18

Bu titizli¤inin te’siri ile olacak ki, -yu-
kar›da da belirtti¤imiz gibi Ebû Eyyûb ra-
d›yallahu anh pek fazla hadis rivayet etme-
mifltir. Onun rivayet etti¤i hadislerin say›s›
muhtelif rakamlarla ifade edilmektedir. Bâ-
ki b. Mahled’in Müsned’ine göre 155 hadis
rivayet etmifltir.19 Bu rakkamla, o, rivayet
say›s› itibariyle sahâbîler aras›nda 28. s›ray›
almaktad›r.20

Ebû Eyyûb rad›yallahu anh’in rivayet
etti¤i hadislerden 13 adedi Buhari ve Müs-
lim’de yer almaktad›r. Bunlardan 1 tanesini
Buhâri ve Müslim müflterektir.21 Böylece

17. Hatib, er-Rihle, s.118-
120, (thk. N. ‹tr.) Ebû Zehv,
Muhaddisûn, s.110; A. Na-
îm, Tecrid Tercemesi (Mu-
kaddime), s.47

18. Et-Taberâni, el-Mu’ce-
mü’l-kebir, IV, 187; Ö¤üt,
Meflhur Eyüp Sultan, I, 89-
90. Hadisin flerhi için bk.
Çakan, Eyüp Sultan Hazret-
lerinden K›rk Hadis, s.34-37
(‹stanbul, 1994, ‹kinci bask›)

19. Zehebî, Siyeru, alâmi’n-
nübelâ, II,403; ‹bni Melek,
Mebârikü’l-ezhâr, I, 57,
N.Afl›k, Sahabe ve Hadis Ri-
vayeti, s.177. D‹A’n›n hiçbir
aç›klama yapmaks›z›n bu
rakam› 150 olarak vermesi
tenkide aç›k bir durumdur.
(Bk. Dia, X, 124)

20. S›dd›kî, Hadis Edebiyat›
Tarihi, s.44; N.Afl›k, Sahabe
ve Hadis Rivayeti, s.177.

21. Zehebî, Siyeru, alâmi’n-
nübelâ, II,403; ‹bni Melek,
Mebârikü’l-ezhâr, I, 57, Ay-
nî, Umdetü’l-kâri, II, 276.

22. Zahâiru’l-mevâris, III,
139-143.

23. Bk. Ahmed b. Hanbel,
Mnüsned, I, 412-413.

24. Bk. Nefehât, H.S.A. Kt.
Hüdâi Ef. 143; Ö¤üt, Mefl-
hur Eyüp Sultan, II. cilt
(bafltan sona)

25. Ö¤üt, Meflhur Eyüp Sul-
tan, II, 28-30.

* Eyüpsultan Belediyesi ve
Kültür Turizm Müdürlü¤ü
Arflivinden.



onun Buhâri’de 8, Müslim’de 12 rivayeti
yer alm›fl olmaktad›r. Sahr müessesesinin
haz›rlad›¤› hadis CD’sine göre ise, müker-
rerleri ve at›flar›yla birlikte Ebû Eyyûb’un
rivayetleri Buhâri’de 11 bölümde 14; Müs-
lim’de 12 bölümde 19 kez geçmektedir.

Ayn› CD’ye göre Tirmizî’de 15 bölüm-
de 30 kez; Ebûd Davud’da 8 bölümde 12
kez; Nesâi’de 10 bölümde 19 kez; ‹bn Mâ-
ce’de 8 bölümde 16 kez; Muvatta’da 6 bö-
lümde 9 kez; Dârimî’de 8 bölümde 13 kez
Ebû Eyyûb rivayetleri yer almaktad›r.

Abdu’l-⁄âniy Nablûsi, Ebû Eyyûb’dan
44 hadis zikretmektedir.22 Ahmed b. Han-
bel ise mükerrerleri de dahil olmak üzere
99 (veya 102) hadis tesbit etmektedir.23

Ebû Eyyûb’un rivayet etti¤i hadis say›-
s›n›, -biraz sonra de¤inece¤imiz gibi, çok
de¤iflik kaynaklar› taramak suretiyle- 210
olarak tesbit eden Nureddin Ebu’l Hasen
Ali b. Ahmed el-Karâfî’dir. (V.940/1533)24

Bu zât›n eserini Türkçe’ye tercüme eden
merhum Alasonyal› Cemal Ö¤üt, bu raka-
ma 5 hadis daha ilave etti¤ini söylemekte-
dir.25 Böylece flimdiye kadar tesbit edilebil-
mifl olan en yüksek rakam 215 olmaktad›r.

Ebû Eyyûb rad›yallahu anh kendisi,

Resûlullah’dan ve Ubey b. Ka’b’dan hadis

rivayet etmifltir. Kendisinden de ashâb-› ki-

ram’dan; Berâ b. zib, Câbir b Semûre, Zeyd

b. Hâlid el-Cühenî, ‹bn Abbas, Abdullah b.

Yezîd, Mikdam b. Ma’dîkerib vb. zevat il;

Musa b. Talha. Abdullah b. Huseyn, Urve

b. Zübeyr, Ebû Abdirrahman b. el-Hubuliy,

Abdurrahman b. Ebî Leyla, Atâ b. Yezid el-

Leysî ve Atâ b. Yesâr eb. Bir cemaat hadis

rivayet etmifllerdir.26

Rivayet etti¤i hadislerin konular› ise,

hiç flüphe yok ki çok çeflitlidir.

Ebû Eyyûb’un Rivayetleri Üzerine

Yap›lm›fl Müstakil Çal›flmalar

Ebû Eyyûb rad›yallahu anh, Mihmen-

dâr-› Resûlullah olarak, ‹slâmî neflriyatta la-

y›k oldu¤u yeri alm›flt›r. Menâk›b› konu-

sunda pek çok eser yaz›lm›flt›r.Özellikle

kabrinin keflfinden sonra Osmanl› müellif-

leri çeflitli vesilelerle ve de¤iflik muhtevada

eserler kaleme alm›fllard›r. Biz burada onun

rivayet etti¤i hadislerle ilgili olarak yaz›lm›fl

eserlerden örnekler vermekle yetinece¤iz.
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26. Zehebî, Siyeru, alâmi’n-
nübelâ, II,403; ‹bn Hacer,
Tehzibü’t-Tezîb, II, 91. 

27. Bkz. Hediyyetü’l-ârifîn,
I, 774; Kebbale, Mu’cemü’l-
müellifîn, VII, 230.

28.Nefehât, v.6b (Hüdâi Ef.
143)

29. Bk. D‹A, X, 124

30. Beyaz›t Ktb. Umûmi,
1077; Üniversite Ktb., Y›ld›z
K›sm›, 124; Nuruosmaniye
Ktb., 1284; Süleymaniye
Ktb. M.Hafid Ef. 44; Murad
Buhârî, 93; Ayasofya, 942;
Hac› Selim A¤a Ktb. Hüdâi
Ef., 143. Bu çal›flman›n ha-
z›rlanmas›nda (Hüdâi Ef.
143) nüshas›ndan faydala-
n›lm›flt›r. Abdülhaf›z b. Os-
man et-Tâifi taraf›ndan ha-
z›rlanan Nefehat’›n bir özeti
Cilâu’l-Kulûb  ve Keflfü’l-
Kurub bi-Menak›b› Ebî Ey-
yûb ad›yla ‹stanbul’da H.
1298’de bas›lm›flt›r.

31. Bkz. Topkap› Saray› Mü-
zesi Ktb., III, A. 569 (23x16
cm., Nesih, 11 sat›r,
948/1541 istinsah edilmifl)
D‹A Bu eseri 77  varak ve
II.A 570 numarada kay›tl›
olarak göstermektedir.

32. Ayn› yazma, v.78a.

33. Bk. Darülmesnevi nr. 61
vr. 84-109. (D‹A, X, 125)

* Eyüpsultan Belediyesi ve
Kültür Turizm Müdürlü¤ü
Arflivinden.



E Y Ü P  S U L T A N  S E M P O Z Y U M U  T E B L ‹ ⁄ L E R :  I - V I I I

21

1.Nureddin Ebu’l-Hasen Ali b. Ahmed
el-Karâfî, el-M›srî efl-fiâfii (v.940/1533)’nin;
"Nefahatü’l-ahîri’s-sâri bi ehâdisi Ebî Ey-
yûb el-Ensârî" adl› eseri.27

Eser, müellifin belirtti¤ine göre meflhur
hadis kitaplar›ndan, me’sur tefsirlerden,
muteber ve mutemed siyer kitablar›ndan
istifade edilerek, Sünen tertibinde kaleme
al›nm›flt›r.

Hadisler konular›na göre bablara ayr›-
larak kaydedilmifltir.28 Her hadisin nereden
al›nd›¤› müellif ismi olarak iflaret edilmifl-
tir. Bu kitab›n 67-97 varak aras›nda de¤i-
flen29 muhtelif yazma nüshalar› ‹stanbul
Kütüphaneleri’nde mevcuttur.30

Bu eser, merhum Alasonyal› Hac› Ce-
mal Ö¤üt taraf›ndan tümüyle tercüme ve
flerh edilmifl ve "Meflhur Eyûb Sultan" ad›y-
la 2 cilt halinde 1956-1957 y›llar›nda ‹stan-
bul’da neflredilmifltir.

2. Ebu’l Mevâhib Ahmed b. Ebi’r-Ruh
‹sa er-Reflîdî er-R›dvânî (X.as›r)’nin, "Kû-
tu’l-kulûb fi ehâdisi Ebî Eyyûb" adl› 78 va-
rakl›k eseri.31 ‹stanbul’da 938’de te’lif edi-
len eserde hadislerin kaynaklar›na ve riva-
yet farklar›na iflaret edilmifltir. 131 hadisi
ihtiva etmektedir. Müellif, "‹flte benim mu-
temed hadis kitablar›ndan bulduklar›m
bunlardan ibarettir. Muhaddislerin itimad
etmedikleri kitablarda daha baz› hadislere
rastlad›msa da onlar› almad›m. Bu kadarla
iktifa ettim" demektedir. 32

3. Abdulvehhab b. Mustafa efl-fiâmi’nin
"Kevkebü’s-sâri bi ehâdisi seyyidinâ Ebî
Eyyûb el-Ensâri" adl› eseri.33

4. Osmanl› fieyhülislam’lar›ndan Bali-
zâde Mustafa b. Süleyman (1069/1658)’in
"Kitâbun fîma revahu Ebû Eyyûb el-Ensarî
min ehâdis-i Resûl-i Meliki’l Bârî" ad›n› ta-
fl›yan 62 varakl›k eseri.34 Bu kitapta da mü-

kerrerleriyle birlikte 210 rivayet bulunmak-
tad›r.

5. Yusuf b. Muhammed el-Mâlikî’nin
"Kitabu keflfi müflkilâti’l ehâdisi’l merviyye
ani’s-sahabiyyi’l-medfûni bi asl› h›sn›’l-
Kostantiniyye" adl› h.1077 imlâ tarihli 18
varakl›k eseri.35 Eser, Ebû Eyyûb rad›yalla-
hu anh’›n Sahihayn’da yer alan 13 hadisini
ihtiva etmektedir.

6. Müellifi belli olmayan "Merviyyâtu
Ebî Eyyûb el-Ensârî" adl› 12 varakl›k yaz-
ma.36 Bu da Sahihayn’daki 13 hadisi ihtiva
etmektedir.

7. Ahmed b. Muhyiddin en-Naimî’nin
"Esne’fl-flevâhid fi zikri menâk›b› Ebî Eyyûb
Hâlid" ad›n› tafl›yan 60 varakl›k eseri.

Ayasofya Camii imam› olan müellif, ki-
tab›n› dört bâba ay›rm›flt›r.

1. bâb: Fezâil-i Medine

2. bâb: Rihletu’n-Nebiy

3. bâb: Ebû Eyyûb’un rivayet etti¤i ha-
disler

4. bâb: Ebû Eyyûb’un menâk›b›

Toplam 53 hadis ihtiva eden kitab, Ebû
Eyyûb’u konu alan eserlerin en tetiblisi ola-
rak gözükmektedir.

Yukar›dan beri sayd›¤›m›z müstakil
eserlerin hepsinde hadislerin sened k›s›m-
lar› hazfedilmifl olup "An Ebî Eyyûb=Ebû
Eyyûb’dan" diye do¤rudan hadis metinleri
verilmektedir.

8. fiair Bâki (v.1600)’nin de Ebû Ey-
yûb’un rivayet etti¤i hadislerden derledi¤i
bir K›rk Hadis Mecmuas› oldu¤u Atâî tara-
f›ndan kaydedilmekte ise de, ‹slâm Ansiklo-
pedisi’nde flimdiye kadar flairin bu risalesi-
ne tesadüf olunmad›¤› kaydedilmektedir.37

34. Bk Topkap› Saray› Mü-
zesi Ktb. A. 568 (23x15,5 cm.
Osmanl› Neshi, 17 sat›r).

35. Bk Beyaz›t Ktb. Umumi,
1054

36. Bk., Süleymaniye Ktb.,
Fatih., 1145/1 (264x177,
158x103 mm., 7 sat›r, Nesih,
bafll›k ve cetveller alt›n, eb-
ru ka¤›t kapl›).

37. ‹A., "Bâki" md.

38. Bk. D‹A, X, 125

39. ‹stanbul, 1982, 1990 (Ma-
rifet yay›nlar›), 1994 (Erkam
yay›nlar›)

40. ‹kdü’l-ferid, V, 129

41. Ebû Davud, Cihad 17,
Müslim, ‹mâre, 158, Nesâî, 
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9. Muhammed Abdullah Veled Kerim
taraf›ndan Ebû Eyyûb el-Ensârî ve merviy-
yatühü fi Müsnedi’l-imam Ahmed ad›yla
Mekke Ümmu’l-Kura Üniversitesi’nde 1980
y›l›nda bir yüksek lisans tezi yap›lm›flt›r.38

10. Ve bendenizin Ebû Eyyûb el-Ensârî
rad›yallahu anh’›n rivayetlerinden seçip
flerhetti¤im "Eyüp Sultan Hazretlerinden
K›rk Hadis".39 Hicretin 15. asr› kutlamalar›
vesilesiyle haz›rlad›¤›m ve üçüncü bask›s›
yap›lm›fl olan bu eser, Ebû Eyyûb’un riva-
yetleriyle ilgili çal›flmalar›n en yenisi olarak
okuyucular›n›n hizmetindedir. Bundan da

ayr›ca bir mutluluk duydu¤umu tahdis-i
nimet kabilinden ifade etmek isterim.

Netice ve Temenniler

Sözlerimi bitirmeden önce bir-iki nok-
tay› vurgulamakta fayda umuyorum

Ebû Eyyûb el Ensârî rad›yallahu anh,
hayat›n› –bir y›l› hariç- cepheden cepheye
koflarak, cihad ederek geçirmifl ve sahâbîle-
rin flehid düfltü¤ü en son ve bir bak›ma en
uzak flehir olan Kostaniniyye’ye ve (‹stan-
bul) ulaflm›flt›r.

Onun cihad aflk› ve uygulamas› söz gö-
türmez bir flekilde aç›kt›r. Son arzusunu so-
ran kumandana, "Beni, gücünüz yetti¤i ka-
dar düflman yurdu içine götürüp defnedi-
niz. Zira ben Resûlullah’›, ‘Kostantiniyye
surlar› dibine sâlih bir kul defnolunacakt›r’
buyururken duydum. Umar›m o kifli ben
olurum" demifltir.40

Cihad, müslüman›n en önemli görevi
ve en büyük flerefidir.Onu ihlâsla, fluurla
ve yoluyla yerine getirecektir. En az›ndan
cihad niyyeti ile dopdolu olacakt›r. Resû-
lullah’›n flu hadisini hiç unutmayacakt›r:

"Cihad etmeden ve cihad niyyeti tafl›-
madan ölen müslüman, bir çeflit nifak üze-
re ölmüfltür."41

S›cak harbden so¤uk harbe, ekonomik
ve kültürel savafllardan propaganda sava-
fl›na; gazi techizinden cephe gerisindekile-
rin bak›m›na kadar çeflitlenen ve fakat ke-
sintisiz ve fluurla sürdürülmesi zaruri olan
cihad; en büyük zarar›, müslümanlar›n ci-
had niyyetinden uzak yaflamaya al›flmala-
r›ndan görecek, en büyük darbeyi bu nak-
todan yiyecektir. Bunun için müslümanla-
r›n konuya ait hassasiyetlerini kaybetme-
meleri ve daima müteyakk›z bulunmalar›
gerekmektedir.

Bunun bir göstergesi olarak Hz.Pey-
gamber sallallahu aleyhi ve sellem’in, ‹slâm
iktidar›n›n ilk uygulamalar›n› evinde plan-

* Eyüpsultan Belediyesi ve
Kültür Turizm Müdürlü¤ü
Arflivinden.
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42. Bk. Alt›noluk dergisi, sy.
123 s.18-19, (May›s 1996)

43. Eyüp Belediyesi ad› ge-
çen kitab› 1997 y›l› içinde ya-
y›nlayacakt›r. (Yay›nlayan›n
Notu):

Eyüp Belediyesi ve Timafl
Yay›nlar› aras›nda yap›lan
görüflmeler neticesinde ad›
geçen kitab› 97/98 sezonun-
da Timafl Yay›nlar› yay›nla-
yacakt›r.

44. Meflhur Eyüp Sultan, II,
208



lad›¤› büyük sahabi Ebû Eyyûb’u cihad
niyyetimizi tazelemek için ziyaret etmeli,
düflüncelerimizi yenilemeliyiz.

"Eyyûb Sultan’› ziyaret etmek" bize bu
yenilenmeyi vermiyorsa; onun buradaki
varl›¤›yla yani lisan-› haliyleyapt›¤› cihad
ça¤r›s›n› gönüller duymuyor, gözler gör-
müyor, duygular ve idrakler demir par-
makl›klara tak›l›p kal›yorsa, o anlafl›lama-
m›flt›r, aram›zda bir garibtir. Bizler de ona
mekânda yak›n, ruhta ve mânâda uzak
düflmüflüz demektir.

Öte yandan, baflta Eyüp Müftüsü ve va-
izleri olmak üzere Eyüp Camii’nin görevli-
leri, yapacaklar› bir program çerçevesinde
Ebû Eyyûb’un rivayet etti¤i hadisleri cema-
ata okumal›d›rlar. Asl›nda bu temennî; Ebû
Eyyûb’un rivayetleri konusunda -yukar›da
tan›tt›¤›m›z- Nefehat adl› eseri kaleme al-
m›fl olan el-Karafi’nin de temennisidir. O,
‹slâm dünyas›n›n baz› yörelerinde, o devir-
de yaflayan bir ilmî faaliyet ve gelene¤in,
yani herhangi bir sahâbînin ad›yla an›lan
mescidlerde o ad›n sahibinin rivayet etti¤i
hadisleri bir müderrisin okutmas› âdetinin,
‹stanbul Eyüp Sultan Camii’nde debaflla-
mas›n›, bu ifl için bir hay›r sahibinin akarlar
ve vak›flar bile kurabilece¤ini ümid etti¤i-
ni, böylesi bir faaliyete yard›mc› ve dolay›-
s›yla me’cur olmak gayesiyle Ebû Ey-
yûb’un rivayetlerini bir araya toplay›p ese-
rini meydana getirdi¤ini belirtir.

Bu arada Osmanl›’n›n yetifltirdi¤i son
ulemâdan Hac› Cemal Ö¤üt Efendi’nin, Ka-
rafî^’nin eserini esas almak suretiyle ve ke-
rimesi Hikmet Han›m’›n nakletti¤ine göre
bizzat Eyüp Sultan Hazretlerinin emriyle
kaleme alm›fl oldu¤u,42 gerçekten çok yönlü
zengin bilgiler ihtiva eden ve -günümüz
için biraz eskimifl gibi de gelse- tatl› üslu-
buyla dikkat çeken Meflhur Eyüp Sultan ad-
l› kitab›n›n, Eyüp Belediyesi’nce yenibir
bask›s›n›n yap›larak Eyüp Sultan ziyaretçi-
lerine ve aziz milletimize takdim edilmesi
çok isabetli ve kal›c› bir hizmet olacakt›r.43

Nitekim bizzat merhum müellif Hac› Cemal
Efendi de eserini "Hâlid b. Zeyd el-Ensâ-
ri’nin âsitâne-i aliyyelerine ihdâ ve ithaf et-
mifl oldu¤unu" bildirmektedir.44

‹slâm’› ö¤renme ve yaflama, Resûlul-
lah’› ve dostlar›n› tan›ma konusunda göste-
rilecek her düzey ve nitelikteki gayret ve
faaliyetler, birer cihad hereketi olarak inflal-
lah sonuçsuz kalmayacakt›r.

Sayg›lar›mla
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Sadi BAYRAM

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü

(Uzman)
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Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Kültür ve Tescil Dairesi Baflkan›.
1943 Merzifon do¤umlu. D.T.C.F. Arkeoloji Bölümü Mezunu. 1965-1972 aras› “Önasya”

dergisini yay›nlad›. Türk Sanat› konular›nda 136 makalesi yay›nland›. Kat›ld›¤› birçok kongre, 
seminer ve sempozyumda onlarca tebli¤ sundu.

FAT‹H SULTAN MEHMED’‹N

EYÜP SULTAN KÜLL‹YES‹
VAKF‹YES‹



Kültür tarihimize bakt›¤›m›z zaman ‹stan-
bul’un önemli bir yeri oldu¤unu görüyo-

ruz. Öncelikle Hz. Muhammed, hepimizin
bildi¤i hadisinde flöyle diyor:

"Letüftahannel Konstantiniyyetü fele-
ni’mel emîr-u emiruhâ ve leni’mel ceyflu
zalikel ceys- ‹stanbul elbet feth olunacak.
Onu feth eden emir ne güzel emir ve onu
feth eden asker ne güzel askerdir."

Bu övgüye mazhar olabilmek için ‹s-
tanbul’a do¤ru yola ç›kan birçok müslü-
man, ya o yolda ebediye intikal etti veya fle-
hitlik mertebesine ulaflt›. ‹flte bunlardan en
önemlisi ve en flöhretlisi Hz. Muham-
med’in Sancaktar› Hz.Halid Eba Eyyüb’il
Ensari!...

Fatih Sultan Mehmed, ‹stanbul’u feth
ettikten sonra, Akflemseddin taraf›ndan bu-
lunan Hz. Halid Eba Eyyüb-il Ensarî’nin
mezar›, Fatih Sultan Mehmed’in emri ile
Türbe’ye dönüfltürülmüfl, bu kutsal meka-
n›n yan›na, bir de külliye yapt›r›lm›flt›r.

‹nsan sevgisi, eflitlik ve insan haklar›n›n

öncüsü olan Fatih Sultan Mehmed Han’›n;
Allah r›zas›, hay›r-hasenat duygusu ile bir-
likte, bu ulvi din büyü¤ü vesilesiyle infla et-
tirdi¤i bu külliyenin mutlaka bir vakfiyesi
mevcuttu. Fatih Sultan Mehmed’in Ayasof-
ya Vakfiyesi’nde Eyüp Sultan Külliyesi
Vakf›’ndan söz etmedi¤ine göre, vak›f ru-
hunu ve amac›n› tam anlam›yla kalbinde
meczeden Fatih Sultan Mehmed’in, Eyüp
Sultan Külliyesi için müstakil bir vakfiyesi
elbette vard›.

1591 senesinde, bu vakfiyenin zayi ol-
du¤u zannedilmektedir. Her halde bu yön-
den, vakfiyenin yeniden yaz›m› icab etmifl
ve afla¤›da inceledi¤imiz 1591 tarihli Vakfi-
ye ortaya y ç›km›fl olup, vak›f olarak da
Sultan Murad-› Sâni o¤lu ‹stanbul Fatihi
Sultan Mehmed’den vak›f olarak bahsedil-
mekte, o tarihteki Padiflah olan Sultan III.
Murad’dan söz edilmemektedir. Vakfiye-
nin tarihi ise, 999 Zilkâdesi Evahi-
ri’nde/Eylül (9) bafllar›, 1591 M.

Ayr›ca Sultan I. Ahmed zaman›nda
Evâil-i Rebiülâhir 1020 H./(2) May›s baflla-
r› 1611 tarihinde ise, Eyüp’de bir kasap
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Resim 1. Fatih Sultan Mehmed’in Eyüp Sultan Vakfiyesinin
Cildinin Miklemi ile birlikte komple görünüflü

Resim 2. Eyüp Sultan Vakfiyesinin cildi



dükkan› ile ‹stanbul-
Hac› Ferhad Mahal-
lesi’nde evmahzen
de¤ifltirilmesiyle il-
gili bir hüccet vard›r.

Vak›flar Genel
Müdürlü¤ü Kültür
ve Tescil Daire Bafl-
kanl›¤› Arflivi’nde
bulunan, K.18 numa-
ra ile muhafaza edi-
len, Fatih Sultan
Mehmed’in Eyüp
Sultan Vakfiyesi
Arapça’d›r.

290x168 mm.
Ebad›nda, bordo
renkli ciltli, sürme
altun yald›zl› gofre
flemseli olan eserin
her sayfas›nda
196x100 mm. Eba-
d›nda mavi, yald›z
k›rm›z›, mavi renkli
çizgilerden yap›lm›fl
cetvel içinde her say-
fada 11 sat›r bulun-
maktad›r. ‹lk sayfa-
da Sultan Ahmed’in
enine tam sayfa
renkli tu¤ras› bulun-
maktad›r. Sar› yald›z
taklidi kullan›lm›fl-
t›r. Ayr›ca tu¤ran›n
el muzaffer k›sm›n-

da mavi-sar› bitkisel çiçeklerle tezyin edil-
mifltir.

Zahriye sayfas›nda, tezhipli alan
101x100 mm’lik bir alan kaplar. Lacivertim-
si mavi renkli ana flema; 35x100 mm’lik
dikdörtgen üzerinde, akroter diyebilece¤i-
miz alanl›k yüksekli¤i 29 mm’dir. Üzerinde
5 t›¤ bulunmaktad›r. Metinde önemli yerler
k›rm›z›, mavi veya yald›zla yaz›lm›flt›r. 25
varak olan eser, 45. sayfada sona erer, 46-

47. sayfalarda tasdik vard›r. 48 ve 49. sayfa-
larda ise hüccet bulunmaktad›r.

Vakfiyede belirtilen külliyede bir cami,
bir medrese, bir imaret yer almakta, bunlar›n
sonsuza kadar idâmesi için de, muhtelif ge-
lir getirici akarlar yer almaktad›r. Bunlar;

A-RUMEL‹

a. Eyüp Kazas›

1. Eyüp’te rahmetli Zal Mahmut Pafla
Camii yan›nda dört taraf› yol olan birbirine
bitiflik debba¤ dükkanlar› önünde, iki katl›
5 hücre (oda).

2. Eyüp’te; fiem’ac› dükkân› ve Ferruh
Kethüdâ Vakf› ile deniz ile çevrili 10 adet
debba¤ dükkân›.

3. Rahmetli Medmed Pafla Vakf› önün-
de Harem Mer’as›, kabristan, meydanl›k,
umumi yol ile çevrili 20 dükkân›n tamam›.

4. fievkiyat Mahzeni, Hz. fieyh Kabris-
tan› ve Salhane denilen dükkânlar ile ad›
geçen vak›f ile birbirine bitiflik 5 ev.

5. Deniz taraf›nda ve etraf› deniz, mey-
dan ve Kasap Balaban Mahallesi ile mah-
dud Salhane denilen dükkânlar›n tamam›.

6. Sevkiyat Mahzenleri yan›nda, bir ta-
raf› deniz, bir taraf› Muallim-i Hakâni
Mahzeni, vak›f bostanlar ile mahdud, birbi-
rine bitiflik 4 ev.

7. Mutfak önünde ekmekçi f›r›n›, Hibe
Hoca Vakf›, mezkur vak›f ile yolda belirti-
len birbirine bitiflik 6 ev.

8. ‹mâret yan›nda bulunan Muallim-i
Sultanî’nin dar’üttalimi, imâret ve iki taraf›
yolla mahdut,birbirine bitiflik 4 dükkân›n
tamam›.

10. Ekmekçi f›r›n›.

11. Eski Hamam.

12. Atik Çifte Hamam (Kad›n ve erkek-
lere mahsus).
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Resim 4. Vakfiyenin 2b-3a Vara¤›

Resim 5. Vakfiyenin 3b-4a

Vara¤›

Resim 3. Eyüp Sultan Vakfiyenin 2a Vara¤›nda kullan›lan Sultan 



13. Yeni Hamam.

14. Kelleci dükkân›.

15. Çarfl›da iki dükkân.

16. Cami yan›nda aflç› dükkan›.

17. Molla Çelebi, Molla Kutbiddin ve
Ali Çelebi Vak›flar› ve yol ile çevrili dük-
kânlar.

18. Piyade Mahmud, Taflc› Ahmed,
Taflc› Keflkek mülkleri ve yol ile çevrili dük-
kanlar.

19. Fatih Camii yan›nda, Süleyman Çe-
lebi bostan›, deniz kabristan ve yol ile çev-
rili bostan›n tamam›.

20. Muallim-i Sultânî’ye ait flem’ac›
dükkân› yan›nda Zal Pafla mezar›, Ahmet
Bey mülkü, kabristan ve yol ile belirlenen
bostan›n tamam›. 21. Yâvedud yan›nda
Seyfi Efendi bostan›, yol kabristan ile çevri-
li bostan›n tamam›.

22. Eyüp kasabas› arazisinin hepsi; yani,
‹stanbul Kale Kap›lar›ndan E¤ri Kap›’dan
bafllay›p, bat›ya do¤ru giden yol yan›ndaki
Moral› Kafir Nasrani Kuyusu’ndan Otakc›-
bafl› Mescidi yan›ndaki Ali Pafla Çeflmesi’ne,
oradan devala Ahmet Pafla Mer’as› yan›nda
Subafl› Süleyman Mescidi önündeki çeflme-
ye, oradan Suterazisi denilen mahalle, ora-
dan Ahmed Pafla Saray›’na, oradan Topçu-
bafl› ah›r› önünden geçerek mezkur Topçu-
bafl› Mescidi’ne, oradan mezkur cihete do¤-
rularak, Kanl›kavak denilen mahalle, ora-
dan güneye meylederek Hayreddin Pafla
Çiftli¤ine giden yol yan›ndaki su terazisine,
Kad› Mahaüddin’in o¤lunun Hz. Eba Ey-
yüb-el Ensari Camii vakf› için hükmeyledi¤i
mezralar yan›ndaki Okçuzâde Defterdar
Efendi mer’as›na, oradan Müderris Köyü’ne
giden yola, Hayreddin Pafla Çiftli¤i nam›yla
maaruf mezra önündeki havuz yan›ndan
ba¤lar taraf›ndaki Kemer Köprüsü’nün ba-
fl›na, oradan bat› istikametinden kuzeye
meylederek Yerlikaya’ya, oradan Ordu yo-
luna, Çukurçeflme denilen mevziye, Pir Çe-

lebi mezras›ndan Ke-
mer Köprü’ye, ora-
dan Sekban Kara Ali
De¤irme’nine, ora-
dan Alibey Kö-
yü’nün üstünden ge-
çen Tafll›burun deni-
len yola, oradan mefl-
hur Despite Köprü-
sü’ne oradan deniz
kenar›n› takiben
merhum Ali Pafla
Kethüdas› Ferruh’un
kiremithanesi yan›n-
dan geçerek hudu-
dun evveli olan E¤ri
Kap›’ya birleflir.

b.Edirne Kaza-
s›: 

1. ‹shak Fakih
karyesinin tamam›.

2. Ayn› yerde
Nas›rl› Köyü.

3. Ergene Kazas›
muzafat›ndan Til-
mifl arazisi.

4. Baklad› karye-
si.

5. Pavli Köprüsü
yan›nda Yeniköy’ün tamam›.

6. K›z›la¤aç karyesi, Yeniköy’ün tama-
m›.

c. Vize Kazas›:

1. Tatarl› karyesi

d. Keflan Kazas›:

1. Hac› ‹lyas karyesi.

2. Seydiköy.

3. Dedeköy.

4. Asiköy.
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Resim 6. Vakfiyenin 4b -5a Vara¤›

Resim 7. Vakfiyenin 5b-6a Vara¤›

Resim 8. Vakfiyenin 6b-7a Vara¤›



e. Havvas-› Mahmud Pafla Kazâs›:

1. Halil Fakih mezras›.

f. Filibe Kazas›:

1. Müderrisli Köyü (vâk›f›n evladlar›na
tahsis etti¤i muayyen hisse hariç.)

2. H›z›rfleyhli mevkii.

3. Mentefleli karyesi.

g. Silistre :

1. Kar›nabad kazas› fieyhler Köyü’nün
tamam›.

2. Bas›l›kova Köyü.

B-ANADOLU V‹LAYET‹

a. Mihaliç Kazas›:

1. Çatallar Karyesi.

2. Koçafl.

3. Eksehor.

4. Kazasker Mevlâna Mahmud ‹bni
Seydi Ahmed imzal› ve Sultan taraf›ndan
iflaretli vakfiyede hududu tesbit edilmifl

olan Mihaliç kazas› Ahatca, Arasiti, Esen-
gazi adl› 3 karye.

5. Namazl›k

6. Kirmasti.

7. Küçük-Büyük Kad› Köylerin tamam›.

8. Gedis’e ba¤l› K›z›lca, Bay›nd›r (?)
Hal›c› ve Dereköy’ün tamam›.

b. Bursa Kazas›:

1. Mashara Köyü.

c. ‹znik Kazas›:

1. Pazarköy.

d. Ulubat Kazas›:

1. Balc› Köyü.

2. ‹mnos Köyü.

e. Kirmasti Kazas›:

1. Ahituzcu karyesi

2. Uzgur karyesi.

3. Müminli Köyü.

f. Gebze Kazas›:

1. Hereke köyünün tamam›

Eyüp Sultan Camii, imareti, medresesi-
nin idamesi için Fatih Sultan Mehmed tara-
f›ndan vakfedilmifltir.

Külliye’deki görevliler : 91

Medrese için : 5

Muhasebeye kâdir 1 kâtip

1 Müderris

1 Bevvap
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Resim 9. Vakfiyenin 7b-8a Vara¤›
Resim 10. Vakfiyenin 8b-9a Vara¤›

Resim 11. Vakfiyenin 9b-10a Vara¤›



1 Ferrafl

1 Hâf›z-› kütüp

Cami için : 49

1 Hatip

3 ‹mam

2 Müezzin

5 devir okuyan hâf›z

1 Sermahfil

29 Huffaz

1 Her gün bir cüz okuyan Sermahfil

2 Muarrif

4 Kayyum

2 Kandilci

‹maret için:18

1 ‹maret fieyhi

1 Kâtip

1 Vekilharç

1 Kilerdar

1 Kontrol Memuru

2 Ferrafl

3 Aflç›

2 Ekmekçi

1 Bu¤day-döven, odun yaran

1 Pirinç temizleyen

1 Et getiren hammal

1 Bevvab

2 Odun ve bu¤day ambarc›s›

Tahsilât için: 13

1 Tahsildar

1 Kâtip

2 Filibe kazas› için bir tahsildar ve bir kâtip

2 Kar›nâbad kazas› için tahsildar ve kâ-
tip

2 Kifli (Tamir ve termimi yapmak için)

2 mihaliç kazas› için bir tahsildar ve bir

kâtip

2 Ayd›n ‹lindeki vak›f için bir tahsildar

ve bir kâtip

1 kifli (Ayd›n’da bulunan han ve dük-

kânlar›n tamir ve termimi için)

Türbe için : 6

4 Türbedar

2 Ferrafl

Ücretler :

Günlük 510 dirhem.

Müderris, günlük 50 dirhem
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Resim 12. Vakfiyenin 10b-11a Vara¤›

Resim 13. Vakfiyenin 11b-12a Vara¤›

Resim 14. Vakfiyenin 12b-13a Vara¤›



11 Ö¤renciye 16.5 dirhem,

Muid, günlük 5 dirhem,

Süpürgeciye günlük 1 dirhem,

Mütevelliye, mahsülün onda biri.

Evkaf katibine 10 dirhem,

Hatib, günlük 15 dirhem,

2 imam, günlük 10’ar dirhem,

2 Müezzin günlük 4’er dirhem,

5 Haf›z, herbirine günlük 2’fler dirhem,

Ecza-i fierif okuyan

29 kiflinin her birine günlük 2’fler dir-
hem,

Harem-i Cedid kap›s›na günlük 2 dir-
hem,

Muvakkit, günlük 3 dirhem,

Ferrafllar›n her birine, günlük 2 dirhem,

4 Kayyum, her birine günlük 2’fler dir-
hem,

Muarrif, günlük 2 dirhem,

Türbedarlar›n her birine, günlük 2’fler
dirhem,

Türbe ferrafl›na, günlük 1 dirhem

Haf›z-› Kütüp, günlük 1 dirhem,

Ecza-i fierife muarrifine, günlük 1 dir-
hem,

‹maret fieyhine, günlük 10 dirhem,

Matrah Katibine, günlük 5 dirhem,

Vekilharca, günlük 2 dirhem,

Kilerdara, günlük 2 dirhem,

Et ve ekmek temin edene, günlük 2 dir-
hem,

3 Aflç›n›n her birine, günlük 7’fler dir-
hem,

Ekmekçilerin her birine, günlük 5 dir-
hem,

Matbah Bevvab›na, günlük 1 dirhem,

Bu¤day döven-et getiren hammala,
günlük 1 dirhem,

Pirinç ay›klayana, günlük 1 dirhem,

Bu¤day Mahzenindeki Ambarc›ya,
günlük 2 dirhem,

Odun Deposundaki Hademeye, gün-
lük 0,5 dirhem,

Eyüp’deki 2 tamircinin her birine, gün-
lük 2,5 dirhem

Ayd›n’daki tamirciye, (hizmetine de-
vam ettikçe) günlük 3 dirhem,

Ayd›n ili Mukataa Tahsildar›na, gün-
lük 4 dirhem,
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Resim 15. Vakfiyenin 13b-14a Vara¤›

Resim 16. Vakfiyenin 14b-15a Vara¤›

Resim 17. Vakfiyenin 15b-16a Vara¤›



Filibe’deki Vak›f Katibine, 

günlük 4 dirhem, 

Filibe’deki Vak›f Tahsildar›na, günlük

5 dirhem,

Kar›nâbat’daki Vak›f  Tahsildar›na,

günlük 4 dirhem,

Kar›nâbat’daki Vak›f Kâtibine, günlük

4 dirhem,

Vize’deki Vak›f Tahsildar›na, 

günlük 4 dirhem,

Vize’deki Vak›f Kâtibine, 

günlük 4 dirhem,

Mihal›cc›k’daki Vak›f Tahsildar›na,

günlük 4 dirhem,

Mihal›cc›k’daki Vak›f Kâtibine, günlük
5 dirhem,

Suvari Tahsildar›na, 

günlük 6 dirhem,

Ayl›kc› Tahsildar›na, 

günlük 2 dirhem, 

2 Vak›f Mutemedinden her birine gün-
lük 4 dirhem,

Noktac› (puantör), 

günlük 2 dirhem

Buhurcu, günlük 1 dirhem,

Mahzen ve kilerlerin kilitlerini mühür-
leyen mühürdâta, günlük 1 dirhem,
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Resim 18. Vakfiyenin 16b-17a Vara¤›

Resim 19. Vakfiyenin 17b-18a Vara¤›

Resim 20. Vakfiyenin 18b-19a Vara¤›

Resim 22. Vakfiyenin 20b-21a Vara¤›

Resim 21. Vakfiyenin 19b-20a Vara¤›

Resim 23. Vakfiyenin 21b-22a Vara¤›



Di¤er masraflar : Günlük 10 dirhem.

Kandil ya¤lar›na günlük 9 dirhem.

Cami ve Türbe has›r›na, günlük 1 dir-
hem.

‹marete Piflecek Yemekler:

Sabahlar› iki defa pirinçten, akflamlar›
bu¤daydan yemek piflirilecek (müstesna
günler hariç). ‹marette haz›r bulunanlara
iki ö¤ün sunulacak.Cuma ve di¤er dinî
günlerin sabahlar›nda bu¤day yeme¤i, ak-
flamlar› lâtif ve nefis yemekler piflirilerek
haz›r bulunanlara ikram edilecek.

Günlük 30 okka koyun eti sat›n al›na-
rak; yar›s› sabah, yar›s› akflam piflirilecek.
Ramazan gecelerinde tamam› piflirilecek.

Her gün çorba için ‹stanbul’un tam
ayar bu¤day kilesi ile 2,5 kile iyi pirinç ve
2,5 kile halis bu¤day kullan›lacak.

Günlük ekmek için 5,5 kile un

Her Perflembe günü 13,5 okka Sade
Ya¤, 12,5 okka Bal,

Y›ll›k 450 dirhem Safran,

2 okka Karabiber, 

Günlük mutfak için 8 okka tuz,

1/4 kile temiz nohut,

3 okka so¤an,

3 okka Kuru Üzüm,

Y›ll›k 40 okka (kuru) Erik, 85 okka Ku-
ru Kay›s›, 35 okka Badem, 120 okka Niflas-
ta, 60 okka Pestil.

Her ö¤ün için 48 okka odun al›nmas›
vâk›f›n flartlar›ndand›r.

Cuma, Ber’at, Ramazan gecelerinde;
Aflure, Bayram ve Mevlid-i Nebevî günle-
rinde daima Zerde, Zerbaç. Beyaz tane pi-
rinçten pilav piflirilmesi ve yoksullara yedi-
rilmesi yine vâk›f›n flartlar› aras›nda bulun-
maktad›r.

fiahitler :

Vezir Siyavufl Pafla

Vezir Abdülkadir o¤lu Mesih

Vezir Abdülmelik o¤lu Mehmed

Vezir Abdülvehhab o¤lu ‹brahim

Hasan o¤lu Sadeddin

Rumeli Kazaskeri

Bali o¤lu Muhiddin

Anadolu Kazaskeri

Mehmed o¤lu Abdülhalim

fieyh Mehmed o¤lu Mehmed

Harameyn-i fierifeyn Evkaf› Müfettifli
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Resim 24. Vakfiyenin 22b-23a Vara¤› Resim 25. Vakfiyenin 23b-24a Vara¤›

Resim 26. Vakfiyenin 24b-25a Vara¤›



Kethüdazâde Mehmed.

(17 Recep 24 H./30 A¤ustos 1615’te ya-
z›ld›.)

Harameyn Evkaf› Umuru’nu vekâletle
rü’yete memur Mehmed, Üsküp Kad›s› ‹sa
o¤lu Ali.

Di¤er bir belge de, EyüpSultan Vak-
f›’ndan, Eyüp’de bir kasap dükkân› ile Ha-
c› Ferhad Mahallesi’nde bir ev-mahzen de-
¤ifltirilmesiyle ilgili hüccettir.

Belge flöyledir: Eba Eyyüb-il Ensari Ev-
kaf›’na Mütevelli Hac› Ferruh tevliyeti za-
man›nda tanzim olundu.

Hüccet :

‹stanbul Kad›s› Rumeli Kazaskeri Hü-
seyin o¤lu Mustafa Mustafa o¤lu Hasan

Bilfiil Mütevelli Mustafa o¤lu Hasan
Çavufl ile Abdülmennan o¤lu Ferruh Ket-
hüda; Vak›f Mimar›n›n ve ehli vuku-
fun20.000 dirhem k›ymet takdirinde bulun-
duklar› EyüpSultan merkadi yan›nda, 1000
arfl›n 14 zir’a, deniz taraf›nda 8 zir’a 9 par-
mak, Cami taraf›nda 8 zir’a olan kasap
dükkân›n›n tamam›n›; Hac› Ferhat Mahal-
lesi’nde tuli 22 arfl›n 5 zir’a, arz› 9 zir’a mik-
tar›ndaki arsa üzerinde 5 ev ve mahzeni,
55.000 dirhem bedel üzerinden de¤ifltirmifl,
yani trampa etmifl, fler’i hüküm de alarak
vakf›n kârl› oldu¤unu vurgulam›flt›r.

Bu kitap, Evâil-i fiehri Rebiülâhir 1020 /
(2) May›s bafllar› 1611

fiahitler:

Pervane o¤lu Ali Çavufl

Abdullah o¤lu Mehmed Çavufl

Murad o¤lu Hasan Çelebi

Kâtip o¤lu Abdi Çelebi

Süleyman Çavufl

Kap›c› Hasan Bey

Çuhadar Bali Zade Veli Bey

Ve huzurundan di¤erleri.

———————-

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan "Fa-
tih Mehmed II Vakfiyesi" Cumhuriyet Mat-
baas›, ‹stanbul 1938, s.313-340’de yay›nlan-
m›flt›r.
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Resim 27. Vakfiyenin 25b-26a Vara¤›

Resim 28. Vakfiyenin 26a Vara¤› (Hüccet)



Prof. Dr. M. Baha TANMAN
‹stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

(Sanat Tarihi Bölümü)
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‹stanbul’da 11.12.1952’de do¤du 1967’de Saint Michel Frans›z Ortaokulu’ndan, 1970’te
Saint Joseph Frans›z Lisesi’nden, 1975’te Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl›k Yüksek

Okulu’ndan mezun oldu. Eylül 1975’te doktora yapmaya bafllad›¤› ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Türk ve ‹slam Sanat› Kürsüsü’nde (Anabilim Dal›’nda) 1976’da asistan (araflt›rma
görevlisi) oldu. Prof. Dr. Oktay Aslanapa’n›n dan›flmanl›¤›nda bafllad›¤›, Prof. Dr. Semavi

Eyice’nin dan›flmanl›¤›’nda sürdürdü¤ü “‹stanbul Tekkelerinin Mimari ve Süsleme Özellikleri”
bafll›kl› teziyle 1990’da doktor payesini ald›, 1991’de doçent, 1996’da profesör oldu. Halen ‹stanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve ‹slam Sanat› Anabilim

Dal›’nda ö¤retim üyesi olarak görev yapan M. Baha Tanman ayn› üniversitenin Türkiyat
Enstitüsü’nde Türk ve ‹slam Sanat› Anabilim Dal› baflkan›d›r. Birçok uluslararas› ve ulusal kongre,

sempozyum ve seminere kat›lm›fl, mimarl›k tarihine iliflkin tebli¤ler sunmufltur.

EYÜPSULTAN’DA TAR‹KAT
YAPILARI



Osmanl› yüzy›llar› boyunca ‹stan-
bul’un manevî ikliminde ve dini folklorun-
da önemli bir yer tutagelmifl olan Eyüpsul-
tan yo¤un bir tasavvuf hayat›na sahne ol-
mufl bu yörede, Celvetiyye d›fl›nda ‹stan-
bul’da faaliyet gösteren bütün tarikatlar,
say›lar› alm›fl› aflan tarikat yap›s› taraf›n-
dan temsil edilmifltir. Ço¤unlu¤u günümü-
ze gelmemifl bu yap›lar, mimari program›
asgari ölçülerde tutulmufl mütevaz› zâvi-
yelerden, tam teflekküllü tekkelere ve zen-
gin programlar› ile "tarikat külliyesi" niteli-
¤indeki komplekslere kadar uzanan genifl
bir yelpaze oluflturmaktad›r.

Sonuçta Osmanl› döneminde ‹stan-
bul’a ba¤›ml› bir uydu flehir olarak geliflen
Eyüpsultan’da, birçok ba¤›ms›z flehirde bi-
le bulunmayan bir tarikat yap›s› bollu¤u
gözlenmekte, ‹stanbul mimarisinin reper-
tuvar›nda söz konusu yap› türünün arz et-
ti¤i bütün plan tipleri Eyüpsultan’daki ör-
nekler aras›nda tesbit edilebilmektedir. Bir
sempozyum tebli¤inin metnini oluflturan
bu yaz›da her tipten bir ya da iki örnek ver-
mekle yetinilecektir.

‹stanbul’un bütününde oldu¤u gibi,
Eyüpsultan’daki tarikat yap›lar›n› da, yer-
leflim düzenlerine ve tasar›mlar›n›n ana
hatlar›na göre üç grupta toplamak müm-
kündür.

I. Grup’ta yer alan örneklerin hepsi kâ-
gir olup yerleflim düzeni aç›s›ndan aç›k av-
lulu, revakl›, karakteristik Osmanl› medre-
seleri ve bunlar›n bir türevi olan cami-

medrese ikilileri ile paralellik arz eder. Bu
paralellik, medreseler ile tarikat yap›lar›-
n›n mimari programlar› ve fonksiyon fle-
malar› aras›ndaki benzerliklerle aç›klana-
bilmektedir.1 Bu arada Büyük Selçuklu dö-
neminde ilk medreseler ile o ça¤da "han-
kah" denilen ilk tarikat yap›lar›n›n birlikte
tarih sahnesine ç›kt›¤›, ayr›ca aralar›nda
merkezî avlulu/sofal› ve dört eyvanl› Ho-
rasan meskenlerine dayanan tasar›m ben-
zerliklerinin bulundu¤u, baflka bir deyimle
söz konusu paralelli¤in Osmanl› dönemin-
den çok daha eskilere uzand›¤› da unutul-
mamal›d›r.

Söz konusu yap›larda, tasar›m›n mer-
kezini oluflturan üstü aç›k avlu bir yandan
tekke sakinlerine, tasavvufî hayat›n gerek-
tirdi¤i, çevrenin gürültüsünden soyutlan-
m›fl, huzurlu bir "iç dünya" sunmakta, di¤er
yandan çevresindeki revaklar›n (veya sun-
durman›n) gerisinde s›ralanan ibadet-âyin
mekân›, dervifl hücreleri, selâml›k birimleri
aras›ndaki iletiflimi kurmakta, ayr›ca bütün
bu mekanlara ›fl›k ve hava ak›m› sa¤lamak-
tad›r. Merkezdeki avlu flad›rvan veya bir
dizi abdest muslu¤u ile donat›lmakta, helâ-
lar ise, malûm sak›ncadan ötürü ya klasik
dönem Osmanl› külliyelerinde oldu¤u gibi,
ba¤›ms›z küçük bir avlu etraf›nda toplana-
rak mümkün mertebe ibadet ve bar›nma bi-
rimlerinden uzaklaflt›r›lmakta ya da tama-
men ana kitleden soyutlanmaktad›r.

Bu gruba dahil edilen tarikat yap›lar›-
n›n hemen hepsinde, fleyh ailesinin ika-

Resim 1. fieyhûlislâm Tekkesi – Ana binan›n bat› cephesi
(Tanman 1982)

Resim 2. fieyhûlislâm Tekkesi – Ana binan›n güney cephesi
(Tanman 1982)

1. Medreselerdeki mescit-
dershanenin yerini tarikat
yap›lar›nda mescit-tevhid-
hane, talebe hücrelerinin
yerini dervifl hücreleri
almakta, medreselerde de
söz konusu birimler, ortak
kullan›m ve iletiflim alan›
olan ve erken örneklerdeki
kubbeli avlunun/sofan›n
görevini üstlenen aç›k avlu-
nun çevresinde s›ralanmak-
tad›r.

2. Ayr›nt›l› bilgi için bkz.
Haf›z Hüseyin Ayvansarayî,
Hadikat’ül Cevami, ‹stanbul
1281, I, 282-284, Tabibzade
Dervifl Mehmed fiükri ibn
‹smail, ‹stanbul Hânkâhlar›
Meflayihi, Yay. fi. Tekin – G.
Alpay Tekin, Harvard
Üniversitesi 1995, 55,
no.108; T. Öz, ‹stanbul
Camileri, Ankara 1987
(2.Bask›), I, 142; A. Altunsu,
Osmanl› fieyhülislamlar›,
Ankara 1972, 127; M.N.
Haskan, Eyüp Tarihi, ‹stan-
bul 1993, I, 93-97, 290-291;
M.B. Tanman, "fieyhülislam
Tekkesi", Dünden Bugüne
‹stanbul Ansiklopedisi, VII
(1994), 177-178.
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metgâh› olan harem, avluyu kuflatan ve
tekkede yaflayan ("hücreniflin" olan), ço-
¤unlukla bekâr (mücerred) dervifllerin
kulland›¤› ana kitleden soyutlanarak ba-
¤›ms›z bir yap› fleklinde tasarlanm›flt›r.
Ayn› flekilde mutfak bölümü de, örnekleri-
nin ço¤unda, kadim Türk gelene¤ine uy-
gun olarak ana kitleden ba¤›ms›z bir bina
olmaktad›r.

fieyhülislâm Tekkesi2 (Çizim 1; Re-
sim: 1-4)

Niflanc› (Niflanca) semtinde, Dü¤meci-
ler Mahallesi’nde, güney ve bat›da Baba
Haydar Mektebi Soka¤›, kuzeyde Hardar
Çeflmesi Soka¤›, do¤uda Balc› Yokuflu ile
s›n›rl› bir arsa üzerinde yer almaktad›r.
Nakflibendiyye tarikat›na ba¤l› olan ve ‹s-
tanbul’daki en gösteriflli tarikat yap›lar›n-
dan olan bu tekke Feyzullak Efendizade
fieyhülislâam Seyyid Mustafa Efendi
(ö.1745) taraf›ndan 1744-45 (1157) y›l›nda
yapt›r›lm›flt›r, baz› önemsiz tadilâtlar d›-
fl›nda özgün biçimi ile günümüze ulaflm›fl-
t›r. Bâninin o¤lu kazasker Seyyid Abdullah
Efendi (ö.1767) mescid-tevhidhaneye min-
der koydurmufl, ortadan kalkm›fl olan ha-
rem binas›n› da XIX. Yüzy›lda yeniden in-
fla edilmifltir. Cumhuriyet döneminde ha-
rap düflen tekke yap›lar›ndan, yaln›zca
mescid-tevhidhane ile dervifl hücrelerini
bar›nd›ran ana bina 1970’lerde Vak›flar ta-
raf›ndan onar›ma tabi tutulmufl, ne var ki
yap›, yeni bir fonksiyon verilmeyip kaderi-

ne terk edildi¤i için baz› kimselerce gece-
kondu olarak kullan›lmaya ve tahrip edil-
meye bafllanm›flt›r.

Haliç (do¤u) yönüne do¤ru alçalan
e¤imden ötürü arsa istinat duvarlar› ile iki
sete ayr›lm›fl, üsteki sete ana bina ile bunun
güney bat›s›na hamam ve helâ birimleri,
çukurda kalan sete de harem binas› ile ha-
zire yerlefltirilmifltir. Üst sette, kuzeydeki
Haydar Çeflmesi soka¤›na aç›lan ve
1646(1056) tarihli Beyzade Mehmet Efendi
Çeflmesi’ne bitiflik olan cümle kap›s› kesme
küfesi tafl› ile infla edilmifl, bas›k kemerinin
üzerine, tekkenin infla tarihini veren, ta’lik
hatt› Kâtip zade Mehmed Ref’i Efendi’ye
(ö.1768)ait manzum bir kitabe konmufltur.

Tekkenin en önemli birimlerini bar›n-
d›ran ana bina 32.50x27.75 m. boyutlar›nda
bir alan› kaplar. Duvarlar› bir s›ra kesme
küfeki  tafl› ile iki s›ra tu¤la ile almafl›k dü-
zende örülmüfltür. Kuzey cephesinin ekse-
nin de bulunan bas›k kemerli giriflin üze-
rinde, ta’lik hatl› manzum infla kitabesinin
nâz›m› Kazasker Mirzade Neylî Ahmed
Efendi (ö.1748), hattat› ise fieyhülislam Ve-
liyeddin Efendi’dir. (ö.1767) Yap›y› meyda-
na getiren bütün birimler dikdörtgen plan-
l› (15.00x11.00 m.) üstü aç›k bir iç avlunun
çevresinde, yirmidört birimli bir reva¤›n
arkas›nda s›ralanmaktad›r. Reva¤›n sivri
kemerleri mermerden yontulmufl ve ayn›
malzemeden mukarnasl› bafll›klarla dona-
t›lm›fl sütunlara oturur. Revak birimlerinin
baz›lar› kubbe, baz›lar› da tekne tonozla
kapat›lm›fl, söz konusu örtü ö¤eleri kur-
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Resim 4. fieyhûlislâm Tekkesi – Ana binan›n avlu revaklar›n-
dan mukarnasl› bafll›k (Tanman 1982)

Resim 3. fieyhûlislâm Tekkesi – Ana binan›n avlusunda re-
vaklar›n güneykanad› ve flad›rvan (Tanman 1982)

3. Bkz. D. Kuban,
"Hekimo¤lu Ali Pafla
Külliyesi", Dünden Bugüne
‹stanbul Ansiklopedisi, IV
(1994), 43-46.

4. Bu hususun, ulema
s›n›f›na ve Nakflibendiyye
tarikat›na mensup olan
bâninin muhafazakâr
kimli¤inden kaynaklanmas›
ihtimal dahilindedir.



flunla kaplanarak mermer alemlerle taçlan-
d›r›lm›flt›r.

Avlunun güneyine, simetri ekseni üze-
rine, sekizgen prizma biçimindeki kubbeli
mescit-tevhidhane ile buna ba¤l›, halvetha-
ne/çilehane ve flerbethane olmalar› muhte-
mel iki birim, ayr›ca iki adet dervifl hücresi,
bat› ve do¤u kanatlar›na da befler tane der-
vifl hücresi yerlefltirilmifltir. Yatayda ve dü-
fleyde yap›n›n kitlesinden taflan mescit-tev-
hidhanenin d›fl duvarlar›ndaki pencereler,
klasik Osmanl› üslubunun gerektirdi¤i bi-
çimde, iki s›ra halinde düzenlenmifl, alt s›-
radakiler dikdörtgen aç›kl›kl› kesme tafl sö-
veler, demir parmakl›klar ve tu¤ladan siv-
ri hafifletme kemerleri ile donat›lm›fl, sivri
hafifletme kemerleri ile donat›lm›fl, sivri
kemerli olan üstteki tepe pencereleri ise al-
ç› revzenlerle dolgulanm›fl, ayr›ca sekizgen
kasna¤›n her kenar›na, sivri kemerli ve alç›
revzenli birer küçük pencere aç›lm›flt›r.

Baz›lar› kare planl› ve kubbeli, baz›lar›
da dikdörtgen planl› ve tonozlu olan dervifl
hücreleri, reva¤a birer kap› ve pencerenin
yan› s›ra, d›flar› aç›lan ikifler pencereye sa-
hiptir.Bat› kanad›ndaki hücrelerin aras›nda,
arsan›n bu yönündeki servis birimleri (mut-
fak, hamam ve helâlar) ile ana binan›n ba¤-
lant›s›n› sa¤layan, beflik tonozlu bir koridor
uzanmakta, bas›k kemerli birer kap› ile reva-
¤a ve d›flar› aç›lmaktad›r. Avlunun merke-
zindeki sekizgen prizma biçimindeki mer-
mer flad›rvan›n cepheleri k›r›k kafl kemerler,
rozetler ve servi motifleri ile bezelidir.

Güney ve bat› duvarlar›nda, bas›k ke-
merli devâsâ birer oca¤›n bulundu¤u mut-
fak, moloz küfeki tafl› ve tu¤ladan oluflan
düzensiz almafl›k örgü ile infla edilmifl, üze-
ri bir aynal› tonozla örtülmüfltür. Ufak bir
konak hamam› niteli¤indeki hamam ile bu-
na bitiflik olan hela dizisinde ayn› tür du-
varlar kullan›lm›fl, bu birimler beflik tonoz-
larla kapat›lm›flt›r. Almafl›k örgülü bir kai-
de üzerine oturan haremin tek katl› ahflap
bir bina oldu¤u bilinmektedir. Bas›k kemer-

li hazire kap›s›n›n üzerinde, ta’lik hatl›, ta-
rihsiz bir kitabe bulunmakta, hazireyi kufla-
tan duvarlarda dikdörtgen aç›kl›kl› ve par-
makl›kl› pencereler s›ralanmaktad›r.

fieyhülislâm Tekkesi’nin gerek flad›rvan
bezemeleri gerek mukarnasl› bafll›klar› ge-
rekse de sivri kemerli ile,  infla edildi¤i I.
Mahmud döneminin (1730-1754) barok üs-
lubu yerine klasik Osmanl› üslubunu sür-
dürdü¤ü dikkati çeker. Bilindi¤i gibi, 1734-
35(1147) tarihli Hekimo¤lu Ali Pafla Külli-
yesi klasik üslubun son yap›s› olarak kabul
edilegelmifltir.3 Halbuki mimari tarihimiz-
deki as›l dönüm noktas›n› 1744-45(1157) ta-
rihli fiehhülislâm Tekkesi teflkil etmektedir.4

II. Grup’ta ele al›nan yap›lar, cami-tek-
ke veya mescit-zaviye niteli¤i arz eden çift
foksiyonlu kurulufllard›r. Osmanl› Devle-
ti’nin her yöresinde çok yayg›n olan bu tür
yap›lar bir yandan çevrelerindeki mahalle-
ye hizmet veren cami veya mescit, di¤er
yandan belirli bir tarikat›n faaliyet göster-
di¤itekke veya zâviye olarak kullan›lmak-
tad›r. Cami veya mescit bölümü ayn› za-
manda, namaz vakitleri d›fl›nda, genellikle
imameti de üstlenen fleyhin baflkanl›¤›nda
tarikat âyinlerinin (mukabelelerinin) icra
edildi¤i tevhidhane görevini yerine getir-
mektir. Bunlar›n bir k›sm› bafl›ndan beri
çift foksiyonlu olarak düflünülmüfl, vakfi-
yeleri ona göre düzenlenmifl, bir k›sm› da
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Resim 5. Baba Haydar Tek-
kesi – Cami-tevhidhanenin
kuzey (girifli avlu) cephesi
(‹stanbul Ansiklopedisi, IV,
Nezih)

5. Ayr›nt›l› bilgi için bkz.
Haf›z Hüseyin
Ayvansarayî, a.g.e., I, 285;
"Babahaydar Mescidi",
‹stanbul Ansiklopedisi, IV
(1960/61), 1742-1743; Öz,
a.g.e., I, 30; A. Okan, ‹stan-
bul Evliyalar›, ‹stanbul
1964, 217-225; R. Akakufl,
Eyyub Sultan ve Mukaddes
Emanetler, ‹stanbul 1973,
314; "Babahaydar Mescidi",
‹stanbul Kültür ve Sanat
Ansiklopedisi, II (1982),
936-937; H. Algar, "Baba
Haydar", TDV ‹slâm
Ansiklopedisi, IV (1991),
367; M.B. Tanman, "Baba
Haydar Camii ve Tekkesi",
ae., IV, 367-368; ay. yaz.,
"Babahaydar Mescidi
veTekkesi",  Dünden
Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, I, (1993),
516-517; Haskan, a.g.e.,
I, 27-29.



bafllang›çta yaln›zca cami veya mescit ola-
rak tasarlanm›fl, daha sonra Osmanl› döne-
minde "vaz-› meflihat" (fleyhlik konulmas›)
tabir edilen usulle, vakfiyelerine ve mimari
proglamlar›na eklemeler tarikat fonksiyo-
nu ile de donat›lm›flt›r.

Söz konusu kurulufllar›n kökeni, ‹slâm
dünyas›nda, henüz tasavvufun tarikatlar
fleklinde kurumlaflmad›¤›, ba¤›ms›z tarikat
yap›lar›n›n mevcut bulunmad›¤› ve cami-
lerin sûfilerce âyin ve sohbet mekan› olarak
kullan›ld›¤› yüzy›llara kadar uzan›r.

Da¤›n›k yerleflimli küçük külliyeler
oluflturan bu örneklerin ço¤unda, cami-
tevhidhane (veya mescit-tevhidhane) nite-
li¤ine haiz olan bölüm kâgir duvarl›, ahflap
çat›l› klasik Osmanl› mescitlerinin mimari
özelliklerini tekra eder. Söz konusu bölüm
ba¤›ms›z olarak tasarlanmakta, bu yap›n›n
do¤u, bat› ve güney yönleri genellikle tür-
be ve hazireye tahsis edilmekte, harem da-
iresi d›fl›nda, tarikat fonksiyonunun gerek-
tirdi¤i di¤er birimler (selâml›k, dervifl hüc-
releri, mutfak vs.) cami tevhidhanenin ku-
zeyindeki flad›rvan avlusunun çevresine,
yekpâre bir düzen arz etmeksizin, da¤›n›k
bir biçimde yerlefltirilmekte, harem bölüm-
leri ise, ba¤›ms›z bir bahçe (harem bahçesi)
ile donat›larak flad›rvan avlusundan soyut-
lanmaktad›r.

Baba Haydar Tekkesi5 (Resim:5)

Dü¤meciler Mahallesi’nde, Haydar Ba-
ba ve Baba Haydar Camii sokaklar›n›n
kavfla¤›nda yer al›r.XVI. yüzy›l›n 2. çeyre-
¤inde Kanuni Sultan Süleyman taraf›ndan
Nakflibendî fleyhlerinden Baba Haydar Se-
merkandî (ö.1550) ad›na bir mescit-zâviye
olarak infla ettirilmifl, III. Mustafa döne-
minde ‘1757-1774), Eyüpsultan’daki Arpa-
c›lar Mescidi’nin imam› fieyh Abdullah
Efendi taraf›ndan, minber konulmak sure-
tiyle camiye dönüfltürülmüfltür. 

Özgün mimarisini büyük ölçüde koru-

yabilmifl olan tekke Niflanc› Tepesi’nden
Haliç’e (do¤ruya) do¤ru alçalan dik e¤ilim-
li bir yamaç üzerinde infla edilmifl, bu yüz-
den aras› istinat duvarlar› ile kuflat›lm›fl ve
avluya, iki sokaktan da merdivenli girifller
düzenlenmifltir. Mescid-tevhidhane, moloz
tafl örgülü duvarlar›n s›n›rlad›¤› bir harim
ile ahflap duvarl› ve kapal› bir son cemaat
yerinden meydana gelir. Her ikisi de dik-
dörtgen planl› olan bu birimler, kurflun
kapl› bir k›rma çat› alt›na al›nm›fl ve kuzey
duvarlar›na, ayn› eksen üzerine giriflleri
yerlefltirilmifltir. Son cemaat yerinin kuzey
(avlu) cephesi, elibö¤ründelere oturan ge-
nifl bir saçakla son bulmakta, yap›ya bir si-
vil mimari çeflnisi katan bu ayr›nt›, harimin
kirpi saçakl› kâgir cepheleri ile ilginç bir te-
zat oluflturmaktad›r. Son cemaat yerinin
üstü fevkâni mahfil olarak de¤erlendiril-
mifl, her iki katta da dikdörtgen aç›kl›kl›
pencereler tasarlanm›flt›r. Buna karfl›l›k ha-
rimin cephelerindeki pencereler, fieyhülis-
lâm Tekkesi’nin mescit-tevhidhanesindeki
klasik düzene sahiptir.

Süsleme olarak, klasik üsluptaki mih-
rab›n mukarnasl› kavsaras› ile, ahflap ha-
rim tavan›n›n merkezinde bulunan, muh-
temelen XIX.yüzy›l›n 2. çeyre¤ine ait "Sul-
tan Mahmud günefli" biçimindeki tavan
göbe¤i kayda de¤er. Harimin kuzeybat›
köflesinde yükselen minarenin kare planl›
ve almafl›k örgülü kaidesi ile baklaval› pa-
bucu ilk yap›dan kalmad›r. Silindir biçi-
mindeki gövde ile basit demir parmakl›kla-
r›n kuflatt›¤› flerefe ise geç tarihli bir onar›-
m›n ürünü olmal›d›r.

Avlunun çevresinde yer almas› gere-
ken tekke birimleri ortadan kalkm›flt›r. Do-
¤u yönündeki avlu giriflini izleyen merdi-
venlerin sonunda, soldaki (güney yönün-
deki) hazire duvar›nda, Baba Haydar Se-
merkandî’nin kabrine aç›lan, kitabeli bir ni-
yat (ziyaret) penceresi bulunmaktad›r.

Bu grubun türevi (ya da alt-grubu) ola-
rak görülebilecek di¤er bir yap› tipinde,
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tekke fleyhlerinin kabirlerini bar›nd›ran
türbe cami-tevhithaneye bitifltirilerek bu
iki bölüm aras›nda, baz› örneklerde kap› ve
pencerelerle ba¤lant› sa¤lanm›fl, baz›lar›n-
da ise, aradaki duvar kald›r›larak ibaret-
âyin mekân› türbe ile bütünlefltirilmifltir.
Böylece söz konusu yap›larda, tarikat ehli-
nin velilere duydu¤u sayg› ve yak›nl›k ta-
sar›ma yans›t›lm›fl olmakta6, mescit ve ca-
mi mimarisinin kal›plar›ndan bir miktar
s›yr›lan bu örnekler tarikat mimarisine has
bir özelli¤i kavuflmufl bulunmaktad›r.

Cemâlîzâde (Cemâleddin Uflflâkî)
Tekkesi7 (Çizim 2-3)

E¤rikap›’n›n hemen d›fl›nda Defterdar
Mahallesi’nde, K›rkçeflme su flebekesine
ba¤l› E¤rikap› Savaklar›’n›n tam karfl›s›nda
yer al›r. Vezir H›ramî Ahmed Pafla (ö.1599)
taraf›ndan XVI. Yüzy›l›n son çeyre¤inde
bir mescit-zâviye olarak tesis edilmifl, Hal-
vetiyye tarikat›n›n kollar›ndan Uflflaki-
ye’nin "Cemâliyye-i Saniye" olarak an›lan
flubesini kuran Edirneli fieyh Seyyid Meh-
med Cemâleddin Uflflâkî’nin (ö.1751)
1742’de postniflin olmas›, vefat›ndan sonra
da buraya gömülmesi üzerine, söz konusu
tesis, Cemâliyye-i Saniye’nin âsitânesi ve
pîr makam› (pîd evi) s›fatlar›n› kazanm›fl-
t›r. Tekke 1835’e kadar, Cemâleddin Uflflâ-
kî’nin neslinden gelen "Cemâlizadeler" ola-
rak an›lan fleyh ailesinin tasarrufunda kal-
m›fl, 1835-1837 aras›nda Halvetiyye’nin
Sünbüliyye koluna, 1837’den sonrada ayn›
tarikat›n fiabaniyye koluna ba¤l› Haliliyye
(Geredeviyye) flubesine mensup fialc›zade-
ler ailesine intikal etmifltir.

Tekkenin 1742’den sonra geçirdi¤i
önemli aflamalar, tahvil kesedar› Sabih Ali
Efendi’nin (ö.1769) Mescid-tevhidhaneye
minber koydurmas› ve tekkenin yak›n›na
bir mektep infla ettirmesi, Sadrazam Silah-
dar Seyyid Mehmed Pafla’n›n (Ö.1788) ah-
flap minarenin yerine tu¤ladan bir minare

yapt›rmas› Halet Said Efendinin (ö.1823)
1816-17 (1232)’de türbeyi tamir ettirmesi,
1887-88 (1305)’de II. Abdülhamid’in tekke-
yi, ad› geçen padiflah›n bendegâh›ndan
Hamdi Bey’in de 1905-1906 (1323)’da tür-
beyi yenilemesi olarak özetlenebilir.

Ayn› k›rma çat› alt›nda toplanan, dik-
dörtgen planl› ve almafl›k duvarl› mescit-
tevhidhane ile bina bitiflik türbe, tekkeden
günümüze intikal edebilen ve son dönem
Osmanl› mimarisinin özelliklerini sergile-
yen iddias›z kurulufllard›r. Mescit-tevhid-
hane, kapal› son cemaat yeri, kuzey duva-
r›n›n eksenindeki girifli, do¤u ve bat› du-
varlar› boyunca s›ralanan yuvarlak kemer-
li pencereleri kuzeydeki erkek mahfilleri ve
son cemaat yerinin üstünü iflgal eden ka-
fesli kad›n mahfilleri ile s›radan bir geç dö-
nem mescidinden farks›zd›r. Silindir göv-
deli bodur minarenin, kesme küfeki tafl› ile
örülü kaidesi ve baklavalardan oluflan pa-
buç k›sm› ilk yap›ya aittir.

Pîr Cemâleddin Uflflâkî ile Cemâlîzade-
lere ait toplam alt› adet ahflap sandukay›
bar›nd›ran türbenin pencereleri, bu kesi-
min yenilendi¤i II. Mahmud döneminin
(1808-1839) ampir üslubuna ba¤lanan, se-
pet kulpu biçiminde kemerlerle taçland›r›l-
m›fl, do¤u yönünde türbeye d›flar›dan ba-
¤›ms›z bir girifl tasarlanm›flt›r. E¤rikap›’ya
bakan güney cephesinin ekseninde, alttaki
1232 (1816-17), üstteki de 1323 (1905-06) ta-
rihli yenilemeleri belgeleyen, ta’lik hatl› iki
manzum kitabe bulunmaktad›r. Birincisi-
nin nâz›m› ve hattat› Yesârîzade Mustafa
‹zzet Efendi (ö. 1849), di¤erinin ise nâz›m›
Ahmed Bahaî Efendi (ö.1923), hattat› Meh-
med Hulusi Efendi’dir. (ö.1940)

Cemâlizâde Tekkesi’nin tasar›m›nda
dikkate de¤er yegâne husus mescit-tevhid-
hane ile türbenin duvarla ayr›lmay›p bir
mekân bütünlü¤ü içinde kaynaflt›r›lm›fl ol-
mas›d›r. Türbenin, harimin k›ble yönünde
yer almas› ve zeminin yükseltilmifl olmas›
bu kaynaflmay› daha da anlaml› k›lmakta-
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d›r. Tekkelerin kapat›lmas›ndan sonra s›rf
cami olarak kullan›lmaya bafllanan mescit-
tevhidhane 1958’den az önce türbe ile bir-
likte onar›m geçirmifl, bu arada iki bölüm
aras›na duvar çekilerek yap›n›n en çarp›c›
özelli¤i ortadan kald›r›lm›flt›r. Di¤er tekke
birimleri Cumhuriyet döneminde tarihe
kar›flm›fl, son y›llarda türbenin cepheleri
son derecede çirkin seramik karolarla kap-
lanm›flt›r.

III. Grup ise d›fl görünümleri kadar iç
taksimatlar› ile de sivil mimariye yaklaflan,
karmafl›k planl› tarikat yap›lar›ndan olufl-
maktad›r. ‹slâm tarihindeki ilk tarikat yap›-

lar›n›n kökeninde fleyh evleri bulundu¤u-
na göre, "ev-tekkeler" olarak adland›r›lma-
s› da mümkün olan bu örnekleri, Eyüpsul-
tan’daki emsali içinde en kadim gelene¤i
yaflatanlar olarak nitelemek gerekir.

Bu gruptaki örneklerde ibadete ve zi-
yarete iliflkin bölümler (tevhidhane/sema-
hane ve türbe), bar›nma, e¤itim ve beslen-
me ihtiyaçlar›n› karfl›layan bölümlerin (se-
lâml›k, harem, dervifl hücreleri , mutfak, ta-
amhane vs.) bütünü veya bir k›sm› ile ayn›
kitle içinde çözümlenmifl, söz konusu bö-
lümler aras›nda, tekke hayat›n›n ve tarikat
teflrifat›n›n flekillendirdi¤i fonksiyon flema-
s›na uygun, oldukça karmafl›k ba¤lant›lar
kurulmufltur. Söz konusu yap›lar›n ço¤un-
da da, yukar›da de¤inilen tevhidhane/se-
mahane-türbe kaynaflmas› gözlenir. Tari-
kat yap›lar›n› di¤er dinî yap›lardan ay›ran,
ibadet-ziyaret-e¤itim-bar›nma-beslenme
birlikteli¤ini en belirgin biçimde tasar›ma
yans›tan bu kurulufllar, planlar›, cephe dü-
zenleri ve ayr›nt›lar› bak›m›ndan ‹stan-
bul’un sivil mimari gelene¤i ile büyük ya-
k›nl›k göstermektedir.

Ümmî Sinan Tekkesi8 (Çizim: 4-6;
Resim: 6-11)

Dü¤meciler Mahallesi’nde , Ümmi Si-
nan Soka¤›’nda yer alan bu tekke Halvetiy-
ye tarikat›n›n Sinaniyye kolunun pîri fieyh
‹brahim Ümmî Sinan’›n türbesini bar›nd›r-
makta ve Sinaniyye’nin pîr makam› olarak
kabul edilmektedir. XVI. Yüzy›l›n ortala-
r›nda, Pîr Ümmî Sinan’›n halifelerinden
Nasuh Dede taraf›ndan kurulmufl olan ilk
tesis mütevaz› bir zâviye ölçe¤inde olsa ge-
rekir. Pîrin vefat›n› müteakip tevhidhane-
nin mihrap duvar› önüne bir türbe eklen-
mifl, zamanla türbenin güney ve bat› yönle-
rinde küçük bir hazire teflekkül etmifltir. II.
Mahmud taraf›ndan, büyük bir ihtimalle
1826-1839 aras›nda, tevhidhane-türbe bina-
s›, temelleri (hatta tevhidhanenin k›smen
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Resim 8. Ümmî Sinan Tekkesi – Tevhidhanenin mihrap du-
var› (türbeye aç›lan kap› ve pencereler) ile do¤u kesimindeki
mahfiller (Tanman 1989)

Resim 6. Ümmî Sinan Tekkesi – Ana binan›n kuzey (gi-
rifl/avlu) cephesi (Tanman 1989)

Resim 7. Ümmî Sinan Tekkesi – Tevhidhanenin bat› kesimin-
deki mahfiller (Tanman 1989)
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Mehmed Süreyya, Sicill-i
Osmanî, ‹stanbul, 1308-
1315, II, 217;
Bursal› Mehmed Tahir,
Osmanl› Müellifleri, ‹stan-
bul 1333-1342, I, 213-214;
J.S. Trimingham, The Sufi
Orders in ‹slam, Oxford
1971, 75; S.Erayd›n,
Tasavvuf ve Tarikatlar,
‹stanbul 1981, 249-250;
Serin, a.g.e. 164-166;
Haskan, a.g.e. I, 143-144;
M.B. Tanman – Ö.T.
‹nançer, "Sinanîlik", Dünden
Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, VII (1994),
6-8; M.B. Tanman, "Ümmî
Sinan Tekkesi" ae, VII, 336-
338.



do¤u duvar›) korunarak yenilenmifl, bu
arada tevhidhanenin do¤u yönüne, ba¤›m-
s›z bir girifli olan küçük bir hünkâr kasr› ve
mahfili eklenmifltir. II. Abdülhamid ile tek-
keye mensup bulunan baz› devlet ricalinin
yard›mlar› ile bütün yap›lar XIX. Yüzy›l›n
sonlar›nda esasl› bir onar›ma tabi tutul-
mufl, bu arada ahflap harem ve selâml›k bö-
lümleri yeni bafltan infla edilmifltir. Cum-
huriyet döneminde, son postniflinlerden
fieyh Yahya Galib (Karg›) Efendi’nin
(ö.1942) ailesinin mülkiyetinde bulunan ve
ikametgâh olarak kullan›lan tekke bu saye-
de harap olmaktan kurtulmufltur. Son ola-
rak 1980’de baz› hay›r sahiplerince tamir
ettirilen tevhidhane-türbe, özgün ayr›nt›la-
r› ve mefruflat› ile bir müze gibi korunmak-
ta, selâml›k binas›nda da tasavvuf   musiki-
si çal›flmalar› yap›lmaktad›r.

Arsan›n do¤u s›n›r›nda yer alan ve
Ümmi Sinan Soka¤›’na aç›lan, bas›k kemer-
li cümle kap›s› ile karfl›s›ndaki sivri kemer-
li ufak çeflme, tekkenin ilk infla edildi¤i dö-
nemden günümüze gelebilen, kesme küfe-

deki tafl›ndan örülmüfl, klasik üslupta ö¤e-
lerdir. Cümle kap›s›ndan girildi¤inde sol-
da (güney yönünde) yer alan ana bina
25.00 x 19.00 m. lik bir alan› kaplamakta,
bünyesinde tevhidhane, türbe, hamam ve
mutfak birimlerini bar›nd›rmaktad›r. Söz
konusu bina de¤iflik malzeme ve inflaat
özelliklerine sahip, farkl› dönemlerde ya-
p›lm›fl üç ana bölümden meydana gelir.
Kuzeyde yer alan, bat› yönünde kitleden
d›flar› taflan iki katl› ahflap kanat girifl tafll›-
¤›n›, haremi ve mutfa¤› bar›nd›rmakta, bu-
nun gerisinde (güneyinde) önce tevhidha-
ne, sonra türbe bölümleri s›ralanmaktad›r.
Bu üç ana bölüm, arsan›n e¤imine uyula-
rak farkl› kotlarda infla edilmifl ve k›rma ça-
t›larla örtülmüfltür.

Yap›n›n esas girifli kuzey yönündeki
bahçeye aç›lmakta, camekânl› girifli izleyen
tafll›¤›n güneyinden tevhidhaneye, bat›s›n-
dan hareme ve bununla ba¤lant›l› mutfa¤a,
do¤usundan da "pafla odas›" tabir edilen
birime9 geçilmektedir. Kareye yak›n dik-
dörtgen planl› tevhidhanenin sokak üze-
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Resim 9. Ümmî Sinan Tekkesi – Tevhidhanenin mihrab› ile
üzerindeki sakal-› flerif hücresi (Tanman 1989)

Resim 10. Ümmî Sinan Tekkesi – Tevhidhanede tavan göbe¤i
(Tanman 1989)

9. Sözkonusu oda II.
Abdülhamid dönemi
ricalinden, tekkeye mensup
olan, ad›n› tesbit
edemedi¤imiz bir paflan›n
buraya geldi¤inde dinlen-
di¤i ve fleyh efendi ile soh-
bet etti¤i mekând›r.

10. Ayr›nt›l› bilgi için bkz.
M. Süreyya, a.g.e. III, 53;
Bursal›, age, I, 188-189;
Tabibzâde, a.g.e. 53, no.105;
Busral›, a.g.e. III, 53; Ergun,
a.g.e. II, 476, 641; Haskan,
a.g.e. I, 137-140; M.B.
Tanman, "fieyh Selami
Efendi Tekkesi", Dünden
Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, 7 (1994),

170-172.



rindeki do¤u duvar›nda, içleri flevli, altla-
r›nda sa¤›r bas›k kemerler olan iki pencere
bulunur. Türbe ile ortak olan güney duva-
r›n›n do¤u köflesindeki kap›dan basamak-
larla türbeye inilmekte, bu duvar›n ortas›n-
da yar›m daire planl› mihrap hücresi, bu-
nun üzerinde, sakal-› flerifin muhafaza
edildi¤i, üçgen al›nl›kl› küçük bir ahflap
dolap görülmektedir. Mihrab›n yanlar›n-
daki birer pencereden türbe seyredilmekte,
ayr›ca güney duvar›n›n türbeden ileriye ta-
flan bat› ucundaki pencere ile tevhidhane-
nin bat› duvar›ndaki üç pencere hazireye
aç›lmaktad›r.

Tevhidhanede âyinlere ayr›lm›fl olan
7.50 x 6.50 m. boyutlar›ndaki alan kuzey,
bat› ve do¤u yönlerinde erkek seyirci mah-
filleri ile kuflat›lm›fl, zeminleri bir seki ile
yükseltilmifl bulunan bu mahfillerin s›n›r
çizgisine, fevkanî kad›n mahfillerini tafl›-
yan sekiz adet sekizgen kesitli ahflap sütun
yerlefltirilmifl, üst bitimleri küçük ahflap
konsollarla donat›lm›fl olan sütunlar›n ara-
s›na basit ahflap korkuluklar konmufltur.
Zemindeki mahfillerin güneybat› köflesin-
de mevlid, hatim, mersiye, mi’raciye gibi
cemiyetlerde kullan›lan bir kürsü bulunur.
Harem kanad›n›n üst kat› ile ba¤lant›l›
olan, tevhidhaneye bakan yönlerde tavana
kadar kafeslerle donat›lm›fl bulunan kad›n
mahfillerinin kuzey kanad›nda yar›m daire
planl› bir ç›kma yer almaktad›r.

II. Abdülhamid dönemi onar›m›ndan
önce do¤u yönündeki fevkânî mahfilin ye-
rinde hünkâr mahfilinin bulundu¤u, soka-
¤›n do¤u yakas›ndaki hünkâr kasr›n›n ca-

mekânl› bir köprü ile bu mahfile ba¤land›-
¤› bilinmekte, günümüzde gerek mahfil ge-
rekse de kas›r ortadan kalkm›fl bulunmak-
tad›r.

Hafif yamuk planl› (8.25 x 6.25 m.) tür-
benin bat›, güney ve do¤u duvarlar›ndaki
toplam alt› penceresi, ancak içeriden görü-
lebilen sepet kulplu biçiminde kemerlerle
donat›lm›fl, d›flar›dan dikdörtgen aç›kl›kl›
ahflap pervazlarla çerçevelenmifltir. Ümmi
Sinan Soka¤›’na aç›lan, niyaz (ziyaret) pen-
ceresi niteli¤indeki pencere di¤erlerinden
farkl› olup, cephede pilastlarla kuflat›lm›fl
ve sepet kupu biçiminde bir kemerle taç-
land›r›lm›flt›r. Türbedeki oniki ahflap san-
duka içinde Pîr Ümmî Sinan’a ait olan› di-
¤erlerinden daha büyük tutulmufl olup üs-
tü yar›m silindir fleklindedir. Sandukay›
kuflatan, dekupaj tekni¤i ile yap›lm›fl, am-
pir üslubundaki ahflap parmakl›¤›n köflele-
rindeki dikmelere, küçük Sinanî taçlar›
kondurulmufltur.

Gerek bu yap›daki harem kanad› gerek-
se de arsan›n güneybat› köflesindeki iki kat-
l› ba¤›ms›z selaml›k binas›, tasar›mlar› ve
d›fl görünümleri ile geçen yüzy›l›n ahflap ‹s-
tanbul evlerinin özelliklerini sergilemekte-
dir. Haremin bat› ucunda, zemin katta yer
alan mutfak ba¤›ms›z bir girifle sahiptir.

Tevhidhanenin ve türbenin ahflap ta-
vanlar›n›n ortas›nda "Sultan Mahmud gü-
nefli" biçiminde yald›zl› tavan göbekleri
bulunmaktad›r. Son onar›mda türbenin ta-
van› betonarme olarak yenilenirken, bura-
daki tavan göbe¤i de kald›r›lm›flt›r. Yine
ayn› onar›mda, mihrab›n içinde, II. Mah-
mud dönemine ait olduklar› anlafl›lan, per-
de, çiçek ve kandil motiflerinden oluflan,
pastel renkli kalem iflleri ortaya ç›kar›lm›fl-
t›r. Ümmi Sinan Tekkesi’nde teflhis edilen
süsleme ö¤elerinin en ilginci ana binan›n
girifli üzerindeki ahflap saçakta yer alan ta-
van göbe¤idir. Söz konusu tavan göbe¤i Si-
nan"i tac›n›n tepeli¤inden ç›kan günefl ›fl›n-
lar›ndan oluflur. Bu kompozisyonda, geç
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Resim 11. Ümmî Sinan
Tekkesi – Türbeden görü-
nüfl (Tanman 1989)



dönem tekkelerinin süsleme program›nda
s›kça yer alan bir tarikat sembolü ile II.
Mahmud dönemini ve bu dönemin yenilik-
çi yan›n› temsil eden günefl motifinin bir-
lefltirilmifl olmas› dikkat çekicidir.

fieyh Selâmi Efendi Tekkesi10 (Çi-
zim: 7-8; Resim: 12-17)

Niflanca Mahallesi’nde, Naz›r A¤a Çefl-
mesi Soka¤›’n›n güneyinde bulunmakta-
d›r. Nakflibendiyye’den ‹zmirli fieyh Sey-
yid Mustafa Selâmî Efendi (ö.1813) için sa-
daret Kethüdas› Arabac›zade ‹brahim Ne-
sim Efendi (ö.1807) taraf›ndan 1798-99
(1213)’da yapt›r›lm›flt›r. Nakflibendiyye’ye
ba¤l› olarak faaliyete geçen tekke, fieyh M.
Selâmî Efendi’nin vefat›ndan sonra 1813-
1831 aras›nda Kadiriyye’nin Müfltakiyye
koluna, 1831’den itibaren de R›faiyye’ye
ba¤lanm›fl, ancak Nakflibediyye de sonuna
kadar burada yaflat›lm›flt›r.

Mimari özelliklerinden XIX. Yüzy›l
sonlar›nda yenilendi¤i anlafl›lan tekkenin
tevhidhane-türbe ve selaml›k bölümlerini
bar›nd›ran ana binas› 1985 civar›nda Vak›f-
lar taraf›ndan tamir ettirilmifl, daha sonra
bir kültür vakf›na tahsis edilmifl, harap du-
rumdaki harem ve mutfak bölümleri ise
kaderlerine terk edilmifltir.

Arsan›n e¤iminden dolay›, kuzeydeki
Naz›r A¤a Çeflmesi Soka¤› boyunca bir is-
tinat duvar› uzanmakta, tekke binalar›, bu
duvara göre çukurda kalan flad›rvan avlu-

sunun çevresinde s›ralanmaktad›r. S›radan
bir bahçe kap›s› görünümündeki d›fl kap›-
dan önce, zemini Malta tafl› kapl› bir sahan-
l›¤a, buradan da avlu kap›s› geçilerek, ze-
mini ayn› malzeme ile kapl› olan flad›rvan
avlusuna ulafl›l›r. Tu¤la örgülü payelerle
kuflat›lm›fl olan avlu kap›s›n›n lentosunda,
d›fl yüzde Kelime-i Tevhidi, iç yüzde de
Nakflibendiyye pîrinin ad›n› içeren, celî sü-
lüs hatl› mermer levhalar bulunmaktad›r.
Avlunun ortas›nda yer alan, kadeh biçi-
mindeki, minyatür ölçekli mermer flad›r-
van kendi türünün ilginç bir örne¤idir.
Üzerinde fiair Râzi’ye ait, bâninin ad›n› ve
"tekye-i darüsselam" terkibi ile 1228 (1813)
tarihini veren manzum bir kitabe bulun-
maktad›r.

Ana bina "L" planl› bir kitle içinde top-
lanm›fl, "L"nin 23.00 m. uzunlu¤undaki ka-
natlar›ndan güneydeki tevhidhane-türbe-
ye, do¤udaki selâml›¤a tahsis edilmifl, avlu
kotundan biraz yüksekte olan, ahflap du-
varl› esas kat›n alt›na kâgir duvarl› bir bod-
rum kat› yerlefltirilmifltir. Tevhidhane-tür-
bede âyinlere ayr›lm›fl olan, 7.50 x 6.00 m.
lik alan güney yönünde d›fl duvara bitifl-
mekte, bat›s›nda ve kuzeyinde, iki katl› ve
planl› mahfiller, do¤usunda da mahfillerle
hemzemin olan türbe mekân› bulunmakta-
d›r. Erkeklere mahsus zemindeki mahfille-
rin ve türbenin önünde döküm süslü par-
makl›klar, kad›nlara ayr›lm›fl olan fevkâni
mahfillerin önünde de, alçak bir korkuluk
duvar›na oturan ve tavana kadar devam
eden kafesler uzan›r. Kuzeydo¤u ve kuzey-
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Resim 13. fieyh Selâmî Efendi Tekkesi – fiad›rvan (Tanman
1989)

Resim 12. fieyh Selâmî Efendi Tekkesi – Avlunun kuzeybat›
köflesinden ana binaya bak›fl (solda selâml›k kanad›, sa¤da
tevhidhane-türbe kanad›) (Tanman 1989)



bat› köfleleri çeyrek dairelerle
yumuflat›lm›fl olan "ayin alan›-
n›n s›n›r›nda sekiz tane sekiz-
gen kesitli ahflap sütun s›ralan-
makta ve fevkani mahfilleri ta-
fl›maktad›r. Sütunlar›n aras›na
ahflaptan (yalanc›) yayvan kafl

kemerler oturtulmufl, kuzeydeki genifl
aç›kl›¤›n köflelerine de yar›m kafl kemer bi-
çiminde dolgular yap›lm›flt›r.

Tevhidhane – türbe kanad›n›n avlu
üzerindeki kuzey duvar›nda, tevhidhane
kap›s› ile bunun yanlar›nda birer pencere,
ayr›ca türbenin hizas›nda, di¤erlerinden
daha büyük boyutlu bir niyaz (ziyaret) pen-
ceresi s›ralan›r. Güney duvar›nda, tevhid-
hane kap›s› ile ayn› eksende yer alan mih-
rap ile bunun yanlar›nda birer pencere var-
d›r. ‹çeriden yar›m daire, d›flar›dan yar›m
alt›gen planl› mihrap hücresi ahflap pervaz-
larla çerçevelenmifl, yuvarlak bir kemerle
taçland›r›lm›flt›r. Tevhidhanenin kuzeybat›
köflesinde, fevkânî kad›n mahfillerine ç›kan
merdiveni bar›nd›ran ve küçük bir servis
penceresi ile donat›lm›fl olan sofa, türbenin
do¤usunda da bir tür ziyaret mahalli ile
flerbethane mekan› bulunmaktad›r.

Tevhidhane-türbenin bodrum kat›nda
yan yana iki mekân yer al›r. Bunlardan ba-
t›daki tevhidhanenin alt›na isabet etmekte
ve ardiye olabilece¤i akla gelmektedir. Do-
¤udaki ise türbenin alt›n› iflgal etmekte ve
fieyh Selâmî Efendi ile haleflerine ait kabir-
leri bar›nd›rmaktad›r.

Selâml›k kanad›n›n esas kat›nda, kap›l›
bir camekânla birbirinden ayr›lm›fl "T" ko-
numunda, dikdörtgen planl› iki sofa ile
bunlar›n çevresinde çeflitli selâml›k birim-
leri bulunmakta, do¤u-bat› do¤rultusunda
geliflen sofada bodruma inen merdiven yer
almaktad›r. Bodrum kat›nda yer alan, baz›-
lar› yüklüklerle donat›lm›fl, alçak tavanl›
odalar›n, ihtiyaca göre oturma, sohbet, ye-
mek ve yatma eylemlerine tahsis edildi¤i
düflünülebilir.

Ana binan›n cephelerinde ve tavanla-
r›nda XIX. Yüzy›l›n ikinci yar›s›na ait he-
men bütün ahflap ‹stanbul evlerinde görü-
len, dönemin elektik zevkine uygun ayr›n-
t›lar teflhis edilebilir. Mekanlar›n tavanlar›
"çubuklu" denilen türdedir. Ancak tevhid-
hanede, türbede ve ziyaret mahallinde, ta-
vanlar›n merkezine, iç içe iki kareden iba-
ret, çok basit göbekler kondurulmufltur.

Ana bina ile ayn› malzeme ve inflaat
özelliklerini paylaflan üç katl› haremde
"zülvecheyn" sofalarla bunlara ba¤lanan si-
metrik konumda odalar bulunur. Haremin
kuzeybat› köflesinde yer alan mutfakta,
""mâil-i inhidam" olan uzun baca sokak
üzerindeki istinat duvar›na yaslanarak
ayakta durabilmektedir. Tekkenin küçük
haziresi haremin arka bahçesindedir.

Geçen yüzy›la ait bir ahflap kona¤› an-
d›ran d›fl görünümü ve mimari ayr›nt›lar›
ile tipik bir geç dönem ‹stanbul tekkesi
olan bu yap›da gözlenen tevhidhane-türbe
birlikteli¤i tarikat yap›lar›na özgü kadim
bir uygulamad›r. As›l fieyh Selami Efendi
Tekkesi’nin -tarikat mimarisinden de öte-
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11. ‹ki örnek olarak,
zaman›nda önemli tasavvuf
kültürü merkezleri olan
Bahariye’deki Tafll›burun
(La¤erî) Tekkesi ile
Gümüflsuyu’ndaki
Hatuniye Tekkesi ver-
ilebilir. Tafll›burun
Tekkesi’nden geriye bir
y›k›k türbe ile haziresinin
bir k›sm› Hatuniye
Tekkesi’nden ise mescit-
tevhidhanenin harap
minaresi, çevre duvarlar› ve
k›smen haziresi ulaflabilmifl,
her iki tekkenin de ne
yerleflim düzeni ne de
mimari özellikleri
ayd›nlat›labilmifltir.

12. Baba Haydar, ‹slâm Bey
ve Cemâlizade tekkeleri bu
meyanda örnek olarak ver-
ilebilir.

13. Bu meyanda
Gümüflsuyu’ndaki Kaflgârî
Tekkesi’nin cami-tevhid-
hanesi cami, buna bitiflik
olan harem ve selâml›k
bölümleri cami görevliler-
ince mesken olarak
kullan›lmakta, dervifl
hücreleri ise ortadan

Resim 15. fieyh Selâmî Efendi Tekkesi – Kad›nlar giriflinden
tevhidhaneye aç›lan kap› ve servis penceresi (Tanman 1989)

Resim 14. fieyh Selâmî Efen-
di Tekkesi – Sandukalar›
kald›r›lm›fl bulunan türbe-
den (do¤udan) tevhidhane-
ye bak›fl (Tanman 1989)



Anadolu Türk mimarisi aç›s›ndan en ilginç
yan›, bünyesindeki türbenin, kabirlerin bu-
lundu¤u bodrum kat› ve ahflap sandukala-
r›n yer ald›¤› ziyaret kat› ile, erken Osman-
l› döneminde büyük ölçüde terk edilmifl
olan kriptal› kümbet gelene¤ini XIX. yüzy›l
sonlar›nda, tamamen farkl› bir görünüm
içinde sürdürmesidir.

Sonuçta, t›pk› türbeler ve mezar tafllar›
için oldu¤u gibi, yaln›zca Eyüpsultan’daki
tarikat yap›lar›n› inceleyerek Osmanl› mi-
marisinde, XV. yüzy›l ortalar›ndan 1925’e
kadar söz konusu yap›lar›n geliflimini izle-
mek ve tipolojisini tespit etmek mümkün-
dür. Ne var ki, Eyüpsultan’›n sahip oldu¤u
bu zenginli¤in lay›k›yla korundu¤u ve de-
¤erlendirildi¤i söylenemez. Bafllang›çta da
de¤inildi¤i üzere, Eyüpsultan ilçesindeki
tarikat yap›lar›n›n ço¤unlu¤u günümüze
intikal edememifl, ayr›ca ortadan kalkan bu
yap›lar›n da pek az bir k›sm›n›n mimari
özellikleri tespit edilebilmifltir.11 Ayakta
kalabilmifl olanlar aras›nda da hiçbirisi mi-
mari program›n› bütünüyle koruyamam›fl,
baflka bir deyimle bugün mevcut bütün ya-
p›lar›n baz› bölümleri ortadan kalkm›flt›r.
Bunlardan, yukar›da II. grupta ele al›nan,
cami-tekke veya mescit-tekke niteli¤indeki
yap›lar›n ço¤unda, cami-tevhidhane birim-
lerini cami olarak kullan›ld›¤›, buna karfl›-
l›k 1925’ten sonra kullan›lmamaya baflla-
yan di¤er birimlerin (selâml›k, harem, mut-
fak vs.) tarihe kar›flm›fl ya da de¤iflime u¤-
ram›fl oldu¤u gözlenmektedir.12 Ayn› fley-
ler III. grupta toplad›¤›m›z karmafl›k planl›

tekkelerin baz›lar› için de geçerlidir. 13 Gü-
nümüze gelebilen örneklerin bir k›sm› son
y›llarda baz› vak›flar taraf›ndan onart›la-
rak kültür faaliyetlerine tahsis edilmifl14, bir
k›sm› da hâlâ kaderlerine terk edilmifl bu-
lunmaktad›r.15

Eyüpsultan’daki tarikat yap›lar›na ilifl-
kin yap›lmas› gerekenler iki ana bafll›k al-
t›nda toplanabilir:

1) Belgelerden ve arkeolojik verilerden
hareketle, Eyüpsultan ilçesinin s›n›rlar›
içinde, bugün mevcut olan ve olmayan bü-
tün tarikat yap›lar›n›n tespit edilmesi; bu
envanter çal›flmas›n› müteakip söz konusu
yap›lar›n tarihçeleri, fleyhleri, mimari özel-
likleri ve kültür tarihimizdeki yerlerini
kapsayan bir araflt›rman›n gerçeklefltirilip
yay›nlanmas›.16

2) Günümüze gelebilen örnekler içinde
harap durumda bulunanlarla ortadan kalk-
m›fl olup mimari özellikleri tespit edilebi-
len yap›lar›n as›llar›na uygun biçimde ihya
edilmeleri ve bünyelerine uygun kültür fa-
aliyetlerine tahsis edilmeleri. Bu meyanda
Eyüpsultan Belediyesi’nin, yak›n tarihi-
mizde çok önemli bir tasavvuf ve sanat
merkezi olan Bahariye Mevlevîhanesi’ni
yeniden infla ettirme ve uluslar aras› bir
kültür kompleksine dönüfltürme giriflimi,
gelece¤e iyimser bakabilmemizi sa¤layan
önemli bir bafllang›ç teflkil etmektedir.*
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Resim 17. fieyh Selâmî Efendi Tekkesi – Bat› yönündeki se-
lâml›k sofas›n›n tavan›ndan ayr›nt›lar (Tanman 1989)

15. Çok harap durumda
bulunan ve acilen onar›ma
muhtaç olanlar aras›nda
özellikle Otakç›lar’daki
Mustafa Pafla tekkesi ile
Hüsrev Pafla Türbesi ve
Bozcaadal› Hasan Hüsnü
Pafla Türbesi’ne bitiflik olan
tekkeler zikredilebilir.

16. Sözkonusu çal›flma
Ekrem Ifl›n ve taraf›m›zdan
bafllat›lm›fl bulunmaktad›r. 

* Yay›nlayan›n Notu: Sn.
Tanman ve Sn. Karan›n 6 ay
boyunca her türlü takdirin
üstünde büyük gayret
göstererek haz›rlad›klar›
"Bahariye mevlevihanesi
ihya ve infla projesi
çal›flmalar›" için binlerce
teflekkür ediyoruz.
Umuyoruz ki bir ‹stanbul
afl›¤› olan ‹stanbulumuzun,
de¤erli baflkan› Sn. R.T.
Erdo¤an kendilerine
ulaflt›rd›¤›m›z bu dosyaya
ilgi gösterir. ‹stanbul yeni
bir de¤erine ve miras›na
tekrar kavuflur.

Resim 16. fieyh Selâmî Efendi Tekkesi – Selâml›k kanad›n›n
bat› (girifl/avlu) cephesinden saçak ayr›nt›lar› (Tanman 1989)
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Çizimler

1. fieyülislâm Tekkesi – Ana binan›n plan› (Tanman / Vak›flar, Erko¤lu 1970’den ifllenerek). 
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4. Ümmî Sinan Tekkesi – Vaziyet plan› restitüsyonu (Tanman 1980).
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5. Ümmî Sinan Tekkesi – Ana binan›n zemin kat plan› (Tanman 1980).
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7. fieyh Selâmî Efendi Tekkesi – Ana binan›n bodrum kat plan› (Tanman 1985).

8. fieyh Selâmî Efendi Tekkesi – Ana binan›n zemin kat plan› (Tanman 1985).
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EYÜP’ÜN KOMfiUSU TAR‹H‹ B‹R
SEMT: GEfiM‹fiTEN GÜNÜMÜZE

AYVANSARAY

Bu çal›flmam›, ö¤rencisi olmaktan onur duydu¤um, ‹stanbul’a iliflkin
say›s›z araflt›rman›n sahibi, Sanat Tarihçisi Say›n Prof. Dr. Semavi EY‹CE’ye

ithaf ediyorum.



‹stanbul kentinin önemli yerleflim merkez-

lerinden birini oluflturan Haliç sahilleri, tarihi

boyunca, H›ristiyan, Musevi ve Müslümanlar›n

yaflad›¤› semtlerden oluflan bir özellik gösterir.

Örne¤in bu semtlerden Balat Musevilerin; Fener

H›ristiyanlar›n; Eyüp Müslümanlar›n merkezi

olmufltur.1 Tarih boyunca ad› Eyüp’ten ayr›

an›lmayan Ayvansaray ise H›ristiyanlar›n ve

özellikle de fetihten sonra yo¤un olarak Müslü-

manlar›n yerleflim yeri haline dönüflmüfltür.

Günümüzde de burada H›ristiyanlar ve Müslü-

manlar yan yana yaflamaktad›rlar. Ancak, fetih-

ten sonra Ayvansaray’›n Türk karakteri giderek

daha bir a¤›rl›k kazanmaya bafllam›fl ve semt,

eski Türk evlerinden, sokaklar›na, yaflam biçi-

minden folkloruna kadar ‹stanbul kültüründe

derin izler b›rakm›flt›r. Ayvansaray son y›llarda

iyice ihmal edilmifl bir semt konumundad›r. Bu

tarihi yerleflim yerine ve semtin önemli özellik-

lerine iliflkin yay›m› yar›m kalan ‹stanbul Ansik-

lopedisi’nde Reflad Ekrem Koçu, Muzaffer Esen

ve ‹smail Ersevim’in ayr›nt›l› yaz›lar› bulun-

maktad›r. Ayvansaray’› monografik bir çal›flma

olarak tüm ayr›nt›lar›yla, yeniden gündeme ge-

tiren ise, Prof. Dr. Semavi Eyice olmufltur.2

Ayvansaray semti ‹stanbul’un tarihi yar›ma-

das›n›n kuzeybat›s›nda, kenti, kara taraf›ndan

kuflatan surlar›n tam Haliç surlar›yla bulufltu¤u

köflede yer almaktad›r. Semt, günümüzde Fatih

ilçesine ba¤l›d›r. Tarih boyunca gerek Bizans, ge-

rekse Osmanl› dönemlerinde önemini korumufl

olan Ayvansaray, Karabafl, Atik Mustafa Pafla ve

Abdülvedud olmak üzere, toplam üç mahalle-

den oluflmaktad›r.3 Balat’tan Eyüp yönüne do¤-

ru giden Demirhisar Caddesi, Kalafatç› Hüsnü

Soka¤› kavfla¤›nda son bulmakta ve buradan

bafllayarak Ayvansaray Caddesi ad›n› alarak,

Haliç surlar› ve deniz aras›nda uzanarak, 1980’li

y›llara kadar gemi ve teknelerin yap›ld›¤› Kala-

fat Meydan›’na ulaflmaktad›r. Ayvansaray Va-

pur ‹skelesi de burada bulunmaktad›r. (Resim:

1) Ayvansaray Caddesi, burada son bulmakta;

Eyüp yönüne do¤ru uzanan cadde ise Yavedut

Caddesi ad›n› almaktad›r.4 Kalafat Meydan›’n›n

eski bir kartpostalda yer alan foto¤raf›nda sahil

boyunca harabe haline gelmifl yap›lar görülmek-

tedir.5 Ayvansaray’›n konumland›¤› arazi, Ay-

vansaray Caddesi’nden bat› yönüne, semtin üst
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Resim 1. Ayvansaray’›n plan› (S. Eyice, ‹stanbul’da ‹hmal
Edilmifl Tarihî Bir Semt Ayvansaray", TAÇ, C.2,., S.5., S.40-41)

Resim 2. 1720 tarihli Christoph Weigel’in plan›nda ‹stan-
bul’un ‹mparator II. Theodosius Dönemi (408-450)’indeki
bölgelerden Ayvansaray 14 numarayla gösterilmifltir. (Cahit
Kayra, ‹stanbul Haritalar› / Maps of ‹stanbul, Türkiye S›nai
Kalk›nma Bankas›, ‹stanbul 1990, s.62)

1. ‹lber Ortayl›, ‹stanbul’-
dan Sayfalar, (3.bs.),
‹letiflim Yay›nlar›, ‹st., 1995,
s.115-118; ‹lber Ortayl›,
"Eyüp’te Sanayi ve Çevre
Kirlenmesi", Tülay Artan
(Yay. Haz.), Eyüp: Dün /
Bugün 11-12 Aral›k 1993,
(Sempozyum bildirileri),
Tarih Vakf› Yurt Yay., ‹st.,
1994, s.125; Ekrem Ifl›n,
‹stanbul’da Gündelik
Hayat, ‹letiflim Yay., ‹st.,
1995, s.20-21
2. Semavi Eyice, "‹stanbul’-
da ‹hmal Edilmifl Tarihî Bir
Semt Ayvansaray", TAÇ,
C.2., S.5., (Türkiye An›t
Çevre Turizm De¤erlerini
Koruma Vakf›), ‹st., Nisan
1987, s.33-49’da Eyice
Ayvansaray’a iliflkin di¤er
yazd›¤› yaz›lar içinde özel-
likle bu makalesinde çok
genifl bilgiler yan›nda
görsel malzeme ve konu-
lar›na göre seçkin bir kay-
nakça vermektedir. Ayr›ca
bak›n›z: ; Ahmet Kamil
Gören, "Ayvansaray’›n
Tarihi", Art Decor / AD,
SS.45, ‹st., Aral›k 1996, s.78-
92; A.K.Gören, "Tarih
Boyunca Ayvansaray",
Sanatsal Mozaik, s.17, ‹st.
Ocak 1997, s.38-49;
A.K.Gören, "Ayvansaray",
‹COC (‹stanbul Chamber of
Commerce), Issue: 48,
(Nisan) ‹st., 1997, s.70-83.
3. Semavi Eyice,
"Ayvansaray", Dünden
Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, (DB‹A), C.1.,
Kültür Bakanl›¤› ve Tarih
Vakf› Yay›n›, ‹st., 1993,
s.491; Eyice "‹stanbul’da
‹hmal Edilmifl...", TAÇ,
C.2., S.5., s.33; S.Eyice,
"Ayvansaray", ‹slâm
Ansiklopedisi, C.4., Türkiye
Diyanet Vakf›, ‹st., 1991,
s.289; Reflad Ekrem Koçu,
"Ayvansaray", ‹stanbul
Ansiklopedisi, C.3., ‹st.,
1960, s.1642-1643.
4. Eyice, DB‹A, C.1., s.491;
Koçu, "Ayvansaray Kalafat
Yeri", ‹stanbul Ans., C.3.,
s.1651; Ayvansaray plan› ve
caddeleri için bkz: Eyice,
"‹stanbul’da...", TAÇ, C.2.,
S.5., s.40-41. Resim 2a. Anselmi Bandari taraf›ndan çizilmifl 1729 tarihli bir

‹stanbul plan›nda 14 numara ile gösterilmifl Ayvansaray ölge-
si. Her bölge içinde yer alan önemli yap›lar yaz›yla belirtil-
mifltir. (Kayra, ‹stanbul Haritalar›, s.81)
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k›s›mlar›nda yer alan Tekfur Saray›’na do¤ru ol-

dukça dik bir biçimde yükselmektedir. Semtin

genel görünümünü oluflturan ö¤eler içinde, baz›

merdivenli dar sokaklar, günümüze az say›da da

olsa ulaflmay› baflaran baz› eski ‹stanbul evleri,

harap durumda olan baz› Bizans ve Osmanl› dö-

nemi yap›tlar› bulunmaktad›r.6

SEMT‹N ADINA ‹L‹fiK‹N ORTA-
YA ATILAN SAVLAR

Bir taraf›nda bir zamanlar "Alt›n Boynuz"

olarak an›lan Haliç; di¤er taraftan da kentin ka-

ra surlar› ile s›n›rlanan Ayvansaray semtinin

ad›n›n nereden geldi¤ine iliflkin çeflitli görüfller,

ortaya at›lan savlar bulunmaktad›r. Bunlardan

biri, Osmanl› döneminde, semtte daha önce Bi-

zans Dönemi’nden kalan mahzenlerde, s›cak ül-

kelerden getirtilen hayvanlar›n bar›nd›r›lmas›y-

la halk aras›nda kullan›lmaya bafllanan "hayvan

saray›" tan›m›n›n zamanla de¤iflerek Ayvansa-

ray’a dönüflmesidir.7 Di¤er bir sava göre ise, bu-

rada yer alan Bizans saray›n›n, "kemerli yüksek

bina" anlam›na gelen "eyvan" sözcü¤üyle "Ey-

van Saray›" olarak an›ld›¤›n› ve giderek bu tan›-

m›n Ayvansaray sözcü¤üne dönüfltü¤üdür. An-

cak, Eyice, bu iki sav›n da pek inand›r›c› olmad›-

¤›na iflaret etmektedir.8 18. Yüzy›l›n ünlü ‹stan-

bul tarihçisi Ermeni as›ll› P. ⁄. ‹nciciyan semtin

ad›n›n "Ay Mamas" (Hagios/Ayios Mamas) ad›-

na kuruldu¤u varsay›lan "Ay Mam Saray›’ndan

geldi¤i kan›s›ndad›r; ancak bu görüflün de tü-

müyle bir fanteziden ibaret oldu¤u söylenebilir.

Türkolog J.H.Mordtmann ise Ayvansaray ad›-

n›n Eyyüp Ensari’den geldi¤ini, Eyüp’e giden

yolun bafl›nda surlarda aç›lan bir gedi¤e verilen

"Eyyüp Ensari Kap›s›" ad›n›n zamanla "Ayvan-

saray Kap›s›"na dönüfltü¤ünü ileri sürmüfltür.

Ünlü gezgin Evliya Çelebi de 17. Yüzy›lda bu

kap›n›n ad›n› "Ayyub Ansari" olarak bildirmek-

tedir.9 Bat›l›lar taraf›ndan yaz›lan 16. Yüzy›l

kaynaklar›nda ise semtin ad› Hagiobazazi, Ayu-

anzari Capi, Aybazari Eiubasar Cap› flekillerin-

de geçer.10

AYVANSARAY, ‹MPARATOR II.
TEODOS‹OS DÖNEM‹NDE ‹STAN-
BUL’UN 14. BÖLGES‹NDE YER ALI-
YORDU

Ayvansaray, ‹mparator II. Teodosios Döne-

mi (408-450)’nde kaleme al›nm›fl olan ve ‹stan-

bul’un o dönemlerdeki mahallelerini anlatan

Latince Notitia Urbis Constantinopolitanae adl›

kitaba göre kentin XIV. Bölgesinde (regio) yer

al›yordu. (Resim: 2, 2a) Bu yap›ta göre, o s›ralar-

Resim 4. Ayvansaray’›n önemli Ortodoks ibadet mekan› Vla-
herna Meryem (Panbagia Blakbernai) Kilisesi (27.7.96)

Resim 3 Ayvansaray’›n önemli Ortodoks ibadet mekan› Vla-
herma Meryem (Panhagia Blabernon / Blakhernai / Blacher-
nai) Kilisesi’sinin bahçe girifl kap›s› (27.10.1996)

5. Perihan Sar›öz, Bir
Zamanlar ‹stanbul, ‹dea
‹letiflim, ‹st., 1996, s.76
(toplam 311 sayfal›k kitapta
371 adet ‹stanbul’un çeflitli
semtlerinden derlenmifl
kartpostal yer almaktad›r.)

6. Eyice, DB‹A, C.1., s.491.

7. Eyice, DB‹A, C.1., s.491;
Eyice, ‹stanbul’da..., TAÇ,
C.2., S.5., s.33.

8. Eyice, DB‹A, C.1., s.491;
Eyice, ‹stanbul’da..., TAÇ,
C.2., S.5., s.33.

9. Eyice, DB‹A, C.1., s.491;
Eyice, ‹stanbul’da..., TAÇ,
C.2., S.5., s.33.

10. Eyice, ‹stanbul’da...,
TAÇ, C.2., S.5., s.33.



da Bizantion ad›n› tafl›yan ‹stanbul kentinin biti-

fli¤inde bulunan Ayvansaray bir kasaba konu-

mundayd› ve buran›n etraf› bir surla çevriliydi.

O zamanlar bu surlar›n içinde bir kilise, bir sa-

ray, bir nymphaeum (genel çeflme), bir hamam,

bir tiyatro ve bir lusarium (oyun yeri), iki büyük

direkli cadde, 167 ev bulunuyordu.11 Semtin bu

suralarda ad› "Blaharnai" olarak an›l›yordu ki

bunun da, ya burada bolca yetiflen blehron (ya-

bani nane) veya "blehon" (e¤reltiotu)’dan, ya da,

o s›ralar Haliç k›y›lar›nda çokca tutulan "laher-

nai" (palamut)’tan türedi¤ini düflünenler bulun-

maktad›r.12 2. Yüzy›lda yaflad›¤› san›lan Dioni-

sios Byzantios’a göre, kasaba ad›n› Blakhernas

adl› bir Trak flefi veya yöneticisinden alm›flt›r.

Eyice, semtin ad›n› almas›nda en akla yatk›n sav

olarak bunu söylemektedir.13

Bizantion Dönemi surlar› 5.yüzy›lda günü-

müze ulaflan kara surlar› yap›larak büyütüldü-

¤ünde, Blahernai Böl¤esi, ‹stanbul surlar› içine

al›nm›fl ve kentin bir mahallesi ya da bölgesi du-

rumuna dönüflmüfltür. Bu s›rada Blahernai Böl-

gesi’nin kuzey ve do¤usunda önceden yer alan

eski surlar›, art›k gereksinim duyulmad›¤›ndan

y›kt›r›lm›fl olabilece¤i düflünülmektedir. Kentin

bir mahallesi veya bölgesi durumuna gelen

Blakhernai, daha önceleri ayr› bir site (cité) ol-

du¤unun hat›rlatan, site hukukundan (libera ci-

vitas), 5. Yüzy›lda salt eski yönetim sisteminin

yürürlükte olmas› ayr›cal›¤›n› koruyordu.14 Bla-

hernai’nin sur d›fl›nda kalan, Haliç k›y›lar›ndaki

uç bölümü, 626 y›l›ndaki Avar kuflatmas› s›ra-

s›nda tahrip edilmifltir. ‹mparator Heraklios

627’de, sur d›fl›nda kalan bu bölgeyi ve burada

yer alan ve Meryem’in elbisesisin (maphorion)*

korundu¤u Teotokos ton Blahernon (Blacher-

nai) Kilisesi’ni (Resim: 3, 4) korumak için surla-

r› geniflletmifltir. ‹mparator V.Leon da 813’te

surlar›n önüne bir hisarpeçe (kale kap›lar›n› sa-

vunma amac›yla surlar›n hemen d›fl›nda yap›-

lan sa¤lamlaflt›r›lm›fl kule) yapt›rm›flt›r. Böylece

günümüzde iç avlusunda Toklu Dede Mescidi

ve Haziresi** bulunan hisar oluflmufltur. (Resim:

5, 6, 7) Bizans Dönemi’nde bu iç hisar "Pterion"

ad›yla an›lmaktayd›. Blakhenrai’daki saray ge-

niflletilip, ‹mparatorlar›n sürekli mekanlar›na

dönüfltü¤ünde, Ayvansaray’›n bu saray›n yay›l-

d›¤› yüksek kesimini korumak amac›yla Tekfur

Saray›’n›n biraz afla¤›s›ndan bafllayarak, Herak-

lios Duvarlar›’na kadar genifl bir kavis olufltura-

rak inen, tek katl› sur duvarlar› ‹mparator Ma-

nuel Komnenos (yönetimde bulundu¤u y›llar

1143-1180) taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.15 Kara tara-

f›ndaki surlarla, Haliç k›y›s›ndaki surlar›n bir-

leflti¤i köfleden bir duvar Haliç’e do¤ru uzan-

makta ve k›y› parças›n› d›flar› bölgeden ay›r-

maktayd›. Bu duvar üzerinde Ksiloporta adl› bir
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Resim 6. Toklu ‹brahim Dede Haziresi etraf›ndaki hisar› olufl-
turan surlardan bir görünüm (27.10.1996)

5. Toklu ‹brahim Dede Haziresi’ne girifl kap›s› (27.10.1996)

11. Eyice, DB‹A, C.1., s.492;
Eyice, ‹stanbul’da..., TAÇ,
C.2., S.5., s.33.

12. Eyice, DB‹A, C.1., s.492;
Eyice, ‹stanbul’da..., TAÇ,
C.2., S.5., s.33-34; Haliç’teki
palamutlar›n öyküsü için
bk: O¤uz Tekin,
"Byzantion’un Palamutlar›
ve Alt›n Boynuz", Tarih ve
Toplum, S.135, ‹st., Mart
1995, s.43-46.

13. Eyice, DB‹A, C.1., s.492;
Eyice, ‹stanbul’da..., TAÇ,
C.2., S.5., s.34.

14. Eyice, DB‹A, C.1., s.492;
Eyice, ‹stanbul’da..., TAÇ,
C.2., S.5., s.33.

15. Eyice, DB‹A, C.1., s.492;
Eyice, "Toklu Dede
Mescidi", DB‹A, C.7., s.272-
273; Eyice, "‹stanbul’da...",
TAÇ, C.2., S.5., s.34; Nancy
Patterson Sevonko
Alekander Kazdhan,
*"Maphorion", A.Kazhdan
(Ed.), Alcie Mary Talbot ve
di¤erleri The Oxford
Dictionary of Byzantium,
Volume:.2., Oxford 1991,
s.1294; Sözen Tanyeli, Sanat
Kavram ve Terimleri
Sözlü¤ü, s.102’de 

**"Hazire": Cami, medrese
gibi yap›lar›n bahçesindeki
duvar ya da parmakl›kla
çevrili küçük mezarl›k..

Resim 7. Toklu Dede
Haziresi’nde yer alan
mezarlar (21.02.1996)
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kap›, buradaki k›y› fleridinin ba¤lant›s›n› sa¤l›-

yordu ki ad› geçen bu kap› ve duvar›n uzun bir

süre varl›¤›n› sürdürdü¤ü ve sonunda 1868’de

y›kt›r›ld›¤› bilinmektedir.16

SARAYLAR 10. YÜZYILDAN BAfi-
LARAK AYVANSARAY’DA ÖNEM
KAZANIYOR

Bizans ‹mparatorlar› ve saray çevresi daha

önce Atmeydan› ile Marmara k›y›s› aras›ndaki

genifl alanda yer alan Büyük Saray’da ikamet et-

mekteydi; ancak, buras› 11.yüzy›lda oldukça ih-

mal edilmeye bafllanm›flt›r. Buna karfl›l›k, Ay-

vansaray’da yer alan Blahernai Saray› 10.yüzy›l-

dan bafllayarak, imparatorlu¤un çöküflüne ka-

dar, imparatorlar ve saray çevresi taraf›ndan da-

ha ye¤ tutulan bir konuma yükselmifltir.17 Bla-

hernai (Blachernai) Saray›’n›n günümüzdeki

‹vaz Efendi Camii’nin bulundu¤u teras üzerinde

yer ald›¤› san›lmaktad›r. Blahernai Saray›’n›n

esas› büyük bir olas›l›kla 5. Yüzy›lda burada var

oldu¤u bilinen, içinde bir ibadet yeri, bir kabul

salonu bir de yatak odas› bulunan triklinosa da-

yanmaktad›r. Bu triklinos daha sonra ço¤alt›l›-

rak dört tane olmufl ve binalar Soros, Danubios,

Anastasios ve Okeanos adlar›yla tan›nm›fllar-

d›r.18 Blahernai Saray› kompleksi içinde yer alan

Tekfur Saray›’n›n I. Manues Komnenos taraf›n-

dan yapt›r›ld›¤› san›lmaktad›r. Ayr›ca Manuel

Komnenos’us Blahernai Saray›’n› korumak ama-

c›yla yapt›rd›¤› surlar, Haliç’e do¤ru uzanmakta

ve Anemas Zindanlar› (Resim: 26, 27, 28) ad›yla

an›lan mahzenlerin kuzey ucunda sona ermek-

tedir. Anemas 11. Yüzy›l sonlar› ile 12. Yüzy›l

bafllar›nda yaflam›fl bir Bizans komutan›d›r. 1107

y›l›nda I. Alexios Komnenos’a karfl› bir suikast

haz›rl›¤› içindeyken yakalanan Anemas, Blaher-

nai Saray›’na komflu ve daha önce hapishane

olarak kullan›lmam›fl bir kuleye kapat›lm›flt›r.

Bu kulenin Toklu Dede haziresini çeviren surla-

r›n kulelerinden biri oldu¤u san›lmaktad›r. An-

cak daha sonra ‹vaz Efendi Camii avlusu önün-

deki kulelerin –tam do¤ru olmamakla birlikte-

anemas’›n hapsedildi¤i kuleler olarak an›lmaya

Resim 8. Harmann Schedel’in 1493 tarihli a¤aç bask› gravür 
‹stanbul plan›nda Blahernai Saray› ve Tekfur Saray› (Kayra,
‹stanbul Haritalar›, s.65)

Resim 8a Harmann
Schedel’in 1493 tarihli a¤aç
bask› gravür ‹stanbul
plan›n›n korsan bask›s›nda
Blahernai Saray› ve Tekfur
Saray› (Bu plan ayr› bir
kart olarak arflivimizde
bulunmaktad›r. A.K.G.)

16. Eyice, DB‹A, C.1., s.492;
Eyice, ‹stanbul’da..., TAÇ,
C.2., S.5., s.34.

17. Eyice, DB‹A, C.1., s.493.

18. Eyice, DB‹A, C.1., s.493;
Cyril Mango, "Blachernai,
Church and Place of.", The
Oxford Dictionary of
Byzantium, V.f., s.293;
S.Eyice, "Blahernai Saray›",
DB‹A, C.2., S.263; ayr›ca bkz
Eyice’nin kaynakças›nda
verilen: G. Schlumberger,
"Le palais et l’église des
Blachernes",  Les iles des
Princes, Paris 1884.



bafllad›¤›n› görüyoruz. Blahernai Saray›’n›n bu-

lundu¤u yerdeki yap›lar toplulu¤undan, günü-

müze Türk döneminde Tekfur Saray› olarak ad-

land›r›lan yap› kalm›flt›r. (Resim: 29) Bizans sivil

mimarl›¤›n›n özgün örneklerinden biri olan

Tekfur Saray›, yabanc›lar taraf›ndan 16. Yüzy›l-

da Konstantin Saray› (Palatium Constantini),

(örne¤in Schweigger’de Constantini Palast flek-

lindedi), daha sonralar› da Porfirogennetos

(Porphyrogennetos) Saray› olarak adland›r›l›r.

Tekfur Saray› ad›n› almas›nda ise erken Osman-

l› döneminde, Bizans imparatorlar› ve derebey-

leri için kullan›lan bir terim etkili olmufltur.19

Mango, Tekfur Saray›’ndaki tepe mazgallar› ve

hanedan armalar›n›n kullan›lmas›na dayanarak,

yap›y› Paleologoslara mâl etmesine karfl›l›k; Eyi-

ce, eskiden görüldü¤ü iddia edilen Bizans ve Pa-

leologoslar armalar›ndan hiçbir iz olmad›¤›n› ve

bu söylentilerin gerçe¤i dayanmad›¤›na dikkat

çekmifltir.20 Ayr›ca, yukar›da de¤inildi¤i gibi,

Cyril Mango da I. Alexios Komnenos (do¤umu

1057-ölümü 1118; imparator oluflu ç›k›fl› 4 Nisan

1081) ve I. Manuel Komnenos (do¤umu 1118-

ölümü 1180; imparatorlu¤u 1143-1180)’nun Bla-

hernai Saray›’na ekler yapt›¤›ndan söz etmekte-

dir.21 Blahernai Saray›’n› ‹stanbul’un ilk betimle-

rinden biri olan Hartmann Schedel’in 1493 tarih-

li Weltkronik (Dünya Tarihi) adl› kitab›ndaki bir

gravürde görebiliriz. Saray›n bulundu¤u yap›lar

toplulu¤unun en uç bölümünde, sivri çat›l› bir

pavyon gösterilmifltir ki bunun –yukar›da da de-

¤indi¤imiz gibi- Tekfur Saray› oldu¤u söylene-

bilir. (Resim: 8, 8a) Buradaki ‹stanbul deseni

Wolgemuth; agaç gravürleri ise Wilhelm Pley-

denwurff taraf›ndan gerçeklefltirilmifltir.22 Ayr›-

ca, Corneille le Bruyn’ün Voyage au Levant, Pa-

ris 1714 adl› yap›t›nda (Resim: 9), 1584-85 tarihli

Nakkafl Osman ve ekibine ait Hünername’nin

1.Cildindeki ‹stanbul Betimi’nde (Resim: 10),

1550 tarihli Sebastian Münster’e maledilen ‹stan-

bul plan›nda (Gerçekte bu plan-resmin kim tara-

f›ndan yap›ld›¤› kesin olarak bilinmemektedir.)

(Resim: 11), Lokman Çelebi’nin 1584 tarihli bir

plan›nda (Resim: 12), yaklafl›k 1530-1550’lere ta-

rihlenen Giovanni Andrea Vavassore’nin ‹stan-

bul plan›nda (Resim: 13) ve daha birçok görsel

belgede (Resim: 14, 15, 16, 19) buradaki saray

kompleksini oluflturan yap›lardan baz›lar›n› gö-

rebiliriz. Ayvansaray’›n salt bir harf ile gösteril-

di¤i plan-resimlerde bulunmaktad›r. (Resim: 20)

Ayr›ca, 1422 tarihli Cristoforo Buondelmonti’nin

‹stanbul’un ilk plan resimlerinden biri olarak ka-

bul edilen örneklerden birinde, Ayvansaray böl-
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Resim 9. Corneille le Bruyn’ün Paris 1714 tarihli "Voyage au
Levant" adl› eserinden Gravür 28,6x190 cm. boyuntlar›nda
bir Haliç Panoramas›ndan bir ayr›nt›da Ayvansaray bölge-
sindeki surlar seçilebilmekte. Eser, Topkap› Saray› Müzesi
Kitapl›¤›’nda bulunmaktad›r. (Anonim, Yüzy›llar Boyunca
Venedik ve ‹stanbul Görünümleri / Vedute di Venezia ed Is-
tanbul Attraverso i Secoli, Istituto Italiano di Cultura/‹talyan
Kültür Merkezi, ‹stanbul 10 Nisan-10 Haziran 1995 Sergi ka-
talo¤u, s.27)

Resim 10. 1584-85 tarihli Nakkafl Osman ve ekibine ait Hü-
nername’nin 1.Cildindeki ‹stanbul Betimi’nden bir ayr›nt›da
Ayvansaray bölgesi (Topkap› Saray› Müzesi Kitapl›¤›), (Yüz-
y›llar Boyunca Venedik ve ‹stanbul Görünümleri, s.23)

Resim 11. Sanatç›s› belirsiz
bir 16.yy. ‹stanbul
Haritas›’ndan ayr›nt›da
Ayvansaray bölgesi ve
solda Tekfur Saray›, tahta
kal›pla gravür bask›,
20,5x30,8 cm. boyutlar›nda
ve verilen bilgilere göre
üzerinde "Constantinopel
Griechischen Keuserthums
Hauptstadt/im Landt
Thracia am Meere gelegen"
fleklinde bir yaz›yla
Topkap› Saray› Müzesi
Kitapl›¤›’nda, bulunmak-
tad›r. (Yüzy›llar Boyunca
Venedik ve ‹stanbul
Görünümleri, s.22)

19. Eyice, DB‹A, C.1., s.493;
S.Eyice, "Tekfur saray›",
DB‹A, C.7., s.233-235;

Cyril Mango, "Tekfur
Saray›", The Oxford
Dictionary of Byzantium,
Volume: 1., s.2021-2022;
Anemas Zindanlar›’na
iliflkin ayr›nt› için bkz:
Semavi Eyince "Anemas
Zindan ve Kulesi", DB‹A,
C.1., s.269-271; Eyice,
"‹stanbul’da...", TAÇ, C.2,
S.5., s.35.

20. Mango, "Tekfur Saray›",
The Oxford Dictionary...
V..1., s.2022; Eyice "Tekfur
Saray›", DB‹A, C.7., s.235;
ayr›ca çeflitli eski
foto¤raflar için bkz: Robert
Ousterhout-Nezih
Baflgelen, Monuments of
Unaging Intellect Historic
Postcards of Byzantine
‹stanbul, Tür Tan›t›m, ‹st.,
(1995), s.90-94.

21. Mango, "blachernai, ...",
The Oxford Dictionary...
V.1., s.293.

22. Semavi Eyice, "‹stan-
bul’un En Eski ‹ki
Gravürü", Antik-Dekor,
S.21, ‹st 1993, s.34,37-38;
Semavi Eyice, "Schedel,
Hartmann", DB‹A, C.6., ‹st.,
1994, s.475-476; Eyice,
"Gravürlerde ‹stanbul",
Sanatsal Mozaik, S.2, ‹st.,
Ekim 1995, s.10-16.
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gesinde yer alan baz› yap›lar, ayr›nt›dan uzak,

yal›n bir çizgiyle gösterilmifltir. (Resim: 17) Ano-

nim iki resim ile Lorichs’in panoramas›nda Ay-

vansaray bölgesinde yer alan yap›lar, semti çevi-

ren surlar gösterilmifltir. (Resim: 49, 50, 51) Ya-

banc› kaynaklarda özellikle de Tekfur Saray›,

yukar›da ayr›nt›l› olarak aç›kland›¤› gibi "Palais

de Constantin (Konstantin Saray›)" ad›yla göste-

rilmektedir.23

PLAN, PLAN-RES‹M, HAR‹TA,
M‹NYATÜR vb. G‹B‹ BET‹MLERDE
AYVANSARAY

1577-1581 y›llar› aras›nda Joachim Sinzen-

dorf’un ‹mparatorluk elçili¤inde papaz olarak

bulunan Salomon Schweigger’in kitab›ndaki ‹s-

tanbul plan-resminde ise (Resim: 21) Ayvansa-

ray bölgesi "P" harfi ile gösterilmifl ve karfl›l›k

olarak da "Die Vorstadt Aifansaria" yaz›lm›flt›r.

(Vorstadt’›n tam karfl›l›¤› "varofl"tur; yani kent

ya da kasabada d›fl mahalle; ancak, biz bunun

karfl›l›¤›n›, yaz›m›z›n ak›fl›na uygun olarak "böl-

ge" olarak kullan›yoruz.) Bu plan-resimde yer

alan camiler, yazar taraf›ndan "kirchen" (kilise)

olarak adland›r›lm›flt›r. Örne¤in "M" harfi ile be-

lirti len Süleymaniye Camii, planda, "Des Sultan

Solimans Kirchen"; "F" harfi ile iflaretlenen Baye-

zid Camii ise "Kirch des Szultan Bajazet" fleklin-

de gösterilmifltir. Ayr›ca "G" harfi ile Yeni Sultan

Mehmed Camii; 3 numara ile de Eski Sultan

Mehmed Camii yine kilise tan›mlamas›yla yer

alm›flt›r.24 Schweigger’in "P" harfiyle gösterdi¤i

Ayvansaray bölgesinin, Haliç’in Hasköy sahi-

linde yer almas› ilginçtir. Dolay›s›yla burada be-

timlenen minaresinde hilal bulunan bir caminin

gerçekten hangi cami oldu¤unu belirlemek zor-

dur. I. Eyüpsultan Sempozyumu’na birlikte ka-

t›ld›¤›m›z Mimar Dr. Sinan Genim, sempozyum

program›nda 11 May›s 1997 Pazar günü dialar

eflli¤inde yapt›¤› konuflmada burada "P" harfi

ile gösterilen Ayvansaray bölgesindeki camiyi

Eyüp Sultan Camii olarak belitmifltir.25 Biz ise,

bu bölgenin Ayvansaray’› göstermesinden hare-

ketle, bu yap›n›n büyük bir olas›l›kla ‹vaz Efen-

di Camii olabilece¤ini düflünüyoruz. Schweig-

Resim 14. Sanatç›s› belirsiz Amsterdam 1701 tarihli bir 17.yy.
gravür bask› ‹stanbul Haritas›’ndan ayr›nt›da Ayvansaray
bölgesi, 21x28,5 cm. boyutlar›nda ve Topkap› Saray› Müzesi
Kitapl›¤›’nda bulunmaktad›r. (Yüzy›llar Boyunca Venedik ve
‹stanbul Görünümleri, s.25)

Resim 13. 1530-50 tarihli Giovanni Andrea Vavassore’nin ‹s-
tanbul plan›nda Ayvansaray bölgesi. (Wolfgang Müller-Wie-
ner, Bildlexikon zur Topographie ‹stanbuls, Verlag Ernst
Wasmut, Tübingen 1977, s.33, Resim: 7; Ayn› plan için ayr›ca
bkz: Berger, a.g.e, s.329-330 ve Resim: 1; ‹stanbul Ansiklope-
disi, C.5., s.215)

Resim 12. 1584 tarihli Lokman Çelebi’ye ait bir ‹stanbul
plan›ndan bir ayr›nt›da görülen Tekfur Sayar›, (Kayra, ‹stan-
bul Haritalar›, s.74)

23. Corneille le Bruyn
Voyage au Levant, Paris
1714 adl› yap›t›ndaki ‹stan-
bul panoramas› (Anonim,
Yüzy›llar Boyunca Venedik
ve ‹stanbul
Görünümleri/Vedute di
Venezia ed Istanbul
Attraverso i Secoli, Istituto
Italiaon di Cultura/‹talyan
Kültür Merkezi, ‹st., 10
Nisan-10 Haziran 1995 Sergi
Kato¤u, s.26); 1584-85 tarihli
Nakkafl Osman ve ekibine
ait Hünername’nin
1.Cildindeki ‹stanbul Betimi
(Yüzy›llar Boyunca
Venedik..., s.23); 1550 tarihli
Sebastian Münster’e male-
den ‹stanbul plan› (Cahit
Kayra, ‹stanbul
Haritalar›/Maps of
Istanbul, T.S›nai Kalk›nma
Bankas›, ‹st., 1990, s.70) ayn›
plan Yüzy›llar Boyunca
Venedik..., s.22’de Anonim
olarak görülmektedir.);
Lokman Çelebi’nin 1584 tar-
ihli ‹stanbul Plan›, (Kayra,
‹st. Haritalar›, s.74);
Wolfgang Müller – Wiener,
Bildlexikon zur
Topographic ‹stanbuls,
Verlag Ernst Wasmut,
Tübingen 1977, s.33, Resim:
7; Albrecht Berger, "Zur
sogenannten Stadttansicht
des Vavassore", ‹stanbul
Mitteleilungen, Band 44.,
Tübingen 1994, s.329-355;
Bu konular için ayr›ca
bak›n›z: A.K.Gören,
"Geçmiflten Günümüze
Sanatç› Gözüyle Ayasofya",
Sanatsal Mozaik, S.9, ‹st.,
May›s 1996, s.30/43;
A.K.Gören, Geçmiflten
Günümüze Gravürlerde,
Minyatürlerde, Tablolarda
‹stanbul Temas›, ‹stanbul’u
Betimleyen Ressamlar",
Antik-Dekor, S.33, ‹st.,
fiubat 1996, s.160-164;
Aykut Gürça¤lar, Hayali
‹stanbul Manzaralar›, (‹.T.Ü.
Sos. Bil. Ens., Yay›mlanm›fl
Doktora Tezi), ‹st., 1996; A.
Gürça¤lar "Do¤u-Bat›,
Hayali Gerçek, Topografik
Resimler ve ‹stanbul Kenti",
Antik-Dekor, S.41., ‹st.,
Haziran 1997, s.128-134.



ger bu plan-resminde baz› bölgeleri tam olarak

tan›mlamam›flt›r. Örne¤in "2" rakam› ile gösteri-

len semtin tan›m›nda ise yaln›zca "Die Vorstadt"

(Varofl) karfl›l›¤› yer almaktad›r ki buras› büyük

bir olas›l›kla Ayvansaray’›n komflu semti Balat

olmal›d›r. Bu tip plan-resim, harita, gravür,

minyatür vb. gibi çal›flmalar›n kendine özgü bir

betimleme mant›¤›, bir dizgesi oldu¤u gözönü-

ne al›n›rsa, bu belgelerin her zaman "do¤al-

c›/natüralist" bir anlay›flla ele al›nd›¤›n› söyle-

mek zordur. Dolay›s›yla sanatç›n›n betimledi¤i

nesneleri mutlak do¤ru yerine yerlefltirmek gibi

bir amac› oldu¤u söylenemez. Burada, Matrakç›

Nasuh’un ünlü yap›t› Beyân-› Menâzil’de (Re-

sim: 18) kulland›¤›m›z ayr›nt›da Ayvansaray

Bölgesi yer almaktad›r.) Topkap› Saray› üçüncü

avlusunu gerçek konumundan farkl› olarak

ikinci avlunun tepesine; Marmara’ya do¤ru yer-

leflmesini de hat›rlayabiliriz. T›pk›, yukar›da de-

¤indi¤imiz, "P" harfiyle gösterilen bölgenin Ay-

vansaray olmas› gibi. Beyân-› Menâzil’in Resim

Dili üzerine doktora çal›flmas› bulunan Doç. Dr.

Uflun Tükel’in kaleme ald›¤› baflka bir araflt›r-

mas›nda da vurgulad›¤› gibi "natüralist-olma-

yan" betimlerin, belgesel de¤erlerinin ötesinde

de bir fleyler gösterdikleri, hepsinin beli bir bi-

çimlendirme (betimleme) mant›¤› tafl›d›klar›

gerçe¤ini unutmamal›y›z.26 Ancak, biz, bu ken-

dine özgü bir dizgeyle gerçeklefltirilmifl betimle-

re – Tükel’in vurgulad›¤› noktalar› sakl› tutarak-

iflaret ettikleri nesneleri simgelerle gösteren bi-

rer "gerçek"27 olarak yaklaflabiliriz; yani, iflaret

edilen yerde o yap›n›n, bölgenin vb. fleyin –nas›l

(do¤alc›/natüralist28, gerçekçi/realist29, imgesel

/hayali vb.) betimlenmifl olursa olsun-olup ol-

mad›¤› gerçe¤i. Dikkat edilirse burada neredey-

se tüm ibadet mekanlar› kubbeli ya da beflik ça-

t›l› üst örtüleriyle ve yanlar›nda yükselen kule

biçiminde alemlerinde hilal bulunan minarele-

riyle (ya da "L" harfiyle gösterilmifl Rum Patrik-

hanesi’nin kulesinin tepesinde haç bulunmas›

ve "H" harfiyle gösterilen Ermeni Patrikhane-

si’nin kulelerinden birisinin tepesinde ve beflik

çat›s›n›n üstünde birer hilal, di¤er kulesinde ise

daire biçiminde bir iflaretin bulunmas› ilginçtir.)

birbirine benzer betimlenmifltir. Ancak, konu-

mu, ölçüleri, biçimi vb. nitelikleri do¤ru yans›-

t›lmasa da o anda kentte var olan yap›lar›n bir

flekilde bu çal›flmalarda yer almas›, yukar›da
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Resim 16. 1566 ve 1574 y›llar›nda Venedik’te Vavassore’den
kopya edilerek yeniden bas›lan ve padiflahlar›n eklendi¤i
Braun ve Hogenberg nüshas›ndan bir ayr›nt›da Ayvansaray
bölgesi (Cahit Kayra, ‹stanbul Mekanlar ve Zamanlar, ‹stan-
bul 1990, arkada yer alan ayr› haritalardan no: 1)

Resim 17. 1422 tarihli Cristoforo Buondelmonti (Christopho-
ro de Bondelmontibus)’nin (Urbis Constantinopolitane) bir
‹stanbul betiminde Ayvansaray Bölgesi (Kayra, ‹stanbul Ha-
ritalar›, s.61)

Resim 15. B.Cl.Duflos taraf›ndan gerçeklefltirilen gravür bas-
k› ‹stanbul plan-resmindeki bir ayr›nt›da Ayvansaray bölge-
si, 25,5x45,7 cm. boyutlar›ndad› ve M.Guer’in Moeurs et Usa-
ges des Turcs, Leur Religion, Leur Gouvernement Civi, Mili-
taire et Politique, Avec un Abregé de l’Histoire Ottomane
C.1., Paris 1746’dan al›nm›flt›r. Topkap› Saray› Müzesi Kitap-
l›¤›’nda bulunmaktad›r. (Yüzy›llar Boyunca Venedik ve ‹s-
tanbul Görünümleri, s.25)

24. Salomon Schweigger,
Ein Newe Reyssbeschre-
ibung Auss Teutschland
Nach Constantinopel uhd
Jeruselem. Nürnberg 1608,
(T›pk› bas›m› yay. haz:
Rudolf Nec, Graz / Austria
1964), s.102; ayn› bilgi için
ayr›ca bkz: Metin And, 16.
Yüzy›lda ‹stanbul, Kent-
Saray-Günlük Yaflam,
Akbank, ‹st., 1993, s.30-31;
Anonim, "varofl", TDK
Türkçe Sözlük, C.I-II. (7.bs.),
Ank., 1983, s.1249.

25. Sinan Genim’in "XV. ve
XVI. Yüzy›llarda Eyüp",
ad›yla sundu¤u bildiri
Tarihi, Kültürü ve San’at›yla
Eyüpsultan Sempozyumu I.
(bkz: Genim’in sempozyum
bildirilerinin topland› bu
kitaba "XV. ve XVI.
Yüzy›llarda Seyreyle Gözüm
Eyüp’ü" olarak giren
makalesindeki dipnot 10)

26. Uflun Tükel, "Natüralist-
Olmayan Betimleme
Kiplerine ‹liflkin Gösterim
Üzerine", Sanat›n Ortaça¤›,
Türk, Bizans ve Bat› Sanat›
Üzerine Yaz›lar (Haz: E.
Akyürek), Kabalc› Yay., ‹st.,
1996, s. 117-124; ayr›ca bkz.
U.Tükel, Beyân-› Menâzil’in
Resim Dili: Bir Yap›sal
Çözümleme, (‹.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü
Yay›mlanmam›fl Doktora
Tezi), ‹st., 1990, s.60 (Not:
tez Kabalc› Yay›nevi
taraf›ndan yay›ma haz›rlan-
maktad›r.)

27. Burada seçti¤imiz terim-
lerin karfl›lad›klar› anlamlar:
Anonim, TDK Türkçe
Sözlük, C.I-II. (7.bs.), Ank,
1983, s.439’da "gerçek": Bir
durum, bir nesne ya da bir
nitelik olarak var olan,
varl›¤› yads›namayan, olgu
durumunda olan, *hakiki.

28. Metin Sözen-U¤ur
Tanyeli, "Natüralizm", Sanat
Kavram ve Terimleri
Sözlü¤ü, Remzi Kitabevi,
‹st., 1986, s.171’de
"Natüralizm": Sanat
yap›t›nda do¤al gerçekli¤i
hiçbir de¤iflime u¤rat-
madan, üsluplaflt›r›p
ülküsellefltirmeden betimle-
meyi amaçlayan anlay›fl.
Yine ayn› yerde
"Natüralist": Genel olarak,
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vurgulamaya çal›flt›¤›m›z anlay›fl›n "gerçek" yö-

nünü oluflturmaktad›r.30 Tükel ile yapt›¤›m›z

de¤erlendirmede, bunlar›n (betimlenen nesnele-

ri karfl›layan simgelerin) adeta birer "piktog-

ram"31 gibi düflünülerek kullan›ld›¤› gerçe¤i

üzerinde durduk.32

GRAVÜRLERDE BÖLGEN‹N GÖ-

RÜNÜMÜ VE BAZI YAPILARIN SE-

Ç‹LMES‹

Haliç’i gösteren panoramik görünümlü eski

gravürlerde (Thomas Allom, Bartlett, Schranz

ve Sebatier’nin gerçeklefltirdikleri gibi), bölge-

deki kara surlar›n Haliç’e do¤ru uzan›p Ayvan-

saray’da sona erdi¤ini görebiliriz.33 Yine gra-

vürlerin baz›lar›nda özellikle de Melling’in bir

betiminde (Resim: 22) –her ne kadar günümüz-

deki yerine ve mimari biçimine tam uymasa da-

büyük bir olas›l›kla ‹vaz Efendi Camii, ayr›ca,

bölgenin kay›k ve tekne yap›m yerleri de seçile-

bilmektedir. Bir baflka önemli yap› olarak, afla¤›-

da da yeniden ayr›nt›l› bir biçimde de¤inece¤i-

miz gibi Hatice Sultan’›n sahil saray› günümüz-

deki Haliç Köprüsü yan›ndaki Abdülvedud

Mescidi ile surlar›n hemen bitti¤i yer aras›nda

konumlan›yordu. Bu sahil saray›n› da bu gra-

vürde rahatl›kla seçebiliyoruz.34

Semtte, Ayvansaray Kap›s› ad›yla an›lan iki

kap›dan söz edilebilir. Bu kap›lardan biri, Mord-

tmann’›n semtin ad›n›n kökenini aç›klarken de-

¤indi¤i "Eyyub Ensari Kap›s›"d›r. Bu tan›mlama

Mordtmann’a göre, yukar›da da de¤inildi¤i gibi

Resim 19. 1767-1773 tarihli G.L.Le Rouge’un ‹stanbul’unda 9
numara ile gösterilmifl Palais de Constantin (Kayra, ‹stanbul
Haritalar›, s.87)

Resim 20. Moryson’un haritas›nda (V) harfi ile gösterilen Ay-
vansaray (Metin And, 16.Yüzy›lda ‹stanbul, Kent-Saray-Gün-
lük Yaflam, ‹stanbul 1993, s.33)

Resim 18. 1537 tarihli Matrakç› Nasuh’un ‹stanbul minyatü-
ründe Ayvansaray bölgesi (Topkap› Saray› Kitapl›¤›), (Kayra,
‹stanbul Haritalar›, s.69)

her tür sanatta ve ça¤da,
özellikle de resim ve
heykelde, betimlenen
gerçekli¤i do¤aya sadakatle
yans›tmay› amaçlayan
sanatsal anlay›fllar›, bu
anlay›flla çal›flan sanatç›lar›
ve bu do¤rultuda üretilmifl
yap›tlar› niteler.

29. Sözen-Tanyeli, Sanat
Kavram ve Terimleri
Sözlü¤ü, s.89’da
"Gerçekçilik/Realizm":
Resim ve heykel
sanatlar›nda, yap›t›
oluflturan betilerin sanat-
d›fl› dünyada rastlanan
gerçekliklere do¤rudan
gönderme yapmas›n›
amaçlayan anlay›fl. Bu
anlay›flla gerçeklefltirilmifl
bir yap›tta, her beti gerçek-
te de var olan bir nesne ya
da canl› yarat›k olarak
"tan›nabilmek" zorundad›r.
Ayr›ca, bunlar yap›tta da
gerçek dünyadaki iliflkiler
düzenine uygun bir
biçimde betimlenmelidirler.
Gerçekçilik bir (biçem)
üslup olmaktan çok, tarihin
pek çok döneminde rast-
lanan bir anlay›flt›r. Tarih
öncesinin ma¤ara resim-
lerinde bile gerçekçi bir
tutum gözlemlenir. Buna
karfl›l›k, Antik Yunan’a dek
ilk tar›msal uygarl›klarda
gerçekçili¤e pek rastlan-
maz. Antik Yunan ve
Roma’n›n gerçekçi yöneli-
minden sonra, Ortaça¤
daha çok (d›flavurumcu/

ifadeci/anlat›mc›)
ekspresyonist olarak nite-
lenebilir. Gerçekçilik
Avrupa sanat›na
Rönesans’la birlikte girecek
ve 20. Yüzy›l›n bafl›na,
Modern Sanat’›n do¤ufluna
dek egemenli¤ini sürdüre-
cektir.

30. Schweigger, Ein Newe
Reyssbeschreibung..., s.102-
103.

31. Sözen-Tanyeli, Sanat
Kavram ve Terimleri
Sözlü¤ü, s.190’da
"Piktogram": Hiyeroglif ve
benzeri yaz› sistemlerinde
bir kavram›n karfl›l›¤›
olarak kullan›lan resimsel
öge.



sonradan "Ayvansaray Kap›s›" biçimine dönüfl-

müfltür; ancak, günümüzde bu kap›n›n herhan-

gi bir izi kalmam›flt›r.35 Gerçek Ayvansaray Ka-

p›s› ise günümüzde Haliç taraf›ndaki bir sur

parças›n›n üzerindeki Ayvansaray Mescidi’nin

tam dibinde yer almaktayd›. Bugün herhangi bir

izi kalmayan bu kap›, kentin Haliç yönündeki

surlar›n›n en bat›daki son kap›s› olup, Bizans

Dönemi’ndeki Koiliomene Porta (Çukur veya

Alçak Kap›) adl› geçit olmal›d›r. Schneider’e gö-

re bu kap›, flehrin esas kap›lar›ndan biri olma-

y›p, Blahernai Kap›s› örülerek, kullan›lamaz du-

ruma getirildikten sonra aç›lm›fl bir geçit yeriy-

di. (surlardan çeflitli görünümler için bak›n›z

(Resim: 23, 24, 25)36 Bu kap›n›n karfl›s›nda, Teo-

tokos ton Blahernon (Blachernai) Kilisesi ve

Ayazmas›’n› deniz yoluyla ziyarete gelen impa-

rator kay›klar›n›n yanaflt›¤›, bir iskele bulunu-

yordu. Ayvansaray Vapur ‹skelesi’nin do¤u ta-

raf›nda yer alan küçük koy’un, güçlü kan›tlar ol-

mamakla birlikte, imparator iskelesini de koru-

yan bar›na¤›n son kal›nt›s› oldu¤u düflünülmek-

tedir.37 Teotokos ton Blahernon (Blachernai) Ki-

lisesi, 450-457 y›llar›nda yönetimi elinde bulun-

duran ‹mparator Markanos ve efli Pulheria

(Pulcheria) taraf›ndan yapt›r›lm›flt›. Bu yap›n›n

hemen yan›nda I. Leon taraf›ndan yapt›r›lan yu-

varlak ek binada Meryem’in elbisesi korunmak-

tayd›. Yine ayn› tarihte yan›nda bir de ayazma

infla edilmiflti. Kaynaklara göre kilise bazilika

biçimindeydi ve ola¤anüstü güzellikte mozaik-

leri vard›. Bu yap›, sonuncusu 1434’te ç›kan çe-

flitli yang›nlarla harap duruma düflmüfl ve bir

daha eski durumuna dönememifltir. Günümüz-

de ayn› yerde bulunan Panhagia/Panayia (Ki-

misis) Vlaherna (Blahernai) Kilise ve Ayazmas›

1869’da Ortodoks H›ristiyanlar›n Kürkçüler Ce-

miyeti taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r.38

Notia Urbis Constantinopolitanae adl› ki-

tapta Ayvansaray’›n bulundu¤u XIV. Bölge’de

yer alan bir a¤aç köprüden söz edilmekte; hat-

ta, bu ahflap köprünün daha sonra kagire çevril-

di¤i görüflleri ortaya at›lmaktad›r. Burada oldu-

¤u varsay›lan köprünün Blahernai’yi Haliç’in

karfl› k›y›s›na ba¤lad›¤› düflünülebilir. Günü-

müzdeki Haliç Köprüsü’nün yap›m› s›ras›nda
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Resim 21. Salomon Schweigger’in Reyssbeschreibung ans Te-
utschland nach Constantinopel u. Jerusalem, Nürnberg
1608’deki ‹stanbul plan›nda "Die Vorstadt Aifansaria" (Ay-
vansaray Mahallesi/Bölgesi) (P) ile gösterilmifltir. Buradaki
Caminin ve Ayvansaray bölgesinin Haliç’in Hasköy yakas›n-
da yer almas› tan›m› güçlefltirmektedir. (Yap›t›n t›pk› bas›m›
Rudolf Neck taraf›ndan 1966’da Graz’da yap›lm›flt›r.), (And,
16.Yüzy›lda ‹stanbul, s.31)

Resim 22. Antoine Ignace Melling, Voyage Pittoresque de
Constantinople et Rives du Bosphore, Paris 1819 adl› yap›t›n-
da bir Eyüp’ten Haliç Panoramas›nda Ayvansaray Surlar› ve
Hatice Sultan Saray›’n›n bir görünümü. (Antoine Ignace Mel-
ling, Voyage Pittoresque De Constantinople et De Rives Du
Bosphore, (Paris 1809-1819 bask›s›n›n t›pk› bas›m›), Yap› Kre-
di Bankas›, ‹stanbul (Levha: 14)

32. Doç. Dr. Uflun Tükel ile
20 Haziran 1997 Cuma
günü yap›lan konuyla ilgili
bir de¤erlendirme.

33. Necla Arslan, Gravür ve
Seyahatnamelerde ‹stanbul,
18. Yüzy›l Sonu ve 19.
Yüzy›l, ‹st., 1992, s.40, 42.

34. Antoine Ignace Melling,
Voyage Pittoresque De
Constantinople et De Rives
Du Bosphore, Yap› Kredi
Bankas›, ‹st., (Levha: 14)
(Paris 1809-1819 bask›s›n›n
t›pk› bas›m›)

35. Eyice, DB‹A, C.1., s.493.

36. Eyice, DB‹A, C.1., s.493;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.34.

37. Eyice, DB‹A, C.1., s.493;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.34.

38. Eyice, DB‹A, C.1., s.493.

39. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.35-36;
G.Tanyeli-Y.Kahya,
"Ayvansaray Köprüleri",
DB‹A, C.1., ‹st., 1993, s.495-
496.

Resim 22a. Fr. Kauffer-M.
Le Chevalier taraf›ndan
(1776-1786) çizilen ("Plan de
la Ville Constantinople") ‹s-
tanbul plan›ndan bir ayr›n-
t›da Ayvansaray’›n d›fl›nda-
ki büyük bir kay›khane ve
hemen yak›n›ndaki Sultan
Köflkü (Sultan Keuchk) gös-
terilmifltir. (Kayra, ‹stanbul
Haritalar›, s. 91)
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son derece de¤fliik süslemeleri olan, flimdi ‹s-

tanbul Arkeoloji Müzesi’nde gösterimde bulu-

nan, iki adet Bizans sütun bafll›¤› ortaya ç›kar›l-

m›flt›r. Ayr›ca, bu yörede kuruldu¤u bilinen ün-

lü Yahudi Köprüsü’ne iliflkin ayr›nt›l› aç›klama-

y› afla¤›da ele alaca¤›z.39

Toklu Dede Haziresi içinde, 20. Yüzy›l›n

bafllar›na kadar varolan Ayios Basileios Ayaz-

mas› bugün tafl ve molozlarla dolmufl ve kaybol-

mufl durumdad›r. Hazirenin kuzeydeki köflesin-

de kare planl› bir kule bulunmaktad›r. Üzerin-

deki ince mermerden iki adet frize, kabartma

harflerle ifllenmifl iki adet frize, kabartma harf-

lerle ifllenmifl kitabede, kulenin ‹mparator Ro-

manos taraf›ndan yapt›r›ld›¤› belirtilmektedir.

Ad› geçen bu imparatorun 1028-1034 y›llar› ara-

s›nda hüküm süren III.Romanos oldu¤u san›l-

maktad›r. Bu kulenin Aziz Nikolaos’a adanm›fl

olmas›, buradan, Bizans kaynaklar›nda ad› ge-

çen Ayios Nikolaos Kilisesi’nin yer ald›¤›n›n bir

kan›t› olarak gösterilmektedir.40

Bölgede bulunan birçok Bizans dönemi

mahzen veya sarn›c›n›n en büyü¤ü Emir Buhari

Mescidi ve Tekkesi alt›nda bulunmaktad›r. Bu

mahzen, birbiri ard›nca s›ralanan küçük mekan-

lardan oluflmaktad›r.41

AYVANSARAY’DA OSMANLI
DÖNEM‹

‹stanbul 1453 y›l›nda al›nmadan önce ger-

çeklefltirilen kuflatma s›ras›nda, Ayvansaray

bölgesinde fliddetli çarp›flmalar oldu¤u bilin-

mektedir. ‹mparator II.Manuel Paleologos ile

Venedikli Leonardo Langoso’nun komutas›nda-

ki Bizans birlikleri, bölgeyi, Rumeli Beylerbeyi

Karaca Bey’in komutas›ndaki Osmanl› birlikle-

rine karfl› savunmufltur. ‹stanbul’un fethinden

sonra burada bulunan sahabe kabirleri nedeniy-

le Ayvansaray bir Müslüman mahallesi olarak

geliflmifltir. ‹stanbul’a iliflkin baflta camileri an-

latt›¤› "Hadîkatü’l Cevâmi" adl› kitab› olmak

üzere, daha birçok yap›t›n yazar› Hüseyin Ay-

vansarayî de burada do¤mufl ve burada ölmüfl-

tür. Mezar›n›n Toklu Dede Haziresi’nde olmas›

gerekir; ancak, burada yazar›n mezar tafl›na

rastlanmam›flt›r.42

Ayvansaray’›n 18. Yüzy›lda parlak bir dö-

nem yaflad›¤› tahmin edilmektedir. ‹stanbul k›-

y›lar›nda s›ralanan yal›, ev ve di¤er yap›lar›n

adlar›n› veren Bostanc›bafl› Defterleri’ndeni

1814-1815’te yaz›lan bir tanesinde Ayvansaray

k›y›lar›nda kay›khane, ev ve yal›lar›n bulundu-

¤u belirtilmektedir. Bunlar aras›nda sab›k (eski)

Tershane Emini Vahîd Efendi’nin yal›s›, Bezirci-

bafl› (Kayra-Üyepazarc› ve Ortayl›’da Bezcibafl›

olarak verilmifltir.) Salih Efendi’nin yal›s›, Kasap

Mustafa’n›n yal›s›, Sad›k A¤a’n›n yal›s› say›l-

maktad›r. 43

HAT‹CE SULTAN’IN SAH‹LSARA-
YI VE BÖLGEDE YER ALAN D‹⁄ER
HAT‹CE SULTAN SARAYI’NA ‹L‹fi-
K‹N YEN‹ B‹R DE⁄ERLEND‹RME

Semavi Eyice’ye göre, Sultan IV.Meh-

med’in, 1743 y›l›nda ölen k›z› Hatice Sultan’›n

sahil saray›, günümüzdeki Haliç Köprüsü ya-

Resim 23. Ayvansaray’da
‹vaz Efendi Camii ve Ane-
mas Zindanlar› civar›nda
bulunan surlardan ve geri
planda Haliç Köprüsü’nden
bir görünüm (27.10.1996)

Resim 24. Haliç Köprüsü
üzerinden Ayvansaray
semtindeki surlar›n bir gö-
rünümü. (21.02.1996)

40. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.36.

41. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.36.

42. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.36-37.

43. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.37; Cahit
Kayra/Erol Üyepazarc›,
‹kinci Mahmud’un ‹stan-
bul’u, ‹stanbul Büyükflehir
Belediyesi, ‹st., 1992, s.103;
(not: bu kitaba iliflkin
yay›mlanan bir elefltiri için
bak›n›z: fiinasi Tekin,
"‹kinci Mahmut’un ‹stan-
bul’u", Tarih ve Toplum,
s.114, ‹st., Haziran 1993,
s.57/377-61/381; Ortayl›,
‹stanbul’dan Sayfalar, s.23,
125.

44. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.37; Gültekin
Oransay, Osmanl›
Devletinde Kim Kimdi?
Sicill-i Osmani yahud
Tezkire-i Meflahir-i
Osmaniyye’nin düzeltilip
geniflletilmifl edimsel yeni
bas›m› 1.Osmano¤ullar›,
Kü¤ Yay›n›, Ankara 1969
s.179’da IV.Mehmed’in k›z›
"Hadice Sultan" (Not: Bu
kitap yaln›z 950 tane
bas›lm›fl ve Dr. G.Oransay
taraf›ndan hocas› Prof. Dr.
Franz Babinger’in an›s›na
ithaf edilmifltir.)



n›ndaki Abdülvedud Mescidi ile surlar›n bitti¤i

yer aras›nda bulunuyordu. Bu yal›, Saray Ha-

mam› ya da Yal› Hamam›’n›n yan›ndayd›. ‹stan-

bul’a iliflkin gravür çal›flmalar›yla ünlü Mel-

ling’in 1806’da gerçeklefltirdi¤i bir Haliç beti-

minde bu sahilsaray› görülmektedir. 1814-1815

tarihli Bostanc›bafl› Defteri’nde ise Saray Hama-

m›’n›n yan› bofl arsa olarak gösterilmektedir. Bu-

radan hareketle bu sahilsaray›n›n 1806-1814 y›l-

lar› aras›nda ortadan kalkt›¤›n› düflünebiliriz. 44

Ayr›ca, bu konularda ayr›nt›l› araflt›rmalar›

bulunan Tülay Artan’›n Baflbakanl›k Arflivi’nde-

ki belgelere dayanarak yazd›¤› bir ansiklopedi

maddesi ve makalesinde bu bölgeye yak›n bir

yerde Eyüp’te Defterdar ‹skelesi’nde (Ayvansa-

ray d›fl›nda) yer alan sahilsaray›n›n III. Musta-

fa’n›n Adilflah’tan olan k›z›, yine III. Musta-

fa’n›n Mihriflah Sultan’dan olan o¤lu III. Se-

lim’in de k›z kardefli olan Hatice Sultan (1768-

1822) taraf›ndan 1796’da yapt›r›ld›¤› bildiril-

mektedir. Ancak, Tülay Artan da Haliç’in bu sa-

hil fleridinde yer alan bir dizi sahil saray›n›n es-

ki kay›tlardaki durumunun kar›fl›k oldu¤una,

baz› çeliflkiler bulundu¤una, baz› sahil sarayla-

r›n›n el de¤ifltirip onar›ld›¤›na; baz› anlat›mlar-

da ayn› yap›n›n adlar›n›n çak›flt›¤›na (örne¤in I.

Ahmed’in k›z› Fatma Sultan’›n Ayvansaray d›-

fl›ndaki yal›s› gibi, yada da baz› yap›lar›n za-

manla el de¤ifltirdi¤ine bv. Durumlara iflaret et-

mektedir. Önceleri III. Mustafa’n›n Adilflah’tan

do¤an k›z› Beyhan Sultan’a ait olan sahilsaray›-

n›n daha sonra Hibetullah Sultan’a geçti¤ine ve

bu yap›lardan sonra Hatice Sultan’›n sahilsara-

y›n›n geldi¤ine iliflkin bilgilere Necla Arslan da

kitab›nda yer vermektedir. Yine ayn› konuda

Sedad Hakk› Eldem’in kitab›nda yer alan ilgili

foto¤raflarda yer almas›na karfl›n (foto¤raf altla-

r›nda verilen aç›klamalarda Heybetullah/Hibe-

tullah Sultan, Hatice Sultan (Bu saray III. Musta-

fa’n›n k›z›, III. Selim’in k›zkardefli olan Hatice

Sultan’a ait olarak de¤erlendirilmektedir. Ünlü

mimar ve ressam Antoine-Ignace Melling (1763-

1831) ile aralar›nda aflk iliflkileri oldu¤u bilinen

bu sultand›r.), Han›m Sultan Zade, Hançerli ya-

l›lar› verilmektedir.); Eyice’nin sözünü etti¤i

Ayvansaray surlar›n›n hemen d›fl›ndaki sahilsa-

ray› ve kay›khaneye de¤inilmemektedir. Yaln›z,

T. Artan, Eyüp: Dün/Bugün adl› kitapta yer

alan makalesinde Eyice’nin de¤indi¤i Hatice

Sultan Sahilsaray›’ndan söz etmekte; ancak bu

yap›n›n, yukar›da da söz edildi¤i gibi I. Ah-

med’in k›z› Hatice Sultanh’dan hangisine ait ol-

du¤unun aç›k olmad›¤›n› vurgulamaktad›r.45

Ayr›ca, Ça¤atay Uluçay da 1743 y›l›nda ölen IV.

Mehmed’in k›z› önce 1675 y›l›nda ikinci vezir

Musahip Mustafa Pafla’n›n; sonra da 1691 y›l›n-

da Moral› Hasan Pafla’n›n zevcesi olan Hatice

Sultan’›n Ayvansaray’da bir sahil saray› yapt›r-

d›¤›ndan söz etmemekte; yaln›zca burada

1711’de Abdülvedud Camii’ni onartt›¤›n›, yan›-

na da bir çeflme ile sebil yapt›rd›¤›n› bildirmek-

tedir.46 Tüm bu görüfllerden sonra Eyice’nin sö-

zünü etti¤i Hatice Sultan Sahilsaray›’n›n varl›¤›-

n› kan›tlayan önemli bir ip ucuna sahibiz. Buna

göre bilimsel bir yöntemle ele al›nan mühendis
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Resim 25. Eski bir kartpostalda Ayvansaray bölgesinde yer
alan kara surlar› ve tepede Tekfur Saray› (Ahmet Eken, Kart-
postallarda ‹stanbul, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Kültür
‹flleri Daire Baflkanl›¤›, ‹stanbul 1992, s.30)

Resim 26. Anemas Zindanlar›n›n giriflinden bir görünüm.
Zindan’›n girifli ‹vaz Efendi Camii’nin bahçesinde bulun-
maktad›r. (27.10.1996)

45. M.Ça¤atay Uluçay,
Padiflahlar›n Kad›nlar› ve
K›zlar›, (2.bs.), T.T.K.,
ankara 1985, s.98-99, 104;
ayr›ca bak›n›z: Oransay,
a.g.e., 180. Sayfadan
III.Mustafa’n›n k›z› "Hadice
Sultan"; Tülay Artan,
"Bo¤aziçi’nin Çehresini
De¤flitiren Soylu Kad›nlar
ve Sultanefendi Saraylar›",
‹stanbul Dergisi, S.3, ‹st.,
Ekim 1992, s.113 dipnot
26’dan Baflbakanl›k Arflivi
Cevdet Saray 5586 (1211)
Defterdar ‹skelesi;
Baflbakanl›k Arflivi Cevdet
Nafia 370 (1241) ve Nafia
29677 (1172) Ayvansaray
haricinde; ayr›ca bkz:
T.Artan, "Hatice Sultan
Sahilsaray›", DB‹A, C.4, ‹st.,
1994, s.19; T. Artan (Yay.
Haz.), Eyüp: Dün/Bugün
11-12 Aral›k 1993,
(Sempozyum bildirileri),
Tarih Vakf› Yurt Yay., ‹st.,
1994, s.110-111; Sedad
Hakk› Eldem, ‹stanbul
An›lar› / Reminiscences of
Istanbul, Alarko, ‹st., 1979,
s.204-205, Resim: 129 ve
s.206-207, Resim: 130-131;
N.Arslan, Gravür ve
Seyahatnamelerde ‹stanbul,
‹st., 1992, s.140; N.Arslan,
"Melling, Antoine-Ignace",
DB‹A, C.5, s.387-388.
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Fr. Kauffer taraf›ndan 1776 y›l›nda ilk kez çiçi-

len ‹stanbul plan›nda (ki bu plan 1786 y›l›nda yi-

ne Fr. Kauffer taraf›ndan bu kez M. Le Chevali-

er’in de düzeltmeleriyle yeniden bas›lm›flt›r ve

"Plan de la Ville Constantinople" ad›n› tafl›mak-

tad›r.) buradaki büyük bir kay›khane ve hemen

yak›n›ndaki Sultan Köflkü (Sultan Keuchk) gös-

terilmifltir. (Resim: 22a) Gerek 1776’da; gerekse

1786’da burada varl›¤› bilinen sahilsaray›n›n

1743 y›l›nda ölen IV. Mehmed’in k›z› Hatice Sul-

tan’a ait oldu¤u anlafl›lmaktad›r. III. Musta-

fa’n›n k›z› III. Selim’in k›z kardefli olan Hatice

Sultan (1768-1822) taraf›ndan 1796’da Eyüp’te

Defterdar ‹skelesi’nde yapt›r›ld›¤› belirtilen sa-

hilsaray›n›n ise T. Artan’›n da vurgulad›¤› gibi

Defterdar ‹skelesi ile Zal Mahmud Pafla ‹skelesi

aras›nda yer almas› gerekmektedir.47

BÖLGEDE MEYDANA GELEN
YANGINLAR VE SEMT‹N G‹DEREK
KÖRELMES‹

Ayvansaray semti Bizans döneminde 1069,

1203 ve 1434 y›llar›nda olmak üzere birkaç bü-

yük yang›n geçirmiflti. Osmanl› döneminde ise

27 Temmuz 1729’da ç›kan büyük bir yang›n Ba-

lat’tan bafllayarak Ayvansaray k›y›lar›na kadar

yay›larak bölgeyi harabeye çevirmiflti. Daha

sonraki dönemlerde de bölgede çeflitli büyük

yang›nlar meydana geldi. Bunlar aras›nda 1755,

1773, 1862, 1864, 1880 ve 1911 yang›nlar› say›la-

bilir. Tüm bu felaketler, semtin giderek körel-

mesine neden olmufltur.48

AYVANSARAY’IN ‹K‹ BÜYÜK CA-
M‹S‹

Ayvansaray’da iki büyük cami bulunmakta-

d›r. Bunlardan biri kiliseden çevrilen; kilise ola-

rak inflas›na iliflkin çeflitli görüfller bulunan ve

ünlü araflt›rmac›lardan Papadapulos, Schneider

ve Eyice’ye göre eski Aya Tekla Kilise’sinden dö-

nüfltürülen bir yap› oldu¤u düflünülen ve günü-

müzde sahabeden olan Hazret-i Câbir’in kabri-

Resim 27. Anemas Zindanlar›n›n üzerindeki kulenin bulun-
du¤u mekandan afla¤›ya bir bak›fl (27.10.1996)

Resim 28. Anemas Zindanlar›n›n üzerindeki kulenin bulun-
du¤u mekan›n alt bölümündeki pandantif ve duvar tekni¤in-
den bir ayr›nt›. (27.10.1996) 

Resim 29. Eski bir kartpostalda Tekfur Saray› (Eken, Kartpos-
tallarda ‹stanbul, s.32)

46. Uluçay, Padiflahlar›n
Kad›nlar›..., s.68-69; Eyice
‹stanbul’da...", TAÇ, C.2.,
S.5., s.37

47. Eyice, "‹stanbul’da...",
TAÇ, C.2., S.5., s.37; ayr›ca
Fr. Kauffer’in ‹stanbul
Plan› ve burada gösterilen
kay›khane ve Sultan Köflkü
için bak›n›z: Cahit Kayra,
‹stanbul Haritalar›, ‹st.,
1990, s.90-91, Plan: 26. Bu
plana büyüteç ile
bak›ld›¤›nda, Ayvansaray
surlar›n›n hemen d›fl›nda
Haliç sahilinde yer alan
kay›khane ve sahilsaray›
görülmektedir. Haritalar›n
orijinalleri ‹stanbul
Kitapl›¤› ve Cahit Kayra’da
bulunmaktad›r; A.K.Gören,
"Ayvansaray’›n Tarihi",
Art-Dekor/AD, S.45, ‹st.,
Aral›k 1996, s.78-92, (Bu
makalede ilk diada
yanl›fll›kla III. Selim’in
k›zkardefli, III.Mustafa’n›n
k›z› Hatice Sultan’›n
Ortaköy’deki sahilsaray›
verilmifltir.
Ayvansaray’daki
IV.Mehmed’in k›z› olan
Hatice Sultan’a ait
sahilsaray› için ise Melling,
Voyage Pittoresque... plan
14’deki ayr›nt›ya
bak›labilir. Daha sonra bu
resmi do¤ru olarak
Sanatsal Mozaik’teki ç›kan
yaz›m›zda yay›mlad›k.
A.K.Gören, "Tarih Boyunca
Ayvansaray", Sanatsal
Mozaik, S.17, ‹st., Ocak
1997, s.38-49; A.K.Gören,
"Ayvansaray", ‹COC, Issue:
48, (Nisan) 1997, ‹st., s.70-
83.

48. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.37.

49. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.37; S.Eyice,
"Atik Mustafa Pafla Camii",
DB‹A, C.1., ‹st., 1993, s.406-
407 ve d¤. Ayr›nt›lar için
bkz: Eyice’nin verdi¤i kay-
nakçadan, J.Papadopulos,
Les palais et les eglises de
Blachernes, Thessalonique,
1928, s.162-165;
A.M.Schneider, Byzanz.
Vorarbeiten zur
Topographie und
Archhaologie der Stadt,



nin bulundu¤u inanc›yla Hz. Câbir Camii olarak

adland›r›lan Atik Mustafa Pafla Camii (Resim:

30, 31)49; di¤eri ise Haliç’e ve karasurlar›n›n d›fl›-

na hâkim bir konumda yer alan Mimar Sinan

(1489?-1587)’›n son y›llar›nda, hactan döndükten

sonra 95 yafl›nda iken gerçeklefltirdi¤i yolunda

baz› görüfller olan; ancak tezkirelerde kayd›na

rastlan›lamayan ‹vaz Efendi Camii’dir. (Resim:

32, 33, 34) Nitekim, Abdullah Kuran da bu yap›-

y› Sinan’›n yap›tlar› aras›na almamaktad›r. Bilin-

di¤i gibi Osmanl› yap›lar›n›n yaz›tlar›nda yapt›-

ran›n ad› ve yap›m tarihi yan›nda mimar›n ad›-

na genellikle yer verilmeyifli, bu yap›lar›n mi-

marlar›n›n kim oldu¤unun bulunmas›n› güçlefl-

tirmektedir. Ayn› güçlük Sinan’›n yap›tlar› için

de geçerlidir. Bilindi¤i gibi, Sinan’›n ad›n›n yer

ald›¤› tek yap› Büyükçekmece Köprüsü’dür.50

‹vaz Efendi Cami, çeflitli kaynaklarda belirtildi-

¤ine göre, mektep, medrese, çeflme ve di¤er ö¤e-

lerle birlikte bir külliye olarak yap›lm›flt›r; ancak,

günümüzde cami d›fl›nda di¤er herhangi bir ya-

p› bulunmamaktad›r. Bu arada caminin hemen

önündeki meydanda bulunan kitabesiz çeflme-

nin, cami ile birlikte yap›ld›¤› belirtilmektedir.

(Resim: 35) ‹vaz Efendi Camii, kareye yak›n dik-

dörtgen planl› ve alt› payeli camiler grubuna gi-

ren bir yap›d›r. Son cemaat yeri 1935’te ortadan

kalkm›fl ve günümüze ulaflmam›flt›r. Caminin

önemli bir niteli¤i de al›fl›lm›fl›n d›fl›nda cümle

kap›s›n›n bulunmay›p; bunun yerine, girip cep-

hesinin sa¤ ve sol taraflar›na yerlefltirilmifl ikifler

kap›l› girifllerin yer almas›d›r.51 ‹vaz Efendi Ca-

mii’nin güney duvar›n›n bat›s›na dayal› minare-

sinin baflka bir benzeri olmayan bir konumu var-

d›r. Bu minarede dikkati çeken en önemli nitelik,

caminin sa¤ taraf›nda, ancak k›ble duvar›n›n kö-

flesinde yap›lm›fl olmas›d›r. Bu niteli¤iyle ‹vaz

Efendi Camii’nin minaresi ‹stanbul’da tek örnek-

tir.52 Minarenin kare kaidesinin girifl kap›s› yan

tarafa aç›lmaktad›r. Minarenin kuzey cephesin-

de ise küçük bir mihrap yer almaktad›r. Bu mih-

rap, caminin üç taraf›n› çeviren son cemaat yeri-

nin mihrab›d›r. Böylelikle caminin d›fl›nda ikinci

bir son cemaat yeri elde edilmifltir.53 ‹vaz Efendi

Camii’nin mihrap çinilerinde beyaz zemin üzeri-

ne mercan k›rm›z›s›, yaprak yeflili, mavi, lacivert

gibi renklerle, narçiçe¤i hançer yapraklar› gibi

16. Yüzy›l›n ikinci yar›s›n›n tüm niteliklerini ta-

fl›yan natüralist formlardaki son derece etkileyi-

ci hatayi desenler kullan›lm›flt›r.54

AYVANSARAY’DAK‹ MESC‹TLER

Toklu Dede Mescidi, Ayvansaray’›n k›y›ya

yak›n bir kesiminde yer alan, küçük bir Bizans

kilisesinden çevrilmifl bir yap›d›r. Daha k›y›da,

sur üzerine oturan Korucu Mehmed Mescidi

olarak da an›lan Ayvansaray Mescidi, Korucu

Mehmed Çelebi taraf›ndan 1590-1591 (Hicri 999)

y›llar›nda yapt›r›lm›flt›r. Yap› günümüze ulafl-

mam›flt›r.55

Ç›narl›çeflme Caddesi’nde bulunan Ç›narl›-

çeflme Mescidi 1713-1716 y›llar› aras›nda Sadra-

zam fiehit Ali Pafla taraf›ndan yapt›r›lm›flt›r. Gü-

nümüze yaln›zca duvar kal›nt›lar› ulaflabilen

mescidin, 1920’lerde çekildi¤i san›lan eski bir fo-
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Berlin 1936, s.53

50. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.37-38; Hüseyin
Ayvansarayî, Hadîkatü’l
Cevâmi, C.I., ‹st., 1281,
s.147; Abdullah Kuran,
Mimar Sinan, Hürriyet
Yay., ‹st., 1986, s.17; Metin
Sözen ve di¤erleri, Türk
Mimarisinin Geliflimi ve
Mimar Sinan, ‹st. 1975,
s.367-374’te ana kaynaklara
göre haz›rlanm›fl katalogda
da ‹vaz Efendi ya da
Kazasker ‹vaz Efendi
kayd›na
rastlanmamaktad›r; Selçuk
Mülayim, Sinan ve Ça¤›,
M.Ü.Fen-Edebiyat
Fakültesi, ‹st., 1989, s.60 ve
115.

51. Hale Tokay, "‹vaz
Efendi Camii", DB‹A, C.4.,
‹st., 1994, s.310-311; ayr›ca
ayr›nt›l› bilgi için bkz:
Oktay Aslanapa, Osmanl›
Devri Mimarisi, ‹nk›lap
Kit., ‹st., 1986 s.302;
Abdullah Kuran, Mimar
Sinan, Hürriyet Vakf›, ‹st.,
1986, s.154; Jale Erzen,
Sinan Dönemi Cami
Cepheleri, Ankara 1981,
s.42

52. Aygün Ülgen, Klâsik
Devir Minareleri, Osmanl›
Cami Plan›nda Minarenin
Konumu, Alfa, ‹st., 1996,
s.192.

53. Semavi Eyice, "‹stanbul
Minareleri", Türk Sanat›
Tarihi Araflt›rma ve
‹ncelemeleri, S.I., ‹st., 1963,
s.58 (Ayr›ca, Eyice’nin
‹.Ü.Edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü’nde
1947 y›l›nda haz›rlad›¤›
‹stanbul Minareleri adl› bir
lisans tezi bulunmaktad›r.)

54. Tokay, "‹vaz Efendi
Camii", DB‹A, C.4, s.311;
ayr›ca ayr›nt›l› bilgi için
bkz: Tarcan Esnaf, ‹vaz
Efendi Camii, Mehmet A¤a
Camii, Mesih Pafla Camii,
Ramazan Efendi Camii,
Takkeci ‹brahim A¤a Camii
Çinilerinde Kullan›lan
Çiçek Motifleri,
(‹.Ü.Ed.Fak.Sanat Tarihi
Böl. Yay›mlanmam›fl Lisans
Tezi), ‹st., 1965.

Resim 30. Atik Mustafa Pafla veya Hz.Cabir Camii olarak ad-
land›r›lan yap›n›n güney-do¤u yönündeki apsis bölümünün
genel bir görünümü. (27.10.1996)

Resim 31. Atik Mustafa Pafla veya Hz.Cabir Camii olarak ad-
land›r›lan yap›n›n bat› yönündeki girifl bölümünün sokak
içinden (güney-bat›dan)  bir görünümü. (27.10.1996)
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to¤raf›nda, o s›ralar çok iyi bir durumda oldu¤u

görülmektedir. Foto¤raftan anlafl›ld›¤›na göre

mescid dikdörtgen planl›, çat›s› kiremit örtülü

ve ahflap minarelidir.56

Emir Buhari Mescidi ve Tekkesi günümüz-

de harabe yeri durumundad›r. (Resim: 36, 37)

‹vaz Efendi Camii’ne ç›kan Derviflzade Sokak

üzerinde sol taraftaki tepede yer alan tekkeyi,

Nakflibendîli¤i ‹stanbul’a getiren Emir Buharî

ad›yla da tan›nan Ahmed Buharî kurmufltur.

Ayn› adla Fatih’teki tekkeden sonra bu ikinci

tekkedir. Yap› 1512-13 (H.918)’te infla edilen tek-

ke, daha sonra Emir Buharî’nin torunuyla evle-

nen ve 1648’de ölen fieyh Muslihüddin Mustafa

Muslu taraf›ndan geniflletilmifltir. Tekke 19.

Yüzy›l›n ortalar›nda yeniden onar›lm›flt›r. 1925

y›l›ndan sonra bak›ms›z kalan yap›lardan ha-

rem dairesi 1946’da yanm›fl ve ortadan kalkm›fl-

t›r. 1962’de ise ikinci bir yang›n mescit-tevhid-

haneyi harabeye çevirmifltir. Kaynaklar›n baz›-

lar›nda burada Pazar günü, baz›lar›nda ise Per-

flembe günleri ayin yap›ld›¤› bildirilmektedir.57

Emir Buharî Tekkesi, Bizans devrine ait beflik to-

nozlu bir alt yap›ya oturan mescid-tevhidhane-

nin harap duvarlar› moloz taflla örülmüfl, özen-

siz örgü tu¤la hat›llarla desteklenmifltir. Dik-

dörtgen planl› yap›n›n girifl bölümü kuzey-bat›

köflesinde bulunmakta, girifli izleyen ufak tafll›k-

ta, harim bölümüne ve zemin kattaki mahfile

aç›lan iki kap› ile üst kattaki mahfile ç›kan mer-

divenin izleri seçilmektedir. Yuvarlak kemerli

mihrab›n içinde, Kâbe tasvirli bir çininin izleri

görülmektedir. Yap›n›n k›smen tek, k›smen iki

katl› oldu¤u, 17 oda içerdi¤i bilinen harem bina-

s›ndan hiçbir iz kalmam›flt›r. Mescid-tevhidha-

ne binas› ile harem binas› aras›nda kalan hazire-

de dikkate de¤er mezar tafllar› göze çarpmakta-

d›r.58 Surlar›n d›fl›nda Eyüp’e giden yolun üze-

rinde, sa¤ tarafta yer alan, halk aras›nda Yave-

dud olarak an›lan Abdülvedud Mescidi’nin, Bu-

haral› fieyh Abdülvedud taraf›ndan yapt›r›ld›¤›

ileri sürülmektedir. 17. yüzy›l sonlar›nda harap

olan mescid Sultan IV. Mehmed’in k›z› ve Ku-

lo¤lu Mustafa Pafla’n›n efli Hatice Sultan taraf›n-

dan yeniden yapt›r›lm›fl ve bu nedenle Sultan

Camii olarak tan›nm›flt›r. (Resim: 44) 1804/1805

y›l›nda yine harap bir duruma düflen mescidin

yeniden onar›ld›¤› ve bu durumuyla 1960’l› y›l-

lara kadar ulaflt›¤› ve yine bu y›llarda yanarak

bir kez daha yeniden yap›ld›¤› bilinmektedir.59

AYVANSARAY’DAK‹ ÇEfiMELER

Osmanl› ‹mparatorlu¤u kuruldu¤u günden

bafllayarak suya büyük bir önem vermifl; dolay›-

s›yla su tesisleri, Türk-Osmanl› uygarl›¤›nda her

dönemde önemli bir yer tutmufltur. Bu anlay›fl›

Resim 32. ‹vaz Efendi Camii’nin girifl cephesinden bir görü-
nüm. (27.10.1996)

Resim 33. ‹vaz Efendi Camii’nin kuzey-do¤u köflesinden bir
görünümü. (27.10.1996)

55. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.38; Hüseyin
Ayvansarayî, Hadîkatü’l
Cevâmi, C.I., ‹st., 1281,
s.236; Tahsin Öz, ‹stanbul
Camileri, C.I, Ankara 1987,
s.26; Esra Diflören,
"Ayvansaray Mescidi",
DB‹A, C.1., ‹st., 1993, s.496.

56. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.39.

57. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.43; Thierry
Zarcone, "Emir Buharî
Tekkesi", DB‹A, C.3., ‹st.,
1994, s.16; Ekrem Ifl›n,
‹stanbul’da Gündelik
Hayat, ‹letiflim Yay., ‹st.,
1995, s.31

58. Baha Tanman, "Emir
Buharî Tekkesi (Mimari)",
DB‹A, C.3., s.166

59. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.43.

60. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.44.

61. ‹brahim Hilmi Tan›fl›k,
‹stanbul Çeflmeleri, (‹Ç)
C.I. (‹stanbul Ciheti),
Maarif Vekilli¤i, ‹stanbul
1943, s.92 ve 95; Affan
Egemen, ‹stanbul’un
Çeflme ve Sebilleri, Ar›tan
Yay., ‹stanbul Ekim 1993,
s.333; Eyice "‹stanbul’da...",
TAÇ, C.2., S.5., s.44s

62. Tan›fl›k, ‹Ç., C.I., s.20-
22; Egemen, ‹stanbul’un
Çeflme... s.436-437.

63. Tan›fl›k, ‹Ç., C.I.,
s.148-150; Egemen, ‹stan-
bul’un Çeflme... s.728;
Eyice, "‹stanbul’da...",
TAÇ, C.2., S.5., s.44.

64. H.Örcün Bar›flta,
"...Ve Eyüp Sultan
Kaz›lar›: ‹stanbul Eyüp
Sultan’da 1996 Yaz›
Yap›lan Kaz› ve Yüzey
Araflt›rmalar›ndan Baz›
Yeni Bulgular", Sanatsal
Mozaik, S.14., ‹st., Ekim
1996, s.20-21.



Ayvansaray’da da görmekteyiz. Buradaki çefl-

melerin baz›lar› ortadan kalkm›fl; günümüzde

yer alanlar› da kötü durumdad›r. Bu çeflmelerin

en eskisi 1567-1568 (Hicri 975) tarihli Simkeflbafl›

‹skender Bey Çeflmesi, Ayvansaray (Korucu)

Mescidi’nin yan›ndad›r. Çeflmenin kemerinin or-

tas›ndaki kilit tafl›nda yer alan ayy›ld›z kabart-

mas›na dayanarak, geç dönemlerde yeniden ya-

p›lm›fl olabilece¤i söylenebilir.60 Atik Mustafa

Pafla Camii’nin karfl›s›nda bulunan kesme tafltan,

1692 (H.1104) tarihli klasik biçemde yap›lm›fl fia-

t›r Hasan A¤a Çeflmesi bir baflka eski çeflmedir.

(Resim: 38) Bu çeflmenin kitabesi fiair Vehbi’nin-

dir.61 Yine eski bir çeflme Kuyu Sokak’ta Korucu

Camii alt›nda bulunan ve kesme tafltan gerçek-

lefltirilmifl klasik biçemin bir örne¤i olan 1567

(H.975) tarihli ‹skender Bey Çeflmesi’dir.62

Ayvansaray’›n d›fl taraf›nda Eyüp Defter-

dar’da ve Haliç Köprüsü’nün hem alt›nda bulu-

nan Saliha Sultan Çeflmesi 1735 (H.1148) tarihli-

dir. (Resim: 39) Kesme tafltan yap›lm›fl olan bu

çeflme kemerine kadar topra¤a gömülmüfl bir

durumdad›r. Çeflmenin kitabesi yerinde dur-

makta ve hemen yan›nda bir su terazisi yüksel-

mektedir.63 Saliha Sultan Çeflmesi’nde, Gazi

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve

Sanat Tarihi Bölümü Ö¤retim üyesi Prof. Dr. H.

Örcün Bar›flta ve ekibi kaz› çal›flmalar›; Defter-

dar Caddesi, Feshane Caddesi civar›nda da yü-

zey araflt›rmalar› yapm›fl ve elde edilen bulgula-

r› yay›mlam›flt›r. Burada elde edilen parçalar

aras›nda yan›k s›r parçalar›, seramik piflirmede

kullan›lan üç ayaklar, s›rlanmak üzere haz›rlan-

m›fl ancak s›rlanarak piflirilmemifl baz›lar› süsle-

meli ve çok say›da yeflil s›rl› seramik parçalar›

da bulunan bulgulara dayanarak Eyüp Sultan’›n

önemli bir seramik ve çömlek üretim merkezi

oldu¤u ortaya ç›kar›lm›flt›r. Buradaki çal›flmalar

halen sürdürülmektedir.64 Bölgede çömlek f›r›n-

lar› ve atölyelerinin bulundu¤u bilinmektedir;

hatta, Evliya Çelebi’de bunlar›n say›s› 300 dük-

kanl› bir çarfl›dan baflka 250 çanak-çömlek dük-

kan› olarak verilmifltir.65 Yine Evliya Çelebi ve

E Y Ü P  S U L T A N  S E M P O Z Y U M U  T E B L ‹ ⁄ L E R :  I - V I I I

68

65. Halil ‹nalc›k, "Eyüp
Projesi", T.Artan
(Yay.Haz.), Eyüp:
Dün/Bugün 11-12 Aral›k
1993, ‹st., 1994, s.7.

66. ‹nalc›k, "Eyüp Projesi",
Eyüp: Dün/Bugün, s.7

67. ‹nalc›k, "Eyüp Projesi",
Eyüp: Dün/Bugün, s.7;
Eyüp oyuncaklar›na iliflkin
ayr›nt›l› bilgi ve kaynakça
için bak›n›z: Tosun
Yalç›nkaya, "Eyüp’te
Oyuncakç› Ç›kmaz›",
Sanatsal Mozaik, Say›: 18,
‹st., fiubat 1997, s.40-44.

68. Tan›fl›k, ‹Ç., C.I., s.270;
Egemen, ‹stanbul’un
Çeflme... s.689-691; Mehmet
Nermi Haskan, Eyüp
Tarihi, C.1., T.T.O.K. ‹st.,
1993, s.129.

69. Tan›fl›k, ‹Ç., C.1., s.344;
Egemen, ‹stanbul’un
Çeflme... s.692-695; Haskan,
Eyüp Tarihi, C.1., s.130.

70. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.44; M.Ça¤atay
Uluçay, Padiflahlar›n
Kad›nlar› ve K›zlar›, (2.bs.),
T.T.K., Ankara 1985, s.68-
69.

71. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.4572.

72. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
‹nalc›k, "Eyüp Projesi",
Eyüp: Dün/Bugün, s.2;
ayr›ca bak›n›z: ayn›
yaz›daki dipnot 2’den
P.Wittek, "Yazijioghlu Ali
on the Christian Turks of
the Dobruja",  Bulletin of
the School of Oriental and
African Studies, XIV-3,
pp.639-668; Eyice, "‹stan-
bul’da...", TAÇ, C.2., S.5.,
s.34 ve 45.

Resim 34. ‹vaz Efendi Camii’nin mihrap cephesinin önünde
yer alan hazire bölümünden bir görünüm. (27.7.1996)

Resim 35. Derviflzade Sokak ile Mahkeme Külhan› Soka¤›n
kesiflti¤i yerde yer alan ‹vaz Efendi Camii önündeki ‹vaz
Efendi Çeflmesi. (27.10.1996)

Resim 36. Derviflzade Sokak üzerinde yer alan Emir Buharî
Tekkesi’nin harabe biçimine dönüflmüfl yap›s›n›n sokak.
(27.10.1996)

Resim 37. Derviflzade Sokak üzerinde yer alan Emir Buharî
Tekkesi’nin harabe biçimine dönüflmüfl yap›s›n›n, içten ku-
zey-do¤u yönünde genel bir görünümü. (27.10.1996)
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di¤er bir ünlü ‹stanbul tarihi yazar› Kömürci-

yan’›n bildirdiklerine göre bu çömlek f›r›nlar›n-

da çanak-çömlek, testi, tabak ve ya¤ bal, flarap

ve su kaplar› üretilirdi.66 Ayr›ca, her yafl ve ço-

cuk için çeflitli oyuncaklar yap›l›rd›.67 Yine Eyüp

Defterdar ‹skelesi’nin bulundu¤u alan içinde,

Yâvedûd Caddesi üzerinde, Abdülvedud Tür-

besi karfl›s›nda ve günümüzdeki Haliç Köprü-

sü’nün tam alt›nda bulunan 1856 (H.1273) tarih-

li Türk barok mimarisinin güzel bir örne¤i olan

Pertevniyâl Vâlide Sultan Çeflmesi, köprünün

yap›m çal›flmalar› s›ras›nda orijinal yerinden sö-

külüp biraz geriye yeniden monte edilmifltir.68

(Resim: 40) Ayn› yerde Yâvedûd ‹skelesi Soka¤›

ile Yâvedûd Çeflmesi Soka¤›’n›n kesiflti¤i köfle-

de ve ikinci soka¤›n sa¤ köflesinde yer alan ikin-

ci bir Pertevniyâl Vâlide Sultan Çeflmesi, bulu-

nuyordu; ancak, bu 1908 (H.1326) tarihli çeflme

ortadan kalkm›flt›r.69

Ayvansaray’da gösteriflsiz bu çeflmeler d›-

fl›nda, surlar›n Haliç k›y›s› ile birleflti¤i köflede

yukar›da da de¤inildi¤i gibi 1711 (Hicri 1123) ta-

rihli IV. Mehmed’in k›z› Hatice Sultan’›n hayra-

t› olan bir çeflme, bir s›byan mektebi ve bir sebil

bunuyordu. Bu yap›lardan sebil 1970’li y›llarda,

yol açma çal›flmalar s›ras›nda ortadan kald›r›l-

m›flt›r. S›byan mektebi harabe halindedir. Çefl-

menin ise baz› tafllar› kopar›lm›fl  durumdad›r.70

(Resim: 41)

AYVANSARAY’IN HAMAMLARI

Ayvansaray’da eski hamam yap›lar›n›n da

varl›¤› bilinmektedir. Bunlar: Atik Mustafa Pafla

Camii’nin üst taraf›nda bulunan ve tümüyle or-

tadan kalkan Mustafa Pafla Hamam›; Hançerli

Yokuflu’ndaki II. Bayezid’in k›z› Hatice Sul-

tan’›n vak›f yap›lardan oldu¤u san›lan Hançerli

Hamam›, ve günümüzde yaln›zca yerini bildi¤i-

miz Yal› Hamam›’d›r.71

AYVANSARAY’DAK‹ SAHABE
KAB‹RLER‹ ve TÜRBELER‹

Ayvansaray’da bulunan sahabe kabirlerinin

en yo¤un olarak topland›¤› bölge, Bizans Döne-

mi’nde Pterion (Beflkule) olarak geçer. Ancak,

Resim 38. Atik Mustafa Pafla veya Hz.Cabir Camii olarak ad-
land›r›lan yap›n›n kuzey-bat› yönünde yer alan fiat›r Hasan
A¤a Çeflmesi. (27.10.1996)

Resim 39. 1735 (H.1148) tarihli Saliha Sultan Çeflmesi ve ya-
n›nda yükselen su terazisi (27.10.1996)

73. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.46

74. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.38

75. Eyice, DB‹A, C.1., s.494;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.38

76. Eyice, DB‹A, C.1., s.495;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.47; Ekrem Ifl›n,
‹stanbul’da Gündelik
Hayat, ‹letiflim Yay., ‹st.,
1995, s.20-21

77. Eyice, DB‹A, C.1., s.495;
Eyice, "‹stanbul’da...", TAÇ,
C.2., S.5., s.47

78. Köprülerin tarihine
iliflkin burada verdi¤imiz
bilgiler için ayr›ca ayr›nt›l›
kaynak belirtmeyece¤iz.
Haliç’te kurulan köprülerin
tarihine iliflkin ayr›nt›l›
bilgi ve kaynakça için bkz:
A.K.Gören, "Tarih Boyunca
Haliç’te Galata ve
Unkapan› Köprüleri, Tüm
Köprülerin Kolayca
Tan›nabilmesi için Küçük
Rehber", Antik-Dekor, S.32,
‹st., Kas›m 1995, s.120-125.

79. Eyice, "‹stanbul’da...",
TAÇ, C.2., S.5., s.35

80. Gören, "Tarih Boyunca
Haliç’te...", Antik-Dekor,
S.32, s.121

81. Gören, "Tarih Boyunca
Haliç’te...", Antik-Dekor,
S.32, s.122

82. Gören, "Tarih Boyunca
Haliç’te...", Antik-Dekor,
S.32, s.121

83. Gören, "Tarih Boyunca
Haliç’te...", Antik-Dekor,
S.32, s.125

84. Gören, "Tarih Boyunca
Haliç’te...", Antik-Dekor,
S.32, s.122; Theophile
Gautier, ‹stanbul, ‹stanbul
Kitapl›¤›, (tarihsiz), s.98;
fiehsuvaro¤lu, As›rlar...,
s.166’dan G.Alnar, "Haliç’te
Köprüler", Akflam (‹st.,
May›s 1939)



Eyice, TAÇ’daki yaz›s›nda, bu tan›m›n tarihi bir

esasa dayanmad›¤›n› belirtmifltir.) denilen hisa-

r›n (Ya da flato) içindeki avludur. Ebu fieybet el-

Hudri’nin kabri burada bulunmaktad›r. Atik

Mustafa Pafla Camii içinde Cabir bin fiemre ve-

ya Cabir bin Abdullah’›n kabri yer almaktad›r.

Ç›narl›çeflme Mescidi yan›nda da Ebu Zerr el

G›fari’nin türbesi bulunmaktad›r. Haliç yönün-

deki surlar›n bir burcu dibinde ise Muhammed

el Ensarî’nin makam türbesi yer almaktad›r.72

Sur d›fl›nda, Eyüp’e giden yolun sol taraf›n-

da yer alan türbe ise fieyh Abdülvedud Dede

(Yavedud) Türbesi’dir.73 (Resim: 42, 43) Ayvan-

saray semtinin en önemli haziresi, Toklu Dede

ad›na olan›d›r. Bu küçük kabristan›n içinde sa-

habe türbe ve mezarlar› yan›nda, Ayios Basilei-

os (Aya Vasil) ad›na bir ayazma bulundu¤un-

dan, H›ristiyanlarca da uzun süre kutsal bir yer

olarak ziyaret edilmifltir.74 ‹bni Sina’n›n "Kanun"

adl› yap›t›n› 1766-67 (Hicri 1180)’de Türkçe’ye

çeviren Mustafa Efendi ile birçok kitap ve üç

yüzden fazla Mushaf (Kur’an) yazan Hattat Os-

man A¤a ve Haf›z Hüseyin burada gömülü ol-

malar›, Ayvansaray semtinin, 18. Yüzy›l ‹stan-

bul kültür yaflam›n›n önemli merkezlerinden bi-

ri oldu¤unu göstermektedir.75

HAL‹Ç BOYUNCA ÜÇ BÜYÜK D‹-
N‹N VARLI⁄I GÖRÜLÜR

Haliç boyunca üç büyük dinin önemli mer-

kezleri olarak Balat, Fener ve Ayvansaray dik-

kati çekmektedir. Bunlardan Balat, Ayvansaray,

Hasköy Musevilerin; Fener Cibali H›ristiyanla-

r›n76 (Rum ve Ermeniler) merkezi olurken; Ay-

vansaray da Müslümanlar›n, k›y›s›ndaki iskele-

leri, yal› ve sahilsaraylar› ile yaflam biçimini

yans›tt›¤› önemli bir yerleflim merkezi olmufltur.

Ayvansaray tüm bu Müslüman karakterine kar-

fl›n, buran›n Ortodoks dini taraf›ndan da kutsal

say›lmas› nedeniyle, bölgede Ortodokslar›n da

varl›¤› görülmektedir. Bölgede Ayios Dimitrios

Kanavis Kilisesi ve Panhagia/Panayia (Kimisis)

Vlaherna (Blahernai) Kilise ve Ayazmas› günü-

müze ulaflan önemli H›ristiyan yap›lar›d›r.77

E Y Ü P  S U L T A N  S E M P O Z Y U M U  T E B L ‹ ⁄ L E R :  I - V I I I

70

Resim 40. 1856 (H.1273) tarihli Türk barok mimarisinin güzel
bir örne¤i olan Pertevniyâl Vâlide Sultan Çeflmesi’nin genel
bir görünümü (21.02.1996)

Resim 41. Surlar›n d›fl›nda ve Haliç yönüne bakan Ayvansa-
ray Caddesi üzerinde yer alan Muhammed El Ensari Hz. Tür-
besi ve yan›nda Hatice Sultan S›byan Mektebi ve Çeflmesi.
(21.02.1996)

Resim 42. Abdülvedud
Hz.Türbesi. (21.02.1996)

85. Sedad Hakk› Eldem,
‹stanbul
An›lar›/Reminiscenses of
Istanbul, ‹st., 1979, s.190-
191, Resim: 117; A.K. Gören
"Tarih Boyunca Haliç’te...",
Antik-Dekor, S.32, s.122; G.
Tanyeli, Y.Kahya,
"Ayvansaray Köprüleri",
DB‹A, C.1, ‹st., 1993, s.495-
496; Y.Kahya, G.Tanyeli,
"Haliç’in Köprüleri",
Arredamento Dekorasyon,
S.63, ‹st., Ekim 1994, s.120;
Preziosi’nin resmi için
bak›n›z: Mesut Koman,
Eyüp Sultan Loti Kahvesi ve
Çevresi, T.T.O.K., ‹st., 1986,
s. (18); Mustafa Sevim
(Haz›rlayan), Gravürlerle
Türkiye / in Gravures
Türkiye Istanbul, C.I, Kültür
Bakanl›¤›, Ank., 1996, No:
077 "Eyüp S›rtlar›ndan ‹san-
bul", Le Bosphore et
Constantinople, Paris,
(c.1855) (Milli Kütüphane
Hanry M.Blackmer
Kütüphanesi Kitaplar›
Koleksiyonu No. 154/1373);
yine Gravürlerle Türkiye
076’da Anonim bir çal›flma,
Ho brettanikos aster, C.2.,
Londinon 1861, s.4’te yer
almaktad›r.

86. Eldem, ‹stanbul An›lar›,
s.74-75, Resim: 43
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AYVANSARAY’DA KURULDU⁄U
SÖYLENEN YAHUD‹ KÖPRÜSÜ YA
DA HAL‹Ç’TE ÜÇÜNCÜ B‹R KÖPRÜ-
NÜN VARLI⁄I

Haliç, tarihi boyunca, etraf›nda yer alan

yerleflim alanlar›ndaki yap›lar›, yaflam›, kültü-

rüyle oldu¤u kadar, üzerinde kurulan köprüle-

riyle de an›lmaktad›r.78 Haliç’te kuruldu¤u söy-

lenen köprülerin geçmifli Bizans’a kadar uzan-

maktad›r. ‹mparator II. Teodosios Dönemi’nde

Latince olarak yaz›lm›fl ‹stanbul’un mahalleleri-

ni konu alan Notitia Urbis Constantinopolitanae

adl› kitapta, kentin XIV. Bölgesinde yer alan Ay-

vansaray’da ahflap bir köprünün varl›¤›ndan

söz edilmektedir ki bu köprünün Blahernai ma-

hallesini karfl› k›y›ya ba¤lad›¤› düflünülebilir.

Bu köprünün daha sonralar› kagire çevrildi¤i

salt bir varsay›mdan öteye geçmemektedir. 14.

yüzy›lda Bizans’a gelen ünlü gezgin ‹bn Batuta,

Haliç üzerinde hiçbir köprünün bulunmad›¤›na

iflaret ederken; Kanuni Dönemi’nde ‹stanbul’a

gelen Albili Pierre Gilles (14890-1555) ise Ay-

vansaray’da surlar›n bitti¤i yerin hemen hiza-

s›nda, özellikle yaz aylar›nda suyun içinde kagir

bir köprünün ayaklar›n›n görüldü¤ünü belirt-

mektedir.79 Haliç’te ilk devaml› köprü II. Mah-

mut taraf›ndan, Unkapan› ile Azapkap›s› aras›n-

da kuruldu.80 Bu köprü tamamen ahflapt› ve

Kaptan-› Derya Vekili Fevzi Ahmet Pafla nezare-

tinde Tershane’de haz›rlanm›flt›. Bu köprünün

boyu 456 metre, geniflli¤i ise 10 metre kadard›.

Köprünün iki yan›nda hörgüç biçimli birer geçifl

vard›, küçük deniz araçlar› bunun alt›ndan geçi-

yorlard›; büyük gemiler için ise iki kanatl› kap›-

lar aç›l›yordu. Bu Birinci Unkapan› Köprüsü II.

Mahmut taraf›ndan 3 Eylül 1836’da törenle aç›l-

d› ve Sultan at üzerinde ilk geçen kifli oldu. Köp-

rünün iflletme masraflar› için geçifl paras› al›n-

mas› kararlaflt›r›lm›fl; fakat, Sultan bunu duyun-

ca kabul etmedi ve geçifl ücretsiz oldu¤u için bu

ilk köprü "Hayratiye" ad›n› ald›. ‹lk köprünün

1836 y›l›ndaki inflas›ndan tam 9 y›l sonra 1845’te

bu kez Haliç’te ikinci köprü olan Birinci Galata

Köprüsü yap›l›nca ilk köprüye "Cisr-i Atik"

(Cisr:Köprü, ço¤ulu Cüssur) yeni köprüye ise

"Cisr-i Cedid" ad› verildi.81 Birinci Galata Köp-

rüsü 18 y›l hizmet verdikten sonra yerine 1863

y›l›nda yine tahtadan ikinci bir köprü yap›ld›.82

1853 y›l›nda ise ‹kinci Unkapan› Köprüsü eski-

yen 1836 tarihli "Hayratiye" olarak an›lan birin-

cisinin yerine yap›ld›. Bu yeni ‹kinci Unkapan›

Köprüsü (ki 1864 y›l›nda Mahmudiye Köprüsü

ad›n› alm›flt›r.) ilk köprü "Hayratiye"ye göre bi-

raz daha yüksekti ve Birinci Galata Köprüsü ör-

nek al›narak gerçeklefltirilmiflti.83 Yine 1863 y›-

l›nda, ‹kinci Unkapan› ve ‹kinci Galata köprüle-

rinden baflka, Haliç’e üçüncü bir köprü daha ya-

p›lm›flt›. (Yap›l›fl s›ras›na göre sayacak olursak:

1836’daki "Hayratiye" ya da Birinci Unkapan›

Köprüsü, 1845’teki Birinci Galata Köprüsü,

1853’teki ikinci Galata Köprüsü’nden sonra be-

flinci ya da 1852 tarihinde yap›lm›fl ise üçüncü

köprü olmaktad›r.) Tarihi kaynaklarda ad› s›k

s›k geçen ve özel bir giriflim olan bu köprü tari-

he Yahudi Köprüsü ad›yla geçmifl ve sarraf Ce-

zayirli M›g›rd›ç taraf›ndan Ayvansaray ile Piri-

pafla aras›na, ahflap kaz›klar üstüne kurulmufl-

tu. Fakat bu köprü daha düflük ücret ald›¤› için,

Resim 43. Abdülvedud Hz.Türbesi civar›ndaki mezartafllar›.
(21.02.1996)

Resim 44. Haliç Köprüsü’nün Ayvansaray yönünde yer alan
Hicri 1210 tarihli Yâvedûd Camii (27.10.1996)
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ifllerini kaybetme tehlikesiyle karfl› karfl›ya ka-

lan o bölgenin kay›kç›lar› taraf›ndan on gün

sonra yak›lm›flt›r. fiehsuvaro¤lu ise Galip Al-

nar’dan ald›¤› bilgiye dayanarak ayr›ca bu köp-

rünün, Haliç’in temiz kalmas›na engel oldu¤u

için de y›kt›r›lm›fl oldu¤unu ve köprü parçalar›-

n›n mezat ile sat›l›p hissedarlara paralar›n›n

ödendi¤inden söz etmektedir. 1851 y›l›nda ‹s-

tanbul’a geldikten sonra yazd›¤› kitab›n ilaveli

1863 bask›s›nda Theophile Gautier de Haliç’te

üç köprünün bulundu¤unu yazmaktad›r.84 Da-

ha önce konuya iliflkin yay›nlarda bu köprünün

hiçbir foto¤raf›na rastlan›lmam›flt›r. Ancak, Se-

dad Hakk› Eldem’in ‹stanbul An›lar› adl› kita-

b›nda, sözü edilen bu köprüye ait olabilece¤i

kuvvetli bir olas›l›k olarak söylenebilecek bir fo-

to¤rafta, bu ahflap köprü, (Resim: 48) Ayvansa-

ray ile karfl› sahildeki Hasköy aras›nda uzan-

maktad›r. Bilindi¤i gibi bu köprünün -do¤ruluk

derecesi tart›fl›l›r bir biçimde- 10 gün gibi k›sa

bir sürede ortadan kald›r›ld›¤› belirtilmektedir!

E¤er, bu bilgi do¤ru ise, Robertson’›n (böylesine

önemli bir foto¤raf› böylesine do¤ru bir zaman-

da yakalamas› aç›s›ndan) çok talihli bir kifli ol-

du¤u ortadad›r. Bu arada, konuya iliflkin ayr›n-

t›l› araflt›rmalar yapm›fl olan Gülsün Tanyeli ve

Yegan Kahya ortak yay›mlad›klar› bir yaz›da bu

köprüye iliflkin ayr›nt›l› bilgilerin ‹stanbul’da

Frans›zca yay›mlanan 19 fiubat 1852 tarihli Jour-

nal de Constantinople’da bulundu¤unu bildir-

mektedirler. Bu gazete haberine göre, Hasköy

ile karfl› k›y›s›n› birlefltiren köprünün tamam-

land›¤›; Cezayirli M›g›rd›ç taraf›ndan sa¤lanan

olanaklarla bir firma taraf›ndan bitirildi¤i ve bir

milyon kurufla mal oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Ay-

r›ca, Tanyeli-Kahya’n›n da (gravür olarak) sözü-

nü etti¤i, Preziosi’nin Eyüp s›rtlar›ndan sulubo-

ya olarak gerçeklefltirdi¤i 1853 tarihli ve imzal›

bir Haliç panoramas›nda, bu köprünün varl›¤›

yine söz konusudur. Yine yaklafl›k 1855 tarihli

J.Schranz’›n bir gravürüne ve 1861 tarihli Ano-

nim bir gravüre bakt›¤›m›zda yine bu köprünün

Ayvansaray ile Hasköy sahilleri aras›nda uzan-

d›¤› görülmektedir. Bu duruma göre, kan›m›zca

1863’te bitirildi¤i söylenen Yahudi Köprüsü’nün

tarihin 1852 olarak düzeltilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, köprünün yaln›zca on gün de¤il de

on y›l m› ayakta durdu ve ard›ndan 1863’te or-

tadan kald›r›ld›? Yine, Tanyeli-Kahya ikilisi or-

tak araflt›rmalar›nda, bu köprünün ne kadar sü-

re ile kullan›ld›¤› konusunda kesin bilgi olmad›-

¤›ndan söz etmektedirler. Ayr›ca, 1858 tarihli bir

kitab›n ekindeki haritada Haliç’te üç köprünün

de gösterildi¤ini de eklemektedirler.85 Ayn›

köprünün baflka bir foto¤raf›n› yine Eldem’in

kitab›ndaki bir Haliç panoramas›nda görebiliriz.

Ancak buradaki köprü bütünüyle çok zor seçil-

mektedir ve ancak, dikkatli bir gözlemle, Ha-

liç’in sonuna do¤ru bu köprünün solundaki

hörgüç biçimli geçifl bölümünün varl›¤›n› göre-

biliyoruz. Ayr›ca, burada Haliç’teki üç köprü

birlikte yer almaktad›rlar. Öndeki köprü ‹kinci

Galata Köprüsü; daha sonraki köprü (‹kinci

köprü) ise Unkapan› Köprüsü’dür.86 Foto¤raf

makinesinin yayg›nlaflmas› sonucu çekilen fo-

to¤raflar sayesinde, hemen her devre ait ‹stan-

bul foto¤raflar›ndan köprülerin durumunu da
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85. Sedad Hakk› Eldem,
‹stanbul An›lar›/Istanbul
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p. 190-191, Illustration: 117;
Gören, “Tarih Boyunca
Hal›ç’te ...”, Antik-Dekor, I:
32, p. 122; G. Tanyeli-Y.
Kahya, “Ayvansaray
Köprüleri”, DBIA, V: 1,
Istanbul, 1993, p. 495-496;
Y. Kahya-G. Tanyeli,
“Haliç’in Köprüleri”,
Arredamento Dekorasyon, I: 63,
Istanbul, October 1994, p.
120; For Preziosi’s illustra-
tion see: Mesut Koman,
Eyüp Sultan Loti Kahvesi ve
Çevresi, T.T.O.K., Istanbul,
1986, p. (18); Prepared by
Mustafa Sevim, Gravürlerle
Türkiye/ in Gravures Türkiye
‹stanbul, V: 1, Ministry of
Culture, Ankara, 1996, No.
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86. Eldem, ‹stanbul An›lar›, p.
74-75, Illustration: 43

Resim 45. Kafesçi Yümnü Soka¤›’ndan bir görünümde semtin
genel dokusunu veren evler. (27.10.1996)

Resim 46. Ayvansaray’da Toklu ‹brahim Dede Soka¤›’ndan
bir görünümde sandal yap›m gelene¤inin varl›¤› hissedil-
mektedir. (Foto¤raflar: A.K.Gören, 27.7.96)
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izleyebilmekteyiz. 1854-1855 K›r›m Savafl› nede-

niyle ‹stanbul’a gelen (ilk gelifli 1841 y›l›nda Sul-

tan Abdülmecid Dönemi’ndedir. ‹kinci gelifli ise

1847-1848 tarihlerine rastlar. Ancak sanatç›n›n

bu dönemleri darphanede çeflitli madalyon vb.

çal›flmalar›yla geçmifltir. Sanatç›n›n ilk foto¤raf-

lar›n› çekmeye bafllad›¤› y›l ise yaklafl›k olarak

1853 olarak kabul edilmektedir.) ünlü foto¤rafç›

James Robertson-Felice Beato ikilisi Birinci Gala-

ta Köprüsü’nün ilk foto¤raf›n› çekiyordu. ‹stan-

bul’da bu dönemde foto¤raf›n yayg›nlaflmaya

bafllad›¤› bilinmektedir.87 Yukar›da Eldem’in ki-

tab›nda yer alan üçüncü köprü foto¤raf›n›n da

"Yahudi Köprüsü" olarak adland›r›lan bu köp-

rünün infla edildi¤i y›l olan 1863 y›llar›nda çekil-

mifl olmas› kuvvetli bir olas›l›kt›r. Bilindi¤i gibi

bu köprünün –do¤ruluk derecesi tart›fl›l›r bir bi-

çimde- 10 gün gibi k›sa bir sürede ortadan kald›-

r›ld›¤› belirtilmektedir! E¤er, bu bilgi do¤ru ise,

Robertson’›n (böylesine önemli bir foto¤raf›

böylesine do¤ru bir zamanda yakalamas› aç›s›n-

dan) çok talihli bir kifli oldu¤u ortadad›r.88

19.YÜZYIL ORTALARINDAN BAfi-
LAYARAK 20.YÜZYILA DO⁄RU SEM-
T‹N KARAKTER‹N‹ HIZLA KAYBET-
T‹⁄‹ GÖRÜLÜR

Ayvansaray’›n tarihi karakteri, tarih boyun-

ca semtte oluflan büyük yang›nlar; 19. Yüzy›l›n

da ortalar›ndan bafllayarak bat›l›laflma çabalar›-

n›n artmas›yla birlikte bölgeye yay›lan sanayi

yap›lar› nedeniyle giderek de¤iflmifltir. (Resim:

45, 47) Bir dönemler, sahil surlar› d›fl›nda kuru-

lan çeflitli büyüklükteki fabrikalar, atölye ve de-

polar ile bir de¤irmen bulunmaktayd›. Tüm bu

yap›lar 1980’li y›llarda y›k›larak, buralar yeflil

alan durumuna sokulmufltur. Haliç k›y›s›nda

ise gemilerin, teknelerin çekildi¤i ve onar›ld›¤›

bir kalafat yeri bulunmaktayd›. Burada 300 ton

kapasiteye kadar gemiler, tekneler yan›nda ün-

lü Ayvansaray kay›klar› yap›l›rd›. (Resim: 46)

Bölgede yaflayanlar daha çok iflçi, küçük esnaf,

denizci ve bal›kç›lardan oluflmaktayd›. Semtin

iç bölgelerinde ise genifl bir çingene kolonisi ya-

fl›yordu. 1950’li y›llardan sonra ‹stanbul’un bü-

yük bir göç dalgas›na u¤ramas› sonucunda,

semtin nüfus ve kültür yap›s›nda de¤ifliklikler

olmaya bafllam›flt›r. Bölgede yaflayanlar genel-

likle dar gelirli olduklar›ndan, burada apart-

Resim 47. Ayvansaray’da ‹vaz Efendi Camii’ne ç›kan Dervifl-
zade Sokak üzerinde yer alan ve terkedilmifl eski bir evin ön
cephesi. (27.7.96)

Resim 49. Melchior Lorchs (Lorichs)’in ünlü ‹stanbul panora-
mas›ndan Ayvansaray Bölgesi. (Yap›t›n asl› Leiden Üniversi-
tesi Kütüphanesi’nde bulunmaktad›r.), (Ennio Concina, il
Doge e il Sultano Mercatura, arte e relazioni nel primo
‘500/Doç ve Sultan, 16. Yüzy›l bafllar›nda ticaret, sanat ve ilifl-
kiler, (Türkçe’ye çeviren: Sema Postac›o¤lu banon) Logart
Press Roma (tarihsiz), s.77)

Resim 48. Bu foto¤raf, büyük bir olas›l›kla, tarihte Yahudi
Köprüsü ad›yla an›lan ve sarraf Cezayirli M›g›rdiç taraf›ndan
Ayvansaray ile Piripafla aras›nda kurulan köprünün varl›¤›n›
ortaya ç›karmaktad›r. (Sedad Hakk› Eldem, ‹stanbul An›la-
r›/Reminiscences of Istanbul, Alarko, ‹st., 1979, s.190-191, Re-
sim: 117)
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manlara, e¤lence yerlerine ve büyük ma¤azala-

ra rastlanmamaktad›r. 1980’li y›llarda sahil kesi-

minde yer alan sanayi yap›lar›, depolar ve ben-

zeri iflyerlerinin y›k›lmas›, Haliç Köprüsü ve

Çevre Yollar›n›n yap›lmas› Ayvansaray üzerin-

de önemli etkiler oluflturmufltur. Daha önceleri

civardaki iflyerlerinde çal›flmakta olan semt hal-

k›n›n, buralardaki düzenin bozulmas›yla iflle-

rinde olmalar›, semtteki di¤er esnaf kesiminin

de ifllerinin aksamas›na neden olmufl olmal›d›r.

Günümüzde ulafl›m› kolay olsa da bölgedeki

yoksul ve bak›ms›z durum devam etmektedir.89

Ayvansaray semtinin hafif bir meyille yükseldi-

¤i bölgelerde, dar sokaklar›n belirledi¤i yerle-

flim alanlar› içinde gecekondu tipindeki bak›m-

s›z evlerin varl›¤›, bunlar›n konumland›¤› yeflil

alanlar içinde adeta gizlenmektedir. Kötü koflul-

larda yap›lanm›fl evlerin çevreledi¤i a¤açl›, çi-

çekli bahçeler, iyi bir planlamayla, gizemli köfle-

lere çevrilebilece¤inin iflaretlerini vermektedir.

Kuflkusuz, bu anlay›fl›n yayg›nlaflmas›nda yerel

yönetimlerin oldu¤u kadar, yöre insan›n›n da

bilinçlenerek yaflad›¤› yere sahip ç›kmas›n›n

önemi göz ard› edilemez. I. Eyüpsultan Sem-

pozyumu’na sunaca¤›m›z bildiri için yeniden,

semtte yapt›¤›m›z araflt›rmalar sonucunda he-

nüz önemli de¤iflikliklerin olmad›¤›n› gördük.90

Son olarak de¤erli hocam›z Eyice’nin de baz› di-

leklerine yer vererek yaz›m›za son vermek isti-

yoruz. Eyice, yaz›s›nda semtte yap›lmas› gere-

ken baz› düzenlemelerden söz etmektedir. Bun-

lar içinde Haliç Surlar›’n›n yeniden düzenlen-

mesi; surlar›n içinde kalan mahallelerin eski so-

kak çizgilerine göre yeniden planlanmas› yer al-

maktad›r. Ancak, Eyice’nin bu temennileri ya-

n›nda, kuflkusuz bu semtte do¤up büyüyen, yi-

ne Toklu Dede Mescidi Mahallesi’ndeki evinde

yaflama veda eden, ‹stanbul’un tarihine iliflkin

de¤erli kaynak eserler vermifl Haf›z Hüseyin

(Ayvansarayi) Efendi’nin an›s›na küçük bir

meydanc›kta bir tafl›n dikilmesi dile¤ine de ka-

t›lmamak olanaks›zd›r.91
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Resim 51. Anonim bir ‹stanbul Panoramas›ndan Ayvansaray
Bölgesi. (Yap›t›n asl› Viyana Österreichische Nationalbibliot-
hek’te bulunmaktad›r.) Concina, il Doge e il Sultano Mercatu-
ra... s.19-20

Resim 50. Anonim bir ‹stanbul Panoramas›ndan Ayvansaray
Bölgesi. (Yap›t›n asl› Venedik Correr Müzesi’nde bulunmak-
tad›r.) Concina, il Doge e il Sultano Mercatura... s.24-25
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EYÜP TÜRBELER‹ 



Eyüp türbelerine geçmeden evvel Türk tür-
be mimarisinin genel geliflimi ile bir manevi flah-
siyetin mezar› etraf›nda toplanan türbeler ve
mezarlar halesinin oluflumu meselesine k›saca
temas etmek yerinde olacakt›r. 

Dünya mimarl›k tarihinin en eski yap› tiple-
rinden biri olan mezar an›t› veya türbenin, yap›-
l›fl›ndaki as›l maksad›n, bu yap›larda medfun
bulunan flahs›n hat›ras›n›n ebedilefltirmek ve
sonraki kuflaklar›n haf›zas›nda canl› tutmak ol-
du¤u kolayca kabul edilebilir. An›t mezarl›kla-
r›n ortaya ç›k›fl›, büyük bir ihtimalle, ölümün
do¤al bir hadise olarak kabulünden sonra olma-
l›d›r. Zira bütün toplumlar ölülere sayg› duyma-
m›fl ve uzun bir süre ilkel kavimler cesedi basit
bir flekilde b›rak›p terketmeyi ye¤lemifllerdir.

Bunlardan baz›lar›n›n ölüleri, kö-
pek bal›klar›na att›klar›, baz›lar›-
n›n etoburlara ikram ettikleri, ba-
z›lar›n›n da beyaz kar›ncalara sun-
duklar› bilinmektedir. Cesetleri
gömmenin, insanl›k tarihinde, da-
ha geç bir dönemde yayg›nlaflt›¤›
anlafl›l›yor. 

‹slâm gelene¤i, vefat eden bir
müslüman›n topra¤› verilmesini
öngörür. Habil kabil hadisesiyle il-
gili bir âyet, Kuranda, bu konuya
›fl›k tutar. Peygamber zaman›nda-
ki uygulama bu tarzda oldu¤u gi-
bi sahabinin peygamber için uy-
gulad›¤› yol da bu olmufltur. Ka-

birlerin yap›m›nda, de¤eri haiz malzeme kulla-
n›lmas›ndan sak›n›lmas›, peygamber buyruklar›
aras›ndad›r. Bunun tabii bir sonucu olarak me-
zar üzerine bina kurmak anlam›ndaki türbe ya-
p›m› da uygun görülmemifltir.

Ancak, özellikle hicri II. Yüzy›ldan itibaren
konuyla ilgili hadisler daha farkl› yorumlanm›fl
ve bunun sonucunda türbe yap›m› IV/X. Yüz-
y›lda yayg›nl›k kazanm›flt›r. Türklerin hakim ol-
duklar› bölgelerde Karahanl›lardan itibaren
Gazneliler, Harzemflahlar ve Büyük Selçuklular
döneminde, gerçekten de hem çok de¤iflik tipte
eserler hem de bunlar›n özgün ve an›tsal örnek-
leri vücuda getirilmifltir. Bunlar aras›nda, zen-
gin cephe düzenlemesi ile X. Yüzy›l›n son çeyre-
¤inden Tim’deki Arap Ata Türbesi, yap›ya biti-
flik minareleri ile Talas’taki Ayfle Bibi Türbesi, il-
ginç kasnak ve kubbesiyle fieyh Faz›l Türbesi,
an›tsal gövdesi ve zengin bezemeleri ile Sultan
Tekefl Türbesi, sekizgen gövdeleri, köfle kuleleri,
zengin tu¤la süslemesi ve çift cidarl› kubbeleriy-
le do¤u-bat› Harrekan türbeleri, cenazelik kat›n-
da ihtica etti¤i aya¤› ve cazip d›fl görünüflü ile
Künbed-i Surh ve nihayet olgun nispetleri ve za-
rif niflleri ile Mümine Hatun Türbesini hat›rlaya-
biliriz. 

Özde Büyük Selçuklu türbeleriyle birlik
göstermekle beraber Anadolu Selçuklular› dö-
neminde türbeler tabii ve tarihi flartlara ba¤l›
olarak baz› de¤iflikliklere maruz kalm›fllard›r.
Bu dönemde gerçeklefltirilmifl olan Erzurum’da-
ki Emir Saltuk, Divri¤i’deki Sitte Melik, P›narba-
fl›’ndaki Melik Gazi, Ahlat’taki Usta filagird,
Tercan’daki Mama Hatun ve Konya’daki Gö-
meç Hatun türbelerini en dikkat çekici örnekle-
re olarak zikretmekle yetinelim. 

fiimdi bir manevi flahsiyetin türbesi etraf›n-
da oluflan türbeler ve mezarlar toplulu¤u mese-
lesine geçebiliriz. 

Genel anlamda mezarl›k veya kabristanlar›
bir tarafa b›rakt›¤›m›zda ‹slâm dünyas›n›n
muhtelif merkezlerinde bir çok türbeler toplu-
lu¤unun olufltu¤unu görmekteyiz. Bursa’daki
Muradiye türbeler toplulu¤u gibi baz› nekro-
poller dikkate al›nmad›¤›nda, bunlar›n ço¤u-
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Resim 2. Zal Mahmud
Pafla türbesi, Genel
Görünüfl

Resim 1. Abdurrahman
Pafla Türbesi, Genel
Görünüfl
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nun bir sahabi, veya bir velinin türbesinin etra-
f›nda topland›¤›n› görürüz. Semerkant’taki fiah
Zinde türbelerinin Semerkant fatihi Hz. Pey-
gamberin ye¤eni Kussem ‹bn Abbas’›n, Kon-
ya’daki Kubbe-i Hadran’›n etraf›ndaki türbe ve
mazarlar›n Mevlana’n›n, Bursa’daki Emir Sul-
tan Türbesi civar›ndaki kabirlerin zikredilen
velinin ve nihayet Eyüpteki türbe ve mezarlar›n
Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari’nin türbe-
leri etraf›nda oluflup halelendi¤i dikkati çeker.
Bir sahabi veya velinin kabri yak›n›nda veya ci-
var›nda defnedilme arzusunun sebepleri nas›l
aç›klanabilir?

Herhalde, Hz. Ebu Bekir ile Ömer’in Hz.
Peygamberin yan›nda gömülmek istekleri, ‹s-
lâm defin tarihinin ilk örnek tutumu olarak de-
¤erlendirilmifl olmal›d›r. Bilindi¤i gibi Hz. Ebu
Bekir ölüm hastal›¤›nda k›z› Ayfle’ye vefat›ndan
sonra Hz. peygamberin yan›nda gömülmesini
vasiyet etmifl; Hz. Ömer de Ebu Lü’lü taraf›n-
dan hançerle vurulduktan sonra, o¤lu Abdul-
lah’› Hz. Ayfle’ye göndererek, Peygamberin ya-
n›nda gömülmek istedi¤ini bildirmiflti. Olumlu
cevap gelince Hz. Ömer “Bugün beni için dost-
lar›m›n yan›na defnolunmaktan baflka flayan-›
ehemmiyet hiç bir ifl ve arzu yoktur” demifltir.
‹slam tarihinin bu iki güzide flahsiyetinin bu tu-
tumlar›, sonraki müslümanlar›n, imkân bulduk-
lar› takdirde, uygulamay› arzu ettikleri bir hu-
sus olarak de¤erlendirilebilir. 

Ayr›ca, Peygamberin “Kim bir sevap kaste-
derek Medine’de bizi ziyaret ederse, o benim
mücavirim olur. K›yamet gününde ona flefaat
ederim” sözünün de bu husustaki uygulamalar-
da etkili oldu¤u düflünülebilir. Nas›l peygamber
mücavirine flefaat edece¤ini vadetmiflse, sahabi
ve veli gibi Tanr›n›n nezdinde sevgili oldu¤una
inan›lan kimselerin de mücavirlerine flefaat ede-
bilecekleri, k›yas› inanc› zamanla benimsemifl
olmal›d›r. 

Bir baflka nokta-i nazardan bu uygulama bir
bak›ma dünyevi de¤erlerin öbür dünyaya tafl›n-
mas› fleklinde yorumlanabilir. Bütün bunlara,
bir çok kimse taraf›ndan ziyaret edilmek, Fati-
hadan mahrum kalmamak ve unutulmamak ar-

zular›n› da ilâve edebiliriz. ‹flte bu telakkilerin
halk aras›nda benimsenip yayg›nlaflmas›, söz
konusu türbe topluluklar›n›n oluflmas›nda amil
olmufltur denilebilir. 

Bu k›sa aç›klamalardan sonra flimdi Eyüp
türbelerine geçebiliriz. 

Eyüp’ün bir türbeler ve mezarlar flehri ol-
du¤u, dikkatli bir gözlemci olmaya gerek kal-
maks›z›n farkedilebilecek bir özelliktir. Semtin
bu özelli¤i bir çok yabanc› taraf›ndan da tespit
edilmifl ve bu hat›ralarda, yaz›larda dile getiril-
mifltir. Mesela Michel Ragon, XIX. Yüzy›l›n son
çeyre¤inde ‹stanbul’u gezen Lucien Auge’nin flu
tesbitlerini nakleder. “Bu-
rada ölüler yaflayanlardan
daha çoktur. Duvarlarla
çevrelenmifl mezarlar yol-
lar› s›n›rland›r›r. Mezarl›-
¤›n ortas›nda, oyuncak sa-
tan dükkanlarla dolu bir
yol vard›r. Çocuklar oraya,
kuklalar, bebekler sat›n al-
maya gelir. Mezarlar ara-
s›nda gülüflerek kofluflur-
lar.” “Bir tafl üzerine otur-
mufl insanlar, mezarlar›
gölgeleyen büyük servilere
birkaç ad›m mesafede kah-
velerini büyük bir zevkle
içerken sohbetlerine de-
vam ederler.” Yine ayn›
müellif, rengarenk kele-

Resim 3. Mirimiran
Mehmed Pafla
Türbesi, Genel Görünüfl

Resim 4. Ferhad Pafla
Türbesi Genel Görünüfl



beklerin uçufltu¤u, ar›la-
r›n v›z›ldad›¤› küçük bah-
çelerin mezarlarla s›k s›k
hem hudut oldu¤unu ilâ-
ve eder. Bazen bir prens
veya han›m sultana ait bir
türbenin yola taflt›¤›n› ve
onun cesaretle tasarlan-
m›fl örtüsünün cüretkâr
sütunlarla tafl›nd›¤›n› be-
lirtir. Ve nihayet, baz›lar›-
n›n kubbe örtülü yap›lar
oldu¤unu belirten yazar,
onlar›n k›smen aç›k pen-
cerelerinden, kocaman bir
sar›k tafl›yan siyah veya
yeflil örtülü sandukalar›-
n›n farkedilebildi¤ini an-
lat›r. 

Yüzy›l›m›z›n bafl›nda
‹stanbul’u ziyaret eden

mimar Julien Gaudet de, kitab›nda, mezarlar›n
ürkütücü olmaktan uzak bulundu¤unu belirte-
rek buralar›n, flehir hakk›n›n mesireleri oldu¤u-
nu dile getirir. Ayr›ca, ölüler flehri ile yaflayanla-
r›n ehlinin yanyana oldu¤unu ve müslümanla-
r›n ölümle ünsiyet peyda ettiklerini ifade eder.
Esasen Ahmet Hamdi Tanp›nar da Befl fiehir’in-
de, ölüme baflka hiç bir milletin bizde ald›¤› eh-
li yüzü veremedi¤ini, onun korkunç realitesini,
bizim kadar yumuflatamad›¤›n› belirtir. 

Eyüp’teki mezar yap›lar›n› bafll›ca üç grup-

ta de¤erlendirmek mümkündür. Bunlardan ilki
üzeri bir kubbeyle örtülü etraf› duvarla kapat›l-
m›fl standart türbeler, ikincisi Baldaken türbeler
de dedi¤imiz aç›k türbeler ve nihayet üçüncü
olarak üzeri aç›k etraf› duvar veya flebekelerle
çevrilmifl bir bak›ma küçük hazireler. Bu sonun-
cular› özellikle dikdörtgen planl› ve büyükçe
olanlar› birer aile kabristan› olarak kabul edebi-
liriz. Bir k›sm› ise Kad›zadeliler ak›m›n›n etkile-
ri sonucu, bilhassa aç›k b›rak›lm›fl olabilir. Di¤er
iki ana grup, geleneksel türbe mimarimize ba¤l›
olarak vücuda getirilmifl eserler s›n›f›na dahil
edilebilir. Ancak bunlar›n ço¤u plan flemalar›,
gövde formlar› ve süslemeleri ile ilgili çekici de-
nemelerdir. D›flta sekizgen içte onalt›gen, d›flta
ve içte onikigen, d›flta sekizgen içte haçvari, d›fl-
ta onalt›gen içte sekizgen gibi poligonal prizma-
n›n birçok varyasyonlar›yla uyguland›¤› örnek-
lerin hepsinin Eyüp’te mevcut oluflu poligonal
gövdeli türbelerin zengin çeflitlili¤i ile karfl›lafl-
mam›za imkan veriyor. Çeflitlilik bu tipe de
münhas›r olmay›p dilimli gövdelilerde de arafl-
t›r›c› zihniyet dikkati çeker. Böylece türbe mi-
marimizin Eyüp’te sadece an›tsal örneklerin de-
¤il ayn› zamanda onun de¤iflik tipteki özgün
uygulamalar›n› da buluruz.

fiimdi bunlardan baz›lar›n› k›saca tan›tal›m: 

Abdurrahman Pafla Türbesi (1648), içte ve
d›flta sekizgen plânl› gövdesi, altl› üstlü pence-
releri ve malzemesi ile standart bir Osmanl› tür-
besi görünümünde olmakla beraber üst pence-
relerin yüksekli¤i artt›r›larak alt pencerelere
yaklaflt›r›lmas›, taflk›n saçak silmesi ve bir yahu-
di takkesi gibi gövdesinin sadece bir bölümünü
örtüyormufl hissini veren kubbesi ile de¤ifliklik-
ler arayan bir anlay›fl›n ürünüdür. 

Yine sekizgen bir gövdeye sahip, Sinan ya-
p›s› Zal Mahmud Pafla Türbesi (1580) Ayasofya
Camii haziresindeki fiehzadeler Türbesinde tek-
rarlanan, K›l›ç Ali pafla türbesinde küçük bir
farkla uygulanan haçvari planl› bir düzenleme-
ye sahiptir. Sinan’› fiahzade Mehmed türbesinde
uygulad›¤› cephelerde uygulanm›fl ara cephe-
lerde ise sadece üstte tek pencereye yer veril-
mifltir. De¤iflik cephe düzenlemesi ve olgun nis-
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Resim 5. Siyavufl Pafla
Türbesi, Genel Görünüfl

Resim 6. Mihriflah Valide
Sultan Türbesi,
Genel Görünüfl
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betleri ile bu eser standart bir Sinan yap›s›d›r. 

D›flta sekizgen gövdeli Sinan’›n bir di¤er
yap›s› olan Sokullu Mehmed Pafla Türbesi
(1568-1569), iç düzenlemesi ile al›fl›lm›fl kal›pla-
r›n yine d›fl›na ç›kar. Hurrem Sultan türesinde
oldu¤u gibi burada da içte onalt› kenarl› nifl ve
pencere alternatifiyle oluflan bir mekân düzenle-
mesi sözkonusudur. Bu plân flemas›, alt s›ra
pencere al›nl›klar›n›n ajurlu flebekelerle zengin-
lefltirilmesi ve revak›n›n medreseninkiyle ortak
oluflu gibi özellikleriyle Sokullu Mehmed Pafla
Türbesi, Sinan’›n genel çizgi d›fl›na tafl›rd›¤› bir
eser olma özelli¤ine sahiptir. 

‹çte ve d›flta onikigen plân›yla Mirimiran
Mehmed Pafla Türbesi (1589) de yine ilginç bir
denemedir. Özellikle, yar›m silindir silmelerin
çerçeveledi¤i hafif derinlikli dar ve uzun cephe-
ler yap›da bir yükselifl hissi uyand›rmakta ve
bunu yukar›da palmetli saçak silmesi s›n›rlan-
d›rmaktad›r. Sa¤›r tutulan ceplerle, altl› üstlü
pencerelerin hafifletti¤i cephelerin alternatif s›-
ralan›fl› çok dengeli bir bütünü yakalama f›rsat›
do¤urmaktad›r. Kubbe dar kasnak içinde adeta
kaybolur. Dilimli sahte kemerli revak›, içte pen-
cere nifl düzenlemesi ve zarif endaml› gövdesiy-
le Mirimiran Mehmed Pafla Türbesi Eyüp’ün en
dikkat çekici mezar yap›lar›ndan biri olma özel-
li¤ine sahiptir. 

Anadolu Selçuklular› döneminde uygulad›-
¤›na flahit olmad›¤›m›z onalt› kenarl› türbe tipi-
nin iki örne¤ini Eyüp’te buluruz. Bunlardan içte
de onalt›gen düzenlemeye sahip Ferhad Pafla
türbesi (1595), sadece bu plan flemas› bak›m›n-
dan de¤il çok dengeli gövde kurulu ve yine çok
hareketli cepheler, nisbetli pencerelerle hafifle-
tilmifl ve alt s›ra pencerelerin sivri kemerli al›n-
l›klar› bofl b›rak›larak ajurlu mermer flebekelerle
kapat›lm›flt›r. Bu cephede köfeki tafl›n yan›s›ra
k›rm›z› tafllar›n kullan›lmas› cepheye ayr› bir
renk katmaktad›r. Sokak taraf›ndaki bütün cep-
helerde her iri adeta birer niyaz penceresi gibi
tasavvur olunarak her kenarda bütün cepheler-
de her biri adeta birer niyaz penceresi gibi tasav-
vur olunarak her kenarda pencere aç›lm›flken
mukabil tarafta bunlar sa¤›r kenarlarla alternatif

s›ralan›fl gösterirler. Girifli önünde üç gözlü bir

revaka sahip ferhad Pafla türbesi, iki kat halin-

deki pencerelerinin dengeli s›ralan›fl›, bunlar›

çerçeveleyen zarif silmeleri ve mukarnasl› saçak

silmesi üzerinde yükselip yap›y› tamamlayan

kubbesi ile Eyüp’teki türbeler meflherinin adeta

bir sertac›d›r. 

D›flta yine onalt› kenarl› olarak yap›lm›fl bir

di¤er türbe Siyavufl Pafla Türbesidir (1582-84).

Ancak burada iç düzenleme farkl›l›k gösterir. ‹ç-

te sekizgene dönüflen Türbenin bu tertibi büyük

ölçüde Kanuni Türbesinin içteki galerili flemas›-

n› hat›rlat›r. Onda bu flema sekizgenin köfleleri-

ne birer sütun yerlefltirilmek suretiyle gerçeklefl-

tirilmifl bu Türbede ise galerisiz olarak köfleler-

deki duvar payeleriyle sa¤lanm›flt›r. Ayr›ca iç

mekân hem çini hem kalem ifli ile zengince beze-

lidir. 

Onalt›gen gövde, nisbetleri ve kütlesi ile

Ferhad Pafla türbesini and›r›r. Ancak ondaki ha-

reketlilik ve dinamizm bunda hissedilmez. Girifl

önündeki tek kemer gözlü revak da yap›n›n bü-

yüklü¤üyle uzlaflamam›fl bir eleman görünü-

mündedir. 

Nakkafl Hasan Pafla Türbesi (1623) Eyüp’te

kare plânl› türbelerin özgün bir örne¤idir. Girifli

önünde üç kemer gözlü revak›, cephelerde altl›

üstlü ikifler penceresi ve yüksek kasna¤› ile basit

bir formu farkl› k›lma gayretlerini yans›tan bir

yap›d›r. 

Resim 7. fiah Sultan
Türbesi, Genel Görünüfl



Kareye yak›n plan› ile bu
tipin bir di¤er örne¤i, Feridun
Pafla türbesidir (1583). D›fltan
sade görünümlü eserin girifli-
nin yana kayd›r›l›p bunun
önüne bir revak kurulmas› ve
iç örtü sistemiyle bu yap› da
al›fl›lm›fl›n d›fl›nda uygulama-
lar sergiler. Feridun Pafla tür-
besi, Eyüp türbeleri içinde, id-
dial› olmayan de¤iflikliklere
sahip bir yap› olarak de¤er-
lendirebiliriz. 

Oniki dilimli gövdesinin
altl› üstlü pencerelerle hafifle-
tilmesi Mihriflah Valide sultan
Türbesini (1796) Ferhad Pafla
türbesine yaklaflt›r›r. Bu yap›

gövdenin tamamen mermerlerle kapl› olmas›,
dilimli kenarlar›n aralar›n›n iki kat halinde sü-
tuncelerle beslenmesi, kasna¤›n›n yine dilmili
olmas› ve devrinin zevkini yans›tan özellikleriy-
le ilginç denemelerden biridir. 

fiah Sultan Türbesi (1800-1801) ise, asl›nda
silindirik formdaki gövdenin muntazam bir ka-
reye uygun düflecek flekilde dört kuleyle bölün-
mesiyle dilimli bir gövde görünüflü kazanm›fl-
t›r. Mekân içte silindiriktir. Bu gövde formu,
oval flekilli üst s›ra pencereleri ve köfle kuleleri
ile fiah Sultan Türbesi de yenilikler sunan bir
yap›d›r. 

Bu son iki yap›yla ortak olan bir problem
dikkatimizi çekmektedir. Her iki yap› da Sultan
III. Mustafa’n›n efli olduklar› anlafl›lan Mihriflah
Valide Sultan, di¤eri III. Mustafa’n›n ikinci kad›-
n› ve fiah Sultan’›n annesi olarak gösterilirler.
Bunlardan valide Sultan olarak bilinen Mihriflah
1805 de, ikinci kad›n olan Mihriflah ise 1800 de
vefat etmifltir. Bunlar iki ayr› tarihi flahsiyet ise,
genellikle ileri sürülen III. Selim ile fiah Sul-
tan’›n ana bir kardefl olduklar› hususu ciddi bir
tart›flma konusudur. 

Osmanl› sultanlar›ndan sadece biri Eyüp’te
medfundur. Sultan Reflad, “ebedi uykumu su ve
çocuk sesleri aras›nda uyu-mak isterim” demifl-

ti. Bunun üzerine türbesi kendisi hayatta iken
Halicin k›y›s›nda infla edildi (1913-1914) ve tür-
besinin yan›na bir ilk okul yapt›r›ld›. Eser, eni
bir sanat anlay›fl›n›n mezar mimarimizdeki en
güzel örneklerindendir. Sadece Eyüp’tekilerle
de¤il klasik dönemin önde gelen mezar abidele-
ri ile yar›flacak bir ihtiflamda ve zenginliktedir.
Duvarlar› tamamen çinilerle kapl› yap›n›n içteki
zenginli¤i, köfle sütunceleri, mukarnas ve pal-
met s›ralar›ndan oluflan saça¤› ve taç kap›s›yla
d›fla da yans›r. 

Ve nihayet Pertev Pafla türbesi ile di¤er aç›k
türbelerin de zikre de¤er olduklar›n› belirtmek-
le yetinelim. 

K›saca tan›tt›¤›m›z bu yap›lar, Eyüp’teki
türbelerin ço¤unun âdeta de¤ifliklikte yar›flan
eserler olma özelli¤ine sahip olduklar›n› ortaya
koymaktad›r. Bunlar sadece de¤iflik formlar›,
özgün cepheleri ile de¤il ayn› zamanda iç süsle-
meleri, flahideli mermer lahitleri ile de ilgi çeki-
cidirler. Bu türbelerin ço¤u, zamanlar›n›n önem-
li flahsiyetlerine aittir. Bunlar›n hayatlar›ndaki
dramlar, mutluluklar ve baflar›lar bazen kitabe-
lerinin sat›r aralar›nda farkedilir. Bu kimlik bil-
gileriyle bütünlefltiklerinde bu yap›lar. Kendi
dönemlerinin daha canl› birer flahidi olabilecek-
lerdir.
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Resim 8. Sultan Reflad
Türbesi, Genel Görünüfl
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Sivas’ta do¤du. 1963 y›l›nda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co¤rafya Fakültesi Tarih
Bölümü’nü bitirdi. Çeflitli askeri okullarda tarih ö¤retmenli¤i yapt›.

Askeri müzede çeflitli görevlerde bulundu. 1993’te askeri müzeden emekliye ayr›ld›.
Halen Mimar Sinan Üniversitesi’nde müzecilik dersleri vermekte ve ‹stanbul

Resim ve Heykel Müzesi müdür yard›mc›l›¤› görevini sürdürmektedir.
Birçok d›fl ülkede müzecilik üzerine inceleme ve araflt›rmada bulundu.

“Tarih Boyunca Türk Toplumunda Silah Kavram› ve Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda
Kullan›lan Silahlar” adl› yay›nlanm›fl bir eseri ile tarih ve müzecilik

konular›nda çeflitli makeleleri bulunmaktad›r.

EYÜPSULTAN VE OSMANLI
HÜKÜMDARLARININ

KILIÇ KUfiANMA TÖRENLER‹ 

TAKL‹D-‹ SEYF



Tarih boyunca tek elden yönetilen toplum-
larda hükümdarlar bafla geçtiklerinde, art›k top-
lumun efendisinin kendilerinin olduklar›n› ve
egemen olma hakk›n›n kendilerine ait oldu¤unu
vurgulayan bugün “Taht’a ç›kma”, “Taç Giy-
me” törenler diye adland›rd›¤›m›z kutlamalar
düzenlemifllerdir. Büyük bir ihtiflam içerisinde
gerçeklefltirilen bu göz al›c› kutlamalarla, bir
yanda toplumu bu ihtiflama ve ihtiflam›n sahibi-
ne karfl› sayg›ya ve önünde e¤ilmeye zorlay›c›
mesajlar iletirken, di¤er yanda da böylesine güç-
lü, kudretli bir hükümdar›n yönetiminde bulun-
man›n onur verici bir mutluluk say›lmas› gerek-
ti¤i mesaj› verilmesine özen gösteriliyordu. Bu
sosyolojik belirlemelerin yan›s›ra, kutlama tö-
renlerinde de önemli rollerin dinsel semboller
ve din adamlar› üzerinde yo¤unlaflt›r›lmas› su-
retiyle de top-lum üzerindeki egemenli¤in tanr›-
sal verilere dayand›¤› vurgulan›yordu. Eski M›-
s›r’da “Sed” töreni denilen taç giyme törenlerin-
de Kuzey ‹lâhesi Buto ile Güney ‹lâhesi Nekhbet
taraf›ndan krala taç giydirilmesi, Avrupa Kral-
l›klar›nda bu uygulaman›n bizzat Papa veya üst
düzey papal›k yetkililerince yap›lmas› ve niha-
yet içerisinde bulundu¤umuz yüz-y›lda ‹ran’da
fiah R›za Pehlevi’nin 1968 y›l›nda bafl imam,
imam Cuma’-n›n tafl›d›¤› Kur’an’› öperek taç
giymesi bu törenlere bir örnek teflkil etmektedir. 

Alt›yüz y›l› aflk›n bir yaflam süresi olan Os-
manl› ‹mparatorlu¤unda ise durum tamamen
de¤ifliktir. Devletin devam› süresince hüküm
süren ve “Hanedan-› Âli Osman” olarak adlan-
d›r›lan Osman Gazi soyundan gelen padiflahlar,
tahta ç›k›fllar›n› belirleyen Cülus törenleri, hü-
kümranl›¤›n kabul edildi¤ini belirleyen Biat tö-
renleri düzenlemifllerdir. Tarih boyunca Türk
Devlet Gelene¤i, genelde Taç’a yer vermedi¤i
için Osmanl›larda da Taç kullan›lmam›fl ve do-
lay›s›yla taç giyme töreni de yap›lmam›flt›r. Bu-
na karfl›l›k konumuz olan ve ço¤unlukla Eyüp
Sultan’da tertiplenen K›l›ç kuflanma merasimle-
ri Tak-lid-i Seyf ve bu çerçevede düzenlenen K›-
l›ç Alay› vard›r ki, bu da taç giyme törenlerinin
Osmanl›daki karfl›l›¤›d›r. 

Gerek k›l›ç alaylar›n›n muhteflem görüntü-

sü, kutsal emanetlerden olan k›l›çlar›n kuflan›l-
mas›, ve gerekse k›l›c› kuflatanlar›n üstün dinsel
kimlikleri ile k›l›ç kuflan›lan yerin Eyüp Sultan
gibi mukaddes say›lan bir mekan olmas› bu tezi
güçlendirmektedir. Kald› ki Prof. Uzunçarfl›l› sa-
ray teflkilat›n› anlat›rken k›l›ç kuflanma törenle-
rinin Avrupadaki taç giyme törenlerinin eflitdi
oldu¤unu aç›kça belirtmekte, Halit Ziya Uflakl›-
gil ise “Saray ve Ötesi” adl› eserinde k›l›ç kuflan-
ma törenleri ile Avrupadaki taç giyme törenleri
aras›nda bir k›yaslama sonucunda alay›n ihtifla-
m› ile çevrenin zenginli¤i ve imar›n›n bu ihtifla-
ma ayak uyduramamas›n›n büyük eksiklik old-
u¤unu vurgulayarak “Ayni mealde ve ayni
remzde olan k›l›ç alay› da az çok böyle olmal›y-
d›. Olmay›nca kald›r›lmal›yd›.” demektedir. Me-
celle-i U-mur-u Belediye yazar› Osman Ergin ise
k›l›ç kuflanma olay›n› Ahilik yönünden ele ala-
rak, bunun Ahilik’de “fied” ad› verilen meslek
kuflaklar›n›n ustalar taraf›ndan ç›raklara kuflat›l-
mas› demek olan “fied ba¤lama” törenlerinden
baflka bir fley de¤ildir demektedir. Ancak bu gö-
rüfl Prof.Dr. Neflet Ça¤atay’›n “Bir Türk kurumu
olan Ahilik” adl› eserinde sadece bir benzetme
ve alg›lama olarak de¤erlendirilmifltir. 

Konumuzla ilgili olarak aç›kl›¤a kavufltu-
rulmas› gereken hususlardan birisi de neden
“Taklid-i Seyf” yani k›l›ç kuflanma oldu¤u, ve
padiflah›n hükümranl›¤›n›n vurguland›¤› bu tö-
rende, etkin obje olarak neden k›l›c›n seçilmifl
oldu¤udur. Pek tabiidir ki, k›l›ç yerine yine ge-
leneksel olarak zenginlik, asalet, makam ve üs-
tünlük belirleyen gürz, fleflper gibi silahlar tak›-
labilir, tu¤, alem gibi kutsal nitelik tafl›yan sem-
boller verilebilir, ve törenin ad› da bunlara ba¤-
l› olarak saptanabilirdi. Bu sorular› cevaplaya-
bilmek için k›l›c›n Türk Toplumunun sosyal, si-
yasal ve askeri tarihi içerisindeki yerini kavram-
sal olarak incelemek gerekir. 

Bilindi¤i üzere, ilkça¤lardan günümüze si-
lahlar aras›nda çok eski bir geçmifle sahip olan
ve günümüz törenlerinde sembolik de olsa ya-
flam›n› sürdüren k›l›c›n, Türk toplumunda, di-
¤er toplumlara nazaran çok de¤iflik bir anlam›
ve de¤eri vard›r. K›l›c›n silah fonksiyonunun
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yan›s›ra, kutsal bir sembol olarak Türk tarihinin
ilk dönemlerinden itibaren, toplumun kültür
hayat›nda da yer almas› ve belirleyici bir kültür
varl›¤› niteli¤ini kazanmas›, onun silahlar ara-
s›ndaki ay›raca¤›n›n bir göstergesi olmufltur. 

‹slâmiyet öncesi Türk toplumunda k›l›c›n
yeri belirleyen birçok örnek verebilir. Altaylarda
‹kinci Paz›r›k kurgan›nda bir Hun savaflç›s›n›n
at heykeli biçiminde yap›lm›fl mezar tafl›nda
at›n e¤eri üzerine as›lm›fl bir k›l›ç bulunmakta-
d›r. Göktürk alfabesi ile yaz›lm›fl çok eski bir el
yazmas›nda k›l›çtan bahsedilirken, Göktürk ya-
z›tlar›nda Kül-Tigin’in alt› eri m›zrakland›ktan
sonra yedinci eri k›l›çlamas› anlat›l›r. Birçok
Türk kavminde oldu¤u gibi K›rg›zlar da yemin
törenlerinde k›l›c› inand›r›c› bir sembol olarak
görmüfller ve bu törenlerde aralar›na bir k›l›ç
koyarak, verilen sözün yerine getirilmesi halin-
de “Bu gök girsin, kaz›l ç›ks›n = Temiz girsin,
kanl› ç›ks›n” diye yemin etmifllerdir. Eski Orta
Asya Türk Dini olan fiamanizmde, fiamanlar,
kötü ruh Erlik Han’›n kötülüklerinden korun-
mak için yapt›klar› dualar›nda, Erlik Han’› tarif
ederlerken “K›l›c› yeflil demirden” diye anlat-
m›fllard›r ki, bu da bize tanr› ile k›l›c›n birlikte
söylenmesine iliflkin ilk örne¤i vermektedir. Da-
ha sonralar› bu düflünce ‹slâmi dönemde Seyful-
lah = Allah›n K›l›c› olarak karfl›m›za ç›kacakt›r. 

Türklerin ‹slâm dinini kabul etmelerinden
sonra, k›l›c›n gerek kavramsal olarak ve gerekse
form olarak daha da zenginlefltirildi¤i ve yük-
sek de¤erlere ulaflt›r›ld›¤› görülür. ‹slâmi döne-
min ilk eserlerinden olan Kutadgu Bilig’de (Yu-
suf Has Hacib 1070, Bölüm-VI) vezir ÖGDÜL-
MÜfi, Hakan KÜNTOGDI IL‹⁄’e flöyle seslenir:
“Ey! Hükümdar, memleket ve devlet idaresi için
üç fley gerektir. Sa¤ elinde k›l›ç, sol elinde ikram
edilecek nimet, a¤z›nda tat söz. K›l›ç kadar ka-
lem de gereklidir. ‹l al›c› k›l›çla il ald› ve onu ka-
lemle idare etti.” Bu ifadelerden aç›kça anlafl›la-
ca¤› üzere, toplumun sosyal, siyasal ve kültürel
alanlar› ile k›l›ç aras›nda güçlü bir ba¤ kurul-
mufltur. Kaflgarl› Mahmud ise Divan-u Lugati’t
Türk adl› eserinde k›l›c› bir atasözünde karfl›m›-
za ç›karmaktad›r. 

“K›l›ç tat›ksa ifl yurnç›r, er tat›ksa er tunç›r.” 

K›l›ç paslan›rsa ifl kötüleflir, er paslan›rsa
kan› bozulur. 

Dede Korkut Hikayelerinde, Banu Çiçek’e
gönlünü kapt›ran Bams› Beyrek “K›l›c›ma do¤-
ranay›m” diye yemin ederken, Salur Kazan
“Yüzü dönmez k›l›c›m› elime ald›m, Muham-
med’in dini aflk›na k›l›ç vurdum.” ‹fadesiyle bir
taraftan e¤ilip bükülmeyen sa¤lam k›l›c›n› an-
latmakta, bir taraftan da bu k›l›c› kutsal bir amaç
u¤runa kulland›¤›n› anlatmaktad›r. Fatih Sultan
Mehmed de, ‹stanbulun fethini takiben Galata
halk›na yay›nlad›¤› emanname’sindeki yemi-
ninde k›l›c› ihmal etmemifl ve yemin içersinide
“Kufland›¤› k›l›ç hakk›y’çün” ifadesine özellikle
yer vermifltir. 

K›l›c›n anlam ve önemini vurgulayan bu ör-
nekler, halk edebiyat›ndan divan edebiyat›’na,
orta Asya duvar fresklerinden, Anadolu halk re-
simlerine, mezartafllar›ndan an›tlara ve an›tsal
mimari eserlere, bayrak ve sancaklardaki k›l›ç
sembollerinden, Osmanl› devlet armas›’na, yer
ve kifli adlar›na kadar birçok konuda ço¤alt›labi-
lir. Hatta bu sayd›klar›m›z›n hepsi ayr› birer
araflt›rma konusu olabilir. 

K›l›ç bir taraftan kavramsal olarak zengin-
lefltirilirken, di¤er taraftan üzerinde tezyini
san’at’›n en güzel uygulamalar› ile sanatsal yön-
den de zenginlefltirilmifltir. Bu uygulamalar, çe-
flitli motifler, madalyonlar kartufllar içerisine
özenle hakkedilmifl kitabeler ve bu kitabelerde-
ki kufi, talik, sülüs ve celis sülük hat’lar ve ba-
zan da Mühr-ü Süleyman formlar›d›r. Kitabeler-
de k›l›ç sahibinin ad ve unvanlar›n› belirten ifa-
delerin yan›s›ra Allah›n adlar›ndan (‹sm-i Celâl)
Kur’an ayetlerine, hadislerden beyitlere kadar
k›l›ca kutsall›k ve k›l›çla birlikte sahibine güç ve
kuvvet kazand›raca¤›na inan›lan birçok anlat›-
m› bulmak mümkündür. Hz. Muhammed’in
(625) Uhud savafl› esnas›nda k›l›c› k›r›lan Hz.
Ali’ye verdi¤i ve Zülfikar ad› ile adland›r›lan bu
k›l›çla gösterdi¤i yi¤itlik üzerine söyledi¤i “Lâ
Fetâ illâ Ali, Lâ Seyfe illâ Zülfikâr = Ali’den da-
ha yi¤idi yoktur, Zülfikâr’dan baflka k›l›ç yok-
tur.” Hadis-i fierif’i bu anlat›mlar içerisinde en



fazla kullan›lanlardan birisidir. Bütün bu anlat-
t›klar›m›zdan da anlafl›laca¤› üzere Taklid-i Seyf
ad› verilen k›l›ç kuflanma törenleri ve taç karfl›l›-
¤› kabul edilen k›l›c›n seçilmesi bir tesadüfe ba¤-
l› olmay›p k›l›c›n, yüzy›llar öncesi belirlenen
kutsall›¤›na ve Türk insan›n›n bu yüzy›llara
uzayan k›l›çla beraberli¤ine dayanmaktad›r. 

Taklid-i Seyf ve K›l›ç Alay› törenlerinin, bir-
çok kaynakta “Resm-i Dirin-i Selâtin = Sultanla-
r›n eski âdetleri” veya “Kanun-u Selâtin-i Kiram
= Ulu sultanlar›n kanunu” üzere yap›ld›¤› belir-
tilmektedir. Fakat bu âdet ve kanunlar›n ne za-
man uygulanmaya bafllad›¤›, ve kurallar› hak-
k›nda detayl› bilgi bulunmamaktad›r. Ancak
Prof. Uzunçarfl›l›’dan ö¤rendi¤imize göre Ni-
meti Efendi Kanunnamesi’nde ve baz› teflrifat
defterlerinde, bu törenlerde kurban kesilmesine
ve ihsan da¤›t›lmas›na iliflkin bahisler bulun-
maktad›r. Törenlerin bunlar d›fl›nda kalan dü-
zenlemelerinde, gelenek ve töreler do¤rultusun-
da, k›l›ç kuflanacak hükümdar›n arzu ve istekle-
rinin ön planda ele al›nd›¤› da muhakkakt›r. 

K›l›ç alaylar›n›n tertip ve tanziminde dö-
nemlere göre de¤ifliklikler oldu¤u gibi, padiflah-
lar›n Eyüp Sultan’a gelifl ve gidifllerinde de fark-
l›l›klar görülmektedir. Baz›lar› deniz yolu ile
Eyüb’e gelmifller kara yolu ile ayr›lm›fllar, baz›-
lar› da kara yolu ile gelerek deniz yolu ile ayr›l-
m›fllard›r. Deniz ve kara yolunun birlikte kulla-
n›lmas›, ço¤unlukla yaz›l› metinlerde padiflah›n
ad›n›n veya tu¤ras›n›n öncesinde bir hüküm-
ranl›k unvan› olarak yaz›lan “Sultan-ül Berreyn
ve Hakan-ül Bahreyn Es’sultan ‹bn’üs Sultan =
Karalar›n sultan›, denizlerin hakan›, sultan o¤lu
sultan.” ifadesinin görsel olarak vurgulanma-
s›ndan baflka bir fley de¤ildir. 

Törenler Fatih Sultan Mehmed’den itibaren
geleneksel olarak Eyüp Sultan’da yap›lm›flt›r.
Eyüp Sultan’›n mekân olarak seçilmesi, bir yan-
dan Hz. Eyyüb El Ensari gibi ‹slâm Tarihinde
yüksek bir makama sahip, yüce bir kiflinin Allah
kat›nda; yaflarken dua ve yard›m›na ölünce ahi-
rette flefaatine mazhar olmak, hükümdarl›¤›n›
O’nun manevi huzurunda, manevi flahitli¤i ve
belgelemek amac›n› tafl›d›¤› kadar, di¤er yanda

da yasama, yürütme ve hükmetme erkini din
duygusu ile besleyerek, toplum üzerindeki say-
g›nl›¤› en üst düzeyde tutabilmek amac›na da-
yanmaktad›r. Ayr›ca k›l›ç kuflatan kiflilerin dö-
nemin önde gelen ulemas› veya Nakib-ül Eflraf
efendi, Yahut fieyh-ül ‹slâm olmas› da bu amaca
güçlü bir flekilde ulafl›lmas›n› sa¤layan unsurlar
olmufllard›r. Örne¤in Emir fiemseddin Mehmed
Buhari II. Murad’a, Akflemseddin Fatih’e, Üskü-
darl› Aziz Mahmud Hüdai IV. Mudar’a, Nakib-
ül Eflraf Kazasker Abdürrahim Efendi Abdül-
cid’e, fieyh-Ülislam Hayrullah Efendi II. Abdül-
hamid’e ve nihayet Bingazi’den bir denizalt› ile
‹stanbul’a gelen Sünusi fieyhi Seyyid Ahmed de
son padiflah VI. Mehmed Vahdeddin’e k›l›ç ku-
flatm›fllard›r. 

Padiflahlara; Hz. Muhammed’e, Hz. Ömer’e
ve Halid Bin Velid’e ait kutsal emanetler (Emâ-
nât-› Mukaddese) aras›nda bulunan k›l›çlarla,
Osman Gazi, Fatih ve Yavuz Sultan Selim’e ait
k›l›çlar kuflat›lm›flt›r. Padiflahlardan tek ba-fl›na
‹slâm ulular›n›n k›l›çlar›n› kufla-nanlar oldu¤u
gibi, bunlar›n yan›s›ra cedlerinin k›l›çlar›n› da
dahil ederek iki k›l›c› bir arada kuflananlar da ol-
mufltur. Bu hareket tarz› ile iki önemli mesaj ve-
rilmek istenmifltir. Bu mesajlardan birincisi, Ha-
life-i Müslimin yani Müslümanlar›n Halifesi ve
(Z›llullah-› fil Âlem ve fil Arz = Allah›n Alemde
ve yeryüzündeki gölgesi) olarak bütün ‹slâm
Dünyas› üzerinde söz sahibi oldu-¤unu vurgu-
lamak, ikincisi ise ‹mpara-torluk s›n›rlar› içeri-
sinde yaflayan halklar›n eskiden oldu¤u gibi yi-
ne Hane-dân-› Âli Osman hükümranl›¤›nda bu-
lundu¤unu güçlü bir flekilde yinelemek amac›n›
gütmektedir. 

Sonuç olarak Taklid-i Seyf konu-sunda din
için, devlet için, millet için felsefesini bütün bir
Eyüp Sultan bölgesini kutsal bir mekân haline
getirerek ilan eden; Devletin ve buyurma yetki-
sini elinde bulunduran padiflah›n güç ve kudre-
tini ve hükümranl›¤›n› topluma kabul ettirerek,
yönetenle yönetilen aras›nda kurulan sayg›n bir
ba¤ ve hatta daha da ötesi kutsal bir antlaflmad›r
diyebiliriz. 
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YÂ VEDÛD,
EYÜP SULTAN ‹LÇES‹N‹N YOK ED‹LEN

TAR‹H‹ B‹R MAHALLES‹N‹N
DÜNÜ VE BUGÜNÜ

Süleyman Faruk GÖNCÜO⁄LU

‹stanbul Üniversitesi Türkiyat Araflt. Enst, Türk Sanat› Ana Bilim Dal›,
Araflt›rma Görevlisi. 1972 ‹st. do¤umlu. ‹lk orta lise tahsilini ‹stanbul’da tamamlad›.
Atatürk Üniv. Edeb. Fak. Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. Çal›flmalar›n› semt tarihleri

üzerine yo¤unlaflt›ran Göncüo¤lunun çeflitli periyotlarda yay›nlanm›fl makaleleri bulunmakta.
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Haliç Surlar› d›fl›nda küçük yerleflmelerden

biri olarak yer alan Ya Vedûd Mevkii, güney

Haliç k›y›s› üzerinde, Ayvansaray Surlar›’n›n

bitiminden itibaren Eyüp Semti cihetinde Def-

terdar mahallesi’ne kadar ki olan Co¤rafyay›

kapsayan yerleflime sahip bir mahalle idi.

Güneyde Ayvansaray Surlar› ile kuzeyde

do¤al bir tepe aras›nda kurulmufl olan Ya Ve-

dûd mahallesi’ni do¤u da ise Haliç’e paralel

uzanan ve çeflitli dönemlerde doldurularak ge-

niflletilmifl k›y› kuflat›r.1

Bizans döneminde önemli bir yerleflmenin

görülmedi¤i bu bölge XII. yüzy›ldan itibaren

önem kazanarak geliflmektedir.2 ‹mparatorlar›n

deniz yolu ile geldiklerinde Sur içine girifl ola-

rak kulland›klar› afla¤› Blakhernai yani Ayvan-

saray’dan Haliç’e aç›lan “Blakhernai kap›s›” ve-

ya ‹mparator kap›s› olarak ta bilinen3 Ya Vedûd

bölgesine aç›lan bir sur kap›s› bulunmaktayd›.

Bu sur kap›s›n›n bölgedeki önemi yan›nda Ha-

liç’ten Blakhernai kap›s›na ulafl›m› sa¤layan bu
bölgedeki koyda bir de iskele vard›.4 Ayvansa-
ray’dan bu bölgeye aç›lan imparatorluk kap›s›
d›fl›nda Ya Vedûd Mevki dinsel bir özellikle ta-
fl›yan yap›lar› ile bir nekropol bölgesiydi.

Hocam›z Semavi Eyice’ye göre Ayvansaray
surlar› d›fl›ndaki bu bölgede imparator II. Jüstin-
yanus (527-565) taraf›ndan Hz. Meryem ad›na bir
kilise yapt›r›lm›flt›r. Ayn› ‹mparator burada yine
sahilde Priskos ile Nikolaos adlar›nda bir kilise
kurdurmufltur. Prokopios “Gizli Tarih” ad› veri-
len eserinde bu yap›n›n sular alt›nda kald›¤›n›
yazar5 Yine semavi Eyice 1972 y›l›nda Ya Vedûd
Mevkii’nde infla edilen III. Haliç köprüsü’nün
hafriyat› s›ras›nda toprak içerisinden ç›kart›lan
ve halen ‹stanbul Arkeoloji Müzesi’nde bulunan
çok ince ve de¤iflik bir iflçili¤e sahip, üzerinde çe-
flitli hayvan kabartmalar› olan VII. yüzy›la ait iki
sütun bafll›¤›n›n Jüstinyonus’un burada infla et-
tirdi¤i yap›lara ait oldu¤unu söyler.

Janen Constantinople Byzantine adl› eserin-
de Ayvansaray ile Ya Vedûd aras›nda kara tara-
f›ndaki surlarla, Haliç k›y›s›ndaki surlar›n birlefl-
ti¤i köflelerden bir duvar›n Haliç’e do¤ru uzand›-
¤›n› ve k›y› parças›n› Ya Vedûd bölgesinden ay›r-

Tarihsiz ve imzas›z olan, Yâ Vedûd bölgesini gösteren Fran-
s›zca Pertevifl haritas› 20. yüzy›l›n ilk çeyre¤i içerisinde yap›l-
m›fl olmal›d›r. Cahit Kayra, Eski ‹stanbul’un Eski Haritalar›,
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Kültür ‹flleri Daire Baflkanl›¤›
Yay›nlar›, No.1, ‹stanbul 1990, s.31.

1970 y›l›na ait Yâ Vedûd bölgesini gösteren vaziyet plan›.
(S.F. Göncüo¤lu Arflivi)

1934 ‹stanbul fiehir Rehberinde, Fatih ‹lçesi Eyüp Sultan Na-
hiyesine ba¤l› olan Yâ Vedûd Mahallesi’nin plan› görülmek-
tedir. 

Yâ Vedûd Ayvansaray bölgesini gösteren vaziyet plan›
(Eyice)

1. VI. yüzy›lda imparator
Jüstinanus’un (527-
565)Haliç surlar› d›fl›nda su
k›y›s› üzerinde yapt›rd›¤›
Meryem ad›na olan kilise ile
yine ayn› bölgede temelleri
k›y›n›n ötesinde iddial›
olarak infla ettirdi¤i Priskos
ile Nikolaos kilisesine ait
oldu¤u ileri sürülen yap›
parçalar› III. Haliç köprüsü
hafriyat›nda k›y›dan çok
içeride olan flimdiki Yâ
Vedûd Türbesi civar›nda
bulunmufltur. Bugün mev-
cut olmayan ve kay›tlarda
geçen Blakhernai Saray›’na
giden imparatorlar›n kul-
land›¤› iskelenin buradaki
koyda yer al›fl› bize bir bilgi
vermekle beraber bölgenin
sahip oldu¤u e¤imli
topografik yap›s›ndan kay-
naklanan erozyon ile 18.
yüzy›lda infla edilen sahil
saray› ve yal›lar için yap›lan
k›y› fleridini düzenleme
çal›flmalar› yan›nda 20.
yüzy›l bafl›ndan itibaren
burada infla edilen fab-
rikalar›n arazi kazanmak
için k›y› doldurmalar›yla
bölgenin topografyas›
de¤iflmifltir. 

– Dirimtekin, Feridun,
Fetihten Önce Haliç Surlar›,
‹stanbul Enstitüsü, ‹stanbul
1956, sayfa 7-8.

– Eyice, Semavi, “Tarihte
Haliç”, ‹TÜ Haliç
Sempozyumu 10-11 Aral›k
1975, ‹stanbul 1976, sayfa
265-266.

2. Eyice, Semavi, “Tarihte
Haliç”, ‹.T.Ü. Haliç
Sempozyumu 10-11 Aral›k
1975, ‹stanbul 1976, sayfa
265.

3. Eyice, Semavi, “Tarihte
Haliç”, ‹.T.Ü. Haliç
Sempozyumu 10-11 Aral›k
1975, ‹stanbul 1976, sayfa
265.

Daha sonraki bilinmeyen bir
tarihte örülerek kapat›lan
flehrin esas kap›lar›ndan biri
olan Blakhernai kap›s›
Ayvansaray bölgesinin
Haliç’e aç›ld›¤› sur kap›s› idi. 

4. Eyice, Semavi, “Tarihte
Haliç”, ‹.T.Ü. Haliç
Sempozyumu 10-11 Aral›k
1975, ‹stanbul 1976, sayfa
265.
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d›¤›n› yazar. Sur dibinde bu duvar üzerinde ksi-
loporta” (xylopocte) adl› bir tahta kap› oldu¤unu
belirtmektedir. Mortman bu kap›n›n kozmidyon
yani Eyüp’e sahilden ulafl›m› sa¤layan kap› oldu-
¤unu söyler. Ad› geçen bu kap› ve duvar›n uzun
bir süre varl›¤›n› sürdürdü¤ü ve sonunda 1868
tarihinde de y›kt›r›ld›¤› bilinmektedir.6

Yâ Vedûd Mahallesi’nin yer ald›¤› ‹stan-
bul’un Haliç surlar›n›n en uç noktas› olan bu
bölgenin bir nokropol olarak kullan›ld›¤›n› III.
Haliç köprüsü inflas›nda ortadan kald›r›lan
Tokmak Tepe Fetih Mezarl›¤›’n›n bulundu¤u
toprak alt›ndan küçük ölçülerde tonozlu sera-
mik kapl› veya içi boyal› mezar odalar›n›n ç›k-
m›fl olmas› ispatlar niteliktedir. bölgede köprü
faaliyetini yürüten karayollar› Genel Müdürlü-
¤ü’nün buradaki görevli mühendisi olan Aslan
Ölçgen’in ifadesine dayanarak ö¤renebildi¤i-
miz bu bilgilar ise belgelemede ortadan kald›-
r›lm›flt›r. 

15. yüzy›l vakfiyelerine dayanarak yap›lan
tesbitlere göre Sur d›fl›nda ilk iskân yeri olan
bölgede (Osmanl› döneminde) yerleflimin bafl-
lamas› ve Türk-‹slam özelliklerinin oluflumu ise
bir k›ssaya dayand›r›lmaktad›r. K›ssa ile bera-
ber bir yönden de Bizans dönemindeki nekropol
özelli¤inin halen de devam etti¤ini görmekte-
yiz. Evliya Çelebi’nin anlat›m›na göre, Buharal›
bir eren olan fieyh Abdûl-Vedûd ‹stanbul’un
Fethi s›ras›nda Bizans ‹stanbul’unda yaflamakta
olup Ayasofya’da ibadet ile meflguldür. Allah’›n
(c.c) sevgili kulu fieyh Abdülvedûd’ün yüzü su-
yu hürmetine de ‹stanbul bir türlü feth edileme-
mektedir ki fieyh Abdülvedûd vefat etti¤inde
ise kuflatman›n ellinci günüdür. Ve ‹stanbul

Feth edilir. K›ssa flöyle devam eder:

‹stanbul’un fethini takip eden cuma günü,
Sultan Mehmed Han Ayasofya’y› gezip seyre-
derken, “Terler Direk” denilen bir yerden ilâhi
bir nurun parlad›¤›n› görürler ve oraya giderler.
Görürler ki, ilahi nurla kapl› beyaz bir vücud
k›bleye dönük olarak yatmaktad›r. Nurlu gö¤-
sünde k›rm›z› su ile Yâ Vedûd ad› yaz›l›d›r. Ha-
len Ak fiemseddin, Sivâsî Kara fiemseddin ve
Yetmifl aded büyük evliya buyurdular ki:

“‹flte padiflah›m, ‹stanbul’un elli günde feth
olunmas›na sebep bunlar idi. Allah’›n hikmeti

Yâ Vedûd Camii, (Göncüo¤lu, S. Faruk Aral›k 1996)
1972 y›l›nda III. Haliç köprüsünün inflaat› s›ras›nda y›k›lma-
dan önce Yeni Mahalle Camii ve Hac› Mehmet A¤a Çeflmesi
görülmektedir. (Kâz›m Zaim Arflivi)

Hac› Hüsrev (Yeni Mahalle) Camii ile Hac› Mehmed A¤a ve
Mehmed A¤a Çeflmelerinin Yeni yerlerine tafl›nmadan önce
eski yerlerinde harap bir vaziyette iken (fiubat 1996 S.F.
Göncüo¤lu)

5. Eyice, Semavi, “Tarihte
Haliç”, ‹.T.Ü. Haliç
Sempozyumu 10-11 Aral›k
1975, ‹stanbul 1976, sayfa
267.

6. A.D. Mordtmann; Die
Hafenquartiere Von
Byzanz, “Mitteilungen des
Deutschen Excursions-
clubs”, I. Seri, Say› 3 (1891),
Sayfa 1-24; R. Sanin;
Constontinaple Byzintine,
Poris 1950, sayfa 268;
Dirimtekin, Feridun;
Fetihten Önce Haliç surlar›,
‹stanbul Enstitüsü, ‹stanbul
1956, sayfa 11; Eyice,
semavi, “‹stanbul’da ‹hmal
Edilmifl Tarihi Bir Semt
Ayvansaray, TAÇ, ‹stanbul
Nisan 1987, cilt 2, say› 5,
sayfa 34.
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ile ‹stanbul’un fethini rica edip o gün ruh teslim
eden bu meczubudur ki, daha önce padiflah›m›-
z› haberdar etmifltik” dediler.

Hemen bütün bilginler ve salihler ve Faz›l-
lar, onun mübarek cesedini y›kamak istediler. O
an Ayasofya’n›n “Terler Direk” taraf›ndan,
“Merhum Y›kanm›flt›r, hemen defn edin” diye
bir ses geldi. sonra bütün fleyhler Yâ Vedûd Sul-
tan’›n nâfl›n› tabuta koyup. Onu flehid kap›s›na
gömmek için yola ç›kt›klar›nda tabutu tafl›yan-
lar kendilerini Eminönü iskelesinde buldular.
Oradan bir kay›¤a bindiler. Kay›k kürek ekme-
den ve yelken açmadan kendi kendine gidip
Ebâ Eyyûb Ensari hazretlerinin yak›n›nda dur-
du. Tabut Allah’›n emri ile hemen kay›ktan ç›-
k›p orada kaz›lm›fl, bir mezar›n bafl›nda durdu.
mezardan “Yâ Vedûd” sesi gelmektedir. Sonra
mübarek nâfl› o mezara defnettiler.7

Bu k›ssada önemi bir kez daha vurgulanan
fieyh Abdülvedûd’un gömülü oldu¤u bu yer
‹stanbul’un Fethine uzanan Fetih flehitlerinin

topluca gömülü oldu¤u bir mezarl›kt›. Tok-

mak Tepe ad› verilen ve do¤al bir yükseltiden

meydana gelen Haliç’e hakim tepenin do¤u

ete¤i üzerinde bu tarihi mezarl›¤›n devam› da

olanYâ Vedûd Mezarl›¤› ve Türbesi yer almak-

tayd›.

Yâ Vedûd Mahallesi olarak ele ald›¤›m›z

Ayvansaray surlar› ile III. Haliç köprüsü aras›n-

daki bu co¤rafi mevkii ‹stanbul’un tarihi bir me-

zarl›k bölgesi olmakla beraber bir yerleflim yeri

idi.  sur dibi, bostan çevresi ve tarihi mezarl›¤›n

yer ald›¤› tepenin Haliç’e do¤ru olan ete¤inin

bitiminden itibaren k›y› boyunca uzanan Yâ Ve-

dûd mahallesinde ortadan kald›r›ld›¤› 1972 y›l›-

na kadar ki olan s›n›rlar› dahilinde 2 mescid, 2

tekke, 2 mezarl›k, 2 hamam, I s›byan mektebi, 2

kara kol binas›, 2 su terazisi, 2 de¤irmen, 2 iske-

le, I depba¤hane, bir un ve bulgur fabrikas›, 2 su

dolab› ve 8 çeflme bulunmakta idi.

Ayvansaray surlar›n›n bitiminden itibaren

1972-74 y›llar› aras›nda infla edilen III. Haliç köprüsü nede-
niyle istimlak edilerek ortadan kald›r›lan Yâ Vedûd Mahalle-
si’nin 1969’daki görünüflü (S.F. Göncüo¤lu Arflivi)

20. yüzy›l›n bafllar›nda Yâ Vedûd Mahallesi ve Tokmak Tepe
Mezarl›¤›. (Ahmet Eken, Kartpostallarda ‹stanbul, ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi Kültür ‹flleri Daire Baflkanl›¤› Yay›n›,
‹stanbul 1992, s. 30

1970 y›l› bafllar›nda Yâ Vedûd Mahallesi görülmektedir. Yâ
Vedûd Mahallesi’nin güneyinde Mahalleye paralel olarak Ay-
vansaray surlar› uzanmaktad›r. (Hayri Fehmi Y›lmaz Arflivi)

7. Evliya Çelebi,
Seyahatname, Üç Dal
Neflriyat, ‹stanbul 1993, cilt
I-II, sayfa 76-77.

Yâ Vedûd Mahallesi’nin 1930’lu y›llara ait foto¤raf›nda, solda
Yâ Vedûd Mezarl›¤› görülmekte olup, s›n›rlar› günümüzdeki
Eyüp-Defterdar Caddesinin yar›s›na kadar uzanmaktayd›.
Sa¤da ise Yâ Vedûd Camii’nin minaresi ve mahallede yer alan
yap›lar› görmekteyiz. (Necdet ‹flli Arflivi).
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semtin bostan›n› da içine alan ve sur dibinden
itibaren “Kulli-i Zemin” vakf›na ait arazinin de
bulundu¤u Yâ Vedûd Mahallesi; s›n›rlar› içeri-
sinde kalan ve fetih flehitlerinin gömülü oldu¤u
tarihi Tokmak Tepe mezarl›¤› ile beraber 1972-
1973 tarihleri aras›nda  III. Haliç köprüsü’nün in-
flas› için istimlak edilerek ortadan kald›rm›flt›r.
Bir yerleflme özelli¤i art›k kalmam›fl olan Ayvan-
saray surlar›ndan Defterdar mahallesine kadarki
bu mevki üzerinde halen günümüzde de mevcut
olan köprü ve ba¤lant› yollar› infla edilmifltir.

Mahalle s›n›rlar› içerisi de bulunan camii,
çeflme, su terazisi ve türbe gibi sosyal yap›lar›n
bir k›sm› tafl›narak flimdiki yerlerine nakil edilir-
ken bir k›sm› ise tamamen terk edilerek kendi
haline b›rak›lm›fl ve buna mukabil y›kt›r›lan ve
de topra¤a gömülenler de olmufltur. 

YA VEDÛD MAHALLES‹NDEK‹

CAM‹ VE TEKKELER

Nam-› di¤er Hatice Sultan Camii olarak da
bilinen Yâ Vedûd Camii Hadikatü’l Cevami ad-
l› eserde Buhara Eren-lerinden fleyh Abdül-Ve-
dûd Hz. taraf›ndan yapt›r›ld›¤›n› ve infla tarihi-
ninde fetihin akâbindeki ilk y›llarda (1453-55)
infla ettirildi¤ini yazar. ‹lk infla tarihi kesin ola-
rak bilinmemekle beraber caminin, Haliç’in bu
k›y›s›nda Sahilsaray› bulunan IV. Mehmed’in 
k›z› Hatice Sultan (ö. 1743) taraf›ndan 1711
(H.1123) tarihinde yeniden yapt›r›ld›¤› bilin-
mektedir. 1738-39 y›llar›nda da Mescide minber
koydurularak camiye tahvil edilmifltir. 1804 y›-
l›nda ise ibadethanenin zemin kat› ve minaresi
gerisinde kalan kesimi ahflap olarak yeniden in-
fla edilmifltir. Hadikatü’l Cevami’ye göre bir za-
viye ile beraber infla ettirilmifl olan mescid, Ha-
tice Sultan taraf›ndan gerçeklefltirilen yeniden
ihya sonras›nda di¤er yap› fonksiyonlar›yla kü-
çük bir külliye haline sahip k›l›nm›flt›r. M. Baha
Tanman’›n da belirtti¤i üzere tekke fonksiyonu-
nu da içeren ibadethane Tekke-Cami özelli¤ine
sahiptir. 1965 y›l› dolaylar›nda bir yang›n sonu-
cu kâgir k›s›mlar› hariç tahrip olmufl. Yap›n›n
ahflap k›sm› ise vak›flar taraf›ndan asl›na uygun

olarak yeniden infla ettirilmifltir.8 1972-74 y›l› III.
Haliç köprüsü inflas›nda kâgir k›sm› ile girifl ka-
p›s›n›n yol seviyesi alt›nda kalan ibadethane son
olarak 1998 y›l› may›s ay›nda da bir yang›n teh-
likesi geçirmifltir. 

Bölgede bulunan ikinci bir iadethane ise
Hac› Hüsrev veya Ümmi-Hân Hatun adlar›yla
da bilinen Yeni Mahalle mescididir. Hadikatü’l
Cevami’de yaz›ld›¤›na göre Hac› Hüsrev ismi
banisinden dolay› verilmekte olup Ümmihâni
ad› ise bani Hac› Hüsrev’in k›z› Ümmihâni Ha-
tun’dan kaynaklanmaktad›r.9 ‹lk infla tarihi bi-
linmeyen mescid Haskan’a göre yap›n›n yan›n-
da yer alan 1691 (H. 1103) tarihli Mehmed A¤a
çeflmesinin inflas›ndan bir müddet evvel yap›l-
m›flt›r.10 Hadikatü’l Cevami’den ö¤rendi¤imize
göre, mescidin minberini Sadrazam Dividâr
Mehmed Pafla koydurtmufltur.

1925-1930’lu y›llar› aras›n-
da tarihçi Faz›l Ayano¤lu
taraf›ndan çekilmifl olan fo-
to¤rafta Yâ Vedûd Bostan›
görülmektedir. Cam nega-
tif olarak çekilmifl olan fo-
to¤rafta bu y›llara ait Ay-
vansaray surlar›n› da gör-
mekteyiz. (S.F. Göncüo¤lu
Arflivi)

1925-1930 y›llar› aras›nda
tarihçi Faz›l Ayano¤lu tara-
f›ndan çekilmifl Yâ Vedûd
mezarl›¤› d›fl›nda kalan
flimdiki Defterdar yolu
üzerinde bulunan harap
vaziyetteki mezarl›kta Kâ-
be örtüsü fleklinde süslen-
mifl bir sanduka lahdi par-
ças› görülmektedir. (S. F.
Göncüo¤lu Arflivi)

Yâ Vedûd Mah’allesi ile e¤-
rikap› aras›nda bulunan
Sur dibi evleri.

8. Hüseyin Ayvansarayi”,
Hadikatü’l Cevami, ‹stan-
bul 1281, cilt 2, sayfa 147

Eyice, Semavi, “‹stanbul’da
‹hmal Edilmifl Tarihi Bir
Semt Ayvansaray”, TAÇ,
‹st. Nisan 1987, c. 2, say› 55.
Sayfa 43; 

Tanman,M. Baha,
“Yâvedûd Tekkesi”
Dünden Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, ‹stanbul
1994, cilt 7, sayfa 444-45.

9. Hüseyin Ayvansarayi”,
Hadikatü’l Cevami, ‹stan-
bul 1281, cilt I, sayfa 288;
Haskan, Mehmet Nermi,
Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp
belediyesi (II. Bask›), ‹stan-
bul 1996, sayfa 90.

10. Haskan, Mehmet
Nermi, Eyüp Sultan Tarihi,
Eyüp Belediyesi (II. Bask›),
‹stanbul 1996, sayfa 90.
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Fevkâni olarak y›¤ma tafltan almafl›k duvar
örgülü olarak infla edilmifl mescidin harim ve
son cemaat yeri üst örtüsü ahflapt›.

Yâ Vedûd Türbesi ve mezarl›¤› gerisinde
Yeni Mahalle Soka¤› ile Hac› Hüsrev Camii So-
ka¤›’n›n birleflti¤i kavflak noktas›nda yer alan
mescid III. Haliç köprüsünün inflas›nda çukurda
kalm›fl, üst örtüsü y›kt›r›larak terk edilmifltir.
Cami 1997-98 y›llar›nda gerçeklefltiren III. Haliç
köprüsünün geniflletme çal›flmalar›nda as›l yeri
olan çukurda ve harap vaziyette iken ‹stanbul

Büyük fiehir Belediyesi taraf›ndan tafl›narak Ay-
vansaray surlar› önüne eski bostan yerinin bu-
lundu¤u k›sma tafl›narak tekrar infla edilmifltir.
Harap vaziyetten kurtar›lan caminin yeniden
ihyas›nda ise eski özelli¤i yans›t›lamam›flt›r.

Yâ Vedûd Tekke-Camii’den sonra mahalle
içersinde yer alan ikinci bir tekke ise “To-
mar”da11 kayd› bulunan ama isminden baflka
herhangi bir bilgiye sahip olamad›¤›m›z Tok-
mak Tepe Tekkesi Mahalle içerisinde yer ald›¤›
bilinen tarihçesi ve kimli¤i çözülememifl tekke-
lerden biridir. 

TÜRBE VE MEZARLIKLARI

Ayvansaray surlar›n›n yak›n›nda Hofl F›r›n
olarak bilinen ve 1934 ‹stanbul fiehir Rehberinde
Ya¤hane De¤irmeni olarak görülen soka¤›n
üzerinde bulunmakta olan Hz. Kâ’b (R.A) Tür-
besi mahallenin önemli ziyaretgâhlar›ndan biri
idi. Hz Kâ’b Mescidi olarak da bilinin türbenin
bir bölümünün günümüzdeki gibi önceki tarih-
lerde bir mescid olarak kullan›l›p kullan›lmad›-
¤› ise bilinmemektedir. Mahalle içerisinde, so-
kak üzerinde ev s›ralar› aras›ndaki konumunu
mahalle ile birlikte yitiren türbenin flimdiki ha-

Ya Vedûd Türbesi ve mezarl›¤› 1968. (Alman Arkeoloji
Foto¤raf Arflivi)

1996 y›l› bafllar›nda III. Haliç köprü geniflletme çal›flmalar› s›-
ras›nda mezarl›¤›n bir k›sm› üzerinden vinç geçirilmifltir. (fiu-
bat 1996)

11.Tomar› Tekaya (Tekkeler
Listesi), 1908 Meflahik Reisi
Muhyeddin Efendi. (Necdet
‹flli Arflivi)

Yâ Vedûd Türbesi’nin 1972 y›l›nda gerçeklefltirilen gü-
nümüzdeki yerine nakledilmeden önce yeni türbe yeri-
nin temelleri oluflturulurken (S. F. Göncüo¤lu Arflivi)

Yâ Vedûd Türbesi 1972 y›l›ndaki nakilden sonraki ye-
rinde görülmektedir. (1996 fiubat) 
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linden çok farkl› oldu¤u bir gerçektir.

Hakk›nda fazla bir bilgiye sahip olad›¤›m›z
türbe ile ilgili olarak 1835 tarihinde tahrip olmufl
türbe ve mescidlerin tamiri s›ras›nda ihya edil-
di¤i bilinmektedir.12

1960’l› y›llarda bir onar›m geçiren türbe
1992 y›l›nda daesasl› bir flekilde elden geçirilmifl
olup içerisine sandukadan ayr›, ahflap bir min-
ber ile mihrap yerlefltirilmifl ve içi saten boya ile
de boyanarak(!) restore edilmifltir.

Mahallenin en önemli türbesi ise bölgeye de

ismini veren Yâ Vedûd türbesi ve mezarl›¤›d›r.

Pertevniyâl Valde Sultan Vakf›’na ait olan bu

mezarl›k içerisinde yer alan ve Buhara Erenle-

rinden fieyh Abdül-Vedûd Hazretlerinin gömü-

lü oldu¤u türbeyi flimdiki haliyle Sultan Abdü-

laziz’in (1861-1876) validesi Pertevniyâl Valide

Sultan (ö. 1883) taraf›ndan 1875 (1292)tarihinde

ihya ettirilmifltir.13 Kap›s› üstündeki kitabede

“Cennetmekân Sultan Abdülaziz Han hazretle-

rinin ruh-u flerifleri için Valide-i muhteremeleri

itmam ve mamur eyledi, 1292” denildi¤ine göre,

bu levha sultan Abdülaziz’in 11 cemaziyülevvel

1293 (4 Haziran 1876) tarihindeki ölümünden

sonra yaz›lm›fl, fakat türbenin ihyas›na bafllan-

d›¤› tarih konulmufltur.14

Kareye yak›n dikdörtgen planl› kesme tafl-

tan infla edilmifl olan türbe üzerinde üç kitabe

bulunmaktad›r. Nakilden evvel türbe etraf› kes-

Yâ Vedûd Mevki’nin Ayvansaray Surlar›ndan görünüflü:
Bombofl bir arazi haline dönüflmüfl eski Yâ Vedûd
Mahallesinden geriye kalan Hz. Ka’b (R.A) Türbesi, Yâ Vedûd
camii, Vezir Süleyman Pafla su terazisi ve Yâ Vedûd
mezarl›¤›n›n bir k›sm› görülmektedir. Eski Mahalle
bostan›nda bulundu¤u bu arazi 1980’li y›llarda hal yeri olarak
kullan›lm›fl, daha sonra Haliç kollektörleri inflaat flantiye
binalar›n› bar›nd›rm›flt›r. Hac› Hüsrev camii ve Mehmed A¤a
ve Hac› Mehmed A¤a çeflmelerinin buraya tafl›nmadan önce-
si durumu görülmektedir. (S.F. Göncüo¤lu 1996)

Vezir Süleyman Pafla Su Terazisi (Göncüo¤lu, S. Faruk Ekim
1996) E¤rikap› Maksemi (Aral›k 1996)

12. Haskan, Mehmet Nermi,
Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp,
Belediyesi (II. Bask›) ‹stan-
bul 1996,sayfa 180, Tanman,
M. Baha, “Kâ’b Türbesi”,
Dünden Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, ‹stanbul
1994, c,4 sayfa 321.

13. Hüseyin Ayvansarayi,
Hadikatü’l Cevami, ‹stan-
bul, 1281 cilt II, sayfa 287;
Ünver, Süheyl; ‹stanbul’un
Mutlu Askerleri ve fiehit
Olanlar, ‹st. 1976, sayfa 125,
Haskan Mehmet Nermi,
Eyüp Sultan tarihi, Eyüp
Belediyesi (II. Bask›) ‹stan-
bul 1996, sayfa 240-41; iflli,
Necdet “Yâ Vedûd Sultan
Mezarl›¤›” Arkitekt, ‹stan-
bul, Nisan 1996, sayfa 90-91.

14. Eyice, Semavi, “‹stan-
bul’da ihmal edilmifl tarihi
Bir Semt Ayvansaray”,
TAÇ, ‹stanbul, Nisan
1987,cilt 2, say› 5, sayfa 46.

1925/1930’lu y›llar› aras›nda tarihçi Faz›l Ayano¤lu taraf›n-
dan çekilmifl olan foto¤rafta Yâ Vedûd Bostan› görülmektedir.
Cam negatif olarak çekilmifl olan foto¤rafta bu y›llara ait Ay-
vansaray surlar›n› da görmekteyiz. (S.F. Göncüo¤lu Arflivi)

Halen örülü olan ve eski Yâ Vedûd Mahallesine aç›lan Blak
hernia kap› ve 1998 y›l›nda aç›lan Belediye kap›s›.
(S.F. Göncüo¤lu Arflivi)
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me tafl bir setin üzerinde iken üç basamakl› bir
merdiven ile ulafl›lmakta idi. Empire üslubun-
daki türbe ahflap çat› ile örtülüdür.

1972 y›l›nda flimdiki yerine tafl›nan türbenin
içerisinde bulundu¤u mezarl›k da büyük bir
tahribe u¤ram›flt›r. Köprü ve yol ba¤lant›lar› ile
büyük bir k›sm›n› yetiren mezarl›¤›n kuzeyinde
ise bir fabrika iflgal etmifltir. Mezarl›k en son ola-
rak 1996 y›l› Mart-Nisan aylar›nda gerçekleflti-
ren III. Haliç köprüsü geniflletme çal›flmalar› es-
nas›nda bir k›sm›n›n nakil oldu¤u mezarl›k içe-
risinden vinç yolu aç›larak orijinal kalm›fl son
kabir yerleri de de¤ifltirilmifltir.15

Eyüp”ün eski ziyaret yerlerinden ‹stan-
bul’un ilk Müslüman Türk mezarl›¤› olan fetih
flehitlerinin gömülü oldu¤u ve do¤al bir tepe
üzerine oluflturulmufl olan Tokmak Tepe mezar-
l›¤› ‹stanbul’un mezar tafllar› bak›m›ndan en ilgi
çekici mezarl›¤› idi.16 Yanl›fl olarak “Cellât Me-
zarlar›” denilerek ifade edilen Fatih devri kübit
flahide tafllar›n›n yan› s›ra devrin yeniçeri flahi-
delerinde bulundu¤u mezarl›ktaki bu kabir tafl-
lar›n›n bir k›sm› köprü çal›flmalar› s›ras›nda
Edirnekap›’daki M›s›r Tarlas› mevkiine tafl›mak
kayd›yla nakledilerekmezarl›k tamamen orta-
dan kald›r›lm›flt›r.

ÇEfiMELER, SU YOLLARI VE

SU TERAZ‹LER‹

Bölgede bulunan sekiz çeflmeden günümü-
ze ulaflabilen Hac› Mehmed A¤a çeflmesi, nam-›
di¤er kasapbafl› çeflmesi as›l yeri olan Yeni Ma-
halle Soka¤› ile Öküz Arabalar› ç›kmaz Soka-

¤›’n›n kesiflti¤i  köfle bafl›ndan 1973 y›l›nda tafl›-
narak Yeni Mahalle mescidi yak›n›na tafl›nm›fl-
t›r.17 Günümüzde mevcut olmayan kitabesi 1820
(H. 1236) tarihli idi. yüksek hazneli çeflmenin
tu¤la kemerli üç lülesi bulunmaktad›r. Çeflme,
1998 y›l› flubat ay›nda 1973 y›l›nda tafl›nd›¤› yer-
den nakledilerek flimdiki yeni mahalle mescidi
ile Kâ’b Türbesi yak›n›na baflar›s›z bir flekilde
aniden infla edilerek tafl›nm›flt›r.

Sivri kemerli, klasik üslupta ve tafltan infla
edilmifl olup üzerinde iki kitabesi bulunan Meh-
med A¤a Çeflmesi mahallenin eski tarihli çeflme-
lerinden biridir.  Bani kitabesine göre 1690 (H.
1102) tarihli oldu¤unu ö¤rendi¤imizçeflmenin
ilk  kitabesi Hakkakzâde’ye aittir. ‹kinci kitabesi
ise Darphane Baflkatibi elhac ‹brahim Efendi ta-
raf›ndan yapt›r›lan 1762 (H. 1176) tarihli tamir
kitabesi idi.18 Halen iki kitabede çeflme üzerinde
mevcut olmay›p Haskan’›n bildirdi¤ine göre ça-
l›nan bani kitabesinden sonra ikinci kitabe 1990
y›l›nda ‹stanbul Büyük fiehir Belediyesi Park ve
Bahçeler Müdürlü¤ü taraf›ndan söktürülmüfl-

Mehmed A¤a çeflmesinin tafl›nmadan önceki eski yerinde
1997 (Hayri Fehmi Y›lmaz Arflivi)

Mehmed A¤a Çeflmesi tafl›nmadan önceki vaziyeti. 1997
(Hayri Fehmi Y›lmaz Arflivi)

Hazinedar Ustas› fiemsi Ce-
mal Usta Çeflmesi 1906
(H. 1314) tarihlidir.

1735 (H. 1148) tarihli Saliha
Sultan çeflmeyi ve su terazisi.

15. ‹flli, Necdet, “Yâ Vedûd
Sultan Mezarl›¤›” Arkitekt,
‹stanbul, Nisan 1996, sayfa
90-91.

16. Ünver, sohorl› “‹stan-
bul’un En Eski Mezarl›¤›
Hakk›nda Tokmak Tepe
Arkitakt, ‹stanbul 1950,
sayfa 110-112.

17. Haskan, Mehmed
Nermi, Eyüp Sultan Tarihi,
Eyüp Belediyesi (II. Bask›)
‹stanbul 1996, sayfa 388.

18. Tan›fl›k, ‹brahim Hilmi,
‹stanbul ‚Çeflmeleri ‹stanbul
1945, cilt II, sayfa 192;
Hüseyin Ayvansarayi,
Hadikatü’l Cevami, ‹stanbul
1281 cilt I, sayfa 288;
Haskan, Mehmed Nermi,
Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp
Belediyesi (II.Bask›) ‹stanbul
1996, sayfa 399.

19. Haskan, Mehmet,
Nermi, Eyüp Sultan Tarihi,
Eyüp Belediyesi (II.Bask›)
‹stanbul 1996, sayfa 399.
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tür.19 Çeflme 1998 y›l› bafllar› da Hac› Mehmed

A¤a çeflmesi ile beraber flimdiki Ayvansaray

surlar› yak›n›na tafl›nm›flt›r.

Günümüzde III. Haliç köprüsü ayaklar› al-

t›nda kalm›fl olan Saliha Sultan Çeflmesi ve su

terazisi Saliha Sultan’›n emri ile kethüdas› La’li

Hac› Mustafa Efendi taraf›ndan infla ettirilmifl-

tir. Befl beyitlik mermer kitabe üzerinde 1735 (H.

1148) tarihi yaz›l›d›r. Klasik üslupta infla edilmifl

çeflmenin üzerinde yükselen su terazisi ile ke-

merine kadar topra¤a gömülü olan bu su tesisin

1996 yaz›nda Prof. Dr. Örcün Bar›flta baflkanl›-

¤›nda gerçeklefltiren kurtarma kaz›s› ile k›smi

de olsa ortaya ç›kar›labilmifltir.20

Yâ Vedûd Camii’nin karfl›s›nda eski karakol

binas›na bitiflik olan 1664 (1075) tarihli Vezir Sü-

leyman Pafla Çeflmesi günümüze ulaflmam›fl

çeflmelerden biridir. Manzum kitabesinin flair

Bahti’ye ait olan çeflme III. Haliç köprüsü infla-

s›nda su terazi b›rak›larak çeflme y›kt›r›lm›flt›r.21

Su terazisi halen mevcuttur. 

1831 (H. 1273) tarihli Pertevniyal Valde Sul-

tan taraf›ndan yapt›r›lm›fl olan Valide Sultan
Çeflmesi banisi kadar kitabesi dikkat çekmekte-
dir. Çeflmenin kitabesinin yazar› Sütlüce Has›ri-
zâde Tekkesi fieyhi fieyh Ahmed Muhtar Efendi
olup hattat› ise haf›z Emin El Eyyubi’dir.22 Türk
borok üslubunun bir örne¤ini teflkil eden çeflme
halen III. Haliç köprüsü ayaklar› alt›nda bulun-
maktad›r.

Yâ Vedûd Türbesi yan›nda yeralan banisi-
nin II. Abdülhamid’in hazinedar ustas› fiemsi
Cemal Usta olan çeflme ise 1906 (H. 1324) tarih-
lidir. Fethi Çelebi Camii yak›n›ndan bulunmak-
ta iken 1957 y›l›nda mezarl›k içine getirilmifl23

olan çeflmenin teknesi bir de mezar tafl›ndan ya-
p›lm›flt›r.

Yâ Vedûd Mahallesi’nin tarihi süreci içeri-
sinde yer alm›fl olup da günümüze ulaflmayan
iki çeflmeden biri olan Pertevniyal Valde Sultan
Çeflmesi, Valde Sultan’›n bu mahallede yapt›rd›-
¤› ikinci çeflmedir. Günümüzde mevcut olan

1950’li y›ll›nda Ka’b Türbesi.

Ka’b Türbesi’nin günümüzdeki hali (20 Nisan 98)

1931 (H 1273) tarihli Pertevniyal Valde Sultan çeflmesi.

1820 (H. 1236) tarihli Hac› Mehmed A¤a çeflmesi tafl›nmadan
öncesi durumu.

20. Tan›fl›k, ‹brahim Hilmi,
‹stanbul Çeflmeleri, ‹stanbul
1945, cilt I, sayfa 196,
Hüseyin Ayvansarayi,
Mecmuâ-i Tevârih,
(Yay›nlayan Fahri Ç. derin
ve Vâhid Çubuk) ‹stanbul
1985, sayfa 126; Bar›flta, H.
Örcün ve Eyüp Sultan
Kaz›lar›: ‹stanbul Eyüp
Sultan’da 1996 Yaz› Yap›lan
Kaz› ve Yüzey
Araflt›rmalar›ndan Baz›
Yeni Bulgular” Sanatsal
Mozaik, ‹stanbul Ekim 1996,
say› 4, sayfa 20-21.

Sönmez, Neslihan, “Eyüp
Defterdar Saliha Sultan
Çeflmesi Restitüsyonu ve
Koruma De¤erlendirme
Önerisi” Eyüp Sultan
Sempozyumu, ‹stanbul
1997, sayfa 82-89.

21. Tan›fl›k, ‹brahim Hilmi,
‹stanbul Çeflmeleri, ‹stanbul
1945, Cilt I. Sayfa 84.

Haskan, Mehmet Nermi,
Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp
Belediyesi, (II. Bask›), ‹stan-
bul 1996, Sayfa 415.

22. Tan›fl›k, ‹brahim Hilmi,
‹stanbul 1945, Cilt I Sayfa
270,

Haskan, Mehmet Nermi,
Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp
Belediyesi Yay›n›, (II.
Bask›), ‹stanbul 1996, s. 403.

23. Tan›fl›k, ‹brahim Hilmi,
‹stanbul Çeflmeleri, cilt I,
sayfa 302;

Haskan, Mehmet Nermi,
Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp
Belediyesi Yay›n›, (II.
Bask›), ‹stanbul 1996, s. 392. 
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Valde Sultan çeflmesinin yap›m› esnas›nda (1856
tarihinde) bu ikinci çeflmenin de yapt›r›lm›fl ol-
du¤unu söyleyebiliriz. Valde Sultan’›n Yâvedûd
‹skelesi soka¤› ile Yâvedûd Çeflmesi Soka¤›’n›n
birleflti¤i yerde yapt›rd›¤› bu çeflmesi birincisi
kadar flansl› olmam›flt›r. 6 Temmuz 1905 tarihli
Defterdar Yang›n›nda tahrip olmufl, bunun üze-
rine 17 Nisan 1908 (15. Rebuyülevvel 1326) tari-
hinde onar›lm›fl olmas›na karfl›n 1972 y›l›ndaki
III. Haliç köprüsü inflas› imtimlak›nda ise y›kt›-
r›lm›flt›r.24

Yeni Mahalle Mescidi yak›n›nda bulundu-
¤u bilinip de günümüze ulaflmayan bir çeflme
de fiat›r Hasan A¤a Çeflmesidir. fiat›r Hasan
A¤a’n›n Ayvansaray’da Küçük Mustafa Pafla
Kilise-camii avlusunda bir çeflmesi daha var-
d›r.25

Günümüzde halen mevcut olan iki su tera-
zisinden anlafl›laca¤› üzere Yâ Vedûd mevkiin-
de bulunan çeflmelerin su kaynaklar›n›n  burada
bulunan su kaynaklar›ndandan da yararlan-
makla beraber E¤rikap› önünde bulunan k›r›k-

çeflme su tesislerin önemli kava¤›n› oluflturan
E¤rikap› makseminden sa¤lanmaktayd›.

Ayvansaray Surlar› yak›n›nda, bostan içeri-
sinde bulunan Sudolab› ise buradaki bostan›n
kullan›m› yan›nda depba¤haneninde ihtiyac›n›
karfl›lamada kullan›lmaktayd›. Bu yer üzerinde
halen tafl›narak buraya infla edilmifl olan Yeni
Mahalle Camii, Hac› Mehmed A¤a ve Mehmed
A¤a çeflmeleri bulunmaktad›r. 

Yâ Vedûd’da infla ettirilmifl  iki hamam ise
günümüze ulaflmam›flt›r. Bu iki hamamdan biri
olan Hatice Sultan Hamam› 1675 y›l›nda yapt›-

E¤rikap›’dan Yã Vedûd Mahallesi’ne do¤ru inen yokufl ve bu
yokuflun soluna düflen Tokmak Tepe Mezarl›¤›’n›n bir k›sm›
görülmekte. (Albert Gabriel, EN Turquie, Paris 1935.)

Hatice Sultan Sahil Saray›. (1. Melling. Voya¤e Pittoresque de
Costantinople et de Srives du Posphore, Paris 1819, 14.)

Yâ Vedûd Mahallesi’nin Ayvansaray surlar›na do¤ru olan
k›sm›ndan E¤rikap›’ya do¤ru görünüflü. (Albert Gabriel, En
Turquie, Paris 1935.)

Sur dibi evlerinin bulunduklar› yerin günümüzdeki hali
(Nisan 1998).

Ya Vedûd Karakolu

24. Tan›fl›k, ‹brahim Hilmi,
‹stanbul Çeflmeleri, ‹stanbul
1945, c. I, sayfa 344;

Haskan, Mehmet Nermi,
Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp
Belediyesi Yay›n›, (II. Bask›),
‹stanbul 1996, s. 403.

25. Hüseyin Ayvansarayi,
Hadikatü’l Cevami, ‹stanbul
1281, cilt I s. 288.

Tan›fl›k, ‹brahim Hilmi,
‹stanbul Çeflmeleri, c.I. s.
248.



r›lm›fl olup Haliç k›y›s›nda bulunan Sahilsaray›-
n›n bir ünitesi idi. Hamam Sahilsaray›n›n y›k›l-
mas›ndan sonra çarfl› hamam›na dönüfltürül-
müfltür. 1815 tarihinden sonrada hamam›n yeri-
ne Ayvansaray de¤irmeni infla edilmifltir.26

Semtteki ikinci hamam ise Hadikatü’l Ceva-
mi’den ö¤rendi¤imize göre Yeni Mahalle Camii
Yay›nda bulunan kerpiç hamam idi.27

SIBYAN MEKTEPLER‹

Mahallenin bilinen tek s›byan mektebi Sad-
razam Damad Nevflehirli ‹brahim pafla taraf›n-
dan saltanatta kald›¤› y›llar içerisinde (1718-
1730) yapt›r›lm›flt›r. Okulun ad›, 1875 tarihli ‹s-
tanbul S›byan Mektepleri listesinde olmad›¤›na
göre bu tarihten evvel y›k›lm›fl veya faaliyete
kapat›lm›fl oldu¤u ileri sürülür.28

KARAKOLLAR

Bölgeyi gösteren Pervetifl haritalar› ve II.
Abdülhamid Albümlerinde bulunan bir foto¤-
rafdan da ö¤renebildi¤imiz semtin karakol bi-

nalar›ndan biri kâgir di¤eri ise ahflap idi. Kâgir
olan karakol binas› Yâ Vedûd Caddesi üzerinde
Yâ Vedûd Camii karfl›s›nda Ya¤hane De¤irmeni
Soka¤› ile Yeni Mahalle Soka¤›’n›n birleflti¤i
yerde Vezir Süleyman Pafla Çeflmesi yan›nda
bulunmaktayd›. Eski Ç›nar Karakolu olarak bili-
nen karakol binas› II. Mahmud döneminde
(1808-1839) 1251/1835 tarihinde infla ettirilmifl-
tir. 1950 y›l›nda terk edilerek bu tarihten sonra
alt kat› dükkan, üst kat› ev olmak üzere kullan›l-
maya bafllayan. Karakol binas› 1972 y›l› istim-
laklar›nda y›kt›r›lm›flt›r.29

Mahalledeki ikinci karakol binas›, Yâ Ve-
dûd Caddesi üzerinde Pertevniyal Valde Sultan
Çeflmesi bitifli¤indeydi. Tek katl› ve ahflap olan
karakol binas› küçük ölçülere sahiptir. II. Ab-
dülhamid Albümlerinde bulunan bir foto¤raf-
tan da anlafl›ld›¤› üzere ahflap ve tek katl› kara-
kolhanenin  infla tarihi ise bilinmemektedir.30

‹SKELELER

E¤rikap› ve Edirnekap› yollar›ndan baflka
Haliç k›y›s›ndan da ulafl›labilen Yâ Vedûd Ma-

E¤rikap› Surlar› üzerinden Yã Vedûd Mahallesi’ne do¤ru
çekilen ve resmin sol üst köflesinde Tokmak Tepe Mezarl›¤›
görülmekte. (Alman Arkeoloji Enstitüsü Foto¤raf Arflivi)

‹stanbul’un ‹lk Fetih mezarl›¤› olan tarihi Tokmak Tepe me-
zarl›¤›n›n ortadan kald›r›ld›ktan sonraki flimdiki durumu.

Tokmak Tepe Mazarl›¤›  (Necdet Iflli Arflivi)

Tokmak Tepe Mezarl›¤›’n›n E¤rikap›’ya do¤ru olan k›sm›
(Alman Arkeoloji Enstitüsü Foto¤raf Arflivi)
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26. Haskan, Mehmet Nermi,
Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp
Belediyesi Yay›n›, (II. Bask›),
‹stanbul 1996, s. 376;

Eyice, Semavi, “‹stanbul’da
‹hmal Edilmifl Tarihi Bir
Semt: Ayvansaray” TAÇ,
‹stanbul Nisan 1987, cilt 2,
say› 5, sayfa 45.

27. Hüseyin Ayvansarayî,
Hadikatü’l Cevami, ‹stanbul
1281, cilt I. sayfa 288.

28. Haskan, Mehmet Nermi,
Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp
Belediyesi Yay›n›, (II. Bask›),
‹stanbul 1996, s. 309.

29. Haskan, Mehmet Nermi,
Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp
Belediyesi Yay›n›, (II. Bask›),
‹stanbul 1996, s. 341.

30. ‹stanbul Üniversitesi El
yazma Eserleri Kütüphanesi
II. Abdülhamit Foto¤raf
Albümü, no. 31075-31088.
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hallesi’nin Haliç k›y›s›nda iki iskelesi bulun-
maktayd›. Birincisi yolcu iskelesi olarak kullan›-
lan Yâ Vedûd ‹skelesi idi. Bu iskelenin yolu üze-
rinde Saliha Sultan Çeflmesi bulunmakta olup
‹skele yak›nda olmas›ndan dolay› bu çeflmeye
‹skele Çeflmesi de denilmekteydi. ‹kinci iskele
ise Çamur ‹skelesi denilen Eyüp çömlekçili¤in-
de kullan›lmak üzere ‹stinye’den getirtilen kilin
Eyüp’e ulaflt›r›ld›¤› iskele idi. Bu iskele yolu
üzerinde Pertevniyal Valde Sultan çeflmesi bu-
lunmaktayd›.31

S‹V‹L YAPILAR VE HAT‹CE

SULTAN SAH‹L SARAYI

1814-1815 y›llar›nda yaz›ld›¤› bilinen Bofl-
tanc›bafl› Defteri’nde Yâ Vedûd Bölgesi ile ilgili
olarak, Yâ Vedûd iskelesi ve bu iskelenin bitifli-
¤inde Sad›k A¤a’n›n yal›s›ndan itibaren defter-
dar iskelesine kadar Haliç’in bu k›y›s›nda yal›lar
birbirini takip etmektedir. Ayvansaray taraf›nda
s›ral› olan yal›lar ise flöyleydi: Karaa¤aç Ustas›-
zâde Ahmed efendi hanesi, Sab›k Bosna Molla-
s›’n›n yal›s›, Bezircibafl› Salih Efendi’nin yal›s›
ve kay›khanesi son olarak ta Kasap Mustafa’n›n
yal›s›d›r.32

1776 tarihinden 1786 y›l›na de¤in burada
varl›¤› bilinen, IV. Mehmed’in (1648-1687) k›z›
Hatice Sultan’a (ö.1743) ait bir Sahil Saray› bu-
lunmaktayd›. Bu Sahil Saray› ile ilgili ilk olarak
‹stanbul’a iliflkin gravür çal›flmalar› yapm›fl olan
Mimar-Ressam Antoine Ignace Melling (1763-
1831)’e ait 1806 bask› tarihli bir Haliç betimle-
mesinde bu sahilsaray›n› görmekteyiz. 1814-
1815 tarihli Bostanc›bafl› Defterinde Yâ Ve-

dûd’daki Saray hamam›n›n yan› bofl arsa olarak
gösterilmektedir. Sahil Saray›n›n  1806 ile 1814
tarihleri aras›nda ya yanm›fl veya y›k›lm›fl oldu-
¤undan ortadan kalkm›fl oldu¤u düflünülebilir.
Melling’in gravürüne göre Hatice Sultan Sahil-
saray›’n›n önünde kay›khane gözleri s›rala-
nmakta ve yal›n›n ancak bir kat› kay›khane üs-
tünden suyu görmektedir. Ayr›ca Fr. Kauffer ta-
raf›ndan yap›lm›fl 1786 tarihli ‹stanbul plan›nda
Ayvansaray surlar›n›n d›fl›nda Yâ Vedûd bölge-
sinde gösterilen sahilsaray›n› 1821 tarihli J. Von
Hammer’in kitab›na ek olarak yer alan ‹stanbul
plan›nda da Hatice Sultan Sahil-Saray›’n› gör-
mekteyiz.33

Hakk›ndaki kerameti ‹stanbul’un Fethine
kadar dayanan, Evliya Çelebi’nin anlat›m›yla
vefat› ve cenazesinde görülen di¤er kerametler-
le de ‹stanbul halk›n›n gönül sultan› fieyh Ab-
dülvedûd Dede’nin (Halk a¤z›nda Yâ Vedûd’a
dönüflmüfltür) türbesinin burada bulunmas›n›n
bölgeye verdi¤i önem yan›nda Sahabeden Mu-
hammedü’l El Ensari hazretleri ile Ebu fieybetü’l
H›dri’nin kabirlerinin buraya verdi¤i kudsiyet
d›fl›nda mahallenin di¤er bir özelli¤ini olufltu-
ran ‹stanbul’un ilk fetih mezarl›¤›n›n burada yer
al›fl› Yâ Vedûd bölgesini ‹stanbul’un Sur d›fl›n-
da yer alan önemli bir mezarl›k bölgesi meyda-
na getirmesini sa¤lam›flt›r. 19. yüzy›l ortalar›na
kadar Sahilsaray› ve yal›larla da dolu olan Ha-
liç’in bu k›y›s›n›n mezarl›klar yan›nda bir sayfi-
ye yeri olarak da kullan›ld›¤›n› görmekteyiz. Ba-
l›khane Naz›r› Ali R›za Bey’in eserinden ö¤ren-
di¤imize göre, gül mevsiminde Yâ Vedûd sem-
tinde flafakla  bafllayan gül pazar› kurulmakta

1960’l› y›llar›n sonunda Yâ Vedúd Bostan›’n›n görünüflü 1970’li y›llar›n bafllar›nda Yâ Vedúd’da bulunan Dakik Un
Fabrikas› y›k›l›rken.

31. 1934 ‹stanbul fiehir
Rehberi, Hüseyin
Ayvansarayî, Mecmuâ-i
Tevarih, Yay›nlayan: Fahri
Ç. Derin ve Vâhid Çubuk,
‹stanbul 1985, s. 124.

32. Koçu, Reflad Ekrem,
“Bostanc›bafl› Defterleri”,
‹stanbul Enstitüsü Dergisi,
‹stanbul 1950, cilt IV, Sayfa
39-40.

33. I. Melling, Voyage
Pittoresque de
Constantinople et des rives
du Bosphore, Paris 1819,
levha 14, Eyice, Semavi,
“‹stanbul’da ‹hmal Edilmifl
Tarihi bir Semt: Ayvansaray”
TAÇ, ‹stanbul, Nisan 1987,
cilt 2, say› 5, s. 37; Gören,
Ahmed Kamil, Geçmiflten
Günümüze Ayvansaray”
Eyüp Sultan Sempozyumu
I, Eyüp Belediyesi ‹stanbul
1997, sayfa 160-161.
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olup bu gül pazar› Yâ Vedûd Mahallesi’nde
mevsim boyunca devam etmekteydi.34 Eyüp’e
ziyarete gelen halk›n Tokmak Tepe’ye u¤raya-
rak (Halk aras›nda Tokmak Baba ismi ile de ifa-
de edilmekteydi.) Dullar› ve genç k›zlar› da yan-
lar›nda getirerek tepeye do¤ru “Ya k›smet” diye
kofltururlard›.35 20. yüzy›ldan itibaren atölyeler

ile küçük çapta fabrikalar›n h›zla yer almaya
bafllad›¤› bölgede 19. yüzy›l öncesine kadar da-
yanan Ayvansaray surlar› dibinde bulunan deb-
ba¤hane ile  Ayvansaray De¤irmeni bölgenin ilk
sanayi kurulufllar›yd›lar. Ayvansaray De¤irme-
ni, 19. yüzy›l›n ikinci çeyre¤i içerisinde y›k›lm›fl
olan Hatice Sultan Saray›’ndan geriye kalan Sa-
ray Hamam› yerine 19. yüzy›l ortalar›nda infla
edilmiflti. Ayvansaray Surlar› ile tokmak Tepe
aras›nda kalan düz arazide ise bölgenin bostan›
olup bostan içerisinde yer alan su dolab› bosta-
n›n sulanmas› yan›nda debba¤haneye de su sa¤-
lamaktayd›. 20. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren kü-
çük çapl›da olsa Yâ Vedûd Mahalesi’nin Defter-
dar’a do¤ru olan k›s›mlar›nda gemi söküm atöl-
yeleri ile imalathaneler oluflmaya bafllam›fl-
, bölgenin özelli¤ini bozacak düzeyde olmayan
bu sanayileflme 1970 y›l› köprü istimlaklar›ndan
sonra bu bölge fabrika ve atölyelere terk edil-
mifltir.

Büyük bir k›sm› vak›f olan mahallenin yine
vak›f kay›tlar›nda yer alan bostan› 22.5.1951 ta-
rihinde 81.770 lira k›ymet biçilerek sat›l›¤a ç›-
kart›lmas› bölgenin Haliç k›y›s› hariç 16. yüzy›l-
dan beri bozulmam›fl dokunana ilk müdahale
teflebbüsü olmufltur. 1970’li y›llar›n bafllar›na
gelindi¤inde ise Haliç üzerine kurulacak olan
III. Haliç köprüsünün bat› ba¤lant› yollar›n›n Yâ
Vedûd Mahallesi ve Tokmak Tepe Fetih mezar-
l›¤› üzerine infla edilecek olmas› bölgenin tarihi
dokusunun yok olmas›na sebep vermifltir. Köp-
rü inflas› için gerekli gereksiz y›k›mlar sonucu
bölge günümüzdeki so¤uk görünüfllü bir sur d›-
fl› bölgesi haline dönüfltürülmüfltür.

20. Yüzy›l›n bafllar›nda Yâ Vedûd Mahallesi’nin görünüflü
(Belediye Arflivi’nden)

20. Yüzy›l bafllar›na ait, Eyüp’ten Ayvansaray’a do¤ru olan
panoraman›n sa¤ üst köflesinde, a¤açl›klar gerisinde,
yukar›ya do¤ru yükselen Tokmak Tepe mezarl›¤› görülmek-
tedir. A¤açl›kl› k›s›m ise Yâ Vedûd Mahallesi’nin bulundu¤u
yerdir. Ayvansaray surlar›na yak›n Haliç k›y›s›nda yer alan,
Semerdan çat›l› büyük bina Dakik un fabrikas›d›r.

Panoramadan al›nan ayr›nt›da görülen Yâ Vedûd
Mahallesi’nin Haliç su yolu boyunca yer alan k›y›s› üzerined
yal›lar görülmektedir.

Günümüzde Yâ Vedûd (S.F. Göncüo¤lu, May›s 1998)

34. Bal›khane Naz›r› Ali
R›za Bey, Bir Zamanlar
‹stanbul, Haz›rlayan Niyazi
Ahmet Bano¤lu Tercüman
1001 Temel Eser, No.11,
‹stanbul s. 62

35.  H. fiehsuvaro¤lu,
As›rlar Boyu ‹stanbul,
Cumhuriyet Gazetesi Eki,
‹stanbul, 1953, 117.
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Prof. Dr. Filiz Çal›fllar YEN‹fiEH‹RL‹O⁄LU

1968 y›l›nda, ‹stanbul Arnavutköy Amerikan K›z Koleji’ni bitirdi. Paris Sorbonne Üniversite-
si’nde Sanat Tarihi alan›nda lisans, yüksek lisans ve devlet doktoras› yapt›. 1976 y›l›ndan beri
Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde ‹slam Sanat› ve Osmanl› Sanat› konusunda

ders vermekte ve tez yönetmekte. 1991 y›l›ndan beri profesör olarak görev yapmakta.
1986 y›l›nda A¤a Han ‹slam Mimarisi Program› kapsam›nda ABD-Harvard Üniversitesi’nde

Mustafa Kemal Misafir Ö¤retim üyesi olarak ders vermifltir. Yay›nlanm›fl kitaplar› bulunan
Yeniflehirlio¤lu ayr›ca yurtiçi ve yurtd›fl›nda birçok meslek dergisinde Osmanl› Sanat› üzerine
yaz›lar yazm›flt›r. Ulusal ve uluslararas› birçok toplant›da bildiri sundu. Ulusal ve uluslararas›

ödül sahibi olan Yeniflehirlio¤lu uluslararas› projelere kat›lmaktad›r ve 1993 y›l›ndan beri de
“Tekfur Saray› Osmanl› Çini F›r›nlar› ve Eyüp Çömlekçiler Bölgesi” yüzey araflt›rmas›,

sondaj ve kaz› çal›flmalar›n›n bilimsel baflkanl›¤›n› yürütmekte.

EYÜP ÇÖMLEKÇ‹LER MAHALLES‹

ARAfiTIRMALARI



Eyüp Çömlekçiler Mahallesi olarak bilinen
bölgede, T.C. Kültür Bakanl›¤› An›tlar ve Müze-
ler Genel Müdürlü¤ünün izni ile sürdürdü¤ü-
müz yüzey araflt›rmas› ve kaz› çal›flmalar› 1993
y›l›ndan beri devam etmektedir.1 Bölge’de 1995
y›l›nda Türk ve ‹slam Eserleri Müzesi ile kat›-
l›ml› kaz› çal›flmalar› yap›lm›flt›r. Müzeyi Cihat
Soyhan temsil etmifltir. 1996-1998 y›llar› aras›n-
da ara verilen çal›flmalara 1999 y›l›nda devam
edilmifltir. Araflt›rmalara Eyüp Belediyesi mad-
di ve manevi destek vererek yard›mda bulun-
mufltur. Çal›flmalar›m›z önümüzdeki y›llarda
da devam edecek ve monografik bir yay›nla ge-
nifl kapsaml› olarak bilim dünyas›na sunulacak-
t›r. Ele geçen buluntular Türk ve ‹slam Eserleri
Müzesinde korunmaktad›r. 1993-1995 y›llar›
aras›ndaki çal›flman›n sonuçlar› 1994 ve 1995
T.C. Kültür Bakanl›¤› Kaz› ve Araflt›rma sonuç-
lar›nda sunulmufl ve metin olarak da 1996 y›l›n-
da yay›nlanm›flt›r.2

AMAÇ:

‹stanbul Çömlekçili¤i üzerine bafllatt›¤›m›z
araflt›rma projesinin bir parças› olan Eyüp Çöm-
lekçiler Mahallesi’ndeki çal›flmalara belirli
amaçlarla baflland›. Birincisi bu konuda yap›l-
m›fl hiç bir çal›flma yoktu. XVII yy.’da Evliya Çe-
lebi ile Kömürcüyan, XVIII yy.’da da ‹ncici-
yan’›n yazd›klar› d›fl›nda bilgiler son derece s›-
n›rl›d›r.3 Geçmiflte burada üretim oldu¤unu ka-
n›tlayan tarihi ve arkeolojik çal›flmalar bulun-
mamaktad›r. Mahalle, sosyal ve ekonomik tarih
bak›m›ndan da incelenmemifltir. Oysa, son çöm-
lekçi atölyesinin 1936’da kapand›¤› ve çömlek

üretiminin yaklafl›k XV. yy. sonundan beri var
oldu¤unu bildi¤imiz bu mahallede, üretim de-
vaml›l›¤›n› sa¤layan etkenler acaba nelerdi? Ne
tür çömlek tipleri üretiliyordu? Evliya Çele-
bi’nin sözünü etti¤i çömlekçi atölyelerini bul-
mak olas› m›yd›? Yine Evliya Çelebi’nin Çöm-
lekçiler Attar› (esnaf›) olarak tan›mlad›¤› grup
neler satmaktayd›? ‹çine su konunca leziz bir tat
veren çömlekler acaba ne tür kaplard›? Günü-
müz araflt›rmac›lar›n isimlendirdi¤i, beyaz ha-
murlu olarak XV. yy’da üretilen Haliç ‹fli4 çini
grubu ile, baz› araflt›rmac›lar›n Haliç’te üretildi-
¤ini savundu¤u Eser-i ‹stanbul5 porselenleri
acaba bu mahallede mi üretilmekteydi? Amac›-
m›z, buluntulardan yola ç›karak sadece ‹stanbul
Çömlekçili¤inin önemli bir merkezi olan bölge-
deki üretimi tan›mlamak de¤il ayn› zamanda bu
üretimin devaml›l›¤›n› sa¤layan nedenler, ör-
gütlenme modeli ile sosyal ve
ekonomik koflullar› da araflt›r-
mak olmufltur.

ARAfiTIRMA ALANI

VE YÖNTEM:

Onbeflinci yüzy›l sonundan
beri arfliv belgelerine göre var
oldu¤u bilinen Çömlekçiler Ma-
hallesi6 kapsam›nda inceleme
yapt›¤›m›z ana merkezler Çöm-
lekçiler Caddesi, Çömlekçiler
Arkas› sokak, Arpac› Hayrettin
Sokak, Künkçü ç›kmaz› ve bu
sokaklar›n çevreleri olmufltur.
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Resim 1. Atölye I’in belirlendi¤i çukur 1994
Resim 2. Atölye I’de S›rs›z seramik parçalar›n›n bulundu¤u
toprak-1994

1. Bu çal›flmalara Prof. Dr.
Ebru Parman, Prof. Dr.
Baha Tanman ve Doç. Dr.
Nergis Günsenin’le
bafllanm›flt›r.

2. Filiz Yeniflehirlio¤lu,
“‹stanbul-Tekfur Saray›-
Osmanl› Dönemi Çini
F›r›nlar› ve Eyüp
Çömlekçiler Mahallesi
Yüzey Araflt›rmalar›,” T.C.
Kaz› ve Araflt›rma
Sonuçlar› Toplant›s›,
Ankara, 1996, s. 535-566.
“Çömlekçilik” maddesi,
Dünden Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, Tarih Vakf›
Yay›n›, ‹stanbul, 1995.

3. Bkz. y.a.g.m.

4. Filiz Yeniflehirlio¤lu,
“Haliç ‹fli” maddesi,
Dünden Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, Tarih Vakf›
Yay›nlar› ‹stanbul, 1995.

5. Filiz Yeniflehirlio¤lu,
“Eser-i ‹stanbul” maddesi,
Dünden Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, Tarih Vakf›
Yay›nlar› ‹stanbul 1995.

6. Halil ‹nalc›k, “Eyüp
Mahalleleri”, Eyüp
Sempozyumu, Tarih Vakf›
Yay›nlar›, 1994.

Resim 3. Atölye II’nin yeri
1994.
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Eyüp’te bulunan malzemenin benzerleri Tekfur

Saray›n’da ayn› zamanda yapt›¤›m›z çal›flmalar-

da da ele geçmifltir. Böylece, daha önce Saraçha-

ne kaz›lar›7 sonucunda “19 yüzy›l kaba ‹stanbul

çömle¤i” olarak tan›mlanan imalat›n Eyüp ima-

lat› oldu¤u ilk kez taraf›m›zdan belirlenmifltir.

Kent arkeolojisi, ören yeri arkeolojisine

oranla farkl› noktalara dikkat edilmesi gereken

bir aland›r.

Birincisi, araflt›rma yap›lan alanlarda yerle-

flim vard›r, yani evler, dükkanlar mevcuttur. Bu

nedenle istenilen yerde, istenilen sondaj araflt›r-

mas›n› yapmak her zaman olas› de¤ildir. Bofl bir

alanda bulunan bir veriyi yerleflim nedeniyle ta-

kip edebilmek zordur. Örne¤in, aile taraf›ndan

kesin olarak yeri belirtilen bir atölyenin üzerin-

de bugün hurdac› deposu bulunmaktad›r. Bu

nedenle araflt›rmalara o yönde devam etmek

flimdilik olanaks›zd›r. ‹kincisi, bofl alanlar veya

bahçelerde yap›lan yüzey araflt›rmalar› için ev

sahiplerinin onay› gerekir. Üçüncü olarak, yap›-

laflma olan yerlerde toprak çok at›lm›fl demektir.
Bu durum özellikle yollar için geçerlidir. Geli-
flen teknolojiler gere¤i ve Belediyecilik hizmetle-
rinin geliflmesiyle 19 yy. sonundan itibaren ma-
halleye döflenen su, havagaz›, elektrik tesisatlar›
ile bunlar›n zaman içinde yenilenmeleri yollar-
da bulunan topra¤›nda sürekli olarak at›lmas›na
neden olmufltur. Buralardan ç›kan seramik bu-
luntular›n›n ç›kt›¤› yerdeki toprak derinli¤iyle
do¤ru orant›l› olmad›¤› böylece anlafl›lm›flt›r.
Ancak, kent arkeolojisinde karfl›lafl›lan ilginç bir
veri ise topraktaki tüm oynamalara ra¤men baz›
alanlar›n hiç el de¤meden günümüze kadar ko-
runabilmifl olmas›d›r. Bu durum çal›flmalar›n
sa¤l›kl› bir biçimde yürütülmesine yararl› ol-
maktad›r.

Çömlekçiler mahallesindeki yüzey araflt›r-
malar›n› ilk olarak yukar›da sözü edilen sokak-
lar çevresinde yer alan evlerin bahçelerinde sis-
tematik bir biçimde sürdürdük. Yüzeyde buldu-
¤umuz s›rl› ve s›rs›z seramik parçalar›n› topla-
yarak bunlar›n say›sal çoklu¤una bakt›k ve yü-
zey buluntular›na göre mahalle kapsam›nda
bunlar›n da¤›l›m›n› de¤erlendirdik. Evlerde
oturanlarla görüflmeler yaparak evin infla tarihi,
kendilerinin o eve gelifl tarihleri, bahçede veya
evlerinin inflas› s›ras›nda seramik buluntularla
karfl›lafl›p karfl›laflmad›klar› gibi sorular sorarak
bilgi toplamaya çal›flt›k. Kimi ev sahiplerinin
bahçelerine sebze dikmek için buralar› kazd›kla-
r›n› ve hiç bir fley ç›kmad›¤›n› ö¤rendik. Kimi ev
sahipleri ise bize çevrede veya evlerinin inflas›
s›ras›nda bulduklar› tüm çömlekleri getirip gös-
terdiler. Bunlar›n foto¤raflar› çekilip çizimleri
yap›larak belgelendi. 19. yy.’dan kalan baz› ev-
lerin içine girilerek, mutfaklar›nda ki küp ve

Resim 4. Atölye II’de
yap›lan sondaj kaz›s›, 1995

7. J.W. Hayes, Excavations
at Saraçhane in ‹stanbul,
The Pottery, Princeton
University Press,
NewJersey, 1992.

Resim 5.:Atölye II’de S›rs›z
seramik parçalar›n›n bulun-
du¤u toprak 1994

Resim 6. Atölye I yak›n›nda
bulunan K›rm›z› hamurlu,
yeflil s›rl› kapak ve flamdan
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benzeri çömleklere bak›ld› ve görüldü ki bu ta-
rihten kalan evlerin mutfak k›s›mlar›da toprak
içine gömülü bir su küpü muhakkak bulunmak-
tad›r. Böylece de¤iflik yöntemlerle veri taban›
geniflletilmifl oldu.

Yapm›fl oldu¤umuz incelemeler s›ras›nda,
Çömlekçiler Mahallesindeki son atölyeyi 1936
y›l›nda kapatan R›fat Özkil ile görüflme imkan›
oldu ve kendisinden hem çömlekçi olan ailesi
hakk›nda hem de o tarihlerde ki çömlek üretimi
hakk›nda çok bilgi ald›k.8 Ayr›ca babas›n›n üret-
ti¤i de¤iflik küp, kavanoz, saks› gibi örnekleri be-
lirleyebildi¤imiz gibi, bu atölyenin mühürü ile
damgalanm›fl çömlek parçalar›n› da kaz›lar s›ra-
s›nda ele geçirdik. Bu bilgiler baflka bir yaz›n›n
konusu oldu¤undan burada de¤inilmeyecektir.

Ancak, en yo¤un bilgiyi, yeni ev inflas› için
yap›lan kaz›lar sonucu at›lan toprak verdi. Böy-
lece, kent arkeolojisinden belli bir bölgede çal›-
fl›rken o bölgeyi sürekli olarak gözlem alt›nda
tutman›n gereklili¤i ortaya ç›kt›. Yeni ev inflas›
için aç›lan temeller, bozulan su veya kanalizas-
yon sistemlerini onarmak için kaz›lan çukurlar
araflt›rmac›lar›n yapamad›¤› sondaj ve kaz› ça-
l›flmalar›n›n kendili¤inden yap›lmas›n› kolay-
laflt›rmaktad›r. Ne yaz›k ki bu tür kaz›lar›n tü-
münü takip etmek olanaks›zd›r.

ATÖLYE I:

‹ncelemeler s›ras›nda belli bir atölyenin ola-
bilece¤i iki nokta belirlendi. Bunlardan ilki
Künkçü Ç›kmaz› ile, Arpac› Hayrettin Soka¤›-
n›n köflesinde bulunan tek katl› evin yanmas›
sonucu ortaya ç›kan 2 m. derinli¤indeki çukur

oluflmufltur. Günümüz yol seviyesinin 0.09-1

m.’den sonra, çukurun duvarlar›nda ve dibinde

yo¤un miktarda s›rs›z çömlek parçalar› bulun-

mufltur. Bunlar aras›nda kulplar, imbikler, çay-

danl›k veya kavanoz kapaklar›, testi boyunlar›

ve flamdanlar vard›r. Ayn›parçalar›n koyu renk

yeflil s›rl› örnekleri de bulunmaktad›r. S›rs›z ör-

neklerde hamur yumuflak ve aç›k pembe renkte-

dir. ‹çinde baflka bir katk› maddesi gözlemlen-

mez. Bu örneklerin gerek hamur özelli¤ine ge-

rekse de yüzeye yak›n bulunduklar›na bak›larak

ve bölgede ki baflka buluntularla karfl›laflt›rarak

19. yy.’da üretildiklerini söyleyebiliriz.

Oysa, ayn› çukurun bat› taraf›na bir y›l son-

ra gitti¤imizde buldu¤umuz temel kaz›s›nda ç›-

kan ve yaklafl›k 4-5 metre derinli¤e kadar inen

topraktan ç›kan seramik buluntular› ise daha

önceki tarihlere inmektedir.

Bu alandan ç›kan iki tane üç ayak kesin ola-

rak burada bir f›r›n›n oldu¤unu ve üretim yap›l-

Resim 7. Beyaz hamurlu,
mavi beyaz s›r alt› bezemeli
parçalar
(genel buluntular)

8. Bu bilgilerin bir k›sm› flu
yay›nda bulunabilir: Filiz
Yeniflehirlio¤lu,
“Çömlekçilik”, Dünden
Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, Tarih Vakf›
Yay›n›, ‹stanbul, 1994.

Resim 8. K›rm›z› hamurlu,
ebruli ve slip bezemeli
parçalar (genel buluntular)

Resim 9.Testi ve sürahi gibi
kapal› formlarda bulunan
tipik a¤›z biçimi. 



d›¤›n› kan›tlar. K›r›k olarak ele geçen, tek renk
s›rl› (özellikle yeflil’in de¤iflik tonlar›) kase for-
mundaki kaplar›n içinde de üç ayak izi bulun-
maktad›r. Böylece 15. yy.’a kadar inen bir üre-
timden söz edilebilir. Günlük kullan›m eflyalar›
olarak üretilen bu çömlek tipleri 16. ve 17.
yy.’lar da üretilme¤e devam etmifltir. Kase ve
flamdan gibi formlarda kullan›lan beyaz hamur-
lu ve yeflil s›rl› örnekleri bu grupta de¤erlendi-
rebiliriz.

Beyaz hamurlu, mavi-beyaz s›r alt› tekni-
¤inde bezenmifl çok kü-
çük bir parça ayn› yerden
fakat yaklafl›k 3.50 m.,
derinlikten ç›km›flt›r ve
di¤er 15. ve 16. yy. bafl›
örnekleriyle benzerlik
gösterir. Ancak beyaz ha-
murlu, s›r alt› tekni¤inde
bezenmifl baflka parçala-
r›n bulunmam›fl olmas›
parçan›n bu atölyede
üretilmifl olabilece¤ine
flimdilik kuflku düflür-
mektedir.

Demek ki atölyenin
kaplad›¤› alan› tam ola-
rak belirleyememifl olsak
bile bu noktada 15. yy.

inen bir üretimden söz edilebilir. Çömlek üreti-
mi 16. yy.’da devam etmifltir. ‹kinci verilebilecek
kesin tarih ise 19.yy.’d›r. Bu aflamada ise daha
çok çaydanl›k ve imbikli sürahi gibi günlük efl-
yalar ile s›rs›z küçük ve büyük küpler ve künk-
ler üretilmifltir. Bunlar›n günümüz yol seviyesi-
nin alt›nda bulunmas› ve 0.90 metreye kadar as-
falt ve temiz topra¤›n›n bulunmas› yolun ne ka-
dar yükselmifl olabilece¤i hakk›nda bilgi verir.

Atölyenin bulundu¤u Künkçü ç›kmaz› ad›
ise yüzy›l bafl›nda yap›lan sigorta haritalar›nda9

aynen bulunmakta ve buradaki çömlekçilerin
niteli¤i hakk›nda bilgi vermektedir. Bu bölgede
ki buluntular aras›nda künklerinde bulunmas›
varsay›m› do¤rulamaktad›r. Künkler ise s›rl› ve
s›rs›z olarak iki tiptir. Burada üretilen künklerin
mahalle içinde in situ  kullan›mlar› da yapt›¤›-
m›z araflt›rmalar s›ras›nda belirlenebilmifltir. 19.
yy.’da infla edilmifl evlerin alt›nda kalan k›s›m-
larda ki su yollar›n›n bu tip künklerle oluflturul-
du¤u görülmektedir. Daha derinde kalan k›s›m-
larda s›rs›z künkler kullan›lm›flken daha üst dü-
zeylerle yeniden oluflturulan bir su sistemiyle
s›rl› künkler s›rs›z künklerin içine yerlefltirilerek
temiz su sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r.

ATÖLYE II:

Atölye alan› olarak belirledi¤imiz ikinci
nokta, Çömlekçiler Caddesi parsel 12’de bulu-
nan ve inflas› 1993’de biten yeni apartman›n,
parsel 13’le olan bitiflik toprak duvar›nda belir-
lenmifltir. Bitiflik topra¤›n içinde ve zeminin 10
cm. alt›nda yo¤un olarak, Atölye I’de oldu¤u gi-
bi k›rm›z› veya pembe hamurlu s›rs›z çaydanl›k
veya kavanoz kapaklar›, s›rl› ve s›rs›z flamdan
parçalar› bulunmufltur. Apartman›n inflas› s›ra-
s›nda at›lan toprak içinde ele geçen iki tane üç
ayak ise burada 19. yy.’dan önce de bir üretim
ve f›r›n oldu¤unu bize göstermektedir.

Elde edilen yüzey buluntular›na dayanarak
bu noktada 1995 y›l›nda bir kaz› yap›lm›fl ve
atölye kal›nt›lar› aranm›flt›r.10 Böylece iliflikteki
çizimde de görülebilece¤i gibi bu alan›n tarihte
en az iki hatta belki üç kez atölye alan› olarak
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Resim 10. Kulpu gövdeye
bast›rarak yap›flt›r›rken
ç›kan parmak izleri

Resim 11. Su yollar›nda
kullan›lan s›rs›z ve temiz
su için s›rl› künkler

9. Bkz. ‹stanbul-Atatürk
Kütüphanesi Harita
Koleksiyonu
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kullan›ld›¤› ortaya ç›km›flt›r. Aç›lan çukurda 2
m. 30 santimde su ç›km›flt›r. Künkçü ç›kmaz›n-
daki atölye alan›na oranla bu k›sm›n topografik
eyim dolay›s›yla suya daha yak›n oldu¤u söyle-
nebilir. Çömlekçiler arkas› sokakta evlerin bod-
rum katlar›nda bulunan baz› küçük üretim atöl-
yelerinde yapt›¤›m›z araflt›rma da, buralarda da
ayn› derinlikte su ç›kt›¤›n› belirledik. Atölye
II’de açt›¤›m›z çukurda, -10 cm ile -30 cm aras›
ve -1.10 m ile -1.50 m aras› bol miktarda k›rm›z›
hamurlu s›rs›z çömlek parçalar› ç›km›flt›r. Bun-
lar›n büyük ço¤unlu¤u düz diplerden ve gövde
formlar›ndan anlafl›ld›¤› üzere saks› parçalar›-
d›r. Yo¤un çömlek katmanlar›n›n bitti¤i yerler-
de ise, -30 cm, -90 cm -1.10 m aras› kil katmanla-
r› ile f›r›n art›¤› olan kül bulunmufltur. En üst
düzey ve apartman duvar› aras›nda ise daha ön-
ceden sözü edilen s›rs›z günlük kullan›m eflya-
lar› bulunmufltur.

Ayn› alan›n devam›n› bulabilmek için 1999
yaz›nda Parsel 13’ün bahçesinde kaz› yapma iz-
ni ev sahibinden al›nm›flt›r. Ancak, hem bu par-
selde hem de daha önce kaz› yapt›¤›m›z parsel-
de 20 yüzy›lda bir tel imalathanesi bulundu¤un-

dan, bahçe k›sm›nda
sadece tel imalathane-
sine ait ve yaklafl›k 3.50
m’ye kadar inen çöp-
lük k›sm› bulunmufl-
tur. Ancak bunlar›n
aras›nda üzerine fleffaf
s›r dökülmüfl büyük
tafl parçalar› ele geç-
mifltir. Böylece di¤er
k›s›mlardan elde etti¤i-
miz yo¤un verileri ayn›
alan oldu¤u halde bu-
rada elde etmek müm-
kün olmam›flt›r.

Ancak, bir atölyenin de¤iflik bölümleri ol-
du¤u unutulmamal›d›r. Çamurun ar›t›ld›¤›, bi-
çimlendirildi¤i, parçalar›n kurutuldu¤u, f›r›n›n
yer ald›¤›, malzemelerin depoland›¤› vb.. yerler
gibi. Belirlenen atölyelerin çevresinde zaman
içerisinde kent dokusundaki yenilenmelerin s›-
ras›nda yap›lacak baflka çal›flmalar, sözü edilen
atölyelerin di¤er bölümlerin ortaya ç›kmas›na
yard›mc› olacakt›r.

D‹⁄ER SERAM‹K ÖRNEKLER‹:

EBRUL‹ DESENL‹ TABAKLAR:

Yukar›da sözü edilen örnekler yan› s›ra bu
bölgede bulunan di¤er bir seramik tipi, ebruli
bir desenle s›r alt›na bezenmifl olan k›rm›z› ha-

Resim 13 S›tk› Özkil
taraf›ndan yap›lan büyük
küp (1930’lar)-özel kolek-
siyon

Çizim 1. Eyüp-Çömlekçiler
Mahallesinde araflt›rma
yap›lan bölgeler

10. Bahçesinde kaz› yap-
mam›za izin veren ve bize
her türlü kolayl›¤› ve
deste¤i sa¤layan Alev Atefl
Tu¤la Sanayi sahibi Eyüplü
Say›n Hüseyin Dilber’e son-
suz teflekkürlerimi sunar›m.

Resim 12 S›tk› Özkil taraf›ndan üretilen küçük küp (1930’lar)-
özel koleksiyon



murlu tabaklard›r. Bu tür tabak parçalar› di¤er
bir kaz› yapt›¤›m›z yer olan Tekfur Saray› Çini
F›r›nlar› kaz›s›nda da ortaya ç›km›flt›r. Osmanl›
‹mparatorlu¤u’nun baflka yerlerindeki kaz›lar-
da da ele geçen bu tür tabaklar›n üretim yeri
hakk›nda kesin bir bilgi yoktur. S›r alt›na ebruli
bezeme, ‹stanbul’da Bizans dönemi seramikle-
rinde de görülmektedir. Bu örnekler de k›rm›z›
hamur Osmanl› dönemi örneklerine göre daha
koyu, s›r daha parlak, ebruli deseni oluflturan
k›vr›mlar daha s›kt›r. Desenler beyaz renkli (be-
yaz astar boya) k›rm›z› hamur üzerine yap›lm›fl-
t›r. Osmanl› örneklerinde ise beyaz slip yerine
renkli slip (aç›k yeflil, turuncu vb..) de kullan›l-
maktad›r.

‹stanbul’da Tekfur Saray› kaz›lar›nda da
çokça bulundu¤umuz bu parçalar ayn› zaman-
da Dimetoka (Yunanistan) da yap›lan Osmanl›
Dönemi f›r›n kaz›lar›nda da ele geçmifltir.11 Ya-
zar f›r›n ve buluntular› 19. yy.’a tarihlemektedir.

Bir baflka buluntu yeri ise K›r›m’da Sudak
ve Kefe kaleleridir. Fatih Döneminde al›nan bu
Ceneviz kalelerinin belirli bölümleri Osmanl› as-
kerleri taraf›ndan 17. yy.’›n ilk çeyre¤ine kadar
kullan›lm›flt›r. Bu bölgede K›r›m’l› arkeologlar
taraf›ndan yap›lan kaz›larda k›rm›z› hamurlu,
tek renk yeflil s›rl› günlük kullan›m eflyalar› yan›

s›ra ebruli desenli seramikler ele geçmifltir. K›-
r›ml› arkeologlar taraf›ndan yabanc› üretim ola-
rak tan›mlanan örneklerin 1998 y›l›nda depolar-
da yapt›¤›m›z incelemeler s›ras›nda Eyüp örnek-
leriyle büyük benzerlik gösterdikleri gözlemlen-
mifltir. Hem tek renk s›rl› hem de ebruli desenli
tabaklar›n ‹stanbul’dan oraya gitme olas›l›¤› faz-
lad›r. Karadeniz ticaretine özgü de¤iflik küp ve
testilerin oldu¤u Rus arkeologlar ve tarihçiler ta-
raf›ndan bilinmektedir. Her ne kadar bu konu
Osmanl› taraf›ndan incelenmemifl ise de, Kefe,
‹stanbul’a tereya¤› sa¤layan ana merkezdir.12

Çömlekler bu malzemenin tafl›nmas› için gerek-
li araçlard›r. Bu tür bir ticaret kapsam›nda asker-
lerin ihtiyac› olan çömleklerin de K›r›m’a gitme-
si veya belki de orada yerel bir üretimin baflla-
m›fl olabilece¤i düflünülebilir. Ayr›ca, Kefe’de
16. yy.’a tarihlenen ve tafl ifllemecili¤inde karfl›-
laflt›¤›m›z baz› bitkisel motifler ile, Eyüp’te 16.
yy. mezartafllar›n›n bezemeleri aras›ndaki us-
lupsal benzerlikte dikkati çeken ve iki merkez
aras›nda iliflkiyi güçlendiren baflka bir noktad›r.

Yukar›daki verilere göre hem k›rm›z› ve be-
yaz hamurlu tek renkli s›rl› günlük kullan›m efl-
yalar›ndan bir k›sm›n›n hem de ebruli desenli
tabaklar›n 15. yy. ile 17. yy.’lar aras›nda üretil-
mifl olabilece¤ini ileri sürebiliriz çünkü Kefe ve
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Çizim 2. Atölye II’in kesiti

Çizim 3. S›rs›z testi-a¤›z ve
kulp (Atölye I buluntusu)

11. Ch. Bakirtzis,
“Didymoteichon: Un centre
de céramique post-byzan-
tine, Balkan Studies, vol. 21,
1980, s.147-153.

12. Süreyya Faruqui, Towns
and Townsmen of Ottoman
Anatolia: Trades, Crafts and
Food Production in an
Urban Setting, 1520-1650,
Cambridge, Cambridge
University Press, 1984.
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Sudak kalelerinde Osmanl› döneminin bafllama
ve bitme tarihleri kesindir.

Benzer örnekler, Defterdar Caddesi üzerin-
de 1997 y›l›nda yap›lan kald›r›m ve do¤al gaz
çal›flmalar› s›ras›nda bulunmufltur.13

Avrupa ‹thal Tabaklar›:

Buluntular aras›nda ele geçen di¤er bir tip
seramikler ise ithal tabaklard›r. 19. yy.’da, özel-
likle ‹ngiltere’de “yumuflak porselen” olarak ta-
n›mlanan bu tabaklar, Çin porselenleri gibi sert
bir dokuya sahip de¤ildir. Hamur ve s›r tam ola-
rak camlaflmam›flt›r, gövde çini görünümdedir.
Bu tür tabaklar 19. yy.’da ve 20. yy. bafl›nda ‹n-
giltere’de seri imalat olarak fabrikalarda üretil-
mifl ve ayn› zamanda da ‹stanbul pazarlar›nda
sat›fla sunulmufltur. Tekfur Saray› kaz›s›nda da
ç›kan bu örneklerin ço¤unun dibinde imalatha-
nenin ad› ve markas› bulunmaktad›r. Bu tabak-
lar›n bezemeleri elle de¤il, ç›karma tekni¤iyle
yap›lm›flt›r.

Lüleler:

Yüzey araflt›rmalar› s›ras›nda çokça tütün
içilen lüle de bulunmufltur. Bunlar›n hamur
renkleri, bezemeleri ve usta imzalar› da çeflitlilik
göstermektedir.

Yerli ‹thal: 

Eyüp Çömlekçiler Mahallesinde sadece se-
ramik üretilmemekte ayn› zamanda de¤iflik böl-
gelerden gelen çömleklerde sat›lmaktayd›. Baz›
Osmanl› belgelerinde Eyüp’teki Çömlekçiler
Suk’un (yani çarfl›s›ndan) bahsedilmektedir.14

‹stanbul Es’ar Defterlerinde de bu konuda bilgi
bulunmakta, Enez, vb. yerlerden gelen çömlek-
lerin fiyatlar› ayr›ca belirtilmektedir. Yüzey
araflt›rmalar› s›ras›nda Çanakkale seramiklerin-
den parçalar ele geçmifltir. Öte yandan görüfl-
meler s›ras›nda kifliler evlerinde ki baz› küpleri
Biga küpü olarak tan›mlam›flt›r.15 Ayr›ca Art-
Nouveau uslupta bir parça çini soba kaplamas›

da ilginç buluntular aras›nda yer al›r. 

Tüm bu örnekler bölgede yap›lacak çal›fl-
malar kapsam›nda Eyüp imalat›n› di¤erlerinden
ay›rt edebilmek için ne kadar titiz çal›flmalar ya-
p›lmas› gerekti¤ini göstermifltir.

Kimyasal Analizler:

Eyüp çömlekçiler mahallesi buluntular›n›n
benzer örnekleri Tekfur Saray› kaz›lar›nda da
ele geçmifl ve kimyasal analizlerinin yap›lmas›
için Prof. Dr. Emel Geçkinli’ye verilmifltir.

Evliya Çelebi, Eyüp’te üretilen çömleklerin
Haliç’ten al›nan çamurla yap›ld›¤›n› söylemek-
tedir. Bu konunun da kimyasal analizlerle bilim-
sel bir biçimde incelenebilmesi için Haliç’ten ça-
mur örne¤i ald›k. 1995 y›l›nda Haliç üzerindeki
TEM kara yoluna ek köprü yap›lmas› s›ras›nda,
denize büyük çelik ayaklar› diken raftlara gidil-
mifl ve Haliç zemininin y›llarca bu bölgeye akan
derelerin getirdi¤i erozyonla yükselen zeminin
alt›ndaki k›s›mdan çamur örne¤i istenmifltir.
Mühendisler çelik ayaklar› diktikleri zaman üst-
lerine hiç vurmadan ayaklar›n kendi a¤›rl›kla-
r›yla yaklafl›k 20 m derine gittiklerini söylemifl
ve böylece Haliç’in yaklafl›k 20 metre doldu¤u-
nu, esas zeminin ise bundan sonra bafllad›¤›n›
belirtmifllerdir. Böylece bize 20 ve 22 metreler-
den ç›kard›klar› çamur örneklerinden vermifller-
dir. Prof. Geçkinli’nin yapm›fl oldu¤u analizlere
göre bu topra¤›n Eyüp’te üretildi¤ini varsayd›-
¤›m›z kimi çömlek ve tütün lülelerinde kullan›l-
d›¤› ortaya ç›km›flt›r. Böylece çal›flmalar›m›z s›-
ras›nda bir varsay›m daha do¤rulanm›flt›r.

SOSYAL VE EKONOM‹K YAfiAMIN
ÇÖMLEK Ç‹L‹⁄E KATKISI:

Eyüp’te yüzy›llar boyunca çömlek üretimi-
nin devam etmesinin bir çok nedeni vard›r. Üre-
tilen nesnelere bak›ld›¤›nda bunlar›n büyük k›s-
m›n›n, halk kesiminin günlük ihtiyac›n› karfl›la-
mak için üretilen nesneler oldu¤u görülür. Ye-
me, içme, depolama için gerekli çömleklerin bü-
yük bir bölümü burada üretilmekteydi. ‹stan-

Çizim 4. K›rm›z› hamurlu,
tek renk s›rl› kasenin dip ve
ayak kesiti

13. Örcün Bar›flta, “Tafl›yla
Topra¤›yla ‹stanbul’dan
Eski bir Semt: Eyüp
Sultan’da Yeni Bulgular
üzerine “ II.Eyüp Sultan
Sempozyumu, Eyüp
Belediyesi Yay›nlar›, ‹stan-
bul,1998, s. 128-140

14. ‹stanbul Esnaf› II, ‹stan-
bul Büyükflehir Belediyesi
Yay›nlar›, ‹stanbul 1997

15. 19. yy.’da Eyüp
Çömlekçiler çarfl›s›n›n
görünümü için bkz. M.
Mülerr-Wiener, XIX. Yüzy›l
‹stanbul Foto¤raflar›, ‹stan-
bul, 1989, s.34-35.



bul’un nüfusu ve tüketim oran› düflünülürse,
her dönemde bu tip malzemeye ihtiyaç oldu¤u
görülmektedir. Eyüp’te ki üretim sadece o böl-
geye de¤il tüm kentte hizmet vermekteydi. Bu-
na su yollar› için üretilen künkler de eklenince
imalat›n›n boyutu ortaya ç›kmaktad›r. Eyüp’ün
ilerisinde 20. yy. bafllar›nda ortaya ç›kan tu¤la
fabrikalar› ise konut yap›m› için gerekliydi.

Öte yandan Eyüp bölgesinin baz› özel ko-
flullar› da bu imalat› desteklemifltir. Bunlardan
birincisi Eyüp çarfl›s› ve oyuncakç›lard›r. Tahta
oyuncak yap›m› yan› s›ra çocuklar için yap›lan
düdüklü testiler de burada üretilmekteydi. Ör-
nekleri, ‹stanbul Belediye Müzesinde bulun-
maktad›r.

‹kincisi, Eyüp Mezarl›¤› ‹stanbul’un en bü-
yük mezarl›klar›ndan biriydi. Mezar› sulama
gelene¤i olan bir toplumda testi sadece evlerde
de¤il ama bu ifl için de kullan›lan bir araçt›.

Eyüp ayn› zamanda bostanlar› ve çiçekçili¤i
ile tan›nan bir semtti. Çiçek almaya gelenin sak-
s›, turflu yapmak için sebze alan›n küp alaca¤›n›

düflünmek yanl›fl olmasa gerekir. Örne¤in, Ab-

durrahman fieref Bey Caddesi 45 nolu parselde

bulunan büyük çiçeklik ve saks› sat›fl yeri 1995’e

kadar faaliyet göstermifl ve bu tarihten sonra

buraya büyük bir site infla edilmifltir.

Çömlekçiler Mahallesinin hemen karfl›s›na

kurulan Feshane fabrikas› ise burada baflka bir

imalat› desteklemifl olabilir. Fabrika ilk kurul-

du¤unda Fes üretiminde Tunus’lular›n uzman

oldu¤u iyi bilindi¤inden Tunus’tan ‹stanbul’a

usta getirtilmifltir. 1996 ve 1999 y›llar›nda Tu-

nus’ta yapt›¤›m araflt›rmalar s›ras›nda, günü-

müzde imal edilen feslerin kal›plar›n›n bozul-

mamas› için çömlekçi hamurundan imal edilmifl

kal›plar üzerinde sakland›klar›n› gördüm. Ayn›

uygulaman›n ‹stanbul’da yap›labilece¤ini ve

19.yy.’da Çömlekçiler mahallesinde de bu tür

kal›plar›n üretilebilece¤ini düflünmek san›r›m

çok yanl›fl olmaz. ‹leride ki araflt›rmalar›m›z›n

bu tür konulara daha da aç›kl›k getirece¤i kan›-

s›nday›m. 
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Çizim 5. Küp A¤z›

Çizim 6. Kapaklar

Çizim 7. Atölye I’in bulun-
du¤u yerdeki inflaat çukuru.

Çizim 8. Çaydanl›¤›n imbik
k›sm›.
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1956 y›l›nda ‹stanbul'da do¤du. ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü'nü 1987’de bitirdikten sonra ayn› bölümde 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›. 1992’de ‹. Ü. Edebiyat

Fakültesi Genel Sanat Tarihi Anabilim Dal›'nda bafllad›¤› görevini yard›mc› doçent olarak
sürdürmektedir. Bat›l›laflma dönemi ve Avrupa resim heykel mimarl›k konular›nda dersler

vermektedir. Türk resim sanat›na iliflkin çeflitli kitaplar› ve makaleleri yay›mlanm›flt›r.

EYÜP SULTAN’I BET‹MLEYEN

AZINLIK, LEVANTEN VE YABANCI
RESSAMLAR



Geçmiflten günümüze ‹stanbul kentinin
önemli bir yerleflim bölgesi olarak yerli ve ya-
banc› birçok sanatç›n›n ilgisini çeken Eyüpsul-
tan’› betimleyen, foto¤raflayan sanatç›lar› ayr›
ayr› inceledikten sonra "Sanatç› Gözüyle Eyüp-
sultan" ana bafll›¤› alt›nda büyük bir albüm ha-
z›rlamay› da amaçlayan çal›flmam›z›n ilk bölü-
münde yer alan gravürleri 9-10-11 May›s 1997
tarihlerinde gerçeklefltirilen 1. Eyüpsultan Sem-
pozyumu'nda "Gravürlerde Eyüp" ad›yla sanat
tarihçisi Say›n Gündegül Parlar sunmufltu.1

Gravür sanatç›lar›ndan baflka, ya¤l›boya, sulu-
boya, pastel vb. teknikle yap›tlar üretmifl Türk
ve baz› yabanc› ve levanten ressamlar›n da çal›fl-
malar›nda Eyüpsultan'› tema olarak seçtikleri
bilinmektedir. Geçen y›l Eyüpsultan’› betimle-
yen Türk ressamlar› ele alm›fl2; az›nl›k, levanten
ve yabanc› ressamlar› ise bu y›l›n konusu olarak
belirlemifltik.

Araflt›rmam›z boyunca levanten ve yabanc›
ressamlara iliflkin örnekler bulmam›za karfl›n,
henüz az›nl›k sanatç›lar›n gerçeklefltirdi¤i bir
Eyüpsultan betimine rastlayamad›k. Ancak, bü-
yük bir olas›l›kla az›nl›k sanatç›lar›n da Eyüp-
sultan’› tema olarak seçti¤i yap›tlar› bulunmak-
tad›r. Bu nedenle az›nl›klara iliflkin yap›t örne¤i
bulamamakla birlikte, ayn› ortam› oluflturan
ö¤elerden biri olarak bu konuya iliflkin de bilgi
vermeyi uygun gördük.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun yönetim ve sa-
nat merkezi olan ‹stanbul'un sanat ortam›n›n
1850'li y›llardan bafllayarak oldukça karmafl›k
bir alt yap› oluflturdu¤u görülmektedir. 19. yüz-
y›l›n ikinci yar›s›ndan bafllayarak, bat›l› anlam-
da oluflum sürecini yaflamakta olan Türk Resim
Sanat›'n›n temsilcileri olan ressamlar içinde çok
çeflitli bir görünüm egemen olmakla birlikte; bu
çeflitlili¤i yine de ortak nitelikler içinde de¤er-
lendirme olana¤› vard›r. Sanatç›lar aras›nda as-
keri ve sivil okul ç›k›fll› olanlar, yurt d›fl›nda ve-
ya yurt içinde e¤itim yapanlar bulunmaktad›r.
Kimi ressamlar H›ristiyan az›nl›k, kimileri ise
Yak›ndo¤u'da yerleflmifl ya da evlenerek soyu
kar›flm›fl Avrupal› ya da k›sa tan›m›yla levan-
ten'dir. Bu araflt›rmam›zda yap›tlar›n› inceleye-

ce¤imiz Preziosi’yi yabanc› sanatç›lar aras›nda
sayabilece¤imiz gibi, ayn› zamanda ‹stanbul’a
yerleflerek yaflam›n› burada geçiren ve öldükten
sonra Yeflilköy’de bir Latin mezarl›¤›na gömü-
len bir kifli olarak levanten sanatç›lar aras›nda
da de¤erlendirebiliriz. 

OSMANLI SANATINDA HIR‹ST‹-
YAN ve MUSEV‹ AZINLI⁄A MEN-
SUP SANATÇILAR

Türk Resim Sanat›'n›n bat›l›laflma dönemin-
de Osmanl› dünyas› içinde yaflayan H›ristiyan
az›nl›klara mensup sanatç›lar›n oldukça önemli
katk›lar› oldu¤unu söyleyebiliriz.3 Osmanl› ‹m-
paratorlu¤u'nun geliflim sürecinde, imparator-
lu¤u oluflturan toplumlar içinde az›nl›klar›n
varl›¤› önemli bir yer tutmaktad›r. Örne¤in,
1530 y›llar›nda imparatorlu¤un yay›ld›¤› tüm
topraklar›nda yaflayan nüfus yaklafl›k 6.5 mil-
yon ve bu nüfusun %8'i olan 520.000 kifli az›nl›k-
t›. Bu oran›n 19. yüzy›lda (1844 y›l›nda)
%18,7'lere ç›kt›¤›n› görmekteyiz ki bu yaklafl›k
16 milyon civar›nda olan toplam imparatorluk
nüfusunun, 3 milyonunun az›nl›k olmas› de-
mekti.4 Bu rakamlar›n 1906'daki durumuna ba-
k›ld›¤›nda ise oran›n %34'lere ulaflt›¤› ve yakla-
fl›k 15.5 milyon müslümana karfl›l›k 5,3 milyon
gayr›müslimin yaflad›¤› görülmektedir.5 ‹stan-
bul nüfusuna iliflkin bir veriye göre kentte yafla-
yanlar›n %50'si gayrimüslim idi ki bunlar›nda
%40'› Osmanl›, %10'u ise yabanc› uyrukluydu.
Bu kesime mensup olanlar›n hemen hepsi Gala-
ta ve Pera bölgesinde oturuyorlard›. Dönemin
Pera's›, yayg›n olarak konuflulan Frans›zca ile
adeta küçük bir Paris gibiydi. 19. yüzy›l›n so-
nunda 70.000 civar›nda ö¤rencinin Frans›zca
e¤itim gördü¤ü bi linmektedir. 1836 y›l›nda ilk
Türk gazeteleri olan Takvim-i Vekayi, Ceride-i
Havadis ve Tercüman-› Hakikat toplam 32.000
tiraj yaparken; yabanc› dilde yay›n yapan gaze-
telerin toplam tiraj› 60.000'lere ulaflm›flt›. Yaban-
c› dilde yay›mlanan gazeteler aras›nda da ‹ngi-
lizce ve Frans›zca dillerinde bas›lanlar 25.000;
Rumca bas›lan gazete ise yaklafl›k 17.000-18.000
sat›fl rakam›na ulaflarak bafl› çekiyorlard›. Pera,
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modern dükkanlar›, tiyatrolar›, e¤lence yerleri,
yabanc› dille e¤itim veren okullar›, bankalar›n
genel müdürlükleri, yabanc› ülke temsilcilikle-
riyle imparatorlu¤un ça¤dafllaflma simgesi ola-
rak görülüyordu.6 Osmanl› ‹mparatorlu¤u'nun
çalkant›l› bir dönemini yaflad›¤› bu süreçte, re-
sim sanat›nda da önemli bir hareketlenme söz
konusuydu. Resim sanat› az›nl›klar aras›nda
Türkler'e oranla daha yayg›n bir biçimde ilgi
uyand›r›yordu ve az›nl›klar aras›nda da resim
sanat›na daha çok Ermeni as›ll› vatandafllar ilgi
göstermifllerdi. Bu sanatç›lar aras›nda, Sarkis
Direnyan (‹stanbul 1860-Ölümü Paris'te, tarihi
bilinmiyor), M›g›rdiç Civanyan (‹stanbul 1848-
1906), Yazmac›yan, Rupen Manas (‹stanbul
1810/15-Ölümü 1875'ten sonra olmal›d›r.), Tuz-
cuyan, Azaryan, Misçiyan, Kirkor Koçeo¤lu (‹s-
tanbul yaklafl›k 1845-Paris 1883) adlar›na rastla-
maktay›z. Bu ressamlar›n içinde M›g›rdiç Ci-
vanyan en ünlü olan›d›r. Civanyan'›n resimle-
rinde duygusal bir atmosferin varl›¤› dikkat çe-
ker. Civanyan'›n çeflitli yap›lar›n süsleme iflle-
rinde çal›flt›¤› bilinmektedir. Dolmabahçe Saray›
Muayede Salonunda çal›flan Kapriyel Kalfa (M›-
g›rdiçyan) ad›nda baflka bir ustan›n daha ad›na
rastlamaktay›z. Bu ustayla Beylerbeyi Saray›'n›n
süslenmesinde çal›flan M›g›rdiç Civanyan'› ka-
r›flt›rmamak gerekir. Rum vatandafllar içinde ise
Hac› Anesti ad›na rastlamaktay›z.7 Burada, ko-
nu ile ilgili önemli bir araflt›rma yapm›fl olan Ke-
vork Pamukciyan'›n genifl bir kaynakçay› da ek-
ledi¤i makalesi, bu konuya çok önemli bir katk›
sa¤lam›flt›r. Buna göre, Pamukciyan taraf›ndan
1873-1908 y›llar› aras›nda Beyo¤lu'nda aç›lan
sergilere kat›lan Ermeni ressamlar 24 adet ola-
rak belirlenmifltir; ancak, Pamukciyan bunlar›
verirken 10. s›radan, 11. sanatç›y› vermeyerek,
12. s›raya atlam›flt›r. Böylece sanatç› say›s› 23
olarak kalm›flt›r. Bu arada, M›g›rdiç Civanyan'›n
yine ressam olan kardefli Harutyun Civanyan'a
de¤inilmifl; ancak, sergilere kat›ld›¤› belirtilme-
mifltir. E¤er, bu sanatç›y› da dahil edecek olur-
sak say› yine 24'e ulaflmaktad›r. Bu sanatç›lar s›-
ras›yla flunlard›r: 1. Viçen Abdullah(yan) (Do-
¤umu yaklafl›k ‹stanbul 1840'lar-ölümü ise ayn›
kentte 1900'dür.). Ünlü saray foto¤rafç›lar› Ke-

vork (1839-1882) ve Hosvep Abdullah (?-
1902)'›n kardeflidir. 2. Simeon Agopyan (‹stan-
bul 1857-1921), manzara ve portre ressam› ola-
rak tan›n›r. 3. Anna Aslanyan (Yaflam›na iliflkin
fazla bilgi bulunmamaktad›r.) Olas›l›kla, Viçen
Aslanyan'›n k›zkardefli ve Oskan Efendi'nin efli
oldu¤u düflünülmektedir. 15 Nisan 1902 ve Ma-
y›s 1903 tarihlerinde Beyo¤lu'nda aç›lan sergile-
re birer tablosu ile kat›lm›flt›r. 4. N›vart Aslan-
yan (Yaflam›na iliflkin fazla bilgi yoktur.) Olas›-
l›kla Anna Aslanyan'›n k›zkardeflidir ve 15 Ni-
san 1902'deki Beyo¤lu'nda aç›lan sergiye kat›l-
m›flt›r. 5. Viçen Aslanyan (‹stanbul 1866-1942),
1881'de Sanayi-i Nefise Mektebi'ne girdi 1887'de
mezun oldu. May›s 1903'teki Beyo¤lu'nda aç›lan
sergiye dört yap›t›yla kat›ld›. 1921 y›l›nda aç›lan
Galatasaray Sergisi'nde de üç yap›t› sergilendi.
6. Aram Bakkalyan (‹stanbul 1875-Paris 1959),
1890'da Sanayi-i Nefise'ye girdi, 1902'de Paris'e
giderek Académi Julian'e devam etti ve buradan
mezun oldu. Natürmortlar› ve ‹stanbul manza-
ralar› ile ünlendi. 7. M›g›rdiç Civanyan (‹stanbul
1848-1906), Pierre Désiré Guillemet ve efli tara-
f›ndan aç›lan Desen ve Resim Akademisi'ne de-
vam etti. 1876-1879 y›llar› aras›nda ‹talya'da e¤i-
timini sürdürdü. fiark›c› olarak ‹talyanca opera
temsillerine kat›ld›. 1881'de Tepebafl›'nda Petits-
Champs Belediye Bahçesi'nde Elifba Kulübü ta-
raf›ndan aç›lan sergiye, çiçek motifli dört tablo-
su ile kat›ld›. 1894'te ise Beyo¤lu Rus Elçili¤i'nde
bir resim sergisi açt›. Küçük kardefli Harutyun
Civanyan da kendisi gibi bir ressam ve resim
hocas›yd›. 8. Sarkis Diranyan (‹stanbul'da yakla-
fl›k 1860'da do¤du, belli olmayan bir tarihte ola-
s›l›kla Paris'te öldü.) Sanatç›, 1875'te Guille-
met'nin Desen ve Resim Akademisi'nde ö¤renci
oldu. 1883'te Beyo¤lu'nda Abdullah Birader-
ler'in foto¤rafhanesinde "Büyücü Kad›n" adl›
yap›t›n› sergileyip satt› ve buradan elde etti¤i
gelirle Paris'teki Güzel Sanatlar Akademisi'ne
gidip Jean-Léon Gérôm'un ö¤rencisi olarak
1889'da mezun oldu. 1892 ve 1900 Uluslararas›
Paris Sergileri’nde fleref ödülü kazand›. 9. Tele-
mak Ekserciyan (‹stanbul 1840-1891/1894), Ap-
raham Sakaryan'›n ö¤rencisidir. 1870-1872 y›lla-
r›nda Beyo¤lu'nda oturmaktayd›. 27 Nisan
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1873'te Sultanahmed'de Mekteb-i Sanayi'de ve 1
Temmuz 1875'de Darülfunun (günümüzdeki
Bas›n Müzesi)'da aç›lan ilk resim sergilerine ka-
t›ld›. 10. Esayan (Yaflam›na iliflkin yeterli bilgi
yoktur). 1850'de Talas'da do¤an 1937'de Ha-
lep'te ölen fiavarfl Esayan ad›nda bir desinatör
ve ressam vard›r ki bu sanatç› 1899'dan önce ‹s-
tanbul'da ö¤retmenlik yapm›flt›r. Dolay›s›yla bu
kiflinin, ad› geçen sanatç› olabilece¤i olas›l›¤›
vard›r. Sanatç› 1896'da Beyo¤lu, Cadde-i Ke-
bir'deki 331 No'lu Angelidis Magazas›'ndaki aç›-
lan bir sergiye kat›lm›flt›r. (12).(11'den 12'ye at-
lanmaktad›r.) Kirkor Köçeo¤lu (‹stanbul 1845-
Paris 1883). 1 Temmuz 1875'teki Darülfünun,
Eylül 1880 Tarabya Rum K›z Mektebi ve 8 Nisan
1881 Tepebafl›'nda Elifba Kulübü'nün sergileri-
ne kat›lm›flt›r. K›z›ltoprak'taki Zühtü Pafla Ca-
mii içinde yer alan kitabeler kendisine aittir. 13.
Rupen Manas, (‹stanbul 1810/15-1875). 1847'de
Paris'teki Osmanl› Sefarethanesi'nin bafl tercü-
man›yd›. 1869'da ise Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u'nun Milano Baflkonsolosu idi. 1 Temmuz
1875'teki Darülfünun'daki sergiye kat›lm›flt›r.
1850'de Abdülmecid'in büyük k›z› Fatma Sultan
(1840-1883)'›n bir portresini betimlemifltir.8 Bu
arada ‹stanbul'daki Frans›z Saray›'nda yine 1850
tarihli, sanatç›s› belirsiz, Sultan Abdülmecid'in
93x124cm. boyutlar›nda ya¤l›boya bir portresi-
nin bulundu¤u dikkatimizi çekmektedir.9 14.
Mihran Mardikyan (Do¤um yeri ve y›l› belli de-
¤ildir.-Ölümü ise ‹stanbul 1907'dir.) 1896'da Be-
yo¤lu'nda aç›lan sergiye kat›lm›flt›r. 15. M›g›rdiç
Melkonyan Yaklafl›k 19. yy. bafllar›nda do¤mufl-
tur. Ölüm tarihi ve yerine iliflkin fazla bilgi yok-
tur.) 8 Nisan 1881'de Tepebafl›'ndaki sergiye biri
Abdullah Biraderler'e, di¤eri ise Madame Le-
val'e ait iki portre ile kat›lm›flt›r. Pamukciyan,
bu iki portrenin Melkon Diratzuyan (1837-
1904?)'a ait olmas›n›n daha kuvvetli bir olas›l›k
oldu¤unu öne sürmektedir. 16. O. Miaser (Yafla-
m›na iliflkin fazla bilgi yoktur.) Sanatç› 1903 y›l›-
n›n May›s ay›nda Singar Ma¤azas›'nda aç›lan
sergiye üç yap›t›yla kat›lm›flt›r. 17. Misak Efendi
(Bu sanatç›ya da iliflkin bilgilerimiz fazla de¤il-
dir.) 8 Nisan 1881'de Tepebafl›'ndaki sergiye ka-
t›lanlar aras›nda ad› geçmektedir. 18. Yervant

Oskan Efendi (‹stanbul 1855-1914). Heykeltrafl,
ressam, e¤itimci ve idareci olarak Türk sanat›n-
da büyük bir üne sahiptir. 1873-1877 y›llar› ara-
s›nda Roma Güzel Sanatlar Akademisi'nde oku-
du. 1878'de Paris'e gitti ve Güzel Sanatlar Aka-
demisi'ne girdi. Ayn› y›l burada aç›lan uluslara-
ras› sergiye kat›ld›. 1 Mart 1883'te Sanayi-i Nefi-
se Mektebi'nde hocal›¤a bafllad›. 1901'da Beyo¤-
lu'nda aç›lan "‹stanbul Salonu" adl› resim ve
heykel sergisine 6 mermer büst ve 3 tablo ile ka-
t›ld›. Daha sonra ayn› serginin 1902'de aç›lan
ikincisine de üç tablo ve iki heykelle kat›ld›.
1883'te Osman Hamdi Bey ile birlikte Nemrud
Da¤› Tümülüsü Kaz›s›'na kat›ld›. Vicen Aslan-
yan'›n k›zkardefllerinden biri (N›vart veya An-
na) ile evlenmifltir. 19. Apraham Sakayan (‹stan-
bul 1821-1876). Resim e¤itimi için Paris'e gönde-
rildi. 1 Temmuz 1875'teki Darülfünun'daki ser-
giye kat›lm›flt›r. 20. Rupen Seropyan (Van
1875/76-‹stanbul 1917). Sanayi-i Nefise ve Paris
Académi Julian'i bitirdi. 3 Ekim 1907'deki Bab›-
âli'deki bir sergiye kat›ld›. 21. Serpasyan (Yafla-
m›na iliflkin fazla bilgimiz yoktur.) Pamukci-
yan'a göre bu kad›n sanatç›n›n ad›n›n do¤ru bi-
çimi Ç›rpaflyan olmal›d›r. Bu soyada sahip bir
aile Van'da bulunmaktad›r ki bu ailenin bir k›s-
m› Erivan'da; bir k›sm› ise Paris'te yaflamakta-
d›r. 1 Temmuz 1875'teki Darülfünun'daki sergi-
ye kat›lanlar aras›nda ad› geçmektedir. 22. Ser-
viçen (Do¤umu yaklafl›k 1845'ler olarak tahmin
edilmektedir. Ölümü hakk›nda bilgi yoktur.)
1867 y›l›ndaki Paris Uluslararas› Sergisi'ne kat›-
lan Osmanl› ‹mparatorlu¤u sanatç›lar› aras›nda
ad› geçmektedir. 23. Bo¤os fiafliyan (Do¤um-
ölüm tarihlerine iliflkin fazla bilgimiz yoktur.)
1880 y›l› Eylül ay›nda Tarabya'daki Rum K›z
Mektebi'nde Elifba Kulübü taraf›ndan aç›lan
sergiye; 8 Nisan 1881'deki Tepebafl›'ndaki yine
ayn› kulübün açt›¤› sergiye kat›lm›flt›r. 24. Mel-
kon Diratzuyan (‹stanbul 1837-1904). M›g›rdiç
Melkonyan'› tan›t›rken de¤inildi¤i gibi 8 Nisan
1881 tarihli sergiye kat›lan sanatç›n›n Melkon
Diratzuyan oldu¤u san›lmaktad›r. Sanatç›,
1857'de Venedik'te Murad-Rapayelyan Mekte-
bi'nden, daha sonra da ayn› kentteki Güzel Sa-
natlar Akademisi'nden mezun olmufltur. Sanat-
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samlar", Antik&Dekor,
S.40., ‹stanbul Nisan 1997,
s.88-99

11. SEMRA GERMANER,
"19. Yüzy›l Bat› Resminde
‹stanbul Manzaralar›", Sanat
Tarihi Etkinlikleri VII.,
(Konferans Notlar›), 28 Ka-
s›m 1996 Perflembe 18.30, ‹s-
tanbul Beyo¤lu Aksanat;
gravür ve seyahatnamelerde
‹stanbul temas›na iliflkin ge-
nifl bilgi için bknz: NECLA
ARSLAN, Gravür ve Seya-
hatnamelerde ‹stanbul, (18.
Yüzy›l Sonu ve 19. Yüzy›l),
‹stanbul 1992; NECLA ARS-
LAN, "Gravürlerin 19. Yüz-
y›lda ‹stanbul'un Kültür ve
Sanat Ortam›ndaki Yeri", 19.
Yüzy›l ‹stanbul'unda Sanat
Ortam›, (Habitat II'ye Haz›r-
l›k Sempozyumu 14-15 Mart
1996 Bildiriler), Sanat Tarihi
Derne¤i Yay›n›, s.63-74;
NECLA ARSLAN, "19. yy.
‹stanbul'un Kültür ve Sanat
Ortam›nda Gravürlerin Ye-
ri", Sanatsal Mozaik, S.13,
‹stanbul Eylül 1996, s.18-26;
‹stanbul'u betimleyen sanat-
ç›lara iliflkin genifl bilgi için
bknz: AHMET KAM‹L GÖ-
REN, "‹stanbul Ressamlar›",
Artist Plastik Sanatlar Der-
gisi, S.20, ‹stanbul May›s
1993, s.16-17; AHMET KA-
M‹L GÖREN, "‹stanbul
Impressions of the Artists",
ICOC, Issue:45 ‹stanbul
Aral›k 1995, s.64-77; AH-
MET KAM‹L GÖREN, "Geç-
miflten Günümüze Gravür-
lerde, Minyatürlerde, Tablo-
larda ‹stanbul Temas›, ‹stan-
bul'u Betimleyen Ressam-
lar", Antik-Dekor, S.33, ‹s-
tanbul fiubat 1996, s.160-164;
MEHMET ÖZEL (Haz.),
Ressamlar›n F›rças›n-
dan/From the Paintbrush of
the Artists ‹stanbul, Kültür
Bakanl›¤›,  Ankara 1995; ay-
r›ca 18.yüzy›l ‹stanbul'u be-

 



ç›, portre ressam› olarak ünlenmifltir. 1870 y›l›n-
da Beyo¤lu'nda meydana gelen bir yang›nda,
Venedik'ten getirdi¤i 40 kadar tablosu yanm›fl-
t›r.10

LEVANTEN ve YABANCI RES-
SAMLAR

Yine ayn› dönemde Osmanl› padiflahlar›n›n
yak›n ilgi gösterdikleri levantenler ve yabanc›
ressamlar da bulunmaktayd›. Yabanc› ressamla-
r›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u topraklar›na özellik-
le de ‹stanbul'a s›kl›kla gelmeye bafllad›klar› ta-
rih olarak 18. yüzy›l gösterilmektedir. Gerçek-
lefltirilen yap›tlar içinde gerçe¤e tam olarak uy-
mayan; imgesel olarak çal›fl›lm›fl yap›tlar›n var-
l›¤› da oldukça dikkat çekicidir. Bilindi¤i gibi bu
dönemde, ‹mparatorluk topraklar›na gelen sa-
natç›lar aras›nda seyahatnameleri resimleyen
gravür ustalar› da önemli bir yer tutmaktad›r.
Bu dönemde ‹stanbul'un tema olarak al›nd›¤›
resimler, yo¤un bir talebin de etkisiyle say›ca
artm›flt›r; ancak bunlar›n -zaman zaman kaliteli
olanlar› olmakla birlikte- bir Rönesans resmi ka-
dar birinci s›n›f oldu¤u söylenemez.11 Bu arada
sanatç›lar›n imparatorluk topraklar›na gelmeye
bafllad›¤› 18. yüzy›l bafl›ndan itibaren özellikle
de bat›l›laflma hareketinin bafllang›ç noktas› ola-
rak görülen III. Ahmed Dönemi'nden bafllaya-
rak, gelen sanatç›lar›n hangi döneme rastlad›¤›-
n› görmek aç›s›ndan, s›rayla Osmanl› padiflahla-
r›n›n saltanat y›llar›na k›saca bir göz atacak
olursak; III.Ahmed (1703-1754), I.Mahmud
(1730-1754), III.Osman (1754-1757), III.Mustafa
(1757-1774), I.Abdülhamid (1774-1789), III.Selim
(1789-1807), IV.Mustafa (1807-1808), II.Mahmud
(1808-1839), Abdülmecid (1839-1861), Abdüla-
ziz (1861-1876), V.Murad (1876-1876), II.Abdül-
hamid (1876-1909), 20. yüzy›l bafllar›ndan itiba-
ren V.Mehmet Reflad (1909-1918), VI.Mehmed
Vahideddin (1918-1922) y›llar› aras› fleklinde s›-
ralanmaktad›r. Burada ele alaca¤›m›z dönem
daha çok 19. yüzy›l›n bafl›nda 1807'de taht› dev-
reden III.Selim Dönemi ve bunu takip eden
IV.Mustafa, II.Mahmud, Abdülmecid, Abdüla-
ziz, V.Murad, II.Abdülhamid dönemleridir. Dö-

nem s›ras›yla ‹stanbul'a ve imparatorluk toprak-
lar›na gelen ressamlara göz atacak olursak: Bi-
lindi¤i gibi 18. yüzy›l›n sonuna do¤ru, daha ön-
ce Paris'te moda olan "Turquerie" (Türk tarz›),
yerini giderek Yak›n do¤u ile romantik iliflkilere
b›rakm›flt›r.12 III. Selim Dönemi'nde 18. yüzy›l›n
sonlar›nda önce ‹gnatius Mouradgea D'Ohsson
sonra da Frans›z ‹gnace Melling ‹stanbul'a gel-
mifltir. Bu sanatç›lardan D'Ohsson Général de
L'Empire Othoman adl› gravürlü kitab›n› III. Se-
lim'e sunmufltur. Melling ise, III. Selim'in k›z-
kardefli Hatice Sultan'a karfl› büyük bir ilgi duy-
mufl; gerçeklefltirdi¤i saraylar yan›nda ‹stan-
bul'u betimledi¤i ve yay›mlad›¤› gravürlü kitap
ile, asl›nda, 18. yüzy›l sonu ve 19. yüzy›l›n ilk
yar›s›n›n ‹stanbul'una iliflkin çok de¤erli olan
belgeler b›rakm›flt›r.13

1807-1808 aras› yaln›zca bir y›l tahtta kalabi-
len IV.Mustafa Dönemi'nden sonra 1808-1839
y›llar›nda hüküm süren II.Mahmud’un döne-
minde de Bat› ile olan iliflkilerin sürdü¤ü görül-
mektedir. Bu dönemde, do¤u ülkelerinin tan›t›l-
d›¤› seyahatnameleri resimlemek üzere ünlü ‹n-
giliz gravür sanatç›lar› William Henry Bartlett
(1809-1854) ilk kez 1834'te ve Thomas Allom
(1804-1872) 1836-38 aras›nda ‹stanbul'a gelmifl-
lerdir. Allom, Robert Walsh ile birlikte gerçek-
lefltirdikleri "Constantinople and the Scenery of
the Seven Churches of Asia Minor" adl› 1839'da
Londra'da bas›lan iki ciltlik kitab› resimlemifltir.
Bartlett ise Miss Julie Pardoe'nun ünlü "The Be-
auties of the Bosphorus" adl› 1838'de Londra'da
bas›lan kitab›n› gravürleriyle süslemifltir. Be-
yo¤lu'nda bir sanatç› toplulu¤unun oluflmas›na
ve ‹stanbul'un bat›l› ülkelerde tan›nmas›na
önemli katk›lar sa¤layan bu sanatç›lar "Erken
Oryantalistler" olarak adland›r›lm›fllard›r.14 Her
‹ki sanatç›n›n da ad› geçen kitaplarda yer alan
gravürleri, ayr› olarak daha büyük getirisi oldu-
¤undan, sahaflar ve kitap, gravür, tablo müza-
yedesi düzenleyen flirketler taraf›ndan sürekli
aranan yap›tlar aras›ndad›r.

II.Mahmud'un ordudan, e¤itime, yönetim-
den giyim kuflama kadar bir çok alanda gerçek-
lefltirdi¤i reformlar, Osmanl› ‹mparatorlu-
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timleyen sanatç›lara iliflkin
genifl bilgi için bak›n›z: AU-
GUSTE BOPPE, Les Orien-
talistes Les Peintres du
Bosphore Au XVIIIe Siècle,
ACR Edition, Les Editions
de l'Amateur, Paris 1989
(Boppe 1862-1921 y›llar›
aras›nda Fransa'n›n, Türki-
ye büyükelçili¤ini yapm›fl-
t›r.; AYKUT GÜRÇA⁄LAR,
Hayali ‹stanbul Manzarala-
r›, (‹.T.Ü. Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yay›mlanmam›fl
Doktora Tezi), ‹stanbul 1996

12. SEMRA GERMANER-
ZEYNEP ‹NANKUR, Or-
yantalizm ve Türkiye, Türk
Kültürüne Hizmet Vakf› Sa-
nat Yay›nlar›, ‹stanbul 1989,
s.59 ve67; GÜNSEL REN-
DA, "Avrupa Sanat›nda
Türk Modas›", Sanat Üzeri-
ne, Hacettepe Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Ya-
y›nlar›, Ankara 1985, s.39-50

13. SEMAV‹ EY‹CE, "19.
Yüzy›lda ‹stanbul'da Bat›l›
Yazarlar, Ressamlar, Mi-
marlar, Edebiyatç›lar ve
Müzisyenler", 19. Yüzy›l ‹s-
tanbul'unda Sanat Ortam›,
(Habitat II'ye Haz›rl›k Sem-
pozyumu 14-15 Mart 1996
Bildiriler), Sanat Tarihi Der-
ne¤i Yay›n›, ‹stanbul 1996,
s.25-26; ANTO‹NE IGNACE
MELLING, Voyage Pittores-
que De Constantinople et
De Rives Du Bosphore, Yap›
Kredi Bankas›, ‹stanbul (ta-
rihsiz) (Paris 1809-1819 bas-
k›s›n›n t›pk› (ancak daha
küçük boyutlarda) bas›m›)

14. GERMANER-‹NAN-
KUR, a.g.e., s.77-78; MUS-
TAFA SEV‹M (Haz›rlayan),
Gravürlerle Türkiye/in
Gravures Türkiye ‹stanbul,
C.I,2,3, T.C.Kültür Bakanl›-
¤›, Ankara 1996, sayfa nu-
maras›z "Sunufl/Introducti-
on" bölümlerinde yaflam öy-
külerine iliflkin bilgiler; da-
ha sonra s›n›fland›r›lm›fl bö-
lümlerde gravürler; son say-
falarda da gravürlerin yer
ald›klar› kaynaklar yer al-
maktad›r. (Bu yay›nda top-
lam 269+290+292=851 bü-
yük boy gravür bulunmak-
tad›r.) 

15. G ERMANER-‹NAN-
KUR, a.g.e., s.81



¤u'nun bat›l›laflma yolunda att›¤› önemli ad›m-
lard›r. Bu dönemde resim sanat›nda da Bat›'ya
duyulan ilginin devam etti¤i görülmektedir. II.
Mahmud'un resim e¤itimi almas› için Paris'e
yollad›¤› Rupen Manas'›n yan›nda; kendi ya¤l›-
boya portresini yapt›rarak Bab-› Ali'ye ast›rma-
s›; askeri bandonun bafl›na ‹talyan Guiseppe
Donizetti'yi getirmesi, dolay›s›yla Bat› türü mü-
zikte aflamalar›n yap›lmas›; ilk tiyatronun aç›l-
mas›; Ampir ve Barok biçemin mimariye girme-
si ve daha bir dizi yenilik bu dönemin karakte-
ristik özelliklerini oluflturur.15

II. Mahmud Dönemi'nde ‹stanbul'a gelen
sanatç›lar aras›nda yer alan Frans›z Alexandre-
Gabriel Decamps (1803-1860) ve Adrien Da-
uzats; ‹sviçreli Charles Gabriel Gleyre (1808-
1874); Belçikal› Jacob Jacops say›labilir. 19. yüz-
y›l ortalar›na kadar, bat›l› sanatç›larca  ‹stan-
bul'un an›tlar›, do¤a görünümleri ve k›yafetle-
rin tema olarak seçildi¤i betimlerden sonra, bu
kez 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan bafllayarak
manzara yan›nda, yaflamdan sahneler de görül-
meye bafllam›flt›r.16

Olas›l›kla kimli¤ini bilemedi¤imiz yabanc›
bir ressam›n gerçeklefltirdi¤i ya¤l›boya bir çal›fl-

mada Eyüpsultan’da Mihriflah Sultan Sebili’nin
bulundu¤u Bostan ‹skelesi Soka¤›’nda II. Mah-
mut’un Cuma Selaml›¤› betimlenmifltir. (Resim
1) Bu çal›flman›n 1836-38 y›llar› aras›nda ‹stan-
bul’a gelen Thomas Allom (1804-1872)’un Ro-
bert Walsh ile birlikte gerçeklefltirdi¤i Constan-
tinople and the Scenery of the Seven Churches
of Asia Minor, C. I-II, London 1839 adl› kitapta
yer alan bir gravüründen kopya edildi¤i düflü-
nülebilir. Ad› geçen kitap 1839 y›l›nda bas›ld›¤›-
na göre sanatç›s›n› bilemedi¤imiz bu tablonun
da an›lan bu tarihten sonraki bir dönemde ya-
p›ld›¤›n› söyleyebiliriz.17

‹lk kez 1845 y›l›nda Abdülmecid Döne-
mi'nde (1839-1861 y›llar› aras› 22 y›l) ‹stanbul’a
gelen Ayvazovski, daha sonra yine ayn› dönem-
de ‹stanbul’a iki kez daha gelmifltir. 1874 y›l›nda
‹stanbul'da iki ay kal›p (Abdülaziz Dönemi), da-
ha sonra da sekiz kez ‹stanbul'a gelen sanatç›n›n
‹stanbul’un çeflitli köflelerini betimledi¤i çal›fl-
malar› içinde Eyüpsultan da bulunmaktad›r. Bu
bölümde sanatç›n›n daha ayr›nt›l› bir yaflam öy-
küsünü ve Eyüpsultan’› tema olarak seçti¤i ya-
p›t›n› ele al›yoruz.
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Resim 1. Anonim, "Eyüp’te
II. Mahmud’un Cuma Se-
laml›¤›", 37x45 cm., tuval
üzerine ya¤l›boya, (Ano-
nim, Antik A. fi. 185. Müza-
yede, ‹stanbul 4 May›s 1997,
s›ra no: 248)

16. GERMANER-‹NAN-
KUR, a.g.e., s.81; Anonim,
"Decamps, Alexadre Gabri-
el", Webster's Biographical
Dictionary, A Merriam-
Webster, G. and C. Merriam
Company, U.S.A. (tarihsiz),
s.399; ayn› eserin 600. sayfa-
s›nda "Gleyre, Charles Gab-
riel"

17. NECLA ARSLAN, Gra-
vür ve Seyahatnamelerde
‹stanbul (18. Yüzy›l Sonu ve
19. Yüzy›l), ‹stanbul Büyük-
flehir Belediyesi Kültür ‹flle-
ri Daire Baflkanl›¤›, ‹stanbul
1992, s. 187-188; Bu konuda
görüfllerinden yararland›-
¤›m Say›n Prof. Dr. M. Baha
Tanman’a teflekkür ederim.

18. GERMANER-‹NAN-
KUR, Oryantalizm ve Tür-
kiye, s. 91-92.

19. SEMRA GERMANER-
ZEYNEP ‹NANKUR, Or-
yantalizm ve Türkiye, Türk
Kültürüne Hizmet Vakf› Sa-
nat Yay›nlar›, ‹stanbul 1989,
s. 137.

20. CEZAR, Sanatta Bat›'ya
Aç›l›fl..., C.II., (2. bs.), s.448-
449; M. CEZAR, XIX. Yüzy›l
Beyo¤lusu, Akbank, ‹stan-
bul 1991, s.276; H. EDHEM,
Elvah-› Nakfliye Koleksiyo-
nu, ‹stanbul 1924, (Bugünkü
Dile Aktaran: Gültekin Eli-
bal), Milliyet Yay., ‹stanbul
1970, s.36-38; GERMANER-
‹NANKUR, a.g.e., s.5-6, 82-
83, 91-92, 95, 121, 132, 153,
167; P. JULIAN, The Orien-
talist, (‹ngilizce 1.bs.), Pha-
idon Press Ltd., Oxford
1977 s.67,189, (Özgün bask›-
s› Les Orientalistes, Fribo-
urg 1977)



IVAN KONSTANTINOVIÇ 

AYVAZOVSKI

(Feodosiya 1817-Feodosiya 1900)

Osmanl› uyruklu bir Ermeni ailesinin o¤lu
olarak 1817’de K›r›m’da Feodosiya kentinde do-
¤an Ayvazovski, Sinferopol’da lisede okurken
yapt›¤› eskiz ve krokiler Çar I.Nikola’n›n ilgisini
çekmifl ve onun emriyle 1833’de Petersburg’da-
ki Çarl›k Güzel Sanatlar Akademisi’ne kabul
edilmifltir. Sanatç›, bu dönemde en çok Salvator
Rosa, Ruisdael, Claude Lorrain ve deniz ressam›
Théodore Gudin’den etkilenmifltir. Daha sonra
bir süre sarayda çal›flan Frans›z deniz ressam›
Philippe Tanneur’ün yan›na yard›mc› olarak
atanm›flt›r. 1840’da çal›flmalar›n› gelifltirmek
için dört y›l süreyle ‹talya, ‹spanya, Portekiz,
Fransa, ‹ngiltere, Hollanda ve Malta’da incele-
me gezileri yapm›fl, bu arada yap›tlar›n› sergile-
mifltir. Ayvazovski Rusya’ya dönüflünde Deniz
Bakanl›¤›’na birinci ressam s›fat›yla atafle olarak
atanm›fl, 1844’te Petrograd’daki Güzel Sanatlar
Akademisi’ne üye, 1847’de de Profesör olarak
seçilmifltir. K›r›m Savafl›’n› yerinde gözlemleye-
rek resimleyen sanatç›, 1857’de Paris’e giderek
"Salon de Peinture" de kiflisel bir sergi gerçeklefl-
tirmifl ve bir alt›n madalya yan›nda "Légion
d’Honneur" niflan›yla ödüllendirilmifltir. Rus
deniz ressamlar›n›n en ünlü temsilcisi olan Ay-
vazovski gerek yurt içinde, gerek yurt d›fl›nda
pek çok gezi yapm›fl, say›lar› befl bine ulaflan ya-
p›tlar›nda deniz resimlerinin yan›s›ra dünya ta-
rihinden olaylar›, geleneksel halk öykülerini,
Kutsal Kitab›, kent ve do¤a görünümlerini tema
olarak seçmifltir.

Sanatç›, 1845’te Rus Co¤rafya Cemiyeti’nin
kurucusu Amiral F. Lütke kumandas›ndaki bir
gemiyle ve Rus Çarl›¤›’n›n Veliahd› Grandük
Konstantin Nikolayeviç ile Anadolu k›y›lar› ile
Ege Adalar›’n› kapsayan bir geziye ç›km›fl ve ‹s-
tanbul’u ilk kez bu gezi s›ras›nda ziyaret etmifl-
tir. Sultan Abdülmecid döneminde iki kez daha
‹stanbul’a gelen sanatç›, Padiflah’a bir resmini
arma¤an etmifl ve dördüncü rütbeden bir Niflan-›
Alî alm›flt›r. Sultan Abdülaziz döneminde,

1847’de ‹stanbul’da iki ay kalan Ayvazovski, ko-
nu¤u oldu¤u mimar Sarkis Balyan arac›l›¤›yla
Padiflah’a takdim edilmifl, Dolmabahçe Saray›
için birçok resim gerçeklefltirmifl ve ikinci rütbe-
den Osmanî niflan›yla ödüllendirilmifltir. Döne-
min gazetelerinde sanatç›n›n Abdülaziz’in ya¤-
l›boya bir portresini yapt›¤›na iliflkin haberler
de ç›km›flt›r. Ayvazovski, sekiz kez ziyaret etti-
¤i ‹stanbul’u gün do¤uflu, gün bat›fl› ya da meh-
tapl› gece gibi romantik ortamlarda yans›tm›fl,
bunun yan› s›ra "‹stanbul’da Kay›¤a Binenler",
"Tophane ‹skelesinde Bir Kahvehane", "V.Mu-
rad’›n Portresi" gibi figürlü tablolar da gerçek-
lefltirmifl ve bunlar› ‹stanbul’da açt›¤› birçok ser-
gide sanatseverlere sunmufltur. Bu sergilerin en
önemlisi ve sonuncusu 1888’de sanatç›n›n ye¤e-
ni arac›l›¤›yla düzenlenmifl ve sanatç›n›n yirmi
dört tablosusu sergilenmifltir. Ayvozovski’nin
yap›tlar› Dolmabahçe Saray›, Küçüksu Kasr›,
Askeri Müze, Deniz Müzesi, fiale Köflkü, Erme-
ni Patrikhanesi, Çankaya Köflkü ve çeflitli özel
koleksiyonlarda bulunmaktad›r.18

Ayvazovski’nin ya¤l›boya tekni¤iyle ger-
çeklefltirilen bu çal›flmas› yine Piyer Loti Tepe-
si’nden a¤›rl›kl› olarak Haliç’i panoramik olarak
yans›tmaktad›r. (Resim 2) Eyüpsultan’›n ise sa¤
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Resim 2. ‹van Konstantino-
vich Ayvazovski, "Ay Ifl›-
¤›nda Eyüp", (1874), tuval
üzerine ya¤l›boya, (Dolma-
bahçe Saray› koleksiyonu)
(Semra Germaner-Zeynep
‹nankur, Oryantalizm ve
Türkiye, Türk Kültürüne
Hizmet Vakf› Sanat Yay›n-
lar›, ‹stanbul 1989, s. 93)

s.70,188,189,191,194,196;
THALASSO, a.g.e., s.11,
71,78; N. BERK, Türk ve Ya-
banc› Resminde ‹stanbul,
T.T.O.K. yay›n›, ‹stanbul (ta-
rihsiz), s.6-8; O. ÖNDEfi, ‹s-
tanbul Afl›¤› Ressam Prezi-
osi, Milliyet yay›nlar›, ‹stan-
bul 1972, s.39-44; Z. ‹NAN-
KUR, "19. Yüzy›l›n ‹kinci
Yar›s›nda ‹stanbul'a Gelen
Bat›l› Sanatç›lar", Osman
Hamdi Bey ve Dönemi Sem-
pozyumu, 17-18 Aral›k
1992, Tarih Vakf› Yurt Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 1993, s.75-
82; Z. ‹NANKUR, "Ondoku-
zuncu Yüzy›lda Osmanl› Sa-
ray›'n›n Ressamlar›", 10th
International Congress of
Turkish Art, (Summaries),
Cenevre, September 17-23,
1995 (Özetlerin bulundu¤u
küçük kitapç›kta sayfa nu-
maralar› bulunmamakta-
d›r.); *Ayvazovski için ayr›-
ca bak›n›z: S. ÖNER, "Milli
Saraylar Tablo Koleksiyonu
Ifl›¤›nda ‹van Konstantino-
viç Ayvazovski ve Osmanl›
Saray›", Milli Saraylar 1993,
TBMM Milli Saraylar Daire
Baflkanl›¤›, Ankara 1993,
s.106-119;  NIKOLAI NO-
VOUSPENSKY, A›va-
zovsky, Aurora Art Publis-
hers, Leningrad 1989, s.19;
P. TU⁄LACI, Ayvazovski
Türkiye'de, ‹nk›lap ve Aka
Yay›nevi, ‹stanbul 1983, s.5
vd.; G. UZELL‹, XVIII-
XIX.Yüzy›llarda Rus Resmi,
(‹.Ü.Sosyal Bilimler Enstitü-
sü Yay›mlanmam›fl Sanat
Tarihi Doktora Tezi), ‹stan-
bul 1995; G. UZELL‹, "‹van
Konstantinoviç Ayvazovs-
kiy (1817-1900)", Antik-De-
kor, S.37, ‹stanbul Kas›m
1996, s.75-78; 



tarafta görülen Defterdarburnu bölümü tabloya
girmifltir. Sanatç›, burada özellikle mezarlar›n
bulundu¤u bir bölgeden çal›flm›fl olmas›na kar-
fl›n, bu niteli¤i özellikle tuvaline yans›tmam›fl
gibi görünmektedir. Tablonun egemen motifleri
olarak dikkati çeken ö¤eler, tepede parlayan Ay,
sa¤ tarafta yükselen bir servi a¤ac› ve hemen bu-
nun alt›nda oturan iki kiflidir. Arka planda ‹s-
tanbul siluetini oluflturan karakteristik camili,
minareli görünüm dikkat çekmektedir. Ayva-
zovski’nin bu çal›flmas›nda romantik bir görü-
nüm kendini göstermektedir.

Abdülmecid Dönemi’nde Alman Carl Haag
(1820-1915), Adolf Schreyer (1828-1899), Maxi-
milian Schmidt; Belçikal› Jean-Baptiste Huy-
mans (1826-?); Frans›z Narcisse Berchere (1819-
1891), Alexandre Bida (1823-1895), Hercule Bra-
bazon, Jean- Joseph Benjamin Constant (1845-
1902), Germain-Fabius Brest (1823-1900), The-
odore Frere (1814-1888), Eugène Napoléon Flan-
din (1809-1876), Constantin Guys (1802-1892),
Jules Laurens (1825-1901), Camille Rogier (Phi-
lippe Jullian'›n The Orientalists adl› kitab›nda
s.195'te verdi¤i bilgilere göre do¤um-ölüm ta-
rihleri kesin olarak belli de¤il; ancak, ‹stan-
bul'da yaflad›¤› ve 1839-1848 y›llar› aras›ndaki
Salon Sergilerinde yer ald›¤› bilinmektedir.),
Adolphe Yvon, Horace Vernet (1789-1863) ve
Felix Ziem, (1821-1911); ‹ngiliz Richard Dadd
(1819-1887), William Holman Hunt (1827-1910),
John Frederick Lewis (1805-1876), Edward Lear

(1812-1888) Türkiye'yi ziyaret eden bafll›ca res-
samlard›r. Ayr›ca Maltal› Amadeo Preziosi
(1816-1882) ile yine Malta'ya yerleflmifl olan Bav-
yeral› Jean Schranz (1794-1872) Türkiye'yi ziya-
ret eden ve buraya yerleflen ressamlar aras›nda-
d›r. Ayr›ca Do¤u'ya Bak›fl Sergisi'nden sonra
Carlo Bossoli (1815-1884), Ipppolito Caffi (1809-
1866) (1843'te ‹stanbul'da çal›flm›flt›r.) gibi sanat-
ç›lar›n da istanbul'da çal›flt›klar› görülmektedir. 

Bu bölümde araflt›rmam›zda Eyüpsultan’›
betimleyen Preziosi’nin yaflam öyküsü ve Eyüp-
sultan temal› yap›tlar›na yer verece¤iz.

AMADEO PREZIOSI   

(Valetta 1816-‹stanbul 1882)

Malta’n›n Valetta kentinde do¤an sanatç›,
ülke yönetiminde etkin olan soylu bir ailenin
o¤luydu. ‹lk resim çal›flmalar›na Guiseppe
Hyzler’in atölyesinde bafllayan sanatç›, e¤itimi-
ni Paris Güzel Sanatlar Okulu (l’Ecole des Be-
aux-Arts)’nda sürdürdü. Paris dönüflü babas›-
n›n ressam olmas›na karfl› ç›kmas› nedeniyle
Malta’y› terk ederek yaklafl›k olarak 1842 y›l›n-
da ‹stanbul’a yerleflti ve yaflam›n›n sonuna ka-
dar burada kald›.

Preziosi ‹stanbul’a geldikten sonra k›sa bir
süre içinde döneminin ‹stanbul yaflam›n› yans›-
tan çal›flmalar›yla ünlendi. Sanatç›n›n yap›tla-
r›nda dikkati çeken temalar, ‹stanbul’un birbi-
rinden güzel çeflitli semtlerinin do¤al çekici yön-
lerinin yans›t›ld›¤› görünümler ile bu kentte ya-
flayan insan tipleri olmak üzere bafll›ca iki gruba
ayr›labilir. Sanatç›, ‹stanbul’da yaflayan halk›n
kültür çeflitlili¤ini yans›tt›¤› resimlerindeki mo-
dellerini günlük yaflam›n içinde vermeye çal›fl-
m›fl, de¤iflik mesleklerden seçti¤i modeller ya-
n›nda, Türk, Rum, Arnavut, Ermeni, Bulgar, Ya-
hudi gibi Osmanl› toplumunu oluflturan etnik
halklar› da yap›tlar›na yans›tm›flt›r. Sanatç›n›n
kalem ya da mürekkeple çizip daha sonra sulu-
boyayla renklendirdi¤i bu resimler, döneminde
‹stanbul’a gelen turistlerin en çok sat›n ald›klar›
gezi an›lar› içindeydi. Bu nedenle, ‹stanbul Re-
sim ve Heykel Müzesi, Deniz Müzesi, Topkap›
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Resim 3.Amedeo Preziosi,
"Eyüp Piyer Loti S›rtlar›nda
Gezinti", (imzal›), 34x53
cm., ka¤›t üzerine suluboya,
(Anonim, Küsav Sanat Ga-
lerisi 4., ‹stanbul 1993,
s›ra: 2)

A. ÇOKER, Osman Hamdi
ve Sanayi-i

Nefise Mektebi, ‹stanbul
1983, s.10; ARSEVEN, Türk
Sanat› Tarihi, s.131; G. ‹RE-
PO⁄LU, Feyhaman, ‹stan-
bul 1986, s.18; TANSU⁄,
Ça¤dafl Türk Sanat›, s.93;
ANON‹M, "Haag, Carl",
Webster's Biographical Dic-
tionary, s.646; ayn› eser
s.149'da "Bida, Alexandre";
ayn› eser s.342'de "Constant,
Benjamin"; ayn› eser
s.559'da "Frere Theodore";
ayn› eser s.645'de s.169'da
"Bonnat, Léon Joseph Flo-
rentin"; G. RENDA, "Resim-
lerde ‹stanbul", Yüzy›llar
Boyunca Venedik ve ‹stan-
bul Görünümleri/Vedute di
Venezia ed Istanbul Attra-
verso i Secoli, Istituto Itali-
ano di Cultura/‹talyan Kül-
tür Merkezi, ‹stanbul 10 Ni-
san-10 Haziran 1995 Sergi
Katalo¤u, s.13-14; ayr›ca
Do¤u'yu tema olarak seçen
birçok sanatç› için bak›n›z:
ANON‹M, Do¤u'ya Ba-
k›fl:Neoklasik'ten Yirminci
Yüzy›la ‹talyan Grafik Sana-
t›nda ‹slâm Dünyas›, ‹stan-
bul 1996 (TBMM Milli Sa-
raylar Daire Baflkanl›¤› ve
‹stanbul ‹talyan Kültür Mer-

 



Saray› ve baz› özel koleksiyonlar d›fl›nda, sanat-
ç›n›n çal›flmalar›n›n büyük bir bölümü yurtd›-
fl›nda bulunmaktad›r. Sanatç›n›n resimlerinin
taflbask›lar›ndan oluflan "Stamboul Recollecti-
ons of Eastern Life" 1858’de, "Stamboul Souve-
nir d’Orient" de 1861’de iki albüm fleklinde ya-
y›mlanm›flt›r. Preziosi’nin yap›tlar› 1858’de Pa-
ris’te, 1863’te Londra’da, 1867’de yine Paris’te
Uluslararas› Sergi’de, 1880 ve 1881’de ‹stan-
bul’daki ABC Kulübü’nün sergilerinde sergilen-
di. 1860’lardan sonra ‹stanbul’un bat›l›lar tara-
f›ndan eski çekicili¤ini yitirdi¤ini gören sanatç›,
tema çeflitlili¤i sa¤lamak üzere 1862’de M›s›r’a,
1868 ve 1869’da Romanya’ya gitti. Yaflam›n›n
son dönemlerine iliflkin çok az bilgi bulunan sa-
natç›, II. Abdülhamid’in saray ressam› olmufl,
Yeflilköy’de yaflam›fl ve Beyo¤lu’ndaki atölye-
sinde çal›flmalar›n› sürdürmüfl ve 27 Eylül
1882’de Yeflilköy’de bir av kazas›nda yaralan-
d›ktan sonra ertesi gün yaflama veda etmifl ve
Yeflilköy’deki San Stefano Katolik Mezarl›¤›’na
gömülmüfltür.19

‹stanbul’un birbirinden güzel köflelerini,
burada yaflayan insanlar›n günlük yaflamlar›n-
dan kesitleri aktarmas›yla ünlenen Preziosi, ka-
¤›t üzerine suluboya tekni¤inde gerçeklefltiril-
mifl bu yap›t›nda yine günlük yaflamdan bir sah-
neyi betimlemifltir. Piyer Loti Tepesi’nde renkli
giysileriyle feraceli kad›nlar, yanlar›nda fesli
küçük bir çocukla gezinti yaparlarken yans›t›l-
m›fllard›r. (Resim 3) ‹stanbul’a gelen yabanc›
gezgin, foto¤rafç› ve ressamlar›n her dönemde
ilgisini çeken bafl›bofl köpeklerin varl›¤› bu tab-
loda da gözard› edilmemifltir. ‹nsan figürlerini
en önemli konuma yerlefltirerek yap›t›n› gerçek-
lefltiren Preziosi, ön sa¤ ve sol alt bölümlere
Eyüpsultan’›n tarihi evlerini ve küçük camileri;
arka plana ise Haliç panoramas›n› yerlefltirmifl-
tir. Haliç boyunca sa¤ ve sol taraflarda uzanan
‹stanbul’un karakteristik siluetinin yan›s›ra, Un-
kapan› Köprüsü, Haliç’te gezinen yelkenliler de
bu sahneyi tamamlayan ö¤eler olmufltur. Sol ar-
ka planda ise Çaml›ca, Bulgurlu tepeleri yer al-
maktad›r. Ayvazovski’nin "Ay Ifl›¤›nda Eyüp"
tablosunda (Resim 2) oldu¤u gibi, Preziosi’nin
bu çal›flmas›nda da Eyüpsultan’›n karakteristik

niteli¤ini oluflturan mezarl›k görünümü göz ar-
d› edilmifltir. Ayr›ca, Eyüpsultan’›n en bask›n
ö¤esi olan Eyüpsultan Camii de bu sahnenin d›-
fl›nda kalm›flt›r.

Preziosi, suluboya tekni¤iyle gerçeklefltirdi-
¤i bu çal›flmas›nda (Resim 4) Piyer Loti Tepe-
si’nde yer alan mezartafllar›n›, servileri ön plana
yerlefltirerek, efle¤iyle yukar› do¤ru giden sar›k-
l› bir ihtiyar adam ile kuca¤›ndaki küçük çocu-
¤u ve bafl›bofl sokak köpeklerini bu görünüme
katm›flt›r. Arka fonu oluflturan ö¤eler aras›nda
ise bu kez sa¤ tarafta görüntüye giren Eyüpsul-
tan Camii, daha arkada Zal Mahmud Camii, or-
tada Eyüpsultan’›n Haliç sahilinde yer alan kent
dokusundan bir bölüm, daha geride iki hörgü-
cüyle beliren ‹kinci Unkapan› Köprüsü ve sa¤l›
sollu uzanan Haliç sahilleri boyunca karakteris-
tik ‹stanbul siluetini oluflturan, Galata Kulesi,
Topkap› Saray› Adalet Kulesi, Aya ‹rini, Ayasof-
ya, Sultanahmed camileri, Beyaz›d Kulesi, Sü-
leymaniye ve Fatih camileri dikkat çekmektedir.

Preziosi’nin yukar›da inceledi¤imiz çal›fl-
mas›n›n bir benzerini daha görmekteyiz. Sanat-
ç›, suluboya tekni¤iyle gerçeklefltirdi¤i bu çal›fl-
mas›nda yine Piyer Loti Tepesi’nden Eyüpsul-
tan ve Haliç’i panoromik olarak yans›tm›flt›r.
(Resim 5) Bir önceki çal›flmada görülen bafl›bofl
sokak köpekleri bu kez burada yer almam›flt›r.
Sahneyi oluflturan di¤er tüm ö¤elerin bir önceki
çal›flmayla ayn› oldu¤unu yineleyebiliriz.

Tanzimat Dönemi sultanlar› aras›nda Ab-
dülaziz zaman›nda da (1861-1876 y›llar› aras› 15
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Resim 4. Amedeo Preziosi,
"Piyer Loti’den Haliç",
40x59 cm., ka¤›t üzerine su-
luboya, (‹RHM koleksiyo-
nu), (Hâlenur Kâtipo¤lu
(Yay›na Haz›rlayan), Mimar
Sinan Üniversitesi ‹stanbul
Resim ve Heykel Müzesi
Koleksiyonu/The Collection
of ‹stanbul Museum of Pa-
inting and Sculpture Mimar
Sinan University, YKY, ‹s-
tanbul 1996, s. 142)

kezi'nin düzenledi¤i 18 Ara-
l›k 1996-31 Ocak 1997 tarih-
leri aras›nda Dolmabahçe
Saray›, Harem Cariyeler Da-
iresi Girifl Salonu'nda ger-
çeklefltirilen serginin katalo-
¤u), s.57,58,120-121; Jean
Baptiste Huymans için
bknz: Librairie de Péra
XX.Antika Kitap Müzeyede-
si Katalo¤u, ‹stanbul 29 Ey-
lül 1996, s›ra no:71; *Sarkis
Direnyan'›n "Gazete Oku-
yan Adamlar" t.ü.y.
51x38cm. bir yap›t› ve
‹RHM koleksiyonunda yer
alan di¤er yap›tlar için bak›-
n›z: H. KAT‹PO⁄LU (Yay›-
na Haz›rlayan), Mimar Si-
nan Üniversitesi ‹stanbul
Resim ve Heykel Müzesi
Koleksiyonu/The Collection
of ‹stanbul Museum of Pa-
inting and Sculpture Mimar
Sinan University, Yap› Kre-
di Yay›nlar›, ‹stanbul 1996,
s.449.

21. GERMANER-‹NAN-
KUR, a.g.e., s.82; THALAS-
SO, a.g.e., s.11; S. GERMA-
NER, "Osmanl› ‹mparator-

 



y›l) Türkiye'ye birçok Oryantalist ressam geldi.
Bunlar içinde: Venedikli Philippe (Pietro) Bello
(1830/1-1909/11) (Do¤u'ya Bak›fl Katalo¤u
s.226'ya bak›n›z.) ‹stanbul'da 1866 y›l›nda evlen-
di¤ine göre bu tarihten k›sa bir süre önce yani
Abdülaziz Dönemi'nde gelmifl olmal›d›r. Abdü-
laziz'in yan›nda çal›flan ressamlar aras›nda yer
alan Pierre Desire Guillemet (1827-1878), Tha-
lasso'nun verdi¤i bilgiye göre padiflah›n da des-
te¤iyle 1874 y›l›nda Beyo¤lu'nda Kalyoncu Kul-
lu¤u Caddesi'nde efli ile birlikte bat›l› anlamda
desen ve resim e¤itimi verdi¤i ilk özel akademi-
yi kurmufltu. Bu konuda çok genifl bir araflt›rma
yapm›fl olan Mustafa Cezar ise, eldeki bilgilere
elefltirel bir yaklafl›mdan sonra, bu akademinin
"Desen ve Resim Akademisi" ad›yla 1874 y›l›n›n
Eylül ay›nda Beyo¤lu Hammalbafl› Sokak 60 nu-
marada aç›ld›¤›n› ve yaklafl›k olarak üç y›l iflle-
vinin devam ettirdikten sonra 1877'de kapand›-
¤›n› bildirmektedir. Yukar›da da de¤inildi¤i gi-
bi, bu akademide uzun y›llar Paris'te kalan Sar-
kis Direnyan* ve M›g›rdiç Civanyan da e¤itim
görmüfltü. Dönemin di¤er sanatç›lar› aras›nda
Avusturyal› Rudolph Ernst (1855-1935); ‹ngiliz
Walter Charles Horsley, ‹ngiliz Lord Frederick
Leighton (1830-1896); ‹sviçreli Leopold Carl
Müller (1834-1892, 1850'lerde faal oldu¤u bilin-
mektedir.), Rudolph Weisse; ‹talyan Alberto Pa-
sini (1826-1899); Frans›z Jean-Léon Gérôme
(1824-1904), (‹stanbul'a ilk gelifli 1854 (Abdül-
mecid Dönemi), daha sonra 1875 (Abdülaziz
Dönemi) ve 1879 (II.Abdülhamid Dönemi)'da
tekrar gelmifltir). Léon Joseph Florentin Bonnat

(1833-1922), Charles-Emile de Tournemine
(1812-1872) say›labilir.20 Sultan Abdülaziz 1867
Uluslararas› Paris Sergisi'nin aç›l›fl›nda bulun-
mufl; daha sonra Viyana'ya geçmifl ve Belvedere
Saray›ndaki resimleri incelemifltir. Sultan bu ge-
zisi s›ras›nda saray için baz› resimler de sat›n al-
m›flt›r. Kendisine bu konuda o s›ralarda Paris'te
resim e¤itiminde olan fieker Ahmet ve Osman
Hamdi yard›mc› olmufltur. Al›nan eserler içinde
Jean-Léon Gérôme, Adolphe Yvon, Gustave Bo-
ulanger, Washington, Van Marcke, Huguet,
Harpignies, Daubigny ve Schereyer gibi döne-
min ünlü adlar›na rastl›yoruz. Yine bu dönemde
sarayda çal›flan ve saraya resim sunan ressamlar
içinde Ayvazovski, Guillemet ve Stanislaus
Chlebowski adlar›n› görüyoruz.21 Dönemin en
önemli sanat hareketlerinden biri de kuflkusuz,
Paris'teki resim e¤itiminden dönen fieker Ahmet
Pafla'n›n ‹stanbul Sultanahmet'teki Sanat Oku-
lu'nda 1871'de ki duyuruluflundan tam iki y›l
sonra 1873'de açt›¤› ilk resim sergisidir. Sergide
yer alan Türk ressamlar›: fieker Ahmet, Mesud
Bey, Said Bey, Naim Bey, Yusuf Bahaeddin Bey
ve Ahmet Bey'di. Yabanc› ressamlar içinde: Gu-
illemet ve Efli, Mekteb-i Sultani resim ö¤retmeni
Hayette, Acquaroni'nin adlar›n› görmekteyiz.
Bu serginin ‹stanbul'da etkisi büyük olmufl, hal-
k›n resme karfl› ilgisi uyanm›fl ve bir resim piya-
sas› oluflmufltur.22 ‹kinci sergi 1875 y›l›nda Da-
rülfünun binas›nda (günümüzde Çemberli-
tafl'taki Bas›n Müzesi) düzenlenmifltir. 1883 y›-
l›nda da Sanayi-i Nefise Mekteb-i resmen aç›l-
m›flt›r. Daha sonra bu sergilerin devam etti¤i gö-
rülmektedir.23

II.Abdülhamid Dönemi (1875-1909 34 y›l)
sanatç›lar›: ‹talyan Fausto Zonaro (1854-1929),
Zonaro'nun ‹stanbul'a gelifl tarihi 1891 y›l›d›r
Leonardo Mango (1843-1930), Mango 1883 y›l›n-
da ‹stanbul'a gelmifltir. 1883'de Sanayi Nefise'de
hocal›k yapan Salvatore Valeri (1856-1946) ‹s-
tanbul'a 1880 y›l›nda gelmifltir. 1915 y›l›na kadar
Türkiye'de kalan sanatç› V.Mehmet Reflat Döne-
mi'ni de görmüfltür. Warnia Zarzecki (1850-?) ‹s-
tanbul'a 1883 y›l›nda gelmifltir. Daha önce yuka-
r›da bahsetti¤imiz Jean-Léon Gérôme (1824-
1904) (‹lk gelifli 1854, Abdülmecid Dönemi) di-
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Resim 5. Amedeo Preziosi,
"Eyüp Piyer Loti S›rtlar›n-
dan", (imzal›, 1893), 40x52
cm., ka¤›t üzerine suluboya,
(Anonim, Antik A. fi. 148.
Müzayede, ‹stanbul 15 Ka-
s›m 1992, s›ra no: 160)

lu¤u'nun Uluslararas› Sergi-
lere Kat›l›m› ve Kültürel So-
nuçlar›", Tarih ve Toplum,
S.95, ‹letiflim Yay›nlar›, ‹s-
tanbul Kas›m 1991, s.33-40;
S. ÖNER, "Tanzimat Sonras›
Osmanl› Saray Çevresinde
Resim Sanat›", Milli Saray-
lar 1992, TBMM Milli Saray-
lar Daire Baflkanl›¤›, Ankara
1992, s.58-77

22. GERMANER-‹NAN-
KUR, a.g.e., s.83; THALAS-
SO, a.g.e., s.15; KAYNAK-
N‹RVEN, a.g.e., s.24

23. GERMANER-‹NAN-
KUR, a.g.e., s.84; THALAS-
SO, a.g.e., s17; KAYNAK-
N‹RVEN, a.g.e., s.24-25

24. THALASSO, a.g.e., s.11,
28-36, 65-70, 46-55, 56-62;
TANSU⁄, Ça¤dafl Türk Sa-
nat›, s.40-41; GERMANER-
‹NANKUR, a.g.e., s.84; S.
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¤er sanatç›lar aras›nda ise Alman Ferdinand
Max Bredt, Frans›z Albert Aublet, Edouard De-
bat-Ponsan, Jean-Jules Antoine Lecomte du
Nouÿ (1842-1923), Paul-Alexandre-Alfred Leroy
(1860-1942), Emile Bernard (1868-1941), ‹ngiliz
Frank Brangwyn (1867-1943), Edwin Weeks,
Hollandal› Marius Bauer (1867-1932), Amerikal›
John Singer Sargent (1856-1925) say›labilir.24 Yi-
ne Do¤u'ya Bak›fl Sergisi'nde gördü¤ümüz gibi
Edmondo Amicis'in "Costantinopoli" adl› kita-
b›n›n desenlerini çizen Cesare Biseo (1843-1909)
ve suluboya bir ‹stanbul çal›flmas›nda 1884 tari-
hini atm›fl olan Gabriele Carelli (1820-1920) ad-
lar›n› bu listeye ekleyebiliriz.25 Figür konusunda
oldukça hoflgörüsüz bir toplum karfl›s›nda di-
ninde betim yasa¤› olmayan H›ristiyan sanatç›-
lar›n daha serbest bir davran›fla sahip olmalar›
zaman içinde Osmanl› halk›n›n tutumunun yu-
muflamas›nda az da olsa bir yarar sa¤lam›flt›r.
Ayr›ca bu tutumun de¤iflmesine etki eden di¤er
bir ö¤e de asker ressamlar›n kararl› tutumu ol-
mufltur.26 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Türki-
ye'de bulunan yabanc› ressamlar, tipik bir do¤u
kenti olarak de¤erlendirdikleri ‹stanbul'dan çe-
flitli görünümleri Oryantalist bir anlay›flla be-
timlemifllerdir. Buna karfl›n Pera ve çevresinin
Levanten sanatç›lar› daha çok portre türünde
çal›flmalar, kendi kiliseleri için dinsel konulu
kompozisyonlar ve aziz resimleri betimlemifller-
dir.27

Bu arada Y›ld›z Porselen Fabrikas› da bir-
çok sanatç›y› çal›flt›rm›flt›r. Bunlar aras›nda: Hü-
seyin Zekâi Pafla (1859-1919), Mustafa Vasfi Pa-
fla (1857-1905), Halid Naci (1875-1927), Osman
Nuri Pafla (1839-1906), Hoca Ali R›za (1858-
1930), Ömer Adil Bey (1868-1928), Fausto Zona-
ro (1854-1929) say›labilir.28 Yine bu dönemde
aç›lan baz› sergileri görüyoruz: 1880 y›l›nda Elif-
ba Kulübü'nün açt›¤› sergiye halk büyük bir ilgi
gösteriyordu. 1881'de tekrarlanan ikincisinde
ise kat›lan eser say›s›nda art›fl görülüyordu.29

1901 y›l›nda ise Sanayi-i Nefise Mektebi Mimar-
l›k Bölümü hocas› Alexandre Vallaury ile Régis
Delbeuf, ‹stanbullu sanatç›lar›n bir araya gele-
rek çal›flmalar›n› sergileyecekleri bir "salon" ku-
rulmas› amac›yla çeflitli giriflimlerde bulundu-

lar. Böylelikle ilk "‹stanbul Salonu" Bourdon ad-
l› bir Frans›z tüccar›n Passage Oriental (Do¤u
Pasaj›)'deki kona¤›nda aç›lm›fl oldu. Ayn› sergi,
yine ayn› kiflilerin giriflimleriyle 1902 ve 1903
y›llar›nda da yinelendi.30

Yaflamöyküsüne iliflkin ayr›nt›l› bir bilgi bu-
lamad›¤›m›z Michelet adl› sanatç›n›n ya¤l›boya
olarak gerçeklefltirilen bu çal›flmas›nda Piyer
Loti Tepesi’nde yer alan mezar tafllar›, serviler
aras›ndan, panoramik olarak Eyüpsultan ve Ha-
liç yans›t›lm›flt›r. (Resim 6) Tablonun sa¤ alt ta-
raf›nda Eyüpsultan’› oluflturan tarihsel doku ve
bask›n bir ö¤e olarak Eyüpsultan Camii veril-
mifltir. Daha geri planda ise Ayvansaray bölgesi
ve burada yer alan surlar belirgin bir flekilde
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu tablo ile hemen he-
men ayn› aç›dan ve neredeyse ilginç bir benzer-
lik olarak t›pa t›p ayn› özellikleri, geçen y›l örne-
¤ini verdi¤imiz Nam›k ‹smail’in "Piyer Loti’den
Haliç" adl› yap›t›nda görebiliriz. Bu aç›dan Mic-
helet’nin bu yap›t›n› olas›l›kla 20. yüzy›l›n he-
men bafllar›nda gerçeklefltirmifl olabilece¤ini
söyleyebiliriz.31

Bu araflt›rmam›zda çok çeflitli kitap, kata-
log, broflür, dergi vb. kaynaklar› tarayarak ulafl-
maya çal›flt›¤›m›z bu örneklerden sonra, 18.
yüzy›ldan bafllayarak 19. yüzy›la uzanan süreç-
te gravür türüne iliflkin birçok Eyüpsultan tema-
l› örne¤e rastlad›¤›m›z halde, özellikle 19. yüz-
y›ldan itibaren ya¤l›boya, suluboya türünde ça-
l›flmalar gerçeklefltiren az›nl›k, levanten ve ya-
banc› sanatç›lar›n Eyüpsultan yerine, a¤›rl›kl›
tema olarak, Bo¤aziçi, Fenerbahçe, Haliç’in giri-
flinde yer alan ‹stanbul Liman›’n›, Galata, Pera,
Eminönü bölgelerini seçtiklerini söyleyebiliriz.
Yukar›da örneklerini verdi¤imiz yap›tlar›n baz›-
lar›nda da izledi¤imiz gibi Eyüpsultan’›n simge-
si olarak görülebilecek mezarl›klar›n sanatç›la-
r›n kendi anlay›fllar› do¤rultusunda göz ard›
edildi¤i ya da baflka bir deyiflle kurguya baflvu-
ruldu¤u dikkat çekmektedir. Sanatç›lar›n yap›t-
lar›n› yerinde gözlem sonucu gerçeklefltirdikle-
ri, döneminde say›s›z örne¤ini gördü¤ümüz gi-
bi hayali bir betimleme içinde olmad›klar› anla-
fl›lmaktad›r. 
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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 bu çal›flmalar›n› yo¤un biçimde sürdüren Gönül Cantay,

Edirne Kültür ve Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulu’nun da üyesi olup, 
Trakya ve Çanakkale bölgesi ile ilgili konularda araflt›rma ve yönlendirmeler yapmaktad›r. Yazar›n

bilimsel bildiri, makale, araflma yaz›lar› ve yay›nlanm›fl kitaplar› bulunmaktad›r. 

EYÜP SULTAN KÜLL‹YES‹



Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp Sultan
Sempozyumu 4’e davet
ald›¤›mda, süre çok k›-
sa idi. Bu kadar k›sa sü-
rede herhangi bir çal›fl-
ma yap›lamayaca¤›n›,
dolay›s›yla kat›lmama-
m›n do¤ru olaca¤›n›
düflündüm. Ayr›ca ön-
cekilerde oldu¤u gibi,
bu sempozyumda da
konu belirlenmiflti.

Baflka bir nedenle
telefon görüflmesi s›ra-
s›nda, sempozyuma ka-
t›lmamda ›srar edilince,
tebli¤ler kitaplar›n› ta-
rad›m. Gördüm ki, bu
semtin do¤mas›na, geli-
flip yaflamas›na neden
olan, "Eyüp Sultan Kül-
liyesi" ile ilgili olarak
sanat tarihi aç›s›ndan
de¤erlendirmenin ya-
p›ld›¤› bir çal›flma da
yok.

Bunun üzerine bu
yönde bir çal›flmay› ha-
z›rlamaya çal›flt›m.
fiimdi sizlerle paylafl-
mak istiyorum.

Çal›flmay› yaparken kendime baz› sorular
sordum ve cevaplar›n› araflt›rd›m.

- Eyüp Sultan Külliyesi’nin ilk yap›laflmas›
nas›l gerçekleflmifl, fonksiyonel yap›lar›n topog-
rafya ile uyumu nas›l sa¤lanm›fl ?

- Külliye’de zaman içinde ne gibi ekler ve
de¤ifliklikler olmufl ?

- Külliye’nin ilk cami yap›s›na ait plan fle-
mas› nas›l ve yap› mühendisli¤i yönünden sanat
tarihine katk›s› ne olmufl ?

- Külliyenin ana yap›s›, Cami’nin yeniden
inflaas› s›ras›nda uygulanan plan ve plana ba¤l›

üst örtü uygulamas› nas›l gerçeklefltirilmifl, bu
ikinci yap›laflmada külliye bütününe kat›lan ye-
ni fonksiyonel yap› ya da mekânlar var m›?

- Külliyenin çevre ile iliflkisi ne durumda ?
gibi...

- Ve tabiî külliye ile ilgili orjinal kaynak var
m› ?

- En son sorudan cevaplar› arama¤a bafllar-
sak1;

Fatih taraf›ndan inflâ ettirilen Eyüp Sultan
Külliyesi ile ilgili do¤rudan iki vak›f belgesi bu-
lunuyor.2
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Resim 1.‹lk Eyüp Sultan
Külliyesi, cami, medrese ve
türbesinin plan› (E. H.
Ayverdi’den)

1. Eyüp Sultan Külliyesi ile
ilgili ilk bilgileri Fatih Vak-
fiyesi ve nüshalar›nda bulu-
yoruz. Fatih’in mevcut vak-
fiye nüshalar›n›nsa ;

A. Türk ve ‹slâm Eserleri
Müzesi’ndeki 1872 nolu
vakfiye;

Vak›flar Genel Müdürlü¤ü
Arflivi’ndeki Türkçe vakfi-
yenin çevirisi olup, 1938 y›-
l›nda Vak›flar Umum Mü-
dürlü¤ü’nce t›pk› bas›m›
yay›nlanm›flt›r.

B. Baflbakanl›k Arflivindeki
1872 nolu vakfiye ;

Bu vakfiye Türk ve ‹slâm
Eserleri Müzesi’nde 1872
nolu vakfiyenin küçük bir
bölümüdür.

C. Topkap› Saray›’ndaki
Arapça vakfiye (Alman Ens-
titüsü taraf›ndan t›pk› bas›-
m›  Tahsin Öz ; Zwei Stif-
tungsurkunden des Sultans
Mehmed II.  Fatih, ‹stanbu-
ler Forschungen IV, ‹stanbul
1935)

Bu nüsha ayr›ca A ve C’de
kay›tl› arapça ana vakfiye-
lerden 16.-17. yüzy›llarda
yap›lm›fl bir tercüme ve hü-
lâsa olup, talimatname nite-
li¤indedir. Bu nüsha da
1938 y›l›nda Vak›flar Dergi-
si’nin 1. cildinde faksimile
olarak yay›nlanm›flt›r.

D. II. Bayezid taraf›ndan ba-
bas› ad›na düzenlenen
Arapça vakfiye.

E. Tapu Kadastro Umum
Müdürlü¤ü’ndeki Arapça
vakfiye. (Bu iki vakfiye ay-
n›d›r. D=E)

F. Türk ve ‹slâm Eserleri
Müzesi’nde 2182  no da ka-
y›tl› Arapça bir di¤er vakfi-
ye. Bu vakfiye metni, Fatih
Mehmed II. Vakfiyeleri, Va-
k›flar Umum Müdürlü¤ü
Neflriyat›, Türk Vakfiyeleri
No : 1 (Ankara 1938) t›pk›-
bas›m olarak yay›nlanm›fl-
t›r. G. Tapu Kadastro
Umum Müdürlü¤ü’nde
"Hududname" olarak kay-
dedilmifl di¤er bir vakfiye
ise;Türk ‹slâm Eserleri Mü-



Vak›flar Genel Müdürlü¤ü’nde olup 1938
y›l›nda Fatih Mehmet II. Vakfiyeleri’nde s. 7’de
bildirilip, s. 286-325 aras›nda faksimile bas›m›
ile Türkçesi yay›nlanan ve " Eyüp Vakfiyesi " di-
ye tan›nan belgedir. Vakfiyenin derkenar›nda
Allâme ibni Haceri Askâlanî’nin Garib üt tezhib
adl› kitab›ndan al›nt›yla Halid ‹bn-i Zeyd ‹bni
Küleybi Ansarî Ebu Eyyub tan›t›l›yor ve vak›f
mülkleri tek tek bildiriliyor. Eyyüb Kasabas›’n›n
tamam›, vak›f olmakla beraber, Bat›da Edirne,
Filibe ile Anadolu’da Bursa’dan Ayd›n’a kadar
çeflitli vak›flar› bildiriliyor. Kuzey’de ise Silist-
re’deki vak›flar› da yaz›lm›flt›r. Vak›f gelirleri-
nin tahsili, kayd› ve kullan›m› ile ilgili persone-
le kadar incelikli bir bilgiyi bu kay›tlarda bul-
mak mümkün olmaktad›r.

Topkap› Saray› Müzesi’nde 7744 numara ile
kay›tl› "Eyyüb Vakfiyesi" ad›yla bir belge daha
yay›nlanm›flt›r ki, içeri¤inde Eyyüb Türbesi ya-
k›n›nda, Sinaneddin Yusuf Pafla’n›n inflâ ettirdi-
¤i zaviye için Fatih’in tesis ettirdi¤i vak›flar› bil-
dirmektedir.3

Eyyüb Külliyesi’nin Vak›flar›n›n (h. 894-
895/ m. 1489-1490) tarihleri aras›ndaki Muhase-
be Defteri’nden de gelirlerini ö¤renmek müm-
kün oluyor.4

Eyyüb Sultan Külliyesi’nin ilk yap›laflma-
s›nda, kaynaklar›n belirtti¤i gibi, türbe ve cami
olmak üzere medrese, imaret, hamam gibi fonsi-
yonel yap›lar yer almaktayd›. Türbe gene kay-
naklardan ö¤renildi¤i gibi, külliyenin varl›k se-
bebi olmufltur.

Evliya Çelebi’nin belirtti¤i gibi, "bu cami
Fatih Sultan Mehmed Han’›n binas›yd› ve seva-
b›n› Hazret-i Ebû Eyyüb’e hediye etmiflti."

Seyahatnamesi’nden ö¤rendi¤imize göre
Evliya Çelebi, seyahatlerinden ‹stanbul’a her
dönüflünde Eyyüb Sultan Camii’ne gider ve
Kur’an okur. Dolay›s›yla Eyyüb Camii ile ilgili
bilgilendirmelerini yan›lt›c› sayamay›z. 

Nitekim gerçe¤e uygun bir flekilde "... Leb-i
Derya’ya karib âsitâne-i Ensârî’de düz bir ze-
minde inflâ edilmifltir..." diye Cami baflta olmak
üzere yap›lar›n inflâ edildi¤i alan›n tepe ile k›y›
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Resim 2. Eyüp Sultan
Külliyesi, cami, medrese ve
türbesinin 1800 y›llar›nda
kazand›¤› durumu
gösteren plan 
(E. H. Ayverdi’den)

Resim  3. Eyüp Sultan
Külliyesinin havadan
görünüflü (‹st. Büyükflehir
Belediyesi foto arfl.)

Resim 4. EMay›s 1999
y›l›nda Eyüp Sultan
Külliyesi’nin Haliç’ten
görünüflü 
(G. Cantay arflivi’nden)



aras›ndaki alüvyonlu düzlük oldu¤unu belirtir.
Bu da gerçe¤e uygundur.5

Külliyenin ilk cami yap›s›na ait plan flema-
s›n›, titiz bir kaynak araflt›rmas› ile ortaya koy-
maya çal›flan, E. H. Ayverdi’nin restitüsyon pla-
n› ile yap›y› tan›yoruz. Ancak E. Çelebi bu ilk
cami yap›s› ile ilgili olarak; "... bir kubbelidir,
mihrap taraf›nda yar›m kubbesi daha vard›r, lâ-
kin o kadar yüksek de¤ildir, Cami’nin içinde
‘âmid (direk) yoktur. Orta kubbe etraf›nda me-
tîn kemerler vard›r..." ifadesiyle yap›n›n plan
kuruluflunu tan›tmaya çal›flm›flt›r.

Nitekim E. H. Ayverdi de bu bilgiden yola
ç›karak, plan yorumunu yap›yor. 

Böylece Eyyüb Sultan Külliyesi’ndeki ilk ca-
mi yap›s›, harîm bölümüyle enine dikdörtgen
bir plan flemas›na sahipti. K›ble yönünde enine
dikdörtgen mihrap bölümü daha alçak olarak
bu ana hacime aç›lmakta ve yar›m kubbe ile ör-
tülü bulunmaktayd›. Enine dikdörtgen as›l me-
kân›n üst örtüsü ise k›ble duvar› ile kuzey duva-
r›ndaki ikifler duvar payesi üzerine at›lan iki siv-
ri, genifl kemer ve gene her iki duvar boyunca
uzanan iki kemerle bir kare hacim oluflturula-
rak, yaklafl›k 12 metre çap›nda bir kubbe ile ör-
tülmüfltü. Bu merkezi kubbe enine dikdörtgen
mekân›n yaklafl›k yar›s›n›n örtü sistemini olufl-
turmufltu. Di¤er yar›s› ise iki tarafta kemerlere
ba¤lanan iki yar›m kubbe ile örtülmüfltü. 

‹lk caminin üst örtü problemi bizi flu neden-
le ilgilendiriyor. Her ne kadar bir kubbeye ya-
r›m kubbe eklemenin prototipleri, denemeleri
daha önce yap›lm›flsa da, ilk defa bu yap›da sta-
tik yönden ve yap› tekni¤i yönünden merkezi
kubbeye yar›m kubbe eklemesi baflar›l› bir flekil-
de gerçeklefltirilmifltir.

Nitekim bu uygulama yine Fatih taraf›ndan
inflâ edilen Vefa’daki fieyh Vefa Camii’nin (h.
881/ m.1476) enine dikdörtgen plan›na ba¤l›
olarak, 11 metre çap›ndaki kubbe ve iki yandan
iki yar›m kubbe fleklinde tekrar gerçeklefltirile-
cektir.

Daha önce ise h. 876/m. 1471-2 y›llar›nda
tamamlanan Üsküdar’daki Rum Mehmet Pafla
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Resim 5.May›s 1999 y›l›nda
Eyüp s›rtlar›

Resim 6.Eyüp Sultan Camii
(genel)

Resim 7.Eyüp Sultan
Camisi do¤udan görünüfl

Resim 8.Eyüp Sultan
Külliyesi avlu girifli

Resim 9.Eyüp Sultan Camii
avlusu

zesi’nde 2182 no da kay›tl›
olan Arapça Vakfiye’nin
(E’deki) istinsah› olup, Tür-
kolog fiükrü Güllüo¤lu tara-
f›ndan deflifre edilmifl ve B.
N.  fiehsuvaro¤lu taraf›ndan
"Türk ‹stanbul’da T›p Ö¤re-
niminin 500. Y›ldönümü",
‹stanbul T›p Fakültesi Mec-
muas›, XXXIV, 1971, s. 831-
841’de yay›nlanm›flt›r.

2. Vakfiyenin faksimile ola-
rak bas›lan bu nüshas›, ka-
sada mahfuz olup, ayr›ca
Vak›flar Genel Müdürlü-
¤ü’nde Müceddet Anadolu
25 nolu defterin 193-197 sa-
hifeleri aras›nda kayd› bu-
lunmaktad›r.

3. Eyyüb Zaviyesi Vakfiyesi
(Topkap› Saray›) tomar ha-
linde olup, bafl› tezhiblidir.
III. Murat zaman›nda yeni-
den düzenlenen ve orjinali
Fatih zaman›nda h. 861/
m.1457 y›l›nda haz›rland›¤›
bilinen nüshad›r.

Fatih’in vakfiyeleri (h. 867-
875/ m. 1463-1470) y›llar›
aras›nda düzenlenmiflti. (Bk.
Fatih Mehmet II. Vakfiyele-
ri; Ankara, 1938, s. 10 vd.)

E.H. Ayverdi Zi’l-ka’de 990
evahirinde (Kanûnî Sânî
1582 sonlar›) III. Murat za-
man›nda derlenen vakfiye
nüshas›n› esas alm›fl (Fatih
Devri III, ‹stanbul, 1989, s.
348 vd.)    

4. Barkan, Ö. Lütfi ; "Muhâ-
sebe-i Evkaaf-› Hazret-i Ey-
yüb’ül-Ensârî  "Aleyhirah-
met’il-Bârî" , ‹ktisat Fakülte-
si Mecmuas› 23, c. 1-2, ‹stan-
bul 1962/3. s. 373-379.

5. Evliya Çelebi ; Seyahatna-
me. c. 1, ‹stanbul, 1314, s.
396-367.



Camii’nde kare prizmatik hacim üzerine, mih-
rap yönünde ayn› kemere saplanan yar›m kub-
be, Fatih’in kendi ad›na 1463-1470 y›llar› aras›n-
da planlan›p inflâ ettirdi¤i Külliyesi’nin ilk cami-
inin planlanmas›nda görülecektir.

Mimar Sinaneddin Yusuf’un bu baflar›s› bü-
yük olmufl, ilk kez 26 metre çap›nda, 44 metre
yüksekli¤inde bir merkezi kubbeye mihrap yö-
nünde kat›lan yar›m kubbe, kare plân bütünlü-
¤ünde, serbest ve duvara ba¤l› tafl›y›c› sistem
üzerinde buluflmufltur. Bu ise 16. yüzy›l Sinan
ve ekolünün baflar›s›n› haz›rlayacakt›r.

Sorular›m›za tekrar dönersek, külliyede za-
man içinde ne gibi ekler ve de¤ifliklikler olmufl-
tur?

Bu soru ifade etmeye çal›flt›¤›m›z plan yoru-
muna sadece kapal› bölüm aç›s›ndan yap›ya ba-
k›lmamas› gerekti¤ini de aç›klar.

Çünkü kaynaklarda bildirilen iki minare ve
üç taraf› revakl› harimden anlafl›lmas› gereken;
son cemeat yeri ile avlunun iki taraf›ndaki med-
rese mekânlar›n› anlamak gerekir. Türbe sekiz-
gen plân kurulufluyla medrese avlusunun ku-
zeybat›s›nda yer almaktad›r.

Böylece mihrap ekseni üzerinde yeralan
türbe ile cami ve medrese ayn› avluyu paylafl›r.
Ve üç foksiyonel yap›n›n ayn› avluyu paylaflan
planlamas›, yap›lar aras›nda organik bir ba¤
oluflturur. Erken Osmanl› Külliye kurulufllar›n-
da görülmeyen bu durum, ancak Mentefleo¤lu
‹lyas Bey’in Milet’teki Külliyesi’nde (1404) ilk
defa uygulanm›flt›r. Cami, türbe, medrese ayn›
flad›rvanl› avluyu paylafl›rlar. 

Bu yönden Eyyüb Külliyesi’ndeki bu uygu-
lama, Sinan ve ekolü taraf›ndan da ayr›cal›kl›
olarak, topografya da de¤erlendirilerek, uygula-
nacakt›r. Topkap› Ahmet Pafla Külliyesi (1555-
1558) Befliktafl Sinan Pafla Külliyesi (1555), Edir-
nekap› Mihrimah Sultan Külliyesi (1558) ile Ka-
d›rga Sokullu Külliyesi (1572) ve Lüleburgaz So-
kullu Külliyesi (1579-1580) gibi.
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Resim 10. Eyüp Sultan
Külliyesi d›fl avlu ve
flad›rvan

Resim 11. Eyüp Sultan
Türbesi girifl kap›s›

Resim 12. Eyüp Sultan
Külliyesi avlusu

Resim 13. Eyüp Sultan
Türbesi avlu cephesi çini-
leri



Ayvansarayî’nin Hadikat’ül-Cavami’de Ey-
yüb Külliyesi, özellikle Cami ile ilgili bilgiler ise,
yap›n›n 18. yüzy›l sonlar›nda çok harap oldu¤u-
nu, onar›lmak üzere y›k›m ve temizli¤e bafllan-
d›¤›n›, ancak bir haftal›k bir ifllemden sonra ya-
p›n›n 1798 y›l›nda tamamen y›k›ld›¤›n› ve te-
mellerinin de söküldü¤ünü bildirilmektedir.6

Bu kararla ilgili, yap›ya ait Rûz-name’deki
bilgilendirme önemlidir.

Hadikat’ül Cevami’de verilen bilgilerden
baflta hükümdarlar olmak üzere külliye ile ilgili
hemen her bölümde, çeflitli flah›slar taraf›ndan
tamirler ve ilâveler yap›ld›¤› bildirilir. Bu ilâve-
ler k›saca flunlard›r.7

Defterdar Ekmekcibafl› Ahmet Pafla 1592 y›-
l›nda musalla önünde Zamime; 1724 y›l›nda
mahya asabilmek için iki minareyi yükseltir, iki
flerefeli hale koyar. Deniz taraf› minaresine 1726
y›l›nda y›ld›r›m isabetiyle, yenilendi¤i ;

K›zlara¤as› Hac› Beflir A¤a, Cami d›fl›nda
iki mahfil inflâ ettirmifl, kendisi de burada gö-
mülü;

I. Sultan Ahmed’in muvacehe penceresini
ve Hz. Peygamber’in Kadem’ini nakletti¤ini
(1732), Sadrazam Sinan Pafla’n›n flad›rvan üs-
tündeki kasr› inflâ ettirdi¤ini;

II. Osman’›n annnesi Hatice Sultan’›n türbe
kap›s› bitifli¤indeki mekân› (Cüzhane’yi), Çan-
darl› ‹brahim Pafla’n›n flad›rvan havuzunu, av-
lunun iki taraf›ndaki musluklar› Bezirgânbafl›
‹smail A¤a taraf›ndan yapt›r›ld›¤› ö¤reniliyor.

Bunlar gibi cami ve medrese çevresinde,
pekçok da mezar ve türbe yer al›yor.

Rûz-nâme’de bildirilen y›k›m karar›ndan
sonra yap›lan ifllemlere bakacak olursak, y›k›m
karar›n›n yerinde bir karar oldu¤u anlafl›l›r. Ca-
mi’nin oturdu¤u alana tamam›yla kaz›klar kak›-
larak yap›lan r›ht›m, as›l temelin alt› zirâ derin-
li¤inde, üç zirâ miktar›n›n r›ht›m b›rak›larak,
dört taraf›n›n r›ht›mla çevrilip, ortas›n›n moloz
doldurulmas›, 1798 (18 Kanun-u evvel Sal›-13
Recep) Cami’nin kap› efli¤inin kondu¤unu ö¤re-
niyoruz. ‹nflaat›n 26 May›s 1800 Pazartesi günü
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Resim 14. Eyüp Sultan
Türbesi iç mekân

Resim 15. Eyüp Sultan
Türbesi hacet penceresi

Resim 16. Eyüp Sultan
Camii hünkar kasr› rampa

Resim 17. Eyüp Sultan
Camii hünkâr kasr›

6. Ayvansarayî ; Hadikat’ül
Cevâmî, c. 1, ‹stanbul 1281.

7. Ayverdi, E. H. ; Fatih
Devri Mimarisi. C.3, ‹stan-
bul, 1989, s. 351, dipnot 1.



tamamlanmas›yla, Türbe’nin d›fl›n›n onar›m›na

bafllanm›fl ve tüm onar›mlar 16 Teflrin-i Evvel

1800 y›l›nda tamamlanm›flt›r. III. Selim’in külli-

yede yapt›¤› bu de¤ifliklik önemlidir.

Yap› onar›lmak üzere y›k›m ve temizli¤e ge-

çildi¤inde, zeminin gelecek yük için mukavim
olmad›¤› anlafl›lm›flt›r. Uygulanacak plân ve üst
örtü sisyemini tafl›yacak bir alt yap› ve temel ge-
reklili¤i ortaya ç›km›flt›r. Yeni Cami’nin kaplad›-
¤› taban alan› hemen iki kata ç›km›fl, ilk caminin
kuzey duvar›n›n yerinde iki paye yükselmifl, ku-
zey duvar› da minareler bitifli¤indeki medrese
odalar› hizas›na çekilmifltir. Böylece minarelerin
içerde kalan kap›lar› örülerek, d›fla yeni kap›lar
aç›lm›flt›r. Bu yap›laflmada türbe, medrese, cami
aras›ndaki organik bütünlük bozulmufl, türbe,
avlu d›fl›nda kal›rken, medrese odalar› girifl ey-
vanlar›na kadar ortadan kalkm›flt›r.

Böylece Sinan gelene¤inde sekiz destek üze-
rine merkezî kubbeye kat›lan eksedralarla Yeni
Cami piramidal sluetiyle Haliç k›y›s›nda yükse-
lirken, ilk kez Cami yan›nda sivil mimarl›k yap›-
s› olarak Sultan Ahmet Camii’nde ortaya konan
bir uygulamaya da yer verilmifltir. Caminin gü-
ney-bat›s›nda fevkânî, rampal› hünkâr köflkü de
yeni anlay›fl›n uygulamas› olarak yer alm›flt›r.
Külliye ile ilgili foksiyonel yap›lardan imaret ve
çifte hamam günümüze de¤iflikliklerle ulafl›r-
ken; külliyenin d›fl avlusuna aç›lan kap› yenilen-
mifl, ancak külliyenin fonksiyonel yap› kay›pla-
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Resim 18. Eyüp Sultan
Külliyesi hamam plan›
(E. H. Ayverdi’den)

Resim 19. Eyüp Sultan
Külliyesi hamam

Resim 20. Eyüp Sultan
Külliyesi ‹mareti

Resim 21. Eyüp Sultan
Külliyesi, hazire

Resim 22.Eyüp Sultan
Külliyesi, hazire
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r› da bafllam›flt›r. Medreseden bir kaç mekân ka-
l›rken, f›r›n ortadan kalkm›fl, yeri meydan ol-
mufl, çifte hamam ise yeni yap›laflman›n arka-
s›nda kalm›flt›r.

Eyyüb Sultan Külliyesi, Eyyüb El Ensâri’nin
Hz. Muhammed’le beraberli¤inin ve kutsal top-
raklardan gelip flehit olmas›n›n kazand›rd›¤›
durum nedeniyle, Türk ‹slâm âleminde daima
önemli olmufl, bir hac yeri ilgisini görmüfltür.
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birçok bildirisi bulunmaktad›r.

S‹NAN’IN EYÜP’TEK‹ 

CAM‹ VE MESC‹TLER‹ ÜZER‹NE
GÖZLEMLER



Onalt›nc› yüzy›l›n ünlü yap› ustas› Sinan’›
genelde bir ‹stanbul mimar› olarak kabul etmek
yanl›fl say›lmaz. Sinan’›n yapt›¤› dörtyüzün
üzerindeki eserlerden en büyük pay› ‹stanbul
alm›flt›r. Onalt›nc› yüzy›lda dünyan›n en önem-
li kültür, sanat ve ticaret merkezi hâline gelen ‹s-
tanbul, Osmanl›-Türk egemenli¤inin, dünya
üzerindeki simgesi olmufltu. Bu bak›mdan ‹s-
tanbul, Osmanl› Devleti’nin politik, ticarî, kültü-
rel ve sanatsal gücünü sergileyen konumu ile,
mimarî aç›dan da önemli bir statü kazanm›flt›.
‹stanbul’un bir dünya baflkenti olarak önem ka-
zanmas›nda, devletin politik gücüne ve anlay›-
fl›na göre Sinan’›n, mimari çabalar›n› bu kent
üzerine yo¤unlaflt›rmas›n›n büyük rolü oldu¤u
unutulmamal›d›r. 

Sinan’›n ‹stanbul’daki yap›lardan en büyük
pay› da, Eyüpsultan semti alm›flt›r. Yapt›¤›m›z
tesbitlere göre Sinan’›n Eyüp’e kazand›rd›¤› ya-
p›lar›n say›s› 28’i bulmufltur. ‹nfla edilen bu ya-
p›lar, türlerine göre flöyle da¤›lmaktad›r: 10 tür-
be, 8 cami ve mescit, 4 e¤itim yap›s›, 3 hamam, 2
saray ve 1 tekke. Bu da¤›l›mdan da anlafl›laca¤›
gibi Eyüp, ‹stanbul kentinin en önemli nekropo-
lü kabul edilmifltir.

Eyüp’teki Sinan eserlerini, yap› türlerine
göre topluca flöyle s›ralamak mümkündür.

CAM‹ VE MESC‹TLER:

Arpac›bafl› Mescidi

Davud A¤a Mescidi

Defterdar Camii

Dökmeciler Mescidi

Niflanc› Mustafa Pafla Camii

Süleyman Subafl› (Karc› Süleyman, Müzev-

vir veya Münzevi) Mescidi

fiah Sultan Camii

Zal Mahmud Pafla Camii

E⁄‹T‹M YAPILARI:

Sokullu Mehmed Pafla Medresesi

Sokullu Mehmed Pafla Darülkurras›

Zal Mahmud Pafla Medresesi (Üst medrese)

Zal Mahmud Pafla Medresesi (Alt medrese)

TÜRBELER:

Aya Pafla Türbesi

Dukaginzade Mehmed Pafla Türbesi

Lala Hüseyin Pafla Türbesi

Pertev Pafla Türbesi
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Resim 1. Arpac›bafl›
Mescidi
Foto: Aras Neftçi)
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Semiz Ali Pafla Türbesi

Siyavufl Pafla Türbesi

Siyavufl Pafla Evlad› Türbesi

Sokullu Mehmed Pafla Türbesi

Sokullu Mehmed Pafla Evlad› Türbesi

Zal Mahmud Pafla Türbesi

HAMAMLAR:

Dere (Akarçeflme/Çömlekçiler)

Hamam›

Niflanc› Mustafa Pafla Hamam›

Türbe (Eski Yeni) Hamam›

SARAYLAR:

Semiz Ali Pafla Saray› (Kaynaklarda 2 saray
olarak geçmekte, ancak haklar›nda bilgi edinile-
memektedir)

TEKKE:

fiah Sultan Tekkesi (Günümüze ulaflmam›flt›r)

Eyüp’teki Sinan eserlerinin ço¤u günümüze
ulaflm›flt›r. 28 adet eserden dördü günümüze
ulaflmam›flt›r. Bu bildiride Sinan’›n Eyüp’te infla
etti¤i cami ve mescitleri ele alm›fl olaca¤›z.

Arpac›bafl› Mescidi

Eyüp Akarçeflme’dedir. Bânisi Arpac› Hay-
rettin’dir. Yap›l›fl tarihi kesin olarak bilinmiyor.
Asimetrik planl›, ahflap duvar ve çat›l› bir mes-
cittir. Eski plan› ile ilgisi kalmayan bugünkü
mescid 1901 de ve en son 1986’da onar›m gör-
müfltür. Sinan üslubu ile iliflkisi kalmayan bir
mescid hâline gelmifltir. (Resim 1)

Davud A¤a Mescidi

Kap›a¤as› Mescidi olarak da tan›nan bu eser
Eyüp Niflancas›’ndad›r. Bânisi Davut A¤a (öl.
1555) minarenin önünde gömülmüfltür. Küçük
ölçüde olan mescit, bodur minareli ve çat›l›d›r.
Birçok onar›m geçirmifl olmas›na ra¤men nisbe-
ten korunmufltur. ‹çine, kütüphane odas› olarak
kullan›lan baz› ekler yap›lm›flt›r. Ancak uyumlu
olmayan malzemeler kullan›lmas›, mescidin ya-
l›n ve saf görünüflünü zedelemifltir. Yan›ndan gi-
den asfalt yolun kodunun yükselmesi ise, ihata
duvar›ndaki pencerelerin hemzemin hale gelme-
sine yol açm›flt›r. Bu arada ayn› yoldan geçen a¤›r
tafl›tlar›n, zaman zaman ihata duvar›na çarpma-
lar›, duvar›n ve pencere sövelerinin k›r›l›p da¤›l-
malar›na yol açt›¤› gözlenmifltir. Dolay›s›yla baz›
önlemler al›narak, mescidin daha fazla h›rpalan-
mas› önlenmelidir. (Resim 2, 3 ve 4)
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Resim 2. Davut A¤a
Mescidi
Foto: Aras Neftçi

Resim 3. Davut A¤a
Mescidi. ‹hata duvar›nda
görülen tahribatlar.
Foto: Aras Neftçi

Resim 4. Davut A¤a
Mescidi. ‹çeriye eklenen
oda. Foto: Aras Neftçi



Defterdar (Nazl› Mahmud Efendi)
Camii

Eyüp’te ayn› adl› semttedir. Kitabesine göre
1540’ta yap›lm›flt›r. Kareye yak›n planl› cami, k›-
sa minarelidir. Beden duvarlar› kesme küfeki ta-
fl›ndan yap›lm›fl sak›fl› bir camidir. Üstü kiremit
örtülü k›rma çat›s›n›n yenilendi¤i anlafl›l›yor.
1768 ve 1895 depremlerinden sonra büyük ona-
r›m geçirmifltir. Bânisi Nazl› Mahmud Efen-
di’nin hattat oldu¤u bilinmektedir. Cami hazire-
sinin içinde güney yönüne düflen yerde bulunan
baldaken biçimindeki türbe, Sinan üslûbunda
olup, Ayas Pafla Türbesi’ne benzemektedir.

Caminin k›ble duvar›nda görülen çatlama-
n›n, üst s›ra pencerelerinin en solundakinin ke-
merinden bafllayarak, afla¤› s›radaki pencereye
kadar derinleflti¤i tesbit edilmifltir. Strüktürünü
olumsuz yönde etkileyen bu çatlama için önlem
al›nmas› gerekmektedir. (Resim 5 ve 6)

Dü¤mecibafl› Mescidi

(Dü¤meciler Camii)

Oluklubay›r’da bulunan bu esere Dü¤meci-
ler Mescidi denilmesi galat-› meflhur olmufltur.
Kârgir olan bu mescit kare planl› ve çat›l›d›r. Ka-
re tabanl› minaresi kesme tafltan yap›lm›flt›r.
1822’de ‹kinci Mahmud’un harem-i hümayunla-
r›nda 3. haznedar Lalezar Kalfa ve Hadika’n›n
yazar› Ayvansarayî’nin öncülü¤ü ile önce flad›r-
van yollar›, sonra mescit, befl kese akçe harcana-
rak onar›lm›fl ve yeni has›rlar döflenmifltir.
1894’deki depremde zarar gören yap› 1897 (H.
1313) de Emine ve Fatma han›mlar›n yard›m› ile
tekrar onar›lm›flt›r. Bu onar›m› belgeleyen tarihi
kitabe, son y›llara kadar yerinde idi.

Camiye yapt›¤›m›z son ziyarette yap›n›n bir

onar›m daha geçirdi¤i anlafl›l-
m›flt›r. Bu onar›mda cami hem iç-
ten, hem de d›fltan yeni malze-
melerle kaplanm›flt›r. Minaresi
de k›sa süre önce onar›larak, bo-
ya ile süslenmifltir. Bu olumsuz
müdahaleler d›fl›nda, yukar›da
sözünü etti¤imiz 1897 tarihli
onar›m kitabesinin yerinde ol-
may›fl› da ilgimizi çekmifltir. Ad›
geçen onar›m kitabesinin nereye
ve neden kald›r›ld›¤› anlafl›lama-
m›flt›r. (Resim 7)

Niflanc› Mustafa Pafla
Camii

Yap›l›fl tarihi bilinmeyen ca-
mi, Tosyal› Celaddin’in o¤lu Mustafa Pafla
(öl.1567-8) taraf›ndan infla edilmifltir. Kareye ya-
k›n plan›, dört yüzeyli çat›s› ile birlikte sak›fl› ve
tek minarelidir. 1780’de geçirdi¤i yang›ndan
sonra yenilenen camiin, bu yüzden eski plan› ve
mimarî özellikleri ile ilgisi kalmad›¤› ve geçirdi-
¤i onar›mlarla özgün kimli¤ini yitirdi¤i anlafl›l›-
yor.

fiimdiki camiin cümle kap›s›n›n yer ald›¤›
girifl cephesinin, beden duvar›na uymayan bo-
yal› tu¤lalarla örüldü¤ünü, sözde son cemaat
yeri ihdas edildi¤i ve bunun üstünün de, nitelik-
siz malzemelerle örtüldü¤ü gözlemlenmifltir.
Ayr›ca son cemaat yerine aç›lan abdest alma bö-
lümü ile tuvalet yerlerinin uygun tarzda infla
edilmedi¤i tespit edilmifltir.

Yan›ndaki almafl›k duvarl› tafl binan›n ze-
min kat›nda bir çeflme ve dükkânlar yer almak-
tad›r. Yandan bir merdivenle ç›k›lan üst kattaki
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Resim 5. Defterdar 
(Nazl› Mahmud Efendi)
Camii

Resim 6. Defterdar Camii.
K›ble duvar›ndaki çatlak

Resim 7. Dü¤meciler Camii



mekân ise, daha çok bir mektep odas›na benze-
mektedir. fiimdi kitapl›k olarak kullan›lan bu bi-
nan›n, Râmi Mehmed Pafla Mektebi oldu¤u ileri
sürülmektedir. (Resim 8)

Süleyman Subafl› Mescidi

Müzevvir, Münzevi ve Karc› Süleyman
Mescidi olarak tan›n›r. Yap›l›fl tarihi kesin olarak
bilinmeyen mescidin en ilgi çekici yan›, bodur
minaresidir. Kareye yak›n planl› ve çat›l› olan
mescidin beden duvar› moloz taflt›r. Mescidin en
son geçirdi¤i restorasyon, daha çok abart›l› bir
dekorasyon çal›flmas›na dönüflmüfltür. Bunun
sonucunda, ön taraf›ndaki girifl kap›s›na yap›lan
onar›m, caminin arkas›na bitiflen yeni bina, mes-
cidin geleneksel plasti¤ine ters düflmüfltür.

Avlusu, bahçesi (haziresi) olmayan mesci-
din k›ble yönünde ve cadde üzerinde, kitabesiz

çeflme yer almaktad›r. Çeflmenin en ilgi çeken
yan›, küçük bir selsebile sahip olmas›d›r. Yol
kodlar›n›n sürekli yükselmesi sebebiyle çeflme-
nin yalak k›sm› topra¤a gömülür hale gelmifltir.
Kald›r›ms›z tafl›t yolu üzerinde bulunan çeflme,
s›çrayan çamurlar yüzünden toz ve toprak için-
de bulunarak, sürekli kirli bir görünüfl arz et-
mektedir (Resim 9).

fiah Sultan Camii

Eyüp’ün Bahariye semtinde, Silahtara¤a
caddesi üzerindedir. Kitabesine göre 1556 y›l›n-
da Yavuz Sultan Selim’in k›z› taraf›ndan infla
edilmifltir. Enlemesine dikdörtgen kitleli, sak›fl›
bir camidir. Tafl-tu¤la örgülü beden duvarl› ve
kiremit örtülüdür. Önündeki son cemaat yeri,
genifl saçakl› ahflap direklidir. Beden duvarlar›
ve minare kürsüsü 16. yüzy›ldan kalmad›r. Mi-
nare gövdesinin ise 18. yüzy›la ait oldu¤u tah-
min edilmektedir. Ahflap direkli¤inin de 1971
y›l›nda yap›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Cami 1766
depreminde y›k›ld›ktan sonra 3. Mustafa döne-
minde yenilenmifltir. Haliç k›y›lar›n›n binalar-
dan ar›nd›r›lmas› operasyonunda, k›y›da tek ba-
fl›na kalm›flt›r. Bu bak›mdan cemaati yok dene-
cek kadar azalm›fl ve cami ilgisizlik yüzünden,
canl›l›¤›n› yitirmifltir (Resim 10).

Zal Mahmud Pafla Camii

Vezir Damat Zal Mahmud Pafla taraf›ndan
yapt›r›lm›flt›r. Sinan’›n Eyüp’te infla etti¤i en
önemli külliyesinin merkezidir. Görsel bak›m›n-
dan da külliye, Eyüp’ün tarihsel dokusuna etki-
li bir kimlik kazand›rm›flt›r. Kübik formundaki
dikdörtgen kitleli cami, dört s›ra pencereleri ile
külliyenin tüm elemanlar›na egemen bir plasti-
¤e sahiptir. 1894 depreminde y›k›lan minaresi
yenilenen cami, 1955-1963 y›llar› aras›nda köklü
bir onar›m görmüfltür. 

Tafl›d›¤› büyük öneme karfl›l›k külliyenin
bütünü, gerekti¤i özenden yoksun kalm›flt›r.
Özellikle külliyenin bat›s›ndan akan h›zl› bir
motorlu tafl›t yolun, bat› duvarlar›n›n sürekli kir-
lenmesine yol açt›¤› gözlenmifltir. Kald›r›ms›z ve
geniflli¤i yetersiz olan yolun araç trafi¤inden
ar›nd›r›lmas›, külliyenin zemin titreflimlerinden
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Resim 8. Niflanc› Mustafa
Pafla Mescidi. Son cemaat
yeri Foto: Aras Neftçi

Resim 9. Süleyman subafl›
Mescidi. Foto: Aras Neftçi

Resim 10. fiah Sultan Camii
Foto: Aras Neftçi 



de kurtulmas›na yol açaca¤› flüphesizdir. Ayr›ca,
son cemaat yerindeki tafl korkuluklar›n yer yer
k›r›ld›¤›, bunun gibi üst medresenin de tafl kor-
kuluklar›n›n zarar gördü¤ü tesbit edilmifltir. Bu
bak›mdan daha büyük tahribatlar›n meydana
gelmesini önlemek için, bunlar›n bak›mdan geçi-
rilmesi, akla ilk gelen önerilerdir. Medrese ve
külliyeye ait di¤er bölümlerin de kullan›m› hu-
susunda gerekli özenin gösterilmesi ve ifllevsel
aç›dan fazla zorlanmaya gidilmemesi gerekti¤i-
ne dikkat edilmelidir (Resim 11 ve 12).

Sonuç olarak, Mimar Sinan taraf›ndan
Eyüp’te infla edilmifl cami ve mescitlerin hemen
hepsi günümüze ulaflm›flt›r denilebilir. Zal
Mahmud Külliyesi gibi, önemli an›tlar özgün
kimli¤ini korumufltur. Cami ve mescitlerin bir
k›sm› özgün kimli¤ini yitirerek ayakta kalabil-
mifl, bir k›sm› ise k›smen kendini koruyabilmifl-
tir. Özellikle mahalle mescitlerinin ço¤u, ne ya-
z›k ki bilinçsiz müdahaleler yüzünden zarar
görmüfllerdir. Bir ço¤u iyi niyet ürünü olan bu
tarz müdahalelerin, uzmanlara dan›fl›lmadan,
eserlerin de¤erleri takdir edilmeden ve en kötü-
sü ruhsat al›nmadan yap›lan bu tarz onar›mla-
r›n, ileride telafisi mümkün olmayan zararlar
do¤urdu¤u görülmektedir.

Bütün bunlar›n d›fl›nda, iyi durumda
günümüze ulaflan eserlerin bir k›sm›nda da
bozulmalar bafllam›fl, hatta bunlar›n büyük bir
k›sm›, ihmal ve özensiz kullan›mlar aç›s›ndan
kötü durumlara sürüklenmifltir. Tarihi eserlerin
tafl›yamayaca¤› ifllevlerin yüklenmesinden
do¤an kimi sorunlar da, an›tlar›m›z›n daha
çabuk y›pranmas›na yol açmaktad›r. Bu hususta
da ak›ll› ve mant›kl› yaklafl›mlar›n olmas›na dik-
kat edilmelidir. 

Kültür tarihimizin önemli birer belgesi olan
bu mimari de¤erlerin, koruma ve onar›m ad›na,
daha fazla tahrip edilmelerini önlemek için, res-
mi-sivil, merkezi-yerel bütün kurulufllar›n yan›
s›ra, birey olarak tüm toplum katlar›n›n duyarl›
olmas›, asgari vatandafll›k görevlerimizin bir
gere¤i kabul edilmelidir. 
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Resim 11. Zal Mahmud Pafla
Camii. Yo¤un araç
trafi¤inden dolay› kül-
liyenin bat› duvar›n›n duru-
mu. Foto: Aras Neftçi

Resim 12. Zal Mahmud Pafla
Camii. Son cemaat yeri ve
üst medresenin tafl korku-
luklar›n›n durumu.
Foto: Aras Neftçi



Yrd. Doç. Dr. Nuri SEÇG‹N
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1970 y›l›nda Tokat’ta do¤mufltur. 
‹lk ve Orta ö¤renimini ayn› flehirde tamamlayarak 1986 y›l›nda Mimar Sinan Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü’nde yüksek ö¤renime bafllam›flt›r. Yüksek

Lisans ve Doktora ö¤renimini de ayn› Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamlayan
Nuri Seçgin 1991 y›l›nda Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat

Tarihi Bölümü Türk ‹slâm Sanatlar› Anabilim Dal›’n›n araflt›rma görevlili¤i kadrosuna atanm›flt›r.
Çal›flmalar›n› Erken Devir Anadolu Türk Mimarisi üzerine yo¤unlaflt›ran Nuri Seçgin, flu anda

Yrd. Doç. ünvan›yla ö¤retim üyeli¤i görevine devam etmektedir.

EYÜP SULTAN HAZ‹RELER‹NDEK‹
M‹MAR‹ DÜZENLEMEL‹

LÂH‹TLER



Bilindi¤i gibi Eyüp semti, ‹stanbul’un Fet-
hi’nden sonra sur d›fl›nda kurulan ilk Türk-‹s-
lâm yerleflmesidir. Eyüp’ün tarihteki dinî kimli-
¤ini belirleyen en önemli unsur, hiç flüphesiz
Hz. Muhammed’in mihmandâr› Ebu Eyyûb Ha-
lid ibn Zeyd el-Ensâri’ye ait olan ve Fatih Sultan
Mehmet’in hocas› Akflemseddin taraf›ndan bu-
lunan mezar›d›r. Fatih Sultan Mehmet, bu me-
zar›n bulundu¤u yere, bir türbe ile cami, medre-
se, imaret ve hamam yap›lar›ndan oluflan külli-
yesini yapt›rd›ktan sonra Eyüp, k›sa sürede
Türk-‹slâm dünyas›n›n önemli bir dinî merkezi
haline gelmifltir.(R.1) Öyle ki, hacca gidenler ön-
ce Eyüp’ü ziyaret ederler, cuma namazlar›
Eyüp’te k›l›n›r ve hatta Eyüp topraklar›na ab-
destsiz bas›lmazm›fl.1 Öte yandan, hükümdarla-
r›n k›l›ç kuflanma merasimleri için de kullan›lan
Eyüp Sultan Türbesi’nin, devlet protokolünde
de ne kadar önemli bir yer tuttu¤u anlafl›lmak-
tad›r.2

Feth’in hemen sonras›nda imparatorluk
merkezi olan ‹stanbul’un iskân› için Anado-
lu’nun çeflitli bölgelerinden getirilen Türk toplu-
luklar› ‹stanbul’da belirli semtlere yerlefltiril-
mifllerdir. Aksaray ve Çarflamba bu flekilde is-
kân edilen semtlerin tipik örnekleridirler. Bu
politika çerçevesinde, Bursal›lar da Eyüp’e yer-

lefltirilmifl ve hatta Fatih Sultan Mehmet, bura-
daki iskân›n daha nitelikli bir toplumsal yap›ya
kavuflturulmas› için hocas› Akflemseddin’e de,
buraya yerleflmesi konusunda tavsiyede bulun-
mufltur. 

Eyüp’ün yerleflme dokusu, 19. yüzy›la ka-
dar olan dönemde düzenli bir geliflme göster-
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1. Göktafl, U¤ur: "Eyüp
Sultan Ziyareti", ‹stanbul
Ansiklopedisi, C.3, ‹stanbul
1994, s.243.; Yavuz, Hulusi:
"‹slâmî ziyaret merkezi
olarak Eyüpsultan", Tarihi,
Kültürü ve Sanat›yla III.
Eyüpsultan Sempozyumu,
(‹stanbul/28-30 May›s
1999), ‹stanbul 2000, s.282-
289.

2. Eralp, T.Nejat:
"Eyüpsultan ve Osmanl›
hükümdarlar›n›n k›l›ç
kuflanma törenleri Taklid-i
Seyf", Tarihi, Kültürü ve
Sanat›yla II. Eyüpsultan
Sempozyumu, (‹stanbul 8-
10 May›s 1998), ‹stanbul
1998, s.150-153. ; Tanman,
M.Baha: "K›l›ç kuflanma
törenlerinin Eyüp Sultan
Külliyesi ve yak›n çevresine
yans›mas›", Tarihi, Kültürü
ve Sanat›yla II. Eyüpsultan
Sempozyumu, (‹stanbul/ 8-
10 May›s 1998), ‹stanbul
1998, s.76-93.

Resim 1. Eyüp Sultan
Külliyesi ve çevresi

Resim 2. Saliha Sultan
Lahdi’nin bat›dan
görünüflü



mifl, bütün sultanlar›n öncelikli tercihi olan Ha-
liç k›y›lar›, bir yandan dönemin ihtiyac›na ba¤l›
olarak cami, medrese, imaret, tekke, çeflme, sebil
ve hamam gibi dinî ve sosyal yap›larla bay›nd›r
hale getirilirken, di¤er yandan da sahil sarayla-
r›, köflk ve kas›rlarla kentin sayfiye yerlerinden
biri olarak masal dünyas›n› and›ran bir çehreye
bürünmüfltür. 19. Yüzy›lda geleneksel yaflam bi-
çimindeki köklü de¤ifliklikler ve bat›l› de¤erle-
rin benimsenmesi saray erkân›n›n ilgisini Bo-
¤az’a yöneltmifl, Haliç k›y›lar›nda bofl ve bak›m-
s›z kalan yap›lar ise bizzat padiflah taraf›ndan
y›kt›r›larak yerlerine sanayi tesisleri infla ettiril-
mifltir.3 Fiziksel ve sosyo-kültürel dokusunu de-
rinden etkileyen bu de¤iflikli¤e ra¤men Eyüp,
yer yer kay›plar görülmekle birlikte bir özelli¤i-
ni muhafaza etmeyi baflarabilmifltir. O da, Eyüp
Sultan Türbesi’nin inflaas›yla bafllayan ve s›n›r-
lar› Eyüp Sultan, Üç fiehitler, ‹slâm Bey, Cezerî
Kâs›m ve Gümüflsuyu mahallelerini de içine ala-
cak flekilde Haliç k›y›lar›ndan Karya¤d› Bay›-
r›’na ve oradan da Edirnekap›’ya ulaflan Eyüp
Mezarl›¤›’d›r.4 Merkezini Eyüp Sultan Külliye-
si’nin oluflturdu¤u Eyüp Mezarl›¤›’nda halktan
kiflilerin mezarlar› oldu¤u gibi, padiflah, vezir,
han›m sultan, flair, din adam› ve âlim gibi önem-
li kiflilerin de lâhit mezarlar› ve türbeleri bulun-
maktad›r. 

Bilindi¤i gibi, ‹slâm inanc›nda Hz. Peygam-
ber’in hadislerine dayan›larak, gösteriflten uzak
ve basit mezarlar›n yap›lmas› tavsiye edilmifltir.
Öyle ki, bu kaide do¤rultusunda yap›lan basit
mezarlara bile belirli ölçüler getirilmifltir.5 Me-
zar yap›lar›ndaki bu s›n›rlaman›n, çoktanr›l› di-
ni yeni terketmifl putperest bir toplumda tevhi-
di (Allah’›n birli¤ine inanma) korumak ve israf›
önlemek gibi birtak›m dinî kayg›lara dayand›¤›
düflünülmektedir.6 Ancak bu s›n›rlama, an›tsal
mezarlar›n yap›lmas›n› önleyememifl, özellikle
Türklerin, ‹slâmiyeti kabul etmelerinden sonra
da eski geleneklerini (mezar mimarisi, defin ge-
lenekleri vs.) sürdürmeleri nedeniyle kümbet-
türbe ad›yla ‹slâm toplumlar›na özgü olan bir
mezar mimarisi geliflmifltir. Bunun yan›s›ra,
an›tsal mezar yap›lar›na paralel olarak normal
ölçülerdeki mezarlar›n da, özellikli durumlar›n›
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Mezarl›¤›", ‹stanbul
Ansiklopedisi, C.3, ‹stanbul
1994, s.252.

5. Ragheb, Youssef: "‹slam
hukukuna göre mezar›n
yap›s›", ‹slam Dünyas›nda
Mezarl›klar ve Defin
Gelenekleri I, Ankara 1996,
s.17-23. 

6. Can, Y›lmaz: "‹slâm›n ilk
y›llar›nda mezar,
mezarl›klar ve ‹slâm flehri",
Geçmiflten Günümüze
Mezarl›k Kültürü ve ‹nsan
Hayat›na Etkileri
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Aral›k 1998/‹stanbul),
‹stanbul 1999, s.453-470. ;
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Resim 3. Saliha Sultan
Lahdi’nden cephe detay›

Resim 4. -Saliha Sultan
Lahdi’nin baflflahidesi ve
d›fla bakan yüzündeki
kitabe

Resim 5. Saliha Sultan
Lahdi’nin baflflahidesi ve
içe bakan yüzündeki
bitkisel kompozisyon



ortaya koyan çeflitli formlar kazand›klar› görü-
lür. S›radan halka ait mezarlar basit kurulufllar›
ve flahideleriyle hiç bir özellik ifade etmezler-
ken, önemli kiflilere ait özellikli mezarlar gerek
yap›sal formlar› ve gerekse bezemeli yüzeyle-
riyle sanat tarihinin önemli bir konu bafll›¤›n›
oluflturmaktad›rlar. Bu mezarlarda formu belir-
leyen hiç flüphesiz ölen kiflinin sosyal ve ekono-
mik durumudur. 

fiahidelerinden anlafl›ld›¤› kadar›yla genel-
likle önemli kifliler için yap›lan ve baz› örnekle-
riyle bu bildirinin de konusunu oluflturan lâhit
tipindeki mezarlar›n 11.-12. yüzy›ldan itibaren
varolduklar› bilinmektedir.7 Ancak geçen za-
manla birlikte bu mezar tipi öylesine zenginlefl-
mifl ve çeflitlilik kazanm›flt›r ki, kendi içerisinde
bir s›n›flama yapma gere¤i do¤mufltur. Bu an-
lamda kapsaml› bir çal›flma yap›lmam›fl olmak-
la birlikte spesifik konulara yönelik ve birbirini
tamamlayan bilimsel çal›flmalar›n varoldu¤unu
biliyoruz.8 Bu çal›flmalarda ortaya konan lahit
mezarlar bafll›¤› alt›ndaki s›n›flama, belirli bir
alanda ve s›n›rl› say›da örnekler çerçevesinde
yap›lm›flt›r. fiüphesiz, baflka örneklerin de kat›l›-
m›yla bu s›n›flamay› geniflletmek ve daha da ge-
lifltirmek mümkündür. Nitekim, Süleymaniye
Haziresi’nde ve II. Mahmut Haziresi’nde tesbit
etti¤imiz baz› örnekler, genel olarak lâhit me-
zarlar grubuna girmekle birlikte özellikli du-
rumlar› itibariyle farkl› bir grup oluflturmakta-
d›rlar. Kapsaml› bir araflt›rma yap›ld›¤›nda, ko-
nu ile ilgili örnekleri daha da ço¤altmak müm-
kün olacakt›r. Ancak, bu bildiri çerçevesinde
Eyüp Sultan Hazirelerinde bulunan ve gerek
plân kuruluflu, gerekse cephe düzenlemeleri iti-
bariyle dikkat çeken befl özgün lâhit üzerinde
duraca¤›z.

Bu ve benzeri lâhitlerin bir ço¤u 19.yüzy›l
sonu 20.yüzy›l bafllar›na  tarihlenirken bir ör-
nek var ki, yaklafl›k bir yüzy›l öncesine
h.1192/m.1778 y›l›na tarihlenmektedir. Sultan
III. Ahmet’in k›z› Safiye Sultan’a ait olan bu lâ-
hit erken bir uygulama olmas›na ra¤men döne-
min üslûbuna ba¤l› olarak mimarî düzenlemeyi
bütün unsurlar›yla yans›tmaktad›r. Basit dik-
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Resim 6. Es-seyyid
Muhammed Salih Bey
Lahdi’nin köfle detay›

Resim 7. Es-seyyid
Muhammed Salih Bey
Lahdi’nin yan cephesi

Resim 8. Es-seyyid
Muhammed Salih Bey
Lahdi’nin genel görünüflü



dörtgen plânl› lâhit, yüzeyleri iri yaprak motif-
leriyle ifllenmifl yüksekce bir kaide üzerinde yer
almaktad›r.(R.2) Lâhdin tüm cephelerinde birbi-
rinin devam› olan, bütünleflmifl bir düzenleme
hakimdir. Cepheye tümüyle ba¤›ml› sütunceler
üstten dekoratif kemerlerle ba¤lanm›fl ve sütun-
celer aras›na da yüksek kabartma olarak meyve
dolu tabaklar ifllenmifltir.(R.3) Cepheden d›fla ta-
flan ve ikinci bir kademe halinde bir önceki dü-
zenlemeyi kuflatan di¤er sütunceler, lahit yüze-
yine sadece kaide ve bafll›k k›s›mlar›yla ba¤lan-
m›fllard›r. Yine, ortalar›nda istiridye kabu¤u yer
alan dekoratif kemerlerle birlefltirilmifl bu sü-
tunceler dizisi ile lâhdin etraf›nda adeta bir ga-
leri düzeni oluflturulmufltur. Lâhdin dar kenar-
lar›na s›f›rlanm›fl olarak yükselen flahideler yas-
s› dikdörtgen bir biçime sahiptirler. Alt köfleleri
barok tarz› k›r›k S’lerle dolgulanan bafl flahidesi-
nin d›fla bakan yüzüne kitabe ifllenmifltir.(R.4)
Üst k›s›mlar›, ortada istiridye kabu¤u ile taçlan-
d›r›lm›fl k›r›k S kontorlu tepeliklerle sonlanan
flahidelerin di¤er yüzlerinde, kase içerisinden ç›-
kan stilize çiçek motifli kompozisyonlar yer
al›r.(R.5)

‹kinci örnek, bafl flahidesindeki tarih kay-
d›ndan h.1204/m.1789-h.1306/m. 1888 y›llar›
aras›nda yaflam›fl oldu¤u anlafl›lan Es-seyyid
Muhammed Salih Bey’in lâhdi olup, Eyüp Sul-
tan Haziresi’nden bir yolla ayr›lan Haliç yönün-
deki adada yer almaktad›r. Kenarlar› pahl› bir
tabana oturtulan lâhit (1.97x0.60) m. ölçülerin-
dedir.  Kaide k›sm›nda diagonal dikdörtgen bir
biçim oluflturacak flekilde d›fla taflan köflelerin,
ayn› zamanda lâhdin köfle konsollar›yla da bü-
tünleflmesiyle bu unsurlar›n ask›da kalmas› ön-
lenmifltir.(R.6) Kaideden gövdeye geçiflte yer
alan profilli silmelerin yüzeyi hafif bitkisel mo-
tiflerle bezenmifltir. Lâhdin dar cephelerinde se-
pet içerisinde  çiçeklerden oluflan bir kompozis-
yon yer al›r. Sepetin alt k›sm› iki yana S’ler çizen
k›vr›kdallar fleklinde uzat›lm›flt›r. Yan cepheler-
de ise merkezden geliflen bir kompozisyon gö-
rülür. Bu kompozisyonun ortas›nda, dar cephe-
lerde de kullan›lan çiçek sepeti çelenk içerisine
al›nm›fl olarak yer almakta ve yanlara do¤ru sti-
lize edilmifl istiridye kabu¤u ve C’lerle, k›vr›k
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Resim 9. Es-seyyid
Muhammed Salih Bey
Lahdi’nin ayak flahidesi

Resim 10. Es-seyyid
Muhammed Salih Bey
Lahdi’nin baflflahidesi

Resim 11. fierife Aifle
Atiyye Han›m Lahdi’nin
baflflahidesi ve içe bakan
yüzündeki kitabe



dallar fleklinde devam etmektedir. Lâhdin tüm
cepheleri üstten bir s›ra konsol dizisiyle sonlan-
maktad›r.(R.7) Çiçek girlandlar› ve istiridye ka-
buklar› ile dönemin üslûbuna da uygun dekora-
tif bir görünüm kazanan köfle konsollar› lâhdin
süsleme program›n› tamamlayan unsurlar ol-
mufllard›r. Lâhdin üzerini örten kapak, profilli
silmelerle d›fla taflarak cephelerin üzerinde bir
tür saçak oluflturan hacîmsal durumuyla son
dönem sivil mimarî örneklerindeki cephe oluflu-
munu hat›rlatmaktad›r. Kapa¤›n üzerinde lâh-
din iki dar kenar›na yak›n olarak birer flahide di-
kilmifltir.(R.8) Kenger yapraklar›n›n ortas›na
oturtulan silindirik gövdeli flahidelerde de yine
çiçek girlandlar›n›n gövdeyi çepeçevre doland›-
¤› görülür. Girlandlar›n ortalar›na ise küçük ro-
zet çiçekler ifllenmifltir.(R.9) Ayak flahidesine gö-
re daha yo¤un bir bezemeye sahip olan bafl flahi-
desinin yola bakan yüzünde kitabe yer al›r. ‹ki
yandan bitkisel dekorlu bir bordürle s›n›rlanan
kitabenin üst k›sm›na medfun kiflinin cinsiyetini
ve mesle¤ini belirten bir fes  ifllenmifltir.9 Üstten
bu fesi de kuflatarak yanlarda kitabeyi s›n›rla-
yan bordürlerle bütünleflmifl, ortada istiridye
kabu¤u ve yanlarda stilize yapraklardan oluflan
bir taçla, süsleme program› tamamlanm›fl-
t›r.(R.10)

Di¤er bir örnek rical-i devlet-i aliyyeden
Fahreddin Bey’in k›z› fierife Ayfle Atiyye Ha-
n›m’a ait olup, bafl flahidesindeki tarih kayd›na
göre h.1308/m.1890 y›l›na tarihlenmekte-
dir.(R.11) 0.17 m. yüksekli¤inde bir kaide tafl›
üzerine oturtulan lâhit, (1.92x0.60) m. ölçülerin-
de basit dikdörtgen bir kurulufla sahiptir. Köfle-
lerde kum saatli, burmal› sütuncelerin yer ald›¤›
lâhdin üst k›sm› mukarnas dizisiyle sonlan›r-
ken, karfl›l›kl› cephelerde simetrik bir düzenle-
me görülmektedir.(R.12) Dar cepheler dikdört-
gen birer çerçeve içerisine al›nm›fl iri gülçelerle
oldukça yal›n bir biçimde dolgulan›rken, yan
cephelerde yine dikdörtgen birer pano içerisin-
de, yanlar› rumî ve palmet motifleriyle dekorlu
flemseler ifllenmifltir.(R.13) Lâhdin üst kenarlar›
bir s›ra palmet dizisi ile çevrelenmifltir. 1.25 m.
yüksekli¤indeki flahideler, (0.11x0.36) m.lik öl-
çüleriyle yass› dikdörtken bir kesit verirler. Kö-
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Resim 12. fierife Aifle
Atiyye Han›m Lahdi’nin
yan cephesi

Resim 13. fierife Aifle
Atiyye Han›m Lahdi’nin
köfle detay›.

Resim 14. R›fat Pafla
Lahdi’nin genel görünümü.

9. Çal, Halit: "‹stanbul
Eyüp’teki erkek
mezartafllar›nda bafll›klar",
Tarihi, Kültürü ve Sanat›yla
Eyüpsultan Sempozyumu,
(28-30 May›s 1999/‹stan-
bul) Tebli¤ler, ‹stanbul
2000, s.212’de Eyüp’teki
erkek mezartafllar›na ait
bafll›klar›n s›n›flamas›n›
yapm›flt›r. Bu s›n›flamaya
göre, Es-seyyid
Muhammed Salih Bey
Lahdi’nin baflflahidesindeki
fesin Hamidiye kal›pl› fes-
lerden oldu¤u ve bu fes
türünün kehribarc›, dervifl,
ö¤renci ve memurlar
taraf›ndan kullan›ld›¤›
ö¤renilmektedir.



fleleri kum saatli, burmal› sütuncelerle belirle-
nen flahidelerin üst k›s›mlar›nda bir s›ra mukar-
nas dizisi yer almakta ve birer palmet tepelikle
son bulmaktad›rlar. Bafl flahidesinin ön yüzünde
medfun kiflinin kimli¤i ve ölüm tarihini veren
kitâbe yer al›r.(R.11) 

Dördüncü örne¤imiz Eyüp Sultan ‹mare-
ti’nin arakas›ndaki hazirede yer alan Ruscuk
Hanedan›ndan R›fat Pafla’n›n lahdidir. Bafl flahi-
desindeki tarih kayd›na göre R›fat Pafla’n›n
h.1319/m. 1901 y›l›nda vefat etti¤i anlafl›lmakta-
d›r. Mütavazi ölçülerde bir mimarî eser görünü-
mü veren lâhitte dalgal› konturlar›n esas al›nd›-
¤› barok üslûbun, plâna da yans›d›¤› görü-
lür.(R.14) Ancak lâhit bütünüyle de¤erlendiril-
di¤inde ampir, rokoko ve neo-klasik gibi üslup-
lar›n birarada yorumland›¤› eklektik üslubun,
hakim oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Yonca plâna
ba¤l› olarak geliflen oval cepheler, yüksek ka-
bartma tekni¤inde, son derece yo¤un süslemele-
re sahiptirler. Do¤u ve bat› yönüne bakan dar
cephelerde, bir madalyon etraf›nda geliflen bit-
kisel kompozisyonun bafll›ca ögeleri, rokoko üs-
lûbunda ifllenmifl yaprak motifleri ile çiçek gir-
landlar›d›r. Kompozisyonun etraf› yumurta di-
zisinden oluflan bir bordürle çerçevelenmifl-
tir.(R.15) Kuzey-güney yönünde yer alan genifl
cephelerde ise yine ayn› yo¤unlukta süslemeler
görülür. Ancak burada kompozisyonu olufltu-
ran ögeler çeflitlilik kazanm›fl, yüksek kabartma
tekni¤inde stilize yapraklar ile çiçek girlandlar›-
n›n ortas›na dünyay› simgeleyen bir küre yerlefl-
tirilmifltir. Ayr›ca kompozisyon içerisinde, bir
mürekkep hokkas› ile bir ka¤›t tomar, dikkat çe-
ken di¤er unsurlard›r.(R.16) Oval cephelerin, içe
do¤ru k›vr›ld›ktan sonra kaide ve kapak k›sm›n-
da çokgen oluflturacak bir biçimde d›fla taflan
birleflme noktalar›na, neo-klasik tarzda yukar›
do¤ru geniflleyen ve dikine yivli birer sütunce
yerlefltirilmifltir. Çokgen kaidelere oturan sütun-
celerin alt k›s›mlar› Es-seyyid Muhammed Salih
Bey’in lahdindeki flehidelerde oldu¤u gibi ken-
ger yapraklar›yla sar›lm›flt›r. Sütuncelerin üst
k›s›mlar›nda ise çiçek girlandlar› yer al›r.
(R.17,18) Lâhdin üzerini örten kapak da silmele-
rindeki bitkisel süslemeleri ve d›fla taflan duru-
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Resim 15. R›fat Pafla
Lahdi’nin dar cephesi.

Resim 16. R›fat Pafla
Lahdi’nin yan cephesi.

Resim 17. R›fat Pafla
Lahdi’nin güney cephesi.

Resim 18. Mecidiye Köflkü
Esvab Odas›’n›n girifl ceph-
esinden detay.



muyla yine neo-klasik üslûbun bir ifadesidir.
Kapa¤›n üzerine oturtulan yüzeyleri yivli tepe-
likler, mimarîdeki a¤›rl›k kuleleri gibi, alttaki
sütuncelerle ba¤lant›l› ögeler olarak görülmek-
tedir.

Lâhdin düfley ögelerini oluflturan flahideler,
yukar› do¤ru geniflleyen silindirik bir formda ve
antik ögelerin çizgilerini tafl›yan kaideler üze-
rinde, alt k›s›mlar› kenger yapraklar›yla sar›lm›fl
olarak yükselirler. Üstten, yüzeyleri yivli birer
tepelikle sonlanan flahidelerden baflflahidesinin
arka yüzüne, son derece yo¤un istifli ondört sa-
t›rl›k kitâbe ve tarih ifllenmifltir. Lâhdin üst orta-
s›nda, mimarî görünüflü destekleyen bir unsur
olarak, yivli yüzeyi ve bas›k so¤an formuyla ol-
dukça genifl bir altl›k üzerinde yükselen çiçek
dolu bir kupa yer al›r.Barok üslûbun tipik ögele-
rinden olan ve mimariye iliflkin her alanda (iç
mekân dekorasyonu, cephe düzenlemesi) yo-
¤un bir biçimde kullan›lan kupa, dönemin di¤er
sivil mimarl›k örneklerinden olan Küçüksu Kas-
r› (1856-57), Ihlamur Kasr› (1849-55) ve Mecidiye
Köflkü(1859)’nde de görülmektedir. (R.14,19,20)
Lâhdin dar oval cepheleri ise, yüzeyleri stilize
bitkisel bezemeli oval al›nl›klarla taçland›r›lm›fl-
t›r.(R.21) 

Bir baflka lahit örne¤i, yine Eyüp Sultan
Haziresi’nde yer alan ‹brahim Edhem Bey’in
h.1326/m.1908 tarihli lâhdidir.(R.22) Tan›tma-
ya çal›flt›¤›m›z lâhitlerin en geç tarihlisi olan bu
örnek, nifl kurulufllar›yla oryantalist izlenimler
verse de, plân kuruluflu ve cephe düzenleme-
siyle, Osmanl› neo-klasi¤inin tipik bir uygula-
mas›d›r. 

Yerden 1.05 m. yükseltilmifl tafl kaide üzeri-
ne oturtulan lâhit, (0.91x2.15) m. ölçülerinde
dikdörtgen bir kurulufla sahiptir. Lâhdin cephe-
lerinde daha kaideden bafllayan bir hareketlilik
göze çarpar. Dar cephelerde üç bölümlü birer
sa¤›r nifl yer al›r ve nifllerin çevresi kabartma
olarak rumîlerle ifllenmifltir.(R.23) Dar cephele-
rin bu yal›n ifadesine karfl›n yan cepheler tam
bir mimarî cephe ifadesi tafl›rlar. Üçer bölüm ha-
linde düzenlenen bu cephelerin yan k›s›mlar›n-
da da, dar cephelerde gördü¤ümüz düzenleme

tekrar edilmifltir. Hafif d›fla taflarak ayr› bir cep-
he oluflturan orta k›sm›n üzerine oturtulan kla-
sik tarzdaki tepelik cephelerdeki mimarî etkiyi
güçlendiren en önemli unsurdur. Bu tepeli¤in
yüzeyi de yine rumî-palmet motiflerinden olu-
flan bitkisel bir kompozisyonla dolgulanm›flt›r.
D›fla taflarak ayr› bir cephe oluflturan yüzeylerde
ikifler nifl yer al›r. Yuvarlak kemerli bu nifllerin
kavsara k›s›mlar›nda barok üslubun süsleme
ögelerinden olan istiridye kabu¤u kullan›lm›fl-
t›r. Nifllerin üst k›sm›nda, iki kemer aras›nda ise
kabartma olarak ayy›ld›z motiflerinin yer alma-
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Resim 19. Küçüksu
Kasr›’n›n bahçe
giriflinden detay.

Resim 20. Mecidiye
Köflkü’nün cephesinden
detay.

Resim 21. R›fat Pafla
Lahdi’nden görünüm.



s› 1908 II. Meflrutiyet olgusuyla ifade edilebilir.
Tüm cepheler üstten bir s›ra mukarnas dizisi ile
sonlanmaktad›r.(R.24,25) Lâhdin üzerinde dar
kenarlara yak›n olarak, (0.37x0.37) m. ölçülerin-
de kare kesitli birer flahide yükselir. Alt k›sm›
geçmeli palmetlerle kuflat›lan flahidelerin köfle-
leri kum saatli sütuncelerle belirlenmifltir. Üstte
ise alt k›s›mlardaki geçmeli palmet kufla¤› birer
tepelik olarak tekrarlanm›flt›r. fiahidelerin kuze-
ye bakan cepheleri bofl b›rak›l›rken,(R 26) Eyüp-
sultan Camii avlusuna bakan güney cephelerin-
de, birbirinin ayn› olan sekizer sat›rl›k kitâbeler
yer alm›flt›r. Buraya defnedilen kiflinin ad›n›,
mesle¤ini ve ölüm tarihini buldu¤umuz kitabe-
lerin üst k›s›mlar›nda, ayak flahidesinde bir, bafl
flahidesinde iki adet olmak üzere devlet niflanla-
r› görülür.(R.27,28) Devlet niflanlar› ayn› flekilde
flahidelerin birbirlerine bakan ön yüzlerinde de
tekrarlanm›flt›r. ‹brahim Edhem Bey Lâhdi bu
haliyle dönemin özgün mimarî eserleri aras›nda
yer alan Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Ca-
mii (1871) ve Y›ld›z Hamidiye Camii (1886) ile
hac›msal de¤er ve mimari cepheleri yönünden
karfl›laflt›r›labilir.

Sonuç olarak; Bilindi¤i gibi Osmanl› Türk
Sanat›nda bat›l›laflma dönemi barok üslûpla
bafllam›fl ve barok içinde do¤an rokoko, sonra
ampir ve neo-klasik gibi di¤er üslûplarla devam
etmifltir. Bu üslûplar aras›nda öylesine s›k geçifl-
ler yaflanm›flt›r ki, bir eser bütün unsurlar›yla
analiz edildi¤inde hangi ögenin hangi üslûba ait
oldu¤unu belirlemek ço¤u zaman imkâns›zlafl-
maktad›r. Bu noktada, eklektik (seçmeci) üslûp
ad›yla an›lan ve bütün eski üslûplardan belirli
ögelerin seçilip, kullan›lmas›yla oluflmufl yeni
bir üslûp geliflmifltir. ‹flte, Osmanl› Türk Sana-
t›nda bat›l›laflma döneminin ürünü olan bu lâ-
hitler de, plân ve cephe kurulufllar› ile dönemin
üslûb karmaflas›n› yans›tan, yani eklektik üslû-
bun hakim oldu¤u mütavazi ölçülerde fakat son
derece özgün birer mimari eser olarak görülme-
lidirler. Zira Türk mezar mimarisinin kayna¤›na
inildi¤inde, arkeolojik kaz›larla ortaya ç›kar›lan
kurgan tipi mezarlar›n kendi içlerinde bir me-
kân teflekkülüne sahip olduklar› ve o dönemde
ölüm hadisesinin ifade etti¤i anlama ba¤l› ola-
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Resim 22. ‹brahim Edhem
Bey Lahdi’nden genel
görünüm.

Resim 23. ‹brahim Edhem
Bey Lahdi’nin kuzey ve
do¤u cepheleri.

Resim 24. ‹brahim Edhem
Bey Lahdi’nin kuzeyden
genel görünümü.



rak, birtak›m eflyalar, mezar hediyeleri ve hatta
atlar›yla birlikte defnedilen insana ölümden
sonraki hayat›nda da yaflam›n› sürdürebilece¤i
ortam›n haz›rland›¤› görülmüfltür. Daha sonra-
ki dönemlerde, toprak üzerinde yap›lan an›tsal
mezar yap›lar›nda da o dönemin konut yap›lar›
olarak kullan›lan çad›rlar›n (özellikle yurt tipi
çad›rlar›n) etkili oldu¤u ve hatta bu iliflkinin, sa-
dece mimarinin biçimlenmesiyle  s›n›rl› kalma-
d›¤›, çad›r›n, ölünün gömülmesi s›ras›ndaki kul-
lan›m›yla, dönemin defin geleneklerine de yan-
s›d›¤› görülür.10

Mezar ve konut aras›ndaki bu iliflki, mezar
mimarimizdeki geliflim sürecinin tüm evrelerin-
de gözlenebilmektedir. Anlafl›lmaktad›r ki, 19.
yüzy›la gelindi¤inde mezar yap›lar›n›n yine dö-
nemin an›tsal mimarisiyle, özellikle de konut
mimarisiyle olan iliflkisi, bu geliflim sürecinde
de¤erlendirilmesi gereken bir olgudur. 

Tan›tmaya çal›flt›¤›m›z örnekler tek tek ele
al›nd›¤›nda, özellikle ‹brahim Edhem Bey ve R›-
fat Pafla’n›n lahitlerinde oldu¤u gibi etkinin sa-
dece dekoratif amaçl› süsleme ögeleri ve cephe
düzenlemesi ile s›n›rl› kalmad›¤›, mütevazi öl-
çülerde birer mimarî eser olarak de¤erlendirme-
mizi gerektirecek biçimde, plâna da yans›d›¤›
görülmektedir. Yine ‹brahim Edhem Bey Lâhdi
ve bu lâhitle benzer kurulufla sahip olan Hüse-

yin Avni Pafla Lâhdi (h.1294/m.1877, Süleyma-
niye Haziresi) gibi örneklerde, cephelerin yola
ba¤l› olarak ele al›nmas› ve yola bakan cephele-
rin daha özenli ifllenmesi, ‹stiklal Caddesi örne-
¤inde oldu¤u gibi, kent dokusunda yer alan mi-
marî yap›lar›n, yola bakan cephelerindeki an›t-
sall›¤› ve özenli iflçili¤i hat›rlatmaktad›r.
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Resim 27. ‹brahim Edhem
Bey Lahdi’nin bafl flahidesi
ve kitabesi.

Resim 28. ‹brahim Edhem
Bey Lahdi’nin ayak flahidesi
ve kitabesi.
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Doç. Dr. Cahit ATASOY

1926 Trabzon do¤umlu. 
‹stanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuar› Ö¤retim Üyesi. 

‹stanbul Üniversitesi ‹ktisat Fakültesi’nde okudu. Türk musikisi ile ilgili nazari ve pratik anlamda
(1951 y›l›ndan itibaren) yo¤un olarak ilgilendi. Bu ba¤lamda çeflitli periyodlarda say›s›z yaz›lar

yazd›. Türk ve Bat› müzi¤i formunda eserler besteledi. 
Birçok bilimsel toplant›ya kat›ld›, tebli¤ler sundu.

EYÜPSULTAN:
TÜRK MUS‹K‹S‹ TAR‹H‹ BOYUNCA B‹R

MEKTEP (EKOL) OLMUfiTUR
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Önce burada tebli¤in ad›nda geçen “Eyüp-
sultan” ve “Türk Musikisi” ibareleri üzerinde
durup sonra da Eyüpsultan’›n Türk Musikisi
Tarihi boyunca niçin ve nas›l bir mektep (ekol)
oldu¤unu gözler önüne sermeye çal›flaca¤›m.

Bir kere Eyüpsultan, müslüman Türklerin
fetihten önceleri gelip mekân tuttuklar› bir yer
olmufltur. Tarihçi rahmetli ‹brahim Kafeso¤-
lu’nun yazd›¤› gibi, nas›l ki Türkler daha Malaz-
girt Zaferiyle resmen Anadolu’ya girmeden ön-
ce, Do¤u bölgemize s›z›p yerleflik yerler edindi-
lerse, Eyüp’ün bulundu¤u bu yörede de olay›n
benzer flekilde cereyan etmifl oldu¤unu görüyo-
ruz.

Tabii ki bu topraklara gelen Türkler surlar›n
d›fl›nda ilk tercih ettikleri yer olarak, k›y›s›nda
Haliç, ard›nda orman ve içinde dereler akan bu
yöreyi seçmifllerdir.

Böylesine bir yerde yerleflimin fetih günle-
rinde ve sonras›nda daha da artm›fl oldu¤unu
görüyoruz. Akflemsettin’in, Eyüpsultan Hazret-
lerinin mezar›n›n burada oldu¤unu tesbit etme-
siyle de manevî bir havaya bürünen Eyüp’e zi-
yaretler ve yerleflmeler ço¤alm›flt›r.

Bilhassa Eyüpsultan’›n merkez kabul edilip,
Çatalca, Silivri, Bak›rköy, Kas›mpafla-Hal›c›o¤-
lu, Kemerburgaz ve son zamanlara kadar da
Bayrampafla’n›n Eyüp’e ba¤lanmas›yla nüfus
patlamas› olmufltur.

Eyüp’te yaflayan nüfusun, bu Türk insanla-
r›n her zaman, her yerde yanlar›nda tafl›d›klar›
san’atlar›n bafl›nda gelen musikilerini tâ As-
ya’dan getirdikleri bu yerde ba¤›rlar›na bast›k-
lar›n›, zamanla onu daha da gelifltirip yüceltikle-
rine flahit oluyoruz. 

Asl›nda Eyüpsultan’da oluflundan önce de
bu mus›ki var oldu¤u uzak diyarlarda büyük
bir san’at de¤eri arzediyordu.

Öyle ki Anayurt’tan Çin’in kuzeyine göç
eden Hatay Türkleri nota kullan›yordu.

Yap›lan kaz›larda ç›kar›lan kitâbelerde As-
ya’daki mus›kimizle ilgili saz çalan figürlere
rastl›yoruz.

Türkistan Saraylar›nda meclis çal›flmalar›na
ara verildi¤i yerlerde dinlenirken müzik icra
edildi¤ini bugün biliyoruz.

Fârâbi gibi büyük bir âlimin ve onun talebe-

Resim 1. Eyüp ‹skele
Caddesi’nde tören
bandosu, 1985
Metin Türkmeno¤lu
arflivinden
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si ‹bnî Sina’n›n Türk Mus›kisi’nde yazd›¤› ki-
taplar› bugün elimizdedir.

‹ran’daki Urmiye Gölü’nün bir ucundaki
Urmiye flehrinden bilgileri flimdi de bizim için
geçerli olan mus›ki fizikçimiz Urmiyeli Safiyüd-
din ç›km›flt›r. Yine bu gölün di¤er ucundaki Me-
raga flehrinden hem musiki âlimi olan, hem de
Herat Mus›ki Okulunu kuran, Klâsik Türk Mu-
s›kisi repartuar›na kazand›rd›¤› besteleriyle bir
Meragal› Abdülkadir yetiflmifltir.

Növbet vurma adetini Asya’dan Türkler
Anadolu’ya getirmifllerdir.

Türk Mus›kisi Konya’da, Mevlevi Tarikat›
içindeki yerini bularak mevlevihanelerde bafl
unsurlardan biri olmufltur. ‹flte böylesine Türk
Mus›kisine mekan olan mevlevîhanelerin bir
uzant›s› da Eyüpsultan’da baflta Bahariye Mev-
levihanesi olmak üzere cami, dergâh, tekke ve
medreselerde Türk Mus›kisi’ne yer verildi¤ini
görüyoruz. Burada birçok mesire yerinde yap›-
lan mus›kiyle s›k s›k kulaklara bu san’at ulafl›-
yordu.

Ka¤›thâne ve Sadâbatta fliir ve mus›kiden
baflka bir fley yok gibi idi. Burada Lâle Devri
bestekarlar› diye Mus›ki Tarihinde adlar› geçen
birçok bestekâr›n yetiflti¤ine flahit oluyoruz. Yi-
ne bir Lâle Devri bestek’âr› olan fieyhülislam
Mehmet Esat Efendi’nin Atrabü’l Âsar (beste-
kârlar biyografisi) eserinde bunlar›n bir bir sa-
y›ld›¤›n› görüyoruz: Kara ‹smail Agâ, Odabafl›-
zâde Efendi, Parsa-zâde Abdülbaki Efendi, To-
sun-zâde, Tesbihçi-zâde Emir Çelebi, Çar-fleb
Mustafa A¤a, Serhanendegân Hasan A¤a, Haf›z
R›fat, Reflit Çelebi, fiehla Mustafa Çelebi, Kabu-
dan-zâde, Molla Mehmet Efendi, Nazim Çelebi,
Nâbi Efendi (flair), Yusuf Çelebi, Acem Salih
A¤a, Kas›m Mehmet, Salihzâde (Edirneli Kad›),
Halil Efendi (Cerrahpafla müezzini), Ali Dede
(Nâli-zâde), ‹zzettin Efendi, fieyh Bursal› Hac›
Eflref-zâde, Abdurrahman Bahir Efendi (Arap-
zâde), Hüseyin Dede (Eyyubi Dervifl Neyzen),
Zaharya, Tanburi Mustafa Çavufl, Ahmet Vefki
Efendi, Haf›z Ali Efendi, Boncukçu, Benli Zakir
Hüseyin Efendi, Molla Hüseyin Efendi, Mehmet
Çelebi, Muhsin Çelebi, I. Mahmut (Gazi sultan-›

Evvel), Mehmet Tulûhi Efendi (fleyh), fieyhülis-
lam Dâmar-zâde Feyzullah Efendi, Kemanî ve
Tanbûri H›z›r A¤a, Tab’î (Kassam-zâde Ser-mü-
ezzin-i fiehriyari Hattat Mustafa Efendi), Tanbû-
ri ve Hanende Dilhayat Kalfa ve di¤erleri...

Haliç kenar›ndaki yal›larda, bilhassa M›s›r
Hidiv’inin ye¤eni Mustafa Faz›l Pafla’n›n sahil
saray›nda mus›ki hiç eksik de¤ildi. Bu yal›lar
Baharîye sahillerinde yer al›yordu. Bunlar›n ara-
s›nda baflta Bahariye mevlevîhanesinin ve fiah-
sultan Tekkesinin oldu¤unu görüyoruz. Buras›
mevlevîhanelerin ve zaviyelerin kapat›lmas›na
kadar Türk Mus›kisine di¤erleri gibi konserva-
tuar niteli¤inde hizmet vermifltir.

O kadar ki yal›lardan, konaklardan yay›lan
müzi¤i dinlemek için, t›pk› Bo¤aziçi Mehtapla-
r›’ndaki gibi halk kay›klar›yla k›y›lara sokulu-
yordu. 

Evlerinde de olmak üzere bütün bu mekân-
larda devrin hocalar› dersler veriyor, mus›ki ge-
çiyorlard›.

Lâle Devri’nin büyük bestekâr› Ebubekir
A¤a bu konuda akla gelen ilk isim olmaktad›r.
Sonra baflta Zekâi Dede’nin de hocas› olan Ey-
yubi Mehmet Bey, ayn› zamanda bestekâr ve
teflvikçi bir insand›, talebesi Zekâi Dede’yi bir
yerden sonra daha fazla müzi¤e sahip olmas›
için Sultanahmet’te Akb›y›k’taki Dede’nin evine
götürmüfltür. Dede’den çok istifade eden Zekai
Dede bu sayede de Dede’ye kadar gelen ve ona
ait bütün eserlerini haf›zas›na alarak, Türk Mu-
s›kisi’nde birgün unutulabilecek olan eserleri bi-
ze kazand›rm›flt›r.

Zekaî Dede evinde olsun bilhassa da fiah-
sultan Tekkesi’nde, son nefesine kadar Dâüflfla-
faka Mektebi’nde talebeler yetifltirmifltir.

Hüseyin Fahrettin Dede de Bahariye mevle-
vihanesini, fiahsultan Tekkesinde oldu¤u flekil-
de bir konservatuara çevirip çok de¤erli talebe-
ler yetifltirmifltir. Bu mevlevîhane Yenikap› ve
Galata mevlevîhanelerinden sonra Türk Mus›ki-
sinin Nazarî ve Amelî olarak ö¤retildi¤i üçüncü
mevlevîhane olmufltur. Burada hücre denilen
odalarda mevlevî ayînleri ve ölmez eserler önce



meflk edilir, ondan sonra tatbiki sahne olan Se-
mâhanesinde icra edilirdi. Di¤erlerinde oldu¤u
gibi Bahariye Mevlevîhanesinde yaln›z dinî
eserler geçilmez Kâr, Beste, Semâi ve fiark› gibi
Türk Mus›kisinin öteki formlar›na da yer verilir-
di. Bahariye Mevlevîhanesinde haftada iki kez
fas›l çal›flmas› yap›lmaktayd›. Bu çal›flmalarada
devrin meflhur isimlerinden Zekaî Dede, Haf›z
fievki Bey, Dr. Suphi Ezgi, Tophaneli Sabri,
Müstantik Avni Bey, Ortaköylü Aziz Efendi,
Darüflflafakal› Sakall› Kaz›m, Belediye muhase-
becilerinden Sad›k Bey, Tafll›burun Dergâh› fiey-
hi Saadettin Efendi, M›z›kal› ‹smail Hakk› Bey,
Zekaî Dede’nin o¤lu Ahmet ‹rsoy ve torunu
Münir Kökten gibi isimler kat›l›yordu. Devlet
adam› Ziya Pafla’da mus›ki bilgisini burada ge-
lifltirmifltir. 

Bahariye Mevlevîhanesinin mus›ki hayat›
içerisinde baz› dü¤ün ve e¤lencelere bile yer
vard›. Mesela; H. Fahrettin Dede’nin enifltesi fla-
ir Yeniflehirli Avni bey de bu Mevlevîhanede
ikamet edenlerdendi. K›z› Muhsine Han›m’›
Eyüp sakinlerinden Saraylar Bekçibafl›s› Haf›z
Abdullah Efendi’nin o¤lu Haf›z fievki Bey ile
evlendirdi¤inde dü¤ün Bahariye Mevlevîhane-
sinde yap›lm›flt›. Dü¤ün gecesi için devrin ta-
n›nm›fl mus›kiflinaslar›ndan mükemmel bir saz
heyeti teflkil edilmiflti. Kemâni Mike, Udî Sürur,
Neyzen Aziz Dede gibi san’atkârlarla Kanunî
Ziya Bey (Ziya Pafla) de heyette çalm›flt›r. Zekâi
Dede bu toplulu¤un bafl›nda yer alm›flt›r. Yal› o
gece her zamankinden daha çok hareketli ol-
mufltur. Her tarafta titreyen ›fl›klar aksetmiflti.
Kemanî Mike Suzinak bir taksimden ve Emin
A¤a’n›n Suzinak Perflevini takiben besteler icra
edilmifltir. 

Bahariye Mevlevîhanesinde Arif Dede öl-
dükten sonra rica üzerine Kudümzen bafl› Zekaî
Dede burada bu vazifeyi görmeye bafllam›flt›r.
Mustafa Faz›l Pafla’n›n teflviki ile besteledi¤i ilk
ayin olan Suzidil bestesi burada ilk defa icra
edilmifltir. Bahariye Mevlevîhanesi Neyzenbafl›-
s› Aziz Dede öldükten sonra Neyzenbafl›l›¤a
Hakk› Dede getirilmifltir. M........ Heyeti’nde Ge-
libolu’lu Çerkez Ahmed Dede yine bir di¤er
neyzen olan Salih Dede bulunuyordu. Emin De-
de ve Tophaneli Sabri Bey ayn› zamanda dergâ-
h›n türbedar› olarak heyette yer al›yordu. Baha-
riye sahillerinde bu Mevlevîhanenin yan› s›ra
di¤er yal›lardan Abdurrahman Pafla Yal›s›, fiah-
sultan Camiinden sonra gelen ‹brahimhanzâde
Yal›s› ve daha ilerde M›s›r Hidîvi’nin ye¤eni
Mustafa Faz›l Pafla’n›n sahil saray› bulunuyor-
du. Bilhassa bu yal›da Zekaî Dede hem ö¤ret-
menlik yap›yor hemde mus›ki icra ettiriyordu.
Bu yal›lar aras›nda fiahsultan tekkesi’de vard›.
Bu tekkeye Silahtar A¤a Caddesine aç›lan kap›-
s›ndan girilerek avlusuna gelinirdi. Bu tekkede
t›pk› Bahariye Mevlevîhanesi gibi adetâ bir kon-
servatuard›. Burada Zekai Dede’nin talebelerini
kabul edip ders verdi¤ini görüyoruz. Bu husus-
ta büyük mus›ki alimimiz Dr. Suphi Ezgi Naza-
rî ve Ameli Türk Mus›kisi adl› dev eserinin bi-
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Resim 2. Mehteran Nevbet
düzeninde.(Eyüpsultan
Camii meydan›,
Mehteran-› Eyüpsultan)
Belediye arflivinden
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rinci cildinin önsözünde flunlar› yazmaktad›r: ...
Onyedi yafl›ma gelinceye kadar birçok flark› ve
peflrevleri nota ile ö¤renmek ve okumakta idim.
Bu esnada mus›ki refikim merhum Udî Otakç›-
larl› Ahmet Efendi beni üstat ve bestekâr Haf›z
Zekai Fendi’ye takdim ederek Halka-i Tedrisi-
ye’sine kabul edilmifltim. Zekâi Dede haftada
bir defa pazar günleri Eyüp’te fiahsultan Tekke-
sinin mahfelinde fieyhin o¤lu Burhanettin Efen-
di, Damad› Avni Bey, otakç›larl› Ahmet Efendi,
Kemençevi Dr. Arif Atâ, Haf›z Aziz Efendi ile ic-
timâ ederek Asâr-› Mus›k›yi talim etmekte oldu-
¤undan âciz de bu heyete dâhil olmufltum. El-
yevm posta ve telgraf hukuk müflaviri Muhib-
bim Ahmet Avni, Kanunî Hac› Arif Bey, Üskü-
darl› Hanende Hüsamettin, Rauf Yekta Bey’de
muahharen bize refik oldular...

fiimdi bu hocalar›n büyüklü¤ünü ve yetifl-
tirdikleri bafll›ca talebelerin de¤erlerini belirt-
mek üzere baz›lar›n›n hayatlar›na k›saca yer
vermifl olal›m.

Dr. Suphi Ezgi- Türk Mus›kisi bestekâr› ve
âlimi. Befl cilt Nazarî eserinin yan› s›ra Tanburî
Mustafa Çavuflun flark›lar›, Temcit-Durak-Naat
gibi eserler yazm›flt›r. Yüzyetmifl kadar bestesi
vard›r. Bunlar klasik tarzda eserlerdir.

Hüseyin Fahrettin Dede- (Ayn› zamanda
Zekai Dede’nin talebesidir). Flüt ve Ney çal›yor-
du. ‹ki sesli eserlerin icras›n› ortaya koyuyordu.
Çok az say›da bestesi vard›r. Acem Aflirân Ayi-
nî bütün ayinlerin flah› gibidir.

Rauf Yekta Bey- Türk Mus›kisi bilgini. Da-
rülelhan ‹stanbul Konservatuar›n›n kuruluflun-
da mus›ki nazariyat› ve tarihi derslerini vermifl-
tir. Sonra ayn› konservatuarda tasnif heyeti bafl-
kan› olmufltur. Mus›ki fizi¤i ve akustik bahisleri
ile ilgilenmifltir. H. Saadettin Arel ve Dr. Suphi
Ezgi ile birlikte Türk ses sistemini bize mâl et-
mifltir. Klasik üslupta çok iyi bir bestekârd›r. El-
li kadar bestesi mevcuttur. Zaman›n bas›n›nda
say›s›z makale yazm›flt›r. Paris’te ç›kan Laving-
nac ansiklopedisinde Türk mus›kisi maddesini
kaleme alm›flt›r.

Hac› Faik Bey- Türk bestekâr›. Çok güzel

flark›lar yazm›flt›r. Büyük formlarda eserler bes-
telemifltir. Dr. Suphi Ezgi’ye Bat› notas›n›, ve
Dr.’da Ona Hamparsun notas›n› ö¤retmifltir.

Ahmet Avni Bey- Türk bestekâr› ve bilgini.
Zekai Dede’den mus›kiyi ö¤renmenin yan› s›ra
Hac› Kerâmi Efendi’den meflk etmifltir. ‹yi bir
hanendeydi. K›rkbir parça bestesi vard›r. Kâr-›
Nat›k bütün makamlar› ö¤retmek üzere ayr›ca
yapt›¤› bir bestedir. Elimizde en iyi güfte mec-
muas› olan Hanende adl› eseri vard›r. 

Medenî Aziz Efendi- Türk bestekâr› ve ha-
nendesidir. Baflta piyano, ud, lavta çal›yordu.
Pek çok talebe yetifltirmifltir. ‹smail Fennin Er-
tu¤rul, Leylâ Saz, Dr. Suphi Ezgi bunlar aras›n-
da yer al›r. Kâr, beste, semaî, ilâhi formlar›nda-
ki bestelerinden yaln›z ‹sfahan makam›ndan
olan elimize geçmifltir. fiark›lar› ise güzel eserler
aras›nda yer al›r.

Muâllim Kâz›m Uz-Türk bestekâr›. Hem
Zekaî Dede’nin bem de Fahrettin Dede’nin tale-
besi olmufltur. Ayîn, durak, ilâhi, operet, peflrev,
saz semâi’si formlar›nda besteler yapm›flt›r. Mu-
s›ki Ist›lahat› kitab› yazm›flt›r. Bu hocalar›n tale-
beleri aras›nda Zekaî Dede’nin o¤lu Ahmet Ir-
soy, torunu Münir Kökten, Abdülkadir Töre,
Santûri Ziya Bey adlar›n› da zikredebiliriz.

Baflta Eyüpsultan Mus›kisi’nin büyük hoca-
lar› ve talebeleri d›flardan da Türk mus›kisini
Eyüpsultan’a tafl›m›fllard›r.

Türk Mus›kisi’nin Eyüpsultan’daki mevcu-
diyetini anlat›rken konunun eksik kalmamas›
bak›m›ndan burada do¤umu, yahut hayat›
geçmifl, ölümü, mezar› Eyüpsultan’da olan mu-
s›kiflinaslar› da zikretmek yerinde olur:

Ayn› zamanda Yesarî As›m’›n hocas› beste-
kâr ‹zzettin Hümayu Elçio¤lu Edirnekap› me-
zarl›¤›nda yatmaktad›r. Yine bestekâr Müker-
rem Ak›nc› ayn› mezarl›ktad›r. fiark› bestekâr›
Hac› Arif Bey Eyüp’te do¤mufltur. Saadettin He-
per Eyüp’te do¤du ve mezar› Kaflgari Tekkesi
ile Piyerloti yolu aras›ndad›r. Ebubekir A¤a,
Eyüpsultan’da do¤du, Mustafa Itrî meflru Mus-
tâbey armudunu yetifltirdi¤i Edirnekap› d›fl›n-
daki çiftli¤inde yaflad›, mezar› Eyüp’te Fethu



Çelebi caddesi üzerindedir. Eyyubî Mehmet
Bey’in mezar› Piyerloti’ye inen bir yerde idi ve
kaybolmufltur.

Bestekâr ‹smail Hakk› Bey Edirnekap›’daki
aile mezarl›¤›nda yatmaktad›r. Kemani Mem-
duh, Tokmakkap› mezarl›¤›ndad›r. fiark› beste-
kâr›m›z Rahmi Bey Eyüp’te k›rkmerdivenler me-
zarl›¤›nda gömülüdür.  Kemani Mustafa Sunar
Eyüp’te oturmufltur. Abdülkadir Töre Kaflgari
Tekkesi arkas›ndaki mezarl›k k›sm›nda yatmak-
tad›r. Bahariye Mevlevihanesinde Hüseyin Fah-
rettin Dede ve Sadrazam Neyzen Yusuf Pafla yat-
maktad›r. Mehteranbafl› Hasan Tahsin Parsadan
ve Ali R›za Sengel Edirnekap› flehitli¤indedir.
Zekâi Dede, o¤lu, torunu Piyerloti Caddesi
üzerindeki mezarlar›nda medfundurlar.

Son olarak flu hususlar› da söylemeden geç-
memifl olal›m:

Bugün Eyüpsultan da faaliyet gösteren yer-
ler de bulunmaktad›r. Eyüp Mus›ki Derne¤i
bunlardan biridir. 1915 te Mustafa Sunar idare-
sinde aç›lm›fl olan bu cemiyet daha sonra tatil
edilmifltir. Ve tekrardan 1985 y›l›nda bugün be-
lediye meclis üyesi olan Nihat ‹ncekara’n›n te-
flebbüsü ile yeniden bir çekirdek konservatuar

nitel¤inde olan bu yerde Türk mus›kisinin naza-
rî bilgileri ses ve enstrüman tekni¤i en iyi ber fle-
kilde verilmektedir. Müessesenin periodik ola-
rak konserler veren bir korosu vard›r. Bu derne-
¤in en dikkat çeken taraflar›ndan biri de bir ço-
çuk korosunun kurulmufl olmas›d›r. ‹stanbul’da
ve taflradaki hiçbir dernekte böyle bir kurulufl
yoktur, Üsküdar Mus›kisi Derne¤i’nde böyle bir
çal›flma yap›lmakla beraber as›l buradaki daha
flimdiden gelecek vadetmektedir.

Eyüpsultan’da Ümmü Sinan Tekkesin’de
de müzik çal›flmalar› yap›lmaktad›r. Eyüpsul-
tan’da kültüre ve san’ata hizmet veren bir Eyüp
Belediyesi’nin bir kültür müdürlü¤ü oldu¤unu
görüyoruz. Kal›c› fleyler ortaya koyan bu mü-
dürlük bir kütüphane meydana getirmek ama-
c›yla mus›kiyle ilgili geçmiflten gelece¤i ne var-
sa kütüphanesine kazand›rmaktad›r. Bu kültür
Müdürlü¤ü’nce, sempozyumlar, konferanslar
tertip edildi¤i gibi, Eyüp’le ilgili di¤er yay›nlar
yay›nlamaktan da geri kal›nmamaktad›r.

Eyüp Belediye’sinin di¤er bir güzel gerçek-
lefltirdi¤i fley de asl›na uygun bir mehter tak›m›
kurmufl olmas›, onun zaman zaman de¤iflik yer-
lerde meselâ televizyonda konserler vermesi d›-
fl›nda her Cuma namaz›ndan önce Eyüp Camii
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Resim 3. 1972 y›l›nda Eyüp
Camii meydan›n›n
aç›l›fl töreni
Metin Türkmeno¤lu
arflivinden
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meydan›nda mehter vurdurmas› ve önem ver-
di¤i bu iflin bafl›na Belediye Reis Muavini olan
Osman Sak’› getirmifl bulunmas›d›r.

Son bir defa da Eyüpsultan’da yetiflen yak›n
tarihlere kadar aram›zda olan ve halen yaflayan
baz› isimleri hat›rlatmak istiyorum.

Eyüp’lü olan ve flu anda ‹.T.Ü. Türk Mus›ki-
si Devlet Konservatuar›’nda repartuar hocal›¤›
yapan Rahmi Sönmezocak, hanende Mediha
fien Sancako¤lu (Eyüp’ten yetiflmifllerdir) ve
Neyzen Aka Gündüz’ün de Eyüp Mus›ki Der-
ne¤inde ders verdi¤ini biliyoruz. Emin De-
de’nin de talebesi olan Zal Mahmut Camii bafl
müezzinli¤inden emekli Mesut Peker’in Eyüp-
sultan’da yaflad›¤›na flahit oluyoruz.

Meflhur hanende rahmetli Safiye Ayla Eyüp
Mus›ki Cemiyeti üyesi idi. Mezar› Eyüp’te olan
Kadri fiençalar’›n Zekai Dede’nin kabrini yapt›r-
d›¤›n› biliyoruz.

Netice olarak, Eyüpsultan kubbesinin alt›n-
da Türk mus›kisi yap›lan ortamlar› ile, öncelikle
müzik ö¤reten mekânlar› ile, bu san’at› yüzy›l-
lard›r temsil eden hocalar› ile, bu ocaktan yetifl-
mifl olanlar›yla, Türk Mus›kisi Tarihinde kendi-
ne has müzik anlay›fl› olan ve Klasik mus›kinin
üslubunun mektebi olarak daima yaflayacakt›r. 
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Tarih boyunca ‹stanbul görülmesi en arzu
edilen dünya kentlerinden biri olmufltur. Do¤a-
n›n güzellikleri ve mimarl›k kültürünün ürünle-
ri ile oluflan ‹stanbul efsanesi pek çok seyyah›n
yolunu bu büyülü kente do¤ru yönlendirmifltir.
Bu seyahatler s›ras›nda Do¤u imparatorluklar›-
n›n görkemi hayranl›kla izlenmifl ve kay›tlara
geçirilmifltir. Geçmiflin ‹stanbul'unu bize anla-
tan bu seyahatnameler abart›l› ifadelerine yada
hatalar›na ra¤men yine de önemli belgelerdir.

Ayd›nlanma ve sanayileflme sürecini izle-
yen Ondokuzuncu yüzy›lda Avrupa kendisi
için soylu ve köklü bir tarihsel kimlik oluflturma
çabas› içinde Antik kültürleri araflt›rmaya bafl-
lar. Bilimin bilgi kayna¤› olarak ilk s›ray› ald›¤›
bu ça¤da Antik kültürlerin co¤rafyas› da bilim-
sel araflt›rmalar›n, arkeoloji çal›flmalar›n›n, ke-
fliflerin ve gözlemlerin merkezi olur. Avrupal›-
n›n hem kendini tariflemek hem de di¤er dün-
yalar› keflfetmek arzusu Do¤u’yu araflt›rmac›la-
r›n, sanatç›lar›n ve seyyahlar›n ilgi oda¤› haline
getirir. ‹flte Do¤u’nun en görkemli kentlerinden
biri olan ‹stanbul bu yüzy›lda da seyyahlar›n
u¤rak yeri olmay› sürdürmüfltür. Frans›z sey-
yah Theèophile Gautier 1852'de ‹stanbul’a gelir.
‹çinde bulundu¤u gemi Sarayburnu’na do¤ru
döndü¤ünde gördüklerini "Hayali bir piyesteki
bir opera dekoruna benzeyen harikulade bir pa-
norama gözlerimin önüne seriliyor" diye ifade
eder (Gautier 1971: 97). Kentin siluetinin etkile-
yicili¤i ve ola¤anüstülü¤ü konusunda hemfikir
olan seyyahlar görmeyi arzu ettikleri bu "fiark"
güzelli¤ini bulmufl olmaktan çok memnundur-
lar. Kente dâir betimlemeleri neredeyse  gerçe-
küstü, masals› ve ulvî bir güzellik tarifidir.

"Gökyüzü ile deniz aras›nda bu derece gü-
zel...yükselen hiçbir toprak parças› tasavvur
edilemez" (Gautier 1971: 97)

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

"Tanr› ve insan, tabiat ve sanat burada, in-
san gözünün dünya yüzünde görebilece¤i en
harika görünüflünü beraberce oturtmufl ve ya-
ratm›fllard›r...bu haflmetli ve zarif toplulu¤u

baflka bir görünüm ile k›yaslamak istemek ev-

ren yarat›l›fl›na küfür etmek olur." (Lamartine

1971. 69).

Bu ve benzeri romantik ifadeler kentin nes-

nel özellikleri konusunda bilgi vermez; ancak

bu yüzy›lda sahip oldu¤u ‘aura’s› konusunda

ipuçlar› verir. ‹stanbul’un karmafl›k kentsel do-

kusu ve do¤as› aras›ndaki uyum bir bütünsel

imge olarak alg›lanabilen fizyonomisini olufltur-

mufltur. Kentin içlerine girildi¤inde çamurlu

yollar, eski ve bak›ms›z binalar, sokak köpekleri

ya da ‘tuhaf’ giyimli Türkler gibi gözlemler bu

alg›y› biraz y›pratsa da yine de ‹stanbul bat›l›

seyyahlar için Do¤u'nun görkemli ve pitoresk
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Resim 1. Eyüp Camisi
Avlusu W. H. Bartlett
Pardoe, Miss. (1838).
Beauties of the Bosphorus,
9, Virtue and Co., London



bir kentidir. Eyüp ise Osmanl› toplumu için sa-
hip oldu¤u öneme ra¤men seyyahlar›n u¤rak
yeri olmaya ancak Ondokuzuncu yüzy›lda bafl-
lam›flt›r. ‹stanbul'un fethi s›ras›nda Ebu Eyyüb
el--Ensâri’nin mezar yerinin bulunmas› ile kuru-
lan bu ilk Osmanl› yerleflmesinin kurulufl gerek-
çesi kentin büyüme sürecini de belirlemifltir. Os-
manl› ‹mparatorlu¤unun bu en kutsal mekan›
k›l›ç kuflanma merasimleri ile hanedan›n politik
yaflam›n›n da önemli bir parças› olmufltur. Böy-
lece Konstantinopol’ün kara surlar› d›fl›nda ve
Haliç'in kuzeydo¤usunda geliflen bu önemli
dinsel ziyaret merkezi politik ve folklorik özel-
liklerinin yan› s›ra kentsel ve mimari de¤erleri
ile Osmanl› ‹stanbul'u için pitoresk bir yerleflim
yeri olmufltur. Eyüp’ün bu özellikleri Haliç k›y›-
lar›nda geliflecek olan sanayileflmeden nasibini
almadan hemen önce Avrupal› seyyahlar tara-
f›ndan da betimlenmifltir.

Frans›z flair Alphonse Marie Louis Lamarti-
ne 20 May›s 1833’de ‹stanbul’a deniz yoluyla
gelmifl ve 22 Haziran’ da da Eyüp’ü ziyaret et-
mifltir. K›l›ç kuflanma törenleri için padiflahlar›n
buraya geldiklerini belirtir. Eyüp Câmîsini çev-
releyen renkli boyal› ahflap evler vard›r (Lamar-
tine 1971:130). Haliç’in k›y›s›nda sultanlar›n sa-
raylar› vard›r. Ertesi gün ‹stanbul’dan ayr›lmak
üzere yola ç›kan flair Eyüp koyunun tepeye ç›-
kan sessiz ve dolambaçl› yollar›n›, ç›plak tepele-
rini aflarak kent duvarlar›na ulafl›r. Ondokuzun-
cu yüzy›l›n ilk yar›s›na ait bu gözlemler sanayi-

leflmenin sonuçlar›yla henüz karfl›laflmam›fl
olan kasaban›n ölçe¤ine ve büyüklü¤üne dair
ipuçlar› verir. Eyüp câmîsi ve çevresinde geliflen
fiziksel oluflumun henüz bugünkü gibi tepeleri
ve tepelerin ard›n› sarmad›¤› aç›kt›r. Dolay›s›y-
la henüz yok edilmemifl olan Eyüp’ün yeflil do-
kusu kente dair betimlemelerde en önemli fak-
tördür. Siluette egemen olan iki faktörden birisi
ço¤unlu¤u dinsel yap› olan an›tsal binalar di¤e-
ri de yeflil dokudur.

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

Benzer gözlemleri aktaran Robert Walsh
1839’da ‹stanbul’da d›r. ‘Do¤ulu’ kentlerin to-
pografya ve do¤al koflullar› dolay›s›yla Londra,
Paris gibi baz› bat›l› kentlere göre daha avantaj-
l› olduklar›n› ve ‹stanbul’un bu avantaja fazla-
s›yla sahip oldu¤unu ifade eder. Bu muhteflem
kente Marmara Denizi’nden yaklaflmak dünya-
daki di¤er bütün kentlerden çok daha güzeldir
(Walsh 1839: 1). K›l›ç kuflanma törenlerinin ya-
p›ld›¤› kutsal merkeze yani Eyüp’e de giden
Walsh kasaban›n pitoresk güzelli¤i karfl›s›nda
çok etkilenir (Resim 3). Buradaki bitki çeflitlili¤i
ve yaratt›klar› görünümü hiçbir fley geçemez
Walsh (1839: 50) için. Çiçeklerin en güzel koku-
lar›n› yayd›¤›, bülbüllerin en güzel sesleriyle öt-
tükleri bu kasabaya sanki Allah do¤an›n bütün
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Resim 2. Sebil ve Türbeler
Soka¤› T. Allom
Walsh, R. (1839). Constan-
tinople the Seven Churches
of Asia Minor, 49 Fisher,
Son, & Co., London&Paris.



zenginliklerini bahfletmifltir. Bütün bu güzellik-
lerin içinden Eyüp Câmîsi ve türbesi yükselir ve
di¤er vak›f eserleri ile birlikte sokaklar› olufltu-
rur (Walsh 1939: 50). Daha çok huzur veren bir
dinlenme yeri imgesi ça¤r›flt›ran bu romantik
ifadeler yine kentin ‘aura’s›n› aç›klamaktad›r.

‹talyan edebiyatç› Edmondo de Amicis
1874’de ‹stanbul’a gelmifl ve yukar›dakilere ben-
zer ifadelerle ‹stanbul oryantalist imgesinin
oluflmas›na katk›da bulunmufltur. Amicis’e
(1981: 18) göre ‹stanbul’un en güzel manzaras›
Haliç’tedir ve tasviri imkans›zd›r. Kara surlar›n-
dan, iskeleye inen, bahçelerle süslü Otakç›lar
mahallesi bunun az ilerisinde de "...zarif camii
ve bembeyaz türbelerle, kabirlerle bir selvi or-
man›n›n içinde kalm›fl büyük mezarl›¤› ile Os-
manl›lar›n mukaddes topra¤›, Eyüp mahallesi
vard›r" (Amicis 1981. 54). Amicis’in di¤er sey-
yahlar gibi Oryantalist ifadelerle yapt›¤› betim-
lemeler bize Eyüp’ün nesnel durumunu anlat-
maktan uzak gözükür. Ancak Bat›l› bir gözlem-
cinin hem kendi hem de ‘öteki’ine dair düflünce-
lerini de görürüz.

"Bu, fevkalâde bir sessizli¤e gömülmüfl aris-
tokratik bir mahalle gibi, uhrevi bir hüzünle be-
raber dünyevi bir hürmet hissini ilham eden
bembeyaz, gölgeli ve flahane bir güzelli¤e sahip
mezar, flehridir...‹stanbul’un baflka hiçbir yerin-
de, ölüm tasvirini güzellefltiren ve korkmadan
seyrettiren Müslüman sanat› bu kadar zarafetle
gözler önüne serilemez" (Amicis 1981. 447).

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

Yirminci yüzy›l›n ilk yar›s›nda ‹stanbul’a
gelen Dwight’da Eyüp camisi çevresinde gelifl-
mifl olan kasaban›n ‹stanbul’un en pitoresk yer-
leflimi oldu¤unu ifade eder. Seyyaha göre selvi
a¤açlar› ve türbelerle birlikte çok güzel evlerin
de biçimlendirdi¤i kentsel doku uyum ve bü-
tünlük içindedir. Pek çok önemli kifli ‹slam ale-

minin bu önemli azizinin yan›na gömülmeyi ar-
zu etti¤i için türbelerini burada yapt›rm›fllar
(Dwight 1915: 139). Türbeler, Eyüp Camisi ve
Haliç k›y›lar› aras›nda öyle yo¤un bir flekilde
yer al›rlar ki kentin merkezi neredeyse yaln›zca
bu yap›lar, mezar tafllar›, ulu a¤açlar ve arala-
r›ndaki yürüme yollar›ndan oluflmufltur. Selvi
a¤açlar› bu sessiz ve sakin bölgenin ard›ndaki
tepede ço¤unluktad›r (Dwight 1915: 140). Câ-
mî’nin arkas›nda ki bu tepe boyunca Piyer Loti
Tepesine ç›kan yol Eyüp’ün en pitoresk yolu-
dur. Tepeye var›ld›¤›nda ‹stanbul’un görkemli
manzaras› ile karfl›lafl›l›r. Bu siluete uzaktan ba-
k›fl› sa¤layan, Haliç’i bütün derinli¤i ile ve her
iki k›y›s›yla alg›layabildi¤imiz bir konumda
olan Eyüp’ün de ‹stanbul’un kentsel bütünlü¤ü
içindeki yerini iflaret eder. O hem ‹stanbul’un
içinde hem d›fl›ndad›r. Geçilen bir güzergah de-
¤il var›lacak noktad›r.

Eyüp’e gelen ve bize gözlemlerini, beklen-
tilerini ve hatta önyarg›lar›n› aktaran bu seyyah-
lar›n romantik ve oryantalist betimlemeleri eser-
lerinin esas›n› teflkil etmektedir. Dolay›s›yla
bunlar yaflama dair ipuçlar› elde edemedi¤imiz
ancak; kentin görsel etkisi hakk›nda pek çok bil-
gi edindi¤imiz kaynaklar›d›r. Eyüp kentsel im-
gesini oluflturan en önemli fiziksel belirleyenin
vak›f yap›lar› ve yeflil dokunun yan› s›ra içinde
bulundu¤u topografya koflullar› oldu¤u aç›kt›r.
‘Yer’ koflullar›na uyan bir nesnel oluflumun so-
nucu olarak ortaya ç›kan Eyüp’ün pitoresk ka-
rakteri seyyahlar›n ortak ifadesi olarak beliren
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‘bütünlük’ ve ‘uyum’ gibi niteliklerin de bir so-
nucudur. Sanayileflme ile birlikte gelen geliflme-
ler sonucunda ortaya ç›kan Mega-Eyüp’ün ‘pi-
toresk’ karakterinden ya da uyumlu kentsel do-
kusundan veya görkemli siluetinden söz etmek
art›k mümkün de¤ildir. Büyüyen ‹stanbul’un
büyüyen sorunlar›na da ortak olan Eyüp’ün ar-
t›k ‘pitoresk’ özellikleri ile de¤il sosyal, ekono-
mik ve siyasal nitelikleri ile oluflan bir kentsel
imgesi söz konusudur. Mimari ve estetik biriki-
min belirleyici unsur olmad›¤› bir kentsel gelifl-
me süreci bu imgenin ortaya ç›kmas›nda önem-
li bir etkendir. Dolay›s›yla Yirmibirinci yüzy›lda
Eyüp’ü görmeye gelen ‘seyyahlar›n’ gözlemle-
rinde art›k romantik ifadelerle tariflenen bir yer-
leflim yeri bulmak mümkün olmayacakt›r.
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‹stanbul’un Türk sanat›n›n çeflitli alanlarda
zengin örnekleri bulunan semtlerinden biri
Eyüpsultand›r. Bilindi¤i gibi özellikle türbeleri,
mezarl›klar› ile ün yapm›fl bu semti cami, mes-
cit, namazgah, imaret, medrese, s›byan mektebi,
kütüphane, çeflme, sebil, yunak, konut v.b. gibi
yap› türleri yan› s›ra kufllar›n bar›nmas›, konak-
lamas› için yap›lm›fl küçük boyutlu bir mimari
türü olan kuflevleri bezemektedir. Yerli ve ya-
banc› baz› sanatç› ve bilim adamlar›n›n ilgisini
çeken bu yap› türleri  gerek 16. yüzy›la tarihle-
nen kovuk örnekleri gerek l8. yüzy›l sonu 19.
yüzy›l bafl›na tarihlenen ve ‹stanbul’un baflka
semtlerinde benzerlerine rastlanmayan baz› ku-
flevleri gerek mimari maket niteli¤indeki tasa-
r›mlar›yla ve gerekse üç boyutlu oluflumlar›nda-
ki estetik yaklafl›mla Eyüpsultan’a ‹stanbul
semtleri içinde ayr› ve önemli bir yer kazand›r-
maktad›r. Baflka bir deyiflle insano¤lunun do¤a
sevgisiyle oluflturulmufl birer mimari belge nite-
li¤i tafl›yan bu küçük ölçekli yap›lar mimarinin
kuruluflu, cephe düzeni örtü sistemi malzeme
teknik konusunda bizlere bilgiler aktarmakta ve
yitirdi¤imiz baz› mimari biçimleriyle mimari ta-
rihinin baz› boflluklar›na ›fl›k tutmaktad›r. Ben-
zer bir durum kufllar için tasarlanm›fl suluklar
ve selsebillerle bezenmifl K›r›m› Mehmet Pafla
Çeflmesi vb. gibi çeflmeler için söz konusudur. 

Bu bildiride amac›m›z Eyüpsultan’da yer
alan baz› cami, imaret s›byan mektebi ve türbe-
lerdeki kuflevlerini belgelemek, tan›tmak ve on-
lara toplu bir bak›fl yaparak bu semti bezeyen
kuflevlerinin mimari tarihinde almas› gereken
yeri sa¤lama¤a yard›mc› olmakt›r. Bu yolla Os-
manl› ‹mparatorlu¤u Dönemi kuflevlerini günü-

müze ulaflt›ran ör-
neklerini yitirdi¤i-
miz, 20.yüzy›l bafl›na
t a r i h l e n e b i l e c e k ,
a¤açtan yap›lm›fl,
çok katl›, portatif öz-

gün bir kuflevini koruyan ve geçmiflte oldu¤u
gibi günümüzde de kuflevleri yapma¤a devam
ederek bir mimari gelene¤i sürdüren Eyüpsul-
tan semti sakinlerinin hayvan sevgisine de¤in-
mektir.

Birinci örnek Eyüpsultan Camisidir. Bilindi-
¤i gibi bu yap› bir cephesi Zal Pafla Caddesiyle
Fahri Korutürk Cadde-
sine bir cephesi Beybaba
Sokakla Boyac› Soka¤›n
Bostan ‹skelesi sokakla
kesiflti¤i adada yer al-
maktad›r. Bir cephesi

Resim 1. Eyüpsultanda Gü-
vercinler.

Resim 5-6, Portatif kufleviyle bezenmifl Eyüp Belediyesi Kül-
türevi ve Eyüp Belediyesi Kültürevindeki kuflevinde detay.

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

Foto¤raf 4. Feshane park›n-
dan kuflevleri.
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Eski Hamam Soka¤a bakan caminin önünde
Eyüpsultan Meydan› bulunmaktad›r. Fatih tara-
f›ndan 863 (1459 M.) y›l›nda infla edilmifl külli-
yenin bir parças› olan yap› III. Ahmet Döne-
mi’nde (1602-1617) minareleri y›kt›r›larak yeni-
den yapt›r›lm›flt›r. 1136 (1723 M.) y›l›nda I. Mah-
mut Dönemi’nde Türbeye kutsal emanetlerden
Hz. Muhammed’in ayak izleri nakledilmifl 1766
depreminde gördü¤ü hasar üzerine y›kt›r›larak
yeniden  yapt›r›lm›flt›r. 1212 (1798 M.) de yap›-
lan bu yenilemede minareler korunmufltu.1 Ca-
mide yap›lân onar›mlar ve yeniden infla edilen
üniteleri yap›y› bezeyen kuflevlerinin III. Selim
zaman›nda yap›lm›fl oldu¤unu düflündürmek-
tedir.

Camide kufeki tafl›ndan yap›lm›fl kovuk ve
eklenti yap› biçiminde on dört kuflevi gözlen-
mekted›r.2 Birinci örnek mihrap ç›k›nt›s› üzerin-
dedir. Güney do¤u yönündeki bu yuvarlak ke-
mer gözünden oluflan kovuk biçimindeki kufle-
vi saça¤›n alt›ndad›r.

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

‹ki, üç ve dördüncüsü güneydo¤u yönün-
deki aya¤› bezemektedir. ‹kisi üstte biri altta yer
alan bu kuflevlerinden üsttekilerin birincisi to-
nozla örtülü dikdörtgen biçimli bir balkondan
oluflmaktad›r. Aya¤›n di¤er yönündeki üçüncü-
sü tonozla örtülü d›fla taflan bir cumba biçimin-
dedir. ‹ki ayak aras›na oturtulmufl kalk›k ke-
merlerle bezenmifltir. Bunlar›n alt›nda yer alan
dördüncüsü duvar etine oyulmufl iki kalk›k ke-
merin ortas›na d›fla do¤ru taflan dikdörtgen bir
ç›kmadan meydana gelmifltir. Seyir köflkü biçi-
mindeki bu yap› tonozla örtülüdür. Onun alt›n-
da bulunan beflinci kuflevi k›r›lm›flt›r.

Reva¤›n do¤u kanad›n›n d›fl yüzünü befl
kovuk ve eyvan biçimli bir ek-
lenti yap› olmak üzere toplam
alt› kuflevi bezemektedir. Kü-
çük boyutlu kovuk biçiminde-
ki kuflevlerinin ikisi kalk›k ke-
mer biri k›r›k kemer biri yu-
varlak kemer girifllidir. Bun-
lardan bir tanesi üçgen al›nl›k-
l›d›r. Aya¤›n üstünde de dik-
dörtgen biçimli bir kovuk gö-
rülmektedir.

Caminin bat› yönündeki
kuflevlerinden biri destek kule-

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

2- H. Örcün, Bar›flta,
Osmanl› ‹mparatorlu¤u
Dönemi ‹stanbul’undan
Kuflevleri, Kültür Bakanl›¤›,
Osmanl› Dizisi, Sanat
Eserleri Dizisi / 306, 2000
s.93-99.

3- Do¤an Kuban, Zal
Mahmut Pafla Cami,
Dünden Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, Kültür
Bakanl›¤›- Tarih Vakf›,
‹stanbul, 1994, C. 76 s. 542

4- Bar›flta, a.g.e., s.177,178.

Resim 7 - 8 - 9 Camiye benzeyen kuflevleri

Resim 12. Ayak üstündeki
kovuktan detay.

Resim 10. Bat› yönündeki
kuflevi

Resim 11. Zal Mahmut Pafla Camisini mihrap yönündeki
kovuk biçimi kuflevleri.



sinin üstündeki silmenin alt›ndad›r. Kovuk biçi-
mindeki bu ev kalk›k kemer girifllidir.

Kuflkusuz caminin en ilginç kuflevi bat› yö-
nündeki d›fl avluyu kuflatan duvar›n d›fl yüze-
yinde hünkar köflkü ya da bugünkü imam ve
müezzin odalar›n›n alt›nda yer alan fevkani han
biçimindeki kuflevidir. Mermer bir kaide üzerin-
de yükselen, düfley ç›kmal›, dikdörtgen cepheli
kervansaray›n›n birinci ve ikinci katlar› iki taraf-
ta sütunlarla s›n›rl›d›r. Benzer sütunlarla yan
cepheleri duvar etine ba¤lanan yap›n›n ortas›n-
da bir girifl kuruluflu vard›r. Yirmi bir gözlü ya-
p› kalk›k kemer biçiminde pencerelerle ayd›nla-

t›lm›flt›r. Tonozla örtülü yap›da tonozun içi çat›
kat› olarak de¤erlendirilmifltir.

‹kinci cami Zal Mahmut Pafla Camisidir.
Defterdar Caddesi ile aras›ndaki adada yer alan,
l6. yüzy›la tarihlenen yap› bilindi¤i gibi Mimar
Sinan'›n eseridir.3 Caminin mihrab›n›n do¤u yö-
nündeki aya¤›n üstünde tafla oyulmufl kovuk bi-
çimi bir kuflevi4 ile di¤er aya¤›n yan›nda duvar
etine oyulmufl üç kovuk gözlenmektedir. Bun-
lardan ikisi k›r›k kemer gibi yuvarlak kemer gi-
rifllidir.

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

‹mareti "U" biçimindeki avlusunu kuflatan
reva¤›n do¤u kanad›n›n d›fl yüzünde saçak al-
t›nda konsol üzerine oturtulmufl bir kuflevi yer
almaktad›r ‹ki katl› bir ev biçiminde tasarlanm›fl
yap› beflik çat›yla örtülüdür. Birinci katta iki,
ikinci katta bir kalk›k kemer biçiminde giriflleri
vard›r.6

Dördüncü yap› fiah Sultan S›byan Mektebi-
dir. Feshane Caddesi üzerinde Zal Mahmut Pa-
fla Cami yan›nda yer alan yap› bilindi¤i gibi
1215 (1800 M.)7 tarihlidir. fiah Sultanca infla etti-
rilen yap› türbe, çeflme, sebil ve hazireden olu-
flan yap›lar toplulu¤unun bir parças›d›r.
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Resim 14-15. fiah Sultan S›byan Mektebi bezeyen kuflevi ve kuflevinden detay.

5- Mehmet Mermi, Haskan,
Eyüpsultan Tarihi,
Eyüpsultan Belediyesi,
‹stanbul 1996, s. 334.

6- Bar›flta, a.g.e., s. 177, 178.

7- Hale, Tokay, fiah Sultan
Külliyesi, Dünden Bugüne
‹stanbul Ansiklopedisi,
Kültür Bakanl›¤›- Tarih
Vakf›, ‹stanbul, 1994, C. 7, s.
127.

8- Bar›flta, a.g.e., s. 221, 222.

9- Haskan, a.g.e., s. 169.

10- Bar›flta, a.g.e., s. 229.

11- Haskan, a.e.g, s. 193.

12- Bar›flta, a.g.e., s. 236.

Resim 13. Mihriflah Sultan ‹maretini bezeyen kuflevinden detay.



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

Beflinci yap› Feridun Pafla Türbesidir. Bey-
baba Sokak üzerinde yer alan yap› bilindi¤i gibi
1583 y›l›nda infla edilmifl ve 1945 y›l›nda onar›l-
m›flt›r.9

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

Alt›nc› yap› Vezir Mir-i Miran Mehmet Pa-
fla Türbesidir. Cami Kebir Caddesi ile Beybaba
sokak aras›ndaki adada yer alan yap› bilindi¤i
gibi 997 (1589 M.) tarihinde yap›lm›flt›r.11 Tür-
benin Beybaba Soka¤a bakan portalinin üzerin-
de tafla oyulmufl yuvarlak kemer gözlü bir ku-
flevi vard›r.12

Yukar›da k›saca tan›t›lmaya çal›fl›lan örnek-
lere dayanarak sonuç olarak denilebilir ki Eyüp-

sultan ‹stanbul’un baflka semtlerinde günümüze
ulaflmayan kufllar için yap›lm›fl kufl tasvirleriyle
bezenmifl sulu¤u bulunan K›r›m› Mehmet Pafla
Çeflmesi, çok say›l› küçük suluklarla tasarlanm›fl
selsebille süslenmifl Süleyman Subafl› Çeflmesi,
Eyüpsultan Belediyesi Kültürevini taçlayan
a¤açtan yap›lm›fl çok katl› portatif kuflevi ile ve
özellikle yeni aray›fllar içinde oldu¤u Eyüpsul-
tan Cami yan›s›ra fiah Sultan S›byan Mektebini
taçlayan kendinden sonra infla edilen fieyh Da-
vut Handa da gözlenen çat› katl› kuflevleriyle
mimarl›k tarihinde ayr› bir yer tutmaktad›r. Öte
yandan 16. yüzy›ldan kalan Mimar Sinan’›n ba-
z› eserlerini bezeyen kovuk biçimi kuflevleriyle
ve 18. yüzy›l sonu 19. yüzy›l bafl›na tarihlenebi-
lecek baz› kuflevleriyle ‹stanbul’un baflka semt-
lerindeki ve ‹stanbul d›fl›ndaki örneklerle baz›
benzerlikler göstermekte bu yolla malzeme, tek-
nik, tür, biçim vb. gibi nitelikleriyle sa¤l›kl› sen-
tezlere ulaflmam›za olanak sa¤lamaktad›r.
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Resim 18-19. Vezir Mir-i Miran Mehmet Pafla Türbesi’nin por-
talinin üzerini bezeyen kuflevi ve kuflevinden detay.

Resim 16-17. Feridun Pafla
Türbesi’nin ön cephesini
süsleyen kuflevi ve kuflevin-
den detay.



Fadime GELEfi

EYÜP OYUNCAKÇILARI
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"Eyüp Oyuncaklar›"denildi¤inde; bu isim
bir özele indirgeme ve yöresellik ça¤r›fl›m› yap-
maktad›r. Fakat bununla Eyüp’te üretilip sat›-
lan, tüm ‹stanbul ve taflraya da¤›t›m yap›lan, bir
merkez düflünülmelidir.

Baz› kaynaklarda 18.yüzy›l Eyüp Oyuncak-
lar› için ilk imalat tarihi olarak verilmektedir. II.
Mahmut zaman›nda (1785-1839) memleketinden
‹stanbul’a Nizam- › Cedid askeri olarak gelmifl
ve Rami K›fllas›’n›n aç›l›fl töreninde dümbelek
çalm›fl olan Dökmeci Hasan A¤a, askerlikten ay-
r›ld›ktan sonra, Eyüp’ de yerleflmifl, Ramazanlar-
da sahur manicili¤i, di¤er zamanlarda oyuncak
yapar "Tükürüklü Oyuncakç›" olarak tan›n›r-
m›fl.1 Yine bu dönemde II. Mahmud’un türbe zi-
yareti nedeniyle oyuncakç› dükkanlar› önünden
geçerken bir çocu¤un a¤lamas› üzerine, dükkan-
lar›n kald›r›lmas›n› istedi¤i ve sonra ikna edile-
rek vazgeçirildi¤i hikayesi anlat›lmaktad›r.2

Dökmeci Hasan A¤a ilk olmamakla birlikte,
tan›nm›fl bir oyuncakç› olmal›; fakat 18.yy Eyüp
Oyuncakç›l›¤› için oldukça geç bir tarihlendir-
medir.

Evliya Çelebi, Seyahatname’de Eyüp Oyun-
cakç›lar›n›n 100 dükkan ve 105 nefer, mimarba-

fl›na ba¤l› bir esnaf gurubunu oluflturduklar›n›,
Ba¤dat Seferi(1635)nedeniyle düzenlenen esnaf
alay›nda, arabalar üzerinde oyuncaklar›n› sergi-
leyip taklitler yapt›klar›ndan bahseder.3 17.yy
ilk yar›s›nda 100 dükkan› olan bir esnaf gurubu-
nun çal›flmalar›, tarihlendirmeyi daha öncesine
götürmelidir, fakat böyle bir kesin bilgiye henüz
ulafl›lamam›flt›r.

Eyüp Sultan Camii, Türbesi, mezarlar›, gibi
kutsal de¤erleri d›fl›nda, bal›kç›lar, süt pa
zar›, tespihçiler, yazmac›lar, gülya¤› sat›c›lar›,
kebapç›lar, çömlekçiler, oyuncakç›lar,  hayvan
pazar›, Cuma pazar› gibi al›flverifl taleplerini de
karfl›layan kayda de¤er çarfl›s› ile yo¤un ziyaret-
çi varl›¤›na iflaret eder.4

Eyüp bir Osmanl› yerleflimi ve çarfl›s› da yo-
¤unlu¤unu cami çevresinde oluflturmakta, dük-
kanlar›n bir ço¤u imalathane ve sat›fl yeri olarak
kullan›lmakta, ayn› tip mal› üreten ve satan
dükkanlar›n bulundu¤u sokaklar, arastalarda
oldu¤u gibi, o mal›n ad›yla an›l›rd›.5

Eyüp Sultan Türbesine giden ‹skele Cadde-
si üzerinde Oyuncakç› dükkanlar› yer al›rd›.(Re-
sim 1) Oyuncakç› Ç›kmaz› denilen bu yerdeki
dükkan say›s› 19.yüzy›l bafllar›nda 25-30’a düfl-
müfltür.6 Yaklafl›k üç as›r,  oyuncak sektörümü-
zün tart›flmas›z merkezi olmufl Eyüp’de üretim,
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Resim 1. Eyüp "Oyuncakç›
Ç›kmaz›" (Atatürk Kitapl›¤›
Harita Koleksiyonu)

Resim 2. Env. 371/2-Araba
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teknolojiye direnemeyen ço¤u geleneksel sanat-
lar›m›z gibi tarihe malolmufltur. 

Bu son say›labilecek dükkanlar›n üretimi
olan "‹stanbul Büyükflehir Belediyesi Eyüp
Oyuncaklar› Koleksiyonu" ›fl›¤›nda,  bu oyun-
caklar› ve özelliklerini, yine bu ilçemizin düzen-
lemifl oldu¤u, böyle bir ortamda yak›ndan tan›-
mak isabetli olacakt›r.

28 parçadan oluflan eserler 1939 y›l›ndan iti-
baren Beyaz›t’taki ‹nk›lap Müzesinde sergilen-
mifl, 1945 y›l›nda Müzenin tafl›nmas›ndan sonra,
eser say›s›n›n artmas› ve mekan imkans›zl›klar›
nedeni ile sergiden kald›r›lm›fl, 1991’de  de geçici
bir sergilemeden sonra tekrar depodaki yerlerine
kald›r›lm›fllard›r. Müze Envanter Defterindeki ka-
y›tlarda, örnekler hakk›ndaki bilgiler k›s›tl› ol-
makla beraber, bir ço¤unun harap durumda ol-
duklar› yaz›l›d›r. Fakat ad› geçen sergi öncesi yap-
t›r›lm›fl olan bak›m-onar›m sonras›, bugün malze-
menin ço¤unun daha iyi durumda olmalar›, gü-
nümüze gelebilen nadir örneklerden olmalar› aç›-
s›ndan sevindiricidir.

Env.371/1-Araba     

Ölçü:Uzunluk, 26 cm yük:26 cm gen:tekerlekli, 13,5

cm-tekerleksiz, 11,5 cm

Tahta malzemeden, üstü kapal›, 4 direkli,
yanlar› önü ve arkas› aç›kt›r. Ön k›s›mdan ileri

ç›k›nt› yapan kavisli, üçgenimsi bir bölüm dört
tekerlekli araban›n formunu oluflturmaktad›r.
‹çi sar›, d›fl› k›rm›z›, beyaz, mavi, yad›z boyama
ve benek bezemeli olan araban›n üstü aynal› te-
kerlekler ise boyas›z do¤al rengindedir. (Re-
sim.2)

Env.371/2-Araba

Ölçü:yük,15 cm uzun,21 cm  gen,11 cm

Üstü ve önü aç›k, yanlar yar› kapal› dört te-
kerlekli, tekerlek ortas›nda teneke parçalar gö-
rülmekte, önde ucu delikli ç›k›nt› bulunmakta-
d›r. ‹çte sar›, d›flta k›rm›z›, ön ç›k›nt› üzeri mavi
zemine beyaz ve sar› yald›z bezeme görülmek-
tedir.

Env.371/3-Araba

Ölçü:yük,16 cm uzun,26 cm gen,15 cm

Tahta  malzemeli, yanl›zca önü aç›k, arkas›
yukar› do¤ru hafif bombeli , dört tekerlekli, ön-
de iki uzant› kolu hayvan bafl› fleklinde ve önde
ç›k›nt› yapan delikli bir bölüm vard›r.Üstü ay-
nal› bezemeli, pencereleri iç içe iki s›ra, beyaz
kontur boyama ile  oluflturulmufl, di¤er k›s›m-
larda yeflil zemine k›rm›z, mavi, beyaz, siyah ve
sar› yald›z, benekli bezeme, tekerlekler boyas›z
bezemesizdir.(Resim.3)
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Resim 3. Env. 371/2-Araba

Resim 4. Env. 371/4-Araba

Resim 5. Env. 370-El
Arabas›

Resim 6. Env. 368/2-Tek
Ç›nç›nl› Araba

Resim 7. Env. 369-Canbaz
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Env.371/4-Araba

Ölçü:yük,16,5 uzun,25,5 cm gen,17,5 cm

Malzeme tahta, silindirik köfle direkleri çif-
ter ç›ta ile birleflmekte ,yanlar ve üst  aç›kt›r. Ön
k›s›m yine di¤er örneklerde oldu¤u gibi ip veya
tel tak›l›p çekilebilmesi için deliklidir. K›rm›z›
zemine, dalgal› beyaz flerit ve benek bezemeli,
tekerlek konturlar›  k›rm›z›. (Resim.4)

Env.370-El Arabas›  

Ölçü:yük,14 cm uzun,63 cm gen,24,4

Tahta, iki yürütme sap› olan, önde tek teker-
lekli, tekerlek yüzeyi nefti yeflil üzerine beyaz ve
yald›z süslemelidir.(Resim.5)

Env.368/1-Çift Ç›nç›nl› Araba  

Ölçü:yük,16 cm boy,61,5 cm en,14 cm

Uzun bir tahta ç›ta ucunda, te¤et iki teker-
lekli ç›k›nt›, üstlerinde tahtaya tellerle birleflti-
rilmifltir. Dönünce üzerindeki çan biçiminde,
sabitlenmifl olan teneke bantlar›yla ses ç›karan
iki yuvarlak (ortalar› delik k›rm›z› boyal› tah-
talar) ve yeflile boyal› tekerleklerden oluflmak-
tad›r.

Env.368/2-Tek Ç›nç›nl› Araba

Ölçü:yük,18 cm uzun,69 cm  çap,8,5 cm

Uzun bir tahta, ucunda çatall› ortas› teker-
lekli tahta kola ba¤lant›l›d›r. Delikli yuvarlak
tahta tekerlek üzerinde, üstte ise çan düzenle-
meli teneke bantlar bulunmakta. Döner bölüm
k›rm›z›, tekerlek yeflil boyal›d›r. (Resim.6)

Env.369-Canbaz

Ölçü:yük,23,5 cm boy,63 cm tek.çap›,12 cm

Tutma  kolu ucunda  tekerle¤e yak›n k›s›m-
da , sopa üzerinde hareket edebilen bafl› külahl›
bir canbaz figürü kolundan tekerle¤in hareketi-
ni sa¤layan bir parçayla tutturulmufltur. Canba-
z›n  saç›, gözü, siyah ayak ve bafll›k kesimi k›r-
m›z› boyal›, tekerlek ise  yeflil boyama ile dörde
bölünmüfl, beyaz zemin üzerine, yald›z benek
bezemelidir. (Resim.7)

Env.367-fieytan Minaresi

Ölçü:uzun çubuk,56,5 cm k›sa çub,22,5 cm orta boy dört

çub,43 cm

Alt› parça ç›ta çubuk çivilerle monte edile-
rek aç›l›p kapanabilen bir mekanizma oluflturul-
mufltur. Uzun ç›ta ucunda stilize bir hayvan fi-
gürü yer almaktad›r.(371-3 deki araban›n , uzan-
t› kollar›ndaki hayvan bafllar›yla benzerlik gös-
termektedir.) Ç›talar mavi ve pembe , figür ise
k›rm›z› ,sar› , yeflil , beyaz boyanm›flt›r. (Resim.8)
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Resim 8. Env. 367-fieytan
Minaresi

Resim 9. Env. 361-Dönme
Dolap

Resim 10. Env. 382-Tel
Dolap

Resim 11. Env. 362-Beflik
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Env.361-Dönme Dolap

Ölçü:boy,21 cm en,19 cm  direk yük,29,5  sal›ncakl›

yük,32,5 cm Sal›ncaklar:yük,8,5 cm gen,3 cm      

Dikey dikdörtgen ,ortas›  bofl çerçeveli iki

direk aras›na , üstte her iki yandan çapraz iki ç›-

ta aksa tellerle tutturulmufl dört adet iki s›ral› sa-

l›ncaktan oluflturulmufltur. Dönüflümü direkler

aras›ndaki tahta silindir sa¤lamaktad›r. Taban

tahtalar› k›rm›z› ana dikey çerçeve yeflil zemine

beyaz dalgal› flerit ve benek bezeme ayr›ca yald›z

boyal›, sal›ncaklarda boyas›zd›r. (Resim.9)

Env.382-Tel Dolap

Ölçü:yük,18 cm gen,8 cm

Dikey dikdörtgen formda  ön ve yanlar› tel

kapl›, içte ortadan bir rafla iki bölmeye ayr›lm›fl

olup ayakl›d›r. Kap› tokma¤› mavi boncuktan ,

kapama sistemi mandall›d›r. Arka k›s›m çiviler-

le tutturulmufl, üste tel ask›s› vard›r ve boyama-

s›zd›r. (Resim.10)

Env.376-Sandalye

Ölçü,yük,11 cm gen,5 cm

Tahtadan, arkal›¤› yukar› do¤ru geniflleyen

iki dikey parça aras› üste ortada ve altta paralel

3 ç›ta ile ba¤lant›l› önde ve yanlarda da , alta üç-
gen birer ç›ta ile ortalar›ndan birlefltirilmifl ve
boyamas›zd›r.

Env.362-Beflik

Ölçü:yük,17 cm  uzun,34 cm  gen,17 cm

Tahtadan, uzunlamas›na oval içbükey göv-
deli, k›sa kenarlar yüksek , üstte yuvarla¤a ya-
k›n kesitli, altlarda ise yay flekillidir. Üstten bir
tahta çubukla birlefltirilmifl, alttaki yay biçimi
genifl ayaklar sallant›y›  sa¤lamaktad›rlar. Göv-
de koyu zemin üzerine beyaz dal  motifli , üst
çubuk yine koyu mavi boyal›, yanlar k›rm›z› bo-
yal› olup beyaz konturlu ve çizgili, d›fl yüzey or-
talar›nda  her iki yüzde turuncu ve yald›zla ay-
nal› bezeme bulunmaktad›r. (Resim.11)

Env..363-Beflik Sal›ncak

Ölçü:yük,26 cm gen,28 cm sal›ncak:yük,9 cm

uzun,24,5   gen,11,5 cm

Tahta malzemeden yap›lm›flt›r. Yanlardan
dikdörtgen ve ayakl› çerçeve içine tutturulmufl,
ince ç›talardan,sallan›r bir flekilde,oldukça sa-
de ve sadece çerçeve ayaklar›nda yeflil boya-
mal›d›r.
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Resim 12. Env.374-Kaynana
Z›r›lt›s›

Resim 13. Env.373/1-Davul

Resim 14. Env.373/2-
Trampet

Resim 15. Env.375/1-El
Davulu

Resim 16. Env.375/3-El
Davulu

Resim 17. Env.372/2-372/3-
Tef
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Env.374-Kaynana Z›r›lt›s›

Ölçü:sap uzun,16 cm gövde uzun,17 cm gövde gen,2,5

cm

Tahtadan , dikdörtgen kesitli ortas› üstteki
tutma koluna do¤ru aç›lan , paralel iki parça
tahta üzerine,  ortas›nda yuvarlak tahtadan
oluflturulmufl  diflli bir sistem kolunun hareketi
ile ses ç›karmay› sa¤lamaktad›r.(Resim.12)

Env.373/1-Davul

Ölçü:Yük,15,5 cm çap,6,5 cm

‹ki yüzü deri kaplanm›fl, ahflap çift kasna¤a
çivilerle  tutturulmufltur. Ahflap kesimler yeflil
boyal›, ipi ise mordur.(Resim.13)

Env.373/2-Trampet

Ölçü:yük,14 cm çap,15 cm

Silindirik formda ,genifl  çift  kasnak  içte
üstte deri ile kapl› ,gövdeye d›fltan birlefltirilen,
üzeri yuvarlat›lm›fl tahta içinden ç›kan çubuklar
bir tel parças› ile hareket ettirilmekte çivilerle
tutturulmufl  yeflil ve k›rm›z› boyama görülmek-
tedir.(Resim.14)

Env.375/1-El Davul

Ölçü:boy,25 cm çap,10,5 cm

Yass› formda, iki yüzü deri ile kaplanm›fl ve
ince sap tutamakl›d›r. Saptan döndürüldükçe
içinde ses ç›karmay› sa¤layan minik parçac›klar
bulunmaktad›r. Gövde ve sap k›smen k›rm›z›ya
boyanm›flt›r. (Resim.15)

Env.375/2-El Davulu

Ölçü:boy,21 cm çap,10,5 cm

Ahflap kasnak ,her iki yüzde ka¤›t kapl› ve
k›sa tahta sapl›d›r. Kasnak ve sapta k›rm›z› bo-
yama görülmektedir.

Env.375/3-El Davulu

Ölçü:boy,30,5 cm çap,9,5 cm

Yass› formlu, iki yüzü deri kapl› ve uzun
sapl›d›r. Gövde üzerinde yanlarda tel halkalara
ba¤l› ipler ve bunlar›n üzerinde de beyaz ve da-
ha iri olmak üzere mavi birer boncukla elde
döndürülüp, deriye çarpt›r›ld›kça ses ç›karan
bir kullan›ma olanak sa¤lamaktad›r. (Resim.16)

Env.372/1-Tef

Ölçü:kasnak gen,3,5 cm çap,21 cm

Tahta kasnakl› ve bir yüzü deri kaplanm›fl,
kasnak aras›ndaki boflluklarda irili ufakl› üç çift
teneke zil yerlefltirilmifl. Kasnakta sar› zemin
k›rm›z› renkle konturlanm›flt›r.
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Resim 18. Env.361/1-361/2-
Topaç
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Env.372/2-Tef

Ölçü:kasnak gen,5,3 cm   çap,24     

Tahta kasnakl›, bir yüzü deri kapl›,  kasnak-
lar aras›nda üç çift teneke zil bulunmakta, kas-
nak  k›rm›z› zemine yeflil, beyaz renklerle beze-
lidir.(Resim.17)

Env.372/3-Tef

Ölçü:kasnak gen,4,5 cm çap,24,5 cm

Tahta kasnakl›, bir yüzü deri kapl›, çift kas-
nak aras›nda dört çift metal zil yer almaktad›r.

Kasnaklar yeflil ve arada k›rm›z› boyama
görülmektedir.(Resim.17)

Env.365/1-Topaç

Ölçü:yük, 5,5 cm  gen,14 cm(çevre)

Tahta  armudi gövdeli ,tepesi ç›k›nt›l›,  ucu
iri kabaral›, k›rm›z› sar›  beyaz boya izleri fark
edilebilmektedir.(Resim.18)

Env.365/2-Topaç

Ölçü:yük, 5 cm  gen,14 cm(çevre)

Tahta armudi gövdeli, üstü delik, ucu  ka-
baral›d›r.(Resim.18)

Env.366-Meflin Top  

Ölçü:yaklafl›k 13-14 cm çap›nda (y›rt›k oldu¤undan do-

lay› net de¤ildir.)

Dört parça meflinin dikilerek birlefltirilme-
siyle oluflturulmufl ve içi talaflla doldurulmufl-
tur. Her  dört parça farkl› kahverengi tonlar›na
boyal›d›r.

Env.1757/1-Toprak Testi

Ölçü:yük,18,5 cm  taban çap›,7 cm  a¤›z çap›,4,3 cm

K›rm›z› toprak malzemeden, armudi form-
lu, boyun, a¤›z kesiminde hafif geniflletilmifl ve
kulpludur.  K›rm›z›ya boyal› olup gövde üzerin-
de sar› yald›zla aynal› bezeme oluflturulmufl-
tur.(Resim.19)

Env.1757/2-Toprak Testi

Ölçü:yük,19 cm taban çap›,6,5 cm   a¤›z çap›,3,3 cm

K›rm›z› toprak malzemeden, armudi form-
lu, boyun a¤›z kesiminde hafif geniflletilmifl ve
kulpludur. K›rm›z›ya boyal› olup gövde üzerin-
de sar› yald›zla aynal› bezeme ile kulbun yan
k›sm›nda stilize bitkisel bezeme görülmektedir.
(Resim.20)
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DEGERLEND‹RME VE SONUÇ

Bu örneklerden yola ç›karak bir genelleme
yaparsak, ana malzeme olarak tahta ve toprak,
yan malzeme olarak deri, ka¤›t teneke, çivi, bon-
cuk kullan›ld›¤› görülmektedir. Bezeme olarak
toprak boyama ile ve sar› yald›zla, yine çocukla-
ra hitap edecek, dikkat çekici renkler (k›rm›-
z›,mavi,yeflil, beyaz) kullan›lm›fl olup, stilize,
fazla karmafl›k olmayan, yumuflak dalgal› flerit-
ler, benek  bezemeler, ›fl›nsal ve basit çizgilerle
yüzeylerin hareketlenmesi sa¤lanm›flt›r.

Her ne kadar günah say›lmas›ndan dolay›,
insan ve hayvan figürü ifllenmedi¤i7 söylense de
örneklerimizde görüldü¤ü (371-3,369,367)üzere
bu do¤ru de¤ildir."Resimli Tarih" Mecmuas›nda
"Dünkü ‹stanbul"sayfas›nda"Eyüp Oyuncakla-
r›"isimli bir makalede, bu oyuncaklar yerilmifl,
hiçbir e¤lendirici ve e¤itici yan› olmayan iptidai
fikir mahsulü olduklar› yaz›lm›flt›r.8

Oysa son y›llarda yap›lan bilimsel çal›flma-
lar göstermektedir ki "Eyüp Oyuncaklar›" meka-
nik ve statik tasar›mlar›yla ,çocu¤un,büyükleri
taklit yetene¤ini gelifltirmeleri, itilen ve çekilen
oyuncaklarla, yürüme ve kas gücüne katk›lar›,
kontrol ve koordinasyon hissini gelifltirdikleri,
ses ç›karan oyuncaklar›n ise dinleme, ritim duy-
gusunu gelifltirdikleri, toplar›n  atma, tutma ha-
reketleri ile çocuk-anne,baba aras›nda yak›n ile-
tiflimi sa¤lamalar›9 e¤lendiriciliklerinin yan› s›-
ra, e¤itici yönlerini vurgulamaktad›r

E Y Ü P  S U L T A N  S E M P O Z Y U M U  T E B L ‹ ⁄ L E R :  I - V I I I

169



Dr. Fahrünnisa Ensari KARA

E Y Ü P  S U L T A N  S E M P O Z Y U M U  T E B L ‹ ⁄ L E R :  I - V I I I

170

‹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.

SAHABE, ENSAR 

VE EYÜP’TE YATAN SAHABELER



Sahabe, Ensar, Muhacirûn

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

Sahabe’nin ‹slam tarihinde özel ve önemli
bir yeri vard›r. Hz. Muhammed’e içtenlikle ina-

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

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

Bu nedenle bütün ehl-i sünnet ba¤l›lar›, Hz.
Muhammed’in (s.a.s.) ölümünden sonra (632)
sahabe aras›nda ç›kan anlaflmazl›klar›, dönemin
siyasal ve toplumsal koflullar›n›n sürükledi¤i ac›
olaylar olarak görür, ay›r›m yapmaks›z›n bütün
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Müslümanl›kta birinci dereceyi kazanan
muhacirler ve ensar ile, 
onlara güzellikte tabi olanlar yok mu? 
Allah onlardan raz› olmufltur. 
Onlar da Allah’dan raz› olmufllard›r. 
Allah, onlar için, içinde ebedi kalmak üzere,
alt›ndan ›rmaklar akan cennetler haz›rlam›flt›r. 
‹flte bu en büyük bahtiyarl›kt›r.

Kur’an-› Kerîm
Tevbe Suresi, Ayet:100

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

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

2. Hz. Hatice; Hz.
Muhammed’in ilk efli,
Müslüman olan ilk
kad›nd›r. Esed kabilesinden
Hüveylid’in k›z›d›r. Hz.
Muhammed ile evlenmeden
önce Temim kabilesinden
Ebu Hâlâ ile, onun ölümün-
den sonra Mahzum
kabilesinden Atik bin Aiz
ile evlenmiflti. Bir süre
sonra ikinci kocas› da öldü.
Hatice’nin bu evlilikten
çocuklar› vard›. ‹kinci
kocas›n›n ölümünden sonra
bir süre dul olarak hayat›n›
sürdürdü. Mekkeli soylu
kiflilerin evlenme tekliflerini
her defas›nda reddetti. Çok
zengindi, ticaretle
u¤rafl›yor, Arabistan’›n
çeflitli bölgelerine kervanlar-
la mal gönderiyordu. Bu
s›rada kervanlar›ndan
birine baflkanl›k eden Hz.
Muhammed ile tan›flt›.



sahabeyi sayg›yla anarlar. Sahabeden birinin ad›
geçti¤inde “radiyallahü anhü” (Allah ondan
hoflnut olsun) demek ehl-i sünnet aras›nda bir
gelenektir.

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

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

- Mekke’de müslümanl›¤› kabul edenler:
Dört halife’nin içinde bulundu¤u aflere-i mübefl-
flere1; ilk Müslüman kad›n olan Hz. Hatice2; ilk
müslüman erkek olan Hz. Ebubekir3;  ilk müslü-
man çocuk olan Hz. Ali4 ve ilk müslüman köle
olan Zeyt bin Harise’nin5, bu kesim içinde özel
bir yeri vard›r.

- Dar-un Nedve üyeleri6

- Habeflistan’a hicret edenler7

- Akabe biat›nda bulunan Medine’li 12 kifli 8

- ‹kinci Akabe biat›nda bulunan Medine’li
70 erkek, 2 kad›n9

- Hicret (M.S. 622) s›ras›nda Hz. Muham-
med (s.a.s.) Kuba’da iken Medine’ye ulaflanlar10

-Bedir Savafl›’na kat›lan 300’ün üzerinde
Müslüman.

- Bedir Savafl› ile Hudeybiye antlaflmas› ara-
s›nda Müslüman olanlar.

- Hudeybiye’de Secer-i R›dvan diye an›lan
bir a¤ac›n alt›nda Hz. Muhammed’e biat eden-
ler [11]. 

- Hudeybiye Antlaflmas› ile Mekke’nin al›n-
mas› aras›nda müslüman olanlar.

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

- Mekke’nin al›n›fl› ile “Veda Hacc›” aras›n-

da Hz. Muhammed’i gören çocuklar.

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

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

“-Bana Ali’nin vas›flar›n› anlat.” dedi.

D›râr: “- Ya Emir al-muminin; beni bundan
mazur gör”. dedi,

Muaviye: “- Seni mazur göremem, anlata-
caks›n.” deyince,

D›râr: “-Madem ki anlatmam gerekiyor, öy-
le ise beni dinle de anlatay›m: Ali üstün gayeli
ve çok kudretli bir insand›. Her sözü bir çözüm
ve hikmet, her hükmü bir adl ve hakkaniyyet
idi. ‹lim onun her taraf›ndan ak›yor, hikmet
onun dilinden dökülüyordu. Dünyadan ve dün-
ya zînetinden nefret ediyor, geceden ve gecenin
karanl›¤›ndan hofllan›yordu. Allah’a yemîn ede-
rim ki, gözleri hep yafll› idi,  her zaman kederli
ve düflünceli idi. Elini döndürüp kendine hitap
ederdi. Yemeklerin en basitini seviyor, en kaba
ve âdi elbiseden hofllan›yordu. Vallâhi o da bi-
zim gibi bir kimse idi. O’na gitti¤imizde bizi
kendine yaklaflt›r›yor ve her istedi¤imizi yap›-
yordu. Bize bu kadar yak›n oldu¤u ve yak›nl›k
gösterdi¤i halde heybetinden onunla konufla-
mazd›k. Gülümsedi¤i zaman diflleri dizilmifl in-
ci danelerinin manzaras›n› and›r›yordu. Dindar-
lara ve din ehline sayg› gösteriyor, yoksul ve
düflkünleri seviyordu. Güçlüler O’ndan haks›z-
l›k ve tarafgirlik umamazlard›. Güçsüzler de
O’nun dürüstlük ve hakkaniyetinden ümidsizli-
¤e düflmezlerdi. Allah için flahidlik ederim ki;
bir gece, karanl›k perdesini indirmifl ve y›ld›zlar
kaybolmufltu. Kendisi mihrâba çekilmifl sallan›p
duruyor, sakal›ndan tutup y›lan sokmufl kimse-
nin ›st›rab› gibi inliyor ve baykuflun ötüflü gibi
a¤l›yordu. Hâlâ O‘nun sesi kula¤›m›zdad›r: “-
Ey Rabbim ! Ey Rabbim!”  deyip Allah’a yak›n›-
yor ve ondan sonra : “Ey dünya, sen beni mi al-
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Do¤rulu¤una ve
dürüstlü¤üne hayran kald›.
Bir süre sonra da Hz.
Muhammed ile evlen-
di.(595) Evlendiklerinde
Hatice 40, Hz. Muhammed
25 yafllar›ndayd›,.
Hatice’nin babas› Ficar
harplerinde ölmüfl
oldu¤undan, nikah merasi-
minde velili¤ini amcas›
Amr ‹bn-i Esed yapt›. Bu
evlili¤in gerçekleflmesinde
Hatice’nin ye¤eni Varaka
bin Nevfel’in de büyük
yard›mlar› dokundu.

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

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

Müslüman olmadan önce
ticaretle u¤raflan Ebubekir,
Mekke’nin sevilen ve
say›lan kiflilerindendi. Hz.
Muhammed ile aralar›ndaki
dostluk Müslümanl›ktan
önceye dayan›r. Erkekler
aras›nda ilk Müslüman olan
Ebubekir’dir. Bu yeni dine
yürekten ba¤lanarak Hz.



dat›yorsun, beni mi aldatmak istiyorsun? Hey-
hât! Heyhât! Git baflkas›n› aldat. Ben seni kesin
olarak boflad›m. Senin ömrün k›sad›r, senin
meclisin hor’dur, senin büyük fleylerin küçük-
tür. Ah! Ah! Az›¤›n azl›¤›ndan, yolculu¤un
uzunlu¤undan ve yolun karanl›¤›ndan yüz defa
âh!…” diyordu.”

Bunun üzerine Muaviye hüngür hüngür
a¤lamaya bafllad› ve sakal›n› ›slatan gözyafllar›-
n› tutamaz oldu. Oradakiler de a¤lamaktan bo-
¤uluyorlard›.

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

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

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

Sahabenin say›s› kesin olarak bilinmemekle
birlikte, 100.000’›n üzerinde de¤iflik rakkamlar
verilmektedir.  Bir çok tarihçi Hz. Muham-
med’in  veda hutbesini 100.000’in üzerinde sa-

habenin dinledi¤ini belirtir (1, S.10059,-10060).

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

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

Hz. Muhammed; bir Hac mevsiminde Aka-
be’de Yesribliler (Medine’liler) ile görüfltü. Me-
dinelilerden önce alt›, sonra da on iki kifli müs-
lüman oldu [8]. Ertesi y›l ayn› yerde yetmifl Me-
dineli Hz. Peygamber’e Medine’ye gelip bu ken-
te yerleflirse kendisini koruyacaklar›na söz ver-
diler [9]. Bu anlaflma Mekke’de ö¤renilince
Müslümanlara bask› ve zulüm daha da artt›  ve
Müslümanlar büyüklü küçüklü topluluklar ha-
linde Medine’ye göç etmeye bafllad›lar. Medi-
ne’nin Mekke ticaret yolu üzerinde bulunmas›
ve burada Müslümanlar›n giderek ço¤almas›
Mekkelilerin ç›karlar›na ayk›r› düfltü. Bu neden-
le Müslümanlar›n Medine’ye göç etmelerine en-
gel olmaya çal›flt›lar. Sonunda Hz. Peygamber
de Hz. Ebubekir ile birlikte Mekke’den ayr›ld›.
Kendilerini yakalamak için arkadan gelen Mek-
keliler bunu baflaramad›lar.

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

Medine’de Ebu Eyyub el- Ensari’nin konu-
¤u oldu. Buraya gelmeden önce devesininin ilk
çöktü¤ü yerde bir mescid ve kendi ailesinin kal-
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Muhammed’in en yak›n
yard›mc›s› oldu ve bütün
servetini Müslümanl›k
u¤runa kulland›. Müslüman
olan köleleri zulümden kur-
tarmak için fidyelerini verip
kurtard›.

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

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

Daha sonra Ebubekir, Hz.
Muhammed ile savafllara
kat›ld›, Tebük seferinde
sanca¤› tafl›d›. 631’de Hac
kafilesine baflkanl›k yap›p,
Mekke’li müflriklerle
yap›lan anlaflman›n bozul-
du¤unu aç›klayan bildiriyi
okudu. Hz. Muhammed
hastalan›nca, Ebubekir’in
imam olarak namaz
k›ld›rmas›n› emretti. Hz.
Muhammed mesciddeki
konuflmas›nda Ebubekir’i
övdü ve arkadafllar›na
tavsiyelerde bulundu.  Hz.
Peygamber’in ölümünden
sonra (632) arkadafllar›
aras›ndaki flaflk›nl›¤›, “Ali
‹mran” suresinin 144. ayeti-
ni okuyarak giderdi. Hz.
Peygamber’in “her
Peygamber can verdi¤i
yerde defnolunur” sözünü
hat›rlatarak öldü¤ü yeri
kazd›rd› ve oraya
gömdürdü. K›sa süreli bir
anlaflmazl›ktan sonra
Medine’li Müslümanlar hal-
ifeli¤e Ebubekir’i getirdi.

Halife seçildikten sonra
‹slamiyet u¤runa savafl ve



mas› için mescide bitiflik odalar yapt›rd›. Mesci-
din bir yan›na bar›naks›z kiflilerin kalabilmeleri
için “suffe” ad› verilen bir yer yap›ld›. Ayn› za-
manda ‹slam dünyas›n›n ilk “yat›l› okulu” say›-
lan bu yurtta kalanlara “Eshab us-suffe” denildi.

Medine halk›; dinleri u¤runa göçenler-
“muhacirun”, bunlara yard›mc› olduklar›ndan
dolay› “ensar” ad›n› alan yerli halk (Evs ve Haz-
reç Kabileleri) ile Yahudiler’den olufluyordu.
Bunlar aras›nda birlik sa¤lamak çok güçtü. Me-
dine s›n›rlar› yak›nlar›nda Hayber vb. yerlerde
yaflayan Yahudiler, varl›kl› kifliler olduklar›n-
dan, çevre üzerinde etkiliydiler. Evs ve Hazreç
kabileleri aras›ndaki geleneksel düflmanl›¤›n ye-
niden alevlenme olas›l›¤› vard›. Ayr›ca ensar ile
muhacirunu kaynaflt›rmak, çözülmesi gereken
bir sorundu. Hz. Muhammed bütün bu kesimle-
ri birlefltirip  ba¤daflt›rmak amac›ndayd›. Ancak
her fleyden önce çok yoksul olan göçmenlerin
durumlar›n›n düzeltilmesi gerekiyordu. Hz.
Peygamber muhacirleri ensar ile kardefl ilan
ederek, ensar›n onlara yard›m etmesini sa¤lad›.
Yahudiler ile aç›lan  aralar›n› düzeltmek için bu
kavim ile, Hristiyan ve müflrikleri de Müslü-
manlar ile birlikte içine alan Medine kent devle-
tini kurdu. Bu kesimlerin hak ve yükümlülükle-
rini saptayan 47 maddelik bir tür anayasa be-
nimsendi: 10 Muharrem, oruç ve bar›fl günü;
Kudüs de “k›ble” olarak kabul edildi. Daha ön-
ce farz k›l›nan, ancak Hz. Peygamber’in aç›kça
uygulayamad›¤› Cuma namaz›n›n bundan böy-
le toplu olarak k›l›nmas› emredildi. Hicretin
ikinci y›l›nda (M.S.624) Kudüs yerine Mekke
k›ble olarak kabul edildi. Müslümanlar hac fari-
zas›n› yerine getiremediklerinden, kurban, mu-
salla denilen aç›k alanda kesildi, ertesi y›l ise Ra-
mazan ay› oruç ay› olarak kabul edildi ve hac
farz k›l›nd›. Hz. Peygamber’in bu dönemdeki
bütün amac›, ‹brahim Peygamber’in saf dinini
diriltmek ve Mekke’de müflrikler taraf›ndan kir-
letilen kutsal Kabe’yi putlardan temizleyip eski
durumuna getirmekti (1,S.8352). 

Hz. Muhammed, ‹slamiyet’in bir Hak dini
(semavi bir din) olarak kabul ettirilmesi ve ya-
y›lmas› için verdi¤i mücadele s›ras›nda, yukar›-

da aç›klanan nedenlerle, ensar ile muhacirunu
birbiriyle ba¤daflt›rmaya çal›flt› ise de, bu iki
grup aras›ndaki ayr›l›¤› tam olarak ortadan kal-
d›ramad› (1, S.3726).

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

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

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

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

Bunal›ml› y›llar atlat›ld›ktan sonra, ensar
rahat yaflama olana¤›n› buldu. Hz. Peygam-
ber’in ölümünden sonra da halife seçimi gibi ifl-
lere kar›flmay›p  Hz. Huhammed’in yaflam›, söz
ve davran›fllar›n› araflt›rmaya koyuldular. Ensar
ad›n› her türlü kabile ad›na ye¤ tutular (1,
S.3726).

Ensar’›n ‹slam dünyas›ndaki yeri ve önemi
ile ilgili Arap kaynaklar›ndan birçok hadis ve
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mücadelelere devam etti.
Bu savafllarda Kur’an’›
ezberlemifl olan haf›zlardan
büyük bir k›sm›n›n flehit
olmas› üzerine , Kur’an’›n
çeflitli kimselerde bulunan
parçalar›n› toplatt›rarak
kesin fleklini haz›rlamak
için kurul teflkil ettirdi,
bafl›na Hz. Peygamberin
katiplerinden Zeyd bin
Sabit’i getirdi.

Devletin bütünlü¤ünü
sa¤lad›ktan sonra Halid b.
Velid ve tecrübeli kuman-
danlar ile Arap ordular›n›,
Müslümanl›¤› yaymak için
Bizans ve ‹ran içlerine gön-
derdi. Elde etti¤i zaferler-
den k›sa süre önce hasta-
lanan Ebubekir, Ömer’i yer-
ine vekil b›rakt›, ölünce de
yerine onu halife seçmeleri-
ni tavsiye etti. Ölünce
vasiyeti üzerine Hz.
Muhammed’in kabrinin
yan›na gömüldü(634).

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

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



menk›be günümüze kadar ulaflm›flt›r. Aifle (r.a.)
taraf›ndan nakledilen bir hadis, buna bir örnek
teflkil eder:

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

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

“Bir gün Ali (r.a.), Ensar’dan, onlar›n üs-
tünlük ve herkesten önce ‹slamiyet’e olan hiz-
metlerinden bahsederken flöyle dedi:

-”fiüphe yok ki Ensar’› sevmeyen ve onlar›n

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

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

Tâ ki, celâl ve cemal sahibi Allah, Ensar’dan
bu iki kabile   hakk›nda diledi¤ini diledi de Re-
sulallah (s.a.s.) onlara gidip Müslümanl›¤› teklif
etti. Onlar da onu dinleyip hemen teklifini kabul
ettiler ve Müslümanlara yer verip onlara can ve
mallar› ile yard›m ettiler. Allah onlara iyi bir
karfl›l›k versin. Biz onlara gittik ve evlerinde kal-
d›k. Yemin ederim ki, onlar bizim için birbirleri
ile rekabet ediyor ve aralar›nda kura çekiyorlar-
d› [11]. Sonra onlar›n mallar›nda, onlardan daha
çok hak sahibi olduk. Onlar bunu yaparlarken
içlerinde hiçbir s›k›nt› duymuyor ve içten gelen
bir istekle yap›yorlard›. Sonra Peygamberlerinin
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Piyerloti s›rtlar›ndan Eyüp,
Gravür (Eyüp Belediye Ar-
flivinden)

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

Hz. Ali ‹slam büyükleri
aras›nda mümtaz bir yer
iflgal etmektedir.
Kendilerine Cennet vaat
edilen on kifliden biridir.
Harplerde gösterdi¤i kahra-
manl›k kendisine “Allah’›n
Arslan›” ünvan›n›n ver-
ilmesini sa¤lam›flt›r. Hz.
Peygamber’in k›z› Fat›ma
ile evlenmifl, bu evlilikten
Hasan ile Hüseyin dünyaya
gelmifltir. fiiiler sonralar›
Hz. Ali hakk›nda bir çok
menkîbe ortaya atm›fl ve
onun uluhiyyetine
inanm›fllard›r. ‹ran halk›n›n
siyasî ve mezhep
inan›fllar›nda  Hz. Ali’nin
önemli bir yeri vard›r.

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

Hz. Ali’nin Türk
edebiyat›ndaki yeri Fars
edebiyat›ndan daha
fazlad›r. Divan
edebiyat›nda, divanlar›n
bafl›ndaki naatlardan sonra
yer alan “Der medh-i Cehar
Yâr-i Güzin” (Dört Seçimifl
Dost Hakk›nda) k›sm›nda
di¤er üç halifeden sonra
say›l›r, övülür. Buradaki
övgülerde Ali’nin büyük-
lü¤üne, Pegamber’e olan



yolunda canlar›n› feda ettiler. Allah, Peygambe-
ri ile birlikte onlar›n hepsi üzerine salat ve sela-
m›n› indirsin.” (2,C.I.S.115-116).

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

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

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

Hazreç Kabilesi de:

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

‹stanbul’un Müslüman-Arap

Kuflatmalar›

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

4. yy. sonunda kent nüfusu çok artm›fl, Ha-
liç ve Marmara k›y›lar›nda baz› yeni mahalleler
oluflmufltur. Fakat ayn› dönemde ‹mparatorluk,
bat›da ve do¤uda Gotlar›n ve Hunlar›n sürekli

ak›nlar› ve Konstantinopolis de giderek artan
Hun tehdidi ile karfl› karfl›ya kalm›flt›r.

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

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

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

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

Araplar 7. yy.’›n sonunda ve 8. yy.’›n ilk
çeyre¤inde, Bizans baflkentini denizden ele ge-
çirme teflebbüsüne giriflecek kadar cesaretlen-
mifllerdir (3, S.529-530). 

Sasani ‹mparatorlu¤u’nu k›sa zamanda or-
tadan kald›ran Arap ordular›n›n karfl›s›nda; ‹s-
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yak›nl›¤›na ,
kahramanl›¤›na,
“Zülfikâr”denilen k›l›c›na,
“Düldül” ad›ndaki at›na,
kölesi “Kamber”e, künye ve
lakaplar›na yer verilir. Bu
hususlara kasîde ve
gazellerde çok s›k rastlan›r.
Mürteza, Ebu Turab
(Topra¤›n babas›), Esed
(Arslan), Esedullah
(Allah’›n Arslan›), Haydar
(Arslan), Haydar-› Kerrar
(Düflman›n Üzerine Döne
Döne Sald›ran Arslan), fiir-i
Yezdan (Allah’›n Arslan›),
fiah-› Merdan (Yi¤itlerin
fiah›), fiah-› Velâyet
(Evliyal›k fiah›)
edebiyat›m›z›n her
bölümünde yer alan künye
ve lâkaplar›d›r. (14, S.314)

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

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



lamiyetin karfl›s›nda kuvvetli bir rakip ve Hris-
tiyan bir devlet olarak varl›¤›n› sürdüren Bizans
‹mparatorlu¤u, M›s›r ve Suriye’yi kaybederek
Anadolu’ya çekilmek zorunda kalmas›na ra¤-
men, Müslümanlar›n ilerlemesini engelleyecek
bir güce sahip  olmakta devam ediyordu.

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

“Le tef tehennel Kostantiniyyete vela ni¤-
mel emiru emiruha vela ni¤mel ceyfl zalikel
ceyfl”, mealen ‘Kostantiniyye elbette ve elbette
feth olunacakt›r. Onu feth eden emir ne güzel
emir, onu feth eden asker ne güzel askerdir.’
Hadisi flerifi de bunun ‹slam dünyas› için ne ka-
dar önem tafld›¤›n› ifade eder (5, S.14).12

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

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

‹mparator Konstans’a isyan eden Ermenia
valisi Sabazios’a yard›m etmek için Muavi-
ye’nin, 668 y›l›nda Fazala b. ubeyd el-ensari ku-
mandas›nda gönderdi¤i kuvvetler asi valinin at-
tan düflerek ölmesi üzerine, Bizans’ta ihtilâf›n

yat›flmas› ve Konstantinos IV. Pogonatos’un im-
parator ilan edilmesi dolay›s›yle bir netice ala-
mam›fl, bunun üzerine Muaviye; o¤lu Yezid’i o
zaman Kad›köy’de k›fllamakta olan Fazala’ya
yard›ma göndermifl idi. 669 bahar›nda flehre
karfl› devam eden kuflatmada bir baflar› elde
edemeyince, Arap ordular›, halife taraf›ndan ge-
ri ça¤r›ld›.

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

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

Fakat Leon bu tuza¤a düflmedi¤i gibi, Amo-
rion halk› da Araplara karfl› cephe ald›. ve flid-
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7. Habeflistan’a hicret eden-
ler: ‹bn-i Mendeh ile ‹bn-i
Asâkir’den bu konu ile ilgili
afla¤›daki menkîbe
aktar›lm›flt›r:

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

8. Akabe biat›nda bulunan
Medine ‘li 12 Kifli: Sa’d b.
Rebi’k›z› Ümmü Sa’d
(ra)dan: “Resûlullah (s.a.v.)
Mekke’de kald›¤› kadarki
müddet içinde kabileleri
Allah yonuna davet etmek-
ten geri durmad›. Fakat
kimlere baflvuruyor idiyse,
O’na iflkence ediyor ve
sövüyorlard›. Tâ ki Cenab-›
Allah Ensâr’dan bu iki
kabileye (Evs ve Hazreç)
iyilik ve üstünlük diledi de
onlardan birkaç kifli Akabe
(Mina’da bir yerin ad›)
denilen yerde bafllar›n› trafl
ederlerken Resulallah (sa.v.)
onlara gitti. Ümmü Sa’d: “-
Anneme o birkaç kifli kim-
lerdi?” diye sordum. Bana:
“- Ya alt› ya yedi kiflilerdi,
içlerinde Es’ad b. Zürâre,
Afrâ’n›n iki o¤lu olmak
üzere, Benu Neccar kabilesi-
den üç kifli vard›” dediyse
de di¤erlerinin ad›n› verme-
di,” demifltir. Resûlullah
(s.a.v.) onlar›n yan›nda otu-
rup onlar› Allah’›n yoluna
davet etti, Kur’an ayetlerini
okudu. (“O zaman› hat›rla
ki, ‹brahim: Rabbim, bu
flehri emniyetli k›l. Beni de,
o¤ullar›m› da putlara tap-
maktan uzak tut” mealinde-
ki ‹brahim suresinin 35.
ayetinden bafllayarak
sonuna kadar okudu. Onlar
bunu iflitince çok duygu-
land›lar ve bafllar›n› e¤ip
dinledikten sonra  Allah’a
ve O’nun Resûlune icâbet



detli kuflatma da sonuçsuz kald›. Bundan sonra
Maslama, bütün gayretlerine ra¤men Leon ile
‹stanbul’da Arap hakimiyeti konusunda hakiki
bir iflbirli¤i kurmay› baflaramad›.

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

Bunun üzerine Maslama, Bizans baflkentini
kesin olarak kuflatma karar› ile bugünkü Çanak-
kale mevkiine geldi ve Abydos (Nara)’dan
Omar kumandas›ndaki ‹slam donanmas›n›n
yard›m› ile Trakya’ya geçti ve ‹stanbul’u kuflatt›
(A¤ustos 716). Donanma da Eylül ay›nda, Mar-
mara’ya girdi, Haliç’in önündeki zincire kadar
sokuldu ve denizden s›k›flt›rmaya bafllad›, an-
cak Rum ateflinden büyük zarar görüp çekildi.
O sene fliddetli geçen k›fl  aylar›nda a¤›r kay›p
veren Arap kara kuvvetleri çok s›k›nt› çekti.
Kendilerine M›s›r’dan ve Afrika’dan yard›m
amac› ile gönderilen donanmalar, Leon’un bas-
k›n›na u¤rayarak yak›ld› ve Anadolu’dan geçe-
rek ‹zmit’e kadar  ilerlemifl olan kara yard›m
kuvvetleri de Bizansl›lar taraf›ndan pusuya dü-
flürülerek da¤›t›ld›.

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

‹stanbul’u zaptedinceye kadar, Masla-
ma’n›n orada kalmas›n› emreden halife Süley-
man’›n ölümü üzerine; halefi Ömer b. Abd al-
Aziz, kuflatman›n bu zorlay›c› flartlar› alt›nda
bunalm›fl ve ‹mparator Leon’un hileleri karfl›-

s›nda saflk›na dönmüfl olan Maslama’n›n  derhal
geri dönmesini bildirdi. Dönüfl   esnas›nda da,
Arap deniz kuvvetleri, yollarda üst üste  Bizans-
l›lar›n taarruzlar›na u¤rad›¤›ndan, bütün sefer
büyük bir felaket halini ald›.

Bu sefer ile ilgili bir çok söylenti vard›r. Ör-
ne¤in ‹mparator Leon’un izni ile, Maslama’n›n
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Resim 2. Eyüp’teki sahbe
türbelerini gösteren harita
paftas›
1. Hz. Halid bin Zeyd Ebu
Eyyub el Ensari
2. Hz. Cabir bin Muham-
mad el-Ensari
3. Hz. Ebu’d-Derda el-Ensa-
ri
4. Hz. Edhem
5. Hz. Ka’b
6. Hz. Abdü’s Sad›k Amir
‹bn-i Same
7. Hz. Hafir

1

2

4

3

5

6

7

ettiler ki bu, birinci
Akabe’dir (2, C.I S.116-117).

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

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

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

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

Nihayet Cenâb-› Allah bizi
Medine’den O’na gönderdi
de, O’nu al›p memleke-
timize getirdik ve O’na
iman ettik. Bizden adamlar
O’na iman ediyor, Kur’an



maiyeti ile birlikte Bizans baflkentinde, 3 gün ika-
met etti¤i rivayet edilmektedir. Bir di¤eri de,
Maslaman›n iste¤i üzerine, ‹stanbul’da, saray›n
yak›nlar›nda Müslümanlar için Dar-el Balat ad›
ile ve içinde bir camiin de bulundu¤u tahmin edi-
len bir konak yapt›r›ld›¤›na dair olan rivayettir. 

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

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

Sahabe Mezarlar›- Genel.

‹stanbul üzerine, bilindi¤i gibi, fetihden ön-
ce birçok devlet taraf›ndan seferler tertiplenmifl
ve flehir müteaddid defa kuflat›lm›flt›r. Bu arada,
yukar›da bahsedildi¤i üzere, Müslüman Arap-
lar taraf›ndan da befl sefer tertiplenmifl ve bu se-
ferlerin ancak ikisinde flehir kuflat›labilmifltir.
Bu kuflatmalar esnas›nda Arap ordular› ile gelip
flehit düflerek kalan sahabelere ait mezarlar; fle-
hirin hemen d›fl›ndaki mahallerde yer alm›flt›r.
Bu mezarlar, daha sonra Osmanl› döneminde
oluflacak en eski ‹slam mezarl›k alanlar›n›n da
çekirde¤ini teflkil etmifltir.13 Ancak bu mezarl›k
alanlar›n›n oluflmas›nda ve geliflmesinde,  bu
yörelerin flehrin d›fl›nda kalmas›n›n da bir etkisi
olmal›d›r. Örne¤in, di¤er birçok Roma ve Bizans
flehirlerinde oldu¤u gibi, ‹stanbul’da da flehir
surlar›n›n hemen d›fl›n›n Bizans baflkentinin
nekropol bölgesi oldu¤u, Türk-‹slam dönemin-
de de bu özelli¤ini korudu¤u araflt›rmac›lar ta-
raf›ndan ifade edilmektedir (6, S.1). Yine araflt›r-

mac›lar ve tarihçiler, Topkap› civar›nda Maltepe
ad›n› tafl›yan semt için; 1453 öncesi kuflatmalar
esnas›nda defnedilmifl ‹slam flehitlerinin cesetle-
rinin bu semte gömülmesi nedeni ile buraya
Mâl-tepe ad›n›n verildi¤ini, ismin arkaik ve
Arapça oluflunun da bunu teyid etti¤ini belirt-
mektedirler (7,S.10).

Ancak bu noktada, say›n hocam›z merhum
Prof. Dr. Süheyl Ünver’in hassasiyetle üzerinde
durdu¤u bir konuya de¤inmeden geçmek
mümkün de¤ildir. Hz. Peygamber, daha önce
bahsetti¤imiz hadisi flerifi ile ‹stanbul’u alacak
emir’i “mutlu emir”, askeri “mutlu asker”anla-
m›nda “nîm-el-emir”, “nîm-el-ceyfl” diyerek
methetmifltir. Bu nedenle gerek ‹stanbul’un ku-
flatmalar›nda gerekse ‹stanbul’un fethinde bulu-
nanlar›n bu fedakarl›klar›n› Türk milleti asla
unutmam›fl, onlar›n hepsini bu ünvanla anm›fl,
ruhaniyetlerinden istimdad talep etmifl, bulun-
duklar› semtlerin adeta birer muhaf›z› ve u¤uru
saym›fl, genellikle isimlerinin sonuna bir de “de-
de” lakab› ekleyerek onlar› birer evliya mertebe-
sinde tutmufltur. Her ne kadar sahabe Fatih’in
nîm-el-ceyfl’inden say›lmazsa da onlar da ‹stan-
bul muhasar›s›na Peygamberimizin bu tebflirine
mazhar olmak için koflmufllard›r, bu flerefe  ere-
memekle birlikte, Türk milleti onlar› bu flereften
mahrum b›rakmam›fl, onlar› nîm-el-ceyfl meya-
n›nda tekvir etmifltir. ‹stanbul’un fethinden son-
ra, onlar›n mukaddes hat›ralar›na hürmeten, ad-
lar›na birer türbe, mezar yapt›r›lm›flt›r(8,S.4,5).

Yine, say›n Hocam›z, “...bu kabirler vaktiy-
le ‹stanbul’da polis karakollar›ndan daha çok ifl
görmüfller ve bunlar esasen da¤›n›k yerlerde ol-
du¤undan, civar›nda olanlar›n uygunsuz hare-
kette bulunmay› akl›ndan geçirebilecekler üze-
rinde manevi bir korku yaratm›fllard›r...” ifade-
si ile, ayr›ca, bu kabirlerin, toplumun ahlaki
davran›fllar› üzerindeki olumlu manevi etkisine
de iflaret etmektedir (8, S.10).

fiehirin kuflat›lmalar› esnas›nda, vuruflmala-
r›n sur etraf›nda olmas› nedeni ile, flehit düflen
sahabelere ait mezarlar›n ço¤u flehrin sur duvar-
lar›n›n dibinde yer alm›flt›r. Dolay›siyle ‹stanbul
içinde ve sur civar›nda birçok sahabe mezar› ve
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ö¤reniyor ve akflam evine
döndü¤ü zaman -kendisi
Müslüman oldu¤u için-
bütün ev halk› da
Müslüman oluyordu. Tâ ki,
Medine’de içinde üç befl kifli
Müslüman bulunmayan ev
kalmad›.

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

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

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

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

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

11. Hudeybiye; Mekke
dolaylar›nda bulunan
kuyusu ve kutsal a¤ac›yla
tan›nm›fl, bir vadide kurulu
orta büyüklükte bir köyün
ad›d›r. Bu ismi, Peygamber
Efendimizin, alt›nda
ashâb›ndan bey’at ald›¤›



türbesi yer almaktad›r. Bu türbelerden alt› tane-
si sur dibine bitiflik olarak infla edilmifltir. Bu al-
t› türbenin bir duvar›, sur beden duvar›d›r
(7,S.16).

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

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

Mimarî üslûplar› ampir uslûbun sade çizgi-

lerini tafl›yan bu yap›lar ekseriya dikdörtgen
planl›, tafl söveli, dikdörtgen pencereli ve pence-
relerinde baklava biçiminde demir parmakl›klar
bulunan yap›lard›r. Sahabe türbelerinin büyük
bir k›sm› sur civar›nda Ayvansaray ile Edirne-
kap› aras›nda yer al›r ve bu bölge ‹stanbul’un
kuflatmalar›nda önemli tarihsel bir nitelik ka-
zanm›flt›r.

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

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

Günümüzde, Evliya Çelebi taraf›ndan da
varl›¤›ndan bahsedilen sahabe mezarlar›na ait
kûfi hatla yaz›l› mezar tafl› ve kitabelerinden
hiçbir iz kalmam›flt›r.
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Resim 3. Hz Eyyûb El Ensa-
ri’nin türbesi (13) (Eyüp
Belediye Arflivinden)

a¤ac›n yan›nda bulunan bir
kuyudan alm›flt›r ki, orada
hala bir mescid bulunmak-
tad›r. Hz. Muhmammed’in
Kureyflliler ile 628 y›l›nda
burada yapt›¤› ve
“Hudeybiye antlaflmas›”
olarak tarihe geçen
antlaflma, Kureyflliler’in
‹slâmiyeti tan›malar›na
iliflkin ilk belge olmas›
nedeniyle önemlidir
(1,S.5410; 2,C.I., S.178).

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

“Uhud galibi olmayan bir
savafl olarak
nihayetlenmiflti. Aradan iki
y›l geçtikten sonra, Hicrî 5,
Miladi 627 y›l›nda
Kureyflliler civar kabileler-
den kat›lan birlikler ile kala-
bal›k bir ordu teflkil edip
Medine üzerine yürümeye
karar alm›fllard›. Hz.
Peygamber, yine istiflareye
bafl vurdu. Selmân Fârisi
(ra), Medine’nin etraf›na
hendek aç›lmas›n› önerdi,
Hz. Peygamber bu fikri
be¤endi. Hz. Peygamber de
omuzlar›nda toprak dolu
sepetlerle iflçi gibi
çal›fl›yordu. Kaz› s›ras›nda
büyük bir tafla rastlan›ld›.
Tafl çok sertti ve
k›r›lm›yordu. Hz.
Muhammed’e(s.a.s.) duru-
mu bildirdiler. Hz.



Eyüp Sultan’da Yatan Sahabeler:

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

Fatih; camiin yan›na daha sonra ilave edilen
medrese ve aflhane ile bu noktada oluflturulan,
Türk ça¤›n›n bu ilk külliyesinin etraf›n› mamur
etmeye çal›flm›flt›r. Böylece sur d›fl›n›n bu ilk
Türk-‹slam yerleflmesi Eyüp Sultan semtinin
nüvesi, fetihle birlikte Fatih Sultan Mehmed ta-
raf›ndan kurulmufltur(Bkz. Resim 1).

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

1. Hz. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el
Ensari Türbesi:

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

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

“Ensar” kelimesi ise Arapça “yard›mc›lar”
demektir. Sonradan bu kelime ‹slami bir isim ol-
mufl, Medine’de yerleflmifl bulunan “Evs ve
Hazrec” kabilelerine, Hicrette Hz. Peygamber
ve ‹slam mücahitlerine yard›mc› olduklar› için
bu isim verilmifltir.16 Hz. Halid ise Hazreç kabi-
lesinin önemli kollar›ndan olan “Neccaro¤ulla-
r›” hanedan›n›n reisidir ve Hz. Peygamber’e an-
ne ve baba taraf›ndan akraba olup, Medine’liler
aras›ndan ilk önce Mekke’ye gelip ‹slam olan-
lardand›r. Ayn› zamanda Hz. Peygamber’in va-
hiy katipleri aras›nda yer alm›flt›r. 

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

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

‹stanbul Araplar taraf›ndan befl defa, befli
de Abbasi’ler zaman›nda olmak üzere kuflat›l-
m›flt›r. Ebu Eyyub-el Ensari, Arap kuflatmalar›n-
da ordu ile iki defa ‹stanbul’a gelmifl, H.

E Y Ü P  S U L T A N  S E M P O Z Y U M U  T E B L ‹ ⁄ L E R :  I - V I I I

181

Peygamber demir küsküyü
ald›, “Ya Allah” diyerek bir
vurdu, tafl›n üçte biri
parçalan›rken ç›kan
k›v›lc›mda fiam’›n kendisine
verildi¤ini gördü¤ünü
söyledi. Aleti ikinci kez
vurdu¤unda tafl›n bir
bölümü daha parçalan›rken
ç›kan k›v›lc›mda: “‹ran
ülkesinin anahtarlar› flimdi
elime verildi. Medayin
flehrinin beyaz köflklerini
görüyorum” diye buyurdu.
Aleti üçüncü kez kalan
parçaya vurdu¤unda:
“Yemen illerinin anahtarlar›
verildi, San’an›n kap›lar›n›
görüyorum”dedi. Ve
nihayet son kez:
“Konstantiniyye elbette ve
elbette feth olunacakt›r.
Onu feth eden emir ne
güzel emir, onu fetheden
asker ne güzel askerdir”
hadisi flerifini bildirdi.
Rivayet edenin; sahabe’den
Biflr’ül Genevi (ra) oldu¤u,
Ahmed ibn-i Hanbel’in
“Müsned” adl› eserinde yer
ald¤› bildirilmektedir (5,
S.13-15).

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

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

15. Meflhed; bir kimsenin
flehit oldu¤u veya bir
flehidin gömüldü¤ü yer (14,
S.666).

16. 1975 y›l› Hac mevsi-
minde yaflad›¤›m bir hadis-
eyi burada nakletmeyi bir
borç olarak görüyorum.
Diyanetin organizasyonun-
dan önceki y›llarda, karay-
olu ile hacca, çeflitli firmalar
arac›l›¤› ile, kafileler halinde
gidiliyor ve yol güzergâh›
üzerindeki baz› flehirlere;
buralarda yatan meflhur
evliya ve Tanr› kat›nda kut-
sal kiflileri , ruhaniyet-
lerinden istifade etmek için
ziyaret etmek üzere;
u¤ran›yordu. Bu arada
Peygamberler diyar›
Urfa’da mutlak u¤ran›lan



48/49(M. 618-619) tarihli kuflatma s›ras›nda ve-
fat etmifl, vasiyeti üzerine nafl› mücahitler tara-
f›ndan savafl›l›rken kente mümkün oldu¤u ka-
dar yaklaflt›r›l›p kale dibine yak›n bir yere def-
nedilmifltir.17 Yezid bin Muaviye taraf›ndan me-
zar› üzerindeki toprak çi¤netilerek kaybedilmek
istenmifltir. Ancak Romal›lar taraf›ndan Arap
ordusuna ait önemli bir zat›n vefat› hissedilmifl,
Roma ‹mparatoru taraf›ndan cenazenin defnine
müsaade edildi¤ine dair haber gönderilmifl, ‹s-
tanbul’un fethine kadar Romal›lar, dini inançla-
r›na göre ölülere gösterilen tazim anlay›fl› için-
de, mezar›n› ziyaret ederek k›tl›k gibi felaket an-
lar›nda ruhaniyetinden istifade etmek istemifl-
lerdir.

Vefat›ndan yaklafl›k 807 sene sonra, istan-
bul’un fethine (H.857/M.1453) kadar Romal›lar
taraf›ndan korunan mezar, Fatih Sultan Meh-
med’in hocas› Akflemseddin taraf›ndan buluna-

rak en eski Arapça kûfi yaz› türü ile ismine iza-
feten “Hüvel Kabrü Ebu Eyyüb el Ensari” ibare-
si yaz›l› tafl ortaya ç›kar›lm›flt›r. Bahse konu ta-
fl›n, fetihden sonra Fatih Sultan Mehmed tara-
f›ndan yapt›r›lan türbenin duvar›nda as›rlarca
durdu¤u bilinmektedir. Hicazl› fieyh Abdülha-
f›z bin Osmanilkari Ettaifi, “Gilaül Kulüb ve
Keflfül Kurub” isimli eserinde
(H.1298/M.1894)’de ‹stanbul’u ziyaretinde bu
tafl› türbenin duvar›nda gördü¤ünü ifade et-
mektedir (9, S. 107-188).

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

‹stanbul’un ve sur d›fl›n›n ilk külliyesi olan
Eyup Sultan Külliyesi; fetih’den hemen sonra
Fatih’in Hz. Halid’in makam› üzerine türbesini
ve 1458/1459 da ise türbenin yan›na bir cami in-
fla ettirmesi, daha sonra bunlara ilaveten 10 hüc-
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Reim 4. Hz. Cabir bin Mu-
hammed el-Ensari’nin    tür-
besinden bir görünüfl
(13).(Eyüp Belediye Arflivin-
den)

Resim 5. Hz. Ebu’d-Derda
Türbesi (Eyüp Belediye Ar-
flivinden)

Resim 6. Edhem (Hz. Ed-
hem) Türbesi (13)(Eyüp
Belediye Arflivinden)

flehirlerdendi. Kafilemiz
gece yar›s› Urfa’ya
indi¤inde gözlerimize
inanamad›k. Bütün Urfa
halk›, bafllar›nda Belediye
reisleri oldu¤u halde ayak-
tayd›. Hepsi birkaç hac›
aday›n› evinde misafir
etmek ve bir tas çorbas›n›
onunla paylaflmak için
âdeta ç›rp›n›yordu. Belediye
reisinin organizasyonunda
gerçekleflen bu paylafl›mda;
Urfa’da yatan ve halk› ile
bütünleflmifl, bereket ve
cömertli¤in sembolü Halil
‹brahim (Peygamber)
Hazretlerinin varl›¤› ile
gelenek haline gelmifl bir
misafirperverlik sergilen-
mesinin yan›nda; kutsal
topraklara giden hac›aday-
lar›na Hazreti Ensar’›n
yard›m sever inanç ve
davran›fl biçimini
görmemenin mümkünü
yoktu. 

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



reli bir medrese, imaret ve bir çifte hamam›n in-
fla edilmesi ile meydana gelmifltir.

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

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

1798 senesinde ise Sultan III. Selim taraf›n-

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

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

Tamamen elden geçmifl ve yeniden çok
renkli kalem iflleri ile süslenmifl olan camide hiç
çini kullan›lmam›flt›r.  Bu son infla edilen cami-
de medrese odalar›n›n bulundu¤u yer ile türbe-
nin girifl cephesi revakl› bir avlu flekline sokul-
mufltur ve gerek türbeye, gerekse caminin iç
hacmine buradan geçilmektedir. Bu iç avluyu,
Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde bahsetti¤i
iki ç›nardan biri,  hala gölgesi alt›nda korumak-
tad›r. Mermer döfleli avlu zemininden yüksekte,
etraf› demir parmakl›kla çevrili, dört köflesinde
çeflme bulunan bir iç bahçe fleklinde muhafaza
edilen ç›nar›n oldu¤u yerde Hz. Halid’in gasle-
dildi¤i rivayet edilir.

Türbenin iç avluya bakan çinili d›fl duvar›-
n›n; avluyu çevreleyen ve onüç kubbesi olan re-
vakl› di¤er üç duvar ile birleflti¤i köflelerde, biri,
mihrap aks›n›n sol taraf›nda yer alan Bostan is-
kelesi Soka¤›’n›n devam›na ç›k›lan, di¤eri sa¤
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Resim 7. Ka’b (Hz. Ka’b)
türbesi (13)(Eyüp Belediye
Arflivinden)

Resim 8. Amir (Abdü’s-Sa-
d›k Amir ‹bn-i Same) Türbe-
si (Eyüp Belediye Arflivin-
den)

Resim 9. Hz. Hafir Türbesi
(Eyüp Belediye Arflivinden)



taraf›nda yer alan Ekmekçizade Ahmed Pa-
fla’n›n türbeye ilave ettirdi¤i d›fl flad›rvan avlu-
suna aç›lan barok iki kap› mevcuttur. fiad›rvan
avlusunun ise caminin bat› duvar›na yak›n, k›b-
le yönünde iskele yoluna aç›lan barok uslüpta
bir cümle kap›s› ie Eyüp çarfl›s›na aç›lan ikinci
bir büyük barok kap›s› vard›r. Cümle kap›s›n›n
sa¤›nda muvakkithane, hünkar mahfeline ba¤-
lanan ve mermer kolonlara oturan fevkan› geçit,
hademeler, imam ve müezzinlere ait odalar, d›fl
avlunun bat› yönünde abdest musluklar› yer al-
maktad›r.

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

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

Türbe büyük tadillere u¤rayarak günümüze
ulaflm›flt›r. Evliya Çelebi, Seyahatnamesi’nde:
“Türbe bir kubbe içinde kalm›flt›r. Kabr-i flerif
dehlizinin pencereleri caminin haremine naz›r-
d›r. Ravza-i Kabr-i münevveri çepeçevre halis

gümüflten flebeke ile infla olunmufltur... Ayak
ucunda bir su sarn›c› vard›r ki ziyaretçiler bu su-
dan içerler, hafakan illetine ruhani bir devad›r...”
diye anlat›r. Burada bahsedilen kuyu, eski Bizans
manast›r›n›n ayazmas› olup Akflemseddin’in,
kabrin tespitinde yararland›¤› rivayet edilir.

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

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

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

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

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

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

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

Fatih Sultan Mehmed taraf›ndan yapt›r›lan
türbenin sekiz köfleli asli yap›s› sonradan yap›lan
ilaveler ile, kuzey ve kuzeybat› k›s›mlar› hariç ta-
mamen kapanm›fl ve bugün türbenin kitlesel mi-
marisi avlu taraf›ndan görünmez olmufltur. 

Külliyenin imaret binas› ise, caminin gü-
neydo¤u köflesinde, soka¤›n karfl› tar›f›nda iki
büyük kubbeli bir bina olarak yer alm›flken za-
manla harab olmufl, bugün izi dahi kalmam›flt›r
(10, S.14).

Caminin flad›rvanl› avlusunun bat› d›fl du-
var›n›n kuzey karfl› köflesinde yer alan çifte ha-
mam›n so¤ukluk k›sm›n›n asli flekli, bozularak
hüviyetini kaybetmifl ise de yak›n zamana kadar

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

2. Hz. Cabir bin Muhammed 

el-Ensari Türbesi

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

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

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

Dikdörtgen planl› türbenin üstü bugün
aç›k olmakla beraber, Prof. Dr. Süheyl Ünver ta-
raf›ndan yay›nlanan resimde üstünün kapal› ol-
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du¤u görülmektedir. Onar›mlarla hayli de¤ifl-
mifl olan yap›n›n üslubunun ampir oldu¤u an-
lafl›lmaktad›r.

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

Türbe içinde iki mezar mevcuttur. yap›lan
onar›mlarla karakterini kaybeden türbe 1907 y›-
l›nda bir onar›m görmüfltür. Bugün sadece pen-
cere demirleri ampir üslupta bir karakter yans›t-
maktad›r (6, S.30-31; 7, S.33-34).Türbedarl›¤›
mevcuttur. (Bkz. Resim 5).

4.Edhem (Hz. Edhem) Türbesi

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

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

5. Ka’b (Hz. Ka’b) türbesi

Sahabeden Hz. Ka’b’a ait dikdörtgen planl›
basit aç›k makam türbesi,  Ayvansaray’da, sur
dibinde Haliç k›y›s›na yak›n Savaklar Caddesi
üzerinde yer almaktayd›. 1972-1974 y›llar›nda
çevresindeki bütün yap›lar çevre yolu yap›m›
için istimlak edilmifl ve türbe, çevresindeki yap›-
lanma içindeki konumuyla eski atmosferinden
uzak ve yaln›z kalm›flt›r. Kitabesi olmayan tür-
benin eski resimlerinden, üzerinin asl›nda ahflap
bir çat›yla örtülü oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Son
zamanlarda restore edilirken üzeri yeniden ah-
flap çat› ile örtülmüfltür. Pencereleri lokmal› de-
mir parmakl›kl›d›r. Türbe orijinal görüntüsün-
den çok fley kaybetmifltir.(6, S.48-49; 7, S. 37-38),
(Bkz. Resim 8).

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

Abdülvedud Mahallesi, E¤rikap› D›flar›s›
Soka¤›’nda, sur kap›s›n›n d›fl›ndaki mezarl›k
içinde yer alan türbe bir aç›k türbedir. Makam
olmay›p bir mezar olmas› kuvvetle muhtemel
olan bu türbenin sahabe mezar› oldu¤una ilifl-
kin bir delil yoktur. Türbenin ayak ucunda mefl-
hur Reisü’l-Hattat›n E¤rikap›l› Rasim Efen-
di’nin flahideli mezar› vard›r. Türbenin etraf›; al-
çak profilli küfeki tafl duvar ile çevrilidir ve üs-
tü ampir üslupta demir parmakl›k ile kapat›l-
m›flt›r. Mermer sandukal› türbe orijinaldir ve fla-
hide kitabesinden 1205 (1790/1791)’de onar›m
gördü¤ü anlafl›lmaktad›r (7, S.39-40), (Bkz. Re-
sim 9).

7. Hz. Hafir Türbesi

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

Bu makam›n Sultan I. Mahmud zaman›nda
Darüssaade a¤as› olan Beflir A¤a taraf›ndan kefl-
fedildi¤i ve Hafir’in Eyyub Sultan’›n hemfleriza-
desi say›ld›¤› rivayet edilmektedir. Pencereler-
deki ampir parmakl›k orijinaldir (6, S. 39; 7, S.
41-42), (Bkz. Resim 9).
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EYÜP SULTAN HAKKINDA 

B‹R B‹BL‹YOGRAFYA DENEMES‹

-ARAPÇA VE OSMANLICA-



Bilindi¤i gibi bu belde de, kabrini sayg›yla
ziyaret etti¤imiz zât, Peygamber - aleyhisse-
lâm’› evinde misâfir etme flerefine kavuflmufl
yüce bir sahâbîdir. ‹stanbul’un fethi ile ilgili
olarak vârid olan mukaddes müjdeye ve yüce
mânâya eriflme u¤runada, bir hayli ilerlemifl ya-
fl›na ra¤men, bu flehrin fethi için yola ç›kan bir
orduya kat›lm›fl ve surlara yak›n denebilecek
bir yerde flehit düflmüfl; hem murâd›na hem de
Mevlâ’s›na kavuflmufltur. Türk tarihinde de ol-
du¤u kadar  dünya tarihinde de çok önemli bir
yeri olan ‹stanbul fethini gerçeklefltiren, yani
aziz ‹stanbul’u bizlere hediye eden, bir tarih
devresini kapayarak insanl›¤a ayd›nl›k bir dev-
rin müjdesini getiren Fatih Sultan Mehmed, ho-
cas› Akflemseddin Hazretleri’nin delâletiyle bu
zât›n yani Eyüp Sultan’›n kabrinin yerini tespit
edip üzerine bir türbe ve yan›na bir cami yapt›r-
m›flt›r. Bundan sonra O’nun kabri, ‹stanbul hal-
k›n›n en çok ziyaret etti¤i bir makam olmufltur.
Bu semt de Eyüp Sultan veya k›saca Eyüp diye
meflhur olmufltur. Burada bir hususa da iflâret
etmenin faydal› olaca¤›n› düflünüyorum: Zira -
bilenler beni ba¤›fllas›n- yeni nesillerin kültür
de¤erlerimizle ba¤lar› bir hayli zay›flam›fl du-
rumdad›r. Bilindi¤i gibi bizim bugün Eyüp Sul-
tan diye and›¤›m›z zât›n as›l ad› Eyüp de¤ildir;
Eyüp o¤lunun ad›d›r. As›l ad› Hâlid b. Zeyd el-
Ensârî’dir. Hâlid b. Zeyd terkibi, tabii olarak,
Arapça’d›r ve Zeyd’in o¤lu Hâlid demektir.
Ebû Eyyûb ise Eyyûb’un babas› demektir; yani
Ebû Eyyûb Hz. Hâlid’in künyesidir. Yine erbâ-
b›nca malumdur ki, künye Araplarda, “el-Eb”
(:baba), “el-Ümm” (:anne), “el-‹bn” (:o¤ul) ve
“bint” (:k›z) laf›zlar›yla bafllar. Araplarda bir
kimsenin büyük o¤lunun ad›yla künyelenmesi
genellikle sayg› ifadesi oldu¤u gibi bir kifliyi ta-
n›tmak için kullan›l›r ve bu gelenek günümüz-
de de devam etmektedir. Ebû Ali (Ali’nin baba-
s›) gibi. 

“Hâlid b. Zeyd Ebû Eyyûb” fleklindeki
Arapça söyleyifl, tabii olarak, Türk hançeresine
a¤›r geldi ve “Eyüp” flekline dönüflerek yumu-
flad› ve Türkçeleflti. Türkler, ‹stanbul’u kendile-
rine vatan yapan ve bir m›srâ›nda:

“‹mtisâl-i ‘câhidû fi’llâh’ olupdur niyye-
tüm”1

diyen hükümdar Mehmed’e “Fâtih Sultan”
dedikleri gibi, canlar›ndan aziz bildikleri Pey-
gamberlerine ev sâhipli¤i yapm›fl olan (Mih-
mendâr-› Resûl) Hâlid b. Zeyd Ebû Eyyûb’u da
vefâkârl›k ve kadirflinasl›klar› gere¤i, gönül sa-
raylar›ndaki tahta oturtmufllar ve “Eyüp Sul-
tan” diye anm›fllard›r. 

fiimdi size iflte bu Eyüp Sultan’dan ve Eyüp
semtinden herhangi bir flekilde bahseden -ve bu
k›sa süre içinde ulaflabildi¤im- Arapça ve Arap
harfleriyle yaz›lm›fl Türkçe (Osmanl›ca) kitap ve
makalelerin bir listesini arz edece¤im. Tabîîdir
ki, -bafll›kta ifade edildi¤i flekilde- bu bir dene-
me mahiyetindedir; her bir kayna¤›n muhtevâ-
s›n› tan›tacak tarzda genifl anlat›ml› bir bibliyog-
rafya hâlini almas› için zamana ihtiyaç vard›r.

Bu denemeyi takdim ederken çeflitli teknik
zaruretlerin gere¤i olarak eser ad› esas al›nd›; al-
fabetik s›ralamaya riayet edilmeye çal›fl›ld›.
Okuyucunun rahat ulaflabilmesi için kaynakla-
r›n bask› tarihinden sonra cilt ve sayfa numara-
lar› da kaydedilmeye çal›fl›ld›.

Bir Teklif:

Bu çal›flmay› yaparken gördüm ki, Eyüp
Sultan’dan husûsi olarak bahseden Türkçe bir-
kaç eser kaleme al›nm›flt›r, ancak O’nun hakk›n-
da özel olarak ve ilmî bir üslûb ile kaleme al›n-
m›fl Arapça bir esere - bir küçük risâle d›fl›nda-
rastlamad›m. Gerçekten böyle bir eser mevcut
de¤ilse bunun gerçeklefltirilmesi ilim adamlar›-
na bir görev olarak durmakta demektir. Bunun
takip edilmesi de herhalde, en iyi, “Halk’a hiz-
meti Hakk’a ibâdet” düflüncesiyle çal›flarak k›-
vanç verici hizmetlerini  müflahede etti¤imiz
Eyüp Belediyesi’ne yak›fl›r.* Ayr›ca ifade etmeli-
yim ki, böyle bir eser yaln›zca Arapça de¤il bafl-
ka bir yabanc› dilde de -yayg›nl›¤› dolay›s›yla
meselâ ‹ngilizce- yaz›lmal›d›r. Zira, küresellefl-
menin hüküm sürmeye bafllad›¤› bir dünyada
yafl›yoruz. Teknik geliflmeler dünyay› küçült-
müfl, uzaklar› yak›n etmifltir. Turizmi art›rma
çabalar› yan›nda ülkemize özellikle müslüman
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(1) Benim niyetim “Allah
yolunda cihâd ediniz”
emrine uymakt›r.

* Say›n A.T. Arslan’›n bah-
settin¤i minval üzere
çal›flmalar›m›z devam
etmekte. (Yay›nlayan›n
notu)



ülkelerden gelenler Eyüp Sultan’› ziyaret iste¤i
duymakta ve O’nun hakk›nda bildikleri dilde
bir kitap/broflür bulma ihtiyac› hissetmektedir-
ler.
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Eyüpsultan Camii
ve meydan›
(Eyüp Belediye
Arflivinden)
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Ankara Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünden mezun oldu.  Sanatsal Mozaik
Dergisinin Genel Yay›n Yönetmenli¤i’ni ve Yaz› ‹flleri Müdürlü¤ünü yapt›.  Sanat Tarihi alan›nda
40’›n üzerinde araflt›rma ve bilimsel  makalesi mevcut olan Parlar,  çeflitli sempozyumlara kat›ld›.
Sundu¤u bildirilerin  tamam› yay›nland›. “Sikkelerin Sanat Tarihi yönleri” konusunda çal›flma

yapan Parlar’›n bu alanda kitab› da bulunmaktad›r. Halen Yüksek Lisans düzeyinde çal›flmalar›n›
sürdürmektedir.

Gündegül Aç›köney PARLAR

EYÜP ‹NDEKS‹
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‹ndeksin sonunda veya bafl›nda çal›man›n
flekli hakk›nda k›sa bir bilgi vermenin uygun
olaca¤› kan›s›nday›m.

Bu indekste Eyüp Sultan ile igili kültür ve
sanat konular›nda yap›lm›fl Türkçe yay›mlar›n
listesi ç›kar›lmaya çal›fl›lm›flt›r. ‹ndekse flu ana
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bildiri bafll›klar›,  Eyüp Sultan ile ilgili görünmese

de, bu flah›slar›n Eyüp’te gömülü olmalar› nede-
niyle verilen tebli¤ler de indekse  girmifl bulun-
maktad›r. Bunun d›fl›nda, Yay›nevleri ile ansik-
lopediler taranm›fl, Türkiye dahilindeki Üniver-
site,  Araflt›rma Enstitüleriyle  temasa geçilerek
yüksek lisans ve doktora tezleri de tesbit edile-
rek indekse dahil edilmifltir. Ancak bütün bu ti-
tiz çal›flmalara  ra¤men hala ulafl›lam›yan  kay-
naklar olabilece¤i tahmin edilmektedir.

XX. yüzy›l bafllar›nda Eyüp
Kartpostal› (Eyüp Belediye
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‹stanbul’un ilkça¤da bilinen ilk kurulufl ye-
ri, do¤al ve toplumsal yap›n›n belirledi¤i söy-
lencelerden oluflan bir ortamda, Haliç’in biti-
mindeki Eyüp’e yerlefltirilir.

Az say›daki yazarda yer alan bu söylence-
ler, tarihi kaynaklardan çok, "soy yazarlar›na,
anekdotos’lara, kökbilgisel benzerliklere" daya-
l›d›r ve bunlar da, "sözlük yazarlar›yla seçkilere"
konu olur.1

‹lk olarak Byzantionlu Dionysios, Deniz Yo-
luyla Bo¤az2 adl› eserinde, Kent’in ilk kuruldu-
¤u yeri, Haliç’in ucunu flöyle anlat›r: "Denizin
sonu Hypalodes, ‘batakl›k, balç›k’ ad›n› tafl›r.
Çünkü derelerin tafl›d›¤› balç›kl› ve çamurlu ka-
l›nt› burada dibe çöker. Nitekim, kumsal› ne sert
kayal›k ne de kumluktur; tafl›nan birikinti yü-
zünden orada sadece çok küçük tekneler yol ala-
bilir. Ayr› ayr› ak›p gelen iki derenin balç›kl› su-
yu, derelerin a¤z›na kadar ulafl›r ama son ç›k›fl-
ta her iki dere de birleflir, tek bir a¤›z boyunca
körfeze dökülürler. Ortada, güzel otlaklar› olan
balç›klar, sürülerin otlad›¤› verimli çay›rlar var-
d›r. Tanr›, kehanet dan›flan koloni kurucular›n›
yüreklendirirken bu enikleri (dereleri) gösterdi,
flöyle dedi:

Ne mutlu o kutsal kente yerlefleceklere,

Trakya ülkesi k›y›s›na ve Karadeniz’in

girifline yak›n,

Eniklerin ikiz ›s›r›flla boz renkli sular›

yakalad›¤›

(iki derenin boz renkli denizle birleflti¤i), 

Bal›kla geyi¤in ayn› otlaktan beslendi¤i yere.

Bu sözler gerçekten var olan fleyler için söy-
lendi. Nitekim, geyikler, k›fl›n ormanlardan ine-
rek batakl›k sazda otlarlar. Öte yandan bal›klar,
denizi ve dereleri paylaflarak Keras Körfezi’nin
dinginli¤inde saklan›rlar; rehavet içinde ve besili
bedenlerinin tembelli¤iyle s›¤laktaki kökleri yu-
tarlar. Kydaros Deresi bat›dan, Barbyzes kuzey-
den akar. Kimi, Barbyzes’in, Byzas’›n e¤iticisi ol-

du¤unu söyler, kimi Iason ve onun Minyai3 yol-

dafllar›n›n deniz yolculu¤unun k›lavuzu; kimine

göreyse Byzas bir yerli kahramand›r. ‹ki derenin

bir araya gelip karfl› burna tafl›narak yo¤un deni-

ze akt›¤› yerde Semystra’n›n suna¤› vard›r, yer

ad›n› ondan al›r. Semystra, Nais nympha’s›, Ke-

roessa’n›n dad›s›yd›. Io, Zeus’un becerisi ama

Hera’n›n öfkesiyle ine¤e dönüflüp bir s›¤›r sine¤i

taraf›ndan dürtülerek birçok yeri aflt›ktan sonra

iflte bu yere z›plad›, do¤um sanc›s›yla k›vrand›

–çünkü tanr›sal tohumla yüklüydü-, bir k›z çocu-

¤u do¤urdu. Semystra çocu¤a bakt›, onu emzir-

di, besledi, büyüttü. Çocuk, annesinin dönüflü-

münün izini tafl›yordu: aln›nda, her iki yanda

boynuz biçiminde ç›k›nt›lar vard›, bu nedenle

Keroessa, ‘boynuzlu’ ad›n› ald›. Keroessa ve Po-
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Resim 1; Alibeyköy’de bulu-
nan bir askos (N. F›ratl›, op.
cit. flek. 13)

Harita 1; Eyüp s›rtlar›nda
birleflen iki dereyi gösteren
harita, 1803 (‹stanbul    
Haritalar›, Türkiye S›nai
Kalk›nma Bankas› 1990)

1. G. Dagron,
Constantinople imaginaire,
Paris 1984 25. 

2. Anaplous Bosporou (Per
Bosporum Navigatio); II-IV.
yüzy›llar aras›nda yaz›ld›¤›
san›l›yor. Çal›flmam›zda, C.
Wescher, Dionysii Byzantii
de Bospori Navigatione,
Paris 1874 metni temel
al›nm›flt›r. Eserin günümüze
ulaflmas›nda katk›s› olan P.
Gyllius, De Bosporo
Thracio, Lyon 1565 içinde
yer alan metin için bkz. P.
Gyllius, ‹stanbul Bo¤az›,
Latinceden çev. E.
Özbayo¤lu, Eren Yay›nc›l›k,
‹stanbul 2000.

3. Orkhomenos kenti kahra-
man soyundan halk; ancak,
argonautai, ‘Argo gemici-
leri’ yerine de kullan›l›r.



seidon’dan Byzas do¤du, tanr› gibi onurland›r›-
lan Byzas. Byzantion onun taraf›ndan kuruldu.
Semystra adl› yer az kals›n bir kent oluyordu, ko-
loni kurucular› kenti buraya kurmaya karar ver-
mifllerdi ancak kurban atefli yand›¤›nda bir karga
alevlerin aras›ndan kurban›n bir parças›n› kap›p
yükselerek onu Bosporos Burnu’na götürdü. Di-
¤er Hellenler bunu Apollon’un bir iflareti olarak
alg›lad›lar, kargay›, yüksek bir yerden gözlemle-
yen bir çoban›n yönlendirmesiyle verilen iflaretin
gösterdi¤i yere gittiler".

Keras Körfezi’ne (Haliç) akan iki derenin,
Kydaros (Alibey Deresi) ve Barbyzes’in (Kâ¤›t-
hane Deresi) oluflturdu¤u, Haliç’in de and›rd›¤›,
boynuz biçimiyle kent kurmak üzere Trakya k›-
y›lar›na gelen koloni kurucular›n›n tar›ma ve
bal›kç›l›¤a uygun, savunmas› elveriflli koflullar
içeren bir kentin kurulufluyla ilgili söylenceyi
Dionysios bu sözlerle dile getirir. 

Onun ard›ndan, Yaflanan Dünyan›n Co¤raf-
yas›4 yazar› Dionysios da Keroessa’n›n o¤lu, Mega-
ral›lar›n k›lavuz-komutan› Byzas nedeniyle Byzan-
tion ad›n› alan kenti anlat›rken yukar›da al›nt›lad›-
¤›m›z kehaneti, üçüncü dize eksi¤iyle, yineler. 

Uluslar’›n5 yazar›, Byzantionlu Stephanos,
söz konusu kehaneti, Megaral›lar›n Delphoi’dan
ald›klar›n› belirtir ve ikinci dize d›fl›nda, yukar›-
daki dizeleri yineler, ayr›ca, baflka metinlerde
bulunmayan yeni bir dize ekler.

Roma ‹mparatorlu¤u Tarihi’nde6 söylence-
ye yer veren Hesykhios’un kayg›s› "okura inan›-
labilir bir öykü anlatmak"t›r. Hesykhios, Argos-
lular›n Pytiha’dan ald›klar› kehaneti ilettikten
–dizeler Dionysios’unkilerle ayn›d›r-, bir karga-
n›n kurban›n parças›n› Bosporos Burnu’na tafl›-
d›¤›n› ve bunu gören bir boukolos, ‘çoban’dan
dolay› yerin Boukolia ad›n› ald›¤›n› anlatt›ktan
sonra, söylencenin farkl› anlat›mlar›n› dile geti-
rir:  kimine göre, "Nisos’un soyundan olan Me-
garal›lar bu yere Byzas’›n k›lavuzlu¤unda deniz
yoluyla" gelmifl, "kente onun ad› verilmifltir; ki-
mine göreyse Byzas yerli bir nympha olan
Semystra’n›n o¤ludur". Hesykhios, baflka kim-
selerin baflka öyküler anlatt›¤›n› söyledikten
sonra, "ama biz, okura inan›labilir bir öykü an-
latmak istiyoruz, kökeni, Io’ya, Argoslular›n
kral› Inakhos’un k›z›na ba¤lad›¤›m›z bir öykü"
der. Hesykhios’un anlat›m› flöyledir: "Çok say›-
da gözü oldu¤u söylenen Argos, Io’nun bekâre-
tine bekçilik eder ama Zeus k›za âfl›k olunca
Hermes’in bekçiyi yan›ltarak öldürmesini sa¤-
lar, tan›nmamas› için k›z› ine¤e dönüfltürür".
Hesykhios, buna öfkelenen Hera’n›n ine¤in pe-
fline bir s›¤›r sine¤i sald›¤›n›, Io’nun böylece bir-
çok ülkeyi aflarak ard›ndan Bosporos, "inek ge-
çidi; Bo¤az"a ad›n› verdi¤ini anlatt›ktan sonra
flöyle der: "Io, daha sonra iki derenin birleflti¤i
yere geldi, bu yerde oturanlara gelecekle ilgili
çok fley söyledi ve Keroessa’y› do¤urdu; ondan
dolay› yer Keras, ‘boynuz’ ad›n› ald›. Kimine
göre bu ad yerin ürünlerinin bollu¤u nedeniyle
keçi Amaltheia’n›n bolluk boynuzundan kay-
naklan›r". Keroessa’n›n güzellikte Trakya k›zla-
r›n› aflt›¤›n›, Poseidon’un ona âfl›k oldu¤unu, bu
aflktan do¤an erkek çocu¤un Trakyal› nympha
Bizye taraf›ndan büyütüldü¤ü için Byzas ad›n›
ald›¤›n› anlatan Hesykhios, "Bizye, bu gün de
yurttafllar›m›za su sa¤lar"7 der.

Hesykhios, öyküsünün devam›nda, "Byzas,
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Resim 2; Köpekli Artemis,
Silâhtara¤a (‹st. Arke. Müz)

Resim 3; Selene, Silâhtara¤a
(‹stanbul Arkeoloji
Müzeleri)

4. Periegesis tes
Oikoumenes; I-II. yüzy›l
aras›na tarihlenir. G.
Bernherdy, Dionysios
Periegetes (cum commen-
tariis Eusthatii), New York
1974 bas›m› temel
al›nm›flt›r.

5. Ethnika; yer adlar› ve
onlardan türeyen s›fatlar›
içeren –Stephanos gramer
yazar›d›r- eserin, kurulufl
söylenceleri, kökbilgisel
veriler vb konu alan, daha
önce yaz›lm›fl bir eserin
epitome, ‘k›sa özet’i olarak,
VI-X. yüzy›llar aras›nda
yaz›ld›¤› san›l›yor.  

6. Historia Rhomaike te kai
pantodape ya da Khronike
Historia; Asur Bel
krall›¤›ndan Anastasios’un
ölümüne (518) kadar olan
evrensel tarih eseri; Th.
Preger, Scriptores Origines
Constantinopolitanarum,
Leipzig 1901-1907 içinde yer
al›r.



yetiflkin yafla geldi, Trakya da¤lar›nda yaban›l
hayvanlar ve barbarlar aras›nda kald›¤›ndan el-
çiler arac›l›¤›yla yerel liderler taraf›ndan dostlu-
¤a ve ba¤laflmaya davet edildi. Trakya Kral› Me-
lias onu yaban›l bir hayvanla yar›flmaya gönder-
di. Orada üstünlük kazan›p döndü¤ünde, sözü-
nü etti¤im o iki derenin birleflti¤i yerde devirdi-
¤i bo¤ay› tanr›lara kurban ederken ans›z›n bir
kartal gözüktü, kurban›n kalbini kapt›, uçarak
Bo¤az’›n, Khrysopolis’in karfl›s›ndaki burnunun
k›y›s›na kondu" der.

Khrysopolis, günümüzdeki Üsküdar’d›r.
Yazar, bu yerle ilgili bilgi verdikten sonra
Byzas’›n, kuraca¤› kentin planlar›n› yapt›¤›n›,
Poseidon ve Apollon’un yard›m›yla, üstün bir
kusursuzlukla kentin yedi kuleli surunu infla et-
ti¤ini anlat›r: kuleler, öyle yerlefltirilmifllerdir ki
sanki aralar›nda konuflurlar ve yank›lan›rlar.8

Kentin kurulufluna iliflkin söylence, Diony-

sios Byzantios’ta kurulufl yerinin biçimine göre,

-boynuz biçimi söz konusudur- kurguland›ktan

sonra Hesykhios’ta, yeni adlar›n kat›lmas›yla

zenginleflir. Yine Hesykhios’ta geçen, kartal›n,

kurban›n kalbini kap›p Bosporos Burnu’na geti-

rifli de, kentin Constantinus taraf›ndan kuruluflu

s›ras›nda kurgulanan söylencelerde karfl›l›k bu-

lacakt›r.9

Hesykhios’un metni de, hemen hiç de¤iflti-

rilmeksizin –kehanetin son iki dizesi al›nm›flt›r-

Georgios Kodinos’un 1400’lü y›llarda yazd›¤› ‹s-

tanbullular›n Kökenlerine ‹liflkin Y›ll›k Kitab›n-

dan Seçilmifl Metin-

ler’inde yer alacak-

t›r (Bonn 3-6).  

Kökbilgisel ve-
riler de Byzanti-
on’un ilk kuruldu-
¤u yer hakk›nda bi-
ze ›fl›k tutar: Plinius
(4, 46), bu kentin es-
ki ad›n›n Lygos ol-
du¤unu söyler. Bu
ada Lygii, Ligii, Li-

gures gibi ulus adlar›yla,
Lugdunum gibi (sözgeli-
mi Lyon’un Latince ad›
böyledir) kent adlar›na,
sonuçta batakl›k bölgeye
iflaret eder. Byzantion,
Homeros’ta geçen (Ilias,
24, 80) byssos, ‘deniz de-
rinli¤i’ni ça¤r›flt›r›r, -anti-
on da kentin "denizin gi-
riflindeki bekçi" ifllevine
iflaret eder.10 Plinius, bu kentin konumunu an-
latt›¤› bölümde, kaynaklardan edindi¤i bilgiyi,
sözgelimi Paludes, ‘batakl›klar’ ad›n›, bir flekil-
de harmanlam›fl olabilir.

Arkeoloji verilerinin, söylenceleri do¤rular
gözüken yanlar› da yok de¤ildir: ‹stanbul kent
merkezinin kuzeybat›s›nda, Davutpafla Deresi
sekileri, Paflaalan› ve Kotamençe s›rt› gibi bu-
luntu yerlerinde Paleolitik (100.000 y›l) ve Orta
Paleolitik (50-60.000 y›l) yontma tafl aletler gibi,
Alibey ve Kâ¤›thane derelerinin havzas› yak›n-
lar›nda zengin buluntular›n bar›nd›¤›n› göste-
ren izler olmakla11 ve Alibeyköy’de bulunan ar-
kaik bir askos,12 bu dönemden sonraki bir yerle-
flime iflaret etmekle birlikte, derelerin neden ol-
du¤u erozyon tabakalar›n›n oluflumu, bu iki de-
renin denize döküldü¤ü, söylencelerde Semyst-
ra’n›n suna¤› olarak geçen yerdeki  araflt›rmala-
r› güçlefltirir. Oluflumu, M. Özdo¤an’a göre ‹Ö
6.000-5.000 aras›na tarihlenen13 Bo¤az ve dolay›-
s›yla Haliç, böyle bir tabakalaflma sonucu en es-
ki buluntular› içine gömdüyse de, özellikle ‹Ö
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Resim 4; Apollon, Silâh-
tara¤a (‹stanbul arkeoloji
Müzeleri)

Harita 2; Eyüp s›rtlar›nda
birleflen iki dereyi gösteren
harita, J. von Hammer,
Constantinopolis und der
Bosporos, I, Pesth 1882

Harita 3; Eyüp s›rtlar›nda
birleflen iki dereyi gösteren
harita, P. A. Dethier, Der
Posphor und Constan-
tinopel, Kerpen 1873.

7. Günümüzde Vize; suyolu,
Hadrianus (117-138) döne-
minde yap›lm›fl, Kent’e bol
su sa¤lam›flt›r, krfl.
Khronikon Paskhale, Bonn,
I 619.

8. Dio Cassius (75, 5-6),
kuleleri flöyle anlat›r:
"Thrakion Kap›s›’ndan
(olas›l›kla günümüzdeki
Ayasofya Meydan› dolay›)
denize (Haliç) kadar
s›ralanm›fl yedi kule vard›.
Bir kimse...ilk kuleye
yaklafl›p ona do¤ru ba¤›r›r
ya da bir tafl atarsa kule
yank›lan›r, ‘konuflmakla’
kalmaz ikinci kulenin de
ayn› sesi ç›karmas›na neden
olur. Yedi kule, s›rayla, ayn›
fleyi yapar".

9. Constantinus kendine
yeni bir baflkent ararken
Khalkedon’a (Kad›köy)
gelip inflaata bafllay›nca kar-
tallar›n uçarak iflçilerin
ellerinden halatlar› (kimine
göre tafllar›) kapt›klar› ve
bo¤az› aflt›ktan sonra
yak›ndaki Byzantion’a
tafl›d›klar› görülür. Bu
birkaç kez tekrarlan›nca
olanlar imparatora bildirilir.
Constantinus bizzat
Byzantion’a gelir, yeri
inceler, onaylar, fikrini
de¤ifltirir ve tanr›sal iflarete
uyarak iflçileri buraya
nakleder ve büyük bir
çabayla ad›n› verdi¤i kenti
kurar (Kedrenos, Bonn, I
496; Zonaras, Bonn, III 13-
14).

10. G. Semerano, Le Origini
della Cultura Europea,
Dizionari Etimologici, II,
Firenze 1994, sv Byzantion.
Byzantion ad›n›n Byzas ya



III-II. binden bafllayarak yo¤unlaflan göç hare-
ketleri, bilindi¤i gibi, ‹Ö 658’de, günümüzde
Topkap› Saray›’n›n kapsad›¤› alanda, yani kar-
gan›n, Byzas’›n kurban›n›n bir parças›n› kap›p
getirdi¤i yerde, Byzantion kentinin kurulmas›y-
la sonuçlan›r. Kurban›n kesildi¤i, iki derenin
birleflti¤i yerin yak›n›ndaki Silâhtara¤a’daysa,
1949 y›l›nda, bir inflaat s›ras›nda ortaya ç›kan
buluntular bir Byzantion iflli¤i ürünü olan kö-
pekli Artemis, uçuflan eflarpl› Selene (kimine gö-
re Nike) ve Apollon gibi iyi korunmufl Prokon-
nesos (Marmara Adas›) mermeri heykellerle alt-
m›fl kadar parça yan›nda Bo¤az kökenli (kimine
göre Bak›rköy köfeki) gri siyah kalkerden y›lan
bacakl› dev heykellerinden oluflur. Bütün halin-
de gigantomakhia, ‘devler savafl›’ olarak yorum-
lanan yap›tlar, buluntu yeri olan yap›dan farkl›
tarihlere aittir –tarihlendirme Marcus Aurelius
döneminden (120-180) III. yüzy›l›n ikinci yar›s›-
na uzan›r- ve Semystra’nin kutsal suna¤›na gön-
derme yapan bir nymphaion, ‘an›t çeflme’ olarak
da yorumlan›r.14

Eyüp, ilkça¤›n son dönemlerinde de dini
yap›lar›yla sivrilir. Sur d›fl›nda olan semt, bu dö-
nemde, ‘Kosmas’ patronymikos’undan15 kay-
naklanan ‘Kosmidion’ ad›yla an›ld›. Roma’da,
III. yüzy›l sonunda din flehidi olan iki hekim,
Kosmas’la Damianos, hastalar›n› karfl›l›k alma-
dan tedavi ettiklerinden anargyroi, ‘paras›z’

azizler olarak tan›nm›fllard› ve onlara adanan al-
t› kilise içinde en ünlüsü Eyüp’te, Theodosius
döneminde, V. yüzy›l›n ortas›nda yap›lan kili-
seydi. Avar ak›n›nda zarar gören dini yap›, XI.
yüzy›lda, Psellos’un anlatt›¤› flekilde (IV 31) ye-
nilenip büyütülmüfltü: "(IV. Mikhael), dini yap›-
lar için olan iflgücü ve masrafta kendinden önce-
ki imparatorlar› aflarak, yap›n›n çevresini genifl-
letti, duvarla çevirdi, yeni binalar ekledi, kutsal
bir asketerion, ‘manast›r’ ortaya ç›kard›. Ölçüle-
rindeki uyum, yap›y› k›yaslanmaz bir güzelli¤e
erifltirdi: zemini ve duvarlar› en de¤erli mermer-
lerle kaplad›, tüm kiliseyi alt›n yald›z mozaik ve
fresklerle parlatt›, hieron’u canl›ym›fl gibi gözü-
ken tasvirlerle donatt›. Yine, bu kiliseye güzel
banyolar, bol su, görkemli çimenlikler ve göze
hofl görünen ne varsa ekledi". 

H›ristiyan hac›lar›n ziyaret yeri olan kilise-
ye gelen Rus hac›lardan kimi, Kosmas ve Dami-
anos’un baz› kutsal kal›nt›lar›n›n kilisede, kafa-
taslar›n›n Danyal Peygamber manast›r›nda bu-
lundu¤unu; kimi de kafataslar›n› alt›n kapl› ola-
rak kilisede gördü¤ünü anlat›r.  Ziyaret tarihle-
rinden –1350 ve 1434- kilisenin ‹stanbul’un al›n›-
fl›na yak›n bir tarihte, yerinde oldu¤u anlafl›l›r.16

Çevresiyle birlikte tarih sahnesine kutsal-
dinsel bir merkez olarak ç›kan Eyüp, Fatih Sul-
tan Mehmet’in Kent’i al›fl›ndan bu yana da,
Eyüpsultan Türbesi ve k›l›ç kuflanma törenleri
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Resim 5; Y›lan bafllar›, Silâh-
tara¤a (‹stanbul Arkeoloji
Müzeleri)

Resim 6; Dev bafl›, Silâh-
tara¤a (‹stanbul Arkeoloji
Müzeleri)

da byzia’dan kaynaklan-
mad›¤›n› söyleyen
Semerano, byssos’un
Akadca ve Sümerce köke-
nine kadar ulafl›r.

11. TAY, Türkiye Arkeolojik
Yerleflmeleri, I, Ege
Yay›nlar›, ‹stanbul 1996,
"Kemerburgaz Yöresi".

12. N. F›ratl›, "New
Discoveries Concerning the
First Settlement of Ancient
‹stanbul-Byzantion",
Proceedings of the Xth
International Congress of
Classical Archeology, 572. 

13. Bkz. E. Özbayo¤lu, The
Princely Islands Survey,
Late Antiquity Research
Group, London 2001, 1.

14. N. De Chaisemartin-E.
Örgen, Les documents
sculptés de Silahtara¤a,
Paris 1984. S.Eyice,
"Eyüpsultan Semtinde Tarih
ve Sanat Tarihi", II.
Eyüpsultan Sempozyumu,
Tebli¤ler, 8-10 May›s 1998,
Eyüp Belediyesi, 14. Eyice,
ilkça¤ buluntular›n›
anlat›rken "Silâhtara¤a elek-
trik fabrikas›n›n arkas›ndaki
Silivri tepesinin zirvesinde
1941-42 y›llar›nda baz› eski
yap› kal›nt›lar›na rast-
lad›¤›m› hat›rl›yorum" der.  

15. Baba –bu durumda
kilise büyü¤ü- ad›ndan
türeyen ad ya da soyad›.

16. Itinéraries Russes en
Orient, Frans›zca çev. de
Khitrowo, Genevre 1889,
163; 233.

17. C. Kafadar, "Eyüp’te
K›l›ç Kuflanma Törenleri",
Eyüp: Dün/Bugün, Tarih
Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹stan-
bul 1994, 51.

18. Der Bosphor und
Constantinopel, Kerpen
1873, V.

19. P. Gyllius, ‹stanbul’un
Tarihi Eserleri, Latinceden
çev. E. Özbayo¤lu, Eren
Yay›nc›l›k, ‹stanbul 1997, IV
4. 



nedeniyle, "en kutsal mekân", "en önemli ziyaret
mahalli" olur, "tören-merasim-ziyaret takvimin-
de ve haritas›nda" en kutsal rolü üstlenir.17

P.A. Dethier, sultanlar›n tahta ç›k›fl töreni
olan k›l›ç kuflanmas›, ard›ndan tören alay› eflli-
¤inde halk›n alk›fllar› aras›nda Saray’a gelmesi-
nin, eski bir gelenekten, Roma legio’lar›n›n
Eyüp s›rtlar›nda yer alan genifl düzlükte impe-
rator’u kalkanlar üstünde yükseltme töreninden
esinlendi¤ini söyler ve Hebdomon ad›yla an›lan
saray›n imparatorlar›n taç giyme salonu oldu-
¤unu anlat›r.18 Dethier, kuflkusuz, Hebdo-
mon’un, Blakhernai semtine hâkim bir tepede,
yani Eyüp yak›nlar›nda bulundu¤unu söyleyen
P. Gyllius’un19 saptamas›ndan yola ç›km›flt›. As-
l›nda, Gyllius’tan 1800’lerin sonuna kadar yak-
lafl›k üç yüz y›l, yani Al. van Millingen’in,20 "ye-
dinci" anlam›ndaki Hebdomon’u, Kent’ten yedi
mil uzaktaki Makriköy (Bak›rköy) olarak tan›m-
lamas›na kadar, saptama geçerlili¤ini korumufl-
tu. Hebdomon’daki düzlük olan Kampos’ta
–Roma’daki Campus Martius karfl›l›¤›d›r-, Ro-
ma gelene¤ine uyarak kalkanlar üstünde yük-
seltilen imperator’lar için törenler yap›lm›flt›:
Valens (364)21, Arcadius (383), Honorius (393),
II. Theodosius (402), Marcianus (450), I. Leon

(457), Zenon (474), Basiliskos (475), Maurikios
(582), Phokas (602), Isaurial› Leon (717), Ermeni
Leon (813), Nikephoros Phokas (963).22

Kampos (günümüzde Veliefendi Hipodro-
mu’nun bulundu¤u düzlük), Trakya birlikleriy-
le, seçme birlikler olan Theodosianos’lar›n top-
land›¤› ve talim yapt›¤› askeri alan olmas› ya-
n›nda, imperator’lar için düzenlenen tören alay-
lar›n›n da bafllang›ç noktas›yd›. Alay, buradan
yola ç›karak Alt›n Kap›’dan Kent’e girer, alk›fllar
aras›nda senatoya, sonraki y›llarda da Ayasof-
ya’ya gelirdi. 

Bir Roma zafer alay› töreni Zonaras (Anna-
les, ‘Y›ll›klar’, 7, 22) taraf›ndan flöyle anlat›l›r:
"Triumphum, ‘zafer’ olarak nitelendirilebilecek
bir baflar› kazan›ld›¤›nda komutan askerleri ta-
raf›ndan hemen triumphator olarak selâmlan›r
ve fasces, ‘baltaya sar›l› k›rbaç demeti’ üstüne
defne dallar› ba¤layarak kente bildirmek üzere
onlar› habercilere teslim eder... Zafer giysilerini
kufland›ktan sonra kolça¤›n› –bir tür nazarl›kt›r-
takar, bafl›nda defne dal›ndan tac›, sa¤ elinde yi-
ne defne dal›ndan çelengiyle halk› toplar, onla-
ra birliklerini över, ödül ve niflan da¤›t›r...Bu tö-
renlerden sonra gelip arabas›na biner. Bu, yar›fl-
larda ya da savafllarda kullan›lan arabalardan
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Resim 7; Silâhtara¤a bulun-
tular› toplu halde (‹stanbul
Arkeoloji Müzeleri)

20. Byzantine
Constantinople, The Walls,
Londra 1899, 316-341. Bkz.
R. Janin, Constantinople
Byzantine, Paris 1964, 447.

21. Krfl. Ammianus
Marcellinus (26, 4, 3):
"(Valentinianus, kardefli)
Valens’i, d›fl mahallede
(Hebdomon), herkesin
onay›yla, imparator ilân
etti".

22. Janin, ibid.; R.
Demangel, Contribution a la
topographie de
l’Hebdomon, Paris 1945, 5-
7. G. Ostrogorsky, Bizans
Devleti Tarihi, Almancadan
çev. F. Ifl›ltan, TTK Ankara
1981, 56’da,  "I. Leon, her
halde tac› ‹stanbul
patri¤inin eliyle giyen ilk
imparatordur. Onun o
kadar mutaass›p h›ristiyan
olan saleflerinin hepsi de,
eski Roma gelene¤ine
uyarak tac› yüksek bir
askerî veya sivil memurun
elinden giymek, kalkan
üstünde yükseltilmek, ordu,
halk ve senato taraf›ndan
alk›fllanmakla yetinmifllerdi"
der. 



de¤ildir, yuvarlak kule biçimindedir. Varsa, ço-
cuklar›ndan baz›lar›n› yan›na al›r... Arabaya,
elindeki süslemeli de¤erli tac› triumphator’un
bafl›n›n üstünde tutan resmi bir köle de biner ve
s›k s›k "Arkana bak!" der. Bu da,  "ölümlü oldu-
¤unu unutma, geri kalan y›llar›na bak, flimdiki
iyi talihine kan›p kibirlenme" anlam›na ge-
lir...Arabaya bir ç›ng›rakla bir de kamç› ba¤lan-
m›flt›r. Bunlar da bir gün talihin ona yüz çevire-
bilece¤ine ve kamç›lan›p ölüme gidebilece¤ine
iflaret ederler...Böylece kente girilir. Alay›n
önünde ganimetler, fethedilen kale, kent, da¤,
›rmak, göl, deniz gibi herfleyin simgeleri tafl›n›r".   

Hebdomon (Bak›rköy), baz›s› taç giyme sa-
lonu olan saraylar›yla ve tören alay›n›n haz›rla-
narak yola ç›kt›¤› Kampos’uyla, imparatorlar›n
ikinci konutlar›n›n bulundu¤u yerdi. Balkanlar-
dan gelen ak›nlardan zarar görüp zamanla bu
ifllevini yitirdi. Eyüp -k›l›ç kuflanan ilk sultan›n
kim oldu¤u tart›fl›lsa da -son sultan›n 3 Temmuz
1918’de Eyüp’te tahta ç›kan Vahdettin oldu¤u
biliniyor- bir dönem böyle bir ifllev üstlendi;
Semystra’n›n kutsal suna¤›, Kosmas ve Dami-
anos’un ayazmal› kilisesi ve Eyüp Ensari’nin, fli-
fal› suyuyla birlikte türbesinin bulundu¤u yer
olarak tarihinin her döneminde en önemli ziya-
ret yeri olmay› baflard›.
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Prof. Dr. ‹lber ORTAYLI

1947 y›l›nda do¤du. Siyasal Bilgiler Fakültesi (1969) ile Dil Tarih Co¤rafya Fakültesi Tarih
bölümünü bitirdi. Master çal›flmas›n› Chicago Üniversitesi’nde Prof. Halil ‹nalc›k ile yapt›.
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makaleler yay›nlad›. Siyasal Bilgiler Fakültesin’nde ‹dare Tarihi Bilim Dal› Baflkan› olarak görev
yapt›. Halen Galatasaray Üniversitesi’nde ö¤retim üyesi olarak görev yapmakta olan

‹lber Ortayl›, Uluslar Aras› Osmanl› Etütleri Komitesi yönetim kurul üyesi
ve Avrupa ‹ronoloji Cemiyeti üyesidir.

EYÜBDE B‹R TÜRBE; 

SULTAN V. MEHMED REfiAD
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Sultan V. Mehmed Reflad dokuz y›l Osman-
l› taht›nda kald›; daha çok Avrupal› meflrutî bir
monark, bunlar›n içinde de idareye en uzak ve
sembolik yetkili birisi olarak  de¤erlendirilmeli-
dir. Kendinden önceki kudretli hakan›n karalt›-
s› alt›nda bir güçlü kiflilik çizemeyece¤i gibi; ‹t-
tihad Tedakki ricalinin devlek hayat›ndaki tec-
rübesizli¤i ve fakat hakana karfl› tahfif edici na-
zar ve komiteci tav›rlar› onu zor bir yola sok-
mufltur. Harbin s›k›nt›lar›n› gören ve paylaflmak
zorunda kalan bir hükümdard›r.  Her fleyden
önemlisi tahta yafll› ve hasta bir padiflah olarak
cülus etmifltir. Cülusu ecdad› gibi Topkap›’da
Babüs’saade önündeki alt›n tahta de¤il, Harbiye
Nezareti’nde oldu. Bu da bir ananesizlik ve
skandald›. V. Mehmed saltanat›na tats›z bir bi-
çinde bafllam›flt›. Universal Roma ‹mparatorluk-
lar›n›n sonuncusu olan Osmanl› ‹mparatorlu¤u
bu dönemi ve son imparator kiflili¤ini II. Abdül-
hamid’le kapatm›flt›r. Demokratik olmayan bir
ortamda V. Mehmed Reflad son meflrutî impara-
tor olarak, saltanat›n y›k›m›na haz›rlanmakta-
d›r. Padiflah tahta geçtikten sonra ‹mparatorluk
Rumeli’de Balkan Harbi facias›n› yaflayacakt›r.
Edirne dahi zor elde kalacakt›r. Akdeniz adalar›

elden ç›kacakt›r. ve Trablusgarb Savafl›’yla Afri-
ka’daki hakimiyet sona ermifltir. V. Mehmed Re-
flad bu facialar› yaflayan ve darbeyi atlatamayan
bir Türk milletinin bafl›ndad›r ve flemdi Birinci
Büyük Harb’e girerken kimse ne ona, ne de di-
¤er devlet organlar›na da›flmam›flt›r. Ondan is-
tenen halife olarak “sancak-› flerif’in aç›lmas› ve
Müslümanlar› cihada davettir. Müslümanlar›n
ço¤u gelmemiflti. Bu sükût-u hayali de milletle
yaflayacakt›r. Ama vatan›n savunuldu¤u Ça-
nakkale’de, Kafkas’ta o da herkes gibi vatanse-
verlik düzeyine ulaflan bir milletin ferdi ve tem-
silcisi olmakla gurur duyacakt›r. Muhtemelen
kendi karakterine uymamakla beraber, Çanak-
kale’deki askerler için kalene al›nan bir fliire bu
nedenle imza atm›flt›r. Tabii y›k›m› ve Arabis-
tandaki çöküntüyü de gözlemifltir ve kalbi da-
yanmam›flt›r. Büyük biraderi Hakan-›Sab›k II.
Abdülhamid’in ard›ndan dünyay› terk etmifltir.
Küçük biraderi VI. Mehmed Vahdeddin uçak-
larla bombalanan bir payitahtta k›l›ç kuflanm›fl-
t›r. ‹ngilizler bu törenin hat›r›na  o gün bombar-
d›man› kesmifltir. Hakan da bunu öngörmüfl ve
Almanlar› protesto eder, ve ingilizlere bir sem-
pati ifade ededcesine “Bugün bombard›man›
keseceklerdir.” demiflti.

Dünya kar›flm›flt›. Cihan Harbi’nin prova
mekanlar›ndan biri Osmanl› memaliki, hatta
Türk anavat›n›yd›. Dönemin politik çekiflmeleri
ihanete kadar uzanabilirdi. uzand› da. Devlet
teflkilat› modernlefliyordu, ama partizanl›k,
usulsüzlük, anane düflmanl›¤›yla birlikte yap›l›-
yordu. Sorgusuz sualsiz paflalar›n rütbeleri yüz-
bafl›l›¤a kadar indiriliyor, subaylar kadro d›fl› b›-
rak›l›yordu. Alayl› diye cahillerin yan›nda baz›
tecrübeli ola¤anüstü kabiliyete eski komutanlar-
da at›l›yordu. Unutmayal›m Yunan muharebe-
lerinin flehidi Abdülezel paflam›z da alayl› tak›-
m›ndand›. Gülünç ve hazin olan taraf; rütbesi
indirilen bu zabitler iyi yetiflti¤inden baz›lar› yi-
ne pafla oldular. Cevat Pafla gibi baz› tensikata
yeniden pafla olacak ve u¤rayanlar Cihan harbi
felaketinde yeniden  hizmete ça¤r›lacakt›. Bütün
bu ortamda padiflah hiçbir fleye müdühele etme-
di, edemedi. Oysa bu afl›r› infiradc›l›k ve çekin-
me meflrutî rejimle de ba¤daflmazd›. Her fleyi

Resim 1; Sultan Reflat’›n
k›l›ç kuflanma merasimi.
(Eyüp Belediye arflivinden)

Resim 2; Sultan V. Mehmed
Reflad (Türk Meflhurlar›
Ansk., ‹. A. Gövsa, s. 243)

Resim 3; Sultan Reflat’›n
türbesi ve yan›nda
yapt›rd›¤› kendi ad›n›
tafl›yan ‹lkokul (Eyüp
Belediye arflivinden)
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idare eden büyük biraderin devrinden, saraya
gelen kararnameyi imzalamak için telaflla sofra-
dan kalk›p kofluflan küçük biraderin padiflahl›¤›
gelmiflti. Küçük birader II. Meflrutiyet’in ilan›n-
dan sonraki son veliahdl›k y›l›nda dahi olmaya-
cak fleylere alk›fl tutmufltu. Niyazi Bey’in hürri-
yet geyi¤ini çoluk çocuk ve iflsiz tak›m›yla gidip
ziyaret eden veliahd-› saltanat›, padiflah hayli
hüzünle sözde istihza etmifl olmal›d›r. Bu kadar
itaatkar karakter ve tavra ra¤men; ittihatç›lar
onu “bunak” diye istihza ettiler, de¤ildi. Cahil
diye tan›tt›lar, bildi¤inin fark›na bile varamad›-
lar. Halk onu sevdi, ama bu sayg›dan çok salt
sevgiydi. Osmanl› padiflah› gibi cihanflumul im-
parator tipi bu milletin ufuklar›ndan silinmifl,
tarihe gömülmüfltü...

Padiflah Haziran 1916’da Rumeli seyahatine
bafllad›. Ayaklanan Arnavutluk, padiflah› s›cak
bir muhabbet ve hürmetle karfl›lad›. Meflrutiyet
sarhofllu¤u çabuk geçti: Kompartmanlar halinde
universal bir imparatorlu¤u teflkil eden Osman-
l› milletlerinin vatandafll›k toplumunu meydana
getirmesi mümkün de¤ildi. Hiçbir yerde  hiçbir
toplum  böyle ortak bir ideal ve kimlik etraf›nda
toplanamazd› ve toplanmam›flt›r. Nitekim 29
eylül 1911’de ‹talya Trablusganb’a ve Bingazi’ye
sald›rd›. Donanmalar›n› durduracak bir donan-
mam›z yoktu ama k›y›dan içeri bir ad›m atama-
d›lar. Libya halk›n›n genç, fakat harb sanat›n› bi-
lir subaylar öncülü¤ünde (Fethi Enver, Mustafa
Kemal) bu sald›r›y› durdurdu¤u anlafl›l›yor.
gerçekte ‹talya da 1930’lara kadar Libya’ya ra-
hatça yerleflemedi. 1912’de Rodos’u ‹talya rahat-
ça iflgal etti. 15 Ekim 1912’de Ufli Antlaflmas› ile
‹talya Trablusgarb’› (Libya) ald› ve adalar› ise
terketmedi; bafllayan Balkan Harbi bu boflalma
projesini geciktirdi ve maalesef Oniki Adalar bir
daha yurda dönemedi.

Devrin sadrazamlar›ndan Hakk› Pafla idare
hukuku profesörüdür. 3 Temmuz 1910 tarihli
“Kiliseler kanunu” ile adeta ittifak› mümkün ol-
mayan Balkan halklar›n›n ilk ve son defa bir ara-
ya gelmelerine sebeb oldu denebilir. II. Abdül-
hamid’in “divide et impere”ile hep birbirine dü-
flürdü¤ü Balkan devletçikleri karfl› karfl›ya de¤il

biraraya geldiler. Libya
da oldu¤u gibi burada
da gaflet vard›. Balkan-
lardan tecrübeli birlik-
ler çekilmiflti. Bütün bu
ifllemleri V. Mehmed
Reflad önlemek, itiraz
etmek durumunda de-
¤ildir. 1909’un feci
hal’olay› onu ihtiyata
sevkediyordu. Balkan
Savafl’›nda Mahmud
fievket Pafla komuta et-
mesi gereken mevkii
be¤enmedi reddetti,
Selanik Kolordu Ko-
mutan› Tahsin Pafla
flehri  silah atmadan
teslim etti. Ordu da halâskaran ittihadc›, kavga-
c›, tecrübesiz, küçük rütbeli zabitler, assubaylar
ve yeni neferler ile yaflanmamas› gereken bir ye-
nilgi silsilesi bafllad›. Bununla beraber iskodra
Komutan› R›za Pafla, Yanya Komutan› ve Edirne
komutan› fiükrü Pafla gibileri eski bir ordunun
kahraman ve bilgili komutanlar› oldu¤unu gös-
tererek bu faciada yüz a¤artt›lar. Balkan bozgu-
nu alt› ay içinde Rumeli’deki anavatan›n kayb›-
d›r. Menfî etkileri flu ana kadar devam etmekte-
dir. Rumeli’nin kayb› az›nl›k türk sorunuyla bafl
bafla kalan ve bunu çözemeyen bat› devletleri
ile etkisini sürdürüyor. Rumeli’deki vatan›n
kayb› Türkçülük, ‹slamc›l›k yan›nda, kabahati
‹slami gericilikte(!) arayan ideoloji ve görüflleri
de ortaya ç›kard›. Millet tarihine ve kendine gü-
venini kaybetti ve kimlik bunal›m› bafllad›. Bal-
kan savafl›’nda ihanet ve politika rol oynad›. So-
nunda Bâb-› Âli bask›n›yla diktatorya dönemi
de bafllad›, daha do¤rusu yo¤unlaflt›.

Mahmud fievket Pafla yeni dönemin sadra-
zam› ve Harbiye Naz›r›yd›. Hat›rat› yay›nlan-
m›flt›r. Aç›kça görülüyor ki ‹ttihat Terakki’nin
entrikalar›ndan o da flikayet ediyordu. Daha fe-
cii paflaya yap›lacak suikasti, ‹stanbul muhaf›z›
Cemal (Pafla) duymufltu, biliyordu, ses ç›karma-
d›. Sokullu Mehmed Pafla’dan sonra bir sadra-
zam suikastle ortadan kalkt›. Yeni idam ve ma-

Resim 4; Sultan Reflat
Türbesi (Eyüp Belediye
arflivinden)



sumlar›n cezaland›n›lmas› ve sürgünü için ve-
siyle oldu. Meflum Cihan Savafl›’na girildi, me-
leksima padiflah›n haberi olmad›. Sultan Reflad
ad›, yap›lan istikraz ve Y›ld›z mevcut alt›n›n
meskükata çevrilmesinden dolay› bugüne kadar
en çok yaflayan isimdir. Her okul, al›nan z›rhl›,
yeni kurulan Balkan göçmeni köyleri Refladiye
ad›n› tafl›yor. Hukuk ve vekar›n› zedeledikleri
sevimli padiflah›n ad›n› bu flekilde flereflendiri-
yorlard›. Osmanl› sadrazam›n›n yalan söyleme-
si siyaset cezas›n›n gere¤iydi. Oysa meflrutî
devletde dahi olmayacak fleyi padiflahtan baz›
umuru gizleme emrini Mahmud fievket Pafla
vermifltir. Bu bir skandald›. 11 Haziran 1913 su-
ikast›n›n  arkas›nda ‹ngiltere  oldu¤u anlafl›lm›fl-
t›r. “‹tiraf etmeli ki Mahmud fievket Pafla sada-
rette kalsa  I. Cihan Savafl›’na palas pand›ras gir-
mezdik ve Arablarla da daha çat›flmas›z bir po-
litika güdülebilirdi” hükmüne kat›l›yoruz. (Öz-
tuna Cilt 1 sh. 646). Bu dönemde bürokrasi mo-
dernleflti, ordu modernlefltirildi. E¤itim  derece-
si artt›. Bunlarda olumlu geliflmelerdir.

Sultan II. Abdülhamid bilinçli  ve tahtda
kald›kça Türkçü a¤›rl›kl› bir islamc› politika güt-
müfltü. Bu politika Cava’da, Hind’de ve Rus-
ya’da oldu¤undan güçlü görünüyordu. Sultan
V. Mehmed Reflad’›n böyle bir politikay› yönete-
cek gücü yoktu. ‹ttihatc›lar onun ad›na Türkçü
bir politika güttüler. Padiflah›n babacan sima›
alemin dört bir yan›ndaki koloni müslümanlar›-
na huzur ve ümit verdi. Felaketi harbler milletin
birlik bilincini, Türklü¤ü biledi. Dahilde ananeyi

y›kan ‹ttihadc›lar, haricde Türklük fluurunu art-
t›rd›, padiflah›n ismi de yüceldi. ‹ttihad Terak-
ki’nin türkçülü¤ü, beceriksizlikleri ve öngörülen
ittihad-› anas›r politikas›n›n iflas› k›smen bizim
hatam›z, k›smen Türkiye’yi bölmek isteyen kuv-
vetlerin tezgahlad›klar› savaflta artm›flt›r. So-
nunda Birinci Cihan Savafl›’nda cephelerde flehit
düflen, 1920-22’de anavatan› savunulan Anado-
lu ve Rumeli’nin çilekefl Türkleri olmufltur.

Sultan Reflad gençli¤inde sar›fl›n yak›fl›kl›
bir flehzadeydi. Yaflland›kça kilo ald›. Müzmin
hastal›klar› artt›. Bacaklar› k›sayd›, zor yürür ol-
du. D›flardan hekimler getirilerek tedavi edili-
yordu. ‹ttihat Terakki ve soltas›ndan utan›lacak
derecede çekindi. O  y›l Damat Salih Pafla’y› ‹tti-
hatc›lar Mahmud fievket Pafla davas›nda suikast
ile itham ettiler. Kurtarmaya cesaret edemedi.
Ye¤eni sultan›n beddualar›n›  ald›. Dokuz y›l iki
ayl›k saltanat›nda babas› Abdülmecid Han hiç
idam cezas›n› tasdik etmedi¤i halde, o istemedi-
¤i idam cezalar›n› tasdik etti.  Devrinde harb s›-
k›nt›yla devam ederken kendisinden biraz önce
vefat eden II. Abdülhamid Han’›n cenazisini
u¤urayan halk; bilhassa kad›nlar “bizi doyurup,
gönendiren padiflah›m›z, bizi b›rak›p nereye ne-
reye gidiyorsun” diye feryadla u¤urlad›lar. ‹tti-
hatc›lar son zamanlarda hakan-› sab›k› karalan-
maktan vazgeçtiler, hâtta Beylerbeyi Saray›’nda
d›fl politika müflaveresine gittikleri biliniyor.
Hiçbiri tahtdaki padiflaha hiçbir fley sormazd›
oysa...

Befl vakit namaz ve ibadetindeydi. Harem-
de a¤alar›n protokol derecesini azaltt›; Saraya
ait hat›ratdan anlafl›lan o ki harem halk›n›n e¤i-
timine de önem veriyordu. Tasarrufa riayet
ederdi. Rumeli gezisinden önce veliaht dairesini
tefrifl ve tamirat talebini “param›z yok flimdi”
diye reddetmiflti. Harb içinde sarayl›lar bulgur
pilav›yla doyarlard›; flikayet etsede buna riayet
ederdi. Ama ülkede harp zenginlerinin vurgunu
bu görünümle tezat teflkil ediyordu. Ananeye ri-
ayet ederdi. Ali Fuat Bey (Türkgeldi), Damat
Enver Pafla ile yedi¤i yemekten sonra; “flu Enver
Pafla dediklerine bak›n, bamya ile su içti”diye is-
tihza etti¤ini kaydeder.
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Resim 5; Sultan Reflattürbe-
sinin haziresinde bulunan
hanedan mensuplar›na ait
mezarlar (Eyüp Belediye ar-
flivinden)
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Sultan Mehmed Reflad Han’›n cahil oldu¤u
propagandas› yay›lm›flt›r. De¤ildir. Güzel hatt›
vard›. Bohepal maharanas› kendisini ziyaret et-
ti¤inde Farsça konuflmufltur. Ömür boyu baz›
Farsça metinleri okumufl, Mesnevî üstadlar›n›
dinlemifl, güzel dili ilk defa bu flekilde kullan-
mak nasib olmufltu. 4 Temmuz 1917’de bozgunu
görüyordu. Ama feci sonuç henüz ortada yoktu.
Görmeden bu dünyadan ayr›ld›. Eyüb’de (bu
bedelde tek padiflah türbesidir) daha önce tür-
besi yap›lm›flt›. Vasiyyeti gere¤i yan›na bir ilko-
kul da yap›ld›. Ve Zenbilli Ali Efendi’nin Zey-
rek’teki türbesi gibi o da çocuk sesleri aras›nda
son uykusunu uyuyor.



Prof. Dr. Bekir KARLI⁄A
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‹stanbul Yüksek ‹slam Enstitüsü’nü bitirdi. Ayr›ca ‹stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe
Bölümünden mezun oldu ve burada haz›rlad›¤› “‹slam Kaynaklar›yla ve Filozoflar› Ifl›¤›nda

Pythagoras ve Pre -Sokratik Filozoflar” bafll›kl› teziyle Felsefe Doktoru ünvan›n› ald›. 
1983 y›l›nda Marmara Üniversitesi ‹lahiyat Fakültesi ‹slam Felsefesi Anabilim dal› ö¤retim üyesi
olan Bekir Karl›¤a, 1993 y›l›ndan beri Fesefe ve Din Bilimleri Bölümü baflkan›d›r. Telif tercüme

k›rk›n üzerinde eseri bulunan Bekir Karl›¤a bir y›l süreyle Paris’te ‹slam Düflüncesinin Bat›
Düflüncesine Etkileri konusunda araflt›rmalar yapm›fl, muhtelif Avrupa ve ‹slam ülkelerinde konfer-

anslar ve dersler vermifltir. Avrupa Birli¤i taraf›ndan düzenlenen bir çok akedemik toplant›ya
Türkiyeyi temsilen davet edilmifl kendisi de de¤iflik uluslar aras› toplant›lar düzenlemifltir. 

AL‹ KUfiÇU

(Mevlânâ Alâeddîn ibn Alî ibn

Muhammed Kuflcî, öl.1470)



Ulu¤ Bey’in do¤anc›s› Mehmed’in o¤lu ol-
du¤u için kendisine "Kuflçu" lakab› verilmifl
olan ve k›saca "Ali Kuflçu" diye an›lan büyük
Türk düflünür ve bilgini, Semerkand’da dünya-
ya gelmifltir. Do¤um tarihi tam olarak bilinme-
mektedir. Devrin seçkin bilim adamlar›ndan
ders alm›fl, Kâd› zâde-i Rûmî, Ulu¤ Bey ve ⁄›yâ-
süddîn Çemflîd’in hem ö¤rencisi, hem de mesai
arkadafl› olmufltur. Ulu¤ Bey’in çevresinde bu-
lundu¤u s›rada, ona ve Kâd› zâde’ye haber ver-
meden gizlice  Kirmân’a gitmifl, burada Nasî-
reddîn et-Tûsî’nin ö¤rencilerinden ders alm›flt›r.
Tûsî’nin ünlü "Tecrîdü’l-Kelâm" isimli eserine
flerhini burada kaleme alarak yörenin valisi Ebu
Saîd Hân’a takdim etmifltir. Bir süre sonra yeni-
den Semerkand’e dönen Ali Kuflçu, Ulu¤ Bey’in
önderli¤inde yap›lan rasad faaliyetlerinde
önemli görevler alm›fl, Kâd› zâde-i Rûmî’nin ve-
fat› üzerine rasadhânenin yönetimini üstlenmifl
ve "Zîc-i  Gürgânî", ya da "Zîc-i Ulu¤ Beg" diye
flöhret bulmufl olan ünlü Zîc’i tamamlam›flt›r. 

Kâtip Çelebî bu Zîc’in haz›rlan›fl› ile ilgili flu
bilgileri vermektedir: "fiahrûh’un o¤lu Muham-
med (Ulu¤ Bey), milletin iflini üstlenmenin zih-
nini da¤›tt›¤›ndan ve çal›flmaya az zaman ay›r-
mak durumunda kald›¤›ndan dolay› mazur sa-
y›l›rsa da, gücünü; daha çok kemâl yolunun ko-
naklar›nda yol almaya ve fazîlet eserlerini derle-
yip toparlamaya hasretti. Çal›flmas›n›; ilmî ger-
çekleri, felsefî incelikleri elde etme ve gök cisim-
lerini gözetlemekle s›n›rlad›. Böylece Tanr›’n›n
yard›m› ona yoldafl oldu da bilimlerin zorlukla-
r› zihninde nak›flland› ve gözlem yolunu seçti.

Bu konuda kendisine, Kad›-zâde er-Rûmî
diye meflhur olmufl bulunan hocas› Selâhaddîn
Mûsâ ile ⁄›yâsüddîn Çemflîd yard›m etti. Bu ifle
ilk bafllad›¤› günlerde ⁄›yâsüddîn Çemflîd vefat
etti. ‹fl tamamlanmadan önce de Kad›-zâde er-
Rûmî dünyadan göçtü. Bunun üzerine ⁄›yâsüd-
dîn’in o¤lunun da yard›mlar›yla genç yaflta bi-
limlerin ço¤unu elde etmifl bulunan Mevlânâ
Ali Kuflçu ifli tamamlad›. Onun ayd›nl›k y›ld›z-
larla ilgili gözlemlerinin hepsini Ulu¤ Bey eseri-
ne kaydetti ve kitab›n› dört makâle olarak tan-
zîm etti: Tarihlerin bilinmesi konusuna ayr›lm›fl

olan birinci makâle, bir girifl ile 5 bâptan ibâret-
tir. Vakitlerin bilinmesi ve her vakitte do¤an y›l-
d›zlara ayr›lm›fl olan ikinci makâle, 22 bâpt›r.
Y›ld›zlar›n konumu ve yörüngelerine tahsis
edilmifl olan üçüncü makâle 13 bâpt›r. Dördün-
cü makâle ise y›ld›zlarla ilgili di¤er konulara ay-
r›lm›fl olup 2 bâpt›r. Bu, zîçlerin en  güzeli ve
do¤ruya en yak›n olan›d›r. Mîrim diye meflhur
olan Mevlânâ Mahmûd ibn Muhammed, 904 y›-
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Resim 1. Ali Kuflçu Hesap-
tan (Muhammediye) eserini
Fatih’e takdim ederken.
(Renkli asl Topkap› Saray›
Müzesi Hazine Kütüphanesi
N. 1263 de kay›tl› Numani-
yenin Türkçe resimli nüs-
has›ndad›r.)



l› Recep ay›nda "Düstûrü’l-Amel fi Tashîhi’l-
Cedvel" ad›yla bu esere yazd›¤› Farsça flerhi Sul-
tan (II.) Bâyezîd’e takdîm etmifltir. Ayr›ca Mev-
lânâ Ali Kuflçu da bu esere Farsça bir flerh yaz-
m›flt›r."  

⁄›yâsüddîn Çemflîd el-Kâflî’nin bildirdi¤ine
göre o günlerde Semerkand’da Ulu¤ Bey’in çev-
resinde 60-70 civar›nda bilim adam› Astronomi
ve Matematik alan›nda  çal›flmalar yapmakta
idi.  ‹slam bilim ve düflüncesinin yeniden çiçek
açmas›n› sa¤layacak bu çok önemli bilimsel fa-
aliyet ne yaz›k ki Ulu¤ Bey’in feci biçimde öldü-
rülmesi üzerine son bulmufltur. Bu olay sonun-
da Ali Kuflçu hacca gitmeye karar vererek 1450
y›l›nda Semerkand’dan ayr›l›r. Tebrîz’e geldi-
¤inde Akkoyunlu hükümdâr› Uzun Hasan bu
de¤erli  bilim adam›na büyük itibar göstererek
yan›nda kalmas›n› ve burada derslerini devam
ettirmesini rica eder. Bu teklifi kabul eden Ali
Kuflçu, Tebrîz’e yerleflir. Bir müddet sonra Uzun
Hasan, onun ‹slam dünyas›n› kuflatm›fl olan
ününden yararlanarak Fatih Sultan Mehmed ile
aralar›ndaki ihtilaf› çözmek ister ve bu amaçla
onu, ‹stanbul’a elçi olarak gönderir. Bilim adam-
lar›na hürmeti adet haline getirmifl olan Fatih
Sultan Mehmed, Ali Kuflçu’yu, büyük bir sayg›
ile karfl›lar ve derin bilgisine hayran kal›r. Yeni
fethetti¤i imparatorlu¤un baflkentini ‹slam dün-
yas›n›n bilim merkezi haline getirmeyi planla-
yan bu büyük hükümdâr, ona ‹stanbul’da kal-
mas›n› teklif eder. Ancak Ali Kuflçu bunun o an
için uygun olmayaca¤›n›, elçilik hizmetini ta-
mamlad›ktan sonra, dönüp gelebilece¤ini belir-
terek ‹stanbul’dan ayr›l›r. Tebrîz’e gider ve
Uzun Hasan’dan izin alarak ‹stanbul’a dönmek

üzere yola koyulur. Bu durumdan haberdâr
olan Fatih Sultan Mehmed, Ali Kuflçu’nun im-
paratorluk topraklar›na girdi¤i andan itibaren
yol boyunca büyük bir iltifatla karfl›lanmas›n›
ve gitti¤i her yerde de¤erli hediyelerle taltif edil-
mesini ister. Mecdî’nin ifadesiyle: "Mevlânâ Ali
Kuflçu, kendü kalem-i rûyine dâhil oldu¤u gün-
den, mekarr-i asîl-i cezîl-i saltanat ve müstekarr-
i kadîm-i kavîm-i hilâfete gelinceye degin her
konakda bin akçe sarf olunsun deyû fermân ey-
ledi."  Üsküdar’a geldi¤inde, devrin ünlü bilgini
Hocazâde ile birlikte kalabal›k bir ulemâ heyeti
taraf›ndan karfl›lanarak do¤rudan huzûra kabul
edilir. 

Fatih, Uzun Hasan’la yapt›¤› savafla Ali
Kuflçu’yu da beraberinde götürür, dönüflünde
onu imparatorlu¤un üst düzeyde ilmi mevkii
say›lan Ayasofya Medresesi müderrisli¤ine ta-
yin ederek o güne göre son derece yüksek olan
yevmiye 2000 akçe maafl tahsis eder. Onun bu-
rada verdi¤i dersleri, Medrese ö¤rencilerinin
yan› s›ra hocalar›n da takip etti¤i söylenir. Hat-
ta Ali Kuflçu’nun, Molla Husrev ile birlikte Fâ-
tih’in kurdu¤u Sahn-› Semân medreselerinin
program›n› haz›rlad›¤› san›lmaktad›r. Ayr›ca
yapt›¤› ölçümler sonucunda ‹stanbul için önce-
den belirlenmifl olan 60 derecelik Boylam’›n
do¤ru olmad›¤›n› tespit etmifl, gerçek boylam›n
59 derece, enlemin de 41 derece 14 dakika de¤e-
rinde oldu¤unu belirlemifltir.

Astronomi, Matematik, Felsefe, Kelâm,
Usûl-ü F›k›h, dil ve gramer konular›nda 15’in
üzerinde eseri bulunan Ali Kuflçu’ya, bunlardan
ayr› olarak pek çok eser nispet edilmiflse de bun-
lar›n gerçekli¤i tespit edilememifltir. 

Onun yazd›¤› kesin olan eserleri ve konula-
r›n› flöylece s›ralayabiliriz:

1- Risâle fi’l-Hey’e. Astronomi ile ilgili ola-
rak Farsça kaleme ald›¤› eser. Molla Pervîz tara-
f›ndan "Mirkâtü’s-Semâ" ad›yla Türkçe’ye çev-
rilmifl olan bu esere,  Molla Muslihuddin el-Lârî
Farsça bir flerh yazm›flt›r. 

2- er-Risâletü’l-Fethiyye. Akkoyunlu hü-
kümdâr› Uzun Hasan’› Otlukbeli’nde yenmesi
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Resim 2-3. Ali Kuflçu’nun
Fatih’e el yaz›s›yla takdim
etti¤i Muhammedye adl›
eserin bafl sahifesi  ile Son
sahifesi (mülellifin el
yaz›s›yla imzas ve 877/1472
de bitrdi¤i kay›tl›d›r)
Ayasofya K. N. 2733)



üzerine Fatih Sultan Mehmed’e ithaf etmifl oldu-
¤u Astronomi ile ilgili Arapça eser. Bu eseri, to-
runu Mîrim Çelebî ile ö¤rencisi Sinân Pafla ayr›
ayr› flerh etmifllerdir. Kanûnî Sultân Süley-
mân’›n emri üzerine eser, 1548 y›l›nda Ali ‹bn
Hüseyin taraf›ndan Türkçe’ye çevrilmifltir. 1824
y›l›nda Mühendishâne-i Hümâyûn Bafl müder-
risi Seyyid Ali Pafla da bu eseri "Mir’âtü’l-âlem"
ad›yla yeniden Türkçe’ye tercüme etmifltir. 

3- fierh-i Tuhfetü’fl-fiâhiyye. Yine Astrono-
mi konusunda Kutbedîn efl-fiîrâzî’nin "Tuhfe-
tü’fl-fiâhiyye" isimli eserine yazd›¤› flerh. Her ne
kadar kaynaklarda onun böyle bir eserinden söz
edilmezse de, baz› el yazma nüshalarda ona ait
oldu¤u kaydedilmektedir.

4- fierh-i Zîc-i Ulu¤ Beg. Ulu¤ Bey’in ünlü
Astronomik zîçlerine Farsça kaleme ald›¤› flerh.

5- Risâle fi’l-Hisâb. Aritmetik ile ilgili olarak
Farsça kaleme ald›¤› bir eser.

6- er-Risâletü’l-Muhammediyye. Bir önceki
eserini biraz daha geniflleterek Arapça kaleme
ald›¤› ve Fatih Sultan Mehmed’e ithaf etti¤i bu
eser de Aritmetik konusundad›r.

7- efl-fierhu’l-Cedîd ale’t-Tecrîd. Ünlü bilgin
ve filozof Nasîreddîn et-Tûsî’nin "Tecrîdü’l-Ke-
lâm" isimli eserine yazm›fl oldu¤u flerh.

8- Hâfliye ale’t-Telvîh. Ünlü Hanefî F›k›h
bilgini Sadrü’fl-fierîa’n›n Usûlü F›kh’a dair "Ten-
kîhu’l-Usûl" isimli eserine ünlü bilgin  Sa’ded-
dîn et-Teftâzânî’nin yazm›fl oldu¤u flerhin hâfli-
yesi.

Bunlardan ayr› olarak Adududdîn el-‹cî’nin
"Vad’iyye" isimli eserine yazd›¤› flerh ile ‹bn Hâ-
cib’in "efl-fiâfiye" isimli eserine yazd›¤› flerh,
"Risîle fi Vad’i’l-Müfredât", "Unkûdü’z-Zevâ-
hir", "Fâide li-Tahkîki Lâmi’t-Ta’rîf", "Risâle ma
ene Kultü", "Risîle fi’l-Hamd" bafll›¤›n› tafl›yan
eserleri bulunmaktad›r.  

Menkibeye göre ‹stanbul’a gelirken yolda
Hocazâde ile rekabet içerisinde bulunan ve kü-
serek Mâverâü’n-Nehir’e geri dönmekte olan
ünlü bilgin Ali Tûsî ile karfl›laflan Ali Kuflçu’ya,
bu tecrübeli bilim adam› ‹stanbul’da "Köse" la-

kab›yla tan›nan Hocazâde ile iyi geçinmesini
tavsiye eder. Nitekim Üsküdar’da onu karfl›la-
yan Hocazâde ile birlikte Rumeli yakas›na ge-
çerken, kad›rgada med ve cezir olay›n› tart›flt›k-
lar› gibi,  Timur’un huzurunda Seyyid fierîf el-
Cürcânî ile Sa’deddîn et-Teftâzânî aras›nda ce-
reyan eden ünlü tart›flmay› konuflurlar ve bu
tart›flmada, Hocazâde Cürcânî’yi, Ali Kuflçu da
Teftâzânî’yi hakl› bulur. Birbirilerine çok ›s›nan
bu iki bilim adam› el ele vererek bir yandan Os-
manl› bilim ve düflünce gelene¤ini tesis etmeye
çal›fl›rken di¤er yandan da birbirileriyle akraba-
l›k iliflkisi içine girerler. Nitekim Ali Kuflçu, k›z›-
n› Hocazâde’nin o¤luna verir. Kad›zâde-i Rû-
mî’nin o¤lu fiemseddîn ile evlenmifl bulunan k›-
z›n›n o¤lu (torunu) Kutbeddîn de, Hocazâ-
de’nin k›z› ile evlenir ve bu izdivaçtan ünlü bil-
gin Mîrim Çelebi dünyaya gelir.  

Uzun süre Sahn-› Semân Medresesinde
derslerinin sürdüren Ali Kuflçu, 1473’de bu gö-
revinden emekliye ayr›lm›fl ve 15 fiaban 879 (15
Aral›k 1474) tarihinde ‹stanbul’da vefat etmifltir.
Kabri Eyup Sultan’da bulunmaktad›r.

Torunu Mîrim Çelebî onun için Farsça yaz-
d›¤› bir dörtlükte flöyle tarih düflürmüfltür:

"Rehnümây-› ilm Mevlânâ Alî, çün be-sûy-i
Ravza-i R›dvân be-reft,

Ez Hicret, heflt sad-u heftâd-u nuh, rûz-i
fienbih, hefltüm-i fia’bân be-reft."
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Resim 4. Ali Kuflçunun
Fatih’e hediye etti¤i bizzat
kendi hatt›yla yazd›¤›
hey’etten Fethiye eserinin
bafl sayfas›. 487/1473
(Ayasofya H. N. 2733)



"Bilimin yol göstericisi Mevlânâ Alî, R›dvan
cennetinin bahçelerine do¤ru yol ald›,

Hicret’in sekiz yüz yetmifl dokuzuncu y›l›
fia’bân ay›n›n sekizinci pazartesi günü u¤ur-
land›." 

Ali Kuflçu, Astronomi ve Matematik alan›n-
daki çal›flmalar›n›n yan› s›ra ‹slâm Felsefesi ile
de ilgilenmifltir. Onun felsefi yönü, özellikle bü-
yük bilgin ve filozof Nasîreddîn et-Tûsî’nin
"Tecrîdü’l-Kelâm" isimli eserine yazm›fl oldu¤u
flerhte aç›¤a ç›kmaktad›r. Alt› bölümden oluflan
bu eserin birinci bölümü genel felsefe konular›-
na ayr›lm›flt›r. ‹kinci bölümde cevher ve araz ko-
nusu incelenmekte, üçüncü bölümde Tanr›’n›n
varl›¤› ve s›fatlar›, dördüncü bölümde peygam-
berlik, beflinci bölümde imamet, alt›nc› bölümde

de âhiret konusu ele al›nmaktad›r. 

Bu bölümlemeden eserin, bir Felsefe kitab›
olmaktan çok Kelam kitab› oldu¤u anlafl›lmakta
ise de içeri¤ine bak›ld›¤›nda felsefe konular›n›n
a¤›rl›kta oldu¤u görülmektedir. Nitekim büyük
boy 290 sayfa halinde bas›lm›fl olan eserin, felse-
fî konular› inceleyen ilk  iki bölümünün, tüm
eserin üçte ikisini kapsad›¤›n› (209 sayfa) görü-
yoruz.  

Ali Kuflçu, Osmanl› bilim gelene¤inin
önemli isimlerinden birisidir. O, ‹bn Sînâ ve
Gazzâlî gelene¤inin bir temsilcisi olarak Osman-
l› medreselerinde büyük itibar görmüfl ve onun
gelifltirdi¤i  akli ilimler modeli uzun y›llar bu
medreselerde takip edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Ne
var ki bu model özde yeni olmaktan ziyade, XI-
II. yüzy›lda oluflmufl bulunan paradigman›n kü-
çük de¤iflikliklerle tekrar›ndan ibaretti. 

Bilindi¤i gibi ‹slam bilim ve düflünce gele-
ne¤i, XIII. Yüzy›ldan itibaren yeni bir içerik ka-
zanarak ‹bn Sînâ-Gazzâlî ve Sühreverdî düflün-
celeri do¤rultusunda ve bunlar›n kar›fl›m›ndan
meydana gelen bir bileflim (sentez) halinde fle-
killenip geliflmifltir. Daha aç›k bir ifadeyle, Fel-
sefe, Kelâm ve Tasavvuf’un kar›fl›m›ndan mey-
dana gelen bu sentez, ‹bn Sînâ-Gazzâlî-Fahred-
dîn er-Râzî arac›l›¤›yla yeni bir paradigma hali-
ne dönüflerek "Müteahhirûn ilm-i Kelam’›" ad›y-
la yayg›nl›k kazanm›flt›r. Osmanl› düflüncesi, ifl-
te bu paradigma üzerine bina edilmifltir. ‹bn Sî-
nâ-Gazzâlî- Nasîreddîn et-Tûsî arac›l›¤›yla geli-
flen ayn› paradigma, biraz daha farkl› flekilde
‹ran ve Mâverâü’n-Nehir bölgesinde egemen ol-
mufl buradan da özellikle Fâtih döneminde ‹s-
tanbul medreselerine tafl›nm›flt›r.  Ayn› paradig-
man›n üçüncü bir versiyonu da ‹bn Sînâ-Sühre-
verdî-fiehrezûrî arac›l›¤›yla ‹ran ve Mâverâü’n-
Nehir bölgesinde egemen olmufl, buradan da
Kutbeddîn efl-fiîrâzî ve daha sonra Celâleddîn
ed-Devvânî arac›l›¤›yla Osmanl› co¤rafyas›na
tafl›nm›flt›r. Bir süre sonra bu paradigmaya
Muhyiddîn ‹bnu’l-Arabî, Sadreddîn el-Konevî
ve Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî  kanal›yla geli-
flen vahdet-i vucutçu irfan anlay›fl› de eklenmifl-
tir. 
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Reim 5. Ali Kuflçu’nun
Risalei Mugniye fil Hey’e
eserinde (V.114) dünya hari-
tas› (Ayasoya K.N.2670)-

Reim 6. Ali Kuflçu’nun
Fatih’e takdim etti¤i
Arapça- Farsça eserinde
(V.15.b) bizzat yapt›¤› bir
flema (Ayasoya K.N.2733)

Reim 7. Ayn› eserin son
sahifesi. Fatih’in hususi
kütüphansinden ç›kma olan
bu eserin 878/1473 tari-
hinde yaz›ld›¤› anlafl›lmak-
tad›r.



fiimdi bu paradigman›n birinci ve ikinci
versiyonlar›n›n Ali Kuflçu’ya kadar olan geli-
flimlerini izlemeye çal›flal›m: 

‹bn Sînâ'n›n, gerçekten Ortaça¤ bilim ve
düflüncesinin hulâsas› say›lan eserlerinin ve fi-
kirlerinin zengin kapsam›, onun çevresinde  ge-
nifl bir ö¤renci kitlesinin halkalanmas›na sebep
olmufltur. Onun ö¤rencileri aras›nda, kendisini
aflan, ya da onun düzeyinde insanlar bulmak
mümkün de¤ildir. Fakat çeflitli flekillerde onun
fikirlerinden yararlanm›fl olan düflünürlerin
daha sonraki yüzy›llarda ‹slâm bilim ve düflün-
cesini gelifltirip yayg›nlaflt›rd›klar› da bir ger-
çektir.   

‹bn Sînâ'n›n; vefâkâr yard›mc›s› ve arkadafl›
Ebu Ubeyd el-Cüzcânî  (öl. ?) baflta olmak üzere,
Isfahân'l› Ebu Mansûr Huseyn ibn Tâhir ibn
Zeyle (öl, 1048)  "Eflatun için Aristo ne ise benim
için de o, ayn›d›r" dedi¤i ve kendisi ad›na "Risâ-
le fî'l-Iflk" isimli eserini yazd›¤› fakîh Ebu Ab-
dullah Muhammed ibn Ahmed el-Ma'sûmî (öl.
?) ve  Ebu Muhammed efl-fiîrâzî (öl. ?)  gibi bir-
çok ünlü ö¤rencisi bulunmakta ise de onun fi-
kirlerini kendinden sonraki nesillere ulaflt›ran
en bilgili ö¤renicisi flüphesiz ki  Ebu'l-Hasan
Behmenyâr ‹bn Merzubân'd›r (öl. 1158). ‹bn Sî-
nâ'n›n fikirleri, daha çok Behmenyâr vas›tas›yla
devam eden ö¤renci silsilesi ile ‹slâm dünyas›na
da¤›lm›flt›r. Bunlardan birisi ve en önemlisi
Ebu'l-Abbâs el-Fadl ibn Muhammed el-Lukerî
veya el-Levkerî’dir. (öl. 1123) Horasân bölgesin-
de ‹bn Sînâ felsefesini yaym›fl olan bu zât'›n en
önemli eseri, Fârâbî ve ‹bn Sînâ'n›n eserlerinden
özetleyerek kaleme ald›¤›, Mant›k, Tabîiyyât ve
ilâhiyyât bölümlerinden oluflan "Beyânu'l-Hakk
bi-Damâni's-S›dk"d›r.  

el-Lukerî'nin yetifltirdi¤i ö¤rencilerden biri-
si, Fahreddîn er-Râzî'nin "el-Muhassal" isimli
eserinde kendisini "imâm" olarak tan›tt›¤›,
Merv'deki N›zâmiye Medresesi'nde ders ver-
mekte olan ve âlemin sonradan meydana geldi-
¤ini anlatan "Risâle fî  hudûsi'l-âlem" isimli ese-
rin müellifi Afdaluddîn el-G›ylânî (öl. 1128'den
sonra), bir di¤eri de Abdürrezzâk et-Türkî'dir
(öl. ?). Beyhakî, filozof ve mühendis olarak ta-

n›mlad›¤› et-Türkî'nin ‹bn Sînâ'n›n eserlerinin
büyük bir bölümünü muhâfaza etti¤ini, fiere-
fu'z-Zamân Muhammed el-‹lâkî ile tart›flmalar-
da bulundu¤unu, ancak onun karfl›s›nda pek
sa¤lam delillere dayanmad›¤›n› ve onunla yap-
t›¤› yaz›flmalar› "Arâisu'n-Nefâis" isimli eserin-
de nakletti¤ini bildirmektedir.  

‹bn Sînâ felsefesini Merv'de devam ettiren
Lukerî'nin iki ö¤rencisi Ebu Ali el-Hasan ibn
Kattân el-Mervezî (öl.1153) ile Muhammed ibn
Ebu Tâhir el-Mervezî'dir (öl. 1144). Bu sonuncu-
su ünlü biyo¤rafi yazar› Beyhakî'nin de hocas›-
d›r. Beyhakî, 1135'de Serahs'da ondan felsefe
dersi alm›fl ve kendisiyle birlikte Niflâbur'a git-
mifltir.   

Lukerî'nin bir diger ö¤rencisi Es'ad el-Mey-
henî (ya da Mehenî) de 1132 y›llar›nda Ba¤dâd
N›zâmiyye Medresesi'nde ders vermekte idi.
Lukerî ile birlikte ünlü flâir Ömer
Hayyâm'dan da ders alm›fl olan
Muhammed ibn Yûsuf el-‹lâkî (Öl.
1139), "el-Besâiru'n-Nasîriyye"
isimli eserin müellifi, ünlü bilgin
Kad› Ömer ibn Sehlân es-Sâvî'nin
hocas›d›r. ‹stinsâhlar›yla meflhûr
olan bu zât›n ‹bn Sînâ'n›n "efl-fiifâ"
isimli eserini 100 dînâra istinsâh
edip satt›¤›n› ünlü felsefe tarihçisi
fiehrezûrî bildirmektedir.   

‹bn Sînâ gelene¤i özellikle el-
Lukerî'nin ö¤rencisi Afdaluddîn
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Resim 8-9. Ali Kuflçu’nun
Farsça Hey’etten eserinin
hayat›nda nefis bir suratte
talikle haz›rlanm›fl ve
tezhiplenmifl bir
nüshas›zahriyesi ve bu
eserin bafllang›c› (Ayasofya
K.N.2639)

Resim 10. Fatih Camii sa¤
minaresi pete¤i alt›nda tafl
üzerine hakkedilmifl günefl
saati.



el-G›ylânî'nin ö¤rencisi, olan
ve ‹bn Sînâ'n›n "en-Necât"
isimli eserine yazd›¤› flerh ile
meflhûr  Ebu Alî Muhammed
ibn Hârisân es-Serahsî (öl.
1150) ile devam eder. Nite-
kim onun ö¤rencilerinden
Ferîdüddîn Dâmâd en-Nîsâ-
bûrî (öl. ?), ünlü bilgin ve fi-
lozof Nasîreddîn et-Tûsî'nin
hocas›d›r.   

Nûrullah el-Mer‘aflî'nin
de belirtti¤i gibi, bu silsile flu
flekilde Nasîreddîn et-Tû-
sî'ye ulaflmaktad›r: "Aklî
ilimlerde o (et-Tûsî), Ferî-
düddîn Dâmâd en-Nîsâbû-
rî'nin, o Sadreddîn es-Serah-
sî'nin, o Afdaluddîn el-G›ylâ-

nî'nin, o Ebu'l-Abbâs el-Lükerî'nin, o Behmen-
yâr'›n ö¤rencisidir. Benhmenyâr ise efl-fieyh er-
Reîs Ebu Alî ‹bn Sînâ'n›n ö¤recisidir".   

Nasîreddîn et-Tûsî'nin iki ünlü ö¤rencisi;
Necmeddîn el-Kâtibî el-Kazvînî (öl.1267) ile
Kutbaddîn efl-fiîrâzî (öl.1311) ise, yukarda sözü
edilen iki paralel çizginin (Gazzâlî-Fahreddîn
er-Râzî) birbiriyle kesiflti¤i noktada yer alarak
yeni oluflan bu paradigman›n gerek fiîî ‹ran böl-
gesine ve gerekse Sünnî Memlûk ve Osmanl› sa-
has›na tafl›nmas›n› sa¤larlar.   

fiöyle ki: XI yüzy›l›n sonlar›yla XII. yüzy›l›n
bafllar›nda ‹slâm dünyas›n›n
her taraf›nda etkili oldu¤u
görülen ‹bn Sînâ felsefesinin
tesirini azaltmak isteyen  ün-
lü düflünür Gazzâlî, önce
Felsefe ö¤renmeye çal›flm›fl
ve bu amaçla Fârâbî ve ‹bn
Sînâ'n›n görüfllerini incele-
yerek ilkin, meflhûr "Makâs›-
du'l-Felâsife" isimli eserini
yazm›fl, daha sonra da bu fi-
kirleri çürütmek amac›yla
ünlü "Tehâfütü'l-Felâsife"
isimli eserini kaleme alm›flt›.

Burada Gazzâlî, Aristo felsefesinin ‹bn Sînâ tara-
f›ndan sistemlefltirlip bölümlenmifl olan ana di-
siplinlerini birer birer ele alarak de¤erlendirmifl
ve bunlar›n ‹slâm dini ve düflüncesi bak›m›ndan
konumunu belirlemeye çal›flm›flt›. 

Ne var ki Gazzâlî, ‹bn Sînâ'n›n görüfllerini
çürütmeyi amaçlarken, büyük çapta onun gö-
rüfllerinin etkisi alt›nda kalm›fl, hattâ elefltirdi¤i
konular›n d›fl›ndaki  görüfllerinin bir k›sm›n› ay-
n›yla alarak benimsemifltir. Söz gelimi Gazzâ-
lî'nin "Makâs›du'l-Felâsife" isimli eseri hemen
hemen ‹bn Sînâ'n›n "Dâniflnâme-i Alâî" isimli
eserinin k›sa baz› aç›klamalar yap›lm›fl Arapça
çevirisi gibidir.   

Keza "Mi'yâru'l-‹lm" isimli eserinde ismini
hiç zikr etmeksizin  ‹bn Sînâ'n›n "en-Necât"
isimli eserinden önemli al›nt›lar yapmaktad›r.
Nitekim bu eserin mant›kla ilgili tan›mlar bahsi
çok küçük yer de¤ifltirmeleriyle ‹bn Sînâ'n›n "Ri-
sâle fî'l-Hudûd" isimli eserinden iktibâs edilmifl-
tir. "Mîzânu'l-Amel" isimli esirinin ahlâkî er-
demlerden bahseden çok uzun bir bölümü de
yine baz› paragraflar›n yer de¤ifltirilmesi ve  çok
küçük ifâde de¤ifliklikleri ile ‹bn Sînâ'n›n Ahlâk
risâlesinden iktibâs edilmifltir. Bu bölüm özet
halinde ünlü "‹hyâu Ulûmi'd-Dîn" isimli eserin-
de de yeralmaktad›r.  Ayn› flekilde "Meâricu'l-
Kuds" isimli eserinde de ‹bn Sînâ'n›n Nefs ile il-
gili görüflleri büyük bölümüyle iktibâs edilmek-
tedir.  Genellikle bu al›nt›lar yap›l›rken ne ‹bn
Sînâ'n›n ad›ndan söz edilmekte, ne de al›nan
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Resim 11. Ali Kuflçunun
hayat› ve eserlerini anlatan
Süheyl Ünver taraf›ndan
haz›rlanan 1948 tarihli
kitab›n kapa¤›. Eserdeki
görsel malzemeler Süheyl
Ünver’in orjinal›na bakarak
yapt›¤› çizimleridir. Bu
tebli¤deki görsel
malzemelirin kayna¤› da bu
kitapd›r. (Eyüp Belediye
arflivinden)

Resim 12. Fatih Medresesi
Muvakkithanesinin yerini
gösterir harita detay› (Asl›
Türk ‹slam Eserleri
Müzesindedir. N.3338-3339)



eserinin ismi kaydedilmektedir.

Gazzâlî'ninTehâfutu'l-Felâsife'deki elefltiri-
leriyle, ‹bn Rüfld'ün Tehâfutu't-Tehâfut'teki elefl-
tirileri sonunda oldukça törpülenmifl olan ‹bn
Sînâ felsefesi, XIII. as›rda   Sünnî, ‹slâm dünyâ-
s›nda Fahreddîn er-Râzî, fiîî ‹slâm dünyâs›nda
ise Nasîreddîn et-Tûsî önderli¤inde Sünnî ve fiîî
kelâm› içerisinde yeniden flekillenerek modern
döneme kadar ‹slâm dünyas›n›n her iki kesi-
minde de hâkim fikir sistemi (paradigma) haline
gelmifltir. 

Bu oluflum, bir yandan ‹slâm düflüncesinin
yaklafl›k sekiz as›rl›k seyrini belirlerken, di¤er
yandan da bu dünyadaki geliflmelerin yönünü
tayin etmifltir. Bu oluflumun tarihî seyrini izler-
ken biz ayn› zamanda böyle bir flekil de¤iflikli¤i-
ne u¤ram›fl olan ‹bn Sînâ felsefesinin tesîrlerini
de izleyebiliriz.

fiimdi de bu ikinci paralelin Osmanl›'n›n
kurulufl günlerine kadar uzanan seyrini izleme-
ye çal›flal›m: 

Gazzâlî'nin ö¤rencilerinden; Muhammed
ibn Yahyâ (öl. ?), Ebu'l-Kâs›m es-Süleymân'›n
(öl. ?) hocas›d›r. O, Mecdüddîn el-Cîlî'nin (öl. ?),
o da Fahreddîn er-Râzî'nin babas› Rey flehrinin
ünlü hatîbi Ziyâeddîn Ömer'in (öl. ?) hocas›d›r.
Fahreddîn Ömer er-Râzî (öl. 1210) ise dinî ö¤re-
nimini babas›ndan alm›flt›r. Fahreddîn er-Râ-
zî'nin ö¤rencilerinden Esîrüddîn el-Ebherî (öl.
1265) Râzî'nin afla¤›da tan›mlayaca¤›m›z mode-
lini sistemlefltiren kiflidir. 

Bu iki paralel çizgi, hem Ebherî'nin, hem de
Nasîreddîn et-Tûsî'nin ö¤rencisi olan Necmed-
dîn el-Kâtibî el-Kazvînî (öl.1267) ile ayn› nokta-
da birleflir ve dü¤ümlenir. Nitekim bir yandan
onun iki ö¤rencisi; Kutbeddîn efl-fiîrâzî (öl.1311)
ve Kutbeddîn er-Râzî (1366) bu düflünceyi Mâ-
verâu'n-nehir, ‹ran ve Anadolu'da yayg›nlaflt›-
r›rken, öte yandan  el-Kazvînî'nin bir diger ö¤-
rencisi fiemseddîn Muhammed ibn Abdurrah-
mân el-‹sfahânî (öl. 1349) ile Kutbeddîn er-Râ-
zî'nin ö¤rencilerinden Muhammed ‹bn Mübâ-
rekflâh el-Buhârî (öl.1403 civ.)  de ayn› fikirleri
M›s›r Memlûk Devleti bölgesine tafl›rlar. 

Bu paradigmay›, Mübârekflâh el-Buhârî'nin
ö¤rencilerinden, Seyyid fierîf el-Cürcânî (öl.
413) ile   birlikte Kâhire'de Muhammed ibn Mü-
bârekflâh'tan  ders alm›fl olan ünlü flâir Ahmedî
(öl. 1413), meflhûr hekîm Hac› Pafla (öl. 1417),
Simavne kad›s› o¤lu fieyh Bedreddîn (öl. 1420)
ve Molla Fenârî (öl. 1430) Osmanl› ülkesine ge-
tirirler.  Hekim Hâci Pafla'dan ders al›p Hoca
Pafla ünvân›yla meflhûr olan  Sinân Pafla (öl.
1486) Tokad'l› Molla Lutfî'nin (öl. 1494) hocas›-
d›r. Ayr›ca ö¤rencisi Molla Lutfî arac›l›¤›yla Ali
Kuflçu’dan Astronomi ve Matematik ö¤renmifl-
tir.  Torunu Mîrim Çelebî de onun ö¤rencilerin-
dendir. Molla Lutfî ise fieyhu'l-‹slâm Kemâl Pa-
fla-zâde'nin (öl. 1534) hocas›d›r. Askerlik mesle-
¤inden ilmiyye s›n›f›na geçmifl olan Kemâl Pa-
fla-zâde  Edirne'de Molla Lutfî'den Urmevî'nin
"fierhu'l-Matâli" isimli eseriyle bunun hâfliyele-
rini okumufltur.  Kemâl Pafla-zâde ise baflta fiey-
hu’l-‹slâm Ebüssuûd efendi (öl.1574) ve Hasan
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Resim 13-14. Ali Kuflçunun
Eyüp’teki mezar›n›n
baflucu ve ayakucu tafllar›.
(Eyüp Belediye arflivinden) 



ibn Muhammed fiâh el-Fenârî’nin (öl.1566) ho-
cas›d›r.

Kezâ Seyyid fierîf el-Cürcânî (öl. 413);  Kâdî-
zâde-i Rûmî'nin (öl. 1413), o da ünlü hükümdâr
ve bilgin Ulu¤ Bey'in(öl. 1449) hocas›d›r. Yukar-
da gördü¤ümüz gibi Kâdî-zâde-i Rûmî  ve Ulu¤
Bey de Ali Kuflçu’nun hocas›d›r.

K›saca Fahreddîn er-Râzî, Gazzâlî'nin elefl-
tirdi¤i baz› metafizik konular› d›flta b›rakarak
‹bn Sînâ felsefesi ile Gazzâlî düflüncesinin birle-
fliminden oluflan ve Efl'arî akâidiyle uzlaflan ye-
ni bir sentezi gerçeklefltirmiflti. Böylece Aristote-
les felsefesine dayal› ‹slâm Meflflâî düflüncesinin
temel problemleri "Müteahhirûn" ad› verilen
son dönem Efl'arî kelâmc›lar›n›n ana konular›
haline gelmiflti. Fahreddîn er-Râzî de Gazzâlî gi-
bi tasavvufa s›cak bakt›¤› için bu entellektüel
modelde tasavvuf önemli bir yer iflgal ediyordu.
Özellikle Selçuklu ve Osmanl› co¤rafyas›nda
Muhyiddîn ‹bnu’l-Arabî, Sadreddîn el-Konevî
ve Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî  kanal›yla geli-
flen vahdet-i vucutçu irfan anlay›fl›, On yedinci
yüzy›lda ‹ran’da h›zl› geliflen fiîî irfan anlay›fl›y-
la da örtüflecektir.

Bu paradigman›n do¤uraca¤› s›k›nt›lara da-
ha bafllang›ç halinde iken dikkat çeken ünlü dü-
flünür ‹bn Rüfld’ün görüflleri halefleri taraf›ndan
kâle al›nmam›flt›r. Daha sonra farkl› düzeylerde
olmak üzere meflhur Selefî düflünür ‹bn Tey-
miyye ile büyük tarih felsefecisi ‹bn Haldûn da
bu s›k›nt›lara dikkat çekmifllerdir.
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A. SÜHEYL ÜNVER’‹N GÖZÜYLE

EYÜB SULTAN
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‹stanbullu olman›n hakk›n›
yaz›lar›, resimleri ve defterleri ile
veren ve bu flehre ait inan›lmaz bir
arfliv malzemesi b›rakan Süheyl
Ünver gerçekten de bu ülkenin ye-
tifltirdi¤i ender k›ymetlerden biri-
dir. ‹stanbul onun için Türk tarihi-
nin bir hülasas›, Türk ruhunun en
somutlaflm›fl bir ifadesidir. 

Süheyl Ünver’in ‹stanbul’u
keflfi bir kahr›n sonucudur. Onun
geçlik y›llar› koca bir imparatorlu-
¤un son günlerine, Mütareke’ye
rastalar. Vatan iflgal alt›ndad›r,
ruhlar karal›ktan ayd›nl›¤a ç›k›fl›
beklemektedir. ‹flte o meflum Mü-

tareke günlerinde Sühel Ünver ‹stanbul’u gez-
meye, gezip gördüklerini defterler halinde tes-
pit etmeye bafllad›. Camiler, mescitler, sebil ve
çeflmeler, ahflap ev ve konaklar, mezarl›klar, bü-
tün bu tarihi eserler genç Süheyl’e karanl›ktan
ayd›nl›¤›n ç›kaca¤›n› göstermifltir. T›pk› aziz üs-
tad Yahya Kemal gibi  o da bozgunda bir fetih
rüyas›n› görenlerdendir. Onun da vard›¤› sonuç
ayn›d›r: Bu tarihi dokuyu üreten, ruhunu tafla
nakfleden bu millet asla zelil olmaz!

Eyüb Sultan semti de genç Süheyl’e bu ka-
ranl›ktan ayd›nl›¤a ç›k›fl›n yolunu göstermesi

bak›m›ndan yard›mc› oldu. ‹lk kez 1916’da gitti-
¤i Eyüb Sultan’a 1918’den sonra daha s›k gitme-
ye bafllad›. Hz. Halid ‹bni Zeyd Eba Eyüb- el-
Ensari’yi ziyaretle bafllayan Eyüb Sultan merak›
giderek bir sevdaya dönüfltü. ‹stanbul’un fethin-
deki gizi Akflemseddin’in rüyas› ile çözdü. Rü-
yadaki iflaretle Hz. Halid’in gömüldü¤ü yerin
bulunmas› ve buraya infla edilen cami bu semti
k›r›lmaz bir ruhaniyet fanusunun içine alm›flt›.
Eyüb Sultan ve civar›ndaki her tafla, her bitki ör-
tüsüne inen bu ruhaniyet Süheyl’i büyülüyordu.
Bu semti anlaman›n t›ls›ml› anahtar›n› bulmufl-
tu. fiimdi Süheyl Ünver’in Eyüb Sultan macera-
s›na nasl bafllad›¤›n›n bafllang›c›na geçelim ve
1918 ve sonras›n› onunla birlikte Eyüb’ü dolafla-
l›m.

“...‹stanbul’u gezme merak› da gene bu
günlerde bafllad›. Arada  bir Haseki’’den ç›kar
Eyüb Sultan semtini gezme¤e giderdi. Süheyl’in
bu y›llarda gördü¤ü Eyüb Sultan ve civar› ruha-
niyetini her an içine ekti¤i bir hava ile örülüydü.
I. Dünya Harbi’nin maddeten ve manen belini
büktü¤ü Türk insan›n›n Mütareke günlerinde
tek tesellisi sokaklardan taflan masum çocuk c›-
v›lt›lar›yd›. Eyüplüler ne de olsa bir büyük Pey-
gamber’in mihmandar›n›n kanatlar› alt›ndayd›-
lar. Süheyl derin bir tecessüs ile Eyüb’un sokak-
lar›n› dolafl›rd›. Evlerin cumbalar›yla kavufltu¤u

Resim 1. Süheyl Ünver
(A.G. Sayar, “A. Süheyl
Ünver” ‹stanbul, 1994)

Resim 3. Süheyl Ünver’in
suluboya çal›flmas›nda Piyer
loti kahvesi (Sevdi¤im ‹stan-
bul)

Resim 2. Süheyl Ünver’in
Büyüksehir Belediyesi
taraf›ndan bas›lan risaleler-
i’nin kapa¤›.
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bu sokaklar, kiremit örtülü genifl havadar çat›l›
ahflap evleriyle oldum olas› dikkatini çekerdi.
Bir sokaktan ötekine geçiflte kendisini karfl›laya-
cak olan bodur minareli mescidle bazen yanya-
na bir mahale çeflmesinin önüne ç›kard›¤› man-
zar›y› atlamaz karakalem veya sulu boya resim-
lerini hemen orada cep defterine yapard›.
Eyüp’ten karfl› s›rtlar›n yeflilliklere gömülen
manzaras›na, bu arada Karya¤d› bay›r›nda me-
zarl›klar içinden Peyir Loti kahvesinin bulundu-
¤u tepeye bakmak onun için ayr› bir keyifti.
Eyüb o günlerde Süheyl’in gözünde peyzaj res-
samlar›na renkleri konuflturabilece¤i güzellikle-
ri sunan bir dilberdi. Fakat talihin flu cilvesine
bak›n: Herfleyi bilme ve ö¤remme arzusuyla içi
sokaklar›n birinde, c›v›lt›l› sokak sesleri içinde
henüz 4-5 yafllar› aras›nda bir güzel k›z›n kendi
hayat›n›n en önemli parças› olaca¤›n› bilmiyor-
du. Eyüb sokaklar›n›n içinde Eyüb Sultan Cami-
ine gelen Süheyl önce türbeyi ziyaret eder sonra
cami etraf›n› kuflatan ve gökten yere çekilen ru-
haniyeti en güzel biçimde saklayan mezarl›klara
geçerdi. Eyüb mezarl›klar› sadrazam, pafla gibi
devlet adam› yan›nda alim, flair, hoca, dervifl gi-
bi bizim insan›m›zdan nicelerini ba¤r›nda sakl›-
yordu. Burada dikkatini çeken fley Eyüb Cami
ve civar›n›n bu ruhaniyetiyle ‹stanbullulara ver-
di¤i teselliydi. Tekrar camiye döndü¤ünde
Medresetül Hattatin’den arkadafl› Eyüblü Haf›z
Cemal Efendi’yi ziyaret eder, daha sonrada ca-
minin avlusunu dolafl›rd›. Her yerin tatil fakat
Eyüb’ün pazar› oldu¤u Cuma günlerinde Firakî
isimli bir halk hattat›n›n cami avlusunda karton-
lara yazd›¤› siyah ve boyal› levhalara dikkatle
bakard›. Firakî’nin elinden ç›kan bu yaz›lar en-
fes yaz› örnekleri yan›nda mukayese bile edile-
mezdi. Süheyl böylesi bir mukayeseyi yapacak
kadar hüsn-i hattan anl›yordu. Kafas›ndaki me-
rak›n cevab›n› Eyüb çarfl›s›na yönelince bulmak-
ta gecikmedi. Çarfl›daki dükkanlarda dikkatini
çekecek kadar çeflitli levhalar vard›. ‹flin garibi
bu dükkanlarda as›l› yaz›lar›n tamam›n›n biraz
evvel cami avlusunda gördü¤ü ad› san› olma-
yan Firakî’nin elinden ç›km›fl olmas›yd›. Mera-
k›n› yenemez, sorar soruflturur. Nihayet çarfl›
esnaf›n›n “bize u¤ur getirir ve fazla kazan›r›z”

diye Firakî’nin yaz›larna neden iltifat ettiklerini
anlar. Bu levhalar içersinde bir tanesinin sözleri-
ni pek be¤erir. Y›llard›r dilinden düflürmedi¤i
bu beyti buraya al›yoruz:

“Doland›m misl-i cihan› bulamad›m bafl›ma
bir taç, 

Ne e¤ride tok gördüm, ne do¤ruda aç” 

Eyüb çarfl›s›ndaki dolaflmas›n› bitirdikten
sonra Caminin hemen yan›nda ufak ve saatlerle
süslü muvakkithanesine giderdi. Buras›n›n du-
varlar› da çeflitli levhalarla süslü idi. Vakit geçir-
mez, okur ve bunlar›  cep veya not defterine
kaydederdi.”1

Süheyl Ünver’i has bir Eyüplü yapacak olan
sebepler ortad›r. Önce kendisinin haz›rlad›¤›
defterler, kaleme ald›¤› risale, makale ve gazete
yaz›lar› ile yapt›¤› sulu boya kara kalem resim-
ler onu Eyüplü yapacak sebeplerin bafl›ndad›r.
Buna babas› Mustafa Enver Bey’in Eyüp mezar-
l›¤›na defnedilmifl olmas›n› da ilave edebiliriz.
Ancak tablo tamamlanm›fl de¤ildir. Eyüb Sultan
kendisine bu kadar candan yürekten hizmet
eden Süheyl’e kendi ba¤r›nda do¤mufl ve yetifl-
mifl bir k›z›n›, Müzehher Han›m› (do¤.1915) ona
efl yaparak mükafatland›racakt›r.

1918’den sonra haz›rlamaya bafllad›¤› Eyüp
defterlerinin ilki olan “Eyübname”2 de Süheyl
Ünver 1920’lerin Eyübünü emsalsiz çizgileri, ve
yerinden toplad›¤› tespitleri ve tarihi maluma-
t›yla bizlere sunmaktad›r. ‹kinci defterde Eyüb
Sultan civar›nda mevcut mezar tafllar›n› iflledi¤i
“ Eyüb Sultan Mezarl›¤›”3 ile bu gene semtte
mevcut her tarihi yap›n›n inceden inceye tespit
etti¤i üçüncü defteri, “Eyüb
Sultan Name”4 ise adeta tapu
tescillerinin yap›ld›¤› bir kü-
tük görünümündedir. Süheyl
Ünver’deki Eyüb Sultan sevgi-
si, baflta Hz. Halid ‹bni Zeyd
olmak üzere Eyüb Sultan’a ait
bir çok mevzu onun f›rças›n›
ve kalemini hareketlendirmifl,

1. A.G. Sayar, “A. Süheyl
Ünver” (‹stanbul, 1994),
S.95-96.

2. Defter No: 267,
Süleymaniye Kütüphanesi.

3. Defter No: 663,
Süleymaniye Kütüphanesi.

4. Defter No: 670,
Süleymaniye Kütüphanesi.

Resim 4. Dr Süheyl Ünver
Gülhane Hastanesinde
Cildiyede Asistan› iken 1922
(A.G. Sayar, “A. Süheyl
Ünver” ‹stanbul, 1994)

Resim 5. Eyüp Sultan’da
Baba Haydar’da fieyhülis-
lam Tekyesi fieyp dâiresi.
(Sevdi¤im ‹stanbul)



neticede bu ruhani semtimize dair difle dokunur
say›da risale, makale ve sulu boya-kara kalem
resimlerinin yap›lmas›na sebep olmufltur. He-
men ifade edelim ki, Süheyl Ünver f›rças›ndan
ç›kan resim çal›flmalar› ‹stanbul Büyükflehir Be-
lediyesi taraf›ndan “A. Süheyl Ünver’in ‹stan-
bul’u” (‹stanbul, 1997)’de bu araya getirilen al-
büm içinde yerlerini alm›fllard›r. 267 adet renkli
ve kara kalem resimlerden Eyüb ve civar›na ait
olanlardan baz›lar›n›n bugün silinmifl birçok ta-
rihi köfleden Süheyl Ünver’i himmetiyle, hiç ol-
mazsa tamam›yla yok olmaktan kurtar›ld›klar›-
n› ifade edebiliriz.

Hiç flüphesiz Süheyl Ünver’in Eyüb’e dair
neflriyat› içersinde “‹stanbul’da Sahabe Kabirle-
ri” (‹stanbul,1953) bafll›kl› risalesi Hz. Halid ‹bni
Zeyd’e verdi¤i önem aç›s›ndan da dikkat çekici-
dir Bu eserin ‹stanbul’daki sehabe kabirleri,
isimleri, yerleri ve vaziyetleri bölümünde Ünver
hakk›nda bilgi verilen sehabeler aras›nda Eyüb
Sultan ve Türbesi hakk›nda kaynaklara dayanan
bilgiler vermifl, ayr›nt›l› aç›klamalarda bulun-
mufltur. 

Süheyl Ünver Eyüb ile ilgili en hurda bilgi-
yi kaydetmifl, bunlar› yeri düfltükçe çal›flmala-
r›nda kullanm›flt›r. Bu cümleden olarak Kanuni
Sultan Süleyman’›n Siegetvar seferine ç›kmadan
önce Eyüb Sutan’› ziyaret etti¤ini onun bir yaz›-
s›ndan ö¤renmifl bulunuyoruz5. Benzer flekilde
gene onun “Davud Pafla Saray›” bafll›kl› yaz›s›n-
dan Davud Pafla’ya ait Eyüb Sultan civar›ndaki
saray› hakk›nda tarihi bilgiler ö¤reniyoruz. Ün-
ver bu yaz›s›na saray›n makalenin yaz›ld›¤› ta-
rihteki konumunu gösteren iki resmi de ilave et-
mifltir.6 “ Geçen Yüzy›l›n Dükkan ‹çi Levhalar›”7

bafll›kl› yaz›s›nda ise dini anlam tafl›yan ve dük-
kanlara bereket getirmesi için as›lan levhalarla
Eyüb’de dükkan levhas› yazan hattatlar› incele-
mifltir. Ünver ayr›ca Eyüb Sultan Cami Muvak-
kithanesi hakk›nda da araflt›rmalarda bulun-
mufltur. “Osmanl› Türkleri ‹lim Tarihinde Mu-
vakkithaneler”8 bafll›kl› çal›flmas›nda Eyüb Sul-
tan Cami Muvakkithanesi ile buradaki saatler
ve son muvakkit Ahmed Ziya Akbulut hakk›n-
da gerçekten de çok k›ymetli bilgiler vermekte-
dir. 

“T›p Tarihimizin Yaflayan Bir Sayfas› Daha
Tarihe Kar›flt›”, (‹stanbul, 1946) bafll›kl› risalesi
Süheyl Ünver’in Eyüb Sultan, Baba Haydar ma-
hallesinde bulunan Beflir A¤a Medresesi’nin tek
tafl› kalmadan sessizce y›k›l›fl› karfl›s›nda duy-
du¤u üzüntü ile haz›rlad›¤› bir belge- makale-
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5. A.S. Ünver, “Kanuni
Sultan Süleyman’›n Son
Avusturya Seferinde
Hastal›¤›, Ölümü, Cenazesi
ve Defni”, “Kanuni
Arma¤an›”, (Ankara,1970),
S.301-306.

6. A.S. Ünver, “Davud Pafla
Saray›”, Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu
Belleteni”, Say› 239, (1961),
S.6-7.

7. “Türkiye Turing ve
Otomobil Kurumu
Belleteni”  Say› 314. (1972).
S.9-12.

8. “Atatürk Konferanslar›
1971-1972”, V,
(Ankara,1975), S.217-257.

9. “Dirim”, Say›: 10, (1948),
S.248-253.

Resim 6. Dr Süheyl Ünver
Bursa Emirsultan’da resim
çizerken 1950  (A.G. Sayar,
“A. Süheyl Ünver”
‹stanbul, 1994)

Resim 7. Dr Süheyl
Ünver’in çizgisiyle Eyüp
Sultan’da Baba Nakkafl
Hasan Pafla ve Salahi
Mehmed Bey Mescidi
1920-60 (Sevdi¤im ‹stanbul)

Resim 8. Dr Süheyl
Ünver’in 53 suluboy tablo-
sundan oluflan, ‹stanbul
Büyükflehir Belediyesi
taraf›ndan 1996 y›l›nda
bast›r›lan kitab›n kapa¤›

Resim 9. Dr Süheyl
Ünver’in Eyüp/
Edirnekap›daki kabri.
(Eyüp Belediye Arflivinden)
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dir. Bugün bu medrese yok, ancak Ünver’in bu
risalesi var. Süheyl Ünver bu medresenin tafl›d›-
¤› önemi flu sözlerle gözler önüne sermektedir. 

“....Eyüb Sultan, Beflir A¤a Medresesin-
de...Türkiye T›p Ercümeni’nin yani hekimleri-
mizin ilk akdemik toplant›lar›n›n nüvesi kurul-
du. Hatta bu sebeble buras› Garp’ta emsali oldu-
¤u gibi Cemiyet-i T›bbiye-i Osmaniye’nin nüve-
si haline gelebilirdi. Olmad›, art›k olamaz da.
Ne yaz›k!”

Süheyl Ünver’in Eyüb’le alakal› bir baflka
yaz›s› da “ ‹stanbul D›fl› Hamamlar Hakk›nda”
bafll›kl› çal›flmas›nda9 Ünver Eyüb’deki hamam-
lar›n listesini vermektedir. ‘Folklorik ve Sosyal
Bak›mlardan K›s›rl›k Hakk›nda Bir Hasbihal’10

bafll›kl› yaz›s›nda Ünver, Eyüb Sultan, Çifte Ge-
linler türbesini ‹stanbul folklorunda k›s›rl›kla il-
gili pratiklerin yo¤unlaflt›¤› merkezlerden biri
olarak ele al›nm›flt›r.” Bahariye’de Üzücü Bir Sa-
at”11 yaz›s›nda ise Eyüb, Bahariye Mevlevihane-
si’nin yürek parçalay›c› durumunu dile getir-
mifltir. Bu üzüntü Süheyl Ünver’e bir defter ha-
z›rlatacakt›r: “Bahariye mevlevihanesi”12 Bu
defter de sergiledi¤i bilgilerle Ünver mevlevilik
kültürünün ‹stanbul’daki önemli bir durak nok-
tas›n›n kurtulmas›na hizmet edecektir. “Y›kma-
l› m›? Düzeltmeli mi?”13 bafll›kl› gazete yaz›s›n-
da ise ›srarla Eyüb, Gümüflsuyu’ndaki Piyer Lo-
ti kahvehanesinin muhafazas›n› istemektedir.

Süheyl Ünver’in Eyüb Sultan üzerine kale-
me ald›¤› bir yaz›s› onun son yay›nlar›ndan biri-
dir. “ Dünden Bugüne Eyüb Sultan”14 bafll›kl›
bu yaz›s›n› vefat›ndan önce kaleme alm›flt›. Bu
yaz›s›nda Ünver, Eyüb Sultan semtindeki baz›
tarihi yap›lar› f›rças›yla ve kalemiyle  bizlere ta-
n›tmaktad›r. Ancak onun 1963 senesinde kale-
me ald›¤› “Eyüb Sultan”15 yaz›s› ise bir icmald›r.
Bu güzel ‹stanbul köflesinin belki en özlü tasviri
Ünver’in bu yaz›s›yla ortaya konmufltur.  Tarihi
perspektif içerinde yap›lan bu icmalden baz› sa-
t›rlar› bu çal›flmam›za al›yoruz:

“...Bir Eyüb Sultan sitesi yaratm›fl›z. Dünya
deseniz dünyada de¤il. Ahiret deyin amma,
dünyada olan›. Bir mübarek yer ki, oraya muay-
yen zamanlarda gidenler adeta kendi ruhunda

avdetlerinde bir ba’sü badelmevt hissederler.
Gider, e¤er iz’an› vars› ruhunu diriltir, döner.
Gördüklerinden ve duyduklar›ndan birfleyler
söyler veya içinden içine tekrar eder.”

Süheyl Ünver devamla: “...Eyüb Sultan bir
ibretli temafla yeri. Sanat istedi¤in kadar, tarih
keza. Ne yaz›k ki, oran›n mânâl› efsanelerini bi-
len azald› ki rast gelemezsiniz. Hele o Bostan ‹s-
kelesi’nin dili olsa kimbilir neler söyler. Eski
as›rlarda Haliç’e kay›klar› içinde uzananlar›n
dalgalar›ndan hala sizin hayatta oldu¤unuzu
düflünerek hürmeten önünüzde kenara tazim
fl›rp›nt›lar›n› sezmek lâz›m. Bu da oran›n fli’ri,
ama ne yaz›k ki Üskadar’›n Yahya Kemal’i var
da Eyüb Sultan’›n yok. Bu cihetle oraya gidenler
içinde hislerini düzenleyenler az”.

‹rfan hayat›m›za Eyüb’le ilgili de¤erli bilgi
ve belgeler sunmufl olan Süheyl Ünver hocam›-
z› hay›rla anarken bizlerin de Eyüp Sultan’› ve
civar›n› onun gözüyle görmemizi ve içimizdeki
his dünyam›z›n da Eyüb Sultan için dile gelme-
sini diliyorum. Eyüb Sultan mezarl›klar›ndan
birinde, Sak›za¤ac›’nda, medfun Süheyl Ünver
Hocam› rahmet ve minnet duygular›yla an›yo-
rum.

10. T.R. Kazanc›gil,
“Kad›nda K›s›rl›k Teflhis

ve Tedavi Esaslar›”,

(‹stanbul,1958), S.3-7. 

11. “Hür Vatan”,

(12. XII. 1961).

12. Defter No: 730,
Süleymaniye Kütüphanesi

13. “Sabah”, (19.V.1966)

14. “Antika”, Say› 2,

(1985), S.24-26.

15. “Selamet”, Say› 12,
(1963), S.3.
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B‹ZANS’TA HEK‹M AZ‹ZLER, EYÜP'TEK‹
KOSMAS VE DAM‹ANOS K‹L‹SES‹

Doç. Dr. Gülgün KÖRO⁄LU

‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi.
Mimar Sinan Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora çal›flmalar›n› tamamlad›. Halen ayn›
Üniversitede ö¤retim üyesi olarak çal›flmakta.  Ortaça¤la ilgili kaz› ve yüzey araflt›rmalar›na

kat›lmakta. Bizans sanat ve mimarisi konusunda çal›flmalar› bulunmakta.



Do¤u Roma ya da günümüzdeki adland›r›-
l›fl›yla Bizans ‹mparatorlu¤u, Ortaça¤›n tümünü
kapsayan, Anadolu, Balkanlar, ‹talya, Yunanis-
tan, Suriye ve Kuzey Afrika’da bin y›l› aflk›n sü-
re hüküm sürmüfl, döneminin dünya devleti ol-
mufl bir uygarl›kt›r. Bizans kültür ve sanat› için-
de birbirine karfl›t olan pek çok etken yan yana-
d›r. Örne¤in çok tanr›l› Pagan inanc› ile  tek tan-
r›l› H›ristiyan inanç, Latin kökenli Roma ile Do-
¤ulu Grek kültürü ve yay›ld›¤› genifl co¤rafya-
dan dolay› mahalli kültürlerin, Bizans'ta iç içe
geçmifl oldu¤u görülmektedir. Ayr›ca s›n›r
komflular›yla savafllar›n yan› s›ra karfl›l›kl› etki-
leflimlerin yafland›¤› da göze çarpmaktad›r. 

Bizansl›lar hastal›klardan korunmak ve
kurtulmak için kökeni Grek-Roma gelene¤ine
dayanan t›bbi yöntemlerinin yan› s›ra inanca
dayal› uygulamalar› da kullanm›fllard›r.1 Bizans
t›bb› ve t›p kurulufllar›yla ilgili bilgiler s›n›rl› da
olsa günümüze ulaflabilmifltir.2 Bizans t›bb› ile
ilgili bilgi veren kaynaklar aras›nda baflta el yaz-
malar›, manast›r vakfiyeleri (typikon), tarihçile-
rin yazd›¤› kronikler ve azizlerin hayat hikaye-
leri (vitae) gelmektedir. Bizans döneminde, Yu-
nan ve Roma döneminde yaz›lm›fl t›pla ilgili ki-
taplar›n kopyalar› yap›lm›flt›r. 6.yüzy›lda, Juli-
ana Anicia adl› soylu bir han›m›n deste¤iyle
kopyalanan flifal› bitkileri, hayvanlar› tan›tan
günümüzde Viyana'da bulunan resimli Diosko-
rides el yazmas› bu kitaplardan sadece biri-
dir3(resim 1). 

Günümüze ulaflabilen t›pla ilgili arkeolojik
belgeler aras›nda; Romal› ve Bizansl› hekimlerin

operasyonlarda kulland›klar› araç gereçler4 (b›-
çak, kemik kesici, spatül, çengel, i¤ne, c›mb›z,
sonda, forseps ve kan alma kaplar› vd.) ile he-
kimlerin bu tür aletlerini ve ilaç fliflelerini tafl›-
d›klar› fildifli, ahflap veya deriden kutu ve san-
d›klar› gelmektedir.5 Ayr›ca hekimlik mesle¤iy-
le profesyonel olarak u¤raflan erkek ve kad›n
hekimler (medici-iatros) ile süt anne, ebe gibi
yard›mc› elemanlar›n varl›¤›n› mezar tafllar› da
göstermektedir.6

Manast›r vakfiyelerinde, hastane, cüzamha-
ne, düflkünler ve öksüzler evi gibi manast›ra
ba¤l› kurumlar ve buralarda çal›flan personel ile
ilgili bilgilere  yer verilmifltir. Örne¤in Pantokra-
tor Manast›r›'na ait vakfiyede,7 manast›ra ba¤l›
olarak çal›flan, Konstantinopolis'in en büyük
hastanesinin bölümleri, burada görev yapan he-
kim ve di¤er yard›mc› personel ile hastalara sa¤-
lanan olanaklardan söz edilir. Bugün Vatan cad-
desi olan, Bizans döneminde Lykos deresinin
kuzey k›y›s›nda kurulmufl bulunan Konstantin
Lips Manast›r›'n›n da bir hastanesi vard›.8 Has-
tanelerin yan› s›ra Ksenedokion yada Xenon de-
nilen yap›larda, yolcular ve yafll›lar konaklaya-
bildikleri gibi buralarda ihtiyac› olanlara tedavi
de uygulanmaktayd›.  Nika ‹syan›(532 y›l› ocak)
s›ras›nda ç›kan yang›nda, Hagia Eirene Kilise-
si'nin bitifli¤indeki Sampson Ksenedokionu'nda
kalan çok say›daki hasta da yanarak ölmüfltü.9

Yafll›lar için kurulmufl olan huzur evleri ise da-
ha çok Bo¤az›n her iki yan›ndaki s›rtlarda bulu-
nuyordu.10 Kentin d›fl›nda olmas› tercih edilen,
cüzaml› hastalara hizmet veren cüzamhaneler-
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torlu¤u'nda Doktorlar ve
Hastal›klar, (Çev. fi.
Mumcu), Homer Yay›nlar›,
‹stanbul 1999, s.110-1 (resim
27), s. 115 ve 118 (resim 29).
s. 112, resim 28'de Atina
Asklepionu'nda bulunan
mermer levha üzerinde
kabartma olarak, içinde befl
adet neflter ve kemik levyesi
olan mentefleli tahtadan
cerrahi alet kutusu  ile iki
kan alma kab› gösterilmifltir.
‹stanbul Arkeoloji
Müzesi'ndeki t›p aletleri için
bkz. N. Atakan,

Resim 1. Bö¤ürtlen çal›s›,
minyatürlü el yazmas›,
Dioskorides, De Materia
Medica’n›n 10.yüzy›l 
kopyas› 39x29 cm

Resim 2. Kötü ruhlar,
Ioannes Klimaks’›n cennet
merdiveni konulu
ikonas›ndan ayr›nt›, Sina
Katherina Manast›r›, Ahflap
üzerine tampera, 12.yüzy›l.

Resim 3. ‹sa’n›n Jarius’un
k›z›n› diriltme mucizesi,
Kariye Müzesi, Mezar flapeli
freskolar›ndan ayr›nt›,
14.yüzy›l.



den biri de  Hasköy civar›nda kurulmufltu.11

Farkl› inançlara ra¤men ülkeler aras›nda
hekim al›flverifli oldu¤u da bilinmektedir.
14.yüzy›l bafllar›nda Orhan Beyin, Taronites
ad›nda bir Bizansl› hekimi vard›r. ‹mparator
Andronikos Palaiologos'un (1328-41) hastal›¤›
s›ras›nda saray hekimlerinin yan› s›ra Türk-
ler'den de üç hekim ça¤r›lm›flt›.

Prokopios, Theophanes, Anna Komnena,
Ioannes Kinnamos ve Mikhael Psellos gibi Bi-
zansl› tarihçilerin kaleme ald›¤› kronikler, Bi-
zansl› imparatorlar›n hastal›klar›, hekimler ve
sa¤l›k kurulufllar›yla ilgili bilgi vermektedir.12

Ayr›ca H›ristiyanl›kta büyük önem tafl›yan aziz-
lerin hayat hikayeleri (vitae)'de Bizans t›bb›n›
tan›tan kaynaklar aras›ndad›r. 

Bizansl›lar her türlü hastal›¤›n bafll›ca sebe-
bi olarak; fleytan ve di¤er kötü ruhlar› görmüfl-
lerdir (resim 2). Hastal›klardan ve her türlü
dertten kurtulma, ancak Tanr›n›n ve Tanr›yla
bir oldu¤una inan›lan ‹sa’n›n izni ve yard›m›yla
olmaktad›r. Kutsal Kitapta, ‹sa’n›n mucizeleri
aras›nda ölmüfl olanlar›n diriltilmesi, körün,
felçlinin, kötürümün, cüzaml›n›n, kanamal› ka-
d›n›n ve içine kötü ruh girdi¤i için deliren ada-
m›n iyilefltirilmesi gibi pek çok mucizevi iyilefl-
me anlat›lmaktad›r (resim 3-4-5). ‹sa, çok tanr›l›

dinin sa¤l›k tanr›s› Asklepios gibi hastal›klar›
iyilefltirmekte ve Zeus gibi onlar› diriltebilmek-
tedir. 

H›ristiyan inanc›n›n ve kültürünün ayr›l-
maz parçalar› olan azizler, inançlar› u¤runa bu
dünyan›n bütün nimetlerinden ellerini etekleri-
ni çekmifl, inançlar› için yaflam›fl, çeflitli zulüm-
lere katlanm›fl ve sonunda canlar›n› bile feda et-
mekten çekinmemifl kutsal kiflilerdir. fieytan›n
yönetti¤i maddi dünyan›n olumsuzluklar›n› ta-
fl›mazlar.13 Bu sebepten dolay›, di¤er insanlara
nazaran tanr›ya daha yak›nlaflm›fl, Tanr› da on-
lara insanüstü güçler ba¤›fllam›flt›r. ‹yi H›risti-
yan ve insan olma özellikleriyle, inançl› insanla-
ra örnek olmalar›n›n yan› s›ra tanr› ve insanlar
aras›nda arac›l›k görevi yapt›klar›na inan›lm›fl-
t›r.14 Azizler t›pk› ‹sa ve Eski Ahitteki di¤er pey-
gamberler gibi, mucizeler gösterirler. Onlar in-
sanlar için öbür dünyadan daha çok, bu dünya
için gerekliydiler. Azizler sadece mucizevi teda-
viler gerçeklefltirmemifller, zaman ve yer kav-
ramlar›n› aflarak, ölümlerinden sonra bile ina-
nanlar› himaye etmifllerdir.15 Kentleri düflman
sald›r›lar›ndan korumufl, kurakl›k, sel, deprem,
rüzgar ve yang›n gibi do¤al felaketleri giderip,
nehirleri aflm›fl, k›tl›¤› gidermifl, topra¤› bereket-
lendirip, çekirge ve böcek gibi haflaratlardan
ürünleri korumufl, vahfli hayvanlar› evcillefltir-
mifl, hastal›klardan ve di¤er kötülüklerden in-
sanlar› korumu olduklar›na inan›lm›flt›r.16 Baz›
azizler ve di¤er kutsal kiflilere baz› bölge, flehir
ve kiflilerce sahiplenildi¤i görülmektedir. Örne-
¤in Demetrios, Selanik kentinin koruyucu azizi-
dir (resim 6). Kenti düflman sald›r›lar›ndan say›-
s›z kere korumufl ve ona adanm›fl olan kilisede-
ki kutsal kal›nt›lar› (rölik) flifa da¤›tmaya devam
etmifltir. 5.-6.yüzy›l›n tan›nm›fl Theodosius aile-
sinin soylu kad›nlar›, özellikle Mezopotamyal›
Aziz Polyeuktos'a çok güçlü bir inançla ba¤l› ol-
duklar›ndan, bu aileden gelen Juliana Anicia,
azizin röliklerini Konstantinopolis'e getirtmifl,
X. bölgedeki kendi saray›n›n yak›n›na bu azize
adad›¤› büyük bir manast›r kilisesi infla ettirmifl-
tir.17

‹sa'n›n çarm›ha gerildi¤i gerçek haç›n par-
çalar›, kanl› kefeni, Meryem'in bafl örtüsü ve ku-
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"Anadolu'da t›p aletleri ve
araç-gereçleri", ‹stanbul
Arkeoloji Müzeleri
Geçmiflten Günümüze T›p
Sergisi, 38. Uluslaras› T›p
Tarihi Kongresi, ‹stanbul
2002, s. 1-3 ve 8-17.

5. G. Vikan, "Art, medicine,
and magic in early
Byzantium", Dumbarton
Oaks Papers 38 (1984), 65,
not 3.

6. Günümüzde Bursa
Arkeoloji Müzesi'nde
sergilenen, Afyon'da bulun-
mufl olan hekim Marcus'a
ait mezar tafl› (env.no.379)
için bkz. Eyice 1986, s. 5,
resim 1; Roma ve Bizans
döneminden hekim, ebe ve
süt anne mezar tafllar› için
bkz. Jackson 1999, s. 83,
resim 21 ve s. 97, resim 25a
ve 25b. 

7. G. Schreiber,
"Byzantinisches und
abendländisches hospital.
Zur spitalordnung des
Pantocrator und zur
Byzantinischen Medizin",
Byzantinische Zeitschrift 42
(1943), s. 116-49 ve 373-6;
(Ed.) J. Thomas - A.
Constantinides, Byzantine
Monastic Foundation
Documents II, (DOS XXXV,
Harvard University) 2000, s.
734-5. 

8. Eyice 1986, s. 11.

9. Prokopios, ‹stanbul'da
Iustinianus Döneminde
Yap›lar, Birinci Kitap, (Girifl
ve çeviri E. Özbayo¤lu),
Arkeoloji Sanat Yay›nlar›,
‹stanbul 1994, s. 25; W.
Müller_Wiener, ‹stanbul'un
Tarihsel Topografyas›, (Çev.
Ü. Say›n), ‹stanbul 2001, s.
22. Bu alanda yap›lan arke-
olojik kaz›larla ilgili bkz.F.
Dirimtekin, "Les fouilles
faites a Istanbul", Cahiers
Archeologiques 13 (1962),
161-85. 

10. Ayr›nt›l› bilgi için bkz. S.
Eyice, Bizans Devrinde
Bo¤aziçi, ‹st.1974.

11. Eyice 1986, s. 9.

Resim 4. ‹sa’n›n cüzzaml›y›
iyilefltirmesi mucizesi,
Kariye Müzesi, ‹ç narteks
mozaiklerinden ayr›nt›,
14.yüzy›l.



fla¤›, havarilerin
kutsal kal›nt›lar›,
azizlerin kemikleri,
saç, sakal ve giysi
parçalar› ya da
bunlarla temas et-
mifl her türlü obje,
rölik olarak adlan-
d›r›lm›fl ve bunla-
r›n flifa verici özel-
liklerine inan›lm›fl-
t›r.18 Röliklerin ya-
n› s›ra üzerinde
kutsal kiflilerin betimlendi¤i, özellikle kilise re-
simlerinin ve tafl›nabilir resimler olan ikonalar›n
da bir arac› olarak, bizzat tasvir edilen kifliyle
ba¤lant› kurdu¤u düflünülerek mucizeler yarat-
t›¤› kabul edilmifltir. 

Kaynaklar, özellikle dertlerine flifa arayan
hastalar›n, Kutsal Topraklardaki Hac kiliselerin-
de ve türbelerindeki misafirhanelerde veya pas-
paslar üzerinde sabahlad›klar›nda hastal›klar›-
n›n aniden geçti¤ini anlatan hikayelerle dolu-
dur. 

Her türlü hastal›¤› iyilefltirme ve s›k›nt›lar›
gidermede baz› azizlerin özellikle ön planda ol-
duklar› görülür. Mucizevi iyileflmeler sa¤layan
en ünlü ziyaret merkezlerinden biri, Antakya
yak›nlar›nda, Mucizeler Da¤› olarak tan›nan
Aziz Simeon Stylites’in yaflam›n› bir sütun üze-
rinde geçirdi¤i yerdir.19 (resim 7). Aziz Simeon,
yaflam›n› buradaki bir sütun üzerinde sürdür-
müfl, öldükten sonra da buraya gömülmüfl, k›sa
bir süre içinde de bu kutsal alanda bir manast›r

kurulmufltur. 6.-7.yüzy›l›n en popüler hac ziya-
ret yerlerinden biridir. Azizin üzerinde yaflad›¤›
sütunun çevresinden, al›nan toz ya da toprakla
(konis) yap›lm›fl, azizi sütun üzerinde gösteren
eulogia denilen madalyonlar ile manast›r›n sar-
n›c›ndan al›nm›fl su veya kandil ya¤lar› küçük
kurflun ya da piflmifl toprak mataralar içinde hac
hat›ras› olarak hac›lar taraf›ndan al›nm›flt›r (re-
sim 8-9). Ayr›ca azize adak olarak sunulan me-
tal levhalar, tören haçlar›, madalyonlar ve tütsü
kaplar› üzerinde sa¤l›k ve ba¤›fllanma dileyen
yaz›tlar›n olmas›, bu yerin mucizevi iyilefltirme
sa¤layan gücüne iflaret etmektedir. Aziz Simeon
Stylites'i gösteren tasvirlerde, azizin sütununa
dayal› merdiven üzerinde veya yan›nda elinde
tütsü kab› tutan bir figürün de yer almas› tütsü-
nün, aziz kültü içindeki önemini gösterir. Tütsü-
nün, dualar› Tanr›ya h›zl› ulaflt›rmada ve kötü
ruhlar› kaç›rmada rolü oldu¤una inan›lm›flt›r.20

Simeon Stylites'in mucizeleri aras›nda say›-
s›z mucizevi iyileflme olay› mevcut kaynaklarda
anlat›lmaktad›r. Manast›rdan al›nm›fl toprakla
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12. Prokopios 1994, s. 35;
Anna Komnena, Alexiad,
Malazgirt'in Sonras›, (Çev.
B. Umar), ‹nk›lap Kitapevi,
‹stanbul 1996, s. 453, 515;
(Yay›na haz›rlayan) I.
Demirkent, Mikhael
Psellos'un Khronografyas›,
Türk Tarih Kurumu
Bas›mevi, Ankara 1992;
(Yay›na haz›rlayan) I.
Demirkent, Ioannes
Kinnamos'un Historia's›,
Türk Tarih Kurumu
Bas›mevi, Ankara 2001, s.
139. Bizansl› tarihçilerin
kaleme ald›klar›
khroniklerde, daha çok
imparatorlar›n hastal›klar›
ve uygulanan tedavi-
lerinden söz edilir. Örne¤in
Prokopios (1994, s.33),

Resim 5. ‹sa’n›n körü
iyilefltirmesi mucizesi,
Ravenna St. Apollinare
Nuovo Kilisesi mozai¤i,
6.yüzy›l.

Resim 6. Aziz Demetrios ve
himayesindeki çocuklar,
Selanik Hagios Demetrios
Kilisesi mozaiklerinden
ayr›nt›, 7.yüzy›l.

Resim 7. Antakya Mucizeler
Da¤›’nda Aziz Simeon
Stylites’in üzerinde
yaflam›n› geçirdi¤i kayadan
yontulmufl sütun ve
çevresindeki yap› kal›nt›lar›,
5.yüzy›l sonu-6.yüzy›l

Resim 8. Aziz Simeon
Stylites ve ona inananlar, II.
Basileos’un
Menologionu’ndan
minyatür (272 fols.), 
Alt›n vellum üzerine, tam-
pera tekni¤inde yap›lm›flt›r.



vücudu ovulan kötürümün ve karn› patlama
derecesinde fliflen gencin iyileflmesi gibi örnek-
ler Bizans kay›tlar›na geçen mucizevi iyileflme
olaylar›ndan sadece ikisidir.21

Mucizevi iyileflmeler gerçeklefltirdiklerine
inan›lan kutsal kiflilerin bafl›nda Anargyroi ola-
rak adland›r›lan azizler gelmektedir. Bu azizle-
rin büyük ço¤unlu¤u, bu dünyada yaflad›klar›
s›rada da hekim olarak insanlara yard›m etmifl
kiflilerdir. Bu azizlere, Anargyroi yani gümüfl-
süz s›fat›n›n verilmesinin nedeni hastalar›ndan
hiç bir ücret almadan onlar› tedavi etmifl olma-
lar›d›r. Meslekleri hekimlik olan bu azizler ara-
s›nda en ünlüleri; Kosmas ve Damianos ad›nda-
ki Arap as›ll› kardefller (resim 10) ile Romal› bir
senatörün o¤lu olan Nikomedia (‹zmit)'l› Pante-
leimon'dur.22 (resim 11) Abbakyrus (Kyros), Io-
annes ve çok tan›nmayan Sebaste (Sivas ?)'li An-
tiokhos23 Panteleimon'u vaftiz eden, kendisi as-
l›nda bir hekim olmad›¤› halde anargyroi aziz

olarak kabul edilen rahip Hermolaos (resim 12)
ve adlar› onunla birlikte an›lan Hermippos ve
Hermokrates24 ile çok tan›nmayan Thalelaios25

'ta di¤er anarygroi azizlerdir. Bu azizlerin tas-
virleri özellikle kiliselerin apsis duvarlar›nda,
bazen sadece portre, bazen de gösterdikleri mu-
cizeleri kapsayan kompozisyonlarla verilmifltir.
Yayg›n olarak  Kosmas, Damianos, Panteleimon
ve Hermolaos'un tasvirleri yap›lm›flt›r. Baz› ya-
p›larda ise tüm hekim azizler birlikte, yan yana
s›ralan›rken  gösterilmifllerdir. 

Özellikle flifa bulmak yada minnet borcunu
ödemek amac›yla yapt›r›lm›fl adak levhalar›,
ikonalar ve tören haçlar› üzerinde anargyroi ya-
ni hekim azizlerin tasvirleri ile yaz›tlar yer al›r26

(resim 13). Bizans döneminden günümüze ula-
flan adak eflyalar› aras›nda en tan›nm›fl eserler-
den birini, Venedik San Marko Kilisesi hazine-
sinde bulunan, 10.yüzy›la tarihlenen, ‹mparator
VI. Leo'nun mineli alt›n tac› oluflturur. Bu türde-
ki adak eflyalar› üzerinde sa¤l›k iste¤i yaz›s› ve
azizlerin büst portreleri, H›ristiyan dini ile ilgili
di¤er kutsal kiflilerle birlikte görülür. 

Azizlerin portreleri ile yaflamlar›ndan ibret
verici sahnelerin (do¤umu, mucizeleri ve flehit
edilmeleri) birlikte ifllendi¤i biyografik ikonalar-
da mevcuttur.27

Anargyroi tasvirlerinde, azizler genellikle
hekim pelerini giymifl vaziyette, ellerinde t›p
aletlerini koyduklar› silindir biçimli ya da dört-
gen küçük kutular›n› tafl›rken veya flehitlik tac›-
n› al›rken gösterilmifllerdir (resim 14). Bizans
tasvir sanat›n›n genel yap›s›na sad›k kal›narak
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Iustinianus'un dizindeki
ac›dan kurtulman›n minnet
borcuyla, Kosmidion'daki
Kosmas ve Damianos
Manast›r›n› geniflletti¤ini
yazar. Konstantin
Monamakhos'un çok ac›
çekmesine neden olan gut
hastal›¤› da Mikhael
Psellos'un
Khronografyas›nda an›l›r.
Anna Komnena'da babas›
‹mparator I.Aleksios
Komnenos'un a¤›r hastal›k
sonras› Mangana
Saray›'ndaki ölümünü
anlat›r.

13. P. Brown, "The rise and
function of the holy man in
late antiquity", Society and
the Holy in Late Antiquity,

Resim 9. Aziz Simeon
Stylites’e adanm›fl bazalttan
kabartma stel, fiam Ulusal
Müzesi, 5.-6.yüzy›l ile
üzerinde azizin tasvirleri
olan eulogia’lar.

Resim 10. Aziz Kosmas ve
Damianos ikonas›, ‹stanbul
Ayasofya Müzesi,
17.-18.yüzy›l.

Resim 11. Aziz
Panteleimon’un biyografik
ikonas›, Sina Katherina
Manast›r›, 13.yüzy›l bafllar›,
102x72 cm.

Resim 12. Aziz Hermolaos’a
adanm›fl plaka, bak›r üzer-
ine kabartma ve kaz›ma,
Washington D.C.,
Dumbarton Oaks
Koleksiyonu (87.2 env.no.),
11.yüzy›l bafllar›.



hekim azizler için de karakteristik
özellikler yans›tan tipler yarat›l-
m›flt›r. Aziz Kosmas ve Damianos
tasvirlerinde, genellikle koyu ten-
li, zay›f, k›sa saçl› veya bazen ta-
mamen saçs›z, orta yafll› olarak
gösterilmifllerdir. Panteleimon ise
kumral, dalgal› saçl› genç bir er-
kek figürü olarak tasvir edilmifltir.
Aziz Hermalaos'da genellikle, pis-
kopos veya rahip giysileri içinde-
dir, elinde rulo halindeki kodeksi
tutan, orta yaflta sakall› bir erkek
figürü olarak betimlenmifltir.

Adlar› her zaman birlikte an›-
lan Arap kökenli, ikiz kardefller Kosmas ve Da-
mianos'un, do¤um yerleri Aigai (Adana, Yu-
murtal›k)'d›r. Daha eski dönemlerde ve Orta-
ça¤'da Kilikya olarak adland›r›lan Silifke-Adana
aras›ndaki bölgede hekimlik yapan, hastalar›n›
hiç bir ücret almadan  iyilefltiren bu azizler,
3.yüzy›l sonu - 4.yüzy›l bafllar›nda Roma ‹mpa-
ratorlar› Diokletianus ve Maximianus'un iktida-
r› döneminde, H›ristiyan olmalar› sebebiyle öl-
dürülmüfllerdir. Ölüm günleri olan 17 Ekim ta-
rihi, onlar›n yortular›n›n H›ristiyanlar taraf›n-
dan kutland›¤› gün olmufltur. Rölik olarak ad-
land›r›lan kal›nt›lar›, 5.yüzy›lda Konstantinopo-
lis'e getirilmifl ve Zeugma (Unkapan›?) ve Kos-
midion (Eyüp)'da bu azizlere adanm›fl en az iki
kilise onlar ad›na infla edilmiflti. Bu tarihte Ro-

ma'da da, bu azizler ad›na, bir
kilise yapt›r›lm›flt›.28 Ayr›ca
Üsküdar' yak›nlar›nda da ‹m-
parator Iustinianus taraf›ndan
yapt›r›lm›fl Aziz Panteleicpan-
teleiman'a adanm›fl Khrysoke-
ramos (Alt›n Kiremit) Kilisesi
vard›. Stauros  (Beylerbeyi)
yak›nlar›nda ise Aziz Hermo-
laos'a adanm›fl bir manast›r
bulunuyordu.29

Aziz Kosmas ve Dami-
anos'un kültü, Bizans ‹mpara-
torlu¤unda büyük bir tap›n›m
görmüfltür. Kiliselerin duvar-

lar›nda, ikonalar üzerinde betimlenmifl  aziz tas-
virlerinin, azizlerin kutsal kal›nt›lar›n›n ya da
bu azizleri düfllerinde görenlerin dertlerinden
kurtulduklar›na dair pek çok mucizevi iyileflme
olay›n›n, özellikle 6.- 12. yüzy›llar aras›nda ger-
çekleflti¤ine dair hikayeler anlat›lmaktad›r.30 Bu
hikayelerden birinde, Aziz Kosmas ve Dami-
anos’a büyük bir tutkuyla ba¤l› bir kad›n, evinin
duvarlar›n› azizlerin tasvirleriyle kaplat›r. Çok
hasta oldu¤u bir gün, yata¤›ndan iner, sürüne-
rek duvar›n yan›na kadar gider. Üzerinde aziz-
lerin tasvirleri olan duvardaki s›vay› t›rnaklar›y-
la kaz›r. Kopard›¤› s›va parçalar›n› suya kar›flt›-
r›r ve içer. ‹çer içmez, flifa bulur. Bu ve buna
benzer pek çok hikaye, azizlerin iyilefltirici gü-
cüne iflaret etmektedir.
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Aziz Kosmas ve Damianos’a adanm›fl kili-
seler aras›nda en ünlüsü, eski ad› Kosmidion
olan Eyüp'te yer almaktayd›. Bu manast›r›, ilk
olarak imparator II.Theodosius'un yak›n arka-
dafl› olan Paulinus, 5.yüzy›l›n ikinci yar›s›nda,
kentin banliyösü Kosmidion'da, kendi mülkü
olan alanda infla ettirmifltir. Kosmidion, Bizans
döneminde, kentin 14. bölgesi olan Blakherne
bölgesine oldukça yak›n olan bir kent d›fl› yerle-
flim yeridir. Kilisenin yeri kaynaklarda aç›kça
belirtilmemektedir. Yeri hakk›nda bilgi veren
VI.yüzy›l›n ünlü tarihçisi Prokopios'tur. Proko-
pios, koyun sonunda, oldukça dik bir alanda,
Kosmas ve Damianos'a adanm›fl tap›na¤›, ‹mpa-
rator Iustinianus'un yata¤›nda hastal›¤›ndan
dolay› neredeyse cans›z yatarken ona görünerek
iyileflmesini sa¤layan azizlere flükran duygula-
r›n› sunmak için, eski yap›y› tümden de¤ifltire-
rek yeniden infla ettirdi¤inden sözetmektedir.31

Prokopios'un de¤erlendirmesinden yola ç›karak
kilisenin yerinin, Eyüp Camisi'nin arkas›ndaki
dik yamaç üzerinde olmas› gerekti¤i sonucuna
ulafl›l›r. Tarihçi Paschale'›n Kroni¤inde, kentin
626 y›l›ndaki Avarlar taraf›ndan kuflat›lmas› s›-
ras›nda Blakhernae'daki kiliselerle birlikte bu
yap›n›n da ya¤malan›p, tahrip edildi¤i yaz›l›-
d›r.32

Burada var olan dini yap›, ‹mparator
IV.Mikhael taraf›ndan 1041 y›l›nda onartt›r›l-
m›flt›r. Mikhael, görevinden ayr›ld›ktan sonra
da buradaki manast›ra girerek, ömrünün sonu-
na kadar burada keflifl olarak yaflamay› seçmifl
ve sonradan buraya  gömülmüfltür. 

13.yüzy›l›n sonunda VIII. Mikhael'in dul efli
Theodora taraf›ndan kilise bir kez daha restore
ettirilmifltir. Kosmidion'daki Kosmas ve Dami-
anos kilisesi, özellikle Bizans'›n son döneminde
büyük ilgi görmüfl, Konstantinopolis'in fethine
kadar tümü de¤ilse bile baz› bölümleri varl›¤›n›
sürdürmüfltür.33
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FAT‹H SULTAN MEHMED 

(AVNÎ) D‹VANI ÜZER‹NE

Prof. Dr. Muhammet Nur DO⁄AN

1951’de Erzurum’da do¤du. 1979’da ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi’nden mezun oldu.
1987’de Dr.,1991’de Doç., 1997’de Prof. oldu. Hâlen ‹.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve

Edebiyat› Bölümü’nde ö¤retim üyesi olarak ilmî çal›flmalar›n› devam ettirmektedir. Yay›nlanm›fl
eserleri: Fuzulî-Leylâ ve Mecnun; Fuzulî’nin Poetikas›, fieyhülislâm ‹shak ve Divan›, fieyhülislâm

Es’ad ve Divan›, ‹shak ve Es’ad Divan›ndan Seçmeler, Mecnun ve Leylâ Dilinden, fieyh Galip
Hüsnü Aflk, Eski fiiirin Bahçesinde. Ayr›ca çok say›da yurt içi ve yurt d›fl› kongre ve

sempozyumlara kat›ld›.



As›rlar boyu dünya devleti olarak çok genifl
bir co¤rafyada adâletle hükmeden ve insanl›¤a
tarihî zaman›n bir ilkbahar mevsimi gibi, kal›c›
güzellikler sunan büyük Osmanl› Türk Cihan
Devletinin güçlü padiflah› Fatih Sultan II. Meh-
med 1432 - 1481 y›llar› aras›nda yaflam›fl ve  otuz
y›l devleti yönetmifltir.

Tarihin kaydetti¤i en önemli dönüflümler-
den birinin bafllang›c› durumundaki büyük Fet-
hi gerçeklefltiren Fatih Sultan Mehmed, kudretli
bir hükümdar, büyük bir siyaset dehas›, güçlü
bir stratej ve muzaffer bir komutan oldu¤u ka-
dar; kültür, sanat ve edebiyatta da ismini alt›n
harflerle tarihe yazd›rm›fl entellektüel bir flahsi-
yet ve kuvvetli bir flairdir. 

Kendisi de bir flair olan Sultan II. Murad’›n
o¤lu  Fatih Sultan Mehmed, devrinin en güçlü
ilim, fikir ve sanat adamlar›n›n elinde yetiflmifl;
asil ruhu,  Devlet-i Aliyye’yi besleyip güçlü bir
ç›nar gibi ayakta tutan ihtiflaml› ve engin kültü-
rün hamuru ile yo¤rulmufl, birçok do¤u ve bat›
lisan›na vak›f, matematik ve müspet ilimlerde,

felsefede ve edebiyatta söz sahibi bir sultand›r.

Fatih Sultan Mehmed’in flairlik yönü ile ilgi-
li bilgilere  devrin tezkirelerinde ve nazire mec-
mualar›nda rastland›¤› gibi, onun yazd›¤› fliirle-
rin bir k›sm›n› ihtiva eden yazma  bir  Divan-›
Sultan Mehmed nüshas› da kültür varl›klar›m›-
z›n en de¤erlilerinden biri olarak  bugün elimi-
zin alt›nda bulunmaktad›r. 

fiiirlerinin tamam› henüz ele geçirilememifl
bulunan Fatih’in fliir metinleri ile ilgili bilinen tek
nüsha, bugün Fatih Millet Kütüphanesi, Yazma
Manzum Eserler k›sm› no.305’de kay›tl› bulunan,
Ali Emirî Efendi’nin buldu¤u yazmad›r. Umumi-
yetle gazellerden oluflan bu yazmay› Ali Emirî
kendi el yaz›s› ile iki defa kopya etmifl ve ilim âle-
mine de bu yazmay› yine kendisi tan›tm›flt›r.

Fatih’in baz› fliirlerini ilk defa derli toplu bir
flekilde yay›mlayan Dr. Georg Jacob’dur. Onun,
içindeki fliirlerin büyük bölümünü Upsala Kral-
l›k Üniversitesi Kütüphanesi’ndeki bir el yaz-
mas› mecmuadan kopya edip bir k›sm›n› da ba-
z› tezkire ve tarihlerden alarak 1904 y›l›nda Ber-
lin’de bast›rd›¤› bu Divan-› Avnî, asl›nda ufak
çapl› bir gazeliyattan ibarettir.

Fatih’in fliirlerinin bas›m› ile ilgili ikinci ki-
tap, Fethin 500. y›l› münasebeti ile Saffet S›tk›
(Bilmen)’in neflretti¤i ve 1944’te bas›lan Fatih
Divan›, Ali Emirî’nin, Millet Kütüphanesi’ndeki
yazma nüshadan yapt›¤› kopyalardan yararla-
n›larak haz›rlanm›flt›r. ‹lmî olmaktan uzak ve
beyitlerle ilgili herhangi bir aç›klamaya yer ver-
meyen bu yay›n, birçok terkip, okuma, yaz›m ve
de¤erlendirme hatas› tafl›maktad›r.

Üçüncü Fatih Divan› yay›n› ise, yine Fethin
500. y›l› münasebeti ile Kemal Edip Ünsel
(Kürkçüo¤lu)’nun haz›rlad›¤›, Fatih’in fiiirleri
adl› kitapt›r.1 1946 y›l›nda Türk Tarih Kurumu
Yay›nlar› aras›nda ç›kan bu kitap tamamen Ali
Emirî nüshas›na dayanmaktad›r. Baflka yerler-
den de 10 parça ilâvesi ile fliir say›s› 87’yi bulan
ve ilmî bak›mdan en s›hhatli neflir olan bu kitap
transkripsiyonlu bir yay›m olmakla kalmaz, ay-
n› zamanda Ali Emirî yazma nüshas›n›n faksi-
milesini de ihtiva eder. Ancak bu yay›nda da sa-
y›lar› çok olmamakla birlikte, baz› okuma, ter-
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Kolleksiyonu, istanbul
1995 s,191 
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kip ve de¤erlendirme hatas›na rastlanmaktad›r.

Fatih Sultan Mehmed’in fliirleri ile ilgili dör-
düncü çal›flma 1992 y›l›nda neflr edilen Fâtih ve
fiiirleri adl› kitapt›r.2 Ahmed Aymutlu taraf›n-
dan haz›rlanan bu yay›n beyitlerin nesre çeviri-
sini de ihtiva etmektedir. Ancak  gerek fliirlerin
okunuflunda ve gerekse nesre çeviride çok say›-
da hatay› bar›nd›ran bu kitap hiçbir ilmî hüviyet
tafl›mamaktad›r.

Fatih Sultan Mehmed (Avnî) Divan› ile ilgi-
li son yay›n, çal›flmalar›n› Divan fliiri sahas›na
teksif etmifl bulunan Prof. Dr. ‹skender Pala’ya
aittir. 2001 y›l›nda yay›mlad›¤› bu çal›flmada3 ‹s-
kender Pala önce “‹mparatorluk Kurmufl ‹lk fia-
ir Hükümdar” bafll›¤› alt›nda Fatih’i besleyen
kültür zemini, Fatih devrinde dil ve edebiyat›n
görünümü, Fatih’in flairleri himayesi ve bir flair
olarak Fatih Sultan Mehmed ile ilgili bilgi ver-
mifl ve kitab›n daha sonraki k›sm›n› da fliirlerin
elifbe s›ras› ile okunufluna, nesre çevirisine ve
aç›klamalar›na ay›rm›flt›r.

Ancak klâsik edebiyat sahas›n›n çok köklü
problemleri, derin ve zengin kültür zemini, as›r-
lar›n engin sosyal, kültürel, tarihî ve edebî dene-
yimleri üzerine kurulu bulunan lâf›z ve manâ
iliflkileri sistemati¤i içerisinde yap›lacak bir de-
¤erlendirme bize göstermektedir ki, bu çal›flma
da daha önceki kimi yay›nlar›n tafl›d›¤› oldukça
önemli say›da okuma, terkip ve de¤erlendirme
hatas› ile malûl bulundu¤u gibi; gerek nesre çe-
viride ve gerekse aç›klamalarda inan›lmayacak
nitelik ve nicelikte yanl›fllarla doludur. Aceleye
getirilerek haz›rland›¤› anlafl›lan bu çevirilerin
bir k›sm›n›n beyitlerin orijinal sentaks› ile uyufl-
mad›¤› gözlemlenmekte, birço¤u da beyitte ve-
rilmek istenen mesaja tamamen ters bir biçimde
yorumlan›p düz yaz›ya aktar›lm›fl bulunmakta-
d›r. Aç›klamalarda ise Prof. Dr. ‹skender Pala,
beyitlerin arka plân›nda bulunan iç içe geçmifl
zengin ve çok renkli anlam katmanlar›na nüfuz
edemeyerek sat›hta dolaflmakta ve Divan fliirini
vulgarize etme  yaklafl›m› içerisinde fliirlerin
esas espriden yoksun birinci anlamlar›na tak›l›p
kalmaktad›r. Birkaç›na burada,  bildirinin müsa-
ade etti¤i ölçüler içerisinde temas edece¤imiz bu
okuma, anlama, nesre çeviri ve aç›klama hatala-

r›n›n tamam›n› önümüzdeki günlerde haz›rla-
yaca¤›m›z ilmî bir tenkid yaz›s›nda mufassal bir
flekilde ele al›p Fatih Sultan Mehmed’in  fikrî ve
edebî flahsiyetine uygun düflmeyen bu yanl›flla-
r› göstermeye çal›flaca¤›z. 

Ayr›ca uzun bir zamandan beri üzerinde ça-
l›flt›¤›m›z Fatih (Avnî) Divan› ile ilgili kitab›n
yaz›m›n›n sona erdi¤ini, divan›n tenkidli metni-
ni, nesre çevirisini ve çok yönlü ilginç aç›klama-
lar›n› ihtiva eden bu eserin birkaç ay içerisinde
yay›na haz›r olaca¤› hususunu da burada du-
yurmak isteriz.

fiimdi, Fatih Sultan Mehmed’in fikrî, tasav-
vufî, dinî ve edebî flahsiyetini en güzel flekilde
gözler önüne seren beyitlerinden birkaç›n› ele
alal›m ve Fatih Sultan Mehmed’in par›lt›l› ruh,
inanç düflünce ve sanat  dünyas›n›n yans›t›c›s›
olan bu söz ve anlam mücevherlerinin güzellik-
lerini birlikte doyumsayal›m. Hemen belirtelim
ki, beyitlerin kenar›nda gösterilen gazel ve beyit
numaralar› Kemal Edip Ünsel’in neflri esas al›-
narak kayd edilmifltir. 

Yüzün meh-i ›yd ü ser-i zülfün fleb-i ‹srâ

Gamzen yed-i Mûsâ leb-i lâ’lin dem-i ‹sâ 

(1-1)

(Ey Peygamber)! Senin yüzün bayram hilâli,
saçlar›n ise ‹sra gecesidir... Edal› bak›fl›n Hz. Mu-
sa’n›n mucizevî eli; lâl dudaklar›n ise Hz. ‹sa’n›n
(hayat veren) kutlu nefesidir.

Hz. Muhammed’in övgüsünde kaleme al›n-
d›¤› anlafl›lan bu ilk gazelde, O’nun yüzü  -yü-
zünün parlakl›¤› ve getirdi¤i dinin insanl›k için
bayram misali kutlu ve mesut bir dönemin  bafl-
lang›c› say›lmas› gibi sebeplerle- hilâle benzetil-
mifl; saçlar› - siyahl›¤› ve uzunlu¤u yönüyle- ‹s-
ra gecesine teflbih edilmifltir. fiaire göre Hz. Mu-

Resim 2. Fatih’in Tu¤ras›,
TDV ‹slam Ansiklopedisi,
cilt 12, s,468

1. Kemal Edip Ünsel,
Fâtih’in fiiirleri, Türk Tarih
Kurumu Yay›nlar›, Ankara
1946.

2. Ahmed Aymutlu, Fâtih
ve fiiirleri, Millî E¤itim
Bakanl›¤› Yay›nlar›,
Ankara 1992.

3. ‹skender Pala, Fatih
Sultan Mehmed, fiûle
Yay›nlar›, ‹stanbul 2001.



hammed’in edal› ve h›fl›ml› yan bak›fl› (gamze-
si), Hz. Musa’n›n düflmanlar› flaflk›nl›¤a ve çare-
sizli¤e düflüren mucizevî beyaz eli (yed-i beyza)
gibi, inananlar›na huzur, düflmanlar›na ise te-
dirginlik vermekte; lâl gibi k›ymetli dudaklar›
da Hz. ‹sa’n›n ölüleri dirilten, hastalar› flifaya
kavuflturan mucizevî dudaklar› gibi insanlara
hayat vermektedir.     

Metinde dudaklar›n benzetileni olarak
“dem-i ‹sa” tamlamas› geçmektedir. Buradaki
“dem”in “nefes” d›fl›ndaki bir anlam› da
“kan”d›r. Kelimenin bu anlam› ile “dem-i ‹sa”
terkibi, ‘Hz. ‹sa’n›n kan›’ demektir. Bu ise flarab›
-tasavvufî bir mecaz unsuru olarak da aflk›- ha-
t›rlatmaktad›r. Çünkü Hristiyanl›kta flarap, Hz.
‹sa’n›n kan› olarak kabul edilir. Böylelikle duda-
¤›n k›rm›z› rengi ile flarap aras›nda bir benzerlik
iliflkisi kurulmufltur.

Bu hüsn-i Hudâyî ki Hudâ sana veripdir

Mânî-i cihân yazmad› tasvîrine hemtâ   

(1-2)

(Ey sevgili)! Allah’›n sana ba¤›fllam›fl oldu¤u bu
ilâhî güzelli¤e benzer bir resmi cihan Mâni’si bile çi-
zebilmifl de¤ildir.

Mâni, Mani dininin kurucusu kabul edilen
‹ran’l› meflhur minyatüristin ad›d›r. Onun kut-
sal ve büyülü minyatürlerle dolu Erjeng veya
Erteng adl› kitab›n›n kendisine vahyedildi¤ine
inan›l›r. Beyitte, dünya (cihan) Mâni’ye benzetil-
mifltir. fiair, sevgilinin (Hz. Peygamber) yüzü-
nün ilâhî güzelli¤inin dünyada bir efline rastlan-
mad›¤›n› anlatmak istiyor.

Aln›n kamerine yüzün ay›na müflâbih 

Bunca göz ile görmedi bu çarh-› muallâ 

(1-3)

(Ey sevgili!) Bu yüksek gökkubbe onca gözü ile
(yeryüzüne bakt›¤› hâlde) senin aln›n gibi parlak ›fl›k-
l› bir gece; yüzün gibi güzel bir dolunay görmemifltir.

Yüzün üst k›sm›n› teflkil eden al›n -beyazl›-
¤› ve ayd›nl›¤› sebebi ile- ay ›fl›¤›na teflbih edil-
mifl; yüz de bu ›fl›kl› gecede parlayan mehtaba
benzetilmifltir. Metinde geçen “kamer” sözcü-
¤ünün anlamlar›ndan birisi de ‘ay ›fl›¤›’d›r. Keli-
me, beyitte bu anlamda kullan›lm›flt›r. Mehtabl›
gecede par›ldayan dolunay›n görünümü ile ilgi-
li dikkatlere divan fliirinde rastlanmaktad›r. Bu-
nun bir örne¤i  fieyh Galib’in Hüsn ü Aflk adl›
mesnevisinin 1667. beytidir.4 fieyh Galib, kade-
hin içerisindeki flarab› tasvir ederken, ay ›fl›¤› ile
dolu olan gökyüzünün içerisinde par›ldayan
dolunay benzetmesi yapmaktad›r:

Mehtâbda meh meh içre mehtâb

Mey flîflede flîfle meyde gark-âb 

Avnî bu beyitte y›ld›zlar› da gökyüzünün
gözleri gibi düflünmüfltür. Beyit dikkatli bir fle-
kilde incelendi¤i taktirde, görülecektir ki; bu
tabloda, yüzü çepeçevre kuflatan siyah saçlar da,
geceyi temsil etmektedir. 

fiol câm ki nûfl eylemiflem bezm-i gam›nda

Bir sâde habâb›d›r an›n künbed-i hadrâ    

(1-4)

Ben senin (ayr›l›¤›n›n) gam meclisinde öyle bir
flarap içtim ki, flu gökkubbe o flarab›n üzerinde olufl-
mufl (küçük) bir hava kabarc›¤› gibi (de¤ersiz) kal›r.

fiair, sevgili olarak tan›mlad›¤› Hz. Muham-
med’den ayr› yaflanan dünya hayat›n› bir gam
meclisine; ona karfl› duydu¤u aflk ve arzuyu fla-
raba benzetmekte ve dünya hayat›na ait lezzet-
lerin bu aflk ve arzu yan›nda hava kabarc›¤› ka-
dar de¤ersiz ve gelip geçici oldu¤unu vurgula-
maktad›r.

Avnî seni medh eyledi çün tarz-› gazelde

Matla’ dedi yüzüne vü a¤z›na muammâ  

(1-5)
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4. Muhammet Nur Do¤an,
fieyh Galib-Hüsn ü Aflk
(Metin, Nesre Çeviri, Notlar
ve Aç›klamalar), s.339.
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(Ey sevgili)! Avnî senin övgün yolunda yazd›¤›
bu gazelinde  yüzün için “matla”  dedi, dudaklar›n
için ise “muamma” tabirini kulland›.. 

“Matla” , tulû edecek, do¤acak yer demek-
tir. Günefl, ay ve di¤er y›ld›zlar›n do¤ufluna da
“matla” denilmektedir. Ayr›ca kaside veya ga-
zelin kafiyeli olan ilk beytine de “matla” ad› ve-
rilmektedir. “Muamma” ise, manzum bilmece-
dir. fiair, Hz. Muhammed’in yüzü için  -güzelli-
¤i ve parlakl›¤› yönü ile- güneflin veya ay›n do-
¤uflu benzetmesi yapmakta; a¤z›n›  ise -nice s›r-
lar› bar›nd›rmas› sebebi ile-   muamma olarak
tan›mlamaktad›r.

Kâ’be hakk› Avni bafl e¤mez namâza
yüz yumaz

Kafllar›n mihrâb›na secde yeter k›b-
lem bana 

(3-7)

Ey k›blem (gibi her an yöneldi¤im sevgili!) Kâbe
hakk› için, Avnî namaz k›lmak maksad›yla bafl›n›
e¤ip, yüzünü y›kamaz... (Çünkü) senin kafllar›n›n
mihrab›na secde etmek benim için yeterlidir.

Metinde geçen “Avnî bafl e¤mez namâza
yüz yumaz”  ibaresi, tasavvufî düflünce sistemi
içinde sarf edilmifl mecazî  bir ifadedir. Allah’a
yap›lacak ibadetin gösterifl ve riya ile olmama-
s›; bütün kulluk vazifelerinin sadece ve sadece
en yüce sevgili olan Allah için gerçeklefltirilme-
si gere¤ini vurgulamaktad›r. Divan fliirinde
sevgilinin kafl› ile ilgili benzetme unsurlar›n-
dan birisi de mihrabd›r. fiairleri bu benzetmeyi
yapmaya yönelten saik, sevgilinin varl›¤›n›n ve
özellikle yüzünün kutsall›¤› ve bunlar›n âfl›klar
için bir nevi k›ble gibi kabul ediliyor olmas›d›r.
Bu konunun anlafl›lmas›nda ihmal edilmemesi
gereken husus, tasavvufî  inan›fl sistemi içinde,
sevgiliye duyulan aflk ile Tanr› aflk›n›n birlikte
düflünülmesinin kaç›n›lmaz oldu¤u ve Divan
fliirinin düflünce ve estetik sistemine hâkim
olan aflk anlay›fl›n›n plâtonik aflk anlay›fl› oldu-
¤u gerçe¤idir.

Gece yol üzre yat›p mest nakdi ald›rd›m

Ne kald› Avnî elinde k’ola bahâ-y› flarâb  

(5-5)

Geceleyin yol üzerinde sarhofl bir flekilde yat›p,
olanca nakdini çald›rm›fls›n... Ey Avnî! Art›k flarap
bedeli olarak elinde ne kald› ki?

Beyitte “nakd” ve “flarap” sözcükleri tasav-
vufun klâsik ak›l-aflk çat›flmas› düflüncesi içerisin-
de anlam kazanan sembolik ifadelerdir. “Nakd”
akl›; “flarap” ise aflk› temsil etmektedir. Tasavvufî
düflünceye göre ak›l ile aflk bir arada bulunma-
makta; aflka ancak akl›n terk edilmesi hâlinde ula-
fl›labilmektedir. Mostarl› Ziyaî’ye ait flu beyit bu
ak›l-nakd ve aflk-meta benzetmesinin, ayr›ca aflka
ulaflman›n ancak akl› terk etmekle mümkün oldu-
¤u düflüncesinin güzel bir örne¤idir:

Aklumun nakdin metâ’-› aflk-› yâra vireli

Hâce-i âlem hak›-y-çün görmedüm aslâ
ziyân    

(g.343-2)5

Akl›m›n nakdini sevgilinin aflk› meta›n› almak
için verdi¤imden beri, âlemin hocas› (Hz. Muham-
med) hakk› için, aslâ zarara u¤ramad›m.

Avnî’nin bu beytinde de ayn› düflüncenin
oldukça güzel bir tezahürü ile karfl› karfl›yay›z.
Âfl›k, sevgilinin muhabbet flarab›n›n sarhoflu ol-
mufl bir flekilde yolun üzerine uzanm›fl ve böy-
lece ak›l nakdini çald›rm›flt›r. fiimdi art›k elin-
den ç›kararak aflk flarab›n›  sat›n alaca¤› hiçbir
fleyi kalmam›flt›r. 

Ten-i bî-câna müjen hançeri kim câna

geçer

Hasta-i aflka ecel flerbeti dermâna geçer 

(10-1)

(Ey sevgili)! Benim neredeyse ölmüfl  bedenime

5. Müberra Gürgendereli,
Hasan Ziyaî, Hayat›-
Eserleri-Sanat› ve  Divan›
(‹nceleme-Metin), s.273. 



saplanan  kirpi¤inin (h›fl›ml› yan bak›fl›n›n) hançeri

bana can gibi gelir. Çünkü (aflk öyle bir hastal›kt›r

ki); ecel flerbeti, aflk hastas›na ilaç yerine geçer.

Divan fliirinde k›l›ç, hançer ve ok temreni

gibi çelikten yap›lm›fl kesici ve delici fleyler, su

verilmek suretiyle keskinlefltirildi¤i için bu alet-

ler  ile ilgili olarak “su” tan›mlamas› yap›lm›flt›r.

Âfl›klar ,sevgilinin k›l›c›, hançeri ve oku ile yara-

lanmay› büyük bir ifltiyakla beklerler. Bunlar›n

su gibi yüreklerinin ateflini söndürece¤ini düflü-

nürler. Büyük flair Fuzulî’nin Su Kasidesi’nin bir

beytinde oldu¤u gibi:

‹ste peykân›n gönül hecrinde flevkim

sâkin et

Susuzam bir gez bu sahrâda benim

çün ara su

Ey gönül! Sevgilinin (h›fl›ml› yan bak›fl) okunun
temrenini iste de, onun ayr›l›¤› yüzünden alevlenen
arzumu dindir. Susuz bir hâldeyim... Bu sahrada gez
de, benim için bir  su ara!

Bu beyitte de Avnî, sevgilinin kirpik hançe-
rinin bedenini yaralamas›n›, ecel flerbeti içmek
gibi düflünmektedir. Ancak sevgilinin, kirpik
hançeri ile âfl›¤a içirdi¤i bu ecel flerbeti, âfl›¤›n
cans›z bedenine yeniden can verecektir.

Avniyâ k›lma gümân kim sana râm

ola nigâr

Sen Stanbul flâh›s›n ol Kalatada flâhd›r  

(14-5)

Ey Avnî! Gönül verdi¤in (hristiyan)  güzelinin
sana ram olaca¤›n› asla umma!. Çünkü, sen (nihaye-
tinde) ‹stanbul’un flah›s›n; o ise (güzellik ülkesinin
baflkenti olan ve içinde, cennet gibi, hurilerin dolaflt›-
¤›) Galata’da padiflaht›r.

Avnî Divan›’nda, estetik unsuru olarak ge-
çen iki yer ad›na tesadüf edilir. Bunun biri ‹stan-
bul; di¤eri de  Kalata (Galata)’d›r. ‹stanbul, ayn›
zamanda kudretli bir sultan olan flairin ikamet
etti¤i ve saray›n›n da içinde bulundu¤u as›l fle-
hirdir. Galata ise gayr-i müslimlerin yaflad›¤› ve
müslüman unsurun pek fazla u¤ramad›¤› sem-
tin ad›d›r. Galata’da daha çok hristiyanlar yafla-
d›¤› için buraya  “Firengistan” da denmekteydi.
Avnî’ye göre; içerisinde dolaflan huri gibi güzel-
lerle, Galata’y› görenler, Firdevs cennetine gö-
nül vermez olurlar. Orada nazl› nazl› sal›nan
servi boylu sevgiliyi görenler de (cennette biten)
servi a¤ac›n› hat›rlar›na bile getirmezler. 

fiair yukar›daki beyitte sevgilinin padiflah
oldu¤u Galata ile kendisinin padiflah oldu¤u ‹s-
tanbul’u mukayese etmekte; tabiî olarak Gala-
ta’y› üstün görerek, oran›n padiflah› olan sevgi-
linin, Galata’dan daha afla¤› olan ‹stanbul’un
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Resim 3. Fatih Süheyl
Ünver Minyatür 1953,
(Fatih’in Defteri, Süheyl
Ünver, ‹.B.B. yay›nlar›,
‹stanbul 1996)
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padiflah› olan kendisine ram olmayaca¤›n› dü-
flünmektedir.

Bir harâret var derûn-› dilde zahm-›

tî¤›na

Gamzesi tî¤i eriflince benim bana geçer  

(19-3)

Gönlümün derununda (o sevgilinin) k›l›c›n›n
yaras›na karfl› öyle hararet(li bir arzu) var ki; gamze-
sinin k›l›c› bana dokundu¤unda, can›m (ruhum), be-
denime girmifl gibi olur.

Problemli gibi görünen bu beyit, klâsik ede-
biyat›n düflünce ve estetik dünyas›na ait enstrü-
manlar›n do¤ru bir gözle tetkik edilmesi ve Av-
nî’nin di¤er beyitlerinin de flahitli¤ine, uygun
bir biçimde baflvurulmas› hâlinde tam anlam› ile
çözüme kavuflmaktad›r. 

Fâtih’in fliirlerini neflreden Kemal Edip Ün-
sel bu beytin ikinci m›sra›ndan manâ ç›kmad›¤›-
n›, bunun da istinsah hatas›ndan ileri geldi¤ini
belirtmifl, metindeki “benüm bana” k›sm›n›n
“benüm yana (?)” fleklinde de okunabilece¤ini

ifade etmifltir.6 Ancak bu yarg› do¤ru de¤ildir.

Problemli zannedilen kelimeler dikkatli bir fle-

kilde tetkik edildi¤i ve Fâtih’in fliirlerinin bütü-

nü göz önünde bulunduruldu¤u taktirde gerçek

ortaya ç›kmaktad›r. “Benüm bana” ibaresindeki

ilk “ben” insan ruhunu (can); ikinci “ben” ise in-

san bedenini (ceset) anlatmaktad›r. “Ben” söz-

cü¤ü kiflilik ve nefs karfl›l›¤›d›r. Arapça olan

“nefs” kelimesinin anlamlar›ndan birisi de “ruh

ve can”d›r. Yine Türkçe “ben” ve Arapça “nefs”

sözcükleri ruh ve can› anlatman›n yan›nda, be-

den ve ceset anlamlar›na da gelmektedir. Dola-

y›siyle, âfl›¤›n arzu ve ihtirasla bekledi¤i, sevgi-

linin gamze (edal›, nazl› ve h›fl›ml› yan bak›fl) k›-

l›c›n›n âfl›¤›n bedenine saplan›p onda yara aç-

mas› hadisesi, ruhun (can›n) bedene dönmesi

(girmesi) gibidir. Bu beyitten sonra gelen 4. be-

yit de bunun bir kan›t›d›r. Yine 10. gazelin 1.

beyti de bu düflünüflün aç›k bir göstergesidir:

Ten-i bî-câna müjen hançeri kim câna

geçer

Hasta-i aflka ecel flerbeti dermâna geçer

6. Bkz.Kemal Edip Ünsel,
a.g.e., s.22.

Resim 4. Fatih ve alimler
Süheyl Ünver Minyatür,
(Fatih’in Defteri, Süheyl
Ünver, ‹.B.B. yay›nlar›,
‹stanbul 1996)



(Ey sevgili)! Benim cans›z  bedenime saplanan
kirpi¤inin (h›fl›ml› yan bak›fl›n›n) hançeri bana can
gibi gelir. Çünkü (aflk öyle bir hastal›kt›r ki); ecel fler-
beti, aflk hastas›na ilaç yerine geçer.

K›l›ç, ok, hançer gibi kesici aletler, su ile çe-
liklefltirildikleri ve akan su gibi parlad›klar› için
su olarak nitelendirilir ve âfl›¤›n hasretle yanan
yüre¤inin ateflini söndürdü¤ü ifade edilir.

Ayr›ca beyitte, hasret ile kuruyan ve flerha
flerha olan topra¤a (âfl›¤›n yaral› bedeni) suyun
(sevgilinin gamze k›l›c›) ulaflmas› ile topra¤›n
yeniden hayata dönüflüne de iflarette bulunul-
mufltur.

Hüsn ile cânânlar içre cân-› cânând›r
Üveys

fierbet-i lâ’liyle dil derdine dermând›r

Üveys

(30-1)

Veyis, bu güzelli¤i ile, sevgililer aras›nda can gi-
bi (aziz)dir ve duda¤›n›n flerbeti ile de, gönül derdine
dermand›r.

“Veyis”, Arapça “Üveys”in Türkçede kulla-
n›lan  fleklidir. Erkek ismi olan Veyis, klâsik
Türk edebiyat› metinlerinde sevgili yerine kulla-
n›lan çok say›daki anonim (sembolik) isimler-
den birisidir. Klâsik fliirin temelinde bulunan ta-
savvufî (plâtonik) aflk anlay›fl› içerisinde mutlak
güzelli¤in yans›mas› olan sevgili tipi en mü-
kemmel güzellik ölçüleri ile erkek cinsinde ken-
dini ortaya koyar. Fatih’in fliirlerinde  erkek
kimli¤i ile karfl›m›za ç›kan sevgili tipi de mecazî
aflk-ilâhî aflk ikilemi içerisinde anlamland›r›lma-
s› gereken bir husustur. Dolay›siyle “Veyis” is-
minin gerçek bir kiflili¤i temsil etti¤ini düflün-
mek ve meselâ, Prof. Dr. ‹skender Pala’n›n ifa-
desiyle, “Fatih Sultan Mehmed’in, bu gazeli er-
kek kölelerinden (hizmetçilerinden) bir kifli için
yazd›¤›n›” söylemek7 divan fliirindeki hakikat-
mecaz iliflkisini anlayamaman›n ifadesidir. Bu,
en hafif tabiri ile, Fatih Sultan Mehmed’in kiflili-
¤ine karfl› da bir haks›zl›kt›r.

Kâmetin yâd etmez ana kim leb-i cânân
gerek

Sak›n›r lâ-büd hevâdan her kime kim cân
gerek

(41-1)

(Ölümsüz) hayat› isteyenin mutlaka (geçici) he-
va ve hevesten sak›nmas›n›n gerekti¤i gibi; sevgilinin
duda¤›n› talep eden de onun servi boyunu hat›r›na
getirmemelidir.

Avnî bu beyitte leffüneflr çerçevesi içerisin-
de sevgilinin  boyu ile heva (arzu, geçici heves)
kavram›n›; sevgilinin duda¤› ile de can ve ebedî
hayat kavram›n› iliflkilendirmifltir. Konuflma or-
gan› olan dudak klâsik edebiyat›m›zda sözün,
ruhun ve can›n sembolüdür. Çünkü söz ile ruh
aras›nda enteresan iliflkiler bulunmaktad›r.
Kur’an-› kerim âyetlerinde ve baz› hadislerde
kendisinden Allah’›n Hz.Meryem’e üfledi¤i ruh
olarak bahs edilen Hz. ‹sa mucizevî bir flekilde
dudaklar›ndan üfledi¤i ruhla ölüleri diriltmifl ve
hastalara flifa vermifltir. Bu sebeple divan fliiri
metinlerinde dudak, a¤›z ve konuflma kelimele-
ri geçti¤i zaman ço¤unlukla Hz. ‹sa’n›n hayat
vericili¤ine, yeniden dirilmeye, mucizevî bir fle-
kilde konuflmaya (benzersiz fliirler söylemeye)
ve ruh kavram›na telmihte bulunuldu¤u görü-
lür. Bu beyitte de “leb-i cânân”  (sevgilinin du-
da¤› ve a¤z›) tamlamas› mecazî olarak ruhu,
mutlak sevgili olan Allah ile vuslat› ve dolay›-
siyle sonsuz hayat› anlatmaktad›r. Kâmet, yani
boy pos ise beden güzelli¤ini ve maddî lezzetle-
ri akla getirmektedir. fiaire göre, kim ebedî ha-
yat› ve mutlak sevgili ile vuslat› (fena fi’llah) ar-
zu ediyorsa; muhakkak surette fanî dünya ni-
metlerinden, geçici arzu ve isteklerden kendini
ar›nd›rmal›d›r. Beyitte geçen “hevâ” kelimesi-
nin ayr›ca hava ak›m›, cereyan ve cereyanda ka-
l›nmas› sonucu ortaya ç›k›p sa¤l›k için tehlikeli
sonuçlar do¤uran romatizma (yel, rüzgâr) has-
tal›¤›n› anlatmak için de kullan›ld›¤› hat›rlan-
mal›d›r
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Âteflde karâr eyledi gerçi ki semender 

Sûz-i dil ü cân ruk’as›na olmaya hâmil 

(47-2)

Semender, gönlü ve can› yakan (aflk) elbisesini
giymemek için atefl içinde yaflamaya karar verdi.

Semender, ateflte yanmad›¤›na, hattâ ateflte
yaflad›¤›na inan›lan efsanevî bir hayvand›r. Bu
beyitte de semenderin ateflten ç›kmamas›, onun
ateflten daha yak›c› olan aflk elbisesini giymek
istemedi¤i yolundaki hayâlî sebebe ba¤lanm›fl
ve hüsn-i talil yap›lm›flt›r. fiair burada, mücerret
(soyut) bir kavram olan aflk›, can ve gönül yakan
bir h›rkaya (ateflten gömlek) benzetmifltir. Fatih
Sultan Mehmed’in fliir sahas›ndaki gücünü aç›k-
ça gösteren bu beyit lâf›z ve anlam iliflkileri ba-
k›m›ndan tam bir berceste m›sra özelli¤i tafl›-
makta ve divan fliirinin en güzel örneklerinden
birini oluflturmaktad›r.

Gözün ki kasd ede kan dökme¤e hüsâm
okuyam

Müjen ki sîneleri çâk ede sinâna yazam 

(51-3)

Ey sevgili! (Naz ve iflve sarhoflu olan) gözün ka-
n›m› dökmeye niyetlense, ben -gözünün k›l›c› daha
iyi kessin diye,- hüsâm (duas›) okurum; kirpi¤inin
(m›zra¤›) gö¤üsleri parçalad›¤›nda -daha etkili olsun
diye- üzerine (t›ls›m) yazar›m.

Beyitte geçen “hüsam” k›l›ç demekse de,
metnin ba¤lam›ndan hareketle bunun hançer,
k›l›ç, süngü, ustura gibi kesici âletlerin keskin-
liklerini ve etkilerini art›rmak (veya onlardan
korunmak) için okunan, yahut da bu âletlerin
üzerine yaz›lan t›ls›ml› bir dua  oldu¤u anlafl›l-
maktad›r. Nitekim afla¤›daki beyitlerde “dua-y›
seyf” (k›l›ç duas›), yahut “h›zr-› yemânî” de de-
nen bu dua ile ilgili ilginç bilgiler bulunmakta-
d›r: Nev’î’nin, fiam beylerbeyine verilen bir k›l›ç
hakk›nda yazd›¤› kasidesinde geçen flu beyitten,
söz konusu duan›n her gün belirli saatlerde
okundu¤u anlafl›lmaktad›r: 

Du‘â-y› seyf okurdum sanki vird-i subh-gâ-
humda

Getürdiler önüme bir mücevher tîg-i bürrân›   

(k. 46-2)8

Lâmi‘î’nin, Ferhâd ü fiîrîn adl› mesnevisinin
“Sanki k›l›c›na efsun okuyordu, (mermer) yon-
tuflunu kim görse hayran kal›rd›” anlam›ndaki
flu beyti de, k›l›ç v.b. kesici âletlerin üzerine
–keskinli¤i arts›n diye- efsun okundu¤u fleklin-
de anlam ç›kartmaya uygundur:

Sanas›n tîgine efsûn okurd›

Tirâfl›n kim ki görse bafl kord›   (b.1688)9

K›l›ç duas›n›n düflman› etkiledi¤ine inan›-
l›rd›: 

Du‘â-y› seyf ile ol düflmeni ider teshîr

Meger hamâil olup zahm-i tîri kurtara ser     (Nev’î

Divan›, k.16-23)10

Karamano¤lu Niz›amî Divan›’ndan11 al›nan
afla¤›daki iki beyitten de bu duan›n koruyucu
özelli¤i oldu¤una inan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r:

Ol nev-bahâr-› hüsne hazân irmesün diyü

Sûsen du‘â-y› seyf ile h›zrü’l-emân okur(g.30-5)

Nizâmî gamzen ile leblerüni yâd ideli

Du‘â-y› seyfi okur gâh geh du‘â-y› kadeh (g. 7-7)

Ahmed Pafla’n›n “O güzelin gözleri gamze
oklar›na efsun mu okuyor ki, o yaralar› görenler
oka ve temrene hevesleniyorlar” anlam›ndaki
flu beytinden de, hedefe isabet etmeleri yahut
has›mda güçlü etki uyand›rmalar› amac›yla, ok-
lar›n (dolay›siyle kesici ve öldürücü silahlar›n)
üzerlerine dua okundu¤u anlafl›lmaktad›r.

Gamzesi ok›na efsûn m› okur gözleri kim

Olur ol zahm› gören tîr ile peykâna heves?

8. Dr. Mertol Tulum-M. Ali
Tanyeri, Nev’î Divan
(Tenkidli Bas›m), s.138. 

9. Hasan Ali Esir, Lâmî’i
Çelebi Ferhâd ‹le fiîrîn
(‹nceleme-Metin-‹ndeks),
s.212. 

10. Dr. Mertol Tulum-M. Ali
Tanyeri, a.g.e., s.55.

11. Halûk ‹pekten,
Karamanl› Nizâmî, Hayat›,
Edebî Kiflili¤i ve Divan›,
s.55.



“Hüsam” ve “Sinan” sözcüklerinin, ayn› za-
manda, fliirde güzellikleri vasf edilen kifli (mah-
bub) adlar› oldu¤unu da hat›rlatal›m.

Hüsnün ki mesken eyledi haddin serîrini

Sundu kafl›n revân ana miskîn iki keman

(59-2)

(Ey sevgili)! Güzelli¤in, (muhteflem bir padiflah
gibi gelmifl ve) yana¤›n›n  taht›na kurulmufl;  (padi-
flah›n hacibi olan) kafllar ise ona hemen misk kokulu
iki flarap kadehi sunmufltur.

Fatih’in, hükümdarane duygularla  kaleme
ald›¤› bu beyitte  güzellik mefhumu, muhteflem
bir padiflaha; sevgilinin, ayva tüyleri ve benler-
den  mücevherlerle bezeli k›rm›z›  parlak  ya-
naklar› da, o padiflah›n üzerine kuruldu¤u k›r-
m›z› atlas kapl› bir tahta benzetilmifltir. Sevgili-
nin kafllar› ise bu sultana - hâcib, kap›c› ve hiz-
metçi olarak-  içine  misk kat›lm›fl iki flarap ka-
dehi sunmufltur. Beyitte “revân”, “miskîn” ve
“kemân” kelimeleri tevriyeli (ikifler anlaml›)
olarak kullan›lm›flt›r. “Revân”›n birinci anlam›;
‘hemen, derhal’; ikinci anlam› ise ‘içki,  flarap’t›r.
“Miskîn”in de ilk anlam› ‘misk renkli, simsiyah’;
ikinci anlam› da ‘misk gibi güzel kokan, içine
misk kat›lm›fl fley’dir. “Kemân”  sözcü¤ünün ilk
anlam› da ‘okun at›lmas›na yarayan yay, ke-
man’; ikinci anlam› ise, ‘içinde flarap içilen ka-
deh’tir. fiair bunlar›n ikinci anlamlar›n› kast et-
mekte; ilk anlamlar› ile de îham-› tenâsüp yapa-
rak fliirine espri katmaktad›r.   

Sevgilinin, ortas›nda simsiyah (miskîn)  göz
bebeklerinin bulundu¤u; beyaz›n›n da kan rengi-
ne bürünmüfl, naz sarhoflu gözlerinin klâsik fliiri-
mizde, içine misk kat›lm›fl flarap kadehine benze-
tildi¤ini düflünürsek, bu beyitte gerçeklefltirilen
estetik ihtiflam›n daha iyi fark›na varabiliriz.  

Nâvek-i dil-dûzdur cân mülkün âbâd

eyleyen

Hançer-i dildârd›r dil hânesin ma’mûr
eden     (62-2)

Can›m›n topra¤›na hayat veren, (o sevgilinin)
gönül delici (gamze) oklar›; gönül hânesini mamur
eden de, onun (h›fl›ml› yan bak›fl›n›n) hançeridir.

Bu beyitte iki silah, de¤iflik özellikleri ile yer
almaktad›r. ‹lki, ucunda su verilmifl çelikten
temreni ile ok; ikincisi ise bir hançer veya k›l›ç...
‹lk m›srada, sevgilinin gamzesi (h›fl›ml›, nazl› ve
iflveli yan bak›fl›), -âfl›¤›n yüre¤ini yaralad›¤› ve
sinesine sapland›¤› için- oka benzetilmifltir. Yal-
n›z, bu okun ucunda bulunan ve su verilmifl çe-
likten yap›lm›fl olan temren, suyu ça¤r›flt›rmak-
ta ve âfl›¤›n aflk atefli ile yanm›fl ci¤erinin yang›-
n›n› söndürmektedir. Bu ok, ülke topra¤›na ben-
zetilen âfl›¤›n gönlünü sulamakta ve o topra¤›
âbâd etmektedir... Sevgilinin bu yaralay›c› ve
kesici yan bak›fl›, ikinci m›srada ise k›l›ca veya
hançere benzetilmifltir. Âfl›k, bu sefer sevgilisi-
nin bu gamze k›l›c›n›(n hayâlini) gönül evinin
duvar›na k›l›ç veya hançer resmi asar gibi as-
m›flt›r. Bundan gayesi de bu k›l›ç veya hançer
(resminin) gönül evini mamur etmesi ve harab
olmaktan korumas›d›r. Bu, asl›nda yak›n zama-
na kadar bilinen ve hâlen de tesadüf etti¤imiz
bir âdete iflaret etmektedir. Eskiden kahvelerde,
k›raathanelerde, dükkânlarda ve evlerde duvar-
lar›n üzerine, içinde t›ls›ml› dualar›n bulundu-
¤u Zülfikar resimleri as›l›rd›. Hz. Ali’nin çatal
dilli kutsal k›l›c› Zülfikar resimlerinin, bu yap›-
lar› yang›n ve zelzele gibi tabiî âfetlerden koru-
du¤una ve ömürlü k›ld›¤›na inan›l›rd›. 16. yüz-
y›l›n önemli flairi Zatî bir beytinde bu âdete flöy-
le telmihte bulunuyor:     

Üstine yazdum anun “lâ seyfe illâ Zülfikâr”

fiekl-i gamzen dâr-› dilde eyledüm peydâ Alî

(g.1634-3)12

Ey Ali, senin gamzenin fleklini gönlümün evine
ast›m ve onun üzerine de “Zülfikar’dan baflka k›l›ç
yoktur” hadisini yazd›m.

Avnî bir taraftan, (divan fliirinin genel dü-
flünce sistemi içerisinde kalarak) sevgilinin h›-
fl›ml›, nazl› ve umursamaz yan bak›fl›n›n gönlü-
nü nas›l memnun ve mesrur etti¤ini söylemekte;
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12. Dr. Mehmed Çavuflo¤lu-
Ali Tanyeri, Zâtî Divan›
(Edisyon Kritik ve
Transkripsiyon), Gazeller
K›sm›, III. Cild, s.404. 
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bir taraftan da, beytin realite boyutunda, kültür
tarihimizi ilgilendiren ilginç bir âdetin (15. yüz-
y›ldan beri) varl›¤›ndan da bizi haberdar etmek-
tedir. 

Gamzeler tîrini toldurmufl kafl›

kurbân›na 

Dil niflân olmak diler benzer susad›

kan›na 

(65-1)   

Can›m›n topra¤›na hayat veren, (o sevgilinin)
gönül delici (gamze) oklar›; gönül hânesini mamur
eden de, onun (h›fl›ml› yan bak›fl›n›n) hançeridir.

Divan fliiri metinlerinde s›k s›k ok, yay, k›-
l›ç, kirpik ve kafl ile birlikte kullan›lan “kurbân”
kelimesi, zannedildi¤i gibi, kesilen kurban› de-
¤il; yay›n k›l›f›n›, okun, içine konuldu¤u sada¤›
veya k›l›c›n k›n›n› anlatmaktad›r. Çünkü “kur-
bân” sözcü¤ü, ‘yaklaflmak ve yaklaflt›rmak’ an-
lam›ndaki Arapça “ka-ra-be” kökünden türemifl
olup, ‘k›l›c› k›na sokmak’ fiilini ve ‘k›l›ç için, k›n;
yay için, k›l›f ve ok için, sadak’ anlamlar›n› da
tafl›maktad›r. fiairler bu gibi beyitlerde “kur-
bân”›n bu anlam›n› kast edip, kesilen hayvan
(kurban) anlam› ile de îham-› tenasüp yaparlar.
Avnî de bu beyitte sevgilinin gamzesini (h›fl›ml›
yan bak›fl›n›) oka; gözünün hemen üzerinde du-
ran kavisli kafllar›n› da, bu gamze oklar›n› s›ra
ile atmak üzere içine doldurdu¤u ok sada¤›na
benzetmifltir. 

Avnî Divan›’n›n elimizdeki yegâne nüsha-
s›nda birinci m›sradaki “tîrini” ifadesi yanl›fll›k
eseri olarak “tî¤ini” fleklinde yaz›lm›flt›r. Metnin
içerisinde yer alan di¤er kelimeler ve ba¤lam,
bunun “tîrini” fleklinde okunmas›n› gerektir-
mektedir. Avnî Divan›’ndan çeviri yapan bütün
müellifler bu yanl›fll›¤› görememifl ve düzeltme
gere¤ini duymam›fllard›r. 

Gör mey ferâ¤›n› nazar et sakf-› deyre
kim

Nâr-› Kelîmden diler isen zebâne(y)i   (68-5)

Musa Kelimullah’›n (Tûr-› Sîna’da gördü¤ü
Tanr›) ateflinden bir yal›m almak istersen (veya onun
ilahî bir mucize olarak, o ateflin yan›nda Tanr› ile ko-
nufltu¤u gibi, dile gelip ola¤an üstü sözler söylemeyi
dilersen; içi) kilise (mahfili gibi, kandillerle donanm›fl
olan meyhane)nin üst kat›na nazar et de, orada flara-
b›n (kadehlere) nas›l boflalt›ld›¤›n› gör!..

Bu beyti do¤ru anlayabilmek için, izah edil-
mesi gereken birçok husus bulunmaktad›r. ‹kin-
ci m›sradaki “sakf-› deyr” terkibi, asl›nda ‘kilise-
nin tavan›, çat›s› veya sofas›’ anlam›ndad›r. An-
cak, daha önceki beyitlerde de temas edildi¤i gi-
bi, “deyr” yani ‘tap›nak, kilise, manast›r’ ile kast
edilen, hakikî boyutta ‘meyhane’;  mecazî bo-
yutta ise, ‘insaniyet âlemi, ârif ve evliya meclisi,
tekke ve kâmil, ârif mürflidin ilâhî aflk, flevk ve
marifetle dolu kalbi’dir (Bkz. Süleyman Uluda¤,
a.g..e, s.365 vd). “Deyr”e ‘meyhane’ anlam› ve-
rildi¤i taktirde, “sakf-› deyr” tamlamas› da
‘meyhanenin çat›s›, tavan› veya sofas›’ demek
olur. Bu ise, meyhanelerin orta yerinde bulunan
sahanl›¤›, itibarl› müflterilerin a¤›rland›¤› bir üst
kat›, yahut birkaç ad›m merdivenle ç›k›larak bir
kova yard›m› ile a¤z›ndan kadehlere flarap bo-
flalt›lan büyük flarap f›ç›lar›n› akla getirmekte-
dir. Nitekim, daha çok Çaylak Tevfik olarak an›-
lan Mehmed Tevfik (1843-1893), ‹stanbulda Bir
Sene adl› kitab›nda  ‹stanbul’un eski meyhanele-
rini anlat›rken bu hususa de¤inir ve flu bilgiyi
verir : 

“Gelelim f›ç›lara, küplere... fiaraplar kebir
f›ç›lara kondu¤u gibi, büyük küplerde dahi sak-
land›¤›ndan, meyhanelere humhane dahi de-
nir.... Bu f›ç›lar gayet büyük oldu¤undan, mey-
hane apostollar› kovalarla flarap almak için a¤›z-
lar›na merdivenle ç›karlar...”13

“Ferâ¤” ise su ve flarap gibi mayi cinsinden
fleylerin kaplara boflalt›lmas› anlam›ndad›r. Be-
yitte bu fiil “mey ferâ¤›” fleklinde geçmekte ve
yukardaki izahlara uygun bir flekilde, meyhane-
ci ç›raklar›n›n merdivenle ç›k›p f›ç›n›n a¤z›ndan
kova yard›m› ile kadehlere flarap boflaltmas› ha-
disesine iflaret etmektedir.  

‹kinci m›srada yer alan “Nâr-› Kelîm” tam-
lamas› ise, ‘Kelimullah olan Hz. Musa’n›n Tûr

13. Mehmed Tevfik, ‹stan-
bulda Bir Sene, s.163-4. 



da¤›nda gördü¤ü atefl’ demektir. Kur’an-› ke-
rim’de anlat›ld›¤› üzere14 Hz. Musa, Med-
yen’den, annesinin bulundu¤u M›s›r’a do¤ru
giderken yolunu kaybetmifltir. Ans›z›n Tûr da-
¤›nda uzaktan, a¤ac›n yan›nda yanan bir atefl
görmüfltür. Hz. Musa, ailesine “Bekleyin! Emi-
nim ki, bir atefl gördüm. Belki ondan size bir ya-
l›m getiririm veya ateflin yan›nda bir yol göste-
rici bulurum” der. Oraya vard›¤›nda, kendisine
(Allah taraf›ndan) “Ey Musa!  Muhakkak ki ben,
evet ben senin Rabbinim! Hemen papuç lar›n›
ç›kar; çünkü sen kutsal vadi Tuvâ’das›n...” diye
seslenilir... 

Klâsik edebiyat›m›z›n flairleri için en büyük
kaynak olan Kur’an-› kerim’in belki de en çok
telmih konusu yap›lan hadiseler bütünü, Hz.
Musa’n›n bafl›ndan geçen olaylard›r. O’nun
Kur’an’da zikredilen veya Tevrat’ta anlat›lan
k›ssalar›n›n hemen tamam› de¤iflik vesilelerle
konu edinilmifl ve Divan fliirinin zengin mecaz-
lar hazinesi içerisinde belki de en önemli yeri al-
m›flt›r. ‹flte Avnî’nin bu beytinde de “nâr-› Ke-
lîm” terkibi  ve “zebâne” sözcü¤ü Hz. Musa’n›n
bu k›ssas›na telmihte bulunmakta ve bir taraftan
da tasavvufî ba¤lamda derin ve zengin bir an-
lam dünyas›n›n kap›s›n› aralamaktad›r. Bir kere
“nâr” yani ‘atefl’, klâsik edebiyat›m›z›n teflbih ve
istiare sistemi içerisinde -renk ve etki yönü ile-

‘flarab’› hat›rlat›rken; tasavvufta da (mecazen)
‘aflk›, sevgi hararetini, muhabbet alevini ve aflk
atefli’ni anlat›r. “Zebâne” ise hem ‘atefl yal›m›,
alev’; hem de ‘dil, lisan, konuflma özelli¤i, lûgat’
manâlar›na gelir ve beyitte, bir taraftan Hz. Mu-
sa’n›n Tûr da¤›nda gördü¤ü atefli ve o ateflten
almak istedi¤i yal›m›; di¤er taraftan da Hz. Mu-
sa’n›n Tanr› ile gerçeklefltirdi¤i söylefliyi ça¤r›fl-
t›r›r. fiair, meyhanenin üst taraf›nda, büyük f›ç›-
n›n a¤z›ndan kadehlere flarap boflalt›lmas› iflle-
mini, Hz. Musa’n›n Tûr’da gördü¤ü ateflten bir
alev yal›m› almas›na benzetmekte, ayn› zaman-
da da, Hz. Musa gibi, Tanr› ile s›rdafl hâle gele-
rek ilâhî s›rlara vak›f olman›n ancak o flarab› -ki
bu, ilâhî aflkt›r - içmekle mümkün olabilece¤ini
anlatmaktad›r. fiair burada meyhaneyi veya ora-
da bulunan büyük flarap f›ç›s›n› da, dolay›siyle,
“Tûr-› aflk” (aflk Tûru) olarak tan›mlamaktad›r.
Fatih Sultan Mehmed bu benzetmeyi 52. gazeli-
nin 2. beytinde de do¤rudan do¤ruya kullan-
m›flt›r: 

Hum-› meyden götürü âlemi seyrân edelim

Tûr-› aflka ç›kal›m yine münâcât edelim

(Gelin ey dostlar)! fiarap küpünden (kadeh ka-
deh götürerek) bütün bir âlemi seyran edelim; (böyle-
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Resim 5. ‹stanbul Bo¤az›
(L’oriant, E. Fland›n) 

14. Bkz. Tâhâ Suresi, 9-13.
âyetler.
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likle) aflk›n Tûr da¤›na ç›karak, yine (Tanr› ile) f›s›l-
daflal›m, gizli gizli söyleflelim.

Yüz sürem bir flehsüvâr›n at› izine deme

Dahi gerdine eriflmeden gubâr eyler seni

(69-3)

Sak›n, at binici bir güzelin at›n›n izine yüzünü
süreyim deme! O usta binici, seni, daha bafl›n› topra-
¤a koymadan toz edip gö¤e savurur.

Metinde geçen “flehsüvâr”, “gerd” (toz, top-
rak) ve “yüz sürme” unsurlar› birlikte düflünül-
dü¤ünde, beyitte, ilk görülen anlamdan farkl›
hususlar akla gelmektedir. 

Klâsik edebiyat›n anlam ve kültür dünyas›
içerisinde “Tanr›-günefl-padiflah-sevgili”den
ibaret dörtlü bir sistem büyük önem tafl›r. Bu
dört varl›k, temel hususiyetleri ve s›fatlar› bak›-
m›ndan birbirlerine benzetilirler ve istiare unsu-
ru olarak s›k s›k birbirlerinin yerine kullan›l›r-
lar. 

Metinde, sevgiliyi anlatmak için seçilen
“flehsüvar”, bir taraftan güzellerin padiflah› olan
sevgiliyi anlatmakta; di¤er taraftan da -Divan fli-
irinde en çok geçen konulardan biri olan günefl-
zerre iliflkisi çerçevesinde- Tanr› ve günefli ça¤-
r›flt›rmakta; bunun tasavvufî mecazlar sistemi
içerisinde ald›¤› anlama uygun olarak da, kulun
fenafi’llah yolundaki yükselifl seyrini (seyr-i
urûc) hat›rlatmaktad›r. Güneflin harareti ile ha-
va ›s›n›nca, tozlar yerden yukar›ya do¤ru yük-
selir ve ›fl›¤›n etkisi alt›nda, sanki günefle do¤ru
hareket ediyormufl gibi bir görüntü verirler. Es-
kiler bu hadiseyi, zerrelerin güneflin cazibesine
kap›larak ona do¤ru koflmas› fleklinde tefsir et-
mifller ve buna bir de tasavvufî anlam yükleye-
rek, zerrelerin günefle kavufltu¤u ve hattâ günefl
oldu¤u gibi, aflk yolunda ilâhî cezbeye kap›l›p
seyr-i urûca giren sâlikin de Tanr›’ya vas›l olup
onda fena bulmas› hâdisesine telmihte bulun-
mufllard›r. 

Sevgilinin aya¤›n›n veya at›n›n aya¤›n›n
topra¤›na yüz sürme motifi de Divan fliirinde

çokça rastlanan bir husustur. Burada, sevgilinin
aya¤› veya mahallesi topra¤›n›n sürme (kûhl)
veya tûtiya olarak düflünülmesi esast›r. Sürme
veya tûtiya ise süs için göz kapaklar› içine çeki-
len siyah›ms› veya lâciverd bir tozdur. Isfahan
sürmesi oldukça meflhur oldu¤u için  klâsik ede-
biyat›m›zda “kûhl-i Isfahanî” (Isfahan sürmesi)
sözü çok geçer. Sürmenin s›cak çöl ikliminde
gözleri güneflin parlak ›fl›klar›ndan korudu¤u
veya gözün görme kabiliyetini art›rd›¤› söyle-
nirdi. Hattâ baz› sürmelerin birtak›m acayip
fleylerin görülmesine sebep oldu¤una, bunu
gözlerine çeken kiflilerin bütün y›ld›zlar› kendi
yerlerinde mükemmel bir flekilde gördüklerine
ve yo¤un cisimlere nüfuz ederek arkas›ndaki
nesneleri müflahede edebildiklerine inan›l›rd›.
‹flte -padiflah, günefl ve Tanr› gibi de¤erli olan-
sevgilinin aya¤›n›n yahut mahallesinin topra¤›,
bu düflünüfl sistemi içerisinde bir nevi kutsallafl-
makta ve ona yüz sürmenin -ki bu, o de¤erli
varl›klara karfl› duyulan ba¤l›l›k, tazim, itaat ve
sonsuz muhabbet ve aflk duygular›n›n sembolü-
dür- can (gönül) gözünü ayd›nlatt›¤›, yani basi-
reti artt›rd›¤› hususu vurgulanmaktad›r. Can
(gönül) gözü, gaflete düflmeksizin ve duygulara
kap›lmaks›z›n, ileriyi ve gerçekleri isabetli ola-
rak görme yetene¤idir. Ayr›ca hakikat nuru ile
ayd›nlanm›fl kalbin nesnelerin gerçe¤ini ve iç
yüzünü görme gücüdür. Buna “kudsî kuvvet”
de denilmektedir.15 Sürmenin (tûtiya) basiret,
görüfl ve sezifl gücü,  kudsî kuvvet anlam›nda
kullan›m› ile ilgili olarak 15. yüzy›l›n güçlü flairi
Tacizade Cafer Çelebi’nin flu  beyti örnek göste-
rilebilir:

Ne meclis olur ki hâk-i pâki

Cân çeflmine ayn-› tûtiyâdur

(k. 9/1-6)16

O nas›l bir meclistir ki; ayaklar›n›n temiz topra-
¤› can gözünün sürmesi gibidir. 

Bütün bu izahlar›n ›fl›¤› alt›nda beyti tasav-
vufî ba¤lamda flöyle anlayabiliriz:  

“(Ey hakikat yolcusu)! O mutlak güzellik padi-

15. Bkz. Süleyman Uluda¤,
Tasavvuf Terimleri Sözlü¤ü,
, s. 86. 

16. ‹smail Erünsal, The Life
And Works of Tâcî-zâde
Ca’fer Çelebi, With a
Critical Edition of His
Dîvan, s.50.



flah› olan Tanr›’n›n yoluna baflkoyar ve ona ulaflma
yolunda -her türlü dünyevî ba¤lant›lardan kendini
uzak tutup- bütün varl›¤›n› onun u¤runda feda ede-
cek olursan; o padiflah, daha sen buna niyetlenir ni-
yetlenmez gözünün önüne gayb›n bütün güzellikle-
rini açarak sana eflyan›n hakikatini gösterip yoluna
k›lavuzlar ve, zerrelerin günefle cezb edilifli gibi, seni
kendine do¤ru h›zla yükseltir...”

Sonuç olarak, Fatih Sultan Mehmed (Avnî)
Divan› üzerine yapt›¤›m›z tetkikler,  Fethin 550.
Y›ldönümü vesilesi ile Türk Kültürüne Hizmet
Vakf›’n›n haz›rlad›¤› Fatih Devri Kültür Atlas›
için haz›rlad›¤›m›z “Fatih Divan›’n›n Tahlili”
çal›flmas› ile, bugünlerde tamamlad›¤›m›z Fatih
Divan›’n›n Nesre Çevirisi ve ‹zah› adl› kitab›m›-
z›n bize kazand›rd›¤› bilgilerin ›fl›¤›nda büyük
sultan›n fliirlerinin kültürel ve estetik aç›dan de-
¤erlendirmesini birkaç madde hâlinde flöylece
özetleyebiliriz: 

1. Çok kuvvetli bir e¤itimden geçmifl, birkaç
lisan bilen, zaman›n›n bütün ilmî, kültürel, fel-
sefî, siyasî ve entellektüel birikimine sahip kud-
retli bir padiflah olan Fatih Sultan Mehmed’in fli-
iri bu yüksek bilgi ve kültür hamulesi ile birlik-
te bütün bir klâsik Türk edebiyat›n›n son dere-
cede geliflmifl ve neredeyse mükemmeliyete
ulaflm›fl muhteva birikimini güçlü bir flekilde
yans›tmaktad›r.

2. Hacim olarak ancak bir divançe oluflturan
bu fliirler duygu ve düflünce bak›m›ndan olduk-
ça geliflmifl bir sanatkâr flahsiyetinin renkli, sa-
mimî ve orijinal yans›malar›n› tafl›maktad›r.

3. Beyitlerde ve m›sralarda, büyük bir cihan
devletini yöneten, do¤unun  padiflah› oldu¤u
kadar bat›n›n da kayseri olmaya azmetmifl bir
hükümdar›n bu yüksek flahsiyetinin sanatkârl›k
ve söz sultanl›¤› ile bir kat daha güçlenmifl par›l-
t›l› akisleri de kendini hissettirmektedir.

4. Gerek devrinin büyük flairleri ve gerekse
bütün bir klâsik Türk edebiyat› flairler kadrosu
içerisinde yap›lacak ciddî araflt›rmaya dayal› bir
mukayese sonucu, fiair Avnî’nin, hiç de telâffuz
edildi¤i gibi “orta derecede bir flair” olmay›p;
aksine, hayâl ve bilgi aç›s›ndan çok yönlülük
özelli¤i tafl›yan üslûbu göz önünde bulunduru-

lacak olursa, emsallerinden geri kalmayan,  bi-
rinci s›n›f sanatkârlar aras›nda say›labilece¤i
söylenebilir.

5. Avnî’nin fliiri klâsik Türk edebiyat›n›n
olanca bilgi, kültür ve estetik birikimini bütün
ihtiflam› ile yans›tt›¤› kadar, tasavvufun ve ta-
savvuf ile ilgili bütün hususlar›n mecazî düflün-
ceyi, sembolizmi ve hattâ allegoriyi besleyen et-
kilerine de sonuna kadar aç›kt›r. Onun fliirlerin-
de sevgili, sevgiliye ait bütün bedenî güzellik
unsurlar›, flarap, meyhane, kilise, put, zünnar,
sakî, sultan, köle v.b. gibi maddî de¤erler, bir ta-
raftan dünyevî (gerçek) nitelikleri ile boy göste-
rirken; di¤er taraftan da tasavvufî (plâtonik) dü-
flünce dünyas›na ait mecaz ve sembolizm unsur-
lar› olarak karfl›m›za ç›karlar. 

6. Avnî’nin fliirleri  teflbih, teflhis, mecaz, ka-
pal› ve aç›k istiare, telmih, hüsn-i ta’lil, iham
(tevriye) gibi sanat ve ifade üslûplar›  aç›s›ndan
da flafl›rt›c› bir zenginlik tafl›maktad›r.

7. Avnî hacimce küçük, ama tafl›d›¤› edebî
ve estetik de¤er bak›m›ndan ihmal edilemeye-
cek önemdeki  bu divan› ile edebiyat tarihimiz-
de müstesna bir yere sahip güçlü bir sanatkâr-
d›r. Onun bu yönü, divan› üzerinde gerçekleflti-
rilecek ciddî bir nesre çeviri ve flerh çal›flmas› ile
daha da vuzuha kavuflacakt›r.

8. Fatih Sultan Mehmed’in oldukça kuvvet-
li düflünce, kültür, tasavvuf, felsefe ve estetik
›fl›klar› saçan fliirleri, kudretli bir hükümdar flah-
siyeti ile güçlü bir sanatkârl›k ve flairlik kimli¤i-
ni bütünlefltirerek bizim devlet anlay›fl›m›z›n il-
me, kültüre, düflünce ve inanca, sanat ve edebi-
yata en büyük yeri ve de¤eri veren yönünü de
gözler önüne seren belgeler durumundad›r.
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FAT‹H DÖNEM‹ MESC‹T MERKEZL‹
EYÜP MAHALLELER‹ 



Eski Yunan ve Roma geçmifli sonras›nda Bi-
zans’›n baflkenti konumuyla önemi daha da ar-
tan ve Konstantinopolis ad›yla an›lan ‹stanbul,
1204 – 1261 y›llar› aras›nda yaflanan Latin istilâ-
s› sonras›nda, önemli ölçüde tahrip olmufl, 1453
y›l›na gelinceye kadar geçen süreçte de, bu
olumsuz etki devam etmifltir. Nitekim 1437 y›-
l›nda haz›rlanan bir belgeden hareket eden  A.
M. Schneider, flehrin nüfusunu 40.0001 olarak
tahmin etmektedir. Fethin hemen sonras›nda
uygulanan sistemli imar politikas› sayesinde
1478 y›l›na gelindi¤inde, flehir nüfusu, 185.000 –
195.000 aras›nda de¤iflen say›lara ulaflm›flt›r.2

Kentin imar› sonras›nda, mevcut kamusal
yap›lar›n ve mesken niteli¤indeki evlerin onar›-
m› ve an›tsal nitelikteki baz› yap›lar›n ihtiyaç
dahilinde fonksiyon de¤ifltirerek kullan›m›yla
flehir, farkl› bir çehre kazanmaya bafllam›flt›r.
Yeni inflâ edilen külliyeleri ile Türk-‹slâm kenti
hüviyetini kazanmaya bafllamas›, h. 863 / m.
1459 y›l›nda sur d›fl›nda fiehrin Emeviler döne-
minde kuflat›lmas› s›ras›nda flehit düflen ve Ak-
flemseddin taraf›ndan Fethin akabinde mezar›
bulunan Eyüb-el Ensarî ad›na inflâ edilen külli-
ye ile gerçekleflmeye bafllam›flt›r. Bu külliyeyi
Fatih’in kendi ad›na yapt›rd›¤› külliyesi  ve dev-

rin vezirlerinin inflâ etti¤i külliyeler takip etmifl-

tir. ‹stanbul’un fethine kat›lan dönemin ileri ge-

len asker, bürokrat ve din adamlar›n›n yeni

oluflturulan / dönüfltürülen mahalleler merke-

zinde inflâ ettirdikleri mescidler ile de kentin

idari teflkilatlanmas› sa¤lanm›flt›r.3

Sur d›fl›nda Eyüp Sultan Türbesi’nin inflâs›

sonras›nda, 1454 y›l›nda Bursa’ya giden Fatih,

bu bölge halk›ndan aileleri türbe çevresine yer-
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Resim 1. Eyüp Câmi-i
Kebir Mahallesi 

Resim 2. Yavedut Mescidi
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Nüfusu. Ankara 1958, s. 82.

3. Bkz. Selçuk Seçkin; Fatih
Dönemi ‹stanbul Mescidleri.
‹stanbul 2002 (Mimar Sinan
Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Sanat Tarihi
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Sanatlar› Bilim Dal›,
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lefltirmifl4 ve daha sonra 1459 tarihinde cami,
medrese ve hamamdan oluflan külliyesini inflâ
etmifltir.5 Bu külliye çevresinde yerlefltirilen hal-
k›n, oluflturulmaya bafllanan mahallelere yerlefl-
tirilmesi dönemin tarihçisi Tursun Bey taraf›n-
dan flu flekilde ifade edilmektedir : “... Ve hâric-
i Kostant›niyye’de, re’ îsü’fl-flühedâ Ebû Eyyûb-
› Ensârî “aleyhi rahmeti’i bârî ” üzerine, bir tür-
be-i musanna ' ve cami ' ü medrese ve hammâm
yapturd›. Ve bu mûcebât – › ictimâ ' ile, ol yire
dah› her taraftan halk ra¤bet idüp, türbe – i mu-
tahherenün dâyiresine havl› ve evler ve köflkler
yapup sâkin old›lar. Bu hôfl teferrüc – gâh kasa-
ba oldu. Erbâb – › huzûr ve ashâb-› tarab u sü-
rûr, hemîfle, deryâ yüzinden peremelerle ve ku-
rudan piyâde vü süvâr gelüp, hem sohbet, hem
ziyâret iderler idi...”6

Surd›fl›nda oluflturulan bu yerleflimin döne-
mi içerisindeki nüfusuna bak›ld›¤›nda ise say›-
n›n 4.000 – 5.000 civar›nda oldu¤u görülmekte-
dir. Bu dönemde ‹stanbul (suriçi) ve Bilad-› Se-
lâse (Eyüp-Galata-Üsküdar) olmak üzere yöne-
tim merkezlerine ayr›lan flehrin, Eyüp bölümün-
deki teflkilâtlanma, sekiz mahalleye bölünerek
gerçekleflmifltir. Mahallelerden en erken tarihli
olan› Eyüp Külliyesi’nin nüvesini oluflturan tür-
benin inflâs› ile oluflmaya bafllayan Câmi-i Kebir
Mahallesi’dir. Mahalle Eyüp Sultan Külliyesi
çevresi ve buradan Haliç k›y›s›na kadar olan
alan› kaplamaktad›r.  Gerek külliye,7 gerekse de
mahallesi ayn› adla günümüzde de varl›¤›n›
sürdürmektedir.(Resim 1)

Fatih dönemi Eyüp yerlefliminde görülen
bir di¤er mahalle ise, Abd’ül -  Vedûd Mahalle-
si (Sultan Câmi’i Mahallesi)’dir. (Resim 2-3) Ay-

vansaray’dan Defterdar’a kadar olan bölgede
yer almaktad›r. Mahallenin merkezini, Fatih
Sultan Mehmed döneminde, Buhara ya da
fiam’dan gelerek ‹stanbul’un fethine kat›lan
fieyh Abdülvedûd Efendi’nin (Yavedûd Sultan)
(öl. 1455) inflâ etti¤i mescit oluflturmaktad›r.

Mescit günümüzde Ayvansaray kap›s›n›n
hemen d›fl›nda, Yâ – Vedûd Caddesi üzerinde,
Haliç k›y›s›nda yer almaktad›r. Yap› ile ilgili
olarak bilgi veren mevcut kaynaklardan Evliya
Çelebi, Yavedûd Sultan hakk›nda menkîbe nite-
li¤indeki anlat›m›na Seyahatname’sinde yer
verdikten sonra sadece mezar›n›n bulundu¤u
yere iflaret eder.8 Bir di¤er kaynak olan Hadi-
ka’da ise, “...Bânisi efl-fieyh Abd’ül-Vedûd Haz-
retleri’dir. Buhara Erenleri ile ‹stanbul Muhasa-
ras›’nda bulunub fetihten sonra Ayasofya’da
oturur iken Ayvansaray d›fl›nda bir mescid ve
zâviye yapt›r›p vefat›nda Fâtih Sultan Mehmed
Hân Gâzi emriyle zaviyesi civar›na defn olun-
du. Fi 860. (m. 1456)...”9 ifadesi ile Yavedûd Sul-
tan’›n mescit ve zaviye inflâ ettirdi¤ini, mezar›-
n›n (türbesinin) da bu yap› bütünlü¤ünün yak›-
n›nda oldu¤u anlafl›lmaktad›r. (Resim 4) 

Mescidin zamanla kullan›lamayacak dere-
cede harap olmas› üzerine Sultan IV. Meh-
med’in k›z› Hatice Sultan taraf›ndan onar›larak
minber ilâvesi ile tekrar ibadete aç›lm›flt›r. (h.
1151 / m. 1738) Girifl kap›s› üzerinde yer alan ki-
tâbeye göre 5 Cemaziyelahir 1219 / m. 11 Eylül
1804 y›l›nda tekrar elden geçirilen yap›ya, ayr›-
ca ahflap bölümün ilâvesi de yap›lm›flt›r.10 1965
Y›l›nda ahflap olan bölümün yang›n sonucu tah-
rip olmas› sonras›nda Vak›flar Genel Müdürlü-
¤ü taraf›ndan tekrar onar›lm›fl, 1972 y›l›nda Ha-
liç Köprüsü’nün inflâs› s›ras›nda da türbesinin
yak›nlar›nda bulunan özgün yerinden tafl›na-
rak, günümüzdeki görünümünü alm›flt›r.

Genel itibariyle ahflap k›s›m ve onun alt bö-
lümünde yer alan almafl›k duvar örgüsüne sa-
hip11 kargir olan bölümden oluflan mescide, de-
mir parmakl›klarla çevrili ve önünde bir sun-
durma bulunan girifl yoluyla ulafl›lmaktad›r.
Buradan mermer kaplamal› basamaklar geçildi-
¤inde son cemaat yeri fleklinde düzenlenmifl
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Resim 3. Yavedut Mescidi
genel görünüflü

Resim 4. Yavedut türbesi

Eyüp IV. Eyüpsultan
Sempozyumu.( 05-07 May›s
2000) ed. ‹rfan Çal›flan,
‹stanbul 2001, s. 156 – 163.

6. Tursun Bey ; Târîh – i
Ebü’l – Feth. Haz. Mertol
Tulum. ‹stanbul 1977, s. 75.

7. Eyüp Semtinin kuruluflu
ve sanat tarihi aç›s›ndan
önemi hakk›nda bkz.
Semavi Eyice; “Eyüpsultan
Semtinde Tarih ve Sanat
Tarihi”, Tarihi Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp II
Eyüpsultan Sempozyumu.(
08-10 May›s 1998) ed. ‹rfan
Çal›flan, ‹stanbul 1999, s.
12– 37.

8. Evliya Çelebi;
Seyahatname.( haz. Z.
Dan›flman), C. 1, ‹stanbul
1969, s. 72-73.. 

9. Haf›z Hüseyin
Ayvânsarayî ; Hadikat’ül
Cevamî, c. 1, ‹stanbul  h.
1281 / m. 1864 –5,  s. 287.  

10. Tahsin Öz ; ‹stanbul
Camileri. c. 1, Ankara 1987 (
2. bask›), s. 124. 

11. Haliç’ten kaynaklanan
nem dolay›s›yla kangir olan
k›sm›n yüzeyinde yer yer
dökülmeler görülmektedir.

12. M. Baha Tanman;
“Yavedüd Tekkesi”,
Dünden Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, c. VII, ‹stan-
bul 1994, s.444’de, Tekke –
mescit fonksiyonu ile kul-
lan›lan yap›n›n bodrum
kat›n›n 17. yüzy›la kadar
dervifllerin ikâmeti için kul-
lan›lm›fl olabilece¤i ifade
edilmektedir.  Ayr›ca yap›
ile ilgili olarak bkz. Ekrem



dikdörtgen plan flemas›na sahip girifl bölümüne
ve oradan da ahflap iki kanatl› kap› yard›m›yla
harime geçilmektedir. Kareye yak›n dikdörtgen
planl› olan harim bölümünde giriflin tam karfl›-
s›nda mihrap, onun sa¤›nda da ahflap minber
yer almaktad›r. Kuzeyde giriflin hemen üzerin-
de  yine ahflaptan kad›nlar mahfeli bulunur. ‹ç
mekân yak›n tarihlerde yap›lan onar›mlar nede-
niyle özgün süsleme özelliklerini göstermemek-
tedir.  Yap›ya, bat›da befl, güney ve do¤uda bi-
rer dikdörtgen söveli ve üzerinde yer alan yu-
varlak pencereler yard›m›yla ›fl›k sa¤lanmakta-
d›r.

Harim bölümünün ç›k›fl›nda yer alan bölü-
mün sa¤›nda aç›lm›fl olan bir kap› yard›m›yla da
bodrum kata ulafl›lmaktad›r. Bodrum katta dört
mezar bulunmakta, bunlardan sadece birinin
üzerinde yer alan kitâbede “ Mehmet Bin Ab-
dullah 1097 ” m. 1685  kayd› yer almaktad›r.12

Yol kotunun, 1972 y›l›nda yap›lan düzenleme ile
yükselmesi sonucunda, bodrum kat›n d›flar› ile
ba¤lant›s›n› sa¤layan bat›da üç, güneyde iki
pencere, sadece tu¤la derz ile oluflturulmufl siv-
ri kemerleri d›flardan alg›lanabilecek flekilde gü-
nümüze ulaflm›flt›r. Kuzeybat› köflede, ahflap
harim k›sm›n›n bafllad›¤› bölümle birlikte mina-
re yükselmektedir. Kargir olan bodrum kat›n
güneybat› köflesinin pahlanm›fl oluflu yap›ya ait
bir özellik olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.

Mescidin karfl›s›nda hazire içerisinde, köfe-
ki tafl› ile örülmüfl kare plan flemas›na sahip ve
dokuz pencere ile ayd›nlanan baninin türbesi
yer almaktad›r. Bu bütünlük içerisine türbenin
karfl›s›ndaki yeriyle h. 1324 / m. 1906 y›l›nda
çeflme eklenmifltir.13 Mahalle bugün Defterdar
Mahallesi s›n›rlar› içerisine al›nm›flt›r.   

Eyüp’te Fatih döneminde mescit merkezli
oluflan bir di¤er mahalle ise Fethi Çelebi Mahal-
lesi’dir.(Mescit Ota¤c›lar Mescidi olarak da bi-
linmektedir) (Resim 5) Edirnekap›’n›n hemen
d›fl›nda oluflmaya bafllayan mahalle ‹stanbul’un
fethi s›ras›nda Otakç›lar veya Tokmaktepe’de,
Osmanl› kuvvetlerinin sol kanad›n› oluflturan
Beylerbeyi Karaca Bey komutas›ndaki Rumeli
Ordusu’nun karargah›n›n bulundu¤u yer ola-

rak bilinmektedir.14 Evliya Çelebi Seyahatname-
si’nde Otakç›lar mahallesi olarak geçen mahalle,
Fatih döneminde Rumeli taraf›na giden çad›rc›-
lar›n burada konaklamas›ndan dolay›  “Otakç›-
lar” olarak adland›r›ld›¤› yine ayn› kaynakta ifa-
de edilmektedir. Çelebi, mahallenin 17. yüzy›l-
da dört cami, onyedi mescit, alt› tekkesi ve üç
han› oldu¤unu belirtmektedir.15

Ayvansarayî, yap›n›n banisinin Fethi Çelebi
olarak bilinen Fethullah Efendi oldu¤unu bildi-
rir. Zamanla harap olan mescit ve vakf› Bâb’üs-
Saade A¤as› Gazanfer A¤a taraf›ndan yenilen-
mifl ve hemen yan›na medrese ve sebil inflâ edil-
mifltir. Sebil üzerinde yer alan tarih kitâbesi h.
1008 / m. 1599 tarihini vermektedir. Mescidin
minberi Sadrazam Bayram Pafla taraf›ndan ko-
nulmufltur.

Otakç›lar, K›r›mî Çeflmesi Soka¤›’n›n bitti¤i
yerde, Otakç›lar Karakolu’nun tam karfl›s›nda
yer alan yap›ya, soka¤a aç›lan cümle kap›s› yar-
d›m›yla girilmektedir. Bu bölümde dikdörtgen
planl›, bat›s›nda kad›nlar mahfeli ve minareye
ç›k›fl›n yer ald›¤› son cemaat yeri bulunur. Cüm-
le kap›s› ile ayn› aks üzerinde yer alan, harim
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Resim 5. Fethi Çelebi Camii

Resim 6. Fethi Çelebi
Camii girifli
Resim 7. Fethi Çelebi
Camii fierbet Teknesi

Hakk› Ayverdi ; Osmanl›
Mimarisinde Fatih Devri
855 – 886 (1451 – 1481), c.
III, ‹stanbul 1989 (2. Bask›),
s. 532 – 534.; Reflat Ekrem
Koçu; “Abdülvedud
Camii”, ‹stanbul
Ansiklopedisi, c. I, ‹stanbul
1959, s. 143 – 145 ; Mehmet
N. Haskan; Eyüp Sultan
Tarihi. ‹stanbul 1996,(2.
Bas.)  s. 83 – 85. 

13. Süleyman Faruk
Göncüo¤lu; “Ya Vedud
Eyüpsultan ‹lçesinin Yok
Edilen Tarihi Bir
Mahallesinin Dünü ve
Bugünü”, Tarihi Kültürü ve
Sanat›yla Eyüp II
Eyüpsultan Sempozyumu.(
08-10 May›s 1998) ed. ‹rfan
Çal›flan, ‹stanbul 1999, s.190
– 201.

14. Mehmet N. Haskan ;
a.g.e., s. 76.

15. Evliya Çelebi;
Seyahatname.( haz. Z.
Dan›flman), C. 2, ‹stanbul
1970, s. 94. 

16. Mescidin güneyinde
bulunan ve bugün çay
oca¤›n›n bahçesi olarak kul-
lan›lan alanda, 16.
yüzy›ldaki yap›laflma
s›ras›nda buraya getirilmifl
olabilece¤ini
düflündü¤ümüz sebile ait
flerbet teknesi günümüze
büyük oranda korunmufl



kap›s› yoluyla da 13, 72 x 9, 22 m. ölçülerindeki
as›l ibadet mekân›na ulafl›l›r. 

Dikdörtgen planl› olan bu bölüm do¤u ve
bat›da üç, güneyde de mihrab›n iki yan›nda yer
alan birer dikdörtgen söveli altl› üstlü pencere
aç›kl›klar›na sahiptir. Minber ahflap, mihrap da
sade bir nifl fleklinde ve yenidir. Harim bölümü-
nün kuzeyinde, giriflin iki yan›nda dörder kare
kesitli destek ile tafl›nan ahflap kad›nlar mahfeli
yer al›r. 

Mescidin girifl cephesinde, kap›n›n çevresi-
ni dolanan mermer kaplama, 16. yüzy›l›n klasik
rumi-palmet üslubuyla bezenmifl ve palmet te-
peliklerle son bulmaktad›r. (Resim 6) Mermer
kaplaman›n üst bölümünde yer alan tamir kitâ-
besi Babüs’s-saâde A¤as› Gazanfer A¤a onar›-
m›n› ve bu onar›m›n tarihi olan h. 1008 / m.1599
– 1600 tarihini vermektedir. Bu cephedeki giri-
flin iki yan›nda ikifler altl› üstlü iki pencere ile,
do¤u ve bat›da yer alan ikifler üst pencere yard›-
m›yla son cemaat yeri ayd›nlat›lmaktad›r. Yap›-
n›n son cemaat yeri ahflap, as›l ibadet mekân›n›n
ana beden duvarlar› ise moloz tafl + derz doku-
ludur. Bat›da son cemaat yeri ile, harim k›sm›-
n›n birleflti¤i köflede, d›fl cepheye az taflk›n kare
kaideli minare yer al›r. Minarenin spiral gövde-
si, bir s›ra kesme tafl, bir s›ra tu¤la ile dolanan

fleritlerle oluflturulmufltur. Gövdeden düz bir
geçiflle, flerefeye ulafl›l›r ve minare kurflun kapl›
külahla son bulur. Mescidin bat›s›nda, yer ald›-
¤› bilinen ahflap kufl evleri bugün yerinde mev-
cut de¤ildir. 

Mescit, 1989 y›l›nda temel seviyesine kadar
y›kt›r›larak yeniden inflâ ettirilmifltir. Mescidi
ikinci defa imar eden Gazanfer A¤a’n›n mesci-
din etraf›ndaki di¤er yap›lar› günümüze ulafl-
mam›flt›r.16 Mahallesi ayn› adla günümüzde de
varl›¤›n› sürdürmektedir.

Eyüp’te Fatih döneminden bir di¤er mescit
merkezli mahalle ise, Kâs›m Çavufl Mahalle-
si’dir. (Resim 8) Mahallenin oluflumunu sa¤la-
yan mescit17 Eskiyeni Caddesi ile Bal›kç› Bakkal
Soka¤›n› birleflti¤i köflede yer almaktad›r. Yap›-
n›n banisi ‹stanbul’un fethine kat›lan Kâs›m
A¤a’ (Çavufl)dur. Minberini II. Mahmud döne-
minde yaflam›fl olan Kasapbafl› Ali A¤a koydur-
mufltur. H. 13 Zi’l-Kaade’de 1239 / m. 9 A¤ustos
1824 y›l›nda ç›kan bir yang›n sonucunda harap
olan yap›, Sadrazam Galip Pafla ve daha sonra h.
1280 / m. 1863 y›l›nda Fuad Pafla eliyle onar›l-
m›fl, günümüze 1950 y›l›nda Vak›flar Genel Mü-
dürlü¤ü taraf›ndan gerçeklefltirilen onar›m ile
ibadete aç›k olarak ulaflm›flt›r. 

Ana cadde üzerinde yer alan mescide, etra-
f›n› çeviren avlu duvar›n›n iki köflesinden aç›lan
avlu kap›lar› ile ulafl›lmakta, çevresi zamanla
doldu¤u için yap›ya basamaklar yard›m›yla inil-
mektedir. Kuzeyde son cemaat yeri olarak dü-
zenlenmifl olan bölümün bat›s›nda bulunan yay
kemerli bir kap› ile harim bölümüne geçilmekte-
dir. 10, 35 x 9, 80 m. ölçülerinde kareye yak›n bir
plan flemas›na sahip olan harim, her köflesinde
yer alan ikifler pencere aç›kl›¤›na sahiptir. Mih-
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olarak ulaflm›flt›r. (Resim 7)  

17. Mescit için bkz.Haf›z H.
Ayvansarayî; a.g.e. C. I,
s.265; Tahsin Öz; a.g.e.,s. 85;
Ekrem H. Ayverdi; Fatih
Devri... s. 432 – 433, Esra G.
Erdo¤an; “Kas›m Çavufl
Camii”, Dünden Bugüne
‹stanbul Ansiklopedisi, c.
IV, ‹stanbul 1994, s.480’de,
Mehmet N. Haskan; a.g.e.,
s. 59, Mahallesi günümüzde
‹slâm Bey Mahallesi
s›n›rlar› içerisine al›nm›flt›r.

18. Tahsin Öz ; a.g.e., s. 123.

19. Haf›z H. Ayvansarayî ;
a.g.e. c. I, s. 269. 

20. Mehmet N. Haskan ;
a.g.e. s. 78; Ekrem Hakk›
Ayverdi; Fatih Devri..., s.
499; Ekrem Hakk› Ayverdi;
Mahalleler.., s. 54, Mahallesi
günümüzde ‹slâm Bey
Mahallesi s›n›rlar› içerisine
al›nm›flt›r.  

21. Yap›n›n Fatih döne-
minde mahallesinin olup
olmad›¤› konusunda mev-
cut kaynaklarda çeliflkiler
bulunmaktad›r.
Ayvansarayî yap›n›n
mahallesinin olmad›¤›n›
belirtirken, E. Hakk›
Ayverdi; Mahalleler..., s.
54’te bu ifadenin Fatih’in
yaz› hocas› olan Veliyuddin
Efendi’nin  bu dönemde
mescidini inflaas› ve son-

Resim 8. Kas›m Çavufl
Mescidi

Resim 9. Kas›m Çavufl
Mescidi güney duvar›

Resim 10. Kas›m Çavufl
Mescidi haziresi

Resim 11. Kas›m Çavufl
Mescidi avlusunda Bizans
sütun bafll›¤›ndan çiçeklik 

Resim 12. Fethi Çelebi
Mescidi günefl saati



rap mermer plakalarla kaplanm›flt›r, ahflap min-
berle birlikte ikisi de yenidir. Mescidin üst örtü-
sü ise, içten destekler yard›m›yla tafl›nan, kaset-
li, düz ahflap flekilde, d›fltan dört yöne e¤imli ve
üzeri kiremit örtülü olarak yer al›r.

Yap›n›n kuzeybat›s›nda kare kaideli minare
yer al›r. Minare kesme köfeki tafltan örülmüfltür.
fierefeye geçifl kademeli geçifl unsurlar› ile sa¤-
land›ktan sonra, burada da ajurlu plakalar ha-
linde düzenlenmifl levhalar yoluyla etraf› sar›l-
makta, kurflun kapl› külahla son bulmaktad›r.
Minarenin bat›s›nda mermer bir plaka üzerinde,
günün saatleri Osmanl›ca olarak ifllenmifl günefl
saati yer almaktad›r. 

Yap›n›n ana beden duvarlar› moloz tafl +
derz dokuludur. Güney duvar›nda, çat›ya yak›n
k›s›mlarda, 18. yüzy›l mezartafllar›ndan parça-

lar, yap›lan onar›mlarda kul-
lan›lm›flt›r. (Resim 9)

Mescidin bat›s›nda yap›-
n›n banisine ait mezartafl›n›n
da içerisinde bulundu¤u ha-
zirede  18. ve 19. ait mezar-
tafllar› yer al›r. Ayr›ca avlu-
sunda Bizans dönemine ait
kompozit formda bir Bizans
sütun bafll›¤›, çiçeklik olarak
kullan›m›yla yer almaktad›r. (Resim 10-11)  

Kâs›m Çavufl Mescidi’nin banisinin kardefli
taraf›ndan yine Eyüp’te inflâ edilmifl ve bu semt-
te Fatih döneminde mahalle oluflumuna katk›da
bulunan bir di¤er yap› da Sofular Mescidi’dir.
(Resim 13-14) (Sofu Ali Çavufl Mescidi olarak da
bilinmektedir) Mescit, Tahsin Öz’e18 göre 1464
y›l›nda infla edilmifl müverrih fieyhülislam Hoca
Saadettin Efendi taraf›ndan da minber ilâvesi
yap›lm›flt›r. Ayvansarayî’de de yap›n›n banisi
ve vakf› hakk›nda bilgi verilmifltir.19 Yap› ile il-
gili onar›m kay›tlar›na bak›ld›¤›nda ilk olarak,
H. 1189 / m. 1775 tarihinde  y›ld›r›m düflmesi
sonucunda minaresinin y›k›lmas› sonucu  onar›-
m› için izin verildi¤ine dair bir kayda rastlan-
maktad›r.20 1950’li y›llarda ve 1975 y›l›nda son
cemaat yerinin onar›m› gerçekleflmifl, 1977 y›l›n-
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ras›nda 1922 mahalle cetvel-
lerinde mescidin ad›yla
mahallenin yer al›yor
olmas›n›, 15. yüzy›ldaki
oluflumun devam› olarak
nitelemekte ve mutlaka
mahallesinin olmas› gerek-
ti¤ini belirtmektedir. Biz de
bu do¤rultudaki görüflü
kabul ederek mahallesinin
oldu¤unu düflünmekteyiz.
Mescidin çevresinde zaman
içinde türbeler ve meydan
çeflmesinin inflâas› kendi
içerisinde bir yönetim

Resim 13. Sofular Mescidi

Resim 14. Sofular Mescidi
minare detay›

Resim 15. Ulice Baba
Mescidi

Resim 16. Ulice Baba
Türbesi



da da yap› temel seviyesine kadar y›kt›r›larak
yeniden inflâ edilmifltir. Mescidin çevresinin za-
manla dolmas› sonucu çukurda kalan yap›ya
basamaklar yard›m›yla inilmektedir. Son cema-
at yeri olarak düzenlenen bölümün etraf› demir
çerçeve ile bölünerek aras› cam ile kaplanm›flt›r.
Son cemaat yerinin güney duvar›nda iki pence-
re ve bat› köflede yer alan bir kap› ile iç mekân
ile ba¤lant›s› sa¤lan›r. Ayr›ca bu cephede bir de
mükebbire bulunmaktad›r. Bat› köflesinde yer
alan kap› aç›kl›¤› ile de harim bölüme geçilmek-
tedir. 12, 15 x 9, 80 m. ölçülerindeki harim bölü-
mü, yan duvarlar mihrap ve minber son dönem
Kütahya çinileri ile kaplanm›flt›r. Yap›ya her kö-
flede aç›lan ikifler pencere ile ›fl›k sa¤lanmakta-
d›r. Kuzeyde, iki çokgen destek üzerinde ahflap
kad›nlar mahfeli bulunur. Tavan içten düz ah-
flap, d›fltan ise dört yöne e¤imli ve üzeri kiremit
örtülü flekildedir. Kare kaideli minare, yap›n›n
bat›s›nda yer al›r. Kaide tu¤la kuflaklar ve kes-
me tafl s›ralar› ile oluflturulmufl, spiral gövdeye
geçifl, üçgenlerle sa¤lanm›flt›r. Mescidin duvar-
lar› moloz tafl ve derzin birlikte kullan›m› ile
oluflturulmufltur.

Mihrab›n bat›s›nda h. 1200 / m. 1785 tari-
hinde yap›n›n banisi Ali Çavufl’un yenilenen
mezartafl› bulunmaktad›r.  

Eyüp’te Türk dönemi mahalleleflmesine çe-
kirdek oluflturan bir di¤er yap› Ülice Baba (Ulu-
ca Baba) Mescidi’dir.21 (Resim 15) Mescidin kar-
fl›s›nda Sadrazam Çorlulu Ali Pafla’n›n h. 1119 /
m. 1707 tarihinde yapt›rd›¤› meydan çeflmesi ve
Evlice (Ülice) Baba Tekkesi, güneybat›s›n ise h.
1216 tarihli  Haf›z Hüseyin Nazmî Geylanî ve
Nuri Baba’n›n türbeleri yer almaktad›r. (Resim
16) Yap›n›n banisi olan Veliyüddin Efendi’nin
mezartafl›nda ;

“Ebû’l-feth ve’l-megâzi

Sultan Mehemmed Gâzi Hazratlar›’n›n

Meflk hacesi sâhib’ül-hayrât

Ve’l-hesenât Veli Baba’n›n

Rûh-› flerifine el-fâtiha

Sene 857 ” 

‹bareleri yer almakta, buradan da yenilen-
mifl olan mezartafl›nda m. 1453 tarihinin düflü-
rülmüfl oldu¤u görülmektedir.22 Burada, bani-
nin Fatih döneminde yaflam›fl ve Sultan’›n meflk
(yaz›) hocas›,oldu¤u anlat›lmakta mescidin de
bu kifli taraf›ndan inflâ edildi¤i belirtilmektedir.
Veliyüddin Efendi’nin kabrinin bulundu¤u ha-
zire duvar›na bitiflik olan kitabenin sonunda yer
alan h. 1173 / m. 1759 tarihi ise kabrin bu tarih-
te yenilendi¤ine iflaret etmektedir.

Bülbülderesi yokuflu üzerinde, e¤imli bir
topografyaya uydurularak inflâ edilen yap›ya
girifl, bat›da yer alan harim kap›s› ile sa¤lan-
maktad›r. 12, 45 x 9, 40 m. ölçülerinde dikdört-
gen plan flemas›ndaki yap›n›n, son yap›lan ona-
r›mlarla boyutlar›n›n büyüdü¤ü ve kullan›lan
oranlar›n bu sebeple de¤iflti¤i görülmektedir.23

Üç yönden ikifler pencere ile ayd›nlat›lan yap›-
da, kuzey cephe, aç›kl›¤a sahip olmayan flekilde
yer al›r.  Mescidin içerisi ve mihrab› bir metre
yüksekli¤e kadar, son dönem Kütahya çinileri
ile kaplanm›flt›r. Mihrap ve minber yenidir. Ku-
zeyde, betonarme olarak inflâ edilmifl kad›nlar
mahfeli yer almaktad›r. Mescidin tavan› içten
düz betonarme, d›fltan ise dört yöne e¤imli ve
kiremit kapl›d›r. Çokgen kaideli minare, yap›-
n›n bat› yönünde, giriflin güneyinde, ana beden
duvar›na bitiflik ve içeriye yans›yan flekilde yer
al›r. 

Mescit 1950’li y›llar, 1967 ve 1993 y›llar›nda
gerçeklefltirilen onar›mlar ile günümüze ibadete
aç›k flekliyle ulaflm›flt›r.24

Eyüp’te, mescidi günümüze ulaflmayan iki
mahalle daha mevcuttur. Bunlardan ilki Meh-
met Bey Mescidi Mahallesi’dir. Ota¤c›lar’da Fet-
hi Çelebi Mescidi’nin bat› taraf›nda bulunan
mahalle, Hadika’da belirtilmektedir.25 Buna gö-
re mescidin banisi Mehmet Bey, Fatih dönemi
Ota¤c›bafl›s› Hüseyin A¤a’n›n kardeflidir. Mes-
cidi y›k›lm›fl, mahallesi de Fethi Çelebi Mahalle-
si s›n›rlar› içerisine al›nm›flt›r.26

Fatih döneminde Eyüp’te yer alan bir di¤er
mahalle ise, Ota¤c›bafl› (Çay›rbafl›) Mahalle-
si’dir. Bu mahallenin de mescidi günümüze
ulaflmam›flt›r. Mahallenin bugünkü yeri yine
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mekanizmas› ve sosyal
yaflam›n dini yap› (mescit)
çevresinde oluflmas›n›
göstermesi aç›s›ndan da bu
mahalle, geleneksel bir
model olarak düflünülebilir.

22. Fatih döneminde Fethe
kat›lan ve inflâ ettikleri
mescidlerin haziresinde
gömülü olan banilerin
zamanla mezartafllar›n›n
tahribi veya (15. yüzy›ldan
sonraki dönemlerde) ilk
defa konulmas› sonras›nda
düflülen tarihlerde h. 857 /
m.1453 tarihini ilâve etmek
genel bir kullan›m olarak
karfl›m›za ç›kar. Örnek
olarak Topkap›, Beyaz›d
A¤a Mescidi, Fatih, Akseki
Mescidi verilebilir.

23. Yap›n›n 1993
onar›m›nda büyük oranda
betonarme olarak infla
edilen duvarlar›ndan, özel-
likle bat› ve kuzeyde Fatih
dönemi mescit yap›lar›na
has inflâ malzemesi korun-
abilmifltir. ‹stanbul’un Fetih
sonras› imar› s›ras›nda
görülen h›zl› yap›laflma
sürecinde  moloz tafl + derz
ve ince ahflap hat›llarla
sa¤lamlaflt›r›lan duvar
örgüsü benzer örneklerine
yine ayn› dönem mescit-
lerinden Fatih, Kumrulu
Mescit, Fatih/Çarflamba
Debba¤ Yunus Mescidi,
Beyce¤iz Mescitlerinde rast-
lan›lmaktad›r. Selçuk Seçkin
; a.g.t., s. 202.

24. Yap› hakk›nda bkz.
Haf›z H. Ayvansarayî;
a.g.e., s. 267 ; Ekrem H.
Ayverdi; Fatih Devri.., s.
513; ‹. Ayano¤lu; “Fatih
Devri Ricali Mezar Tafllar›
ve Kitâbeleri”, Vak›flar
Dergisi, S. 4, Ankara 1958, s.
207., Mahallesi ‹slâm Bey
Mahallesi s›n›rlar› içerine
al›nm›flt›r. 

Ekrem H. Ayverdi;
Mahalleler... ,s. 54.; Mehmet
N. Haskan; a.g.e., s. 88-89.

25. Haf›z H. Ayvansarayî;
a.g.e., s.347

26. Ekrem H. Ayverdi;
Mahalleler..., s. 53.

27. Ekrem H. Ayverdi;
Mahalleler..., s. 53.

28. Halil ‹nalc›k; a.g.m., s. 8



Ota¤c›larda, Fethi Çelebi ile Abd’ül – Vedûd
Mahalleleri aras›ndad›r. Yap›n›n banisi Fatih’in
Ota¤c›bafl›s› Hüseyin A¤a oldu¤u bilinmekte-
dir. Nitekim kabri de burada bulunmaktad›r. Bu
mahalle daha sonra yap›lan idari düzenlemeler
s›ras›nda Abd’ül – Vedûd Mahallesi s›n›rlar› içe-
risine al›nm›flt›r.27

Fatih döneminde Ayvansaray sur d›fl›nda
oluflturulmaya bafllan›lan Eyüp Semti’nin bu
dönemdeki mahalleleri göz önünde bulunduru-
larak geliflimine bak›ld›¤›nda ;

Surlar›n hemen d›fl›nda sahilde Abdül - Ve-
dûd Mahallesi, bat›s›nda ise Fethi Çelebi, Meh-
met Bey Mescidi Mahallesi ve Ota¤c›bafl› (Çay›r-
bafl›) Mahalleleri bütünleflik olarak yer almakta-
d›r. Eyüp’ün kuzeyinde ise, Cami-i Kebir, Ka-
s›m Çavufl, Ülice Baba, Sofular Mescidleri ile
mahalleler Haliç k›y›s›ndan bat›ya do¤ru gelifl-
me göstermifllerdir.

15-16. Yüzy›llarda ise Haliç boyunca güne-
ye do¤ru yerleflim yo¤unlaflm›flt›r. Cezerî Kas›m
Pafla Camii ve Zal Mahmut Pafla camilerinin in-
flaâs›, çömlekçilerin ve oyuncakç›lar›n imalat
atölyelerinin bu bölgede yer almas› ve inflâ edi-
len saraylar ve daha sonraki dönemde yaflanan
sanayileflme ile bu bölge daha da geliflerek, ar-
tan nüfus ile birlikte 19. yüzy›l sonlar›nda
Eyüp’te mahalle say›s›n›n 28’e ulaflm›flt›r.28
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1964’TE EYÜP SIRTLARINDAK‹ 

P‹YER LOT‹ KAHVES‹

Sabiha TANSU⁄

Gümülcene’de do¤du. Çocuklu¤unun geçti¤i ege yöresinin yaflam tarz›n› (Türkmen ve Yörükler) ve
renkli giysilerini yak›ndan tan›d›. Nuri ‹yem’den resim dersleri ald› ve karma sergilere kat›ld›.

Avrupa gezisi s›ras›nda gördü¤ü kostüm müzeleri ve cafelerden etkilendi. 1964 y›l›nda Piyerloti
kahvesini eski türk kahve gelene¤ine uygun olarak düzenledi. Turistik yaz›lar için gezdi¤i yöreler-

den kad›n bafll›klar› toplayarak bafllad›¤› koleksiyon çal›flmas› 16. 17. yüzl›la ait yaflam tarz›n›n
tan›¤› olarak çok de¤erli kültür hazinesine dönüfltü. Gelin bafl› tak›lm›fl bir portresi madeni 50

kurufllara bas›ld›. Ulusal ve uluslararas› seminerlerde bildiriler sundu. Yay›nlanm›fl kitaplar› ve
dergilerde ç›kan çeflitli yaz›lar› yan›nda, festivallerde ald›¤› ödüllerle de çok yönlü yaflam›n›

sürdürmektedir.



Eyüp tepelerinde yer alan Piyer Loti Kahve-
si’ne hiç gittiniz mi? Ve oradan günefl bat›m›n›
seyrettiniz mi? Akflam olunca Haliç’in sular› al-
t›n rengine dönüflür. Güneflin son ›fl›klar› sular›n
üzerine serilir, sakin dingin bir flekilde akflam
uykusuna yatar. Bir de kahvenin mistik havas›,
tepeden görülen eflsiz manzara, içe çekilen o ila-
hi hava, sanatkarlar›, yazarlar›, flairleri derinden
etkilemifltir hep.

Bir zamanlar ‹stanul’da bulunan deniz su-
bay› Piyer Loti de Haliç’in bu manzaras›n›n in-
san ruhuna huzur veriflini hisseder ve bu duy-
guyu yaflamak için kahveye s›k s›k  gelir, meh-
tapl› gecelerde de bir has›r üstünde yatarak sa-
bahlarm›fl. Bu tutkusunu paylaflmak için ‹stan-
bul’a gilen ecnebi dostlar›n›, zarif han›mlar›,
Eyüp’te eflek üzerin bindirip tepedeki manzara-
ya hakim olan kahvehaneye ç›kar›rm›fl. Gelen
dostlar›, bu geziden çok memnun kal›rlarm›fl.
Piyer Loti, o zaman›n ‹stanbul’unu, ‹stanbul ya-
flam›n› ve kültürünü Aziyade roman›yla Bat›’ya
tan›tm›fl. En mühimi Türkiye’yi, ‹stiklal Savafl›
s›ras› Avrupa bas›n›nda Atatürk’ün mücadelesi-
ni bir gönüllü olarak destekler, o nedenle, sonra-
dan bu kahveye Piyer Loti Kahvesi denir. O ne-
denle ‹stunbul’a gelenler Piyer Loti Kahvesi’ne
u¤ramadan dönmek istemesler.

Ben de Avrupa’ya gitti¤imde Viyana ve Pa-
ris kahvelerinden çok etkilenmifltim. Eskiden
bizde oldu¤u gibi, bu kahveler, Avrupal›lar›n
kültür evleri gibiydi. Günlük gazeteler okunu-
yor, sohbetler ediliyor, mektuplar yaz›l›yor;
Meflhur yazar çizerler, ressamlar artistler kahve-
lerde bulufluyorlard›. orada çal›flan tertemiz
garson k›zlar, kahveyi iflleten genç bakal›, man-
zik, güleryüzlü kad›nlar... Mis gibi kahve koko-
su içinde geçen s›cac›k zaman, insana yaflam se-
vinci veriyordu. 

Güzel bir bahar gününde böylesi duygular
içinde istanbul’a dönünce  Haliç’e karfl› bir kah-
ve içmek için Piyer Loti Kahvesi’ne ç›kt›k. Geçen
zaman içinde Piyer Loti Kahvesi harabeye dö-
nüflmüfltü. Ama tafl›yla, topra¤›yla, ulu a¤açla-
r›yla, mor salk›ml› eski, ahflap evleriyle, tekkesi,
türbesi, çeflmesi, namazgah›yla, arnavut kald›r›-
m› yollar›yla eski bak›ms›z Osmanl› mezarl›kla-

r›yla çevre, tümüyle terkedilmiflli¤inin hüznünü
yafl›yordu. Bu görüntüden etkilenip ben de hü-
zünlendim. Mezarl›¤›n içinde iki Avrupal› re-
sim yap›yorlard›. ayakta Haliç’i seyredenler, fo-
to¤raf çekenler, çevreyi dolaflan turistler otura-
cak do¤ru dürüst bir yer bulamad›klar› gibi bir
Türk Kahvesi içme olanaklar› da yoktu. Egza-
mal›  elleri olan yafll›ca bir adamca¤›z küflen-
mifl, bolalar› dökülmüfl, eski bir teneke kahve
tepsisi üzerinde sar› su gibi çaylar› gezdirerek
servis yap›yordu.  Getirdi¤i çay› ald›m, içeme-
dim. Kahvehanenin iç k›sm›n› görmek istedim.
Kalkt›m kahvenin önünde, ayaklar›n› uzatarak
oturmufl boylu poslu adaman› yan›na gittim.
“‹çeri girebilir miyim?” dedim. “Girin görün ha-
n›m abla.” dedi alayl› bir sesle. 

‹çeriye ad›m att›m, efli¤in alt›ndan f›fl diye
balç›k gibi kirli su,  bacaklar›ma do¤ru s›çrad› ve
hayretle ilerledim. Döndüm, kap›n›n yan›nda
bir tezgah›n üzerinde su tenekesi, alt›nda bir
plastik le¤en, bardaklar orada y›kan›yor ve o su-
da yere ak›p betonun
alt›nda birikti¤i için
basar basmaz eflikten
su s›çr›yor. 

‹çerisi k›r›k dökük
sandalye ve masalarla
dolu. Duvarlar sigara
duman›ndan sap sar›
olmufl, pencerelerin
çerçevleri döküldü dö-
külecek, ahflap tavan›n
bir k›sm› afla¤› do¤aru
inmek üzere... Duvarla-
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Resim 1. Süheyl Ünver
(çizim) Benim Gözümde
‹stanbul, ‹BB Yay›nlar›

Resim 2. Sabiha Tansu¤
Süheyl Ünver’le birlikte



r›n s›valar› dökülmüfl, oyuklardan tahtalar
gözüküyor. Çay oca¤›na bak›yorum, çay

oca¤› daha berbat... Bir beton tezgah
üzerinde bir gaz oca¤›. Gaz oca¤›n›n
üzerinde alüminyum bir semaver
üzerine simsiyah bir demlik oturtul-
mufl. Biraz ileride bir oyuk var, bir
koyun ba¤l›, koyunn yan›nda bir gaz
tenekesi, tuvalet olarak kullan›l›yor-

mufl, dolunca yallah tepeden afla¤› dö-
küyorlarm›fl. Kahveyi iflleten genç adam

rahatl›kla adeta dalga geçerek anlat›yor-
du. Kahve duvarlar›n›n oyuklar›nda farelerin

nas›l cirit att›klar›n› da... Buradan mi¤dem bula-
narak kendimi d›flar›ya att›m. 

K›saca harabeye dönmüfl bu kahvede, gö-
rüldü¤ü  gibi akar su yok, kanalizasyon yok, tu-
valet yok, temizlik yor, içilecek bir bardak temiz
su, bir fincan kahve, çay yok,  sadece tavandan
bir ampul sallan›yor, “‹flte ümit ›fl›¤› bu” de-
dim... ve k›s› sürede restore edilip gelen konuk-
lara bir fincan köpüklü Türk Kahvesi sunulabi-

lir.  Kahveyi ne pahas›na olursa
olsun, al›p onarmaya o an orada
karar verdim...

Ertesi gün, ben yüre¤imin
sesiyle, yan›ma eflimin bir mi-
mar arkadafl›n› al›p, mütevazi
bir flekilde giyinip do¤ru kahve-
nin yan›ndaki ahflap eve gittim.
Ev sahibeleri sedirin bir köfle-
sindeki kedileri klad›rarak otur-
mam›z için yer aç›lar... 

Her cins kedi vard›. Eski ‹s-
tanbul ailesi, bir anne, bir k›z ve
damattan olufluyordu. Düflünce-
mi kendilerine aç›klad›m. Kah-
veyi kiralamak iste¤imi söyle-
dim, olur dediler. Siz önce kah-
veciyle konuflun, o ç›karsa biz si-
zeveririz. Evden vedalaflarak ay-
r›l›p do¤ru kahveye gittim. Bu
sefil manzara içindeki kahveyi
çal›flt›ran kifliye fikrimi açt›kla-
d›m. Olur dedi; Bana hava para-
s› verin yar›n ç›kay›m, anlaflt›k.

Ertesi gün kahveyi sekiz y›ll›¤›na kirala-
d›m... hava paras›n› alan kahveci de bu arada
kahvede flak›r flak›r oynam›fl sevincinden. Tabi
mülk sahipleri durumdan çok memnun; çünkü
onlar da ald›klar› hava paras›yla büyük han›m›n
koluna alt›n bilezikler takm›fllard›. Oysa verdi-
¤im hava paras›yla kahveyi sat›nalabilirmiflim.
Ben o  periflan kahvenin o haline bir an önce son
vermek için ç›rp›n›yordum. Hemen bu pisli¤i
temizleyip onarmaya bafllad›m... 

Benim bu faaliyetime, sanatkar han›m arka-
dafllar›m, özellikle  Al›m Karamürsel, ailem,
dostalar›m, akademi çeveresi, tüm bas›n ve ya-
zarlar, olumla bir yolda destek verdiler. Direk-
siyon bafl›nda oradan oraya dolafl›yordum. Be-
lediyelere sular idaresine, Mezarl›klar Müdür-
lü¤ü’nü, PTT’ye, Bahçeler Müdürlü¤ü’ne mü-
racaat edip istek dilekçeleri verdim. Kahvenin
onar›m› ve eflyalar›n› tamamlamak için Bedes-
ten’e, eski eflya satan yerlere, marangozhanele-
re u¤ray›p gereken eflyalar› al›p yukar› kahveye
tafl›yordum. O ara bir flans eseri iki tane önemli
marangoz bulundu. Eskiden sarayda yetiflmifl-
ler, eski iflleri gayet iyi biliyorlard›. Kahveyi bu
iki usta eski kahvehanelere uygun flekilde onr-
d›lar. 

Eski gravürlere bakarak kahve oca¤›n›n ah-
flap bölmeleri, raflar›, pencereleri, renkli camlar,
çerçeveler, tavan, kap›, sedirler, d›fl ahflap kapla-
mas›, çardak, tarabzanlar hep yeniden yap›l›d›.
Baz› parçalar da eski ahflap evlerin y›k›nt›lar›n-
dan al›nd›.  Kahve oca¤›n›n davlumbaz› ile se-
maveri ‘sar› prinçten’ eskiyi taklilt ederek, üzeri
Osmanl› karanfil desenleriyle bezenildi. Yine sa-
r›dan, bak›rdan boy boy kahve  cezveleri, yuvar-
lak ask›l›, ask›s›z kahve  tepsileri, siniler kallavi
kahve  fincanlar›, “parmakl›” mavi, beyaz k›rm›-
z› seramik kahve, çay tabaklar›, alt›n yald›zl› Pa-
flabahçe çay fincanlar›, semaverler, nargileler,
poselen demlikler, yeni kurulan kahve oca¤›n›n
çevresine s›raland›...

Sayd›¤›m malzemeler Türk Kahvesinde
kullan›lan eflyalard›. Pek ço¤u da piyaada sat›-
l›yordu. Zaten bunlar var olan bir kültürün de-
vam›yd›. 
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Resim 3. Kahveyi ilk
keflfeden isim babas› Piyer
Loti, (Eyüp Belediye arflivi)

Resim 4. Kahvenin çay
oca¤› 

Resim 5. Tarihi Piyerloti
Kahvesi 



Kahvenin içini döflemek için eski aynalar,
ahflap oymal› köflelikler, raflar, lambal›klar, se-
defli sehpalar, mangallar al›nd›. Hepsi cilalan›p,
temizlenerek yerli yerine kondu. Dekoru ta-
mamlanan kahvenin can damar› olan baz› ihti-
yaçlar da temin edildi. Restore edip temizledi¤i-
miz kahvenin bitifli¤inde tuvaletsiz, susuz, tek
odal› bir gecekondu vard›. ‹ki üç küçük çocuklu
bir aile orada bar›n›yordu. Buras› da sat›n al›n›p
restore edilip kahveyle ba¤lant›l› bir flekle geti-
rildi. Böylece ikinci bir yat›r›m yap›lm›fl oldu.
Etraf›na çiçekler dikildi, böylece kahvenin kü-
çük mekan› genifllemifl oldu. Kahveye sular ida-
resinden özel su hatt› çekildi. Bu sudan sa¤ sol
komflulara da tuvalet ve ev temizli¤i için verildi.
PTT’ye müracaat ederek telefon ba¤land›, posta
kutusu kahvenin önündeki a¤aca as›ld›, özel
olarak Piyer Loti istampas› al›nd›. Kahveyi tan›-
t›c› Frans›zca ve Türkçe broflürler bas›ld›. Eyüp
yollar›na “Piyer Loti’ye gider” diye levhalar di-
kildi. Piyer Loti’nin kitaplar› toplan›p, bir kü-
tüphaneye yerlefltirildi. Eski foto¤raflar› al›n›p
duvarlara as›ld›. Piyer Loti’nin büstünü heykelt-
rafl Al›m Karamürsel yapt› ve kahvenin önüne
bir kaidenin üzerine oturtularak kondu. Ne ya-
z›k ki, sonraki y›llarda bu sanat eseri olan büst,
çal›nd›, yok oldu... Sadece kaidesi kald›. Gü-
müflsuyu üzerindeki kahveye do¤ru uzanan
mezarl›k duvarlar› onar›ld›. Mahallenin ahflap
karakolunu istek üzerine tamir ettirdik. Bu faali-
yetim sürerken Eyüp Belediyesi de Tafll› Tar-
la’dan bafllayarak Piyer Loti’ye kadar gelen yolu
geniflletip yeniden düzenledi. Halk bu yolun
aç›l›fl›na o kadar sevindi ki herkes, o eski yerleri
onaran han›m yollar› yapt›rd›, biz ona gidelim
de bizim yollar›m›z› da açt›rs›n diye söylentiler
ortal›¤a yay›ld›...

‹flte tüm bu geliflmeler befl ay gibi k›sa bir
zamanda tamamland›. Türk Kahvesi’nin kahve
oca¤›, kömür atefliyle yeniden yand›. Üzerinde
tavflan kan› çay demlendi, küllü ateflte, orta, fle-
kerli, sade, köpüklü kahvelerin piflmeye baflla-
d›¤› gün, kahvenin aç›l›fl› seçkin bir davetli gru-
bu önünde görkemli bir flekilde yap›ld›. Milli k›-
yafetli genç k›zlar, delikanl›lar, p›r›l p›r›l parla-
yan kahve tepsileriyle alt›n gibi yanan çay bar-

daklar› içinde tavflan kan› çay-
lar, kallavi fincanlarda köpüklü
kahveler, lokumlar, simitler, ka-
¤›t helvalar›, kurabiyeler sundu-
lar. O gün hayallerimi gerçeklefl-
tirmenin mutlulu¤unu ve yor-
gunlu¤unu yafl›yordum... 

Türk Kahvesi’ne ve Türk
dostu Piyer Loti’ye gereken ilgi
böylece gösterilmifl oldu. Bu
kahvenin aç›l›fl› bas›nda genifl
yer ald›. Ve büyük bir turist ak›-
n›na u¤rad›k. Otobüslerin Piyer
Loti’den tafll› tarlaya kadar s›ra-
land›¤› günler oluyordu. Bu kalabal›¤a kahve,
çay servisi yapmam›z imkans›zlafl›yordu. Kah-
venin içi, d›fl› insan seliyle dolup tafl›yordu. O
tarihte, henüz “Bo¤az Turlar›” bile bafllamam›fl-
t›. O nedenle rehberler, gelen turistlerin hepsini
Piyer Loti’ye getiriyorlard›. Kahvenin otantikli-
¤i, kahve tak›mlar› ve çevrenin tanzimi ve terte-
miz olmas›, çiçeklerle bezenmifl oluflu gelenleri
etkiliyordu. 

Kahvede çal›flan genç k›zlar ve delikanl›lar,
geleneksel giysilerle servis yap›yorlard›. Turist-
ler buray› yaflayan bir müze olarak de¤erlendi-
riyorlard› ve k›sa sürede bütün turistik rehber-
lerde yer ald›. Fakat çok ucuz bir mahalle kah-
vesi fiyat›na servis yap›l›yordu. Bu flöhretin
üzerine Ankara’ya gidip cesurane giriflimimle
turistik belge alabilmek için Turizm Bakanl›-
¤›’na müracaat ettim. O tarihe kadar hiçbir kah-
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Resim 6. Piyerloti reklamla-
r›nda kullan›lan bir afifl fo-
to¤raf›. (Bugün kahveyi iflle-
ten Nedim’in dedesi Halid
Efendi)

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



veye turistik belge verilmemiflti. Turizm Bakan-

l›¤› ç›kartt›¤› bir kanunla Piyer Loti’ye turistik

belge verdi. Ve ona göre yeni bir fiyat listesi dü-

zenlendi. 

Birçok yabanc› ve yerli filmler Piyer Loti’de

çevriliyordu. Dünyan›n bütün meflhur kiflileri

oradan gelip geçiyordu. Yazarlar›n, çizerlerin,

sanatç›lar›n toplant› yeriydi. Haftada bir saz fla-

irleri gelir, çalar, söyler, folklor oyunlar› oyna-

n›r, Pazar günleri geleneksel Karagöz oynat›r-

lard›. Ve bilhassa ‹stanbul’da görevli ecnebiler

çocuklar›n› al›p grup grup gelirlerdi. fiiir günle-

ri tertiplenirdi. Nedret Güvenç, Özdemir Asaf

gibi ünlüler fliir günlerine renk katarlard›. 

Kahveye  gelen dostlara, yazarlara, gazete-

cilere, Devlet konuklar›na ve görevlilerine kom-

flulara kahve, çay, meflrubat kahvemizin ikra-
m›yd›. Eyüplü olan Cumhurbaflkan›m›z Fahri
Korutürk her y›l aile kabirlerini ziyaret eder ve
sonra kahveye gelir, oturur, bir köpüklü, orta
flekerli kahvemizi içerdi. ‹flte yine bir dost kah-
vemizi ziyaret etmek istiyordu... 1973 May›s or-
talar› Ankara’dan ‹stanbul’a gelen ve Tepeba-
fl›’nda Londra Otel’de kalan Merhum fievket Sü-
reyya Bey’i otelden al›p Piyer Loti kahvesine gö-
türecektim... Bir taksiye bindik, Sütlüce’den ge-
çerek yol al›yorduk. Çevrenin bak›ms›z periflan
halini gören fievket Bey kahr›ndan inim inim in-
liyordu. “Bu hal bana çok dokundu, zor geldi,
ama gördü¤üm iyi oldu”. Geçenlerde Avru-
pa’dan gelen bir bilim adam› Haliç kenarlar›n-
daki yal›lar›, çevredeki çiçek bahçelerini, or-
manlar›, mesire yerlerini belgelerle gösterdi ve
bir zamanlar yaflanan hayat› düm detaylar›yla
anlatt›...” dedi. 

Say›n fievket Bey bu yolculuktan sonra çok
kederli bir flekilde Piyer Loti’ye ulaflt›, üzgündü,
düflünceliydi, Halice karfl› bir ayva a¤ac›n›n al-
t›ndaki sandalyeye oturdu. Kendisine orta fle-
kerli bir kahve sunduk, kahvesini yavafl yavafl
yudumlarken ayva a¤ac›n›n çiçeklerini koklaya-
rak bana döndü, “Buralar›n eski halini bozma-
dan nas›l düzeltilebilece¤ini, yeni yaflama kat›-
labilece¤ini, eski mimariyi bozmadan, y›kma-
dan, betona dönüfltürmeden, nas›l düzenlenebi-
lece¤ini gösteriyorsun. Sen burada bir mum ›fl›-
¤›s›n.” “Ahh Sabiha k›z hayat›n›n bu kadar zor
oldu¤unu bilmiyordum”, dedi. 

Y›llarca Piyer Loti’yi y›k›p betona dönüfltür-
me isteklerine karfl› gelerek olay›n savunucusu
oldum. Y›k›m taraftar› olanlar›n yan›nda içte ve
d›flta direniflimi destekleyenler de vard›. Fran-
sa’daki Piyer Loti Cemiyeti, Turing Kulübünün
kurucusu Reflid Saffet Atabinen ve Çelik Güler-
soy da kahvenin bu halini muhafaza etme olay›-
na destek veriyorlard›. 

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

“‹stanbul’a gittin mi? Gittim. Eyüp Sultan’›
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Resim 9. Piyer Loti
kahvesinin içi, (Eyüp
Belediye arflivi)

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



gördün mü? Gördüm. Gümüflsuyu’na ç›kt›n
m›? Ç›kmad›m. Öyle ise sen ‹stanbul’a gitme-
miflsin denirdi. Çünkü bu kahvenin bulundu¤u
yamaçtan ‹stanbul çok mükemmel görülebilir.
Gidenler ve görenler bizi tasdik eder. ‹stanbul’u
bu kadar güzel gören yerimiz nadirdir. fiimdi
duyuyorum ki bu kahvenin sahas› istimlak edi-
lecek, büyük ve beton bir salon yap›lacakm›fl.
Olmaz böyle fley. Fikirler baltalanmal› m›? Yeri-
ne göre evet. böyle bir  tasavvur kadar feci dü-
flünce olamaz.”

Bugün hepimizin gördü¤ü gibi y›llar geç-
tikten sonra, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi ve
Eyüp Belediyesi’nin karar›yla bu tepede baz› k›-
s›mlar istimlak edilerek eskiye uygun bir flekilde
restore edilip imar edildi.  1964’te Piyer Loti
Kahvesi’nde yanan mum ›fl›¤›, zaman içinde
çevresini böylece ayd›nlatt›. 

Evet. Piyer Loti Kahvesi ve bu tepe,  geçmifl
yüzy›llar›n efsanesi gibidir. Bu mekanda, sisle-
rin ard›nda kalm›fl gizemli bir hava vard›r. Böy-
lesi mistik bir havay› hissetmek isterseniz, Eyüp
camisinin yan›ndan, mezarl›klar›n içinden, yu-
kar› do¤ru bir yol ç›kar, bu yoldan yavafl yavafl
yürüyerek, çevrenizi seyrederek Piyer Loti Kah-
vesine gidebilirsiniz. E¤er flans›n›za lodosun es-
ti¤i bir günse, selvilerin ç›kard›¤› sesin çevrede
yank›lanmas›n›n b›rakt›¤› ilahi u¤ultuyu tüm
vücudunuzda hissedersiniz. Ve ölümle, yafla-
m›n tüm gizini duyarak yukar› do¤ru ç›kars›n›z.
Bu duygunun zevkine varan  baz› eski ‹stan-
bul’lular lodosun esti¤i gün bu u¤ultuyu dinle-
mek için mezarl›klar aras›ndan yürüyerek gelip
saatlerce otururlard›. ‹flte böyle bir ortamda te-
peye vard›¤›n›zda Haliç tüm ihtiflam›yla önünü-
ze seriliverir. Ve ‹stanbul’un ilahi bir flehir oldu-
¤unu düflünürsünüz. 

Piyer Loti Kahvesi’nde size sunulan kahve-
yi yudumlarken, do¤an›n güzelli¤ini, Bizans’›n,
Osmanl›’n›n sanat eserlerini, tarihi yerlerini bir
arada izlersiniz, bu flehir, medeniyetlerin, impa-
ratorluklar›n, kahramanlar›n, hayallerin, ihtiras-
lar›n, inançlar›n, zenginli¤in, sanat›n, sevdala-
r›n, arzular›n, yükselifllerin, inifllerin bir arada
yo¤ruldu¤u bir flehir dersiniz. Haliç’e Avrupal›-
lar “Alt›n Boynuz” bofluna dememifller dersiniz.  

fiimdi Piyer Loti Kahvesi daha da geniflleye-
rek, onar›larak Türk Kahvesi gelene¤ini sürdü-
rüyor. Sa¤olsunlar, varolsunlar. Nedim üç ya-
fl›ndan beri elimde ve kahve ortam›nda gazoz
kapaklar›n› toplayarak, sonra garsonluk yapa-
rak büyüdü. Çekirdekten bir kahveci olarak ye-
tiflti. Ve Sabiha Ablas›n›n b›rakt›¤› esere, eflyala-
ra daima sahip ç›kt› ve onlar› korudu. 1964’te
restore edilen Piyer Loti Kahvesi 20. ve 21. asra
hizmet ederek ve örnek olarak devam ediyor.  
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Resim 10. Milli k›yafetlerle
Piyer Loti’de kahve sunan
ö¤renci.
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EYÜP SULTAN’DA M‹HR-‹ fiAH
VAL‹DE SULTAN ‹MARET‹

Dr. Ahmet ‹NAN

1940 Burdur do¤umlu yüksek ‹slam Enstütüsü’nün 1966’da Konya’da bitirdi. Doktoras›n›
‹stanbul Üniversitesi’nde Vak›flar üzerine yapt›. Çeflitli konularda idarecilik yapt›, ö¤retim

görevlisi olarak bulundu. K›rk y›ll›k çal›flma hayat›n›n ard›ndan ‹stanbul Vak›flar Bölge
müdürü olarak emekli oldu. ‹lmi Çal›flmalar›n›n yay›n›da, periyodik yaz›lar› da ç›kan ‹nan

çeflitli dernek ve vak›flarda sosyal, kültür çal›flmalar›n› sürdürmekte.



Eyüp ‹lçesi, Hz. Peygamberin mihmandar›
ve sancaktar› olan  Eba  Eyyüb – el Ensarî yi ebe-
dî istirahatgah›nda misafir etmesi sebebiyle Fa-
tih Devrinden bu yana ‹stanbul’un önemli mer-
kezlerinden biridir. Bu itibarla Osmanl› Ulema-
s› bu semti farkl› de¤erlendirerek ( ulular›n seç-
kinleri) anlam›na gelen “ Havass-› Refia ” ad›n›
vermifllerdir. Bu beldeyi bir çok vak›f  abideler
ve hayrî eserlerle ihya etmifllerdir.

Bunun en güzel örneklerinden biri de Sul-
tan III. Mustafa’n›n Baflkad›n›, Sultan III. Se-
lim’in annesi, dindarl›¤› ile meflhur, hay›r iflleri-
ni seven, siyasî mülâhazalardan ar›nm›fl, hami-
yetli, Mihriflah Valide Sultan’›n Eyüp’te yapt›r-
d›¤› imareti ve külliyesidir. Bu vak›f müessese,
hicrî 1208 (1793) y›l›nda hizmete aç›lm›flt›r. 211
y›ldan beri aral›ks›z hizmetlerini  sürdürmekte-
dir. Günümüzde de fakirlerin ümit ve güven
kayna¤› olma¤a devam etmektedir.

Biz bu yaz›m›zla vakfiyenin önemli bölüm-
lerini o gün ki dili ve üslubu koruyarak okuyu-
cular›m›za tan›tmay› bir görev bildik. Bu vakfi-
ye ile o dönemdeki hay›r, hamiyet ve hizmet an-
lay›fl› ile sosyal ve iktisadî yap› hakk›nda önem-
li bilgiler ö¤renmekteyiz. Bu senetle;

“ ... Bu vakf›n kurulmas›na kadar arsas› Hz.
Eba Eyyûb-el Ensarî  vakf›na senelik 1800 akçe
mukataa ( kira ) ile eldeki senet gere¤i tasarruf-
lar›nda olan, Cami-i Kebir Mahallesinde, Bostan
‹skelesinde hudut ve müfltemilat› belli, kare flek-
linde 1400 zira arsa üzerine ecir ve sevab›n›
umarak, temiz mallar›ndan Allah’›n r›zas› ve
yüce Resulünün ruhu için bina ve ihya buyur-
duklar›; iki kârgir türbedar odas›, iki kargir ek-
mekçi odas›, iki kârgir piflirme odas›, iki kârgir
mütevellî odas›, bir sofa, bir kârgir sebilci odas›,
mutfak, dört hela, kiler, (bir baflka) mutfak, f›r›n,
bir büyük ambar, belli müfltemilat› olan imaret,
türbe, sebil, çeflme ve di¤er kargir mülk binala-
r›n›, yine imaretin karfl›s›nda bulunan Hz. Eba
Eyyüb-el Ensarî Vakf›na y›ll›k 360 akçe kira ile
tasarruflar›nda olan, bir taraftan Saray ‹mam›
Seyyit Osman Efendizade, ünlü müderrislerden
Seyyit Mahmut Molla Kona¤›, bir taraftan deniz
kenar›, iki taraftan yol ile çevrili dört köfle 361,5
zira arsada iki göz kay›khane, üzerinde bir kah-

vehane ve arkas›nda birbirine bitiflik üç kârgir
dükkan binalar› ile dört taraf› tafl duvarla çevri-
li kare fleklindeki 1503,5 zira arsay› içine alan
büyük imaret odunlu¤unun mülk binalar›n›, yi-
ne bu flehirde Cami-i Kebir Mahallesinde dört
taraf› Türbe Hamam›,külhan› ve Hüseyin A¤a
evi,mektep, umumî yol ve özel yolla çevrili tafl
duvar› ve Sinan Pafla Vakf›ndan olmak üzere se-
net gere¤i tasarruflar›nda (kullan›mlar›nda)
olan, bu arsan›n içinden akan bir masura lezzet-
li suyu ile birlikte sat›n almak suretiyle mülkleri
olan miktar› ve hudutlar› belli arsayla, bu arsa-
ya bitifli¤indeki yine hudutlar› belli Hz. Halit
Vakf›na y›ll›k 180 kira ile mutasarr›f olduklar›
arsa üzerine birbirine bitiflik evlerini, Eyüp’te ‹s-
lambey Mahallesinde K›rkçeflme Suyundan ifra-
zen (ay›rmak suretiyle) ald›klar›; türbeye, çefl-
meye ve sebile ba¤latt›klar› sekiz masura suyu,
Hasköy’de Humbarac› ve La¤›mc› K›fllas›na
yapt›rd›klar› Cami-i fierifi...” hayrat olarak vak-
fetti¤ini beyan ve ifade ediyor.

Kurdu¤u bu vakf›n yaflamas› baflka bir ifa-
de ile hay›r flartlar›n›n yerine getirilmesi için de;

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

(Yine) ‹stanbul’da Çelebio¤lu Mahallesin-
deki mülklerini, ya¤haneyi, kazanc› dükkanlar›-
n›, boyac› dükkan›n›, yine ayn› yerde 1675 zira
arsa üzerine yapt›rd›¤› on oday›, bir ahflap mah-
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Resim 1. ‹maret iç avlu
(Eyüp Belediye arflivi)



zeni, iki helay›, bir paçac› dükkan›n›, iki katl›
kargir mahzeni, bir fincanc› dükkan›n›, bofl arsa-
s› ile birlikte Leblebiciler Han›n›, ayn› yerdeki
bir ah›r›, Eyüp’te Veliefendi Çeflmesi adl› yerde
altl›-üstlü 20 oday›, iki sundurmay›, bir mutfak
oca¤›n›, kök boyas› ve yemeni renklerinin yap›l-
d›¤› boyac› dükkanlar›n›...” akar olarak kaynak
gösteriyor. 

Ayr›ca Çengelköy’de, Levent Çiftli¤inde,
Kas›mpafla’da, Yeniflehir’de, ‹znik’te, Mu¤la’n›n
muhtelif merkezlerinde, Büyükdere’de, Küçük-
çekmece’de, Eyüp ilçesine ba¤l› birçok köyde;
çiftlikler, içi tohumluk dolu ambarlar, mand›ra-
lar, de¤irmenler, boyahaneler, GED‹K diye an›-
lan atelyeler, gök tafl› imalathaneleri, sebzeci
dükkanlar› gibi aha nice akar mülkler vakf›n
ebediyyen yaflamas› için vak›f senedinin 5. say-
fas›ndan 37. sayfas›na kadar semtleri, yüz öl-
çümleri, cinsleri ve di¤er özellikleri etrafl›ca be-
lirtilen akarlar da vakfedilmifltir. 

Bu kadar kabar›k servetin kayna¤› hakk›n-
da kafalarda sorular oluflabilir. Öncelikle flunu
kesin olarak bilmek gerekir ki Osmanl› Mahke-
meleri kayna¤›nda meflruiyet olmayan hiçbir
vakf›n tescil ve tasdikine asla izin vermemifller-
dir. Di¤er önemli bir husus da Valide Sultanlar,
devletin en yüksek memuru say›l›rlard›. Yukar›-
da üstün vas›flar› anlat›lan Mihriflah Valide Sul-
tan da servetini kendine yak›flacak flekilde in-
sanl›¤›n emrine ve hizmetine sunmufltur. 

Afla¤›daki bölümde; imarette piflirilerek, is-

tihkak sahibi olan ve mürtezika denilen kiflilere
da¤›t›lacak veya ikram edilecek yemeklerin is-
mi, kullan›lacak malzemeler, bir y›l zarf›nda ne
kadar erzak veya iafle d›fl› malzemelerin al›nma-
s› lâz›m geldi¤i, israftan kaç›n›lmas›, buna ra¤-
men fazla ihtiyaç zuhur ederse veya 600 olarak
belirlenen yemek say›s› kâfi gelmezse, yeterince
art›r›lmas›na izin verildi¤i aç›kça görülmekte-
dir.     

“...Eyüp’te Bostan ‹skelesi’nde Allah r›zas›
için bütün levaz›m ve mühimmat› ile benzerle-
rinden üstün olan yüksek kubbeli imaretlerinde
piflirilip, fukaraya ve ehl-i hizmet olan mürtezi-
kalara da¤›t›lmas› için en güzelinden olmak
üzere; her gün 12 fler kile un sat›n al›n›p, her bi-
ri 100 dirhem olmak üzere fodla (ekmek) pifliril-
meli... Yine ad› geçen imarette SABAH ÇORBA-
SI için her gün 28 okkadan her y›l 324 günde
(toplam) 9072 okka m›s›r unu sat›n al›n›p, sabah
çorbas› piflirilmeli.. Yine sözü edilen sabah çor-
bas› için günde ikifler okka 100 dirhemden her
sene 324 günde toplam 729 okka sade ya¤ al›n-
mal›.. Yine bu imarette ö¤le çorbas› için her gün
33 er okkadan, y›ll›k 276 günde (toplam) 455 ki-
le dört okka bu¤day sat›n al›n›p ö¤le çorbas› pi-
flirilmeli.. Yine bu çorba için günlük iki okka 100
dirhemden 276 günde (toplam) 621 okka sade
ya¤ sat›n al›nmal›.. Yine ad› geçen imarette  her
hafta Perflembe günü ve Ramazan-› fierifin 30
günü piflirilecek pilav için günlük 83 okkadan
toplam y›ll›k 74 günde 614 kile iki okka m›s›r
unu sat›n al›nmal›.. Yine bu günlerde; zerde pi-
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Resim 2. ‹maret hazire
k›sm› (Eyüp Belediye arflivi)



flirilmesi için günlük 33 er okkadan y›ll›k 74
günde 244 kile iki okka m›s›r unu sat›n al›nma-
l›.. Yine sözü edilen bu günlerde zerde pifliril-
mesi için günlük alt›flar okkadan 74 günde 444
okka halis bal sat›n al›nmal›.. Yine söz konusu
olan bu günlerde piflirilen zerde ve pilav için
günlük 26 flar okkadan 74 günde 1924 okka sade
ya¤ al›nmal›.. Yine bu pilav için günlük 74 gün
için 1702 okka koyun eti sat›n al›nmal›.. Yine sö-
zü geçen zerde için günlük 156 flar dirhemden
74 gün için toplam 28.5 okka 144 dirhem halis
za¤feran sat›n al›nmal›.. Zikri geçen pilav, çorba
ve ekmek piflirilmesi için (ikinci yemek olmak
üzere) her gün 22 fler okkada 354 günde 7788 ok-
ka bal›k sat›n al›nmal›..Sözü edilen pilav için her
gün 11 er okkadan y›l›n 74 gününde toplam y›-
l›n 74 gününde 814 okka nohut sat›n al›nma-
l›..Her gün 6 flar okkadan y›l›n 74 gününde top-
lam 444 okka piyaz (fasulye) sat›n al›na.. Yine 74
günde toplam 41.5 okka 50 dirhem fulful (kara-
biber) sat›n al›na.. Sözü edilen zerde ve pilav
için yine 74 günde günlük dört çekiden 296 çeki,
çorba ve ekmek piflirmek için y›l›n 280 gününde,
günlük dokuz çekiden 3186 çeki ki; toplam bu
imaret için her sene 3482 çeki odun sat›n al›na...
Yukar›da yaz›l›p aç›kland›¤› üzere bu imarette;
zikredilen zahireden günlük 600 kiflilik yemek
piflirilip, hizmet ehli olan mürtezikalara, bil-
cümle fakirlere taksim olunup, yedirilmeli...
Bundan böyle sözü geçen 600 yemek kifayet et-
mez ise, yeterince ço¤alt›lmal›... Yukar›da belir-
tilen3482 çeki odun fazla gelir ise, israf olunma-
ya... Bu imaretin icap eden yerlerinde kandil
yakmak için y›ll›k 90 okka zeytin ya¤› sat›n al›-
na...”  diye imaret mutfa¤›n›n flartlar› aç›klan-
m›flt›r.

Sayfada görevlilere verilecek ücretler ve on-
larda aranan vas›flar; dindarl›k, ihlâs, samimi-
yet, sadâkat, liyâkat, hakka-hukuka riâyet, insaf
sahibi olman›n yan›nda tama’ (aç gözlülükten)
uzak, h›yanetten sak›nan kifliler olmalar› özel-
likle flart kofluluyor. Bu bölümde önemli bir
nokta dikkatimizi çekiyor. ‹marette görevli her
seviyedeki kiflilere, sosyal statüsüne ve verdi¤i
hizmetlerin önem derecesine göre hak ve nesa-
fet kurallar› içinde ücret ödeniyor. Günlük ola-

rak ödenen ücretlerin d›fl›nda yolluk, zahire ba-
has› gibi adlar alt›nda y›ll›k önemli miktarda bir
bedel de görevlilerin daha iyi hizmet vermeleri
için ilave olarak ödeniyor. Afla¤›da bunlara ait
aç›klamalar› görüyoruz:

“.. Müfettifllik yapan Naz›r, günlük 30 akçe,
Mütevelli günde 100 akçe maafl, yolluk ve zahi-
re bahas› olarak da y›ll›k 3250 kurufl ile günlük
yedi çift fodla (ekmek) ve yedi tam yemek veri-
liyor. Birinci kâtibe hizmetleri sebebiyle; günde
70 akçe maafl›n d›fl›nda yolluk ve zahire k›yme-
ti olarak da y›lda 1625 kurufl, ayr›ca imaretten
dört çift ekmek ve dört yemek veriliyor.

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

Harameyn Muhasebe Kaleminde (çal›flan)
salih bir kimse, vakf›n günlük ifllerini yazmakla
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Vak›flar Genel Müdürlü¤ü
Arflivi, Defter No:636,
Sayfa:1-52

Okka; 400 dirhem
a¤›rl›¤›ndaki bir ölçü bir-
imdir. 400 dirhem de 1282
gramd›r. 

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

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

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



görevlendiriliyor, o da günlük hizmeti karfl›l›-
¤›nda on akçe maafl ile imaretten bir çift ekmek
ve bir tam yemek al›yor.

Dindar ve istikamet sahibi, tamir ve termim
(onar›m) kâtibi günde befl akçe imaretten bir çift
ekmek ve bir tam yemek al›yor.

‹maret Müdürü, günde 25 akçe maafl ile
imaretten iki çift ekmek ve iki tam yemek al›yor.
Yemekleri adaletle da¤›t›p dua alan kimse de
günde 15 akçe, imaretten iki çift ekmek ve iki
tam yemek, Vekilharç, günde 20 akçe iki çift ek-
mek, iki yemek, Ambar Kâtibi, günde on akçe,
iki çift ekmek ve iki yemek, Ambarc›, günlük 15
akçe, bir çift ekmek ve bir yemek, Mütevelli
Odas›n›n Bekçisi, günde 20 akçe, iki çift ekmek,
iki yemek, Kantarc›, günlük befl akçe, imaretten
bir çift ekmek, bir yemek, ‹maret Çöpçüsü, gün-
de befl akçe, imaretten bir çift ekmek, bir yemek.
‹marete gelen – gidene hofl muamele eden kap›-
c› da günde on akçe maafl ve imaretten bir çift
ekmek, bir yemek, Sanatkâr Aflc›bafl›na günde
15 akçe ustal›k befl akçe de ustabafl›l›k, üç çift ek-
mek, üç yemek, ‹kinci Aflç› ile Üçüncü Aflç›ya
günlük 15 fler akçe ile iki çift  ekmek ve ikifler ye-
mek,  Birinci Aflç› Yama¤›, yük tafl›ma ifli de ken-
disine verilirse; befl akçe aflç› yamakl›¤›ndan, ye-
di akçe de hamall›ktan maafl, ayr›ca iki çift ek-
mek, iki yemek, ‹kinci Aflç› Yama¤› da bu¤day
hamall›¤› yapmak kayd›yla yedi akçe hamall›k,
yedi akçe de yamakl›k ücreti, imaretten iki çift

ekmek ve iki yemek, Üçüncü Aflç› Yama¤›, ka-
zan y›kamak ve tas tafl›ma ücreti dahil yedi ak-
çe bulafl›k ve di¤er ifller, befl akçe yamakl›k, ay-
r›ca bütün hizmetleri için imaretten iki çift ek-
mek ve iki yemek, Baflekmekçi, günde 12 akçe
iflinden, üç akçe riyaset görevinden ayr›ca ima-
retten üç çift ekmek, üç yemek, ‹ki Ekmekçi Us-
tas› günde 12 akçe, imaretten iki çift ekmek, iki
yemek, Ekmekçi Yama¤›, yük tafl›ma iflleri ken-
disine ait olmak üzere yedi art› dört akçe ücret,
ayr›ca Üçüncü F›r›n Ç›ra¤› olan kifli de f›r›n ve
tezgâh ferrafll›¤› için yedi akçe, dört akçe de ç›-
rakl›k ciheti (görevi) için, ayr›ca imaretten bu
hizmetlerine karfl›l›k iki çift ekmek ve iki yemek,
Fodla Tafl›y›c›s›, günlük dört akçe,imaretten bir
çift ekmek ve bir yemek, ‹maret Kap›c›s› ve Av-
lu Temizlikçisi 15 + 5 akçe maafl ile imaretten iki
çift ekmek ve iki yemek, Vakf›n tüm meremma-
t›ndan (tamir ifllerinden) sorumlu kifli  günlük
befl akçe ile imaretten günde bir çift ekmek ile
bir tam yemek hak sahibidirler..” ifadesiyle ima-
ret çal›flanlar›n›n ücretleriyle ilgili bölüm sona
eriyor. 

41. sayfadan itibaren Mihriflah Valide Sul-
tan’›n kendi yapt›rd›¤› camiler ile di¤er camiler-
de imaml›k, vaizlik, müezzinlik, cüzhanl›k, de-
virhanl›k, duahanl›k vs gibi halk› irflat eden, in-
sanlar› hayra ça¤›ran, dünya ve ahiret saadeti
için dua eden ilim ve din adamlar› ile ilgili tah-
sisler, tevcihler (beklenen hizmetler), ücretler,
onlara verilecek fodlalar, yemekler ve di¤er ik-
ramlar say›lmaktad›r. Kandil günleri, mübarek
geceler, bayram günleri Vak›f Görevlilerinin
dikkat ve riayet edece¤i hususlar ayr› ayr› say›-
l›p, gere¤i emredilmektedir. Türbedar›n vazife-
leri, yak›lacak kandiller, çeflme ve sebillerin na-
s›l korunaca¤›, halka sunulacak ikramlar, Mev-
levihanelerdeki ibadetlerde nelerin yap›laca¤›,
dervifllere izzet ve ikramlar, daha nice hayrat ve
müberrat ehline tevcihler ve tahsisler uzun uza-
d›ya say›lmaktad›r. 

‹MARET‹N BU GÜNKÜ DURUMU

Eyüp ‹mareti, günümüzde de Vak›flar Ge-
nel Müdürlü¤ünün önemli hizmetlerinden biri-
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Resim 4. ‹maret girifl kap›s›
(Eyüp Belediye arflivi)



dir. 1997 y›l›n›n sonuna kadar günlük 1000 kifli-
lik olan kapasite 1998 y›l› bafl›ndan itibaren 2500
kifliye ç›kar›lm›flt›r. ‹marette laz›m gelen ona-
r›mlar yap›lm›fl, buharl› yemek piflirme kazanla-
r› ilave edilmifltir. Halk›n adak veya kurbanlar›-
n› ‹maret Külliyesi içinde yerine getirme tema-
yülleri Vak›flar ‹daresince de¤erlendirilmifl, bu-
raya sa¤l›k flartlar›na uygun bir kesim yeri yap-
t›r›lm›flt›r. Burada kesilerek veya kestirilerek
imarete makbuz karfl›l›¤› ba¤›fllanan; kelle, pa-
ça, ba¤›rsak, kursak, deri ve di¤er sakatatlar,
ihale suretiyle sat›l›p paraya çevrilmekte, elde
edilen paralar imaret hizmetlerinde kullan›l-
maktad›r. Ba¤›fllanan etler ise; önce floklanmak-
ta, arkas›ndan yine imaret bünyesinde bulunan
35 ton kapasiteli so¤uk hava deposunda saklan-
maktad›r. ‹marete ba¤›fllanan y›ll›k et miktar›
250 ton civar›ndad›r. Ba¤›fllanan bu etler  ‹stan-
bul’un alt› ayr› yerinde bulunan mutfaklarda pi-
flirilerek da¤›t›lmakta ve yine Vak›flar Genel
Müdürlü¤üne ait so¤utuculu bir kamyon ara-
c›yla yurdun de¤iflik yerlerinde bulunan imaret-
lerde; fakirlere s›cak yemek olarak ikram edil-
mektedir. Bu imaret 1999 y›l›nda Milli E¤itim
Bakanl›¤›na - uydurma bir gerekçe ile - devredi-
len 60 civar›ndaki yurtta bar›nd›r›lan 10 000 in

üzerindeki fakir ö¤renciye de önemli bir destek
sa¤lamakta idi.

‹MARET‹N GELECE⁄‹

Mihriflah Valide Sultan’›n en ulvi duygular-
la vakfetti¤i bu imaret, bu beldenin mehabeti
(sayg›nl›¤›) nin de eklenmesi ile hay›r ve hami-
yet sahiplerinin de her geçen gün artan ilgisine
mazhar olmaktad›r. ‹stanbul Büyükflehir Beledi-
yesi* taraf›ndan Vakfiyede belirtilen ‹MARET
ODUNLU⁄UNA sa¤l›k flartlar›na uygun KUR-
BAN KES‹M YER‹ ve di¤er müfltemilat yapt›r›l-
maktad›r. ‹ki Kamu Kurumu olan Vak›flar Ge-
nel Müdürlü¤ü ile ‹stanbul Büyükflehir Beledi-
yesi aras›nda mutabakat sa¤lanarak, Vak›f ‹ma-
ret ile bu kesim hanenin Vak›flar ‹daresince -
canl› müze olarak - iflletilmesi, hem Vak›f Huku-
ku, hem dünyan›n bizden baflka yerde görülme-
yen bu hayrî ve hasbî hizmetin yaflat›lmas› ve-
bali, herkesi kurtarmal›d›r. ‹stanbul’a gelen yer-
li ve yabanc› turistlerin, beldedeki di¤er ziyaret
yerleri ile birlikte Mihriflah Valide Sultan ‹mare-
tine gösterdikleri ilgi de Vak›flar ‹daresi ve Bele-
diyelerce göz ard› edilmemelidir.
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* Sn.‹nan’›nda bahsetti¤i in-
flaat 2005’te hizmete girecek
nasip olursa. Katl› otopark
ve modern kesimhane bitti-
¤inde Eyüp’ün en mübrem
iki ihtiyac› (nisbeten) karfl›-
lanm›fl olacak. Bu inflaat›n
yan› bafl›nda yükselen di¤er
bir çal›flma TELEFER‹K ise
di¤er baside¤erdir.(Yay no-
tu)

Resim 5. ‹maret revakl› bö-
lümü (Eyüp Belediye arflivi)
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“EYÜP’TE ÖNEML‹ B‹R 

KÜLTÜR VARLI⁄I; RAM‹ KIfiLASI”

Dr. Sibel Onat HATTAP
Nil KÖRO⁄LU

1966 y›l›nda ‹stanbul’da do¤du. Mimar Sinan
Güzel Sanatlar Üniversitesi Meslek Yüksekoku-

lu Mimari Restorasyon Program› Araflt›rma
Görevlisi olarak görev yapmakta.  Y›ld›z Teknik

Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi’ni bitir-
di.(1987) Y›ld›z Teknik Üniversitesi Fen Bilim-

leri Enstitüsü, Mimarl›k Fakültesi Rölöve ve
Restorasyon Ana Bilim Dal›nda Yüksek Li-

sans›n› tamamlad›. (1990) Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

Yap› Fizi¤i ve Malzeme Bilim Dal›’nda
doktoras›n› tamamlad›.(2002)

Çeflitli sempozyum ve seminerlere kat›ld›. Özel-
likle malzeme ve koruma ile ilgili yay›nlanm›fl
makaleleri ve araflt›rmalar› vard›r. Koruyucu

Performans› Test Cihaz› üretti ve cihaz ile  mal-
zemeleri atmosfer flartlar›nda deneylere tabi

tutan çal›flmalar yapt›.

1977y›l›nda ‹stanbul’da do¤du.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon

Program› Araflt›rma Görevlisi
olarak çal›flmakta. Y›ld›z Teknik Üniversitesi

M.Y.O. Restorasyon Program›’nda
önlisans,1997; Y›ld›z Teknik Üniversitesi

Mimarl›k Fakültesi’nde lisans e¤itim gördü.
2001 Yüksek Lisans›n› Y›ld›z Teknik Üniver-

sitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarl›k
Fakültesi Bina Araflt›rma ve Planlama Bilim

Dal›’nda tamamlad›. Mart 2004. Çeflitli
sempozyum ve seminerlere bildirileri ile

kat›lmmaktad›r. 
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1. RAM‹ ( RAM‹ Ç‹FTL‹⁄‹) 

KIfiLASI TAR‹H‹

Rami, ‹stanbul’un Bogaziçi’ne göre bat› ya-
kas›nda, Haliç’in güney k›y›s›nda yer alan ve ‹s-
tanbul’un fethinden sonra kurulan ilk Türk (Os-
manl›) – Müslüman yerleflmesi olan Eyüp’ün bir
alt yerleflme birimidir (Resim 1-2).

Semt ad›n› daha önce burada bulunan, II.
Mustafa’n›n saltanat›n›n son dönemlerinde ve-
ziriazam olan Rami Mehmet Pafla’ya1 ait olan
Rami Çiftli¤i’nden alm›flt›r.

Osmanl› Devletinin son dönemlerinde ve
özellikle askeri konularda bat› üstünlü¤ünün
hissedilmesi nedeniyle Avrupa yaflant›s›na du-
yulan ilgi, XVIII. yüzy›l boyunca öncelikle sa-
natta ve saray çevrelerinin yaflam›nda Bat› etki-
sinin bafllamas›na neden olmufl ve bu etki XIX.
yüzy›lda giderek kuvvetlenmifl, Avrupa kültür
ve düflüncesi Osmanl› kültürüne tesir etmeye
bafllam›flt›r. Bat›l›laflma hareketlerinin bir parça-
s› olarak ordunun da yeniden yap›laflmas› giri-
flimleri kapsam›nda, bat›l›laflma kavram› yeni
bir dünya görüflü olarak ele al›n›p, özellikle as-
keri alanda III. Selim (1789-1807) ve II. Mahmud

(1808-1839) gibi “yenili¤e dönük padiflahlar” ta-
raf›ndan, Bat›’dan esinlenme çal›flmalar› kapsa-
m›nda büyük k›flla yap›lar› infla edilmeye bafl-
lanm›flt›r. 

‹stanbul’da 18.ve 19.yy’larda yap›lm›fl olan
13 adet k›flla binas› bulunmaktad›r. Bunlardan
Selimiye K›fllas› günümüze özgün ifllevini sür-
dürerek gelebilmifl, Taksim ve Tophane K›fllala-
r› tamamen ortadan kalkm›fl ve geri kalan yap›-
lar ise fonksiyon de¤ifltirerek günümüze ulafl-
m›flt›r. Bunlardan  Taflk›flla, Gümüflsuyu K›fllas›
ve Davutpafla K›fllas› e¤itim yap›lar› olarak, ol-
dukça harap durumda olan Rami K›fllas› ise ku-
ru g›da toptanc›lar› taraf›ndan kullan›lmaktad›r.

Rami Pafla Çiftli¤i’nin belli bir bölümünün
üzerine, “Rami K›fllas›” ya da arfliv kay›tlar›nda-
ki ad›yla “Rami Çiftli¤i K›fllas›”, ilk kez II. Mus-
tafa (1757-1774) taraf›ndan yapt›r›lm›fl ve II.
Mahmud döneminde (1808-1839) yeniçeri oca¤›-

Resim 1. Rami K›fllas› ve
yak›n çevresi.

Resim 2. Eyüp Semti ve
yak›n çevresini gösterir
harita

Resim 3. Rami K›flla
Caddesi, Ko¤ufl odalar›
(1970’lerde tespit
çal›flmalar› kapsam›nda
çekilmifl bir foto¤raf)
Eyüp Belediyesi Arflivi

Resim 4. Rami K›flla
Caddesi, Ko¤ufl odalar›
(2004)

Resim 5. Rami K›fllas› plan›

1. Rami Mehmet Pafla
(1654-1707), Osmanl›
devlet adam› ve flairi.
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n›n kald›r›lmas›ndan hemen sonra 1826-1828 ta-
rihleri aras›nda Asakir-i Mansure-i Muhamme-
diye için yenilenmifltir. Bu s›rada bir askeri has-
tane, un de¤irmeni ve f›r›n›, bir cami ve k›flla d›-
fl›na bir de hamam yapt›r›lm›flt›r. Bugün bunlar-
dan hiçbiri ayakta de¤ildir. K›r›m savafl› zama-
n›nda, Abdülmecid (1839-1861) taraf›ndan ka-
rargah olarak kullan›lm›flt›r.

Neoklasik üslupta yap›lm›fl olan k›flla,
19.yy’da ‹stanbul’da infla edilen di¤er k›flla yap›-
lar› ile benzer plana sahip olup ortas›ndaki ge-
nifl avluyu saran kareye yak›n dikdörtgen bi-
çimli, tüm yap› boyunca devam eden bir koridor
ve bu koridora aç›lan ko¤ufl odalar›ndan olufl-
maktad›r (Resim 3-4). 237m.’ye 302m. boyutla-
r›nda olan k›flla ana girifle göre simetrik olarak
tasarlanm›flt›r (Resim 5).

K›fllan›n dört köflesinde iki katl› ve cephe-
den biraz daha
taflk›n olarak ya-

p›lm›fl olan mekanlardan cümle kap›s›n›n sa¤›n-
daki köfle mekan›, yap›ld›¤› dönemde hünkar
köflkü olarak kullan›l›rken sonradan k›flla ku-
mandan›na tahsil edilmifltir. Di¤er üç köflede
bulunan mekanlar ise subaylara ayr›lm›flt›r (Re-
sim 6-7). 

Rami K›fllas› ve içinde bar›nd›rd›¤› binalar
de¤iflik dönemlerde pek çok onar›m geçirmifltir.
1829-1831 tarihleri aras›nda k›fllan›n harap olan
döfleme ve kap›lar› onar›lm›flt›r. 1847-1851 tarih-
leri aras›nda k›flla baflka bir tamir daha geçirmifl
ve d›fl›nda bulunan hamam›n onar›m›n›n yan›n-
da k›flla içerisine ikinci bir hamam ilave edilmifl-
tir (Resim 8). 1850 senesinde f›rt›na sebebi ile
tahrip olan sancak kulesinin külah› yeniden
yapt›r›lm›flt›r. K›flla son olarak 1892’de Davut-
pafla K›fllas› ile birlikte onar›lm›flt›r.

K›fllan›n dört kap›s› üzerine konmak üzere
haz›rlanan dört ayr› kitabe bugün mevcut de¤il-
dir. 28 May›s 1927 tarih ve 1057 say›l› “Türkiye
Cumhuriyeti dahilinde bulunan Bilcümle Me-

Resim 6. Rami K›flla Caddesi cephesi Subaylar Dairesi
(1970’lerde tespit çal›flmalar› kapsam›nda çekilmifl bir foto¤raf)

Resim 7. Rami K›flla Caddesi cephesi Subaylar Dairesi (2004)

Resim 8. II. Mahmud Devri’nde yapt›r›lan fakat bugün mev-
cut olmayan hamam

Resim 9. Rami K›flla
Caddesi’ndeki mermer kap›
(1970’lerde tespit
çal›flmalar› kapsam›nda
çekilmifl bir foto¤raf)

Resim 10. Rami K›flla
Caddesi’ndeki mermer
kap› (2004)

Resim 11. K›flla içerisinden
bir foto¤raf (1970’lerde
tespit çal›flmalar›
kapsam›nda çekilmifl)
Eyüp Belediyesi Arflivi

Resim 12. K›flla içerisinden
bir foto¤raf (2004)

Resim 13. K›flla binas›n›n
hemen yan›ndaki ‹stanbul
G›da Toptanc›lar
Merkezinin bugünkü
durumu (2004)
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ban-i Resmiyye ve Milliye üzerindeki tu¤ra ve
methiyelerin kald›r›lmas›”2 hakk›ndaki ka-
nun’dan zarar görmüfl yap›lardan biri olan k›fl-
lan›n dört kap›s›n›n üzerine konulmak amac› ile
haz›rlanan dört ayr› kitabe ve tu¤ralar bugün
mevcut de¤ildir (Resim 9-10). 

2. RAM‹ KIfiLASI’NIN 

BUGÜNKÜ KULLANIMI

Rami K›fllas›’nda bulunan askerler 1960’l›
y›llar›n bafl›nda buray› Hazine’ye terk etmifltir.
K›flla askerlerin terk etmesinden sonra uzun sü-
re bak›ms›z kalm›fl ve kullan›lmam›flt›r, sadece
k›fllan›n, bahçesinde, gümrük arabalar› durmufl-
tur. 

Haliç k›y›s›nda, Unkapan› sahil fleridindeki
toptanc›lar›n Cenevizli tüccarlara, Bizans’a uza-
nan bir geçmifli vard›r. Bizans döneminde de,

Osmanl› döneminde de, Cumhuriyet dönemin-
de de ‹stanbul’u buradaki esnaf beslemifltir. De-
niz yolu ile ulaflan kuru g›da maddeleri buradan
‹stanbul’a da¤›t›lm›flt›r. 1983’ten sonraki dö-
nemde  k›fllan›n bulundu¤u alan 2 y›l süre için
geçici olarak, kuru g›da toptanc›lar›na tahsis
edilmifltir. Rami’deki toptanc›lar çarfl›s› bugün
harap halde olan k›flla binas›n›n arkas›ndaki ge-
nifl asker talim sahas›n›n üzerine kuruludur.
Her biri 150 metrekarelik tek katl› baraka dük-
kanlar olarak  planlanm›flt›r. Çarfl›y› ‹stanbul G›-
da Toptanc›lar› Derne¤i idare etmektedir [1].
Bugün burada 1670 dükkan ve 1000’ e yak›n es-
naf bulunmaktad›r ( Resim 13). 

Bugün k›fllan›n d›fl›na yapt›r›lan toptanc›lar
haricinde de k›flladan geriye kalan  mekanlar›n
da üstü oluklu levhalarla kapat›l›p, kap›lar tak›-
larak depo olarak kullan›lmaktad›r. Ço¤unun
girifline yeni saçaklar yap›lm›fl ve duvarlar› s›-
vanm›flt›r. Baz› kap› ve pencere boflluklar› kapa-
t›lm›flt›r. K›fllan›n içindeki tarihi eseri iflgal
edenleri dernek esnaf say›s›na dahil etmemekte
ve onaylanamamaktad›rlar. Uzun zamand›r  bu-
radaki toptanc›lar tahliye edilmek istenmekte-
dir. Bugünkü kullan›mlar› da özellikle iflgal
edenler için tarihi eser koruma kavram› ile

Resim 14. Dükkanlar›n
önünde duran mallar ve
tabela kirlili¤i  ile oluflan
görüntü (2004)

Resim 15. Tarihi Rami
K›fllas› kal›nt›lar› ve yeni
yerleflim yan yana (2004)

Resim 16. K›flla Binas› içinde
sonradan kapat›lan orijinal
pencere
boflluklar› (2004)

Resim 17. K›flla
duvarlar›nda orijinal bir
Osmanl› Tu¤las› (2004)

2. Eyice, S., (1994), “Cevri
Kalfa Sübyan Mektebi”,
Dünden Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, cilt 2,
sf: 423, ‹stanbul.
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uyuflmamaktad›r, di¤erlerininde de foto¤raflar-
dan da görülece¤i gibi tabela kirlili¤i ve eklenti-
leri ile estetik olmayan bir görüntü yaratt›klar›
aflikard›r (Resim 14-15). Kartaltepe’de gösterilen
40’ar m2 dükkanlar› olan ve 6-7 katl› olan yere
gitmeyi de istememektedirler. 

K›fllada flu anda çat› da olmad›¤› için kulla-
n›lmayan k›s›mlar ise  terkedilmifl durumda ve

insanlar›n kötü kullan›m› ile beraber atmosferik,
biyolojik, fiziksel, kimyasal vb. etkiler alt›nda
her gün yok olmaya yüz tutmaktad›r ( Resim 16-
18). 

Bir süre önce bölgesel ölçekte kültürel-sos-
yal-sportif ihtiyaçlar› karfl›layacak flekilde bu
kompleksin yaflamas› ve korunmas› için gelir
getirmesi amac› ile ticaret, hizmet ve pansiyon

Resim 18. K›fllan›n içinin
günümüzdeki kullan›m›
(2004).

Resim 19. K›fllan›n
günümüzdeki kullan›lan
kap›s› (2004)).
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türü konaklama  fonksiyonlar›n› içeren proje ya-
r›flmas› sonucu  ‹stanbul III  numaral› Kültür ve
Tabiat Varl›klar›n› Koruma Kurulunun da onay›
ile uygulama yap›lmas›na da karar verilmifl ama
bugüne kadar bir de¤ifliklik olmam›flt›r. Bu ne-
denle Rami K›fllas› asl›na uygun olarak restore
edilmeli ve öncelikle niteliksiz  olan her eklenti
ve etraftaki barakalar da temizlenerek hem es-
naf› hem de halk› memnun edecek flekilde K›flla
kullan›ma aç›larak yine esnafa ayn› fonksiyonla
hizmetine devam etmelidir. Ortak mekanlar
rekreasyon alan› olarak düzenlenmelidir. Böyle-
ce kuru g›da toptanc›lar› da sa¤l›kl› bir ortamda
mimariyi bozmadan ayn› hizmeti verebilecek ve
belki çarfl› ortam› da sa¤lanarak bir kültür varl›-
¤›m›z tekrar hayata kazand›r›labilecektir.*
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‹stanbul’un fiziki durumu, sur içindeki tari-
hi ‹stanbul, Üsküdar, Galata ve Haslar1 Kad›l›k-
lar› olarak Fatih Sultan Mehmed döneminde
dört yönetimsel bölge halinde düzenlenmiflti.2

Bugünkü Eyüp Camii’nin arkas›ndaki dik bir
yamac›n üzerinde 5. yüzy›l›n ikinci yar›s›nda in-
fla edilen, Kosmas ve Damian3 adl› bir kilise ve-
manast›r zamanla flifa da¤›tan bir hac yerine
dönmüfl, Eyüp, bu manast›ra atfen Kosmidion
ad›yla an›lan kutsal bir yer olmufltur.4

‹stanbul’un fethinden hemen sonra, Fatih
Sultan Mehmed’in iradesi ile önce Hz. Halid bin
Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari’nin türbesi ve ard› s›-
ra infla edilen ilk selatin camii, medrese ve kü-
tüphane, imaret ve çifte hamam› ile sur d›fl›nda
yükselen ilk Türk-‹slam külliyesi, yeni bir siyasi
gücün ve dinin sembolik anlam›n› simgesel ola-
rak biçimlendirmifltir. Bu külliye salt bir Os-
manl› kenti olarak geliflen ve önceki ça¤lardan
tafl›d›¤› kutsall›¤›n› ‹slami bir kimlikle sürdüren
Eyüp yerleflmesinin çekirde¤ini meydana getir-
mifltir.5 Bursa’dan göç ettirilenlerin yerlefltirildi-
¤i Eyüp Sultan Külliyesi çevresinde, fetihin aka-
binde sekiz mahalle teflekkül etmifl ve iskana
aç›lm›flt›r.6

Müslüman Osmanl› toplumu nezdinde son
derece yüksek bir kutsiyete sahip kent niteli¤i
kazanan Eyüb’te gayrimüslimlerin yaflam›fl ol-
mas› ilginç bir durumdur. Ancak, günümüze
dek ayakta kalan iki kilise, say›ca çok olmasa da
sadece Ermenilerin burada bir cemaat halinde
yaflad›¤›na iflaret etmektedir. Eyüp Ermeni kili-
seleri bahsine geçmeden önce Ermenilerin ‹stan-
bul tarihi içindeki varl›klar›na k›saca de¤inmek
yerinde olacakt›r. Cemaatin ‹stanbul içindeki is-
kan› ba¤lam›nda Eyüp’teki yerleflimleri de aç›k-
l›¤a kavuflacakt›r.

Fatih Sultan Mehmed, kenti yeni bir bafl-
kent düzeyine getirmek, ‹stanbul’un imar›n› ve
gelifltirilip, güzellefltirilmesini sa¤lamak, ekono-
mik, sosyal ve kültürel bak›mlardan kalk›nd›r-
mak amac›yla Anadolu’dan ‹stanbul’a göçleri
teflvik ve tertip etmifltir.7 Osmanl› devlet yap›s›-
n› “millet” sistemine göre örgütleyen II. Meh-
med,8 fetih s›ras›nda kenti terkeden Rumlara
kentte yerleflme hakk› tan›m›fl, Rum kilisesine

evvelce sahip oldu¤u dini hak ve özgürlüklerini
iade etmifl, Rum “milletine” seçtirdi¤i yeni pat-
ri¤e cemaatinin ruhani ve hukuki ifllerini yürüt-
me yetkisi vermifl, böylece Rum Ortodoks Pat-
rikli¤i’ni yeniden kurmalar›na olanak sa¤lam›fl-
t›r. (1453)9

Padiflah, Rum Patrikli¤ini’nden sonra, Bur-
sa’dan Osmanl› tabiyetindeki Ermenilerin ruha-
ni reisi Episkopos Hovagim’i10 baz› Ermeni aile-
leri ile birlikte ‹stanbul’a davet etmifl, 1461 y›l›n-
da kendisini ilk Ermeni patri¤i olarak tan›m›fl ve
Ermeni Patrikli¤i’ni kurmufltur.11 Daha sonra ‹s-
tanbul’daki Ermeni cemaatini ço¤altmak için
memleketin çeflitli yerlerinden (Bursa’dan, An-
kara’dan, Bayburt’tan, Adana dolaylar›ndan,
v.s.) di¤er Ermeni ailelerini de payitahta naklet-
tirmifl, onlar› kentin çevresine, kent içine, sur ka-
p›lar› civar›na ve eskiden beri Ermenilerin yafla-
d›klar› Galata’ya yerlefltirmifltir. ‹stanbul’un et-
nik dokusuna kat›lan Anadolulu göçmen Erme-
niler, kentin bafll›ca alt› mevkiinde, alt› kilise et-
raf›na toplu halde iskan ettirilmifl oldu¤undan,
Fatih dönemi devlet fermanlar›nda “Alt› cemaat
tabir olunur milleti Ermeniyan...” ad›yla tan›m-
lanm›flt›r.12 

1673 y›l›nda ‹stanbul’daki mevcut Ermeni
hanesi 8.000’di. Bu tarihlerde Ermeniler ço¤un-
lukla Kumkap›, Langa, Yenikap›, Samatya, Top-
kap›, Edirnekap›, Balat, Galata ve Üsküdar’da
oturmaktayd›lar. Hasköy, Eyüp, Befliktafl, Orta-
köy, Kuruçeflme ve Yeniköy’de de az say›da Er-
meni yerleflimi bulunmaktayd›.13

Eyüp, yüzy›llar›n ötesinden süzülüp gelen
dini ve sosyal mimari dokusuyla, devlet ricali-
nin son istiratgah› olan mezar ve türbeleriyle,
yerli ve yabanc› sanatç›lar›n, seyyah ve edebiya-
ç›lar›n ilgi oda¤› olmufl mistik atmosferi, do-
yumsuz pitoresk mahalleleri ve kahvehaneleriy-
le ve mesire yerleriyle, tafl ifllemecili¤i, oyuncak
ve çömlek imalat› ve çiçekçili¤iyle ünlenen, dini,
sosyal ve kültürel de¤erlerle biçimlenmifl bir
Türk-‹slam kenti olmufltur. R. Ekrem Koçu,
Eyüp’te ‹slam Bey Mahallesi’nin bat›s›nda Gü-
müflsuyu’nun bulundu¤u vadide ve iki yan›n-
daki tepelerde tarlalar halinde çeflitli çiçeklerin
yetifltirildi¤inden ve bu çiçeklerin Oyuncakç›lar
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Çarfl›s›’ndaki çiçek pazar›nda sat›ld›¤›ndan sö-
zeder. Günümüzde izlerini ancak sokak adlar›n-
dan takip edebildi¤imiz, Evliya Çelebi’nin.14 de
övgüyle anlatt›¤› etti¤i mesire ve e¤lence yerleri
olarak ünlenen bu çiçek bahçelerinin 1960’larda
yerini gecekondulara b›rakt›¤›n› anlat›r.15

Kömürcüyan da burada bahçe ve bostanla-
r›n oldu¤unu, türlü çeflit çiçeklerin sat›ld›¤›n›,
bu civardaki bostanlarda Bulgar ve Ermenilerin
çal›flt›¤›n› yazar. Eyüp’te az say›da Ermeni’nin
yaflad›¤›n› ve Balat Kilisesi’ne gittiklerini ima
eder.16

Hovhannesyan, Eyüp dolaylar›nda pek çok
bostan ve bahçe bulundu¤unu ve Bulgar ve ço-
¤u Ermenilerin bu bostan ve bahçelerde çal›flt›¤›
belirtir.17 Torkomyan, ‹stanbullu Ermeni ailele-
rin, 20. yy bafl›nda ününü hala koruyan Eyüp
bahçelerinde yetifltirilen kokulu güllerden nefis
reçeller haz›rlad›¤›n› dile getirir.18

Eyüp’te bahç›vanl›k iflleri için Rumeli’den,
Bulgaristan ve Arnavutluk’tan ve Do¤u Anado-
lu’dan gelen gayrimüslimlerin yaflad›¤›, özellik-
le bahç›vanl›k ve rençberlik ifllerinde Ermenile-
rin çal›flt›¤› anlafl›lmaktad›r. R. Ekrem Koçu
Eyüp Kasabas›’nda yüzy›llar boyunca gayri-
müslimlerin de oturu¤unu, Bulgarlar›n sütçü-
lükle ve bahçevanl›kla, Ermenilerin de türlü ze-
naatla u¤raflt›klar›n›, bu topluluklar›n . zamanla
buradaki e¤lence hayat›n› iflletmeye bafllad›kla-
r›n›, Müslümanlar› rahats›z eden uygunsuz
davran›fllar› nedeniyle padiflaha flikayet edile-
rek nakillerinin istendi¤ini anlat›r. Ancak bu
naklin yap›ld›¤› net de¤ildir. Zira 1581 tarihli
yeni bir emir, Eyüp’te ekmekçi, börekçi, yo¤urt-
çu ve pazarc› esnaf›, çarfl› halk› ve ›rgat ve di¤er
ahali aras›ndaki “kefere”nin, bu emirlere uyma-
d›klar›na iflaret eder. Zaman içinde önemli bir
sosyal s›n›f oluflturdu¤u anlafl›lan, Rumeli ve
Anadolu’dan gelen bu gayrimüslimlerin tü-
müyle kasabadan at›lmas› mümkün olmam›flsa
da, kentin merkezindeki ‹slami mahalden uzak
noktalara sürülmesi düflünülmüfl olmal›d›r.19

‹nciciyan’›n 18. yüzy›lda Eyüp’ü hemen hemen
tamamiyle Türklerle meskun bir yer olarak ta-
n›mlamaktad›r.20 Di¤er taraftan bahç›vanl›kla
u¤raflan gayrimüslimlerin söz konusu  bahçe ve

bostanlar›n sahibi olup olmad›klar› saptanama-
m›flt›r.21

Evliya Çelebi’ye göre, 1630’larda bu civarda
300 dükkanl› bir çarfl›s› olan Çömlekçiler mahal-
lesi ve ayr›ca 250 çanak-çömlekçi dükkan› bu-
lunmakta idi.22 Kömürciyan, buradaki atölyeler-
de imal edilen çömlek çeflitlerine dair detayl›
bilgiler verir.23 Hovhannesyan da Zal Mehmed
Pafla Camii arkas›nda karfl›l›kl› s›ralanan 42
çömlek imalathanesinde ço¤unlukla Ermenile-
rin çal›flt›¤›n› belirtir.24 Yine Hovhannesyan Bü-
yükdere’den ç›kar›lan sar› renkli kilin ve ‹stinye
tepelerinden ç›kart›lan beyaz kilin kay›klarla
Defterdar ‹skelesi’ne ve buradan da çömlekçi
atölyelerine tafl›nd›¤›na iflaret eder.25

Yukar›da verilen bilgiler ›fl›¤›nda, bir yerle-
flim yeri olarak kurulmaya bafllad›ktan sonra
Eyüp s›rtlar›ndaki genifl yeflillik alanlarda ve çe-
flitli ifllerde çal›flt›r›lmak üzere getirilen Ermeni-
lerin say›ca çok kalabal›k olmasa da bir cemaat
olarak Eyüb’ün etnik dokusunda yer ald›¤› an-
lafl›lmaktad›r. Gelir düzeyi düflük, esnaf s›n›f›n-
dan bu toplulu¤un bugün ‹slam Bey Caddesi
s›rtlar›nda Afla¤› Mahalle de denilen Çeflmeli
Odalar Mahallesi’deki odalarda yaflad›klar› bi-
linmektedir. Ayr›ca Baba Haydar, Serviler veya
Yukar› Mahalle olarak zikredilen Niflanca Ma-
hallesi s›rtlar›nda da bir Ermeni mahallesi bu-
lunmaktayd›.26

19. yüzy›l›n 2. yar›s›nda yaflam›fl olan Erme-
ni edebiyat›n›n ünlü mizah ustas› Hagop Baron-
yan, Ermenice olarak kaleme ald›¤› “‹stanbul
Semtlerinde Bir Gezinti” adl› eserinde Eyüp’teki
bu iki Ermeni mahallesinde yaflayan halk›n yafla-
m›ndan kesitler sunar. O dönemde Surp Yeghia
Eyüp Mahallesi’nde 110 Ermeni evinin bulundu-
¤unu, mevcut k›z ve erkeklere mahsus iki oku-
lun yand›¤›n›, hay›rsever küçük bir grubun ye-
terli paray› toplayarak okullar› onartmaya çal›fl-
t›¤›n› anlat›r. Buradaki cemaatin ço¤unlukla iyi
niyetli saf ve dindar insanlar oldu¤unu, bir k›s-
m›n›n çeflit çeflit kap-kacak ve çömlek imal etti¤i-
ni, bu semtte meyhane bulunmad›¤›n› ve içki sa-
t›fl›n›n yasak oldu¤unu belirtir. Baronyan’a göre,
burada yaflayan Ermeni kad›nlar çok çal›flkand›r,
entari ve flalvar giyer, önünden mahallenin ka-
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nalizasyonunun geçti¤i evlerinin kap› efli¤inde
Feshane için fes örerler. Bu mahallede tahtadan
yap›lan çocuk oyuncaklar› üretilir, bazen büyük-
ler de kendileri için bunlardan sat›n al›rlar.27

Mizahç› Baronyan, ‹slam Bey Çeflmeli Ma-
hallesi’nde yaflayan Ermenilerin son derece
imanl›, fleytandan uzak ve Tanr›’ya yak›n, da-
ima ürkek bir tav›rla gezdiklerini yazar. Az yi-
yip çok dua eden ve sadece su içen ve genellikle
zay›f ancak sa¤l›kl› olan bu insanlar›n e¤itime
ve okula önem vermediklerini, çal›flkan olsalar
da hep yerinde sayd›klar›n› dile getirir.28 

Torkomyan, Eyüp Ermeni mahallelerindeki
okullar›n giderlerini karfl›lamak ve e¤itime des-
tek vermek üzere 1864’te Tbrotsasirats (Okulse-
ver) ve 1865’te ise Mamigonyan derneklerinin
kuruldu¤unu, ancak bunlar›n uzun soluklu ol-
mad›klar›n›, bu mahallelerin tekrar yoksullaflt›-
¤›n› yazar.29 Araflt›rmac› Zartaryan, 1945’lerde
Eyüp’te ancak 5-6 ailenin yaflad›¤›n› zikreder.30

Günümüze dek ayakta kalan Surp Asdvadzad-
zin ve Surp Yeghia Kiliseleri, halen tek-tük Er-
meni’nin yaflad›¤› Eyüp’te, sözü edilen iki Er-
meni mahallesinin varl›¤›na tan›kl›k ederler.

SURP YEGH‹A APOSTOL‹K 

ERMEN‹ K‹L‹SES‹

Surp Yeghia Kilisesi’nin ilk infla tarihinin
Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar indi-
¤i söylenmektedir. Bu bilgiye göre; Kanuni Sul-
tan Süleyman K›rkçeme sular› ve suyollar›n›n
yap›m› için Palulu Ermeni duvarc› ustalar›n› ça-
l›flt›rm›fl, bu Ermeniler için bir çömlek atölyesi
kurdurmufltur. Ermeniler bu atölyede suyun
da¤›t›m› için topraktan su künkleri, ayr›ca kire-
mit ve tu¤la imal etmifllerdi. Bu mevkide yerle-
flen ve bir mahalle kuran Ermenilerin bir ibadet-
haneleri oldu¤u söylenir.31 Bafl-
ka bir kaynak, Serviler Mahal-
lesi’ndeki ‹lya Peygamber
(Surp Yeghia) ad›n› tafl›yan kili-
senin 1700’e do¤ru yap›ld›¤›na
iflaret eder.32

‹nciciyan, ilk infla tarihi bi-
linmeyen ancak daha eski oldu-

¤unu belirtti¤i Niflanca Mahallesi ’nde-
ki Yeghia Kilisesi’nin 10 May›s 1766 ta-
rihinde kald›r›ld›¤›n›,33 Hovhannesyan
ise bir k›sm›nda ayin yap›ld›¤›n›, al›-
nan bir fermanla yenilenip 26 Mart
1800 tarihinde kutsanarak ibadete aç›l-
d›¤›n›, ancak bir süre sonra cemaat
içindeki anlaflmazl›k nedeniyle 11
Temmuz 1804’te tekrar y›kt›r›ld›¤›n›
belirtirler.34 Tekrar onar›lan ve zaman-
la harap olan ahflap mabedin, Patrik II.
Isdepanos Aghavni Zakaryan’›n döneminde,
Sultan II. Mahmud’un mali ve kiflisel dan›flman›
ve yak›n dostu hay›rsever Kazaz Artin Amira
Bezciyan,35 k›zkardefli Hamaspür ve evlatlar›n›n
maddi ve manevi deste¤iyle temelden yeniden
infla ettirilmifl ve 30 Temmuz 1832 tarihinde iba-
dete aç›lm›flt›r.36 Mahallenin yafll›lar›n›n anlatt›-
¤›na göre bu yeni kilisenin inflas› s›ras›nda Ka-
zaz Artin bir iflçi gibi çal›flm›flt›r.37

Ayn› y›l kilisenin yan›na yapt›r›lm›fl olan bir
karma ilk okul Bezciyan ad›yla hizmete girmifl-
tir.38 Burada 1880 y›l›nda Hripsimyants adl› bir
k›z okulu aç›lm›flt›r.39 Y›llar önce e¤itime kapa-
nan okul binas›n›n bir bölümü kiliseye ba¤l› sos-
yal amaçl› kullan›lmaktad›r. Bir k›sm› ise konut
olarak kiralanm›flt›r. 1851 y›l›nda bir onar›m gör-
müfl ve son olarak 1995’te restore edilmifl olan
mabedin avlusunda, kilise ve okula hizmet ettik-
leri için buraya gömülen üç hay›rseverin beyaz
mermer lahitleri bulunur. Üzerindeki yaz›tlara
göre; semerci Hagop Varteresyan (20 Mart 1877),
kiliseye 100 lira ba¤›fl yapm›fl Sivasl› Hac› Mar-
kar Pendiryan (2 Temmuz 1888) ve Üsküdar’da
ayda 6 mecidiye geliri olan 108 lira de¤erindeki
kürkçü dükkan›n› bu kiliseye ba¤›fllam›fl olan
Kürkçübaflyan Sdepan Efendi’dir.40

Bundan 100 y›l önce bu kiliseye dair yaz›l-
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Resim 2. Surp Yeghia
Kilisesi’nin soka¤a aç›lan
girifl kap›s›

Resim 3. Surp Yeghia
Kilisesi - avludan görünüfl

Resim 4. Surp Yeghia
Kilisesi - do¤u cephesi

Resim 5. Surp Yeghia
Kilisesi çan kulesi

Resim 1; Eyüp Surp Yeghia
Kilisesi Plan› (Pars Tu¤lac›,
‹stanbul Ermeni Kiliseleri) 

1 Ana girifl mekan›
2 Nef
3 Koro
4 Vaftizhane
5 Muganniler soyunma odas›
6 Absid
7 Sunak
8 Galeri kata girifl
9 Hazine odas›
10 Rahiplerin soyunma odas›
11 Küçük absid



m›fl notlardan ö¤renildi¤ine göre, bu kilisede
kürkçülerin koruyucu azizi olan ‹lya Peygamber
yortusunda yap›lan dini ayinden sonra, bahçe-
deki ›hlamurun alt›nda bir inek kesilir ve bu ci-
vardaki halka da¤›t›l›rd›. Pazartesi günü ise Er-
meni kürkçüler burada toplanarak ayin yapar-
lard›. Eyüplü ve baflka semtlerden gelen imanl›
Ermenilerle flenlenen kilisede verilen ve bir fes-
tival havas›nda geçen sevgi sofras›nda sunulan
ba¤›fllarla Bezciyan okulu ve kilisenin giderleri
karfl›lan›rd›.41

‹lya Peygamber’e sunulmufl olan Surp Yeg-
hia Kilisesi do¤udan, Karayel Sokak No. 16’da
bir çevre duvar› ile sokaktan ayr›l›r. Dar bir avlu
ile çevrili olan kilisenin kuzeybat›s›na bitiflik
Bezciyan Okulu binas› bulunur. Karfl› s›ras›nda
ise kilisenin müfltemilat› yer al›r. Çok özenli ol-
masa da kesme tafltan infla edilmifl olan bu müte-
vazi mabedin, kap›-pencere söveleri hariç d›fl
cepheleri ve iç mekan duvarlar› pembe renkli bir
s›va ile kaplanm›flt›r. D›fl cephede, ana yap›n›n
kuzeydo¤usundaki ve güneydo¤usundaki d›fla
taflk›n flapellerin köfleleri pahlanm›flt›r. ‹çten ya-
r›m yuvarlak apsis bölümü, düz bir cephe ile d›-
fla yans›r. Kuzeydo¤uda flapelin üzerinde yükse-
len prizmatik külahl› küçük çan kulesi ile do¤u
cephesi bir bütünlük sa¤lar. Arka bahçeye aç›lan
kilisenin bat› cephesi, do¤u cephesinde oldu¤u
gibi üçgen bir form çizer. Kilisenin bitifli¤indeki
okul binas› da dönemin be¤enisine uygun bir
cepheyle dikkati çeker. Okulun arka bahçeye aç›-
lan bat› cephesi yap›n›n kat düzenini aksettirir. 

Do¤u-bat› aks›nda uzanan, küçük, tek nefli
dikdörtgen planl› kilisenin girifli, üzerinde infla
kitabesini tafl›yan kuzeybat›daki ana kap›dan
sa¤lan›r. Geniflçe, düz ahflap tavanl› narteksin
güneybat›s›ndaki Surp Yeghia Suna¤›, peygam-
beri betimleyen kompozisyon ile dikkat çeker.
Narteks (kavit), dekoratif demir flebekeli simet-
rik kemerleri ve demir kap›l› bir ara duvarla na-
osa ba¤lan›r. Narteksin üzerinde, günümüzde
koro elemanlar›n›n kulland›¤› galeri kat› (verna-
dun) bulunur. 

D›fltan çift meyilli çat›larla kapl› olan kilise-

nin genifl bir yay çizen ve boydan boya ince sil-

melerle hareketlendirilmifl bas›k ahflap tonozu-

nun yüzeyinde, iç tarafa gizlenen toprak çöm-

lekler için aç›lm›fl havaland›rma delikleri görü-

lür. Naosta (adyan), kuzey-güney beden duvar-

lar›ndaki kemerli, dikdörtgen simetrik üçer pen-

cere ve galeri kat›nda bat› ve yan cephelere aç›-

lan pencerelerle ayd›nlan›r. Üç bölümlü ahflap

korkulukla ayr›lan koro bölümünde iki yandan

basamaklarla ç›k›lan, mermer platform üzerin-

de (khoran-pem), apsis yar›m kubbesi alt›nda,

alt›n yald›zl› ›fl›nsal bir süsleme ile taçlanm›fl,

beyaz boyal› ahflap sunak masas› (surp seghan)

yükselir. Bunun arkas›nda bulunan ara bölüm,

simetrik birer pencere ve küçük bir kap› ile d›fla-

r›ya aç›l›r.

Beflik tonozlar›, apsis düzenlemeleri ile bi-
rer kilise gibi tasarlanm›fl olan ve mermer söve-
li ve al›nl›kl› ahflap kap›larla koro bölümüne,

küçük demir kap›larla da yan avlula-
ra aç›lan yan flapellerden kuzeydo¤u-
daki -di¤er Ermeni kiliselerinde de
oldu¤u gibi- vaftizhane olarak kulla-
n›l›r. Güneydo¤udaki flapelde ise kili-
seye ait liturjik42 eflyalar korunur.

Tüm yap›y› tonoz ete¤inde dola-
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Resim 11. Surp Yeghia
Kilisesi vaftiz flapeli

Resim 12. Surp Yeghia
Kilisesi vaftiz kurnas›

Resim 13. Surp Yeghia
Kilisesi apsis perdesi

Resim 6. Bezciyan Ermeni
Okulu ve Kilisenin ana girifli   

Resim 7. Surp Yeghia
Kilisesi narteks bölümü 

Resim 8. Surp Yeghia
Kilisesi –do¤udan bat›ya
iç mekan görünüflü

Resim 9. Surp Yeghia
Kilisesi –bat›dan iç mekan
görünüflü-

Resim 10. Surp Yeghia
Kilisesi –galeri kat›ndan
apsis görünüflü-



nan taflk›n silmeler, apsis kemerini tafl›yan ionik
bafll›kl› zarif birer sütun,  mermer vaftiz kurna-
s›, konsol ç›k›nt›l› mermer platform, iç beden
duvarlar›nda alt›n yald›zl› ve d›fl cephelerde haç
motifli kabartmalar, narteksin naosa aç›lan du-
var›ndaki difl kesimi ve süslemeli kartufllar, to-
nozun çubuk silmeleri, sepet kulpu formlu be-
ma kemerini çevreleyen bantlar halindeki melek
figürlü, bitkisel kalemifli süslemeler ve yan fla-
pellerdeki apsislerin kalemifli süslemeleri, kili-
senin duvarlar›n› de¤erlendiren ya¤l›boya din-
sel kompozisyonlar bu mütevaz› kilisenin beze-
me detaylar›n› meydana getirir. Pamuklu iyi
cins kumafl üzerine çerçeveler içinde büyük ola-
s›l›kla elle haz›rlanm›fl ve çeflitli dinsel kompo-
zisyonlarla tasarlanm›fl apsis perdesi ise bu süs-
leme program›nda özgün bir yer tutar.

Eyüp’te düflük gelirli Ermeni sakinleri için
yap›lm›fl küçük ölçekli bu mahalle kilisesi, yal›n
ancak özenli bir mimari olarak günümüze ulafl-
m›flt›r.

SURP ASDVADZADZ‹N 

APOSTOL‹K ERMEN‹ K‹L‹SES‹:

Eyüp’te ‹slam Bey s›rtlar›nda, Afla¤› Mahal-
le ya da Çeflmeli Odalar Mahallesi’nde bulunan
Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin ilk inflas›n›n,
“Meryem Ana’ya adanm›fl üçyüz y›ll›k ahflap
flapelin, kargir olarak yenilenmesinin yüzüncü
y›ldönümü kutlamalar›” için haz›rlanm›fl 8
Temmuz 1927 tarihli bir davetiyeye istinaden
1675 tarihine kadar gitti¤i söylenmektedir.43

Hovhannesyan’a göre bu mahalledeki kü-
çük ahflap kilise 21 A¤ustos 1785 tarihinde y›k›l-
m›flsa da, kalan k›sm›nda ayin yap›lmaya de-
vam edilmifltir.44 K›rkçeflme Türbeleri’nin infla-
s›nda çal›flan Ermeni ustalar›n›n ve iflçilerinin
ibadeti için 1812 y›l›nda ahflap
olarak yeniden yap›lan kilise, za-
manla harap bir hale gelir. Halen
kilisenin kuzey cephesinde ana
giriflin yan taraf›nda bulunan ki-
tabe; bu mabedin 1827 y›l›nda
Dadyan Ailesi45 ve yak›nlar›n›n

maddi deste¤iyle infla edildi¤ini ve 1926’da Pis-
kopos S›mpad Kazazyan’›n giriflimi ile ve A. ve
D. Ohanyan, Y. ve T. Lokmagözyan Kardefller
ile O. Muradyan’›n gayretleriyle yenilendi¤ini
belgelemektedir. 1840 ve 1845 y›llar›nda Barut-
çubafl› Hovhannes Bey Dadyan’›n46 gayretleri
ile onart›lan47 kilisenin yan›nda 1842 y›l›nda
Arakelyan ad›nda bir karma ilkokul kurulur.
Ayr›ca bir de Ardemyan adl› bir k›z mektebin-
den söz edilir.48 Surp Asdvadzadzin Kilisesi
1855 y›l›nda yine Hovhannes Bey Dadyan’›n
maddi deste¤iyle kargir olarak temelden infla et-
tirilmifl ve son olarak 1994 y›l›nda onar›lm›flt›r.49

Kilisenin yan avlusundaki beyaz mermer lahit
mezarlar, buraya defnedilen cemaatin hay›rse-
ver sakinlerinden Serovpe Sarkisyan (16 fiubat
1866), M›g›rdiç fiahinyan (5 Aral›k 1882), ve efli
Pembe (9 fiubat 1872)’ye aittir.50 

‹slam Bey Kanun Sokak No.5’te , Eyüp me-
zarl›klar›n› seyreden pitoresk bir mahallede, ya-
maca yasl› Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi
do¤u cephesi ile soka¤a aç›l›r. Arazinin e¤imin-
den ötürü iki kademede yap›lm›fl basamaklarla
kilisenin yükseldi¤i küçük avluya ulafl›l›r. Do¤u
cephesi, apsis ç›k›nt›s›n› gizleyen bir  düz bir
dokuya sahip olup,taflk›n saçak silmeleriyle üç-
gen bir form çizer ve daha alçak tutulmufl yan
flapellerle bir bütün oluflturur. Bu cephede yay-
van, bas›k kemerli küçük ahflap kap›lar iki yan
avluya geçit verir. Dikdörtgen tafl çerçeveli kü-
çük pencerelerin ve iki çörtenin görüldü¤ü bu
cephe çimento ile s›val› oldu¤undan duvar ör-
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Resim 14. Surp Yeghia
Kilisesi bat› cephesi

Resim 15. Bezciyan Okulu
binas›n›n arkadan görünüflü 

Resim 16. Surp Yeghia
Kilisesi güney yan avludaki
lahitlerden görünüfl

Resim 18. Son Akflam
Yeme¤i

Resim 19. Meryem
Ana’n›n Yüceltilmesi

Resim 20. ‹lya
Peygamber’in
gökyüzüne çekilifli

Resim 21. Meryem’e
Müjde (1871)

Resim 17. Surp
Hripsimyants K›z
Okulu’na ait kitabe



güsü özgünlü¤ünü yitirmifltir. Kilise üst örtüsü
çift meyilli bir çat› ile kaplanm›flt›r.

Surp Yeghia Kilisesi’ne yak›n büyüklükteki
kilise, kesme tafl ve yer yer iki s›ra tu¤la ile kar-
gir olarak infla edilmifltir. Kuzey ve güney d›fl
cepheleri yal›n b›rak›lm›fl, iç mekan duvarlar›
ise pastel yeflil renkli s›va ile kaplanm›flt›r. Bu
kilisenin girifli de kuzeybat› cephesinde aç›lm›fl,
çan kulesi ise yan tarafta ayr› bir birim olarak
yap›lm›flt›r. Narteks, silmelerle hareketlendiril-
mifl düz bir tavanla örtülüdür ve al›fl›lageldi¤i
gibi üzerinde galeri kat› bulunur. Narteksten
aç›lan bir kap› güney yan avluya ve galeriye
ba¤lant› sa¤lar. Naos bölümü narteksten, simet-
rik yuvarlak kemerli ikifler aç›kl›kla ve demir
kap› ve flebekelerle tasarlanm›fl bir bölme ile ay-
r›l›r. Bas›k tonozu di¤er kiliseninkine benzer bir
tasar›m gösteren tek nefli ve dikdörtgen planl›
kilise, güney-kuzey beden duvarlar›nda yük-
sek-yuvarlak kemerli simetrik dörder pencere
ve galeri pencereleri ile ayd›nlan›r. ‹çiçe madal-
yonlarla tasarlanm›fl üç kanatl› dekoratif ahflap
korkulukla ayr›lan koro bölümünde, mermer

söveli ve al›nl›kl› ahflap kap›larla yan flapellere
geçilir. Gelene¤e uygun olarak kuzeydo¤udaki
vaftizhane olarak düzenlenmifl, di¤eri de liturjik
eflyalara ayr›lm›flt›r. Küçük ölçekli, bas›k tonoz-
lu bu flapeller  birer kap› ile avluya aç›l›r.

Koro bölümünde, üçer basamakla ç›k›lan
beyaz mermer platform üzerinde apsisin iki ya-
n›ndaki nifl-sunaklar, beyaz mermer ana sunak-
la birlikte Ermeni kiliselerinde yayg›n olan üçlü
apsis düzenini oluflturur. Güneydo¤udaki yan
sunak, ‹sa’n›n havarilerinden Petrus ve Pa-
ulus’u, kuzeydo¤udaki ise ‹ncil yazar› ‹oannes’i
betimleyen ya¤l›boya kompozisyonlarla de¤er-
lendirilmifltir. Yüksek kabartma dinsel motifler-
le ifllenmifl ve alt›n yald›zl› ›fl›nsal süsleme ile
taçlanm›fl olan Meryem Ana’ya adanm›fl ana su-
nak, apsis yar›m kubbesinin y›ld›zl› bantlarla
bölümlenmifl, üzüm salk›m›-asma yapra¤› ve
baflak demetlerinden oluflan alt›n yald›zl› beze-
meleriyle zengin bir görünüm kazanm›flt›r. 

Mabedin iç dekorasyonunda, pencere aç›k-
l›klar›n›, küçük yan sunaklar›n› ve oval vitray
pencerelerini çevreleyen çiçek motifli ve melek
figürlü duvar resimleri dikkati çeker. Tüm iç
mekan› tonoz ete¤inde dolanan taflk›n silmeler,
apsis kemerini tafl›yan alt›n yald›zl› bir çift yivli
sütun, kabartmalarla döneminin be¤enisini yan-
s›tan mermer vaftiz kurnas›, iç mekan›n çeflitli
yerlerinde görülen ya¤l›boya dinsel tablolar, gü-
ney ve kuzey d›fl cephelerde pencere aç›kl›klar›-
n›n dikdörtgen tafl çerçeve ve al›nl›klar› bu kili-
senin süsleme repertuar›n› oluflturur. Di¤er ta-
raftan güney yan avluda görülen mermer lahit-
ler ve kuzey avludaki 1818 tarihli mermer çeflme
sanat de¤eri tafl›yan çizgileriyle dikkat çeker.
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Resim 22. Eyüp Surp
Asdvadzadzin Kilisesi Plan›
(Pars Tu¤lac›,‹stanbul
Ermeni Kiliseleri)

Resim 23. Surp
Asdvadzadzin Kilisesi
do¤u cephesi

Resim 24. Surp
Asdvadzadzin Kilisesi’nin
karfl›s›ndaki Eyüp
mezarl›klar›ndan bir
görünüfl

Resim 25. Surp
Asdvadzadzin Kilisesi
Kanun Soka¤›’na aç›lan
girifl kap›s›

Resim 26. Surp
Asdvadzadzin Kilisesi
ana girifli



Niflanca Mahallesi’ndeki Surp Yeghia Kili-
sesi gibi, mütevaz› olanaklarla ve esnaf bir ce-
maat için yap›lm›fl olan Surp Asdzadzadzin Ki-
lisesi, özellikle iç mekan›nda yans›tt›¤› bezeme
program› ile belli bir sanat zevkinin ürünü ola-
rak tan›mlanabilir.

Eyüp’teki bu iki Ermeni kilisesi, mimari de-
¤eri ne olursa olsun, yüzy›llarca Eyüp gibi yük-
sek kutsiyete ve öneme sahip bir bölgenin tari-
hinde varoluflun, hoflgörü ve paylafl›m›n simge-
leri olarak zamana direnmeye devam edecektir.

D‹PNOTLAR

1. Haslar Kad›l›¤›, surlar›n d›fl›nda, merkezinde Eyüp kasaba-
s›n›n yer ald›¤›, Avrupa yakas›nda Yedikule’den Ayvansa-
ray’a, Silivri’den Çatalca’ya kadar uzanan yerleflimleri, bura-
lardaki 700 köy ve 26 bölgeyi  kapsamakta idi. Bkz. Nuray
Özaslan,  “Eyüp’ün Kuruluflu ve Fetih Öncesindeki Durumu”,
Arkeoloji-Sanat Dergisi, S: 96, ‹st.May›s-Haziran 2000, s.34

2. D. Kuban,  ‹stanbul Bir Kent Tarihi, 2. Bask›, ‹st. 2000, s.190

3. Kilikya do¤umlu Arap-H›ristiyan ikiz kardefl olan Aziz
Kosmas ve Damianos Diocletian döneminde, 287’de bafllar›
kesilerek öldürülmüfl, hastalar›na ücretsiz flifa da¤›tan hekim-
likleri ile ünlenmifllerdi. H›ristiyan dünyas›nda, kentin koru-
yucu ve salg›n hastal›klar› önleyici güce sahip olduklar› inan-
c› yayg›nd›. Bkz. Nuray Özaslan,  a.g.m.., 34,  Berktay,   “Aziz-
ler, Cismani Kal›nt›lar, Haclar, Yat›rlar: Tektanr›c›l›k ‹çinde
Özümsenmifl Paganizm”, Eyüp: Dün / Bugün, ‹st. 1994, s. 45   

4. Nuray Özaslan, a.g.m., s. 25-26

5. F. Ensari Kara, “Fetih ‹le Kurulan Bir Semt Ve Fetihten Gü-
nümüze Ulaflan Mahalleler”, VII. Eyüpsultan Sempozyumu 9-
11 May›s 2003, s. 345

6. F. Ensari Kara,  a.g.y.

7. Anonim, “‹stanbul’un Fethi”,  Türk Ansiklopedisi,  C. 16,
‹st., s. 158,  Anonim,  “‹stanbul”, ‹slam Ans., C. V, II. K›s›m, ‹st.
1950, s. 1205,  D. Kuban, a.g.e., s. 187-188.  Kritovulos,  Tarih-i
Sultan Mehmed Han-› Sani (‹stanbul’un Fethi), (çev. Karolidi),
‹st. May›s 1967, s. 109, 163-164.  Fatih, flehrin Türklefltirilmesi
için Eylül 1453 tarihine kadar, Anadolu ve Rumeli’nin muhte-
lif flehirlerinden baflkente naklettirdi¤i öz Türk soylu 5000 ai-
leden baflka, akabinde yeni fethetti¤i bölgelerdeki özellikle
ilim, fen, servet, sanat ve ticaret sahibi ahalinin, Rum, Ermeni
ve Yahudi’nin ‹stanbul’a nakledilmesini emretmifl, göçleri ca-
zip hale getirmifltir.  

8. “Millet” kavram› ve Osmanl› toplumunun yap›lanmas› için
bkz. Bozkurt, Gayrimüslim Osmanl› Vatandafllar›n›n Hukuki
Durumu (1839-1914), TTK, Ank. 1989, s. 9 vd.,  Ortayl›, “Os-
manl› ‹mparatorlu¤u’nda Millet”, Tanzimattan Cumhuriyete
Türkiye Ansiklopedisi, C. 4, ‹letiflim yay, ‹st. 1985, s. 998-999    

9. Bozkurt,  age., 10 ve 12, H. Millas,  “Rumlar”, Dünden Bu-
güne ‹stanbul Ansiklopedisi, C. 6, ‹st. 1994, s. 362,  Ormanyan,
Ermeni Kilisesi, B. Aires, 1949, s. 110-111,  A. Alboyac›yan,
“Bat› Ermeni Cemaati’nin Teflekkülü”, Shoghagat, 11.Y›l, S: 2,
‹stanbul Ocak-Aral›k 1962, s. 22.

10. ‹nciciyan, XVIII. As›rda ‹stanbul, ‹st. 1976, s. 21-22’den dip-
not 58,  Ormanian,  Azkabadum (Erm.), C. I, s. 2154-56,  Pa-
mukciyan,  “Ermeniler”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansiklope-
disi, C. 3, s. 191  

11. Bozkurt,  a.g.e., s. 13,  Ortayl›, a.g.m., s. 1000,  Ormanyan,
a.g.e., s. 111.  Fatih Sultan Mehmed, d›fl siyasetinde iliflkilerin-
de dostlu¤u amaç edinmifl, iç siyasetinde de buna fazlasiyle
önem vermifl, din, dil ve ›rk ay›r›m› gözetmeksizin tüm vatan-
dafllar›n›n sevgi ve sayg›s›n› kazanmak istemifltir. Bu ba¤lam-
da H›ristiyan tebas›ndan önce Ermeni vatandafllar›n›n sevgi
ve güvenini kazanmak için harekete geçmifl, daha Bursa’day-
ken onlarla yak›n temas kurmufltur. Fethin arifesinde Fatih
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Resim 27. Surp
Asdvadzadzin Kilisesi -
bat›dan iç mekan görünüflü

Resim 28. Surp
Asdvadzadzin Kilisesi -
apsis ve kutsal sunak masas›

Resim 29. Surp
Asdvadzadzin Kilisesi -
güney duvar›ndaki
pencerelerden görünüfl  

Resim 30. Surp
Asdvadzadzin Kilisesi -
do¤udan bat›ya iç mekan
görünüflü

Resim 31. Surp
Asdvadzadzin Kilisesi -
vaftiz kurnas›

Resim 32. Surp
Asdvadzadzin Kilisesi -
güney yan avludak
mermer lahitler



Bursa’n›n Ermeni cemaati ruhani reisi olan Episkopos Hova-
gim’i görmeye gitmifltir. Odas›nda Tevrat okumakta olan
Episkopos Fatih’i görünce çok flafl›rm›fl, fakat O’nun samimi
tavr› kendisini rahatlatm›flt›r. Sultan “fiu s›rada ne okudu¤u-
nu anlayabilir miyim?” diye sordu¤unda, Episkopos “Mukad-
des kitapt›r, padiflah›m” cevab›n› vermifltir. Sultan “Öyleyse
bir sayfa aç, bakal›m ne gelecek, oras›n› oku ve izah et” deyin-
ce, Episkopos Tevrat’tan rastgele bir sayfa açarak, peygamber-
ler bab›ndan bir ayeti okumufl ve  “Bütün dünyaya sahip ola-
caks›n, padiflah›m” cevab›n› vermifltir. Sultan “Bizans da da-
hil midir?” diye sorunca, Episkopos “Hay, hay padiflah›m,
ona flüpheniz mi var, tekmil dünya diyor” fleklinde cevapla-
m›flt›r. Fatih “Öyle ise, benim için dua eyle, e¤er ‹stanbul’u
alacak olursam, onu payitaht edece¤im ve seni de ahalinle bir-
likte oraya getirtip, patrik yapaca¤›m” demifltir. Bursal› Erme-
nilerin atalar›ndan beri söylenegelen bu olay›n ne denli do¤ru
oldu¤u bilinemez, fakat gerçek pay›n›n büyük oldu¤u da fe-
tihten sonraki geliflmelerden izlenebilir. Fatih’in çok iyi bildi-
¤i yedi lisan aras›nda Ermenice’yi de bildi¤i, hatta Episkopos

Hovagim’le Ermenice konufltu¤u rivayet edil-
mektedir. Bkz. Y. G. Çark,  Türk Devleti Hiz-
metinde Ermeniler 1453-1953, ‹st. 1953, s. 2-3,
B. Garabedyan,  H›nkataryan Hishadagaran
1461-1935 Samatyo Surp Kevork Yegeghetsvo
(Samatya Surp Kevork Kilisesi Beflyüz Y›ll›k
An› Kitab› 1461-1935), ‹st. 1935, s. 25-27.  Gara-
bedyan, Episkopos Hovagim ile birlikte Bur-
sa, Kütahya, Ankara, Karaman vd. yerlerden
din adamlar›, sanatkar, zenaatkar, ayd›n ve
tüccarlardan oluflan kalabal›k bir grubun ‹s-
tanbul’a nakledidi¤ini ve Samatya Surp Ke-
vork Kilisesi çevresine yerlefltirildi¤ini belir-
tir. Fatih Sultan Mehmed´in ferman›yla Erme-
nilere verilen ve onar›ld›ktan sonra ilk Ermeni
patrikhane kilisesi olarak kutsanan (1461-
1641) Bizans’›n Peribleptos Manast›r›-Sulu
Manast›r (11. yüzy›l), Ermenilerce Surp Asd-

vadzadzin ve Surp Kevork Kilisesi ad›yla an›l›r. Bu kilise için
bkz., V. Bar›fl, ‹stanbul Surlar› ‹çinde Sekiz Ermeni Kilisesi
(‹.Ü.Ed.Fak.San.Tar.Bas›lmam›fl Lis.Tezi), ‹st. 1974,  ‹. Hançer,
“‹stanbuli Barisbnerun Meç Ut Hay Yegeghetsiner” (‹stanbul
Surlar› ‹çinde Sekiz Ermeni Kilisesi), Nor San, S.11, ‹stanbul,
F. Özgümüfl, “Peribleptos Manast›r› (Sulu Manast›r), Sanat
Tarihi Araflt›rmalar› Dergisi, S. 14, ‹stanbul, 1998, s. 22,  V. Se-
ropyan,  “Kevork (Surp) Kilisesi”, Dünden Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, C. 5, ‹st. 1994,  s. 552-554    

12. E. H. Ayverdi,  Fatih Devri Sonlar›nda ‹stanbul Mahallele-
ri, fiehrin ‹skan› ve Nüfusu, Ankara 1958, s. 77-79.  Ormanyan,
a.g.e., s. 111,  Kömürciyan,  a.g.e., s. 73.  H. Asadur,  a.g.e., s.
80-81,  ‹nciciyan,  a.g.e., s. 19-22,  Pamukciyan, a.g.m., s. 191.
‹nciciyan, Patriklere verilmifl fermanlarda, ‹stanbul Ermenile-
ri’nin kendi ça¤›na kadar ayn› adla an›ld›¤›n› belirten,, bu alt›
Ermeni toplulu¤unun art›k da¤›lm›fl oldu¤unu ve geri kalan
fakir halk›n yaflad›¤› “Odalar” ›n adlar›n› s›ralamaktad›r ve
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“Eyüp Ermeni Kiliseleri”
konulu tebli¤imi
haz›rlarken, kiliselerin
içinde çal›flma yapabilmem
için gerekli izni veren ve
yard›mlar›n› esirgemeyen
Episkopos Aram Ateflyan’a
(Patrik Yard›mc›s› –Kilise
törenleri) teflekkür ederim.

Resim 33. Hz. ‹sa’n›n
do¤umu 

Resim 34. Ermeni Kral›
Drtad’›n Aziz Krikor
Lusavoriç taraf›ndan vaftiz
edilifli

Resim 35. Aziz Petrus ve
Paulus ‹ncil yazar› Aziz
‹oannes

Resim 36. ‹ncil yazar› Aziz
‹oannes



evvelce müslümanlarla Ermenilerin ayn› semtlerde oturduk-
lar›n› belirtmektedir. 1475 y›l›nda K›r›m’›n fethinden sonra,
‹stanbul’daki Ermenilerin say›s› 25.000’e ulaflm›fl, tarihçi
K.Ayvazovski’ye göre 40.000 kadar Ermeni ve Cenoval› ‹stan-
bul’a getirilerek, Karagümrük, Balat ve Kefeliköy taraflar›na
yerlefltirilmifllerdir, bkz. K. Ayvazovski,  Osmanl› Devleti Ta-
rihi (Erm.), Venedik, 1841, A. M. Schneider,  a.g.m., s. 42, T.
Khachgonts, “‹stanbul Ermeni Cemaatinin Do¤uflu”, 1902 Y›l›
Surp P›rgiç Ermeni Hastanesi Salnamesi, ‹st., s.192.  Celali is-
yanlar› s›ras›nda Anadolu’dan ‹stanbul’a s›¤›nan Ermenilerin
büyük bir k›sm› 1610 ve 1635 y›llar›nda, IV. Murad devrinde,
zorla geldikleri yörelere geri gönderilmifllerdir, bkz. Polon-
ya’l› Simeon,  Seyahatname. 1608-1619, (çev. H. D. Andreas-
yan), ‹st., ‹.Ü.Ed. Fak. yay., 1964, s. 4.  ‹stanbul’un çeflitli yerle-
rine yerlefltirilen Müslüman ve gayrimüslim halklar, geldikle-
ri yörelerin adlar›yla an›lan yeni mahalle ve semtler kurmufl-
lard›r. Bkz.  Anonim,  “‹stanbul Maddesi”, ‹slam Ans., C. V, II.
K›s›m, ‹stanbul 1950, s. 1205-7,  Alfons Maria Schneider,  “XV.
Yüzy›lda ‹stanbul’un Nüfusu”, Belleten, C. 16, S: 61, Ankara
Ocak 1952, s. 41-42  

13. Torkomyan,  ‹stanbul Tarihi, Viyana, 1913, s. 45.   ‹st. Ans.,
a.g.m., s. 192.

14. F. Ensari Kara,  “Bir Dünya Kenti ‹stanbul ve ‹lk Türk (Os-
manl›)-‹slam Yerleflmesi Eyüp Üzerine”, 28-30 May›s 1999
Eyüp Sultan Sempozyumu III, ‹st. 2000, s.114-115 

15. F. Ensari Kara,  “Eyüp”, Dünden Bugüne ‹stanbul Ansik-
lopedisi, C. 3, s. 250

16. Kömürciyan,  age., 30.

17. Hovhannesyan, age, s. 33

18. Torkomyan, age, C2, s. 422-23

19. R.E.Koçu,  ‹stanbul Ansiklopedisi, C. 10, ist. 1971, s.5452-
53,  ‹nalc›k, a.g.m., s.13-14

20. ‹nciciyan,  a.g.e., s. 92

21. Gündegül Parlar, “Eyüp Kad›l›¤›nda Yerleflim Süreci ‹çin-
de Sosyal Yaflamdan Kesitler (15.-16. Yüzy›llar), 11-13 May›s
2001 Eyüp Sultan Sempozyumu V, ‹st. May›s 2002, s. 41

22. ‹nalc›k, Eyüp kad› sicillerinden hareketle bu seramik sana-
yisine dair bir monografi haz›rlanabilece¤ini belirtmifltir. Bkz.
A. Yarman,  Osmanl› Sa¤l›k Hizmetlerinde Ermeniler ve Surp
P›rgiç Ermeni Hastanesi Tarihi, ‹stanbul 2001, s. 32

23. Kömürciyan,  a.g.e., s. 27

24. Hovhannesyan,  a.g.e., s. 32

25. Hovhannesyan, a.g.e., s. 52 ve 55

26. ‹nciciyan, a.g.e., s. 19-20,  F. Ensari Kara, a.g.m., s. 112

27. Baronyan,  ‹stanbul Semtlerinde Bir Gezinti, ‹st. 1962, s.
286-87,  Kuyumcuyan,  “Baronyan, Hagop”, Dünden Bugüne
‹stanbul Ansiklopedisi, C. 2, s.65-66.

28. Baronyan,  a.g.e., s. 366-67

29. Torkomyan, age., C.2, s. 422

30. Zartaryan, “‹stanbuli Barisbneren Turs Das› Hay Yegeg-
hetsiner (‹stanbul Surlar› D›fl›nda On Ermeni Kilisesi), Jama-
nak (Erm. Günlük Gazete), 16 Kas›m 1945, s. 2

31. M. Gazmararyan,  Surhantag, 21 Haziran 1902 

32. Kevorkian-Paboudjian, Les Arméniens Dans l’Empire Ot-
toman, Paris 1992, s. 96

33. ‹nciciyan, a.g.e., s. 92 

34. Hovhannesyan, a.g.e., s. 34,  Torkomyan, a.g.e., C.2, s. 420,
Berberyan,  Badmutyun Hayots (Ermeni Tarihi), ‹st. 1871, s.8,
Anonim,  “G.Bolso Hay Yegeghetsiner›” (‹stanbul Ermeni Ki-
liseleri), Yedikule Surp P›rgiç Ermeni Hastanesi Salnamesi
1900, ‹stanbul, s. 161-2,  Asadur,  Yedikule Surp P›rgiç Ermeni
Hastanesi Salnamesi 1901, s. 166

35. Seropyan,  “Bezciyan, Artin”, Dünden Bugüne ‹stanbul
Ansiklopedisi, C.2, s. 223-4

36. S. P›rgiç Erm. Hast. Salnamesi 1900, s. 161-2, Salname 1909,
s. 67 ve 329,  Torkomyan,  age., 421 ve 819,  Anonim, ‹st. Ans.
C.8, s. 475, Tu¤lac›, ‹stanbul Ermeni Kiliseleri, ‹stanbul 1991, s.
190

37. M. Gazmararyan,  Surhantag 21 Haziran 1902 

38. Tu¤lac›, age., s.190,  Torkomyan, age., s. 422,  Salname
1905, s. 329,  Salname 1909, s. 67

39. Bu Okulun ad› ve tarihi halen ayakta olan okulun arka cep-
hesindeki bir kitabede kay›tl›d›r.

40. Torkomyan, a.g.e., s. 422

41. M. Gazmararyan,  Surhantag 21 Haziran 1902 

42. liturji : Kilise ayinlerinde kullan›lan araç-gereç ve donan›-
ma verilen genel ad

43. Zartaryan, “‹stanbuli Barisbneren Turs Das› Hay Yegeg-
hetsiner (‹stanbul Surlar› D›fl›nda On Ermeni Kilisesi), Jama-
nak (Erm. Günlük Gazete), 16 Kas›m 1945, s. 2, Kömürciyan,
‹nciciyan ve Hovhannesyan,araflt›rmac›n›n belirtti¤i  bu bilgi-
yi destekleyecek bir kay›t zikretmediklerinden, ilk infla tarihi
konusu aç›kl›¤a kavuflamam›flt›r.  Di¤er bir kaynakta yap› 17.
yy sonlar›na tarihlenir, bkz. Kevorkian-Paboudjian,  a.g.e., s.
95

44. ‹nciciyan, age., 92,  Hovhannesyan, age., 33,

45. Zartaryan,  a.g.m., s.2

46. Seropyan, “Dadyan Ailesi”, ‹st. Ans. C.2, s.541

47. Tu¤lac›, age., 116, Salname 1909, s. 64 ve 68  

48. Zartaryan, agm., 2

49. Salname 1904, s. 329, Salname 1901, s. 162,  Salname 1909,
s. 69, Torkomyan, age., 421, Anonim, ‹st. Ans. C. 8,s. 42

50. Torkomyan, age., 421
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EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU 1
TEBL‹⁄LER 9 - 11 May›s 1997

I. OTURUM

Baflkan: Prof. Dr. ‹hsan Süreyya S›rma
1. Prof. Dr. ‹smail Lütfi ÇAKAN
Hadis Kaynaklar›nda Halid b.Zeyd (Eyüpsultan Hz.) 11
2. Dr. Abdülaziz BAYINDIR
Eyüp fieriye Sicilleri 19
3. Gündegül PARLAR
Gravürlerde Eyüpsultan 23
4. Sadi BAYRAM
Fatih’in Eyüpsultan Vakfiyesi 33
5. Yrd. Doç. Dr. Tülin ÇORUHLU
Hançerli Lahitler 43
6. Yrd. Doç. Dr. Yaflar ÇORUHLU
OrtaAsya’dan Anadolu’ya Lahitlerde Görülen Hançer
Motiflerinin Sembolizmi 60

II. OTURUM
Baflkan: Prof. Dr. Selçuk MÜLAY‹M
1. Mine ÜNSAL
Eyüpsultan Türbesi Hacet Penceresinin Parmakl›¤›n›n
Restorasyonu 71
2. Ferize fiEN
Eyüpsultan Camii Çinileri Üzerine 74
3. Cihat SOYHAN
Tekfur Saray› Çevresi ve Çinicili¤i 79
4. Doç. Dr. Neslihan SÖNMEZ
Saliha Sultan Çeflmesi Restorasyonu 82
5. Doç. Dr. Zeki SÖNMEZ
Sinan’›n Mimarl›¤›nda Zal Mahmut Pafla
Külliyesi’nin Yeri 90

III. OTURUM
Baflkan: Prof. Dr. Örcün BARIfiTA
1. Prof. Dr. Selçuk MÜLAY‹M
Piyer Loti’den Eyüp S›rtlar› 99
2. Prof. Dr. Baha TANMAN
Eyüpsultan’da Tarikat Yap›lar› 102
3. Fahrünnisa Enrasi KARA
Eyüpsultan Tarihi Yerleflme Dokusunda
Planlama ve Uygulama ‹liflkileri 121
4. Y›lmaz ZENGER
Özel Dokulu Kent Parçalar›n›n Ça¤dafl
Yaflama Adaptasyonu 139
5. Dr. Sinan GEN‹M
XV. ve XVI. Yüzy›lda Eyüp 142
6. Dr. Ahmet Kamil GÖREN
Geçmiflten Günümüze Ayvansaray 148

IV. OTURUM
Baflkan: Prof. Dr. Cahit BALTACI
1. Prof. Dr. Örcün BARIfiTA
Eyüp’te Baz› Çocuk Mezartafllar› 172
2.  Prof. Dr. Hüsrev SUBAfiI
Hat Sanat› ve Tarih Aç›s›ndan Eyüp
Mezartafl› Kitabeleri 181
3. Prof. Dr. Hakk› ACUN
Eyüp’te bir Tafloluk Örne¤i: Ejderli Tafloluk 198
4. Arfl. Gör. Ahmet Sacid AÇIKGÖZO⁄LU
Eyüpsultan’da Ketebeli Mezartafllar› 202
5. Sezai GÜLfiEN
Eyüp’te Gömülü Meflhurlar 206
6. Doç. Dr. Cahit ATASOY
Eyüp’te Musiki Hayat›, Hüseyin
Fahrettin ve Zekai Dede 214

EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU II
TEBL‹⁄LER 8 - 10 MAYIS 1998

I. OTURUM
1. Prof. Dr. Semavi EY‹CE
Eyüpsultan Semtinde Tarih ve Sanat Tarihi 12
2. Prof. Dr. Süleyman ATEfi
Ebu’ssuûd Efendi 38
3. Prof. Mimar Nezih ELDEM
Eyüp Sultan Camii ve Yak›n Çevresi 51
4. Prof. Dr. ‹hsan Süreyya SIRMA
Ebu Eyyup El-Ensari’yi Konstantiniyye
Surlar›na Kadar Getiren Âmil Neydi? 54
5. Doç. Dr. Suphi Saatçi
Sinan’›n Mimarbafl› Olarak Eyüp’teki ‹lk Eseri 58
6. Nail BAYRAKTAR
Eyüb Vak›f Kütüphaneleri 64
7. Prof. Dr. Hakk› ÖNKAL
Eyüp Türbeleri 70
8. Prof. Dr. Mimar M. Baha TANMAN
K›l›ç Kuflanma Törenlerinin Eyüp Sultan
Külliyesi ‹le Yak›n Çevresine Yans›mas› 76
9. Beflir AYVAZO⁄LU
Edebiyat›m›zda Eyüp 94
10. Yrd. Doç. Dr. Tülin ÇORUHLU
Eyüp Sultan Ve Çevresindeki Hazirelerde Bulunan Mezar
Tafllar›nda Kase ‹çinde Meyve Tasvirleri 102
11. Yrd. Doç. Dr. Yaflar Çoruhlu
Eyüp Ve Çevresindeki Mezartafllar›nda Görülen Kase
‹çinde Meyve Tasvirlerinin Sembolizmi 118

II. OTURUM
1. Prof. Dr. Hatice Örcün BARIfiTA
Tafl›yla Topra¤›yla ‹stanbul’dan Eski Bir semt
Eyüpsultan’da Yeni Bulgular Üzerine 128

KAYNAKÇA



2. Stefanos YERAS‹MOS
16. Yüzy›lda Eyyüb Vakf› Muhasebelerinde
Eyüp Kasabas› 140
3. T. Nejat ERALP
Eyüp Sultan ve Osmanl› Hükümdarlar›n›n K›l›ç
Kuflanma Törenleri Taklid-i Seyf 150
4. Doç. Dr. Cahit ATASOY
Eyüpsultan’da Zekai Dede Konservatuar› 154
5. Y›lmaz ZANGER
Gelece¤e Tafl›nabilirlik Yöntemleri 158

III. OTURUM
1. Yrd. Doç. Dr. Mehmet EM‹N
Eyüp Sultan ‹smi Üzerine 162
2. Sadi BAYRAM
Eyüp Sultan Türbesi’nde 1919-1920 Tarihlerinde
Yap›lan Çini H›rs›zl›¤› ve Belgeleri 166
3. Erdem YÜCEL
Yaflam›n Son Y›llar›nda Eyüp An›tlar›n› Onaran Yüksek
Mimar Vasfi Egeli 176
4. Gündegül PARLAR
Sanatç› Gözüyle Mehter 180
5. Yard. Doç. Dr. Mahmud Erol K›l›ç
Cemâlizâde Tekkesi fieyhi Seyyid Muhammed
Cemâleddin-i Uflflâkî ve fiiiri 186
6. Süleyman Faruk GÖNCÜO⁄LU
Yâ Vedûd Eyüpsultan ‹lçesinin yok edilen Tarihî bir
Mahallesinin Dünü ve Bugünü 190
7. Doç. Dr. Füsun AL‹O⁄LU
Eyüp’te Baz› 19. Yüzy›l Yap›lar›nda Yap› Malzemesi ve
Teknolojisi Üzerine Gözlemler 202
8. Doç. Dr. Hikmet ÖZDEM‹R
Eyüpsultan’da Bir Han›m Sultan
Âdile Sultan (1826-1899) 210
9. Dr. Yük. Mimar Ayten ERDEM
Eyüp/fieyh Murad Efendi Tekkesi Avlu Kap›s›,
Çeflme ve fiad›rvan Restitüsyonu 216
10. Aynur Ç‹FTÇ‹
Eyüpsultan’›n Tarihi Karakollar› 226
11. Dr. Ahmet Kamil GÖREN
Türk Resim Sanat›nda Eyüp Sultan’›
Betimleyen Ressamlar 238
12. Aziz DO⁄ANAY
Eyüp Sultan Camii Civar›ndaki Baz› Mezarlar›n
Natüralist Üslupta Klasik Devir Süslemeleri 260

IV. OTURUM
1. Haydar SANAL
Eyüp ve Musikimiz 268
2. Prof. Dr. Mehmet Zeki KUfiO⁄LU
Neden Müze? Nas›l Bir Müze? 274
3. Dr. Hatice F. KARA
Eyüpsultan Yerleflme Dokusunun Tarihsel Süreç
‹çinde Geliflimi-De¤iflimi 278
4. Selma Mine ERSES
Kuruluflundan Günümüze Eyüpsultan’da
Kimlik Aray›fl› 294
5. Erman GÜVEN
Eyüpsultan Türbesi’ne Vakfedilen Eserler 312
6. Sebahat GÜL
Feshane Fabrikas› ve Hal›lar› 320
7. Ahmed Sacit AÇIKGÖZO⁄LU
‹mzas›z Bir Sami Efendi Mezar Tafl› 324
8. Ferize fiEN
Eyüp’te Siyavufl Pafla Türbesi Çinilerinde Renk ve
Kompozisyon Özellikleri 328

EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU III
TEBL‹⁄LER 28 - 30 MAYIS 1999

I. OTURUM
1. Prof. Dr. Semavi EY‹CE
Dünya Devleti Olarak Osmanl› Devleti ve Osmanl› Dönemi
Türk Sanat›n›n Dünya Sanat›ndaki Yeri 12
2. Prof. Dr. Sadettin ÖKTEN
Bir Semtin Kimli¤i Üzerine: Eyüp Sultan 28
3. Prof. Dr. ‹hsan Süreyya SIRMA
Eyüpsultan Hakk›nda Baz› Mülahazalar 38
4. Prof. Dr. Filiz Çal›fllar Yeniflehirlio¤lu
Eyüp Çömlekçiler Mahallesi Araflt›rmalar› 42
5. Prof. Dr. Cahit Baltac›
Osmanl›lar Döneminde ‹slam Medeniyeti 52
6. Prof. Dr. Ayfl›l Tükel Yavuz
Beypazar› Suluhan 58
7. Prof. Dr. Gönül Cantay
‹stanbul’un Tarihi Topo¤rafyas› 86
8. Gündegül Parlar
Fatih’in Ekaliyete Verdi¤i ‹mtiyazlar Gennadious’un
‹tikadnamesi 94
9. Dr. Hatice Fahrünnisa Kara
Bir Dünya Kenti ‹stanbul ve ‹lk Türk (Osmanl›)-‹slam
Yerleflmesi Eyüp Üzerine 102
10. Arfl. Gör. Süleyman Faruk Göncüo¤lu
Saya Oca¤› 122

II. OTURUM
1. Prof. Dr. Süleyman Atefl
Akflemseddin (792-863/1390-1459) 130
2. Prof. Dr. H. Örcün Bar›flta
Eyüpsultan’da Ebru Desenli Seramik ve Çiniler 156
3. Doç. Dr. M. Cahit Atasoy
700 Y›ll›k Medeniyetimizdeki Türk Musikisi 164
4. Prof. Dr. H. C. M. U¤ur Derman
EyüpSultan Reflâdiye Nümûne Mektebi’nin Kaz›nm›fl
Kitâbesine Dair 170
5.Doç. Dr. Suphi Saatçi
Kubbeyi Zirveye Tafl›yan Mimar 176

6. Doç. Dr. Ressam Berke ‹nel
Osmanl› Devleti’nde Güzel Sanatlara Verilen Önem 184
7. Dr. Mustafa Koç
‹lmi Araflt›rmalarda Filolojik Yöntem 192
8. Doç. Dr. Halit Çal
‹stanbul Eyüp’teki Erkek Mezar Tafllar›nda Bafll›klar 206
9. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamil Gören
Eyüpsultan’› Betimleyen Az›nl›k, Levanten ve Yabanc›
Ressamlar 226
10. Dr. Süleyman Berk
Eyüpsultan S›n›rlar› ‹çerisinde Hattat Mustafa
Rak›m’a Ait Mezartafl› Kitabeleri 242
11. Arfl. Gör. Emine Ketencio¤lu 
Eyüpsultan’da Adile Sultan Türbesi’ndeki
Puflide Örnekleri 250

III. OTURUM
1. Prof. Dr. Ahmet Akgündüz
Osmanl› Devleti’nde Hoflgörünün Hukuki Temelleri 262
2. Prof. Dr. Ertu¤rul Önalp
Bir ‹spanyol Gezginin Gözüyle 1807 Y›l›nda
Eyüpsultan Camii 276
3. Prof. Dr. Hulusi Yavuz
‹slami Ziyaret Merkezi Olarak Eyüpsultan 282
4. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu
Osmanl› Cebehanesinde Türk Sultanlar›n›n Silahlar› 290
5. Doç. Dr. Nuran Kara Pilehvarian 
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Bezmîalem Valide Sultan’›n Gureba-i
Müslimin Hastaneleri 296
6. Yrd. Doç. Dr. Gönül Y›lmazkurt
‹stanbul Eyüpsultan’da Mihriflah Valide Sultan Türbesi
Sandukalar›ndaki Puflideler 304
7. Dr. Abdullah Uzun 
Bizans ve Osmanl› Döneminde Eyüpsultan’›n
Kabri ve Etkileri 314
8. Server Day›o¤lu
Osmanl› Sanat›nda Mevlevi Hattatlar ve Divan Edebiyat›
Müzesi Koleksiyonu 320
9. Arfl. Gör. M. Necati Kutlu
‹ki Bat›l› Gezgine Göre XX. Yüzy›l Bafl›nda
Eyüp ve Çevresi 332
10. Arfl. Gör. Murat Çerkez 
Eyüpsultan Mezarl›klar›nda Kandil Motifleri 338
11. Arfl. Gör. Candafl Keskin
Eyüpsultan’da Bulunan Osmanl› Dönemi
Armal› ve Niflanl› Mezar Tafllar› 366

12. Yrd. Doç. Dr. Vildan Çetintafl
‹stanbul Eyüpsultan Hazreti Halid Türbesi
Haziresi’nde Yer Alan Mezar Tafllar› Konulu
TezlerinDe¤erlendirilmesi 372

IV. OTURUM
1. Prof. Dr. Hamza Gündo¤du
Erzurum’da ‹lk Osmanl› Yap›laflmas› 380
2. Prof. Dr. Haflim Karpuz
Osmanl›’da Konut Mimarisi Konya Örne¤i 390
3. Gülnur Kaday›fç› - Hülya Yalç›n
Eyüp Camii ve Merkez Civar›nda Yürütülen Koruma Amaçl›
Kentsel Tasar›m Çal›flma ve Uygulamalar› 402
4. Sadi Bayram
H. 1262 / M. 1846 Tarihli Eyüp teberrukat Defteri 420
5. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ‹brahimgil
Balkanlarda türk Kültürü ve Sanat› 428
6. Doç. Dr. Zekiye Yenen
Osmanl› Dönemi Türk Kentinde Planlama Kültürü 438
7. Doç. Dr. Nur Urfal›o¤lu
Eyüp ‹zzet Efendi Türbesi Üzerine Düflünceler 446
8. Yrd. Doç. Dr. Nuray Özaslan
Eyüp Kentsel Tarihinde Osmanl› Öncesi Dönem 452
9. Erdem Yücel
Edirne Evleri 462
10. Arfl. Gör. Esma ‹güs Parmaks›z
Osmanl› Mimarl›¤›nda fiad›rvan ve
‹stanbul Örnekleri 472
11. Yrd. Doç. Dr. Y›lmaz Özcan
Eyüpsultanl› Bir Hattat›m›z Mehmed Raflid Efendi 478
12. Arfl. Gör. Kamil Biçici
Eyüpsultan Vusuli Efendi Türbesi Haziresi 490
13. Sempozyumdan Görüntüler 502

EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU IV
TEBL‹⁄LER 5 - 7 MAYIS 2000

Takdim
Eyüp Belediye Baflkan› Ahmet Genç
Yeni Ufuklara Do¤ru 7
Kültür ve Turizm Müdürü ‹rfan Çal›flan 16

I. OTURUM
1. Prof. Dr. Selçuk Mülayim
Fatih Külliyesinde Çorba Kap›s› 12
2. Prof. Dr. R›fat Önsoy
Osmanl› Borçlar› Üzerine Bir De¤erlendirme 16

3. Prof. Dr. Ziya Kaz›c›
Osmanl› Devrinde ‹nsan Haklar› 22
4. Prof. Dr. Bekir Deniz
Osmanl› Döneminde Düz Dokuma Yayg›lar 28
5. Prof. Dr. Özden Süslü
Osmanl› Çini ve Keramik Sanat›nda K›rm›z› Rengin
Yeri ve Geliflim 44
6. Prof. Dr. Tevhide Özba¤› / Pakize Kayadibi
Osmanl› Dönemi Para Keseleri 52
7. Doç. Dr. Nur Urfal›o¤lu 
Osmanl› Sebil Mimarisi 60
8. Doç. Dr. Nuran Kara Pilehvarian
Osmanl› Çeflme Mimarisinde 19. yy. De¤iflimleri 68
9. Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu - Yaflar Çoruhlu
‹stanbul’da Denizci Mezar Tafllar› 76
10. Yrd. Doç. Dr. Emine Karpuz
Osmanl› Mutfak Kültürü 90
11. Gündegül Parlar
Osmanl› Kurulufl Dönemi Sikkelerinde Kompozisyon 100
12. M. Necati Kutlu
Avrupa’da Görevlendirilen (Eyüp’te Medfun)
‹lk Osmanl› Sefiri: Ahmet Vas›f Efendi 106
13. Prof. Dr. Ertu¤rul Önalp
1560 Cerbe Deniz Zaferi ve Cebre Kalesinin Fethi 112

II. OTURUM
1. Prof. Dr. Zeynep Ahunbay
Eyüp’teki Osmanl› E¤itim Yap›lar› ve Korunmalar›yla
‹lgili Öneriler 132
2. Prof. Dr. Hakk› Önkal - Doç. Dr. Ayfle Üstün
Eyüp’te Baz› Cami ve Türbelerin Tamirleriyle ‹lgili Arfliv
Belgeleri Hakk›nda Görüfller 142
3. Prof. Dr. Gönül Cantay
Eyüpsultan Külliyesi 156
4. Doç. Dr. Zekiye Yenen
Planlamada Veri Oluflturmak Üzere Eyüp’te
Korunacak De¤erler 164
5. Doç. Dr. Suphi Saatçi
Sinan’›n Eyüp’teki Eserleri 178
6. Yrd. Doç. Dr. Nuray Özaslan
Eyüp’te Kentsel Dokunun Geliflimi 184
7. Yrd. Doç. Dr. Betül Bak›r
Eyüpsultan Camii’nde Yap›sal Konum ve
Mimari Geliflim 194
8. Dr. Ayten Erdem
Eyüp/Kuyubafl› Emin Baba Tekkesi Restorasyon
De¤erlendirmesi 202
9. Dr. Hatice Fahrunnisa (Ensari) Kara
Tarihi Çevrenin Korunmas›nda Bir Akdeniz ‹slam
Ülkesi - Tunus ve Eyüp 214
10. Hülya Yalç›n
Kültür Miras› Yap›lar›n Korunmas› ve Kullan›m› 238

III. OTURUM
1. Prof. Dr. Örcün Bar›flta
Eyüpsultan Cafer Pafla Türbesi Kaz›s› ve Mezar Tafl›
Süslemeleri Üzerine 252
2. M. U¤ur Derman (Prof. h.c.) Piyer Loti’nin Oturdu¤u
Evin Kitabesi 278
3. Erdem Yücel
Cemal Server Revnako¤lu’nun Eyüp Çal›flmalar› 284
4. Yrd. Doç. Dr. Nuri Seçgin
Eyüp Sultan Haziresindeki Mimari Lâhitler 298
5. Erman Güven
Eyüp Sultan Türbesinin Hat Sanat› Aç›s›ndan
De¤erlendirilmesi 310
6. Dr. Süleyman Berk
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Eyüp’te Medfun Hattan Filibeli (Bakkal)
Ahmed Arif Efendi 324
7. Dr. Z. Cihan Özsay›ner
Eyüp’teki Mimar Sinan Türbelerinin
Hat Sanat› Düzenleri 336
8. Aziz Do¤anay
Eyüp Camii Civar›ndaki Mezarl›klarda Görülen Çintemani
(Körkle-Moncuk) Motifi Hakk›nda Bir Araflt›rma 340
9. Prof. Dr. Sadettin Ökten - Aynur Can
Objeden Hareketle Bir Estetik Denemesi Estetik Obje
Olarak Eyüp Sultan 350

IV. OTURUM
1. Prof. Dr. ‹smail Lütfi Çakan 
Sahabe Kimli¤i Aç›s›ndan Eyüpsultan’›n Baz› Davran›fl
ve De¤erlendirmeleri 364
2. Prof. Dr. Semavi Eyice
Piyer Loti 370
3. Prof. Dr. Mehmet fieker
Yabanc› Gözüyle XVIII-XIX. Yüzy›lda Eyüp’e Bir Bak›fl 400
4. Prof. Dr. Hulusi Yavuz
Eyüp’te Medfun Osmanl› fieyhülislâmlar› 408
5. Doç. Dr. Cahit Atasoy
Eyüpsultan Türk Musikisi Boyunca Bir Mektep
(Ekol) Olmufltur 420
6. D. Mehmet Do¤an
Büyük Fetih ve Eyüpsultan 426
7. Doç. Dr. Sait Öztürk
Osmanl› Toplumuna Eyüp’ten Bak›fl 438
8. Dr. Sinan Genim
Kültür Sorunu 448
9. Mustafa Miyaso¤lu
Ziya Osman Saba’da Eyüpsultan ve Ölüm Duygusu 452
10. Beflir Ayvazo¤lu
Eyüp’te Medfun Bir fiairin, Ahmet Haflim’in
Din Duygular› 466
11. Yurdun Güvenen
Eyüpsultan’›n Kültür Hayat›m›za ve ‹stanbul
fiehirleflmesine Etkileri 470
12. Musa Seyirci
Bat› Akdeniz Bölgesinde Osmanl› Döneminde
Teke Türkmenleri 494

EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU V
TEBL‹⁄LER 11 - 13 MAYIS 2001

I. OTURUM
1. Prof. Dr. Semavi Eyice
Zal Mahmut Pafla Camii ve Mimar Sinan 12
2. Prof. Dr. Mehmet fieker
El Yazmas› “Ebu Eyyub El Ensari Menakibi” Adl› Eser ve
Nüshalar› Üzerine Bir De¤erlendirme 22
3. Haydar Sanal
Eyüpsultan Vasf›nda Musikili Bir Türkü 30
4. M. A. Gündegül Parlar
Eyüp Kad›l›¤›nda Yerleflim Sürecinde Sosyal Yaflamdan
Kesitler (15-16. Y.Y) 38
5. Doç. Dr. Nuray Özaslan
Yabanc› Seyyahlar Gözüyle Eyüp 46
6. Doç. Dr. Said Öztürk
1576 Sicil Kay›tlar›nda Eyüp Kad›l›¤› Bütçesi 50
7. Erdem Yücel
Reflat Ekrem Koçu’nun Eyüp Çal›flmalar› 58

II. OTURUM
1. Prof. Dr. Filiz Yeniflehirlio¤ullar›
Eyüp’te Bir Çömlekçi Ailesi 66

2. Prof. Dr. Örcün Bar›flta
Eyüpsultan’da Kuflevleri 72
3. Yrd. Doç. Dr. Vildan Çetintafl
Eyüp’lü Bir Sanatç› Dervifl Hasan 76
4. Cengiz Bektafl
Eyüp Oyuncakç›lar› Oyuncak Müzeleri 80
5. Talip Mert
Bahariye Mevlevihanesi 84
6. Prof. Dr. Ayla Ersoy
Mezar Tafllar›ndaki Servi A¤aç Kültü 90
7. Yrd. Doç. Dr. Tosun Yalç›nkaya
Eyüp’te Oyuncakc› Ç›kmaz› 96
8. Dr. Z. Cihan Özsay›ner
Mimar Sinan’›n Eyüp Camilerinde Hat sanat› Düzeni 100
9. Dr. Süleyman Berk
Eyüpsultan’da Celi Sülüs Kuflak ve Yaz›lar 106
10.Yasemin Masarac›
fiehir Müzesindeki Eyüp ‹malat› Eserler 112

III. OTURUM
1. Prof. Dr. Gönül Cantay
Cezri Kas›m Pafla Külliyesi 116
2. Prof. Dr. Hakk› Önkal
Eyüp Mihriflah ve fiahsultan Türbelerinin Kitabeleri
Ifl›¤›nda Mihriflah Kad›n Meselesi 122
3. Prof. Dr. Erol Gürdal - Prof. Dr. Ahmet Ersen
Tarihi Yap›larda Duvar Onar›mlar› ve Tarihsel
Otanti¤in Korunmas› 126
4. Prof. Dr. Zekiye Yenen - Hülya Berkman Yakar
Eyüp’te Ekonomi ve Sosyal De¤iflimin Fiziksel Doku
Arac›l›¤›nda ‹rdelenmesi 130
5. Dr. Sinan Genim
Eyüp’te  Bir Restorasyon 140
6. Dr. Ayten Erdem
Eyüp’te Sivil Mimari Örnekleri ve Koruma Sorunlar› 144
7.Doç. Dr. Suphi Saatçi
Sinan’›n Eyüp’teki Eserleri Üzerine Gözlemler 152
8. Dr. F. Nisa Kara
Eyüp’te Kültürel Sosyal Rekreatif Doku Odaklar› 156

IV. OTURUM
1. Prof. Dr. ‹smail Lütfi Çakan
Eyüpsultan’›n Rivayetlerinden Seçmeler ve
K›rk Hadis Projesi 170
2. Aynur Can
Günümüzde Eyüpsultan Nas›l Alg›lan›yor? 174
3. Prof. Dr. ‹skender Pala
Ebusuud Haziresi 186
4. Nejat Eralp
Eyüp’te Dukakinzâdeler Ailesi 192
5. Recep Uslu
Eyüp’te Medfun Enderunlu Faz›l’›n Çenginamesi’nin
Müzik Kayna¤› Olma Bak›m›ndan De¤eri 196
6. M. Cemal Öztürk
Ermeni Soyk›r›m› Hakk›nda Piyer Loti’nin
Düflünceleri 200
7. Dr. Mustafa Güler
fiah Sultan ve Zal Mahmud Pafla Vakfiyesi 210
8. Fadime Geleç
Eyüp Oyuncaklar› 218
9. ‹smail Orman
Eyüpsultan Camii Türbelerindeki 
Çini Envanter Çal›flmas› 224

EK BÖLÜM
1. Tebli¤ler
2. Erman Güven
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Eyüpsultan Müzesindeki Hat Örnekleri 234
3. Dr. Al›m Karamürsel
Eyüp’te Zeyni Mezartafllar› 240
4. A. Sacid Aç›kgözo¤lu
Eyüpsultan Siluetinin Manevi D›fl Amilleri 244
5. Hülya Yalç›n
Öyküleriyle Eyüp 248

SERG‹LERDEN
1. Ahmet Bay›nd›r
Eyüp Resimleri ve Portreler 270
2. Müflerref Göver
Eyüp’ten Mezartafl› Motifleri 272

D‹A GÖSTER‹M‹
1. Firdevs Say›lan
Eyüp’ten Kareler 276

EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU VI
TEBL‹⁄LER 10 - 12 MAYIS 2002

I. OTURUM
1.Prof. Dr. Hüseyin Algül
Halid Bin Zeyd (Ebû Eyyûb El-Ensari) 14

2. Doç. Dr. Raflit Küçük
‹stanbul’da Medfun Oldu¤u Söylenen Sahabilerden
Ebu’d Derda 24
3. Dr. Fahrunnisa Ensari Kara
Sahabe, Ensar ve Eyüp’te Yatan Sahabeler 28
4. Erdem Yücel
Yâ Vedûd Sultan 44
5. Doç. Dr. Azmi Bilgin
Ümmî Sinan 48
6. Prof. Dr. Günay Kut / Turgut Kut
Ayvansarayi (Haf›z Hüseyin B. ‹smail) ve Eserleri 52
7. Prof. Dr. Refik Turan
XVI. Yüzy›lda Bir Türk Atabeyi Hoca Sa’deddin Efendi 56
8.Müfid Yüksel
‹dris-i Bitlisî ve Eyüp’teki Eserleri 72

9. Prof. Dr. Ahmet Turan Arslan
Eyüp Sultan Hakk›nda Bir Bibligrafya Denemesi
(Arapça-Osmanl›ca) 86
10. Gündügül Aç›köney Parlar
Eyüp ‹ndeksi 90
11. Prof. Dr. Erendiz Özbayo¤lu
‹lkça¤da Eyüp 106

II. OTURUM
1. Prof. Dr. ‹lber Ortayl›
Eyüb’de Bir Türbe Sultan V. Mehmed Reflad 112
2. Prof. Dr. Hüseyin Hatemi
Molla Lütfi 116
3. Prof. Dr. Bekir Karl›a¤a
Ali Kuflçu 120
4. Prof. Dr. Atilla Çetin
Tunuslu Hayrettin Pafla 128
5. Yrd. Doç. Dr. Mehmet ‹brahimgil
Sokullu Mehmed Pafla’n›n Osmanl› Tarihindeki
Yeri ve Önemi 138
6. Dr. Nazif Öztürk
fiah Sultan veya fiah Sultanlar 144
7. Dr. Mustafa K›l›ç
‹bni Kemal Pafla 152
8. Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu
Halil R›fat Pafla 158
9. Mustafa Arma¤an
Zal Mahmud Pafla 162

10. Prof. Dr. Belk›s Altunifl-Gürsoy
Prens Sabahattin 166

III. OTURUM
1. Prof. Dr. Semavi Eyice
‹htifalci Mehmed Ziya Bey, Hayat›, Mezar› ve Eserleri 172
2. Prof. Dr. Gönül Cantay
Ressam Feyhaman Duran 182
3. Prof. Dr. M. Orhan Okay
Eyüp S›rtlar›nda bir Necip Faz›l 192
4. D. Mehmet Do¤an
Mehmet Âkif Ersoy 200
5. Prof. Dr. Mustafa Uzun
Hayat›n› Kalemiyle Kazanan Bir Türk Yazar›
Ömer R›za Do¤rul 214
6. Doç. Dr. ‹smail Kara
Rüsûh ve ‹stikamet Sahibi Bir Zat Babanzâde
Ahmet Naim Bey 222
7. T. Nejat Eralp
Mareflal Fevzi Çakmak 228
8. Sezai Gülflen
Çok Yönlü Bir Sanatç› Eyüp’lü Hayalî Sa’it Efendi 238
9. Selçuk Seçkin / fiükrü Sönmezer
Mimar Vedat Tek ve Mimarl›¤› 242

IV. OTURUM
1. Prof. Dr. Muhammet Nur Do¤an
Bakî’nin fiiir Aynas›nda Osmanl› Hayat›ndan
Renkli Akisler 250
2. Prof. Dr. ‹skender Pala
Son Divan fiairi Yeniflehirli Avni Bey 266
3. Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan
Türk Mûsikisinde “fiark›” Formunun Büyük
Bestekâr› Hac› Ârif Bey 270
4. Prof. Dr. Ayla Ersoy
fieker Ahmet Pafla 278
5. Yrd. Doç. Dr. Nermin Özcan Özer
Levni Abdülcelil Çelebi 284
6. Burçak Evren
Dünyan›n En Yafll› Adam› Bir Garip Zaro A¤a 292
7. Mehmet Güntekin
Ebubekir A¤a 298
8. Doç. Dr. Filiz K›l›ç
F›tnat Han›m 300
9. Yrd. Doç. Dr. Fatma Ahsen Turan
‹ncili Çavufl ve Mizah Dünyas› 306
10. Doç. Dr. Ayfle Özel
Nigarî 312

V. OTURUM
1. Mehmet Efendio¤lu
Abdullah Eyyubi 318
2. Y. Müh. fiinasi Acar
Bir Kitabenin Düflündürdükleri Abdullah K›r›mî 324
3. Dr. Talip Mert
Musâhip Mehmet Sait Efendi 330
4.Dr. Süleyman Berk
Hattat ‹smail Zühdî Efendi 336

5. Dr.  Zübeyde Cihan Özsay›ner
Mahmud Celaleddin Efendi 342
6. Recep Akakufl
Gönenli Hoca ve Eyüp Cami fieyh’ul-Kurral›¤› 348
7. Prof. Dr. Ali Osman Özcan
Ölümünün 100. Y›l›nda Cihan Pehlivan› Kara Ahmet 356
8. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamil Gören
Eyüpsultan’da Gönüllü Bir Ressam Hüseyin Avni Lifij 364
9. Arafl. Gör. Esma ‹güs Parmaks›z
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fiekerci Hac› Bekir ve Ali Muhittin 372
10. Haflim fiahin
Eyüp’lü Bir tarihçi Ord. Prof. ‹smail Hakk› Uzunçarfl›l› 378

EK BÖLÜM
1. Hülya Yalç›n
Eyüp’e Sevdal› Bir Eyüplü Nezih Eldem 384
2. Yrd. Doç. Dr. Nermin Özcan Özer
Nigari’nin fiairli¤i 400
3. Yaflar Bafl
Eyüp’ün Ebedi Sakinlerinden ‹zzet Mehmet Pafla 402
4. Gül Sar›dikmen Ahraz
Ressam Halit Naci 408

EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU VII
TEBL‹⁄LER 9 - 11 MAYIS 2003

I. OTURUM
1. Prof. Dr. Hüseyin Algül
Müjdelenmifl Topraklar 14
2. Prof. Dr. Semavi Eyice
Bizans’›n Fetih S›ras›nda Mimari Miras› 20
3. Prof. Dr. E. Nazif Gürdo¤an
Fetih’in 550. Y›l›nda Yeni Fetih Kap›lar› 48
4. Dr. Mehmet Do¤an
Büyük Fetih ve Ankara 54
5. Prof. Dr. Refik Turan
Efsanelerle ‹stanbul’un Fethi 66
6. Mustafa Arma¤an
‹stanbul’u ve Fatih’i Anlayabilmek 72
7. Gündegül Parlar
Fatih Dönemi Sikkelerinin Sanat Tarihi Yönleri 78

II. OTURUM
1. Prof. Dr. Örcün Bar›flta
Osmanl› ‹mparatorlu¤u Geç Dönem A¤aç ‹fllerinin
Eyüpsultan’dan Seçkin Örnekleri 84
2. Prof. Dr. Gönül Cantay
Eyüpsultan Silüetinde ‹vaz Efendi Camii 90
3. Prof. Dr. Gündüz Gediko¤lu / Yar. Doç. Dr. Ensar Niflanc›
‹stanbul Silüetinde Bir fiahsiyet ve Bir Kimlik Olarak
Eyüpsultan 96
4. Doç. Dr. Osman Cilac›
‹nanç Turizmi ve Eyüpsultan 102
5. Yar. Doç. Dr. Fatma Ahsen Turan
Destanc› Eyüplü Mustafa  fiükrü Efendi ve Destanlar› 108
6. Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan
Son Devrin Ünlü Musikîflinaslar›ndan Eyüp’lü Haf›z Ahmet
Irsoy ve Sadettin Heper 120
7. Dr. Sacit Aç›kgözo¤lu
Fetih’ten Sonraki ‹lk Büyük Camide (Eyüp)
Yeni Bir Mekan 128

III. OTURUM
1. Dr. Mehmet Efendio¤lu
Sahabe Dönemi ‹stanbul Seferleri 132
2. Prof. Dr. Süleyman Toprak
Fetih’in 550. Y›l›nda Eyüpsultan türbesi
Nas›l Ziyaret Edilmeli 138
3. Doç. Dr. Arif Y›ld›r›m
Ebû Eyüp el-Ensari’nin Bir Ayetle ‹lgili Yorumu ve
‹stanbul’un Fethi 160
4. Yrd. Doç. Dr. Gülgün Köro¤lu
Bizansta Hekim Azizler, Eyüp’teki Kosmas ve
Damianos Kilisesi 172
5. Dr. Zübeyde Cihan Özsay›ner
Eyüp Hazirelerinde ‹ki Kad›n Hattat; Habibe Hatun ve

Hafize Habibi Han›m 178
6. Dr. Aziz Do¤anay
Eyüp’teki Çardakl› Türbelerin Asma Kap›lar› 182

IV. OTURUM
1. Prof. Dr. Harun Bat›rbaygil / Doç. Dr. Nuran Kara
Plenvirian
‹stanbul’un Fethi’nin Osmanl› Zihniyet Dünyas›n›n
Oluflumuna Etkileri 192
2. Mustafa Miyaso¤lu
Fetih fiiirleri 198
3. Doç. Dr. Filiz K›l›ç
Tezkireler Ifl›¤›nda ‹stanbul 214
4. Yrd. Doç. Dr. Adem Apak
Fetih’ten Önce ‹stanbul Üzerine Müslüman Seferleri;
Emeviler Dönemi 222
5. Yrd. Doç. Dr. Tülin Çoruhlu
‹stanbul’un Fethi’nde Fatih’in Toplar› ve
Osmanl› Topçulu¤u 230
6. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güler
‹stanbul’un Fethi’nin zaman›n Müslüman Devletleri
Taraf›ndan Alg›lan›fl› 236
7. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güler
Fetih’in 550. Y›l›nda ‹stanbul Nak›flhaneleri 242

V. OTURUM
1. Prof. Dr. Muhammed Nur Do¤an
Fatih (Avni) Divançesinden Baz› Dikkatler 250
2. Prof. Dr. Ayla Ersoy
Fatih Dönemi Tezhip Sanat› 262
3. Prof. Dr. Mahmut H. fiakiro¤lu
Fatih Sultan Mehmed Devrinin Bat› Kaynakl›
Türk Vesikalar› 266
4. Doç. Dr. Ayfle Özel
Fatih Dönemi Minyatürlü Yazma Eserler 272
5. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kamil Gören
Tablolarda Fetih Sahneleri 276
6. Yrd. Doç. Dr. Ali R›za Özcan
Topkap› Saray› Bab-› Hümayun Yaz›lar› 292
7. Dr. Süleyman Berk
‹stanbul Sur Kap› Kitabeleri 300
8. Yrd. Doç. Dr. Recep Uslu
Fatih Devrinde Müderris Müzisyenler 304

EK BÖLÜM
1. Prof. Dr. R. Özden Süslü
Sitti Hatun Camii Mihrab› Üzerine düflünceler 310
2. Prof. Dr. Tayfun Akaya
Silivri’ye Dair Fetih Devri Vakfiyelerinin Ifl›¤›nda
‹ncelemeler 314
3. Yrd. Doç. Mehmet Zeki ‹brahimgil
Kosova’daki Türk Eserlerinde Duvar
Resimlerinden Örnekler 322
4. Yrd. Doç. Dr. Hülya Do¤ru
15. Yüzy›l Tezhip Sanat›nda Zencerek 334
5. Fahrunnisa (Ensari) Kara
Fetih ile Birlikte Kurulan Bir Semt Eyüp ve Fetih’ten
Günümüze Ulaflan Mahalleler 340
6. Dr. Vildan Serdaro¤lu fiiflman
‹stanbul fiah›, fiiirin Sultan› Fatih 360
7. M. As›m Yediy›ld›z
Georges Young’un ‹stanbul Fethini De¤erlendirmesi 368
8. fienay Aslan
Fatih Dönemi fiehirleflme ve Ulafl›m
Sürecinden Bugüne 372
9. Hülya Yalç›n
Tarihi Eyüp Yerleflmesinin Geliflim Sürecinde
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Yollar ve Öyküleri 380
10. Yrd. Doç. Nilgün Do¤rusöz
Fatih Döneminde Ait Bir Musiki Risalesi K›rflehirli
Edvar Çevirisi 396
11. Arfl. Gör. Gül Sar›dikmen Ahraz
Türk Resminde Anadolu ve Rumeli Hisar›
Görünümleri 404
12. Haflim fiahin
Klasik Ça¤ Osmanl› ‹stanbul’unda Nakflbendilik
Eyüp’te Baba Haydar Örne¤i 414
13.Arfl. Gör. Selçuk Seçgin
Fatih Dönemi Mescit Merkezli Eyüp Mahalleleri 420

14. Talha U¤urluel
‹stanbul Surlar› ve Kap›lar› 426
15. Ahmet Bay›nd›r
‹stanbul’un Kuflat›lma ve Fethi’ne ‹liflkin Baz› Resimlere
Elefltirel Bir Bak›fl 430
16. Ahmet Bay›nd›rFatih Heykelleri 436
17. ‹rfan Çal›flan
Hikaye-i Eyüpsultan 440
18. Popüler Tarih Dergisi
Bir ‹ktibas 444
19. Sempozyumdan Enstantaneler 447

EYÜPSULTAN SEMPOZYUMU VIII
TEBL‹⁄LER 7 - 9 MAYIS 2004

I. OTURUM
1. Prof. Dr. Semavi Eyice
Eyüpsultan’da ‹lk fieyhülislâm Türbesi 12
2. Sabiha Tansu¤
1964’ Eyüp S›rtlar›ndaki Piyer Loti Kahvesi 16
3. Dr. E. Ahmet ‹nan
Eyüp ‹mareti 22
4. Yar. Doç. Dr. Mevlude Kapt› - Yar. Doç. Dr. Binnur
K›raçMono¤rafik Bir ‹nceleme;
Silahtara¤a Elektrik Santrali 28
5. Yar. Doç. Dr. Mustafa Güler
Eyüplü Yahya Pafla ve ‹stanbul’daki Eserleri 40
6. Gündegül Parlar
Eyüpsultan Tarihi Müellifi Mehmet Mermi
Haskan’›n Biyografisi 44
7. Dr. Hür Mahmut Yücer
Eyüp’te Medfun Osmanl› fieyhülislam› Kad›zade Mehmet
Tahir Efendi ve Bir Eseri 50
8. Hülya Yalç›n
Eyüp Oyuncakç›lar› Müzesi Program› 64

II. OTURUM
1. Prof. Dr. Örcün Bar›flta
‹stanbul Çeflmeleri Aras›nda Eyüpsultan Çeflmelerinin
Yeri ve Önemi 74
2. Dr. Zübeyde Cihan Özsay›ner
Eyüp / Cezrikas›m Pafla Camii ve Kabe Tasvirli Pano 84
3. Erman Güven
Eyüpsultan Türbesi Envanterine Kay›tl› Eserler 90
4. Yar. Doç. Dr. Ahmet Yaram›fl
Eyüp / Feshanenin ‹lk Kurulufl Y›llar› 94
5. ‹smail Orman
Eyüpsultan Türbesinin Geçirdi¤i De¤iflimler 100
6. Levent Kum
Eyüp / Sultan Reflat Türbesi’nde Çini Tasar›m› 108
7. Talha U¤urluer
Eyüp Mezartafllar›nda Cennet Meyveli Mezartafllar› 116
8. Fahrettin Bozda¤
S›byan Mektepleri ve Eyüp’teki S›byan Mektepleri 122

III. OTURUM
1. Prof. Dr. Gönül Cantay
Kaynaklarda Eyüpsultan 134
2. Prof. Dr. Zekiye Yenen
Eyüp’ü Planlamak 140
3. Prof. Dr. Suphi Saatçi - Yrd. Doç. Dr. Sedat Kurugöl
Eyüp’te Baz› Tarihi Yap›larda Görülen
Y›pranmalar Üzerine Gözlemler 148
4. Prof. Dr. Ahmet Ersen - Mehmet Ulukan
Eyüp / Afife Hatun Tekkesi ve Restitüsyon Önerisi 152
5. Dr. Sibel Onat Hattap - Arfl. Gör. Nil Köro¤lu
Eyüp’te Önemli Bir kültür Var›¤›; Rami K›fllas› 160
6. Dr. Elmon Hançer
Eyüp Ermeni Kiliseleri 164
7. Dr. fiükrü Sönmezer
Bir Oran Araflt›rmas›; Eyüp / Zal Mahmut Pafla Camii 176
8. Tülay Sezgin
Türk Mezar Gelene¤i ve Eyüp / Çifte Gelenler Türbesi 180

IV. OTURUM
1. Prof. Dr. Mehmet fieker
Menak›plerin Türk Kültürü ve Eyüp Tarihindeki Yeri 186
2. Doç. Dr. Davut Dursun
Eyüp Genel Seçimleri Üzerine 192
3. Mehmet Nuri Yard›m
Edebiyatç›lar›n Gözü ile Eyüp 204
4. Doç. Dr. Sad›k Sar›saman
1. Dönem TBMM’de Eyüplü Bir Mebus;
Yahya Galip (Karg›) Bey 218
5. Dr. Candan Nemlio¤lu
Eyüp / Sultan Reflat Türbesi’ndeki Kalem ‹flleri 242
6. Yrd. Doç. Dr. Naci fiahin - Meral fiahin
Osmanl› Arfliv Belgelerine Seyyahlara Göre XVII veXVIII.
Yüzy›l Eyüp’te Sosyo Ekonomik Yap› ve Özellikleri 248
7. Dr. Zehra Öztürk
Eyüp’te Medfun Bir Han›m Müstensih’in
Kabri ve Bir Kitab› 256
8. Ahmet Yaflar
XVIII. Yüzy›l›n ‹kinci Yar›s›ndaki Eyüp Kahvehaneleri 262

EK BÖLÜM
1. Ramazan Ifl›k
Eyüpsultan Hazretleri K›saca Hayat› ve
Menak›plar›ndan Bir Demet 266
2. Yrd. Doç. Cengiz Gündo¤du
XVII. Yüzy›lda Eyüp Sakini Bir Halvati fieyhi: Abdulmecid
Sivasi “Hayat›, Hizmeti ve Misyonu” 278
3. Nuran Çetin Kaflgari Tekkesi 294
4. Hami Hatman
Evlice Baba Tekkesi 306
5. Gülnur Kaday›fç›
Eyüp Türbe Hamam› 310
6. Semra fiimflek
Eyüp’te Bahçe Bostan Kültürü ve Çiçekçilik 318
7. Önder Kaya
Eyüp’te Cellat Mezarl›¤› 328
8. O¤uz Erten
Eyüp’te Bir Yeniçeri Mezar Tafl› ve
Yeniçeri Mezartafllar› 334
9. Galitekin
Arfliv Belgelerinde Eyüp 342
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